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بتسوية  ECE/TRANS/WP.1/2014/8/Rev.1توصي هذه النشرة، اليت تستند إىل الوثيقة 
 1968 لعام فئات تصريح القيادة الدويل الواردة يف اتفاقية السري على الطرق االختالفات بني
 EC/2006/126نفسه يف توجيه االحتاد األورويب لرخص القيادة )التوجيه  للرمز والتعريف املقابل

 (.2006األول/ديسمرب  كانون 20 املؤرخ

املايل املقدم من املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة وقد أمكن ترمجة هذه النشرة بفضل الدعم 
املعين ابلسالمة على الطرق. وتصاريح القيادة الدولية واحدة من اجلوانب الكثرية املندرجة يف إطار قواعد 

. وتشكل هااتن االتفاقيتان 1968و 1949السري املنصوص عليها يف اتفاقييت السري على الطرق لعامي 
ذي تقوم عليه معظم قواعد السري يف العامل. ويدعو املبعوث اخلاص املعين ابلسالمة على األساس ال

، إىل االنضمام إىل صكوك األمم املتحدة القانونية 2015الطرق، الذي عينه األمني العام يف نيسان/أبريل 
ث اخلاص املعين للسالمة على الطرق، كما يدعو األطراف املتعاقدة إىل حتسني تنفيذها. ويساهم املبعو 

ابلسالمة على الطرق أيضاً يف حشد االلتزام السياسي املستمر جلعل السالمة على الطرق أولويًة؛ وينشر 
املمارسات اجليدة يف جمال السالمة على الطرق؛ ويستجلب التمويل الكايف جلهود التوعية من خالل إقامة 

 كومي.شراكات اسرتاتيجية بني القطاعات العام واخلاص وغري احل
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)االتفاقيةة   1968 لعةا  نتيجًة ألوجه التباين يف فئات تصاريح/رخص القيادة بني اتفاقيةة الريةع ى ةل ال ة   
)التوجيةةةه  2006كةةةانوأل األوي/ديريةةة     20املةةة ر   EC/2006/126وتوجيةةةه اال ةةةاد األورو  لةةة خص القيةةةادة )التوجيةةةه 

ال اب ةات املوولةة داةدارتا تواجةه اةعو ت يف  أو ب حت احلكومات اليت تصدر تصةاريح القيةادة الدوليةة ما الثالث  ،
يقاب هةةا مةةن رمةةةوة م ائةةبة يف فئةةات األمةةج املتجةةدة الواجةةح تريةةجي ها يف تصةةةاريح  ومةةا تفريةةع فئةةات اال ةةاد األورو 

 القيادة الدولية.
أوجه التبةاين يف  ولئن كاأل يتعذر دةالة 

املريةةتقبا الق يةةح، ف ةةن املهةةج تقةةد  در ةةادات 
دىل احلكومةات وال اب ةات الةةيت تصةدر تصةةاريح 
القيةةةةادة الدوليةةةةة حلةةةةام ا رخةةةةص قيةةةةادة اال ةةةةاد 

 األورو  الصادرة وفقاً ل توجيه الثالث.
وئتريةةةاىد تةةةذي الوليقةةةة ى ةةةل  ةةة األ  

قيةةةةةةا  كيةةةةةةل احلكومةةةةةةات وال اب ةةةةةةات  اةةةةةةدار 
دة الدوليةةةةةةةة ب  يقةةةةةةةةة متريةةةةةةةةقة، تصةةةةةةةاريح القيةةةةةةةةا

وئتريةةةةاىد ى ةةةةل تةةةةايف أوجةةةةه ىةةةةد  االتريةةةةا  
ال ا ةةئة ىةةن ائةةتوام احلكومةةات وال اب ةةات 
ائةةت تاجا ا اصااةةة برةة أل رمةةا الفئةةة امل ائةةح 

 الذي يتعني دئ ادي.
 وتقةةةد  تةةةذي الوليقةةةة أياةةةاً توجيهةةةات 

الرةة و  ‘ لبرةة أل كيفيةةة مةةا  احليةةا املوصةةص 
يةةةةة د  مةةةةةا و إل ةةةةةافة دىل. ‘املقيّةةةةةدة لائةةةةةتع اي

ذكةةةة ي مةةةةن قيةةةةود )دذا كانةةةةت ت  بةةةةة   واردة يف 
أ، أنةةح أأل تكةةوأل ... رقةةجاالتفاقيةةة مثةةا أنةةح أأل ياةةل ىدئةةات تصةةجيجيةأ، أاةةاحلة فقةة  لقيةةادة امل كبةةة 

امل كبةة ههةةاة ليقودتةةا  ةةوص ب دجةةا واحةةدةأ، نةةح أأل تملةةذك  يف احليةةا املوصةةص القيةةود املف و ةةة ى ةةل تصةةاريح 
مةن تةةذي ال رة ة )انلة  الع ةةود األخةع مةن اوةةدوي املع ةوأل أالب ةود املواةةل  4لدوليةة الةةواردة يف الصةفجة القيةادة ا

وفئةةات ال خصةةة  1968 لعةةا  بتريةةويتها بةةني فئةةات تصةة يح القيةةادة الةةدوا الةةواردة يف اتفاقيةةة الريةةع ى ةةل ال ةة  
 أ .EC/2006/126احملددة يف توجيه اال اد األورو  

وأل تعةةاريف فئةةات معي ةةة يف رخصةةة قيةةادة اال ةةاد األورو  أكثةة  تقييةةداً مةةن تعةةاريف وي جةةل ذلةة  دىل كةة 
مةةن رخصةةة  1تريةة ح الفئةةة     ال الفئةةات املقاب ةةة  ةةا يف تصةة يح القيةةادة قوجةةح االتفاقيةةة. فع ةةل ئةةبيا املثةةاي،

