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  األمــــ
 ال���ــ�ة

  

2003 

  

  

  حيث من احلديدية للسكك املتميزة اخلصائص تدرك ذإ االتفاق، يف الداخلة األطراف إن

  

 الـــربط وضــرورة أمهيــة تؤكــد وإذ البيئــة، علــى واحملافظــة النفســية والراحــة تظــامواالن والســالمة والســرعة والتشــغيل اإلنشــاء تكــاليف 
 النقـــل حباجــات تفـــي الــيت الدوليــة احلديديـــة الســكك شــبكة وتطـــوير إلنشــاء مدروســـة خطــة حســب املنطقـــة دول بــني الســككي
 املشرق يف والسياحي التجاري التبادل ةزYد وXلتايل والركاب، البضائع نقل حركة تسهيل أجل من البيئة، شؤون وتراعي املستقبلية

  يلي: ما على اتفقت العريب، اإلقليمي التكامل حتقيق على األثر أكرب له سيكون ما العريب،
  

  1املادة 
  ي شبكة السكك احلديدية الدوليةـِّـتبن

  
 املسامهة هو الربوتوكول هذا نم اهلدف فإن والتنمية، البيئة بشأن ريو إعالن من 15 املبدأ يف الوارد التحوطي للنهج وفقاً   

 التكنولوجيـــا عـــن الناشـــئة احملـــورة احليـــة الكائنـــات واســـتخدام ومناولـــة نقـــل، أمـــان جمـــال يف احلمايـــة مـــن مالئـــم مســـتوى ضـــمان يف
 لـىع املخـاطر مراعـاة مع البيولوجي، التنوع استخدام واستدامة حفظ على ضارة آvر عليها ترتتب أن ميكن اليت احلديثة األحيائية

  احلدود. عرب النقل على خاصة بصفة الرتكيز ومع أيضًا، اإلنسان صحة
  

  2املادة 
  جتاهات حماور شبكة السكك احلديدية الدوليةا

  
 حمــاور مــن االتفــاق، مــن األول امللحــق يف وصــفها الــوارد ،”العــريب املشــرق يف الدوليــة احلديديــة ســككال شــبكة“ تتكــون  

  االتفاق. هذا وادمب عمال مستقبالً  تضاف أخرى اوخطوط احماور  تتضمن أن وميكن رب،وشرق/غ مشال/جنوب اجتاه يف رئيسية
  

  3املادة 
  املواصفات الفنية

  
 امللحــق يف وصــفها الــوارد احلاليــة، احلديديــة ســككال مجيــع إخضــاع جيــري ،مســتقبال ممكنــة زمنيــة فــرتة أقصــر غضــون يف  

 بعـد سـُتنّفذ الـيت اجلديـدة احلديديـة السكك وُتصّمم تفاق.الل الثاين امللحق يف احلالية للخطوط احملددة الفنية للمواصفات ،األول
  لالتفاق. الثاين امللحق يف اجلديدة للخطوط احملددة الفنية للمواصفات طبقا التنفيذ، حيز االتفاق دخول

  
  4املادة 

  نضمامالالتوقيع والتصديق والقبول واملوافقة وا
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 األمـــم بيـــت يف (اإلســكوا) آســـيا لغـــريب واالجتماعيــة االقتصـــادية اللجنـــة ألعضــاء تفـــاقالا هـــذا علــى التوقيـــع Xب يُفــتح  - 1
 نيويــورك يف املتحــدة لألمـم الرئيســي املقــر يف ذلـك وبعــد ،2003 نيسـان/أبريل 17 ىلإ 14 مــن الفــرتة خـالل بــريوت يف املتحـدة

  .2004 ديسمرب األول/ كانون 31 حىت

  :طريق عن االتفاق هذا يف داخلة اأطراف املادة هذه من 1 لفقرةا يف إليهم املشار األعضاء يصبح  - 2

