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  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

   ةالدورة الحادية عشر
  2010مارس /آذار 24- 22 بيروت،

  
  من جدول األعمال المؤقت) أ( 6د البن
  
  
  

  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيتنفيذ  التقدم المحرز في
 

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
  

  موجـز
  

 . 2003 أكتوبر/تشرين األول 19حيز التنفيذ في  الدولية في المشرق العربي الطرقاتفاق دخل   
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  بلداً من البلدان األعضاء في عشر ااثنحتى اآلن  عليه وصادق

ومملكة البحرين، والجمهورية  ،المملكة األردنية الهاشمية :حسب الترتيب األبجديبهي و ،)اإلسكوا(آسيا 
 ،دولة الكويت، ودولة قطرو وفلسطين،وجمهورية السودان، وجمهورية العراق،  العربية السورية،

وبدأ  . والجمهورية اليمنية ،جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعوديةومهورية اللبنانية، والج
فق خطة العمل التي أعدتها اإلسكوا واعتمدتها لجنة النقل ووذلك  البلدان،تنفيذ االتفاق في عدد من هذه 

 .)2004 مارس/آذار 4-2بيروت، (خامسة في دورتها ال
  

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

  
  ودخل حيز التنفيذ في  2001 مايو/أيار 10في  الدولية في المشرق العربي الطرقاعتُمد اتفاق   -1

عمل لتنفيذ السكوا مشروع خطة دخوله حيز التنفيذ، أعدت اإل وعند . 2003 أكتوبر/تشرين األول 19
 حيث اعتمدته )1()2004 مارس/آذار 4- 2 ،بيروت( خامسةال تهافي دوروعرضته على لجنة النقل االتفاق، 

 خامسةلجنة النقل في دورتها ال ناشدتو  .تعديالت المطلوبة على البرنامج الزمني المقترح للتنفيذبعد إدخال ال
التي وقعت االتفاق ولم البلدان توقع االتفاق اإلسراع في االنضمام إليه، والتي لم  بلدانلاوالدورات التالية 

   . تصادق عليه بعد اإلسراع في التصديق عليه تمهيداً للبدء بتنفيذه
  

  منذ دخولهالطرق الدولية في المشرق العربي  متابعة تنفيذ اتفاق  -أوالً
  2003أكتوبر /تشرين األول 19حيز التنفيذ في 

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

تاريخ التوقيع تاريخ التصديق البلد
 المملكة األردنية الهاشمية 2001مايو /أيار 10 2002يناير /كانون الثاني 18تم إيداع أداة التصديق في 

 المتحدةاإلمارات العربية  2001مايو /أيار 10 ---- 
 مملكة البحرين 2002مارس /آذار 8 2006ديسمبر /كانون األول 13تم إيداع أداة التصديق في 

 الجمهورية العربية السورية 2001مايو /أيار 10 2003يوليو /تموز 21تم إيداع أداة التصديق في 
----  2009يوليو /تموز 30تم إيداع وثيقة االنضمام في   جمهورية السودان

 جمهورية العراق 2002 ديسمبر/كانون األول 19 2008مارس /آذار 17اع أداة التصديق في تم إيد
 ----  ----  سلطنة ُعمان

فلسطين 2001مايو /أيار 10 2006نوفمبر /تشرين الثاني 28تم إيداع أداة التصديق في 
 دولة قطر 2002أبريل /نيسان 8 2002يونيو /حزيران 28تم إيداع أداة التصديق في 

----  2006مايو /أيار 12تم إيداع وثيقة االنضمام في   دولة الكويت
 الجمهورية اللبنانية 2001 مايو/أيار 10 2003مايو /أيار 1تم إيداع أداة التصديق في 
 جمهورية مصر العربية 2001مايو /أيار 10 2004مايو /أيار 5تم إيداع أداة التصديق في 
 المملكة العربية السعودية  2002مارس /آذار 7 2004يوليو /وزتم 26تم إيداع أداة التصديق في 

 الجمهورية اليمنية  2001يوليو /تموز 4 2002نوفمبر /تشرين الثاني 15تم إيداع أداة التصديق في 
  
مجموعة ) 2009أبريل /نيسان 2 - مارس /آذار 31بيروت، (صدرت عن الدورة العاشرة للجنة النقل   - 3

تعلق عدد منها بمتابعة تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي وفق خطة العمل من التوصيات التي ي
، وجهت اإلسكوا إلى البلدان األعضاء رسالة لتذكيرهم بوجوب 2009يونيو /حزيران 15وفي .  المعتمدة لتنفيذه

ن اتفاق الطرق الدولية في إعداد تقرير حول متابعة ما تم إنجازه من تلك التوصيات، ال سيما ما تم تنفيذه بشأ
.  وأرفقت اإلسكوا هذه الرسالة بنموذج لتقرير المتابعة المطلوب إعداده من البلدان األعضاء.  المشرق العربي

العراق، وقطر، (التي لم تمأل االستبيان الخاص بمتابعة االتفاق األطراف في االتفاق والبلدان من وطُلب كذلك 

                                                            
، 2004مارس /آذار 30، بيروت، ق الدولية في المشرق العربيخطة عمل لتنفيذ اتفاق الطراإلسكوا،   )1(

E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1. 
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 31البلدان المصادقة عليه أن تقوم بملئه وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه والذي قد ُأرسل إلى ) ولبنان
وتقديمهما  2و 1وطُلب من الكويت ولبنان ملء الجدولين .  ، كما ُحدد حينها2009أكتوبر /ولتشرين األ
 نضماماإلسراع في عملية اال )ُعمان(البلدان األعضاء التي لم تنضم إلى االتفاق كما طُلب من .  لإلسكوا

.  اإلسراع في اتخاذ إجراءات التصديق) اإلمارات العربية المتحدة(والبلدان التي وقعت ولم تصدق عليه 
  :ردود البلدان كالتالي وجاءت

  
تقريراً كامالً  2009كتوبر أ/تشرين األول 27أرسلت وزارة النقل في : المملكة األردنية الهاشمية  

وكذلك  ،العاشرة تهادورفي متابعة تنفيذ توصيات لجنة النقل  وثيقةاً مع مرفقحول ما تم تنفيذه بشأن االتفاق 
  .استبيان حول نسب تنفيذ االتفاق

  
  األمانة التنفيذية لإلسكوا في  أخطرت الهيئة الوطنية للمواصالت: اإلمارات العربية المتحدة  

لإلسكوا  توفرو  .لى االتفاقبأن العمل جار التخاذ الالزم نحو التصديق ع 2009أكتوبر /تشرين األول 25
  .م في تنفيذ االتفاقلمتابعة التقدالالزمة بيانات ال
  

 في إنجازه تم ما حول مختصراً تقريراً 2009ديسمبر /ولكانون األ 3في  أرسلت: مملكة البحرين  
 .بحرينال في الدولية الطرق اتفاق تنفيذ مجال

  
عبر البريد اإللكتروني  2010يناير /الثانيكانون  11أرسلت في : الجمهورية العربية السورية  

  .البيانات الالزمة لمتابعة التقدم في تنفيذ االتفاق
  

وكانت وزارة النقل قد أرسلت .  2009يوليو /تموز 30انضمت إلى االتفاق في  :جمهورية السودان  
حة بمقترحاتها بشأن الئ) إتسام(ضمن تقرير متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي 

 . محاور الطرق الدولية في السودان وذلك تماشياً مع انضمامها لالتفاق
  

  وبدأت بتنفيذه في  2008مارس /آذار 17 فيصدقت على االتفاق : جمهورية العراق  
تنفيذ لمتابعة التقدم في الالزمة بيانات ال، لكنها لم تزود اإلسكوا بالتقرير المطلوب و2008يونيو /حزيران 15

حول متابعة  2009فبراير /شباط 24المرسل من وزارة النقل في  ، باستثناء التقرير2009خالل عام  االتفاق
وكذلك االستبيان حول نسب تنفيذ اتفاق الطرق  ،ةتاسعال تهادورما تم إنجازه من توصيات لجنة النقل في 

   .2008خالل عام  الدولية
  

ورقة مختصرة إلى اجتماع الخبراء بشأن  2009 ديسمبر/ولكانون األ 10أرسلت في  :سلطنة عمان  
اً حول جزءتضمنت ) 2009 ديسمبر/كانون األول 8- 7، بيروت(في منطقة اإلسكوا  تسهيل النقل والتجارة

اتفاق الطرق الدولية في  ال سيما بشأن ،"إتسام"نظام  تطويربشأن ما تم تنفيذه من توصيات لجنة النقل متابعة 
، قامت وزارة )حتى تاريخ إرسال الورقة(هذا االتفاق إلى  ُعمانوبالرغم من عدم انضمام .  بيالمشرق العر

اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة (النقل واالتصاالت بربط شبكة الطرق الوطنية بجميع البلدان المجاورة 
  .)العربية السعودية، والجمهورية اليمنية
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كانون  6ية المسؤولين في فلسطين عبر البريد اإللكتروني في راجعت األمانة التنفيذ: فلسطين  
  .الالزمةبيانات الاإلسراع في إرسال بخصوص ) 2010 يناير/الثاني

كانون  6راجعت األمانة التنفيذية المسؤولين في قطر عبر البريد اإللكتروني في : دولة قطر  
  .زمةالالبيانات الاإلسراع في إرسال بخصوص ) 2010 يناير/الثاني

  
البيانات  2010يناير /كانون الثاني 25في  بلدية الكويت عبر البريد اإللكترونيأرسلت : دولة الكويت  

  .من االتفاق والتي تُظهر التقدم المحرز في تنفيذهما 70و م 5المتعلقة بالمحورين م
  

الخاص  1ل الجدويتضمن  2009ديسمبر /األولكانون  11 أرسلت تقريراً في: الجمهورية اللبنانية  
المتعلق بالبرنامج  2والجدول  المارين ضمن األراضي اللبنانية 51و م 30بالمواصفات الفنية للمحورين م

  .االستبيان المطلوب الزمني المقترح لتنفيذ االتفاق، باإلضافة إلى
  

 2009ديسمبر /كانون األول 8التقرير المرسل من وزارة النقل في تضمن : جمهورية مصر العربية  
، اتفاق الطرق الدولية بشأنما تم تنفيذه ، وعلى نحو خاص 2009رضاً تفصيلياً لتطورات النقل في عام ع

   .في تنفيذ االتفاقالمحرز م لمتابعة التقدالالزمة بيانات ال باإلضافة إلى
  

تقريراً حول  2009ر نوفمب/لثانيتشرين ا 11زارة النقل فيأرسلت و: المملكة العربية السعودية  
بعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة ومرفقاً به االستبيان الذي يوضح إنجازات متا

   .تنفيذ االتفاقالمملكة في مجال 
  

تقريراً حول متابعة تنفيذ  2009 سبتمبر/أيلول 7وزارة النقل في أرسلت : الجمهورية اليمنية  
في المحرز م لمتابعة التقدالالزمة بيانات الا العاشرة ومرفقة به لجنة النقل في دورته التوصيات الصادرة عن

