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تواصل الطبعة الرابعة من الكتاب األزرق تقديم معلومات دقيقة عن المنتدى العالمي لتنسيق 
اللوائح المتعلقة بالمركبات )WP.29( الذي تشرف عليه وحدة النقل المستدام، تتناول تاريخه، 
وإطاره اإلداري والقانوني وتكون بمثابة مرشد يستعين به المستخدمون، وتتعلق هذه المعلومات 

أيضا ب االتفاقات الثالثة.

ويشرف المنتدى العالمي على اتفاقات األمم المتحدة الدولية الثالث بشأن المركبات اآللية وهي: 
اتفاق 1958، واتفاق 1998 بشأن الترخيص للمركبات الجديدة، بما يف ذلك متطلبات األداء، واتفاق 

1997 بشأن قواعد عمليات الفحص التقني الدوري للمركبات العاملة.

ويقدم الكتاب األزرق أيضا مبادئ توجيهية النضمام البلدان إلى تلك االتفاقات. 
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لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )اللجنة االقتصادية ألوروبا(
جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب )اللجنة االقتصادية( واحدٌة من جلان األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس اليت يشرف عليها اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي )اجمللس االقتصادي(. وقد أنشئت عام 1947 لالضطالع بوالية اإلسهام يف إعادة بناء أورواب فيما بعد احلرب، وتطوير 
النشاط االقتصادي، وتعزيز العالقات االقتصادية فيما بني البلدان األوروبية وبني أورواب وسائر أحناء العامل. وأثناء احلرب الباردة أدت اللجنة االقتصادية 
ألورواب دور املنتدى الوحيد للحوار االقتصادي والتعاون بني الشرق والغرب. وعلى الرغم من التعقيد الذي اتسمت به هذه الفرة، حتققت إجنازات 

ابرزة ومت التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن العديد من اتفاقات التنسيق والتوحيد القياسي. 
ويف احلقبة اليت تلت احلرب الباردة، مل تكتسب اللجنة االقتصادية ألورواب الكثري من الدول األعضاء اجلدد فحسب بل حازت على 
مهام جديدة أيضاً. فمنذ مطلع التسعينيات من القرن املاضي، وجهت املنظمة تركيزها صوب مساعدة بلدان أورواب الوسطى والشرقية، وبلدان 

القوقاز وأورواب الوسطى يف عملية االنتقال وإدماجها يف االقتصاد العاملي. 
واليوم، تدعم اللجنة االقتصادية ألورواب 56 دولة عضواً يف أورواب، وآسيا الوسطى، وأمريكا الشمالية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة فيها. وتتيح اللجنة منرباً متعدد األطراف للحوار بشأن السياسات، ووضع صكوك وقواعد 
ومعايري قانونية دولية، وتبادل أفضل املمارسات واخلربات االقتصادية والتقنية، فضالً عن التعاون التقين للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

وُتستخدم العديد من القواعد واملعايري واالتفاقيات اليت وضعتها اللجنة االقتصادية ألورواب يف مجيع أحناء العامل، وهي تتيح أدوات عملية 
من أجل حتسني احلياة اليومية للناس يف جماالت البيئة، والنقل، والتجارة، واإلحصاءات، والطاقة، والغاابت، واإلسكان، وإدارة األراضي. وتشارك 

يف عمل اللجنة بلدان عديدة تقع خارج املنطقة.
ويساعد النهج املتعدد القطاعات الذي تتبعه اللجنة االقتصادية ألورواب البلدان على التصدي للتحدايت املرابطة للتنمية املستدامة 
بطريقة متكاملة، مع الركيز العابر للحدود الذي يساعد على إجياد حلول للتحدايت املشركة. وتشجع اللجنة االقتصادية ألورواب التعاون بني 

مجيع أصحاب املصلحة على الصعيدين القطري واإلقليمي، مستعينة يف ذلك ابلقدرة التنظيمية الفريدة اليت تتمتع هبا.
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النقل يف اللجنة االقتصادية ألوروبا 
أُنشئت جلنة النقل الداخلي يف عام 1947 لدعم إعادة بناء اهلياكل األساسية للنقل يف أورواب بعد احلرب. وعلى مر السنني، ختصصت 

اللجنة يف تنمية مجيع وسائط النقل الداخلي تنمية مستدامة ومنسقة.
وتقوم شعبة النقل املستدام يف اللجنة االقتصادية ألورواب مبهمة أمانة جلنة النقل الداخلي، وجلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة التابعة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي، والنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها. وجلنة النقل الداخلي، و18فريقاً عامالً، وجلنة اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي وجلاهنا الفرعية هي هيئات حكومية دولية لصنع القرار هتدف إىل حتسني حياة الناس اليومية وتطوير املؤسسات التجارية. 
ومنذ عــام 2015، اضطلعت شعبة النقل املستدام مبهمة األمانة ملبعوث األمني العام اخلاص املعين ابلسالمة على الطرق، السيد جان توت، 

واستضافت أمانة صندوق األمم املتحدة االستئماين للسالمة على الطرق، منذ عام 2018.
وحتققت نتائج قابلة للقياس واخُتذت تدابري ملموسة لتطوير اهلياكل األساسية، وحتسني سالمة املرور، واألداء البيئي، وكفاءة الطاقة، 

واألمن، والقدرة التنافسية للنقل بوجه عام.
والنتائج الرئيسية احملققة حىت اآلن هي )أ( 58 اتفاقية لألمم املتحدة بشأن النقل، وعدد أكرب من ذلك من اللوائح التقنية اليت جيري 
استكماهلا ابنتظام وتشكل إطاراً قانونياً دولياً لتطوير الطرق، والسكك احلديدية، واجملاري املائية الداخلية، والنقل املتعدد الوسائط، وتصنيع املركبات، 
بشكل مستدام على الصعيدين الوطين والدويل، )ب( الطريق السريع العابر ألورواب من الشمال إىل اجلنوب، وخط السكك احلديدية العابر ألورواب، 
ومشاريع وصالت النقل األوروبية اآلسيوية اليت تيسر تنسيق برامج االستثمار يف هياكل النقل األساسية املتعددة البلدان، )ج( نظام النقل الدويل 
ابلطرق الربية الذي ييسر العبور اجلمركي، )د( منظومات النقل الداخلي اآلمن يف املستقبل )ForFITS( اليت ميكن أن تساعد احلكومات من رصد 
انبعااثت اثين أكسيد الكربون الناشئة عن وسائط النقل الداخلي أو من وضع سياسات لتخفيف حدة تغري املناخ وحتسني نظم النقل الداخلي 
يف املستقبل )SafeFITS(، )ه( األساليب الدولية جلمع البياانت وأنواعها يف إحصاءات النقل، )و( الدراسات والتقارير املتعلقة ابلنقل ووضع 

السياسات. فعلى سبيل املثال، تويل جلنة النقل الداخلي اهتماماً خاصاً لنظم النقل الذكية، مثل التكنولوجيات املبتكرة لتشغيل املركبات آلياً.
.)WP.29( وتشكل الطبعة الرابعة من ’الكتاب األزرق’ أساساً وتتيح أساليب لعمل للمنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة ابملركبات

واملنتدى العاملي، أو WP.29، هو احملفل العاملي الوحيد ملواءمة اللوائح والقواعد املتعلقة أبداء املركبات، وقطع املركبات ومعداهتا، سالمة 
املركبات، والتلوث البيئي، وكفاءة الطاقة، والوقاية من السرقة، واألمن.

وتتزامن هذه الطبعة مع النظام الدويل العتماد أنواع املركبات كوحدة كاملة وتتناوله ابلنقاش، وتستعرض أيضاً األحكام احلالية وتعززها 
لتحسني إجراءات الرخيص وشروط االعراف املتبادل.
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1

توطوة  

توطوة 
تتيح نظم النقل الداخلي املتطورة، والفعالة، والنظيفة، واملأمونة، واآلمنة، وسيلة مهمة للنفاذ إىل األسواق، واحلصول على العمل، والتعليم، 
واخلدمات األساسية اليت ال غىن عنها للحد من الفقر. وميثل النقل، والنقل الربي بوجه خاص، يف الوقت نفسه قوة دافعة رئيسية للطلب العاملي 
املتزايد على الطاقة وهو يرك بصمة كربونية ملموسة، فضالً عن أن التأثريات النامجة عنه تثري قلقاً شديداً بسبب معدالت الوفاة، واإلصاابت على 

الصعيد العاملي، واألمراض الناشئة عن حوادث حركة املرور وتلوث اهلواء.

ويتسبب الطلب العاملي املزداد على نقل البضائع وتنقل األفراد يف زايدة ال مثيل هلا من قبل يف معدالت حركة وسائل النقل على الطرق 
وأحجام حركة املرور على الصعيد العاملي يف املناطق احلضرية وغري احلضرية على حد سواء. ويتوقع أن يزداد عدد الدراجات النارية، والسيارات، 
والشاحنات يف الطرقات والطرق يف العقود املقبلة وبوجه أخص يف البلدان النامية اليت تكون فيها معدالت منو السكان مرتفعة، ال سيما يف أفريقيا 

وجنوب شرق آسيا.

وتودي حركة املرور حبياة 35,1 مليون شخص كل عام. وتستأثر أنواع الوقود االحفوري بنسبة 96 يف املائة من استهالك الطاقة يف 
النقل الربي وتعزى إىل هذا القطاع 18 يف املائة من انبعااثت غازات الدفيئة على الصعيد العاملي. وسيعجز اتباع مسار ترك األمور على حاهلا 
عن ختفيف وطأة هذه التأثريات اخلارجية السلبية القائمة الناشئة عن املركبات الربية بل ويؤدي إىل تفاقم هذا التأثري يف املستقبل بسبب منو الطلب 
املتوقع على النقل الربي يف العامل أبسره. وميثل احلرص على أن تكون املركبات اليت تسري على الطرقات مأمونة، وكفؤة من حيث الطاقة، ومراعية 
للبيئة عامالً حامساً لتحقيق كثري من أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 السبعة عشر والغاايت املتعلقة هبا. وتشمل بنود هذه اخلطة ذات 
الصلة املباشرة الغاية 3-6 بشأن خفض معدل الوفيات النامجة عن حوادث املرور، والغاية 3-9 بشأن احلد من الوفيات املرتبطة بتلوث اهلواء، 
والغايتني 7-2 و7-3 بشأن زايدة حصة مصادر الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة العاملي وحتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة، وغاايت هدف 
التنمية املستدامة 9 بشأن، البنية األساسية، والتصنيع واالبتكار، والغاية 11-2 بشأن نظم النقل احلضري اآلمنة، والسليمة بيئياً، واملستدامة 

للجميع، وإجراءات اهلدف 13 ملكافحة تغري املناخ وآاثره. 

وما فتئت اجلهود املبذولة يف جمال البحث والتطوير واالبتكار أتيت إىل األسواق بشكل مستمر بتكنولوجيات ما برحت حتسن األداء يف 
جمال السالمة وختفض استهالك الطاقة، وختفف أتثري املركبات الربية يف البيئة. ومتثل احملركات األكثر كفاءة، وتكنولوجيات الوقود البديلة، ونظم 
السالمة اإلجيابية والسلبية، والتشغيل اآليل للمركبات وسائل واعدة لزايدة استدامة النقل الربي واملركبات الربية. بيد أن التكنولوجيا ليست إال جزًء 
من احلل وينبغي أن تنتشر على نطاق واسع حىت تكون مؤثرة أتثرياً ابقياً. ومتثل مشاركة مجيع أصحاب املصلحة من احلكومات، والصناعة، وممثلي 

املستهلكني يف منرب عاملي للقواعد التنظيمية بشأن املركبات الربية حلقة وصل رئيسية يف كفالة االستدامة القطاعية يف املستقبل.

واملنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة ابملركبات، التابع للجنة االقتصادية ألورواب )WP.29(، هو املنرب العاملي للوائح الذي يشارك فيه 
ًاحاب املصلحة من خمتلف أحناء العامل. وتتيح اتفاقات األمم املتحدة الثالث املعتمدة يف أعوام 1958، و1997، و1998 إطاراً قانونياً ميكن 
األطراف املتعاقدة من وضع صكوك تنظيمية منسقة ومتفق عليها دولياً بشأن التصديق للمركبات اآللية، ومعداهتا، وقطعها، وقواعد لعمليات 
الفحص التقين للمركبات املستخدمة. ويتيح اإلطار التنظيمي الذي أعده املنتدى العاملي ادخال تكنولوجيات املركبات املبتكرة بكثافة إىل األسواق، 

ويواصل يف الوقت نفسه حتسني سالمة املركبات، وكفاءة الطاقة، واألداء البيئي على الصعيد العاملي. 

وتستفيد البلدان املنضمة إىل املنتدى العاملي من منرب عاملي تناقش فيه أحدث اللوائح التقنية وتعتمد عل حنو خيفف العبء اإلداري 
على األطراف املتعاقدة ويوفر مواصفات تقنية منسقة لنشر تكنولوجيات املركبات الرامية إىل حتقيق احلركة املستدامة بشكل أسرع. 
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ويعرض هذا املنشور عمل املنتدى العاملي، واتفاقات األمم املتحدة اليت تدخل ضمن اختصاصه والعمليات التنظيمية مبوجب هذه 
االتفاقات. وأوصي هبذا املنشور ألصحاب املصلحة من احلكومات، والصناعة، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية، وأدعو األطراف 
املعنية إىل املشاركة يف املنتدى العاملي واملسامهة يف اجلهود العاملية جلعل املركبات أكثر أماانً، وأنظف يف مجيع أحناء العامل، مما يدفع نظم النقل يف 

العامل أبسره حنو االستدامة.

أولغا ألغايريوفا
 وكيل األمني العام
واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألورواب
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يويف تنزيوم  

يويف تنزيوم
تواصل الطبعة الرابعة من الكتاب األزرق تقدمي معلومات دقيقة عن املنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة ابملركبات )WP.29( الذي 
تتوىل شعبة النقل املستدام ابللجنة االقتصادية ألورواب تقدمي اخلدمات له، فتتناول الطبعة اتريخ املنتدى، وإطاره اإلداري والقانوين الذي يُعد مبثابة 

مرشد للمستخدمني، واالتفاقات الثالثة.
ويعمل املنتدى العاملي بوصفه منرباً دائماً للنقاش داخل اإلطار املؤسسي للجنة النقل الداخلي. وتتيح اختصاصات املنتدى العاملي 
ونظامه الداخلي إدارة اتفاقات األمم املتحدة الرئيسية الثالثة بشأن املركبات اآللية بسالسة ويسر. وهذه االتفاقات هي: اتفاق عام 1958 واتفاق 
عام 1998 املتعلقني بلوائح ترخيص املركبات اجلديدة، مبا يف ذلك شروط األداء، واتفاق عام 1997 املتعلق بقواعد الفحص التقين الدوري 
للمركبات العاملة. فاملنتدى العاملي يضمن حتقيق االتساق بني اللوائح والقواعد اليت جيري وضعها يف إطار االتفاقات الثالثة ويتوىل تكييفها مع 
التقدم التقين احملرز ومع وترية االبتكار يف الوقت احلايل. فعلى سبيل املثال، عزز املنتدى العاملي، يف عام 2018، أنشطته بشأن املركبات املؤمتتة/

الذاتية التشغيل وما يتصل هبا من تطورات، فأنشأ فريقاً عامالً استند يف إنشائه إىل فريق عامل سابق معين ابلكوابح وتروس الدوران. 
ويُعترب املنتدى العاملي منرباً متميزاً على نطاق العامل، إذ تشارك فيه مجيع الدول، وكل صانعي املركبات، والعديد املنظمات احلكومية الدولية 
وغري احلكومية، من كافة أحناء العامل. وجيوز ألي بلد عضو يف األمم املتحدة املشاركة فيه واالنضمام إىل أٍي من االتفاقات املتعلقة ابملركبات. 
وتشارك فيه أيضاً منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تنشئها البلدان، مثل االحتاد األورويب، وجيوز هلا أن تصبح طرفاً متعاقداً يف االتفاقات. 

ويُرّحب مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف املنتدى العاملي بصفة استشارية. 
ويتسم عمل املنتدى العاملي ابلشفافية التامة: فجداول أعماله، وواثئق عمله، وتقاريره، وواثئقه غري الرمسية متاحة يف املوقع الشبكي 

.http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html :للمنتدى
واالتفاقات الثالثة اليت يشرف عليها املنتدى العاملي هي:

اتفاق عام 1958 الذي ينص على اإلطار القانوين واإلداري إلعداد لوائح األمم املتحدة التقنية املنسقة بشأن متطلبات األداء املوحدة، 
وإجراءات منح املوافقة على النوع، وتطابق اإلنتاج، وتقييم اخلدمات التقنية وتسميتها واإلبالغ عنها، ونشر واثئق األمم املتحدة بشأن املوافقة على 
النوع، وحل مسائل التفسري، والشروط العامة يف طرائق االختبار االفراضية، وموافقات اإلعفاء يف التكنولوجيات اجلديدة، ولالعراف املتبادل 
ابملوافقة على النوع من قبل األطراف املتعاقدة. ولدى انضمام الطرف املتعاقد إىل االتفاق، جيوز له أن خيتار أي لوائح األمم املتحدة املرفقة ابالتفاق 
يود تطبيقه، إن أراد تطبيق أي منها. وبلغ عدد األطراف املتعاقدة يف اتفاق عام 1958، عند نشر هذا املطبوع، 56 طرفاً متعاقداً، وهو يشمل 
149 الئحة من لوائح األمم املتحدة مرفقة به. ويُثابر على تكييف لوائح األمم املتحدة لتضمينها، عند االقتضاء، التوجيهات التقنية والسياسية 

املقدمة من األطراف املتعاقدة، أو تطور املعرفة العلمية، أو االبتكارات التكنولوجية، عندما يكون ذلك مناسباً. 
وينص اتفاق عـــام 1998 على أن تعتمد األطــراف املتعاقدة، من خــالل تصويت ابإلمجــاع، اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة 
)UN GTRs( وأن تدرجها يف سجل عاملي لشروط األداء وإجراءات االختبار. املنسقة على الصعيد العاملي وتتضمن كل الئحة من اللوائح التقنية 
العاملية لألمم املتحدة مالحظات مستفيضة عن الغرض منها وإعدادها. وُيسجل السند املنطقي التقين املعتمد، ومصادر األحباث املستخدمة، 
واالعتبارات املتعلقة ابلتكلفة والفوائد، وإشارات مرجعية إىل البياانت املستعان هبا. وتتبع األطراف املتعاقدة عمليات وضع القواعد املنشأة لديها 
على املستوى الوطين كوسيلة إلدراج اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة يف تشريعاهتا الوطنية. ويضم اتفاق عام 1998 حالياً 38 طرفاً متعاقداً 

ويشمل 20 الئحة من اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة اليت أدرجت يف السجل العاملي. 
أما اتفاق عام ،1997 فيجيز لألطراف املتعاقدة اعتماد قواعد لألمم املتحدة تطبق على عمليات الفحص التقين الدوري للمركبات قيد 
االستعمال. وتعرف األطراف املتعاقدة بصورة متبادلة بشهادات الفحص الدولية اليت مُتنح وفقاً لقواعد األمم املتحدة املعمول هبا املرفقة ابالتفاق. 

ويضم هذا االتفاق 15 طرفاً متعاقداً ويشمل قاعدتني ]4*[ من قواعد األمم املتحدة مرفقتني به.

C.N.575. 2018.TREATIES- :مكتب الشؤون القانونية بقاعدتني جديدتني يف وقت إعداد هذا املنشور )انظر اإلخطارات AC.4 أبلغت اللجنة اإلدارية  *
.C.N.575. 2018.TREATIES-XI.B.31 (Rule.4) و XI.B.31 (Rule.3) 
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وينص كل اتفاق على أحكام حمددة للتصويت النهائي، يف اللجان اإلدارية أو التنفيذية، على لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية 
لألمم املتحدة اجلديدة، وقواعد األمم املتحدة اجلديدة، أو على التعديالت املدخلة عليها. وتتألف اللجان بصفة حصرية من املمثلني احلكوميني 
لألطراف املتعاقدة يف االتفاقات. وقبل اختاذ القرارات، يُعاد النظر يف مجيع املقرحات اليت تقدمها الفرق العاملة وذلك إابن دورات املنتدى العاملي 
اليت يشارك فيها ممثلون عن مجيع البلدان - سواء أكانت أطرافاً متعاقدة أم ال - وخرباء من منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية. 

وأثبت املنتدى العاملي، مبا يتمتع به من خربة طويلة ودراية عميقة وبفضل مشاركة مجيع أصحاب املصلحة فيه، قدرته على إعداد نوعية 
عالية من لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة وقواعد األمم املتحدة. وقررت أطراف متعاقدة، مثل االحتاد األورويب، تنظيم 
تشريعاهتا الداخلية ابلرجوع املباشر إىل لوائح األمم املتحدة املرفقة ابتفاق عام 1958]ينما تطبق بلدان أخرى ليست أطرافاً متعاقدة لوائح األمم 
املتحدة طوعاً على أراضيها. ويف اآلونة األخرية، اعتمدت بعض األطراف املتعاقدة يف اتفاق عام 1998، مثل كندا، والصني، واهلند، والياابن، 
والوالايت املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب، عدداً من اللوائح التقنية العاملية اجلديدة لألمم املتحدة يُعكف على تضمينها، مبوازاة ذلك، يف 

لوائح األمم املتحدة املرفقة ابتفاق عام 1958.
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الزال افوا  راشلا يف ة راشملا 

 الزال افوا

المشاركة يف المنتدى

المشاركة يف المنتدى العالمي ألف- 
حيث املنتدى على املشاركة العاملية يف أنشطته بتشجيع التعاون بني البلدان ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية فيما يتعلق ابملسائل 
التقنية اليت تعرض عليه وعلى األفرقة العاملة املتفرعة عنه. كما يشجع على احلوار املفتوح والشفاف بني املوظفني احلكوميني، واخلرباء التقنيني 
املختصني ابملركبات، وعامة الناس، للتأكد من اعتماد أفضل املمارسات يف جمايل السالمة والبيئة ومراعاة الكفاءة يف التكاليف يف وضع لوائح 
األمم املتحدة اخلاصة ابملركبات. وتكون اجتماعات املنتدى اجتماعات علنية. لذا، حيق ألي حكومة أو طرف مهتم حضور االجتماعات وتتبع 

أعماهلا بصفة مراقب.

مشاركة الحكومات  -1
تنص املادة 1 من اختصاصات املنتدى العاملي ونظامه الداخلي، على أنه حيق لكل بلد عضو يف األمم املتحدة وأي منظمة تكامل 
اقتصادي إقليمية أنشأهتا بلدان أعضاء يف األمم املتحدة أن يشارك مشاركة كاملة، أو بصفة مستشار، يف أنشطة املنتدى ويصبح طرفاً متعاقداً يف 
االتفاقات اليت يشرف عليها. وللوقوف على تفاصيل املشاركة يف املنتدى، يرجى االطالع على االختصاصات والنظام الداخلي يف املرفق األول.

وتتلخص اإلجراءات الرمسية للمشاركة يف إرسال رسالة يوقعها املسؤول املخول له يف البلد املهتم أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية 
املهتمة ختطر أمانة املنتدى برغبة ذلك البلد أو تلك املنظمة يف إيفاد ممثل )ممثلني( إىل االجتماعات واملشاركة يف أنشطة املنتدى.

مشاركة المنظمات غير الحكومية  -2
جيوز للمنظمات غري احلكومية، وفقاً للمادة 1 من االختصاصات والنظام الداخلي، أن تشارك يف املنتدى بصفة استشارية. ولكي 
تشارك منظمة غري حكومية يف املنتدى، جيب أوالً أن تكون معتمدة بصفة استشارية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة. وحبصوهلا 
على هذه الصفة لدى اجمللس، ميكنها املسامهة يف برامج عمل املنتدى التابع للجنة االقتصادية ألورواب وأهدافه أبن تقوم بدور اخلبري أو املستشار 
التقين لدى احلكومات واألمانة. وعادة ما يراوح عدد املنظمات غري احلكومية اليت تشارك يف أي دورة من دورات املنتدى، أو اهليئات املتفرعة 

عنه، بني ست منظمات ومخس عشرة منظمة، حسب املوضوع. وحيضر عدد أقل من ذلك دورات اهليئات الفرعية واألفرقة العاملة غري الرمسية.
وتساهم املنظمات غري احلكومية مسامهة كبرية يف عملية وضع لوائح األمم املتحدة املتعلقة ابألداء يف مضمار سالمة املركبات، وكفاءة 
الطاقة، والبيئة، ومنع السرقة. وكثرياً ما تساهم هذه املنظمات بتقدمي معلومات تقنية وإسداء املشورة. ويف حاالت خاصة، تستثمر موارد يف االختبار 
والتحليل وتتيح ما يسفر عنها من نتائج للخرباء الذين يضعون لوائح األمم املتحدة للمركبات. وهي تستجيب، يف بعض احلاالت، لطلبات اخلرباء 
التقنيني، فتقدم مقرحات بشأن وضع لوائح لألمم املتحدة للمركبات وإدخال تعديالت على لوائح األمم املتحدة القائمة. وهي تدافع أيضاً عن 

بعض املواقف يف جمال السياسات العامة وتديل بشهادات لألجهزة التشريعية للحكومات املشاركة. 
وجيوز للمنظمات غري احلكومية اليت ليس هلا مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن تشارك بصفة استشارية، رهناً 

.)W.29/AC.2( ابملوافقة املسبقة من اللجنة اإلدارية 2 للمنتدى العاملي
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وللحصول على املركز االستشاري، تبعث املنظمة غري احلكومية رسالة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماع على العنوان الوارد أدانه تطلب 
فيها تزويدها ابستمارة للنظر فيها:

NGO Section
ECOSOC Support and Coordination
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Headquarters
Room DC1 B 1480
New York, NY 10017 (USA)
Fax: +1 (212) 963 9248
Email: desangosection@un.org

وينبغي أن ترد الرسالة اليت يلتمس هبا احلصول على استمارة الطلب على رأسية املنظمة ويوقعها أمينها العام، أو رئيسها. وينبغي أن يرفق 
هبذه الرسالة بيان رسالة املنظمة، ووصف موجز ألهم أنشطتها، ووصف لطبيعة املنظمة )مثل حتالف وطين يضم ... من املنظمات غري احلكومية، 

أو منظمة غري حكومية دولية تضم ... عضواً(. ويرسل إىل املنظمة ملف الرشح الذي يتضمن استبياانً ومعلومات أساسية. 
وآخر أجل لتلقي الطلبات معبأة ابلكامل هو 1 حزيران/يونيه من كل سنة. وجتتمع جلنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي املعنية ابملنظمات 
غري احلكومية املؤلفة من 19 عضواً سنوايً الستعراض الطلبات وتوصي بتلك اليت جيدر ابجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يوافق عليها. مث تذهب 

التوصيات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي يتخذ القرار النهائي.
ويورد املرفق اخلامس قائمة ابملنظمات غري احلكومية اليت تشارك حالياً يف أنشطة املنتدى العاملي وهيئاته الفرعية ابنتظام.

كيزية اكتساب صزة الطرف المتعاقد باء- 
إن رغب بلد ما، أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، يف أن يصبح طرفاً متعاقداً يف االتفاق الذي يشرف عليه املنتدى، وجب أن 
تتم موافقة ذلك البلد، أو تلك املنظمة، على أن يكون ملزماً بذلك االتفاق طبقاً ألحكامه. وتشمل تلك األحكام التوقيع، واإلشعار ابلتصديق، 
أو القبول، أو املوافقة، أو االنضمام. ويرجى الرجوع إىل املادة 6 من اتفاق عام 1958 واملادة 9 من اتفاق عام 1998 العاملي واملادة 4 من 

اتفاق عام 1997 بشأن الفحص التقين الدوري، على حنو ما يرد يف املرفقات الثاين والثالث والرابع على التوايل.
وحينما يكون االتفاق مفتوحاً للتوقيع ويعرب بلد أو منظمة عن املوافقة على اإللزام ابالتفاق بتوقيعه، جيب أن يتوفر يف التوقيع ما يلي:

أن يكون املوقع رئيس الدولة، أو احلكومة، أو وزير خارجية ذلك البلد، أو  •
أن يكون املوقع شخصاً آخر لديه صك تفويض كامل وصحيح موقع من أحد ممثلي البلد أو املنظمة املذكورين أعاله يشري بوضوح إىل   •

مسّمى االتفاق واسم املسؤول املفوض له ابلتوقيع ووظيفته.
وجيب أن يُذكر صراحة يف وقت التوقيع، أو يف نص التفويض الكامل، إن كان التوقيع هنائياً، أو هو جمرد توقيع مشروط ابلتصديق.

وإذا انتهت فرة افتتاح التوقيع، جيوز للبلد، أو املنظمة، اإلعراب عن املوافقة على أن يكون ملزماً ابتفاق من االتفاقات إبيداع وثيقة 
االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.

وترد أدانه مناذج لصكوك االنضمام، أو التصديق، أو القبول، أو املوافقة: 
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الزال افوا راشلا يف ة راشملا  

الصك النموذجي للتصديق أو القبول أو الموافقة
)يوقع من قبل  ئيس رااواف أو  ئيس راحكومف أو وزير رالؤون راخا جيف(

]التاديق/القبوا/الموافقة[

حيث إن ]اسم املعاهدة أو االتفاقية أو االتفاق أو ما شابه[ قد ]أبرمت/أبرم، اعتمدت/اعتمد، وفتح ابب التوقيع عليها/عليه[ يف 
]املكان[ وذلك يف ]التاريخ[، 

وحيث إن ]املعاهدة أو االتفاقية أو االتفاق أو ما شابه[ قد وقع عليها/عليه ابلنيابة عن حكومة ]اسم الدولة[ يف ]التاريخ[،
وبناء عليه، فإنين ]االسم ولقب رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير الشؤون اخلارجية[ أعلن أن حكومة ]اسم الدولة[، بعد أن 
نظرت يف ]املعاهدة أو االتفاقية أو االتفاق أو ما شابه[ الوارد ذكرها/ذكره أعاله، ]تصدق عليها/عليه وتقبل هبا/به وتوافق عليها/عليه[ 

ابملثل وتتعهد أبن تؤدي وتنفذ بكل إخالص كل الشروط املنصوص عليها والواردة فيها/فيه. 
وإثبااتً لذلك، وقعت على صك ]التصديق أو القبول أو املوافقة[ هذا، وذلك يف ]املكان[ يف ]التاريخ[.

]التوقيع[

الصك النموذجي لالنضمام
)يوقع من قبل  ئيس رااواف أو  ئيس راحكومف أو وزير رالؤون راخا جيف(

] االنضمام[

حيث إن ]اسم املعاهدة أو االتفاقية أو االتفاق أو ما شابه[ قد ]أبرمت/أبرم واعتمدت/اعتمد وفتح ابب التوقيع عليها/عليه[ يف 
]املكان[ وذلك يف ]التاريخ[، 

وبناًء عليه، فإنين ]االسم ولقب رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير الشؤون اخلارجية[ أعلن أن حكومة ]اسم الدولة[ بعد أن 
نظرت يف ]املعاهدة أو االتفاقية أو االتفاق أو ما شابه[ الوارد ذكرها/ذكره أعاله، تنضم إليها/ إليه ابملثل وتتعهد أبن تؤدي وتنفذ بكل 

إخالص كل الشروط املنصوص عليها والواردة فيه/فيها. 
وإثبااتً لذلك، وقعت على صك ]االنضمام[ هذا، وذلك يف ]املكان[ يف ]التاريخ[.

]التوقيع[
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 الزال الثاني

تنظيم المنتدى وهيئاته الفرعية

املنتدى العاملي فريق عامل أصبح ُيسمى املنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة ابملركبات وذلك يف دورته احلادية العشرين بعد املائة )7 
إىل 11 آذار/مارس 2000( - انظر اهليكل التنظيمي أدانه. ويتلخص دوره ودور األفرقة العاملة املتفرعة عنه يف وضع لوائح جديدة لألمم املتحدة، 
ولوائح تقنية عاملية جديدة لألمم املتحدة، وقواعد جديدة لألمم املتحدة، وتنسيق لوائح األمم املتحدة القائمة، وتعديل وحتديث لوائح األمم املتحدة 

احلالية، واللوائح التقنية العاملية احلالية، وقواعد األمم املتحدة احلالية اليت تتناول جماالت االهتمام املشمولة ابالتفاقات الثالثة.
وتتوىل أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب اإلدارة اليومية ألنشطة املنتدى. وتقدم األمانة الدعم اإلداري جلميع الدورات، مبا يف ذلك إعداد 
جداول األعمال والتقارير. وتسهر على تنسيق عمل املنتدى جلنة توجيه )WP.29/AC.2( مؤلفة من رئيس املنتدى وانئب الرئيس واألمانة، ورئيس 
وانئب رئيس اللجنة التنفيذية لكل اتفاق من االتفاقات الثالثة، ومن ممثلي الياابن، والوالايت املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب، ورئيس وانئب 
رئيس كل هيئة متفرعة عن املنتدى. وتتلخص مهام جلنة التوجيه التابعة للمنتدى يف وضع برانمج عمل وتوصية املنتدى به، واستعراض تقارير اهليئات 
الفرعية وتوصياهتا، وحتديد البنود اليت يتعني على املنتدى اختاذ إجراءات بشأهنا واملدة الزمنية الالزمة للنظر فيها، وتقدمي توصيات إىل املنتدى. 

وللمزيد من املعلومات عن اختصاصات املنتدى ونظامه الداخلي، يرجى االطالع على املرفق األول.
ويتناول املنتدى العاملي أولوايت األطراف املتعاقدة، مثل أحكام املوافقة على النوع بشأن املركبات اهلجينة، واملركبات الكهرابئية، ومركبات 

خالاي الوقود اهليدروجيين، والتشغيل اآليل للمركبات، واألمن السيرباين للمركبات املؤمتتة. 
وتعقد دورات املنتدى العادية ثالث مرات يف السنة. أما دورات كل فريق من أفرقة اخلرباء العاملة املتفرعة عن املنتدى، فتعقد مرتني يف 

السنة. وتعقد اجتماعات جلنة التوجيه قبل كل دورة من دورات املنتدى)1(. 
وتتلخص أهم جماالت اهتمام أفرقة اخلرباء العاملة يف ما يلي:

السالية اإليجابية للمركبات وقطعها )تزادم االصطدام( ألف- 
تسعى لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة يف هذا اجملال إىل حتسني طريقة سري املركبات واستعماهلا ومعداهتا للتقليل 
من احتمال االصطدام على الطرق. وتسعى بعض اللوائح األخرى إىل تعزيز قدرة السائقني على إدراك الظروف احملفوفة ابملخاطر وجتنبها. وتعمل 
لوائح أخرى على تعزيز قدرة السائقني على التحكم يف مركباهتم. ومن األمثلة احملددة على لوائح األمم املتحدة احلالية تلك املنطبقة على أجهزة 
اإلضاءة وأضواء اإلشارة، واملكابح وتروس الدوران، مبا يف ذلك املقود، واإلطارات واالستقرار يف املنعطفات. وتطرأ على هذا اجملال التكنولوجي 

حالياً تغريات سريعة. 

