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 اـلس
  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  لجنة النقل

   ةعشرالثانية الدورة 
  2011ايو م/أيار 19- 17 بيروت،

  
  من جدول األعمال المؤقت) أ( 5البند 

  
  
  

  للجنة النقل عشرةالحادية التقدم المحرز في مجال النقل منذ الدورة 
  

  عشرةالحادية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها 
  

  موجـز
  

نة، وقد دوراتها كل س) اإلسكوا(تعقد لجنة النقل التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
وأصدرت في  2010مارس /آذار 24إلى  22عشرة في بيروت في الفترة من الحادية دورتها عقدت 
التنمية االقتصادية شعبة بشأن عمل اإلسكوا في مجال النقل، حيث تتولى مجموعة من التوصيات ختامها 

لمؤسسية والتشريعات وقد تناولت التوصيات مواءمة الهياكل ا  .والعولمة متابعة العمل في هذا المجال
، ومواضيع )إتسام(مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا، و

وترد هذه التوصيات في تقرير لجنة النقل عن  . النقلأخرى تتعلق ببرنامج عمل اإلسكوا في مجال 
 .E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/8/Report عشرة في الوثيقةالحادية دورتها 

  
مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي لتوصيات بشأن لوتتضمن هذه الوثيقة عرضاً   

باإلضافة إلى  مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا،و )إتسام(
تليه اإلجراءات ة درج نص التوصيي التوصيات المتعلقة ببرنامج عمل اإلسكوا في مجال النقل، بحيث

  .هالمتابعة تنفيذالمتخذة 
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  عشرةالحادية لجنة النقل في دورتها الصادرة عن  توصياتال
  واإلجراءات المتخذة لتنفيذها

  
  مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعاتالتوصيات المتصلة ب  -ألف

  في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا
  

  التوصية
  

لعمل بشأن مواءمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في اعتماد وثيقة تشكيل مجموعة ا  
منطقة اإلسكوا، المقدمة من األمانة التنفيذية لإلسكوا، بعد أن تم إدخال التعديالت المتفق عليها من قبل اللجنة، 

  .لجنة النقل عن دورتها الحادية عشرة لتقرير األولوذلك بالصيغة الواردة في المرفق 
  

  التنفيذمتابعة 
  

  .عشرة للجنة النقلالحادية تم ذلك أثناء الدورة   
  

  التوصية
  

الطلب من األمانة التنفيذية لإلسكوا مخاطبة البلدان األعضاء بشأن التوصية أعاله في موعد أقصاه   
  .2010أغسطس /، لتسمية ممثليهم في مجموعة العمل قبل نهاية آب2010مايو /أيار 30
  

  متابعة التنفيذ
  

  2010مايو /أيار 29األعضاء في البلدان الخطاب المطلوب وأرسلته إلى األمانة التنفيذية  تأعد 
استجابة لطلب و . 2010أغسطس /آب 31في موعد أقصاه  بلدانبضرورة تسمية ممثلي المذكِّرة فيه 

بية السورية الجمهورية العرلعربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات اأرسلت اإلسكوا، 
ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وفلسطين مانوسلطنة ع 

   . جموعة العملفي مأسماء ممثليها 
  

  متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها العاشرة  -باء
  

  التوصية
  

متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقرير عن لواردة في الالبيانات ادعوة كل بلد ألخذ العلم ب  
، وتحديث هذه E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part I)النقل في دورتها العاشرة كما هي مفصلة في الوثيقة 

 يونيو/حزيران 30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  البيانات وإرسالها مع أي مالحظات بهذا الشأن
  .معتمداً التقريراً بأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يعتبر ما ورد في ، علم2010
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  متابعة التنفيذ

  
 كما، فاعتمدت الوثيقة 2010يونيو /حزيران 30مالحظات حتى تاريخ  ةإلى األمانة التنفيذية أيرد لم ت  

  .هي
  

  ة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقلمتابعالتوصية المتصلة ب  -جيم
  ي إطار برنامج عمل اإلسكواف

  
  التوصية

  
متابعة تنفيذ األنشطة المتعلقة بالنقل في تقرير عن البيانات الواردة في الدعوة كل بلد ألخذ العلم ب  

تحديث هذه و ،E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/4(Part II)إطار برنامج عمل اإلسكوا كما هي مفصلة في الوثيقة 
 يونيو/حزيران 30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  ت بهذا الشأنالبيانات وإرسالها مع أي مالحظا

2010معتمداً التقريرعتبر ما ورد في ، علماً بأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد ي.  
  