  .2008- 2007باإلضافة إلى تقرير حول تطورات النقل للفترة  تنفيذ االتفاق
  

  التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  -ثانياً
  في البلدان األطراف في االتفاق

  
  :تم تنفيذه من االتفاق في البلدان التي صادقت عليه فيما يلي عرض موجز لما  -4
  

 )2(المملكة األردنية الهاشمية  
  

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

 .2009كتوبر أ/تشرين األول 27العربي في األردن، 
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5-  جية الوطنية لقطاع نقل يعلى التقرير المرسل من وزارة النقل األردنية يتم حالياً تنفيذ االسترات بناء
القطاعين العام  بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في 2011- 2009البضائع على الطرق لألعوام 

  :  ومن أهم برامجها وأنشطتها ما يلي.  والخاص
  

ويعد حالياً مشروع قانون معدل لقانون نقل .  تطوير وتحديث التشريعات التي تحكم القطاع  )أ(  
البضائع على الطرق، وبموجب هذا القانون سيتم إعداد وإصدار التشريعات لتصنيف الناقلين ووسطاء 

  ؛الشحن
  

إصدار قانون النقل المتعدد الوسائط الستكمال إعداد التشريعات الوطنية والتعليمات  متابعة  )ب(  
  ؛لتنفيذ أحكام القانون بمساعدة اإلسكوا

  
   إعداد مسودات التشريعات التي تحكم قطاع النقل المتوسط والخفيف والشحن الثقيل؛  )ج(  

 
  استكمال إنشاء ميناء بري في منطقة المفرق؛  )د(  

  
جية الوطنية وخطة العمل لسالمة المرور لقطاع نقل البضائع ضمن ييث االستراتتحد  )ه(  

  االستراتيجية الوطنية؛
  

نظام وذلك من خالل ) األردن- سوريا(المنطقة الحرة  تنظيم دخول وخروج الشاحنات في  )و(  
  ؛حاسوب لتوفير معلومات حول حركة الشاحنات

  
ن حوافز القاضي بتحديث أسلوب الشحن والذي يتضميتم تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء   )ز(  

  .اقتصادية واستثناءات ضريبية وتسهيل التمويل
  

  )3(مملكة البحرين  
  
وفيما يلي الخطوات التي اتخذت لتنفيذ .  2006 ديسمبر/كانون األول 13دقت على االتفاق في اص  -6

  :االتفاق وإلنجاز خطة العمل
  

صفات الفنية للمحاور وفقاً لخطة العمل المعتمدة، وتحديث المتعلق بالموا 1ملء الجدول   )أ(  
 ؛2008 ديسمبر/كانون األول – نوفمبر/تشرين الثانيالبيانات في 

 
في المائة من أعمال تثبيت الالفتات اإلرشادية، وتتوقع وزارة المواصالت أن يتم  40تنفيذ   )ب(  

، وذلك بسبب وجود أعمال 2010ديسمبر /لاالنتهاء من وضع جميع الالفتات في نهاية شهر كانون األو
 علوية وأنفاق؛ طرق وإنشاء جسور

  

                                                            
، ومنها اتفاق الطرق الدولية "إتسام"حول ما تم إنجازه في مجال تنفيذ مكونات نظام  وزارة المواصالت في البحرينتقرير   )3(

إلى اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا  2009ديسمبر /كانون األول 3، والذي قُدم في في المشرق العربي
  ). 2009 ديسمبر/كانون األول 8- 7بيروت، (
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في المائة، في انتظار أن يتم  45بنسبة ) كلم 24.7(جرد الالفتات واإلشارات على الطرق   )ج(  
 ؛2010ديسمبر /الجرد الكامل على طول الطريق في نهاية شهر كانون األول

  
الجنبية، (فاتها في المدن الرئيسية التي يمر بها المحور االنتهاء من تحديد المحاور ومواص  )د(  
 ، واالنتهاء من وصف كامل طول المحور وتحديد أطوال الطرق؛)، السهلة، سلمابادبوقوة

.  قطر كمحور دولي إلى خريطة الطرق الدولية -الطلب من اإلسكوا إضافة جسر البحرين  )ه(  
أو  80مالمحور  لتمديدخالل التقدم بالطلب إلى لجنة النقل  وأوضحت اإلسكوا أن هذا الجسر يمكن إضافته من

  .ليصل بين البحرين وقطر 90م
  

  )4(الجمهورية العربية السورية  
  
استبياناً يعكس التقدم المحرز في تنفيذ أجزاء المحورين  2009ديسمبر /كانون األول 27أرسلت في  -7
هو  2018ويظهر االستبيان أن عام .  مدةالمارين ضمن أراضيها بحسب خطة العمل المعت 45و م 10م

  .التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ
  

  جمهورية السودان  
  
ها وزارة أرسلتالورقة المختصرة التي  وتضمنت.  2009يوليو /تموز 30في تفاق االانضمت إلى   -8

ارة في منطقة اإلسكوا إلى اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتج 2009ديسمبر /ولكانون األ 9في  النقل
  .الطرق الدولية في السودان مقترحات بشأن محاور) 2009ديسمبر /ولكانون األ 8-7بيروت، (
  

  )5(جمهورية العراق  
  
يونيو /حزيران 15التنفيذ في ودخل االتفاق حيز  2008مارس /آذار 17 فيدقت على االتفاق اص  -9

الذي يتضمن  2009 فبراير/شباط 24ل العراقية في على التقرير المرسل من وزارة النق بناءو . 2008
 ديسمبر/كانون الثاني – نوفمبر/تشرين الثانيالمحدث في (االستبيان حول نسب تنفيذ االتفاق في العراق 

قد نفذت، وال يزال العمل  50و م 40و م 30و م 15و م 10و م 5، فإن معظم أجزاء المحاور م)2008
   .  المحاور جارياً لتنفيذ وتحديث كافة هذه

  
  6(مانسلطنة ع(  

                                                            
 .2009ديسمبر /كانون األول 3تقرير مرسل من وزارة النقل السورية إلى اإلسكوا عبر البريد اإللكتروني في   )4(

ديسمبر /كانون األول 8- 7بيروت، (مداخلة العراق في اجتماع الخبراء بشأن تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا )  5(
2009.( 

إلى اجتماع الخبراء بشأن  2009ديسمبر /ولكانون األ 10وزارة النقل واالتصاالت العمانية في  ورقة مختصرة مقدمة من ) 6(
تضمنت جزءاً حول متابعة ما تم تنفيذه مـن   ، والتي)2009ديسمبر /ولكانون األ 8-7بيروت، (تسهيل النقل والتجارة في منطقة اإلسكوا 

 .ق الطرق الدولية في المشرق العربيومنها اتفا" إتسام"نظام  توصيات لجنة النقل لتطوير
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بربط شبكة الطرق  ُعمانقامت ، التقريرهذا حتى تاريخ إعداد تفاق االإلى  هابالرغم من عدم انضمام  - 10

).  اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية(الوطنية بجميع البلدان المجاورة 
  .)100و م 9و م 7و م 5م( ُعماندولية الموجودة في الطرق ال وقد حددت محاور

  
  

  فلسطين  
  

راجعت األمانة التنفيذية المسؤولين في و.  2006نوفمبر /تشرين الثاني 28دقت على االتفاق في اص  - 11
بيانات الاإلسراع في إرسال بخصوص  2010 يناير/كانون الثاني 4فلسطين عبر البريد اإللكتروني في 

  .الالزمة
  

  )7(الكويت دولة  
  

كانون  25فيرسل من دولة الكويت الطرق الدولية في المشرق العربي الم اتفاقستبيان تنفيذ شير اي  - 12
المارين ضمن  70و م 5إلى التقدم المحرز في الكويت لجهة تنفيذ أجزاء المحورين م ،2010يناير /الثاني

  .أراضي الكويت بحسب خطة العمل المعتمدة
  

 )8(يةالجمهورية اللبنان  
  

  وقام مجلس اإلنماء واإلعمار في .  2003مايو /أيار 1تم إيداع وثيقة التصديق على االتفاق في   - 13
بتكليف شركة استشارية متخصصة إلعداد الدراسات الالزمة لمشروع تنفيذ خطة العمل  2009 يوليو/تموز 2

وأرفق مجلس .  فتات وإشارات المرورالمعتمدة لتنفيذ االتفاق ولوضع التصاميم ونص دفاتر الشروط لتنفيذ ال
الخاص بالمواصفات  1، الجدول 2009ديسمبر /كانون األول 11اإلنماء واإلعمار في التقرير المرسل في 

المتعلق بالبرنامج الزمني المقترح  2المارين ضمن األراضي اللبنانية، والجدول  51و م 30الفنية للمحورين م
  . لتنفيذ االتفاق

  
  )9(العربية جمهورية مصر  

  
، وتقوم وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق 2004مايو /أيار 5تفاق في االصادقت على   - 14

لتشغيل شركات وقد تم التعاقد .  والكباري والنقل البري بالرقابة واإلشراف على شركات النقل العام للركاب

                                                            
 .2010يناير /كانون الثاني 25في عبر البريد اإللكتروني إلى اإلسكوا تقرير مرسل من بلدية الكويت )  7(

 .2009ديسمبر /كانون األول 11 يفإلى اإلسكوا تقرير مرسل من مجلس اإلنماء واإلعمار في الجمهورية اللبنانية )  8(

حول متابعة تنفيذ مكونـات نظـام    2009ديسمبر /كانون األول 8في إلى اإلسكوا وزارة النقل المصرية  تقرير مرسل من ) 9(
 .2009في مصر لعام  "إتسام"
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كما طرحت وزارة .  ى تغطية باقي المحافظاتجري العمل حالياً عليمحافظة، و ةعشر نقل جماعي في ثماني
وأرفقت الوزارة مع تقريرها .  النقل أهم المشاريع التي عملت على تنفيذها في قطاعي الطرق والكباري

المتعلق بالبرنامج الزمني المقترح لتنفيذ  2الخاص بالمواصفات الفنية لمحاور االتفاق والجدول  1الجدول 
  .2009يونيو /ي حزيراناالتفاق والذي تم تحديثه ف

  
  
  
 

  )10(المملكة العربية السعودية  
  

تقريراً حول متابعة توصيات الدورة العاشرة  2009ر نوفمب/لثانيتشرين ا 11يف وزارة النقلأرسلت   - 15
إضافة إلى خطوات أخرى تفاق االإلنجاز خطة عمل تنفيذ الوزارة  هاالخطوات التي اتخذتللجنة النقل تضمن 

 لمتعلقا 2 قامت المملكة بملء الجدولوير قطاع النقل البري على الطرق في المملكة، كما تهدف إلى تط
  .بحسب خطة العمل المعتمدة ذ االتفاق حالياًبنسبة تنفيذ االتفاق وُينف

  
  )11(الجمهورية اليمنية  

  
   2008- 2007أشار التقرير الذي أعدته وزارة النقل عن تطورات النقل في اليمن لعامي   - 16

القاضي بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم  2008لسنة ) 291(إلى القرار الجمهوري رقم  )2009 سبتمبر/أيلول 7(
نسب تنفيذ االتفاق على كل من ) 2008المحدث في نهاية عام (كما يوضح االستبيان .  شؤون النقل البري

  . المارة ضمن األراضي اليمنية 100و م 55و م 45المحاور م
  

   العربي المشرق في الدولية الطرق اتفاقب تنفيذ نس  -ثالثاً
  المعتمدة العمل خطةل اًوفقاألطراف  البلدان بعض في      

  
الدولية في في تنفيذ اتفاق الطرق المحرز التقدم في هذا التقرير  10 إلى 1توضح الجداول من   - 17

ة الهاشمية، ومملكة البحرين، من المملكة األردنيكل في  وفقاً لخطة العمل المعتمدةالمشرق العربي 
والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة 

على االستبيانات الواردة من تلك البلدان العربية السعودية، والجمهورية اليمنية، وذلك بناء .   
  