ا تريةة ح االتفاقيةةة بقيةةادة ، بي  ةة1حلةةام ا رخصةةة قيةةادة ل فئةةة     دال اال ةةاد األورو  بقيةةادة الةةدراجات ال  ىيةةة
. وب ةةاً  ى ةةل ذلةة ، يتعةةني أأل يةة د يف 1الةةدراجات الثاليةةة والةةدراجات ال  ىيةةة حلةةام ا تصةة يح قيةةادة ل فئةةة    
اةةةادرة يف اال ةةةاد األورو   ةةة    مقيّةةةد  1تصةةة يح القيةةةادة الةةةدوا الةةةذي يملصةةةدر حلامةةةا رخصةةةة قيةةةادة ل فئةةةة    

 بقيادة الدراجات الثاليةأ.لائتع اي نصه كالتاا: أال يملري ح 
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 البنووووود املوصووووى بتسووووويتها بووووني فئووووات تصووووريح القيووووادة الوووودويل الووووواردة يف اتفاقيووووة السووووري علووووى الطوووورق
 EC/2006/126وفئات الرخصة احملددة يف توجيه االحتاد األورويب  1968 لعام

الفئووة الفرعيووة يف رخصووة  أو الفئووة
 االحتاد األورويب

يف تصريح الفئة الفرعية  أو الفئة
 القيوووووووووووادة الووووووووووودويل )اتفاقيووووووووووووة

 القيد )القيود( على تصريح القيادة الدويل (1968 عام
 ئاىة/كج  45 ≥الري ىة التص ي ية  1   و  1)1ألف  ميم-ألف

 1   و  8)1ألف  1ألف 
 غك/كي ووات  0,1 ≥القوة/الوةأل  •
 كي ووات  15 ≥الدراجات الثالية  •
 ال  ىيةال يملري ح بقيادة الدراجات  •

 ألف 2ألف 
 كي ووات  35 ≥القوة  •
 كغ/كي ووات  0,2 ≥القوة/الوةأل  •

 غع حمولة ىن م كبة ذات قوة تايد ىن  عف قو ا •
 ال يملري ح بقيادة الدراجات ال  ىية 1   و  8)ألف ألف
 ال يملري ح بقيادة الدراجات الثالية 1    1ابء 
 الثاليةال يملري ح بقيادة الدراجات     ابء

 كغ  4 250 ≥ه وع احلد األقصل املري وح به ل كت ة  • تا -   96ابء مع الرمز 
 ال يملري ح بقيادة الدراجات الثالية •

 كغ  3 500 ≥ به املق ورة  أو احلد األقصل املري وح به لكت ة املق ورة تا -   هاء-ابء
  1جيج  1جيم 

 كغ  12 000 ≥ه وع احلد األقصل املري وح به ل كت ة  تا -  وتا  -1جيج  هاء-1جيم 
  جيج جيم

  تا -جيج هاء-جيم

   8 ≥ال وي  1داي  1دال 
   8 ≥طوي امل كبة الرياحبة    2)تا -1داي  هاء-1دال 
  داي دال

  تا -داي هاء-دال

 ملحوظة:
 التوجيه الثالث لالحتاد األورويب.ُغريت يف  أو ُحذفت 1968 عام جوانب مدرجة يف اتفاقية اللون األمحر
 ختتلف عنها. أو 1968 عام تظهر يف اتفاقية ال جوانب مدرجة يف التوجيه الثالث لالحتاد األورويب اللون األزرق
اليت يتعني تسوجيلها  1968 عام ُيربز الرمز والشروط املقّيدة لالستعمال ابالقرتان مع الفئة املناسبة من اتفاقية اللون األخضر

 يف تصريح القيادة الدويل.
 يف تصريح القيادة الدويل. 1968 عام ُيربز احلاالت اليت يتعني فيها تسجيل أكثر من فئة واحدة من اتفاقية اللون الربتقايل

__________ 

 ى ل امل كبات ذات العج تني فق . 1وألف ئتقص  األط اف املتعاقدة من خارج امل  قة االقتصادية األوروبية الفئتني ألف   1)
لةةن زيةةا األطةة اف املتعاقةةدة مةةن خةةارج اال ةةاد األورو  دال املق ةةورات الةةيت ال يتجةةاوة احلةةد األقصةةل لكت تهةةا الكت ةةة غةةع احملّ  ةةة   2)

 جةةو يصةةا ه وىةةه ل   كبةةة القةةاط ة وئتقصةة  دذأل القيةةادة تةةذا ى ةةل حةةد أقصةةل مريةة وح بةةه لكت ةةة امل كبةةات املواةةولة ى ةةل تةةذا ال
 كغ.  12 000 دىل
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التفاقيوة السوري علوى  6مون املرفو   8فئة تصريح القيادة الدويل املناسبة لفئات املركبات الواردة يف الفقورة 
 1968 لعام الطرق

 الفئة

تعريوووووف اتفاقيوووووة السوووووري علوووووى 
)تعووووديل  1968 لعووووام الطوووورق
 (2006آذار/مارس  28

تعريوووف التوجيوووه الثالوووث لالحتووواد األورويب 
  20املووووووووووؤرخ  EC/2006/126 )التوجيووووووووووه

 (2006كانون األول/ديسمرب 

الفئوووة املناسوووبة والقيوووود 
املسوووووووجلة يف تصوووووووريح 

 القيادة الدويل

معلومووووووووووات حلوووووووووواملي 
رخووووص قيووووادة االحتوووواد 
األورويب الصوووووووووووووووووووادرة 

كووانون   19ابتووداءً موون 
 2013الثاين/يناير 

 الةةةةةةةدراجات البواريةةةةةةةةة، مةةةةةةةل ى بةةةةةةةةة جانبيةةةةةةةةة الدراجات البوارية. ألف
والووووودراجات الب اريوووووة الثالثيوووووة بةةةةةدو ا  أو

 تزيوووود عوووونذات السوووورعة التصووووميمة الوووويت 
  15كم/سووواعة والقووووة الووويت تتجووواوز   45

 كيلووات.

 1 ابءو   3)ألف
الئةةةةتع اي  مقيّةةةةد ةةةة   

رخةةةةةةةص قيةةةةةةةادة اال ةةةةةةةةاد 
األورو  الصةةةادرة ابتةةةداً  

 كةةةةانوأل الثةةةةا /  19مةةةةن 
 :2013ي اي  

ال ُيسوووووووووووومح بقيووووووووووووادة 
 الدراجات الرابعية

تصةةةةة يح  يفالفئةةةةةة ألةةةةةف 
القيةةةةادة الةةةةدوا تقتصةةةة  
ى ةةةةةةةةةةةل امل كبةةةةةةةةةةةات ذات 

 العج تني فق .

