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ة ـ  مقدم
 

ة                  ـ ادية واالجتماعي ـ ة االقتص ـ ة                في إطار تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي، قامت اللجن ـ ادية واالجتماعي ـ ة االقتص ـ في إطار تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي، قامت اللجن
رض          بإبرام اتفاقات حول شبكات     بإبرام اتفاقات حول شبكات     ) ) اإلسكوااإلسكوا((لغربي آسيا   لغربي آسيا    ـ ة بغ ـ ي المنطق ـ رض          الطرق والسكك الحديدية الدولية ف ـ ة بغ ـ ي المنطق ـ الطرق والسكك الحديدية الدولية ف

ا              ـ ا             تطويرھا لتعزيز الربط بين دول المنطقة من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي فيما بينھ ـ ذه      .  .  تطويرھا لتعزيز الربط بين دول المنطقة من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي فيما بينھ ـ ول ھ ـ ع دخ ـ ذه      وم ـ ول ھ ـ ع دخ ـ وم
روع       .  .  االتفاقات حيز التنفيذ كان لزاما  أن توضع خطط العمل الالزمة لتنفيذھا          االتفاقات حيز التنفيذ كان لزاماً أن توضع خطط العمل الالزمة لتنفيذھا           ـ ة مش ـ ذه الوثيق ـ روع       وتتضمن ھ ـ ة مش ـ ذه الوثيق ـ  وتتضمن ھ

 ..السكك الحديدية الدولية في المشرق العربيالسكك الحديدية الدولية في المشرق العربيخطة عمل لتنفيذ اتفاق خطة عمل لتنفيذ اتفاق 
 

ي                 ـ رق العرب ـ ي المش ـ ي               وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اعتماد اتفاق السكك الحديدية الدولية ف ـ رق العرب ـ ي المش ـ ي     (*)(*)وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اعتماد اتفاق السكك الحديدية الدولية ف ـ ي   ف ـ   ١٤١٤ف
المملكة المملكة : :  بعد أن صدقت عليه أربع دول ھي        بعد أن صدقت عليه أربع دول ھي       ٢٠٠٥٢٠٠٥مايو  مايو  // أيار  أيار ٢٣٢٣ ودخل حيز التنفيذ في       ودخل حيز التنفيذ في      ٢٠٠٣٢٠٠٣أبريل  أبريل  //نيساننيسان

ويتطلب تنفيذ  ويتطلب تنفيذ  .  .  بية السورية والجمھورية اللبنانية وجمھورية مصر العربية      بية السورية والجمھورية اللبنانية وجمھورية مصر العربية      األردنية الھاشمية والجمھورية العر   األردنية الھاشمية والجمھورية العر   
د  .  .  لتطبيق ھذا االتفاق  لتطبيق ھذا االتفاق    االتفاق أن تضطلع الدول األعضاء، بالتنسيق مع اإلسكوا، بوضع الخطط الالزمة          االتفاق أن تضطلع الدول األعضاء، بالتنسيق مع اإلسكوا، بوضع الخطط الالزمة           ـ د  وق ـ وق

ب  أعدت اإلسكوا خطة عمل مقترحة تتضمن الخطوات العامة التي تساعد الدول على تنفيذ التزاماتھا بمو              أعدت اإلسكوا خطة عمل مقترحة تتضمن الخطوات العامة التي تساعد الدول على تنفيذ التزاماتھا بمو               ـ ب  ج ـ ج
 ::االتفاق، بحيث يترك لكل دولة وضع الخطط التفصيلية والتنفيذية حسب ظروف كل منھا، على النحو التالياالتفاق، بحيث يترك لكل دولة وضع الخطط التفصيلية والتنفيذية حسب ظروف كل منھا، على النحو التالي

 
   ملخص خطة العمل المقترحة لتنفيذ االتفاق-أوال 

 
وات              ١١يبين الشكل   يبين الشكل     ـ وات               الخطوات التي يتطلبھا تنفيذ االتفاق على النحو المطلوب، وقد صنفت ھذه الخط ـ  الخطوات التي يتطلبھا تنفيذ االتفاق على النحو المطلوب، وقد صنفت ھذه الخط