                                                            
توصـيات  تنفيـذ ال متابعة  ولح 2009نوفمبر /تشرين الثاني 11 فيإلى اإلسكوا وزارة النقل السعودية مرسل من تقرير  ) 10(

 .ها العاشرةالصادرة عن لجنة النقل في دورت

قُدم والذي الدولية في المشرق العربي،  لطرقاتقرير وزارة النقل اليمنية حول مواضيع النقل في اليمن ومن ضمنها اتفاق  ) 11(
إلى اجتماع الخبراء بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا  2008نوفمبر /تشرين الثاني 9 يف
   .)2008نوفمبر /تشرين الثاني 13-12دمشق، (
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 وبناء من البلدانة التنفيذ في كل بلد بحسب أطوال المحاور في كل وقامت األمانة التنفيذية بتقدير نسب  - 18
وكانت هذه النسب ).  من هذا التقرير 10 إلى 1أنظر الجداول (البلدان تلك على المعلومات الواردة من 

  : التقديرية كالتالي
  

  ؛ )مكل 1266في المائة من إجمالي أطوال المحاور  68.3(المملكة األردنية الهاشمية   )أ(  
 ؛ )كلم 23في المائة من إجمالي أطوال المحاور  100(مملكة البحرين   )ب(  
 ؛)كلم 2854 في المائة من إجمالي أطوال المحاور 100(الجمهورية العربية السورية   )ج(  
  ؛ )كلم 3020في المائة من إجمالي أطوال المحاور  100(جمهورية العراق   )د(  
  ؛ )كلم 100إجمالي طول المحور  في المائة من 100(دولة قطر   )•(  
  ؛ )كلم 438في المائة من إجمالي أطوال المحاور  75.6(دولة الكويت   )و(  
  ؛ )كلم 300في المائة من إجمالي أطوال المحاور  100(الجمهورية اللبنانية   )ز(  
  ؛ )كلم 5220في المائة من إجمالي أطوال المحاور  100(العربية  جمهورية مصر  )ح(  
  ؛ )كلم 12507في المائة من إجمالي أطوال المحاور 100(مملكة العربية السعودية ال  )ط(  
  ).كلم 2535 في المائة من إجمالي أطوال المحاور 82(الجمهورية اليمنية   )ي(  

  
وبناء على المعلومات المذكورة أعاله، يقدر متوسط نسبة تنفيذ االتفاق في البلدان التي أرسلت بياناتها   - 19

وتعتقد األمانة التنفيذية أن متوسط نسبة تنفيذ .  في المائة 96وضح في الجداول المرفقة بحوالي كما هو م
ويعزى التباين بين التقديرين إلى .  في المائة 70االتفاق بموجب خطة العمل المعتمدة تقدر بما ال يزيد عن 

  . في االتفاق مدى دقة المعلومات المتعلقة بنسب التنفيذ الواردة من البلدان األطراف
  

   تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي نسباستبيان حول   -رابعاً
  وفقاً لخطة العمل المعتمدة

  
يتضمن هذا الفصل نتائج االستبيان حول التقدم المحرز فيما يتعلق بكل خطوة من الخطوات المحددة   - 20

جدول خاص بكل بلد من البلدان األطراف في في خطة العمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية، وُيعرض فيه 
  :وفيما يلي ملخص لخطة العمل المعتمدة . االتفاق والتي مألت االستبيان

  
  :النواحي اإلعالمية  -ألف  

 
 إعداد فيلم وثائقي قصير عن االتفاق؛  )1(  
 إعداد كتيب عن االتفاق؛  )2(  
 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق؛   )3(  
  فصيلية لمحاور شبكة الطرق الدولية؛إعداد خريطة ت  )4(  

  
  :الفتة التعريف بالطرق الدولية  -باء  
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 تحديد أماكن وضع الفتة الطريق؛  )5(  
 تصنيع الفتات التعريف بالطرق الدولية وتثبيتها على الشبكة؛  )6(  

  
  :تحديد المحاور ومواصفاتها  - جيم  

  
 وصف المسار الواقعي على امتداد المحور؛  )7(  
 تصنيف كل جزء من المحاور؛ تحديد  )8(  
 إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء حسب التصنيف؛  )9(  
  ؛1/10000رسم المحاور حسب تصنيفها على مخططات   )10(  

  
  
  

  :الالفتات واإلشارات على المحاور  - دال  
  

 جرد ألنواع الالفتات واإلشارات الموجودة على كل جزء؛  )11(  
 ارات غير المطابقة للمواصفات؛تحديد الالفتات واإلش  )12(  
 تبديل الالفتات واإلشارات غير المطابقة للمواصفات؛  )13(  

  
  :المواصفات الفنية للمحاور  - هاء  

  
  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جزء؛  )14(  
 .األعمال المطلوبة للتحسينات ءإنها  )15(  
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  المملكة األردنية الهاشمية  -1الجدول 
  

  )2009ديسمبر /كانون األول - نوفمبر/تشرين الثاني :تاريخ تحديث االستبيان(
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات )¢(نسبة التنفيذ

 )**(حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 وصف البيان المطلوب متابعته
حسب خطة بالخطوات 

 م (*)الرقم العمل المعتمدة
إجمالي 
 35م 40م 45م 47م المحاور

فتة التعريف بالطرق ال        
 الدولية

باء  

تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) المطلوب(عدد الالفتات   90 100     تحديد أماكن وضع الفتة 
 الطريق

5 1 
تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) المطلوب(عدد الالفتات   25 35    

تقل على جانب الطريقتثبيتها بشكل مس) تم(عدد الالفتات التي   108 97     تصنيع الفتات التعريف 
بالطرق الدولية وتثبيتها 

 على الشبكة

6 2 
تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(عدد الالفتات التي   22 38    

إجمـالي  /إجمالي مـا تـم تثبيتـه   ( للتثبيت بشكل مستقلنسبة التنفيذ  120٪ 97٪    
 )المطلوب

إجمـالي مـا تـم    ( التنفيذ للتثبيت على الالفتـات اإلرشـادية  نسبة   88٪ 108٪    
 )إجمالي المطلوب/تثبيته

التاريخ المتوقع لالنتهاء من تثبيت كافة الفتات التعريف      2009أبريل /نهاية نيسان 

تحديد المحاور ومواصفاتها         جيم  
نسبة تنفيذ إجمالي 

أطوال المحاور في 
 ٪68.3األردن هي 

استناداً إلى األرقام 
بطول  40م :التالية
 45كلم؛ و م 405

كلم؛  459بطول 
وأطوال المحاور في 

 كلم  1266األردن 

على  عيوصف المسار الواق عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور  5 4   
على ( امتداد المحور

األخص داخل المدن 
 )الرئيسية

7 3 
ي تم وصف المسار الواقعي للمحور داخلهاعدد المدن الرئيسية الت  5 4   
)إجمالي عدد المدن/عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن   100٪ 100٪   
)ملك(إجمالي طول األجزاء من المحور الذي تم وصفه بشكل تفصيلي   376 443   
التاريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طول المحور      
صفر   صفر 376 443 )كلم(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  تحديد تصنيف كل جزء من 

 المحاور
8 4 

صفر   صفر 100٪ 100٪ )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ
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  )تابع( 1الجدول 

  

عقبات /مالحظات
 التنفيذ

 (**)حتى تاريخهما تم تنفيذه
 ن المطلوب متابعتهوصف البيا

حسب خطة العمل بالخطوات 
 35م 40م 45م 47م إجمالي المحاور م (*)الرقم المعتمدة

التاريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاور 31/12/2009   31/12/2009      

صفر 376 443 صفر   )كلم(تضمينها في جدول المواصفات ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  داد جداول المواصفات الفنية إع
 حسب التصنيفبلكل جزء 

9 5 

صفر ٪100 ٪100 صفر  )طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ 
إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من  31/12/2009   31/12/2009 
نعم ال  نعم ال حسب تصنيفها برسم المحاور  )ال/نعم(حور؟ هل تم إعداد الخرائط للم

 1/10000على مخططات 
10 6 

التاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحور 31/12/2009   31/12/2009 
الالفتات واإلشارات على المحاور        دال  

ـ ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي   385 459    ودة عليهـا  جرد الالفتات واإلشارات الموج
 )كلم(

جرد ألنواع الالفتات واإلشارات 
نوع ( الموجودة على كل جزء

 )الالفتات والعدد

11 7 

)إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ      

التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد على كامل أطوال الطرق      

   - - )كلم(ارات غير مطابقة أطوال الطرق التي عليها الفتات وإش  تحديد الالفتات واإلشارات غير 
نوع ( المطابقة للمواصفات

 ) الالفتات والعدد

12 8 

   - - أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات (نسبة عدم المطابقة للمواصفات  
 )طول المحورإجمالي /غير مطابقة

   - - )كلم(شارات عليها تبديل الالفتات واإل) تم(أطوال الطرق التي   تبديل الالفتات واإلشارات غير 
نوع ( المطابقة للمواصفات

 )الالفتات والعدد

13 9 

   - - أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غيـر  /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  
 )مطابقة

   - - التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق 
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  )تابع( 1ول الجد
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 (**)حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات  وصف البيان المطلوب متابعته

إجمالي 

 35م 40م 45م 47م المحاور

  هاء المواصفات الفنية للمحاور       

غيـر المتوافقـة مـع االتفـاق     ) اتمع وصف أنواع المواصف(أطوال الطرق    300  125   

 )كلم( )المطلوب تحسينها(

تحديد المواصفات غير المتوافقة مع 

نوع المواصفات ( االتفاق لكل جزء

 )وطول الطريق

14 10 

غير أطوال الطرق  -إجمالي أطوال الطرق (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق    76  318   

 )ملك) (المتوافقة مع االتفاق

 11 15 ألعمال المطلوبة للتحسيناتإنهاء ا

   72٪ 

حسب 

 االتفاق

20٪ 

حسب 

 االتفاق

 )إجمالي أطوال الطرق/أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق( نسبة التنفيذ 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق      