  متابعة التنفيذ
  

ثيقة كما ، فاعتمدت الو2010يونيو /حزيران 30مالحظات حتى تاريخ  ةإلى األمانة التنفيذية أي ردلم ت  
  .هي
  

  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربيالتوصيات المتصلة ب  -دال
  

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي  -1
  

  التوصية
  

تنفيذ اتفاق الطرق تقرير عن التقدم المحرز في دعوة كل بلد إلى مراجعة البيانات الواردة في ال  
، وتحديث هذه E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part I)مفصل في الوثيقة الدولية في المشرق العربي كما هو 

 يونيو/حزيران 30في موعد أقصاه إلى األمانة التنفيذية  البيانات وإرسالها مع أي مالحظات بهذا الشأن
  .معتمداً الوثيقة، علماً بأنه في حال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يعتبر ما ورد في 2010

  
  فيذمتابعة التن

  
، فاعتمدت الوثيقة كما 2010يونيو /حزيران 30مالحظات حتى تاريخ  ةإلى األمانة التنفيذية أي ردلم ت  

  .هي
  

  التوصية
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 .مان اإلسراع في االنضمام إلى االتفاقعناشدة سلطنة م  

  متابعة التنفيذ
  

توصيات لجنة مذكرة بشأن متابعة تنفيذ  2010نوفمبر /تشرين الثاني 29سلطنة عمان في  أرسلت  
. سلطنةالمالحق تتعلق بكافة التطورات الحاصلة في قطاعات النقل في تضمنت  السابقة، النقل في دورتها

 مذكرةحتى تاريخ إرسال ال(مان تمت اإلشارة إلى أن سلطنة ع ،وفيما يخص االنضمام إلى اتفاق الطرق
  . امنضمعملية االالمرحلة النهائية لقد وصلت إلى  )المذكورة أعاله

  
  التوصية

  
  .اإلمارات العربية المتحدة اإلسراع في التصديق على االتفاقمناشدة   

  
  متابعة التنفيذ

  
متابعة حول  اًخطاباً تضمن تقرير 2010أغسطس /آب 31في أرسلت دولة اإلمارات العربية المتحدة   

ستكمال إجراءات التصديق على أن العمل جار ال وقد أكّدت ،الدورة الحادية عشرة للجنة النقلتنفيذ توصيات 
التي تخصصها األمم المتحدة لالتفاقيات الدولية على اإلنترنت  الصفحة، علماً بأن االتفاق

)http://treaties.un.org/Home.aspx( 28خ تاريفي دولة اإلمارات العربية المتحدة على االتفاق ظهرت تصديق أ 
  .2011فبراير /شباط

  
  التوصية

  
الطلب من األمانة التنفيذية توضيح تفاصيل البنود الواردة في االستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ االتفاق،  

  .2010مايو /أيار 30ومن ثم إرساله إلى البلدان األعضاء في موعد أقصاه 
  

  متابعة التنفيذ
  

لته رسأو ،بة على االستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ االتفاقاإليضاحات المطلوألمانة التنفيذية دخلت اأ  
في وذلك  ،متابعة تنفيذ توصيات الدورة الحادية عشرة للجنة النقل إلى الدول األعضاءحول خطاب بالمرفقاً 

  .2010مايو /أيار 29
  

  التوصية
  

الخاص بمتابعة الطلب إلى البلدان األطراف في االتفاق تحديث المعلومات الواردة في االستبيان  
  .2010أغسطس /آب 31االتفاق وموافاة اإلسكوا به في موعد أقصاه 

  
  متابعة التنفيذ

  
تشرين  2المؤرخ األردن مرفقاً بتقرير على قرص مدمج أرسل االستبيان : المملكة األردنية الهاشمية  )1(

  ؛2010نوفمبر /الثاني
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  مؤخراً على االتفاق؛صدقت بعد أن ستبيان االملء المطلوب : دولة اإلمارات العربية المتحدة  )2(
هو  M80أن المحور  2010يوليو /تموز 20أوضح تقرير المملكة المرسل بتاريخ : مملكة البحرين  )3(

