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  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي تنفيذ التقدم المحرز في
  

  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي
  

  موجـز
  

 . 2005مايو / أيار23في حيز التنفيذ  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيدخل   
 ،)اإلسكوا( بلدان أعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اآلن تسعة عليه حتى وصادقت

هي حسب الترتيب األبجدي المملكة األردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، 
ية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربووفلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية السودان، 

فق خطة العمل التي و وذلك البلدان،وبدأ  تنفيذ االتفاق في عدد من هذه  .  والجمهورية اليمنية،السعودية
 .2006أبريل / نيسان19في دورتها السابعة في أعدتها اإلسكوا واعتمدتها لجنة النقل 

  
تاريخ إعداد  وحتى  لما تم إنجازه منذ دخول االتفاق حيز التنفيذويتضمن هذا التقرير ملخصاً  
  .التقرير
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  مقدمة

  
 ودخل حيز 2003أبريل / نيسان14في   السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيمد اتفاقاعتُ  -1

  دخوله حيز التنفيذ، أعدت اإلسكوا مشروع خطة عمل لتنفيذ االتفاقوعند . 2005مايو / أيار23التنفيذ في 
ماده أوصت باعتحيث  )2006أبريل / نيسان19- 17 ،بيروت(في دورتها السابعة لجنة النقل وعرضته على 
 التي لم بلدانلا والدورات التي تلتهافي دورتها السابعة وناشدت اللجنة   .)1(تعديالت المطلوبةبعد إدخال ال

دق عليه بعد اإلسراع في االتي وقعت االتفاق ولم تصالبلدان توقع االتفاق اإلسراع في االنضمام إليه، و
المعتمدة عمل ال من خطة 4 والجدول 2الجدول  ملء بلدانالوطلبت من   .التصديق عليه تمهيداً للبدء بتنفيذه

  .وموافاة اإلسكوا بهما
  

  منذ دخوله  السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيمتابعة تنفيذ اتفاق  -أوالً
  2005مايو / أيار23حيز التنفيذ في 

  
  ):حتى تاريخه(يق واالنضمام والتصد ُسجلت التطورات التالية على صعيد استكمال إجراءات التوقيع  -2
 

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

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  2003أبريل / نيسان14 ----
 مملكة البحرين 2003ريل أب/ نيسان17 2007مايو / أيار18تم إيداع أداة التصديق في 
 الجمهورية العربية السورية 2003أبريل / نيسان14 2005فبراير / شباط22 تم إيداع أداة التصديق في

  جمهورية السودان  ----  2009يوليو / تموز30تم إيداع وثيقة االنضمام في 
  جمهورية العراق ----  ----
  سلطنة ُعمان ----  ----

  فلسطين 2003أبريل / نيسان14  2006نوفمبر / تشرين الثاني28ي تم إيداع أداة التصديق ف
  دولة قطر ----  ----
  دولة الكويت  2004مايو / أيار10  ----

  الجمهورية اللبنانية 2003أبريل / نيسان14  2004أبريل / نيسان26 تم إيداع أداة التصديق في
  جمهورية مصر العربية 2003 أبريل/ نيسان14  2004مايو / أيار5تم إيداع أداة التصديق في 

  المملكة العربية السعودية ----  2006يوليو / تموز12تم إيداع وثيقة االنضمام في 
  الجمهورية اليمنية 2003أبريل / نيسان14  2007ديسمبر / كانون األول10تم إيداع أداة التصديق في 

  
) 2009أبريـل   / نيـسان  2 -مـارس   / آذار 31 ،بيـروت (صدرت عن الدورة العاشرة للجنة النقل         -3

   فـي و.   السكك الحديدية الدولية في المـشرق العربـي       اتفاقمجموعة من التوصيات التي تشمل متابعة تنفيذ        
، وجهت اإلسكوا خطابات إلى البلدان األعضاء دعت فيها إلى إعداد تقرير حـول              2009يونيو  / حزيران 15

ا العاشرة، ال سيما في مجـال تنفيـذ اتفـاق الـسكك             متابعة ما تم إنجازه من توصيات لجنة النقل في دورته         
 ردود البلـدان األعـضاء      وجاءت.  وأرفقت مع الخطاب نموذجاً لتقرير المتابعة المطلوب      .  الحديدية الدولية 

  :كالتالي

                                                            
، 2006نوفمبر / تشرين الثاني25كك الحديدية الدولية في المشرق العربي، بيروت،  اإلسكوا، خطة عمل لتنفيذ اتفاق الس )1(  

E/ESCWA/GRID/2006/Technical Paper.1. 
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 تقريراً كـامالً    2009 أكتوبر/األول تشرين 27أرسلت وزارة النقل في     : المملكة األردنية الهاشمية    

 وكـذلك    في دورتها العاشرة،   تفاق مرفقاً مع وثيقة متابعة تنفيذ توصيات لجنة النقل        االيذه بشأن   ما تم تنف  حول  
  .تفاقاالستبيان حول نسب تنفيذ ا
  

  أخطرت الهيئة الوطنية للمواصـالت األمانـة التنفيذيـة لإلسـكوا فـي             : اإلمارات العربية المتحدة    
 الالزم نحو التصديق على االتفاق وأنه قد تم تأسـيس            بأن العمل جار التخاذ    2009أكتوبر  / تشرين األول  25

 وأرفقت الهيئـة مـع الخطـاب     .2009لسنة ) 2(بموجب المرسوم االتحادي رقم   " االتحاد للقطارات "شركة  
  .االستبيان المطلوب

  
  تقريراً مختصراً حول   2009ديسمبر  /ول كانون األ  3في   أرسلت وزارة المواصالت  : مملكة البحرين   

يتـضمن  لم  و.  )إتسام( نظام النقل المتكامل في المشرق العربي        يذه من توصيات لجنة النقل لتطوير     تنف ما تم 
وذلك بسبب عدم مرور خطوط السكك الحديديـة        حول اتفاق السكك الحديدية الدولية،      نات الالزمة   االبيالتقرير  
  . حتى تاريخ التقرير البحرينفيالدولية 