  ألف النواحي اإلعالمية   

 12 )†(3 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق ة اإلعالميةوصف الحمل  لم يتم بعد إطالق الحملة

 تاريخ بداية الحملة 

 نسبة التنفيذ  

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحملة اإلعالمية 
  

  .)(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الترقيم بحسب ما ورد في خطة العمل   )*(
  .لضآلة طول األجزاء المارة منهما في األردن 55و م 50لم يشتمل الجدول على المحورين م  (**)

  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال وإجمالي الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  
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  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1 الخطوات  )†(  
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  بحرينمملكة ال  -2الجدول 
  

  )2008ديسمبر /كانون األول - نوفمبر/تشرين الثاني :اريخ تحديث االستبيانت(
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات )¢(نسبة التنفيذ

 حتى تاريخهما تم تنفيذه

 80م م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات وصف البيان المطلوب متابعته

  باء الفتة التعريف بالطرق الدولية    

 1 5 تحديد أماكن وضع الفتة الطريق تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) المطلوب(عدد الالفتات  -  

 تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) المطلوب(عدد الالفتات  18  

لدوليـة وتثبيتهـا   تصنيع الفتات التعريف بالطرق ا تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) تم(عدد الالفتات التي  -  
 على الشبكة

6 2 
 تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(عدد الالفتات التي  7  
إجمـالي  /إجمالي مـا تـم تثبيتـه   ( للتثبيت بشكل مستقل نسبة التنفيذ -  

 )المطلوب
إجمـالي مـا تـم    ( نسبة التنفيذ للتثبيت على الالفتـات اإلرشـادية   40٪  

 )إجمالي المطلوب/تثبيته
وجود أعمال طرق وإنشاء  

 جسور علوية وأنفاق
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من تثبيت كافة الفتات التعريف 30/12/2010

  جيم تحديد المحاور ومواصفاتها    

نسبة تنفيذ إجمالي أطوال 
المحاور في البحرين هي 

100 ٪ 

علـى  ( وصف المسار الواقعي على امتداد المحور تي يمر بها المحورعدد المدن الرئيسية ال سلماباد/السهلة/بوقوة/سار/جنيبة 
 )األخص داخل المدن الرئيسية

7 3 

 عدد المدن الرئيسية التي تم وصف المسار الواقعي للمحور داخلها 5 
 )إجمالي عدد المدن/عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن  100٪ 
 )ملك(اء من المحور الذي تم وصفه بشكل تفصيلي إجمالي طول األجز 24,7 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طول المحور تم االنتهاء منه 
 4 8 تحديد تصنيف كل جزء من المحاور )مكل(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي   24.7 
 )لمحورإجمالي طول ا/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ 100٪ 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاور تم االنتهاء منه 

حسـب  بإعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء  )مكل(تضمينها في جدول المواصفات ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي   6,5 
 التصنيف

9 5 
 )محورطول الإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  100٪  
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  )تابع( 2الجدول 

  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 80م م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات وصف البيان المطلوب متابعته

    إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من  تم االنتهاء منه 
 6 10 1/10000حسب تصنيفها على مخططات برسم المحاور  )ال/نعم(للمحور؟  هل تم إعداد الخرائط نعم 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحور تم االنتهاء منه 
  دال الالفتات واإلشارات على المحاور   
جرد الالفتات واإلشارات الموجودة عليهـا  ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي   24,7 

 )كلم(
 جرد ألنواع الالفتات واإلشارات الموجودة على كل جزء

 )نوع الالفتات والعدد(
11 7 

 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ 45٪ 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد على كامل أطوال الطرق 31/12/2009 
 تحديد الالفتات واإلشارات غير المطابقـة للمواصـفات   )كلم(ة أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابق - 

 )نوع الالفتات والعدد(
12 8 

أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات (نسبة عدم المطابقة للمواصفات  - 

 )طول المحورإجمالي /غير مطابقة 
 الالفتات واإلشارات غير المطابقـة للمواصـفات   تبديل )كلم(تبديل الالفتات واإلشارات عليها ) تم(أطوال الطرق التي  - 

 )نوع الالفتات والعدد(
13 9 

أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير / إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ   

 )مطابقة
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق  
  هاء المواصفات الفنية للمحاور   
غير المتوافقة مـع االتفـاق   ) مع وصف أنواع المواصفات(أطوال الطرق  دال يوج 

 )المطلوب تحسينها(
 تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكـل جـزء  

 )نوع المواصفات وطول الطريق(
14 10 

أطوال الطرق  -إجمالي أطوال الطرق (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق   24,7 

 )كلم) (االتفاق غير المتوافقة مع
 11 15 إنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات

 )إجمالي أطوال الطرق/أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق( نسبة التنفيذ 100٪ 
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  )تابع( 2الجدول 
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 80م م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات  وصف البيان المطلوب متابعته

    التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق تم االنتهاء منه 

  ألف النواحي اإلعالمية   

 12 )†(3 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق وصف الحملة اإلعالمية - 

 تاريخ بداية الحملة -

 نسبة التنفيذ -

 لحملة اإلعالميةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من ا -
  

  ).(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الترقيم بحسب ما ورد في خطة العمل   )*(
  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال وإجمالي الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  
  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1الخطوات   )†(  
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  الجمهورية العربية السورية  -3 الجدول
  

  )2009ديسمبر /كانون األول 27: تاريخ تحديث االستبيان(
  

 )¢(نسبة التنفيذ
  /مالحظات

 عقبات التنفيذ

 حتى تاريخهما تم تنفيذه

 وصف البيان المطلوب متابعته
حسب خطة العمل بالخطوات 

 م (*)الرقم المعتمدة
إجمالي 
 45م 15م 51م 10م 20م 30م المحاور

  باء الفتة التعريف بالطرق الدولية          
تثبيتها بشكل مستقل علـى جانـب   ) المطلوب(عدد الالفتات        650  

 الطريق
 1 5 تحديد أماكن وضع الفتة الطريق

 اديةتثبيتها على الالفتات اإلرش) المطلوب(عدد الالفتات        310  

تثبيتها بشكل مسـتقل علـى جانـب    ) تم(عدد الالفتات التي        650  
 الطريق

تصنيع الفتات التعريف بالطرق 
 الدولية وتثبيتها على الشبكة

6 2 

 تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(عدد الالفتات التي        310  
إجمالي /إجمالي ما تم تثبيته( للتثبيت بشكل مستقل نسبة التنفيذ       100٪  

 )المطلوب
إجمالي ما تـم  ( نسبة التنفيذ للتثبيت على الالفتات اإلرشادية       100٪  

 )إجمالي المطلوب/تثبيته
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من تثبيت كافة الفتات التعريف       2009  
  جيم تحديد المحاور ومواصفاتها          

نفيذ كامل أطوال نسبة ت
 23الطرق المتضمنة 

جزءاً في سوريا هي 
100٪ 

وصف المسار الواقعي على امتداد  عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور 5 4 4 6 6 3 28 
على األخص داخل المدن ( المحور
 )الرئيسية

7 3 
عدد المدن الرئيسية التي تم وصف المسار الواقعي للمحـور   5 4 4 6 6 3 28 

 داخلها
إجمـالي عـدد   /عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن  100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 

 )المدن
إجمالي طول األجزاء من المحور الذي تم وصـفه بشـكل    500 467 181 678 722 306 2854 

 )كلم(تفصيلي 
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 اريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طول المحورالت انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى 
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  )تابع( 3الجدول 

  

  /مالحظات

 عقبات التنفيذ

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 وصف البيان المطلوب متابعته

حسب خطة العمل بالخطوات 

 م (*)الرقم المعتمدة

إجمالي 

 45م 15م 51م 10م 20م 30م المحاور

تحديد تصنيف كل جزء من  )كلم(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  500 467 181 678 722 306 2854 

 المحاور

8 4 

 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 

 أجزاء المحاورالتاريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع  انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى 

تضـمينها فـي جـدول    ) تـم (إجمالي أطوال الطرق التـي   500 467 181 678 722 306 2854 

 )كلم(المواصفات 

إعداد جداول المواصفات الفنية لكل 

 †حسب التصنيفبجزء 

9 5 

 )طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 

 إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من  انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى ىانته 

حسب تصنيفها على برسم المحاور  )ال/نعم(هل تم إعداد الخرائط للمحور؟  ال ال ال ال ال ال  

 1/10000مخططات 

10 6 

نهاية  

2010 

نهاية 

2010 

نهاية 

2010 

نهاية 

2010 

 نهاية

2010 

نهاية 

2010 

نهاية 

2010 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحور

  دال الالفتات واإلشارات على المحاور         

جرد الالفتـات واإلشـارات   ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  500 467 181 678 722 306 2854 

 )كلم(الموجودة عليها 

 راتجرد ألنواع الالفتات واإلشا

نوع ( الموجودة على كل جزء

 )الالفتات والعدد

11 7 

 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 90٪ 

نهاية  
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد على كامل أطوال الطرق ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 2009

تحديد الالفتات واإلشارات غير  )كلم(غير مطابقة  أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 290 

نوع الالفتات ( المطابقة للمواصفات

 )والعدد

12 8 

أطوال الطرق التـي عليهـا   (نسبة عدم المطابقة للمواصفات  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 67٪ 

 )طول المحورإجمالي /الفتات وإشارات غير مطابقة
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  )تابع( 3الجدول 
  

  /مالحظات
 عقبات التنفيذ

 حتى تاريخهم تنفيذهما ت

 وصف البيان المطلوب متابعته
حسب خطة بالخطوات 

 م (*)الرقم العمل المعتمدة
إجمالي 
 45م 15م 51م 10م 20م 30م المحاور

الفتة  600تم تبديل 
 إرشادية

ارات تبديل الالفتات واإلش )كلم(تبديل الالفتات واإلشارات عليها ) تم(أطوال الطرق التي  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
 غير المطابقة للمواصفات

 )نوع الالفتات والعدد(

13 9 

أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 67٪ 
 )مطابقة

نهاية  
2009 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

  هاء لفنية للمحاورالمواصفات ا         
  .٪50: نسبة التنفيذ

التاريخ المتوقع لالنتهاء 
: من كامل أطوال الطرق

2018  

غير المتوافقة مـع االتفـاق   ) مع وصف أنواع المواصفات(أطوال الطرق  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 
 )المطلوب تحسينها(

تحديد المواصفات غير 
المتوافقة مع االتفاق لكل 

نوع المواصفات ( جزء
 )ريقوطول الط

14 10 

أطوال الطرق  -إجمالي أطوال الطرق (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟  
 )كلم) (غير المتوافقة مع االتفاق

إنهاء األعمال المطلوبة 
 للتحسينات

15 11 

 )إجمالي أطوال الطرق/أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق( نسبة التنفيذ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 85٪ 
خالل عام  ل الخطة الخمسيةخال

2009 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق 2012 2010 2008 ؟ 2009 ؟