  أو ؛النهائي) (التوقيع موافقة أو قبول أو تصديق إىل حيتاج ال الذي لتوقيعا  (أ)  

  أو ؛املوافقة أو القبول أو التصديق يعقبه موافقة أو قبول أو تصديق إىل حيتاج الذي لتوقيعا  (ب)  

  نضمام.الا  (ج)  

  اإليداع. جهة لدى املطلوبة األداة إيداع بعد املفعول ساري نضماماال أو املوافقة أو القبول أو ديقالتص يصبح  - 3

 حصــوهلا بعـد اإليـداع جهـة لـدى االنضـمام أداة إيـداع طريـق عـن االتفـاق إىل تنضـم أن اإلسـكوا يف األعضـاء غـري دولللـ  - 4
 طلبـات بتوزيـع ”)السـكر�رية(“ اإلسـكوا يف النقـل جلنـة سـكر�رية تقـوم االتفـاق. يف األطـراف اإلسـكوا أعضـاء مجيع موافقة على

 طلـــب ويصـــبح موافقتهـــا. علـــى للحصـــول االتفـــاق يف األطـــراف اإلســـكوا أعضـــاء إىل اإلســـكوا يف األعضـــاء غـــري الـــدول انضـــمام
  االتفاق. يف األطراف اإلسكوا أعضاء مجيع من الطلب هذا على املوافقة إشعارات استالم بعد عليه موافقا االنضمام

  
  5املادة 

  الدخول حيِّز التنفيذ
  

 النهـائي Xلتوقيـع إمـا اإلسـكوا، يف أعضـاء ةأربعـ )4( قيـام �ريـخ من يوما تسعني )90( بعد التنفيذ حيـِّـز االتفاق يدخل  - 1
  .نضمامالا أو املوافقة أو القبول أو التصديق أداة �يداع أو عليه،

 أداة �يـداع أو االتفـاق على النهائي Xلتوقيع يقوم 4 املادة من 1 الفقرة يف إليه مشار وااإلسك يف عضو كل إىل Xلنسبة  - 2
 أو عليـه النهـائي Xلتوقيـع اإلسـكوا يف أعضـاء دول أربع )4( فيه قام الذي التاريخ بعد االنضمام أو املوافقة أو القبول أو التصديق

 قيامه �ريخ على يوما تسعني )90( مرور بعد التنفيذ حيز االتفاق يدخل ضمام،االن أو املوافقة أو القبول أو التصديق أداة إيداع
 يف عضــــو غـــري دولـــة كـــل إىل Xلنســـبة االنضـــمام. أو املوافقـــة أو القبـــول أو التصـــديق أداة إيـــداع �ريـــخ أو عليـــه النهـــائي Xلتوقيـــع

  األداة. هذه إيداعها �ريخ على يوماً  تسعني )90( رمرو  بعد التنفيذ حيز االتفاق يدخل االنضمام، أداة �يداع تقوم اإلسكوا،
  

  6 املادة
  التعديالت

  
  .مالحقه وعلى عليه تعديالت يقرتح أن االتفاق يف داخل طرف ألي جيوز التنفيذ، زحيِّ  االتفاق دخول بعد  - 1

  إلسكوا).ل( التابعة النقل جلنة إىل تفاقالا على املقرتحة التعديالت تقدم  - 2

 تقـرو  الغـرض. هلـذا يُعقـد اجتماع يف احلاضرة االتفاق يف الداخلة األطراف ثلثي موافقة على حصلت إذا التعديالت تـَُقـرّ   - 3

 تلـك متضمنة ،االجتماع يف احلاضرة االتفاق يف الداخلة األطراف ثلثي موافقة على حصلت إذا لالتفاق األول امللحق تعديالت
  املقرتح. Xلتعديل مباشرة املعنية

  Xلتعديالت اإليداع جهة �بالغ ،اإلسكوا يف النقل جلنة مقو ت  - 4
ُ
 تتجاوز ال مدة خالل املادة هذه من X 3لبند عمال ةرَّ قَ امل

