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 ديباجـة
 

 إن األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم، إن األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم،  
 

اعي      ادي واالجتم س االقتص رار المجل د بق اعي    إذ تسترش ادي واالجتم س االقتص رار المجل د بق ؤرخ ) ) ٥٥٥٥-دد ( (١٨١٨١٨١٨إذ تسترش ؤرخ الم طس // آب آب٩٩الم طس أغس ، ، ١٩٧٣١٩٧٣أغس
القرار                 ّدل ب القرار                الذي أنشئت بموجبه اللجنة االقتصادية لغربي آسيا وحّددت اختصاصاتها، والمع د ل ب  المؤرخ    المؤرخ   ٦٩٦٩//١٩٨٥١٩٨٥الذي أنشئت بموجبه اللجنة االقتصادية لغربي آسيا وحد دت اختصاصاتها، والمع

اون              ١٩٨٥١٩٨٥يوليو  يوليو  // تموز  تموز ٢٦٢٦ اون              ، الذي عّدل بموجبه اسم اللجنة واختصاصاتها لتشمل البعد االجتماعي، وبأهداف التع ، الذي عد ل بموجبه اسم اللجنة واختصاصاتها لتشمل البعد االجتماعي، وبأهداف التع
 المبي نة في القرارين،المبّينة في القرارين،

 
 اون والتكامل بين دول المشرق العربي األعضاء في اإلسكوا،اون والتكامل بين دول المشرق العربي األعضاء في اإلسكوا،وسعيا  منها إلى توطيد عالقات التعوسعيًا منها إلى توطيد عالقات التع 

 
ل    م التكام ة ودع ة والخارجي ارة البيني ز التج ي تعزي ًا ف ؤّدي دورًا هام ري ي ل البح درك أن النق ل  وإذ ت م التكام ة ودع ة والخارجي ارة البيني ز التج ي تعزي ا  ف ؤد ي دورا  هام ري ي ل البح درك أن النق وإذ ت

 االقتصادي واالجتماعي في منطقة اإلسكوا والمنطقة العربية عموما ،االقتصادي واالجتماعي في منطقة اإلسكوا والمنطقة العربية عمومًا،
 

ى ضمان تطور مطرد لأل         ا بالحاجة إل ى ضمان تطور مطرد لأل       وإيمانًا منه ا بالحاجة إل ة        وإيمانا  منه ة متوازن ة وتنمي ة في المنطق ة الوطني ة        ساطيل البحري ة متوازن ة وتنمي ة في المنطق ة الوطني ساطيل البحري
 للنقل البحري والموانئ البحرية،للنقل البحري والموانئ البحرية،

 
ا                    ا                  وإذ تأخذ في االعتبار ما ينسجم وال يتناقض مع االتفاقات والقرارات والترتيبات التي سبق واتفقت عليه وإذ تأخذ في االعتبار ما ينسجم وال يتناقض مع االتفاقات والقرارات والترتيبات التي سبق واتفقت عليه

ة        األطراف الداخلة في المذآرة في إطار جامعة الدول العربية بشأن التنسيق والتعاون             األطراف الداخلة في المذآرة في إطار جامعة الدول العربية بشأن التنسيق والتعاون              دول العربي ين ال ة        والتكامل ب دول العربي ين ال والتكامل ب
 في قطاع النقل، في قطاع النقل، 

 
ا                  ا                وإذ تؤآد على عدم تعارض مذآرة التفاهم مع االتفاقات والمعاهدات اإلقليمية والدولية التي انضمت إليه وإذ تؤآد على عدم تعارض مذآرة التفاهم مع االتفاقات والمعاهدات اإلقليمية والدولية التي انضمت إليه

 األطراف في المذآرة،األطراف في المذآرة،
 

ة في قطاع                       ة وتنسيق السياسات في المجاالت ذات األولوي اون ومواءم ز التع ى تعزي ا عل ة في قطاع                     وتصميمًا منه ة وتنسيق السياسات في المجاالت ذات األولوي اون ومواءم ز التع ى تعزي ا عل وتصميما  منه
 قل البحري والموانئ، وذلك ضمن العالقات المشترآة بين األطراف في المذآرة ومع الدول األخرى،قل البحري والموانئ، وذلك ضمن العالقات المشترآة بين األطراف في المذآرة ومع الدول األخرى،النالن
 

ى    ٥٥وعمال بتوصية لجنة النقل في دورتها الثالثة، التي ع قدت في بيروت في الفترة من                وعمال بتوصية لجنة النقل في دورتها الثالثة، التي ُعقدت في بيروت في الفترة من                  ى     إل مارس  مارس  // آذار  آذار ٧٧ إل
ا أنجز في مج                         ٢٠٠٢٢٠٠٢ دعم ليواآب م د من ال ل البحري المزي الء النق ا أنجز في مج                         ، بشأن ضرورة إي دعم ليواآب م د من ال ل البحري المزي الء النق داد       ، بشأن ضرورة إي ري، وإع ل الب داد       ال النق ري، وإع ل الب ال النق

ين    ري ب ل البح اق للنق روع اتف منها مش ن ض ال، وم ذا المج ي ه اريع ف ات والمش ين   الدراس ري ب ل البح اق للنق روع اتف منها مش ن ض ال، وم ذا المج ي ه اريع ف ات والمش  الدراس
 األطراف في المذآرة، وتيسير الوسائل والسبل المناسبة لتحقيق هذه الغاية، األطراف في المذآرة، وتيسير الوسائل والسبل المناسبة لتحقيق هذه الغاية، 

 
رار        رار      وانسجامًا مع الق ة       ٢٠٠٥٢٠٠٥مارس  مارس  // آذار آذار٢٣٢٣ المؤرخ     المؤرخ    ٣٠٩٣٠٩وانسجاما  مع الق دول العربي ة ال ة       ، الصادر عن مجلس جامع دول العربي ة ال ، الصادر عن مجلس جامع

اون العربي                   اا اون العربي                   لمنعقد على مستوى القمة في دورته السابعة عشرة في الجزائر، بشأن أهمية وضع إطار قانوني للتع لمنعقد على مستوى القمة في دورته السابعة عشرة في الجزائر، بشأن أهمية وضع إطار قانوني للتع
ات القطاع المالحي العربي الخاص                            ًا صلبًا الستغالل إمكان ا يحقق أساس ل البحري، بم ات القطاع المالحي العربي الخاص                           في مختلف مجاالت النق ا  صلبا  الستغالل إمكان ا يحقق أساس ل البحري، بم في مختلف مجاالت النق

 على النحو التكاملي األمثل،على النحو التكاملي األمثل،
 

 ::اتفقت على ما يلياتفقت على ما يلي 
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 ١المادة 
 اريفتع

