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النقل مذآرة تفاهم بشأن التعاون في مجال 
 البحري في المشرق العربي

   
 ديباجة

 
 ،مذآرة التفاهمإن الدول األطراف في  

 د (1818المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي      رار  بقسترشد  إذ ت  
، الـذي أنشـئت بموجبـه اللجنـة         1973أغسـطس   / آب 9المؤرخ  ) 55 -

االقتصــادية لغربــي آســيا وحــّددت اختصاصــاتها، والمعــّدل بــالقرار       
ــ/ تمــوز26 المــؤرخ 1985/69 ــه  1985 هيولي ــذي عــّدل بموجب ســم إ، ال

اف التعــاون اللجنــة واختصاصــاتها لتشــمل البعــد االجتمــاعي، وبأهــد
 المبّينة في القرارين،

 إلـى توطيـد عالقـات التعـاون والتكامـل بـين دول              وسعيًا منها  
 المشرق العربي األعضاء في اإلسكوا،

 أن النقل البحري يؤّدي دورًا هامًا فـي تعزيـز التجـارة             وإذ تدرك  
البينية والخارجية ودعم التكامل االقتصادي واالجتماعي في منطقـة         

 نطقة العربية عمومًا،اإلسكوا والم

ــًا منهــا   بالحاجــة إلــى ضــمان تطــور مطــرد لألســاطيل   وإيمان
البحرية الوطنية في المنطقة وتنمية متوازنة للنقل البحري والموانئ         

 البحرية،

 ما ينسـجم وال يتنـاقض مـع االتفاقـات           وإذ تأخذ في االعتبار    
لـة فـي    والقرارات والترتيبات التي سبق واتفقت عليها األطراف الداخ       

المذآرة فـي إطـار جامعـة الـدول العربيـة بشـأن التنسـيق والتعـاون                 
 والتكامل بين الدول العربية في قطاع النقل، 

 علــى عــدم تعــارض مــذآرة التفــاهم مــع االتفاقــات  وإذ تؤآــد 
والمعاهــدات اإلقليميــة والدوليــة التــي انضــمت إليهــا األطــراف فــي   

 المذآرة،
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ن ومواءمـــة وتنســـيق  علـــى تعزيـــز التعـــاووتصـــميمًا منهـــا 
السياســات فــي المجــاالت ذات األولويــة فــي قطــاع النقــل البحــري  
والموانئ، وذلك ضمن العالقات المشترآة بين األطراف في المـذآرة          

 ومع الدول األخرى،

ت فـي   بتوصية لجنة النقل في دورتها الثالثة، التي ُعقد       وعمال   
ضـرورة إيـالء    ، بشـأن    2002مارس  /آذار 7 إلى   5بيروت في الفترة من     

النقل البحري المزيد مـن الـدعم ليواآـب مـا أنجـز فـي مجـال النقـل                   
البري، وإعداد الدراسات والمشاريع فـي هـذا المجـال، ومـن ضـمنها              
مشروع اتفـاق للنقـل البحـري بـين األطـراف فـي المـذآرة، وتيسـير                 

 الوسائل والسبل المناسبة لتحقيق هذه الغاية، 

، الصـادر   2005مـارس   / آذار 23ؤرخ   الم 309 القرار   وانسجامًا مع  
عن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على مسـتوى القمـة فـي             
دورته السابعة عشرة في الجزائر، بشأن أهميـة وضـع إطـار قـانوني              
للتعــاون العربــي فــي مختلــف مجــاالت النقــل البحــري، بمــا يحقــق   
أساسًا صـلبًا السـتغالل إمكانـات القطـاع المالحـي العربـي الخـاص               

 لى النحو التكاملي األمثل،ع

 :اتفقت على ما يلي 
 

 1المادة 
  تعاريف

تعرف المصـطلحات الـواردة ضـمن مـذآرة التفـاهم علـى النحـو                
 :التالي

 
 األساطيل الوطنية للمالحة البحرية

يقصــد بهــا الســفن التابعــة لشــرآات القطــاع العــام أو القطــاع    
 أو أفـراد تـابعين      الخاص الوطنية منها والمشترآة مع دول، أو شرآات       
 .لدول أخرى، وترفع علم إحدى األطراف في المذآرة

 
 الموانئ والمرافئ البحرية

ــي       ــة ف ــة البحري ــئ التجاري ــوانئ والمراف ــع الم ــا جمي يقصــد به
المنطقة بغض النظر عن طاقاتهـا وسـعتها واألغـراض التجاريـة التـي              

