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(UNECE( أ.1: لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

 هي إحدى لجان األمم املتحدة اإلقليمية الخمس، وتُدار من ِقبل املجلس االقتصادي واالجتامعي )UNECE( لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

)ECOSOC(. وتأسست يف 1947 بتكليف للمساعدة يف إعادة بناء أوروبا يف مرحلة ما بعد الحرب وتطوير النشاط االقتصادي وتعزيز العالقات 

 مبثابة املحفل الفريد للتعاون والحوار االقتصادي بني UNECE االقتصادية بني الدول األوروبية، وبني أوروبا وبقية العامل. وخالل الحرب الباردة، كانت

 الرشق والغرب. وعىل الرغم من التعقيد الذي صاحب هذه الفرتة، إال أنه تم تحقيق إنجازات ملحوظة بتوافق اآلراء الذي أمكن التوصل إليه بشأن

.العديد من اتفاقات املواءمة والتوحيد

تكتسب الباردة، مل  الحرب  بعد  ما  منذ مطلع UNECE يف فرتة  أيًضا وظائف جديدة.  اكتسبت  بل  الجديدة فحسب،  األعضاء  الدول   الكثري من 

 التسعينات من القرن املايض، ركزت املؤسسة عىل تحليل العملية االنتقالية، باستخدام خربتها يف املواءمة لتسهيل دمج دول أوروبا الوسطى والرشقية

.يف األسواق العاملية

UNECE هي املحفل الذي تأيت إليه دول أوروبا الغربية والوسطى والرشقية ووسط آسيا وشامل أمريكا، 56 دولة يف املجمل، لصياغة أدوات تعاونها 

 االقتصادي. ويتعلق هذا التعاون باالقتصاد واإلحصاء والبيئة والنقل والتجارة والطاقة املستدامة واألخشاب واملوائل. توفر اللجنة إطار عمل إقليميًا

 لتوضيح االتفاقات والقواعد واملعايري ومواءمتها. يقدم خرباء اللجنة املساعدة الفنية لدول جنوب رشق أوروبا ورابطة الدول املستقلة. وتأخذ هذه

 املساعدة شكل الخدمات االستشارية والحلقات الدراسية التدريبية وحلقات العمل التي ميكن للدول من خاللها مشاركة تجاربها وأفضل املامرسات

.الخاصة بها

مقر األمم املتحدة يف جنيف، سويرسا

لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ©
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EuroMed TSP مرشوع © UNECE جنة النقل الداخيل يف

 UNECE أ.2: النقل يف

 ECOSOC وأطرافها العاملة البالغة 17، وكذلك لجنة ITC وتعد .ECOSOC واملعنية بالنظام املوحد العاملي لتصنيف وتوسيم املواد الكيميائية يف

 ولجانها الفرعية مبثابة هيئات صنع قرار حكومية دولية تعمل عىل تحسني الحياة اليومية لألشخاص واألعامل التجارية حول العامل بطرق ميكن قياسها

.ومن خالل اتخاذ إجراءات ملموسة تحّسن من سالمة املرور واألداء البيئي وكفاءة استخدام الطاقة والقدرة التنافسية لقطاع النقل

 يف 1953 من جانب األمني العام بناًء عىل طلب املجلس االقتصادي واالجتامعي لوضع التوصيات بشأن نقل البضائع ECOSOC تم تشكيل لجنة

 الخطرة. وتم توسيع نطاق صالحياتها لتشمل املواءمة العاملية )متعددة القطاعات( بني أنظمة تصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها يف 1999. وتتكون

 من خرباء من الدول التي متتلك الخربات والتجارب ذات الصلة يف التجارة الدولية ونقل البضائع الخطرة واملواد الكيميائية. وتكون عضويتها محدودة

 من أجل التعبري عن التوازن الجغرايف الصحيح بني جميع املناطق يف العامل ولضامن املشاركة الكافية للدول النامية. وعىل الرغم من أن اللجنة تعد

.UNECE إال أن األمني العام قرر يف عام 1963 أنه سيتم تقديم خدمات األمانة من ِقبل قسم النقل يف ،ECOSOC هيئة فرعية ملجلس
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 مبثابة املحفل الحكومي الدويل الفريد حيث تم إنشاؤها يف 1947 لدعم إعادة بناء خطوط النقل يف أوروبا يف مرحلة ما بعد الحرب. ITC تعد

 وعىل مدار السنوات، تخصصت يف تسهيل التنمية املستدامة واملنسقة لوسائل النقل الداخيل. تنعكس النتائج الرئيسية لهذا العمل الجاري

ا من اتفاقات األمم املتحدة والعديد من اللوائح الفنية األخرى التي يتم تحديثها بصفة منتظمة  والدؤوب ضمن أمور أخرى )1( يف 58 اتفاقً

ا للتنمية املستدامة للنقل الربي والنقل عرب السكك الحديدية والنقل املايئ الداخيل والنقل متعدد الوسائط ا دوليً  وتوفر إطار عمل قانونيً

ا، وكذلك نقل البضائع الخطرة وصناعة املركبات ذات املحركات التي تسري عىل الطرق وفحصها، و)2( يف طرق السيارات الرسيعة ا ودوليً  محليً

ل  العابرة ألوروبا من الشامل إىل الجنوب والسكك الحديدية العابرة ألوروبا ومشاريع خطوط النقل التي تربط بني أوروبا وآسيا، التي تسهِّ

 وهو حل عاملي لتسهيل العبور ،)TIR( التنسيق بني دول متعددة لربامج االستثامر يف البنية التحتية للنقل، و)3( يف نظام النقل الربي الدويل

 التي ميكنها مساعدة الحكومات الوطنية )ForFITS( “الجمريك، و)4( يف األداة التي تُعرف باسم „من أجل نظم داخلية للنقل يف املستقبل

 الناتجة من وسائل النقل الداخيل وتحديد وتصميم سياسات التخفيف من آثار )CO2( واملحلية يف مراقبة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

 تغري املناخ استناًدا إىل تأثريها وتكيفها مع الظروف املحلية، و)5( يف إحصاءات النقل - الطرق والبيانات - التي تم االتفاق عليها عىل الصعيد

 الدويل، و)6( يف الدراسات والتقارير التي تساعد يف تطوير سياسات النقل من خالل تناول القضايا امللحة وفًقا للتحليالت واألبحاث املتطورة.

 أيًضا عىل تكريس اهتامم خاص لنظم النقل الذكية والتنقل الحرضي املستدام والخدمات اللوجستية يف املدن، وكذلك زيادة ITC وتعمل

 مرونة خدمات وشبكات النقل استجابة للتكيّف مع تغرّي املناخ والتحديات األمنية، مبا يف ذلك األمن اإللكرتوين والرتابط القائم بني املركبات

.اآللية

 دول جنوب البحر األبيض املتوسط الرشيكة )الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطني وسوريا  وتونس( يف تنفيذ

 من 2014 إىل 2020، ال سيام يف مجال النقل الحرضي والربي واملساهمة يف إنشاء )RTAP( الجوانب التنظيمية لخطة العمل اإلقليمية للنقل

 نظام متكامل يف منطقة البحر األبيض املتوسط. ويتم تحقيق أهداف املرشوع من خالل زيادة استدامة وأداء عمليات النقل يف منطقة البحر

 األبيض املتوسط من خالل زيادة السالمة يف عمليات النقل وزيادة الكفاءة وانخفاض تكاليف النقل وانخفاض التأثري البيئي الناجم عن النقل،

.مام يؤدي إىل املساهمة يف التكامل االقتصادي اإلقليمي والرفاهية االقتصادية وخلق فرص عمل

أ.3: مرشوع دعم النقل مبنطقة أوروبا والبحر األبيض املتوسط املموَّل من االتحاد األورويب

.قام االتحاد األورويب بتعليق التعاون املبارش مع السلطات السورية منذ عام 2011، حتى إشعار آخر
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أعاله. املوضحة  الرئيسية  املتوسط مستندة إىل األهداف  األبيض  البحر  الرئيسية للمرشوع طوال مساره يف منطقة جنوب  املهمة   ستكون 

:وبصورة أكرث دقة سيقوم املرشوع مبا ييل

 ذات الصلة بهدف تعزيز اللوائح التنظيمية املنسقة UNECE التشجيع اإلضايف لالنضامم إىل ودعم تنفيذ اتفاقات

التابعة لألمم املتحدة لصناعة مركبات أكرث أمانًا وأقل تلوثًا بالنقل يف املنطقة، مبا يف ذلك لوائح املركبات   املتعلقة 

والفحص الفني الدوري عليها؛

 املساعدة يف إنشاء وتشغيل سلطات النقل الحرضي ودعم طرح حلول إدارة األسطول التي تتميز بالكفاءة 

؛(SUMP) واالبتكار، مبا يتامىش مع إرشادات خطة االتحاد األورويب للتنقل الحرضي املستدام

املحددة  التنظيمية  اإلصالحات  إجراءات  بشأن  تقدم  إحراز  الرشيكة، مساعدتها يف  الدول   بناًء عىل طلب 

األوروبية الفنية  املساعدة  مشاريع  من  آخر  أي مرشوع  من  املشمولة  غري  اإلقليمي  بالنقل  الخاصة  العمل   لخطة 

املتوسطية؛

تحديد األهداف واألولويات املحددة، ذات الصلة بظروف الدولة؛  

.التوعية بخصوص أنشطتها بني أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف الدول الرشيكة ويف أوروبا 

 يف الجنوب. طوال فرتة املرشوع، يتم تنظيم حلقات العمل واملؤمترات والتدريبات - (ENI) يتم تنفيذ املرشوع يف إطار الصك األورويب للجوار

.والجوالت الدراسية، ويتم إجراء الدراسات، ومشاركة املامرسات الجيدة، وتنفيذ أنشطة املساعدة الفنية يف جميع الدول األوروبية املتوسطية

 من كل الدول األوروبية املتوسطية الرشيكة، مل يكن هناك سوى مرص وتونس من بني األطراف املتعاقدة التفاق عام 1958، ومل يكن أي منها 

من بني األطراف املتعاقدة التفاق عام 1997
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 الغرض من خرائط
 الطرق ونطاقها

وأهدافها
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خالل من  العامل،  حول  واإلصابة  للوفاة  رئيسيًا  سببًا  تُعد  حيث  مقبولة،  غري  بصورة  مرتفًعا  الطرق  عىل  املرور  حوادث  عدد   يبقى 

الخسائر هذه  من   %90 نسبة  حدوث  مع  العام،  يف  شخص  مليون   50 حوايل  وإصابة  شخص  مليون   1.3 من  أكرث  مقتل  يف   التسبب 

العاملية املتحدة  األمم  خطة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  املشكلة.  هذه  لعالج  تدابري  بالعامل  ومنطقة  دولة  كل  تنفذ  لنامية.  ا الدول   يف 

مخصصة  3 الركيزة  تكون  بينها  من  ركائز،   5 عىل  تقوم  والتي   2020 إىل   2011 من  الطرق  عىل  السالمة  أجل  من  العمل   لعقد 

املنتدى بواسطة  تطويرها  تم  التي  املركبات  لوائح  بتطبيق  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  الخطة  وتويص   . نًا أما األكرث   للمركبات 

.WP.29 العاملي

يف املنطقة  يف  الرشيكة  الدول  دعم  يف  أخرى،  أمور  بني  من  النقل،  قطاع  لدعم  املتوسطي  األورويب  املرشوع  يشرتك  الغاية،  لهذه   تحقيًقا 

بها امللحقة  والقواعد  املتحدة  لألمم  التابعة  املركبات  لوائح  بشأن  و1997   1958 عامي  اتفاقات  وتنفيذ  إىل  .االنضامم 

 تكون هذه ،)PTI( وأنظمة الفحص الفني الدوري )VTA( عىل الرغم من أن الدول األوروبية املتوسطية لديها أنظمة اعتامد نوع املركبة 