 
 ::تعرف المصطلحات الواردة ضمن مذآرة التفاهم على النحو التاليتعرف المصطلحات الواردة ضمن مذآرة التفاهم على النحو التالي 

 
 األساطيل الوطنية للمالحة البحريةاألساطيل الوطنية للمالحة البحرية

 
ام أو القطاع              ام أو القطاع            يقصد بها السفن التابعة لشرآات القطاع الع ا والمشترآة مع دول، أو             يقصد بها السفن التابعة لشرآات القطاع الع ة منه ا والمشترآة مع دول، أو           الخاص الوطني ة منه الخاص الوطني

 ..مذآرةمذآرةشرآات أو أفراد تابعين لدول أخرى، وترفع علم إحدى األطراف في الشرآات أو أفراد تابعين لدول أخرى، وترفع علم إحدى األطراف في ال
 

 الموانئ والمرافئ البحريةالموانئ والمرافئ البحرية
 

عتها         ا وس ن طاقاته ر ع ة بغض النظ ي المنطق ة ف ة البحري ئ التجاري وانئ والمراف ع الم ا جمي د به عتها       يقص ا وس ن طاقاته ر ع ة بغض النظ ي المنطق ة ف ة البحري ئ التجاري وانئ والمراف ع الم ا جمي د به يقص
 ..واألغراض التجارية التي تختص بهاواألغراض التجارية التي تختص بها

 
 النقل الساحليالنقل الساحلي

 
ن          ل م ريعات آ م وتش اة نظ ع مراع ة، م ئ المنطق وانئ ومراف ين م ا ب ري م ل البح ه النق د ب ن        يقص ل م ريعات آ م وتش اة نظ ع مراع ة، م ئ المنطق وانئ ومراف ين م ا ب ري م ل البح ه النق د ب  يقص

 ..راف فيما يتعلق بالمالحة الساحليةراف فيما يتعلق بالمالحة الساحليةاألطاألط
 

 النقل الدولي المتعدد الوسائطالنقل الدولي المتعدد الوسائط
 

ه              ى أن ائع عل ائط للبض دد الوس دولي المتع ل ال دة للنق م المتح ة األم ي اتفاقي رف ف و مع ا ه ه م د ب ه            يقص ى أن ائع عل ائط للبض دد الوس دولي المتع ل ال دة للنق م المتح ة األم ي اتفاقي رف ف و مع ا ه ه م د ب  يقص
ان في     ["[" ان في     نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على األقل من وسائط النقل، على أساس عقد نقل متعدد الوسائط، من مك نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على األقل من وسائط النقل، على أساس عقد نقل متعدد الوسائط، من مك
 ]."]."(*)(*)لد ما يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط فيه البضائع في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم في بلد آخرلد ما يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط فيه البضائع في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم في بلد آخربب

 
 رقابة الدولة على السفن في الموانئ البحرية رقابة الدولة على السفن في الموانئ البحرية 

 
ًا                          ا دولي ارف عليه ة والمتع وانئ المنطق زور م ة التي ت ا                         يقصد بها آلية التفتيش والرقابة على السفن األجنبي ا دولي ارف عليه ة والمتع وانئ المنطق زور م ة التي ت يقصد بها آلية التفتيش والرقابة على السفن األجنبي
 ..”Port State Control-PSC“ن قبل دولة الميناء ن قبل دولة الميناء بالرقابة مبالرقابة م

 
 (Protection and Indemnity Club)نادي الحماية والتعويض البحري نادي الحماية والتعويض البحري 

 
ا         فن وأطقمه ات الس ائع وملحق ا البض رض له ي تتع ار الت ة األخط ولى تغطي ذي يت ادي ال ه الن د ب ا       يقص فن وأطقمه ات الس ائع وملحق ا البض رض له ي تتع ار الت ة األخط ولى تغطي ذي يت ادي ال ه الن د ب ، ، يقص

 . . مينمينوالخسائر التي يتكبدها الطرف الثالث والتي ال تغطيها شرآات التأوالخسائر التي يتكبدها الطرف الثالث والتي ال تغطيها شرآات التأ
 
 

 تصنيف السفنتصنيف السفن
                                                           

مبادئ توجيهية إقليمية بشأن االتفاقـات واالتفاقيـات المتعلقـة          مبادئ توجيهية إقليمية بشأن االتفاقـات واالتفاقيـات المتعلقـة            األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،            األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،          (*)(*)
 ..٥٢٥٢، ص ، ص E/ESCWA/TRANS/1997/1، ، ١٩٩٧١٩٩٧فبراير فبراير // شباط شباط٢٨٢٨، ، بالنقلبالنقل
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ة في                        ادئ والقواعد العالمي اع المب ة في                      يقصد به اإلشراف على المستوى الفني ومستوى الجودة من خالل اتب ادئ والقواعد العالمي اع المب يقصد به اإلشراف على المستوى الفني ومستوى الجودة من خالل اتب

 ..بناء وتعديل تصاميم السفن، وصيانتها وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلكبناء وتعديل تصاميم السفن، وصيانتها وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك
 

 ٢المادة 
 مبادئ وأهداف مذآرة التفاهم

 
 ::رة التفاهم المبادئ األساسية التالية للتعاون في مجال النقل البحريرة التفاهم المبادئ األساسية التالية للتعاون في مجال النقل البحريتراعي األطراف الداخلة في مذآتراعي األطراف الداخلة في مذآ -١١
 

العمل على مواءمة سياسات األطراف في المذآرة  وتنسيقها في المجاالت المتصلة بالنقل البحري               العمل على مواءمة سياسات األطراف في المذآرة  وتنسيقها في المجاالت المتصلة بالنقل البحري                ))أأ(( 
 اإلقليمي والدولي والموانئ والمرافئ البحرية؛اإلقليمي والدولي والموانئ والمرافئ البحرية؛

 
وانئ والمرافئ            ))بب((  ل البحري والم وانئ والمرافئ           جعل أنشطة وخدمات النق ل البحري والم ى             جعل أنشطة وخدمات النق عيًا إل ة، س اءة وفاعلي ر آف ة أآث ى              البحري ة، سعيا  إل اءة وفاعلي ر آف ة أآث  البحري

ة والمسارات            ((تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية     تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية      ة والمسارات            ترفق بهذه المذآرة خريطة لشبكة الموانئ والمرافئ البحري ترفق بهذه المذآرة خريطة لشبكة الموانئ والمرافئ البحري
 ).).المالحية في المشرق العربي على سبيل االسترشاد فقط وال تشكل جزءا  من هذه المذآرةالمالحية في المشرق العربي على سبيل االسترشاد فقط وال تشكل جزءًا من هذه المذآرة