الريةةيارات فةةةاف ت ةةة  املدرجةةةة  ابء
يتجةةةةةاوة  ال الفئةةةةة ألةةةةةف، الةةةةيت يف

احلةةةةةةةةةد األقصةةةةةةةةةل املريةةةةةةةةة وح بةةةةةةةةةه 
تاةةةةةج  وال غكةةةةة  3 500لكت تهةةةةةا 

 إل ةةافة مقاعوود أكثة  مةةن يانيةةة 
ئةةةةيارات  أو الريةةةةا   مقعوووود دىل 

 الفئةةةةةةةةةةةة    املواةةةةةةةةةةةولة قق ةةةةةةةةةةةةورة
يتجةةةةةةةةةةةةةةاوة احلةةةةةةةةةةةةةةد األقصةةةةةةةةةةةةةةل  ال

 كةةةةغ   750املريةةةة وح بةةةةه لكت تهةةةةا
ئةةةةةةيارات الفئةةةةةةة    املواةةةةةةولة  أو

قق ةةةةةورة يتجةةةةةاوة احلةةةةةد األقصةةةةةل 
كةةةةغ   750املريةةةة وح بةةةةه لكت تهةةةةا 

غووووري يتجوووواوز الكتلووووة  ال هلكنوووو
 احملّملوووووووووووة للسووووووووووويارة، حيوووووووووووث

يتجاوز جمموع احلد األقصوى  ال
املسوووومو  بووووه لكتلووووة املركبووووات 
املوصووووووولة علووووووى هووووووذا النحووووووو 

 .كغ  3 500

يتجةةةةةةاوة احلةةةةةةد األقصةةةةةةل  ال الةةةةةةيت الريةةةةةةيارات
املصووممة كةةغ و  3 500هةةا تاملةة ذوأل بةةه لكت 
يايةةةد  ال الركوووا ىةةةدد مةةةن  واملصووونعة لنقووول

 وااىن يانية  إل افة دىل الريا    ونوة 
 املدرجةةةةةة يف تةةةةةذي الفئةةةةةة قق ةةةةةورة الريةةةةةيارات

يتجةةاوة احلةةد األقصةةل املةة ذوأل بةةه لكت تهةةا  ال
 كغ.  750

ودون اإلخووووالل محكووووام قواعوووود املوافقووووة 
علوووى نووووع املركبوووات املعنيوووة،  ووووز وصووول 
السوويارات املدرجووة يف هووذه الفئووة  قطووورة 
يتجوواوز احلوود األقصووى املوولذون بووه لكتلتهووا 

يتجوووووووواوز احلوووووووود  أال كووووووووغ شووووووووريطة  750
 وحودة املركبواتكتلوة األقصى امللذون به ل

حوووووال  ووووواوزت  ويف كوووووغ.  4 250 هوووووذه
 كوووغ ف نوووه  3 500هوووذه وحووودة املركبوووات 

بعوووود إاوووووام السوووووا    إال  وووووز قياد وووووا، ال
اجتيوووووووازه اختبووووووواراً للمهوووووووارات  أو تووووووودريباً 
 . 4)والسلوك

  5)ابء
الئةةةةتع اي  مقيّةةةةد ةةةة   

رخةةةةةةةص قيةةةةةةةادة اال ةةةةةةةةاد 
األورو  الصةةةادرة ابتةةةداً  

 كةةةةانوأل الثةةةةا /  19مةةةةن 
 :2013ي اي  

ال ُيسوووووووووووومح بقيووووووووووووادة 
 الدراجات الثالثية

تصةةةةةةةةةةة يح  يفالفئةةةةةةةةةةة    
القيةةةةادة الةةةةدوا تقتصةةةة  
ى ل الرييارات املواولة 
قق ةةورات يتجةةاوة احلةةد 
األقصةةةةةةل املريةةةةةة وح بةةةةةةه 

 كغ لك ةه  750لكت تها 
يتجةةةةاوة الكت ةةةةة غةةةةع  ال

احملّ  ةةةة ل   كبةةةة القةةةاط ة 
احلةةةةةةةد ه ةةةةةةةوع ويكةةةةةةةوأل 

األقصةةةةةةل املريةةةةةة وح بةةةةةةه 
 كةةغ  3 500 ≥ كت ةةةل 

 .فق 

 بشلن النص امللون. 4ة يف الصفحة انظر امللحوظ

__________ 

يةة ص ى ةةل أأل يعامةةا األطةة اف يف االتفاقيةةة امل كبةةات  1968ملةةا كةةاأل االتفةةا  األورو  املك ةةا التفاقيةةة الريةةع ى ةةل ال ةة   لعةةا    3)
مةن خةارج  كغ معام ة الدراجات البوارية، فإأل األطة اف املتعاقةدة  400ذات العجات الثاث اليت ال تتجاوة كت تها غع احملّ  ة 

 امل  قة االقتصادية األوروبية ئتقص  دذأل القيادة تذا ى ل امل كبات ذات العج تني فق .
نوة أيااً ل ةدوي األىاةا  أأل ترةا  احلصةوي ى ةل التةدريح واجتيةاة اختبةار املهةارات والرية وو ك يه ةا. وترةع الةدوي األىاةا    4)

 ئتودا  رما او اىة ذي الص ة.دىل ح  قيادة وحدة امل كبات تذي يف رخصة القيادة  
ال يةة ص ى ةةل التع يةةف الةةوارد يف التوجيةةه الثالةةث، فةةإأل  1968ملةةا كةةاأل االتفةةا  األورو  املك ةةا التفاقيةةة الريةةع ى ةةل ال ةة   لعةةا    5)

 تهةا الكت ةة غةع األط اف املتعاقدة من خارج اال اد األورو  لن زيا دال املق ورات اليت ال يتجةاوة احلةد األقصةل املرية وح بةه لكت
احملّ  ةةة ل ريةةيارة وئتقصةة  دذأل القيةةادة تةةذا ى ةةل حةةد أقصةةل مريةة وح بةةه لكت ةةة امل كبةةات املواةةولة ى ةةل تةةذا ال جةةو يصةةا ه وىةةه 

