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اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

مايو /أيار10اعتُمد اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي في •

.   2003أكتوبر /تشرين األول19، ودخل حيّز التنفيذ في 2001

قل في أعّدت اإلسكوا مشروع خطة عمل لتنفيذه عرضته على لجنة الن•

، حيث اعتمدته (2004مارس /آذار4-2بيروت، )دورتها الخامسة 

.  تنفيذهبعد إدخال التعديالت المطلوبة على البرنامج الزمني المقترح ل

التي لم ناشدت لجنة النقل، في هذه الدورة وفي دوراتها التالية، البلدان•

ه ولم توقع االتفاق اإلسراع في االنضمام إليه، والبلدان التي وقعت

.تنفيذهتصادق عليه بعد اإلسراع في التصديق عليه تمهيداً للبدء ب
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اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
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الدول الموقعة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق-1الجدول 

(2019)العربي والمصدقة عليه 

اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

التصديقتاريخ التوقيعتاريخ البلد

2002يناير/الثانيكانون18فيالتصديقأداةإيداعتم 2001مايو/أيار10 الهاشميةاألردنيةالمملكة

2011فبراير/شباط28فيالتصديقأداةإيداعتم 2001مايو/أيار10 المتحدةالعربيةاإلمارات

2006ديسمبر/األولكانون13فيالتصديقأداةإيداعتم 2002مارس/آذار8 البحرينمملكة

2003يوليو/تموز21فيالتصديقأداةإيداعتم 2001مايو/أيار10 يةالسورالعربيةالجمهورية

2009يوليو/تموز30فياالنضماموثيقةإيداعتم ---- السودانجمهورية

2008مارس/آذار17فيالتصديقأداةإيداعتم 2002ديسمبر/األولكانون19 العراقجمهورية

---- ---- ُعمانسلطنة

2006نوفمبر/الثانيتشرين28فيالتصديقأداةإيداعتم 2001مايو/أيار10 فلسطيندولة

2002يونيو/حزيران28فيالتصديقأداةإيداعتم 2002أبريل/نيسان8 قطردولة

2006مايو/أيار12فياالنضماموثيقةإيداعتم ---- الكويتدولة

2003مايو/أيار1فيالتصديقأداةإيداعتم 2001مايو/أيار10 اللبنانيةالجمهورية

2004مايو/أيار5فيالتصديقأداةإيداعتم 2001مايو/أيار10 العربيةمصرجمهورية

2004يوليو/تموز26فيالتصديقأداةإيداعتم 2002مارس/آذار7 ةالسعوديالعربيةالمملكة

2002نوفمبر/الثانيتشرين15فيالتصديقأداةإيداعتم 2001يوليو/تموز4 اليمنيةالجمهورية
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في المشرق العربيالسككياتفاق النقل 

أبريل /نيسان14اعتُمد اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي في •

2005مايو /أيار23دخل حيز التنفيذ في و، 2003

دورتها أعّدت اإلسكوا مشروع خطة عمل لتنفيذه عرضته على لجنة النقل في•

، حيث أوصت باعتماده بعد (2006أبريل /نيسان19-17بيروت، )السابعة 

إدخال التعديالت المطلوبة

خطة بين دول المنطقة حسبالسككيويؤكد هذا االتفاق على ضرورة الربط •

حاجات النقل مدروسة إلنشاء وتطوير شبكة السكك الحديدية الدولية التي تفي ب

ائع المستقبلية وتراعي شؤون البيئة، من أجل تسهيل حركة نقل البض

.ربيوالركاب، وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي في المشرق الع
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في المشرق العربيالسككياتفاق النقل 
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ق الدول الموقعة على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشر-2الجدول 

(2018)العربي والمصدقة عليه 
تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة

2004أبريل /نيسان16تم إيداع أداة التصديق في  2003أبريل /نيسان14 المملكة األردنية الهاشمية

2011فبراير /شباط25تم إيداع أداة التصديق في  2003أبريل /نيسان14 اإلمارات العربية المتحدة