السالية السلبية للمركبات وقطعها )القدرة على يقاوية الاديات( باء- 
تسعى لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة يف هذا اجملال إىل التقليل من احتمال وقوع اإلصاابت ومن خطورهتا 
على الراكبني و/أو غريهم من مستخدمي الطرق يف حالة االصطدام. وكثرياً ما تُعتمد إحصاءات حوادث االصطدام لتحديد مشاكل السالمة اليت 
تستدعي وضع الئحة لألمم املتحدة، أو الئحة تقنية عاملية لألمم املتحدة، أو تعديل لوائح قائمة، وميكن أن تساعد اإلحصاءات يف وضع هنج 
مناسب يف جمال التوفيق بني التكلفة والربح عند حتسني شروط األداء يف هذا اجملال. وهذا أمر مهم نظراً إىل اآلاثر الشاملة اليت حتدثها الشروط 
اجلديدة على صناعة املركبات وتصميمها وتكاليفها. ومن األمثلة احملددة على لوائح األمم املتحد احلالية للمركبات تلك اليت تتناول قدرة هياكل 
املركبات على امتصاص الطاقة عند االصطدام ومنع اخراق مقصورة الركاب، ونظم الكبح واحلماية اخلاصة ابألطفال والبالغني، وهياكل املقاعد، 

يبلغ جمموع أايم االجتماعات 5,54 يوماً يف العام للجان، واملنتدى العاملي، وهيئاته الفرعية.  )1(
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الزال الثاني تميير راشملا  وويىاتن را رييف 

والزجاج، وأقفال األبواب وتثبيتها، ومحاية املشاة، ونوعية اخلوذات الواقية ابلنسبة إىل أصحاب الدراجات النارية. وهذا اجملال التكنولوجي هو أيضاً 
سريع التغري وآخذ يف التعّقد. ومن األمثلة على ذلك أجهزة احلماية املتقدمة اليت تكيف أداءها حسب حالة االصطدام. زد على ذلك أن التغريات 

يف أنواع املركبات تطرح قضااي مواءمة املركبات.

االعتبارات البيوية ييم- 
ُوِضعت لوائح حمددة من لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة لتناول األداء البيئي )مثل انبعااثت امللواثت الغازية، 
واجلسيمات، واثين أكسيد الكربون، ومستوى الضجيج( من املركبات ذات حمركات الدفع التقليدية، ومركبات خالاي اهليدروجني والوقود، واملركبات 
الكهرابئية اهلجينة، واملركبات الكهرابئية. وقد جرى تكييف لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية لألمم املتحدة هذه، وهي سُتكيَّف كلما كان ذلك 

مالئماً ملراعاة تكنولوجيات الدفع اجلديدة من أجل مركبات أنظف مراعية للبيئة.

االعتبارات العاية يف يجاا السالية داا- 
تتناول لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة يف هذا اجملال خصائص املركبات واملكوانت غري املرتبطة مباشرة ابملواضيع 
املشار إليها آنفاً. فمسَّاحات الزجاج وغاسالت الزجاج مثالً، وأجهزة التحكم والعرض، وأجهزة الرؤية غري املباشرة، والزجاج تشكل جمموعة تندرج 
حتت هذا العنوان. وتدخل ضمن هذه الفئة الوقاية من السرقة، ونظم املكاملات يف حاالت الطوارئ، واالعتبارات املتعلقة ابملركبات اليت تعمل 

ابلغاز، ومركبات النقل العمومي اليت يتطلب وضع شروط أدائها معرفة متخصصة. 

المركبات المشغلة آليا/الواتية التشغيل والموصولة هاء- 
يُعكف على إعداد أحكام تتناول مواصفات الربط الشبكي والتشغيل اآليل للمركبات، وهو عمل ضروري لتضمني التكنولوجيات 
املبتكرة يف نظم النقل احلالية واحلرص على االستفادة من الفوائد اليت حتققها هذه التكنولوجيات وهي: حتسني السالمة على الطرق واألداء البيئي 

للمركبات الربية، وتقليل االكتظاظ، وإاتحة الفرصة ألنواع جديدة من خدمات النقل.

االعتبارات التقنية الخاصة واو- 
يف بعض احلــاالت، حتتاج مشكلة حمددة إىل حل عاجل، أو إىل أن يعاجلها أشخاص من ذوي االختصاص. ففي تلك احلاالت، 
ميكن أن يُعهد إىل فريق عمل غري رمسي خاص مبهمة حتليل املشكلة وإعداد مقرح بالئحة من لوائح األمم املتحدة، أو الئحة من اللوائح التقنية 
العاملية لألمم املتحدة، أو قاعدة لألمم املتحدة. ومع أن عدد تلك احلاالت أُبقي عادة يف حدوده الدنيا، فإن التطور السريع الذي تشهده أنواع 

التكنولوجيا اجلديدة املعقدة يزيد من ضرورة اعتماد هذا النهج اخلاص.

الهيوات المتزرعة عن المنتدى  زام- 
حييل املنتدى املقرحات اليت تعرض عليه بشأن لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، وقواعد األمم املتحدة، 
والتعديالت على اللوائح القائمة إىل اهليئات املتفرعة عنه اليت تتوىل إعداد توصيات تقنية )انظر الرسم البياين 5(. وتتكون كل هيئة فرعية من خرباء 
خمتصني يف اجملال الذي تغطيه اهليئة. ويعود التوزيع احلايل للمسؤوليات حبسب املواضيع على اهليئات الفرعية إىل زمن "أفرقة املقررين" اليت اندمج 
بعضها الحقاً لتشكل "اجتماعات اخلرباء" اليت أنشئت مؤخراً. وتبنيَّ أن اهليئات الفرعية تؤدي عمالً مفيداً غاية الفائدة وال غىن عنه، فُمنحت 
صفًة دائمًة داخل اللجنة االقتصادية ألورواب، ومن مث أعيدت تسميتها لتصبح "أفرقة عاملة". ومثة حالياً ستة أفرقة عاملة متفرعة عن املنتدى ميكن 
االطالع عليها يف الرسم البياين 1. واستخدمت العناوين التقليدية هلذه اهليئات الفرعية املختصر "GR (Groupes des Rapporteurs)" ابلفرنسية 

الذي ال يزال معموالً به يف خمتصرات األفرقة العاملة ويف رموز واثئق عملها اليوم: 
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 الرسم البياني 1

تنظيم المنتدى العالمي

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب  )اللجنة االقتصادية ألورواب(

WP.29/AC.1 
اللجنة اإلدارية التفاق عام 1958

WP.29/AC.3
اللجنة التنفيذية التفاق 1998

WP.29/AC.2
اللجنة أإلدارية لتنسيق العمل

WP.29 
املنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة ابملركبات

WP.29/AC.4 
اللجنة اإلدارية التفاق 1997

GRPE
الفريق املعين ابلتلوث 

والطاقة
GRBP

الفريق املعين ابلضوضاء 
وإلطارات 2

GRSG
الفريق املعين أبحكام 

السالمة العامة
GRSP

الفريق املعين 
ابلسالمة السلبية

GRE

الفريق املعين ابإلضاءة 
وأضواء اإلشارة

GRVA
الفريق املعين ابملركبات 
املؤمتتة/ذاتية التشغيل 
وذات الربط الشبكي 

3

قرار املنتدى العاملي يف دورة تشرين الثاين/نوفمرب 2018. )أ( 
.)ECE/TRANS/WP.29/1139, paras. 15 and 3 الفريق العامل املعين ابلكوابح وتروس الدوران سابقاً )انظر )ب( 
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 الزال الثالا

االتفاقات التي يشرف عليها المنتدى العالمي

اتزاق عام 1958 ألف- 
ُوِضع اتفاق عام 1958 يف 20 آذار/مارس 1958 ودخل حيز التنفيذ يف 20 حزيران/يونيه 1959 وعُّدِّل يف 10 تشرين الثاين/

نوفمرب 1967، مث نـُقِّح يف 16 تشرين األول/أكتوبر 1995 ويف 17 أيلول/سبتمرب 2017. ويتيح االتفاق لوائح األمم املتحدة التقنية املنسقة 
للموافقة على/ ترخيص املركبات اجلديدة ذات العجالت، ومعداهتا، وأجزائها، ويشمل ذلك لوائح القبول املتبادل ابملوافقات الصادرة مبوجب لوائح 
األمم املتحدة املرفقة هبذا االتفاق. وحتكم لوائح األمم املتحدة اليت اعتمدهتا األطراف املتعاقدة مبقتضى اتفاق عام 1958 املوافقة على املركبات 
اآللية ومعداهتا وأجزائها املعروضة للبيع يف تلك البلدان. ويتناول االتفاق الشروط املتعلقة بسالمة املركبات وأبدائها البيئي )تلوث اهلواء واإلزعاج 

ابلضوضاء(، وكفاءة الطاقة، واألمن.
وانضم إىل اتفاق عام 1958 حىت اآلن 56 طرفاً متعاقداً من بينها 41 بلداً أوروبياً أعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب. ومن األطراف 
املتعاقدة األخرى االحتاد األورويب )منظمة تكامل اقتصادي إقليمية( وألبانيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وأسراليا، وبيالروس، والبوسنة واهلرسك، ومصر، 
وجورجيا، والياابن، وكازاخستان، وماليزاي، ونيوزيلندا، ونيجرياي، ومجهورية كوراي، ومجهورية مولدوفا، وسان مارينو، وجنوب أفريقيا، واتيلند، ومجهورية 

مقدونيا اليوغسالفية سابقاً، وتركيا، وتونس، وأوكرانيا. ويورد اجلدول 2 األطراف املتعاقدة حالياً يف االتفاق واتريخ انضمامها إليه. 
وأرِفقت ابالتفاق 149 الئحة من لوائح األمم املتحدة. وحتكم هذه اللوائح مجيع فئات مركبات السري على الطرق واآلليات املتنقلة 
اليت ال تستخدم على الطرق وجتهيزاهتا وأجزائها، وقد اعتمدهتا األطراف املتعاقدة بدرجات متفاوتة. وسهَّل االعراف املتبادل ابملوافقة على األنواع 
فيما بني األطــراف املتعاقدة اليت تطبق لوائح األمم املتحدة التجارة يف املركبات اآللية واملعدات يف مجيع أحناء أورواب أوالً ويف شىت أحناء العامل 

اليوم. 
ويف السنوات األخرية، قرر االحتاد األورويب استبدال أكرب عدد ممكن من توجيهاته بلوائح األمم املتحدة املدرجة يف اتفاق عام 1958 
والرجوع مباشرة إىل هذه اللوائح يف تشريعاته. ويف 14 أيلول/سبتمرب 2017، دخل التنقيح رقم 3 التفاق 1958 حيز النفاذ. ولالطالع على 

النص املنقح التفاق عام 1958 بكامله، يرجى الرجوع إىل املرفق الثاين.
ويف املاضي، كان االعراف املتبادل مبوجب االتفاق ينطبق على نظم املركبات، وأجزائها، ومعداهتا، وليس على املركبة كوحدة كاملة. 
ويف متوز/يوليه 2018، أصبحت الئحة األمم املتحدة رقم 0 املتعلقة ابملوافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة انفذة. وتتيح هذه الالئحة االعراف 

املتبادل ابملوافقة على املركبة كوحدة كاملة.

العناصر افساسية يف اتزاق عام 1958
حيق ألعضاء اللجنة االقتصادية ألورواب، وغريهم من أعضاء األمم املتحدة ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تشارك يف أنشطة   •

اللجنة، أن يصبحوا أطرافـاً متعاقدة يف اتفاق عام 1958 )املادة 6(؛
يسعى اتفاق عام 1958 إىل وضع لوائح األمم املتحدة للمركبات ذات العجالت واملعدات واألجزاء اليت ميكن تركيبها على املركبات   •
اجملهزة بعجالت و/أو استعماهلا عليها، وشروط االعراف املتبادل ابملوافقة على أنواع املركبات من أجل أن تستعملها األطراف املتعاقدة 

اليت ختتار تنفيذ لوائح األمم املتحدة أساساً من خالل املوافقة على النوع؛
تتألف اللجنة اإلدارية التفاق عام AC.1( 1958( من مجيع األطراف املتعاقدة على اتفاق عام 1958. وتشرف هذه اللجنة على   •

عملية وضع لوائح األمم املتحدة وتعديلها وتعتمد اللوائح أو التعديالت على هذه اللوائح حني وضعها؛
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ال مينع االتفاق البلدان اليت تنفَّذ قوانينها ولوائحها من خالل االعتماد الذايت )اعتماد الصانع( من أن تصبح أطرافاً متعاقدة )الفقرة 1   •
من املادة 1(، ويُعرف ابالعتماد الذايت بوصفه بديالً للموافقة على األنواع )املادة 2(؛

يتم إقرار لوائح األمم املتحدة اجلديدة والتعديالت على اللوائح القائمة مبوجب االتفاق، ابلتصويت أبغلبية أربعة أمخاس األطراف املتعاقدة   •
احلاضرة واملصوتة. وخُيطر كل طرف متعاقد بالئحة األمم املتحدة اليت أُقرت وحتول إىل األمني العام لألمم املتحدة بصفته وديع االتفاق؛

تدخل الئحة األمم املتحدة اجلديدة، أو التعديل على الئحة قائمة، حيز التنفيذ ابلنسبة إىل مجيع األطراف املتعاقدة اليت مل ختطر األمني   •
العام ابعراضها يف غضون ستة أشهر من اإلشعار، إال إذا اعرض ما ال يقل عن مخس األطراف املتعاقدة. فإن اعرض أكثر من مخس 

األطراف املتعاقدة، ال تدخل الالئحة، أو التعديل، حيز التنفيذ ابلنسبة إىل أي طرف متعاقد؛
ُيشرط يف لوائح األمم املتحدة املرفقة ابتفاق عــام 1958 أن تتضمَّن مواصفات تقنية ومواصفات بديلة، عند االقتضاء؛ وأساليب   •
االختبار اليت تثبت أن األداء يوافق املواصفات؛ وشروط منح املوافقة على األنواع واالعراف املتبادل هبا، مبا يف ذلك عالمات االعتماد، 

وشروط ضمان تطابق اإلنتاج؛ وموعد دخول الئحة األمم املتحدة حيز التنفيذ )الفقرة 2 من املادة 1(؛
يشمل التنقيح 3 أيضاً جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية املنطبقة على مجيع لوائح األمم املتحدة املرفقة به وعلى مجيع األطراف املتعاقدة   •

اليت تطبق الئحة واحدة أو أكثر من لوائح األمم املتحدة )اجلداول 1 إىل 8(؛
ُيسمح للطرف املتعاقد الذي اعتمد الئحة من لوائح األمم املتحدة مرفقة ابالتفاق مبنح املوافقات على أنواع معدات وأجزاء املركبات   •

اآللية املشمولة هبذه الالئحة، وعليه أن يقبل ابملوافقات على األنواع اليت مينحها أي طرف متعاقد آخر اعتمد الالئحة نفسها؛
يسمح االتفاق أيضاً للطرف املتعاقد، بعد إشعاره، أبن يبدأ يف تطبيق الئحة من لوائح األمم املتحدة بعد أن تكون قد أرفقت ابالتفاق،   •
أو أن يتوقف عن تطبيق الئحة يطبقها. ويف هذه احلالة، على الطرف املتعاقد أن خيطر األمني العام لألمم املتحدة بقراره قبل ذلك بسنة؛

ُيشرط يف األطراف املتعاقدة اليت متنح املوافقة على األنواع أن يكون لديها االختصاص التقين للموافقة على األنواع، واالختصاص الذي   •
يضمن تطابق اإلنتاج. وحيق لكل طرف متعاقد يطبق الئحة لألمم املتحدة من خالل املوافقة على األنواع أن يرفض املوافقات إن مل يُلبَّ 

الشرط املشار إليه أعاله؛
وجيوز لطرف متعاقد يطبق الئحة من لوائح األمم املتحدة أن يرفض املركبات، واملعدات، واألجزاء اليت مل يُواَفق عليها، أو مل تُعتمد، على   •

حنو يتطابق مع تلك الالئحة.
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 الرسم البياني 2

األطراف المتعاقدة يف اتفاق عام 1958

بشأن اعتماد لوائح األمم املتحدة التقنية املنسقة للمركبات ذات العجالت واملعدات واألجزاء اليت ميكن تركيبها و/أو استعماهلا على 
)E/ECE/TRANS/505/Rev3( املركبات ذات العجالت وشروط االعراف املتبادل ابملوافقة على األنواع على أساس هذه اللوائح

اتريخ الدخول حيز التنفيذ: الصيغة األصلية: 20 حزيران/يونيه 1959
التنقيح األول: 10 تشرين الثاين/نوفمرب 1967 - التنقيح الثاين: 16 تشرين األول/أكتوبر 1995 - التنقيح الثالث: 14 أيلول/سبتمرب 

2017

اتريخ االنضمام إىل االتفاقالطرف املتعاقدرمز اللجنة االقتصادية ألورواب

E 1 )2(28 كانون الثاين/يناير 1966أملانيا
E 220 حزيران/يونيه 1959فرنسا
E 326 نيسان/أبريل 1963إيطاليا
E 429 آب/أغسطس 1960هولندا
E 520 حزيران/يونيه 1959السويد
E 65 أيلول/سبتمرب 1959بلجيكا
E 72 متوز/يوليه 1960هنغاراي
E 8 )3(1 كانون الثاين/يناير 1993اجلمهورية التشيكية
E 910 تشرين األول/أكتوبر 1961إسبانيا

E 10 )4(12 آذار/مارس 2001صربيا
E 1116 آذار/مارس 1963اململكة املتحدة
E 1211 أاير/مايو 1971النمسا
E 1312 كانون األول/ديسمرب 1971لكسمربغ
E 1428 آب/أغسطس 1973سويسرا
E 164 نيسان/أبريل 1975النرويج
E 1717 أيلول/سبتمرب 1976فنلندا
E 1820 كانون األول/ديسمرب 1976الدامنرك
E 1921 شباط/فرباير 1977رومانيا
E 2013 آذار/مارس 1979بولندا
E 2128 آذار/مارس 1980الربتغال
E 2217 شباط/فرباير 1987االحتاد الروسي
E 235 كانون األول/ديسمرب 1992اليوانن

انضمت مجهورية أملانيا الدميقراطية إىل مجهورية أملانيا االحتادية يف 3 تشرين األول/أكتوبر 1990.  )2(
خلف لتشيكوسلوفاكيا، إشعار من الوديع C.N.229. 1993.TREATIES مؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 1993.  )3(

خلف ليوغوسالفيا، إشعار من الوديع C.N.276. 2001.TREATIES-3 مؤرخ 2 نيسان/أبريل 2001.  )4(
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اتريخ االنضمام إىل االتفاقالطرف املتعاقدرمز اللجنة االقتصادية ألورواب

E 24 )5(24 آذار/مارس 1998أيرلندا
E 25 )6(8 تشرين األول/أكتوبر 1991كرواتيا
E 26 )7(25 حزيران/يونيه 1991سلوفينيا
E 27 )8(1 كانون األول/ديسمرب 1993سلوفاكيا
E 282 متوز/يوليه 1995بيالروس
E 291 أاير/مايو 1995إستونيا
E3020 تشرين الثاين/نوفمرب 2016مجهورية مولدوفا
E 31 )9(6 آذار/مارس 1992البوسنة واهلرسك
E 3218 كانون الثاين/يناير 1999التفيا
E 3421 كانون الثاين/يناير 2000بلغاراي
E 358 كانون الثاين/يناير 2011كازاخستان
E3629 آذار/مارس 2002ليتوانيا
E 3727 شباط/فرباير 1996تركيا
E3914 حزيران/يونيه 2002أذربيجان
E 40 )10(17 تشرين الثاين/نوفمرب 1991مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا
E 42 )11(24 آذار/مارس 1998االحتاد األورويب
E 4324 تشرين الثاين/نوفمرب 1998الياابن
E 4525 نيسان/أبريل 2000أسراليا
E 4630 حزيران/يونيه 2000أوكرانيا
E 4717 حزيران/يونيه 2001جنوب أفريقيا
E 4826 كانون الثاين/يناير 2002نيوزيلندا
E 49 )12(1 أاير/مايو 2004قربص
E 50)11(1 أاير/مايو 2004مالطة
E 5131 كانون األول/ديسمرب 2004مجهورية كوراي
E52 )13(4 نيسان/أبريل 2006ماليزاي

خلف ليوغسالفيا، إشعار من الوديع C.N.276. 2001.TRITIES-3 مؤرخ 2 نيسان/أبريل 2001.  )5(
مبوجب انضمام االحتاد األورويب إىل االتفاق يف 24 آذار/مارس 1998.    )6(

خلف ليوغوسالفيا، إشعار من الوديع   C.N.66. 1994.TREATIES-10    مؤرخ 31 أاير/مايو 1994.   )7(
خَلف ليوغوسالفيا، إشعار من الوديع   C.N.439. 1994.TREATIES-53  مؤرخ 18 آذار/مارس 1993.   )8(

خلف لتشيكوسلوفاكيا، إشعار من الوديع  C.N.184. 1993.TREATIES  مت تلقيه يف 20 متوز/يوليه 1994.   )9(
خلف ليوغوسالفيا، إشعار من الوديع  C.N.35. 1994.TREATIES  مؤرخ 2 أاير/مايو 1994.   )10(

خلف ليوغوسالفيا، إشعار من الوديع   C.N.142. 1998.TREATIES-33  مؤرخ 4 أاير/مايو 1998.   )11(
مُتنح املوافقة من الدول األعضاء مستعملة رموز اللجنة االقتصادية ألورواب اخلاصة بكل منها على التوايل.   )12(

مبوجب انضمامها إىل االحتاد األورويب يف 1 أاير/مايو 2004.  )13(
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اتريخ االنضمام إىل االتفاقالطرف املتعاقدرمز اللجنة االقتصادية ألورواب

E53 )14(1 أاير/مايو 2006اتيلند
E545 تشرين الثاين/نوفمرب 2011ألبانيا
E5530 نيسان/أبريل 2018أرمينيا
E56 )15(3 حزيران/يونيه 2006اجلبل األسود
E5726 كانون الثاين/يناير 2016سان مارينو
E581 كانون الثاين/يناير 2008تونس
E6025 أاير/مايو 2015جورجيا
E623 شباط/فرباير 2013مصر
E6317 كانون األول/ديسمرب 2018نيجرياي

اتزاق عام 1998 العالمي باء- 
جرى التفاوض على اتفاق عام 1998 العاملي )"االتفاق العاملي"( وأبرم حتت رعاية اللجنة االقتصادية ألورواب، بقيادة الياابن والوالايت 
املتحدة األمريكية واجلماعة األوروبية. وُعرض االتفاق للتوقيع يف 25 حزيران/يونيه 1998 وأصبحت الوالايت املتحدة األمريكية أول موّقع عليه. 
ويتيح االتفاق انطالق عملية متكن بلدان العامل مجيعاً من املشاركة يف وضع لوائح تقنية عاملية لألمم املتحدة تتعلق ابلسالمة، ونظم احلماية البيئية، 
ومصادر الطاقة، والوقاية من سرقة املركبات ذات العجالت واملعدات واألجزاء. وتشمل املعدات واألجزاء ما يلي ولكنها ال تقتصر عليه: صناعة 
املركبات، ونُظم العادم، والعجالت، واحملركات، والدروع الصوتية وأجهزة اإلنذار للوقاية من السرقة، وأجهزة اإلنذار املختلفة، ونُظم الكبح اخلاصة 

ابألطفال.
ويكمن اهلدف األساسي املنشود من اتفاق عام 1998 العاملي يف مواصلة حتسني السالمة، والتقليل من التلوث البيئي، وختفيض استهالك 
الطاقة، وحتسني أداء نُظم الوقاية من سرقة املركبات وما يتصل هبا من مكوانت ومعدات بواسطة لوائح تقنية موحدة على الصعيد العاملي. ويتم 
ذلك يف نطاق إطار تنظيمي ميكن التنبؤ به فيما خيص صناعة السيارات عاملياً، واملستهلكني ومجعياهتم. وخبالف اتفاق عام 1958، ال يتضمن 
اتفاق عام 1998 العاملي أحكاماً تتناول االعراف املتبادل ابملوافقات، مفسحاً اجملال للبلدان غري املستعدة للوفاء ابلتزامات االعراف املتبادل، 
أو غري القادرة على ذلك، للمشاركة بفعالية يف وضع لوائح تقنية عاملية لألمم املتحدة، بصرف النظر عن نوع إجراءات االمتثال واإلنفاذ يف تلك 

البلدان. ولالطالع على النص الكامل لالتفاق، يرجى الرجوع إىل املرفق الثالث.
وقد دخل اتفاق عــام 1998 حيز التنفيذ يف 25 آب/أغسطس 2000 ابلنسبة إىل مثانية أطــراف متعاقدة، وبلغ عدد األطــراف 

املتعاقدة 38 طرفاً يف عام 2018. ويرد يف اجلدول 3 بيان األطراف املتعاقدة يف االتفاق، وتواريخ انضمامها إليه، ودخوله حيز التنفيذ فيها.

العناصر افساسية يف اتزاق عام 1998 العالمي
جيوز ألعضاء اللجنة االقتصادية ألورواب، وأعضاء األمم املتحدة، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تشكلها البلدان املشاركة   •
يف أنشطة هذه اللجنة، أن يصبحوا أطرافاً متعاقدة على اتفاق عام 1998. كما حيق للوكاالت املتخصصة، واملنظمات اليت ُمِنحت 
صفة استشارية وفقاً ألحكام االتفاق أن تشارك بتلك الصفة يف املداوالت املتعلقة مبسألة حمددة تعين تلك الوكالة أو املنظمة )املادة 

2(؛
تتألف اللجنة التنفيذية التفاق عام 1998 من مجيع األطراف املتعاقدة يف االتفاق. وتشرف هذه اللجنة على عملية التوصية بلوائح تقنية   •
عاملية لألمم املتحدة ووضعها وتعديلها، وتعتمد اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة أو التعديالت اجلديدة على اللوائح حال وضعها؛

غري مقيدة أبي من لوائح األمم املتحدة وال ابملادة 10 من االتفاق.  )14(
خلف ليوغوسالفيا، إشعار من الوديع   C.N.1346. 2006.TREATIES-3  مؤرخ 1 آذار/مارس 2007.   )15(
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يعرف االتفاق صراحة أبمهية التحسني املستمر والسعي لتحقيق أعلى مستوايت السالمة ومحاية البيئة وحبق السلطات الوطنية ودون   •
الوطنية يف اعتماد لوائح تقنية أكثر صرامة يف جمال محاية الصحة والبيئة من تلك اليت ُوِضعت على الصعيد العاملي، وحبقها يف اإلبقاء 

على تلك اللوائح )الديباجة(؛
ينص االتفاق صراحة على أن أحد أغراضه هو التأكد من أن اإلجراءات اليت تتخذ يف إطار االتفاق ال تشجع على، أو ال تؤدي إىل،   •

تقليص السالمة واحلماية البيئية يف إطار والايت األطراف املتعاقدة، أو على الصعيد دون الوطين )املادة 1(؛
يسعى االتفاق إىل تعزيز تنسيق اللوائح العاملية املتعلقة ابملركبات ذات العجالت واحملركات على الصعيد العاملي، وذلك يف احلدود اليت   •

تتماشى مع حتقيق مستوايت عالية من احلماية البيئية وسالمة املركبات )الديباجة(؛
يشدد االتفاق على أن يكون وضع لوائح تقنية عاملية شفافاً )املادة 1(؛  •

ينص املرفق ألف امللحق ابالتفاق على أن عبارة "إجراءات شفافة" تشمل فرصة اإلدالء ابآلراء واحلجج يف اللقاءات التالية:  •
اجتماعات املنتدى واألفرقة العاملة من خالل املنظمات اليت هلا صفة استشارية؛  -

اجتماعات املنتدى واألفرقة العاملة واللجنة التنفيذية من خالل التشاور السابق لالجتماعات مع ممثلي األطراف املتعاقدة؛  -
يتيح االتفاق سبيلني خمتلفني لوضع لوائح تقنية عاملية لألمم املتحدة. األول هو تنسيق اللوائح أو املعايري القائمة. والثاين هو وضع لوائح   •

تقنية عاملية جديدة لألمم املتحدة حني ال توجد لوائح أو معايري. )الفقراتن 2 و3 من املادة 6( )انظر اجلدول 5(؛
يدعو االتفاق إىل إدراج اللوائح القائمة يف البلدان األطراف املتعاقدة اليت حتتاج إىل تنسيق ضمن جمموعة اللوائح العاملية املرشحة، وذلك   •
بغية تسهيل انتقاهلا إىل اللوائح العاملية. وُتضاف اللوائح إىل اجملموعة إن حظيت بدعم ثلث األطراف املتعاقدة احلاضرة واملصوتة، مبا فيها 
صوت الياابن، أو االحتاد األورويب، أو الوالايت املتحدة األمريكية. ويزداد عدد التسجيالت يف اجملموعة ويتقلص بتناسب مباشر مع 

وجود لوائح حتتاج إىل تنسيق )املادة 5(؛
تشمل عملية وضع الئحة تقنية عاملية منسقة لألمم املتحدة استعراضاً تقنياً للوائح املعمول هبا يف األطراف املتعاقدة وللوائح األمم املتحدة،   •
وكذلك املعايري الدولية ذات الصلة )مثل معايري املنظمة الدولية للتوحيد القياسي(. وُتستعرض أيضاً التقييمات املقارنة، إن وجدت، 

لفعالية تلك اللوائح )املعروفة أيضاً ابسم تقييمات التكافؤ الوظيفي( )الفقرة 1-1-2 من املادة 1، والفقرة 6-2 من املادة 6(؛
تشمل عملية وضع الئحة تقنية عاملية جديدة لألمم املتحدة تقييم اجلدوى التقنية واالقتصادية، وتقييماً مقارانً ملا حيتمل من مزااي وفعالية   •

من حيث التكلفة للمتطلبات التنظيمية البديلة وطريقة )أو طرائق( االختبار اليت تُثِبت االمتثال )الفقرة 6-3 من املادة 6(؛
تتبع عملية تعديل أي الئحة تقنية عاملية لألمم املتحدة اإلجراءات نفسها احملددة يف الفقرة 6-3 من أجل وضع الالئحة العاملية )الفقرة   •

6-4 من املادة 6(؛
من أجل وضع الئحة تقنية عاملية جديدة لألمم املتحدة، جيب التصويت بتوافق اآلراء. فإن صوََّت طرف متعاقد ضد الئحة تقنية عاملية   •

موصى هبا، فهي لن تـَُقر )املرفق ابء، الفقرة 7-2 من املادة 7(؛
حاملا تُنسَّق اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة أو تُوضع، ُتسجَّل يف سجل عاملي يؤدي دور مستودع للوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة   •

اليت ميكن أن تعتمدها بلدان العامل؛
ال يُلزِم  تسجيل الئحة تقنية عاملية لألمم املتحدة األطراف املتعاقدة إبدراج تلك الالئحة ضمن قوانينها ولوائحها. وحتتفظ األطراف   •
لت بوصفها الئحة تقنية عاملية لألمم املتحدة يف إطار االتفاق  املتعاقدة حبقها يف اختيار اعتماد، أو عدم اعتماد، أي الئحة تقنية ُسجِّ

)الديباجة، املادة 7(؛
متاشياً مع االعراف هبذا احلق، ليس على األطراف املتعاقدة سوى التزام حمدود عند تسجيل الئحة تقنية عاملية لألمم املتحدة يف إطار   •
االتفاق. فإن صوََّت طرف متعاقد على تسجيل الالئحة التقنية العاملية، وجب عليه الشروع يف اإلجراءات اليت يستعملها العتماد تلك 
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الالئحة التقنية العاملية بوصفها الئحة حملية. )املادة 7(. وتتناول التزامات أخرى يف إطار االتفاق اإلشعار بقرار اعتماد الئحة تقنية 
عاملية لألمم املتحدة، والتاريخ الفعلي لتطبيق تلك الالئحة، واإلشعار بقرار عدم اعتمادها، وقرار إلغائها أو تعديلها، أو غري ذلك؛

يسمح االتفاق أبن تتضمن اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة مستوى "عاملياً" من الصرامة ابلنسبة ألغلب األطــراف ومستوايت   •
"بديلة" من الصرامة ابلنسبة إىل البلدان النامية. وهكذا، ميكن جلميع البلدان، مبا فيها أقلها منواً، املشاركة يف وضع وتسجيل واعتماد 
لوائح تقنية عاملية لألمم املتحدة. ومن املتوقع أن حيبذ بلد انم البدء ابعتماد أحد املستوايت الدنيا من الصرامة مث مستوايت أعلى بعدئذ 

)املادة 4(.