 2013كةةانوأل الثا /ي ةةاي    19كةغ. وىةةاوًة ى ةةل ذلةة ، ال تكةةوأل رخةةص قيةادة اال ةةاد األورو  الصةةادرة ابتةةداً  مةةن   3 500 دىل
 جات الثالية.ااحلة لقيادة الدرا
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التفاقيوة السوري علوى  6مون املرفو   8فئة تصريح القيادة الدويل املناسبة لفئات املركبات الواردة يف الفقورة 
 )اتبع( 1968 لعام الطرق

 الفئة

تعريوووووف اتفاقيوووووة السوووووري علوووووى 
)تعووووديل  1968 لعووووام الطوووورق
 (2006آذار/مارس  28

تعريوووف التوجيوووه الثالوووث لالحتووواد األورويب 
  20املووووووووووؤرخ  EC/2006/126 )التوجيووووووووووه

 (2006كانون األول/ديسمرب 

الفئوووة املناسوووبة والقيوووود 
املسوووووووجلة يف تصوووووووريح 

 القيادة الدويل

معلومووووووووووات حلوووووووووواملي 
رخووووص قيووووادة االحتوووواد 
األورويب الصوووووووووووووووووووادرة 

كووانون   19ابتووداءً موون 
 2013الثاين/يناير 

 ابء
مع الرمز 

96 

الريةةةةةةةةةةةةةيارات فةةةةةةةةةةةةةاف ت ةةةةةةةةةةةةة  
 الفئةةةةةة ألةةةةةف، الةةةةةيت يفاملدرجةةةةة 

يتجةةةةةةةةةةةاوة احلةةةةةةةةةةةد األقصةةةةةةةةةةةل  ال
  3 500املريةة وح بةةه لكت تهةةا 

تاةةج أكثةة  مةةن يانيةةة  وال كةةغ
مقعووووود  إل ةةةةةافة دىل مقاعووووود 
ئةةيارات الفئةةة     أو الريةةا   

يتجةةةةةاوة  ال املواةةةةةولة قق ةةةةةورة
احلةةةةةةد األقصةةةةةةةل املريةةةةةةة وح بةةةةةةةه 

 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ   750 لكت تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
ئةةيارات الفئةةة    املواةةولة  أو

األقصةةل  قق ةةورة يتجةةاوة احلةةد
كةغ   750املري وح به لكت تها 

غووري يتجوواوز الكتلووة  ال هلكنوو
 احملّملوووووووووة للسووووووووويارة، حيوووووووووث

يتجووووووووواوز جممووووووووووع احلووووووووود  ال
األقصووى املسوومو  بووه لكتلووة 
املركبات املوصولة علوى هوذا 

 .كغ  3 500النحو 

يتجةةاوة احلةةد األقصةةل  ال الةةيت الريةةيارات
كةةةةةةةةةةةةغ   3 500هةةةةةةةةةةةةا تاملةةةةةةةةةةةة ذوأل بةةةةةةةةةةةةه لكت 

ىةةةةدد مةةةةن  املصووووممة واملصوووونعة لنقوووولو
يايةةد ىةةن يانيةةة  إل ةةافة دىل  ال الركووا 

املدرجةةة  واةةا الريةةياراتالريةةا    ونةةوة 
يتجةةةةاوة احلةةةةد  ال يف تةةةةذي الفئةةةةة قق ةةةةورة

 كغ.  750األقصل امل ذوأل به لكت تها 
ودون اإلخالل محكام قواعد املوافقوة 
على نوع املركبوات املعنيوة،  ووز وصول 
السووووووويارات املدرجوووووووة يف هوووووووذه الفئوووووووة 
 قطوورة يتجواوز احلوود األقصوى املوولذون 

 كووووووووووغ شووووووووووريطة  750بووووووووووه لكتلتهووووووووووا 
يتجووواوز احلووود األقصوووى املووولذون بوووه  أال
  4 250 هوووذه وحووودة املركبوواتكتلووة ل

 حال  اوزت وحدة املركبات ويف كغ.
 وووووووووز  ال ف نووووووووه كووووووووغ  3 500 هووووووووذه

 بعووود إاوووام السوووا   تووودريباً  إال قياد وووا،
اجتيوووووووووووووازه اختبووووووووووووواراً للمهوووووووووووووارات  أو

 . 6)والسلوك

 هاء-ابء
 مقيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  

الئةةةةةةةةةةةةةتع اي رخةةةةةةةةةةةةةص 
قيةةةادة اال ةةةاد األورو  
الصةةةةةةةادرة ابتةةةةةةةداً  مةةةةةةةن 

كانوأل الثا /ي اي    19
2013: 

جمموووووع احلوووود األقصووووى 
 ≥املسوومو  بووه للكتلووة 

 كغ  4 250
 بقيووووووووووووادة ُيسوووووووووووومح ال

 الثالثية الدراجات

تصةةةةةةةةةة يح  يفالفئةةةةةةةةةةة    
القيةةةةادة الةةةةدوا تقتصةةةة  
ى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيارات 
 املواةةةةةةةةةةةولة قق ةةةةةةةةةةةورات

يتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوة احلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ال
األقصل لكت تها الكت ةة 
غةةةةةةةةع احملّ  ةةةةةةةةة ل   كبةةةةةةةةة 
القةةةاط ة ويكةةةوأل ه ةةةوع 
احلةةد األقصةةل املريةة وح 

 كةةةةةةةةةةةغ  3 500 ≥بةةةةةةةةةةةه 
 .فق 

الريةةةةةةةةةةةةةيارات فةةةةةةةةةةةةةاف ت ةةةةةةةةةةةةة   جيم
الفئةةةةةةةة داي، الةةةةةةةيت  يفاملدرجةةةةةةةة 

يتجاوة احلد األقصل املري وح 
 كةةةةةةةةةةغ   3 500بةةةةةةةةةه لكت تهةةةةةةةةةا 

ئةةةةةةةةةةةةةةةيارات الفئةةةةةةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةةةةةةيج  أو
يتجةةةةةاوة  ال املواةةةةةولة قق ةةةةةورة