  ألف النواحي اإلعالمية         
بحضور  2006-2-5تم تدشين وضع الفتة التعريف بالطرق الدولية في المشرق العربي في  

يوني حول ذلك خالل نشرة األخبار المحلية وزير النقل وممثلي اإلسكوا وعرض برنامج تلفز
حملة إعالمية خالل مؤتمر الطرق  ُأطلقتكما  . وكذلك نشر الخبر في الصحف الرسمية

وخالل مؤتمر الطرق الدولي  14/11/2006إلى  12الدولي السوري األول في دمشق من 
 مستمرةال تزال الحملة و .12/11/2009- 10بين السوري الثاني ما 

إطالق حملة إعالمية عن  لة اإلعالميةوصف الحم
 االتفاق

3)†( 12 
 تاريخ بداية الحملة 
 نسبة التنفيذ 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحملة اإلعالمية 

  
  .)(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الترقيم بحسب ما ورد في خطة العمل   )*(
  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال وإجمالي الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  
  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1الخطوات   )†(  
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  .بيانات غير متوفرةال  ؟  
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  جمهورية العراق  -4الجدول 
  

  )2008 ديسمبر/ولكانون األ - نوفمبر/تشرين الثاني: تاريخ تحديث االستبيان(
  

 )¢(نسبة التنفيذ
  /مالحظات

 عقبات التنفيذ

 حتى تاريخهما تم تنفيذه

 وصف البيان المطلوب متابعته
حسب خطة بالخطوات 

 م (*)الرقم العمل المعتمدة
إجمالي 
 5م 10م 15م 30م 40م 50م المحاور

 

بالنظر إلى تعرض كافة 
الالفتات الى أعمال 
النهب والسرقة بعد 

أبريل /أحداث نيسان
وبسبب الوضع  2003

األمني تقوم الهيئة العامة 
للطرق والجسور بإعداد 

دراسة شاملة لتحديد عدد 
الالفتات المطلوب تثبيتها 
على جانب الطريق لكل 

 محور

الفتة التعريف بالطرق         
 الدولية

باء  

ـ ) المطلوب(عدد الالفتات          ب تثبيتها بشكل مستقل على جان
 الطريق

تحديد أماكن وضع 
 الفتة الطريق

5 1 

تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) المطلوب(عدد الالفتات         

تثبيتها بشكل مستقل علـى جانـب   ) تم(عدد الالفتات التي         
 الطريق

تصنيع الفتات 
التعريف بالطرق 

الدولية وتثبيتها على 
 الشبكة

6 2 

تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(تات التي عدد الالف        

إجمـالي مـا تـم    ( للتثبيـت بشـكل مسـتقل   نسبة التنفيذ        
 )إجمالي المطلوب/تثبيته

إجمالي ما تم ( نسبة التنفيذ للتثبيت على الالفتات اإلرشادية        
 )إجمالي المطلوب/تثبيته

اء من تثبيت كافة الفتات التعريفالتاريخ المتوقع لالنته        

تحديد المحاور           
 ومواصفاتها

جيم  

تم وصف كامل المسارات 
بشكل تفصيلي وطولها 

كلم  3020اإلجمالي 
 ٪100ونسبة التنفيذ هي 

عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور 10 3 2 1 7 3   وصف المسار الواقعي 
 على امتداد المحور

خص داخل على األ(
 )المدن الرئيسية

7 3 

عدد المدن الرئيسية التي تم وصف المسار الواقعي للمحور  10 3 2 1 7 3  
 داخلها

إجمالي عـدد  /عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن  100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪  
 )المدن

المحور الذي تم وصفه بشكل  إجمالي طول األجزاء من 1110 390 300 75 725 420  
 )كلم(تفصيلي 

أنجز   أنجز ُأنجز ُأنجز ُأنجز ُأنجز التاريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طول المحور
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  )تابع( 4الجدول 

  

  /مالحظات

 عقبات التنفيذ

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 وصف البيان المطلوب متابعته

حسب خطة بالخطوات 

 م (*)الرقم العمل المعتمدة

إجمالي 

 5م 10م 15م 30م 40م 50م المحاور

تحديد تصنيف كل جزء  )كلم(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  1110 390 300 75 725 420  

 من المحاور

8 4 

 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم(  نسبة التنفيذ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪  

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاور ُأنجز ُأنجز أنجز ُأنجز ُأنجز ُأنجز  

إعداد جداول المواصفات  )كلم(تضمينها في جدول المواصفات ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  1110 390 300 75 725 420  

حسب بالفنية لكل جزء 

 †التصنيف

9 5 

 )طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪  

 إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من  ُأنجز ُأنجز ُأنجز ُأنجز ُأنجز ُأنجز  

حسب برسم المحاور  )ال/نعم(هل تم إعداد الخرائط للمحور؟  ال ال ال ال ال ال  

تصنيفها على مخططات 

1/10000 

10 6 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحور 2009 2009 2009 2009 2009 2009  

الالفتات واإلشارات على          

 المحاور

  دال

تم إحالة مناقصات لتصنيع 

ونصب العالمات في معظم 

المحافظات وهي اآلن قيد 

 التصنيع

جرد الالفتات واإلشـارات الموجـودة   ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  610     420 

 )كلم(عليها 

جرد ألنواع الالفتات 

الموجودة على  واإلشارات

نوع الالفتات ( كل جزء

 )والعدد

11 7 

 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ 55٪     100٪ 

 ى كامل أطوال الطرقالتاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد عل 2009 2009 2009 2009 2009 ُأنجز 

تحديد الالفتات واإلشارات  )كلم(أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة         

 غير المطابقة للمواصفات

 )نوع الالفتات والعدد(

12 8 

أطوال الطـرق التـي عليهـا الفتـات     (نسبة عدم المطابقة للمواصفات         

 )ول المحورطإجمالي /وإشارات غير مطابقة
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  )تابع( 4الجدول 
  

  /مالحظات
 عقبات التنفيذ

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 وصف البيان المطلوب متابعته
حسب خطة بالخطوات 

 م (*)الرقم العمل المعتمدة
إجمالي 
 5م 10م 15م 30م 40م 50م المحاور

)كلم(تبديل الالفتات واإلشارات عليها ) تم(أطوال الطرق التي          تبديل الالفتات واإلشارات 
 غير المطابقة للمواصفات

 )نوع الالفتات والعدد(

13 9 
أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشـارات  /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ         

 )غير مطابقة
التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق        
لفنية المواصفات ا         

 للمحاور
هاء  

الغالبية العظمى من المحاور 
منفذة بموجب المواصفات الفنية 

المطلوبة في االتفاق ويجري 
العمل حالياً لتأهيل األجزاء غير 

 المطابقة للمواصفات

غير المتوافقة مع االتفاق ) مع وصف أنواع المواصفات(أطوال الطرق        
 )المطلوب تحسينها(

غير تحديد المواصفات 
المتوافقة مع االتفاق لكل 

نوع المواصفات ( جزء
 )وطول الطريق

14 10 

أطـوال   -إجمالي أطوال الطـرق  (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق         
 )كلم) (غير المتوافقة مع االتفاقالطرق 

إنهاء األعمال المطلوبة 
 للتحسينات

15 11 

)إجمالي أطوال الطرق/قة مع االتفاقأطوال الطرق المتواف( نسبة التنفيذ        
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق        
  ألف النواحي اإلعالمية         

        الحملة إطالقلم يتم بعد 

وصف الحملة اإلعالمية إطالق حملة إعالمية عن 
 االتفاق

3)†( 12 
تاريخ بداية الحملة

نسبة التنفيذ
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحملة اإلعالمية

  
  ).(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الترقيم بحسب ما ورد في خطة العمل   )*(
  .أراضيها ضمن المارة المحاور طوالأ وإجمالي الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  
  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1الخطوات   )†(  
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  قطردولة   -5الجدول 
    

  )2007نوفمبر /تشرين الثاني: تاريخ تحديث االستبيان(
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات )¢(نسبة التنفيذ

ما تم تنفيذه حتى 
 تاريخه

 90م م (*)الرقم طة العمل المعتمدةحسب خبالخطوات وصف البيان المطلوب متابعته

  باء الفتة التعريف بالطرق الدولية    
 1 5 تحديد أماكن وضع الفتة الطريق تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) المطلوب(عدد الالفتات  ؟ 

 تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) المطلوب(عدد الالفتات  ؟ 

تصنيع الفتات التعريف بالطرق الدولية وتثبيتها  تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) تم(لتي عدد الالفتات ا ؟ 
 على الشبكة

6 2 
 تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(عدد الالفتات التي  ؟ 
 )إجمالي المطلوب/إجمالي ما تم تثبيته( للتثبيت بشكل مستقل نسبة التنفيذ ؟ 
 )إجمالي المطلوب/إجمالي ما تم تثبيته( نفيذ للتثبيت على الالفتات اإلرشاديةنسبة الت ؟ 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من تثبيت كافة الفتات التعريف ؟ 

  جيم تحديد المحاور ومواصفاتها    
نسبة تنفيذ إجمالي 

أطوال المحور في قطر 
على  بناء ٪100هي 

الجدول المرسل في عام 
2007 

على ( وصف المسار الواقعي على امتداد المحور عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور 2 
 )األخص داخل المدن الرئيسية

7 3 
 عدد المدن الرئيسية التي تم وصف المسار الواقعي للمحور داخلها 2 
 )إجمالي عدد المدن/عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن  100٪ 
 )كلم(إجمالي طول األجزاء من المحور الذي تم وصفه بشكل تفصيلي  100 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طول المحور انتهى 

عام بيانات محدثة حتى  
2002 

 4 8 تحديد تصنيف كل جزء من المحاور )كلم(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  100
 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( ة التنفيذنسب 100٪ 
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاور انتهى 
حسب بإعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء  )كلم(تضمينها في جدول المواصفات ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  100  

 †التصنيف
9 5 

 )طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  100٪  
 إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من  انتهى  
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  )تابع( 5الجدول 
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

ما تم تنفيذه 
 حتى تاريخه

 90م م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات وصف البيان المطلوب متابعته
)ال/نعم(تم إعداد الخرائط للمحور؟ هل  ؟  حسب تصنيفها على مخططات برسم المحاور 

1/10000 
10 6 

التاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحور ؟ 
الالفتات واإلشارات على المحاور    دال  
)كلم(جرد الالفتات واإلشارات الموجودة عليها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  ؟  جرد ألنواع الالفتات واإلشارات الموجودة على 

 )نوع الالفتات والعدد( كل جزء
11 7 

)إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ ؟ 
التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد على كامل أطوال الطرق ؟ 
)كلم(أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة  ؟  د الالفتات واإلشارات غير المطابقة تحدي

 ) نوع الالفتات والعدد( للمواصفات
12 8 

 )طول المحورإجمالي /أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة(نسبة عدم المطابقة للمواصفات  ؟ 
)كلم(تبديل الالفتات واإلشارات عليها ) تم(أطوال الطرق التي  ؟  إلشارات غير المطابقة تبديل الالفتات وا