  يوما. وأربعني مخسة )45(
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 علـى املفعـول سـارية التعـديالت هـذه وتصـبح االتفـاق، يف داخلـةال ألطـرافا كـل إىل املقرة التعديالت اإليداع جهة تبلغ  - 5
 يف داخلةال األطراف ثلث من أكثر من اعرتاضات اإليداع جهة استلمت ذاإ إال ،إبالغها من أشهر ثالثة )3( بعد افاألطر  كل

  اإلبالغ. �ريخ تلي أشهر ثالثة )3( خالل االتفاق

 ةالفـرت  انقضـاء بعـد ةأربعـ )4( مـن أقـل االتفـاق يف الداخلة األطراف عدد صبحي حبيث األطراف أحد انسحاب حالة يف  - 6
  الفرتة. تلك خالل االتفاق على تعديالت أي إجراء جيوز ال االتفاق، من 7 املادة يف املذكورة الزمنية

  
  7 املادة

  النسحابا
  

 اإليداع. جهة إىل يوجه مكتوب إشعار مبوجب تفاقالا هذا من االنسحاب االتفاق يف الداخلة األطراف من ألي جيوز  
 قبـل عنـه االتفـاق يف الـداخل الطـرف دلْعـيَـ  مل مـا ،اإلشـعار إيـداع �ريـخ مـن شـهرا رعشـ اثـين )12( بعـد االنسـحاب هـذا ويسري

  .الفرتة تلك نقضاءا

  8املادة 
  نتهاءالا

  

 )12( مـد§ا فـرتة أي خـالل أربعـة )4( مـن أقـل يـهف الداخلـة األطراف عدد أصبح إذا تفاقالا هذا مفعول سرYن ينتهي  
  متتالية. اشهر  عشر ثينا

  
  9املادة 

  اخلالفاتحّل 
  

 أطــراف يــتمكن ومل تطبيقــه أو بتفســريه ويتعلــق االتفــاق يف الداخلــة األطــراف مــن أكثــر أو طــرفني بــني ينشــأ خــالف أي  - 1
 ذلك، األطراف من طرف أي طلب إذا التحكيم ىلإ حيال ،أخرى تسوية وسيلة أي أو املفاوضات طريق عن تسويته من اخلالف
 لتعيــني بيـنهم فيمــا Xالتفـاق التحكــيم جلنـة أعضـاء ويقــوم فيهـا واحــدا عضـوا طــرف كـل عـنيي حتكــيم جلنـة إىل اخلــالف هـذا ويقـدم
 اللجـوء طلـب بعـد أشـهر ثالثـة )3( خـالل التحكـيم جلنـة رئيس على االتفاق يتم مل وإذا .اللجنة خارج من التحكيم للجنة رئيساً 

 اعليهـــ حيـــالو  ،للجنـــة رئـــيس تعيـــني ،يفوضـــه نممـــ أو ،املتحـــدة لألمـــم العـــام األمـــني مـــن يطلـــب أن طـــرف ألي جـــاز التحكــيم، إىل
  بشأنه. قرار الختاذ اخلالف

 عنهــا الصــادرة وXلقــرارات املــادة، هــذه مــن 1 الفقــرة حكــامª عمــال التحكــيم، جلنــة تشــكيل بقــرار اخلــالف أطــراف يلتــزم  - 2
  التحكيم. نفقات بتسديد االلتزام وكذلك

      
  10املادة 

  تفاقالحدود تطبيق ا
  

 أو الــداخلي ألمنــه ضــرورY يعتــربه إجــراء أي اختــاذ مــن االتفــاق يف داخــل طــرف أي االتفــاق هــذا يف ورد نــص أي نــعمي ال  
  املتحدة. األمم ميثاق أحكام مع يتعارض ال مبا وذلك ومصاحله، اخلارجي

  
  11املادة 

  جهة اإليداع
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  تفاق.الا إيداع جهة هو املتحدة لألمم العام األمني  
  

