
 اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي
تسهيل حركة النقل البري على الطرق  ألهميةالداخلة في االتفاق ، ادراكا منها  األطراف إن

الدولية في المشرق العربي ، وضرورة زيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي فيما بينها ، وذلك 
ة الطرق الدولية التي تفي بحاجات النقل وتطوير شبك إلنشاءعن طريق وضع خطة مدروسة 

 والمرور المستقبلية وتراعي شؤون البيئة ، فقد اتفقت على ما يلي : 
1 

الداخلة في االتفاق شبكة الطرق الدولية الموصوفة  األطرافتبني شبكة الطرق الدولية : تتبنى 
ي ( ، باعتبارها الطرق لهذا االتفاق ) شبكة الطرق الدولية في المشرق العرب األولفي الملحق 

عند وضع الخطط الوطنية التي   األولويةالدولية في المشرق العربي ، وبالتالي لها  األهميةذات 
 الداخلة في هذا االتفاق . األطرافوصيانة وتطوير شبكات الطرق الوطنية لدى  بإنشاءتتعلق  

2 
لية في المشرق العربي ( الوارد  اتجاهات محاور شبكة الطرق الدولية : تتكون ) شبكة الطرق الدو 

من االتفاق ، من محاور رئيسية في اتجاه شمال / جنوب وشرق /   األولوصفها في الملحق 
 تضاف مستقبال وفقا لمواد هذا االتفاق . أخرى تتضمن طرقا   أنغرب ، ويمكن 

3 
يع الطرق  جم إخضاع ( خمس عشرة سنة ، يتم 15)  أقصاهاالمواصفات الفنية : خالل فترة زمنية 

بالنسبة للطرق   إماللمواصفات الفنية حسب الملحق الثاني لالتفاق .  األولالواردة في الملحق 
الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ ، فيتم تصميمها طبقا للمواصفات الفنية  

 المحددة في الملحق الثاني لالتفاق . 
4 

  إخضاع( سبع سنوات ، يتم 7) أقصاها: خالل فترة زمنية والعالمات  واإلشارات الالفتات 
للمواصفات المحددة   األولوالعالمات على جميع الطرق الواردة في الملحق  واإلشارات الالفتات 

والالفتات والعالمات الجديدة التي سيتم تنفيذها بعد   اإلشارات  إمافي الملحق الثالث لالتفاق . 
 تصميمها حسب المواصفات المحددة في الملحق الثالث لالتفاق .   دخول االتفاق حيز التنفيذ فيتم

5 
. يتم فتح بات التوقيع على هذا االتفاق في  1التوقيع والتصديق والقبول والموافقة واالنضمام : 

 /أولكانون  31 إلى 2001/ مايو   أيار  10المتحدة في بيروت خالل الفترة من   األممبيت 
.  2) االسكوا ( .  أسيااللجنة االقتصادية االجتماعية لغربي  ألعضاء، وذلك  2002ديسمبر 
داخلة في هذا االتفاق عن   أطرافا( من هذه المادة يصبحون 1في الفقرة )  إليهمالمشار  األعضاء

ب.   أوموافقة ) التوقيع النهائي ( ؛  أوقبول   أوتصديق  إلىطريق : أ . التوقيع الذي ال يحتاج 
 أوالموافقة ؛  أوالقبول  أوموافقة يعقبه التصديق  أوقبول  أوتصديق  إلىالتوقيع الذي يحتاج 



 إيداعاالنضمام ساري المفعول بعد  أوالموافقة  أو. يصبح التصديق او القبول 3ج. االنضمام . 
  أطرافاتصبح  أنفي االسكوا  األعضاء. يمكن للدول غير  4.  اإليداعالمطلوبة لدى جهة  األداة 

حصلت على موافقة   إذا اإليداعاالنضمام لدى جهة  أداة  إيداعفاق عن طريق داخلة في هذا االت
 .في االسكوا  األعضاءالداخلة في االتفاق  األطرافجميع 

6 
( 5( تسعين يوما من تاريخ قيام ) 90. يدخل االتفاق حيز التنفيذ بعد )1الدخول حيز التنفيذ : 

الموافقة  أوالقبول  أوالتصديق  أداة  بإيداع  أويه بالتوقيع النهائي عل إمافي االسكوا  أعضاءخمس 
( يقوم  5( من المادة )1في الفقرة )  إليه. بالنسبة لكل عضو في االسكوا مشار 2االنضمام .   أو

االنضمام بعد   أوالموافقة  أوالقبول  أوالتصديق  أداة  بإيداع أوبالتوقيع النهائي على االتفاق 
التصديق   أداة  إيداع أوفي االسكوا بالتوقيع النهائي عليه  ضاءأع( خمس 5التاريخ الذي قام فيه )

( تسعين يوما على  90االنضمام ، يدخل االتفاق حيز التنفيذ بعد مرور ) أوالموافقة  أوالقبول  أو
االنضمام   أوالموافقة  أوالقبول  أوالتصديق  أداة  إيداعتاريخ  أوتاريخ قيامه بالتوقيع النهائي عليه 