احلةةةةةةد األقصةةةةةةةل املريةةةةةةة وح بةةةةةةةه 
 كغ.  750 لكت تها

 يفالريةةةةةةةةيارات فةةةةةةةةةاف ت ةةةةةةةةة  املدرجةةةةةةةةةة 
، الةةةةةةةيت يتجةةةةةةةاوة دال أو 1 دالالفئتةةةةةةني 

 500احلةةد األقصةةةل املةةة ذوأل بةةةه لكت تهةةةا 
واملصووممة واملصوونعة لنقوول عوودد كةةغ   3

يزيد عن مثانية ابإلضافة  ال من الركا 
 الريةةةةةةياراتونةةةةةةوة واةةةةةةا  إىل السووووووا  ؛

يتجةاوة  ال املدرجة يف تذي الفئةة قق ةورة
  750احلةةد األقصةةةل املةةة ذوأل بةةةه لكت تهةةةا 

 كغ.

  جيم

الريةةةةةةةةيارات املريةةةةةةةةتودمة ل قةةةةةةةةا  دال
تاةةةةج أكثةةةة  مةةةةن الةةةةيت ال كةةةةا  و 
 إل ةةةةةةةةافة دىل مقاعوووووووود يانيةةةةةةةةة 
ئةةةةةةةيارات  أو الريةةةةةةةا   مقعووووووود 

 الفئةةةةةةةةة داي املواةةةةةةةةولة قق ةةةةةةةةورة
يتجةةةةةةةةةةةةاوة احلةةةةةةةةةةةةد األقصةةةةةةةةةةةةل  ال

 كغ.  750 املري وح به لكت تها

ل قا ىةدد املصممة واملصنعة الرييارات 
يايد ىن يانيةة  إل ةافة دىل الركا  من 

الريةةةا    ونةةةوة واةةةا امل كبةةةات املدرجةةةة 
يتجةةةةاوة احلةةةةد  ال يف تةةةةذي الفئةةةةة قق ةةةةورة

 كغ.  750األقصل امل ذوأل به لكت تها 
 

  دال

 بشلن النص امللون. 4انظر امللحوظة يف الصفحة 

__________ 

نوة أيااً ل ةدوي األىاةا  أأل ترةا  احلصةوي ى ةل التةدريح واجتيةاة اختبةار املهةارات والرية وو ك يه ةا. وترةع الةدوي األىاةا    6)
 دىل ح  قيادة وحدة امل كبات تذي يف رخصة القيادة  ئتودا  رما او اىة ذي الص ة.
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التفاقيوة السوري علوى  6مون املرفو   8فئة تصريح القيادة الدويل املناسبة لفئات املركبات الواردة يف الفقورة 
 )اتبع( 1968 لعام الطرق

 الفئة

تعريوووووف اتفاقيوووووة السوووووري علوووووى 
)تعووووديل  1968 لعووووام الطوووورق
 (2006آذار/مارس  28

تعريوووف التوجيوووه الثالوووث لالحتووواد األورويب 
  20املووووووووووؤرخ  EC/2006/126 )التوجيووووووووووه

 (2006كانون األول/ديسمرب 

الفئوووة املناسوووبة والقيوووود 
املسوووووووجلة يف تصوووووووريح 

 القيادة الدويل

معلومووووووووووات حلوووووووووواملي 
رخوووص قيووووادة االحتوووواد 
األورويب الصووووووووووووووووووادرة 

كووانون   19ابتوداءً موون 
 2013الثاين/يناير 

ئةةةةةةةةةةةيارات الفئةةةةةةةةةةةة    املواةةةةةةةةةةةولة  هاء-ابء
قق ةةةةةورة يتجةةةةةاوة احلةةةةةد األقصةةةةةل 

كةةةةغ   750 املريةةةة وح بةةةةه لكت تهةةةةا
 ّ  ةةةةةةةةةاحملكت ةةةةةةةةة غةةةةةةةةع الويتجةةةةةةةةاوة 
ئةةةةةةيارات الفئةةةةةةة     أو  ل ريةةةةةةيارة

املواةةةةولة قق ةةةةورة يتجةةةةاوة احلةةةةةد 
األقصةةةةةةل املريةةةةةة وح بةةةةةةه لكت تهةةةةةةا 

ه ةوع يتجاوز كغ، حيث   750
احلةةد األقصةةل املريةة وح بةةه لكت ةةة 
امل كبةةةةةةةات املواةةةةةةةولة ى ةةةةةةةل تةةةةةةةذا 

 كغ.  3 500ال جو 

املوافقةةةة ى ةةةل قواىةةةد دوأل اإلخةةةاي احكةةةا  
نةةةةةةوع امل كبةةةةةةات املع يةةةةةةة، وحةةةةةةدات امل كبةةةةةةات 
 امل لفةةةةةة مةةةةةن ئةةةةةيارة مةةةةةن الفئةةةةةة    ومق ةةةةةورة

احلةةةةةد يتجووووواوز  ال حيةةةةةثشوووووبه مقطوووووورة  أو
 ةةةبه  أو األقصةةةل املةةة ذوأل بةةةه لكت ةةةة املق ةةةورة

 كغ.  3 500املق ورة 

 هاء-ابء
الئةةةةتع اي  مقيّةةةةد ةةةة   

رخةةةةةةةص قيةةةةةةةادة اال ةةةةةةةاد 
األورو  الصةةادرة ابتةةداً  

كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانوأل   19مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
 :2013الثا /ي اي  

 املووولذوناحلوود األقصوووى 
 بوووووووه لكتلوووووووة املقطوووووووورة

 ≥شوووووووبه املقطوووووووورة  أو
 كغ  3 500

 

ئةةةةةةةيارات الفئةةةةةةةة جةةةةةةةيج املواةةةةةةةولة  هاء-جيم
قق ةةةةةورة يتجةةةةةاوة احلةةةةةد األقصةةةةةل 