  
 عبر البريد اإللكتروني 2010يناير / كانون الثاني11سلت في أر: الجمهورية العربية السورية  

  .البيانات التي توضح متابعة التقدم في تنفيذ االتفاق
  

وكانت وزارة النقل قد .  2009يوليو / تموز30إلى االتفاق في انضمت السودان :جمهورية السودان  
 بشأن محاور السكك الحديدية الدولية في الئحة بمقترحاتها" إتسام"أرسلت ضمن تقرير متابعة تنفيذ مكونات 
 .السودان وذلك تماشياً مع انضمامها لالتفاق

  
على مداخلة العراق في اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقـل والتجـارة فـي               بناء: جمهورية العراق   

فـاق  ، ما زال مشروع قانون التصديق على االت       )2009 ديسمبر/ كانون األول  8-7بيروت،  (منطقة اإلسكوا   
وتتحفظ وزارة النقل حالياً حيال أي اسـتحداث للـربط    .  معروضاً على السلطات العليا إلصدار قرار بصدده      

البري بالسكك الحديدية مع بلدان الجوار إلى أن ينجز العراق دراسة الجدوى االقتـصادية ودراسـة البنـى                  
  .التحتية لشبكة السكك الحديدية في العراق

  
 ورقة مختصرة إلى اجتماع الخبراء بشأن       2009ديسمبر  /ول كانون األ  10 أرسلت في  :سلطنة عمان   

تضمنت جزءاً حـول    ) 2009ديسمبر  /األولكانون   8-7بيروت،  (تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا       
الحديديـة   اتفـاق الـسكك      اومن ضمنه " إتسام"نظام   تطويرا تم تنفيذه من توصيات لجنة النقل بشأن         متابعة م 

، )حتى تاريخ إرسال الورقـة    ( إلى هذا االتفاق     ُعمانوبالرغم من عدم انضمام     .  ية في المشرق العربي   الدول
مانية في مراجعة دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء خـط سـكة حديـد             شاركت وزارة النقل واالتصاالت العُ    

تشارية لدراسة متطلبـات    مات اس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تم اإلعالن عن مناقصة بشأن خد           
  .ُعمانتصميم السكة الحديدية في منطقة الباطنة في 
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 كانون 6راجعت األمانة التنفيذية المسؤولين في فلسطين عبر البريد اإللكتروني في : فلسطين  
  .الالزمةبيانات الاإلسراع في إرسال بخصوص ) 2010يناير /الثاني

  
 كانون 6 في لكترونيسؤولين في قطر عبر البريد اإلراجعت األمانة التنفيذية الم: دولة قطر  
  .اإلسراع في إرسال البيانات الالزمةخصوص ب) 2010اير ني/الثاني

  
 رسالة 2010يناير/ كانون الثاني25أرسلت بلدية الكويت عبر البريد اإللكتروني في :دولة الكويت  

فاق السكك الحديدية الدولية في مختصرة حول تطورات النقل في الكويت، حيث أوضحت فيما يتعلق بات
المشرق العربي، أن الكويت بصدد دراسة الشروط المرجعية المعدة من قبل مجلس التعاون لدول الخليج 

  .العربية لمخطط إنشاء السكك الحديدية وتأسيس هيئة خاصة بها
  

شغال العامة أرسلت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التابعة لوزارة األ: الجمهورية اللبنانية  
وحيث إنه لم يتم منذ ذلك .   من خطة عمل تنفيذ االتفاق2 الجدول 2007نوفمبر / تشرين الثاني26والنقل في 

 بسبب الظروف الخاصة بلبنان، 1975التاريخ أي تغيير أو تطوير في عمل السكك الحديدية المتوقفة منذ عام 
  .تبقى كما هي) بحسب الوزارة(فإن البيانات 

  
اً مفصالً حول   تقرير 2009ديسمبر  / كانون األول  8وزارة النقل في    أرسلت  : ية مصر العربية  جمهور  

، الحديديـة الدوليـة   الـسكك    اتفاق   بشأنما تم تنفيذه     وعلى نحو خاص     2009تطورات النقل في مصر لعام      
  .في تنفيذ االتفاقالمحرز م لمتابعة التقدالالزمة بيانات ال باإلضافة إلى

  
 تقريراً حول 2009ر نوفمب/لثاني تشرين ا11 زارة النقل فيأرسلت و: عربية السعوديةالمملكة ال  

متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة ومرفقاً به االستبيان حول نسب تنفيذ 
  .االتفاق

  
 متابعة تنفيذ تقريراً حول 2009 سبتمبر/أيلول 7وزارة النقل في أرسلت : الجمهورية اليمنية  

قرص مدمج يحتوي على قاعدة بيانات التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة ومرفقاً به 
  . السكك الحديدية بعد التحديث

  
  التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  -ثانياً

  في البلدان األطراف في االتفاق
  
  : عرض موجز لما تم تنفيذه من االتفاق في البلدان التي صادقت عليهيما يليف  -4
  

 )2(المملكة األردنية الهاشمية  
  

                                                            
متابعة ما تم تنفيذه من اتفاقي الطرق والسكك الحديدية الدولية في المشرق حول وزارة النقل األردنية إلى اإلسكوا  تقرير  )2(  

 .2009أكتوبر /األول تشرين 27العربي في األردن، 
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5-  المرسل من وزارة النقل األردنية، يجري السعي إلى ربط مختلف مناطق األردن   على التقريربناء
 حديثة نظراً لزيادة عدد السكان وربط األردن إقليمياً مع البلدان العربية المجاورة بشبكة خطوط سكك حديدية

في األردن وزيادة كثافة نقل الركاب والبضائع وتوجه معظم البلدان العربية المجاورة نحو النقل بالسكك 
  :ويجري العمل حالياً على تنفيذ المشروعين التاليين . الحديدية
 مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية  -1  

 
 ووافقت الحكومة 2008في عام قتصادية للمشروع لجدوى اال دراسة االعمل على إجراء ىنتها  -   