 ::ية ھيية ھيتحت ثالثة جوانب رئيستحت ثالثة جوانب رئيس
 

 النواحي اإلعالمية؛النواحي اإلعالمية؛ ))أأ(( 
 استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة؛استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة؛ ))بب(( 
 ..المواصفات الفنية للمحاورالمواصفات الفنية للمحاور ))جج(( 

 
 العمل المقترحة لتنفيذ االتفاق  تفاصيل خطة -ثانيا 

 
   النواحي اإلعالمية-ألف

 
 إعداد كتيب وخريطة عن االتفاق  -١

 
ا            تتولى اإلسكوا إعداد كتيب و    تتولى اإلسكوا إعداد كتيب و      ـ ون منھ ـ ا            خريطة ملونة يتضمن شرحاً عن االتفاق والمحاور التي تتك ـ ون منھ ـ خريطة ملونة يتضمن شرحا  عن االتفاق والمحاور التي تتك

رى          .  .  شبكة السكك الحديدية الدولية، ونبذة عن أھداف االتفاق وفوائده        شبكة السكك الحديدية الدولية، ونبذة عن أھداف االتفاق وفوائده         ـ ب وج ـ ذا الكتي ـ رى          وقد تم فعالً إعداد ھ ـ ب وج ـ ذا الكتي ـ وقد تم فعال  إعداد ھ
كوا أو                   ـ كوا أو                  توزيعه في أكثر من مناسبة على الدول األعضاء في كافة االجتماعات ذات العالقة التي تنظمھا اإلس ـ توزيعه في أكثر من مناسبة على الدول األعضاء في كافة االجتماعات ذات العالقة التي تنظمھا اإلس

ويمكن طباعة أعداد إضافية منه بتمويل زھيد من الدول األعضاء يقدر بألف دوالر لكل خمسة               ويمكن طباعة أعداد إضافية منه بتمويل زھيد من الدول األعضاء يقدر بألف دوالر لكل خمسة               .  .  ارك فيھا ارك فيھا تشتش
 ..آالف نسخةآالف نسخة

 

                                                      
روت،               (*)(*) ـ ي، بي ـ رق العرب ـ روت،                 األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، اتفاق السكك الحديدية الدولية في المش ـ ي، بي ـ رق العرب ـ    األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، اتفاق السكك الحديدية الدولية في المش

 ..(E/ESCWA/TRANS/2002/1/Rev.2)  ٢٠٠٣٢٠٠٣مارس مارس // آذار آذار٥٥
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 إطالق حملة إعالمية عن االتفاق  -٢
 

ة                  ـ ة                مع البدء بالتنفيذ العملي التفاق السكك الحديدية الدولية، ال بد من تعريف مستخدمي السكك الحديدي ـ مع البدء بالتنفيذ العملي التفاق السكك الحديدية الدولية، ال بد من تعريف مستخدمي السكك الحديدي
ات               .  .  دهدهبأھداف االتفاق وفوائ  بأھداف االتفاق وفوائ   ـ ة ومحط ـ حف المحلي ـ ات               وھذا يتطلب من كل دولة إطالق حملة إعالمية في الص ـ ة ومحط ـ حف المحلي ـ وھذا يتطلب من كل دولة إطالق حملة إعالمية في الص

ن                     ـ ن                    التلفزة ووسائل اإلعالم األخرى، على أن تبدأ ھذه الحملة في كل دولة عضو قبل شھر واحد على األقل م ـ التلفزة ووسائل اإلعالم األخرى، على أن تبدأ ھذه الحملة في كل دولة عضو قبل شھر واحد على األقل م
 ..٢٠٠٦٢٠٠٦أبريل أبريل //تاريخ البدء بتنفيذ االتفاق، ويقترح أن تبدأ الحملة اإلعالمية في شھر نيسانتاريخ البدء بتنفيذ االتفاق، ويقترح أن تبدأ الحملة اإلعالمية في شھر نيسان

 
  استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة -باء

 
 جرد الوصالت الناقصة  -١

 
والي                  ـ ل ح ـ اق تمث ـ والي                إن أطوال الوصالت الناقصة في شبكة السكك الحديدية الدولية المعتمدة في االتف ـ ل ح ـ اق تمث ـ  إن أطوال الوصالت الناقصة في شبكة السكك الحديدية الدولية المعتمدة في االتف