 الرسم البياني 3

األطراف المتعاقدة يف اتفاق عام 1998

بشأن تسجيل لوائح تقنية عاملية لألمم املتحدة للمركبات ذات العجالت واملعـدات واألجزاء اليت ميكن تركيبهـا و/أو استعماهلا على املركبات 
)Corr.1و E/ECE/TRANS/132( ذات العجالت

تطبيق االتفاق يفاتريخ االنضمامالطرف املتعاقد
25 آب/أغسطس 2000)1(22 حزيران/يونيه 1999كندا

25 آب/أغسطس 2000)15(25 حزيران/يونيه 1998الوالايت املتحدة األمريكية
25 آب/أغسطس 2000)15(3 آب/أغسطس 1999 الياابن
25 آب/أغسطس 2000)15(22 أيلول/سبتمرب 1999فرنسا

25 آب/أغسطس 2000)15(10 كانون الثاين/يناير 2000اململكة املتحدة
25 آب/أغسطس 2000)15(18 تشرين األول/أكتوبر 1999االحتاد األورويب

25 آب/أغسطس 2000)15(11 أاير/مايو 2000أملانيا
25 آب/أغسطس 2000)15(26 متوز/يوليه 2000االحتاد الروسي

9 كانون األول/ديسمرب 102000 تشرين األول/أكتوبر 2000مجهورية الصني الشعبية
1 كانون الثاين/يناير 2001 2 تشرين الثاين/نوفمرب 2000مجهورية كوراي

30 كانون الثاين/يناير 12001 كانون األول/ديسمرب 2000إيطاليا
17 حزيران/يونيه 142001 حزيران/يوليه 2000جنوب أفريقيا

7 آب/أغسطس 82001 حزيران/يونيه 2001فنلندا
27 آب/أغسطس 222001 حزيران/يونيه 2001هنغاراي

1 أيلول/سبتمرب 32001 متوز/يوليه 2001تركيا
6 كانون الثاين/يناير 72002 تشرين الثاين/نوفمرب 2001سلوفاكيا

26 كانون الثاين/يناير 272002 تشرين الثاين/نوفمرب 2001نيوزيلندا)2( 
5 آذار/مارس 42002 كانون الثاين/يناير 2002هولندا)3( 
14 حزيران/يونيه 152002 نيسان/أبريل 2002أذربيجان

22 حزيران/يونيه 242002 آب/أغسطس 2000إسبانيا

.)C.N.557. 2000.TREATIES-8 دخل االتفاق حيز التنفيذ يف 25 آب/أغسطس 2000، )انظر إشعار من الوديع  )1(
نيوزيلندا: االستبعاد اإلقليمي لتوكيالو )27 تشرين الثاين/نوفمرب 2001، إشعار من الوديع C.N.1497. 2001.TREATIES-7 مؤرخ 4 كانون الثاين/يناير   )2(

.)2002
هولندا: االستبعاد اإلقليمي جلزر األنتيل اهلولندية )30 نيسان/أبريل 2003، إشعار من الوديع C.N.343. 2003.TREATIES-1 مؤرخ 29 حزيران/يونيه   )3(

.)2003
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تطبيق االتفاق يفاتريخ االنضمامالطرف املتعاقد
24 حزيران/يونيه 252002 نيسان/أبريل 2002رومانيا
1 شباط/فرباير 32003 كانون األول/ديسمرب 2002السويد
29 تشرين الثاين/نوفمرب 302004 أيلول/سبتمرب 2004النرويج
11 حزيران/يونيه 122005 نيسان/أبريل 2005قربص

15 تشرين الثاين/نوفمرب 162005 أيلول/سبتمرب 2005لكسمربغ
4 نيسان/أبريل 32006 شباط/فرباير 2006ماليزاي
22 نيسان/أبريل 212006 شباط/فرباير 2006اهلند

25 متوز/يوليه 262006 أاير/مايو 2006ليتوانيا
17 آذار/مارس 162007 كانون الثاين/يناير 2007مجهورية مولدوفا

1 كانون الثاين/يناير 22008 تشرين الثاين/نوفمرب 2007تونس
7 حزيران/يونيه 82008 نيسان/أبريل 2008أسراليا

27 آب/أغسطس 282011 حزيران/يونيه 2011كازاخستان
26 شباط/فرباير 282012 كانون األول/ديسمرب 2011طاجيكستان

8 متوز/يوليه 2014 8 أاير/مايو 2014سلوفينيا
3 آذار/مارس 2015  2 كانون الثاين/يناير 2015بيالروس

26 كانون الثاين/يناير 272016 تشرين الثاين/نوفمرب 2015سان مارينو 
3 متوز/يوليه 2018 4 أاير/مايو 2018أوزبكستان 

17 كانون األول/ديسمرب 182018 تشرين األول/أكتوبر 2018نيجرياي

اتزاق عام 1997 ييم- 
ُوِضع اتفاق عام 1997 يف فيينا يف 13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997، أثناء املؤمتر اإلقليمي بشأن النقل والبيئة الذي نظمته اللجنة 
االقتصادية ألورواب. ويتيح االتفاق إطاراً قانونياً وإجراءات العتماد قواعد موحدة إلجراء فحوص تقنية للمركبات اليت جيري استعماهلا وإلصدار 

شهادات الفحص الدولية. ولالطالع على النص الكامل التفاق عام 1997، يرجى الرجوع إىل املرفق الرابع. 
وقد أُعِّدت اللوائح التقنية لألمم املتحدة املتعلقة بفحص املركبات املرفقة هبذا االتفاق، مبسامهة تقنية قدمها املشاركون يف املنتدى العاملي 
ع نطاقها ليشمل  وبوجه خاص اللجنة الدولية لفحوص املركبات اآللية )CITA(. وقد ُوضعت هذه اللوائح يف البداية من أجل املركبات الثقيلة، وُوسِّ
عرابت الركاب واملركبات اخلفيفة. ويقدم القرار R.E.6 ذو الصلة )انظر املرفق السابع( مبادئ توجيهية ملرافق االختبار ومعداته، ولتدريب املفتشني 
واعتمادهم، وضبط اجلودة لإلشراف على مراكز االختبار املأذون هلا. ويؤمل أن تعود لوائح األمم املتحدة هذه والقرار  R.E.6 ابلفائدة على البلدان 

اليت ترغب يف أن ُتدِخل، أو تُعزز، يف تشريعاهتا الوطنية نظاَم فحص دوري ابالستناد إىل اخلربة الدولية يف هذا اجملال. 
وتعاونت اللجنة الدولية لفحوص املركبات اآللية اليت تتمتع بعضوية دولية واسعة النطاق بصورة منتظمة يف وضع اللوائح التقنية لألمم 

املتحدة املرفقة ابالتفاق وحتديثها. 

العناصر الرئيسية يف اتزاق عام 1997
حيق ألعضاء اللجنة االقتصادية ألورواب، واألعضاء اآلخرين يف األمم املتحدة، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تشارك يف   •

أنشطة هذه اللجنة أن يصبحوا أطرافاً متعاقدة على اتفاق عام 1997 )املادة 4(؛
يتيح اتفاق عام 1997 اإلطار القانوين واإلجراءات الالزمة العتماد قواعد موحدة لألمم املتحدة إلجراء فحوص تقنية للمركبات اجلاري   •

استعماهلا، ولالعراف املتبادل بشهادات الفحوص تلك؛
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يف إطار االتفاق، ُتوضع قواعد األمم املتحدة اجلديدة والتعديالت على القواعد القائمة ابلتصويت أبغلبية ثلثي األطراف املتعاقدة احلاضرة   •
واملصوتة. وتُرسل القواعد اليت أُقّرت إىل األمني العام لألمم املتحدة مث ُيشعر هبا كل طرف متعاقد )املاداتن 1 و2(؛

تدخل قاعدة األمم املتحدة اجلديدة، أو التعديل على قاعدة قائمة، حيز التنفيذ ابلنسبة إىل مجيع األطراف املتعاقدة اليت مل ختطر األمني   •
العام ابعراضها يف غضون ستة أشهر من اإلشعار، إال إذا اعرض ما ال يقل عن ثلث األطراف املتعاقدة. فإن اعرض أكثر من ثلث 

األطراف املتعاقدة، مل تدخل الالئحة، أو التعديل، حيز التنفيذ ابلنسبة إىل أي طرف متعاقد؛
حُتدِّد قواعد األمم املتحدة مبوجب اتفاق 1997 فئات املركبات املعمول هبا، وفرات الفحص ذات الصلة هبا، والبنود اليت يتعني فحصها،   •
وطريقة الفحص، وأسباب الرفض الرئيسية، وطريقة التقييم يف ثالث فئات من املخاطر. وُتستخدم تقنيات الفحص املعدات املتاحة 

حالياً من دون تفكيك، أو إزالة، أي قطعة من املركبة؛
تعرف األطراف املتعاقدة بصورة متبادلة بشهادة الفحص التقين الدولية اليت تصدرها مراكز الفحص التقين املعتمدة من طرف متعاقد   •

يطبق القاعدة )أو القواعد( نفسها؛
جيوز استخدام تقارير الفحص الدوري املتداولة لدى األطراف املتعاقدة يف االتفاق كبديل. وحُتال عينة منها إىل أمانة املنتدى العاملي   •

لكي أتخذ األطراف املتعاقدة علماً هبا؛
يسمح االتفاق أيضاً لطرف متعاقد، بعد اإلشعار، ابلبدء يف تطبيق قاعدة لألمم املتحدة بعد أن تكون قد أرفقت ابالتفاق، أو إبيقاف   •

تطبيق قاعدة كان يطبقها. ويف هذه احلالة، على الطرف املتعاقد أن خيطر األمني العام لألمم املتحدة بقراره قبل ذلك بسنة.

 الرسم البياني 4

األطراف المتعاقدة يف اتفاق عام 1997

 بشأن اعتماد شروط موحدة مـن أجل إجراء عمليات فحص تقين دورية للمركبات ذات العجالت واالعراف املتبادل هبذه الفحوص
)ECE/RCTE/CONF./4(

اتريخ الدخول حيز التنفيذ: الصيغة األصلية: 27 كانون الثاين/يناير 2001
تطبيق االتفاق يف:اتريخ التوقيع/التصديق/القبول/االنضمامالطرف املتعاقد
27 كانون الثاين/يناير 132001 تشرين الثاين/نوفمرب 1997)ت(االحتاد الروسي

27 كانون الثاين/يناير 92001 أيلول/سبتمرب 1998)ا(إستونيا
27 كانون الثاين/يناير 52001 شباط/فرباير 1999)ق(هولندا
27 كانون الثاين/يناير 242001 شباط/فرباير 1999)ق(رومانيا
27 كانون الثاين/يناير 282001 تشرين الثاين/نوفمرب 2000)ق(هنغاراي
19 حزيران/يونيه 202001 نيسان/أبريل 2001)ق(فنلندا
9 أيلول/سبتمرب 2003 11 متوز/يوليه 2003)ا(بلغاراي

1 أاير/مايو 32004 آذار/مارس 2004)ا(بيالروس
20 شباط/فرباير 232005 كانون األول/ديسمرب 2004)ا(ألبانيا

18 آذار/مارس 172007 كانون الثاين/يناير 2007)ق(أوكرانيا
3 شباط/فرباير 62008 كانون األول/ديسمرب 2007)ا(مجهورية مولدوفا

23 أاير/مايو 242011 آذار/مارس 2011)ا(كازاخستان
26 كانون الثاين/يناير 272016 تشرين الثاين/ نوفمرب 2015)ا(سان مارينو

5 كانون األول/ ديسمرب 62016 تشرين األول/ أكتوبر 2016)ق(جورجيا 
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تطبيق االتفاق يف:اتريخ التوقيع/التصديق/القبول/االنضمامالطرف املتعاقد
17 كانون األول/ديسمرب 182018 تشرين األول/أكتوبر 2018)ا(نيجرياي

)ت( توقيع هنائي، )ق( تصديق، قبول، )م( موافقة، )ا( انضمام.

ُوقع، رهنًا ابلتصديق
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997النمسا
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997بلجيكا
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997قربص

13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997اجلمهورية التشيكية
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997الدامنرك

13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997فرنسا
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997 أملانيا
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997اليوانن
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997أيرلندا
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997إيطاليا

13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997الربتغال
29 حزيران/يونيه 1998سلوفاكيا

13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997إسبانيا
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997السويد
13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997سويسرا

13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997اململكة املتحدة
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الزال الرابا  يشفيف وعع رافورئ 

 الزال الرابا

عملية وضع اللوائح

استدعى حتوُّل الفريق العامل املعين بصناعة املركبات إىل منتدى عاملي اعتماَده عمليًة موحدة لوضع لوائح جديدة لألمم املتحدة، 
ولوائح تقنية عاملية جديدة لألمم املتحدة، وقواعد جديدة لألمم املتحدة، وتنسيق، أو تعديل، اللوائح، أو القواعد القائمة، املتسقة مع املتطلبات 
املبينة يف االتفاقات املتعددة األطراف اليت يشرف عليها املنتدى. ومع أنَّ كل اتفاق يتضمن متطلبات حمددة تعتمد مبوجبها األطراف املتعاقدة 
عليه لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، وقواعد األمم املتحدة، أو التعديالت، وتنفذها، فإن العملية التقنية لوضع اللوائح 
أو التعديالت اليت تفضي يف هناية املطاف إىل التوصية بالئحة من لوائح األمم املتحدة، أو الئحة تقنية عاملية لألمم املتحدة، أو قاعدة من قواعد 
األمم املتحدة، أو بتعديل على الئحة، أو قاعدة، ال ختتلف من حيث اجلوهر يف مجيع االتفاقات. وتوضح العملية املبينة أدانه تتايل املراحل، 
والعناصر الرئيسية، ومسؤوليات خمتلف اهليئات املتفرعة عن املنتدى يف وضع لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، وقواعد 
األمم املتحدة، وتنسيقها، وهي تطبق على مجيع األنشطة التقنية األخرى للمنتدى )انظر الرسم البياين 5(. وتُتبع عملية مشاهبة لذلك عند النظر 
يف إدخال تعديالت جديدة على لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، وقواعد األمم املتحدة، وحني تُوضع تلك التعديالت.

العمل المقترح وافنشطة التنظيمية ألف- 
خيضع قرار استهالل مجيع األنشطة التنظيمية يف إطار أي اتفاق يشرف عليه املنتدى لعملية مشركة. وتتمثل أول خطوة يف هذه العملية 
يف تقدمي اقراح خطي للمنتدى لينظر فيه. وال حيق تقدمي اقراح سوى للمشاركني الذي يرد تعريفهم يف اختصاصات املنتدى ونظامه الداخلي. 
ويقدم هذا االقراح لتنظر فيه اللجنة اإلدارية املعنية بتنسيق العمل )WP.29/AC.2(، وتقدم إىل املنتدى توصية إبدراجه يف جدول أعماله إن رُئي 

أنه يتماشى مع والية املنتدى يف جماالت السالمة، ومحاية البيئة، والوقاية من السرقة.

يدوا أعماا المنتدى العالمي باء- 
يستعرض املشاركون يف املنتدى مجيع األنشطة اليت توصي هبا اللجنة اإلدارية املعنية بتنسيق العمل )WP.29/AC.2( ويتناولوهنا ابلنقاش 
يف إطار جدول األعمال؛ وإن انعقد االتفاق، وفقاً الختصاصات املنتدى ونظامه الداخلي، يعدِّل املشاركون جدول األعمال ويعتمدونه. مث حيدد 
املنتدى األفرقة العاملة الفرعية )انظر الفصل العاشر من النظام الداخلي( اليت ستُناط هبا مسؤولية االضطالع ابلعمل التقين احملدد الذي جيب أن 

يتسق مع املتطلبات املنصوص عليها يف االتفاق املعين )االتفاقات املعنية(.

وضا اللوائح التقنية ييم- 
يتناول فريق عامل فرعي اتبع للمنتدى وضع، أو تنسيق، أو تعديل الشروط التقنية للوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم 
املتحدة، وقواعد األمم املتحدة املتعلقة ابملركبات ذات العجالت واملعدات واألجزاء اليت ميكن تركيبها و/أو استعماهلا على املركبات ذات العجالت. 
وعادة ما يشمل العمل جماالت مثل منهجيات االختبار، والقيم القصوى، وتصميم املركبة، أو مكوانهتا، و/أو معايري األداء، وعالمات املوافقة، 

أو االعتماد وغري ذلك، لكن ذلك العمل ال يقتصر على هذه اجملاالت.
وملا كانت لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، وقواعد األمم املتحدة، املوضوعة يف إطار املنتدى "اختيارية"، 
فليست هلا قوة القانون إىل أن تعتمدها األطراف املتعاقدة يف االتفاق وتدرجها يف قوانينها الوطنية )انظر املرفق السادس للوقوف على قائمة غري 
حصرية من الربامج الوطنية واإلقليمية يف جمال وضع اللوائح وإنفاذها(. ومن مث، فإن العناصر اخلاصة بالئحة من لوائح األمم املتحدة، أو اللوائح 
التقنية العاملية لألمم املتحدة، أو بقاعدة من قواعد األمم املتحدة، اليت هلا عالقة ابعتماد هذه الالئحة، أو القاعدة، وتنفيذها تعترب واقعة يف نطاق 
االختصاص السياسي لألطراف املتعاقدة على االتفاقات املعنية. وتشمل هذه العناصر طرائق تقييم االنطباق )املوافقة على النوع، واالعتماد الذايت، 
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وغري ذلك(، وإجراءات منح شهادات االعتماد، واالعراف املتبادل، وتواريخ الدخول حيز التنفيذ، وإجراءات اإلنفاذ، وهي ترد يف املرفق ابلالئحة، 
أو الالئحة التقنية، أو القاعدة املوصى بوضعها، أو اعتمادها، مبوجب الشروط املنصوص عليها يف االتفاقات املعنية. وعلى الفريق العامل الفرعي، 
لدى وضعه تلك العناصر، أن يضع يف احلسبان النتائج "التقنية" املرتبة على التنفيذ على النحو املنصوص عليه يف االتفاقات املعنية )انظر املرفقات 

الثاين والثالث والرابع(.
وعلى الفريق العامل الفرعي، عند وضع لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، وقواعد األمم املتحدة، أن يراعي ما يلي:

هدف )أهداف( الئحة األمم املتحدة اجلديدة، أو الالئحة التقنية العاملية لألمم املتحدة اجلديدة، أو قاعدة األمم املتحدة اجلديدة،   •
أو التعديالت على الئحة، أو الئحة تقنية عاملية، أو قاعدة، قائمة، مثل تعزيز سالمة املركبات، وختفيف حدة اآلاثر البيئية، والكفاءة 

يف استخدام الطاقة، وردع السرقة؛
أفضل التكنولوجيات املتاحة، وعند االقتضاء، التحسينات اإلضافية يف التكنولوجيا اليت تتيح اختاذ خطوات ملموسة يف حتقيق األهداف   •

التنظيمية والنفع العام؛
املزااي احملتملة املتعلقة مبختلف مستوايت التكنولوجيا ومبستوايت الصرامة التنظيمية، أو األداء؛  •

التكاليف، سواء املالية، أو االجتماعية، اليت قد ترتبط بكل مستوى من مستوايت الصرامة التنظيمية، أو األداء؛  •
العالقة، أو التفاعل احملتمل، بني الئحة تقنية بعينها من لوائح األمم املتحدة، أو اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، أو قاعدة بعينها من   •
قواعد األمم املتحدة، وغريها من لوائح األمم املتحدة، أو اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، أو قواعد األمم املتحدة النافذة، أو اليت 

ستعتمدها األطراف املتعاقدة يف اتفاقات قائمة يشرف عليها املنتدى العاملي.
وطوال مسار وضع اللوائح، أو إدخال التعديالت عليها، يقدم الفريق العامل الفرعي تقارير مرحلية عن عمله إىل املنتدى، وبناء على 
توجيهات املنتدى، يُنقِّح الفريق وجيري حتقيقات إضافية حلل القضااي اجلديدة املتعلقة ابملهام املسندة إليه. ويقدم الفريق، بعد الفراغ من عمله، إىل 
املنتدى توصية هنائية بشأن الئحة األمم املتحدة، أو الالئحة التقنية العاملية لألمم املتحدة، أو قاعدة من قواعد األمم املتحدة، أو بشأن التعديل.

االستعراض الوم يقوم به المنتدى العالمي وتوصياته داا- 
عندما يقدم الفريق العامل الئحة جديدة، أو منسَّقة، أو معدَّلة، من لوائح األمم املتحدة، أو اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، 
أو قاعدة من قواعد األمم املتحدة، يبدأ مجيع املشاركني يف املنتدى يف استعراض تلك التوصية ودراستها. فإن مل يُقدِّم الفريق العامل الفرعي أي 
اعراضات، أو طلبات، ذات شأن لالضطالع ابملزيد من العمل، يُقدِّم املنتدى التوصية رمسياً إىل اللجنة اإلدارية املعنية ابالتفاق )االتفاقات( للنظر 
فيه )فيها( من أجل إقرارها، أو اعتمادها، بوصفها الئحة لألمم املتحدة، أو الئحة تقنية عاملية لألمم املتحدة، أو قاعدة من قواعد األمم املتحدة، 

أو تعديالً على أي من اللوائح والقواعد القائمة.

إقرار أو اعتماد لوائح افيم المتودة واللوائح التقنية العالمية لأليم المتودة وقواعد  هاء- 
افيم المتودة والتعديالت عليها

 AC.4ابلنسبة إىل اتفاق عام 1998 العاملي؛ و AC.3ابلنسبة إىل اتفاق عام 1958؛ و AC.1( تقوم اللجنة التنفيذية لالتفاق ذي الصلة
ابلنسبة إىل اتفاق عام 1997 بشأن الفحص التقين الدوري( ابستعراض اإلجراء املوصى به لتحديد مدى متاشيه مع األحكام واملتطلبات املنصوص 
عليها يف االتفاق املعين. وبعد اختاذ اللجنة )اللجان( التنفيذية قراراً بشأن االتساق، ُتصوِّت، طبقاً لألحكام املنصوص عليها يف االتفاق املعين، 
من أجل إقرار، أو اعتماد، الالئحة، أو الالئحة التقنية، أو القاعدة، املوصى هبا، أو التعديل املوصى به. وال حيول عدم إقرار الئحة تقنية عاملية 
يف إطار اتفاق عام 1998 دون اعتمادها بصفتها الئحة من لوائح األمم املتحدة والعكس صحيح. وبعد اإلقرار، أو االعتماد، تطلب اللجنة 
)اللجان( التنفيذية من أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب أن توجه إىل األمني العام لألمم املتحدة الئحة األمم املتحدة، أو الئحة األمم املتحدة التقنية، 
أو قاعدة األمم املتحدة، اليت أُقرت، أو التعديل الذي اعُتمد، لكي يتم إقرار الالئحة، او التعديل، رمسياً. وحتيط أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب 
األطراف املتعاقدة عند وضع تعديالت على الئحة من لوائح األمم املتحدة. ويكون لالئحة األمم املتحدة اجلديدة اليت تُعتمد يف إطار اتفاق 
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عام 1958 الرمز التايل: #.E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add. أما الالئحة التقنية العاملية املدرجة يف السجل العاملي يف إطار اتفاق عام 1998 
العاملي فيخصص هلا الرمز التايل: #/ECE/TRANS/180/Add. وتصبح قاعدة األمم املتحدة اليت تَقر يف إطار اتفاق عام 1997 بشأن الفحص 

.ECE/RCTE/CONF./4/Add.# :التقين الدوري كما يلي

يعلويات عن اللوائح واو- 
ميكن احلصول على معلومات مفصلة عن وضع لوائح األمم املتحدة املرفقة ابتفاق عام 1958، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة 
املدرجة يف السجل العاملي التفاق عام 1998 العاملي، وقواعد األمم املتحدة املرفقة ابتفاق عام 1997 بشأن الفحص التقين الدوري على موقع 

.http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm :املنتدى على اإلنرنت
وميكن طلب )شراء( لوائح األمم املتحدة املرفقة ابتفاق عام 1958 من:

United Nations Publications Customer Service
c/o National Book Network
15200 NBN Way
P.O. Box 190
Blue Ridge Summit, PA 17214 - USA
Toll free phone: 1-888-254-4286
Toll free phone: 1-800-338-4550
E-mail: unpublications@nbnbooks.com
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 الزال الخايس

أحكام وإجراءات خاصة تتعلق باالتفاقات التي يشرف عليها المنتدى

"اتزاق بشأن وضا لوائح تقنية عالمية للمركبات اآللية والمعدات وقطا الغيار التي  ألف- 
 يمكن تركيبها و/أو استعمالها يف المركبات اآللية"

)اتفاق عام 1998(
يتضمن اتفاق 1998 ستة أحكام فريدة ومهمة تتعلق بوضع اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة وإقرارها.
فهو ينص على النظر يف اقراحات وضع اللوائح وإقرارها من قبل األطراف املتعاقدة يف االتفاق )املادة 3(؛  •

وحيدد املعايري املطلوبة من أجل تنسيق اللوائح من اجملموعة ولوائح األمم املتحدة القائمة، ووضع لوائح تقنية عاملية جديدة لألمم املتحدة،   •
وتعديل اللوائح التقنية العاملية القائمة )املادة 4(؛

ويتطلب إقرار جمموعة اللوائح التقنية العاملية املرشحة. وتتمثل اجملموعة يف اللوائح الوطنية، أو اإلقليمية، القائمة املختارة بوصفها لوائح   •
مرشحة للتنسيق على الصعيد العاملي )املادة 5(؛

ويتطلب إنشاء سجل للوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة )املادة 6(؛  •
وحيدد عملية تعديل اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة املسجلة )املادة 6(؛  •

ويتطلب توافق آراء مجيع األطراف املتعاقدة من أجل إقرار، أو تعديل، الئحة تقنية عاملية لألمم املتحدة )الفقرة 6-3 من املادة 6(.  •
وال يُلزِم االتفاُق األطراَف املتعاقدة بنظام حمدد لتقييم التطابق )أي املوافقة على النوع واالعتماد الذايت وغري ذلك(، أو ابالعراف املتبادل 
ابللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة اليت تعتمدها األطراف املتعاقدة األخرى يف تشريعاهتا الوطنية/اإلقليمية، وال يفرض نظاماً لإلنفاذ. وحيفظ 
االتفاق حقوق سيادة كل طرف متعاقد يف جمال تنفيذ وإنفاذ الالئحة التقنية العاملية لألمم املتحدة طبقاً ملساراهتا التنظيمية و/أو قوانينها الوطنية، 

أو اإلقليمية. وللحصول على املزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل املرفق الثالث.

"اتزاق بشأن اعتماد لوائح افيم المتودة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت  باء- 
وللمعدات وافيفاء التي يمكن تركيبها و/أو استعمالها يف المركبات المجهفة 

بعجالت وشروط االعتراف المتبادا بالموافقات الممنوحة على أساس لوائح افيم 
 المتودة هوه"

)اتفاق عام 1958 بصيغته المعدلة يف عام 2017(
التفاق عام 1958 اتريخ طويل يف مضمار وضع اللوائح اليت تستهدف تيسري حرية حركة املركبات ذات العجالت وبيعها عرب حدود 
الدول داخل منطقة أورواب. ولتحقيق هذا اهلدف، َتضمَّن االتفاق العديد من األحكام الرامية إىل ختفيف عبء االختبارات املتكررة يف جمال وضع 
اللوائح واالعتمادات من قبل األطراف املتعاقدة. وأاتحت التعديالت اليت أدخلت على االتفاق الحقاً، كما ورد سابقاً، توسيع نطاق أنشطته 
واستحثاث مشاركة البلدان خارج املنطقة األوروبية األصلية، أي من مناطق أخرى من العامل. ويهدف التنقيح الثالث الذي أُجري يف اآلونة األخرية 
إىل توسيع نطاق مشاركة البلدان من االقتصادات الناشئة، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، يف أنشطة املنتدى العاملي، وزايدة عدد األطراف 

املتعاقدة يف االتفاق. وفيما يلي أحكام اتفاق عام 1958 ذات الطابع الفريد:
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شروط منح املوافقة على األنواع للتحقق من أن املركبات، أو املعدات، أو األجزاء، اليت يعرضها الصانع تفي ابلشروط اليت تنص عليها   •
الئحة من لوائح األمم املتحدة وضعتها اللجنة االقتصادية ألورواب. وميكن لسلطة خمتصة يعينها الطرف املتعاقد الذي مينح االعتماد أن 

تقوم بعملية التحقق من املوافقة على األنواع )املادة 1(؛
الشروط اليت تتطلب االعراف املتبادل من قبل األطراف املتعاقدة ابملوافقات الصادرة عن أطراف متعاقدة أخرى )املادة 1(؛  •

الشروط اليت ينجم عنها اعتماد الئحة من لوائح األمم املتحدة إن مل يبلِّغ أكثر من مخس األطراف املتعاقدة، يف وقت اإلخطار، األمني   •
العام لألمم املتحدة بعدم موافقتها على الئحة األمم املتحدة، وذلك يف غضون ستة أشهر من إخطار األمني العام األطراف املتعاقدة 

)املادة 1(؛
الشروط اليت حتدد موعد )مواعيد( دخول الئحة األمم املتحدة حيز التنفيذ ابلنسبة إىل مجيع األطراف املتعاقدة اليت مل ختطر األمني العام   •

بعدم موافقتها )املادة 1(؛
الشروط اليت يعترب مبوجبها أي طرف متعاقد يطبق الئحة األمم املتحدة املرفقة ابالتفاق أن نوع املنتجات املوافق عليه مطابق لتشريعات   •

مجيع األطراف املتعاقدة اليت تطبق تلك الالئحة من خالل املوافقة على النوع )املادة 3(؛
الشروط اليت تقتضي إخطار السلطة املختصة يف الطرف املتعاقد الذي أصدر املوافقة على نوع من املنتجات، من قبل طرف متعاقد   •
قررت السلطة املختصة فيه أن ذلك املنتج ال يطابق نوع )أنواع( املنتج الذي ُمنحت بشأنه املوافقة. وعلى الطرف املتعاقد الذي أصدر 
املوافقة أن يبلغ مجيع األطراف املتعاقدة األخرى اليت تطبق الئحة األمم املتحدة من خالل نظام املوافقة على النوع ابلتدابري اليت اختذها 

ليكون املنتج مطابقاً للمواصفات )املادة 4(؛
الشروط اليت جيوز فيها لألطراف املتعاقدة أن تطبق صيغاً سابقة من لوائح األمم املتحدة املرفقة ابتفاق 1958. وال تُلزم األطراف   •

املتعاقدة إال بقبول املوافقات املمنوحة مبوجب أحدث صيغة من لوائح األمم املتحدة؛
الظروف اليت تقتضي أن تُعمم السلطات املختصة يف كل طرف متعاقد يطبق لوائح األمم املتحدة من خالل املوافقة على النوع على   •
األطراف املتعاقدة األخرى يف االتفاق واثئق املوافقة على النوع يف نسخة ورقية، أو ابلربيد اإللكروين، أو عرب قاعدة البياانت املأمونة 
لتبادل واثئق املوافقة على النوع اليت يُعكف حالياً على إعدادها ويتوقع أن تفرغ اللجنة االقتصادية ألورواب من إنشاء قاعدة البياانت 

هذه يف عام 2020 )املادة 5 واجلدول 5( )انظر أيضاً الفصل السابع من هذا املنشور(؛
الشروط اليت جيوز ألي طرف متعاقد يطبق الالئحة رقم 0 من النظام الدويل للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة أن يصدر مبوجبها   •

موافقات على نوع املركبة كوحدة كاملة )انظر الفصل السادس من هذا املنشور(؛
الشروط العامة اليت تعزز األحكام املتعلقة أبداء وموثوقية إجراءات املوافقة على النوع، وشروط االعراف املتبادل هبا )أي تقييم اخلدمات   •
التقنية، وتقييم ضمان اجلودة، واعتماد إجراءات اإلنتاج ومطابقتها، ومهام األطراف املعنية ومسؤولياهتا واختصاصاهتا، واجلوانب املتعلقة 

ابإلنفاذ من قبيل كفالة مراقبة األسواق، والتدابري الوقائية )املواد من 2 إىل 4 واجلداول من 1 إىل 3(؛
اإلجراءات املتعلقة مبسائل التفسري يف تطبيق لوائح األمم املتحدة، أو منح املوافقات مبوجب لوائح األمم املتحدة هذه )اجلدول 6(؛  •

اإلجراءات املتعلقة ابملوافقات على إعفاء التكنولوجيات اجلديدة )اجلدول 7(؛  •
الشروط العامة ألساليب االختبار االفراضي )اجلدول 8(؛  •

www.unece.org/trans/main/wp29/ على املوقع ... ECE/TRANS/WP.29/343/ وترد التفاصيل املتعلقة حبال اتفاق 1958 يف الوثيقة  •
.wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

وللحصول على املزيد من التفاصيل عن هذه الشروط، يرجى الرجوع إىل الفصلني السادس والسابع واملرفق الثاين.
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 الرسم البياني 5

النظر يف لوائح األمم المتحدة، ولوائح األمم المتحدة التقنية العالمية، وقواعد األمم المتحدة ووضعها

املربر/األساس املنطقي لالئحة/الئحة تقنية/
قاعدة جديدة لألمم املتحدة

ينظر املنتدى العاملي يف خيارات وضع الئحة/
الئحة تقنية/قاعدة جديدة لألمم املتحدة

إشعار ودخول 
حيز النفاذ

ترفق الئحة األمم املتحدة 
اجلديدة ابتفاق 1958

الئحة األمم املتحدة التقنية 
مبوجب اتفاق 1998

الئحة األمم املتحدة التقنية 
مبوجب اتفاق 1997

تسجيل يف 
السجل العاملي

إشعار ودخول 
حيز النفاذ

أفرقة عاملة لوضع مشروع 
الئحة/الئحة تقنية/قاعدة 

 جديدة لألمم املتحدة

أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب

AC.2 اللجنة اإلدارية

تصويت

املفـتــاح

التقـــدم
نعــــم

ال

1958 
اللجنة اإلدارية

1998 
اللجنة اإلدارية

1997 
اللجنة اإلدارية 

تصويتتصويت

توصي

والية
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"اتزاق بشأن اعتماد شروط يوحدة يف يجاا الزوص التقني الدورم للمركبات  ييم- 
 المجهفة بعجالت واالعتراف المتبادا بولك الزوص"

)اتفاق عام 1997(
ُوضع اتفاق عام 1997 للتأكد من أن املركبات اليت ما زالت مستعملة ُتصان وتُفحص كما ينبغي بغية حفاظها طوال فرة االنتفاع هبا 

على األداء الذي منحت من أجله املوافقة على النوع، أو االعتماد، دون أن تكون قد آتكلت آتكالً مفرطاً.
وقد صيغت أحكام اتفاق عام 1997 املتعلقة بوضع قواعد األمم املتحدة اليت سرفق ابالتفاق على منوال اتفاق عام 1958 وأثبتت 

أهنا عملية.
وللحصول على املزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل املرفق الرابع.
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 الزال السادس

 الئحة األمم المتحدة رقم صفر
النظام الدولي للموافقة على نوع المركبة كوحدة كاملة

جيوز ألي طرف متعاقد يطبق الئحة األمــم املتحدة رقــم 0 بشأن النظام الــدويل للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة أن ُيصدر 
موافقات ألنواع املركبات كوحدة كاملة، إما على مستوى حمدود )L-IWVTA(، أو على نطاق أوسع من املواضيع التقنية املدرجة يف املستوى العاملي 
)U-IWVTA(. وجيوز لألطراف املتعاقدة تطبيق املستوى احملدود، أو املستوى العاملي، من النظام الدويل للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة 
حسب الوضع السائد فيها على الصعيد الوطين. ويتيح املستوى العاملي من هذا النظام قدراً أكرب من اليقني لصانعي املركبات ولألطراف املتعاقدة 
اليت تطبق هذه الالئحة، إذ إن املوافقة جيب أن تُقبل دون إجراء مزيد من التقييم للعناصر التقنية اليت تغطيها املوافقة الصادرة من املستوى العاملي.