 
 ::ة التفاهم األهداف التالية للتعاون في مجال النقل البحرية التفاهم األهداف التالية للتعاون في مجال النقل البحريتراعي األطراف الداخلة في مذآرتراعي األطراف الداخلة في مذآر -٢٢
 

ة         ))أأ((  اطيل البحري تدامة لألس ة مس ق تنمي ى تحقي ادرة عل ة وق ة متوائم ات مالحي ذ سياس د وتنفي ة        تحدي اطيل البحري تدامة لألس ة مس ق تنمي ى تحقي ادرة عل ة وق ة متوائم ات مالحي ذ سياس د وتنفي تحدي
اليم                      ائر األق اليم                     التجارية، وتوطيد التعاون بين األطراف في المذآرة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ومع س ائر األق التجارية، وتوطيد التعاون بين األطراف في المذآرة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ومع س

 والمناطق؛والمناطق؛
 

دولي  ))بب((  ى الصعيدين اإلقليمي وال دة عل ى مواقف موح ة تستهدف التوصل إل د مشاورات منتظم دولي عق ى الصعيدين اإلقليمي وال دة عل ى مواقف موح ة تستهدف التوصل إل د مشاورات منتظم عق
ل                   ات محددة في مجال سياسات النق ائل وعقب ول لمس اد حل رارات، واعتم اذ ق ل                  بشأن سياسات النقل البحري، واتخ ات محددة في مجال سياسات النق ائل وعقب ول لمس اد حل رارات، واعتم اذ ق بشأن سياسات النقل البحري، واتخ

 البحري؛البحري؛
 

ق باالنضمام               ))جج((  ا يتعل ذآرة فيم ق باالنضمام              مواءمة تطلعات ومواقف األطراف في الم ا يتعل ذآرة فيم ات والمعاهدات      مواءمة تطلعات ومواقف األطراف في الم ى االتفاق ات والمعاهدات      إل ى االتفاق إل
 اإلقليمية والدولية في مجال النقل البحري التي هي أطراف فيها وتنفيذ تلك االتفاقات والمعاهدات؛اإلقليمية والدولية في مجال النقل البحري التي هي أطراف فيها وتنفيذ تلك االتفاقات والمعاهدات؛

 
 تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد األطراف بين إدارات النقل البحري أو اإلدارات البحرية؛تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد األطراف بين إدارات النقل البحري أو اإلدارات البحرية؛ ))دد(( 

 
ين     ))•((  اون ب ز التع جع تعزي ي تش ات الت داد الدراس ين    إع اون ب ز التع جع تعزي ي تش ات الت داد الدراس ات    إع ري وعملي ل البح ال النق ي مج راف ف ات    األط ري وعملي ل البح ال النق ي مج راف ف األط

 الموانئ والمرافئ البحرية ومع سائر المناطق؛الموانئ والمرافئ البحرية ومع سائر المناطق؛
 

الس          ))وو((  طة مج جيع أنش ا، وتش ري وتفعيله ل البح ة للنق ات الوطني ز دور المؤسس ى تعزي ل عل الس         العم طة مج جيع أنش ا، وتش ري وتفعيله ل البح ة للنق ات الوطني ز دور المؤسس ى تعزي ل عل العم
ات ال ادات وهيئ ات واتح ة، وجمعي ا، وخطوط المالحة الوطني ة له االت الممثل احنين، والوآ ادات الش ات الواتح ادات وهيئ ات واتح ة، وجمعي ا، وخطوط المالحة الوطني ة له االت الممثل احنين، والوآ ادات الش مالحة مالحة واتح

 ..الوطنية والعربية، ومعاهد التدريب والبحث العلمي في المجال البحريالوطنية والعربية، ومعاهد التدريب والبحث العلمي في المجال البحري
 
 
 



-٤- 

 

 ٣المادة 
 األساطيل الوطنية للمالحة البحرية

 
 ::اتفقت األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم على ما يلياتفقت األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم على ما يلي 

 
 طويرها؛طويرها؛إجراء الدراسات وتبادلها، والمتابعة الدورية لوضع شرآات المالحة الوطنية سعيا  إلى تإجراء الدراسات وتبادلها، والمتابعة الدورية لوضع شرآات المالحة الوطنية سعيًا إلى ت ))أأ(( 

 
اتها                       ))بب((  ذآرة في سياس ة في الم دعم األطراف الداخل ا ل ة وخارجه اتها                      تحفيز مؤسسات التمويل في المنطق ذآرة في سياس ة في الم دعم األطراف الداخل ا ل ة وخارجه تحفيز مؤسسات التمويل في المنطق

لتحسين األساطيل الوطنية وتشغيلها وتطويرها، والدعوة إلى إنشاء صندوق متخصص لتمويل شراء وبناء السفن         لتحسين األساطيل الوطنية وتشغيلها وتطويرها، والدعوة إلى إنشاء صندوق متخصص لتمويل شراء وبناء السفن         
 الحديثة بهدف تطوير األساطيل الوطنية؛الحديثة بهدف تطوير األساطيل الوطنية؛

 
ات مشترآة               تشجيع دخول شرآات ا   تشجيع دخول شرآات ا    ))جج((  ذآرة في اتفاق ات مشترآة               لمالحة الوطنية التابعة لألطراف الداخلة في الم ذآرة في اتفاق لمالحة الوطنية التابعة لألطراف الداخلة في الم

ل                           ة، ومن ضمنها خدمات النق املة وفعال ل ش ديم خدمات نق ة تق ل                          وتحالفات وعمليات دمج فيما بينها، وتشجيع حري ة، ومن ضمنها خدمات النق املة وفعال ل ش ديم خدمات نق ة تق وتحالفات وعمليات دمج فيما بينها، وتشجيع حري
 الدولي المتعدد الوسائط؛الدولي المتعدد الوسائط؛

 
ك       ))دد((  ان ذل ا آ ك      تشجيع العمل على نقل البضائع على األساطيل الوطنية آلم ان ذل ا آ ك     تشجيع العمل على نقل البضائع على األساطيل الوطنية آلم ى أن يشمل ذل ًا، عل ك      ممكن ى أن يشمل ذل ا ، عل  ممكن

ددة األطراف، مع التشديد                  ددة األطراف، مع التشديد                 العمليات التجارية المنبثقة من المساعدات الحكومية واالتفاقات التجارية الثنائية والمتع العمليات التجارية المنبثقة من المساعدات الحكومية واالتفاقات التجارية الثنائية والمتع
 على آفاءة الخدمات وقدرتها التنافسية؛على آفاءة الخدمات وقدرتها التنافسية؛