اتفاقات إىل  االنضامم  أنه من خالل  املنطقة  املركبات يف  بلوائح  املتعلقة  األنشطة  تنفيذ  أوروبا. كشف  السارية يف  تلك  بعيدة عن   األنظمة 

املتوسطية الرشيكة. مع ذلك، تبقى املشكلة الدول األوروبية  املركبات بصورة كبرية يف جميع   عامي 1958 و1997 وتنفيذها، ستزيد سالمة 

التحضري لالنضامم إىل هذه االتفاقات وتنفيذها حتى ميكنها االستفادة من أحكامها، مع ضامن استخدام مركبات أكرث  الرئيسية لها يف كيفية 

بالفعل املتداولة  وأيًضا  حديثًا  املسجلة  تلك  دولها،  يف  تلويثًا  وأقل  .أمانًا 

بني باالشرتاك  إعدادها  تم  التي  الحالية،  الوثيقة  الفرعية ،EuroMed TSPو UNECE تعرض  الخطوات  من  والعديد  الرئيسية   الخطوات 

عامي 1958 االنضامم التفاقات  ترغب يف  التي  العامل  الدول عىل مستوى  الرشيكة، وغريها من  املتوسطية  األوروبية  الدول  يتعني عىل   التي 

الطريق )خريطة  اتباعها  بالكامل،  وتنفيذها  .)و1997 
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التي  االسرتاتيجية  القضايا  عىل  الضوء  تسلطان  كام  واملسؤوليات،  التنسيق  ذلك  يف  مبا  لالنضامم،  التحضريية  األعامل  خطوتني  أول   تتناول 

الطرق خرائط  وتنتهي  الصلة.  ذات  واإلجراءات  واألهلية  االتفاق  إىل  االنضامم  مع  الثالثة  الخطوة  وتتعامل  االنضامم.  قبل  مراعاتها   يجب 

الخامسة الخطوة  يف  تناولها  يتم  التي  واإلنفاذ  الدعم  لتدابري  املهمة  .بالجوانب 

فقط  إلكرتونية  بصيغة  يتوفر  معظمها  فإن  حجمها،  بسبب  ذلك،  ومع  ملحقة.  الصلة  ذات  والترشيعية  التوضيحية  الوثائق  جميع  .وتكون 

WP. 29 © EuroMed TSP الدول األوروبية املتوسطية املشاركة يف جلسة
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 الجزء األول: اتفاق عام

1958
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اتفاق عام 1958
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يف جنيف UNECE 29 للجنة.WP اجتامع املنتدى العاملي

لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ©

ج.1 صناعة مركبات أكرث أمانًا وصديقة للبيئة

الجانب وعىل  اإلجاميل.  املحيل  الناتج  يف  كبرية  بدرجة  السيارات،  صناعة  جانب  إىل  ويساهم  االقتصاد،  يف  أساسيًا  دوًرا  الربي  النقل   يلعب 

امللوثة الضوضاء واالنبعاثات  الطرق وكذلك  الرئيسية: حوادث  السلبية  الجوانب  اثنني من  تنطوي عىل  الطرق  املرور عىل  فإن حركة  .اآلخر، 

للجنة التابع  العاملي  املنتدى  إنشاء  باسم UNECE تم  أيًضا  واملعروف  املركبات،  لوائح  يف.WP ملواءمة  الداخيل  النقل  لجنة  ِقبل  من   ،29 

UNECE  )ITC( تقف التي  الفنية  العقبات  عىل  القضاء  خالل  من  الدولية  التجارة  وتسهيل  السلبيني  الجانبني  هذين  لحل   1952 عام   يف 

يف ترغب  املتحدة  األمم  لنظام  تابعة  منطقة  أو  دولة  أي  لتشمل  الجغرافية  تغطيته  فتح  املايض،  القرن  نهاية  منذ  املركبات.  تجارة   أمام 

البيئي وأدائها  املركبات  زيادة سالمة  يف  .التعاون 

املتعاقدة األطراف  إىل حكومات  الحكومية )CP( إضافة  للمنظامت  ميكن   ،1958 عام  اتفاق  الحكومية )GO( يف  غري   )NGO( واملنظامت 

استشارية بصفة  ولكن  العاملي،  املنتدى  عمل  يف  .املشاركة 

 يتسم عمل املنتدى العاملي بالشفافية: فيمكن الوصول إىل جداول األعامل ووثائق العمل والتقارير والوثائق غري الرسمية وكذلك االتفاقات

الرسمية غري  العاملة  الفرق  مستندات  جميع  وكذلك  املتحدة  األمم  وقواعد  املتحدة  لألمم  العاملية  الفنية  واللوائح  املتحدة  األمم   ولوائح 

الويب.WP مجانًا عىل موقع .http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html :29 عىل 

من كبري  لعدد  املبارش  اإللزامي  التطبيق  من خالل  الداخلية  ترشيعاتها  تنظيم  األورويب،  االتحاد  بينها  ومن  املتعاقدة،  األطراف  بعض   قررت 

لوائح بعض  أراضيها  عىل  املتعاقدة،  األطراف  بني  من  تكون  ال  التي  األخرى،  الدول  تطبق   .1958 عام  باتفاق  امللحقة  املتحدة  األمم   لوائح 

تطوًعا املتحدة  .األمم 

اليومية ألنشطة اإلدارة  تنفيذ  أمانة.WP يتم  ِقبل  املستدام ،UNECE 29 من  النقل  توجد يف قسم  .والتي 

وتُعقد جلسات.WP تُعقد جلسات  العام.  الفرعية مرتني يف  الخرباء  العاملة من  بالفرق  الخاصة  تلك  تُعقد  بينام  السنة.   29 ثالث مرات يف 

WP.29/AC.2 قبل كل جلسة من جلسات WP.29.



النقل، املموَّل من االتحاد األورويب ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا خرائط طرق املرشوع األورويب املتوسطي لدعم قطاع 

املتحدة لعامي 1958 و1997 وتنفيذها اتفاقات األمم  لالنضامم إىل  17

العاملي  املنتدى  إنتاج هيكل  إعادة  التايل.WP تتم  املخطط  :29 يف 

العاملي املنتدى  التالية.WP يدير  الثالثة  املتحدة  األمم  اتفاقات   29:

و/أو تركيبها  ميكن  التي  الغيار  وقطع  واملعدات  العجالت  ذات  للمركبات  املنسقة  الفنية  املتحدة  األمم  لوائح  اعتامد  بشأن   االتفاق 

.)3 )مراجعة  هذه  املتحدة  األمم  للوائح  وفًقا  املمنوحة  باالعتامدات  املتبادل  االعرتاف  ورشوط  العجالت  ذات  املركبات  يف   استخدامها 

لعام 1958 املتحدة  األمم  ،))اتفاق 

لعام  الفحوص،  بهذه  املتبادل  واالعرتاف  العجالت  ذات  للمركبات  الدورية  الفنية  للفحوص  املوحدة  الرشوط  اعتامد  بشأن   االتفاق 

لعام املتحدة  األمم  )اتفاق   .1997 

1997(,

يف  استخدامها  و/أو  تركيبها  ميكن  التي  الغيار  وقطع  واملعدات  العجالت  ذات  للمركبات  العاملية  الفنية  اللوائح  إنشاء  بشأن   االتفاق 

1998 لعام  املتحدة  األمم  )اتفاق  لعام 1998  العجالت،  .)املركبات ذات 

العمل.WP يضمن التي يتم تطويرها يف إطار  املتحدة  العاملية لألمم  الفنية  املتحدة واللوائح  املتحدة وقواعد األمم  لوائح األمم   29 االتساق بني 

هذه الثالثة  املتحدة  األمم  التفاقات  .القانوين 

)1(

)2(

)3(
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ج.2 اتفاق عام 1958

 يوفر اتفاق األمم املتحدة لعام 1958 اإلطار القانوين واإلداري إلنشاء لوائح األمم املتحدة الدولية )امللحقة باالتفاق( مع أحكام اختبار موحد قائم

 عىل األداء، واإلجراءات اإلدارية ملنح اعتامدات األنواع، وملطابقة اإلنتاج للمواصفات واالعرتاف املتبادل باعتامدات األنواع املمنوحة من ِقبل األطراف

 مبا يف ذلك االتحاد األورويب كمنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي. وهناك 147 الئحة ،)CP( املتعاقدة. ويحتوي اتفاق عام 1958 عىل 52 طرفًا متعاقًدا

 من لوائح األمم املتحدة ملحقة باالتفاق. ودخلت املراجعة األخرية لالتفاق )مراجعة 3( الخاصة باتفاق عام 1958 حيز التنفيذ يف 14 سبتمرب 2017.

.http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html :ويتوفر نص املراجعة 3 عىل

 تشتمل األطراف املتعاقدة األخرى عىل االتحاد .UNECE يحتوي اتفاق عام 1958 عىل 53 طرفًا متعاقًدا، من بينها 41 من بني الدول األعضاء يف

.األورويب واليابان وأسرتاليا وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وماليزيا ونيجرييا وتايالند وتونس ومرص وأرمينيا
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ج.3 األحكام الرئيسية التفاق عام 1958

 يسعى اتفاق عام 1958 إىل إنشاء لوائح األمم املتحدة للمركبات ذات العجالت واملعدات وقطع الغيار التي ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت، ورشوط منح اعتامدات األنواع واالعرتاف املتبادل

؛)IWVTA( بها لالستخدام من جانب األطراف املتعاقدة. من خالل املراجعة 3 الخاصة به، يسعى اتفاق عام 1958 أيًضا إىل إنشاء نظام اعتامد أنواع املركبات الكامل الدويل

يتم إنشاء لوائح األمم املتحدة الجديدة والتعديالت الخاصة بلوائح األمم املتحدة الحالية من خالل تصويت بأغلبية أربعة أخامس األطراف املتعاقدة الحارضة واملصّوتة؛

ميكن لألطراف املتعاقدة تقرير عدم تطبيق لوائح األمم املتحدة الجديدة والتعديالت الخاصة باللوائح الحالية؛ 

 يُسمح للطرف املتعاقد الذي اعتمد أيًا من لوائح األمم املتحدة مبنح اعتامدات األنواع ملعدات املركبات ذات املحركات وقطع الغيار املشمولة من ِقبل الئحة األمم املتحدة هذه ويكون ُمطالبًا بقبول اعتامدات األنواع

املمنوحة من ِقبل أي طرف متعاقد آخر يطبق نفس الئحة األمم املتحدة؛

.تكون األطراف املتعاقدة التي متنح اعتامدات األنواع ُمطالبة بالتمتع بالكفاءة الفنية الالزمة ألداء االختبارات وفًقا للمتطلبات الفنية لالئحة األمم املتحدة املعنية والكفاءة الالزمة لضامن التزامها مبواصفات اإلنتاج

 يتضمن االتفاق أيًضا جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية املطبقة عىل جميع لوائح األمم املتحدة امللحقة بهذا االتفاق وعىل جميع األطراف املتعاقدة التي تطبق الئحة أو أكرث من لوائح األمم املتحدة.  الجداول 

:امللحقة باالتفاق هي

الجدول 1  االلتزام بإجراءات اإلنتاج 

الجدول 2  الجزء األول: تقييم الخدمات الفنية وتعيينها واإلخطار بها 

       الجزء الثاين: يجب أن متتثل املعايري التي أشارت إليها الخدمات الفنية يف الجزء األول من هذا الجدول ملا ييل   

الجزء الثالث: إجراء تقييم الخدمات الفنية 

الجدول 3  إجراءات اعتامدات األنواع الخاصة باألمم املتحدة 

الجدول 4  ترقيم اعتامدات األنواع الخاصة باألمم املتحدة 

13H-  مثال عىل عالمة االعتامد فيام يتعلق بالئحة األمم املتحدة رقم
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 11( متاشيًا مع الئحة األممE( توضح عالمة االعتامد املوضحة أعاله وامللصقة باملركبة أن نوع املركبة املعني قد تم اعتامده، فيام يتعلق باملكابح، يف اململكة املتحدة