 .على تنفيذه، ويجري حالياً استمالك األراضي الالزمة لكامل مسار الخط
 وتقييم األثر الجيوتقنيةمن المتوقع أن يكون قد استُكمل إعداد التصاميم األولية والدراسات   -   

د تم التعاقد مع شركة دار الهندسة ، وق2009 ديسمبر/ كانون األول18البيئي للمشروع في 
 .إلتمام هذه الدراسات

 2009أبريـل  / في نيـسان BNP Paribas ستشاريةأشارت المملكة إلى توقيع عقد مع الشركة اال  -  
 (PPP: Public Private Partnership)لتنفيذ المشروع بطريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 أي مـا ُيعـرف   ،) (BOT: Build Operate Transferغيل والنقـل وعلى أساس نموذج البناء والتش
 .PPP/BOTاختصاراً بـ 

  
  2-  ان والزرقاءمشروع إنشاء خط السكة الخفيفة بين عم 

  
 مع شركة دار الهندسة إلعداد التصاميم الهندسـية         اًتفاقا 2009 يونيو/ في حزيران  األردنع  وقّ  -  

نتهـاء فـي    توقع اال ُي و ،لمدنية وإعداد التصميم النهائي   األولية ووثائق عطاء األعمال الهندسية ا     
 . 2009نهاية عام 

 
 مـع المؤسـسة     للتخاصيةتفاق بين الهيئة التنفيذية     اعلى  2009أغسطس  / آب 16تم التوقيع في      -  

تخـاذ  االدولية للتمويل لمراجعة التصاميم األولية وكافة التشريعات لمساعدة وزارة النقل علـى             
  . القرار

  
  )3( البحرينمملكة  

  
  وبالرغم من عدم مرور خطوط السكك الحديدية .2007مايو / أيار18صادقت على االتفاق في   -6

لتنفيذية إدراج خط السكك الحديدية المقترح األمانة االدولية في البحرين، فقد اقترحت وزارة المواصالت على 
  .  ي منطقة اإلسكوابين البحرين وقطر ضمن قاعدة بيانات السكك الحديدية الدولية ف

  

                                                            
، ومنها اتفاق السكك الحديدية "إتسام" حول ما تم إنجازه في مجال تنفيذ مكونات نظام تقرير وزارة المواصالت في البحرين  )3(  

قة  إلى اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منط2009ديسمبر / كانون األول3، والذي قُدم في  المشرق العربيفيالدولية 
  ). 2009ديسمبر / كانون األول8-7بيروت، (اإلسكوا 



E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II) 
 

 -7-  
 

  )4(الجمهورية العربية السورية
  
التقدم المحرز في تنفيذ   تنفيذ االتفاق وهو يعكساستبيان 2009 ديسمبر/ كانون األول27في أرسلت   -7

  .35 و س27، مع اإلشارة إلى بعض العقبات في تنفيذ المحورين س25 و س35 و س27أجزاء المحاور س
  

  جمهورية السودان  
  

وتضمنت الورقة المختصرة التي أرسلتها وزارة .  2009يوليو / تموز30تفاق في االمت إلى انض  -8
 إلى اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا 2009ديسمبر /ول كانون األ9النقل في 

 الدولية في السكك الحديدية مقترحات الوزارة بشأن محاور) 2009ديسمبر /ول كانون األ8-7بيروت، (
  .السودان

  
  5(مانسلطنة ع(  

  
، شاركت وزارة النقل التقريرهذا حتى تاريخ إعداد تفاق اال إلى هابالرغم من عدم انضمام  -9

مجلس التعاون التي يعدها  يةحديدال كسكالواالتصاالت في دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع إنشاء خط 
الذي يربط بين ُعمان واإلمارات العربية المتحدة والمحور  5 وهي تشمل المحور سلدول الخليج العربية

  . الذي يربط بينها وبين اليمن90س
  

  )6(جمهورية مصر العربية  

.  2008أرفقت وزارة النقل في تقريرها المرسل إلى اإلسكوا بيانات تشغيل السكك الحديديـة لعـام                  -10
جهة متطلبات الطلب علـى خـدمات النقـل         وأشارت في التقرير إلى دعمها أسطول الجر، وذلك بهدف موا         

ومن أهم المشاريع التي    .  بالسكك الحديدية، وكذلك إلى العمل على توفير وسائل األمان والسالمة لمستخدميها          
تصنيع وتطـوير   ) 2(الورش والوحدات المتحركة؛    ) 1: (تقوم بها الوزارة حالياً من أجل تطوير القطاع العام        

تطـوير  ) 6(تطوير المحطات؛   ) 5(تطوير نظم اإلشارات؛    ) 4( خطوط السكة؛    إنشاء وتطوير ) 3(العربات؛  
كما شرح التقرير الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير شـبكة خطـوط            .   واألنفاق الكباري) 7(؛  المزلقانات

 مقترحة لتطوير ورفع كفاءة التشغيل من ناحية وهندسة السكك          السكك الحديدية وتتلخص في مشاريع مستقبلية     
 .  واإلشارات من ناحية أخرى

  
    

                                                            
 .2009ديسمبر / كانون األول3 تقرير مرسل من وزارة النقل السورية عبر البريد اإللكتروني في  )4(  

 إلى اجتماع الخبراء بشأن 2009ديسمبر /ول كانون األ10ورقة مختصرة مقدمة من وزارة النقل واالتصاالت العمانية في  ) 5(  
 تضمنت جزءاً حول متابعة ما تم تنفيذه من ، والتي)2009ديسمبر /ول كانون األ8-7بيروت، (تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا 

 .ومنها اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي" إتسام"نظام  توصيات لجنة النقل لتطوير

 حول متابعة تنفيذ مكونات نظام 2009ديسمبر / كانون األول8في اإلسكوا إلى تقرير مرسل من وزارة النقل المصرية   )6(  
  .2009 في مصر لعام "إتسام"
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  )7(المملكة العربية السعودية
  

وهو يعكس التقدم  االتفاقاستبيان تنفيذ  2009ر نوفمب/لثاني تشرين ا11 يفوزارة النقل أرسلت   - 11
 المارة ضمن األراضي السعودية بحسب 15 و س25 و س5و س 80المحرز في تنفيذ أجزاء المحاور س