 )نوع الالفتات والعدد( للمواصفات
13 9 

)أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة/إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  ؟ 
التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق ؟ 
المواصفات الفنية للمحاور    هاء  
)المطلوب تحسينها(غير المتوافقة مع االتفاق ) مع وصف أنواع المواصفات(أطوال الطرق  صفر  تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل 

 )نوع المواصفات وطول الطريق( جزء
14 10 

نهاء األعمال المطلوبة للتحسيناتإ )كلم) (غير المتوافقة مع االتفاقأطوال الطرق  -إجمالي أطوال الطرق (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق  100  15 11 
)إجمالي أطوال الطرق/أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق( نسبة التنفيذ 100٪ 
التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق انتهى 
النواحي اإلعالمية    ألف  
إطالق حملة إعالمية عن االتفاق وصف الحملة اإلعالمية ؟  3)†( 12 

 تاريخ بداية الحملة 
نسبة التنفيذ  ؟
التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحملة اإلعالمية ؟

 .2009لعام  اًنها لم توفر لإلسكوا جدوالً محدثأل 2007 نوفمبر/لى الجدول المرسل من دولة قطر في تشرين الثانيإستناد تم اال: مالحظة

  ).(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي خطة العمل الترقيم بحسب ما ورد في   )*(
  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال وإجمالي الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  
  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1الخطوات   )†(  
  .البيانات غير متوفرة  ؟  
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  دولة الكويت  -6جدول لا
  

  )2009 يونيو/حزيران: تاريخ تحديث االستبيان(
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات )¢(نسبة التنفيذ

حتى  ما تم تنفيذه
 تاريخه

 وصف البيان المطلوب متابعته

الخطوات بحسب خطة العمل 

 5م 70م م *)(الرقم المعتمدة

لم يتم   

 تنفيذها

لم يتم 

 تنفيذها

  باء عريف بالطرق الدوليةالفتة الت 

لم يتم   

 جردها

لم يتم 

 جردها

تحديد أمـاكن وضـع الفتـة     تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) المطلوب(عدد الالفتات 

 الطريق

5 1 

 x x  تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) المطلوب(عدد الالفتات 

 x x  ــف   ل على جانب الطريقتثبيتها بشكل مستق) تم(عدد الالفتات التي ــات التعري ــنيع الفت تص

بالطرق الدولية وتثبيتها علـى  

 الشبكة

6 2 

 x x  تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(عدد الالفتات التي 

 x x إجمالي المطلوب/إجمالي ما تم تثبيته( للتثبيت بشكل مستقل نسبة التنفيذ( 

 x x إجمالي المطلوب/إجمالي ما تم تثبيته( فتات اإلرشاديةنسبة التنفيذ للتثبيت على الال( 

 نتهاء من تثبيت كافة الفتات التعريفالتاريخ المتوقع لال   

  جيم تحديد المحاور ومواصفاتها     

نسبة تنفيذ إجمالي أطوال المحاور في 

استناداً إلى األرقام  ٪75.6 هي الكويت

 231بطول  5م: الواردة في الجدول

كلم وإجمالي  100 بطول 70كلم و م

وصف المسار الواقعي علـى   عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور 3 1 المدن قائمة

على األخـص  ( امتداد المحور

 )داخل المدن الرئيسية

7 3 

 عدد المدن الرئيسية التي تم وصف المسار الواقعي للمحور داخلها 3 1 

 )إجمالي عدد المدن/عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن  3 1 

 )كلم(إجمالي طول األجزاء من المحور الذي تم وصفه بشكل تفصيلي  231 100 
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 عقبات التنفيذ/مالحظات )¢(نسبة التنفيذ

حتى  ما تم تنفيذه
 تاريخه

 وصف البيان المطلوب متابعته

الخطوات بحسب خطة العمل 

 5م 70م م *)(الرقم المعتمدة

المحور   كلم  438أطوال الطرق 

 قائم

المحور 

 قائم

 نتهاء من وصف كامل طول المحورالتاريخ المتوقع لال

  

  )تابع( 6الجدول 
 

 نفيذعقبات الت/مالحظات

حتى  ما تم تنفيذه
 تاريخه

 5م 70م  م  *)(الرقم  الخطوات بحسب خطة العمل المعتمدة وصف البيان المطلوب متابعته

 4 8 تحديد تصنيف كل جزء من المحاور )كلم(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي   231  100 
المحور  

 قائم
المحور 
 قائم

 )إجمالي طول المحور/تم إجمالي ما( نسبة التنفيذ

 نتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاورالتاريخ المتوقع لال   
إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جـزء   )كلم(تضمينها في جدول المواصفات ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي    

 حسب التصنيف
9 5 

 )طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ    
 إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من    

رســم المحــاور حســب تصــنيفها علــى  )ال/نعم(هل تم إعداد الخرائط للمحور؟  نعم نعم بخرائط عامة وليست تفصيلية
 1/10000مخططات 

10 6 
الخرائط  فقط مخطط عام حسب المخطط الهيكلى

 موجودة
الخرائط 
 موجودة

 المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحورالتاريخ 

  دال الالفتات واإلشارات على المحاور    
جرد الالفتات واإلشارات الموجودة عليهـا  ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  لم يتم لم يتم 

 )كلم(
جرد ألنواع الالفتات واإلشارات الموجـودة  

 )نوع الالفتات والعدد( على كل جزء
11 7 

 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( سبة التنفيذن   
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد على كامل أطوال الطرق   
لم يتم  

 جردها
لم يتم 
 جردها

تحديد الالفتات واإلشارات غيـر المطابقـة    )كلم(أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة 
 ) العددنوع الالفتات و( للمواصفات

12 8 
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 x x  أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشـارات  (نسبة عدم المطابقة للمواصفات
 )طول المحورإجمالي /غير مطابقة

 x x  تبديل الالفتات واإلشارات غيـر المطابقـة    )كلم(تبديل الالفتات واإلشارات عليها ) تم(أطوال الطرق التي
 )نوع الالفتات والعدد( للمواصفات

13 9 
 x x  أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غيـر  /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ

 )مطابقة
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق   
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  )تابع( 6الجدول 
 

 عقبات التنفيذ/مالحظات

حتى  ما تم تنفيذه
 تاريخه

 وصف البيان المطلوب متابعته

طة العمل الخطوات بحسب خ

 5م 70م  م  *)(الرقم  المعتمدة

  هاء المواصفات الفنية للمحاور    

غير المتوافقة مـع االتفـاق   ) مع وصف أنواع المواصفات(أطوال الطرق  متوافقة 100 

 )كلم) (المطلوب تحسينها(

تحديد المواصفات غير المتوافقة مع 

نوع المواصفات ( االتفاق لكل جزء

 )وطول الطريق

14 10 

أطوال الطرق  -إجمالي أطوال الطرق (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق  متوافقة متوافقة 

 )كلم) (غير المتوافقة مع االتفاق

 11 15 إنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات

 )إجمالي أطوال الطرق/أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق( نسبة التنفيذ   

الطرق  

 قائمة

الطرق 

 ئمةقا

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق

  ألف النواحي اإلعالمية    
  

  ).(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1الترقيم بحسب ما ورد في خطة العمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي   (*)
  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال اليوإجم الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  

  .البيانات غير متوفرة  ×
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  الجمهورية اللبنانية  -7جدول ال
  

  )2009نوفمبر /تشرين الثاني 9:تاريخ تحديث االستبيان(
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات )¢(نسبة التنفيذ

 ما تم تنفيذه حتى تاريخه

 وصف البيان المطلوب متابعته
مل حسب خطة العبالخطوات 

 م (*)الرقم المعتمدة
إجمالي 
 30م 51م المحاور

  باء الفتة التعريف بالطرق الدولية      
أنجزت المرحلة األولى من  

 الدراسة
 × × 

 1 5 تحديد أماكن وضع الفتة الطريق تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) المطلوب(عدد الالفتات 

أنجزت المرحلة األولى من  
 ةالدراس

 × × 
 تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) المطلوب(عدد الالفتات 

تصنيع الفتات التعريف بالطرق  تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) تم(عدد الالفتات التي  - -  بانتظار تلزيم المشروع 
 الدولية وتثبيتها على الشبكة

6 2 
 تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(ي عدد الالفتات الت - -  بانتظار تلزيم المشروع 
 )إجمالي المطلوب/إجمالي ما تم تثبيته( للتثبيت بشكل مستقل نسبة التنفيذ - -  - 
 - 

 - - 
إجمالي /إجمالي ما تم تثبيته( نسبة التنفيذ للتثبيت على الالفتات اإلرشادية

 )المطلوب
 وقع لالنتهاء من تثبيت كافة الفتات التعريفالتاريخ المت - -  بانتظار تلزيم المشروع 
  جيم تحديد المحاور ومواصفاتها      
أنجزت المرحلة األولى من  

 الدراسة
وصف المسار الواقعي على امتداد  عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور × × 

على األخص داخل المدن ( المحور
 )الرئيسية

7 3 

األولى  تم تحديدها في المرحلة 
 من الدراسة

 عدد المدن الرئيسية التي تم وصف المسار الواقعي للمحور داخلها × × 

 )إجمالي عدد المدن/عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن  - -  لحين تلزيم المشروع  
 )كلم(إجمالي طول األجزاء من المحور الذي تم وصفه بشكل تفصيلي  × ×  كلم  300حوالي  
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طول المحور × ×  تم وضعها في المرحلة األولى  

نسبة تنفيذ إجمالي أطوال الطرق 
 ٪100 هي في لبنان

تحديد تصنيف كل جزء من  )كلم(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  × ×   كلم 300حوالي 
 المحاور

8 4 
 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ × ×  100٪

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاور × ×  تم وضعها في المرحلة األولى
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  )تابع( 7 جدولال
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 ما تم تنفيذه حتى تاريخه

 م (*)الرقم المعتمدةحسب خطة العملبالخطوات وصف البيان المطلوب متابعته
إجمالي 
 30م 51م المحاور

إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء  )كلم(تضمينها في جدول المواصفات ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  × ×  كلم 300حوالي 
 †حسب التصنيفب

9 5 
 )طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  × ×  100٪
    إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من     2010ر فبراي/شباط

رسم المحاور حسب تصنيفها على مخططات  )ال/نعم(هل تم إعداد الخرائط للمحور؟  نعم نعم  أنجزت المرحلة األولى من الدراسة
1/10000 

10 6 
 رائط للمحورالتاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخ    2009سبتمبر /أيلول

  دال الالفتات واإلشارات على المحاور     
جرد ألنواع الالفتات واإلشارات الموجودة  )كلم(جرد الالفتات واإلشارات الموجودة عليها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  كلم 59.53 كلم 240.30  كلم 299.8مجموع 

 )نوع الالفتات والعدد( على كل جزء
11 7 

 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم(  نسبة التنفيذ 100٪ 100٪  100٪
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد على كامل أطوال الطرق ÷ ÷  2009سبتمبر /أيلول