  12املادة 
  حقاملال

  
  منه. يتجزأ ال جزء هي االتفاق ومالحق املستخدمة الفنية املصطلحات قائمة  

  .لذلك نيالرمسي نياملفوض بصفتهم أد»ه املذكورون عوقّ  ،تقدم ملا إثبا�  

 Xللغـة تفـاقالل األصـلية النسـخ علـى 2003 نيسـان/أبريل مـن عشـر الرابـع اليـوم يف بـريوت مدينـة يف االتفـاق هذا حـُـرر  
  والفرنسية. النكليزيةوا بيةالعر 
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  النكليزيةاملصطلحات الفنية املستخدمة Cللغة العربية والفرنسية وا
Fحسب اللغة العربية) (مرتبة أجبد  

    
  اللغة العربية اللغة الفرنسية نكليزيةاللغة اال

Loading Gauge Gabarit de chargement أبعاد حتميل  
Exit Signal Signal de sortie رة خروجإشا  
Tail Signal Signal de queue إشارة مؤخرة القطار  
Distance between Centers of Tracks Entraxe des voies تباعد السكك  
Level Crossing Passage à niveau تقاطع سطحي  
Authorized Mass per Linear Metre Masse authorisée par mètre linéaire  ح لكل مرت طويلاحلمل احملوري املسمو  
Authorized Mass per Axle Masse authorisée par essieu احلمل املسموح لكل جزع حموري  
Mountain Railway  Ligne de montagne خط جبلي  
Level Line Ligne de plaine خط سهلي  
Platform Quai رصيف  
Nominal Minimum Speed Vitesse minimale de définition  األدىنعة النظرية السر  
Approach Track Voie d’accès سكة اقرتاب  
Passing Siding Voie de dépassement سكة جتاوز  
Allocation Track Voie d’affection سكة ختصيص  
Secondary Track Voie secondaire نويةv سكة  
Narrow Gauge Line Voie étroite سكة ضيقة  
Curved Track Voie en courbe سكة يف منحىن  
Standard Gauge Line Voie normale سكة قياسية  
Double Track Voie double سكة مزدوجة  
Downgrade Track Voie décline سكة منحدرة  

Inbound Track Voie d’arrivée سكة وصول  
Reversible Track Voie banalisée سكة مستعملة يف االجتاهني  
Minimal Platform Length in Principal 

Stations 
Longueur minimale des quais des 

gares principales 
  احملطات الرئيسية للرصيف يف األدىنالطول 

Track Mileage Longueur de voie dévelopée طول السكك املمتدة  
Minimal Useful Siding Length  Longueur utile minimale des voies 

d’évitement  
  لسكة االجتناب األدىنالطول الفعال 

Sleeper Traverse  عارضة  
Concrete Sleeper Traverse en béton عارضة خرسانية  
Wooden Sleeper Traverse en bois عارضة خشبية  
Intermediate Sleeper Traverse intermédiaire عارضة وسطية  
Wagon Wagon عربة بضائع  
Silo Wagon Wagon- Silo عربة بضائع صومعية  
Standard Wagon Wagon Standard عربة بضائع قياسية  
Gantry Wagon Wagon portique عربة بضائع رافعة  
Tank Wagon Wagon reservoir عربة صهريج  
Carriage/Coach Voiture à Voyageurs  مسافرينعربة  
Locomotive Locomotive قاطرة  
Test Train for Bridge Testing Train-type pour le calcul des ponts  اجلسور الختبارقطار منوذجي  
Speed Restriction Board Tableau de délimitation de vitesse لوحة حتديد السرعة  
Station Gare حمطة 

Trailer Remorque مقطورة  
Maximum Gradient Déclivité maximale  األقصىامليل  
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  اللغة العربية اللغة الفرنسية نكليزيةاللغة اال
Cant of Track Variation de dévers امليل اجلانيب للسكة  
Cant of Rail Variation du rail  امليل اجلانيب للقضيب  