االستبيان أن التاريخ المتوقع لالنتهاء من تنفيذ كامل أطوال السكك هو نهاية  ويظهر.  خطة العمل المعتمدة
  .2012عام 

  
   الجمهورية اليمنية  

  
وفي هذا اإلطار كانت     . )8(2007ديسمبر  / كانون األول  10تم إيداع وثيقة التصديق على االتفاق في          -12

دراسـة  "اتفاق تعـاون بـشأن إعـداد        2006مبر  ديس/ كانون األول  4 فيوزارة النقل قد وقعت مع اإلسكوا       
 الشروط المرجعيـة     االتفاق تضمن و ". الجدوى االقتصادية إلنشاء شبكة سكك حديدية في الجمهورية اليمنية        

في شعبة التنمية االقتصادية والعولمة في      تضم فريق النقل    بحيث   هاتحديد الجهة الفنية المكلفة بإعداد    وللدراسة  
كان أولها   مهمة لفريق العمل     ةوتم تحديد اثنتي عشر    .  االستشاريين من خارج اإلسكوا    اإلسكوا ومجموعة من  

وهذا ما هدفت إلى تحقيقه زيـارة فريـق عمـل           بيانات األساسية المطلوبة للدراسة،     تجميع وتحليل ورصد ال   
  . 2008مايو /اإلسكوا إلى صنعاء في نهاية أيار

  
إعداد دراسة الجدوى االقتصادية    بشأن  لحق التفاق التعاون    تم توقيع م  ،  2009فبراير  / شباط 16وفي    -13

 باإلضافة إلى الدراسة األولى، دراسـة الجـدوى         ،حديدية في الجمهورية اليمنية ليشمل    السكك  الإلنشاء شبكة   
وتحديث الدراسـة   ) بلحاف/شبوه/مآرب/الجوف(لمشروع خط السكة الحديد لنقل الثروات المعدنية        االقتصادية  
 أعد فريـق    ،2009نوفمبر  /في شهر تشرين الثاني     و  . التي تربط المدن ذات الكثافة بمدن الموانئ       البريطانية

عمل اإلسكوا مسودة التقرير النهائي لدراسة الجدوى المالية واالقتصادية إلنشاء شبكة السكك الحديديـة فـي                
ـ          و . الجمهورية اليمنية    ى وزارة النقـل اليمنيـة فـي        بناء عليه، أرسلت اإلسكوا مسودة التقرير النهـائي إل

  . 2009ديسمبر / كانون األول11
  

إلنشاء شبكة السكك الحديدية     لدراسة الجدوى االقتصادية  تم عرض ومناقشة مسودة التقرير النهائي       و  -14
   تـم اسـتعراض     حيث) 2010يناير  / كانون الثاني  6صنعاء،  (ورشة عمل وطنية    في الجمهورية اليمنية أثناء     

منهجيـة  ) 2(؛  لدراسة وخلفيتها وأهدافها ومنهجيتها وتقديم فريق العمل وبرنامج ورشة العمـل          ا) 1: (ما يلي 
الخطة التشغيلية والفنية لخطوط الـسكك      ) 3(تقدير الطلب المستقبلي على خطوط السكك الحديدية المقترحة؛         

  .  المقترحةدراسة الجدوى المالية واالقتصادية لخطوط السكك الحديدية) 4(؛ الحديدية المقترحة
  

                                                            
توصيات تنفيذ ال متابعة ول ح2009نوفمبر / تشرين الثاني11فيإلى اإلسكوا وزارة النقل السعودية مرسل من تقرير  ) 7(  

 . الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة

وزارة النقل اليمنية حول مواضيع النقل في اليمن ومن ضمنها اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، تقرير   )8(  
 إلى اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة 2008نوفمبر / تشرين الثاني9 يقُدم فوالذي 

   .)2008نوفمبر /اني تشرين الث13-12دمشق، (اإلسكوا 



E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II) 
 

 -9-  
 

 مالحظاتها حول مـسودة التقريـر النهـائي         2010يناير  / كانون الثاني  23وأرسلت وزارة النقل في       -15
 لدراسة الجدوى وطلبت من اإلسكوا أخذ هذه المالحظات في االعتبار عند تعديل المسودة وإرسـال التقريـر                

  .  النهائي في أقرب فرصة ممكنة
  

  ك الحديدية الدولية في المشرق العربي نسب تنفيذ اتفاق السك  -ثالثاً
  في بعض البلدان األطراف وفق خطة العمل المعتمدة

  
 في هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في 6 إلى 1توضح الجداول من   - 16

، واإلمارات العربية المتحدة، المشرق العربي وفقاً لخطة العمل المعتمدة في كل من المملكة األردنية الهاشمية
السورية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية، العربية والجمهورية 

وتتضمن الجداول آخر تحديث ألجزاء محاور السكك .  وذلك بناء على االستبيانات الواردة من تلك البلدان
  .الحديدية

  
ذية بتقدير نسبة التنفيذ لدراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة على قامت األمانة التنفيو  - 17

  : وكانت هذه النسب التقديرية كالتالي).   من هذا التقرير6 إلى 1أنظر الجداول (المحاور في كل بلد 
  

بحسب التقرير المرسل فإن وزارة النقل األردنية قد أعدت دراسة : المملكة األردنية الهاشمية  )أ(  
 ولم يتم تحديد المحاور التي 2008الجدوى االقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديدية القياسية في عام 

   كلم؛987 إجمالي أطوال الوصالت الناقصة هو شملتها الدراسة مع اإلشارة إلى أن
  

 أعدت دراسة جدوى واحدة إلجمالي أطوال الوصالت الناقصة :)9(اإلمارات العربية المتحدة  )ب(  
   في المائة؛ 87 كلم، أي بنسبة بلغت حوالي 565بالغ ال
  

 في المائة من إجمالي أطوال 74أعدت دراسات جدوى لحوالي : الجمهورية العربية السورية  )ج(  
  الوصالت الناقصة؛ 