وال تُلَزم األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة رقم 0 بقبول املوافقات الصادرة مبوجب املستوى احملدود من النظام الدويل 
للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة، بيد أهنا ملزمة بقبول املوافقات الصادرة مبوجب املستوى العاملي على حنو ما ينص عليه التنقيح الثالث 

التفاق 1958.

"المادة 1
...

يشري مصطلح "املوافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة" إىل أن ُتدمج املوافقات على النوع 
املمنوحة عمالً بلوائح األمم املتحدة املنطبقة على املركبات ذات العجالت، ومعدات املركبة، وأجزائها، 
يف املوافقة على املركبة كوحدة كاملة وفقاً ألحكام النظام اإلداري للنظام الدويل للموافقة على نوع املركبة 

كوحدة كاملة ...
...

دون املساس ابألحكام األخرى من املادة 1، واملادة 12، ال يُلزم طرف متعاقد يطبق الئحة 
األمم املتحدة بشأن املوافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة إال بقبول املوافقات على النوع املمنوحة عماًل 

ابملستوى األعلى من مستوايت الصرامة الواردة يف أحدث نسخة من الئحة األمم املتحدة املذكورة.
"...

وينحصر نطاق الئحة األمم املتحدة رقم 0 بشأن املوافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة على سيارات الركاب، كخطوة أوىل.
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الزال السابا  قايام رابياعاد البا   وبائت راشورلاف يفم رامون  ومحا  راشويف را ريا  ووبياف  يان راشةاقاف 

 الزال السابا

 قاعدة البيانات لتبادل وثائق الموافقة على النوع،
ومحدد الهوية الفريد، ووثيقة إعالن المطابقة 

)صيغت املعلومات الواردة أدانه قبل أن تُقام فعالً قاعدة البياانت، ووحدات توسيع نطاقها، وحمدد اهلوية الفريد، ووثيقة إعالن املطابقة. 
وال تزال قاعدة البياانت لتبادل واثئق املوافقة على النوع، وحمدد اهلوية الفريد، ووثيقة إعالن املطابقة قيد اإلعداد.(

قاعدة البيانات لتبادا وثائق الموافقة على النوع ألف- 
نظر املنتدى العاملي يف السبل الكفيلة بتحديث اتفاق 1958. وذهب أحد االقراحات إىل أن املوافقات على النوع ميكن تبادهلا 

إلكرونياً عرب قاعدة البياانت لتبادل واثئق املوافقة على النوع.
وستكون قاعدة البياانت لتبادل واثئق املوافقة على النوع وسيلة تبادل هذه الواثئق بني السلطات اليت يُبتغى منها تبادل املعلومات اهلامة 
عن صنع املركبات الربية وعن أدائها بشكل فعال. وجرت العادة على تبادل هذه املعلومات بني السلطات احلكومية املختصة عرب الربيد التقليدي 
أو اإللكروين، وهي عملية قد تكون بطيئة، وتستغرق وقتاً طويالً، وابهظة التكلفة. وقررت احلكومات رقمنة تبادل املعلومات وتولت أملانيا، من 
ابب املسامهة العينية، رعاية وضع الربجميات وجتريبها، وهي على استعداد الطالع اللجنة االقتصادية ألورواب على النتائج، على النحو املبني يف 

التنقيح الثالث التفاق 1958:

"المادة 5
تُرسل السلطات املختصة ابملوافقة لكل طرف متعاقد يطبق لوائح األمم املتحدة،   -1
بناء على طلب من األطراف املتعاقدة األخرى، قائمًة ابملركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو األجزاء 

اليت رفضت منحها املوافقات، أو سحبتها.
وابإلضافة إىل ذلك، على تلك السلطات، عند تلقيها طلباً من طرف متعاقد آخر   -2
يطبق الئحة لألمم املتحدة، أن يرسل فوراً، وفقاً لألحكام الواردة يف اجلدول 5 املرفق هبذا االتفاق، إىل 
ذلك الطرف املتعاقد نسخة من مجيع املعلومات ذات الصلة اليت استندت إليها يف اختاذ قرارها مبنح 
موافقة على مركبة ذات عجالت، أو معدات، أو أجزاء، أو بسحب تلك املوافقة، عمالً بالئحة األمم 

املتحدة تلك.
وجيوز االستعاضة عن النسخة الورقية مبلف إلكرتوين وفقاً للجدول 5 املرفق هبذا   -3

االتفاق. 
"اجلدول 5 ...

عندما يكون على سلطة خمتصة ابملوافقة أن تقدم نسخة من موافقة ما، ومن   -1
مرفقاهتا، أو حني يُطلب منها ذلك، فإن عليها أن ترسل نسخاً ورقية من تلك الواثئق، أو صيغة إلكرونية 
منها عرب ابلربيد اإللكروين، أو ابستخدام قاعدة البياانت املأمونة على شبكة اإلنرتنت اليت أنشأهتا 

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب ..."
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ومن ابب املسامهة العينية، تولت أملانيا رعاية إعداد الربجميات وجتريبها. وتستضيف أملانيا 
يف الوقت احلايل قاعدة البياانت لتبادل واثئق املوافقة على النوع، وهي على استعداد الطالع اللجنة 

االقتصادية ألورواب على النتائج. 

يودد الهوية الزريد وإعالن المطابقة باء- 
على غرار ما ذُكر آنفاً، يقتضي التنقيح الثالث التفاق 1958 إنشاء قاعدة بياانت إلكرونية لتبادل واثئق املوافقة على النوع بني مجيع 
األطراف املتعاقدة يف االتفاق، دعماً للنظام الدويل للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة. وليس من ابب املغاالة التشديد عل أمهية استحداث 
هذا النظام، إذ تعذر حىت اآلن منح املوافقة على النوع وفق لوائح األمم املتحدة للمركبات كوحدة كاملة ألن املوافقة اقتصرت على األجزاء، والنظم، 
واملركبات فيما يتعلق أبدائها يف جمال حمدد، مثل الكوابح، واالنبعااثت. وفضالً عن ذلك، يُقيم استحداث حمدد اهلوية الفريد صلة وحيدة بني 
املنَتج واملوافقة على النوع اخلاصة به. وميكن أن يشكل استحداث وثيقة إعالن املطابقة لكل مركبة )على النحو احملدد يف الئحة األمم املتحدة 

رقم 0( أساساً ُيستند إليه يف تسجيلها.
ويف سياق املوافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة ويف إطار حتديث اتفاق 1958 أيضاً، نُِظر يف تبسيط أحكام وضع العالمات. وستتيح 
قاعدة البياانت لتبادل واثئق املوافقة على النوع وضع عالمات املوافقة على النوع بشكل مبسط ابستخدام حُمدِّد فريد للهوية. وينص اجلدول 5 

من التنقيح الثالث التفاق عام 1958 على ما يلي:
إذا كانت املوافقات على النوع املنطبقة على املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو األجزاء، خمزنة يف قاعدة بياانت مأمونة على شبكة   •
، ما مل ينص  UI اإلنرنت، أمكن عندئذ االستعاضة عن عالمات املوافقة اليت تقتضيها لوائح األمم مبحدد فريد للهوية يسبقه الرمز 

على خالف ذلك يف لوائح األمم املتحدة. وينبغي أن تستخرج قاعدة البينات هذا احملدِّد الفريد للهوية تلقائياً.
وتتاح جلميع األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة لألمم املتحدة فرصة احلصول على املعلومات عن تلك الالئحة الواردة يف قاعدة البياانت   •

ابستخدام حمدد اهلوية الفريد الذي يتيح احلصول على املعلومات عن املوافقة )املوافقات( املعنية.
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المرفق افوا  ررلااياد راشملا  راتااش  المعيت رافورئ  راشلتفاف قااشريباد وعيامن رااررف  

 المرفق افوا

 اختصاصات المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح
المتعلقة بالمركبات ونظامه الداخلي 

)نسخة من الوثيقة /TRANS/WP.29/690/Rev.1 ECE يف نص موّحد(

اختااصات المنتدى العالمي

إن املنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة ابملركبات )WP.29( )املشار إليه فيما بعد ب  "املنتدى العاملي"(، إذ يعمل يف إطار السياسات   -1
اليت حتددها األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألورواب، وخيضع إلشراف عام من طرف جلنة النقل الداخلي، يقوم ابملهام التالية، شريطة 
أن يكون عمله مطابقاً الختصاصات اللجنة االقتصادية ألورواب )الوثيقة E/ECE/778/Rev.5( ومتناسقاً مع االتفاقات املذكورة يف 

املرفق األول:
مباشرة ومواصلة القيام أبنشطة هتُدف إىل تنسيق، أو وضــع، لوائح تقنية أو إدخــال تعديالت على هذه اللوائح  تواكب  )أ( 
التقدم التقين وميكن قبوهلا على الصعيد العاملي، وترمي إىل زايدة سالمة املركبات، ومحاية البيئة، وتعزيز كفاءة الطاقة واألداء 
اخلاص مبكافحة السرقة، وذلك بتوحيد شروط الفحص التقين الدوري، وتعزيز العالقات االقتصادية على الصعيد العاملي، 

وفقاً لألهداف املنصوص عليها يف االتفاقات املعنية؛
وضع وإعمال التدابري املتعلقة بتكييف الصكوك القانونية لتواكب التقدم التقين، وحتقيق التنسيق بني األدوات القانونية، ووضع  )ب( 

املبادئ التوجيهية املتعلقة إبنشاء املتطلبات التقنية واإلجراءات املوحدة لتقييم االمتثال؛
تعزيز االعراف املتبادل ابملوافقات، والشهادات، وعمليات الفحص التقين الدورية فيما بني األطراف املتعاقدة على االتفاقات  )ج( 

اليت تنص بوضوح على هذا النشاط؛ وإنشاء قاعدة البياانت لتبادل واثئق التصديق الذايت واملوافقة على النوع؛
العمل كهيئة تقنية متخصصة يف إطار االتفاقات ذات الصلة املربمة إبشراف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب، وجلنة  )د( 
النقل الداخلي. وتكمن وظيفة املنتدى يف إعداد توصيات بشأن وضع، أو تعديل، لوائح تقنية تكون مقبولة على الصعيد 

العاملي، وتوحيد شروط عمليات الفحص التقين الدورية املطابقة ألحكام تلك االتفاقات؛
تعزيز املشاركة يف أنشطته على الصعيد العاملي، بتشجيع التعاون والتآزر مع البلدان، ومع منظمات التكامل االقتصادي  )ه( 

اإلقليمية اليت مل تشارك حىت اآلن يف أنشطة املنتدى، وذلك يف إطار املسائل التقنية املعروضة عليه؛
تشجيع مجيع األطراف املشاركة يف املنتدى على أن تطبق، أو تعتمد، يف قوانينها اللوائح التقنية، والشروط املنسقة على الصعيد  )و( 

العاملي اخلاصة ابلفحوص التقنية الدورية؛
إعداد برانمج عمل خيدم االتفاقات املعنية بصورة منسقة ومتماسكة؛ )ز( 

إجياد بيئة عمل تيسر وفاء األطراف املتعاقدة ابلتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقات املعنية؛ )ح( 
ضمان االنفتاح والشفافية أثناء الدورات. )ط( 

تسري هذه االختصاصات ويطبق هذا النظام الداخلي على املنتدى العاملي من دون املساس أبحكام االتفاقات املذكورة يف املرفق األول.  -2
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النظام الداخلي للمنتدى العالمي

الفصل األول
االشتراك

القاعدة 1

.)E/ECE/778/Rev.5 البلدان املشاركة هي البلدان املشار إليها يف الفقرة 7 من اختصاصات اللجنة االقتصادية ألورواب )الوثيقة )أ( 
البلدان املشاركة هي البلدان املشمولة يف الفقرة 11 من اختصاصات اللجنة االقتصادية ألورواب وهي أطراف متعاقدة يف أي من االتفاقات   

املذكورة يف املرفق األول.
املنظمات املشاركة هي منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أنشأهتا بلدان أعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب، أو أعضاء يف   

األمم املتحدة، وهي أطراف متعاقدة يف أي من االتفاقات املذكورة يف املرفق األول.
جيوز للبلدان املشمولة يف الفقرة 11 من اختصاصات اللجنة االقتصادية ألورواب أن تقوم، بعد إخطار األمانة، أن تشارك يف املنتدى  )ب( 

العاملي بصفة استشارية عندما ينظر املنتدى يف أي مسألة تتسم أبمهية خاصة ابلنسبة إىل تلك البلدان األعضاء.
جيوز للوكاالت واملنظمات املشمولة يف الفقرتني 12 و13 من اختصاصات اللجنة االقتصادية ألورواب أن تقوم، بعد إخطار األمانة،  )ج( 
ابملشاركة يف املنتدى العاملي بصفة استشارية عندما ينظر املنتدى يف أي مسألة تتسم أبمهية خاصة ابلنسبة إىل تلك الوكاالت أو املنظمات.

جيوز للمنظمات غري احلكومية اليت ليس هلا مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن تشارك بصفة استشارية، رهناً  )د( 
ابملوافقة املسبقة من اللجنة اإلدارية لتنسيق العمل )WP.29/AC.2(. وللحصول على املوافقة، تقدم املنظمة غري احلكومية طلباً كتابياً إىل 
األمانة يتضمن التزامها ابحرام املبادئ املنصوص عليها يف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 31/1996، وحتدد يف هذا الطلب 
عدد دورات املنتدى العاملي اليت تكون على استعداد للمشاركة فيها وبند )بنود( جدول األعمال الذي تكون مستعدة للمسامهة يف 
إطاره. وحتيل األمانة هذه الطلبات إىل أول دورة مقبلة للجنة اإلدارية لتنسيق العمل )WP.29/AC.2(. وتنظر هذه اللجنة يف أي طلبات 
جديدة تتلقاها منذ دورهتا السابقة وتقرر منح املوافقة، أو رفضها. وحتدد املوافقة، إن ُمِنحت، مدهتا، وعدد دورات املنتدى العاملي ذات 

الصلة.
جيوز للمنتدى العاملي، عرب رئيسه، أن يدعو أشخاصاً آخرين للمشاركة يف دوراته بصفة استشارية. )ه( 

الفصل الثاني
الدورات

القاعدة 2

تُعقد الدورات يف مواعيد حيددها األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألورواب.

القاعدة 3

تُعقد الدورات، عادة، يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف بسويسرا. وعندما يقرر املنتدى العاملي عقد دورة معينة يف مكان آخر تنطبق 
حينذاك قواعد ولوائح األمم املتحدة ذات الصلة.
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القاعدة 4

توزع األمانة، يف ظرف زمين ال يقل عن ستة )6( أسابيع قبل بداية الدورات، بياانً حيدد اتريخ افتتاح الدورة مرفقاً بنسخة من جدول 
األعمال املؤقت. وتكون الواثئق األساسية املتصلة بكل بند مدرج يف جدول األعمال املؤقت للدورة متاحًة على املوقع اخلاص ابملنتدى العاملي يف 
شبكة اإلنرنت، وُتسلَّم نسخة ورقية منها يف ظرف زمين ال يقل عن )6( أسابيع قبل افتتاح الدورة. وجيوز لألمانة أن تقوم، يف حاالت استثنائية، 
بتوزيع الواثئق األساسية للدورة أثناءها. وجيوز للجهات املشاركة، على النحو احملدد يف القاعدة 1، أن توزع، قبل افتتاح الدورة أو أثناءها، واثئق 
غري رمسية، شريطة أن يسمح الرئيس بذلك بعد التشاور مع األمانة. وجيب أن تكون تلك الواثئق غري الرمسية ذات صلة ببنود مدرجة يف جدول 
األعمال املعتمد للجلسة املعنية. وتتيح األمانة، حيثما أمكن، )انظر الفصل السادس( الواثئق غري الرمسية على املوقع اخلاص ابملنتدى العاملي على 

شبكة اإلنرنت.

الفصل الثالث
يدوا افعماا

القاعدة 5

تقوم األمانة، ابلتشاور مع اللجنة اإلدارية لتنسيق العمل )WP.29/AC.2(، بوضع جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات املنتدى 
العاملي( )انظر الفصل التاسع(.

القاعدة 6

يشمل جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات املنتدى العاملي ما يلي:
بنوداً تتصل أبي من االتفاقات املذكورة يف املرفق األول؛ )أ( 

بنوداً أُثريت يف الدورات السابقة للمنتدى العاملي؛ )ب( 
بنوداً اقرحها أي طرف مشرك يف املنتدى العاملي ويقبل إدراجها يف برانمج عمل املنتدى العاملي؛ )ج( 

بنوداً اقرحها رئيس، أو انئب رئيس، أي هيئة فرعية اتبعة للمنتدى العاملي؛ )د( 
أي بند آخر يرى رئيس املنتدى العاملي، أو انئبه، أو ترى األمانة أنه جيدر إدراجه. )ه( 

القاعدة 7

يكون أول بند ُمدرج يف جدول األعمال املؤقت لكل دورة هو بند اعتماد جدول األعمال.

القاعدة 8

جيوز للمنتدى العاملي أن يُعدِّل جدول األعمال يف أي وقت.

القاعدة 9

تقوم األمانة بوضع جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات أي هيئة فرعية اتبعة للمنتدى العاملي )انظر الفصل العاشر واملرفق 
الثاين(، وذلك ابلتشاور مع رئيس، و/أو انئب رئيس، تلك اهليئة. ويكون جدول األعمال مطابقاً لربانمج العمل الذي اعتمده املنتدى العاملي. 

وتتوىل اجللسات السابقة، بوحه عام، وضع اإلطار اخلاص ابجللسة الالحقة.
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الفصل الرابع
التمثيل وأوراق االعتماد

القاعدة 10

مُتثَّل كل جهة مشاركة، على الوجه احملدد يف القاعدة 1، من طرف ممثل مفوض )ممثلني مفوضني( يف دورات املنتدى العاملي وهيئاته الفرعية.

القاعدة 11

جيوز أن يرافق املمثَل، املعرَّف يف القاعدة 10 أعاله، ممثٌل مناوب ومستشارون لدى حضوره دورات املنتدى العاملي، وجيوز لدى غيابه 
أن حيل املمثل املناوب حمله.

القاعدة 12

تُقدَّم إىل األمانة، قبل اتريخ انعقاد كل دورة من دورات املنتدى العاملي وهيئاته الفرعية، أوراق اعتماد كل ممثل معنيَّ حلضور املنتدى 
العاملي مرفقًة ابسم املمثل املناوب.

الفصل الخامس
أعضاء المكتب

القاعدة 13

ينتخب املنتدى العاملي، يف آخر دورة من دورات العام ومن بني ممثلي اجلهات املشاركة حسب احملدد يف القاعدة 1)أ(، رئيساً وانئباً/
نواابً للرئيس، يستلمون مهامهم يف بداية الدورة األوىل من العام التايل. وقد خيتلف عدد نواب الرئيس بني سنة وأخرى وفقاً لالحتياجات. وجيوز 

انتخاب أعضاء املكتب أكثر من مرة. 

القاعدة 14

إذا توقف الرئيس عن متثيل اجلهة املشاركة، أو استحال بقاؤه يف منصبه، يقوم انئب الرئيس الذي تعيِّنه اجلهات املشاركة حسب احملدد 
يف القاعدة 1)أ( مبهام الرئيس خالل فرة الوالية املتبقية. ويف تلك احلالة، أو إذا توقف أحد نواب الرئيس عن متثيل جهة مشاركة، أو استحال 

بقاؤه يف منصبه، ينتخب املنتدى العاملي انئباً آخر للرئيس ليشغل املنصب خالل الفرة املتبقية من الوالية.

القاعدة 15

خيوَُّل انئُب الرئيس القائم مقام الرئيس وتكون له سلطات الرئيس ذاهتا ويؤدي املهام نفسها املنوطة ابلرئيس.

القاعدة 16

يشارك الرئيس، أو انئب الرئيس القائم مقام الرئيس، يف املنتدى العاملي بصفته تلك وليس بصفة ممثالً إلحدى اجلهات املشاركة، حسب 
احملدد يف القاعدة 1)أ(، اليت تفوضه. ويقبل املنتدى العاملي ممثالً مناوابً ليمثل تلك اجلهة املشاركة وميارس حقها يف التصويت.
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الفصل السادس
افيانة

القاعدة 17

تقوم األمانة، يف إطار شعبة النقل التابعة ألمانة اللجنة االقتصادية ألورواب، بتوفري الدعم اإلداري جلميع الدورات مبا يف ذلك إعداد 
تقارير الدورات. وتُعتمُد تقارير املنتدى العاملي يف هناية كل دورة. وتُِعد األمانة تقارير اهليئات الفرعية التابعة للمنتدى العاملي كي ينظر فيها املنتدى 

يف وقت الحق ويعتمدها.

القاعدة 18

توفر األمانة للمنتدى العاملي وهليئاته الفرعية املساعدة أثناء الدورات تطبيقاً ألحكام هذا النظام الداخلي.

الفصل السابع
تسيير افعماا

القاعدة 19

تُعقد دورات املنتدى العاملي وهيئاته الفرعية بصورة علنية.

القاعدة 20

جيوز لألمانة العامة أن تقرر، ابلتشاور مع اللجنة اإلدارية )WP.29/AC.2(، عدم عقد دورة إذا رأت أن مادة جدول األعمال غري كافية، 
أو أن عدد املمثلني املعتمدين غري كاف.

القاعدة 21

ُتسريَّ األعمال مبوجب القواعد 27 إىل 37 من النظام الداخلي للجنة االقتصادية ألورواب، ما مل يرد فيه خالف ذلك.

القاعدة 22

جيوز للرئيس أن حيدد الوقت املتاح لكل متكلم.

القاعدة 23

حيق لكل شخص يقوم مبهام املمثل أن يبدي موقفه، وأن ُيسجَّل هذا املوقف يف تقرير الدورة.
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الفصل الثامن
التاويت

القاعدة 24

تديل كل جهة مشاركة، حسب احملدد يف القاعدة 1)أ(، ابستثناء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، بصوت واحد. وال جيوز 
لتلك املنظمات، حسب احملدد يف القاعدة 1)أ(، التصويت إال ابسم الدول األعضاء اليت تنتمي إليها، كما ال جيوز هلا أن تديل إال بعدد األصوات 

املقررة للدول األعضاء اليت تنتمي إليها واليت تشارك يف املنتدى العاملي.

القاعدة 25

تُتخذ قــرارات املنتدى العاملي أبغلبية أصوات اجلهات املشاركة، حسب احملدد يف القاعدة 1)أ(، املوجودة واملصوتة ومبراعاة أحكام 
القاعدة 24 أعاله.

القاعدة 26

يتم التصويت مبوجب القواعد 34 إىل 39 من النظام الداخلي للجنة االقتصادية ألورواب، ما مل ينص هذا النظام على خالف ذلك.

القاعدة 27

يتم التصويت يف إطار االتفاقات املذكورة يف املرفق األول بتطبيق قواعد التصويت احملددة يف االتفاق املعين.

الفصل التاسع
اللجنة اإلدارية

القاعدة 28

ُيشكِّل املنتدى العاملي جلنة إدارية لتنسيق العمل تُعرف ابللجنة اإلدارية )WP.29/AC.2( وتُناط هبذه اللجنة املهام التالية على وجه اخلصوص:
وضع برانمج عمل للمنتدى العاملي والتوصية به مع إيالء االعتبار لطلبات اجلهات املشاركة، حسب احملدد يف القاعدة 1، وألمهية تلك  )أ( 

الطلبات وأولوايهتا، وال سيما ابلنسبة إىل االتفاقات املذكورة يف املرفق األول؛
النظر يف التقارير والتوصيات املقدمة من اهليئات الفرعية، وتعيني البنود اليت تتطلب أن يتخذ املنتدى العاملي إجراًء بشأهنا، وحتديد اإلطار  )ب( 

الزمين للنظر فيها؛
تقدمي توصيات إىل املنتدى العاملي بشأن أي عمل آخر يقع يف نطاق األنشطة اليت يضطلع هبا املنتدى؛ )ج( 

وضع جدول األعمال املؤقت لدورات املنتدى العاملي وتوصية املنتدى ابعتماده. )د( 

القاعدة 29

تتألف اجلهات املشاركة يف اللجنة اإلدارية من:
رئيس املنتدى العاملي وانئب )نواب( الرئيس؛ )أ( 
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ورئيس وانئب )نواب( رئيس اللجنة اإلدارية أو التنفيذية املنشأة يف إطار كل اتفاق مذكور يف املرفق األول، وممثلي اجلماعة األوروبية  )ب( 
والياابن والوالايت املتحدة األمريكية؛

ورئيس وانئب رئيس كل هيئة فرعية اتبعة للمنتدى العاملي عمالً مبا ورد يف الفصل العاشر من هذا النظام الداخلي. )ج( 

القاعدة 30

جيوز للجنة اإلدارية أن تدعو أشخاصاً آخرين للمشاركة بصفة استشارية.

القاعدة 31

جتتمع اللجنة اإلدارية قبل كل دورة من دورات املنتدى العاملي وتقوم األمانة ابإلبالغ عمالً ابلقاعدة 4.

القاعدة 32

تدعو األمانة إىل عقد اجتماعات اللجنة اإلدارية ابلتشاور مع الرئيس، وتشارك األمانة يف تلك االجتماعات مبوجب القاعدتني املدرجتني 
يف الفصل السادس.

القاعدة 33

خيوَُّل رئيس املنتدى العاملي مهام رئيس اللجنة اإلدارية، ما مل تقرر اللجنة اإلدارية خالف ذلك.

الفصل العاشر
الهيوات الزرعية التابعة للمنتدى العالمي

القاعدة 34

حيوز للمنتدى العاملي أن يقرح على جلنة النقل الداخلي إنشاء هيئة فرعية جديدة، أو حل هيئة موجودة، على أن يربر ذلك اإلجراء.

القاعدة 35

تتصرف اهليئات الفرعية التابعة للمنتدى العاملي يف إطار اختصاصات املنتدى العاملي، على النحو املالئم.

القاعدة 36

تتألف كل هيئة فرعية من خرباء تفوضهم اجلهات املشاركة، حسب احملدد يف القاعدة 1.

القاعدة 37

تقوم كل هيئة فرعية اتبعة للمنتدى العاملي، يف هناية آخر دورة تعقدها كل عام، ابنتخاب رئيس، وإن لزم األمر نواب رئيس، من بني 
اخلرباء الذين تفوضهم اجلهات املشاركة، حسب احملدد يف القاعدة 1)أ(.
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القاعدة 38

تقوم كل هيئة فرعية، لدى االضطالع أبعماهلا ووضع توصياهتا، إبيالء االعتبار للمسائل التقنية حسب املبنيَّ يف االتفاقات املذكورة يف 
املرفق األول، وملسائل تقنية هامة أخرى. وتقدَّم مجيع الواثئق املتصلة بتوصياهتا إىل األمانة كما تتاح للجمهور.

الفصل الحادي عشر
التعديالت

القاعدة 39

جيوز تعديل أي قاعدة من هذا النظام الداخلي عمالً ابلقاعدة 25.
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 المرفق افوا
قائمة باالتزاقات التي يشرف عليها المنتدى العالمي

االتفاق املربم يف جنيف بتاريخ 20 آذار/مارس  1958 بشأن اعتماد لوائح األمم املتحدة التقنية املنسقة للمركبات ذات العجالت 
واملعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت، وشروط االعراف املتبادل ابملوافقات املمنوحة على أساس لوائح 

األمم املتحدة هذه )مبا يف ذلك التعديالت اليت دخلت حيز النفاذ يف 14 أيلول/سبتمرب 2017(.
)E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.3 الوثيقة(

االتفاق املربم يف فيينا بتاريخ 13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997 بشأن اعتماد شروط موحدة للفحص التقين الدوري للمركبات ذات 
العجالت واالعراف املتبادل بتلك الفحوص.

)ECE/RCTE/CONF./4 الوثيقة(
االتفاق املربم يف جنيف بتاريخ 25 حزيران/يونيه 1998 واملتعلق بوضع لوائح تقنية عاملية للمركبات ذات العجالت ومعداهتا والقطع 

اخلاصة هبا اليت ميكن تركيبها على تلك املركبات و/أو استخدامها فيها.
)ECE/TRANS/132/Corr.1و ECE/TRANS/132 الوثيقتان(

----------------------------------------------------

 المرفق الثاني
الهيوات الزرعية التابعة للمنتدى العالمي

)GRPE( فرقة العمل املعنية ابلتلوث والطاقة 
)GRSG( فرقة العمل املعنية أبحكام السالمة العامة 
)GRVA( فرقة العمل املعنية ابملركبات املشغلة آليا/الذاتية التشغيل واملوصولة 
)GRE( فرقة العمل املعنية ابإلانرة واإلشارات الضوئية 
)GRSP( فرقة العمل املعنية ابلسالمة السلبية 
)GRBP( فرقة العمل املعنية ابلضوضاء واإلطارات 
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 المرفق الثاني

االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات 
ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها  

يف المركبات ذات العجالت وشروط االعتراف المتبادل بالموافقات 
الممنوحة على أساس هذه اللوائح))) 

التنقيح الثالا
)مبا يف ذلك التعديالت اليت أصبح مفعوهلا انفذاً بتاريخ 14 أيلول/سبتمرب 2017(

)ECE/TRANS/505/Rev.3 مستنسخ من الوثيقة(

ديباية
إن األطراف املتعاقدة،

وقد قررت تعديل االتفاق املتعلق ابعتماد شروط موحدة للموافقة ولالعراف املتبادل ابملوافقة على معدات وقطع املركبات اآللية، املربم 
يف جنيف يف 20 آذار/مارس 1958، بصيغته املعدلة يف 16 تشرين األول/أكتوبر 1995،

وإذ ترغب يف تقليل احلواجز التقنية أمام التجارة الدولية بتحديد لوائح تقنية منسقة لألمم املتحدة يكفي أن تستوفيها بعض املركبات 
ذات العجالت واملعدات والقطع كي ُيسمح ابستخدامها يف بلداهنا أو مناطقها،

وإذ تدرك أمهية أداء املركبات ذات العجالت واملعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت يف جماالت 
السالمة، ومحاية البيئة، وكفاءة الطاقة، والوقاية من السرقة يف وضع لوائح جمدية تقنياً واقتصادايً، ومتماشية مع التقدم التقين،

وإذ ترغب يف تطبيق لوائح األمم املتحدة هذه يف بلداهنا، أو مناطقها، كلما أمكن ذلك؛
وإذ ترغب يف تيسري قبول املركبات واملعدات والقطع يف بلداهنا، عندما حتظى مبوافقة السلطات املختصة لدى طرف متعاقد آخر 

مبوجب لوائح األمم املتحدة هذه،
وإذ ترغب يف إنشاء نظام دويل للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة يف إطار االتفاق لزايدة مزااي لوائح األمم املتحدة الفردية املرفقة 
ابالتفاق ومن مث إاتحة فرص لتبسيط التنفيذ من ِقبل األطراف املتعاقدة وتوسيع نطاق اعتماد االعراف املتبادل ابملوافقة على نوع املركبات كوحدة 

كاملة،
وإذ ترغب يف زايدة عدد األطراف املتعاقدة يف االتفاق من خالل حتسني أسلوب عمله وموثوقيته، ومن مث ضمان أن يظل اإلطار 

الدويل الرئيسي لتنسيق اللوائح التقنية يف قطاع صناعة السيارات،

عنوان الوثيقة سابقاً:   )1(
االتفاق املتعلق ابعتماد شروط موحدة للموافقة ولالعراف املتبادل ابملوافقة على معدات وقطع املركبات اآللية، املربم يف   جنيف يف 20 آذار/مارس 1958   

)الصيغة األصلية(.
االتفاق بشأن اعتماد مواصفات تقنية موحدة تسري على املركبات ذات العجالت واملعدات وقطع الغيار اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات   
العجالت، وشروط االعراف املتبادل ابملوافقات املمنوحة على أساس هذه املواصفات، املربم يف جنيف يف 5 تشرين األول/أكتوبر 1995 )التنقيح الثاين(.
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رات اس قلأن ريلشا  اورئ  ريمر راشلحام رالاميف راشمعاف افشريباد كرد راتقاد  وراشتارد ورااةع رال  يشكن ترييبشا واأو ربلخارمشا   المرفق الثاني 
ة راشريباد كرد راتقاد ومرو  رايلررل راشلبا   قااشورلااد راششمودف يفم أباذ واب رافورئ 

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تنشئ األطراف املتعاقدة جلنًة إدارية تضم مجيع األطراف املتعاقدة وفقاً للنظام الداخلي املبني يف التذييل 1 هبذا االتفاق وعلى أساس   -1
املواد والفقرات التالية، ولوائح األمم املتحدة املتعلقة ابملركبات ذات العجالت واملعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف هذه املركبات. 
وسُتدرج شروط منح املوافقة على النوع واالعراف املتبادل هبا كي تستخدمها األطراف املتعاقدة اليت ختتار تنفيذ اللوائح من خالل املوافقة على 

النوع. 
وألغراض هذا االتفاق:

يشمل مصطلح "املركبات ذات العجالت واملعدات والقطع" أي مركبات ذات عجالت وأي معدات وقطع تؤثر خصائصها يف سالمة 
املركبة، ومحاية البيئة، واقتصاد الطاقة، وأداء تكنولوجيا منع السرقة.

ويشري مصطلح "املوافقة على النوع عمالً بالئحة لألمم املتحدة" إىل إجراء إداري ُتصرِّح مبوجبه السلطات املختصة ابملوافقة التابعة 
ألحد األطراف املتعاقدة، بعد إجراء التدقيقات املطلوبة، أبن نوع املركبة، أو املعدات، أو القطع اليت سلمها املصنِّع تتطابق مع متطلبات الئحة 
األمم املتحدة املعنية. ويضمن املصنِّع بعد ذلك أن كل مركبة، أو معدات، أو قطع تُعرض يف السوق قد أنتجت على حنو مطابق للمنتج املعتمد.