    
 للسـكك الـدويل االحتـاد إىل فيهـا يرجـع وملحقاتـه، االتفـاق مواد يف الواردة وتلك املصطلحات هذه تعريف إىل وXلنسبة 
  احلديدية.
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  األول مللحقا

  احلديدية السكك حماور

  جنوب-مشال املتجهة احملاور - 1
  

  العربية اجلزيرة شرق - العراق حمور :5 س  (أ)

 أم - البصـرة - الناصـرية - السماوه - بغداد - املوصل - (العراق/سورY) ربيعية منفذ - (سورY/العراق) ةاليعروبي منفذ  
 سلوى - الدمام - حدرية أبو – الكويت)/(السعودية اخلفجي منفذ - (الكويت/السعودية) النويصيب منفذ - الكويت - قصر

 منفـذ - الفجرية - الشارقة - ديب - ظيب أبو – السعودية)/اإلمارات( الغويفات منفذ - )اإلمارات(السعودية/ البطحاء منفذ -
  .صاللة - مريت - مسقط - صحار - )اإلمارات(عمان/ مالحة خطمة منفذ - عمان)/اإلمارات( كلبا

  العربية جلزيرةا وسط حمور :15 س  (ب)

 - اجلنـدل دومـة - القرYت - )األردن(السعودية/ احلديثة منفذ - (األردن/السعودية) العمري منفذ - األزرق - الزرقاء  
  البطحاء. - حرض - اخلرج - الرYض - بريدة - حائل

  اليمن - السعودية – ألردنا - سورF حمور :25 س  (ج)

 - (األردن/ســـورY) جـــابر منفــذ - (ســـورY/األردن) درعـــا منفــذ - قدمشـــ - مهـــني - محــص - حلـــب - إكـــبس ميــدان  
 رابغ - ينبع - املنورة املدينة - تبوك - (السعودية/األردن) عمار حالة منفذ - (األردن/السعودية) املدورة منفذ - معان - عمان

  .املندب Xب - املخاء - يدةاحلد - (اليمن/السعودية) حرض منفذ - (السعودية/اليمن) الطوال منفذ - الدرب - جدة -

  رFق - محص حمور :27 س  (د)

  رYق. - القصري - محص  

  املتوسط البحر شرق حمور :35 س  )هـ(

 - بريوت - طرابلس - (لبنان/سورY) العبودية منفذ - (سورY/لبنان) الدبوسية منفذ - عكاري - طرطوس - الالذقية  
  صور.

  النيل وادي حمور :45 س  (و)

  ا.حلف وادي - أسوان - قنا - اهرةالق - طنطا  

  

  

  

  شرق - غرب املتجهة احملاور - 2
  

   املتوسط البحر شرق - العراق حمور :10 س  (أ)

 – حلــب – الـزور ديــر - (سـورY/العراق) البوكمــال نفـذم - (العراق/سـورY) القــائم منفـذ - احلقالنيــة - بغـداد - خـانقني  
  الالذقية.

  سورF وسط حمور :20 س  (ب)
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  .عكاري - محص – مهني – تدمر- الزور دير - احلسكة - القامشلي - (سورY/العراق) اليعروبية ذمنف  

  بريوت - دمشق حمور :30 س  (ج)

  .بريوت - دمشق  

  األردن - العراق غرب حمور :40 س  (د)

  عمان. - الزرقاء - الصفاوي - (األردن/العراق) الكرامة منفذ - (العراق/األردن) طربيل منفذ - احلقالنية  

  النيل دلتا – املتوسط للبحر اجلنويب الساحل حمور :50 س  )هـ(

 اإلسـكندرية - طنطـا - اإلمساعيليـة - الفردان كوبري - العريش - احملتلة/مصر) الفلسطينية (األراضي رفح منفذ – غزة  
  السلوم. -

  الفردان - معان حمور :60 س  (و)

