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األمانة العامة

القطاع االقتصادي -إدارة النقل والسياحة
األمانة الفنية جمللس وزراء النقل العرب

تقرير وقرارات

الدورة العادية ( )34جمللس وزراء النقل العرب
((مقر األمانة العامة للجامعة 20 -19 :أكتوبر))2021

أوالً الجلسة االفتتاحية:
 بددوةوم مددم األمانددة العامددة لجامعددة الددوم العربتددة اددو ةقددو ا ت ددا الددوم م ( )34ل جلدمز اء النقددا العددر حضددو ًا يددومي 2021/10/20-19 :ب قددر األمانددة العامددة لجامعددة
الوم العربتة.
 شدددا ي أدددي أة دددا الدددوم م ( )34لل جلددد( )8مم مز اء النقا مال واصالت

مأدددوم ا (دددا ( )19مملدددة ةربتدددة ب شدددا ة ةدددوم

دا شدا ي (بصدةة مرابد ) ةدوم مدم ال نظ دات ماتاادامات

العربتددة مالوملتددة العاملددة أددي مجددا النقددا إضدداأة إلددد مأددو األمانددة العامددة برئاسددة السددةتر
الدددو تو /

دددا حسدددم ةلدددي -األمدددتم العددداا ال سددداةو  -ئدددت

(مرأق بائ ة بأس اء السامم ال شا تم).

بطدددا الشدددقمص اتبتصدددام ة

 -أي بوء الجلسة اتأتتاحتة او القاء ةوم مم الكل ات الترحتبتة ةلد الناو التالي-:

• كلمة معالي الفريق  /كامل عبد الهادي الوزير -وزير النقل بجمهورية مصر العربية
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

• كلمة معالي الدكتور /عبد السالم صالح حميد هادي -وزير النقل بالجمهورية اليمنية
رئيس الدورة ( )33لمجلس وزراء النقل العرب

مالتي

 -ا ت مراسو اسلتو ئاسة الوم م ( )33لل جل

(لها معالي الو تو /ةبو السالا صدال

ح تو هامي -مزًر النقا بالج هو ًة الت نتة إلد معالي ال هنوس /م ته ةزايزم  -مزًر النقا
بال لكة األ منتة الهاش تة ئت

الوم م ( )34ل جل
1

مز اء النقا العر .

 كلمةةة معةةالي المهنةةد  /وجيةةع ع ايةةية  -وزيةةر النقةةل بالمملألةةة ا ردهيةةة الهاسةةمية رئةةيس الةةدورة( )34للمجلس.

 ثم تناول كلمة معالي المهند  /صالح الجاسر  -وزير النقل والخةدماالعربية السعودية

اللوجيسةتية بالمملألةة

 كلمةةة س ةةعادة الةةدكتور  /حم ةةد ت ةةامر – المةةدةر الع ةةام للنق ةةل البةةر والب ةةري – و ازرة االسةة الالعامة والنقل ممثالً عن وزير ا س ال العامة والنقل في الجمهورية اللبناهية.

 ا دددت مراسدددو إهدددواء مالعاا ال ساةو ئت

اكدددرًو إلدددد سدددعامم السدددةتر الدددو تو /

دددا حسدددم ةلدددي – األمدددتم

بطا الشقمص اتبتصام ة ب ناسبة انتهاء موم متيته:

• درع إهداء من مجلس وزراء النقل العرب وقدمع معالي المهند  /وجيةع ع ايةةية  -وزيةر النقةل
بالمملألة ا ردهية الهاسمية رئيس الدورة ( )34للمجلس.

• درع إهةةداء مةةن ا كاديميةةة العربيةةة للعلةةوم والتألنولوجيةةا والنقةةل الب ةةري وقدمةةع سةةعادة ا سةةتا
الدكتور /إسماعيل عبد ال فار إسماعيل – رئيس ا كاديمية .

• كل ة سعامم السةتر الو تو /
الشقمص اتبتصام ة

ا حسم ةلي  -األمتم العاا ال ساةو ئت

بطا

ثانياً :بدء األعمال
 استعرض أصاا ال عالي مالسعامم ال وضوةات ال و ة أي بنوم دوم أة دا الدوم م ()34ل جل

مز اء النقا العر

إضاأة إلد طرح موضو حدو

أي منطقة الخلتج العربدي اادت بندو مدا سدتجو مدم أة دا

أمدم ال الحدة مدمدوامات الطابدة
مادو إبد ار

دوم األة دا ةلدد

الناو التالي:
-

-

-

-

البنــــــد األول:

مةو اتبتصام الةلسطتني مانةتذ الخطة اتسترااتجتة للتن تة

القطاةتة أي القوس (.)2022 – 2018

البند الثانــــي :اقرًر ات ت ا األم للجنة الةنتة ال شرأة ةلد انةتذ اتاةابتة
العربتة لتنظتو نقا الر ا ةلد الطرق بتم الوم العربتة مةبرها.

البند الثالــــث :التاةظ ةلد ال امم ( )1/5أي ااةابتة انظتو النقا بالعبو
الترانزًت بتم الوم العربتة ال عولة,
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البند الرابــــــــــــــع:

إنشاء منصة الكترمنتة ةربتة شاملة للنقا الطربي مالسككي
مالباري ممتعوم الوسائط.

البند الخامـــــــــــــس:

ااويث م اسة اوحتو مواصةات األبعام ماألمزاص ال او ًة

البند الســـــــــــادس:

متطلبات ااويث ماةعتا موبع السالمة الطربتة

البند السابــــــــــــع:

اعويالت ااةابتة ال نظ ة البارًة الوملتة ()IMO

للشاحنات العاملة بتم الوم العربتة.