المتعلقة بهذا المحور سابقاً وقد تم إرسال البيانات  ،المحور الوحيد الذي يمر ضمن أراضي المملكة
  ؛اأي تعديل عليهطرأ يم ول

  
  ؛2010سبتمبر /أيلول 21التقرير في االستبيان المعدل مع أرسلت : ية العربية السوريةالجمهور  )4(
  
  ؛ملء االستبيان مطلوب: جمهورية السودان  )5(
  
  ؛مطلوب ملء االستبيان: جمهورية العراق  )6(
  
  ؛بأحدث المعلومات المتوفرة االستبيان ملء طلوبم :فلسطين  )7(
  
  ن؛مطلوب ملء االستبيا :دولة قطر  )8(
  
  ؛مطلوب ملء االستبيان: دولة الكويت  )9(
  
  ولم يتم تحديثه بعد ذلك؛ ،2009ديسمبر /كانون األول 11 فياالستبيان أرسل : الجمهورية اللبنانية  )10(
  
سبتمبر /أيلول 6مع تقرير وزارة النقل المؤرخ كامالً االستبيان أرسل : جمهورية مصر العربية  )11(

  ؛2010
  
   26مع تقرير وزارة النقل المؤرخ  كامالًاالستبيان أرسل : ية السعوديةالمملكة العرب  )12(

  ؛2010نوفمبر /تشرين الثاني
  
  .بأحدث المعلومات المتوفرة االستبيان مطلوب ملء :الجمهورية اليمنية  )13(
  

  التوصية
  

تعريف بالطرق الطلب من األمانة التنفيذية إعداد مذكرة توضيحية حول البند المتعلق بتثبيت الفتات ال 
الدولية ضمن الالفتات اإلرشادية، لعرضها على الدورة الثانية عشرة للجنة النقل بغرض إضافتها إلى نص 

  . االتفاق
  

  متابعة التنفيذ
  

  .تم إعداد المذكرة المطلوبة  
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  اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي  -2
  

  التوصية
  

ات الواردة في تقرير تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق دعوة كل بلد إلى مراجعة البيان 
، وتحديث هذه البيانات وإرسالها E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/5(Part II(العربي كما هو مفصل في الوثيقة 

، علماً أنه في 2010يونيو /حزيران 30مالحظات بهذا الشأن إلى األمانة التنفيذية في موعد أقصاه أي مع 
 .عتبر ما ورد في الوثيقة معتمداًال عدم ورود أية مالحظات من أي بلد يح
  

  متابعة التنفيذ
  

  . تم اعتبار ما ورد في الوثيقة معتمداً ،وبناء عليه ؛لم ترد أية مالحظات في الموعد المقرر 
  

  التوصية
  

جمهورية العراق، (العربي مناشدة البلدان التي لم توقع على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق  
 .اإلسراع في االنضمام إليه) وسلطنة عمان، ودولة قطر

  
  متابعة التنفيذ

  
تشرين  29( ةالحادية عشرفي مذكرتها بشأن متابعة تنفيذ توصيات لجنة النقل في دورتها  
والمطلوب  . قر دراسة االنضمام إلى االتفاوطبأنها ما زالت في سلطنة عمان ، أكدت )2010نوفمبر /الثاني

  . موضوع انضمامها إلى االتفاقبشأن من جمهورية العراق ودولة قطر إخطار لجنة النقل 
  

  التوصية
  

) اإلمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت(مناشدة البلدان التي وقعت على االتفاق ولم تصدق عليه   
  .اإلسراع في التصديق عليه

  
  متابعة التنفيذ

  
أخطرت الهيئة الوطنية للمواصالت األمانة ،  2010أغسطس /آب 31 في: ة المتحدةاإلمارات العربي  )1(

  على االتفاق؛اجراءات التصديق الستكمال التنفيذية بأن العمل جار 
  
  . لى االتفاقالتصديق عموضوع بشأن إخطار لجنة النقل دولة الكويت من المطلوب  :دولة الكويت  )2(
  

  التوصية
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ية لإلسكوا واألمانة العامة لجامعة الدول العربية للتعاون والتنسيق في تنفيذ مخطط دعوة األمانة التنفيذ  

  التشغيل، ودراسات الجدوى، والمخططات، (ي كافة الجوانب المتعلقة به فالربط البري بالسكك الحديدية 
 ).وغير ذلك