ويشري مصطلح "املوافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة" إىل أن املوافقات على النوع املمنوحة مبوجب الئحة معمول هبا لألمم املتحدة 
يشأن املركبات ذات العجالت، ومعدات املركبة وقطعها مضمنة يف املوافقة على املركبة كوحدة كاملة وفقاً ألحكام النظام اإلداري للنظام الدويل 

للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة.
ويشري مصطلح "صيغة الئحة األمم املتحدة" إىل أن الئحة األمم املتحدة جيوز، بعد اعتمادها، أن تُعدَّل الحقاً ابتباع اإلجراءات 
املبينة يف هذا االتفاق، وال سيما املادة 12منه. وتعترب الئحة األمم املتحدة غري املعدَّلة، وكذلك الئحة األمم املتحدة بعد دمج التعديل الالحق 

)التعديالت الالحقة( فيها صيغتني منفصلتني من تلك الالئحة.
ويشري مصطلح "تطبيق الئحة األمم املتحدة" إىل دخول الئحة لألمم املتحدة حيز النفاذ ابلنسبة لطرف متعاقد. وعند القيام بذلك، 
جيوز لألطراف املتعاقدة اإلبقاء على التشريعات الوطنية/اإلقليمية اخلاصة هبا. وجيوز هلا، إن هي رغبت يف ذلك، أن تستعيض عن تشريعاهتا 
الوطنية/اإلقليمية مبتطلبات لوائح األمم املتحدة اليت تطبقها، بيد أهنا غري ملزمة أبن تفعل ذلك مبوجب االتفاق. غري أن على األطراف املتعاقدة أن 
تقبل، كبديل للجزء ذي الصلة من تشريعاهتا الوطنية/اإلقليمية، موافقات األمم املتحدة على النوع املمنوحة مبوجب الصيغة األخرية من لوائح األمم 
املتحدة املطبقة يف بلدها/منطقتها. وترد تفاصيل حقوق والتزامات األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة لألمم املتحدة يف خمتلف مواد هذا االتفاق.

ولتطبيق لوائح األمم املتحدة، هناك إجراءات إدارية عديدة كبديل للموافقة على النوع. ويتمثل اإلجراء البديل الوحيد املعروف بشكل 
عام واملطبق يف بعض الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب يف االعتماد الذايت الذي يشهد املصنِّع مبقتضاه، ومن دون أي فحص إداري 
مسبق، أبن كل منتج يعرضه يف السوق ميتثل لالئحة األمم املتحدة املعنية. وجيوز للسلطات اإلداريــة املختصة أن تتحقق من امتثال املنتجات 

املعتمدة ذاتياً ملتطلبات الئحة األمم املتحدة املعنية بفحص عينات عشوائية معروضة يف السوق.
تتألف اللجنة اإلدارية من مجيع األطراف املتعاقدة وفقاً للنظام الداخلي املوضح يف التذييل 1.   -2

وبعد وضع الئحة لألمم املتحدة وفقاً لإلجراء املبنيَّ يف التذييل، ُتطِلع اللجنة اإلدارية األمنَي العام لألمم املتحدة، املشار إليه فيما يلي 
ب  "األمني العام"، على نص الالئحة. مث يقوم األمني العام إبشعار األطراف املتعاقدة هبذه الالئحة يف أسرع وقت ممكن.

وتعترب الئحة األمم املتحدة قد اعُتمدت، ما مل يُعِلم أكثر من مخس األطراف املتعاقدة األمنَي العام ابعراضها عليها، خالل فرة ستة 
أشهر من إحاطتها علماً هبا من ِقبل األمني العام.
وتشمل الئحة األمم املتحدة ما يلي:

املركبات ذات العجالت أو املعدات أو القطع ذات الصلة؛ )أ( 
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املتطلبات التقنية اليت تكون موجهة حنو األداء حيثما كان ذلك مالئماً، وغري مقيدة للتصميم وتبدي اهتماماً موضوعياً ابلتكنولوجيات  )ب( 
املتاحة، والتكاليف، والفوائد املرتبة عليها، حسب االقتضاء، وميكن أن تشمل بدائل؛

أساليب االختبار اليت ُيربهن بواسطتها على أي متطلبات خاصة ابألداء؛ )ج( 
شروط منح املوافقة على النوع واالعراف املتبادل هبا، مبا يف ذلك األحكام اإلدارية وأي عالمات للموافقة وشروط ضمان تطابق االنتاج؛ )د( 

اتريخ )تواريخ( نفاذ الئحة األمم املتحدة، مبا يف ذلك التاريخ الذي ميكن فيه لألطراف املتعاقدة اليت تطبقها أن تصدر موافقات عماًل  )ه( 
بالئحة األمم املتحدة تلك، والتاريخ الذي ميكنها فيه قبول املوافقات )إن كان خمتلفاً(؛

وثيقة معلومات يقدمها الصانع. )و( 
قد تتضمن الئحة األمم املتحدة، عند االقتضاء، مراجع للمختربات اليت تعتمدها السلطات املعنية ابملوافقات وجُترى فيها اختبارات 

قبول أنواع املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو القطع املقدمة للموافقة عليها.
وابإلضافة إىل لوائح األمم املتحدة املذكورة أعاله، ينص هذا االتفاق على إنشاء الئحة لألمم املتحدة تستحدث نظاماً للموافقة على 
نوع املركبة كوحدة كاملة. وحتدد الئحة األمم املتحدة هذه النطاق، واإلجراءات اإلدارية، واملتطلبات التقنية اليت ميكن أن تشمل مستوايت خمتلفة 

من الصرامة يف صيغة واحدة من الئحة األمم املتحدة املذكورة.
ودون املساس ابألحكام األخرى من املادة 1، واملادة 12، ال يُلَزم الطرف املتعاقد الذي يطبق الئحة لألمم املتحدة بشأن النظام الدويل 
للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة إال بقبول املوافقات على النوع املمنوحة مبوجب أعلى مستوايت الصرامة الواردة يف أحدث صيغة لالئحة 

األمم املتحدة املذكورة.
ويتضمن هذا االتفاق أيضاً جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية اليت تنطبق على مجيع لوائح األمم املتحدة املرفقة هبذا االتفاق وعلى 

مجيع األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة واحدة، أو أكثر، من لوائح األمم املتحدة.
عندما تُعتمد الئحة لألمم املتحدة، يتعني على األمني العام إشعار األطراف املتعاقدة كافًة هبا، يف أسرع وقت ممكن، مع حتديد األطراف   -3
املتعاقدة املعرضة عليها، أو األطراف اليت أبلغت عن موافقتها ولكنها ال تعتزم تطبيق الئحة األمم املتحدة نلك يف اتريخ نفاذها، ولن تكون الالئحة 

انفذة ابلنسبة إليها.
تصبح الئحة األمم املتحدة املعتمد انفذة يف التاريخ )التواريخ( الذي حُتدَّد فيه بصفتها الئحة لألمم املتحدة مرفقة هبذا االتفاق، وتسري   -4

على مجيع األطراف املتعاقدة اليت مل تُبلِّغ عن اعراضها عليها، أو اعتزامها عدم تطبيقها يف ذلك التاريخ.
عندما يقوم أي طرف متعاقد جديد إبيداع وثيقة انضمامه إىل االتفاق، جيوز له أن يعلن أنه لن يطبق لوائح حمددة لألمم املتحدة مرفقة   -5
هبذا االتفاق، أو أنه لن يطبق أايً منها. وإذا كان اإلجراء املوضح يف الفقرات 2 و3 و4 من هذه املادة يف طور التنفيذ حينذاك فيما يتعلق مبشروع 
الئحة، أو الئحة معتمدة لألمم املتحدة، فعلى األمني العام إشعار الطرف املتعاقد اجلديد مبشروع الالئحة، أو الالئحة املعتمدة، املذكورة، وتصبح 
هذه الالئحة انفذة ابلنسبة إىل الطرف املتعاقد اجلديد ما مل يُبلِّغ اختالفه مع الئحة األمم املتحدة املعتمدة يف غضون ستة أشهر بعد إيداع صكه 
لالنضمام. ويُبِلغ األمني العام األطراف املتعاقدة جبميع التصرحيات املتعلقة بعدم تطبيق بعض لوائح األمم املتحدة اليت قد يديل هبا أي طرف متعاقد 

وفقاً ألحكام هذه الفقرة.
جيوز ألي طرف متعاقد يطبق الئحة لألمم املتحدة أن يُعِلم األمني العام يف أي وقت، إبشعار مدته عام واحد، أنه يعتزم وقف تطبيق   -6

تلك الالئحة. وينبغي أن يُبِلغ األمني العام األطراف املتعاقدة األخرى هبذا اإلشعار.
وتظلُّ املوافقات املمنوحة قبالً من ذلك الطرف املتعاقد مبوجب الئحة األمم املتحدة تلك سارية إىل أن يتّم سحبها وفق أحكام املادة 4؛

وإذا توقف طرف متعاقد عن إصدار موافقات عمالً بالئحة لألمم املتحدة، يتعني عليه:
أن يستمر يف اإلشراف السليم على مطابقة إنتاج املنتجات اليت كان قد منح موافقة على النوع بشأهنا؛ )أ( 

يتخذ اخلطوات الضرورية املبينة يف املادة 4 عندما خيربه طرف متعاقد ال يزال يطبق الئحة األمم املتحدة بعدم املطابقة؛ )ب( 
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يواصل إشعار األطراف املتعاقدة األخرى بسحب املوافقات، على النحو املبنيَّ يف املادة 5؛ )ج( 
يستمر يف متديد املوافقات احلالية. )د( 

جيوز ألي طرف متعاقد ال يطبق الئحة لألمم املتحدة أن خُيطر األمني العام يف أي وقت بعزمه على البدء يف تطبيقها، ومن مث تصبح   -7
تلك الالئحة انفذة ابلنسبة إىل هذا الطرف يف اليوم الستني من اتريخ هذا اإلشعار. وخُيِطر األمني العام األطراف املتعاقدة كافة يف كل مرة تدخل 

فيها الئحة لألمم املتحدة حيز النفاذ ابلنسبة إىل طرف متعاقد جديد عمالً أبحكام هذه الفقرة.
ُيشار فيما يلي إىل األطراف املتعاقدة اليت تصبح الئحة األمم املتحدة انفذة فيها ب  "األطراف املتعاقدة املطبقة لالئحة األمم املتحدة".  -8

المادة 2

جيوز لكل طرف متعاقد يطبق لوائح األمم املتحدة بشكل أساسي من خالل املوافقة على النوع أن يصدر املوافقات على النوع، وعالمات   -1
املوافقات املبيَّنة يف أي الئحة لألمم املتحدة بشأن أنواع املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو القطع اليت تشملها تلك الالئحة، شريطة أن 
تكون لديه الكفاءة التقنية وأن يكون راضياً عن الرتيبات املتخذة لضمان مطابقة املنتج للنوع املعتمد. وعلى كل طرف متعاقد مينح املوافقة على 
النوع أن يتخذ التدابري الالزمة املبيَّنة يف اجلدول 1 املرفق هبذا االتفاق للتحقق من أن الرتيبات الكافية قد اختُِذت لضمان تصنيع املركبات ذات 

العجالت، واملعدات، وفقاً للنوع املوافق عليه.
حيدد كل طرف متعاقد مينح موافقات على النوع عمالً بالئحة لألمم املتحدة سلطة معنية ابملوافقة بشأن الئحة األمم املتحدة تلك.   -2
وتسند إىل هذه السلطة املسؤولية عن مجيع جوانب املوافقة على النوع، عمالً ابلالئحة املذكورة. وجيوز هلذه السلطة أن تعنيَّ دوائر تقنية تتوىل نيابة 
عنها إجراء االختبارات والفحوصات الالزمة لعمليات التحقق اليت تقتضيها الفقرة 1 من هذه املادة. وتضمن األطراف املتعاقدة أن تُقيَّم اخلدمات 

، ويُبلَّغ عنها وفق املتطلبات املبينة يف اجلدول 2 املرفق هبذا االتفاق. التقنية، وتُعنيَّ
حُتدَّد يف الئحة األمم املتحدة املوافقات على النوع، وعالمات املوافقة، وحمددات اهلوية ألنواع املركبات ذات العجالت، واملعدات،   -3

والقطع ومتُنح املوافقات وفق اإلجراءات املبيَّنة يف اجلداول من 3 إىل 5 املرفقة هبذا االتفاق.
حيق لكل طرف متعاقد يطبق الئحة لألمم املتحدة أن يرفض منح املوافقات على النوع وعالمات املوافقة اليت تشملها الئحة األمم   -4

املتحدة إذا مل تستوف الشروط الواردة أعاله.

المادة 3

تعترب املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو القطع اليت أصدر بشأهنا طرٌف متعاقد موافقات على النوع وفقاً للمادة 2 من هذا   -1
االتفاق متطابقة مع تشريعات مجيع األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة املذكورة.

وعلى األطراف املتعاقدة املطبقة للوائح األمم املتحدة أن تقبل، ابالعراف املتبادل، ورهناً أبحكام املواد 1، و8، و12، فضالً عن أي   -2
أحكام خاصة ترد يف نطاق لوائح األمم املتحدة هذه، املوافقات على النوع املمنوحة عمالً بلوائح األمم املتحدة تلك، بغية وضعها يف أسواقها، 

دون اشراط أي مزيد من االختبارات، أو الواثئق، أو الشهادات، أو العالمات بشأن هذه املوافقات على النوع.

المادة 4

إذا وجد طرف متعاقد يطبق الئحة لألمم املتحدة أن بعض املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو القطع املوسومة بعالمات موافقة   -1
صادرة عن أحد األطراف املتعاقدة مبوجب الئحة األمم املتحدة املذكورة ال تطابق األنواع املعتمدة، أو متطلبات الالئحة املذكورة، فعليه أن خُيِطر 

بذلك السلطات املختصة للطرف املتعاقد اليت صدرت عنها املوافقة. 
وجيب أن يتخذ الطرف املتعاقد الذي أصدر املوافقة اخلطوات الالزمة لتصويب عدم التطابق.
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وإذا كان عدم املطابقة بسبب عدم االمتثال للمتطلبات التقنية احملددة يف الئحة لألمم املتحدة، على النحو املشار إليه يف املادة 2-1   -2
)ب(، فعلى الطرف املتعاقد الذي أصدر املوافقة أن يُبلِّغ على الفور مجيع األطراف املتعاقدة األخرى ابألمر ويُعِلم بشكل منتظم األطراف املتعاقدة 

ابخلطوات اليت يتخذها واليت ميكن أن تشمل، عند االقتضاء، سحب املوافقة.
وبعد النظر يف التهديد احملتمل لسالمة املركبات، أو البيئة، أو اقتصاد الطاقة، أو أداء تكنولوجيا منع السرقة، جيوز لألطراف املتعاقدة أن 
متنع بيع هذه املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو القطع يف أراضيها ريثما ُيصوَّب عدم املطابقة. ويف هذه احلالة، على هذه األطراف املتعاقدة 

أن خُتِطر اللجنة اإلدارية ابإلجراءات املتخذة. ولتسوية املنازعات بني األطراف املتعاقدة، يُتبَّع اإلجراء الوارد يف املادة 4-10.
دون املساس أبحكام الفقرة 1 من هذه املادة، إذا مل يصبح منتج غري مطابق للمواصفات، على النحو املشار إليه يف الفقرة 2 من هذه   -3
املادة، مطابقاً هلا يف غضون ثالثة أشهر، يسحب الطرف املتعاقد املسؤول عن املوافقة تلك املوافقة، بشكل مؤقت أو دائم. وجيوز، على سبيل 
االستثناء، متديد هذه الفرة ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، ما مل يعرض طرف متعاقد، أو أكثر، يطبق الئحة األمم املتحدة املعنية. وعندما مُتدَّد هذه 
الفرة، خُيِطر الطرف املتعاقد الذي أصدر املوافقة، يف غضون فرة األشهر الثالثة األوىل، مجيع األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة 

املعنية ابعتزامه متديد املدة اليت ُتصوَّب فيها عدم املطابقة، ويقدم تربيراً هلذا التمديد.
إذا كان عدم املطابقة بسبب عدم االمتثال لألحكام اإلدارية، أو عالمات املوافقة، أو شروط تطابق اإلنتاج، أو وثيقة املعلومات احملددة   -4
يف الئحة لألمم املتحدة، على النحو املشار إليه يف املادة 1-2 )د( و1-2 )و(، يسحب الطرف املتعاقد الذي أصدر املوافقة تلك املوافقة، 

بشكل مؤقت، أو دائم، إذا مل ُيصحَّح عدم املطابقة خالل ستة أشهر.
تنطبق الفقرات من 1 إىل 4 من هذه املادة أيضاً يف احلالة اليت يتبنيَّ فيها للطرف املتعاقد املسؤول عن إصدار املوافقة ذاهتا أن بعض   -5

املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو القطع املوسومة بعالمات املوافقة ال تتفق مع األنواع املعتمدة، أو مع متطلبات الئحة لألمم املتحدة.

المادة 5

تُرسل السلطات املختصة ابملوافقة يف كل طرف متعاقد يطبق لوائح األمم املتحدة، بناَء على طلب من األطراف املتعاقدة األخرى، قائمًة   -1
ابملركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو القطع اليت رفضت منحها موافقاهتا، أو سحبت موافقتها عليها.

وابإلضافة إىل ذلك، تُرسل السلطات املختصة ابملوافقة، عند تلقيها طلباً من طرف متعاقد آخر يطبق الئحة لألمم املتحدة، ووفق   -2
أحكام اجلدول 5 املرفق هبذا االتفاق، إىل ذلك الطرف املتعاقد نسخة من مجيع املعلومات ذات الصلة اليت استندت إليها يف اختاذ قرارها مبنح 

املوافقة ملركبة ذات عجالت، أو ملعدات، أو لقطع، أو رفض منح املوافقة، أو سحبها، عمالً بالئحة األمم املتحدة تلك.
جيوز االستعاضة عن النسخة الورقية مبلف إليكروين وفق اجلدول 5 املرفق هبذا االتفاق.  -3

المادة 6

جيوز أن تصبح أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق البلدان األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب، والبلدان املنتسبة إىل اللجنة بصفة استشارية   -1
عمالً ابلفقرة 8 من اختصاصات اللجنة، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أنشأهتا بلدان أعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب واليت 

فوَّضت إليها الدول األعضاء فيها سلطات يف اجملاالت اليت يشملها هذا االتفاق، مبا يف ذلك سلطة اختاذ قرارات ملزمة لدوهلا األعضاء.
ولتحديد عدد األصوات املشار إليها يف الفقرة 2 من املادة 1، ويف الفقرة 2 من املادة 12، تصوِّت منظمات التكامل االقتصادي 

اإلقليمية بعدد أصوات دوهلا األعضاء اليت هي أعضاء أيضاً يف اللجنة االقتصادية ألورواب.
جيوز أن تصبح أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق البلدان األعضاء يف األمم املتحدة اليت قد تشارك يف بعض أنشطة اللجنة االقتصادية   -2
ألورواب، عمالً ابلفقرة 11 من صالحيات هذه اللجنة، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية للبلدان املذكورة واليت فوضَّت إليها الدول األعضاء 

سلطات يف اجملاالت اليت يشملها هذا االتفاق، مبا يف ذلك سلطة اختاذ قرارات ملزمة للدول األعضاء.
ولتحديد عدد األصوات املشار إليها يف الفقرة 2 من املادة 1، ويف الفقرة 2 من املادة 12،  تصوِّت  منظمات التكامل االقتصادي 

اإلقليمية بعدد أصوات دوهلا األعضاء اليت هي أعضاء أيضاً يف األمم املتحدة.
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رات اس قلأن ريلشا  اورئ  ريمر راشلحام رالاميف راشمعاف افشريباد كرد راتقاد  وراشتارد ورااةع رال  يشكن ترييبشا واأو ربلخارمشا   المرفق الثاني 
ة راشريباد كرد راتقاد ومرو  رايلررل راشلبا   قااشورلااد راششمودف يفم أباذ واب رافورئ 

يتّم انضمام األطراف املتعاقدة اجلديدة، اليت ليست أطرافاً يف اتفاق 1958، إىل هذا االتفاق إبيداع صك لدى األمني العام بعد دخول   -3
هذا االتفاق حيز النفاذ.

المادة 7

يعترب هذا االتفاق انفذاً بعد تسعة أشهر من اتريخ إحالته من األمني العام إىل مجيع األطراف املتعاقدة على اتفاق 1958.  -1
ال يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ إذا أبدت األطراف املتعاقدة على اتفاق 1958 أي اعراض عليه خالل فرة ستة أشهر من اتريخ   -2

إحالة األمني العام االتفاق إليها.
يكون االتفاق انفذاً، ابلنسبة إىل أي طرف متعاقد جديد ينضم إليه، يف اليوم الستني من اتريخ إيداع صك االنضمام.  -3

المادة 8

جيوز ألي طرف متعاقد أن ينسحب من هذا االتفاق إبشعار موجَّه إىل األمني العام.  -1
يصبح االنسحاب انفذاً بعد اثين عشر شهراً من استالم األمني العام اإلشعار املتعلق ابالنسحاب.  -2

تظلُّ أي موافقات على النوع منحها الطرف املتعاقد سارية ملدة إثين عشر شهراً بعد نفاذ االنسحاب مبوجب املادة 2-8.  -3

المادة 9

جيوز ألي طرف متعاقد، ابملفهوم احملدد يف املادة 6 من هذا االتفاق، يف وقت االنضمام إليه، أو يف أي وقت آخر بعده، أن يعلن،   -1
إبشعار موجه إىل األمني العام، عن توسيع نطاق االتفاق ليشمل كل األقاليم اليت يتوىل فيها املسؤولية عن عالقاهتا الدولية، أو أي من تلك األقاليم. 

وميتد نطاق االتفاق ليشمل اإلقليم املذكور، أو األقاليم املذكورة، يف اإلشعار اعتباراً من اليوم الستني بعد استالم األمني العام هذا اإلشعار.
ع نطاق هذا  جيوز ألي طرف متعاقد، ابملفهوم احملدد يف املادة 6 من هذا االتفاق، قدَّم، مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة، إعالانً يوسِّ  -2
االتفاق ليشمل أي إقليم يتوىل فيه املسؤولية عن عالقاته الدولية، أن ينسحب من االتفاق بشكل منفصل فيما يتعلق بذلك اإلقليم، وفق أحكام 

املادة 8.

المادة 10

ينبغي تسوية أي نزاع ينشأ بني طرفني، أو أكثر، من األطراف املتعاقدة بشأن تفسري هذا االتفاق، أو تطبيقه، ابلتفاوض بينها، قدر   -1
اإلمكان.

حُيال أي نزاع ال تتسىن تسويته ابلتفاوض إىل التحكيم بناًء على طلب أي من األطراف املتعاقدة املتنازعة، وحُيال النزاع من مث إىل حُمكِّم   -2
واحد، أو أكثر، يتّم اختياره/اختيارهم ابالتفاق بني األطراف املتنازعة. وإذا مل تتمكن األطراف املتنازعة، يف غضون ثالثة أشهر من اتريخ طلب 

التحكيم، من االتفاق على حمّكم، أو أكثر، جيوز ألي طرف منها أن يطلب من األمني العام تعيني حمّكم واحد حُيال إليه النزاع للبّت فيه.
يكون قرار احملّكم املعنّي، أو احملّكمني املعينني وفقاً للفقرة 2 من هذه املادة، ملزماً لألطراف املتعاقدة املتنازعة.  -3

ينبغي تسوية أي نزاع بني طرفني، أو أكثر، من األطراف املتعاقدة بشأن تفسري لوائح األمم املتحدة املرفقة هبذا االتفاق، أو تطبيقها،   -4
ابلتفاوض وفق اإلجراء املبنيَّ يف اجلدول 6 املرفق هبذا االتفاق.

المادة 11

جيوز ألي طرف متعاقد أن يعلن، حني انضمامه إىل هذا االتفاق، أنه ال يعترب نفسه ملزماً ابلفقرات من 1 إىل 3 من املادة 10 من   -1
االتفاق. وال تكون األطراف املتعاقدة األخرى ملزمًة ابلفقرات من 1 إىل 3 من املادة 10 حيال أي طرف متعاقد يعلن هذا التحفظ.
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جيوز ألي طرف متعاقد يُبدي حتفظاً على النحو الوارد يف الفقرة 1 من هذه املادة أن يسحب حتفظه هذا، يف أي وقت، إبشعار موجَّه   -2
إىل األمني العام.

ال ُيسمح أبي حتفظات أخرى على هذا االتفاق، وتذييالته، وجداوله، ولوائح األمم املتحدة املرفقة به، ولكن جيوز ألي طرف متعاقد،   -3
عمالً أبحكام الفقرة 5 من املادة 1، أن يعلن عن عزمه عدم تطبيق لوائح معينة لألمم املتحدة، أو عدم تطبيق أي من هذه اللوائح.

المادة 12

ميكن تعديل لوائح األمم املتحدة املرفقة هبذا االتفاق وفقاً لإلجراء التايل:
تقوم اللجنة اإلدارية إبجراء التعديالت على لوائح األمم املتحدة على النحو الوارد يف الفقرة 2 من املادة 1، ووفقاً لإلجراء املوضح يف   -1

التذييل 1.
بعد إجراء تعديل على الئحة لألمم املتحدة، خُتِطر اللجنة اإلدارية األمني التنفيذي للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب هبذا التعديل. 
ويف أقرب وقت مستطاع بعدئذ، خُيِطر األمني التنفيذي للحنة االقتصادية ألورواب األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة تلك، واألمني 

العام، ابلتعديل.
يُعترب التعديل اجملرى على الئحة لألمم املتحدة ُمعتمداً ما مل يـُبـَلِّغ أكثر من مخس األطراف املتعاقدة اليت تطبق تلك الالئحة وقت اإلشعار   -2
األمنَي العام ابعراضها عليه، خالل فرة ستة أشهر من إحاطة األمني التنفيذي إايها ابلتعديل. وعندما تُعتمد الئحة لألمم املتحدة، يعلن األمني 

العام، يف أقرب وقت مستطاع، التعديل معتمداً وملزماً لألطراف املتعاقدة اليت تطبق تلك الالئحة.
جيوز أن تتضمن التعديالت على الئحة لألمم املتحدة أحكاماً مؤقتة تتعلق بنفاذ تلك الالئحة املعدَّلة، والتاريخ الذي ينبغي أن تقبل   -3
األطراف املتعاقدة حىت حلوله املوافقات عمالً ابلصيغة السابقة لالئحة األمم املتحدة، والتاريخ الذي تصبح بعده األطراف املتعاقدة غري ملزمة 

بقبول املوافقات على النوع الصادرة مبوجب الصيغة السابقة لالئحة األمم املتحدة املعدَّلة.
على الرغم من أن األحكام املؤقتة الواردة يف أي صيغة للوائح األمم املتحدة قد تكون نصت على خالف ذلك، جيوز لألطراف املتعاقدة   -4
يف هذا االتفاق اليت تطبق لوائح األمم املتحدة أن تصدر، رهناً ابالمتثال ألحكام املادة 2، موافقات على النوع عمالً بصيغ سابقة للوائح األمم 
املتحدة. غري أن األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة لألمم املتحدة ال تكون، رهناً ابلفقرة 3 من هذه املادة، ملزمة بقبول املوافقات على النوع 

الصادرة مبوجب هذه الصيغ السابقة.
تقبل مجيع األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة لألمم املتحدة، ابستثناء األطراف املتعاقدة اليت أبلغت األمني العام ابعتزامها الكف عن   -5
تطبيق الئحة األمم املتحدة، املوافقات املمنوحة عمالً أبحدث صيغة لالئحة األمم املتحدة تلك. ويقبل الطرف املتعاقد الذي أخطر األمني العام 
ابعتزامه الكف عن تطبيق الئحة لألمم املتحدة، خالل فرة السنة الواحدة املشار إليها يف الفقرة 6 من املادة1، املوافقات املمنوحة عمالً بصيغة 

)صيغ( الئحة األمم املتحدة املنطبقة على ذلك الطرف املتعاقد وقت إخطاره األمني العام.
جيوز لطرف متعاقد يطبق الئحة لألمم املتحدة ان مينح موافقة ابإلعفاء عمالً بالئحة لألمم املتحدة ملركبة واحــدة ذات عجالت،   -6
أو ملعدات، أو لقطع مستندة إىل تكنولوجيا جديدة حني ال تكون هذه التكنولوجيا مشمولة بالئحة األمم املتحدة القائمة، وال تتوافق مع متطلب، 

أو أكثر، من متطلبات الئحة األمم املتحدة تلك. ويف هذه احلالة، تنطبق اإلجراءات املبيَّنة يف اجلدول 7 املرفق هبذا االتفاق.
وإذا انضم طرف متعاقد جديد إىل هذا االتفاق يف الوقت الفاصل بني وقت اإلشعار بتعديل على الئحة لألمم املتحدة من ِقبل األمني   -7
التنفيذي للجنة االقتصادية ألورواب وبني نفاذ ذلك التعديل، تدخل الئحة األمم املتحدة املعنية حيز النفاذ ابلنسبة إىل ذلك الطرف املتعاقد، 

ما مل خُيِطر الطرف املتعاقد، يف غضون ستة أشهر من إشعار األمني العام إايه ابالنضمام، األمني العام بعدم موافقته على التعديل.

المادة 13

ميكن تعديل نص االتفاق نفسه وتذييالته وفقاً لإلجراء التايل:
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جيوز ألي طرف متعاقد أن يقرح تعديالً واحداً، أو أكثر، على االتفاق وتذييالته. وحُيال نص أي تعديل مقرح لالتفاق وتذييالته إىل   -1
األمني العام، الذي يقوم إبحالته إىل األطراف املتعاقدة كافة وحييط به علماً مجيع البلدان األخرى املشار إليها يف الفقرة 1 من املادة 6 أعاله.

يُعدُّ أي تعديل مقرح يتّم تعميمه عمالً ابلفقرة 1 من هذه املادة مقبوالً ما مل يُعرب طرف متعاقد عن اعراضه عليه خالل فرة تسعة   -2
أشهر من اتريخ تعميم األمني العام للتعديل املقرح.

يُعِلم األمني العام، يف أسرع وقت ممكن، مجيع األطراف املتعاقدة بوجود أي اعراض على التعديل املقرح. وإذا أُعرب عن اعراٍض على   -3
التعديل املقرح، فإن التعديل يعترب مل يٌقبل وال يكون لـه أي مفعول. وإذا مل يتّم اإلعراب عن أي اعراض، يكون التعديل انفذاً ابلنسبة إىل مجيع 

األطراف املتعاقدة بعد ثالثة أشهر من انقضاء مهلة التسعة أشهر املشار إليها يف الفقرة 2 من هذه املادة.

المادة 13 مكررة

جيوز تعديل جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية املرفقة هبذا االتفاق وفقاً لإلجراء التايل:  -1
تتوىل اللجنة اإلدارية، على النحو املشار إليه يف املادة 1-1 ووفقاً لإلجراء املبنيَّ يف املادة 7 من تذييل هذا االتفاق، وضع   1-1

التعديالت على جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية.
تبلغ اللجنة اإلدارية األمني العام أبي تعديل على جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية. ومن مث حييط األمني العام األطراف   2-1

املتعاقدة اليت تطبق الئحة، أو أكثر، لألمم املتحدة علماً هبذا التعديل يف أسرع وقت ممكن.
يُعد التعديل على جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية معتمداً، إذا مل يُبلِّغ أي طرف من األطراف املتعاقدة يطبق الئحة أو أكثر لألمم   -2

املتحدة، يف غضون ستة أشهر من استالم إشعار من األمني العام هبذا التعديل، األمنَي العام بعدم موافقته عليه.
خُيِطر األمني العام، يف أقرب وقٍت ممكن، مجيع األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة، أو أكثر، لألمم املتحدة أبي اعراض أُبدي على   -3
التعديل املقرح. ويف حال إبداء أي اعراض على التعديل املقرح، يعترب التعديل مل يُقبل وال يصبح انفذاً على اإلطالق. وإذا مل يتّم اإلعراب عن 
أي اعراض، يكون التعديل انفذاً ابلنسبة إىل مجيع األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة، أو أكثر، لألمم املتحدة بعد ثالثة أشهر من انقضاء فرة 

الستة أشهر املشار إليها يف الفقرة 2 من هذه املادة.
يُعدُّ اجلدول اجلديد تعديالً جلداول األحكام اإلدارية واإلجرائية، ومن مث يُوضع وفقاً لإلجراء نفسه املنصوص عليه يف هذه املادة.  -4

المادة 14

وفقاً ألحكام هذا االتفاق، خُيِطر األمني العام األطراف املتعاقدة مبا يلي:  -1
انضمام أطراف إىل االتفاق عمالً ابملادة 6؛ )أ( 

تواريخ دخول االتفاق حيز النفاذ عمالً ابملادة 7؛ )ب( 
انسحاب أي طرف من االتفاق عمالً ابملادة 8؛ )ج( 

استالم أي إشعارات عمالً ابملادة 9؛ )د( 
اإلعالانت واإلشعارات الواردة عمالً ابلفقرتني 1 و2 من املادة 11؛ )ه( 

دخول أي الئحة جديدة لألمم املتحدة، أو أي تعديل لالئحة قائمة لألمم املتحدة، وفقاً للفقرات 2، و3، و5، و7، من  )و( 
املادة 1، والفقرة 2 من املادة 12، حيز النفاذ؛

دخول أي تعديل على االتفاق، أو تذييالته، أو أحكام اجلداول اإلدارية واإلجرائية، حيز النفاذ عمالً ابلفقرة 3 من املادة  )ز( 
13، أو الفقرة 3 من املادة 13 مكررة، على التوايل؛

الكف عن تطبيق لوائح األمم املتحدة من ِقبل األطراف املتعاقدة، وفقاً للفقرة 6 من املادة 1. )ح( 
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وفقاً ألحكام هذا االتفاق، وجداول األحكام اإلدارية واإلجرائية املرفقة، خُيِطر األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألورواب اجلهات التالية:  -2
األمني العام واألطراف املتعاقدة إبدخال تعديل على الئحة لألمم املتحدة، وفقاً للفقرة 2 من املادة 12؛ )أ( 

األطراف املتعاقدة بقرار اللجنة اإلدارية بشأن طلب اإلعفاء من املوافقة، ومن مث ابعتماده الحقاً، وفقاً للفقرة 5 من اجلدول  )ب( 
.7

المادة 15

إذا تزامن اتريخ نفاذ األحكام املذكورة أعاله مع تنفيذ اإلجراءات اليت تنّص عليها الفقراتن 3 و4 من املادة 1 من الصيغة السابقة   -1
لالتفاق بغية اعتماد الئحة جديدة لألمم املتحدة، تدخل الئحة األمم املتحدة اجلديدة املذكورة حيز النفاذ مبوجب أحكام الفقرة 4 من املادة 

املذكورة.
إذا تزامن اتريخ نفاذ األحكام املذكورة أعاله مع تنفيذ اإلجــراءات اليت تنّص عليها الفقرة 1 من املادة 12 من الصيغة السابقة من   -2

االتفاق بغية اعتماد تعديل على الئحة لألمم املتحدة، يدخل هذا التعديل حيز النفاذ مبوجب أحكام املادة املذكورة.
إذا وافقت مجيع األطراف املتعاقدة يف االتفاق، جيوز معاملة أي الئحة لألمم املتحدة تُعتمد مبوجب الشروط الواردة يف الصيغة السابقة   -3

لالتفاق كما لو كانت الئحة لألمم املتحدة معتمدة مبوجب األحكام الواردة أعاله.