 كغ.  750 املري وح به لكت تها

دوأل اإلخةةةاي احكةةةا  قواىةةةد املوافقةةةة ى ةةةل 
نوع امل كبات املع ية، وحدات امل كبات حيث 
يتجاوة احلد األقصل امل ذوأل به لكت ة امل كبةة 
 القةةةةةةةاط ة يف الفئةةةةةةةة جةةةةةةةيج أىةةةةةةةاي ومق ور ةةةةةةةا

 كغ.  750 شبه مقطور ا أو

   هاء-جيم

ئةةةةةةةةةيارات الفئةةةةةةةةةة داي املواةةةةةةةةةولة  هاء-دال
قق ةةةةةورة يتجةةةةةاوة احلةةةةةد األقصةةةةةل 

 كغ.  750 املري وح به لكت تها
 

دوأل اإلخةةةاي احكةةةا  قواىةةةد املوافقةةةة ى ةةةل 
نةةةةةةوع امل كبةةةةةةات املع يةةةةةةة، وحةةةةةةدات امل كبةةةةةةات 
حيةةةةث ت ت ةةةةا امل كبةةةةة القةةةةاط ة دىل الفئةةةةة داي 
ويتجةةةةاوة احلةةةةد األقصةةةةةل املةةةة ذوأل بةةةةه لكت ةةةةةة 

 كغ.  750مق ور ا 

  هاء-دال

 بشلن النص امللون. 4الصفحة انظر امللحوظة يف 
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 لالتفاقية  6من املرف   9فئة تصريح القيادة الدويل املناسبة للفئات الفرعية من املركبات الواردة يف الفقرة 

 الفئة

تعريوووووف اتفاقيوووووة السوووووري علوووووى 
)تعووووديل  1968 لعووووام الطوووورق
 (2006آذار/مارس  28

تعريوووف التوجيوووه الثالوووث لالحتووواد األورويب 
  20املووووووووووؤرخ  EC/2006/126 )التوجيووووووووووه

 (2006كانون األول/ديسمرب 

الفئوووة املناسوووبة والقيوووود 
املسوووووووجلة يف تصوووووووريح 

 القيادة الدويل

معلومووووووووووات حلوووووووووواملي 
رخووووص قيووووادة االحتوووواد 
األورويب الصوووووووووووووووووووادرة 

كووانون   19ابتووداءً موون 
 2013الثاين/يناير 

ذات العجلتوووووووووووووووووووني وذات امل كبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات   ميم-ألف
الةةةةةةةيت  ةةةةةةةا ئةةةةةةة ىة  العجوووووووالت الوووووووثالث

  45تايةةةةةةةةةد ىةةةةةةةةةن  ال قصةةةةةةةةةو ي ية  تصةةةةةةةةة
 الدراجات الرابعية اخلفيفةكج/ئاىة و

 1 ابءو  7)1 ألف
 مقيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 لائتع اي:

 ≥السووورعة التصوووميمية 
 ساعة/كم  45

 يف 1 الفئةةةةةةةةةةةةةةةة ألةةةةةةةةةةةةةةةف
تص يح القيادة الةدوا 
تقتصةة  ى ةةل امل كبةةات 
 ذات العج تني فق .

 الةةةةةةةةةةةدراجات البواريةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةيت 1ألف 
تتجةةةةةةةةةةاوة قةةةةةةةةةةدر ا املكعبةةةةةةةةةةة  ال

تتجاوة  وال مكعحئج  125
كي ةةووات )دراجةةات   11قو ةةا 

 فارية خفيفة .

تتجةاوة ئةةعة  ال الةيت البواريةةالةدراجات 
 ،مكعةةةةةةةةةةةةةةةةةةحئةةةةةةةةةةةةةةةةةج  125أئةةةةةةةةةةةةةةةةة وانتها 

 كي ةةةةةةةةةةةةةةةةةووات  11تتجةةةةةةةةةةةةةةةةةاوة قو ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  وال
  0,1تتجووووووواوز نسوووووووبة قو ا/وز وووووووا  وال

 ، مةةةةةةةةةةل ى بةةةةةةةةةةة جانبيةةةةةةةةةةةكيلووات/كووووووووووغ
 ارية الثالثية والدراجات الببدو ا   أو
 .كيلووات  15تتجاوز قو ا  ال اليت

 1 ابءو  8)1 ألف
 مقيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  

الئةةةةةةةةةةةةةتع اي رخةةةةةةةةةةةةةص 
قيةةةادة اال ةةةاد األورو  
الصةةةةةةةادرة ابتةةةةةةةداً  مةةةةةةةن 

كانوأل الثا /ي اي    19
2013: 

  0,1 ≥القوة/الووووووووووووزن 
 كغ/كيلووات

الووووووووودراجات الثالثيوووووووووة 
 كيلووات  15 ≥

ال ُيسوووووووووووومح بقيووووووووووووادة 
  الدراجات الرابعية

 يف 1 الفئةةةةةةةةةةةةةةةة ألةةةةةةةةةةةةةةةف
تص يح القيادة الةدوا 
تقتصةة  ى ةةل امل كبةةات 
 ذات العج تني فق .

 الةةةةةةدراجات البواريةةةةةةة مةةةةةةل ى بةةةةةةة جانبيةةةةةةة  2ألف 
  35تتجةةةةةةةةاوة قو ةةةةةةةةا  ال بةةةةةةةةدو ا الةةةةةةةةيت أو

تتجةةةةاوة نريةةةةبة قو ا/وة ةةةةا  وال كي ةةةةووات
تكةةةوأل حمولةةةة ىةةةن  وال كي ووات/كةةةغ  0,2

 م كبة ذات قوة تايد ىن  عف قو ا.