 .تختص بها
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 النقل الساحلي

انئ ومرافـئ المنطقـة، مـع       يقصد به النقل البحـري مـا بـين مـو           
مراعــاة نظــم وتشــريعات آــل مــن األطــراف فيمــا يتعلــق بالمالحــة    

 .الساحلية
 

 النقل الدولي المتعدد الوسائط

يقصد به ما هو معرف في اتفاقية األمم المتحدة للنقل الـدولي             
نقــل بضــائع بواســطتين   ”[المتعــدد الوســائط للبضــائع علــى أنــه     

النقـل، علـى أسـاس عقـد نقـل          مختلفتين على األقـل مـن وسـائط         
متعدد الوسائط، من مكان فـي بلـد مـا يأخـذ متعهـد النقـل المتعـدد                  
الوسائط فيه البضائع في عهدته إلى المكان المحـدد للتسـليم فـي             

 .“](*)بلد آخر
 

 لة على السفن في الموانئ البحريةرقابة الدو

يقصد بها آلية التفتـيش والرقابـة علـى السـفن األجنبيـة التـي                
ر موانئ المنطقة والمتعارف عليهـا دوليـًا بالرقابـة مـن قبـل دولـة                تزو

 .”Port State Control-PSC“الميناء 
 

 (Protection and Indemnity Club)نادي الحماية والتعويض البحري 

يقصد به النادي الذي يتولى تغطيـة األخطـار التـي تتعـرض لهـا                
 يتكبـدها الطـرف     البضائع وملحقات السفن وأطقمها، والخسائر التـي      

 . الثالث والتي ال تغطيها شرآات التأمين
 

 تصنيف السفن

يقصد به اإلشراف على المستوى الفني ومستوى الجودة مـن           
خــالل اتبــاع المبــادئ والقواعــد العالميــة فــي بنــاء وتعــديل تصــاميم   

 .السفن، وصيانتها وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك
 

 2المادة 
  مذآرة التفاهممبادئ وأهداف 

__________ 

األمم المتحدة، اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغربـي آسـيا، مبـادئ               (*) 
 28قيــات المتعلقــة بالنقــل، توجيهيــة إقليميــة بشــأن االتفاقــات واالتفا 

 .52، ص E/ESCWA/TRANS/1997/1، 1997فبراير /شباط
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تراعي األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم المبادئ األساسية         - 1
 :التالية للتعاون في مجال النقل البحري

ــذآرة      )أ(  ــة سياســات األطــراف فــي الم ــى مواءم العمــل عل
وتنسيقها في المجاالت المتصلة بالنقل البحـري اإلقليمـي والـدولي           

 والموانئ والمرافئ البحرية؛

 أنشطة وخدمات النقل البحـري والمـوانئ والمرافـئ          جعل )ب( 
البحريــة أآثــر آفــاءة وفاعليــة، ســعيًا إلــى تعزيــز التنميــة االقتصــادية 

ترفق بهذه المذآرة خريطة لشبكة المـوانئ والمرافـئ         (واالجتماعية  
البحريــة والمســارات المالحيــة فــي المشــرق العربــي علــى ســبيل 

 ). المذآرةاالسترشاد فقط وال تشكل جزءًا من هذه

 

تراعي األطـراف الداخلـة فـي مـذآرة التفـاهم األهـداف التاليـة                - 2
 :للتعاون في مجال النقل البحري

تحديــد وتنفيــذ سياســات مالحيــة متوائمــة وقــادرة علــى    )أ( 
تحقيق تنمية مستدامة لألساطيل البحرية التجارية، وتوطيد التعـاون         

مـي ودون اإلقليمـي     بين األطراف في المذآرة على الصـعيدين اإلقلي       
 ومع سائر األقاليم والمناطق؛

عقــد مشــاورات منتظمــة تســتهدف التوصــل إلــى مواقــف   )ب( 
موحدة على الصـعيدين اإلقليمـي والـدولي بشـأن سياسـات النقـل              
البحري، واتخاذ قرارات، واعتماد حلول لمسائل وعقبات محـددة فـي           

 مجال سياسات النقل البحري؛

ف األطراف في المذآرة فيمـا يتعلـق        مواءمة تطلعات ومواق   )ج( 
باالنضمام إلى االتفاقات والمعاهـدات اإلقليميـة والدوليـة فـي مجـال             
النقــل البحــري التــي هــي أطــراف فيهــا وتنفيــذ تلــك االتفاقـــات         