ات      .  .   في المائة من إجمالي أطوال الشبكة       في المائة من إجمالي أطوال الشبكة      ٦٠٦٠ ـ تكمال دراس ـ دا الس ـ ة تمھي ـ ات      لذلك فإن جرد الوصالت الناقص ـ تكمال دراس ـ دا الس ـ ة تمھي ـ لذلك فإن جرد الوصالت الناقص
  ١١ويوضح الجدول   ويوضح الجدول   .  .  جدوى االقتصادية إلنشاء وتشغيل تلك الوصالت يعتبر خطوة ضرورية لتنفيذ االتفاق          جدوى االقتصادية إلنشاء وتشغيل تلك الوصالت يعتبر خطوة ضرورية لتنفيذ االتفاق          الال

 ..نتائج جرد الوصالت الناقصة وھو مقسم حسب محاور الشبكة المعتمدةنتائج جرد الوصالت الناقصة وھو مقسم حسب محاور الشبكة المعتمدة
 

 وضع أولويات دراسات الجدوى  -٢
 

 ويتم   ويتم  ١١ي الجدول   ي الجدول   يتم في ھذه الخطوة وضع أولويات دراسات الجدوى للوصالت الناقصة الموضحة ف           يتم في ھذه الخطوة وضع أولويات دراسات الجدوى للوصالت الناقصة الموضحة ف            
اة                    ـ ع مراع ـ س م ـ اة                   تحديد ھذه األولويات في إطار لجنة النقل في اإلسكوا بحسب مجموعة من المعايير واألس ـ ع مراع ـ س م ـ تحديد ھذه األولويات في إطار لجنة النقل في اإلسكوا بحسب مجموعة من المعايير واألس

 ..الجوانب السياسية والفنية واالقتصادية والبيئيةالجوانب السياسية والفنية واالقتصادية والبيئية
 

 إعداد دراسات الجدوى  -٣
 

وة                ـ وة              يتم إعداد دراسات الجدوى للوصالت الناقصة بحسب األولويات التي وضعت في الخط ـ ابقة  يتم إعداد دراسات الجدوى للوصالت الناقصة بحسب األولويات التي وضعت في الخط ـ ابقة  الس ـ الس
 ..وبحسب توفر التمويل الالزم إلجراء ھذه الدراساتوبحسب توفر التمويل الالزم إلجراء ھذه الدراسات

 
 تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة  -٤

 
تم                  ـ ي ي ـ تم                يتم تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة بناء على نتائج دراسات الجدوى االقتصادية الت ـ ي ي ـ يتم تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة بناء على نتائج دراسات الجدوى االقتصادية الت

 .. المختلفة المختلفةإعدادھا في الخطوة السابقة وبحسب توفر التمويل الالزم لإلنشاء من مصادرهإعدادھا في الخطوة السابقة وبحسب توفر التمويل الالزم لإلنشاء من مصادره
 

   المواصفات الفنية للمحاور-جيم
 

 إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالت الموجودة  -١
 

الت                   ـ ك الوص ـ ن تل ـ الت                 يتم في ھذه الخطوة حصر الوصالت الموجودة والمواصفات الفنية لكل جزء م ـ ك الوص ـ ن تل ـ  يتم في ھذه الخطوة حصر الوصالت الموجودة والمواصفات الفنية لكل جزء م
 ..الثاني لالتفاقالثاني لالتفاق الذي تم إعداده وفقا  للمواصفات الواردة في الملحق  الذي تم إعداده وفقاً للمواصفات الواردة في الملحق ٢٢وفق نموذج الجدول وفق نموذج الجدول 

 



 -٣-

 
 تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جزء  -٢

 
فات                 ـ فات               تقوم كل دولة بجرد جميع المحاور الواقعة ضمن أراضيھا وتحديد األجزاء التي تكون المواص ـ تقوم كل دولة بجرد جميع المحاور الواقعة ضمن أراضيھا وتحديد األجزاء التي تكون المواص