 012439. يشري أول رقمني من رقم االعتامد إىل أن االعتامد قد تم منحه وفًقا ملتطلبات سلسلة 01 للتعديالت الخاصة بالئحة األمم  برقم االعتامد 13H-  املتحدة رقم

.13H-  املتحدة رقم

 الجدول 5 تداول وثائق االعتامد

الجدول 6 إجراءات حل املشاكل املتعلقة بالتفسري فيام يتعلق بتطبيق لوائح األمم املتحدة ومنح االعتامدات عمالً بلوائح األمم املتحدة هذه

الجدول 7 إجراء اعتامدات اإلعفاء املتعلقة بالتقنيات الجديدة

 الجدول 8 األحكام العامة لطرق االختبار االفرتاضية

اينابسإ - INTA © رابتخالا قفارم زكرم جراخ
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ج.4 األحكام الرئيسية للوائح األمم املتحدة امللحقة باالتفاق

.تحكم لوائح األمم املتحدة جميع فئات املركبات التي تسري عىل الطرق واآلالت املتنقلة التي ال تسري عىل الطرق وكذلك قطع الغيار واملعدات الخاصة بها

:لوائح األمم املتحدة امللحقة باتفاق عام 1958 تشتمل عىل 

املتطلبات الفنية واملتطلبات البديلة عىل النحو املناسب؛

طرق االختبار التي من خاللها يجب أن تظهر متطلبات األداء؛

رشوط منح اعتامدات األنواع؛

رشوط االعرتاف املتبادل باعتامدات األنواع املمنوحة؛

أحكام لوضع عالمات عىل املركبات ومعداتها وقطع غيارها لتسهيل تحديد املركبات التي يتعني تسجيلها يف دولتها والتحقق منها من ِقبل األطراف املتعاقدة؛

؛)COP( رشوط ضامن االلتزام مبواصفات اإلنتاج

اسنرف – UTAC CERAM © ةلئام ةصنم اينابسإ - IDIADA © ةلفاحلل يولعلا لكيهلا ةمواقم رابتخا

اينابسإ - IDIADA © ةبكرم تاثاعبنا رابتخا

:ميكن أن تشتمل لوائح األمم املتحدة امللحقة باتفاق عام 1958 عىل

رشوط االمتثال أثناء الخدمة؛

.رشوط إعادة تدوير املركبات
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ج.5 فوائد االنضامم إىل اتفاق عام 1958 

 تحسني األداء البيئي وسالمة املركبة: يتم تطوير لوائح األمم املتحدة مع أكرث األحكام رصامة للسالمة واألداء البيئي للمركبات. سيؤدي االنضامم إىل

االتفاقات والتطبيق اإللزامي للوائح األمم املتحدة لتسجيل املركبات إىل توفر مركبات أكرث أمانًا وصداقًة للبيئة؛

اسنرف - UTAC CERAM ©يمامألا مداصتلا رابتخا            

اسنرف – UTAC CERAM © قاسلا ىلعأ جذومنل مادطصالا لاح يف ةاشملا ةيام
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املتحدة لعامي 1958 و1997 وتنفيذها اتفاقات األمم  لالنضامم إىل  23

 تيسري توضيح لوائح املركبات الوطنية: يُعد توضيح الئحة املركبات الجديدة عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويالً وباهظة التكلفة. من 

خالل تطبيق لوائح األمم املتحدة التي أظهرت كفاءتها، تتمتع الدول بوصول فوري ومجاين ملجموعة من متطلبات األداء الفنية للمركبات؛

 

 املرونة يف تطبيق لوائح األمم املتحدة: عند االنضامم إىل االتفاق، يكون الطرف املتعاقد حرًا يف االختيار فيام يتعلق بتحديد لوائح األمم 

 املتحدة التي سيتم تطبيقها، حال وجودها. ميكن للطرف املتعاقد يف أي وقت تطبيق أي من لوائح األمم املتحدة األخرى. ميكن ألي طرف متعاقد

اتخاذ قرار بالتوقف عن تطبيق أي من لوائح األمم املتحدة؛

 

 الحفاظ عىل اللوائح الوطنية: ميكن أن تكون لوائح األمم املتحدة اختيارية بالنسبة للوائح الوطنية. ميكن لألطراف املتعاقدة التي تطبق 

الئحة األمم املتحدة االحتفاظ بلوائحها الوطنية أو عدم التقيد بها؛

اينابسإ - INTA ©سأرلا مادطصاب قلعتي اميف ةلآلا رابتخا
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التطوير التكنولوجي لخدمات اإلدارة من خالل إنشاء سلطة مختصة العتامد األنواع وخدماتها الفنية املعينة للتحقق من األداء واختباره؛

 التطوير التكنولوجي للمصانع الوطنية: من خالل تطبيق لوائح األمم املتحدة، ميكن للصناعة الوطنية رفع مستوى معرفتها الفنية لتكييف عملية

 تصنيع املركبات واملعدات وقطع الغيار مع أكرث التقنيات تطوًرا من الناحية العملية. وميكن لتكييف اللوائح الوطنية بالتوازي مع لوائح األمم املتحدة

تسهيل التكامل السلس لالبتكارات التكنولوجية؛

اسنرف - UTAC CERAM © نامألا ةمزحأ رابتخال يسكعلا فذاقلا
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اسنرف - UTAC CERAM © ةيقيقحلا ةدايقلا تاثاعبنا رابتخا

 املشاركة يف عملية صنع القرار لتوضيح لوائح األمم املتحدة: املشاركة يف توضيح لوائح األمم املتحدة متاحة لجميع الدول األعضاء يف األمم 

 املتحدة. وعىل الرغم من ذلك، ميكن فقط لألطراف املتعاقدة يف االتفاق التصويت عند إنشاء الئحة جديدة لألمم املتحدة، أو عند تعديل الئحة األمم

املتحدة؛

 ميكن للسلطات الوطنية أن متنح يف دولها اعتامدات األنواع لرشكات صناعة املركبات ومورديها بالنسبة لتلك اللوائح الخاصة باألمم املتحدة 

التي تطبقها الدولة؛

 ميكن للدول، التي تكون من بني األطراف املتعاقدة يف االتفاق وامللتزمة بتطبيق الئحة األمم املتحدة، رفض تسجيل املركبات غري املستوفية 

.للمعايري يف أراضيها

يتم إجراء االختبارات من خالل اتباع الرشوط األكرث رصامة 



26

نم ل ّومم عورشم

يبوروألا داحتالا

ج.6 الروابط الرئيسية باتفاق عام 1958 وبلوائح األمم املتحدة ذات الصلة به
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 خريطة طريق املرشوع
 األورويب املتوسطي لدعم

 قطاع النقل، املموَّل من
 االتحاد األورويب ولجنة

 األمم املتحدة االقتصادية
 ألوروبا، لالنضامم

 إىل اتفاق عام 1958
وتنفيذه
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1.1 التنسيق واملسؤوليات عىل املستوى الوطني

 .1958 ماع قافتا ذيفنتو مامضنالا يف بغرت يتلا ةطسوتملا ةيبوروألا ةكيرشلا لودلا ىلإ داشرإلا ميدقت ةيلاحلا قيرطلا ةطيرخ فدهتست

 ةقطنملا دودح جراخ 1958 ماع قافتا ىلإ مامضنالاب ةمتهملا ىرخألا لودلا ىلإ تاداشرإلا رفوت نأ هذه قيرطلا ةطيرخل نكمي ،ةيعيبط ةروصب

.ةيطسوتملا ةيبوروألا

 لماكلا قيبطتلا ىلإ يدؤتسف ،بسانملا تقولا يفو ةحيحص ةقيرطب اهقيبطت مت اذإ ةيسيئر تاوطخ سمخ ذيفنت قيرطلا ةطيرخ حرتقت 

.اهيضارأ يف ماظنلل

:الخطوة 1

التحضري لالنضامم

 اتفاق عام 1958 نفسه وكذلك لوائح األمم املتحدة قد تكون، وفًقا للهيكل الحكومي الوطني، تحت مسؤولية وزارات أو إدارات مختلفة. يجب تحديد 

.الوزارات واإلدارات والهيئات املعنية، ويجب دعوة ممثليها للعب دور نشط يف عملية ما قبل االنضامم

.تشتمل القامئة غري الحرصية للوزارات واإلدارات والهيئات املعتادة عىل مجاالت: النقل والصناعة والبيئة والداخلية والتجارة والجامرك

 يجب إرشاك ممثيل القطاع الخاص، إن أمكن، يف العملية كممثلني للمستخدمني النهائيني للوائح األمم املتحدة: قطاع النقل ورشكات صناعة املركبات

.ومورديها واملعامل املختصة التي قد تعمل بوصفها خدمات فنية معينة إلجراء االختبارات وفًقا للوائح األمم املتحدة

.يجب تنظيم التنسيق الرسمي للمشاركني املهتمني يف عملية تحضري االنضامم

القياسية التشغيل  وإجراءات  ثقافتها  بناًء عىل  الخاصة،  وفًقا الحتياجاتها  إداري  وتحديد هيكل  تقييم  دولة  كل  أنه يجب عىل  إىل  اإلشارة   تجدر 

.ومخططات التسلسل الهرمي ومدى توفر املوظفني والخربات. تكون الخطوات الفرعية املعروضة أدناه مبثابة توصيات فقط وال ينبغي اعتبارها إلزامية
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2,1 اإلرشاف والتنسيق العام, 

 عىل الرغم من أن لوائح األمم املتحدة امللحقة باتفاق عام 1958 قد تشمل عدًدا من الوزارات و/أو الهيئات املختلفة، يجب إسناد املسؤولية الرئيسية

النقل؛ ولكن يف دول أخرى، تكون وزارة  إىل وزارة أو وكالة حكومية واحدة. يف العديد من األطراف املتعاقدة يف اتفاق 1958، تكون هذه وزارة 

.الصناعة، أو حتى وزارة البيئة. يف هذه الحالة، يجب أن يخضع اإلرشاف والتنسيق العام لجميع اإلجراءات املتعلقة باتفاق عام 1958 للوزير املختص

3,1 إنشاء سلطة مختصة التفاق عام 1958 

 اتفاق عام 1958 يف حد ذاته ال ميثل اتفاقًا شديد التعقيد فيام يتعلق بالتنفيذ. ومع ذلك، تكون لوائح األمم املتحدة امللحقة به، من الناحية الفنية،

 معقدة للغاية لتنفيذ تشغيلها املستقبيل السلس وتأمينه. إضافة إىل ذلك، فإن التنسيق والتعاون بني الوزارات وغريها من الهيئات العامة املعنية يعد

.هاًما للغاية للتنفيذ الناجح. لهذه األسباب، يجب إنشاء سلطة مختصة وطنية

 ستعمل السلطة املختصة عىل القضايا املتعلقة بالتنفيذ الوطني وأصحاب املصلحة املعنيني من القطاعني العام والخاص، مع مراعاة توفر الخربات 

 واملوارد. ويجب أن تتمتع السلطة املختصة باملسؤولية والسلطة. قد متثل الدولة يف االجتامعات الدولية، ال سيام يف جلسات املنتدى العاملي ملواءمة

 29 )انظر مخطط.WP 29(. ويوىص بشدة أيًضا بأن يشارك الخرباء يف جلسات الفرق العاملة الستة التابعة للمنتدى العاملي.WP( لوائح املركبات

.)الصفحة 13 أعاله

 نظرًا ألن اإلجراءات الرئيسية التفاق عام 1958 هي املنح واالعرتاف باعتامدات األنواع، يفرض اتفاق عام 1958 تعيني سلطة اعتامد النوع من ِقبل

.السلطة املختصة الوطنية

.يجب توفر املوارد الالزمة البرشية واملالية

 اعتباًرا من مرحلة مبكرة، يجب عىل السلطة املختصة الوطنية املعينة تعيني „جهة تنسيق وطنية التفاق عام 1958“، تتناول بشكل دائم مسائل اتفاق

 عام 1958. ويكون عملها بالغ األهمية من أجل نجاح التنفيذ والعمل السلس التفاق عام 1958 يف الدولة. يجب دعم عمل جهة التنسيق الوطنية