 والمعاهدات؛

تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد األطـراف بـين إدارات النقـل            )د( 
 البحري أو اإلدارات البحرية؛

داد الدراسات التي تشـجع تعزيـز التعـاون بـين األطـراف        إع )هـ( 
في مجال النقل البحري وعمليـات المـوانئ والمرافـئ البحريـة ومـع              

 سائر المناطق؛
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العمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية للنقـل البحـري           )و( 
وتفعيلها، وتشجيع أنشطة مجالس واتحـادات الشـاحنين، والوآـاالت          

الحة الوطنيـة، وجمعيـات واتحـادات وهيئـات         الممثلة لها، وخطوط الم   
المالحــة الوطنيــة والعربيــة، ومعاهــد التــدريب والبحــث العلمــي فــي 

 .المجال البحري
 

 3المادة 
  األساطيل الوطنية للمالحة البحرية

 :اتفقت األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم على ما يلي 

وضـع شـرآات    إجراء الدراسات وتبادلها، والمتابعة الدورية ل      )أ( 
 المالحة الوطنية سعيًا إلى تطويرها؛

تحفيز مؤسسـات التمويـل فـي المنطقـة وخارجهـا لـدعم              )ب( 
األطراف الداخلة فـي المـذآرة فـي سياسـاتها لتحسـين األسـاطيل              
الوطنية وتشغيلها وتطويرها، والدعوة إلى إنشـاء صـندوق متخصـص           

 يل الوطنية؛لتمويل شراء وبناء السفن الحديثة بهدف تطوير األساط

تشجيع دخول شرآات المالحـة الوطنيـة التابعـة لألطـراف            )ج( 
الداخلة في المذآرة في اتفاقات مشترآة وتحالفـات وعمليـات دمـج            
فيما بينها، وتشجيع حرية تقديم خدمات نقـل شـاملة وفعالـة، ومـن              

 ضمنها خدمات النقل الدولي المتعدد الوسائط؛

 على األساطيل الوطنيـة     تشجيع العمل على نقل البضائع     )د( 
ــة     ــًا، علــى أن يشــمل ذلــك العمليــات التجاري آلمــا آــان ذلــك ممكن
ــة     ــة الثنائي ــات التجاري ــة واالتفاق المنبثقــة مــن المســاعدات الحكومي
والمتعــددة األطــراف، مــع التشــديد علــى آفــاءة الخــدمات وقــدرتها   

 التنافسية؛

التنســيق والتكامــل بــين األســاطيل الوطنيــة لألطــراف       )هـ( 
ــادل الفراغــات      ــة فــي المــذآرة فــي مجــال نقــل البضــائع وتب الداخل
والمشارآة فـي الخـدمات لتحقيـق االسـتخدام األفضـل لألسـاطيل،             
وتشجيع إقامـة شـبكات تسـويق مشـترآة لخـدمات النقـل البحـري               
علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــدولي، وذلــك عــن طريــق تفعيــل دور  

لعربي للنـاقلين البحـريين     االتحادات المتخصصة القائمة مثل االتحاد ا     
 واالتحادات التي ستنشأ في المستقبل؛
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توحيد وتنسيق الجهود فـي متابعـة أحـدث التطـورات فـي              )و( 
 قطاع النقل البحري وتطبيق الشروط والمعايير البحرية الدولية؛

 .تعزيز التعاون في مجال بناء السفن وصيانتها وإصالحها )ز( 
 

 4المادة 
  بحريةالموانئ والمرافئ ال

 :اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على 

تبسيط ومواءمة القوانين واللوائح واإلجـراءات التـي ترعـى           )أ( 
عمليات الموانئ والمرافئ البحرية، ومن ضمنها اإلجراءات الجمرآيـة         
والصــحية واإلداريــة، وذلــك لتقصــير مــدة بقــاء الســفن فــي موانئهــا   

الحـــة البحريـــة الدوليـــة تماشـــيًا مـــع اتفاقيـــة تســـهيل حرآـــة الم 
 وتعديالتها؛

ــوانئ    )ب(  ــية إلدارة المـ ــل المؤسسـ ــديث الهياآـ ــوير وتحـ تطـ
 والمرافئ البحرية تحقيقًا لزيادة الكفاءة؛