تحديد الالفتات واإلشارات غير المطابقة  )كلم(أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة  × ×  أطوال متشابكة
 ) نوع الالفتات والعدد( اصفاتللمو

12 8 

تبديل الالفتات واإلشارات غير المطابقة  )كلم(تبديل الالفتات واإلشارات عليها ) تم(أطوال الطرق التي  - -  بانتظار تلزيم األشغال
 )نوع الالفتات والعدد( للمواصفات

13 9 
 )الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة أطوال/إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  - -  بانتظار تلزيم األشغال
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق    بانتظار تلزيم األشغال

  هاء المواصفات الفنية للمحاور     
المطلوب (غير المتوافقة مع االتفاق ) مع وصف أنواع المواصفات(أطوال الطرق  × ×  قيد التقييم

 )تحسينها
تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق 

 )نوع المواصفات وطول الطريق( لكل جزء
14 10 
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  )تابع( 7جدول ال
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 ما تم تنفيذه حتى تاريخه

 م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات وصف البيان المطلوب متابعته
إجمالي 
 30م 51م المحاور

غيـر  أطوال الطرق  -إجمالي أطوال الطرق (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق  - -  ميقيد التقي
 )كلم) (المتوافقة مع االتفاق

 11 15 إنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات

 )إجمالي أطوال الطرق/أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق( نسبة التنفيذ - -  بانتظار تلزيم األشغال
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق - -  بانتظار تلزيم األشغال
  ألف النواحي اإلعالمية   
 12 )†(3 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق وصف الحملة اإلعالمية من غير مسؤولية المكتب االستشاري 
 تاريخ بداية الحملة من غير مسؤولية المكتب االستشاري 
 نسبة التنفيذ  غير مسؤولية المكتب االستشاريمن  
 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحملة اإلعالمية من غير مسؤولية المكتب االستشاري 

  
  ).بيروت-المصنع(شرق البحر المتوسط  –محور غرب العراق : 30م  : مالحظة

  .)الناقورة-بيروت-الدبوسية(محور الساحل الشرقي للمتوسط : 51م
  

  ).(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1الترقيم بحسب ما ورد في خطة العمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي   (*)
  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال وإجمالي الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  
  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1الخطوات   )†(  

  .البيانات غير متوفرة  ×
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  جمهورية مصر العربية  -8جدول لا
  

  2009أكتوبر /في تشرين األول 55م ؛ والمحور2009و يوني/في حزيران 40مالمحور  :تاريخ تحديث االستبيان(
  )2007نوفمبر /في تشرين الثاني 75و م67و م 65و م60و م 50المحاور م

  

 )¢(نسبة التنفيذ
 /مالحظات

 عقبات التنفيذ

حتى تاريخهما تم تنفيذه

 وصف البيان المطلوب متابعته
حسب خطة العمل بالخطوات 

م (*)الرقم المعتمدة
إجمالي 
 40م 50م 55م 60م 65م 67م 75م المحاور

الفتة التعريف بالطرق الدولية     باء
    28 127 تثبيتها بشـكل مسـتقل   ) المطلوب(عدد الالفتات 

ب الطريقعلى جان
تحديد أماكن وضع الفتة الطريق 5 1

    18 60 تثبيتها على الالفتـات  ) المطلوب(عدد الالفتات 
اإلرشادية

   190 20 140 80 28 60 127 تثبيتها بشكل مستقل على ) تم(عدد الالفتات التي 
جانب الطريق

تصنيع الفتات التعريف بالطرق 
 الدولية وتثبيتها على الشبكة

6 2

تثبيتها علـى الالفتـات   ) تم(عدد الالفتات التي  50  18       
اإلرشادية

    100٪ 100٪ إجمالي ما تـم  ( للتثبيت بشكل مستقلنسبة التنفيذ
)إجمالي المطلوب/تثبيته

   100٪ 100٪ 100٪ 100٪ تم 100٪ 83.3٪  نسبة التنفيذ للتثبيت على الالفتـات اإلرشـادية  
 )إجمالي المطلوب/ما تم تثبيته إجمالي(

مايو /أيار    
2010

التاريخ المتوقع لالنتهاء من تثبيت كافة الفتـات  
التعريف

تحديد المحاور ومواصفاتها     جيم
نسبة تنفيذ إجمالي أطوال 

هي المحاور في مصر 
استناداً إلى  100٪

األرقام الواردة في 
  الجدول بإجمالي طول 

 كلم 5220

تم    17 وصف المسار الواقعي على  عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور
على األخص ( امتداد المحور

 )داخل المدن الرئيسية

7 3
   3 6 عدد المدن الرئيسية التي تـم وصـف المسـار    

الواقعي للمحور داخلها
 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 35.3٪ عـدد مـا تـم    (التنفيذ من عـدد المـدن   نسبة 

)إجمالي عدد المدن/تنفيذه
 5220 1485 171 1173 750 140 1013 إجمالي طول األجزاء من المحور الذي تم وصـفه  

)ملك(بشكل تفصيلي 
تم  تم بالكامل  تم التاريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طـول  

المحور
 5220 1485 171 1173 750 140 1013 تحديد تصـنيفها  ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي 

)كلم(
تحديد تصنيف كل جزء من 

 المحاور
8 4

 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪  )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ
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  ) تابع( 8الجدول 
  

/ مالحظات
 عقبات التنفيذ

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 البيان المطلوب متابعتهوصف 
حسب خطة العمل بالخطوات 

 م (*)الرقم المعتمدة
إجمالي 
 40م 50م 55م 60م 65م 67م 75م المحاور

تم     تم بالكامل  تم  التاريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاور    

ـ (إجمالي أطوال الطرق التي  1013  140 750 1173 171 1485 5220  تضـمينها فـي جـدول    ) مت
 )كلم(المواصفات 

داد جداول المواصفات الفنية إع
 حسب التصنيفبلكل جزء 

9 5 

)طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  100٪  100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪
تم     تم بالكامل تم  إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من 
نعم     نعم نعم  )ال/نعم(هل تم إعداد الخرائط للمحور؟  حسب تصنيفها برسم المحاور 

 1/10000على مخططات 
10 6 

تم     تم بالكامل نعم  التاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحور
الالفتات واإلشارات على المحاور     750 1173 171 1485 5220  دال  

 
100٪ 

جرد الالفتات واإلشـارات  ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  1013  140 100٪ 100٪ 100٪ 100٪
 )لمك(الموجودة عليها 

جرد ألنواع الالفتات واإلشارات 
نوع ( الموجودة على كل جزء

 )الالفتات والعدد

11 7 

)إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ ٪100  ٪100     تم بالكامل 

تم     نعم  تم  التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد علـى كامـل أطـوال    
 الطرق

ال يوجد     تم بالكامل  ال يوجد  أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غيـر مطابقـة   
 )كلم(

تحديد الالفتات واإلشارات غير 
نوع ( المطابقة للمواصفات

 ) الالفتات والعدد

12 8 

٪صفر        ٪صفر   أطوال الطرق التي عليهـا  (نسبة عدم المطابقة للمواصفات 
 )طول المحورإجمالي /الفتات وإشارات غير مطابقة

تبديل الالفتات واإلشارات عليهـا  ) تم(أطوال الطرق التي  1013  140      
 )كلم(

تبديل الالفتات واإلشارات غير 
نوع ( المطابقة للمواصفات

 )الالفتات والعدد

13 9 

أطوال الطرق التي عليها الفتات /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  100٪  100٪      
 )وإشارات غير مطابقة

تم       تم  التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق



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

 -40 -  
  
  )تابع( 8الجدول 

  

عقبات /مالحظات

 التنفيذ

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات  ابعتهوصف البيان المطلوب مت

إجمالي 

 40م  50م  55م  60م  65م 67م 75م المحاور

  هاء المواصفات الفنية للمحاور          

غيـر  ) مع وصف أنواع المواصـفات (أطوال الطرق  ال يوجد  ال يوجد      

 )المطلوب تحسينها(المتوافقة مع االتفاق 

واصفات غير المتوافقة مع تحديد الم

نوع المواصفات ( االتفاق لكل جزء

 )وطول الطريق

14 10 

إجمـالي أطـوال   (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق  1013  140      

) غير المتوافقة مـع االتفـاق  أطوال الطرق  -الطرق 

 )ملك(

 11 15 إنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات

ــبة التن 100٪  100٪       ــذنس ــع ( في ــة م ــرق المتوافق ــوال الط أط

 )إجمالي أطوال الطرق/االتفاق

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق تم  تم      

  ألف النواحي اإلعالمية   

 12 )†(3 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق وصف الحملة اإلعالمية تم 

 لةتاريخ بداية الحم 2005يناير /كانون الثاني

 نسبة التنفيذ  100٪

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحملة اإلعالمية تم
  

  ).(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1الترقيم بحسب ما ورد في خطة العمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي   (*)
  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال إجماليو الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  
  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1الخطوات   )†(  
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  المملكة العربية السعودية  -9جدول ال
  

  )2009أغسطس /آب 9: تاريخ تحديث االستبيان(
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات )¢(نسبة التنفيذ

ما تم تنفيذه حتى تاريخه وصف البيان المطلوب متابعته
حسب خطة العملبالخطوات

المعتمدة )*(الرقم م

55م إجمالي المحاور 45م
 

الفتة التعريف بالطرق الدولية   باء

  - - تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) المطلوب(عدد الالفتات  - تحديد أماكن وضع الفتة الطريق 5 1

لالفتات اإلرشاديةتثبيتها على ا) المطلوب(عدد الالفتات     

تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) تم(عدد الالفتات التي  449 226 675   تصنيع الفتات التعريف بالطرق 
 الدولية وتثبيتها على الشبكة

6 2
سيتم االنتهاء بنهاية شهر  

أكتوبر /تشرين األول
حيث إن جزءاً  2009

من الطريق تحت 
 االزدواج

  

تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(التي  عدد الالفتات

  100٪ - )إجمالي المطلوب/إجمالي ما تم تثبيته( للتثبيت بشكل مستقلنسبة التنفيذ -

)إجمالي المطلوب/إجمالي ما تم تثبيته( نسبة التنفيذ للتثبيت على الالفتات اإلرشادية  100٪  

لالنتهاء من تثبيت كافة الفتات التعريفالتاريخ المتوقع   تم االنتهاء  

تحديد المحاور ومواصفاتها   جيم

نسبة تنفيذ إجمالي أطوال 
 ٪100المحاور في المملكة هي 

على الجدول المرسل عام بناء 
وإجمالي أطوال المحاور  2007

 كلم 12507

 12 6 6 اقعي على امتداد وصف المسار الو عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور
على األخص داخل المدن ( المحور
 )الرئيسية

7 3

 12 6 6 عدد المدن الرئيسية التي تم وصف المسار الواقعي للمحور داخلها

 100٪ 100٪ )إجمالي عدد المدن/عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن 