  متابعة التنفيذ
  

  .بين األمانتينحالياً يتم العمل على ذلك   
  

  ل والتجارة في بلدان منطقة اإلسكواتسهيل النق  -3
  

  التوصية
  

اإلمارات العربية المتحدة، (وطنية لتسهيل النقل والتجارة  اًالطلب إلى البلدان التي لم تنشئ بعد لجان  
االسترشاد بدليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة اإلسراع في ذلك و) ودولة قطر، ودولة الكويت

  .واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا إلنشاء هذه اللجان 2003سكوا في عام الذي أعدته اإل
  

  متابعة التنفيذ
  
أخطرت الهيئة الوطنية للمواصالت  ،2010أغسطس /آب 31في : دولة اإلمارات العربية المتحدة  )1(

  دور القرار الوزاري صبوإنشاء اللجنة الوطنية في التطورات الحاصلة األمانة التنفيذية لإلسكوا ب
  للجنة التحضيرية لمشروع تسهيل النقل والتجارة؛ بشأن وضع النظام األساسي) 11(رقم 

  
  ؛الشأن هذا في تم بما اإلسكوا إخطار المطلوب: قطر دولة  )2(
  
  .الشأن هذا في تم بما اإلسكوا إخطار المطلوب: الكويت دولة  )3(
  

  التوصية
  

اإلسراع في تفعيلها عن طريق لتسهيل النقل والتجارة اً وطنية لجان الطلب إلى البلدان التي أنشأت  
وضع واعتماد خطط عمل تنفيذية لكل منها واالستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسكوا في إعداد خطط 

  .العمل وتفعيل اللجان
  

  متابعة التنفيذ
  
االستبيان الخاص  2010نوفمبر /الثانيتشرين  2أرسلت وزارة النقل في : لمملكة األردنية الهاشميةا  )1(

حيث تم ذكر بعض األنشطة التي قامت بها  ،بإنشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة
وإدخال وتوحيدها، مثل متابعة تسهيل وثائق النقل والتجارة  ،اللجنة لتفعيل عملها وتحقيق أهدافها
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نمائية اإلتنظيمية والنشطة تنفيذ مجموعة من األو ،ةتكنولوجيا المعلومات في مجال النقل والتجار
  ؛تدريبيةالو

  
متابعة تنفيذ  حول اًتقرير 2010يوليو /تموز 20وزارة المواصالت في أرسلت : ة البحرينكممل  )2(

تتابع الوزارة و ،إنشاء اللجنة الوطنيةموضوع ناول تيتوصيات لجنة النقل في دورتها الحادية عشرة 
  ؛المعنية مع الجهاتاألمر 

 21في الجمهورية العربية السورية بناء على التقرير الذي أرسلته : الجمهورية العربية السورية  )3(
المحددة عملية تسهيل النقل والتجارة تواجه العديد من المصاعب ما زالت ، 2010سبتمبر /أيلول

  ؛لتقريرلبالتفصيل في مرفق 
  
  ؛الشأن هذا في تم بما وااإلسك إخطار المطلوب: جمهورية السودان  )4(
  
  ؛الشأن هذا في تم بما اإلسكوا إخطار المطلوب: جمهورية العراق  )5(
  
نوفمبر /تشرين الثاني 29في التقرير المرسل من وزارة النقل والمواصالت بناء على : سلطنة عمان  )6(

قامت  ،والتجارة والمتضمن االستبيان بشأن إنشاء وتفعيل عمل اللجان الوطنية لتسهيل النقل 2010
كما  . وقدمت توصياتها إلى الجهات المختصة ،التجارة والنقلقضايا بدراسة عدد من اللجنة الوطنية 

عقد عمل على ستو ،الجهات المعنية معأنها بصدد متابعة التوصيات الخاصة بمعوقات التجارة والنقل 
  قل والتجارة إذا تطلب األمر ذلك؛تسهيل النحول ورشات عمل 

  
  ؛2010المطلوب إخطار اإلسكوا بما تم في هذا الشأن في عام : فلسطين  )7(
  
  ؛2010المطلوب إخطار اإلسكوا بما تم في هذا الشأن في عام  الجمهورية اللبنانية  )8(
  
نوفمبر /تشرين الثاني 13وزارة النقل في المرسل من تضمن التقرير : المملكة العربية السعودية  )9(