  ان.الفرد كوبري - خنل - نويبع - العقبة - معان  

  اخلارجة - سفاجا حمور :70 س  (ز)

  اخلارجة. - قنا - سفاجا  

  جدة - اجلبيل حمور :80 س  (ح)

  جدة. – مكة – الرYض – الدمام - اجلبيل  

  الدوحة حمور :82 س  (ط)

  .سلوى - الدوحة  

  العربية اجلزيرة جنوب حمور :90 س  (ي)

  املندب. Xب – عدن – املكال – الغيظة – ان)(اليمن/عم شحن منفذ - اليمنُعمان/( املزيونة منفذ - مثريت  

  



 
- 10 - 

  الثاين امللحق
  احلديدية السكك لشبكة الفنية اخلصائص - اجلدول

  
  

 اخلطوط املستقبلية

 اخلصائص الفنية احلالية اخلطوط

  رقم
 للركاب فقط للركاب والبضائع مسلسل

 1 عرض السكة مم) 1435قياسي ( مم) 1435قياسي ( مم) 1435قياسي (

UIC/B* UIC/B* UIC/B* 2 أبعاد التحميل 

  3  تباعد السكك  م 4  م 4  م 4
  4  السرعة النظرية األدىن  كلم/ساعة  120  كلم/ساعة  120  كلم/ساعة  120

  طن 22.5  -  طن 22.5
  احلمل املسموح لكل جزع حموري

  كلم/ساعة)  200 ≥(
5  

    لعرXت البضائع      
    كلم/ساعة)  120 ≥(  طن 20  -  طن 20
    كلم/ساعة)  140 ≥(  طن 18  -  طن 18

  احلمل احملوري املسموح لكل  طن 8  -  طن 8
  مرت طويل

6  

UIC 71 -  UIC 71 7  قطار منوذجي الختبار اجلسور  
  8  الطول األدىن للرصيف يف احملطات الرئيسية  م 250  م 250  م 250
  9 الطول األدىن الفّعال لسكة االجتناب   م 500  -  م 500

ــــــة وفــــــق مواصــــــفات االحتــــــاد ا ــــــدويل للســــــكك احلديدي ل
 ومواصفات الشبكة األوروبية املوحدة.

 10 شدة التيار الكهرXئي -

    
  املرفق). 1مواصفات االحتاد الدويل للسكك احلديدية ألبعاد التحميل (موضحة يف الشكل   *  

    
  اجلدول: يف املسلسل الرقم حسب مرتبة اجلدول يف الواردة املواصفات حول مالحظات  

  

  لسكةا عرض  - 1

  املنطقة. يف احلالية الشبكة أجزاء غالبية يف متحقق وهو مم 1435 وهو املعياري السكة بعرض أخذ  
  
  التحميل أبعاد  - 2

 أن ذلــك )،UIC/B للمواصفـــات 1 الشــكل نظــرا( الدوليــة اخلطــوط علــى القطــارات حتميــل ملقــاس األدىن احلــد هــو هــذا  
 يف املعتمـدة املواصـفات حـال، أي وعلـى كبـرية. اسـتثمارات سـيتطلب UIC/C1 إىل UIC/B مواصـفات من احلالية اخلطوط تطوير

 مـرت 1.18 حتميـل مبسـتوى للحـاوYت مسـطحة عـرXت علـى مـرت) 2.44 × مـرت 2.9( القياسـية احلاوYت نقل ميكنها االتفاق
 حتميــل مسـتوى (ذات العاديـة املســطحة العـرXت علـى مـرت 2.6 وارتفــاع مـرت 2.5 عـرض ذات أمحـال ونقــل السـكة، سـطح فـوق