 ..فيھا غير مطابقة للمواصفات الفنية حسب الملحق الثاني لالتفاق ومن ثم تقوم بإعداد الدراسات المطلوبةفيھا غير مطابقة للمواصفات الفنية حسب الملحق الثاني لالتفاق ومن ثم تقوم بإعداد الدراسات المطلوبة
 

 للوصالت الموجودةإنھاء األعمال المطلوبة للتحسينات   -٣
 

ى                  ـ يھا إل ـ ى                تتولى كل دولة إجراء األعمال الالزمة للوصول بسائر محاور الشبكة الواقعة ضمن أراض ـ يھا إل ـ تتولى كل دولة إجراء األعمال الالزمة للوصول بسائر محاور الشبكة الواقعة ضمن أراض
راء                   ـ ي إج ـ ه ف ـ راء                  المستوى المطلوب، على أن يجري إخطار اإلسكوا بالجدول الزمني الذي تعتزم الدولة اتباع ـ ي إج ـ ه ف ـ المستوى المطلوب، على أن يجري إخطار اإلسكوا بالجدول الزمني الذي تعتزم الدولة اتباع

 ..ديث أجزاء الشبكةديث أجزاء الشبكةالتحسينات الالزمة لتحالتحسينات الالزمة لتح
 

 )٤(إنشاء الوصالت الناقصة بحسب األولويات المحددة في الخطوة   -٤
 والمواصفات الفنية في االتفاق       

 
ي        ـ ي      وھذه ھي الخطوة األخيرة من تنفيذ االتفاق وتتضمن إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات الت ـ وھذه ھي الخطوة األخيرة من تنفيذ االتفاق وتتضمن إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات الت

اق         تم تحديدھا وفقا لدراسات الجدوى االقتصادية وحسب ا       تم تحديدھا وفقا لدراسات الجدوى االقتصادية وحسب ا        ـ اني لالتف ـ اق         لمواصفات الفنية الواردة في الملحق الث ـ اني لالتف ـ لمواصفات الفنية الواردة في الملحق الث
 ..وفي حدود التمويل المتوفر لھذا الغرضوفي حدود التمويل المتوفر لھذا الغرض) )  من ھذه الوثيقة من ھذه الوثيقة٣٣انظر الجدول انظر الجدول ((
 

   البرنامج الزمني لخطة العمل لتنفيذ االتفاق-ثالثا 
 

 ::يديد البرنامج الزمني لخطة العمل المقترحة لتنفيذ االتفاق وفيما يلي أھم المواع البرنامج الزمني لخطة العمل المقترحة لتنفيذ االتفاق وفيما يلي أھم المواع٤٤يوضح الجدول يوضح الجدول  
 

 ٢٠٠٤٢٠٠٤يناير يناير // كانون الثاني كانون الثاني٣٠٣٠ ))أعدت اإلسكوا ھذا الكتيبأعدت اإلسكوا ھذا الكتيب((إعداد كتيب عن االتفاق إعداد كتيب عن االتفاق  - 

 ٢٠٠٦٢٠٠٦أبريل أبريل // نيسان نيسان١١ إطالق الحملة اإلعالميةإطالق الحملة اإلعالمية - 

 ٢٠٠٨٢٠٠٨ديسمبر ديسمبر // كانون األول كانون األول٣١٣١ استكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصةاستكمال دراسات الجدوى االقتصادية للوصالت الناقصة - 

 ٢٠١٢٢٠١٢ديسمبر ديسمبر // كانون األول كانون األول٣١٣١ موجودةموجودةإنھاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت الإنھاء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت ال - 

 ٢٠٢٠٢٠٢٠ديسمبر ديسمبر // كانون األول كانون األول٣١٣١ إنشاء الوصالت غير الموجودةإنشاء الوصالت غير الموجودة - 
 

 والجدول  والجدول ٢٢والمطلوب فور اعتماد خطة العمل ھذه أن تقوم كل دولة طرف في االتفاق بتعبئة الجدول                والمطلوب فور اعتماد خطة العمل ھذه أن تقوم كل دولة طرف في االتفاق بتعبئة الجدول                 
ة تنفيذ خطة العمل من خالل      ة تنفيذ خطة العمل من خالل       تمھيدا  لمتابع   تمھيداً لمتابع  ٢٠٠٦٢٠٠٦سبتمبر  سبتمبر  // أيلول  أيلول ٣٠٣٠ وموافاة اإلسكوا بھما في موعد أقصاه         وموافاة اإلسكوا بھما في موعد أقصاه        ٤٤