.من ِقبل فريق من الخرباء وكذلك من ِقبل خربات خارجية حسب الرضورة واالقتضاء
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1.2 دراسة اتفاق عام 1958 والترشيعات الوطنية ذات الصلة 

:الخطوة 2
تناول القضايا االسرتاتيجية قبل االنضامم

 يجب عىل جهة التنسيق الوطنية والسلطة املختصة دراسة اتفاق عام 1958 ولوائح األمم املتحدة امللحقة به والترشيعات الوطنية ذات الصلة. تكون

 أيًضا مسؤولة عن ضامن توفر ترجمة اتفاق عام 1958 )حسب االقتضاء(. فيام يتعلق بالرتجمة، تجدر اإلشارة إىل أن اتفاق عام 1958 متوفر من ِقبل

UNECE بلغاته الرسمية الثالث؛ وهي اإلنجليزية والفرنسية والروسية. حتى املراجعة 2 من اتفاق عام 1958، وفرت UNECE أيًضا نص االتفاق 

 باللغات الرسمية الثالث األخرى لألمم املتحدة، أي، الصينية والعربية واإلسبانية. ومن املتوقع أن يحدث نفس األمر للمراجعة الحديثة 3 من اتفاق

 عام 1958. إضافة إىل ذلك، ونظرًا النضامم االتحاد األورويب إىل اتفاق عام 1958، توفر املفوضية األوروبية ترجمة االتفاق بجميع اللغات الرسمية

.باالتحاد األورويب

 ملركبات )VTA( بعد دراسة اتفاق عام 1958 وتحليل لوائح األمم املتحدة امللحقة به، يجب إبالغ السلطة املختصة املسؤولة عن اعتامد أنواع املركبات

 النقل الربي مبزايا االنضامم إىل اتفاق عام 1958. يجب إرشاك األقسام التي تتمتع بالكفاءات الفنية بشأن املسألة )الخدمات الفنية املستقبلية يف نهاية

 املطاف وما إىل ذلك(. يجب استشارة األقسام األخرى التي تتمتع بالكفاءات اإلدارية والقانونية لتوقيع اتفاق دويل )أي الشؤون الخارجية أو البيئة

.)...أو الصناعة وما إىل ذلك

 بعد االنتهاء مام سبق، يجب عىل السلطة الوطنية/اإلقليمية بالدولة اتخاذ القرار السيايس، إذا لزم األمر، لبدء اإلجراء الوطني/اإلقليمي )الداخيل(

.لالنضامم إىل اتفاق عام 1958

2.2 تحديد نطاق وقابلية تطبيق اتفاق عام 1958 ولوائح األمم املتحدة امللحقة به 

 تنص املادة 11 من االتفاق عىل أنه يجوز ألي طرف متعاقد، يف وقت االنضامم إىل هذا االتفاق، أن يعلن أنه ال يعترب نفسه ملتزًما بالفقرات من 1

 إىل 3 من املادة 10 من اتفاق عام 1958، التي تتناول املنازعات بني اثنني أو أكرث من األطراف املتعاقدة فيام يتعلق بتفسري أو تطبيق هذا االتفاق

ولوائح األمم املتحدة امللحقة به
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.

 ال يُسمح بأي تحفظ آخر عىل اتفاق عام 1958 وملحقه وجداوله ولوائح األمم املتحدة امللحقة به؛ لكن يجوز ألي طرف متعاقد، وفًقا ألحكام الفقرة

.5 من املادة 1، إعالن أنه ال ينوي تطبيق بعض لوائح األمم املتحدة أو أنه ال ينوي تطبيق أي منها

.نتيجة لذلك، من الرضوري قبل االنضامم إىل اتفاق عام 1958، أن تقرر الدولة ما إذا كانت تفكر يف االلتزام بالفقرات من 1 إىل 3 من املادة 10

 عىل املنوال نفسه، يجب أن تقرر الدولة ما إذا كانت ال تنوي تطبيق بعض لوائح األمم املتحدة أو ال تنوي تطبيق أي منها. يجب تحديد هذه النية 

 بوضوح يف وثيقة االنضامم إىل اتفاق عام 1958. وإذا كانت وثيقة االنضامم ال تشتمل عىل هذا القيد، فإنه يُفهم أنه سيطبق جميع لوائح األمم

.املتحدة السارية

 إن تطبيق لوائح األمم املتحدة من ِقبل طرف متعاقد يعني أن عىل الدولة قبول اعتامدات األنواع املمنوحة من ِقبل األطراف املتعاقدة األخرى يف

 اتفاق عام 1958 الذي يطبق الئحة األمم املتحدة هذه. وباملثل، يجب أن تقبل األطراف املتعاقدة األخرى التي تطبق نفس الئحة األمم املتحدة عىل

.نحو متبادل اعتامدات األنواع املمنوحة من ِقبل هذا الطرف املتعاقد

.إذا أراد طرف متعاقد أن يجعل الئحة األمم املتحدة إلزامية يف أراضيه، يجب عليه اتخاذ إجراء إيجايب قانوين لتحويلها إىل ترشيع وطني/إقليمي

 يسمح االنضامم إىل اتفاق عام 1958 وتطبيق لوائح األمم املتحدة بإمكانية االحتفاظ بتلك الترشيعات الوطنية بالتوازي مع لوائح األمم املتحدة

 التي تطبقها الدولة. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه قد يكون من األسهل عىل الدول املنضمة أن تطبق لوائح األمم املتحدة التي تقررها يف قوانينها

.الوطنية بصورة إلزامية

.يتم البت يف جميع األسئلة املذكورة أعاله من ِقبل الدولة قبل بدء عملية االنضامم إىل اتفاق عام 1958 
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باسم »صك أيًضا  يُعرف  املتحدة والذي  العام لألمم  اتفاق عام 1958 تقديم طلب رسمي إىل األمني  الراغبة يف االنضامم إىل  الدول   يجب عىل 

.»االنضامم

 يجب توقيع هذا الصك من ِقبل إحدى السلطات املحددة الثالث؛ وهي بالتحديد، رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية. وال 

:يوجد منوذج محدد للصك؛ لكن يجب أن يشمل ما ييل

عنوان وتاريخ ومكان إبرام الصك القانوين املعني؛

 االسم الكامل واملسمى الوظيفي للشخص الذي يوقِّع الصك؛ أي رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية أو

 أي شخص آخر يعمل يف هذا املنصب للوقت الحايل أو يتمتع بالصالحيات الكاملة لهذا الغرض الصادر من إحدى السلطات

املذكورة أعاله؛

 تعبري ال لبس فيه عن نية الحكومة، نيابة عن الدولة، يف اعتبار نفسها ملزمة بالصك القانوين وااللتزام بأمانة مبراعاة وتنفيذ

أحكامه؛

تاريخ ومكان إصدار الصك؛

 توقيع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية )علاًم أن الختم الرسمي فقط ليس كافيًا( أو أي شخص آخر 

.يعمل يف هذا املنصب للوقت الحايل أو يتمتع بالصالحيات الكاملة لهذا الغرض الصادر من إحدى السلطات املذكورة أعاله

:الخطوة 3
االنضامم إىل اتفاق عام 1958

 تنص املادة 6 من اتفاق عام 1958 عىل أهلية االنضامم إليه. قد تصبح الدول األعضاء باللجنة االقتصادية ألوروبا والدول التي تم قبولها يف اللجنة

باللجنة الخاصة  األنشطة  بعض  تشارك يف  قد  التي  للدول  بالنسبة  الحال  وكذلك  حالًيا،  االتفاق  املتعاقدة يف  األطراف  بني  استشارية من   بصفة 

.االقتصادية ألوروبا من خالل االنضامم. من الناحية العملية، يعني ذلك أن اتفاق عام 1958 متاح لجميع دول العامل األعضاء باألمم املتحدة
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.يرد فيام ييل منوذج محدد لصك االنضامم املعّدل لالنضامم إىل املراجعة 3 التفاق عام 1958

 يصبح صك االنضامم ساريًا فقط عند إيداعه لدى األمني العام لألمم املتحدة يف مقر األمم املتحدة يف مدينة نيويورك. ويتم تسجيل تاريخ اإليداع

 عادة بالتاريخ الذي تم استالم الصك خالله يف املقر الرئييس. وتُنصح الدول بتسليم هذه الصكوك إىل قسم املعاهدات مبكتب األمم املتحدة للشؤون

.القانونية مبارشة للتأكد من معالجة اإلجراء فوًرا

 عالوة عىل ذلك، يجب مالحظة أن انضامم دولة إىل اتفاق عام 1958 يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من إيداع صك االنضامم. بحلول هذا الوقت،

.يجب عىل كل دولة أن تكون يف وضع يسمح لها باالمتثال لجميع أحكام االتفاق
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:الخطوة 4
إعداد عملية تصديق اعتامد النوع

 الهدف الرئييس من اتفاق عام 1958 هو منح شهادات اعتامد النوع لكل من املركبات واملعدات وقطع غيار أنظمتها التي متتثل للمتطلبات املحددة

املتبادل الهدف مبارشة االعرتاف  البيئي. وينشأ عن هذا  املركبات وأدائها  الصلة، مام يؤدي إىل تحسني سالمة  املتحدة ذات  ِقبل الئحة األمم   من 

 باعتامدات األنواع املمنوحة. ويتم إصدار شهادات اعتامد النوع بعد إجراء اختبارات معيّنة عىل النحو املحدد يف كل الئحة تابعة لألمم املتحدة.

.تقريرًا فنيًا يتم عىل أساسه منح شهادة اعتامد النوع ،TAA وتُصِدر الخدمات الفنية، التي يتم تعيينها من ِقبل

.بإنشاء عملية تصديق اعتامد النوع للخدمات الفنية املعينة TAA نتيجة لذلك، تقوم

1.4 دراسة اتفاق عام 1958 والترشيعات الوطنية ذات الصلة 

 للحصول عىل شهادة اعتامد النوع، يجب أن تجتاز مركبات واملعدات وقطع غيار أنظمتها االختبارات املحددة يف كل الئحة تابعة لألمم املتحدة. ميكن

 إجراء االختبارات فقط من خالل الخدمات الفنية املعينة مسبًقا من ِقبل سلطة اعتامد النوع وفًقا للرشوط التي يحددها اتفاق عام 1958 )انظر

 الجدول 2(. تعني هذه الرشوط أن الخدمات الفنية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول إىل البنية التحتية/املعدات الالزمة إلجراء االختبارات ويجب أن

.يتمتع فريق عملها باملعرفة واملهارات الفنية إلجراء االختبارات

اينابسإ - IDIADA© حباكملا رابتخال ةبكرم ريضحتب موقي ةينفلا تامدخلاب ينف
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.ميكن تعيني الخدمات الفنية لالئحة أو أكرث من لوائح األمم املتحدة، وفًقا إلمكاناتها وخرباتها

النوع مسؤولة عن اعتامد  أو من أي دولة أخرى. عىل أي حال، تكون سلطة  املعنية  الدولة  الفنية من  الخدمات  املتعاقدة تعيني   ميكن لألطراف 

.الخدمات الفنية املعينة وتتحقق من إجراء االختبارات املحددة يف الئحة األمم املتحدة بصورة صحيحة

اينابسإ - INTA© دعاقملا تاتبثم رابتخا زاهج  اينابسإ -INTA© نامألا ةمزحأ تاتبثم رابتخا زاهج

 من الجدير بالذكر أنه ميكن إجراء االختبارات يف مرافق رشكات الصناعة؛ لكن يتم توجيهها وإجراؤها دامئًا بواسطة فريق عمل الخدمات الفنية أو

.بواسطة فريق عمل سلطة اعتامد النوع

2.4 إعداد حلقات عمل الخرباء حول اتفاق عام 1958 

 يُنصح بتنظيم حلقات عمل للخرباء لتعزيز معرفتهم لدى مختلف أصحاب املصلحة املعنيني بتطبيق وإنفاذ أحكام اتفاق عام 1958 ولوائح األمم

