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:  تمھید

ذلك وعلى تختص الھیئة في سبیل تحقیق أھدافھا جمیع االختصاصات الالزمة ل:)4(المادة
:وجھ الخصوص ما یلي

الدول األخرى متابعة تنفیذ اتفاقیات النقل البري المبرمة بین دولة الكویت و-8
والمنظمات الدولیة

يقانون إنشاء الھیئة العاّمة للطرق والنقل البرّ 
2014/ 8/ 17بتاریخ—2014لسنة115رقــمقانون —دولة الكویت 

الزمة یتولى مجلس اإلدارة رسم السیاسات العامة للھیئة وإصدار القرارات ال:)9(المادة
:  لذلك واإلشراف على تنفیذھا ولھ على األخص ما یلي

یة والعربیة تبني إصالحات تنظیمیة وتشغیلیة متناسقة مع القوانین المحلیة والخلیج-6
رارات ومتابعة االتفاقیات المبرمة مع الدول وقوالدولیة وخطط األمم المتحدة ذات العالقة 

اون مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ذات العالقة والتي صادقت علیھا دولة الكویت والتع
المؤسسات األجنبیة ومنظمات األمم المتحدة

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1771759
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واإلقلیمیة المتغیرات الدولیة التحدیات وأھم 

 التوجھ نحو تحریر التجارة في السلع والخدمات
االھتمام العالمي المتزاید بتسھیل التجارة
االھتمام العالمي المتزاید بأمن حركة البضائع واألفراد
التوسع في تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 التوجھ الحثیث نحو النقل متعدد الوسائط
االھتمام العالمي المتزاید باللوجستیات
 التوجھ الحثیث نحو التكتالت اإلقلیمیة الكبیرة
 التوسع في التحالفات العمالقة
 التغییر السریع في الصورة الجیوسیاسیة للعالم
 2014ملیون نسمة عام 377إلى 1990ملیون نسمة عام 221ارتفاع عدد سكان المنطقة من
57 %من السكان في المدن
 األقل نمواً خاصة المشرق والبلدان% (34.5ارتفاع معدّل الفقر بنسبة (
 من إجمالي الالجئین في العالم% 58(ملیون الجئ 11تجاوز عدد الالجئین من المنطقة العربیة(



Page 5

واإلقلیمیة المتغیرات الدولیة التحدیات وأھم 

یذھاعدم وضوح إجراءات عبور الحدود والفترة الزمنیة الطویلة المطلوبة لتنف
عدم وجود قوانین عملیة أو تنظیم للنقل متعدد الوسائط
 مواءمة الھیاكل المؤسسیة والتشریعات في قطاع النقل عدم
ضعف النقل بین دول المشرق والمغرب في المنطقة العربیة
 ى منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرتعثر تنفیذ
 العربياالتحاد الجمركي تأخر تنفیذ
عدم وجود ترابط سلس بین أفریقیا وآسیا وأوروبا
ضعف الموارد المالیة
 االقتصاد، األمن، االحتالل، إلخ(عدم االستقرار في المنطقة  (
محدودیة التعاون االقلیمي
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مقدمة
جھود اإلسكوا في تطویر النقل في المنطقة العربیة

السمھةنسب"إتسام"تسمیةعلیھأطلقتالعربي،للمشرقمتكاملنقلنظام1999عامفياإلسكواأطلقت
ITSAMاإلنكلیزیةباللغةالمختصر : Integrated Transport System in the Arab Mashreq

اتساممكوناتأھم:
العربي؛المشرقفيالدولیةالطرقاتفاق)أ(
العربي؛المشرقفيالدولیةالحدیدیةالسككاتفاق)ب(
العربي؛المشرقفيالبحريالنقلمجالفيالتعاونبشأنالتفاھممذكرة)ج(
والتجارة؛النقللتسھیلالوطنیةاللجان)د(
.الطرقعلىالمرورسالمة)ھ(

الدولاتفقت)2015نوفمبر/الثانيتشرین24-23القاھرة،(النقلللجنةعشرةالسادسةالدورةأثناء
مجالفيالتعاونبشأنالتفاھمومذكرةالدولیةالحدیدیةوالسككالدولیةالطرقاتفاقيمنكلفياألطراف

إلىحدیثاً ضمةالمنالعربيالمغربدوللتشملاالتفاقاتھذهتوسیععلىباإلجماعالتوافقوتمالبحريالنقل
:التواليعلىلتصبحعناوینھاوتعدیلاإلسكوا

العربیة،الدولبینالدولیةالطرقاتفاق
العربیة،الدولبینالدولیةالحدیدیةالسككاتفاق

.العربیةالدولبینالبحريالنقلمجالفيالتعاونبشأنالتفاھممذكرة
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تسمیتھبحولتص"العربیةالدولبینالمتكاملالنقلنظام"لیصبحالنقلنظاماسمتعدیلتم
"إتساس"المختصرة