 
ل الب  ))•((  ال نق ي مج ذآرة ف ي الم ة ف ة لألطراف الداخل اطيل الوطني ين األس ل ب يق والتكام ل الب التنس ال نق ي مج ذآرة ف ي الم ة ف ة لألطراف الداخل اطيل الوطني ين األس ل ب يق والتكام ضائع ضائع التنس

ة شبكات تسويق                       ة شبكات تسويق                      وتبادل الفراغات والمشارآة في الخدمات لتحقيق االستخدام األفضل لألساطيل، وتشجيع إقام وتبادل الفراغات والمشارآة في الخدمات لتحقيق االستخدام األفضل لألساطيل، وتشجيع إقام
ادات          ل دور االتح ق تفعي ن طري ك ع دولي، وذل ي وال عيدين اإلقليم ى الص ري عل ل البح دمات النق ترآة لخ ادات         مش ل دور االتح ق تفعي ن طري ك ع دولي، وذل ي وال عيدين اإلقليم ى الص ري عل ل البح دمات النق ترآة لخ مش

  التي ستنشأ في المستقبل؛ التي ستنشأ في المستقبل؛المتخصصة القائمة مثل االتحاد العربي للناقلين البحريين واالتحاداتالمتخصصة القائمة مثل االتحاد العربي للناقلين البحريين واالتحادات
 

روط      ))وو((  ق الش ري وتطبي ل البح اع النق ي قط ورات ف دث التط ة أح ي متابع ود ف يق الجه د وتنس روط     توحي ق الش ري وتطبي ل البح اع النق ي قط ورات ف دث التط ة أح ي متابع ود ف يق الجه د وتنس توحي
 والمعايير البحرية الدولية؛والمعايير البحرية الدولية؛

 
 ..تعزيز التعاون في مجال بناء السفن وصيانتها وإصالحهاتعزيز التعاون في مجال بناء السفن وصيانتها وإصالحها ))زز(( 

 
 ٤المادة 

 الموانئ والمرافئ البحرية
 

 :: المذآرة على المذآرة علىاتفقت األطراف الداخلة فياتفقت األطراف الداخلة في 
 

ئ     ))أأ((  وانئ والمراف ات الم ى عملي ي ترع راءات الت وائح واإلج وانين والل ة الق يط ومواءم ئ    تبس وانئ والمراف ات الم ى عملي ي ترع راءات الت وائح واإلج وانين والل ة الق يط ومواءم  تبس
يًا       يا       البحرية، ومن ضمنها اإلجراءات الجمرآية والصحية واإلدارية، وذلك لتقصير مدة بقاء السفن في موانئها تماش البحرية، ومن ضمنها اإلجراءات الجمرآية والصحية واإلدارية، وذلك لتقصير مدة بقاء السفن في موانئها تماش

 ا؛ا؛مع اتفاقية تسهيل حرآة المالحة البحرية الدولية وتعديالتهمع اتفاقية تسهيل حرآة المالحة البحرية الدولية وتعديالته
 

 تطوير وتحديث الهياآل المؤسسية إلدارة الموانئ والمرافئ البحرية تحقيقا  لزيادة الكفاءة؛تطوير وتحديث الهياآل المؤسسية إلدارة الموانئ والمرافئ البحرية تحقيقًا لزيادة الكفاءة؛ ))بب(( 
 مواءمة هياآل التعريفات والرسوم واألجور والنظم اإلحصائية للنقل البحري والموانئ؛مواءمة هياآل التعريفات والرسوم واألجور والنظم اإلحصائية للنقل البحري والموانئ؛ ))جج(( 



-٥- 

 

 
رات في إدارة الم                       ))دد((  ادل الخب ذآرة في مجال تب ين األطراف في الم رات في إدارة الم                      توطيد التعاون ب ادل الخب ذآرة في مجال تب ين األطراف في الم وانئ والمرافئ   وانئ والمرافئ   توطيد التعاون ب

 البحرية وعملياتها؛البحرية وعملياتها؛
 

 رفع مستويات األداء والكفاءة في الموانئ والمرافئ البحرية وزيادة قدراتها التنافسية؛رفع مستويات األداء والكفاءة في الموانئ والمرافئ البحرية وزيادة قدراتها التنافسية؛ ))•(( 
 

ال ال الحصر، المجاالت   ))وو((  بيل المث ى س ة، بحيث تشمل عل ئ البحري وانئ والمراف ع أنشطة الم ال ال الحصر، المجاالت  تنوي بيل المث ى س ة، بحيث تشمل عل ئ البحري وانئ والمراف ع أنشطة الم تنوي
 إلقليمي والدولي؛إلقليمي والدولي؛الصناعية والتجارية واللوجستية وخدمات التوزيع االصناعية والتجارية واللوجستية وخدمات التوزيع ا

 
ة               ))زز((  ات حول خطوط المالحة والسفن العامل ي للبيان ة              تبادل المعلومات باستخدام نظم التبادل اإللكترون ات حول خطوط المالحة والسفن العامل ي للبيان تبادل المعلومات باستخدام نظم التبادل اإللكترون

 بين الموانئ والمرافئ، والطاقات المتاحة لألساطيل الوطنية، تحقيقا  للتنسيق والتكامل؛بين الموانئ والمرافئ، والطاقات المتاحة لألساطيل الوطنية، تحقيقًا للتنسيق والتكامل؛
 

 ..ر الموانئ والمرافئر الموانئ والمرافئإعداد الدراسات الدورية والخطط االستراتيجية لتنمية وتطويإعداد الدراسات الدورية والخطط االستراتيجية لتنمية وتطوي ))حح(( 
 

 ٥المادة 
 النقل الساحلي بين موانئ األطراف الداخلة في المذآرة

 
م     ادة حج دف زي ا به ين موانئه احلي ب ل الس وير النق ى تط ذآرة عل ي الم ة ف راف الداخل ت األط م   اتفق ادة حج دف زي ا به ين موانئه احلي ب ل الس وير النق ى تط ذآرة عل ي الم ة ف راف الداخل ت األط  اتفق

 ::التبادل التجاري البيني، وذلك عبر الطرق التاليةالتبادل التجاري البيني، وذلك عبر الطرق التالية
 

وا   ))أأ((  ين الم احلي ب ل الس ة النق جيع حرآ وا  تش ين الم احلي ب ل الس ة النق جيع حرآ ل   تش رآات النق دعم لش هيالت وال ديم التس ئ، وتق ل   نئ والمراف رآات النق دعم لش هيالت وال ديم التس ئ، وتق نئ والمراف
 الوطنية؛الوطنية؛  الساحليالساحلي