.املتحدة امللحقة به

.ويجب أن تركز حلقات العمل هذه عىل العملية اإلدارية ملنح اعتامدات األنواع



36

نم ل ّومم عورشم

يبوروألا داحتالا

4.4 إنشاء قاعدة بيانات موثوقة ميكن الوصول إليها من ِقبل جميع األطراف 

 من العنارص الرئيسية التفاق عام 1958 هو االعرتاف املتبادل باعتامدات األنواع املمنوحة. لذا، فإنه من الرضوري وضع قاعدة بيانات موثوقة ميكن

  .الوصول إليها من ِقبل كافة األطراف

يتعامل الجدول 5 باملراجعة 3 من اتفاق عام 1958 مع تداول وثائق االعتامد

 عندما تكون سلطة اعتامد النوع ُمطالبة بتقديم نسخة من االعتامد ومرفقاتها، يجب عليها إرسال املستندات يف صورة نسخ ورقية أو عرب الربيد

.اإللكرتوين بتنسيق إلكرتوين أو باستخدام قاعدة بيانات اإلنرتنت اآلمنة املنشأة بواسطة لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

تتكون من أن  اآلمنة يجب  اإلنرتنت  بيانات  قاعدة  تخزينها يف  يتم  التي  املستندات  فإن  بعد،  تعمل  البيانات هذه مل  قاعدة  أن  الرغم من   وعىل 

 املستندات املحددة عىل األقل يف كل الئحة من لوائح األمم املتحدة. ويجب أن تشتمل عىل الوثائق املخصصة إلبالغ األطراف املتعاقدة باملوافقة أو

 التمديد أو الرفض أو سحب املوافقة أو عند إيقاف اإلنتاج بالتأكيد ألحد أنواع املركبات ذات العجالت أو املعدات أو قطع الغيار عمالً بالئحة األمم

.املتحدة

.وحتى تشغيل قاعدة البيانات بصورة كاملة، يجب استخدام اإلجراء اآلخر لتقديم نسخة من االعتامد ومرفقاته

3.4 اإلجراءات الواجب اتباعها 

 إضافة إىل األحكام العامة لالتفاق، تحدد لوائح األمم املتحدة امللحقة باتفاق عام 1958 املتطلبات الفنية وإجراءات االختبار التي يجب اتباعها العتامد

.نوع املركبات وقطع غيارها ومعداتها

.ويحدد االتفاق ولوائح األمم املتحدة أيًضا اإلجراءات الواجب اتباعها ملطابقة اإلنتاج للمواصفات 
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 يجب أن تراعي األطراف املتعاقدة التي تنفذ اتفاق عام 1958، من خالل سلطتها املختصة، جوانب اإلنفاذ عىل املستوى الوطني لكل منها وتحدد

.اسرتاتيجية لإلنفاذ

.يجب عىل كل طرف متعاقد اتخاذ التدابري املناسبة للتأكد من مراعاة أحكام اتفاق عام 1958 

 حتى لو كانت أحكام اتفاق عام 1958 تسمح بأنظمة شهادات أخرى مختلفة عن اعتامد النوع، فإنها موجهة أساًسا لتنظيم نظام اعتامد النوع 

)TAS(. إذا مل يكن للدولة ترشيعات مستندة إىل TAS، فمن الرضوري سن ترشيعات وطنية جديدة أو تعديلها التباع هذا النهج.

 وكام ذكرنا من قبل فإن التطبيق اإللزامي لالئحة تابعة لألمم املتحدة يحتاج إىل إجراء إيجايب قانوين من ِقبل الطرف املتعاقد. ونتيجة لذلك، يجب 

 أن يكون أحد التعديالت األوىل للترشيع الوطني هو قبول، كبديل عىل املستوى الوطني، للمركبات التي متتثل للوائح األمم املتحدة املحددة هذه

.والتي يطبقها الطرف

 نظرًا ألنه يتم تحديث أحكام لوائح األمم املتحدة امللحقة باتفاق عام 1958 باستمرار ملراعاة التقنيات الجديدة، من املناسب أيًضا أن يتم تحديث

.WP.29 القانوين الوطني لدمج اإلشارات إىل التعديالت الجديدة يف لوائح األمم املتحدة هذه املعتمدة من املنتدى العاملي

:الخطوة 5
اإلنفاذ

 كل املركبات أو املعدات أو قطع غيار األنظمة املشمولة بالتغطية من أي من لوائح األمم املتحدة املطبقة بصورة إلزامية من ِقبل دولة معينة، يجب أن تكون

.مشمولة بالتغطية من شهادة اعتامد النوع

1.5 سن قوانني أو تعديلها ألنشطة اإلنفاذ 
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.هذافنإو 1958 ماع قافتا ماكحأ مهف ىلع نوناقلا يذفنم بيردت بجي

:ىلع ضارغألا هذه لجأ نم بيردتلا قرطل ةيرصحلا ريغ ةمئاقلا لمتشتس

2.5 تدريب املوظفني بصورة مناسبة 

الحلقات الدراسية/حلقات العمل

البيان العميل يف املوقع مع األطراف املتعاقدة األخرى

تدريب املوظفني املسؤولني عن إجراء االختبارات

EuroMed TSP © ةرهاقلا يف لمع ةقلح

اسنرف UTAC CERAM © نيفظوملا بيردت
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 جدول إجراءات خريطة 
 الطريق امللخص بشأن

اتفاق عام 1958
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 امللحقات ووثائق 
املعلومات األساسية
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 ستتوفر كل الوثائق امللحقة بالوثيقة الحالية فقط يف النسخة اإللكرتونية لخريطة الطريق، بينام ميكن العثور عليها أيًضا يف موقع

UNECE عىل الويب.

:مالحظة
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 الجزء الثاين اتفاق عام

1997
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 اتفاق عام 1997 بشأن
 الفحص الفني الدوري

للمركبات
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ح.1 الحفاظ عىل مركبات آمنة وصديقة للبيئة

 للمركبات قيد االستخدام عىل مواءمة )PTI( يف مؤمتر فيينا يف عام 1997، اتفق وزراء النقل خالل اتفاق األمم املتحدة بشأن الفحوص الفنية الدورية

 ضامن توفر مستوى أعىل من األمان وحامية البيئة يف الدول التي قررت مواءمة PTI املتطلبات الفنية للمركبات الناقلة للبضائع. ومن أهداف اتفاق

 29( هو.WP( يف مؤمتر فيينا. كان املنتدى العاملي ملواءمة اللوائح التنظيمية للمركبات ECE لديها. تم تقديم اتفاق عام 1997 من ِقبل PTI نظام

.الجهة التي قامت بصياغة نص االتفاق

 29 أخريًا يف وضع قاعديت األمم املتحدة امللحقتني به رقم 1 وWP.2 مبجرد اعتامد اتفاق عام 1997، نجح ممثلو الدول املشاركة يف املنتدى العاملي

.للمركبات التجارية بالنسبة لالنبعاثات واألمان )PTI( فيام يتعلق بالفحص الفني الدوري

 29، تشارك جهات فاعلة أخرى يف وضع اتفاق عام 1997 وقواعد األمم املتحدة الخاصة.WP إضافة إىل ممثيل الدول املشاركة يف املنتدى العاملي

ه لها دعوة إلسداء .PTI به. وتعد املنظامت غري الحكومية من الجهات املساهمة الجوهرية يف عملية وضع قواعد األمم املتحدة يف  وكثريًا ما تُوجَّ

 النصيحة وتقديم البيانات الفنية. وقّدم ممثلو املنظامت غري الحكومية، استجابة للطلبات املقّدمة من جانب املمثلني الحكوميني، اقرتاحات لقواعد

.األمم املتحدة وتعديالت القواعد الحالية

يرودلا ينفلا صحفلا ةراح

اهقفارمل itvasa نم نذإب ةروص
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ح.2 اتفاق األمم املتحدة لعام 1997

الثقيلة مختلًفا إىل حد كبري يف الدول األوروبية األعضاء يف منطقة التنظيمي والفني للمركبات   يف الوقت الذي تم فيه إبرام االتفاق، كان الوضع 

UNECE، واعترُب أن تحديد مستوى أدىن من األداء البيئي واملتعلق بالسالمة لهذه املركبات قيد االستخدام كان مفيًدا لتسهيل حركة مرور املركبات 

.التجارية داخل أوروبا

 29 وال سيام اللجنة.WP وحتى اآلن، تم إلحاق قاعدتني من قواعد األمم املتحدة الفنية لفحص املركبات يف االتفاق مع املساهمة الفنية للمشاركني يف

 وقد تُعترب قواعد األمم املتحدة هذه مفيدة من ِقبل الدول التي ترغب يف وضع نظام فحص دوري قائم عىل .)CITA( الدولية لفحص مركبات السري

.الخربة الدولية، من خالل تعزيز ترشيعاتها الوطنية

 التي تتمتع بعضوية دولية واسعة النطاق، أن يتم وضع قواعد األمم املتحدة الفنية امللحقة CITA ومن املتوقع، من خالل التعاون والدعم من 

.باالتفاق وتحديثها بصفة منتظمة
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ح.3 األحكام الرئيسية التفاق عام 1997 والقواعد امللحقة به

.يكون أعضاء األمم املتحدة ومنظامت التكامل االقتصادي اإلقليمية مؤهلني ألن يكونوا من بني األطراف املتعاقدين يف اتفاق عام 1997

 يوفر اتفاق عام 1997 إطار العمل القانوين واإلجراءات الالزمة العتامد القواعد املوحدة لتنفيذ الفحوص الفنية للمركبات قيد االستخدام ولالعرتاف

املتبادل بشهادات مثل هذه الفحوص؛

 مبوجب االتفاق، يتم إنشاء قواعد األمم املتحدة الجديدة والتعديالت الخاصة بقواعد األمم املتحدة الحالية من خالل تصويت بأغلبية ثلثي األطراف

 املتعاقدة الحارضة واملصّوتة. تتم إحالة قاعدة األمم املتحدة التي متت إنشاؤها إىل األمني العام لألمم املتحدة، ثم يتم إخطارها لكل طرف متعاقد.

)املادة 1 و2(؛

 تدخل قاعدة األمم املتحدة الجديدة أو تعديل قاعدة األمم املتحدة الحالية حيز التنفيذ بالنسبة لجميع األطراف املتعاقدة التي مل تخطر األمني العام

 باعرتاضها خالل ستة أشهر بعد اإلخطار، ما مل يعرتض أكرث من ثلث األطراف املتعاقدة عىل ذلك. ويف حالة اعرتاض أكرث من ثلث األطراف املتعاقدة،

ال تدخل قاعدة األمم املتحدة أو تعديلها حيز التنفيذ بالنسبة ألي طرف متعاقد؛

 ترسد قواعد األمم املتحدة مبوجب اتفاق عام 1997 العنارص التي يجب فحصها وطرق الفحص واألسباب الرئيسية للرفض وتقييم أوجه القصور هذه

يف فئات املخاطر املحددة. يجب أن تستخدم تقنيات الفحص املعدات املتوفرة حاليًا بدون تفكيك أو إزالة أي قطعة باملركبة؛

 تم تعليق عملية انضامم االتحاد األورويب إىل اتفاق عام 1997، والتي بدأت منذ حوايل عرش سنوات، بسبب مبادرة املفوضية األوروبية بشأن ما يُعرف

 باسم مجموعة صالحيات السيارة للسري عىل الطرقات. وأدى ذلك إىل إدخال ثالثة توجيهات لالتحاد األورويب كانت من املقرر تنفيذها بحلول مايو

 6 الذي يتامىش متاًما اآلن مع مجموعة صالحيات.R.E 29 اتفاق عام 1997 والقواعد امللحقة به وأصدر القرار.WP 2018. يف الوقت نفسه، حّدث

.السيارة للسري عىل الطرقات، والتي فتحت الباب أمام استمرار عملية انضامم االتحاد األورويب إىل اتفاق عام 1997