التي تقوم بمهام وأهم األنشطة التي تقوم بها الهيئة العامة لالستثمار عني بالم) 2(الملحق  2010
هذه  أهممن و .من أجل تفعيل عمل اللجنة) 109(اللجنة الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء 

من القطاعين العام بالنقل والتجارة  ممثلين عن الجهات المعنيةالتحضير لورشة عمل تضم األنشطة 
ويشير الملحق كذلك إلى   .مناقشة آليات تفعيل عمل اللجنة ومهامهاوتهدف إلى ملكة في الموالخاص 

مساعدتها في خبير للعمل معها لمدة ستة أشهر لإلعداد لورشة العمل وإيفاد الهيئة من اإلسكوا طلب 
  األخرى؛ هامهام

  
مرفقاً  2010مايو /أيار 29تضمن التقرير المرسل من وزارة النقل في : جمهورية مصر العربية  )10(

نوفمبر /تشرين الثاني 10عمل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة منذ إنشائها في حول تفصيلياً 
طلبها من وتناول أيضا  .تفعيل عملهاوللجنة الوطنية ارئاسة  ، مثلوزارة النقلحول أنشطة و ،2004

ضمن مهمة  في تفعيل عمل اللجنة تهااعدلمسإليها خبير في مجال تسهيل النقل والتجارة إيفاد اإلسكوا 
  ؛عمل لمدة أسبوع
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في أي  ،)إن وجد( 2010 المطلوب إخطار اإلسكوا بما تم في هذا الشأن في عام: الجمهورية اليمنية  )11(
عيد تشكيل اللجنة أإذ ، 2009 سبتمبر/أيلول 7التقرير من وزارة النقل في إرسال ما بعد الفترة 

  .برئاسة وزير النقلأصبحت والتجارة بحيث الوطنية لتسهيل النقل 
  

  التوصية
  

الطلب من األمانة التنفيذية صياغة مسودة اتفاقية إقليمية لتسهيل النقل والتجارة بين بلدان منطقة  
اإلسكوا لعرضها على الدورة الثانية عشرة للجنة النقل، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس التعاون 

 .ربية لالستفادة من تجربتها في هذا المجاللدول الخليج الع
  متابعة التنفيذ

  
تجري اتصاالت مع األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج كما  حاليا، يتم العمل بهذه التوصية  

  . العربية بهذا الشأن
    

  
  توصيات عامة  -هاء

  
  التوصية

  
ل النقل كما ورد في الوثيقة في مجا 2011- 2010أخذ العلم ببرنامج العمل لفترة السنتين   

E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/6 التي عرضت على االجتماع. 
  

  متابعة التنفيذ
  

  .عشرةحادية تم ذلك أثناء اجتماعات لجنة النقل في دورتها ال  
  

  التوصية
  

في مجال النقل كما ورد في  2013- 2012أخذ العلم باإلطار االستراتيجي المقترح لفترة السنتين   
  .التي عرضت على االجتماع E/ESCWA/EDGD/2010/IG.1/7 الوثيقة

  
  متابعة التنفيذ

  
  .عشرةحادية تم ذلك أثناء اجتماعات لجنة النقل في دورتها ال  

  
  التوصية
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الطلب من األمانة التنفيذية لإلسكوا االستمرار في تطبيق اإلطار المنهجي لتطوير وتنفيذ نظام النقل   
بما في ذلك تطوير آلية لتفعيل التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات  المتكامل في المشرق العربي،

فادة من واالتحادات الدولية واإلقليمية والشركات وبيوت الخبرة المتخصصة والخبراء واالستشاريين لالست
  .الخبرات المتوفرة لديهم

  
  متابعة التنفيذ

  
منها مجلس التعاون لدول الخليج  ،جهات إقليمية يتم العمل حالياً على تنفيذ هذه التوصية مع عدة  

  .غيرهاوواالتحاد األوروبي العربية والبنك الدولي 
  

  التوصية
  

مناشدة بلدان مجلس التعاون الخليجي استكمال البيانات والمعلومات المتعلقة بدراسة تطبيق اإلطار   
سكوا وموافاة اإلسكوا بها في موعد أقصاه المنهجي لنظام النقل المتكامل في المشرق العربي التي تجريها اإل