 ألف
 مقيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  
 لائتع اي:

 كيلووات  35 ≥القوة 
  0,2 ≥القوة/الووووووووووووزن 

 كغ/كيلووات
غوووري ةولوووة عووون مركبوووة 
ذات قوووووووة تزيوووووود عوووووون 

 .ضعف قو ا

 

الوودراجات الب اريووة الثالثيووة  1 ابء
 .الدراجات البوارية ال  ىيةو

 

 1 ابء .الدراجات ال  ىية
الئةةةتع اي  مقيّةةةد ةةة   

رخةةةةةةةص قيةةةةةةةادة اال ةةةةةةةاد 
األورو  الصةةادرة ابتةةدا ً 

 كةةةةانوأل الثةةةةا /  19مةةةةن 
 :2013ي اي  

ال يُسوووووووووووووومح بقيووووووووووووووادة 
 الدراجات الثالثية

 

__________ 

 قتصادية األوروبية دذأل القيادة تذا ى ل امل كبات ذات العج تني فق .ئتقص  األط اف املتعاقدة من خارج امل  قة اال  7)
  .7امل جل نفريه )احلا ية   8)
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 6مووون املرفووو   9فئوووة تصوووريح القيوووادة الووودويل املناسوووبة للفئوووات الفرعيوووة مووون املركبوووات الوووواردة يف الفقووورة 
 )اتبع(  لالتفاقية

 الفئة

السوووووري علوووووى تعريوووووف اتفاقيوووووة 
)تعووووديل  1968 لعوووام الطووورق
 (2006آذار/مارس  28

تعريوووف التوجيوووه الثالوووث لالحتووواد األورويب 
  20املوووووووووؤرخ  EC/2006/126 )التوجيوووووووووه

 (2006كانون األول/ديسمرب 

الفئوووة املناسوووبة والقيوووود 
املسوووووووجلة يف تصوووووووريح 

 القيادة الدويل

معلومووووووووووات حلوووووووووواملي 
رخوووص قيووووادة االحتوووواد 
األورويب الصووووووووووووووووووادرة 

كووانون   19ابتوداءً موون 
 2013الثاين/يناير 

 ت ةةةةةةةةةةةة الريةةةةةةةةةةةةيارات،  ئةةةةةةةةةةةةتث ا   1 جيم
املدرجةةةةةةةةةةةةة يف الفئةةةةةةةةةةةةة داي الةةةةةةةةةةةةيت 
يتجةةةاوة احلةةةد األقصةةةل املريةةة وح 

 هكةةةةغ لك ةةةة  3 500بةةةةه لكت تهةةةةا 
 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ   7 500يتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوة  ال
 1 جةيجالف ىيةة ئيارات الفئة  أو

يتجاوة احلد  ال قق ورةاملواولة 
 األقصةةةةةل املريةةةةة وح بةةةةةه لكت تهةةةةةا

 كغ.  750

الريةةةةيارات فةةةةاف ت ةةةة  املدرجةةةةة يف الفئةةةةة 
داي والةةةةيت يايةةةةد احلةةةةد األقصةةةةل املةةةة ذوأل بةةةةه 

يتجةةةاوة  ال هكةةةغ لك ةةة  3 500لكت تهةةةا ىةةةن 
صووونعة لنقووول املصوووممة و واملكةةةغ    7 500

يزيووووود عووووون مثانيوووووة  ال عووووودد مووووون الركوووووا 
ونةةةةةةةةوة واةةةةةةةةةا   ابإلضووووووووافة إىل السوووووووووا  

 الريةةةةيارات املدرجةةةةة يف تةةةةذي الفئةةةةة قق ةةةةورة
يتجاوة احلةد األقصةل املة ذوأل بةه لكت تهةا  ال

 كغ.  750

  1 جيم

السووووويارات املسوووووت دمة لنقووووول  1 دال
تضووم أكثوور موون الوويت الركووا  و 

مثانيوووووووة مقاعووووووود ابإلضوووووووافة إىل 
تضووم  ال هووامقعوود السووا   ولكن

مقعوداً ابإلضوافة  16أكثر مون 
سوويارات  أو إىل مقعوود السووا  ؛
املوصووولة  1 الفئووة الفرعيووة دال

يتجووووووووواوز احلووووووووود  ال  قطوووووووووورة
 األقصووى املسووومو  بووه لكتلتهوووا

 كغ.  750

الرييارات املص  ة واملصة عة ل قةا ىةدد مةن 
راكبةةةاً  إل ةةةافة دىل  16يتجةةةاوة  ال ال كةةةا 
  ونوة واةا   8يتجاوة طو ا  وال الريا  

 الريةةةةيارات املدرجةةةةة يف تةةةةذي الفئةةةةة قق ةةةةورة
يتجاوة احلةد األقصةل املة ذوأل بةه لكت تهةا  ال

 كغ.  750

 1 دال
الئةةةةتع اي  مقيّةةةةد ةةةة   

رخةةةةةةةص قيةةةةةةةادة اال ةةةةةةةاد 
األورو  الصةةادرة ابتةةداً  

كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانوأل   19مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
 :2013الثا /ي اي  

 م 8 ≥الطول 

 

 1 يارات الفئووووة الفرعيووووة جوووويمسوووو هاء-1 جيم
املوصوووولة  قطوووورة يتجووواوز احلووود 
األقصووووى املسوووومو  بووووه لكتلتهووووا 

يتجوووووووواوز  ال لكنووووووووهكووووووووغ   750
احملّملوووووة للسووووويارة، غوووووري الكتلوووووة 
يتجوووواوز جمموووووع احلوووود  ال حيووووث

األقصوووووى املسوووووومو  بووووووه لكتلووووووة 
املركبوووووات املوصوووووولة علوووووى هوووووذا 

 كغ.  12 000النحو 

دوأل اإلخةةاي احكةةا  قواىةةد املوافقةةة ى ةةل 
يةةةةةة، وحةةةةةدات امل كبةةةةةةات نةةةةةوع امل كبةةةةةات املع 

أىةةةةاي املواةةةةةولة  1 املدرجةةةةة يف الفئةةةةة جةةةةيج
قق ةةةورة يتجةةةاوة احلةةةد األقصةةةل املةةة ذوأل بةةةه 

يتجةةاوة احلةةد  أال كةةغ  ةة ي ة  750لكت تهةةا 
وحةةةدة امل كبةةةات كت ةةةة األقصةةةل املةةة ذوأل بةةةه ل

كةةةةةةغ. ودوأل اإلخةةةةةةاي احكةةةةةةةا    12 000
قواىةةةد املوافقةةةة ى ةةةل نةةةوع امل كبةةةات املع يةةةةة، 
وحةةةدات امل كبةةةةات الةةةةيت ت ت ةةةةا فيهةةةةا امل كبةةةةة 