 يحتوي اتفاق عام 1997 عىل 2 من قواعد األمم املتحدة امللحقة به. تحكم قواعد األمم املتحدة املشار إليها، والتي متت مراجعتها وإدخالها حيز

 4 من املركبات التي تسري عىل الطرق. يسهِّل االعرتاف املتبادل بالفحص3O و3O و2N و1N و3N و2M و1M وM التنفيذ يف بداية عام 2018 فئات

.بني األطراف املتعاقدة التي تطبق قواعد األمم املتحدة انتشار املركبات ذات املحركات عرب الحدود )PTI( الفني الدوري

 4( تعديالً عىل االتفاق وكذلك 2 من قواعد األمم املتحدة الجديدة التي تعد يف طريقها للدخول يف حيز.AC( اعتمدت اللجنة اإلدارية لالتفاق 

.التطبيق
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 يجب االعرتاف بشهادة الفحص الفني الدولية، الصادرة عن مراكز الفحص الفني املعتمدة لدى طرف متعاقد، باملثل من ِقبل األطراف املتعاقدة

األخرى التي تطبق القاعدة )القواعد( نفسها، إذا وافقت عىل ذلك؛

 29 للعلم.WP يجوز استخدام تقارير الفحص الدوري قيد االستخدام لدى األطراف املتعاقدة يف االتفاق كبديل. ويُجب أن ترسل عينة منها إىل أمانة

إىل األطراف املتعاقدة؛

 يسمح االتفاق أيًضا لطرف متعاقد، عند اإلخطار، ببدء تطبيق قاعدة تابعة لألمم املتحدة بعد إلحاقها باالتفاق أو إيقاف تطبيق قاعدة تابعة لألمم

املتحدة يتم تطبيقها. ويف الحالة األخرية، يكون الطرف املتعاقد ُمطالبًا بإخطار األمني العام لألمم املتحدة بقراره قبل عام من اتخاذه؛

الهدف من االتفاق وقواعده هو ضامن االمتثال للخدمة من جانب املركبات املسّجلة طيلة عمرها التشغييل؛

تم إلحاق قاعدتني خالل الوقت الحايل باالتفاق لتغطية األحكام البيئية والخاصة بالسالمة للمركبات املراد فحصها؛

قاعدة األمم املتحدة رقم 1 توفر األحكام املوحدة للفحوص الفنية الدورية للمركبات ذات العجالت فيام يتعلق بحامية البيئة؛

:الحد األقىص للفاصل الزمني للفحص يكون كام ييل

:يغطي الفحص عىل األقل

تعريف املركبة

انبعاثات العادم؛

انبعاثات الضجيج؛

.أي عنارص أخرى متعلقة بالبيئة والسالمة مدرجة يف الفقرة 5 من امللحق بالقاعدة
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يغطي الفحص عىل األقل العنارص املدرجة أدناه •

TSP - EuroMed © حباكملا ةءافك رابتخا

 امللحق بقاعدة األمم املتحدة رقم 1 يحدد العنارص املراد فحصها. مع مراعاة نوع محرك املركبة وتاريخ تسجيل املركبة، تحدد قاعدة األمم املتحدة

.كيف يجب فحص املركبة والقيود الخاصة بكل عنرص

.قاعدة األمم املتحدة رقم 2 توفر األحكام املوحدة للفحوص الفنية الدورية للمركبات ذات العجالت فيام يتعلق بصالحية السيارة للسري عىل الطرق

:الحد األقىص للفاصل الزمني يكون عىل النحو املشار إليه يف الجدول أدناه 

- تعريف املركبة؛ 

- معدات املكابح؛ 
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- القيادة؛

- إمكانية الرؤية؛

- معدات اإلضاءة وقطع غيار النظام الكهربايئ؛

Shutterstock.com/Corepics VOF © ةءاضإلا رابتخا

- معدات اإلضاءة وقطع غيار النظام الكهربايئ؛

- املحاور، العجالت، اإلطارات، التعليق؛

- الشاسيه وملحقاته؛

Shutterstock.com/BhFoton ةطساوب تطقُتلا © هتاقحلمو هيساشلا رابتخا

- املعدات األخرى؛

- الفحوص اإلضافية للمركبات املخصصة للنقل التجاري للركاب
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 تحدد قاعدة األمم املتحدة رقم 2 طرق الفحص واألسباب الرئيسية للرفض وتقييم العيوب لكل فئة من فئات العيوب )الطفيفة والكبرية 

والخطرية( والقيود قدر اإلمكان؛

اهقفارمل itvasa نم نذإب ةروص
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 تحدد قاعدة األمم املتحدة رقم 2 طرق الفحص واألسباب الرئيسية للرفض وتقييم العيوب لكل فئة من فئات العيوب )الطفيفة والكبرية 

والخطرية( والقيود قدر اإلمكان؛

 29 يف مارس 2017 قراًرا بشأن األحكام اإلدارية والفنية املطلوبة لتنفيذ الفحوص الفنية وفًقا للمواصفات.WP إضافة إىل ذلك، اعتمد املنتدى العاملي

.)R.E.6( الفنية املحددة يف القواعد امللحقة باتفاق عام 1997

:6 ما ييل.R.E يغطي 

ةليقثلا تابكرملاو باكرلا تابكرمل يجذومنلا )PTI( يرودلا ينفلا صحفلا

اهقفارمل itvasa نم نذإب ةروص

الحد األدىن للمتطلبات فيام يتعلق مبعدات االختبار ومرافق الفحص الفني 

الحد األدىن للمتطلبات فيام يتعلق بالكفاءة والتدريب وإصدار شهادات القامئني بالفحص 

هيئات اإلرشاف 
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ح.4 الفوائد الرئيسية لألطراف املتعاقدة التي تطبق القواعد

 زيادة سالمة أسطول املركبات واألداء البيئي لها: تم وضع قواعد األمم املتحدة لضامن الحصول عىل مستوى مرتفع من األداء فيام يتعلق بالسالمة

والظروف البيئية خالل العمر التشغييل للمركبات؛

 إنجاز توصيات خطة عمل األمم املتحدة لعقد العمل من أجل السالمة عىل الطرق: تستند خطة األمم املتحدة العاملية لعقد العمل من أجل السالمة

 إىل خمس ركائز. الركيزة الثالثة مخصصة للحصول عىل مركبات أكرث أمانًا وتويص بتطبيق قواعد األمم املتحدة للمركبات املطّورة بواسطة املنتدى

29؛.WP العاملي

 الخاصة به من ِقبل األطراف PTI الطرف املتعاقد الذي قرر تطبيق قاعدة ملحقة باالتفاق يتمتع مبيزة قبول شهادة :PTI االعرتاف املتبادل بشهادات

املتعاقدة األخرى التي تطبق نفس القاعدة النتشار املركبات عرب الحدود؛

 تيسري توضيح لوائح املركبات الوطنية: يُعد توضيح أحكام الفحص الفني الدوري للمركبات الجديدة عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويالً وباهظة

 التكلفة. من خالل تطبيق قواعد األمم املتحدة، التي أظهرت كفاءتها، تتمتع الدول بإمكانية الوصول إىل مجموعة من لوائح املركبات مجانًا وبأرسع

وقت تريده؛

 املرونة يف تطبيق القواعد: عند االنضامم إىل االتفاق، يكون الطرف املتعاقد حرًا يف االختيار فيام يتعلق بتحديد القواعد التي سيتم تطبيقها، حال

 وجودها. ميكن للطرف املتعاقد يف أي وقت تطبيق أي من القواعد األخرى. وباملثل، ميكن ألي طرف متعاقد اتخاذ قرار بإيقاف تطبيق أي قاعدة

)يجب إخطار األمرين ببساطة إىل األمني العام لألمم املتحدة(؛

 ميكن لألطراف املتعاقدة تحديد مجاالت األولوية الخاصة بها فيام يتعلق بالسالمة واألداء البيئي للمركبات من خالل تحديد الرتتيب املتعلق بتطبيق

القواعد؛

 املشاركة يف عملية صنع القرار لتوضيح القواعد: املشاركة يف توضيح القواعد متاحة لجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة. رغم ذلك، ميكن فقط

لألطراف املتعاقدة باالتفاق التصويت عند وضع قواعد جديدة، أو للتكيف مع التقدم الفني للقواعد التي تطبقها الدول األعضاء؛
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ح.5 الروابط الرئيسية باتفاق عام 1997 وبقواعد األمم املتحدة ذات الصلة به
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 خريطة طريق املرشوع
 األورويب املتوسطي لدعم

 قطاع النقل، املموَّل من
 االتحاد األورويب ولجنة

 األمم املتحدة االقتصادية
 ألوروبا، لالنضامم

 إىل اتفاق عام 1997
وتنفيذه
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 تستهدف خريطة الطريق الحالية تقديم اإلرشاد إىل الدول األوروبية املتوسطة التي ترغب يف االنضامم وتنفيذ اتفاق عام 1997. بصورة طبيعية،

.ميكن لخريطة الطريق هذه أن توفر اإلرشادات إىل الدول األخرى املهتمة باالنضامم إىل اتفاق عام 1997 خارج حدود املنطقة األوروبية املتوسطية

.تقرتح خريطة الطريق تنفيذ خمس خطوات رئيسية يتم تطبيقها بطريقة صحيحة ويف الوقت املناسب تؤدي إىل التطبيق الكامل للنظام يف أراضيها

1.1 التنسيق واملسؤوليات عىل املستوى الوطني

:الخطوة 1
التحضري لالنضامم

 قد يكون اتفاق عام 1997 نفسه وكذلك قواعد األمم املتحدة امللحقة به التي تشكل اتفاق عام 1997 تحت مسؤولية أو عناية الوزارات أو اإلدارات 

 املختلفة وفًقا للهيكل اإلداري القائم يف كل دولة. يجب تحديد الوزارات واإلدارات والهيئات املعنية، ويجب دعوة ممثليها للعب دور نشط يف عملية

.ما قبل االنضامم

النقل والصناعة والبيئة الوزارات والسلطات والهيئات املسؤولة عن  القامئة غري الحرصية للوزارات واإلدارات والهيئات املعنية عادة عىل:   تشتمل 

.والتجارة والجامرك

 يجب استشارة ممثيل القطاع الخاص وإرشاكهم، إن أمكن، يف العملية وكذلك ممثيل مستخدمي قواعد األمم املتحدة: قطاع النقل ورشكات صناعة

 والتي تشملها قواعد )PTI( املركبات وقطع الغيار واملكونات واملراكز الفنية الدورية إلجراء عمليات التحقق اإللزامية املتعلقة بالفحص الفني الدوري

.األمم املتحدة

.يجب تنظيم التنسيق الكامل لجميع املشاركني يف العملية السابقة لالنضامم

 من املهم مراعاة أن القرار النهايئ حول ضامن توافق املركبات التي تتميز بالسالمة وبنسبة تلوث وضجيج أقل مع الحكومات الوطنية التي يجب عليها

.العناية بالحفاظ عىل سالمة املركبات والحفاظ عىل االنبعاثات عند مستوى كاٍف

 إضافة إىل ذلك, تجدر اإلشارة إىل أنه يجب عىل كل دولة تقييم وتحديد احتياجاتها الخاصة لهيكل إداري بناًء عىل الثقافة وإجراءات التشغيل القياسية

 ومخططات التسلسل الهرمي ومدى توفر املوظفني والخربات. تكون الخطوات الفرعية املعروضة أدناه مبثابة توصيات فقط ويجب عدم اعتبارها

.إلزامية
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2.1 اإلرشاف والتنسيق العام

 عىل الرغم من أن قواعد األمم املتحدة امللحقة باتفاق عام 1997 قد تشمل عدًدا من الوزارات و/أو الهيئات املختلفة، يجب إسناد املسؤولية الرئيسية

 إىل وزارة أو وكالة حكومية واحدة. يف العديد من األطراف املتعاقدة يف اتفاق عام 1997، تكون هذه وزارة النقل؛ ولكن يف دول أخرى، تكون وزارة