  
 في المائة من إجمالي أطوال 7أعدت دراسات جدوى لحوالي : جمهورية مصر العربية  )د(  

  الوصالت الناقصة؛ 
  

 وصالت ناقصة، 7 وصالت من أصل 6أعدت دراسات جدوى لـ : المملكة العربية السعودية  )•(  
   في المائة؛ 86أي بنسبة 

  
  أعدت دراسات الجدوى الخاصة بجميع الوصالت الناقصة، أي بنسبة : الجمهورية اليمنية  )و(  

  . في المائة100

                                                            
 2009أكتوبر / تشرين األول25 تقرير أرسلته الهيئة الوطنية للمواصالت في اإلمارات العربية المتحدة إلى اإلسكوا في  )9(

ة ، وتطورات النقل في اإلمارات العربي"إتسام"حول متابعة ما تم إنجازه من توصيات لجنة النقل في دورتها العاشرة وتنفيذ مكونات نظام 
 .2009المتحدة في عام 
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18-  تنفيذ البند المتعلق بإعداد دراسات الجدوى       متوسط نسبة   على المعلومات المذكورة أعاله، يقدر     وبناء 

 على المحاور الداخلة ضمن اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربـي             الناقصةاالقتصادية للوصالت   
  . في المائة، كما هو موضح في الجداول المرفقة بهذا التقرير70في البلدان التي أرسلت بياناتها حوالي 

  
    تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربينسب   استبيان حول-رابعاً

  وفقاً لخطة العمل المعتمدة
  

يتضمن هذا الفصل نتائج االستبيان حول التقدم المحرز فيما يتعلق بكل خطوة من الخطوات المحددة   - 19
جدول خاص بكل بلد في خطة العمل لتنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، وُيعرض فيه 

  :وفيما يلي ملخص لخطة العمل المعتمدة . من البلدان األطراف في االتفاق والتي مألت االستبيان
  

  :النواحي اإلعالمية  -ألف  
  

  إعداد كتيب وخريطة عن االتفاق؛  )1(    
  ؛إطالق حملة إعالمية عن االتفاق  )2(    

  
  :الناقصةاستكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت   -باء  

  
 ؛جرد الوصالت الناقصة  )1(    
   للوصالت الناقصة؛أولويات دراسات الجدوىوضع   )2(    
 ؛إعداد دراسات الجدوى  )3(    
 ؛تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة  )4(    

  
  :المواصفات الفنية للمحاور  - جيم  

 
 ؛الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالت  )1(    

 ؛تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جزء  )2(    

 ؛لموجودةاإنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت   )3(    

والمواصفات ) 4- باء(إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات المحددة في الخطوة   )4(    
 ).1- جيم (الفنية في االتفاق

  
  
  



E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II) 
 

 -11- 
  

   ية  المملكة األردنية الهاشم-1الجدول 
  

  )2009ديسمبر / كانون األول- نوفمبر/ تشرين الثاني:اريخ تحديث االستبيانت(
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    

عدد الوصالت الناقصة التي تم  -  التمويل
   وصالت4: جردها

  
إجمالي أطوال الوصالت  -

  كلم987: الناقصة
  
  
  
  
  
  

  جرد الوصالت الناقصة
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

يوجد شبكة سكك حديدية ضيقة ولذلك تعتبر كافة الوصالت ناقصة حيث إن هناك توجهاً إلى إنشاء شبكة كاملة : مالحظة
 .من السكك الحديدية القياسية وسيتم إيقاف العمل على شبكة السكك الضيقة

 

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم180 العقبة  معان  60س
منفذ الكرامة   40س

  )العراق-األردن(
   كلم309  عمان

الحدود /رمنفذ جاب  25س
  السورية

   كلم459  منفذ المدورة

منفذ العمري   الزرقاء  15س
  )وديةالسع-األردن(

   كلم137

1  1  

   
  
  

  . كلم34 إلى السعودية بطول تفرع الخطهناك جزء مشترك من الخط من الزرقاء إلى : 40 والمحور س15المحور س  *
 . كلم64 بطول 60 و س25هناك جزء من الخط الحديدي بين معان وبطن الغول مشترك بين المحورين س **
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  )تابع (1الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    
 : عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها أو قيد اإلعداد -  

  
إجمالي أطوال الوصالت الناقصة التي تم إعداد دراسات  -

   :الجدوى بشأنها
  
  
  
  
  
  

  إعداد دراسات الجدوى
  
 

  الطول  إلى  من  رقم المحور
        
        

3  3  

 : عدد الوصالت التي تم تحديد أولويات إنشائها -  
  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة
  

مل على المحور تشيالحدود األردنية السورية جابر إلى الحدود األردنية السعودية العمري و .1
 .25س كامالً وجزء من المحور 15س

-معان (25س  المحور وجزء من60س من العقبة إلى الزرقاء ويشتمل على المحور .2
 )الزرقاء

 الحدود العراقية-الزرقاء .3

4  4  
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  )تابع (1لجدول ا
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
 :إجمالي أطوال الوصالت الموجودة -  

  
 جداولجودة التي تم إعداد إجمالي أطوال الوصالت المو -

  :المواصفات بشأنها
  

  الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالت
  
  

1  5  

إجمالي أطوال الوصالت الموجودة غير المتوافقة مع  -  
  مل ك518: االتفاق

  
  
  

  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جزء
  

  الطول  إلى  من  رقم المحور
   كلم180  بطن الغول  عانم 60س
الحدود   معان  20س

  جابر/السورية
   كلم328

 

2  6  

  : عليهاالتي تمت أعمال التحسيناتعدد وطول الوصالت  -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

  7  3 لموجودةاإنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت 

  :التي تم إنشائها وطول الوصالت عدد -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

وحسب المواصفات ) 4-باء(إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات المحددة في الخطوة 
 الفنية في االتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي اإلعالمية    
  : عالميةوصف الحملة اإل -  