ــنظم    )ج(  ــور والـ ــوم واألجـ ــات والرسـ ــة هياآـــل التعريفـ مواءمـ
 اإلحصائية للنقل البحري والموانئ؛

ل تبـادل   توطيد التعاون بين األطراف في المذآرة فـي مجـا          )د( 
 الخبرات في إدارة الموانئ والمرافئ البحرية وعملياتها؛

ــئ      )هـ(  ــوانئ والمراف ــي الم ــاءة ف ــع مســتويات األداء والكف رف
 البحرية وزيادة قدراتها التنافسية؛

تنويع أنشطة المـوانئ والمرافـئ البحريـة، بحيـث تشـمل             )و( 
ــناعية والتجاريـــة    ــر، المجـــاالت الصـ ــال ال الحصـ ــبيل المثـ علـــى سـ

 واللوجستية وخدمات التوزيع اإلقليمي والدولي؛

ــي       )ز(  ــادل اإللكترون ــم التب ــتخدام نظ ــات باس ــادل المعلوم تب
للبيانــات حــول خطــوط المالحــة والســفن العاملــة بــين المــوانئ        
والمرافئ، والطاقات المتاحة لألسـاطيل الوطنيـة، تحقيقـًا للتنسـيق           

 والتكامل؛

ــة والخطــط   )ح(  االســتراتيجية لتنميــة إعــداد الدراســات الدوري
 .وتطوير الموانئ والمرافئ
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 5المادة 
  النقل الساحلي بين موانئ األطراف الداخلة في المذآرة

ــل         ــوير النق ــى تط ــذآرة عل ــي الم ــة ف ــراف الداخل ــت األط اتفق
الساحلي بين موانئها بهـدف زيـادة حجـم التبـادل التجـاري البينـي،               

 :وذلك عبر الطرق التالية

النقـل السـاحلي بـين المـوانئ والمرافـئ،          تشجيع حرآة    )أ( 
 وتقديم التسهيالت والدعم لشرآات النقل الساحلي الوطنية؛

ــزه     )ب(  ــويره وتجهيـ ــاحلي، وتطـ ــل السـ ــدمات النقـ ــة خـ إتاحـ
 باإلمكانات والتسهيالت المناسبة؛

تسهيل استقبال سفن ومراآب النقل السـاحلي وتقـديم          )ج( 
 الموانئ والمرافئ؛الخدمات والتسهيالت المناسبة لها في 

تبســيط وتســهيل إجـــراءات المــوانئ والجمــارك وســـائر      )د( 
 .اإلجراءات لسفن وبضائع النقل الساحلي في الموانئ والمرافئ

 
 6المادة 

  رقابة الدولة على السفن في الموانئ البحرية
 :اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على 

العمل على تطبيق نظام رقابة الدولـة علـى السـفن فـي              )أ( 
موانئها البحرية، مع التعاون فـي مجـال التبـادل اإللكترونـي للبيانـات              

 لقة بشهادات ومستندات تلك السفن؛المتع

إنشــاء مراآــز مراقبــة فــي المــوانئ مــع توحيــد اإلجــراءات   )ب( 
وي خبـرة،   المتبعة فيها وتزويدها بمراقبين ومفتشـين متخصصـين وذ        

 . بما يتفق مع قواعد االتفاقيات الدولية النافذة في هذا المجال
 

 7المادة 
  العمالة البحرية والتعليم والتدريب

 :تراعي األطراف الداخلة في المذآرة ما يلي 

ــة الخاصــة     )أ(  ــة والدولي ــايير اإلقليمي ــالقوانين والمع ــزام ب االلت
ــة وظــروف المعيشــة والعمــل ع   ــة البحري لــى ظهــر الســفن،  بالعمال

 والتعليم والتدريب والتأهيل البحري؛
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االنضــمام إلــى االتفاقــات والمعاهــدات اإلقليميــة والدوليــة  )ب( 
ذات الصلة بالعمالة البحرية والتعليم والتدريب والتأهيل، وخاصة تلـك          

 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية؛

حرية من مواطنيها علـى األسـاطيل       االستعانة بالعمالة الب   )ج( 
الوطنية، شرط استيفاء المؤهالت المطلوبة وفقًا للمعاهدات الدوليـة         
النافذة، وإعطاء األولوية للعمالة الوطنية بتطبيق نظام لتبادل العمالة          

 البحرية؛

توفير فرص التدريب العملي البحري على سـفن األطـراف           )د( 
 والضباط والمهندسين البحريين    في المذآرة، وذلك للطلبة المتدربين    