 
 إتاحة خدمات النقل الساحلي، وتطويره وتجهيزه باإلمكانات والتسهيالت المناسبة؛إتاحة خدمات النقل الساحلي، وتطويره وتجهيزه باإلمكانات والتسهيالت المناسبة؛ ))بب(( 

 
وانئ            تسهيل استقبال سفن ومراآب النقل الساحلي     تسهيل استقبال سفن ومراآب النقل الساحلي      ))جج((  ا في الم وانئ          وتقديم الخدمات والتسهيالت المناسبة له ا في الم وتقديم الخدمات والتسهيالت المناسبة له
 والمرافئ؛والمرافئ؛

 
ل الساحلي في                   ))دد((  ل الساحلي في                  تبسيط وتسهيل إجراءات الموانئ والجمارك وسائر اإلجراءات لسفن وبضائع النق تبسيط وتسهيل إجراءات الموانئ والجمارك وسائر اإلجراءات لسفن وبضائع النق

 ..الموانئ والمرافئالموانئ والمرافئ
 

 ٦المادة 
 رقابة الدولة على السفن في الموانئ البحرية

 
 ::اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة علىاتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على 

 
ادل   العمل على تطبيق نظام رقابة الدولة على السفن في موانئها   العمل على تطبيق نظام رقابة الدولة على السفن في موانئها    ))أأ((  ادل    البحرية، مع التعاون في مجال التب  البحرية، مع التعاون في مجال التب

 السفن؛ السفن؛   اإللكتروني للبيانات المتعلقة بشهادات ومستندات تلكاإللكتروني للبيانات المتعلقة بشهادات ومستندات تلك
 



-٦- 

 

راقبين ومفتشين                     ))بب((  دها بم ا وتزوي ة فيه د اإلجراءات المتبع راقبين ومفتشين                    إنشاء مراآز مراقبة في الموانئ مع توحي دها بم ا وتزوي ة فيه د اإلجراءات المتبع إنشاء مراآز مراقبة في الموانئ مع توحي
 . . هذا المجالهذا المجالمتخصصين وذوي خبرة، بما يتفق مع قواعد االتفاقيات الدولية النافذة في متخصصين وذوي خبرة، بما يتفق مع قواعد االتفاقيات الدولية النافذة في 

 
 ٧المادة 

 العمالة البحرية والتعليم والتدريب
 

 ::تراعي األطراف الداخلة في المذآرة ما يليتراعي األطراف الداخلة في المذآرة ما يلي 
 

ة وظروف المعيشة والعمل              ))أأ((  ة البحري ة وظروف المعيشة والعمل             االلتزام بالقوانين والمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بالعمال ة البحري االلتزام بالقوانين والمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بالعمال
 على ظهر السفن، والتعليم والتدريب والتأهيل البحري؛على ظهر السفن، والتعليم والتدريب والتأهيل البحري؛

 
يم         اا ))بب((  ة والتعل ة البحري لة بالعمال ة ذات الص ة والدولي دات اإلقليمي ات والمعاه ى االتفاق مام إل يم         النض ة والتعل ة البحري لة بالعمال ة ذات الص ة والدولي دات اإلقليمي ات والمعاه ى االتفاق مام إل النض

 والتدريب والتأهيل، وخاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية؛والتدريب والتأهيل، وخاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية؛
 

تيفاء الم  ))جج((  رط اس ة، ش اطيل الوطني ى األس ا عل ن مواطنيه ة م ة البحري تعانة بالعمال تيفاء الم االس رط اس ة، ش اطيل الوطني ى األس ا عل ن مواطنيه ة م ة البحري تعانة بالعمال ؤهالت ؤهالت االس
 المطلوبة وفقا  للمعاهدات الدولية النافذة، وإعطاء األولوية للعمالة الوطنية بتطبيق نظام لتبادل العمالة البحرية؛المطلوبة وفقًا للمعاهدات الدولية النافذة، وإعطاء األولوية للعمالة الوطنية بتطبيق نظام لتبادل العمالة البحرية؛

 
ة  ))دد((  ك للطلب ذآرة، وذل ي الم راف ف فن األط ى س ري عل ي البح دريب العمل رص الت وفير ف ة ت ك للطلب ذآرة، وذل ي الم راف ف فن األط ى س ري عل ي البح دريب العمل رص الت وفير ف  ت

راف الداخ       واطني األط ن م ريين م ين البح باط والمهندس دربين والض راف الداخ      المت واطني األط ن م ريين م ين البح باط والمهندس دربين والض ي      المت ك الت ة تل ذآرة، وخاص ي الم ة ف ي      ل ك الت ة تل ذآرة، وخاص ي الم ة ف  ل
 ال تمتلك سفنا  لتأدية الخدمة البحرية عليها؛ال تمتلك سفنًا لتأدية الخدمة البحرية عليها؛

 
ل           ))•((  اع النق ي قط ات ف دريب والمعلوم وث والت يم والبح ات التعل ز ومؤسس م مراآ اء ودع ل          إنش اع النق ي قط ات ف دريب والمعلوم وث والت يم والبح ات التعل ز ومؤسس م مراآ اء ودع  إنش

 ::البحري وذلك تحقيقا  لما يليالبحري وذلك تحقيقًا لما يلي
 

ين األطراف في                 ))١١((   ا ب ين األطراف في                إنشاء بنك معلومات بحري لتخزين المعلومات وتبادله ا ب ذآرة بواسطة     إنشاء بنك معلومات بحري لتخزين المعلومات وتبادله ذآرة بواسطة      الم  الم
 نظم التبادل اإللكتروني للبيانات؛نظم التبادل اإللكتروني للبيانات؛

 
رات في           ))٢٢((   ادل الخب دريب، وتب رامج الت رات في          وضع وتطوير مناهج ونظم للتدريب البحري، وتنسيق ب ادل الخب دريب، وتب رامج الت وضع وتطوير مناهج ونظم للتدريب البحري، وتنسيق ب

 ..مجال التدريب بين األطراف في المذآرةمجال التدريب بين األطراف في المذآرة
 

 ٨المادة 
 السالمة واألمن البحري وحماية البيئة البحرية

 
 ::آرة علىآرة علىاتفقت األطراف الداخلة في المذاتفقت األطراف الداخلة في المذ 

 
 االلتزام بالقوانين والمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بالسالمة البحرية؛االلتزام بالقوانين والمعايير اإلقليمية والدولية الخاصة بالسالمة البحرية؛ ))أأ(( 

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

 



-٧- 

 

ري والوقا     ))جج((  وث البح ع التل ة بمن ة الخاص ة والدولي ايير اإلقليمي القوانين والمع زام ب ري والوقا    االلت وث البح ع التل ة بمن ة الخاص ة والدولي ايير اإلقليمي القوانين والمع زام ب ه االلت ة من ه ي ة من ي
 ومكافحته، وحماية البيئة البحرية؛ومكافحته، وحماية البيئة البحرية؛