البند الثامــــــــــــــن :مةو ارشت

الوم

العربتة لعضوًة ال جل

البارًة الوملتة ) )IMOأي الةئة

)(C

التنةتذي لل نظ ة
) (Bللةترم (-2022

)2023

البند التاســــــــــــع :ال سومم السامسة ل شرم ااةابتة انظتو النقا الباري للر ا
مالبضائع بتم الوم العربتة

البند العاشــــــــــــــر :أمم ال الحة مدموامات الطابة أي منطقة الخلتج العربي
البند الحادي عشــــر :م اسة استرشام ة بشأص مقترح إلبامة التج عات البارًة الوطنتة
أي الوم العربتة

البند الثاني عشــــر :باث سبا ا وًا اكلةة م اسة الجومى الشاملة ل شرم انشاء
آلتة ةربتة مباةوم بتانات لوةو مجا صناةة إصالح مبناء السةم

أي الوم العربتة

البند الثالث عشــــر :اتاجاهات الاوي(ة أي اطبتقات الذ اء اتصطناةي ( )AIأي
بطاةات النقا ماللو تستتات ممستقبلها أي ال نطقة العربتة

البند الرابع عشــــر :الولتا اتسترشامي للتوابتر اتحترازًة أي بطا
للتعاما مع حاتت الطوا ئ

البند الخامس عشــر:

النقا العربي

الو اسات ال كلةة بها ال نظ ة العربتة للطتراص ال وني بشأص

اوستع ةضوًة مجل

منظ ة الطتراص ال وني الوملي (اإل كام)

ملجنة ال الحة الجوًة بال نظ ة الوملتة.
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البند السادس عشر:

مبامئ ةامة ةربتة لتوحتو إ راءات اسجتا ماةت ام اللقاحات

ماستخوامها بتم الوم العربتة
أةضاء ال كت

التنةتذي ل جل

البند السابع عشــــر:

انتخا

البند الثامن عشـــــر:

موةو ممكاص ةقو الوم م ( )35ل جل

ةامتم ( أكتوبر )2023 -2022 :
لل كت التنةتذي

مز اء النقا العر

مز اء النقا العر مالوم م ()69

.

ثالثاً :القرارات:
 اطلع أصاا ال عالي الوز اء ةلد ال وضوةات ال و ة أي بنوم دوم األة داضوء ال نابشات أصو ما بشأنها الق ار ات التالتة-:
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لةترم

مأدي

البند األول  :دعم االقتصاد الفلسطيني وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنمية
القطاعية يف القدس ()2022 – 2018

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2311في دورتع ( )108لعام 2021
▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

يقــــــرر
مةوم م از ات النقا أي الوم العربتة إلد زًامم أم ه الوةو الةني ال قوا إلد مملة
ألسطتم أي إطا الخطة اتسترااتجتة للتن تة القطاةتة أي القوس ()2022 – 2018
إضاأة إلد او ته زء مم برامجها لتنةتذ مشا ًع إغاثتة مان وًة مم شأنها اخةتف آثا
العوماص اإلسرائتلي ماألثا السلبتة لجائاة و منا التي أضرت باتبتصام الةلسطتني.

(ق -491:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند الثاني :تقرير االجتماع األول للجنة الفنية املشرفة على تنفيذ االتفاقية
العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بني الدول العربية

وعربها

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ توصةةية االجتمةةاع ا ول للجنةةة الفنيةةة المش ةرفة علةةت تنفيةةذ االتفاقيةةة العربيةةة لتن ةةيم هقةةل
الركاب علت الطرق بين الدول العربية وعبرها (.)2021/9/13-12

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

يقــــــرر
 .1حث الوم العربتة التي لو انضو لالاةابتة العربتة لتنظتو نقا الر ا

ةلد الطرق بتم

الوم العربتة مةبرها إلد سرةة اتنض اا إلد اتاةابتة لتاقتق األهواف ال ر وم
منها.
 .2او ته الوةوات لال ت اةات القاممة للجنة الةنتة ال عنتة ب تابعة انةتذ اتاةابتة

ال شا إلتها لتش ا الوم األطراف أي اتاةابتة إضاأة إلد سائر الوم العربتة
األخرى للتعرف ةلد مقترحااهو ممعوبات انض امهو إلد اتاةابتة مالع ا ةلد إ جام
السبا إل زالة أي ااةظات أم معوبات اعتق اةعتا اتاةابتة.

 .3مةوم

هو ًة مصر العربتة إلد أع ااةظها ةلد ال امم ( )3أي اتاةابتة ال شا

إلتها أةاله مالتي اساهو أي إزالة القتوم ممعوبات النقا الوملي للر ا ةبر الطرق بتم

الوم العربتة.

( ق -492:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند الثالث :التحفظ على املادة ( )1/5يف اتفاقية تنظيم النقل بالعبور"
الرتانزيت" بني الدول العربية املعدلة

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ التقريروالتوص ةةيا

الص ةةادرة ف ةةي ه ةةذا الش ةةأن عة ةن االجتم ةةاع ( )41للجن ةةة م ةةدراء ع ةةامي

الجمارك في الدول العربية (.)2021/4/5

▪ الق ةرار رقةةم ( )2305الصةةادر فةةي هةةذا الشةةأن عةةن الةةدورة ( )108للمجلةةس االقتصةةادي
واالجتم ةةاعي بت ةةاري ( )2021/9/2بخص ةةوم الموافق ةةة عل ةةت توص ةةيا

لجن ةةة م ةةدراء

عامي الجمارك عاله.

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

اإلحاطة ةل ا بالق ار

يقــــــرر
بو ( )2305الةقرم (أمت/4/م) الصام ةم ال جل

اتبتصامي

مات ت اةي أي مم اه العام ة ( )108بتا ً ( )2021/9/2بشأص ال واأقة ةلد اوصتات
ات ت ا ( )41ل و اء ةامي الج ا ي أي الوم العربتة بتا ً  2021/4/5مالتي اتض م
اشكتا لجنة مصغرم مم الوم العربتة التي لها ااةظ ةلد ال امم ( )1/5مم ااةابتة انظتو

النقا بالعبو

الترانزًت بتم الوم العربتة للع ا حو إ جام صتغة اواأقتة ةلد الةقرم

( )1مم ال امم ( )5ال شا إلتها .