احلةةةةد األقصةةةةل  ويايةةةةدالقةةةةاط ة دىل الفئةةةةة    
غ كة  3 500 ىةن امل ذوأل به لكت ة مق ور ا

يتجةاوة احلةد األقصةل املة ذوأل بةه  أال   ي ة
 كغ.  12 000 كبات وحدة املكت ة ل

 هاء-ابءو هاء-1 جيم
الئةةةةةةتع اي  مقيّةةةةةةد ةةةةةة   

رخةةةةةةةةةص قيةةةةةةةةةادة اال ةةةةةةةةةاد 
األورو  الصةةةةةةادرة ابتةةةةةةةدا ً 

 كةةةةةةانوأل الثةةةةةةا /  19مةةةةةةن 
)في ةةةةةةةةةةةةةةةا  2013ي ةةةةةةةةةةةةةةةاي  

 يفتةةا  -يتصةةا  لفئةةة   
 تصاريح القيادة الدولية :
جممووووووع احلووووود األقصوووووى 
 ≥املسووومو  بوووه للكتلوووة 

 كغ  12 000

 يفتةةةةا  -1 الفئةةةةة جةةةةيج
تصاريح القيةادة الدوليةة 
تقتصةةةة  ى ةةةةل امل كبةةةةات 
 القةةةاط ة مةةةن الفئةةةة جةةةيج

 فقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت 1
يتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوة احلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ال

األقصةةةةةل املريةةةةة وح بةةةةةةه 
لكت ةة مق ورا ةةا الكت ةةة 
غةةةةةةةةع احملّ  ةةةةةةةةة ل   كبةةةةةةةةة 

 القاط ة.
 يفتةةةةةةةةةةةةةةةا  -الفئةةةةةةةةةةةةةةةة   

تصاريح القيةادة الدوليةة 
زيةةةةا امل كبةةةةات القةةةةاط ة 
مةةةةةةةن الفئةةةةةةةة   ، لكةةةةةةةن 

هبةةةةةةةةةةا  الكت ةةةةةةةةةةة املةةةةةةةةةة ذوأل
 لوحةةةةدة امل كبةةةةات نةةةةح

  12 000تايد ىةن  أال
 كغةةةةج وفقةةةةاً ل فئةةةةة جةةةةيج

رخةةةةةةةةةةةةةص  يفتةةةةةةةةةةةةةا  -1
 اال اد األورو 
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 الفئة

السوووووري علوووووى تعريوووووف اتفاقيوووووة 
)تعووووديل  1968 لعوووام الطووورق
 (2006آذار/مارس  28

تعريوووف التوجيوووه الثالوووث لالحتووواد األورويب 
  20املوووووووووؤرخ  EC/2006/126 )التوجيوووووووووه

 (2006كانون األول/ديسمرب 

الفئوووة املناسوووبة والقيوووود 
املسوووووووجلة يف تصوووووووريح 

 القيادة الدويل

معلومووووووووووات حلوووووووووواملي 
رخوووص قيووووادة االحتوووواد 
األورويب الصووووووووووووووووووادرة 

كووانون   19ابتوداءً موون 
 2013الثاين/يناير 

 1 يارات الفئوووووة الفرعيوووووة دالسووووو هاء-1 دال
املوصولة  قطورة غوري مسوت دمة 

ويتجووووووووووووواوز  الركوووووووووووووا لنقووووووووووووول 
األقصووووووى املسوووووومو  بوووووووه  احلوووووود

 هكوووووووووووغ لكنووووووووووو  750لكتلتهووووووووووا 
احملّملووووة غووووري يتجوووواوز الكتلووووة  ال

يتجاوز جممووع  ال للسيارة، حيث
احلد األقصوى املسومو  بوه لكتلوة 
املركبوووووات املوصوووووولة علوووووى هوووووذا 

 .كغ  12 000النحو 

دوأل اإلخةةةةةةةاي بقواىةةةةةةةد املوافقةةةةةةةةة ى ةةةةةةةل نةةةةةةةةوع 
 1 املدرجةةةةة يف الفئةةةةة داي الريةةةةياراتامل كبةةةةات، 

واةةولة قق ةةورة يتجةةاوة احلةةد األقصةةل املأىةةاي 
 كغ.  750 لكت تهابه امل ذوأل 

  9)هاء-1 دال
الئةةةةةةتع اي  مقيّةةةةةةد ةةةةةة   

رخةةةةةةةةةص قيةةةةةةةةةادة اال ةةةةةةةةةاد 
األورو  الصةةةةةةادرة ابتةةةةةةةدا ً 

كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانوأل   19مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
: 2013الثا /ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي  

طوووول املركبوووة السووواحبة 
 م 8 ≥

 يفتةةةةةةةةا  -1 الفئةةةةةةةةة داي
تصةةةةة يح القيةةةةةادة الةةةةةدوا 
تقتصةةة  ى ةةةةل الريةةةةيارات 
 املواةةةةةةةةةةةةولة قق ةةةةةةةةةةةةورات

يتجاوة احلد األقصةل  ال
املريةةةةةةة وح بةةةةةةةه لكت تهةةةةةةةا 
الكت ةةةةةةةةةةة غةةةةةةةةةةع احملّ  ةةةةةةةةةةة 
ل   كبةةةة القةةةاط ة ويكةةةوأل 
ه ةةةةةةوع احلةةةةةةد األقصةةةةةةل 
 ≥املريةةةة وح بةةةةه ل كت ةةةةة 

 .كغ  12 000
 

__________ 

لةةن زيةةا األطةة اف املتعاقةةدة مةةن خةةارج اال ةةاد األورو  دال املق ةةورات الةةيت ال يتجةةاوة احلةةد األقصةةل املريةة وح بةةه لكت تهةةا الكت ةةة   9)
القيادة تذا ى ل حد أقصل مرية وح بةه لكت ةة امل كبةات املواةولة ى ةل تةذا ال جةو يصةا  ل   كبة القاط ة وئتقص  دذأل احملّ  ة غع

 كغ.  12 000ه وىه دىل 