 
 التعاون بين األطراف في المذآرة في المجاالت المشار إليها آنفا ؛التعاون بين األطراف في المذآرة في المجاالت المشار إليها آنفًا؛ ))دد(( 

 
تبادل المعلومات، باستخدام نظم التبادل اإللكتروني، بخصوص إجراءات أمن الموانئ والسفن في              تبادل المعلومات، باستخدام نظم التبادل اإللكتروني، بخصوص إجراءات أمن الموانئ والسفن في               ))•(( 

 هذا المجال؛هذا المجال؛
 

ادل ))وو((  م التب تخدام نظ ات، باس ادل المعلوم ادلتب م التب تخدام نظ ات، باس ادل المعلوم ة تب دخل العاجل لمكافح ي، بخصوص خطط الت ة  اإللكترون دخل العاجل لمكافح ي، بخصوص خطط الت  اإللكترون
 التلوث البحري داخل الموانئ؛التلوث البحري داخل الموانئ؛

 
 إجراء تمارين مشترآة دورية ومنتظمة في مجال مكافحة التلوث البحري؛ إجراء تمارين مشترآة دورية ومنتظمة في مجال مكافحة التلوث البحري؛  ))زز(( 

 
 التنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري؛التنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري؛ ))حح(( 

 
 ..من البحريين والبيئةمن البحريين والبيئةإنشاء ودعم مراآز التعليم والتدريب في مجال السالمة واألإنشاء ودعم مراآز التعليم والتدريب في مجال السالمة واأل ))طط(( 

 
 ٩المادة 

 المؤتمرات اإلقليمية والدولية
 

 ::اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة علىاتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على 
 

 التنسيق بهدف التوصل إلى مواقف موحدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي؛التنسيق بهدف التوصل إلى مواقف موحدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي؛ ))أأ(( 
 

ك ل   ))بب((  وانئ، وذل ل البحري والم ة بالنق ة المعني ؤتمرات الدولي ي الم ة ف ارآة الفاعل ك ل  المش وانئ، وذل ل البحري والم ة بالنق ة المعني ؤتمرات الدولي ي الم ة ف ارآة الفاعل ي المش اهمة ف ي لمس اهمة ف لمس
ل                 ل                وضع السياسات والتشريعات اإلقليمية والدولية للنقل البحري والموانئ، حرصًا على حقوق ومستقبل قطاع النق وضع السياسات والتشريعات اإلقليمية والدولية للنقل البحري والموانئ، حرصا  على حقوق ومستقبل قطاع النق

 ..البحري والموانئالبحري والموانئ
 

 ١٠المادة 
 الحماية والتعويض البحري

 
ا              اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة    اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة      ا            على حث شرآات المالحة الوطنية على التنسيق فيما بينها في مج ل ل على حث شرآات المالحة الوطنية على التنسيق فيما بينها في مج

اون،                  اون،                 التأمين على البضائع والسفن مع نوادي الحماية والتعويض البحري، بغرض تحقيق مزايا نسبية من هذا التع التأمين على البضائع والسفن مع نوادي الحماية والتعويض البحري، بغرض تحقيق مزايا نسبية من هذا التع
أمين سفن          واخر لت الكي الب اد اإلسالمي لم ابع لالتح أمين سفن         والنظر في االنضمام إلى نادي الحماية والتعويض البحري الت واخر لت الكي الب اد اإلسالمي لم ابع لالتح والنظر في االنضمام إلى نادي الحماية والتعويض البحري الت

 ..الشرآات التابعة لألطراف في المذآرةالشرآات التابعة لألطراف في المذآرة
 

 ١١المادة 
 ين البحريالتأم

 
 ..اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على تشجيع التعامل مع الشرآات الوطنية للتأمين البحرياتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على تشجيع التعامل مع الشرآات الوطنية للتأمين البحري 



-٨- 

 

 ١٢المادة 
 تصنيف السفن

 
ر                      دول غي ر                    اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على العمل لتفعيل الهيئة العربية لتصنيف السفن ودعوة ال دول غي اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على العمل لتفعيل الهيئة العربية لتصنيف السفن ودعوة ال

 ..م إليهام إليهاالمنضمة إلى اتفاقية إنشاء الهيئة لالنضماالمنضمة إلى اتفاقية إنشاء الهيئة لالنضما
 

 ١٣المادة 
 النقل الدولي المتعدد الوسائط

 
اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على الدعوة إلى تطبيق النقل الدولي المتعدد الوسائط في إطار نظام         اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على الدعوة إلى تطبيق النقل الدولي المتعدد الوسائط في إطار نظام          

نمط،                         ذا ال ات ه ًا بشأن عملي ا دولي ًا لإلجراءات والصكوك المعترف به نمط،                        النقل المتكامل في المشرق العربي ووفق ذا ال ات ه ا  بشأن عملي ا دولي ا  لإلجراءات والصكوك المعترف به النقل المتكامل في المشرق العربي ووفق
 ..إلى اتفاقية األمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع واالتفاقيات األخرى ذات الصلةإلى اتفاقية األمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع واالتفاقيات األخرى ذات الصلةواالنضمام واالنضمام 

 
 ١٤المادة 

 التشريعات واإلجراءات
 

اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على تطوير التشريعات البحرية السارية، بحيث تحقق أهداف تطوير      اتفقت األطراف الداخلة في المذآرة على تطوير التشريعات البحرية السارية، بحيث تحقق أهداف تطوير       
 ..فاقات والمعاهدات الدولية المعنيةفاقات والمعاهدات الدولية المعنيةالنقل البحري والموانئ وتتماشى مع االتالنقل البحري والموانئ وتتماشى مع االت

 
 ١٥المادة 

 آليات التنفيذ
 

ذآرة     ذ م ة تنفي كوا متابع ي اإلس ل ف ة النق ولى لجن ى أن تت ذآرة عل ي الم ة ف راف الداخل ت األط ذآرة   اتفق ذ م ة تنفي كوا متابع ي اإلس ل ف ة النق ولى لجن ى أن تت ذآرة عل ي الم ة ف راف الداخل ت األط  اتفق
 ..التفاهم وتفعيلهاالتفاهم وتفعيلها

 
 ١٦المادة 

 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة واالنضمام
 
رة من             ي فتح باب التوقيع على مذآرة ا     ُيفتح باب التوقيع على مذآرة ا      -١١ اهم في دمشق خالل الفت رة من             لتف اهم في دمشق خالل الفت ى  ٩٩لتف ى   إل ار ١٢١٢ إل ار  أي ايو  // أي ايو  م  ألعضاء   ألعضاء  ٢٠٠٥٢٠٠٥م

ديسمبر  ديسمبر  // آانون األول   آانون األول  ٣١٣١اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ثم في مقر األمم المتحدة في نيويورك حتى              اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ثم في مقر األمم المتحدة في نيويورك حتى              
٢٠٠٥٢٠٠٥.. 