(ق -493:م)2021/10/20-19 )34( .
-7-

البند الرابع :إنشاء منصة الكرتونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي
والبحري ومتعدد الوسائط

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:

▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ توصة ةةية االجتم ة ةةاع المش ة ةةترك للجة ةةان الفني ة ةةة للنق ة ةةل البة ةةري والب ة ةةري ومتع ة ةةدد الوس ة ةةائ
()2021/9/15-14

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

 مبعو اتست ا إلد مواخلة أي هذا الشدأص لسدعامم الدو تو  /عدر بدو ال ستشدااإلبلت ي للنقا ماللو تستتات بلجنة األمدو ال تادوم اتبتصدام ة مات ت اةتدة لغربدي
آستا (إسكوا)

مبعو ال واملة

يقــــــرر

 .1إااحة ال زًو مم الوبت للتنستق بتم م از م النقا بج هو ًة مصر العربتة ماألكام تة
العربتة للعلوا مالتكنولو تا مالنقا الباري لباث إمكانتة انةتذ مقترح إنشاء منصة

الكترمنتة ةربتة شاملة للنقا الطربي مالسككي مالباري ممتعوم الوسائط مذلك أي مرحلة
تحقة ض م مشرم البوابة اتلكترمنتة العربتة لتسهتا حر ة التنقا مالتجا م بتم الوم
العربتة الذي انةذه األكام تة.

 .2ضرم م أص يتو األخذ أي اتةتبا مض وص ال نصات العربتة أي مجا النقا أي ال نطقة
العربتة مدمكانتة الربط أت ا بتنها لش ولتة اتستةامم.

 .3ةرض نتائج التنستق للجنة الةنتة ال عنتة ةلد ات ت ا
ل جل

القاما لل كت

التنةتذي

مز اء النقا العر .

(ق -494:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند اخلامس :حتديث دراسة توحيد مواصفات األبعاد واألوزان احملورية
للشاحنات العاملة بني الدول العربية.

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ الدراسة الم دثة التي تقدم بها في هذا الشأن االت اد العربي للنقل البري،

▪ توصة ةةية االجتم ة ةةاع المش ة ةةترك للجة ةةان الفني ة ةةة للنق ة ةةل البة ةةري والب ة ةةري ومتع ة ةةدد الوس ة ةةائ
(،)2021/9/15-14

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

 مبعو اتست ا إلد مواخلة أي هذا الشدأص لسدعامم الدو تو  /عدر بدو ال ستشدااإلبلت ي للنقا ماللو تستتات بلجنة األمدو ال تادوم اتبتصدام ة مات ت اةتدة لغربدي
آستا (إسكوا)

مبعو ال واملة

يقــــــرر

 .1مةوم الوم العربتة التي لو اواف األمانة العامة بال واصةات ماألبعام ماألمزاص ال او ًة
للشاحنات العاملة بتم الوم العربتة إلد سرةة مواأااها بتلك البتانات أي موةو غايته

شهر مم اا ًخه حتد يتسند لالااام العربي للنقا البري إةوام م اسة ماوثة أي هذا
الشأص ممم ثو ةرض الو اسة ةلد ات ت ا القاما للجنة الةنتة للنقا البري.

 .2مةوم اتااام العربي للنقا البري للتنستق مع لجنة األمو ال تاوم اتبتصام ة
مات ت اةتة لغربي أستا (إسكوا) للع ا ةلد اوحتو ال واصةات ماألبعام ماألمزاص
ال او ًة للشاحنات العاملة بتم الوم العربتة.

(ق -495:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند السادس :متطلبات حتديث وتفعيل موقع السالمة الطرقية

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ مذكرة االت اد العربي للنقل البري في هذا الشأن،

▪ توصة ةةية االجتم ة ةةاع المش ة ةةترك للجة ةةان الفني ة ةةة للنق ة ةةل البة ةةري والب ة ةةري ومتع ة ةةدد الوس ة ةةائ
(،)2021/9/15-14

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

 مبعو اتست ا إلد مواخلة أي هذا الشدأص لسدعامم الدو تو  /عدر بدو ال ستشدااإلبلت ي للنقا ماللو تستتات بلجنة األمدو ال تادوم اتبتصدام ة مات ت اةتدة لغربدي

آستا (إسكوا)

مبعو ال واملة

يقــــــرر

اكلتف اتااام العربي للنقا البري بالتنستق مع لجنة األمو ال تاوم اتبتصام ة
مات ت اةتة لغربي أستا (إسكو) إلنشاء مرصو ةربي متكاما للسالمة الطربتة ا هتوا

لتكوص هذا ال رصو

زءا مم ال نصة اتلكترمنتة العربتة الشاملة للنقا التي ستنةذها

األكام تة العربتة للعلوا مالتكنولو تا مالنقا الباري.

(ق -496:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند السابع  :تعديالت اتفاقية املنظمة البحرية الدولية ()IMO

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ مذكرة دولة اإلما ار العربية المت دة في هذا الشأن،

▪ توص ة ة ةةية المكت ة ة ةةب التنفي ة ة ةةذي لمجل ة ة ةةس وزراء النق ة ة ةةل الع ة ة ةةرب ف ة ة ةةي دور اهعق ة ة ةةاده ()66
()2021/5/27

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

يقــــــرر

 .1اأيتو التعويالت ال قترحة التي اقومت بها مملة اإلما ات العربتة ال تاوم إلد ات ت ا
اتست(نائي لل جل

التنةتذي لل نظ ة البارًة الوملتة ) )IMOالذي انعقو أي إبرًا:

 2021مالتي اتعلق بال وام (19-18-17-16

–  )81أي ااةابتة ال نظ ة

البارًة الوملتة.
 .2مةوم الوم العربتة إلد مةو الك التعويالت ال قترحة خال

ةرضها ةلد الج عتة

الع ومتة لل نظ ة البارًة الوملتة أي مم اها العام ة ال(انتة مال(الثتم التي ستنعقو أي

الةترم مم  6إلد  15م س بر  2021بالتواصا ةم بعو.
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البند الثامن :دعم ترشيح الدول العربية لعضوية اجمللس التنفيذي للمنظمة
البحرية الدولية ) )IMOيف الفئة ) (C) ، (Bللفرتة ()2023-2022

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:

▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ توص ة ة ةةية المكت ة ة ةةب التنفي ة ة ةةذي لمجل ة ة ةةس وزراء النق ة ة ةةل الع ة ة ةةرب ف ة ة ةةي دور اهعق ة ة ةةاده ()66
(،)2021/5/27