المادة 16

ُحرر هذا االتفاق يف جنيف يف نسخة واحدة ابللغات اإلنكليزية والروسية والفرنسية ويعترب كل نص من هذه النصوص متساوايً يف احلجية.
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 التوييل
تشكيل اللجنة اإلدارية ونظايها الداخلي

المادة 1

يتألف أعضاء اللجنة اإلدارية من مجيع األطراف املتعاقدة على االتفاق املعّدل.

المادة 2

يقدم األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألورواب التابعة لألمم املتحدة خدمات األمانة للجنة.

المادة 3

تنتخب اللجنة، يف أول دورة تعقدها كل عام، رئيساً وانئب رئيس.

المادة 4

يدعو األمني العام لألمم املتحدة اللجنة إىل االجتماع حتت رعاية اللجنة االقتصادية ألورواب كلما اقتضى األمر اعتماد الئحة جديدة 
لألمم املتحدة، أو تعديل على الئحة لألمم املتحدة، أو إشعار وفقاً لإلجراء املتبع يف إعفاء التكنولوجيات اجلديدة من املوافقة )املبنيَّ يف اجلدول 

7(، أو تعديل على أحكام اإلجراءات اإلدارية واإلجرائية.

المادة 5

ختضع لوائح األمم املتحدة املقرحة اجلديدة للتصويت. ويكون لكل بلد وطرف متعاقد يف االتفاق صوت واحد. ويتعني توافر نصاب 
ال يقل عن نصف األطراف املتعاقدة ألغراض اختاذ القرارات. ولتحديد النصاب، يكون ملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، بوصفها أطرافاً 
متعاقدة يف االتفاق، أصواٌت بعدد أصوات الدول األعضاء فيها. وجيوز ملمثل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية اإلدالء أبصوات البلدان ذات 

السيادة األعضاء فيها. وتُعتمد مشاريع لوائح األمم املتحدة اجلديدة أبغلبية أربعة أمخاس احلاضرين واملصوتني.

المادة 6

ختضع التعديالت املقرحة على لوائح األمم املتحدة للتصويت. ويكون لكل بلد وطرف متعاقد يف االتفاق يطبق الئحة لألمم املتحدة 
صوت واحد. ويتعني توافر نصاب ال يقل عن نصف األطراف املتعاقدة اليت تطبق لوائح األمم املتحدة ألغراض اختاذ القرارات. ولتحديد النصاب، 
يكون ملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، بوصفها أطرافاً متعاقدة يف االتفاق، أصواٌت بعدد أصوات الدول األعضاء فيها. وجيوز ملمثل 
منظمة تكامل اقتصادي إقليمية اإلدالء أبصوات البلدان ذات السيادة األعضاء فيها اليت تطبق لوائح األمم املتحدة. وتُعتمد مشاريع التعديالت 

على لوائح األمم املتحدة بـأغلبية أربعة أمخاس احلاضرين واملصوتني.

المادة 7 

ختضع التعديالت املقرحة على جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية املرفقة هبذا االتفاق للتصويت. ويكون لكل طرف متعاقد يف االتفاق 
يطبق الئحة لألمم املتحدة، أو أكثر، صوت واحد. ويتعني توافر نصاب ال يقل عن نصف األطراف املتعاقدة يف االتفاق اليت تطبق الئحة لألمم 
املتحدة، أو أكثر، ألغراض اختاذ القرارات. ولتحديد النصاب، يكون ملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، بوصفها أطرافاً متعاقدة يف االتفاق، 
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أصواٌت بعدد أصوات الدول األعضاء فيها. وجيوز ملمثل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية اإلدالء أبصوات البلدان ذات السيادة األعضاء فيها اليت 
تطبق الئحة، أو أكثر، لألمم املتحدة. وتُعتمد مشاريع التعديالت على جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية إبمجاع أصوات احلاضرين واملصوتني.

المادة 8 

خيضع الطلب املقدم من طرف متعاقد لإلذن مبنح إعفاء مقرح من املوافقة يتعلق ابلتكنولوجيات اجلديدة للتصويت. ويكون لكل طرف 
متعاقد يطبق الئحة لألمم املتحدة صوت واحد. ويتعني توافر نصاب ال يقل عن نصف األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة ألغراض 
اختاذ القرارات. ولتحديد النصاب، يكون ملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، بوصفها أطرافاً متعاقدة يف االتفاق، أصواٌت بعدد أصوات الدول 
األعضاء فيها. وجيوز ملمثل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية اإلدالء أبصوات البلدان ذات السيادة األعضاء فيها اليت تطبق الئحة األمم املتحدة. 

ويُعتمد اإلذن مبنح إعفاء من املوافقة للطرف املتعاقد املذكور أبغلبية أربعة أمخاس أصوات احلاضرين واملصوتني.

يداوا افحكام اإلدارية واإليرائية
جداول األحكام اإلدارية واإلجرائية التالية مرفقة ابتفاق )2(1958، وهي حتدد األحكام اإلدارية واإلجرائية اليت تنطبق على مجيع لوائح 

األمم املتحدة الواردة يف املرفق ابتفاق 1958:
مطابقة إجراءات اإلنتاج اجلدول 1 

اجلزء األول: تقييم الدوائر التقنية، وتعيينها، واإلخطار هبا اجلدول 2 
اجلزء الثاين: املعايري اليت ينبغي أن تستوفيها الدوائر التقنية املشار إليها يف اجلزء األول من هذا اجلدول  

اجلزء الثالث: إجراءات تقييم الدوائر التقنية  
إجراءات لوائح األمم املتحدة للموافقة على النوع اجلدول 3 

ترقيم موافقات األمم املتحدة على النوع اجلدول 4 
تعميم واثئق املوافقة اجلدول 5 

إجراءات حل مسائل التفسري املتعلقة بتطبيق لوائح األمم املتحدة ومنح املوافقات عمالً هبذه اللوائح اجلدول 6 
إجراءات املوافقات على إعفاء التكنولوجيات اجلديدة اجلدول 7 

الشروط العامة ألساليب االختبار االفراضي اجلدول 8 

اتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم املتحدة التقنية املنسقة للمركبات ذات العجالت، واملعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات   )2(
العجالت وشروط االعراف املتبادل ابملوافقات املمنوحة على أساس لوائح األمم املتحدة هذه.
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 الجدوا 1
مطابقة إجراءات اإلنتاج

افهداف

هتدف إجراءات مطابقة اإلنتاج إىل تطابق كل مركبة ذات عجالت، أو معدات، أو أجزاء، تُنتج مع النوع املعتمد. 
وتشمل اإلجراءات بشكل ال ينفصل تقييم نظم إدارة اجلودة املشار إليه أدانه بتعبري "التقييم األويل" والتحقق من موضوع املوافقة والضوابط 

ذات الصلة ابملنتجات، املشار إليها بتعبري "ترتيبات مطابقة املنتجات".

التقييم افولي  -1

جيب على سلطة املوافقة لدى الطرف املتعاقد - قبل منح موافقة األمم املتحدة على النوع - أن تتحقق من وجود ترتيبات وإجراءات   1-1
ُمرضية لضمان رقابة فعالة تضمن مطابقة املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو األجزاء اليت جيري إنتاجها للنوع املعتمد.

ميكن االطالع على اإلرشادات بشأن إجراء عمليات التقييم يف املعيار الدويل ISO 19011:2011 - املبادئ التوجيهية بشأن مراجعة   2-1
النظم اإلدارية.

جيب التحقق من الشرط الوارد يف الفقرة 1-1 مبا يرضي السلطة اليت متنح موافقة األمم املتحدة على النوع.  3 -1
جيب أن تكون السلطة اليت متنح موافقة األمم املتحدة على النوع راضية عن التقييم األويل وعلى ترتيبات مطابقة املنتجات    
الواردة يف القسم 2 أدانه، مع مراعاة إحدى الرتيبات املبيَّنة يف الفقرات من 1-3-1 إىل 1-3-3، أو جمموعة من هذه الرتيبات 

بشكل كامل أو جزئي، حسب االقتضاء.
جُتري سلطة املوافقة اليت متنح موافقة األمم املتحدة على النوع، أو دائرة تقنية معينة للتصرف نيابة عن سلطة املوافقة تلك،   1-3-1

التقييم األويل الفعلي و/أو التحقق من مطابقة املنتجات.
عند النظر يف نطاق التقييم األويل املراد إجراؤه، جيوز لسلطة املوافقة أن أتخذ يف احلسبان املعلومات املتاحة   1-1-3-1

ذات الصلة مبا يلي:
شهادة االعتماد الصادرة عن اجلهة الصانعة واملبيَّنة يف الفقرة 1-3-3 أسفله غري املؤهلة أو غري املعرف  )أ( 

هبا مبوجب تلك الفقرة؛
يف حالة موافقة األمم املتحدة على نوع املعدات، أو األجزاء، عمليات تقييم نظام اجلودة اليت جتريها اجلهة  )ب( 
)اجلهات( الصانعة، يف أماكن اجلهة )اجلهات( الصانعة للمعدات أو األجزاء، وفق إحدى مواصفات 

.ISO 9001:2008 القطاع الصناعي، أو أكثر، اليت تستويف الشروط الواردة يف املعيار الدويل
وجيوز أيضاً أن جُتري سلطة املوافقة التابعة لطرف متعاقد آخر، أو اإلدارة التقنية اليت تعينها هذه السلطة هلذا الغرض، التقييم   2-3-1
األويل و/أو التحقق من ترتيبات مطابقة املنتجات، شريطة أن يطبق هذا الطرف املتعاقد على األقل لوائح األمم املتحدة 

نفسها اليت تستند إليها موافقة األمم املتحدة على النوع.
ويف هذه احلالة، تِعّد سلطة املوافقة التابعة للطرف املتعاقد اآلخر بيان امتثال يوضح اجملاالت ومرافق اإلنتاج   1-2-3-1
اليت مشلها التحقق فيما يتعلق ابملنتج/املنتجات اليت تستلزم املوافقة على النوع وبلوائح األمم املتحدة اليت يوافق 

مبوجبها على نوع هذه املنتجات.
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وعند تلقي طلب بيان امتثال من سلطة املوافقة التابعة للطرف املتعاقد اآلخر اليت متنح موافقة األمم املتحدة   2-2-3-1
على النوع، ترسل سلطة املوافقة التابعة للطرف املتعاقد اآلخر على الفور بيان االمتثال، أو تفيد أبهنا ليست 

يف وضع ميكنها من تقدمي هذا البيان.
ويتضمن بيان االمتثال على األقل ما يلي:  3-2-3-1

اجملموعة أو الشركة )مثالً، شركة س. و. ع. للسيارات(؛ )أ( 
منظمة بعينها )مثل الشعبة اإلقليمية(؛ )ب( 

املصانع/ املواقع )مثالً مصنع احملركات 1 )يف البلد ألف( - مصنع املركبات 2 )يف البلد ابء((؛ )ج( 
نطاق املركبات/املكوانت )مثل مجيع مناذج الفئة M1(؛ )د( 

اجملاالت املقيَّمة )مثالً، جتميع احملركات، ضغط اهليكل وجتميعه، وجتميع املركبات(؛ )ه( 
الواثئق املدروسة )مثالً دليل وإجراءات جودة الشركة واملوقع(؛ )و( 

اتريخ التقييم )مثالً، أُجريت املراجعة من يوم/شهر/ سنة إىل يوم/شهر/سنة(؛ )ز( 
زايرة الرصد املقررة )مثالً، شهر/سنة(. )ح( 

 ISO 9001:2008 وجيوز أيضاً لسلطة املوافقة أن تقبل شهادة االعتماد الصادرة عن اجلهة الصانعة استناداً إىل املعيار الدويل  3-3-1
)يشمل نطاق شهادة االعتماد هذه املنتج املراد املوافقة عليه )املنتجات املراد املوافقة عليها(، أو معياراً مكافئاً آخر لالعتماد، 
حبسبانه مستوفياً ملتطلبات التقييم األويل الواردة يف الفقرة 1-1. وجيب أن تقدم اجلهة الصانعة تفاصيل شهادة االعتماد 

وتتعهد إبحاطة سلطة املوافقة أبي تنقيحات تتعلق بصالحية تلك الشهادة أو بنطاقها.
وألغراض املوافقة الدولية على نوع املركبة كوحدة كاملة، ال يلزم تكرار عمليات التقييم األويل اجملراة ملنح موافقات األمم املتحدة ملعدات   4-1
املركبة أو أجزائها، بل ُتستكمل بتقييم يشمل اجملاالت غري املشمولة بعمليات التقييم السابقة، ال سيما فيما يتعلق بتجميع املركبة بكامل 

هيئتها.

ترتيبات يطابقة المنتجات  -2

جيب أن ًتصنَّع كل مركبة، أو معدات، أو أجزاء تتّم املوافقة عليها مبوجب الئحة لألمم املتحدة مرفقة ابتفاق 1958 على حنٍو يطابق   1-2
النوع املعتمد ابستيفاء املتطلبات املنصوص عليها يف هذا اجلدول ويف الئحة األمم املتحدة املذكورة.

جيب على سلطة املوافقة لدى طرف متعاقد متنح املوافقة على النوع عمالً بالئحة لألمم املتحدة مرفقة ابتفاق 1958 أن تتحقق من   2-2
وجود ترتيبات مناسبة وخطط مراقبة موثقة، يتّم االتفاق عليها مع اجلهة الصانعة لكل موافقة، على أن جُترى على فرات زمنية حمددة 
هذه االختبارات أو عمليات التدقيق ذات الصلة هبا الالزمة للتحقق من استمرار املطابقة مع النوع املعتمد، مبا يف ذلك، على وجه 

اخلصوص، االختبارات احملددة يف الئحة األمم املتحدة املذكورة، إن كانت منطبقة:
جيب على اجلهة احلائزة على موافقة األمم املتحدة على النوع أن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلي:  3-2

احلرص على وجود إجراءات للمراقبة الفعالة ملطابقة املنتجات )املركبات، أو املعدات، أو األجزاء( للنوع املعتمد، وتطبيق تلك   1-3-2
اإلجراءات؛

إاتحة استخدام معدات االختبار، أو غريها من املعدات املالئمة، الضرورية لفحص املطابقة مع كل نوع معتمد؛  2-3-2
احلرص على تسجيل بياانت نتائج االختبار، أو الفحص وبقاء املستندات املرفقة متاحًة لفرة حُتدد ابالتفاق مع سلطة املوافقة.   3-3-2

وينبغي أال تتجاوز هذه الفرة 10 سنوات؛
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حتليل نتائج كل نوع من أنواع االختبارات، أو الفحص، بغية التحقق والتأكد من استقرار مواصفات املنتج، مع إاتحة هامش   4-3-2
للتفاوت يف اإلنتاج الصناعي؛

ضمان إجراء عمليات التدقيق املنصوص عليها يف هذا اجلدول واالختبارات احملددة يف لوائح األمم املتحدة املنطبقة، على   5-3-2
كل نوع من أنواع املنتجات، كحد أدىن؛

ضمان أن تفضي أي جمموعة من عينات أو قطع االختبار الدالة على عدم املطابقة يف نوع االختبار املعنيَّ إىل أخذ مزيد   6-3-2
من العمليات وإجراء اختبارات إضافية. وجيب اختاذ كافة اخلطوات الضرورية الستعادة مطابقة املنتجات ذات الصلة.

ترتيبات التوقق المستمر  -3

جيوز للسلطة اليت منحت موافقة األمم املتحدة على النوع أن تتحقق، يف أي وقت، من أساليب مراقبة املطابقة املتبعة يف كل مرفق من   1-3
مرافق اإلنتاج.

وتتمثل الرتيبات العادية يف رصد استمرار فعالية اإلجــراءات املنصوص عليها يف الفقرتني 1 و2 من هذا اجلدول )التقييم   1-1-3
األويل وترتيبات مطابقة املنتجات(.

تُقبل أنشطة املراقبة اليت تقوم هبا الدوائر التقنية )املؤهلة، أو املعرف هبا على النحو املطلوب يف الفقرتني و1-3-1   1-1-1-3
و1-3-2( على أهنا تستويف متطلبات الفقرة 3-1-1 بشأن اإلجراءات املعمول هبا يف التقييم األويل.

ــعـــادي لعمليات الــتــحــقــق الـــيت جتــريــهــا ســلــطــة املــوافــقــة )غـــري تــلــك املـــشـــار إلــيــهــا يف الــفــقــرة ــتــواتــر الـ يــكــون ال  2-1-1-3 
3-1-1-1( على حنو يكفل استعراض الضوابط ذات الصلة املطبقة وفقاً للفقرتني 1 و2 من هذا اجلدول، 
استناداً إىل منهجية لتقييم املخاطر تتسق مع املعيار الدويل ISO 31000:209 - إدارة املخاطر - املبادئ واملبادئ 
التوجيهية، وأن جُترى هذه العمليات مرة كل ثالث سنوات على األقل، يف مجيع احلاالت. وينبغي أن أتخذ هذه 
املنهجية يف احلسبان بوجه خاص أي انعدام للمطابقة تثريه األطراف املتعاقدة مبوجب املادة 4 من اتفاق 1958.

ينبغي أن تتاح، يف كل استعراض، للمفتش سجالت االختبارات والفحوصات؛ ال سيما سجالت االختبارات والفحوصات املوثقة   2-3
على حنو ما تقتضيه الفقرة 2-2.

جيوز للمفتش أن خيتار عشوائياً عينات الختبارها يف خمترب اجلهة الصانعة، أو يف مرافق الدائرة التقنية. ويف هــذه احلالة، جُترى فقط   3-3
االختبارات املادية. وجيوز حتديد عدد العينات حسب نتائج التحقق الذي جتريه اجلهة الصانعة.

عندما يبدو مستوى املراقبة غري مرٍض، أو عندما يبدو التحقق من صالحية االختبارات اليت أجريت عمالً ابلفقرة 3-3 ضرورايً، جيب   4-3
على املفتش اختيار عينات إلرساهلا إىل الدائرة التقنية إلجراء اختبارات مادية عليها.

يف احلاالت اليت يفضي فيها الفحص، أو االستعراض بغرض الرصد، إىل نتائج غري مرضية، جيب أن تتأكد سلطة املوافقة من اختاذ   5-3
مجيع اخلطوات الضرورية الستعادة مطابقة اإلنتاج يف أسرع وقت مستطاع.
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 الجدوا 2
الجزء األول: تقييم الدوائر التقنية، وتعيينها، واإلخطار بها

تعيين الدوائر التقنية  -1

عندما تُعنيِّ سلطة املوافقة دائرة تقنية، ينبغي على هذه الدائرة أن متتثل ألحكام هذا اجلدول.  1-1
جُترى الدوائر التقنية بنفسها، أو تتوىل اإلشراف على، االختبارات الالزمة للموافقة على عمليات الفحص احملددة يف لوائح األمم املتحدة،   2-1
إال يف احلاالت اليت ُيسمح فيها صراحة إبجــراءات بديلة. وال جيوز هلذه الدوائر أن جُتري اختبارات، أو عمليات فحص، مل ُتكلَّف 

إبجرائها حسب األصول.
وجيب أن يضمن أداء الدوائر التقنية ونوعية االختبارات وعمليات الفحص اليت تضطلع هبا أن املنتجات املطلوب منحها    
موافقة األمم املتحدة قد مت التحقق على الوجه املالئم من امتثاهلا ملتطلبات لوائح األمم املتحدة املنطبقة اليت ُعيِّنت الدوائر التقنية من 

أجلها.
تُعنيَّ الدوائر التقنية استناداً إىل إحدى فئات األنشطة األربع التالية، أو أكثر، حسب جمال اختصاصها:  3-1

الفئة ألف: الدوائر التقنية اليت جُتري يف مرافقها االختبارات املشار إليها يف لوائح األمم املتحدة؛ )أ( 
الفئة ابء: الدوائر التقنية اليت تشرف على االختبارات املشار إليها يف لوائح األمم املتحدة اليت جُترى يف مرافق اجلهة الصانعة،  )ب( 

أو يف مرافق اتبعة لطرف اثلث؛ 
الفئة جيم: الدوائر التقنية اليت تُقيِّم وترصد ابنتظام إجراءات اجلهة الصانعة لضبط مطابقة اإلنتاج؛ )ج( 

الفئة دال: الدوائر التقنية اليت تشرف على االختبارات، أو عمليات الرصد، أو تضطلع هبا يف إطار مراقبة مطابقة اإلنتاج.  )د( 
على الدوائر التقنية أن تثبت أن لديها املهارات املناسبة، واملعارف التقنية احملددة، واخلربات األكيدة يف اجملاالت احملددة اليت تشملها   4-1

لوائح األمم املتحدة اليت ُعينت من أجلها. 
وابإلضافة إىل ذلك، جيب أن تستويف الدوائر التقنية املعايري الواردة يف اجلزء الثاين من هذا اجلدول للفئات ذات الصلة بفئات    

األنشطة اليت ُعيِّنت من أجلها، بيد أن هذه الدوائر ال يُوافق عليها/تُعتمد ابلضرورة وفق هذه املعايري.
وتضمن الدوائر التقنية أهنا ال ختضع ألي سيطرة، أو نفوذ، من اجلهات املهتمة قد يؤثران سلباً يف حيادية االختبارات وعمليات    

الفحص وجودهتا.
ويتاح للدوائر التقنية النفاذ إىل مرافق االختبار، واستخدام أجهزة القياس الالزمة لإلشراف على االختبارات، أو عمليات    

الفحص املشار إليها يف لوائح األمم املتحدة اليت ُعيِّنت من أجلها، أو إجراء تلك االختبارات والعمليات.
جيوز لسلطة املوافقة أن تقوم مقام الدوائر التقنية فيما يتعلق بنشاط، أو أكثر، من األنشطة املشار إليها يف الفقرة 3-1. وعندما تُعنيَّ   5-1
سلطة املوافقة اليت تقوم مقام الدائرة التقنية مبوجب قانون وطين لطرف متعاقد يتوىل متويلها، ينبغي االمتثال ألحكام هذا اجلدول الواردة 
يف الفقرات 1 و2 و3-4، أو لقواعد مكافئة هلا. وينطبق األمر نفسه على الدوائر التقنية اليت يعينها القانون الوطين لطرف متعاقد وتكون 

خاضعة لرقابة حكومة ذلك الطرف املتعاقد املالية واإلدارية. وجيب أن تضمن القواعد البديلة املستوى نفسه من األداء واالستقاللية.
بغض النظر عن الفقرة 3-3، جيوز تعيني جهة صانعة، أو ممثلها الذي يقوم مقامها، مبثابة دائرة تقنية للفئة ألف من األنشطة، على أن   6-1
يقتصر ذلك على لوائح األمم املتحدة اليت تنص على هذا التعيني. ويف هذه احلالة، وبغض النظر عن الفقرة 1-4، تُعَتمد هذه الدائرة 

التقنية وفق املعايري املشار إليها يف الفقرة 1 من اجلزء الثاين من هذا اجلدول. 
متتثل الكياانت املشار إليها يف الفقرتني 1-5 و1-6 ألحكام الفقرة 1.  7-1
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تقييم يهارات الدوائر التقنية  -2

تُبنيَّ املهارات املشار إليها يف الفقرة 1 يف تقرير تقييمي تضعه السلطة املختصة)3(. وجيوز أن يشمل ذلك شهادة اعتماد تصدرها هيئة   1-2
اعتماد.

جُيرى التقييم املشار إليه يف الفقرة 2-1 وفقاً ألحكام اجلزء الثالث من هذا اجلدول.  2-2
وُيستعرض تقرير التقييم بعد فرة أقصاها ثالث سنوات.   

حتاط أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب واألطراف املتعاقدة، عند الطلب، علماً بتقرير التقييم.   3-2
على سلطة املوافقة اليت تقوم مقام الدائرة التقنية أن تثبت امتثاهلا لألدلة املستندية.  4-2

ويشمل ذلك تقييماً جيريه مدققون مستقلون للنشاط املراد تقييمه. وجيوز أن يكون هؤالء املدققون من املنظمة نفسها، شريطة أن يكونوا 
مستقلني عن املوظفني الذين يضطلعون ابلنشاط الذي جيري تقييمه.

جيب أن متتثل اجلهة الصانعة، أو ممثلها الذي يقوم مقامها، املعيَّنة بصفتها الدائرة التقنية، لألحكام ذات الصلة الواردة يف الفقرة 2.  5-2

إيراءات اإلخطار  -3

خُتطر األطراف املتعاقدة أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب ابسم الدائرة التقنية املعيَّنة وبعنواهنا، ويشمل ذلك عنواهنا اإللكروين، وفئة   1-3
أنشطتها. وعلى األطراف املتعاقدة أن خُتطر أيضاً أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب أبي تعديالت الحقة تطرأ يف هذا الصدد.

ويبنيِّ إجراء اإلخطار لوائح األمم املتحدة اليت ُعيِّنت الدوائر التقنية من أجلها.   
جيوز للدائرة التقنية أن جُتري األنشطة املبيَّنة يف الفقرة 1 ألغراض موافقة األمم املتحدة على النوع فقط إذا كانت أمانة اللجنة االقتصادية   2-3

قد أُخِطرت هبا.
جيوز أن تعنيِّ عدة أطراف متعاقدة الدائرة التقنية نفسها وتتوىل اإلخطار هبا، بغض النظر عن فئة األنشطة اليت تضطلع هبا.  3-3
تنشر أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب قائمة بسلطات املوافقة والدوائر التقنية ومعلومات االتصال هبا على موقعها الشبكي.  4-3

الجزء الثاني: المعايير التي ينبغي أن تمتثل لها الدوائر التقنية المشار إليها يف الجزء األول 
من هذا الجدول

أنشطة االختبار ين أيل يوافقة افيم المتودة على النوع التي ينبغي االضطالع بها وفق لوائح افيم   -1
المتودة

الفئة ألف )االختبارات اجملراة يف مرافق هذه الدوائر( هي:   1-1
املعيار ISO/IEC 17025:2005 بشأن املتطلبات العامة املتعلقة بكفاءة خمتربات الفحص واملعايرة.   

جيوز للدائرة التقنية املعيَّنة ألنشطة الفئة ألف أن جُترى االختبارات وفقاً للوائح األمم املتحدة اليت ُعيِّنت من أجلها، أو تشرف    
على هذه االختبارات، يف مرافق اجلهة الصانعة، أو ممثلها.

الفئة ابء )االشراف على االختبارات اليت جُترى يف مرافق اجلهة الصانعة، أو يف مرافق من ميثلها(   2-1
املعيار ISO/IEC 1720: 2012 بشأن املعايري العامة لعمل خمتلف أنواع اهليئات اليت تقوم بعمليات الفحص.   

تعين "السلطة املختصة" إما سلطة املوافقة أو السلطة املعيَّنة، أو هيئة اعتماد مالئمة تقوم مقامهما على التوايل.  )3(
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وقبل إجراء أي اختبار يف مرافق اجلهة الصانعة، أو ممثلها، تتحقق الدائرة التقنية من امتثال مرافق االختبار وأجهزة القياس    
للمتطلبات املالئمة الواردة يف الفقرة1-1.

افنشطة المتعلقة بمطابقة اإلنتاج  -2

الفئة جيم )إجراءات التقييم األويل وعمليات التدقيق اإلشرافية لنظام اجلهة الصانعة إلدارة اجلودة(:  1-2
املعيار ISO/IEC 17021:2015 بشأن متطلبات اهليئات اليت تُقدم نظم التدقيق واالعتماد.   

الفئة دال )فحص عينات اإلنتاج، أو اختبارها، أو اإلشراف على ذلك(:  2-2
املعيار ISO/IEC 17020:2015 بشأن املعايري العامة لعمل خمتلف أنواع اهليئات اليت تقوم بعمليات الفحص.   

الجزء الثالث: إجراءات تقيم الدوائر التقنية

الغرض  -1

حيدد هذا اجلزء من اجلدول 2 شروط إجراءات تقييم الدوائر التقنية الذي جتريه السلطة املختصة املشار إليها يف الفقرة 2 من اجلزء األول   1-1
من هذا اجلدول. 

تنطبق هذه الشروط، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على مجيع الدوائر التقنية بغض النظر عن وضعها القانوين )منظمة مستقلة،   2-1
جهة صانعة، أو سلطة موافقة تقوم مقام الدائرة التقنية(.

يبادئ التقييم  -2

يستند التقييم إىل عدد من املبادئ على حنو ما يلي:
االستقاللية، وهي عماد حيادية االستنتاجات وموضوعيتها؛ )أ( 

اتباع هنج قائم على األدلة يضمن اخللوص إىل استنتاجات موثوقة ميكن تكرارها. )ب( 
وجيب أن يتحلى املدققون ابلنزاهة، واحرام السرية، والتكتم. وعليهم اإلبالغ عن النتائج واالستنتاجات بصدق ودقة.

يهارات المدقق  -3

ال يضطلع بعمليات التقييم إال مدققون يتمتعون ابملعرفة التقنية واإلدارية الالزمة هلذا الغرض.  1-3
جيب أن يكون املدققون قد تلقوا تدريباً خيتص أبنشطة التقييم، وأن يتمتعوا، فوق ذلك، مبعرفة خاصة ابجملال التقين الذي متارس فيه   2-3

الدائرة التقنية أنشطتها.
دون املساس أبحكام الفقرتني 3-1 و3-2 أعاله، جُيري عمليات التقييم املشار إليها يف الفقرة 2-5 من اجلزء األول من هذا اجلدول   3-3

مدققون مستقلون عن األنشطة اخلاضعة للتقييم.

طلب التعيين  -4

يقدم ممثل الدائرة التقنية الطالبة املأذون له حسب األصول طلباً رمسياً للسلطة املختصة. وجيب أن يتضمن الطلب العناصر التالية على   1-4
األقل:
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السمات العامة للدائرة التقنية، ويشمل ذلك الكيان املؤسسي، واالسم، والعنوان، والوضع القانوين، واملوارد البشرية والتقنية؛ )أ( 
بياانً مفصَّالً يتضمن السرية الذاتية املثبتة ابملهارات التعليمية واملهنية للموظفني املسؤولني عن إجراء االختبارات و/أو عمليات  )ب( 

الفحص، وملوظفي اإلدارة؛
وفوق ذلك، جيب أن تُقيم الدوائر التقنية اليت تستخدم طرائق االختبار االفراضي الدليل على قدرهتا على العمل يف بيئة  )ج( 

مدعومة حاسوبياً؛
معلومات عامة عن الدائرة التقنية، من قبيل أنشطتها، وعالقتها يف إطار كيان مؤسسي أوسع، إن ُوِجد، وعنوان موقعها  )د( 

املادي )مجيع مواقعها املادية( الذي يشمله نطاق التعيني؛
اتفاق ابستيفاء متطلبات التعيني وسواها من التزامات الدائرة التقنية املنطبقة يف لوائح األمم املتحدة ذات الصلة اليت ُعيِّنت  )ه( 

من أجلها؛
بيان خلدمات تقييم املطابقة اليت تضطلع هبا الدائرة التقنية يف إطار لوائح األمم املتحدة املنطبقة، وقائمة بلوائح األمم املتحدة  )و( 

اليت تطلب الدائرة التقنية تعيينها من أجلها، مبا يف ذلك حدود قدراهتا، عند االقتضاء؛
نسخة من دليل الدائرة التقنية لضمان اجلودة، أو قواعد التشغيل املماثلة. )ز( 

تستعرض السلطة املختصة املعلومات اليت تقدمها الدائرة التقنية بغية التحقق من دقتها.  2-4
خُتِطر الدائرة التقنية سلطة املوافقة أبي تعديالت يف املعلومات املقدمة وفقاً للفقرة 1-4.  3-4

استعراض الموارد  -5

تستعرض السلطة املختصة قدرهتا على االضطالع بتقييم الدوائر التقنية من حيث سياستها، وكفاءهتا، وقدرهتا على توفري مدققني 
وخرباء مناسبني.

التعاقد على التقييم ين الباطن  -6

جيوز للسلطة املختصة أن تتعاقد من الباطن على أجزاء من التقييم مع سلطة معينة أخرى، أو أن تطلب الدعم من خرباء تقنيني تقدمهم   1-6
سلطات خمتصة أخرى. وينبغي أن تقبل الدائرة التقنية مقدمة الطلب املتعاقدين من الباطن واخلرباء.
تراعي السلطة املختصة شهادات االعتماد ابلقدر املالئم بغية إكمال تقييمها العام للدائرة التقنية.  2-6

اإلعداد للتقييم  -7

تُعنيِّ السلطة املختصة رمسياً فريق تقييم، وتتحقق من مالءمة اخلربة املستعان هبا يف كل مهمة، وينبغي أن يتمتع الفريق ككل مبا يلي:  1-7
املعرفة املالئمة ابلنطاق احملدد الذي يُطلب التعيني من أجله؛ )أ( 

الفهم الكايف الذي ميكِّنه من أن يُقيِّم على حنو يُوثق به كفاءة الدائرة التقنية اليت تعمل يف نطاق التعيني املمنوح هلا. )ب( 
حتدد السلطة املختصة بوضوح التكليف املسند إىل فريق التقييم. وتتمثل مهمة فريق التقييم يف استعراض الواثئق اجملمعة من الدائرة التقنية   2-7

مقدمة الطلب ويف إجراء التقييم املوقعي.
تتفق السلطة املختصة مع الدائرة التقنية وفريق التقييم املكلف على اتريخ التقييم وجدوله الزمين. بيد أن مسؤولية احلرص على أن يكون   3-7

التاريخ متسقاً مع خطة اإلشراف وإعادة التقييم تظل تقع على عاتق السلطة املختصة.
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تكفل السلطة املختصة تزويد فريق التقييم بواثئق املعايري املالئمة، وبسجالت التقييم السابق، وواثئق وسجالت الدائرة التقنية ذات   4-7
الصلة.