2016یولیو/تموز4فيالقانونیةللشؤونالمتحدةاألمممكتبإلىالتنفیذیةاألمانةقدمت ً طلبا
حسبلمتحدةااألمممعاھداتسجلفيالتفاھمومذكرةاالتفاقینعلىالمذكورةالتعدیالتبتوثیق

بھاالمعمولوالقوانیناألنظمة
 ً علیھاالمتفقعدیالتالتثبتتالتفاھم،ومذكرةاالتفاقینمنكلفيبالتعدیالتالخاصةللمادةوفقا

األطرافمنطرفأياعتراضوبعدمتاریخھامنأشھرثالثةبعد
ناتمكوتنفیذفيوالمضيلالنضماماألعضاءللدولالفنيالدعم2000عاممنذاإلسكواتقدم

المتكاملالنقلنظام

مقدمة
جھود اإلسكوا في تطویر النقل في المنطقة العربیة
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اتفاق الطرق الدولیة بین الدول العربیة
2001مایو /أیار10): اتفاق الطرق الدولیة في المشرق العربي(االعتماد 

2003أكتوبر /تشرین األول19: الدخول حیّز التنفیذ
2004مارس /آذار4: خطة عمل تنفیذ االتفاقاعتماد 

2016أكتوبر/تشرین األول5: تعدیل االتفاق

تاریخ التصدیق تاریخ التوقیع البلد
2002ینایر /كانون الثاني18 2001مایو /أیار10 المملكة األردنیة الھاشمیة

2011فبرایر /شباط26 2001مایو /أیار10 اإلمارات العربیة المتحدة
2006دیسمبر /كانون األول13 2002مارس /آذار8 مملكة البحرین

---- ---- الجمھوریة التونسیة
2003یولیو /تموز21 2001مایو /أیار10 الجمھوریة العربیة السوریة
2009یولیو /تموز30 ---- جمھوریة السودان
2008مارس /آذار17 2002دیسمبر /كانون األول19 جمھوریة العراق

---- ---- سلطنة ُعمان
2006نوفمبر /تشرین الثاني28 2001مایو /أیار10 فلسطیندولة

2002یونیو /حزیران28 2002أبریل /نیسان8 دولة قطر
2006مایو /أیار12 ---- دولة الكویت
2003مایو /أیار1 2001مایو /أیار10 الجمھوریة اللبنانیة

----- ---- لیبیا
2004مایو /أیار5 2001مایو /أیار10 جمھوریة مصر العربیة

----- ----- المملكة المغربیة
2004یولیو /تموز26 2002مارس /آذار7 المملكة العربیة السعودیة

----- ----- الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
2002نوفمبر /تشرین الثاني15 2001یولیو /تموز4 الجمھوریة الیمنیة

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/I01/005/36/img/I0100536.pdf?OpenElement
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الدولیة بین الدول العربیةالسكك الحدیدیةاتفاق 
2003أبریل /نیسان14): اتفاق السكك الحدیدیة الدولیة في المشرق العربي(االعتماد 

2005مایو /أیار23: الدخول حیّز التنفیذ
2006أبریل /نیسان19: خطة عمل تنفیذ االتفاقاعتماد 

2016أكتوبر/تشرین األول5: تعدیل االتفاق

تاریخ التصدیق تاریخ التوقیع البلد
2004أبریل /نیسان16 2003أبریل /نیسان14 المملكة األردنیة الھاشمیة
2011فبرایر /شباط25 2003أبریل /نیسان14 اإلمارات العربیة المتحدة

2007مایو /أیار18 2003أبریل /نیسان17 مملكة البحرین
---- ---- الجمھوریة التونسیة

2005فبرایر /شباط22 2003أبریل /نیسان14 الجمھوریة العربیة السوریة
2009یولیو /تموز30 جمھوریة السودان

---- ---- جمھوریة العراق
---- ---- سلطنة ُعمان

2006نوفمبر /تشرین الثاني28 2003أبریل /نیسان14 دولة فلسطین
---- ---- دولة قطر

2013نوفمبر /تشرین الثاني7 2004مایو /أیار10 دولة الكویت
2004أبریل /نیسان26 2003أبریل /نیسان14 الجمھوریة اللبنانیة

---- ---- لیبیا
2004مایو /أیار5 2003أبریل /نیسان14 جمھوریة مصر العربیة

----- ----- المملكة المغربیة
2006یولیو /تموز12 المملكة العربیة السعودیة

----- ----- الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
2007دیسمبر /كانون األول10 2003أبریل /نیسان14 الجمھوریة الیمنیة

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/I03/001/81/img/I0300181.pdf?OpenElement
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تاریخ التصدیق تاریخ التوقیع البلد
2005سبتمبر /أیلول27 2005مایو /أیار9 المملكة األردنیة الھاشمیة

2007أكتوبر /تشرین األول29 ---- اإلمارات العربیة المتحدة
---- ---- مملكة البحرین
---- ---- الجمھوریة التونسیة