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

يقــــــرر

 .1مةو إةامم ارشت مملة اإلما ات العربتة ال تاوم لعضوًة ال جل

التنةتذي لل نظ ة

البارًة الوملتة ( )IMOأي الةئة ) (Bللةترم (.)2023-2022
 .2مةو ارشتاات ا مم :ال لكة العربتة السعوم ة – مملة بطر –
العربتة ال لكة ال غربتة لعضوًة ال جل

هو ًة مصر

التنةتذي لل نظ ة البارًة الوملتة ()IMO

للةئة ( )Cللةترم (.)2023-2022
 .3التأكتو ةلد الوم العربتة الاائزم ةلد ةضوًة ال جل
الوملتة الةئة ( )Bمالةئة ( )Cباضو

التنةتذي لل نظ ة البارًة

تع مم ات اللجاص مال شا ة الةاةلة أي

ال نابشات مااخاذ الق ار ات إلثبات القت ة ال ضاأة مم ال شا ة أي ال جل

التنةتذي

لل نظ ة.
 .4اكلتف ال كت

التنةتذي لل جل

بالتنستق بتم الوم األةضاء لتوحتو اآل اء أي

ارشتاات الوم العربتة.

(ق -498:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند التاسع :املسودة السادسة ملشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب
والبضائع بني الدول العربية

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ توص ة ة ةةية المكت ة ة ةةب التنفي ة ة ةةذي لمجل ة ة ةةس وزراء النق ة ة ةةل الع ة ة ةةرب ف ة ة ةةي دور اهعق ة ة ةةاده ()66
()2021/5/27

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

 -مبعو اتست ا ل واخلة أي هذا الشأص لألمانة العامة لجامعة الوم العربتة

مبعو ال واملة

يقــــــرر
اةت ام ال سومم السامسة ل شرم ااةابتة انظتو النقا الباري للر ا مالبضائع بتم الوم
العربتة م أعها إلد ال جل

اتبتصامي مات ت اةي ممم ثو إلد مجل

الجامعة للنظر أي

ال واأقة ةلتها مالع ا ب و بها.

(ق -499:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند العاشر :أمن املالحة وإمدادات الطاقة يف منطقة اخلليج العربي

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ الق ةرار رقةةم ( )8678الصةةادر عةةن مجلةةس الجامعةةة فةةي هةةذا الشةةأن فةةي دورتةةع ()156
بتاري ،2021/9/9

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة
 -1اإلحاطة ةل ا بالق ار

يقــــــرر

بو ( )8678الصام ةم الوم م ( )156ل جل

الجامعة ةلد

ال ستوى الو از ي بتا ً  2021/9/9بشأص أمم ال الحة مدموامات الطابة أي منطقة
الخلتج العربي.

باإلةالص ةم اأست

 -2الترحت

مجل

الوم العربتة ماإلأرًقتة ال طلة ةلد البار

األح ر مخلتج ةوص بتا ً  6يناير .2020
 -3الطل

مم م از ات النقا أي الوم العربتة مال نظ ات العربتة ذات العالبة ل واأام

األمانة العامة للجامعة ب ا ط أر مم مستجوات بو اهوم أمم مسالمة ال الحة
مال نشأت البارًة مالنةطتة مدموامات الطابة مالنةط أي الخلتج العربي مال رات

ال ائتة األخرى مما يتخذ مم إ راءات لتعزًز األمم الباري العربي ألخذها أي
اتةتبا ض م التقرًر الذي عوه األمتم العاا لجامعة الوم العربتة للعرض ةلد
مجل

الجامعة ةلد ال ستوى الو از ي أي مم اه العام ة القاممة ( 9-7ما س

.)2022

(ق -500:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند احلادي عشر :حبث سبل متويل تكلفة دراسة اجلدوى الشاملة ملشروع انشاء
دراسة اسرتشادية بشأن مقرتح إلقامة التجمعات البحرية

الوطنية يف الدول العربية
-

إص مجل

مز اء النقا العر أي مم اه العام ة ( )34بتا ً

2021/10/20-19

ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ توصة ةةية االجتم ة ةةاع المش ة ةةترك للجة ةةان الفني ة ةةة للنق ة ةةل البة ةةري والب ة ةةري ومتع ة ةةدد الوس ة ةةائ
()2021/9/15-14

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

يقــــــرر

 .1ال واأقة ةلد م اسة مقترح إلبامة التج عات البارًة الوطنتة أي الوم العربتة
مال قومة مم األكام تة العربتة للعلوا مالتكنولو تا مالنقا الباري.

 .2مةوم الوم العربتة إلبامة اج ع باري مطني أي ا منها مع اتسترشام بتجا
التي لها السبق أي هذا ال جا

الوم

مالو اسة التي أةواها األكام تة أي هذا الشأص.

(ق -501:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند الثاني عشر :إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم جمال صناعة إصالح
وبناء السفن يف الدول العربية

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو

املداولـــــة

يقــــــرر

 .1التأكتو ةلد ب ار ال كت

التنةتذي ل جل

مز اء النقا العر

بشأص ال واأقة ةلد

الشرمط ال ر عتة التي أةواها األكام تة العربتة للعلوا مالتكنولو تا مالنقا الباري

حو م اسة مشرم انشاء آلتة ةربتة مباةوم بتانات لوةو مجا صناةة إصالح مبناء
السةم أي الوم العربتة.
 .2اكلتف األكام تة العربتة للعلوا مالتكنولو تا مالنقا الباري ب ا يلد-:

أ -بتاص اآللتات الالزمة لوةو صناةة إصالح مبناء السةم أي الوم العربتة.
 است ار التواصا مع مقسسات الت وًدا العربتدة لتاويدو الجهدة أم الجهدات التديستتا ا اكلةة ا وًا الو اسدة مأسدلو الت وًدا مااويدو الجهدة اتستشدا ًة التدي
اقوا بإةوام الو اسة أي ضوء الت وًا ال تاح.