   :تاريخ بداية الحملة -
   :نسبة التنفيذ -
  :نتهاء من الحملة اإلعالميةالتاريخ المتوقع لال -

  9  2 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق

  :مالحظات
  

 .2009ديسمبر /في كانون األول من إنجاز العمل ويعمل حالياً على إعداد التصاميم األولية والدراسات الجيوتقنية ودراسات األثر البيئي وسينتهي ن مستشار دار الهندسةيتم تعي  -
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  .2010أبريل /ونيسانمارس /آذار  ومن المتوقع اإلعالن عنه بين PPP/BOTلتقديم خدمات استشارية لتنفيذ المشروع بطريقة فني وقانوني  ومالي ن مستشارييتم تع  -

   اإلمارات العربية المتحدة  -2الجدول 
  

  )2009أكتوبر /ن األولتشري :اريخ تحديث االستبيانت(
  

    الخطوات بحسب خطة العمل المعتمدة  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    

  التنفيذ بعدأ لم يبد
  

   :عدد الوصالت الناقصة التي تم جردها -
  
 :إجمالي أطوال الوصالت الناقصة -

  
        

  
  
  
  

   جرد الوصالت الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم311  أبوظبي  الخويفات  5س

   كلم146  دبي  أبوظبي 5س

   كلم80  الشارقة  دبي 5س

   كلم100  الفجيرة  الشارقة 5س

1  1  

   
 4: ولوياتهاأعدد الوصالت الناقصة التي تم تحديد  -

 وصالت
  

 التي تم تحديد إجمالي أطوال الوصالت الناقصة -
  مل ك565 :وياتهاأول

  
  

   للوصالت الناقصةأولويات دراسات الجدوىوضع 
  الطول  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

   كلم311  أبو ظبي  الخويفات  5س  1
   كلم146  دبي  أبو ظبي 5س  2
   كلم80  الشارقة  دبي 5س  3
   كلم100  الفجيرة  الشارقة 5س  4

 

2  2  
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  )تابع (2الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   حتى تاريخهنسبة التنفيذ   عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    
: التي تم إعدادها أو قيد اإلعدادعدد دراسات الجدوى  -  

 دراسة واحدة
  
إجمالي أطوال الوصالت الناقصة التي تم إعداد  -

  مل ك565: دراسات الجدوى بشأنها
  
  

   سات الجدوىإعداد درا

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم311  أبو ظبي  الخويفات  5س
   كلم146  دبي  أبو ظبي 5س
   كلم80  الشارقة  دبي 5س
   كلم100  الفجيرة  الشارقة 5س

        

3  3  

 4: عدد الوصالت التي تم تحديد أولويات إنشائها -  
 وصالت

  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة
 

4  4  
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  )تابع (2الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
ال توجد وصالت : إجمالي أطوال الوصالت الموجودة -  

  في الوقت الحاضر
إجمالي أطوال الوصالت الموجودة التي تم إعداد  -

  جدال يو: جداول المواصفات بشأنها

  الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالت
  

 ال توجد وصالت في الوقت الحاضر

1  5  

إجمالي أطوال الوصالت الموجودة غير المتوافقة مع  -  
  ال يوجد: االتفاق

  
  
  

  ءتحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جز
  الطول  إلى  من  المحوررقم 

-        
-         

2  6  

 التي تمت أعمال التحسيناتعدد وطول الوصالت  -  
  :عليها

  ال يوجد: نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  : التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال السكك -

  7  3 لموجودةاإنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت 

  ال يوجد: التي تم إنشائهاعدد وطول الوصالت  -  
  : ن أطوال السككة ما تم تنفيذه منسب -
  2018: التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال السكك -

والمواصفات الفنية في ) 4-باء(إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات المحددة في الخطوة 
 )1-جيم (االتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي اإلعالمية    

  لم تبدأ الحملة بعد

  : وصف الحملة اإلعالمية -
   :الحملةتاريخ بداية  -
   :نسبة التنفيذ -
  :نتهاء من الحملة اإلعالميةالتاريخ المتوقع لال -

  9  2 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق
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   الجمهورية العربية السورية  -3الجدول 
  

  )2009ديسمبر /ألول كانون ا27: تاريخ تحديث االستبيان(
  

    عمل المعتمدةحسب خطة البالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    
 ال جـدوى مـن      27المحور س   -

إنشائه في حال تنفيذ الوصـلة      
 35الواقعة علـى المحـور س     

والتي هي قيد التعاقد مع الجانب      
اللبناني لتنفيذ الخط إلى طرابلس     

أمـا  .  ليتم تنفيذ هذه الوصـلة    
 فهي قيـد    25وصلة المحور س  

اشر يبفيذية و نستالم الدراسة الت  ا
  بتنفيذها فوراً

   وصالت3 :عدد الوصالت الناقصة التي تم جردها -
 ملك 145: إجمالي أطوال الوصالت الناقصة -

  
  
  
  
  
  

   جرد الوصالت الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم33  الحدود اللبنانية  حمص  27س
   كلم5  الحدود اللبنانية  يعكار  35س

   كلم107  الحدود األردنية/منفذ جابر  دمشق  25س
        

1  1  

   
 3: ولوياتهاأعدد الوصالت الناقصة التي تم تحديد  -

  وصالت
 التي تم تحديد إجمالي أطوال الوصالت الناقصة -

  ملك 145: أولوياتها
  
  

   للوصالت الناقصةأولويات دراسات الجدوىوضع 
  الطول  إلى  من  رقم المحور  الترتيب
          

           

2  2  
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  )تابع (3الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    
عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها أو قيد  -  

 واحدة دراسة : اإلعداد
  
اقصة التي تم إعداد إجمالي أطوال الوصالت الن -

  مل ك107 :دراسات الجدوى بشأنها
  
  

  إعداد دراسات الجدوى
  
 

  الطول  إلى  من  رقم المحور
   كلم107  الحدود األردنية/منفذ جابر  دمشق  25س

        