  . 2010، حتى يتسنى لألمانة التنفيذية استكمال الدراسة قبل نهاية عام 2010مايو /أيار 30
  

   متابعة التنفيذ
  

   .الشأن هذا في تم بما اإلسكوا إخطارمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلدان من  المطلوب  
  

  التوصية
  

األول عن متابعة تنفيذ توصيات لجنة : األعضاء موافاة اإلسكوا بتقريرين لبلدانلطلب إلى كل من اا  
  للفترة من  بلدوالثاني عن متابعة التقدم المحرز في مجال النقل في كل  ،النقل في دورتها الحادية عشرة

ر أكتوب/تشرين األول 31في موعد أقصاه  2010سبتمبر /أيلول 30 إلى 2009أكتوبر /تشرين األول 1
2010.  

  
  متابعة التنفيذ

  
في في فقرات متابعة التنفيذ الواردة ، على النحو المبين البلدان األعضاء التقريرينعدد من  أرسل  

 .المتعلق بمكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي من هذا التقريرالبند دال إطار 
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  مرفق
  

  مذكرة توضيحية
  لطرق الدوليةالفتات التعريف با

  
  معلومات أساسية  - ألف

  
بعنوان  E/ESCWA/GRID/2004/1الوثيقة ) 2004مارس /آذار 4-2بيروت، (الدورة الخامسة للجنة النقل  اعتمدت  -1
بعد إدخال التعديالت التحريرية عليها وتمت التوصية بالبدء في " خطة عمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي"

وتشمل خطة العمل المعتمدة عدداً من الخطوات التي تتعلق   .طة العمل حسب الجدول الزمني الموضح في الوثيقةتنفيذ خ
بالنواحي اإلعالمية، والفتة التعريف بالطرق الدولية، وتحديد المحاور ومواصفاتها، والالفتات واإلرشادات، وأخيراً المواصفات 

قشات الدورة الخامسة للجنة النقل دار نقاش حول المواصفات المتعلقة بالالفتات واإلشارات والواقع أنه أثناء منا  .الفنية للمحاور
وأوضحت األمانة التنفيذية في هذا الخصوص أنه ال يوجد تعارض مع هذه   .وتعديالتها 1968ومدى مطابقتها التفاقية فيينا 

ية تم وضعها استرشاداً بالمواصفات المعمول بها في دول وبالنسبة للمواصفات األخرى التي لم تدرج في االتفاق  .االتفاقية
  .المنطقة

  
موضوع ) 2009-2005(الدورات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة قل في مناقشات تناولت لجنة الن  -2

درت توصية عن لجنة صو . مواصفات الالفتات اإلرشادية والتعريفية بمحاور اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي تعديل
الطلب من األمانة التنفيذية إعداد مذكرة توضيحية حول ب) 2010مارس /آذار 24-22بيروت، (النقل في دورتها الحادية عشرة 

في دورتها الثانية  قلجنة النلعلى  ن الالفتات اإلرشادية، لعرضهاالبند المتعلق بتثبيت الفتات التعريف بالطرق الدولية ضم
  .افتها إلى نص االتفاقبغرض إض عشرة

  
د في خطة العمل المعتمدة بشأن الالفتات التعريفية واإلرشادية لمحاور اتفاق الطرق الدولية روفيما يلي نستعرض ما   -3

في المشرق العربي ثم نقدم مقترح التعديل المطلوب من األمانة التنفيذية ليناقش من قبل لجنة النقل في دورتها الثانية عشرة 
وفي حال اعتماده يتم إدراجه ضمن اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي وخطة عمل ) 2011مايو /أيار 19-17 بيروت،(

  .2لتوصية المفصلة في الفقرة تنفيذ االتفاق بناء على ا
  

  ات اإلرشادية بحسب خطة عمل تنفيذالفقرات المتعلقة بالالفت  - اءب
  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

  
  تحديد أماكن وضع الفتة الطريق  - أ
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المواد المستخدمة في تصنيعها  2لتصنيفها، فيما يبين الشكل  التفاصيل الكاملة لالفتة واألبعاد المستخدمة 1يبين الشكل   
بيروت، (في الدورة الرابعة للجنة النقل  عليه تفاقالالفتة عليه، وذلك حسبما تم اال ومواصفات ومقاييس العمود الذي سيتم تثبيت