االنضمام فسوف يدخل االتفاق حيز   أداة   بإيداعبالنسبة لكل دولة غير عضو في االسكوا تقوم  . 
 . األداة هذه   إيداعها( تسعين يوما على تاريخ 90التنفيذ بع مرور ) 

7 
يقترح   أنطرف داخل في االتفاق  ألي. بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ ، يجوز  1التعديالت : 

لجنة النقل التابعة للجنة   إلى. تقدم التعديالت المقترحة لالتفاق 2حقه . تعديالت عليه وعلى مال
حصلت على موافقة  إذا. تقر التعديالت 3) االسكوا ( .  آسيااالقتصادية واالجتماعية لغربي 

الداخلة في االتفاق الحاضرة في اجتماع منعقد لهذا الغرض . وفيما يختص   األطرافثلثي 
الداخلة في االتفاق   األطرافحصلت على موافقة ثلثي  إذالالتفاق ، تقر  األولبتعديالت الملحق 

. تقوم لجنة النقل  4الحاضرة في االجتماع ، متضمنة تلك المعنية مباشرة بالتعديل المقترح .  
( من هذه المادة خالل مدة ال 3بالتعديالت المقرة وفقا للبند ) اإليداعجهة  بإبالغباالسكوا ، 

  األطرافكل  إلىالتعديالت المقرة  اإليداع . تبلغ جهة 5يوما .  وأربعين سة ( خم45تتجاوز )
  أشهر( ثالثة 3بعد ) األطرافالداخلة في االتفاق ، وتصبح هذه التعديالت سارية المفعول لكل 

الداخلة في  األطرافمن ثلث  أكثراعتراضات من  اإليداعاستلمت جهة  إذا إال،  إبالغهامن 
بحيث  األطراف. في حالة انسحاب احد 6.  اإليداعبعد تاريخ  أشهر( ثالثة  3االتفاق في خالل )

تعديالت  أي إجراء( خمسة ، ال يجوز 5الداخلة في االتفاق اقل من ) األطرافعدد   أصبح
 . أدناهلالتفاق خالل الفترة المحددة في المادة ) 

8 



اب من هذا االتفاق بموجب الداخلة في االتفاق االنسح األطرافمن   ألياالنسحاب : يجوز 
( اثني عشر شهرا من تاريخ  12. ويسري هذا االنسحاب بعد ) اإليداعجهة  إلىمكتوب  إشعار
 ، ما لم يعدل الطرف الداخل في االتفاق عنه قبل انقضاء تلك الفترة .  اإلشعار إيداع
9 

في االتفاق اقل من  الداخلة األطرافعدد   أصبح إذااالنتهاء: ينتهي سريان مفعول هذا االتفاق 
 ( اثني عشر شهرا متتاليا . 12فترة مدتها ) أية( خمسة خالل 5)

10 
الداخلة في االتفاق ويتعلق   األطرافمن  أكثر  أوخالف ينشا بين طرفين  آي. 1حل الخالفات : 

  أية أوالخالف من تسويته عن طريق المفاوضات   أطرافتطبيقه ولم يتمكن فيه  أوبتفسيره 
ذلك ، ويقدم هذا الخالف  األطرافطرف من  أيطلب  إذاالتحكيم  إلىيحال  أخرى ية وسيلة تسو 

لجنة التحكيم باالتفاق فيما بينهم   أعضاءلجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم  إلى
(  3لم يتم االتفاق على رئيس لجنة التحكيم خالل ) وإذالتعيين رئيسا للجنة التحكيم من خارجها . 

  لألممالعام  األمينيطلب من  نأطرف  أليالتحكيم ، جاز  إلىبعد طلب اللجوء   أشهرة ثالث
.  2.  بشأنهممن يفوضه ، تعيين رئيس للجنة يحال عليها الخالف التخاذ القرار  أوالمتحدة ، 

( من هذه المادة ،  1الفقرة )  أحكامالخالف بقرار تشكيل لجنة التحكيم ، بموجب  أطرافيلتزم 
 ات الصادرة عنها وكذلك االلتزام بسداد نفقات التحكيم . وبالقرار 
11 

طرف داخل في االتفاق من   أينص ورد في هذا االتفاق  أيحدود تطبيق االتفاق : ال يمنع 
الخارجي ومصالحه ، وذلك بما ال   أوالداخلي  أمنهيعتبره ضروريا من اجل  إجراء أياتخاذ 

 .المتحدة  األممميثاق  أحكاميتعارض مع 
12 

 االتفاق .  إيداعالمتحدة هو جهة  لألممالعام  األمين:  اإليداعجهة 
13 

منه .  يتجزأ قائمة المصطلحات الفنية المستخدمة والمالحق الثالثة لهذا االتفاق وهي جزء ال 
بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك . حرر هذا االتفاق في   أدناهلما تقدم ، وقع المذكورون  إثباتا

لالتفاق باللغة العربية واالنجليزية   األصليةعلى النسخ   2001/ مايو  أيار 10بتاريخ   بيروت 
 والفرنسية .