2007مايو /أيار18تم إيداع أداة التصديق في  2003أبريل /نيسان17 مملكة البحرين

2005فبراير /شباط22تم إيداع أداة التصديق في  2003أبريل /نيسان14 ةالجمهورية العربية السوري

2009يوليو /تموز30تم إيداع وثيقة االنضمام في  جمهورية السودان

2016يونيو /حزيران30تم إيداع وثيقة االنضمام في  جمهورية العراق

2006نوفمبر /تشرين الثاني28تم إيداع أداة التصديق في  2003أبريل /نيسان14 دولة فلسطين

2013نوفمبر /تشرين الثاني7تم إيداع أداة التصديق في  2004مايو /أيار10 دولة الكويت

2004أبريل /نيسان26تم إيداع أداة التصديق في  2003أبريل /نيسان14 الجمهورية اللبنانية

2004مايو /أيار5تم إيداع أداة التصديق في  2003أبريل /نيسان14 جمهورية مصر العربية

2006يوليو /تموز12تم إيداع أداة التصديق في  المملكة العربية السعودية

2007ديسمبر /كانون األول10تم إيداع أداة التصديق في  2003أبريل /نيسان14 الجمهورية اليمنية

في المشرق العربيالسككياتفاق النقل 
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يةمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين الدول العرب

مجال اعتمدت الدول األعضاء في اإلسكوا مذكرة التفاهم بشأن التعاون في•

سكوا النقل البحري في المشرق العربي خالل الدورة الثالثة والعشرين لإل

اً إدراكاً منها بأن النقل البحري يؤّدي دور( 2005مايو /أيار12-9دمشق، )

هاماً في تعزيز التجارة البينية والخارجية ودعم التكامل االقتصادي

واالجتماعي في منطقة اإلسكوا والمنطقة العربية عموماً،

العربي وسعياً منها إلى توطيد عالقات التعاون والتكامل بين دول المشرق•

اطيل األعضاء في اإلسكوا، وإيماناً منها بالحاجة إلى ضمان تطور مطرد لألس

. ئ البحريةالبحرية الوطنية في المنطقة وتنمية متوازنة للنقل البحري والموان

. 2006سبتمبر /أيلول4ودخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ في 

مايو /أيار19-17بيروت، )واعتمدت لجنة النقل في دورتها الثانية عشرة •

النقل خطة عمل لتنفيذ المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، والمتعلقة ب( 2011

.الساحلي
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مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين الدول 

العربية
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ل مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين الدو

العربية

قل الدول المنضمة إلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الن-3الجدول رقم 

(2018)البحري والمصدقة عليها 
التصديقتاريخ التوقيعتاريخ الدولة

2005سبتمبر/أيلول27فيالتصديقأداةإيداعتم 2005مايو/أيار9 الهاشميةاألردنيةالمملكة

2007أكتوبر/األولتشرين29فياالنضماموثيقةإيداعتم ---- المتحدةالعربيةاإلمارات

---- ---- البحرينمملكة

2006فبراير/شباط24فيالتصديقأداةإيداعتم 2005مايو/أيار9 السوريةالعربيةالجمهورية

2009يوليو/تموز30فياالنضماموثيقةإيداعتم السودانجمهورية

2008مارس/آذار17فياالنضماموثيقةإيداعتم العراقجمهورية

2009فبراير/شباط25فيالتصديقأداةإيداعتم 2005ديسمبر/األولكانون31 ُعمانسلطنة

2005مايو/أيار9فيالتصديقأداةإيداعتم فلسطين

2015مايو/أيار8فيالتصديقأداةإيداعتم الكويتدولة

---- 2005مايو/أيار9 قطردولة

2005ديسمبر/األولكانون29فيالتصديقأداةإيداعتم 2005مايو/أيار9 اللبنانيةالجمهورية

---- 2005مايو/أيار9 العربيةمصرجمهورية

2006يونيو/حزيران6فيالتصديقأداةإيداعتم 2005مايو/أيار9 السعوديةالعربيةالمملكة

2009مارس/آذار5فيالتصديقأداةإيداعتم 2005مايو/أيار9 اليمنيةالجمهورية