  .)2003يناير /كانون الثاني 14-16
  

 10حسب اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي فانه يجب تكرار الفتة التعريف بشبكة الطرق الدولية كل مسافة   
على طرق الدرجة الثانية، ويجب توضيح رقم الطريق  كيلومتراً 20و أولى الحرة والسريعة، على طرق الدرجة األ اتكيلومتر

ومن المهم في   .و متعددة المستوياتأو دخول للطريق الدولي سواء بتقاطعات ذات مستوى واحد أوبعد كل نقطة خروج  قبل
المرحلة األولى سرعة تصنيع وتثبيت الالفتة على وصالت الشبكة ما بين المدن والتي لن يجري عليها أية تعديالت في 

  .المستقبل القريب
  

الجزء الواقع ما بين سلوى والغويفات على سبيل المثال (كثر من محور ألتي تشترك في وفي أجزاء الشبكة الدولية ا  
  .وضع اإلشارتين على نفس العمود يجب) M90وكذلك  M5والواقع على كل من 

  
  الشبكة على وتثبيتها الدولية بالطرق التعريف الفتات تصنيع  -ب
  

نه يتعين على كل الدول التي أنهت التصديق على هذا إالفتة فتصنيع وتركيب هذه الألهمية العمل الفوري على  نظراً  
.االتفاق البدء الفوري في تركيب هذه الالفتة في أماكن مختارة على المحاور الواقعة ضمن االتفاق
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  التفاصيل النهائية لالفتة عالمة الطريق  - 1الشكل 
  

 

234 

90 

ELLIPSE
Area of sign = 0.5785 m2
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  نيع الالفتةالتفاصيل الكاملة لالفتة والمواد المستخدمة في تص  - 2الشكل 
  والعمود الذي سيتم تثبيت الالفتة عليه

  
  

  .جميع المقاسات بالمليمتر  -
  .ملم 3سماكة  األلمنيوماللوحة مصنعة من   -
  ).شمعة ضوئية 200ال تقل درجة العاكس عن (أرضية اللوحة باللون األبيض   -
  .اإلطار باللون األسود  -
 ).شمعة ضوئية 200عن  ال تقل درجة العاكس(الكتابة باللون األزرق   -
  .لفنة بحيث ال يظهر على سطح اللوحة أي نتؤات أو ثقوباللوحة مزودة بمجاري مغ  -
  .ملم 3بوصة سمك  3تركب اللوحة على عمود قطر   -
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  ).اتجاه مفرد(مزود بمفصل متحرك   -
  شاديةبتثبيت الفتات التعريف بالطرق الدولية ضمن الالفتات اإلرمقترح التعديل المطلوب   - جيم

  
التعريف بالطرق الدولية ضمن الالفتات اإلرشادية وأهمية توضيح ذلك لكافة البلدان أثير موضوع تثبيت الفتات   -4

الطلب من والتي أوصت ب) 2010مارس /آذار 24-22بيروت، (األعضاء ضمن مناقشات لجنة النقل في دورتها الحادية عشرة 
  .ل البند المتعلق بتثبيت الفتات التعريف بالطرق الدولية ضمن الالفتات اإلرشاديةاألمانة التنفيذية إعداد مذكرة توضيحية حو

  
قامت معظم الدول التي ابتدأت تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي بتثبيت الفتات التعريف كما هو موضح   -5

دية بحيث تتضمن رقم المحور وتفاصيله باللغتين أدناه فارتأت لجنة النقل بضرورة تعديل تصميم الالفتات اإلرشا 1في الصورة 
في الدليل الموحد ألجهزة التحكم المروري الصادر عن  دالعربية واإلنكليزية إضافة إلى قرب المخارج من المحور كما هو وار

  .ةلموضح لالفتة المقترحا 3على سبيل المثال، أنظر الشكل رقم   .2004مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة 
  

  المثبتة على بعض المحاور المنفذةنموذج عن الفتات التعريف   -1الصورة 
  من اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
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  في الدليل الموحد ألجهزة التحكم المروري الصادر الواردةالتصميم المقترح لالفتة التعريف   - 3الشكل 

  2004عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة 
  

  
  

الدليل الموحد ألجهزة التحكم المروري الصادر يتم االسترشاد حول أبعاد ومقاييس وأماكن تثبيت الفتات التعريف المقترحة من : مالحظة
  .2004عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة 

  
 -----  