التقييم الموقعي  -8

جيري فريق التقييم تقييم الدائرة التقنية يف مباين الدائرة التقنية اليت ُيضطلع فيها بنشاط، أو أكثر، من األنشطة الرئيسية، ويقوم، عند 
االقتضاء، بتقييم معاينة يف مواقع خمتارة أخرى تعمل فيها الدوائر التقنية.

توليل النتائج وتقرير التقييم  -9

حيلِّل فريق التقييم مجيع املعلومات واألدلة ذات الصلة املستقاة من استعراض الواثئق والسجالت والتقييم املوقعي. وجيب أن يكون هذا   1-9
التحليل كافياً لتمكني الفريق من حتديد مدى كفاءة الدائرة التقنية ومطابقتها ملتطلبات التعيني.

تكفل إجراءات السلطة املختصة لإلبالغ استيفاء الشروط التالية.  2-9
عقد اجتماع بني فريق التقييم والدائرة التقنية قبل مغادرة املوقع. ويف هذا االجتماع، يقدم فريق التقييم تقريراً مكتوابً و/أو   1-2-9
شفهياً عن النتائج اليت توصل إليها من التحليل. وتتاح للدائرة التقنية الفرصة لالستفسار عن النتائج، مبا يف ذلك حاالت 

عدم املطابقة، إن ُوِجدت، واألساس الذي تستند إليه.
حتاط الدائرة التقنية علماً، دون إبطاء، حبصيلة التقييم بتقرير مكتوب يتضمن تعليقات تتناول الكفاءة واملطابقة وحيدد أوجه   2-2-9

عدم املطابقة اليت يتعني تداركها، إن ُوِجدت، الستيفاء مجيع شروط التعيني.
تدعى الدائرة التقنية للرد على تقرير التقييم وإيضاح التدابري احملددة املتخذة، أو املقرر اختاذها، يف مدة زمنية حمددة، لتصويب   3-2-9

أوجه عدم املطابقة اليت ُحدِّدت.
تتحقق السلطة املختصة من أن تكون استجابة الدائرة التقنية كافية وفعالة لتدارك أوجه عدم املطابقة. وإن تبني أن استجابة الدائرة التقنية   3-9
مل تكن كافية، طُِلب تقدمي مزيد من املعلومات. وفضالً عن ذلك، جيوز طلب أدلة على التنفيذ الفعال للتدابري املتخذة، أو إجراء تقييم 

متابعة للتحقق من تنفيذ تدابري التصحيح تنفيذاً فعاالً.
يتضمن تقرير التقييم ما يلي كحد أدىن:  4-9

حمدد اهلوية الفريد للدائرة التقنية؛ )أ( 
اتريخ )تواريخ( التقييم املوقعي؛ )ب( 

اسم )أمساء( املدقق )املدققني( و/أو اخلرباء املشاركني يف التقييم؛ )ج( 
حمدد اهلوية الفريد جلميع املرافق املقيَّمة؛ )د( 
نطاق التعيني املقرح الذي مت تقييمه؛ )ه( 

بيان عن مالءمة التنظيم الداخلي واإلجراءات اليت اختذهتا الدارة التقنية لدعم كفاءهتا، على النحو احملدد من خالل استيفائها  )و( 
شروط التعيني؛

معلومات عن تدارك أوجه عدم املطابقة؛ )ز( 
توصية تدعو إىل تعيني مقدم الطلب، أو أتكيده مبثابة دائرة تقنية، وحتديد النطاق يف هذه احلالة. )ح( 
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ينح/تأكيد التعيين  -10

تتخذ السلطة املختصة، دون أتخري ال مسوغ له، قراراً بشأن منح التعيني، أو أتكيده، أو متديده، استناداً إىل التقرير )التقارير(، أو أي   1-10
معلومات أخرى ذات صلة.

تزود السلطة املختصة الدائرة التقنية بشهادة حتدد ما يلي:  2-10
هوية السلطة املختصة وشعارها؛ )أ( 

اهلوية الفريدة للدائرة التقنية املعيَّنة؛ )ب( 
التاريخ الفعلي ملنح التعيني واتريخ انتهائه؛ )ج( 

نبذة وجيزة عن نطاق التعيني، أو إشارة إليه )ينطبق ذلك على لوائح األمم املتحدة املنطبقة، أو أجزائها(؛ )د( 
بيان مطابقة وإحالة إىل هذا اجلدول. )ه( 

إعادة التقييم واإلشراف  -11

إعادة التقييم والتقييم األويل متشاهبان، سوى أن اخلربة املكتسبة من عمليات التقييم السابقة ستؤخذ يف احلسبان يف إعادة التقييم.   1-11
وعمليات التقييم املوقعي اإلشرافية أقل مشوالً من عمليات إعادة التقييم.

تـُعِّد السلطة املختصة خطتها إلعادة التقييم واإلشراف لكل دائرة تقنية معيَّنة على حنو يتيح ابنتظام تقييم مناذج متثيلية لنطاق التعيني.  2-11
عندما حُتدَّد أوجه عدم مطابقة، أثناء اإلشراف، أو إعادة التقييم، حُتدِّد السلطة املختصة حدوداً زمنية صارمة لتنفيذ تدابري التصحيح.  3-11

حني ال تتخذ تدابري التصحيح، أو التحسني، يف اإلطار الزمين املتفق عليه، أو إذا رُئي أن هذه التدابري غري كافية، تتخذ السلطة املختصة   4-11
ما يلزم من تدابري، مثل إجراء تقييم إضايف، أو تعليق/ سحب التعيني املتعلق بنشاط، أو أكثر، من األنشطة اليت ّعيِّنت هلا الدائرة التقنية.

عندما تقرر السلطة املختصة تعليق تعيني الدائرة التقنية/أو سحبه، خُتِطر هذه الدائرة ابلربيد املسجل، وتبلِّغ أمانة اللجنة االقتصادية ألورواب   5-11
بذلك. ويف كل احلاالت، تتخذ السلطة املختصة التدابري الالزمة اليت تكفل استمرار األنشطة اليت تكون الدائرة التقنية قد شرعت يف 

االضطالع هبا.

سجالت الدوائر التقنية المعيّنة  -12

متسك السلطة املختصة بسجالت عن الدائرة التقنية تثبت أن شروط التعيني، مبا فيها الكفاءة، قد استوفيت حقاً.  1-12
حتفظ السلطة املختصة سجالت الدائرة التقنية يف مكان مأمون يصون سريتها.  2-12

تشمل سجالت الدائرة التقنية على األقل ما يلي:  3-12
املراسالت ذات الصلة؛ )أ( 

سجالت التقييم وتقاريره؛ )ب( 
ُنسخ من شهادات التعيني. )ج( 
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 الجدوا 3
إجراءات موافقات األمم المتحدة على النوع

تقديم طلب للواوا على يوافقة افيم المتودة على النوع وسير عملية الموافقة  -1

تُقدم اجلهة الصانعة، أو ممثلها املفوض )املشار إليها فيما يلي بتعبري "مقدم الطلب"( طلب احلصول على موافقة األمم املتحدة على   1-1
النوع إىل السلطة املختصة للطرف املتعاقد.

ال يُقدم إال طلب واحد لنوع معنيَّ من املركبات، أو املعدات، أو األجزاء يف طرف متعاقد واحد يطبق لوائح األمم املتحدة اليت ُتطلب   2-1
موافقة األمم املتحدة على النوع عمالً هبا. ويُقدَّم طلب منفصل لكل نوع يُراد املوافقة عليه.

ترفق مع الطلب املعلومات احملددة يف لوائح األمم املتحدة اليت ُتطلب املوافقة عمالً هبا. وجيب أن تشمل هذه املعلومات بياانً تفصيلياً   3-1
خلصائص النوع املراد املوافقة عليه، مبا يف ذلك الرسوم البيانية، والرسومات، والصور، حسب االقتضاء.

جيوز لسلطة املوافقة، بناء على طلب ُمعلَّل، أن تطلب من مقدم الطلب تزويدها أبي معلومات إضافية الزمة للتمكن من اختاذ قرار   4-1
بشأن اختبارات املوافقة املطلوبة، أو تيسري إجراء هذه االختبارات.

يتيح مقدم الطلب لسلطة املوافقة العدد الالزم من املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو األجزاء، إلجراء االختبارات اليت تقتضيها   5-1
لوائح األمم املتحدة اليت ُتطلب املوافقة عمالً هبا.

يُثبت االمتثال للشروط الواردة يف لوائح األمم املتحدة ابختبارات مالئمة جُترى على مركبات ذات عجالت، ومعدات، وأجزاء متثل النوع   6-1
املراد املوافقة عليه.

تطبق السلط املختصة مبدأ "اختيار أسوأ احلاالت" ابختيار الفصيل أو الصيغة من نوع معني ميثل، ألغراض االختبار، النوع    
املراد املوافقة عليه يف أسوأ الظروف. وتسجل القرارات املتخذة ومربراهتا يف واثئق املوافقة.

بيد أنه جيوز ملقدم الطلب أن خيتار، ابالتفاق مع سلطة املوافقة، مركبة، أو معدات، أو أجزاء جتمع، رغم أهنا ال متثل النوع    
املراد املوافقة عليه، عدداً من أقل اخلصائص موااته ابلقياس إىل مستوى األداء الذي تقتضيه لوائح األمم املتحدة )اختيار أسوأ احلاالت(. 

وجيوز أن ُتستخدم طرائق االختبار االفراضي لالستعانة هبا يف اختاذ قرار بشأن اختيار أسوأ احلاالت.
تتوىل الدوائر التقنية إجراء اختبارات املوافقة، أو ُتشرف عليها. وتكون إجراءات االختبار اليت ُتطبق واملعدات واألدوات اخلاصة املراد   7-1

استخدامها تلك احملددة يف لوائح األمم املتحدة.
جيوز، بناء على طلب من مقدم الطلب، االستعاضة عن إجراءات االختبار املشار إليها يف الفقرتني 1-6 و1-7 أعاله، ابالختبار   8-1
االفراضي، شريطة أن تكون لوائح األمم املتحدة ذات الصلة قد نصت على ذلك، ورهناً ابستيفاء الشروط العامة املبيَّنة يف اجلدول 8 

املرفق ابتفاق 1958.
ُتصِدر األطراف املتعاقدة املوافقات على النوع فقط يف احلاالت اليت يتحقق فيها االمتثال لشروط مطابقة اإلنتاج الواردة يف اجلدول 1   9-1

املرفق ابتفاق 1958.
حني تثبت اختبارات املوافقة أن النوع ميتثل للشروط التقنية الــواردة يف الئحة األمم املتحدة، مُتنح موافقة لذلك النوع، وخُيصص له   10-1
رقم موافقة وفقاً للجدول الرابع املرفق ابتفاق 1958، ويوسم كل نوع بعالمة موافقة وفقاً لألحكام احملددة لالئحة األمم املتحدة املعنية.

حتقق سلطة املوافقة من تضمني ما يلي يف واثئق املوافقة:  11-1
سجل ابختيار أسوأ احلاالت ومربرات ذلك االختيار. وجيوز أن يشمل ذلك معلومات تقدمها اجلهة الصانعة. )أ( 

سجل أبي تفسري تقين ذي شأن يكون قد اعُتمد، وطرائق االختبار املختلفة اليت طُبِّقت، أو التكنولوجيا اجلديدة اليت  )ب( 
اسُتخدمت؛
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تقرير اختبار من الدائرة التقنية يتضمن القيم احملققة للقياسات واالختبارات اليت تقتضيها الئحة األمم املتحدة؛ )ج( 
واثئق املعلومات من اجلهة الصانعة حتدد على الوجه السليم خصائص النوع املراد قبوله؛ )د( 

بيان امتثال لشروط مطابقة اإلنتاج الــواردة يف اجلــدول1 املرفق ابتفاق 1958يوضح ابلتفصيل الرتيبات اليت أُِخــذت يف  )ه( 
احلسبان من بني الرتيبات املشار إليها يف الفقرة 1-3 من اجلدول 1 املرفق ابتفاق 1958، ابعتبارها أساساً للتقييم األويل، 

وكذلك اتريخ التقييم األويل وأي أنشطة إشرافية؛
شهادة املوافقة على النوع. )و( 

التعديالت على يوافقات افيم المتودة على النوع  -2

خُتطر اجلهة الصانعة اليت حتتاز موافقة األمم املتحدة على النوع ملركبتها، أو معداهتا، أو أجزائها، الطرف املتعاقد الذي أصدر موافقة   1-2
األمم املتحدة على النوع، دون إبطاء، أبي تغيري يف مواصفات النوع املسجلة يف املعلومات املشار إليها يف الفقرة 3-1.

يقرر الطرف املتعاقد أي اإلجراءين لتعديل موافقة األمم املتحدة على النوع حسبما ورد يف الفقرتني 2-5 و2-6، سُيتبع. وعند االقتضاء،   2-2
جيوز للطرف املتعاقد أن يقرر، ابلتشاور مع اجلهة الصانعة، ضرورة منح موافقة جديدة لألمم املتحدة على النوع.

يُقدم طلب تعديل موافقة األمم املتحدة على النوع فقط إىل الطرف املتعاقد الذي أصدر موافقة األمم املتحدة األصلية على النوع.  3-2
إذا رأى الطرف املتعاقد من الضروري، لغرض تعديل موافقة األمم املتحدة على النوع، إجراء فحوص، أو اختبارات، فعليه أن خُيِطر   4-2

اجلهة الصانعة بذلك.
عندما تتغري مواصفات النوع املسجلة يف واثئق املعلومات وتقارير االختبار، وال يرجح الطرف املتعاقد أن يؤثر التغيري سلباً وبشكل   5-2
ملموس يف األداء البيئي و/أو أداء السالمة الوظيفية، وأن النوع ال يزال، أايً كان احلال، ميتثل لشروط لوائح األمم املتحدة املعنية، ُيسمى 

تعديل موافقة األمم املتحدة على النوع "تنقيحاً".
ويف هذه احلالة، ُيصِدر الطرف املتعاقد الصفحات املنقحة من واثئق املعلومات وتقارير االختبار، جاعالً كل صفحة منقحة    
تبني بوضوح طبيعة التعديل واتريخ إعادة اإلصــدار. وتُعدُّ النسخة املوحدة واحملدثة من واثئق املعلومات وتقارير االختبار، مشفوعة 

بتفصيل التعديل، مستوفية هلذا الشرط.
يسمى تعديل موافقة األمم املتحدة على النوع "متديداً"، إن حتقق، فضالً عن تغيري البياانت املسجلة يف واثئق املعلومات، ما يلي:  6-2

يلزم إجراء مزيد من الفحوص أو االختبارات؛ أو )أ( 
حدوث تغيري يف أي معلومات بشأن وثيقة االتصال )ابستثناء مرفقاهتا(؛ أو )ب( 

تكون املوافقة على سلسلة الحقة من التعديالت بعد دخوهلا حيز النفاذ مطلوبة، وجيوز منح هذه املوافقة شريطة استيفاء  )ج( 
شروط السلسلة الالحقة من التعديالت.

تُبلَّغ األطراف املتعاقدة يف اتفاق 1958 اليت تطبق الئحة األمم املتحدة بتأكيد أو رفض موافقة األمم املتحدة على النوع الذي حيدد   7-2
التغيريات وذلك بواسطة استمارة اتصال. وإضافة إىل ذلك، يُعدَّل يف ضوء ذلك فهرس واثئق املعلومات وتقارير االختبار، املرفقة بوثيقة 

االتصال ليبنيِّ اتريخ أحدث تنقيح، أو متديد.
حُتدِّث سلطة املوافقة على النوع اليت متنح متديد املوافقة رقم املوافقة إبضافة رقم متديد وفق عدد التمديدات املتتالية اليت ُمِنحت قبالً وفق   8-2

اجلدول 4 املرفق ابتفاق 1958، وتصدر استمارة اتصال حمدَّثة يُبنيَّ فيها رقم التمديد هذا.
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 الجدوا 4
ترقيم موافقات األمم المتحدة

ابتداء من دخول اتفاق 1958 حيز النفاذ، ُتصدر األطــراف املتعاقدة رقماً للموافقة على النوع وفق الفقرتني 1-10 و2-8 من   -1
اجلدول 3 لكل موافقة جديدة على النوع ولكل متديد لتلك املوافقة.

ابتداًء من دخول اتفاق 1958 حيز النفاذ وعلى الرغم من أن أحكام عالمات املوافقة يف أي صيغة من لوائح األمم املتحدة قد تكون   -2
نصت على خالف ذلك، تضع اجلهة الصانعة عالمة موافقة، إن طُلب منها ذلك، وفقاً للوائح األمم املتحدة يف هذا الشأن، مستخدمة 
يف ذلك التوسيم الرقمني األولني من القسم 2 وأرقام القسم 3 من رقم املوافقة، حسبما جاء يف هذا اجلدول، مبثابة رقم موافقة لكل مركبة 
ذات عجالت، أو معدت، أو أجزاء، ُمنحت موافقة جديدة، أو جرى متديد املوافقات اخلاصة هبا. بيد أن هذا احلكم ال ينطبق حني 
تقتضي الئحة األمم املتحدة استخدام رمز موافقة، أو رمز حتديد هوية، يف عالمة املوافقة عوضاً عن رقم املوافقة. وجيوز حذف أصفار 

القسم 3 البدئية.
خُيصص رقم موافقة لكل نوع يوافق عليه. ويتألف رقم املوافقة على النوع من 4 أقسام. ويُفَصل بني كل قسم وآخر ابلعالمة "*".  -3

احلرف "E" يليه الرقم التمييزي للطرف املتعاقد الذي منح املوافقة على النوع. القسم 1:   
رقم الئحة األمم املتحدة املعنية، يليه احلرف "R"، يليه على التوايل ما يلي: القسم 2:   

رقمان )مع أصفار بدئية عند االقتضاء( ميثالن سلسلة التعديالت اليت تضم األحكام التقنية لالئحة األمم املتحدة  )أ( 
املطبقة على املوافقة )00 لالئحة األمم املتحدة يف صيغتها األصلية(؛

شرطة ورقمان )مع أصفار بدئية عند االقتضاء( تشري إىل رقم تكملة سلسلة التعديالت املدخلة على املوافقة )00  )ب( 
لسلسلة التعديالت يف الشكل األصلي(؛

شرطة مث حرف أو حرفان لإلشارة إىل مرحلة التنفيذ، عند االقتضاء. )ج( 
عدد متسلسل مؤلف من أربعة أرقام )مع أصفار بدئية حسب االقتضاء(. ويبدأ التسلسل من 0001. القسم 3: 

عدد متسلسل يتألف من رقمني )مع أصفار بدئية عند االقتضاء( للتعبري عن التمديد. ويبدأ التسلسل من 000  القسم 4: 
وتكون مجيع األرقام أرقاماً عربية.

ال خُيصص الطرف املتعاقد نفسه الرقم ذاته ملوافقة أخرى.  -4
أمثلة:

مثال للتمديد الثاين للموافقة الرابعة على النوع الصادرة عن هولندا وفق الئحة األمم املتحدة رقم 58 يف صيغتها األصلية:
E4*58R00/00*0004*02

مثال للتمديد األول للموافقة رقم 2439 على النوع الصادرة عن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اخلاصة مبوافقة على   
مركبة وفق الئحة األمم املتحدة رقم 83، السلسلة الثالثة من التعديالت، الصيغة اخلاصة مبركبة من الفئة M, N1 class I بشأن انبعاث 

امللواثت وفق شروط وقود احملرك:
E11*83R03/00/J*2439*01
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 الجدوا 5
تعميم وثائق الموافقة

عندما تكون سلطة املوافقة ملزمة بتقدمي نسخة من املوافقة ومرفقاهتا، أو حني يُطلب منها ذلك، تُرِسل الواثئق يف شكل نسخ ورقية،   -1
أو ابلربيد اإللكروين يف قالب إليكروين، أو ابستخدام قاعدة البياانت املأمونة على اإلنرنت اليت أنشأهتا جلنة األمم املتحدة االقتصادية 

ألورواب.
تتألف الواثئق املخزَّنة يف قاعدة البياانت املأمونة على اإلنرنت على األقل من الواثئق احملددة يف كل الئحة لألمم املتحدة، وهي تشمل   -2
الواثئق اليت حتيط األطراف املتعاقدة علماً مبذكرة املوافقة، أو متديد املوافقة، أو رفضها، أو سحبها، أو حني يكون انتاج نوع املركبات 

ذات العجالت، أو املعدات، أو األجزاء، عمالً بالئحة األمم املتحدة قد توقف بصفة هنائية.
إذا ُخزِّنت املوافقات على نوع املركبات ذات العجالت، أو املعدات، أو األجزاء، يف قاعدة البياانت املأمونة على اإلنرنت، جيوز عندئذ   -3
االستعاضة عن عالمات املوافقة اليت تقتضيها لوائح األمم املتحدة مبُحدِّد فريد للهوية يسبقه الرمز )UI(، ما مل حُيدد خالف ذلك يف 

حدِّد الفريد للهوية تلقائياً.
ُ
لوائح األمم املتحدة. وتستخرج قاعدة البياانت هذا امل

حدِّد 
ُ
تتاح جلميع األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة لألمم املتحدة املعلومات عن تلك الالئحة املوجودة يف قاعدة البياانت ابستخدام امل  -4

الفريد للهوية الذي يتيح احلصول على املعلومات ذات الصلة عن موافقة )موافقات( حمددة.
قد تقتضي لوائح األمم املتحدة املرفقة ابتفاق 1958 تعميم املوافقات على النوع بنسخ إلكرونية ابستخدام قاعدة البياانت املأمونة   -5

على اإلنرنت، حني يكون ذلك ضرورايً لتفعيل عملية املوافقة، رهناً حبقوق النفاذ اليت حتددها األطراف املتعاقدة.

 الجدوا 6
إجراءات لتسوية مسائل التفسير فيما يتعلق بتطبيق لوائح األمم المتحدة ومنح الموافقات عمالً 

بلوائح األمم المتحدة هذه 

يسائل التزسير قبل ينح يوافقة افيم المتودة على النوع  -1

عندما يقتضي طلب موافقة األمم املتحدة على النوع أن تقدم سلطة املوافقة تفسرياً مستفيضاً بشأن تطبيق الئحة األمم املتحدة، أو إذا 
طلبت اجلهة اليت تطلب احلصول على املوافقة ذلك، تثابر سلطة املوافقة على إخطار سلطات املوافقة األخرى وتلتمس منها التوجيه قبل اختاذ قرار.

وخُتِطر سلطة املوافقة املعنية سلطات املوافقة األخرى اليت تطبق الئحة األمم املتحدة هبذه املسألة وابحلل الذي تقرحه بشأن التفسري، 
ويشمل ذلك أي معلومات داعمة من اجلهة الصانعة. وينبغي أن يتم ذلك، بوجه عام، بوسائط إلكرونية. وتتاح مدة قدرها أربعة عشر يوماً لردود 

سلطات املوافقة األخرى.
جيوز لسلطة املوافقة، بعد أن أتخذ يف حسباهنا أي تعليقات تتلقاها، أن متنح موافقات وفق التفسري اجلديد؛ )أ( 

إن تعذر اختاذ قرار وفق أي تعليقات ترد، تسعى سلطة املوافقة للحصول على مزيد من اإليضاحات، مستعينة يف ذلك  )ب( 
ابإلجراءات الوارد بياهنا يف الفقر 3 أسفله.

يسائل التزسير يف أعقاب ينح يوافقة افيم المتودة على النوع  -2

يف احلاالت اليت تكون فيها تفسريات خمتلفة قائمة بني األطراف ولكنها الحقة لصدور املوافقة، تُتبع اإلجراءات التالية:



المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات: كيف يعمل، وكيف تنضم إليه

64

تسعى األطراف املتعاقدة املعنية، ابدئ ذي بدء، حلل املسألة ابتفاق متبادل. ويقتضي ذلك التواصل بينها وقيام كل طرف متعاقد ابستعراض 
اإلجراءات املتبعة الختبار املركبات ذات العجالت، واملعدات، واألجزاء اليت تشكل موضوع املنازعة واملوافقة عليها. وُتطبق اإلجراءات التالية:

يف حالة اعراف سلطة املوافقة ابرتكاب خطأ، تتخذ هذه السلطة تدابري وفقاً ألحكام اتفاق 1958، وال سيما املادة 4  )أ( 
منه؛

عند التوصل إىل اتفاق يقتضي تفسرياً جديداً، أو خمتلفاً، للممارسة القائمة )من ِقبل أِي من األطراف املتعاقدة(، خُتطر  )ب( 
األطراف املتعاقدة األخرى اليت تطبق الئحة األمم املتحدة املعنية عندئذ بذلك، على سبيل االستعجال. وتتاح لألطراف 
األخــرى مهلة قدرها أربعة عشر يوماً للتعليق على القرار، وجيوز بعدها لسلطات املوافقة، بعد أن أتخذ يف احلسبان أي 

تعليقات وردت إليها، أن تصدر موافقات األمم املتحدة على النوع وفق التفسري اجلديد؛
يف احلاالت اليت يتعذر فيها التوصل إىل اتفاق، تسعى األطراف املتعاقدة إىل مزيد من االستعراض من خالل عملية التحكيم  )ج( 

املبينة يف الفقرة 3 أسفله؛
يف كل احلاالت، ُتطرح املسألة على الفرقة العاملة املتفرعة عن املنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة ابملركبات )WP.29(.. وإن  )د( 
اقتضى احلال ذلك، تُقدم الفرقة العاملة للمنتدى العاملي مقرحات بتعديالت تنظيمية مناسبة هتدف إىل تسوية االختالف 

يف التفاسري.

عملية التوكيم ين خالا المنتدى العالمي واففرقة العايلة الزرعية  -3

حيدد رؤساء األفرقة العاملة الفرعية املسائل اليت تثريها التفاسري املتباينة بني األطراف املتعاقدة بشأن تطبيق لوائح األمم املتحدة ومنح 
موافقات األمم املتحدة على النوع عمالً هبذه اللوائح، بغية اختاذ تدابري يف أول فرصة لتسوية التفاسري املختلفة.

ويضع رؤساء األفرقة العاملة إجراءات مناسبة لتناول مسائل التفاسري هذه حىت تتمكن من أن تثبت للمنتدى العاملي أن    
ما يلي قد حتقق:

إيالء االعتبار التام ملختلف اآلراء من ِقبل سلطات املوافقة لدى األطراف املتعاقدة املعنية، وكذلك لوجهات نظر األطراف  )أ( 
املتعاقدة األخرى اليت تطبق الئحة األمم املتحدة؛

استناد القرارات إىل مشورة تقنية مالئمة، مع املراعاة التامة للموضوع؛ )ب( 
التوصل إىل قرار ابإلمجاع، حيثما ما أمكن ذلك؛ )ج( 

اإلجراءات شفافة وقابلة للتدقيق. )د( 
وإن استدعى حل املسالة ذلك، جيوز للرئيس تقدمي بند جديد يف جدول األعمال خيصص هلذه املسألة إىل الدورة املقبلة    
للفرقة العاملة الفرعية، دون احلصول على موافقة مسبقة من املنتدى العاملي. ويف هذه الظروف، يقدم الرئيس تقريراً إىل املنتدى العاملي 

يف أقرب فرصة.
ويف هناية عملية التحكيم، يقدم الرئيس تقريراً إىل املنتدى العاملي.

يف احلاالت اليت ميكن فيها تسوية املسألة يف نطاق اإلطار التنظيمي احلايل:  1-3
يُنفَّذ تفسري الئحة األمم املتحدة على النحو املتفق عليه يف الفرقة العاملة وُتصِدر سلطات املوافقة موافقات األمم املتحدة    

على النوع تبعاً لذلك.
يف احلاالت اليت يتعذر فيها تسوية املسألة يف نطاق اإلطار التنظيمي القائم:  2-3

خُيطر املنتدى العاملي تبعاً لذلك ويُطلب من الفرقة العاملة الفرعية أن تنظر يف املسألة حبسباهنا بنداً ذا أولوية يف دورته املقبلة.    
ويُعدَّل جدول أعمال الدورة تبعاً لذلك.
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رات اس قلأن ريلشا  اورئ  ريمر راشلحام رالاميف راشمعاف افشريباد كرد راتقاد  وراشتارد ورااةع رال  يشكن ترييبشا واأو ربلخارمشا   المرفق الثاني 
ة راشريباد كرد راتقاد ومرو  رايلررل راشلبا   قااشورلااد راششمودف يفم أباذ واب رافورئ 

وتنظر الفرقة العاملة الفرعية يف أي مقرح بشأن مسألة التفسري وتقدم مقرحات رمسية للمنتدى العاملي بتعديل الئحة األمم    
املتحدة املعنية ابتباع اإلجراءات العادية. وينظر املنتدى العاملي يف املسألة حبسباهنا بنداً ذا أولوية يف دورته املقبلة.

 الجدوا 7
إجراءات الموافقات على اإلعفاء المتعلق بالتكنولوجيات الجديدة

جيوز لألطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة، بناء على طلب من اجلهة الصانعة، منح موافقة ابإلعفاء عمالً بالئحة لألمم   -1
املتحدة فيما يتعلق مبركبة، أو مبعدات، أو أبجزاء تتضمن تكنولوجيات تتناىف مع متطلب، أو أكثر، من املتطلبات الواردة يف الئحة 

األمم املتحدة تلك، رهناً إبذن من اللجنة اإلدارية التفاق 1958وفقاً لإلجراء املبنيَّ يف الفقرات من 2 إىل 12 من هذا اجلدول.
ريثما يُتخذ قرار ابإلذن مبنح هذه املوافقة ابإلعفاء، أو رفضه، جيوز للطرف املتعاقد الذي يطبق الئحة األمم املتحدة أن مينح موافقة   -2
مؤقتة تسري على أراضيه فقط. وجيوز لألطراف املتعاقدة األخرى اليت تطبق الئحة األمم املتحدة أن تقرر قبول هذه املوافقة املؤقتة على 

أراضيها.
خُيِطر الطرف املتعاقد الذي مينح املوافقة املؤقتة املشار إليها يف الفقرة 2 من هذا اجلدول اللجنة اإلدارية بقراره ويقدم ملفاً يتضمن ما يلي:  -3

األسباب اليت جتعل التكنولوجيات، أو املفهوم املعين، أو املركبات، أو املعدات، أو اجلزء، غري متطابقة مع املتطلبات الواردة  )أ( 
يف الئحة األمم املتحدة؛

بيان تدابري السالمة، والبيئة، املتخذة، أو سواها من االعتبارات املأخوذة يف احلسبان؛ )ب( 
بيان بشأن االختبارات والنتائج يثبت، مقارنة ابملتطلبات اليت يُطلب اإلعفاء منها، حتقق مستوى مكافئ من السالمة ومحاية  )ج( 

البيئة؛
طلب اإلذن ابملوافقة على إعفاء النوع من املركبات، أو املعدات، أو األجزاء، من الئحة األمم املتحدة. )د( 

تنظر اللجنة اإلدارية يف اإلخطار الكامل املشار إليه يف الفقرة 3 من هذا اجلدول يف دورهتا املقبلة اليت تعقب تلقي اإلخطار، شريطة   -4
تلقي هذا اإلخطار قبل ثالثة أشهر على األقل من انعقاد الدورة. وبعد النظر يف اإلخطار، جيوز للجنة اإلدارية أن تقرر أن أتذن مبنح 

املوافقة على اإلعفاء، أو رفضها، أو أن حتيل املسألة إىل الفرقة العاملة الفرعية املختصة.
يُتخذ قرار اللجنة اإلدارية وفق اإلجراءات املبيَّنة يف املادة 8 من التذييل.  -5

تُعدُّ املوافقة على اإلعفاء عمالً بالئحة األمم املتحدة املشار إليها يف الفقرة 3 من هذا اجلدول مأذوانً هبا، مامل يُبلِّغ أكثر من مخس   -6
األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة وقت اإلخطار األمني التنفيذي للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب، يف غضون 

شهر واحد من إبالغ األمني التنفيذي إايها بقرار اإلذن، بعدم موافقتها على اإلذن ابملوافقة على اإلعفاء.
وحني يُعتمد اإلذن مبنح املوافقة على اإلعفاء، خُيِطر األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألورواب، يف أقرب وقت مستطاع، األطراف   -7

املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة هبذا االعتماد.
وابتداًء من اتريخ ذلك اإلخطار، جيوز للطرف املتعاقد املشار إليه يف الفقرة 3 من هذا اجلدول أن ُيصِدر املوافقة على اإلعفاء    
عمالً بالئحة األمم املتحدة. وتقبل األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة األمم املتحدة املوافقة على اإلعفاء، ابستثناء األطراف اليت أبلغت 
األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألورواب عدم موافقتها على املوافقة على اإلعفاء، أو اعتزامها عدم املوافقة عليها فوراً. وجيوز لألطراف 
املتعاقدة اليت أبلغت األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألورواب عدم موافقتها على املوافقة على اإلعفاء، أو اعتزامها عدم املوافقة عليها 
فوراً، أن تقبل، يف وقت الحق، وإبذن من اللجنة اإلدارية، املوافقة على اإلعفاء إبخطار األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألورواب 

بقرارها هذا.
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حتدد اللجنة اإلدارية أية قيود يف قرار اإلذن. وال تقِّل احلدود الزمنية عن ستة وثالثني شهراً. وتقبل األطراف املتعاقدة اليت تطبق الئحة   -8
األمم املتحدة املوافقة على اإلعفاء حىت انتهاء احلد الزمين على األقل، إن ُوِجد، أو حني تعدل الئحة األمم املتحدة املعنية يف وقت 
الحق على النحو احملدد يف الفقرتني 9 و10 من هذا اجلدول لكي يتسىن أخذ التكنولوجيا املشمولة ابملوافقة على اإلعفاء يف احلسبان 
حىت التاريخ الذي جيوز حبلوله لألطراف املتعاقدة أن ترفض املوافقات على الصيغة السابقة لألمم املتحدة، أي هذين التارخيني حل أوالً. 
وعلى الطرف املتعاقد املأذون له مبنح املوافقة على اإلعفاء أن يتحقق من امتثال اجلهة الصانعة االمتثال التام للقيود املرتبطة    

هبذه املوافقة، وأن يتثبت من أن استمارة التواصل تشري بوضوح إىل أهنا تستند إىل إعفاء أذنت به اللجنة اإلدارية.
تُبلِّغ اللجنة اإلدارية يف الوقت نفسه الفرقة العاملة الفرعية املسؤولة عن الئحة األمم املتحدة إبذن منح املوافقة على اإلعفاء.  -9

ويقدم الطرف املتعاقد الذي مينح املوافقة على اإلعفاء مقرحاً إىل الفرقة العاملة الفرعية املسؤولة عن الئحة األمم املتحدة    
اليت طُِلبت املوافقة على اإلعفاء بشأهنا مقرحاً بتعديل الالئحة بغية تكييفها مع التطورات التكنولوجية. ويُقدَّم هذا املقرح يف موعد 

ال يتجاوز الدورة التالية للفرقة العاملة الفرعية اليت تعقب اإلخطار بقرار اللجنة اإلدارية ابإلذن وفق الفقرة 6 من هذا اجلدول.
وحاملا تُعدَّل الئحة األمم املتحدة ملراعاة التكنولوجيا اليت ُمنحت املوافقة على اإلعفاء بشأهنا وتدخل حيز النفاذ، يؤذن للجهة الصانعة   -10
أن تطلب املوافقة على النوع عمالً بالئحة األمم املتحدة املعدَّلة، عوضاً عن املوافقة ابإلعفاء املمنوحة قبالً لتلك الالئحة. وتسحب 
سلطة املوافقة اليت متنح تلك املوافقة على النوع، يف أقرب وقت معقول، املوافقة على اإلعفاء، أو تُعِلم سلطة املوافقة اليت منحت املوافقة 

على اإلعفاء أبن هذه املوافقة سُتسحب.
وإن مل يكتمل إجراء تعديل الئحة األمم املتحدة قبل انقضاء احلد الزمين احملدد يف الفقرة 8 من هذا اجلــدول، جيوز متديد صالحية   -11
املوافقة على اإلعفاء، بطلب من الطرف املتعاقد الذي منح تلك املوافقة، رهناً بقرار يُعتمد وفقاً لإلجراء احملدد يف الفقرتني 2 و3 من 
هذا اجلدول. وإن مل يتمكن الطرف املتعاقد املأذون له مبنح املوافقة على اإلعفاء من تقدمي مقرح بتعديل الئحة األمم املتحدة قبل املوعد 
النهائي احملدد يف الفقرة 9 من هذا اجلدول، يسحب ذلك الطرف املتعاقد املوافقة على اإلعفاء فوراً، بيد أن عليه أن يراعي احلد الزمين 

احملدد يف الفقرة 8 من هذا اجلدول. ويُبلِّغ الطرف املتعاقد الذي سحب املوافقة على اإلعفاء اللجنة اإلدارية بذلك يف دورهتا التالية.
وإن قررت اللجنة اإلدارية رفض إذن مبنح املوافقة على اإلعفاء، جيوز للطرف املتعاقد الذي أصدر املوافقة املؤقتة املشار إليها يف الفقرة 2   -12
من هذا اجلدول أن يسحب هذه املوافقة. ويف هذه احلالة، خُيِطر ذلك الطرف املتعاقد فوراً احلائز على املوافقة املؤقتة أبن هذه املوافقة، 
املمنوحة وفقاً للفقرة 2 من هذا اجلدول، سُتسحب بعد ستة أشهر من اتريخ القرار، مع مراعاة أن املوافقة املؤقتة تكون صاحلة ملدة 

ال تقل عن إثين عشر شهراً من اتريخ منحها.