 ..لجنة النقل باإلسكوالجنة النقل باإلسكوا
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   ملخص خطة العمل لتنفيذ االتفاق-١الشكل 
 

  النواحي اإلعالمية-ألف
 

  استكمال دراسات -باء
 الجدوى االقتصادية

 
   المواصفات الفنية -جيم

         للمحاور
     

إعداد كتيب وخريطة عن 
 االتفاق

)١( 
 

 جرد الوصالت الناقصة

)١( 
 

إعداد جداول المواصفات 
الفنية لكل جزء من الوصالت 

 الموجودة
)١( 

     

     

إطالق حملة إعالمية عن 
 االتفاق

)٢( 
 

وضع أولويات دراسات 
 الجدوى

)٢( 
 

تحديد المواصفات غير 
المتوافقة مع االتفاق لكل جزء

)٢( 

     
 

     

  
 إعداد دراسات الجدوى

)٣( 
 

ل المطلوبة إنھاء األعما
للتحسينات للوصالت 

 الموجودة
)٣( 

     
 

     

  
تحديد أولويات إنشاء 
 الوصالت الناقصة

)٤( 
 

إنشاء الوصالت الناقصة 
بحسب األولويات المحددة في 

والمواصفات ) ٤(الخطوة باء 
 الفنية في االتفاق 

 )١(جيم 

 
 
 
 
 
 
 



 -٥-

 

 
 UIC/Bلدولي للسكك الحديدية   أبعاد التحميل حسب مواصفات االتحاد ا-٢الشكل 
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 في شبكة السكك الحديدية الدولية) غير الموجودة(  قائمة الوصالت الناقصة -١الجدول 
 المعتمدة في المشرق العربي

 
 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 ))الكويتالكويت((أم قصر أم قصر  الكويتالكويت الكويت ٥س  ١٣٨
 الكويتالكويت ))السعوديةالسعودية//الكويتالكويت((منفذ النويصيب منفذ النويصيب  الكويت ٥س  ١٠٥
 ))السعوديةالسعودية//الكويتالكويت((منفذ النويصيب منفذ النويصيب  ))الكويتالكويت//السعوديةالسعودية((منفذ الخفجي منفذ الخفجي  الكويت ٥س  ٢٠
 ))الكويتالكويت//السعوديةالسعودية((منفذ الخفجي منفذ الخفجي  أبو حدريةأبو حدرية السعودية ٥س  ١٤٥
 أبو حدريةأبو حدرية الدمامالدمام السعودية ٥س  ١٥٥
 الدمامالدمام سلوىسلوى السعودية ٥س  ٣٧٥
 سلوىسلوى ))تتاإلمارااإلمارا//السعوديةالسعودية((منفذ البطحاء منفذ البطحاء  السعودية ٥س  ١٢٠
 ))اإلماراتاإلمارات//السعوديةالسعودية((منفذ البطحاء منفذ البطحاء  ) ) السعوديةالسعودية//اإلماراتاإلمارات((منفذ الغويفات منفذ الغويفات  السعودية ٥س  ٣٢
 ))السعوديةالسعودية//اإلماراتاإلمارات((منفذ الغويفات منفذ الغويفات  أبو ظبيأبو ظبي اإلمارات ٥س  ٣١٥
 أبو ظبيأبو ظبي دبيدبي اإلمارات ٥س  ٩٣
 دبيدبي الشارقةالشارقة اإلمارات ٥س  ٨٠
 الشارقةالشارقة الفجيرةالفجيرة اإلمارات ٥س  ١٠٠
 الفجيرةالفجيرة ))عمانعمان//اإلماراتاإلمارات((منفذ كلبا منفذ كلبا  ماراتاإل ٥س  ١٠
 ))عمانعمان//اإلماراتاإلمارات((منفذ كلبا منفذ كلبا  ))اإلماراتاإلمارات//عمانعمان((منفذ خطمة مالحة منفذ خطمة مالحة  عمان ٥س  ١٠
 ))اإلماراتاإلمارات//عمانعمان((منفذ خطمة مالحة منفذ خطمة مالحة  صحارصحار عمان ٥س  ٦٥
 صحارصحار مسقطمسقط عمان ٥س  ٢٣٦
 مسقطمسقط مريتمريت عمان ٥س  ٩٣٠
 مريتمريت صاللةصاللة عمان ٥س  ٧٢