 الصناعة أو وزارة الداخلية أو حتى وزارة البيئة. يف هذه الحالة، يجب أن يخضع اإلرشاف والتنسيق العام لجميع اإلجراءات املتعلقة باتفاق عام 1958

.للوزير املختص

إنشاء سلطة مختصة التفاق عام 1997 

 اتفاق عام 1997 يف حد ذاته ال ميثل اتفاقًا شديد التعقيد فيام يتعلق بالتنفيذ. ومع ذلك، فإن قواعد األمم املتحدة امللحقة به تكون، من الناحية

 الفنية، معقدة للغاية لتنفيذ وتأمني عملها املستقبيل السلس. إضافة إىل ذلك، فإن التنسيق والتعاون بني كل الوزارات وغريها من الهيئات العامة

.املعنية يعد هاًما للغاية للتنفيذ الناجح. لهذه األسباب، يجب إنشاء سلطة مختصة وطنية

 ستعمل السلطة املختصة عىل القضايا املتعلقة بالتنفيذ الوطني وأصحاب املصلحة املعنيني من القطاعني العام والخاص، مع األخذ يف االعتبار توفر 

 الخربات واملوارد. ويجب أن تتمتع السلطة املختصة باملسؤولية والسلطة وقد متثل الدولة يف االجتامعات الدولية، ال سيام يف جلسات املنتدى العاملي

 29(. ويوىص بشدة أيًضا بأن يشارك الخرباء يف جلسات الفرق العاملة الستة التابعة للمنتدى.WP( ملواءمة لوائح املركبات UNECE التابع للجنة

.29 )انظر مخطط الصفحة 11 أعاله(، عند مراعاة املسائل املتعلقة بهذا االتفاق.WP العاملي

 بالنظر إىل أن اتفاق عام 1997 يفرض اتخاذ القرارات بتصويت األطراف املتعاقدة، يوىص بشدة برتشيح السلطة الوطنية لتمثيل الدولة يف جلسات

WP.29. وتتحمل هذه السلطة الوطنية مسؤولية اعتامد مراكز الفحص الفني وفًقا ملعايري محددة، وضامن التحكم يف هذه املراكز. من املهم مالحظة 

.أنه ميكن اعتامد املراكز الخاصة، وبالتايل ينبغي توخي اإلرشاف الشامل من ِقبل السلطة الوطنية

.ونتيجة لذلك, يجب توفر املوارد الالزمة البرشية واملالية

 اعتباًرا من مرحلة مبكرة، يجب عىل السلطة املختصة الوطنية املعينة تعيني „جهة تنسيق وطنية التفاق عام 1997“، تتناول بشكل دائم مسائل اتفاق

 عام 1997، ويكون عملها بالغ األهمية من أجل نجاح تنفيذ اتفاق عام 1997 وعمله السلس يف الدولة. يجب دعم عمل جهة التنسيق الوطنية من

.ِقبل فريق من الخرباء وكذلك من ِقبل خربات خارجية حسب الرضورة واالقتضاء

3.1
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1.2 دراسة اتفاق عام 1997 والترشيعات الوطنية ذات الصلة

:الخطوة 2
تناول القضايا االسرتاتيجية قبل االنضامم

 يجب عىل جهة التنسيق الوطنية والسلطة املختصة دراسة اتفاق عام 1997 وقواعد األمم املتحدة امللحقة به والترشيعات الوطنية ذات الصلة. تكون

 أيًضا مسؤولة عن ضامن توفر ترجمة اتفاق عام 1997 )حسب االقتضاء(. فيام يتعلق بالرتجمة، تجدر اإلشارة إىل أن اتفاق عام 1997 متوفر من ِقبل

UNECE بلغاته الرسمية الثالث؛ وهي اإلنجليزية والفرنسية والروسية. حتى اآلن، وفرت UNECE أيًضا نص االتفاق باللغات الرسمية الثالث األخرى 

 29، „طريقة العمل، كيفية االنضامم إليه“..WP لألمم املتحدة، أي، الصينية والعربية واإلسبانية. وهذه النصوص مضّمنة يف منشور األمم املتحدة

.29 بتحديث هذا املنشور ومن املتوقع أن يتم دمج النص الكامل واملحّدث لالتفاق يف هذا املنشور.WP وتقوم أمانة

 6، تكون السلطة املختصة املسؤولة عن الفحص الفني.R.E بعد دراسة اتفاق عام 1997 وتحليل قواعد األمم املتحدة امللحقة به وكذلك القرار املتعلق

 الدوري ملركبات النقل الربي مقتنعة مبزايا االنضامم إىل اتفاق عام 1997. يجب إرشاك األقسام األخرى التي تتمتع بالكفاءات الفنية بشأن املسألة

 )الخدمات الفنية املستقبلية يف نهاية املطاف وما إىل ذلك(. يجب استشارة األقسام األخرى التي تتمتع بالكفاءات اإلدارية والقانونية لتوقيع اتفاق

.دويل )أي الشؤون الخارجية أو البيئة أو الصناعة( وضامنها بخصوص املميزات

 بعد االنتهاء مام سبق، يجب عىل السلطة الوطنية/اإلقليمية بالدولة اتخاذ القرار السيايس، إذا لزم األمر، لبدء اإلجراء الوطني/اإلقليمي )الداخيل(

.لالنضامم إىل اتفاق عام 1997

 تنص املادة 9 من االتفاق عىل أنه يجوز ألي طرف متعاقد، يف وقت االنضامم إىل هذا االتفاق، أن يعلن أنه ال يعترب نفسه ملتزًما باملادة 8 من اتفاق

 عام 1997، التي تتناول املنازعات بني اثنني أو أكرث من األطراف املتعاقدة فيام يتعلق بتفسري أو تطبيق هذا االتفاق. يجوز للطرف املتعاقد بعد أن

.أبدى تحفظًا عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 8 أن يسحب هذا التحفظ يف أي وقت بإخطار األمني العام لألمم املتحدة

تحديد النطاق وقابلية تطبيق اتفاق عام 1997 وقواعد األمم املتحدة امللحقة به  2.2
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 ال يُسمح بأي تحفظ آخر عىل اتفاق عام 1997 وقواعد األمم املتحدة امللحقة به؛ لكن يجوز ألي طرف متعاقد، وفًقا ألحكام الفقرة 4 من املادة 1،

.إعالن أنه ال ينوي تطبيق بعض قواعد األمم املتحدة أو أنه ال ينوي تطبيق أي منها

.نتيجة لذلك، من الرضوري قبل االنضامم إىل اتفاق عام 1997، أن تقرر الدولة ما إذا كانت تفكر يف االلتزام باملادة 9

 عىل املنوال نفسه، يجب أن تقرر الدولة ما إذا كانت ال تنوي تطبيق بعض قواعد األمم املتحدة أو ال تنوي تطبيق أي منها. يجب تحديد هذه النية

 بوضوح يف وثيقة االنضامم إىل اتفاق عام 1997. وإذا مل تعلن الدولة عن هذا القيد، يُفهم أنها ستطبق جميع قواعد األمم املتحدة السارية يف وقت

.انضاممها

 املمنوحة من األطراف )PTI( إن تطبيق إحدى قواعد األمم املتحدة من ِقبل طرف متعاقد يعني أن عىل الدولة قبول شهادة الفحص الفني الدوري

 املتعاقدة األخرى يف اتفاق عام 1997 والتي تطبق قاعدة األمم املتحدة نفسها. وباملثل، يجب أن تقبل األطراف املتعاقدة األخرى التي تطبق نفس

.املمنوحة من ِقبل هذا الطرف املتعاقد PTI قاعدة األمم املتحدة شهادة

.إذا أراد طرف متعاقد أن يجعل قاعدة األمم املتحدة إلزامية يف أراضيه، فيجب عليه اتخاذ إجراء إيجايب قانوين لذلك

 يسمح االنضامم إىل اتفاق عام 1997 وتطبيق قواعد األمم املتحدة بإمكانية االحتفاظ بتلك الترشيعات الوطنية بالتوازي مع قواعد األمم املتحدة

 التي تطبقها الدولة. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه قد يكون من األسهل عىل الدول املنضمة أن تطبق قواعد األمم املتحدة التي تقررها يف قوانينها

.الوطنية بصورة إلزامية، ألن وجود الئحتني بشأن املوضوع نفسه بأحكام مختلفة سيؤدي إىل أن كل مركبة ستتوافق مع تلك ذات املستوى األدىن

 املعتمدة مملوكة من ِقبل اإلدارة أو الوكاالت وكذلك الجمعيات الخاصة. وميكن أيًضا أن تكون مملوكة PTI وكام ذكرنا من قبل، ميكن أن تكون مراكز

.من خالل مزيج من ذلك. ومن املهم أن يتم تحديد أنواع املراكز التي يفضلها الطرف

.يتم البت يف جميع األسئلة املذكورة أعاله من ِقبل الدولة قبل بدء عملية االنضامم إىل اتفاق عام 1997 
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:الخطوة 3
االنضامم إىل اتفاق عام 1997

 تحدد املادة 4 من اتفاق عام 1997 أهلية الدول لالنضامم إليه. قد تصبح الدول األعضاء باللجنة االقتصادية ألوروبا والدول التي تم قبولها يف اللجنة

 بصفة استشارية من بني األطراف املتعاقدة يف اتفاق عام 1997 حاليًا، وكذلك الحال بالنسبة للدول التي قد تشارك يف بعض األنشطة الخاصة باللجنة

.االقتصادية ألوروبا من خالل االنضامم. يف الواقع، يعني ذلك أن اتفاق عام 1997 متاح لجميع دول العامل األعضاء مبنظمة األمم املتحدة

.“يجب عىل الدول الراغبة يف االنضامم إىل اتفاق عام 1997 تقديم طلب رسمي إىل األمني العام لألمم املتحدة والذي يُعرف أيًضا باسم „صك االنضامم

 يجب توقيع هذا الصك من ِقبل إحدى السلطات املحددة الثالث؛ وهي بالتحديد، رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية. وال

:يوجد منوذج محدد للصك؛ لكن يجب أن يشمل ما ييل

عنوان وتاريخ ومكان إبرام الصك القانوين املعني؛

 االسم الكامل واملسمى الوظيفي للشخص الذي يوقِّع الصك؛ أي رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية أو أي

 شخص آخر يعمل يف هذا املنصب للوقت الحايل أو يتمتع بالصالحيات الكاملة لهذا الغرض الصادر من إحدى السلطات املذكورة

أعاله؛

تعبري ال لبس فيه عن نية الحكومة، نيابة عن الدولة، يف اعتبار نفسها ملزمة بالصك القانوين وااللتزام بأمانة مبراعاة وتنفيذ أحكامه؛

تاريخ ومكان إصدار الصك؛

 توقيع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية )علاًم أن الختم الرسمي فقط ليس كافيًا( أو أي شخص آخر يعمل 

.يف هذا املنصب للوقت الحايل أو يتمتع بالصالحيات الكاملة لهذا الغرض الصادر من إحدى السلطات املذكورة أعاله
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يرد فيام ييل منوذج لصك االنضامم املعّدل لالنضامم إىل اتفاق عام 1997

 يصبح صك االنضامم ساريًا فقط عند إيداعه لدى األمني العام لألمم املتحدة يف مقر األمم املتحدة يف مدينة نيويورك. ويتم تسجيل تاريخ اإليداع

 عادة بالتاريخ الذي تم استالم الصك خالله يف املقر الرئييس. وتُنصح الدول بتسليم هذه الصكوك إىل قسم املعاهدات مبكتب األمم املتحدة للشؤون

.القانونية مبارشة للتأكد من معالجة اإلجراء فوًرا

 عالوة عىل ذلك، يجب مالحظة أن اتفاق عام 1997 يدخل حيز التنفيذ يف اليوم الستني من بعد إيداع صك االنضامم. بحلول هذا الوقت، يجب عىل

.كل دولة أن تكون يف وضع يسمح لها باالمتثال لجميع أحكام االتفاق
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:الخطوة 4
إعداد عملية تصديق الفحص الفني الدوري