  .(RECESS WAGONS) املنخفضة العرXت على املقطورات نقل وكذلك مرت) 1.246
  
  السكك تباعد  - 3
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 حتقــق املســافة هــذه زYدة أن يف شــك وال احملطــات. خــارج الطــويل اخلــط علــى املزدوجــة اخلطــوط حمــوري بــني املســافة وهــي  
 قيـود مـن التخفيـف سـرعتهما، وحسـب جنـب إىل اجنبـ قطارين مرور عند ناميالدي اهلوائي الضغط من التقليل منها متعددة فوائد
  العالية. الطاقة ذات الصيانة معدات استخدام إمكانية وزYدة املعتادة، غري األمحال نقل
  
  الدنيا النظرية السرعة  - 4

 (مثـل للقطـارات ناألمـا وخصـائص املنحنيـات)، أقطـار (مثـل للوصالت اهلندسي التصميم خصائص السرعة هذه حتدد  
  املتحركة. للمعدات الوقوف ومعامالت الوقوف) مسافات

  
  حموري جزع لكل املسموح احلمل  - 5

 22.5( للقــاطرات حمــوري محـل أقصـى أن ويالحـظ الدوليــة. اخلطـوط بـه تسـمح أن ميكـن احملــاور علـى محـل أقصـى وهـو  
 جدا، صغرية تكون ما عادة احملاور عدد إمجايل إىل القاطرات حماور عدد نسبة ألن وهذا طنا) 20( للعرXت منه بقليل أكرب طن)
  العرXت. مساعدات من أقل ¹كالً  تسبب القاطرة مساعدات أن كما

 اجلديــدة، اخلطــوط علــى املعياريــة الســكة بشــأن احلديديــة للســكك الــدويل االحتــاد قــرارات طُبقــت العــرXت، إىل وXلنســبة  
  الدويل. االحتاد تعليمات حسب مم 840 عن يقل ال العجالت قطر أن Xفرتاض

  
  طويل مرت لكل املسموح احملوري احلمل  - 6

  .)1(احلديدية للسكك الدويل االحتاد مواصفات حسب طويل مرت لكل طن 8 وضع  
  
  اجلسور الختبار منوذجي قطار  - 7

 للســـكك الـــدويل اداالحتـــ مواصـــفات حســـب الدوليـــة اخلطـــوط علـــى الكبـــاري تصـــميم عنـــد للقطـــار منـــوذج أقـــل هــــو هـــذا  

  .)2(احلديدية
                  

  الرئيسية احملطات يف للرصيف األدىن الطول  - 8

 مـــرت 400 (وهــو UIC احلديديــة للســـكك الــدويل االحتــاد عتمــدها الـــذي الطــول مــن أقــل وهـــو امــرت  X 250لطــول أخــذ  
  ).امرت  26.4 – 27.5 منها كل طول عربة 14 – 13 وعدد بقاطرة يسمح والذي

  

  االجتناب لسكة الفّعال األدىن الطول  - 9

 قطار حبركة يسمح حبيث مرتا 750 (وهو احلديدية للسكك الدويل االحتاد عتمدها الذي من أقل مرت 500 بطول أخذ  
  طن). 5 000 اإلمجايل وزنه

  

  الكهرCئي التيار دةش  - 10
__________ 

  ”.األوزان املسموحة للعرXتتصنيف اخلطوط و “، بعنوان 1/7/87، الطبعة التاسعة، UIC Code 700 (0)املواصفة رقم   )1(  
شكل التحميل املطلوب أخذه يف االعتبار حلساب “، بعنوان 1/1/74، الطبعة الثانية، UIC Code 702 (0)املواصفة رقم   )2(  

  ”.املنشآت احلاملة للسكك على اخلطوط الدولية
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 ملواصــفات اطبقــ تكــون أن يراعــى مســتقبالً  كهرXئيــة قــاطرات عليهــا ســتعمل الــيت للخطــوط الفنيــة للخصــائص Xلنســبة  
  املوحدة. األوروبية الشبكة ومواصفات احلديدية للسكك الدويل االحتاد
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  UIC/Bأبعاد التحميل حسب مواصفات االحتاد الدويل للسكك احلديدية  - الشكل
  

 

 

 

 

 

  

 