2006فبرایر /شباط24 2005مایو /أیار9 الجمھوریة العربیة السوریة
2009یولیو /تموز30 جمھوریة السودان
2008مارس /آذار17 جمھوریة العراق
2009فبرایر /شباط25 2005دیسمبر /كانون األول31 سلطنة ُعمان

2005مایو /أیار9 دولة فلسطین
---- 2005مایو /أیار9 دولة قطر

2015مایو /أیار8 ---- دولة الكویت
2005دیسمبر /كانون األول25 2005مایو /أیار9 الجمھوریة اللبنانیة

---- ----- لیبیا
---- 2005مایو /أیار9 جمھوریة مصر العربیة
---- ---- المملكة المغربیة

2006یونیو /حزیران6 2005مایو /أیار9 المملكة العربیة السعودیة
---- ---- ةالجمھوریة اإلسالمیة الموریتانی

2005مایو /أیار9 2005مایو /أیار9 الجمھوریة الیمنیة

یةبین الدول العربمذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري
2005مایو /أیار12): مذكرة التفاھم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي(االعتماد 

2006سبتمبر /أیلول4: الدخول حیّز التنفیذ
2011مایو /أیار19: لتنفیذ المادة الخامسةخطة عمل اعتماد 

2016أكتوبر/تشرین األول5: تعدیل المذكرة

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I05/006/28/img/I0500628.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I05/006/28/img/I0500628.pdf?OpenElement
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آخر مستجدات وضع اتفاقیات اإلسكوا في دولة الكویت 

لتقدماحول2013فبرایر/شباط4بتاریخمنھاالواردةالبیاناتآخرحسب
:70وم5مالمحورینأجزاءتنفیذفيالمحرز

كلم100و5مالمحورعلىملك231طولعلىومواصفاتھاالمحاورتحدیدتم(1)
محور،كلامتدادعلىالواقعيالمساروصفإلىباإلضافة،70مالمحورعلى

مخططاتعلىتصنیفھاحسبالمحاورورسمالمحاور،منجزءكلوتصنیف
؛1/10000

التصنیف؛حسبجزءلكلالفنیةالمواصفاتجداولإعدادیتملم(2)

بشكل70وم5مالمحورینعلىواإلشاراتبالالفتاتالمتعلقةاألنشطةنُفّذت(3)
.االتفاقمعمتوافقةالمحورینھذینأجزاءجمیعوأصبحتكامل،
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كامل نظام المعلومات الجغرافیة لشبكات ومرافق نظام النقل المت
ITSAS-GISفي الدول العربیة 

.طبقة المعلومات العامة على مستوى البلد ككل1.

.طبقة الطرق2.

.طبقة السكك الحدیدیة3.

.طبقة المطارات4.

.طبقة الموانئ البحریة5.

طبقة المعابر الحدودیة6.
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كامل نظام المعلومات الجغرافیة لشبكات ومرافق نظام النقل المت
ITSAS-GISفي الدول العربیة 

متابعة الكویت ضمن المشروع 

نسب ملء البیانات طبقةال

92% طبقة المعلومات العامة على 
مستوى البلد ككل

•(56.6%) M05
•(44%) M70

طبقة الطرق

•R05 النویصیب-الكویت
(51.5%) 

•R05  الكویت-أم قصر
(15.1%) 

طبقة السكك الحدیدیة

(%87.5)الشویخ•
(%95.8)شعیبة•

طبقة الموانئ البحریة

مطار الكویت الدولي•
(92.3%)

طبقة المطارات

(%76.9)الشویخ•
(%84.6)شعیبة•

طبقة المحطات اللوجستیة 

(%11.7)العبدلي•
 (%11.7)السالمي•
 (%11.7)النویصیب•

طبقة المعابر الحدودیة
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مقترح توصیات

: دولة الكویت
صلة إن لزم األمرتفعیل تنفیذ اتفاقیات اإلسكوا، بما یشمل تعدیل النصوص القانونیة الوطنیة ذات ال.
إطار تنفیذ إدراج خطط تنفیذ االتفاقیات ضمن قائمة األولویات في خطط التنمیة الوطنیة وكذلك في

2030خطة الـ
العمل على تطویر البرامج والبیانات اإلحصائیة المتعلقة بالنقل واللوجستیات
 وضع برنامج تمویلي وطني لتنفیذ شبكات الطرق والسكك الحدیدیة
ام المعلومات متابعة إدخال المعطیات المتعلقة بوضع شبكات ومرافق النقل الكویتیة ضمن مشروع نظ

الجغرافیة 

اإلسكوا
لمتفق علیھا االستمرار في تقدیم الدعم الفني وتنمیة القدرات الوطنیة في مجال تنفیذ خطط العمل ا

لتنفیذ االتفاقیات؛
نفیذ االتفاقیات تقدیم المساعدة الفنیة في دراسة سبل التمویل من أجل تطویر قطاع النقل بشكل عام وت

بشكل خاص؛
لعربیّة متابعة تنفیذ مشروع بناء نظام المعلومات الجغرافیة لشبكات ومرافق النقل في الدول ا



شكراً 
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