 المجموعالمجموع ٣,٠٠١
 

 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 الزرقاء األزرق األردن ١٥س  ٧٥
 األزرقاألزرق ))السعوديةالسعودية//األردناألردن((منفذ العمري منفذ العمري  األردن ١٥س  ٥٠
 ))السعوديةالسعودية//األردناألردن((منفذ العمري منفذ العمري  ))األردناألردن//السعوديةالسعودية((منفذ الحديثة منفذ الحديثة  األردن ١٥س  ١٨
 ))األردناألردن//السعوديةالسعودية((منفذ الحديثة منفذ الحديثة  القرياتالقريات السعودية ١٥س  ١٠٠
 القرياتالقريات دومة الجندلدومة الجندل السعودية ١٥س  ٣٠٠
 دومة الجندلدومة الجندل حائلحائل السعودية ١٥س  ٣١٥
 حائلحائل بريدةبريدة السعودية ١٥س  ٣٣٠
 بريدةبريدة الرياضالرياض السعودية ١٥س  ٤١٣
 المجموعالمجموع ١,٦٠١

 
 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 

 بطن الغولبطن الغول األردن (*)٢٥س  ٣٨٦
-انانعمعم-))سوريةسورية//األردناألردن((منفذ جابر   منفذ جابر   

 معان معان 
*)٢٥س  ٧٦  بطن الغولبطن الغول ))السعوديةالسعودية//األردناألردن((منفذ المدورة منفذ المدورة  األردن (*
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 )تابع (١الجدول 
 

 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 ))السعوديةالسعودية//األردناألردن((منفذ المدورة منفذ المدورة  ))األردناألردن//السعوديةالسعودية((منفذ حالة عمار منفذ حالة عمار  األردن ٢٥س  ١٥
 ))األردناألردن//السعوديةالسعودية((منفذ حالة عمار منفذ حالة عمار  تبوكتبوك السعودية ٢٥س  ١٠٠
 تبوكتبوك المدينة المنورةالمدينة المنورة السعودية ٢٥س  ٧١٠
 رابغرابغ جدةجدة السعودية ٢٥س  ٤٦٠
 جدة جدة  الدربالدرب السعودية ٢٥س  ٥٠٠
 الدربالدرب ))اليمناليمن//السعوديةالسعودية((منفذ الطوال منفذ الطوال  السعودية ٢٥س  ٢٢٠
 ))اليمناليمن//السعوديةالسعودية((منفذ الطوال منفذ الطوال  ))السعوديةالسعودية//اليمناليمن((منفذ حرض منفذ حرض  السعودية ٢٥س  ١٧
 ))السعوديةالسعودية//اليمناليمن((ض ض منفذ حرمنفذ حر الحديدةالحديدة اليمن ٢٥س  ٢٦٥
 الحديدةالحديدة المخاءالمخاء اليمن ٢٥س  ٢٢٥
 المجموعالمجموع ٢,٩٧٤

 
 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 دير الزوردير الزور تدمرتدمر سوريا ٢٠س  ١٢٦
 المجموعالمجموع ١٢٦

 
 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 الحقالنيةالحقالنية ) ) األردناألردن//العراقالعراق((منفذ الطريبيل منفذ الطريبيل  العراق ٤٠س  ٣٢٥
 ) ) األردناألردن//العراقالعراق((منفذ الطريبيل منفذ الطريبيل  ))العراقالعراق//األردناألردن((منفذ الكرامة منفذ الكرامة  ناألرد ٤٠س  ٥
 ))العراقالعراق//األردناألردن((منفذ الكرامة منفذ الكرامة  الصفاويالصفاوي األردن ٤٠س  ١٩٠
 الصفاويالصفاوي الزرقاءالزرقاء األردن ٤٠س  ١١٩
 الزرقاءالزرقاء عمانعمان األردن ٤٠س  ٢٢
 المجموعالمجموع ٦٦١