3  3  

 :عدد الوصالت التي تم تحديد أولويات إنشائها -  
 وصلتان اثنان

  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة
  

  منفذ جابر-قوصلة دمش -1
 الدبوسة- وصلة عكاري -2

4  4  
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  )تابع (3الجدول 
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
  م          لك 145: إجمالي أطوال الوصالت الموجودة -  

م إعداد لتي تإجمالي أطوال الوصالت الموجودة ا -
  ملك 107: جدوال المواصفات بشأنها

  

  الموجودة فنية لكل جزء من الوصالتإعداد جداول المواصفات ال
 مل ك1435ع قياسي الخط ذو وس -1
 اً طن25الحمولة المحورية  -2
 UIC-60القضبان  -3
  كتلة واحدةاتالعوارض بيتونية ذ -4
 عةسا/ملك 250السرعة التصميمية للقسم السفلي  -5

1  5  

ل الوصالت الموجودة غير المتوافقة مع إجمالي أطوا -  
  :االتفاق

  
  
  

  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جزء
  الطول  إلى  من  رقم المحور

        
         

2  6  

 التي تمت أعمال التحسيناتعدد وطول الوصالت  -  
   وصلة واحدة :عليها

  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :اء من كامل أطوال السككنتهالتاريخ المتوقع لال -

  7  3 لموجودةاإنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت 

  :التي تم إنشائهاعدد وطول الوصالت  -  
  في المائة 2: نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

وحسب المواصفات ) 4-باء(طوة إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات المحددة في الخ
 الفنية في االتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي اإلعالمية    
  : وصف الحملة اإلعالمية -  

   :تاريخ بداية الحملة -
   :نسبة التنفيذ -
  :نتهاء من الحملة اإلعالميةالتاريخ المتوقع لال -

  9  2 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق
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  جمهورية مصر العربية    -4الجدول 
  

  )2009ديسمبر /كانون األول: تاريخ تحديث االستبيان(
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    

  ال توجد اعتمادات مالية

   :عدد الوصالت الناقصة التي تم جردها -
  مل ك1035مجموع أطوالها  وصالت و4  

  صفر:إجمالي أطوال الوصالت الناقصة -
  2020: التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال السكك -

  
  
  

   جرد الوصالت الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم135  رفح  بئر العبد   50س
   كلم500  وادي حلفا  اسوان  45س

   كلم150  نخل  عبنوي  60س
   كلم250  نكوبري الفردا  نخل  60س

1  1  

  ال توجد اعتمادات مالية

 
 :ولوياتهاأعدد الوصالت الناقصة التي تم تحديد  -

  مل ك1035 وصالت ومجموع أطوالها 4  
 التي تم تحديد إجمالي أطوال الوصالت الناقصة -

  :أولوياتها
 2020: التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال السكك -

.  
  

  صالت الناقصة للوأولويات دراسات الجدوىوضع 
  الطول  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

   كلم135  رفح  بئر العبد   50س  1
   كلم500  وادي حلفا  اسوان  45س  2
   كلم150  نخل  عبنوي  60س  3
   كلم250  كوبري الفردان  نخل  60س  4

 

2  2  
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  )تابع (4الجدول 

  
    مدةحسب خطة العمل المعتبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    

  ال توجد اعتمادات مالية

تم إعداد دراسة الجدوى المبدئية إلنشاء الوصلة  -
  ملك 77العريش بطول /ر العبدئالحديدية من ب

  
 صفر: نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -

  
  2020 : السككالتاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال -

  
  
  
  

  إعداد دراسات الجدوى
  
 

  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم135  رفح  بئر العبد   50س
   كلم500  وادي حلفا  اسوان  45س
   كلم150  نخل  عبنوي  60س
   كلم250  كوبري الفردان  نخل  60س

3  3  

عدد وأطوال الوصالت التي تم تحديد  أولويات  -  
  مل ك1035 :ئهااإنش

  
 صفر: يذه من أطوال السككنسبة ما تم تنف -

  
  2020 :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

 
  
  

   تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور
   كلم135  رفح  بئر العبد   50س
   كلم500  وادي حلفا  أسوان  45س
   كلم150  نخل  عبنوي  60س
   كلم250  كوبري الفردان  نخل  60س

4  4  
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  )تابع (4الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
 الخاص بالمواصفات الفنية لمحاور اإلسكوا وتضمن 2جدول الستيفاء اتم  -  

الجدول الوصالت الموجودة وذلك ضمن تقرير متابعة توصيات لجنة 
   وصالت موجودة8بعة لعدد النقل في دورتها السا

 صفر: نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  2020 :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

  5  1 الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالت

  ال توجد اعتمادات مالية

الوصلة من : افقة مع االتفاقإجمالي أطوال الوصالت الموجودة غير المتو -
بإجمالي تكلفة كلم  260عادة تأهيل بطول إلى إمطروح تحتاج /السلوم
  لغامه بخالف رفع األي مليون جن750

  

  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جزء
  الطول  إلى  من  رقم المحور

   كلم260  مطروح  السلوم  50س
         

2  6  

  : عليها تمت أعمال التحسيناتالتيعدد وطول الوصالت  -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

  7  3 لموجودةاإنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت 

  :هاؤالتي تم إنشاعدد وطول الوصالت  -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  : من كامل أطوال السككنتهاءالتاريخ المتوقع لال -

وحسب ) 4-باء(إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات المحددة في الخطوة 
 المواصفات الفنية في االتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي اإلعالمية    
  : وصف الحملة اإلعالمية -  

   :تاريخ بداية الحملة -
   :نسبة التنفيذ -
  :ةنتهاء من الحملة اإلعالميالتاريخ المتوقع لال -

  9  2 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق
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   المملكة العربية السعودية  -5الجدول 
  

  )2009أغسطس / آب9: تاريخ تحديث االستبيان(
  

    الخطوات حسب خطة العمل المعتمدة  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    

  مسلسل
  

   وصالت7 :عدد الوصالت الناقصة التي تم جردها -  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

   جرد الوصالت الناقصة

  إلى  من  رقم المحور
  الرياض  الحديثة 15س
  المدينة  حالة عمار  25س
  جدة  المدينة  25س
  الطوال  جدة  25س
  الجبيل  الخفجي 5س
  الجبيل  الدمام 5س
  جدة  الرياض 80س