ة فــي المــذآرة، وخاصــة تلــك التــي   مــن مــواطني األطــراف الداخلــ 
 تمتلك سفنًا لتأدية الخدمة البحرية عليها؛ ال

إنشاء ودعم مراآز ومؤسسات التعليم والبحـوث والتـدريب          )هـ( 
 :والمعلومات في قطاع النقل البحري وذلك تحقيقًا لما يلي

مـــات بحـــري لتخـــزين المعلومـــات إنشـــاء بنـــك معلو )1(  
وتبادلهــا بــين األطــراف فــي المــذآرة بواســطة نظــم  

 التبادل اإللكتروني للبيانات؛

وضع وتطوير مناهج ونظم للتدريب البحري، وتنسـيق         )2(  
برامج التدريب، وتبـادل الخبـرات فـي مجـال التـدريب            

 .بين األطراف في المذآرة
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 8المادة 
  ية البيئة البحريةالسالمة واألمن البحري وحما

 :اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على 

ــة الخاصــة     )أ(  ــة والدولي ــايير اإلقليمي ــالقوانين والمع ــزام ب االلت
 بالسالمة البحرية؛

االلتزام بالقوانين والمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بأمن        )ب( 
 الموانئ والسفن؛

يمية والدولية الخاصة بمنع    االلتزام بالقوانين والمعايير اإلقل    )ج( 
 التلوث البحري والوقاية منه ومكافحته، وحماية البيئة البحرية؛

التعاون بين األطراف في المـذآرة فـي المجـاالت المشـار             )د( 
 إليها آنفًا؛

ــادل اإللكترونــي،    )هـ(  تبــادل المعلومــات، باســتخدام نظــم التب
 ؛بخصوص إجراءات أمن الموانئ والسفن في هذا المجال

ــادل اإللكترونــي،    )و(  تبــادل المعلومــات، باســتخدام نظــم التب
ــوث البحــري داخــل      ــدخل العاجــل لمكافحــة التل بخصــوص خطــط الت

 الموانئ؛

إجراء تمارين مشترآة دورية ومنتظمة في مجـال مكافحـة           )ز( 
 التلوث البحري؛ 

 التنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري؛ )ح( 

راآز التعليم والتـدريب فـي مجـال السـالمة          إنشاء ودعم م   )ط( 
 .واألمن البحريين والبيئة

 
 9المادة 

  المؤتمرات اإلقليمية والدولية
 :اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على 

التنســـيق بهـــدف التوصـــل إلـــى مواقـــف موحـــدة علـــى  )أ( 
 الصعيدين اإلقليمي والدولي؛

 المعنيـة بالنقـل     المشارآة الفاعلة في المؤتمرات الدوليـة      )ب( 
ــات     ــع السياسـ ــي وضـ ــاهمة فـ ــك للمسـ ــوانئ، وذلـ ــري والمـ البحـ
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والتشريعات اإلقليمية والدولية للنقل البحري والموانئ، حرصـًا علـى          
 .حقوق ومستقبل قطاع النقل البحري والموانئ

 10المادة 
  الحماية والتعويض البحري

ــى حــث شــرآات        ــذآرة عل ــي الم ــة ف ــراف الداخل ــت األط اتفق
 الوطنية على التنسيق فيما بينها في مجـال التـأمين علـى             المالحة

البضائع والسفن مع نوادي الحماية والتعويض البحري، بغرض تحقيق         
ــا نســبية مــن هــذا التعــاون، والنظــر فــي االنضــمام إلــى نــادي     مزاي
الحماية والتعويض البحري التابع لالتحاد اإلسـالمي لمـالكي البـواخر           

 .ة لألطراف في المذآرةلتأمين سفن الشرآات التابع
 

 11المادة 
  التأمين البحري

اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على تشجيع التعامـل مـع            
 .الشرآات الوطنية للتأمين البحري

 
 12المادة 

  تصنيف السفن
اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على العمل لتفعيل الهيئة          

لمنضــمة إلــى اتفاقيــة العربيــة لتصــنيف الســفن ودعــوة الــدول غيــر ا
 .إنشاء الهيئة لالنضمام إليها

 
 13المادة 

  النقل الدولي المتعدد الوسائط
اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على الـدعوة إلـى تطبيـق             