 
 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 أسوانأسوان وادي حلفاوادي حلفا مصر ٤٥س  ٥٠٠
 المجموعالمجموع ٥٠٠

 
 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 

 فلسطين ٥٠س  ٨
 األراضي الفلسطينيةاألراضي الفلسطينية((منفذ رفح منفذ رفح 
 غزةغزة ))مصرمصر//  المحتلة  المحتلة

 بئر العبدبئر العبد مصر ٥٠س  ١٣٥
األراضي /مصر(منفذ رفح 

 )الفلسطينية المحتلة
 المجموعالمجموع ١٤٣

 
 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 معانمعان العقبةالعقبة األردن ٦٠س  ١٨٠

 العقبةالعقبة )) عبارة عبارة–وصلة بحرية وصلة بحرية ((نويبع نويبع  األردن ٦٠س  -
 نويبعنويبع نخلنخل مصر ٦٠س  ١٥٠
 نخلنخل كوبري الفردانكوبري الفردان مصر ٦٠س  ٢٥٠
 المجموعالمجموع ٥٨٠
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 )تابع (١الجدول 
 

 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 مكة المكرمةمكة المكرمة جدةجدة السعودية ٨٠س  ٩١٨
 المجموعالمجموع ٩١٨

 
 ننمم إلى البلد رقم )كم(الطول 
 الدوحةالدوحة سلوىسلوى قطر ٨٢س  ١١٠
 المجموعالمجموع ١١٠

 
 منمن إلى البلد رقم )كم(الطول 
 ثمريتثمريت ))اليمناليمن//عمانعمان((منفذ المزيونة منفذ المزيونة  عمان ٩٠س  ١٦٠
 ))اليمناليمن//عمانعمان((منفذ المزيونة منفذ المزيونة  ))عمانعمان//اليمناليمن((منفذ شحن منفذ شحن  عمان ٩٠س  ٢٠
 ))عمانعمان//اليمناليمن((منفذ شحن منفذ شحن  الغيظةالغيظة اليمن ٩٠س  ١٢٥
 الغيظةالغيظة المكالالمكال اليمن ٩٠س  ٤٥١
 المكالالمكال عدنعدن اليمن ٩٠س  ٦١٧
 عدنعدن باب المندبباب المندب اليمن ٩٠س  ٨٦٢
 المجموعالمجموع ٢,٢٣٥
 مجموع أطوال السكك الحديدية المعتمدة في المشرق العربيمجموع أطوال السكك الحديدية المعتمدة في المشرق العربي ١٩,٥٢٨
 في شبكة السكك الحديدية الدولية المعتمدة في المشرق العربيفي شبكة السكك الحديدية الدولية المعتمدة في المشرق العربي) ) غير الموجودةغير الموجودة((مجموع الوصالت الناقصة مجموع الوصالت الناقصة  ١٢,٣٨٧

 ير الموجودةير الموجودةنسبة الوصالت غنسبة الوصالت غ %٦٣
 

 ).).األردناألردن(( ملم عاملة  ملم عاملة ١٠٥٠١٠٥٠سكك حديدية ضيقة سكك حديدية ضيقة (*)  (*)   
   (* *)  (*  ).).األردناألردن(( ملم غيرعاملة  ملم غيرعاملة ١٠٥٠١٠٥٠سكك حديدية ضيقة سكك حديدية ضيقة (*

 
 )حسبما وردت في الملحق الثاني لالتفاق(  المواصفات الفنية لكل جزء من المحاور -٢الجدول 

 