 
اهم           ١١يصبح األعضاء المشار إليهم في الفقرة       يصبح األعضاء المشار إليهم في الفقرة        -٢٢ ذآرة التف اهم            من هذه المادة أطرافًا داخلة في م ذآرة التف  بإحدى الطرق      بإحدى الطرق      من هذه المادة أطرافا  داخلة في م

 ::التاليةالتالية
 

 التوقيع النهائي الذي ال يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة؛ التوقيع النهائي الذي ال يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة؛  ))أأ(( 
 التوقيع الذي يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة يعقبه التصديق أو القبول أو الموافقة؛ التوقيع الذي يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة يعقبه التصديق أو القبول أو الموافقة؛  ))بب(( 
 ..االنضماماالنضمام ))جج(( 

ة            يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام ساري المفعول           يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام ساري المفعول            -٣٣ دى جه وب ل داع الصك المطل د إي ة            بع دى جه وب ل داع الصك المطل د إي بع
 ..اإليداعاإليداع



-٩- 

 

 
داع صك                      -٤٤ ق إي داع صك                     يمكن للدول غير األعضاء في اإلسكوا أن تصبح أطرافًا داخلة في مذآرة التفاهم عن طري ق إي يمكن للدول غير األعضاء في اإلسكوا أن تصبح أطرافا  داخلة في مذآرة التفاهم عن طري

ي     اهم األعضاء ف ذآرة التف ي م ة ف ع األطراف الداخل ة جمي ى موافق داع إذا حصلت عل ة اإلي دى جه ي    االنضمام ل اهم األعضاء ف ذآرة التف ي م ة ف ع األطراف الداخل ة جمي ى موافق داع إذا حصلت عل ة اإلي دى جه االنضمام ل
فيذية لإلسكوا طلبات انضمام البلدان غير األعضاء في اإلسكوا على أعضاء اإلسكوا            فيذية لإلسكوا طلبات انضمام البلدان غير األعضاء في اإلسكوا على أعضاء اإلسكوا            وتوزع األمانة التن  وتوزع األمانة التن  .  .  اإلسكوااإلسكوا

وافقتهم ى م اهم للحصول عل ذآرة التف ي م وافقتهماألطراف ف ى م اهم للحصول عل ذآرة التف ي م ات من .  .  األطراف ف ذه الطلب ى ه ة عل ا إن تصل إشعارات الموافق ات من وم ذه الطلب ى ه ة عل ا إن تصل إشعارات الموافق وم
داع      جميع أعضاء اإلسكوا األطراف في مذآرة التفاهم، يعتبر الطلب موافقا  عليه، وتبلغ األمانة ا             جميع أعضاء اإلسكوا األطراف في مذآرة التفاهم، يعتبر الطلب موافقًا عليه، وتبلغ األمانة ا              ة اإلي ة جه داع      لتنفيذي ة اإلي ة جه لتنفيذي

 ..بهذه الموافقةبهذه الموافقة
 

 ١٧المادة 
 الدخول حيز التنفيذ

 
ا   ) ) ٥٥((تسعين يوما  من تاريخ قيام تسعين يومًا من تاريخ قيام ) ) ٩٠٩٠((تدخل مذآرة التفاهم حيز التنفيذ بعد       تدخل مذآرة التفاهم حيز التنفيذ بعد        -١١ ا   خمسة أعضاء في اإلسكوا إم خمسة أعضاء في اإلسكوا إم

 ..بالتوقيع النهائي عليها، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمامبالتوقيع النهائي عليها، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام
 
داع صك التصديق أو                     بالنسببالنسب -٢٢ اهم أو بإي داع صك التصديق أو                     ة إلى آل عضو في اإلسكوا، يقوم بالتوقيع النهائي على مذآرة التف اهم أو بإي ة إلى آل عضو في اإلسكوا، يقوم بالتوقيع النهائي على مذآرة التف

ا أو    ) ) ٥٥((القبول أو الموافقة أو االنضمام بعد التاريخ الذي قام فيه    القبول أو الموافقة أو االنضمام بعد التاريخ الذي قام فيه     ائي عليه التوقيع النه ا أو    خمسة أعضاء في اإلسكوا ب ائي عليه التوقيع النه خمسة أعضاء في اإلسكوا ب
ذ    دخل م مام، ت ة أو االنض ول أو الموافق ديق أو القب ك التص داع ص ذ   إي دخل م مام، ت ة أو االنض ول أو الموافق ديق أو القب ك التص داع ص د  إي ذ بع ز التنفي اهم حي د  آرة التف ذ بع ز التنفي اهم حي  آرة التف

تسعين يوما  على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي أو تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو                 تسعين يومًا على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي أو تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو                 ) ) ٩٠٩٠((مرور  مرور  
ز                      .  .  االنضماماالنضمام اهم حي ذآرة التف دخل م ز                      وبالنسبة إلى آل دولة غير عضو في اإلسكوا تقوم بإيداع صك االنضمام، ت اهم حي ذآرة التف دخل م وبالنسبة إلى آل دولة غير عضو في اإلسكوا تقوم بإيداع صك االنضمام، ت

 ..تسعين يوما  على تاريخ إيداعها ذلك الصكتسعين يومًا على تاريخ إيداعها ذلك الصك) ) ٩٠٩٠((التنفيذ بعد مرور التنفيذ بعد مرور 
 

 ١٨المادة 
 التعديالت

 
 ..بعد دخول مذآرة التفاهم حيز التنفيذ، يجوز ألي طرف داخل فيها أن يقترح تعديالت عليهابعد دخول مذآرة التفاهم حيز التنفيذ، يجوز ألي طرف داخل فيها أن يقترح تعديالت عليها -١١
 
 ..تقدم التعديالت المقترحة على مذآرة التفاهم إلى لجنة النقل في اإلسكواتقدم التعديالت المقترحة على مذآرة التفاهم إلى لجنة النقل في اإلسكوا -٢٢
 
ى مواف  -٣٣ لت عل ديالت إذا حص ر التع ى مواف تق لت عل ديالت إذا حص ر التع ي    تق رة ف اهم الحاض ذآرة التف ي م ة ف راف الداخل ي األط ة ثلث ي    ق رة ف اهم الحاض ذآرة التف ي م ة ف راف الداخل ي األط ة ثلث  ق

