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  مهام ونظام 
 عمل  اللجنة الفنية للنقل البحري

  
  ا
	�ف: أوً� 

 والتكامل العربي في مجال النقل البحري ، وتطـوير          نالعمل على تعزيز أواصر التعاو    
  .صناعة النقل البحري في المنطقة العربية 

  

�ً  ا�������ت:  ���

والمحالة إلـى   دراسة ومناقشة الموضوعات والقرارات ذات العالقة بالنقل البحري          .1
  .اللجنة من مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي ، ووضع آليات تنفيذها 

وضع الشروط المرجعية للدراسات الفنية في مجال النقل البحري التي يتطلبها عمل             .2
المجلس ، واإلشراف على إعدادها باالستعانة بالمنظمـات والهيئـات واالتحـادات            

 .ري ومراكز البحوث المتخصصة العاملة في قطاع النقل البح

دراسة ومناقشة موضوعات النقل البحري المقترحة من الدول األعضاء والمنظمات           .3
واالتحادات والمعاهد العربية والدولية ذات العالقة بالنقل البحري والمرفقة بمذكرات          

 .تفسيرية شارحة ألبعاد وخلفية الموضوعات ومقترح الدولة أو الجهة بشأنها  

 وإعداد االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتعلق بالتعاون والتكامل في مجـال            اقتراح .4
 .النقل البحري بين الدول العربية ، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة 

تنسيق المواقف العربية قبل وأثناء انعقاد المحافل واالجتماعات الدوليـة واإلقليميـة        .5
 .ذات العالقة بالنقل البحري 

 منبثقة عن اللجنة يختص كل منها بموضوعات  فنية محددة  عنـد              إنشاء فرق عمل   .6
الضرورة وتضم في عضويتها متخصصين في تلك الموضوعات ، والتوصية بتنظيم 

 .ورش عمل متخصصة  
  
  

 �ً�
  ا
�	�م: ��

  .بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل العربي في قطاع النقل البحري  .1
هد البحرية ومراكز التـدريب ذات العالقـة        بحث سبل التنسيق والتعاون بين المعا      .2

 .بالنقل البحري  في الدول العربية 

بحث سبل تطوير صناعة النقل البحري في المنطقة العربية ورفـع مـستوى األداء              .3
 .والقدرة التنافسية ألساطيل الدول العربية  
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يـة  ،    تبادل المعلومات والبيانات في مجال النقل البحري والموانئ بين الدول العرب           .4
 .وتشجيع االستثمار في هذا المجال 

التعرف على المستجدات والنتائج  التي تسفر عنها اجتماعـات المنظمـة البحريـة             .5
 .الدولية وغيرها من المنظمات واالتحادات المتخصصة  في مجال النقل البحري

  

  

�ت: را���ًً ���
� وا���ر�
   ا

اتها إلى مجلس وزراء النقل العـرب ومكتبـه               ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج اجتماع     
 .التنفيذي 

�ً� �� : !��"�
  ا

وكذلك من . تتألف اللجنة الفنية للنقل البحري بصفة أساسية من ممثلي الدول األعضاء 
  .ممثلي المنظمات واالتحادات العربية العاملة في قطاع النقل البحري بصفة مراقب 

الهيئات الدولية المتخصصة والشركات وبيوت        من تراه من المنظمات و      ةوللجنة دعو 
  .الخبرة للمشاركة من أي من اجتماعاتها 

  

  ا�&���%�ت : #�د#ً�

تعقد اللجنة اجتماعين عاديين في السنة ، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية  بنـاء                .1
 .  على طلب من األمانة العامة أو من ثالث دول على األقل 

يه الدعوة لالجتماعات العادية واالستثنائية  للجنة وكـذلك         تقوم األمانة العامة بتوج    .2
 .الجتماعات فرق العمل التابعة بها 

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية ما لم تطلـب               .3
  .إحدى الدول استضافة االجتماع 

  *.لى األقلدول عربية ع) 7(ممثلين عن  يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور  .4

 *.تصدر توصيات اللجنة بأغلبية الدول الحاضرة  .5
  

�ً���# :  !#�'�
  ا

 تكون رئاسة اللجنة الفنية للنقل البحري بالتناوب بين الدول العربية حسب الترتيـب             
الهجائي ألسماء الدول العربية  وتحسب االجتماعات االسـتثنائية كـذلك فـي ذلـك               

  .الترتيب
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�ً( �� : )
!ا* ��! ا(  

هي األمانـة   ) إدارة النقل والسياحة  / القطاع االقتصادي   (تكون األمانة العامة للجامعة     
  .الفنية للجنة الفنية للنقل البحري 

  :و��', ا�&���%�ت  : +�#�ً�

تتلقى األمانة الفنية الموضوعات المقترحة لجدول أعمال اجتماعات اللجنة من  .1
 يوماً على األقل من 45ت الصلة قبل الدول العربية والمنظمات واالتحادات ذا
ويشترط أن يقدم الموضوع مرفقاً به . موعد انعقاد االجتماعات العادية للجنة 

  .مذكرة تفسيرية ومقترحات محددة  
تصدر األمانة الفنية  وثيقة مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على  .2

  .األقل من موعد اجتماعها 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مهام عمل اللجان الفنية / ءسنا