(ق -502:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند الثالث عشر :االجتاهات احلديثة يف تطبيقات الذكاء االصطناعي ( )AIيف
قطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها يف املنطقة

العربية

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ مذكرة ا كاديمية العربية للعلوم والتألنولوجيا والنقل الب ري في هذا الشأن،
▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

يقــــــرر

 .1اكلتف األكام تة العربتة للعلوا مالتكنولو تا مالنقا الباري ب ا يلد-:

 إعةةداد د ارسةةة سةةاملة مرفقةةة بمةةذكرة عةةرأ سةةارحة حةةول هميةةة تأسةةيس صةةندوق عربةةيلدعم الب ث والتطوير في الذكاء االصطناعي في مجاال

النقةل واللوجيسةتيا

وا مةن

الس ةةيبراهت ف ةةي المنطق ةةة العربي ةةة ،للن ةةر ف ةةي رف ةةا المود ةةوع إل ةةت المجل ةةس االقتص ةةادي

واالجتماعي بصفتع جهة االختصام.

ب -التنسيق والتعاون ما كاديمية بكين للذكاء االصطناعي ،لتن يم منتد عربي صيني
حة ةةول االتج اهة ةةا
واللوجسةتيا

ال دةثة ةةة فة ةةي تطبيقة ةةا

الة ةةذكاء االصة ةةطناعي فة ةةي مجة ةةاال

النقة ةةل

وا مةن السةيبراهت ،وعةرأ التجربةة الصةينية فةي النقةل الةذكي لالسترسةاد

بهةا فةي الةدول العربيةة ،مةا إمكاهيةة االسةتفادة مةن خبة ار الم اركةي والماسسةا

ا خر المتخصصة في مجال الذكاء االصطناعي.

العلميةة

 .2حدددث الجهدددات ال عنتدددة (كدددا أت دددا خصددده) أدددي الدددوم العربتدددة ةلدددد سدددرةة اسدددتك ا
ال نظومدة التشدرًعتة مالبنتددة التاتتدة اتلكترمنتدة ال تعلقددة ب نظومدة الدذ اء اتصددطناةي
أي بطاةات النقا ماللو تستتات.
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 .3اكلتددف ال كت د التنةتددذي بالتنسددتق مددع األكام تددة العربتددة للعلددوا مالتكنولو تددا مالنقددا
الباري ل تابعة انةتذ ماطبتق مةهوا الذ اء اتصطناةي أي مجاتت النقا ماللو تستتات
ماألمم الستبراند أي ال نطقة العربتة .

(ق -503:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند الرابع عشر :الدليل االسرتشادي للتدابري االحرتازية يف قطاع النقل العربي
للتعامل مع حاالت الطوارئ

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:

▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ وثيقة الدليل االسترسادي للتدابير االحت ارزية في قطاع النقل العربي للتعامل ما حاال
الطوارئ والمقدمة من قبل فرق العمل المعنية.

▪ القة ةرار رق ةةم ( )489الص ةةادر ع ةةن مجل ةةس وزراء النق ةةل الع ةةرب د.ع ( )33لع ةةام 2020
بتفويض المكتب التنفيذي في الموافقة علت الدليل االسترساد في صي تع النهائية.

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

يقــــــرر

ال واأقة ةلد الولتا اتسترشامي للتوابتر اتحترازًدة أدي بطدا النقدا العربدي للتعامدا

مع حاتت الطوا ئ أي صدتغته النهائتدة الاالتدة مأدي حالدة م دوم مسدتجوات بشدأص الدولتا

يتو إم ا ها أي متم الطبعات ال اوثة لوثتقة الدولتا اتسترشدامي مالتدي يدتو إصدوا ها بصدةة
مم ًة مذلك بعو الر و إلد أرًق الع ا ال عند بالتاويث.

(ق -504:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند اخلامس عشر :الدراسات املكلفة بها املنظمة العربية للطريان املدني بشأن

توسيع عضوية جملس منظمة الطريان املدني الدويل (اإليكاو)

وجلنة املالحة اجلوية باملنظمة الدولية

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 -إص مجلددددددددد

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ مذكرة المن مة العربية للطيران المدهي في هذا الشأن،

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

 مبعددو اتسددت ا إلددد مواخلددة أددي هددذا الشددأص لسددعامم ال هنددوس /ةبددو النبددي مندداال وير العاا لل نظ ة العربتة للطتراص ال وني.

مبعو ال واملة

يقــــــرر
 .1الطل مم ال نظ ة العربتدة للطتدراص ال دوني بتزمًدو األماندة الةنتدة ل جلد
العر ب خر ات أرًق الع ا ال شكا مم ببا ال جلد

مز اء النقدا

التنةتدذي لل نظ دة مالدذي يتدولد

إةددوام اسددترااتجتة خاصددة بتوسددتع ةضددوًة الددوم العربت دة أددي مجل د

منظ ددة الطت دراص

ال ددوني م ددذلك لجنددة ال الحددة الجوًددة بددذات ال نظ ددة الوملتددة مةددرض الددك ال خر ددات
ةلد مجل
 .2مةو طل
مجل

مز اء النقا العر للنظر أي شأنها.
ا مم ال لكة العربتة السدعوم ة م هو ًدة مصدر العربتدة للترشد لعضدوًة

منظ ة ات كام (الةئة ال(انتة) للةترم (.)2025-2023

(ق -505:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند السادس عشر :مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد
اللقاحات واستخدامها بني الدول العربية

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:

▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،

▪ المةةذكرة المقدمةةة مةةن المن مةةة العربيةةة للطيةران المةةدهي واالت ةةاد العربةةي للنقةةل الجةةوي فةةي هةةذا
الشأن،

▪ الق ةرار رقةةم ( )2319الصةةادر عةةن الةةدورة ( )108للمجلةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي فةةي هةةذا
الشأن.

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

 مبعددو اتسددت ا إلددد مواخلددة أددي هددذا الشددأص لسددعامم األسددتاذ /ةبددو الوهددا اةاحددةاألمتم العاا لالااام العربي للنقا الجوي

مبعو ال واملة

يقــــــرر

 .1اإلحاطة ةل ا بالق ار

الصام

ةم مجل

مز اء الصاة العر

بصةته

هة

اتختصاص مالذي يتض م ةوا ال واأقة ةلد ال قا بة التي ابناها اتااام األم مبي
إلةامم إطالق النقا الجوي ماعاأته مذلك التزاما بخصوصتة مد راءات الوم العربتة
للاةاظ ةلد الصاة العامة ل واطنتها .
 .2يتري األمر لكا مملة ةربتة تاخاذ ما اراه مم اإل راءات اتحترازًة الصاتة بهوف مةو
إةامم إطالق ماعاأي بطا النقا الجوي بشكا آمم خال أترم ائاة وأتو – . 19

 .3الترحت بالق ار

بو ( )2319الصام ةم ال جل

اتبتصامي مات ت اةي م)108( .