 ..اجتماع يعقد لهذا الغرض، متضمنة األطراف المعنية مباشرة بالتعديل المقترحاجتماع يعقد لهذا الغرض، متضمنة األطراف المعنية مباشرة بالتعديل المقترح
 
دة       ٣٣تتولى لجنة النقل في اإلسكوا إبالغ جهة اإليداع بالتعديالت المقرة وفقا  للفقرة             تتولى لجنة النقل في اإلسكوا إبالغ جهة اإليداع بالتعديالت المقرة وفقًا للفقرة              -٤٤ دة        من هذه المادة خالل م  من هذه المادة خالل م

 ..ين يوما ، تلي تاريخ إقرار تلك التعديالتين يومًا، تلي تاريخ إقرار تلك التعديالتخمسة وأربعخمسة وأربع) ) ٤٥٤٥((ال تتجاوز ال تتجاوز 
 
ديالت                       -٥٥ ذه التع اهم، وتصبح ه ذآرة التف ة في م ديالت                      تبلِّغ جهة اإليداع التعديالت المقرة إلى آل األطراف الداخل ذه التع اهم، وتصبح ه ذآرة التف ة في م تبل غ جهة اإليداع التعديالت المقرة إلى آل األطراف الداخل

داع اعتراضات من          ) ) ٣٣((سارية المفعول على آل األطراف بعد       سارية المفعول على آل األطراف بعد        ة اإلي داع اعتراضات من          ثالثة أشهر من إبالغها، إال إذا استلمت جه ة اإلي ثالثة أشهر من إبالغها، إال إذا استلمت جه
 ..ثالثة أشهر تلي تاريخ اإلبالغ عن تلك التعديالتثالثة أشهر تلي تاريخ اإلبالغ عن تلك التعديالت) ) ٣٣((طراف الداخلة في مذآرة التفاهم خالل طراف الداخلة في مذآرة التفاهم خالل أآثر من ثلث األأآثر من ثلث األ

ادة    -٦٦ ي الم ددة ف رة المح اهم خالل الفت ذآرة التف ى م ديالت عل راء أي تع وز إج ادة   ال يج ي الم ددة ف رة المح اهم خالل الفت ذآرة التف ى م ديالت عل راء أي تع وز إج دد ١٩١٩ال يج دد ، إذا أصبح ع ، إذا أصبح ع
     ..خمسة، عقب انسحاب أحد األطرافخمسة، عقب انسحاب أحد األطراف) ) ٥٥((األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم أقل من األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم أقل من 

 



-١٠- 

 

 ١٩المادة 
 االنسحاب

 
ة                    ى جه ة                  يجوز ألي من األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم االنسحاب منها بموجب إشعار مكتوب يوجه إل ى جه يجوز ألي من األطراف الداخلة في مذآرة التفاهم االنسحاب منها بموجب إشعار مكتوب يوجه إل
داخل              ) ) ١٢١٢((ويسري هذا االنسحاب بعد     ويسري هذا االنسحاب بعد     .  .  اإليداعاإليداع داخل              اثني عشر شهرًا من تاريخ إيداع اإلشعار، ما لم يعدل الطرف ال اثني عشر شهرا  من تاريخ إيداع اإلشعار، ما لم يعدل الطرف ال

 ..في مذآرة التفاهم عنه قبل انقضاء تلك الفترةفي مذآرة التفاهم عنه قبل انقضاء تلك الفترة
 

 ٢٠المادة 
 االنتهاء

 
ل من                    ا أق ة فيه ل من                  ينتهي سريان مفعول مذآرة التفاهم إذا أصبح عدد األطراف الداخل ا أق ة فيه ة    ) ) ٥٥((ينتهي سريان مفعول مذآرة التفاهم إذا أصبح عدد األطراف الداخل ة    خمسة خالل أي خمسة خالل أي

 ..اثنا عشر شهرا  متتاليةاثنا عشر شهرًا متتالية) ) ١٢١٢((فترة مدتها فترة مدتها 
 

 ٢١المادة 
 حدود تطبيق المذآرة

 
اهم من ا                -١١ ذآرة التف اهم من ا               ال يمنع أي نص وارد في مذآرة التفاهم أي طرف داخل في م ذآرة التف ره    ال يمنع أي نص وارد في مذآرة التفاهم أي طرف داخل في م اذ أي إجراء يعتب ره    تخ اذ أي إجراء يعتب تخ

 ..ضروريا  ألمنه الداخلي أو الخارجي ولمصالحهضروريًا ألمنه الداخلي أو الخارجي ولمصالحه
 
ذلك                          -٢٢ اذه، وآ ور اتخ داع ف ة اإلي دى جه ه ل الغ عن ًا، اإلب ذلك                         يتطلب ذلك اإلجراء، الذي يفترض أن يكون مؤقت اذه، وآ ور اتخ داع ف ة اإلي دى جه ه ل الغ عن ا ، اإلب يتطلب ذلك اإلجراء، الذي يفترض أن يكون مؤقت

 ..إطالعها على طبيعة ذلك اإلجراءإطالعها على طبيعة ذلك اإلجراء
 
ات أو     -٣٣ د اتفاق ن عق ا م ة فيه راف الداخل اهم األط ذآرة التف ع م ات أو    ال تمن د اتفاق ن عق ا م ة فيه راف الداخل اهم األط ذآرة التف ع م ل   ال تمن ال النق ي مج ترآة ف دات مش ل   معاه ال النق ي مج ترآة ف دات مش معاه

 .   .   البحري والموانئ والمرافئ مع االسترشاد بأسس مذآرة التفاهم وأهدافها ما أمكن ذلكالبحري والموانئ والمرافئ مع االسترشاد بأسس مذآرة التفاهم وأهدافها ما أمكن ذلك
 

 ٢٢المادة 
 جهة اإليداع

 
 ..األمين العام لألمم المتحدة هو جهة إيداع مذآرة التفاهماألمين العام لألمم المتحدة هو جهة إيداع مذآرة التفاهم 

 
 . .  لذلك لذلكإثباتا  لما تقد م، وقع المذآورون أدناه بصفتهم المفوضين الرسميينإثباتًا لما تقّدم، وقع المذآورون أدناه بصفتهم المفوضين الرسميين 

 
ار  وم التاسع من أي ي الي ي دمشق ف اهم ف ذآرة التف ارحررت م وم التاسع من أي ي الي ي دمشق ف اهم ف ذآرة التف ايو //حررت م ايو م اللغتين ٢٠٠٥٢٠٠٥م ى النسخ األصلية ب اللغتين  عل ى النسخ األصلية ب  عل

 ..العربية واإلنكليزيةالعربية واإلنكليزية



-١١- 

 

 