النقل الدولي المتعدد الوسائط في إطار نظـام النقـل المتكامـل فـي              
وليـًا بشـأن    المشرق العربي ووفقًا لإلجراءات والصكوك المعترف بها د       

عمليات هذا الـنمط، واالنضـمام إلـى اتفاقيـة األمـم المتحـدة للنقـل                
 .الدولي المتعدد الوسائط للبضائع واالتفاقيات األخرى ذات الصلة

 
 14المادة 

  التشريعات واإلجراءات



 
- 12 - 

اتفقت األطراف الداخلـة فـي المـذآرة علـى تطـوير التشـريعات               
ر النقل البحري والمـوانئ     البحرية السارية، بحيث تحقق أهداف تطوي     

 .وتتماشى مع االتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية
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 15المادة 
  آليات التنفيذ

اتفقــت األطــراف الداخلــة فــي المــذآرة علــى أن تتــولى لجنــة   
 .النقل في اإلسكوا متابعة تنفيذ مذآرة التفاهم وتفعيلها

 
 16المادة 

  ضمامالتوقيع والتصديق والقبول والموافقة واالن
ُيفتح باب التوقيع على مذآرة التفاهم في دمشق خالل الفترة           - 1

 ألعضاء اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة        2005مايو  / أيار 12 إلى   9من  
 آـانون   31لغربي آسيا، ثم في مقر األمم المتحدة في نيويورك حتى           

 .2005ديسمبر /األول

ه المــادة  مــن هــذ1يصــبح األعضــاء المشــار إلــيهم فــي الفقــرة  - 2
 :أطرافًا داخلة في مذآرة التفاهم بإحدى الطرق التالية

التوقيــع النهــائي الــذي ال يحتــاج إلــى تصــديق أو قبــول أو   )أ( 
 موافقة؛ 

التوقيع الذي يحتاج إلى تصديق أو قبـول أو موافقـة يعقبـه              )ب( 
 التصديق أو القبول أو الموافقة؛ 

 .االنضمام )ج( 

ل أو الموافقـــة أو االنضـــمام ســـاري يصـــبح التصـــديق أو القبـــو - 3
 .المفعول بعد إيداع الصك المطلوب لدى جهة اإليداع

يمكن للدول غير األعضاء فـي اإلسـكوا أن تصـبح أطرافـًا داخلـة                - 4
في مذآرة التفاهم عن طريق إيداع صك االنضمام لدى جهة اإليـداع            
إذا حصلت على موافقة جميع األطراف الداخلة فـي مـذآرة التفـاهم             

وتوزع األمانة التنفيذية لإلسكوا طلبات انضمام       .األعضاء في اإلسكوا  
البلدان غير األعضاء في اإلسكوا على أعضاء اإلسـكوا األطـراف فـي             

ومــا إن تصــل إشــعارات  .مــذآرة التفــاهم للحصــول علــى مــوافقتهم 
الموافقة على هذه الطلبات من جميع أعضاء اإلسـكوا األطـراف فـي             

ر الطلـب موافقـًا عليـه، وتبلـغ األمانـة التنفيذيـة             مذآرة التفاهم، يعتب  
 .جهة اإليداع بهذه الموافقة
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 17المادة 
  الدخول حيز التنفيذ

تسـعين يومـًا مـن      ) 90(تدخل مذآرة التفاهم حيـز التنفيـذ بعـد           - 1
خمســة أعضــاء فــي اإلســكوا إمــا بــالتوقيع النهــائي  ) 5(تــاريخ قيــام 

 .بول أو الموافقة أو االنضمامعليها، أو بإيداع صك التصديق أو الق

بالنسبة إلـى آـل عضـو فـي اإلسـكوا، يقـوم بـالتوقيع النهـائي            - 2
على مذآرة التفاهم أو بإيداع صك التصديق أو القبـول أو الموافقـة أو              

خمسـة أعضـاء فـي اإلسـكوا        ) 5(االنضمام بعد التاريخ الذي قام فيه       
القبول أو الموافقة أو    بالتوقيع النهائي عليها أو إيداع صك التصديق أو         

تسـعين  ) 90(االنضمام، تدخل مذآرة التفاهم حيز التنفيذ بعـد مـرور           
يومًا على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي أو تاريخ إيـداع صـك التصـديق              

وبالنسبة إلى آل دولـة غيـر عضـو          .أو القبول أو الموافقة أو االنضمام     
رة التفـاهم حيـز     في اإلسكوا تقوم بإيداع صك االنضمام، تـدخل مـذآ         