بشأص ال واأقة ةلد مبامئ ةامة ةربتة استرشام ه لتوحتو إ راءات اسجتا ماةت ام
اللقاحات ماستخوامها بتم الوم العربتة.
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 .4مةوم ال نظ ة العربتة للطتراص ال وني ماتااام العربي للنقا الجوي بإأامم مجل

مز اء

النقا العر بأخر ال ستجوات حو موى اطبتق الوم العربتة لل بامئ العامة ال شا

إلتها أةاله مذلك للنظر أي ومى اتةتراف ال تبام بشهامات اللقاحات التي اصو ها
الوم

العربتة أم اتاجاه ناو الع ا ةلد إصوا

واز أم اصرً

وأتو ()19

تستخوامه ماتةتراف به بتم الوم العربتة أسوم بجواز أم اصرً الا د الصةراء
ال عترف به ةال تا.

(ق -506:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند السابع عشر :انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي جمللس وزراء النقل العرب
لفرتة عامني ( أكتوبر )2023 -2022 :

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:
▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ الن ام ا ساسي لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبع التنفيذي.

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

 -مأي ضوء إةالص انداز

هو ًدة الصدوما الةتو التدة ةدم ةضدوًتها أدي اشدكتا

ال كت د التنةتددذي ل جل د

هو ًددة مصددر العربتددة ةددم

ةامي (.)2023 – 2022

مز اء النقددا العددر إلددد

يقــــرر

 -تشكيل املكتب التنفيذي لعامى 2023-2022على النحو التالي-:

* دول ترويكا القمة:
 -ال لكة العربتة السعوم ة( :الرئاسة السابقة)

 -الج هو ًدة التونستددددددددددددددددددددددة(:الرئاسة الاالتة)

 -الج هو ًدددددددددة الجزائرًة الو قراطتة الشعبتة( :الرئاسة القاممة)

* دول حسب الترتيب الهجائي:
-

هو ًة السددددوماص:

-

هو ًة العدددددددددددددددددراق( :ةضوًة ل وم سنتتم انتهي بانعقام الوم م العام ة ()36

-

(ةضوًة

( )36ل جل
ل جل

هو ًة مصر العربتدة:

ل وم

سنتتم

انتهي

بانعقام

الوم م

مز اء النقا العر أي أكتوبر .)2023

العام ة

مز اء النقا العر ) أي أكتوبر .)2023

(ةضوًة ل وم سنتتم انتهي بانعقام الوم م العام ة ()36

ل جل

مز اء النقا العر ) أي أكتوبر .)2023
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* دولتان تم انتخابهما ( لمراعاة التوزيع الجغرافي المتماثل) :
 ال لكة األ منتة الهاش تة -الج هو ًة الت نتة

* وقد انتخب المكتب التنفيذي في تشكيله الجديد كل من :
-

هو ًة مصر العربتة  -رئيس المكتب التنفيذي

 ال لكة العربتة السعوم ة  -نائباً لرئيس المكتب التنفيذي -ادددددددو اتاةددددددداق ةلدددددددد ةقدددددددو الدددددددوم م ( )68لل كتددددددد التنةتدددددددذي لل جلددددددد

يدددددددومي:

 27-26إبرًا2022ا ب قر األمانة العامة لجامعة الوم العربتة.

(ق -507:م)2021/10/20-19 )34( .
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البند الثامن عشر  :موعد ومكان عقد الدورة ( )35جمللس وزراء النقل العرب
والدورة ( )69ملكتبه التنفيذي

 -إص مجلددددددددد

مز اء النقدددددددددا العدددددددددر أدددددددددي مم اددددددددده العام دددددددددة ( )34بتدددددددددا ً

 2021/10/20-19ب قر األمانة العامة للجامعة مبعو اطالةه ةلد-:

▪ مذكرة ا ماهة العامة في هذا الشأن،
▪ الن ام ا ساسي لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبع التنفيذي.

▪ توصة ة ةةية المكتة ة ةةب التنفية ة ةةذي للمجلة ة ةةس فة ة ةةي هة ة ةةذا الشة ة ةةأن ،فة ة ةةي دورتة ة ةةع ( )67بتة ة ةةاري
،2021/10/18

مبعو ال واملة

يقـــــــــرر
ةقو الوم م ( )35لل جل

ال وبر يومدي ال(الثاء ماأل بعاء2022/10/26-25:ا

مةلد أص سبقها ةقو الوم م ( )69لل كت التنةتذي لل جل

يوا األثنتم 2022/10/24ا

أي موينة اإلسكنو ًة ب قر األكام تة العربتة للعلوا مالتكنولو تا مالنقا الباري (أبو بتر).

(ق -508:م)2021/10/20-19 )34( .
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األمانة العامة

القطاع االقتصادي -إدارة النقل والسياحة
األمانة الفنية جمللس وزراء النقل العرب

قائمة بأمساء السادة املشاركني

يف الدورة العادية ( )34جمللس وزراء النقل العرب)
((مقر األمانة العامة للجامعة 20-19 :أكتوبر))2021

26

قائمة بأمساء السادة املشاركني يف

الدورة العادية ( )34جمللس وزراء النقل العرب

(( مقر األمانة العامة للجامعة 20-19 :أكتوبر ))2021
اململكة االردنية اهلامشية:

مزًر النقا

معالي ال هنوس /م ته ةزايزه

التةوص0096279504273 :

Email:fabudayyeh@mot.gov.jo

ال هنوسة /مساا التهت وني

األستاذ /أا س لو ن

أمتم ةاا م از م النقا

التةوص00962795094103 :

Email:fabudayyeh@mot.gov.jo

موير محوم اسهتا النقا مالتجا م

أبو م ه

التةوص0092795042733 :

Email:fabudayyeh@mot.gov.jo

دولة االمارات العربية املتحدة:

سعامم ال هنوس /حسم

عة ال نصو ي

سعامم الشت  /ناصر ما و القاس ي

التاتتة

ال هنوس /ما و ةبو الواحو أكري

م تا الو از م لشقمص البنتة التاتتة مالنقا

Emal:hassan.almansoroori@moei.gov.ae
م تا الو از م ال ساةو لشقمص انظتو البنتة
مالنقا

Email:Nasser.elqassimi@moei.gov.ae
ئت

بسو ستاسات النقا البري

التةوص0097156992229 :

Email: mohamed.fikri@moei.gov.ae

مملكة البحرين:

سةتر م لكة البارًم بالقاهرم

سعامم السةتر /هشاا بم ما و الجوم

سكراتر ثالث بالسةا م

اتستاذم /منا ما و العوضي

التةوص01111620533 :

27

اجلمهورية التونسية:

سعامم السةتر /ما و بم يوسف

سةتر الج هو ًة التونستة بالقاهرم

األستاذم /ضاد الشوً

مستشا م

مزًر مةوض نائ ال نوم الوائو

األستاذ /لطةي الطالبي

التةوص01099168292 :

Email:d.chouikh@oliplomatie@gov.tn

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:

سعامم السةتر /مانو صال لعجوزي

سةتر الج هو ًة الجزائرًة الو قراطتة
لوى

هو ًة مصر العربتة الشعبتة

ملاق الشقمص الخا تة

األستاذم /مهتبة أنوح

اململكة العربية السعودية:

مزًر النقا مالخومات اللو ستتة

معالي ال هنوس /صال ناصر الجاسر

نائ الرئت

األستاذ /مساةو ةبو الرح م الو ً

للخومات ال شتر ة

ماتة ا ال ساةوم

التةوص009660535666159 :

Email:m.aldris@mawani.gov.sa
م تا الو از م للتخطتط مال علومات

الو تو  /منصو ةبو الا تو التر ي

نائ الرئت

ال هنوس /أواز السهلي

للتنظتو

موير ةاا اإلما م العامة للتعامص الوملي

ال هنوس  /سعوم بم ةلي ضا هاشو

التةوص009660504617903:
Email.shashem@gaca.gov.sa
مستشا معالي مزًر النقا مالخومات

الو تو  /خالو الةوا

اللو ستتة

موير ةاا اإلما م العامة للتعامص ماتاةابات

األستاذ /ةبو العزًز سنو السنو

التةوص009660505272860 :

Email:a.sanad@mot.gov.sa
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موير اإلما م العامة للتعامص الوملي

األستاذ /مساةو ةبو هللا بم شنا

بالهتئة العامة لل وانئ

التةوص00966500007411:

m.binsharar@mawani@gov.sa

اخصائي اعامص مملي

األستاذمً /ا ةبو العزًز العسكر

األستاذ/

التةوص00966560557891 :

Email:r.alaskar@mot.gov.sa

موير ةاا اإلما م العامة لستاسات النقا

ا بم ما و الجنتوي

الباري مشقمص ال نظ ات الوملتة

التةوص00966560808089 :

Email:kmjunaidi@tga.gov.sa

مجهورية السودان:

مزًر النقا

معالي ال هنوس /مترغني موسد ح و

السكراتر الشخصي لل عالي الوزًر

األستاذ /حسم صال ما و صال

سكراتر الوزًر

األستاذم /هويا ز رًا ةبو الكرًو

مجهورية الصومال الفدرالية:

مستشا سةا م ممنومبتة الصوما

سعامم األستاذ /ةبو الرح م ما وم ةلي

الةو التة بالقاهرم

مجهورية العراق:

مزًر النقا

معالي األستاذ /ناصر حستم الشبلي

األستاذ /ماي الويم ةبو الرازق ةبو العزًز

موير ةاا النقا الباري

األستاذ /رًو اظو حستم

موير ةاا الشر ة العامة لنقا ال ساأرًم

التةوص009647721616779:
مالوأوم

التةوص00964771158883 :

Email:karim.bremani@gmail.com
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األستاذ /مراضد رًو الشا اني
األستاذ /ةزًز هاشو

التةوص00964771255565 :

ئت

مهنوستم أبوا نائ

الجسر العربي

ئت

شر ة

التةوص009467810544700 :

دولة فلسطني:

معالي اتستاذ /ةاصو سالو

الو تو  /زق الزةانتم

ال هنوس /بال

موير ةاا النقا البري

ا أرج

اتستاذ /ةلي ما و ز ا نة

مزًر النقا مال واصالت

مستشا أم منومبتة مملة ألسطتم
التةوص01002249857:

Email:zaaneen@yahoo.com

موير ةاا ميواص الوزًر

التةوص00972598555791 :

Email: bilal@mot.gov.ps

موير ةاا مائرم ال رم العاا

التةوص00972598902539 :

Email:ali_zakarneh1@hotmail.com

دولة قطر:

سعامم األستاذ /سالو بم مبا ي ا شاأي

ال نوم الوائو

األستاذ /ما و بم اتد ال الكي

سكراتر ثاني بال نومبتة

الشت  /غانو بم ناصر ا ثاني

سكراتر ثاني بال نومبتة

مجهورية القمر املتحدة:

سددعامم اتسددتاذ  /ةطدداء أأنددوي
األستاذ /أح و صال

األستاذ /عقو ةبو الةتاح

سددةتر مال نددوم الددوائو لددوى امعددة الددوم

العربتة

مزًر مةوض بال نومبتة
مستشا بال نومبتة
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دولة الكويت:

سعامم السةتر /أالح أهو ال طتري
األستاذم /أرح ةلي الةهو

اجلمهورية اللبنانية:

سعامم الو تو  /أح و اامر

نائ ال نوم الوائو
سكراتر ثالث

م (ال مزًر اتشغا العامة مالنقا

موير ةاا النقا البري مالباري

التةوص009611371644:

األستاذ /منتر صب

Email:ahmedtamor@yahoo.com

موير اإلما ًة ال شتر ة أي م از م اتشغا
العامة مالنقا

التةوص03235454:

األستاذم /هام العشي

Email:monuir@hotmail.com

ال كت اإلةالمي أي الو از م

التةوص03235454 :

Email:jihad.ashi@gmail.com

دولة ليبيا:

سعامم األستاذ /مساا خلتةة اتم ً

الو تو م /ا اص ما و الةنتو ي

األستاذ /ةام نجت إبراهتو

األستاذ /سالو حامو

م تا م از م ال واصالت

التةوص01123563333:
chairman@alinmaa.ly
نائ منوم مملة لتبتا

التةوص01094280625:

Email:emanfaituri@yahoo.com

موير مكت التعامص الوملي بو از م ال واصالت

التةوص091688423:

Email:adelebakhet80@gmail.com

مزًر مةوض لوى ال نومبتة

التةوص01211320222:
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مجهورية مصر العربية:

معالي الةرًق  /اما ةبو الهامي الوزًر

مزًر النقا

ئت

بطدددا النقددددا الباري

الع تو /حساا ةبو الةتاح الستسد

ئت

اإلما م ال ر زًة لشئوص األمانة العامة

ال هنوس  /ستو متولد

ئتددد

اللواء /ضددا إس دداةتدددا

السةتدددر  /أح دددو زق

األستاذم  /هوى ةطتددددة

األستاذ /ةام الوسوبد

األستاذم /ابتساا ةبوالةتاح

اململكة املغربية:

سعامم السةتر /أح و التازي
األستاذ /هشاا ملو الصالي

األستاذ /مرام بنعتوم

مستشدددا الدددوزًدددر للتعددددامص الوملي

مسدداةو الددوزًدددر لشئدددوص النقددددا الباري

هدداز النقدددا البددرى الواخلي مالوملي

موير ةاا النقا الباري

موير ةاا اتاةابتات مالتعامص الوملي

السةتر مال نوم الوائو لوى امعة الوم العربتة
نائ ال نوم الوائو لوى امعة الوم
التةوص01210492861 :

Email:h.ouldessallay@yahoo.com

مستشا

التةوص01008325276:

Email:dajt2021@gmail.com

اجلمهورية االسالمية املوريتانية:
معالي اتستاذ /ما وم امات تو
السةتر /ستوي ما و ةبو هللا

اتستاذ /ما و لاظانه
األستاذ /ال ختا امبا

مزًر التجهتز مالنقا

التةوص0022222000203 :

السةتر ال نوم الوائو

ال ستشا الةني ال كلف بالطتراص ال وني

التةوص0022236319543:
مستشا أم بالسةا م
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اجلمهورية اليمنية

معالي الو تو  /ةبو السالا صال ح تو هامي

اتستاذ /ةلي ما و صباي

مزًر النقا

م تا م از م النقا لقطا الشقمص البارًة مال وانئ
التةوص00967735610000:

Email:alisubhi1439@gmail.com

م تا الو از م لقطا الشقمص ال التة ماتما ًة

الو تو  /الخضر ةلي القةتش

الو تا ال ساةو لقطا النقا البري

اتستاذ /أضا باسو العبامي

التةوص00967777102295:

Email:fadhelalabbady@gmail.com

م تا م از م النقا لشقمص الجوًة

ال هنوس /طا ق ةبوه ةلي

التةوص00967733866850:

Email:adentar@gmail.com

موير ةاا مكت مزًر النقا

األستاذ /بساا أح و ال ةلاي

التةوص738212452 :

Email:bassam.almoflhy@mtye.org

األستاذ /أنو ةبو السالا صال

السكراتر الخاص لوزًر النقا

األستاذ /باسا حسم ةبوه

سكراتر ثالث

نائ ال نوم الوائو

م تو  /ةلي صال موسد

اتستاذ /ةبو هللا ةبو الاكتو العراشة

منسق مكت الوزًر

األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري:

سعامم األستاذ الو تو  /اس اةتا ةبو الغةا إس اةتا
الو تو  /مصطةد ةبو القام

شتو

مساةو ئت

ئت

األكام تة

األكام تة للشئوص العربتة

التةوص01001744771 :

Email: mostafa.rashid111@gmail.com
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املنظمة العربية للطريان املدني:

سعامم ال هنوس /ةبو النبي منا
األستاذ /أتصا بم سلت اص

موير ةاا ال نظ ة
مسقم الشقمص اإلما ًة مال التة بال نظ ة

جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا(اسكوا)

سعامم الو تو  /عر بو

ال ستشا اإلبلت ي للنقا ماللو ستتات أي اإلسكوا

التةوص009611978429 :

Email: badr3@un.org

االحتاد العربي للنقل اجلوي:

سعامم األستاذ /ةبو الوها اةاحة
االحتاد العربي للناقلني البحريني:

سعامم األستاذ /مصطةد ةتتاني
األسدتاذ /نبتدا ما دو ممًدوا

األمتم العاا

األمتم العاا

ت009613215921 :

العضدو ال نتدو للنقدا البادري بالشدر ة القابضدة
للنقا الباري

ت01003454458 :

Email: nabildwedar@yahoo.com

احتاد املوانئ البحرية العربية:

سعامم اللواء باري /ةصاا الويم ةلي بومي
لواء باري /يوسف ةبو ال نعو بو

امتم ةاا اااام ال وانئ البارًة العربتة

مساةو اتمتم العاا

االحتاد العربي لغرف املالحة البحرية

سعامم ال هنوس /أح و سعتو إبراهتو بكر

أمتم ةاا مساةو اتااام

ت01224568480 :

Email: ahsaied259@gmail.com
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األمانة العامة جلامعة الدول العربية:
سعامم السةتر الو تو /

ا حسم ةلي

الو تو م /مينا الظاهر
الرباص/ةبو العزًز البستوني
األستاذ /ما و ال لتجي

األمدددتم العددداا ال سددداةو ئدددت

اتبتصام ة

موير إما م النقا مالستاحة

Email tratou.dept@las.int

مستشا للتعامص مع األمانة العامة للجامعة

األمانة الةنتة ل جل

اتستاذم /سناء ة ر أح و

األمانة الةنتة ل جل

األستاذ /ما و ةبو الةتاح

األمانة الةنتة ل جل

اتستاذ /ستف بكر

بطدددا الشدددقمص

األمانة الةنتة ل جل
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مز اء النقا العر

مز اء النقا العر

مز اء النقا العر

مز اء النقا العر