1  1  

   
  وصالت6:  تحديد أولوياتهاعدد الوصالت الناقصة التي تم -

  
  

 
  

   للوصالت الناقصةأولويات دراسات الجدوىوضع 
  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

1  R15 الرياض  الحديثة  
2  R25  جدة  المدينة  
3  R80  جدة  الرياض  
4  R05  الجبيل  الدمام  

5  R05 الجبيل  الخفجي  

6  R25 الطوال  جدة  

       
 

2  2  
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  )تابع (5الجدول 

  
    الخطوات حسب خطة العمل المعتمدة  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  فيذعقبات التن

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    
 6: عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها أو قيد اإلعداد -  

 دراسات
  
  

  
  
  
  
  
  

  عداد دراسات الجدوىإ
  
 

  إلى  من  رقم المحور

  الرياض  الحديثة 15س
  جدة  لمدينةا  25س
  جدة  الرياض  80س
  الجبيل  الدمام  5س
  الجبيل  الخفجي 5س
  الطوال  جدة 25س

3  3  

 :عدد الوصالت التي تم تحديد أولويات إنشائها -  
  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة
  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

  الرياض  الحديثة 15س  1
  جدة  المدينة  25س  2
  جدة  الرياض  80س  3
  الجبيل  الدمام  5س  4

 

4  4  
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  )تابع (5الجدول 

  
    الخطوات حسب خطة العمل المعتمدة  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
  جدول واحد: إجمالي أطوال الوصالت الموجودة -  

إجمالي أطوال الوصالت الموجودة التي تم إعداد  -
  جدول واحد: ت بشأنها المواصفاجداول

  
  
  
  

  5  1 الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالت

إجمالي أطوال الوصالت الموجودة غير المتوافقة مع  -  
   صفر:االتفاق

  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جزء
 

2  6  

 :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -  
   2012نهاية   

  
  
  

  لموجودةاإنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت 
  إلى  من  رقم المحور

R15 الرياض  الحديثة  
R25  جدة  المدينة   

3  7  

  :هاؤالتي تم إنشاعدد وطول الوصالت  -  
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

وحسب المواصفات ) 4-باء(ة حسب األولويات المحددة في الخطوة إنشاء الوصالت الناقص
 الفنية في االتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي اإلعالمية    
تفاق في الجريدة الرسمية وطباعة كتيبات نشر اال -  

  تفاقخاصة باال
  9  2 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق
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   الجمهورية اليمنية  -6الجدول 
  

  )2008 ديسمبر/كانون األول - نوفمبر/تشرين الثاني :تبيانتاريخ تحديث االس(
  

    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ
  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    

  مسلسل
  

 تـصادية  قأعمال دراسة الجدوى اال   
زالت مستمرة وتنتهي بنهاية عام      ما

2009  

   :عدد الوصالت الناقصة التي تم جردها -
   
 :إجمالي أطوال الوصالت الناقصة -

  
  
  
  
  
  

   جرد الوصالت الناقصة

  الطول  إلى  من  رقم المحور

    الجنوب  الشمال  25س

    الغرب  الشرق  90س

1  1  

ت وستنتهي بنهاية   أأعمال الدراسة بد  
  2010عام 

 
 :ولوياتهاأعدد الوصالت الناقصة التي تم تحديد  -

  
 التي تم تحديد إجمالي أطوال الوصالت الناقصة -

  مل ك670 :أولوياتها
  
  

   للوصالت الناقصةأولويات دراسات الجدوىوضع 
  

  الطول  إلى  من  رقم المحور  الترتيب

    شبوه  بالحاف  -  1
    مأرب  شبره    
     الجوف  مأرب    

2  2  
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  )تابع (6الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبخطوات ال  نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  باء  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة    

  

 : عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها أو قيد اإلعداد -
  
إجمالي أطوال الوصالت الناقصة التي تم إعداد دراسات  -

  :الجدوى بشأنها
  
  
  
  
  
  

  عداد دراسات الجدوىإ
  
 

  الطول  إلى  من  رقم المحور
        
        

3  3  

  

 :عدد الوصالت التي تم تحديد أولويات إنشائها -
  
  

  تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة
 

4  4  

  



E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II) 
 

 -28- 
  
  )تابع (6الجدول 

  
    حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات   نسبة التنفيذ حتى تاريخه  عقبات التنفيذ

  مسلسل  جيم  المواصفات الفنية للمحاور    
 :ي أطوال الوصالت الموجودةإجمال - ال يوجد

  
 المواصفات جداولإجمالي أطوال الوصالت الموجودة التي تم إعداد  -

  :بشأنها
  
  

  5  1 الموجودة إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالت

  :إجمالي أطوال الوصالت الموجودة غير المتوافقة مع االتفاق - ال يوجد
  

  
  

  مع االتفاق لكل جزءتحديد المواصفات غير المتوافقة 
  الطول  إلى  من  رقم المحور

        
        
         

2  6  

  : عليهاالتي تمت أعمال التحسيناتعدد وطول الوصالت  -  ال يوجد
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

  7  3 لموجودةاإنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت 

  :هاؤالتي تم إنشاعدد وطول الوصالت  -  ال يوجد
  :نسبة ما تم تنفيذه من أطوال السكك -
  :نتهاء من كامل أطوال السككالتاريخ المتوقع لال -

وحسب المواصفات ) 4-باء(إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات المحددة في الخطوة 
 الفنية في االتفاق

4  8  

  لمسلس  ألف  النواحي اإلعالمية    
  : صف الحملة اإلعالميةو -  

   2007يناير /كانون الثاني: تاريخ بداية الحملة -
   في المائة75 :نسبة التنفيذ -
  ةمستمرالحملة : نتهاء من الحملة اإلعالميةالتاريخ المتوقع لال -

  9  2 هناك حملة إعالمية : إطالق حملة إعالمية عن االتفاق

  
 

-----  