، )PTI( الهدف الرئييس من اتفاق عام 1997 هو منح شهادات الفحص الفني للمركبات املسجلة التي اجتازت الفحص الفني الدوري  بنجاح؛ ومن ثمَّ

.PTI ضامن مستوى عاٍل من السالمة وحامية البيئة. وينشأ عن هذا الهدف مبارشة االعرتاف املتبادل بشهادات

 التي تعتمدها السلطة ،PTI ويتم إصدار الشهادات بعد إجراء اختبارات معيّنة عىل النحو املحدد يف كل قاعدة تابعة لألمم املتحدة. تُصدر مراكز

.الوطنية، شهادة الفحص الفني

محتوى شهادة الفحص الفني الدولية
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 مالحظة: ميكن استبدال شهادة الفحص الفني الدولية هذه بالشهادة الوطنية رشيطة أن احتوائها عىل املعلومات نفسها عىل

29. وستقوم األمانة بتعميم الشهادة الوطنية للمعلومات من أجل األطراف املتعاقدة األخرى باالتفاق.WP األقل ونقلها إىل أمانة
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.انظر الفقرة 4.1 أدناه ،PTI املعتمدة. لتعيني شبكة مراكز PTI نتيجة لذلك، تكون السلطة املختصة مسؤولة عن إعداد عملية التصديق الفنية ملراكز

(PTI( 1.4 تعيني شبكة املراكز الفنية ملبارشة اإلجراءات اإللزامية واختبارات الفحص الفني الدوري

إجراء وميكن  املتحدة.  األمم  قواعد  من  قاعدة  كل  يف  املحددة  والضوابط  االختبارات  اجتياز  املركبات  عىل  يجب  الفنية،  الشهادة  عىل   للحصول 

 6(. تعني هذه,R.E املعتمدة مسبًقا من ِقبل السلطة الوطنية وفًقا للرشوط التي يحددها اتفاق عام 1997 )انظر أيًضا PTI االختبارات فقط يف مراكز

.باألجهزة الالزمة إلجراء االختبارات ومتتع فريق عملها باملعرفة واملهارات الفنية للتمكن من إجرائها PTI الرشوط تزويد مراكز

باكرلا تابكرمل يجذومنلا )PTI( يرودلا ينفلا صحفلا

اهقفارمل itvasa نم نذإب ةروص

 لتعمل يف الدولة بحيث تكون مملوكة للحكومة أو أي هيئة عامة أو للرشكات الخاصة. عىل أي حال، تكون PTI ميكن لألطراف املتعاقدة تعيني مراكز

.السلطة املختصة مسؤولة عن املراكز الفنية املعينة وتتحقق من إجراء االختبارات املحددة يف قواعد األمم املتحدة بصورة صحيحة

 فيام يتعلق بفريق العمل املطلوب، إضافة إىل مدير املركز الفني، يلزم توفر املهندسني وكذلك الفنيني. إضافة إىل ذلك، يلزم توفر املوظفني اإلداريني

.مبا يتناسب مع حجم واحتياجات املركز

القرار األدىن.R.E يقدم  الحد  ب(  الفني؛  الفحص  ومرافق  االختبار  مبعدات  يتعلق  فيام  للمتطلبات  األدىن  الحد  أ(  ييل:  ما  بخصوص  توصيات   6 

 للمتطلبات فيام يتعلق بالكفاءة والتدريب وإصدار شهادات القامئني بالفحص؛ ج( األحكام واإلجراءات املتعلقة بهيئات اإلرشاف املحددة من جانب

.األطراف املتعاقدة

 لكشلا ةليطتسم )PTI( يرودلا ينفلا صحفلا زكارم لك تسيل

اهقفارمل itvasa نم نذإب ةروص ©
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2.4 إعداد الحلقات الدراسية/حلقات عمل الخرباء حول اتفاق عام 1997

 حتى إذا يكلف اتفاق عام 1997 بعقد حلقات عمل/حلقات دراسية لتشكيل خرباء لتطبيق أحكام االتفاق نفسه أو أحكام قواعد األمم املتحدة

 امللحقة به، يُنصح بتنظيم حلقات عمل/حلقات دراسية للخرباء لتشكيل أصحاب املصلحة املختلفني الذين سيتم تضمينهم يف تطبيق وإنفاذ أحكام

.اتفاق عام 1997 وقواعد األمم املتحدة امللحقة به

 باستمرار يف أساليب تقنيات املركبات الجديدة وحول )PTI( من الرضوري تشكيل القامئني بالفحص الذين سيتولون إجراء الفحوص الفنية الدورية

.طريقة اختبارها

 ويجب أن تركز عىل كيفية التعامل مع العملية اإلدارية PTI يجب توجيه حلقات العمل/الحلقات الدراسية إىل فريق العمل الذي يعمل يف خدمات

 6 املتعلق بتدريب القامئني بالفحص املزيد من التوجيهات بخصوص تدريب القامئني بالفحص وإصدار.R.E ملنح شهادة الفحص الفني. يقدم جزء

.شهادات لهم

3.4 اإلجراءات الواجب اتباعها

 ينفلا صحفلا ءارجإل اهعابتا بجاولا تاءارجإلاو قرطلا ليصفتلاب 1997 ماع قافتاب ةقحلملا ةدحتملا ممألا دعاوق ددحت

.R.E.6 رارقلاب ةصاخلا كلتب ةدحتملا ممألا يتدعاق تاءارجإ لامكتسا متيو .تابكرملل يرودلا

الفني الفحص  بحالة  يتعلق  فيام  لتسجيل حالتها  للمركبات  موثوقة  بيانات  قاعدة  إنشاء   4.4 
(PTI( الدوري الخاصة بها

 من الرضوري إنشاء قاعدة بيانات وطنية ،PTI لزيادة سالمة املركبات وضامن أن جميع املركبات املوجودة يف األسطول الوطني متتثل لاللتزام الوارد يف

.اإليجابية فقط، بل يجب أن تشتمل أيًضا عىل النتائج السلبية PTI فيها. يجب أال تشتمل قاعدة البيانات عىل نتائج PTI يتم تضمني جميع نتائج

 ألي مركبة. يجب إدارة قاعدة البيانات PTI متصلة بقاعدة البيانات هذه التي تسمح ألي مركز فني مبعرفة سجل PTI يجب أن تكون جميع مراكز 

.صحيحة PTI من ِقبل السلطة املختصة الوطنية ويجب أيًضا الوصول إليها من جانب رشطة املرور للتحقق من تغطية املركبات من ِقبل شهادة

 يفرض اتفاق عام 1997 أن تكون شهادة الفحص الفني الدولية، كام وردت مستنسخة يف امللحق 2 التفاق عام 1997، إلزامية عىل كل مركبة. لكن

 ينص اتفاق عام 1997 عىل أنه يجوز استخدام تقارير الفحص الدوري قيد االستخدام لدى األطراف املتعاقدة يف االتفاق كبديل. ويُجب أن ترسل عينة

 29 عىل الويب، حيث يتم توفري جميع الشهادات الوطنية،.WP منها إىل األمني العام لألمم املتحدة للعلم إىل األطراف املتعاقدة. يتوفر رابط إىل موقع

.يف امللحق الخاص بخريطة الطريق هذه
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:الخطوة 5
اإلنفاذ

.ةحلاص PTI ةداهش ىلع ينطولا PTI عيرشت قاطن نم اًءزج لكشتو ةلود يف ةلجسم ةبكرم لك لصحت نأ بجي

1.5 سن قوانني أو تعديلها ألنشطة اإلنفاذ

 يجب أن تراعي األطراف املتعاقدة التي تنفذ اتفاق عام 1997، من خالل سلطتها املختصة، جوانب اإلنفاذ عىل املستوى الوطني لكل منها وتحدد

.اسرتاتيجية لإلنفاذ

.يجب عىل كل طرف متعاقد اتخاذ جميع التدابري املناسبة للتأكد من مراعاة أحكام اتفاق عام 1997 

 وكام ذكرنا من قبل، فإن التطبيق اإللزامي لقاعدة تابعة لألمم املتحدة يحتاج إىل إجراء إيجايب قانوين من ِقبل الطرف املتعاقد. ونتيجة لذلك، يجب 

.أن يكون أحد التعديالت األوىل للترشيع الوطني هو جعل قواعد األمم املتحدة املحددة هذه، والتي يطبقها الطرف، إلزامية

 نظرًا لتحديث القواعد امللحقة باتفاق عام 1997 إىل األحكام والتقنيات الجديدة، يكون من املناسب وضع إجراء حول كيفية تحديث القانون الوطني

 لدمج اإلشارات إىل التعديالت الجديدة عىل القواعد

2.5 إنشاء التدريب املناسب

.يجب تدريب منفذي القانون عىل فهم أحكام اتفاق عام 1997 وإنفاذه

:ستشتمل القامئة غري الحرصية لطرق التدريب من أجل هذه األغراض عىل

نيفظوملل ةيسارد ةقلح

اهقفارمل ITVASA نم نذإب

 الحلقات الدراسية 

كاٍف مطبق PTI البيان العميل يف املوقع مع األطراف املتعاقدة األخرى التي تتمتع بنظام 
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 جدول إجراءات خريطة 
الطريق امللخص
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لتنفيذالتحض� لالنض�م االنض�م

الخطوة ٥الخطوة ٤الخطوة ٣الخطوة ٢الخطوة ١

الرقم

الخطوة ١: التحض� لالنض�م

الخطوة ٢: تناول القضايا االسرتاتيجية قبل االنض�م

الخطوة ٣: االنض�م إىل اتفاق عام ١٩٩٧

الخطوة ٤: إعداد عملية تصديق اعت�د النوع

الخطوة ٥: اإلنفاذ
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-

٤٫١

٤٫٢

٤٫٣
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التنسيق واملسؤوليات عىل املستوى الوطني

اإلرشاف والتنسيق العام

إنشاء سلطة مختصة

دراسة اتفاق عام ١٩٩٧ والترشيعات الوطنية ذات الصلة

تحديد نطاق وقابلية تطبيق اتفاق عام ١٩٩٧ وقواعد األمم املتحدة امللحقة به

-

تعي± شبكة الخدمات الفنية إلجراء االختبارات اإللزامية

إعداد حلقات عمل الخرباء حول اتفاق عام ١٩٩٧

اإلجراءات الواجب اتباعها

إنشاء قاعدة بيانات موثوقة ºكن الوصول إليها من ِقبل جميع األطراف

سن قوان± أو تعديلها ألنشطة اإلنفاذ

تدريب موظفي املراقبة بصورة مناسبة

فرتة التخطيط

فرتة التخطيط

فرتة التخطيط

فرتة التخطيط

فرتة التخطيط

فرتة التخطيط

االنض�م من  أشهر   ٣ خالل 

االنض�م من  أشهر   ٦ خالل 

االنض�م من  أشهر   ٦ خالل 

خالل العام األول من االنض�م

االنض�م من  أشهر   ٣ خالل 
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أعىل مستوى حكومي
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املختصة السلطة 

القوان± وضع  سلطة 

املختصة /السلطة  الوطنية  التنسيق  جهة 

الرقمالرقمالرقمالرقم

يق التفصيلي يطة الطر جدول إجراءات خر
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 امللحقات ووثائق 
املعلومات األساسية
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 ستتوفر كل الوثائق امللحقة بالوثيقة الحالية فقط يف النسخة اإللكرتونية لخريطة الطريق، بينام ميكن العثور عليها أيًضا يف موقع:مالحظة

UNECE عىل الويب.
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خرائط طرق املرشوع األورويب املتوسطي لدعم قطاع النقل، املموَّل من االتحاد األورويب ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

لالنضامم إىل اتفاقات األمم املتحدة لعامي 1958 و1997 وتنفيذها



76

نم ل ّومم عورشم

يبوروألا داحتالا

خرائط الطرق لالنضامم إىل
اتفاقات األمم املتحدة لعامي 1958 و1997 وتنفيذها

 للحصول عىل مركبات أكرث أمانًا

وأقل تلوثًا

َّومم عورشم نم ل 

يبوروألا داحتالا