 .تسعين يومًا على تاريخ إيداعها ذلك الصك) 90(التنفيذ بعد مرور 
 

 18المادة 
  التعديالت

بعد دخول مذآرة التفاهم حيـز التنفيـذ، يجـوز ألي طـرف داخـل                - 1
 .فيها أن يقترح تعديالت عليها

تقدم التعديالت المقترحة على مذآرة التفاهم إلى لجنة النقل          - 2
 .افي اإلسكو

تقر التعديالت إذا حصلت علـى موافقـة ثلثـي األطـراف الداخلـة           - 3
في مذآرة التفاهم الحاضرة في اجتماع يعقد لهذا الغرض، متضـمنة           

 .األطراف المعنية مباشرة بالتعديل المقترح

تتولى لجنة النقل في اإلسـكوا إبـالغ جهـة اإليـداع بالتعـديالت               - 4
) 45(دة خــالل مــدة ال تتجــاوز  مــن هــذه المــا3المقــرة وفقــًا للفقــرة 

 .خمسة وأربعين يومًا، تلي تاريخ إقرار تلك التعديالت

تبلِّغ جهة اإليداع التعـديالت المقـرة إلـى آـل األطـراف الداخلـة                - 5
في مذآرة التفاهم، وتصبح هذه التعديالت سارية المفعول على آل          

ــة أشــهر مــن إبالغهــا، إال إذا اســتلمت جهــ  ) 3(األطــراف بعــد  ة ثالث
اإليداع اعتراضـات مـن أآثـر مـن ثلـث األطـراف الداخلـة فـي مـذآرة                   

 .ثالثة أشهر تلي تاريخ اإلبالغ عن تلك التعديالت) 3(التفاهم خالل 
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ال يجوز إجـراء أي تعـديالت علـى مـذآرة التفـاهم خـالل الفتـرة                  - 6
، إذا أصبح عدد األطراف الداخلـة فـي مـذآرة           19المحددة في المادة    

 . خمسة، عقب انسحاب أحد األطراف)5 (التفاهم أقل من
 

 19المادة 
  االنسحاب

يجوز ألي من األطراف الداخلة فـي مـذآرة التفـاهم االنسـحاب              
ويسـري هـذا     .منها بموجب إشعار مكتـوب يوجـه إلـى جهـة اإليـداع            

اثني عشر شهرًا من تاريخ إيداع اإلشعار، ما لم         ) 12(االنسحاب بعد   
 .التفاهم عنه قبل انقضاء تلك الفترةيعدل الطرف الداخل في مذآرة 

 
 20المادة 
  االنتهاء

ينتهي سريان مفعـول مـذآرة التفـاهم إذا أصـبح عـدد األطـراف         
اثنـا  ) 12(خمسـة خـالل أيـة فتـرة مـدتها           ) 5(الداخلة فيهـا أقـل مـن        

 .عشر شهرًا متتالية
 

 21المادة 
  حدود تطبيق المذآرة

هم أي طـرف داخـل فـي    ال يمنع أي نص وارد فـي مـذآرة التفـا          - 1
مذآرة التفاهم من اتخاذ أي إجراء يعتبـره ضـروريًا ألمنـه الـداخلي أو               

 .الخارجي ولمصالحه

يتطلب ذلك اإلجراء، الذي يفترض أن يكـون مؤقتـًا، اإلبـالغ عنـه               - 2
لــدى جهــة اإليــداع فــور اتخــاذه، وآــذلك إطالعهــا علــى طبيعــة ذلــك 

 .اإلجراء

طراف الداخلة فيها مـن عقـد اتفاقـات         ال تمنع مذآرة التفاهم األ     - 3
أو معاهدات مشترآة في مجال النقـل البحـري والمـوانئ والمرافـئ             

 .التفاهم وأهدافها ما أمكن ذلكمع االسترشاد بأسس مذآرة 
 

 22المادة 
  جهة اإليداع

 .األمين العام لألمم المتحدة هو جهة إيداع مذآرة التفاهم 
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ــذآور    ــع الم ــّدم، وق ــا تق ــًا لم ــاهإثبات  بصــفتهم المفوضــين  ون أدن
 .الرسميين لذلك

حــررت مــذآرة التفــاهم فــي دمشــق فــي اليــوم التاســع مــن    
 . على النسخ األصلية باللغتين العربية واإلنكليزية2005مايو /أيار