 3936 1915 2021 )كلم(ر الذي تم وصفه بشكل تفصيلي إجمالي طول األجزاء من المحو

التاريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طول المحور 

  2021 )كلم(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  تحديد تصنيف كل جزء من 
 المحاور

8 4

 100٪ )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ
ريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاورالتا 
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  )تابع( 9جدول ال
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات  وصف البيان المطلوب متابعته ما تم تنفيذه حتى تاريخه
إجمالي 
     45م 55م المحاور

)كلم(تضمينها في جدول المواصفات ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  2021 1915 3936  إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء 
 †حسب التصنيفب

9 5 
)طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ    

إعداد جداول المواصفات الفنيةالتاريخ المتوقع لالنتهاء من         
)ال/نعم(هل تم إعداد الخرائط للمحور؟  نعم نعم   رسم المحاور حسب تصنيفها على مخططات 

1/10000 
10 6 

التاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحور - - تم االنتهاء 

الالفتات واإلشارات على المحاور      دال
)كلم(جرد الالفتات واإلشارات الموجودة عليها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  2021 1915 3936  ألنواع الالفتات واإلشارات الموجودة  جرد

 )نوع الالفتات والعدد( على كل جزء
11 7 

)إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ   100٪ 

التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد على كامل أطوال الطرق   تم االنتهاء 

)كلم(غير مطابقة  أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات   ال يوجد  تحديد الالفتات واإلشارات غير المطابقة 
 ) نوع الالفتات والعدد( للمواصفات

12 8 
 

 ال يوجد
 

 
أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير (نسبة عدم المطابقة للمواصفات 

 )طول المحورإجمالي /مطابقة

تم استبدال الالفتات واإلشارات غير المطابقة 
  كلم 3936محورين بطول على ال

 
 

)كلم(تبديل الالفتات واإلشارات عليها ) تم(أطوال الطرق التي  تبديل الالفتات واإلشارات غير المطابقة 
 )نوع الالفتات والعدد( للمواصفات

13 9 

 
 

 
 

أطوال الطرق التي عليها الفتـات وإشـارات غيـر    /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ 
 )مطابقة

المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرقالتاريخ     

المواصفات الفنية للمحاور      هاء  
جميع أطوال الطرق متوافقة مع المواصفات 

غيـر المتوافقـة مـع االتفـاق     ) مع وصف أنواع المواصفات(أطوال الطرق     الواردة في االتفاق
 )المطلوب تحسينها(

مع االتفاق تحديد المواصفات غير المتوافقة 
 )نوع المواصفات وطول الطريق( لكل جزء

14 10 
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  )تابع( 9جدول ال
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات  وصف البيان المطلوب متابعته ما تم تنفيذه حتى تاريخه

إجمالي 

     45م 55م المحاور

غيـر  أطوال الطرق  -إجمالي أطوال الطرق (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق     جميع أطوال الطرق متوافقة مع االتفاق

 )كلم) (المتوافقة مع االتفاق

 11 15 إنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات

 )إجمالي أطوال الطرق/أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق( نسبة التنفيذ    

 الطرق التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال    
   ألف النواحي اإلعالمية     

 
إطالق حملة إعالمية عن االتفاق وصف الحملة اإلعالمية    يجري التنسيق حالياً إلطالق الحملة 3)†( 12 

 تاريخ بداية الحملة   

نسبة التنفيذ   

التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحملة اإلعالمية   

  
  ).(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1ما ورد في خطة العمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  الترقيم بحسب  (*)

  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال وإجمالي الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢( 
  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1الخطوات   )†( 
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  لجمهورية اليمنيةا  -10الجدول 
  

  )2008 ديسمبر/كانون األول - نوفمبر/تشرين الثاني :تاريخ تحديث االستبيان(
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات )¢(نسبة التنفيذ

 حتى تاريخهما تم تنفيذه

 وصف البيان المطلوب متابعته
حسب خطة العمل بالخطوات 

 م (*)الرقم المعتمدة
إجمالي 
 45م 55م 100م المحاور

الفتة التعريف بالطرق الدولية        باء  

تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) المطلوب(عدد الالفتات  200 100 400 700   تحديد أماكن وضع الفتة الطريق 5 1 

تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) المطلوب(عدد الالفتات  40 25 80 145  

تثبيتها بشكل مستقل على جانب الطريق) تم(التي  عدد الالفتات 160 65 320 625   تصنيع الفتات التعريف بالطرق 
 الدولية وتثبيتها على الشبكة

6 2 
تثبيتها على الالفتات اإلرشادية) تم(عدد الالفتات التي  40 18 60 118  

)ي المطلوبإجمال/إجمالي ما تم تثبيته( للتثبيت بشكل مستقلنسبة التنفيذ 80٪ 60٪ 90٪ 89٪  

إجمالي /إجمالي ما تم تثبيته( نسبة التنفيذ للتثبيت على الالفتات اإلرشادية 100٪ 80٪ 75٪ 84٪  
 )المطلوب

التاريخ المتوقع لالنتهاء من تثبيت كافة الفتات التعريف  2010 2010 2010   

تحديد المحاور ومواصفاتها        جيم  

جمالي أطوال بناء على نسبة تنفيذ إ
لعام  ٪89المحاور في اليمن وهي 

علماً بأن اليمن لـم يـوفر    2008
لألمانة التنفيذية استبياناً محدثاً لعام 

2009 

وصف المسار الواقعي على  عدد المدن الرئيسية التي يمر بها المحور 16 18 11 45 
على األخص ( امتداد المحور

 )داخل المدن الرئيسية

7 3 

عدد المدن الرئيسية التي تم وصف المسار الواقعي للمحور داخلها 16 13 11 40 
)إجمالي عدد المدن/عدد ما تم تنفيذه(نسبة التنفيذ من عدد المدن  100٪ 72٪ 100٪ 89٪ 
)كلم(إجمالي طول األجزاء من المحور الذي تم وصفه بشكل تفصيلي  577 968 1563 3108 
اريخ المتوقع لالنتهاء من وصف كامل طول المحورالت 2009 2010 2010 - 

م بيانات محدثة لك 900 
  .2006عام في 

 كلم بيانات قديمة 1742

)كلم(تحديد تصنيفها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  577 694 1264 2535 تحديد تصنيف كل جزء من 
 المحاور

8 4 

)مالي طول المحورإج/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ 100٪ 72٪ 81٪ 82٪ 
التاريخ المتوقع لالنتهاء من تصنيف جميع أجزاء المحاور 2009 2009 2009  
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  )تابع( 10الجدول 
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات  وصف البيان المطلوب متابعته

إجمالي 

 45م 55م 100م المحاور

  
 2535 1264 694 577 

إعداد جداول المواصفات الفنية لكـل   )كلم(تضمينها في جدول المواصفات ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي 

 †حسب التصنيفبجزء 

9 5 

 )طول المحورإجمالي /إجمالي ما تم(نسبة التنفيذ  100٪ 72٪ 81٪ 82٪ 

 إعداد جداول المواصفات الفنيةنتهاء من التاريخ المتوقع لال 2008 2008 2008 2008 

حسب تصـنيفها علـى   برسم المحاور  )ال/نعم(هل تم إعداد الخرائط للمحور؟  نعم نعم نعم - 

 1/10000مخططات 

10 6 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من إعداد الخرائط للمحور 2008 2008 2008 2008 

  الد الالفتات واإلشارات على المحاور      

جرد ألنـواع الالفتـات واإلشـارات     )كلم(جرد الالفتات واإلشارات الموجودة عليها ) تم(إجمالي أطوال الطرق التي  577 772 1563 2912 

نوع الالفتات ( الموجودة على كل جزء

 )والعدد

11 7 

 )إجمالي طول المحور/إجمالي ما تم( نسبة التنفيذ 100٪ 79٪ 100٪ 94٪ 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الجرد على كامل أطوال الطرق انتهى انتهى انتهى انتهى 

تحديــد الالفتــات واإلشــارات غيــر  )كلم(أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة  213 378 266 857 

نـوع الالفتـات   ( المطابقة للمواصفات

 ) والعدد

12 8 

 
29٪ 17٪ 49٪ 37٪ 

أطوال الطرق التي عليها الفتـات وإشـارات غيـر    (للمواصفات نسبة عدم المطابقة 

 )طول المحورإجمالي /مطابقة

تبــديل الالفتــات واإلشــارات غيــر  )كلم(تبديل الالفتات واإلشارات عليها ) تم(أطوال الطرق التي  238 صفر صفر 238 

نـوع الالفتـات   ( المطابقة للمواصفات

 )والعدد

13 9 

 
 ٪47 صفر صفر 8٪

 )أطوال الطرق التي عليها الفتات وإشارات غير مطابقة/إجمالي ما تم(التنفيذ نسبة 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من التنفيذ لكامل أطوال الطرق 2010 2010 2010 2010 
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  )تابع( 10الجدول 
  

 عقبات التنفيذ/مالحظات

 حتى تاريخه ما تم تنفيذه

 م (*)الرقم حسب خطة العمل المعتمدةبالخطوات  وصف البيان المطلوب متابعته

إجمالي 

 45م 55م 100م المحاور

  هاء المواصفات الفنية للمحاور      

المطلـوب  (غير المتوافقة مع االتفـاق  ) مع وصف أنواع المواصفات(أطوال الطرق  - - - - 
 )كلم) (تحسينها

تحديد المواصفات غير المتوافقة مع 
لمواصفات نوع ا( االتفاق لكل جزء
 )وطول الطريق

14 10 

غيـر  أطـوال الطـرق    -إجمالي أطوال الطرق (أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق  577 968 1563 3108 

 )كلم) (المتوافقة مع االتفاق

 11 15 إنهاء األعمال المطلوبة للتحسينات

 )جمالي أطوال الطرقإ/أطوال الطرق المتوافقة مع االتفاق( نسبة التنفيذ 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل أطوال الطرق 2010 2010 2010 2010 

  ألف النواحي اإلعالمية   

 12 )†(3 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق وصف الحملة اإلعالمية لم يتم بعد إطالق الحملة 

 تاريخ بداية الحملة لم يتم بعد إطالق الحملة

 نسبة التنفيذ  يتم بعد إطالق الحملة لم

 التاريخ المتوقع لالنتهاء من الحملة اإلعالمية لم يتم بعد إطالق الحملة
  

  .كلم 299بطول  100كلم و م 274بطول  55م: الطرق التي لم يتضمنها االتفاق ومطلوب إدراجها :مالحظة
 

  ).(E/ESCWA/GRID/2004/1/Rev.1ق الطرق الدولية في المشرق العربي الترقيم بحسب ما ورد في خطة العمل لتنفيذ اتفا  (*)
  .أراضيها ضمن المارة المحاور أطوال وإجمالي الدولة بيانات بحسب النسب بتحديد التنفيذية األمانة قامت  )¢(  
  .تتولى اإلسكوا تنفيذها 4و  2و  1الخطوات   )†(  

  
 -----  