اسم 
الجزء 

من 
 المحور

عرض 
 السكة

أبعاد 
 التحميل

تباعد 
 السكك

لسرعة ا
النظرية 
 األدنى

الحمل المسموح 
لكل جزع 
 محوري

)≤ ٢٠٠ 
 )ساعة/كلم

الحمل المسموح 
لكل جزع محوري 

 )عربات البضائع(

)≤ ١٢٠ 
 )ساعة/كلم

الحمل المسموح 
لكل جزع 
 محوري

عربات (
 )البضائع

)≤ ١٤٠ 
 )ساعة/كلم

الحمل 
المحوري 
المسموح 
لكل متر 
 طولي

قطار 
نموذجي 
الختبار 
 الجسور

الطول 
األدنى 

للرصيف 
في 

المحطات 
 الرئيسية

الطول 
األدنى 
الفعال 
لسكة 
 االجتناب

شدة التيار 
 الكھربائي
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   الخصائص الفنية لشبكة السكك الحديدية-٣الجدول 
 

 الخطوط المستقبلية
 الخصائص الفنيةالخصائص الفنية الخطوط الحالية للركاب فقط للركاب والبضائع

 رقمرقم
 مسلسل

 ١ عرض السكة ) مم١٤٣٥(قياسي  ) مم١٤٣٥(قياسي  ) مم١٤٣٥(قياسي 
UIC/B(*) UIC/B(*) UIC/B(*)  ٢ أبعاد التحميل أبعاد التحميل 
 ٣ تباعد السككتباعد السكك  م٤  م٤  م٤
 ٤ السرعة النظرية األدنىالسرعة النظرية األدنى ساعة/ كلم١٢٠ ساعة/ كلم١٢٠ ساعة/ كلم١٢٠

  طن٢٢,٥ -  طن٢٢,٥
 الحمل المسموح لكل جزع محوريالحمل المسموح لكل جزع محوري

 ))ساعةساعة// كلم كلم٢٠٠٢٠٠  ≥  (  (
٥ 

  لعربات البضائعلعربات البضائع   
  ))ساعةساعة// كلم كلم١٢٠١٢٠  ≥((  طن٢٠ -  طن٢٠
  ))ساعةساعة//لملم ك ك١٤٠١٤٠  ≥((  طن١٨ -  طن١٨
 الحمل المحوري المسموح لكل مترالحمل المحوري المسموح لكل متر  طن٨ -  طن٨

   طولي  طولي
٦ 

UIC 71 - UIC 71 ٧ قطار نموذجي الختبار الجسورقطار نموذجي الختبار الجسور 

  م٢٥٠  م٢٥٠  م٢٥٠
 الطول األدنى للرصيف فيالطول األدنى للرصيف في

   المحطات الرئيسية  المحطات الرئيسية
٨ 

 ٩ الطول األدنى الفع ال لسكة االجتناب الطول األدنى الفع�ال لسكة االجتناب   م٥٠٠ -  م٥٠٠
ك الحديدية وفق مواصفات االتحاد الدولي للسك

 ومواصفات الشبكة األوروبية الموحدة
 ١٠ شدة التيار الكھربائيشدة التيار الكھربائي -

 .. المرفق المرفق٢٢انظر الشكل انظر الشكل  (*)(*) 
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   البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ االتفاق-٤الجدول 
 

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠  

 ١ إعداد كتيب وخريطة عن االتفاق ____                

 ٢ إطالق حملة إعالمية عن االتفاقإطالق حملة إعالمية عن االتفاق   ____ ____             

 ٣ جرد الوصالت الناقصةجرد الوصالت الناقصة ____                

 ٤ وضع أولويات دراسات الجدوىوضع أولويات دراسات الجدوى   ____              

 ٥ إعداد دراسات الجدوىإعداد دراسات الجدوى  ____ ____ ____ ____            

 ٦ تحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصةتحديد أولويات إنشاء الوصالت الناقصة    ____ ____            

 إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالتإعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصالت   ____              

   الموجودة  الموجودة

٧ 

 ٨ تحديد المواصفات غير المتوافقة مع االتفاق لكل جزء    ____             

 ٩ ء األعمال المطلوبة للتحسينات للوصالت الموجودةإنھا   ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____        

إنشاء الوصالت الناقصة حسب األولويات المحددة في       ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

 وحسب المواصفات الفنية في االتفاق) ٤(الخطوة 

١٠ 

 
 ..ازازتعني التاريخ المفضل لإلنجتعني التاريخ المفضل لإلنج) ) —((اإلشارة اإلشارة : : مالحظةمالحظة 



 -١١-

 