 الجدوا 8
الشروط العامة ألساليب اختبار االفتراضي

نمط االختبار االفتراضي  -1

ُيستخدم النظام التايل كهيكل أساسي لبيان االختبار االفراضي وإجرائه:  
الغرض؛ )أ( 

منوذج اهليكل؛ )ب( 
الشروط احلدِّية؛ )ج( 

افراضات التحميل؛ )د( 
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رات اس قلأن ريلشا  اورئ  ريمر راشلحام رالاميف راشمعاف افشريباد كرد راتقاد  وراشتارد ورااةع رال  يشكن ترييبشا واأو ربلخارمشا   المرفق الثاني 
ة راشريباد كرد راتقاد ومرو  رايلررل راشلبا   قااشورلااد راششمودف يفم أباذ واب رافورئ 

احلساب؛ )ه( 
التقييم؛ )و( 
التوثيق. )ز( 

أساسيات المواكاة الواسوبية والوساب  -2

النموذج الرايضي  1-2
تُقدم اجلهة الصانعة النموذج الرايضي الذي ينبغي أن يعرب عن تعقيد هيكل املركبات ذات العجالت، واملعدات، واألجزاء    

املراد اختبارها وفق متطلبات لوائح األمم املتحدة املعنية وشروطها احلدية.
وتطبق األحكام نفسها، مع مراعاة اختالف احلال، على مكوانت االختبار املستقلة عن املركبة.   

عملية املصادقة على النموذج الرايضي  2-2
ُيصادق على النموذج الرايضي ابلقياس إىل ظروف االختبار الفعلي.   

وهلذا الغرض، جُيرى اختبار مادي يالئم أغراض مقارنة النتائج اليت يؤتيها استخدام النموذج الرايضي بنتائج االختبار املادي.    
وجيب إثبات قابلية نتائج االختبار للمقارنة. وتـُعِّد اجلهة الصانعة، أو الدائرة التقنية، تقرير مصادقة يُقدم إىل سلطة املوافقة.

وينبغي إخطار سلطة املوافقة أبي تغيري يف النموذج الرايضي، أو الربجميات، يرجح أن يبطل تقرير املصادقة، وجيوز هلذه السلطة    
أن تطلب إجراء عملية مصادقة جديدة.

التوثيق  3-2
توفر اجلهة الصانعة البياانت واألدوات املساعدة املستخدمة يف احملاكاة واحلساب وتُوثَّق بشكل يناسب الدائرة التقنية.   

افدوات والدعم  -3

بناءً على طلب من سلطة املوافقة، أو الدائرة التقنية، توفر اجلهة الصانعة األدوات الضرورية، ويشمل ذلك الربجميات، أو تتيح استعماهلا.
وفضالً عن ذلك، تقدم اجلهة الصانعة الدعم املالئم لسلطة املوافقة، أو الدائرة التقنية.

وال تزيل إاتحة النفاذ والدعم لدائرة تقنية أي التزام يقع على عاتق الدائرة التقنية بشأن مهارات العاملني فيها، ودفع حقوق الرخيص، 
واحرام السرية.
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 المرفق الثالا

اتفاق بشأن وضع أنظمة تقنية عالمية تسري على المركبات ذات 
العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها  يف 

المركبات ذات العجالت جنيف، 25 حزيران/يونيه 998)
)Corr.1و ECE/TRANS/132 نسخة من الوثيقتني(

ديباية
إن األطراف املتعاقدة،

وقد قررت اعتماد اتفاق إلرساء عملية تشجيع على وضع أنظمة تقنية عاملية تضمن مستوايت أداء عالية للمركبات ذات العجالت، 
واملعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت، من حيث السالمة ومحاية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من السرقة،

وقد قررت أن هذه العملية ستعزز أيضاً تنسيق األنظمة التقنية القائمة، معرفة حبق السلطات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية يف اعتماد 
واستبقاء أنظمة تقنية يف جماالت الصحة والسالمة ومحاية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من السرقة، تكون أكثر صرامة من تلك اليت مت أتسيسها 

على الصعيد العاملي،
وقد حصلت على تصريح إلبرام هذا االتفاق مبوجب الفقرة 1)أ( من اختصاصات األمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب والفصل 

الثالث عشر من النظام الداخلي لألمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب، القاعدة 50،
واعرتافاً منها أبن هذا االتفاق ال ميس حبقوق وواجبات طرف متعاقد مبوجب االتفاقات الدولية القائمة بشأن الصحة والسالمة ومحاية 

البيئة،
واعرتافاً منها أبن هذا االتفاق ال ميس حبقوق وواجبات طرف متعاقد مبوجب االتفاقات املربمة يف إطار منظمة التجارة العاملية، مبا فيها 
االتفاق املتعلق ابحلواجز التقنية للتجارة، وقد عقدت العزم على وضع أنظمة تقنية عاملية مبوجب هذا االتفاق، ابعتبار أهنا متثل أساساً ألنظمتها 

التقنية على حنو يتسق مع تلك االتفاقات،
وقد قصدت أن تستعمل األطراف املتعاقدة على هذا االتفاق األنظمة التقنية العاملية اليت يتم أتسيسها مبوجب هذا االتفاق لتكون 

مبثابة األساس ألنظمتها التقنية،
وقد سلَّمت أبمهية االستمرار يف حتسني ورفــع مستوايت أداء املركبات ذات العجالت، واملعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و/أو 
استخدامها فيها، من حيث السالمة ومحاية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من السرقة ابلنسبة للصحة والسالمة والرعاية العامة، ومبا تنطوي عليه 
زايدة أوجه التوافق بني األنظمة التقنية القائمة واملستقبلية، وما يتصل هبا من معايري، من قيمة ابلنسبة للتجارة الدولية واخليارات املتاحة للمستهلك 

وتوفري املنتج بسعر معقول،
واعرتافاً منها أبن للحكومات احلق يف السعي لتحسني مستوى الصحة والسالمة ومحاية البيئة، ويف وضع التحسينات موضع التنفيذ 

وحتديد مدى مالءمة األنظمة التقنية العاملية اليت مت أتسيسها مبوجب هذا االتفاق لتلبية احتياجاهتا أم ال،
وقد سلَّمت أبمهية أعمال التنسيق اليت مت إجنازها ابلفعل مبوجب اتفاق عام 1958،

وقد سلَّمت ابهتمام مناطق جغرافية خمتلفة وخربهتا ابملشكالت املتعلقة ابلسالمة والبيئة والطاقة والوقاية من السرقة، ووسائل حلها، 
ومبا يتسم به ذلك االهتمام وتلك اخلربة من قيمة يف وضع أنظمة تقنية عاملية للمساعدة يف حتقيق تلك التحسينات والتقليل من أوجه التفاوت،
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رت اس قلأن وعع أعيشف تاميف يااشيف تعرل يفم راشريباد كرد راتقاد  وراشتارد ورااةع رال  يشكن ترييبشا واأو ربلخارمشا    المرفق الثالا 
ة راشريباد كرد راتقاد جمي   يف د يررنايوعين اييف

ورغبة منها يف التشجيع على اعتماد أنظمة تقنية عاملية يف البلدان النامية، مع مراعاة القضااي والظروف اخلاصة هبذه البلدان، وال سيما 
أقلها منواً،

ورغبة منها يف إيالء االعتبار الواجب لألنظمة التقنية اليت تطبقها األطراف املتعاقدة ابختاذ إجراءات شفافة، لوضع أنظمة تقنية عاملية، 
على أن يشمل ذلك إجراء حتاليل مقارَنة للمزااي وفعالية التكاليف،

واعرتافاً منها أبن وضع أنظمة تقنية عاملية توفر مستوايت عالية من احلماية، سيشجع فرادى البلدان على مراعاهتا استنتاجاً أبهنا ستوفر 
هلا ما حتتاجه من محاية وأداء داخل حدود واليتها،

واعرتافاً منها أبثر جودة وقود املركبات على نتائج التدابري املتخذة حلماية البيئة، وصحة البشر، وكفاءة الوقود،
واعرتافاً منها مبا تتسم به شفافية اإلجــراءات من أمهية خاصة يف وضع أنظمة تقنية عاملية مبوجب هذا االتفاق، وأبن عملية وضع 

األنظمة هذه جيب أن تكون متسقة مع العمليات اليت تضطلع هبا األطراف املتعاقدة على هذا االتفاق لوضع أنظمتها،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

أغراض االتزاق

تتمثل أغراض هذا االتفاق فيما يلي:  1-1
إرساء عملية عاملية تتيح لألطراف املتعاقدة من كافة مناطق العامل إمكانية االشراك يف وضع أنظمة تقنية عاملية تتعلق أبداء   1-1-1
املركبات ذات العجالت، واملعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت، من حيث السالمة 

ومحاية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من السرقة؛
وضمان إيالء االعتبار الواجب واملوضوعي، عند وضع أنظمة تقنية عاملية، لألنظمة التقنية القائمة لدى األطراف املتعاقدة،   2-1-1

وألنظمة األمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب؛
وضمان االهتمام املوضوعي بتحليل أفضل التكنولوجيات املتاحة، واملزااي النسبية وفعالية التكاليف، حسب االقتضاء، لدى   3-1-1

وضع أنظمة تقنية عاملية؛
وضمان شفافية اإلجراءات املستعملة لوضع أنظمة تقنية عاملية؛  4-1-1

وحتقيق مستوايت أداء عالية من حيث السالمة ومحاية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من السرقة داخل اجملتمع العاملي، والتأكد   5-1-1
من أن اإلجراءات املتخذة مبوجب هذا االتفاق ال تسفر عن خفض هذه املستوايت داخل حدود الوالية القضائية لألطراف 

املتعاقدة، مبا يف ذلك على املستوى دون الوطين؛
وخفض احلواجز التقنية أمام التجارة الدولية بتنسيق األنظمة التقنية القائمة لدى األطراف املتعاقدة، وأنظمة األمم املتحدة/  6-1-1

اللجنة االقتصادية ألورواب، ووضع أنظمة تقنية عاملية جديدة تنظم أداء املركبات ذات العجالت، واملعدات والقطع اليت ميكن 
تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت، من حيث السالمة ومحاية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من السرقة، 

مبا يتماشى مع بلوغ مستوايت عالية من السالمة واحلماية البيئية إىل جانب األغراض األخرى املذكورة أعاله؛
واحلرص عند وضع وأتسيس أنظمة تقنية عاملية على مراعاة ما قد تقتضيه حاجة بلدان معينة، وال سيما البلدان النامية، من   7-1-1

مستوايت صرامة خمتلفة لتسهيل أنشطتها التنظيمية.
يسري مفعول هذا االتفاق ابلتوازي مع اتفاق عام 1958، دون املساس ابالستقالل املؤسسي ألي من االتفاقني.  2-1
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المادة 2

افطراف المتعاقدة والوضا االستشارم

جيوز للبلدان األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب )األمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب(، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية   1-2
اليت تُنشئها البلدان األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب والبلدان اليت تُقَبل يف اللجنة االقتصادية ألورواب بصفة استشارية وفقاً ألحكام 

الفقرة 8 من اختصاصات اللجنة االقتصادية ألورواب، أن تصبح أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق.
جيوز للبلدان األعضاء يف األمم املتحدة، اليت تشرك يف أنشطة معينة للجنة االقتصادية ألورواب وفقاً ألحكام الفقرة 11 من اختصاصات   2-2
اللجنة االقتصادية ألورواب، وملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تؤسسها هذه البلدان، أن تصبح أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق.

جيوز ألي وكالة متخصصة وأي منظمة، مبا يف ذلك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، اليت مينحها اجمللس االقتصادي   3-2
واالجتماعي التابع لألمم املتحدة الوضع االستشاري، أن تشرك بصفتها تلك يف مداوالت أي فريق عامل خالل نظره يف أية مسألة 

تكون ذات أمهية خاصة ابلنسبة إىل تلك الوكالة أو املنظمة.

المادة 3

اللجنة التنزيوية

يشكل ممثلو األطراف املتعاقدة اللجنة التنفيذية هلذا االتفاق، وجيتمعون مرة يف السنة على األقل هبذه الصفة.  1-3
يرد النظام الداخلي للجنة التنفيذية يف املرفق ابء هلذا االتفاق.  2-3

تقوم اللجنة التنفيذية مبا يلي:  3-3
تتوىل مسؤولية تنفيذ أحكام هذا االتفاق، مبا يف ذلك وضع األولــوايت لألنشطة اليت سيتم االضطالع هبا يف إطار هذا   1-3-3

االتفاق؛
النظر يف مجيع التوصيات والتقارير املقدمة من األفرقة العاملة فيما يتعلق بوضع أنظمة تقنية عاملية مبوجب هذا االتفاق؛  2-3-3

أداء أية مهام أخرى قد تكون الزمة مبوجب أحكام هذا االتفاق.  3-3-3
للجنة التنفيذية السلطة النهائية يف أن تقرر ما إذا كان من املستصوب إدراج أنظمة يف جمموعة األنظمة التقنية العاملية املعروضة، ووضع   4-3

أنظمة تقنية عاملية مبوجب هذا االتفاق.
تستخدم اللجنة التنفيذية، لدى قيامها مبهامها، املعلومات اليت ترد من كافة املصادر ذات الصلة، عندما ترى ذلك مناسباً.  5-3

المادة 4

المعايير المنطبقة على افنظمة التقنية

يشرط إلدراج نظام تقين مبوجب املادة 5، أو تطبيقه مبوجب املادة 6، استيفاء املعايري التالية:  1-4
تقدمي وصف واضح للمركبات ذات العجالت، واملعدات و/أو القطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات   1-1-4

العجالت اخلاضعة لتلك الالئحة.
أن تتضمن شروطاً تفضي مبا يلي:  2-1-4

النص على مستوايت أداء عالية من حيث السالمة أو محاية البيئة أو كفاءة الطاقة أو الوقاية من السرقة؛  1-2-1-4
والتعبري عنها، كلما كان ذلك مناسباً، من حيث األداء ال من حيث خصائص التصميم.  2-2-1-4
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وتشمل ما يلي:  3-1-4
طريقة االختبار اليت سيتم مبوجبها إثبات االمتثال للنظام؛  1-3-1-4

وشرحاً واضحاً لعالمات و/أو بطاقات املوافقة أو التصديق املطلوبة للموافقة على النوع وتطابق اإلنتاج،   2-3-1-4
أو الشروط اخلاصة ابلتصديق الذايت للصانع يقدم عند االقتضاء لغرض إدراج اللوائح مبوجب املادة 5؛

وعند االقتضاء، مهلة دنيا موصى هبا، تكون معقولة وقائمة على اعتبارات عملية، مينحها الطرف املتعاقد قبل   3-3-1-4
طلب االمتثال لألنظمة.

جيوز لنظام تقين عاملي أن حيدد مستوايت صرامة أو أداء بديلة ال تنسحب على مجيع بلدان العامل، وإجراءات اختبار مناسبة، عند   2-4
االقتضاء، لتسهيل األنشطة التنظيمية لدى بلدان معينة، وال سيما البلدان النامية.

المادة 5

يجموعة افنظمة التقنية العالمية المعروضة

يتم وضع جمموعة لألنظمة التقنية لألطراف املتعاقدة، غري األنظمة التابعة لألمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب واحلفاظ عليها،   1-5
وعرضها للتنسيق أو االعتماد بوصفها أنظمة تقنية عاملية )تُعرف مبجموعة األنظمة املعروضة(.

إدراج األنظمة التقنية يف جمموعة األنظمة املعروضة  2-5
جيوز ألي طرف متعاقد أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تدرج يف جمموعة األنظمة املعروضة أي نظام تقين طبقه الطرف    

املتعاقد أو يقوم بتطبيقه أو اعتمده لغرض تطبيقه يف املستقبل.
حيتوي الطلب املشار إليه يف الفقرة 5-2 على ما يلي:  1-2-5

نسخة من هذا النظام؛  1-1-2-5
وأي واثئق تقنية متاحة تدعم هذا النظام، مبا يف ذلك الواثئق املتعلقة أبفضل التكنولوجيات املتاحة، واملزااي   2-1-2-5

النسبية، وفعالية التكاليف؛
وحتديد كل ما يُعرف من املعايري الدولية القائمة وذات الصلة أو اليت يوشك وضعها مبحض اإلرادة.  3-1-2-5

تنظر اللجنة التنفيذية يف كل الطلبات اليت تستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة 4 ويف الفقرة 5-2-1 من هذه املادة.   2-2-5
ويُدرج النظام التقين يف جمموعة األنظمة املعروضة إذا حظي بتصويت ابلتأييد وفقاً ألحكام الفقرة 7-1 من املادة 7 من 

املرفق ابء. وُتذيَّل الواثئق املقدمة مع الطلب املتعلق ابلنظام يف النظام التقين املدرج يف اجملموعة.
يعترب األمني العام أن النظام موضوع الطلب قد أُدرج يف جمموعة األنظمة املعروضة اعتباراً من التاريخ الذي حتصل فيه على   3-2-5

تصويت ابلتأييد وفقاً ألحكام الفقرة 5-2-2 من هذه املادة.
إزالة األنظمة التقنية املدرجة من جمموعة األنظمة املعروضة  3-5

يزال نظام تقين مدرج من جمموعة األنظمة املعروضة يف إحدى احلاالت التالية:   
بعد أن يكون قد مت إدراج نظام تقين عاملي يف السجل العاملي، وميثل شروطاً تتعلق بنفس العناصر املتصلة أبداء املنتج   1-3-5

وخصائص التصميم اليت يتناوهلا النظام التقين املدرج يف اجملموعة؛
أو يف هناية فرة اخلمس سنوات اليت تعقب إدراج النظام مبوجب هذه املادة، ويف هناية كل فرة 5 سنوات الحقة، ما مل تؤكد   2-3-5
اللجنة التنفيذية من جديد إدراج النظام التقين يف جمموعة األنظمة املعروضة مبوجب تصويت ابلتأييد وفقاً ألحكام الفقرة 

7-1 من املادة 7 من املرفق ابء؛ 
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أو استجابة لطلب يقدمه الطرف املتعاقد خطياً ويكون النظام التقين قد أُدرج أصالً بناء على طلبه. ويشمل هذا الطلب   3-3-5
أسباب إزالة النظام.

إاتحة الواثئق  4-5
تتاح للجمهور عامًة كل الواثئق اليت تنظر فيها اللجنة التنفيذية مبوجب هذه املادة.   

المادة 6

سجل افنظمة التقنية العالمية

يتم إنشاء ومسك سجل لألنظمة التقنية العاملية اليت جيري وضعها وإرساؤها مبوجب هذه املادة. ويُعرف السجل ابسم "السجل العاملي".  1-6
إدراج األنظمة التقنية العاملية يف السجل العاملي بتنسيق األنظمة القائمة  2-6

جيوز لطرف متعاقد أن يقدم اقراحاً بوضع نظام تقين عاملي منسق فيما يتعلق بعناصر األداء أو خصائص التصميم اليت تتناوهلا    
األنظمة التقنية املدرجة يف جمموعة األنظمة املعروضة أو أية أنظمة اتبعة لألمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب، أو كلتيهما.

يتضمن االقراح املشار إليه يف الفقرة 6-2 ما يلي:  1-2-6
شرحاً يبني الغرض من النظام التقين العاملي املقرح؛  1-1-2-6

ووصفاً مفصالً للنظام التقين العاملي املقرح أو ملشروع نص النظام، إذا كان متاحاً؛  2-1-2-6
والواثئق املتاحة اليت قد تسهل حتليل القضـااي الواجب تناوهلا يف التقـرير املطلوب مبوجـب أحكام الفقرة 2-6-  3-1-2-6

4-2-1 من هذه املادة؛
وقائمة بكل األنظمة التقنية الــواردة يف جمموعة األنظمة املعروضة، وأية أنظمة اتبعة لألمم املتحدة/اللجنة   4-1-2-6
االقتصادية ألورواب، تتناول نفس عناصر األداء أو خصائص التصميم اليت يتناوهلا النظام التقين العاملي املقرح؛

وحتديد ما يـُْعَرف من املعايري الدولية القائمة وذات الصلة اليت مت وضعها مبحض اإلرادة.  5-1-2-6
يقدَّم كل اقراح تشري إليه الفقرة 6-2-1 من هذه املادة إىل اللجنة التنفيذية.  2-2-6

ال حتيل اللجنة التنفيذية إىل أي فريق عامل أي اقراح تقرر أنه ال يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة 4 ويف الفقرة   3-2-6
6-2-1 من هذه املادة. وجيوز هلا أن حتيل كل االقراحات األخرى إىل فريق عامل خمتص.

استجابة القراح حيال إىل الفريق العامل بوضع نظام تقين عاملي عن طريق التنسيق، يلجأ الفريق إىل استخدام إجراءات شفافة،   4-2-6
لتحقيق ما يلي:

وضع توصيات بشأن نظام تقين عاملي وذلك من خالل اإلجراءات التالية:  1-4-2-6
دراسة الغرض من النظام التقين العاملي املقرح واحلاجة إىل وضع مستوايت بديلة فيما يتعلق   1-1-4-2-6

ابلصرامة أو األداء؛
واستعراض كافة األنظمة التقنية املدرجة يف جمموعة األنظمة املعروضة وأية أنظمة اتبعة لألمم   2-1-4-2-6

املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب، تتناول نفس عناصر األداء؛
واستعراض أية واثئق مذيلة ابألنظمة املشار إليها يف الفقرة 6-2-4-1-2 من هذه املادة؛  3-1-4-2-6

واستعراض عمليات التقييم املتاحة للتكافؤ الوظيفي فيما يتعلق ابلنظر يف النظام التقين   4-1-4-2-6
العاملي املقرح، مبا يف ذلك عمليات تقييم املعايري ذات الصلة؛
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والتحقق من أن النظام التقين العاملي اجلاري وضعه يستجيب للهدف املعلن عنه يف النظام   5-1-4-2-6
وللمعايري املنصوص عليها يف املادة 4؛

وإيالء االعتبار الواجب إلمكانية وضع النظام التقين مبوجب اتفاق عام 1958.  6-1-4-2-6
يٌقدم إىل اللجنة التقنية ما يلي:  2-4-2-6

تقرير كتايب يعرض التوصية املقدمة من الفريق فيما يتعلق ابلنظام التقين العاملي، ويتضمن كل   1-2-4-2-6
البياانت واملعلومات التقنية اليت حبثها لصياغة توصيته، ويشرح دراسته للمعلومات املشار 
إليها يف الفقرة 6-2-4-1 من هذه املادة، ويبنيِّ األسباب اليت تربر توصياته، مبا يف ذلك 

شرح أسباب رفض أية شروط وهنج تنظيمية بديلة مت النظر فيها؛
ونص أي نظام تقين عاملي يوصى به.  2-2-4-2-6

تعتمد اللجنة التنفيذية إجراءات شفافة لدى قيامها مبا يلي:  5-2-6
حتديد ما إذا كانت التوصيات املتعلقة ابلنظام التقين العاملي، والتقرير، قائمة على تنفيذ األنشطة املبينة يف الفقرة   1-5-2-6
6-2-4-1 من هذه املادة تنفيذاً كافياً وشامالً. وإذا اعتربت اللجنة التنفيذية أن هذه التوصيات، والتقرير، 
و/أو نص النظام التقين العاملي املوصى به غري كافية، إن كان هلا وجود، تعيد النظام والتقرير إىل الفريق العامل 

قصد املراجعة أو التكملة؛
النظر يف وضع نظام تقين عاملي موصى به وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة 7-2 من املادة 7 من   2-5-2-6

املرفق ابء. ويُدرج النظام يف السجل العاملي بتصويت اللجنة التنفيذية عليه ابإلمجاع.
يُعترب أن النظام التقين العاملي قد أُدرج يف السجل العاملي من اتريخ تصويت اللجنة التنفيذية عليه ابإلمجاع.  6-2-6

تقوم األمانة، حال إدراج النظام التقين العاملي يف السجل العاملي من جانب اللجنة التنفيذية، بتذييل نسخ من مجيع الواثئق   7-2-6
ذات الصلة هبذا النظام مبا يف ذلك االقراح املقدم عمالً أبحكام الفقرة 6-2-1 من هذه املادة والتوصيات والتقرير املنصوص 

عليهما يف الفقرة 6-2-4-2-1 من هذه املادة.
إدراج أنظمة تقنية عاملية جديدة يف السجل العاملي  3-6

جيوز لطرف متعاقد أن يقدم اقراحاً بوضع نظام تقين عاملي جديد بشأن عناصر أداء أو خصائص تصميم مل تتناوهلا األنظمة    
التقنية الواردة يف جمموعة األنظمة املعروضة أو يف أنظمة األمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب.

يتضمن االقراح املشار إليه يف الفقرة 6-3 ما يلي:  1-3-6
شرحاً يبني الغرض من النظام التقين العاملي اجلديد املقرح يستند قدر اإلمكان إىل بياانت موضوعية؛  1-1-3-6

ووصفاً لسرد النظام التقين العاملي اجلديد املقرح أو مشروع نص النظام، إن ُوجد؛  2-1-3-6
ر حتليل القضااي الواجب تناوهلا يف التقرير املطلوب مبوجب أحكام الفقرة 3-6- وأية واثئق متاحة قد تيسِّ  3-1-3-6

4-2-1 من هذه املادة؛
وحتديد ما يُعرف من معايري دولية قائمة وذات صلة مت وضعها مبحض اإلرادة.  4-1-3-6

يقدَّم كل اقراح مشار إليه يف الفقرة 6-3-1 من هذه املادة إىل اللجنة التنفيذية.  2-3-6
ال حتيل اللجنة التنفيذية إىل أي فريق عامل أي اقراح تعترب أنه ال يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة 4 والفقرة 1-3-6   3-3-6

من هذه املادة. وجيوز هلا أن حتيل كل االقراحات األخرى إىل فريق عامل خمتص.
واستجابة القراح يتلقاه الفريق العامل لوضع نظام تقين عاملي جديد، يلجأ الفريق إىل استخدام إجراءات شفافة للقيام مبا يلي:  4-3-6
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وضع توصيات بشأن نظام تقين عاملي جديد وذلك من خالل:  1-4-3-6
دراسة الغرض من النظام التقين العاملي اجلديد املقرح واحلاجة إىل حتديد مستوايت بديلة   1-1-4-3-6

فيما يتعلق ابلصرامة أو األداء؛
ودراسة اجلدوى التقنية؛  2-1-4-3-6

ودراسة اجلدوى االقتصادية؛  3-1-4-3-6
ودراسة املزااي، مبا فيها تلك اليت تنطوي عليها أية شروط أو هنج تنظيمية بديلة مت النظر   4-1-4-3-6

فيها؛
ومقارنة فعالية التكاليف املمكنة للنظام املوصى به ابلشروط والنهج التنظيمية البديلة اليت   5-1-4-3-6

مت النظر فيها؛
والتحقق من أن النظام التقين العاملي اجلاري وضعه يستجيب للهدف املعلن عنه يف النظام   6-1-4-3-6

وللمعايري املنصوص عليها يف املادة 4؛
وإيالء االعتبار الواجب إلمكانية وضع النظام التقين مبوجب اتفاق عام 1958.  7-1-4-3-6

يقدم إىل اللجنة التنفيذية ما يلي:  2-4-3-6
تقرير خطي يعرض التوصية املقدمة من الفريق فيما يتعلق ابلنظام التقين العاملي اجلديد   1-2-4-3-6
ويتضمن كل البياانت واملعلومات التقنية اليت أخذت يف االعتبار لصياغة توصيته، ويشرح 
دراسته للمعلومات املشار إليها يف الفقرة 6-3-4-1 من هذه املادة، ويبني األسباب اليت 
تربر توصياته، مبا يف ذلك شرح أسباب رفض أية شروط وهنج تنظيمية بديلة مت النظر فيها؛

ونص نظام تقين عاملي جديد يوصى به.  2-2-4-3-6
تستخدم اللجنة التنفيذية إجراءات شفافة للقيام مبا يلي:  5-3-6

حتديد ما إذا كانت التوصيات املتعلقة ابلنظام التقين العاملي اجلديد والتقرير قائمة على تنفيذ األنشطة املشار إليها   1-5-3-6
يف الفقرة 6-3-4-1 من هذه املادة تنفيذاً كافياً وشامالً. وإذا اعتربت اللجنة التنفيذية أن هذه التوصيات، 
والتقرير، و/أو نص النظام التقين العاملي اجلديد املوصى به غري كافية، إن وجدت، تعيد النظام والتقرير إىل 

الفريق العامل قصد املراجعة أو التكملة. 
النظر يف وضع نظام تقين عاملي موصى به وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة 7-2 من املادة 7 من   2-5-3-6

املرفق ابء. ويدرج النظام يف السجل العاملي بتصويت أعضاء اللجنة التنفيذية عليه ابإلمجاع.
يعترب أن النظام التقين العاملي قد أدرج يف السجل العاملي من اتريخ تصويت اللجنة التنفيذية عليه ابإلمجاع.   6-3-6

تقوم األمانة، حال إدراج النظام التقين العاملي اجلديد يف السجل العاملي من جانب اللجنة التنفيذية، بتذييل نسخ من مجيع   7-3-6
الواثئق ذات الصلة هبذا النظام مبا يف ذلك االقراح املقدم عمالً أبحكام الفقرة 6-3-1 من هذه املادة والتوصيات والتقرير 

املنصوص عليهما يف الفقرة 6-3-4-2-1 من هذه املادة.
تعديل األنظمة التقنية العاملية املدرجة يف السجل العاملي  4-6

ختضع عملية تعديل أي نظام تقين مدرج يف السجل العاملي مبوجب هذه املادة لإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 6-3 من    
هذه املادة املتعلقة إبدراج نظام تقين عاملي جديد يف السجل العاملي.
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إاتحة الواثئق  5-6
تتاح للجمهور عامًة كل الواثئق اليت ينظر فيها الفريق العامل أو يضعها يف إطار التوصية ابألنظمة التقنية العاملية مبوجب هذه    

املادة.

المادة 7

اعتماد افنظمة التقنية العالمية واإلشعار بتطبيقها

على الطرف املتعاقد الذي يصوت لصاحل وضع نظام تقين عاملي مبوجب املادة 6 من هذا االتفاق االلتزام إبخضاع النظام التقين للعملية   1-7
اليت يتبعها ذلك الطرف املتعاقد العتماد هذا النظام التقين يف قوانينه أو لوائحه والسعي الختاذ قرار هنائي على وجه السرعة. 

خيِطر الطرف املتعاقد، الذي يعتمد نظاماً تقنياً عاملياً يف قوانينه أو لوائحه، األمني العام خطياً ابلتاريخ الذي سيبدأ فيه تطبيق ذلك   2-7
النظام. ويقدم اإلخطار يف غضون ستني )60( يوماً من اتريخ القرار ابعتماد النظام. وإذا تضمن النظام التقين العاملي أكثر من مستوى 

واحد فيما يتعلق ابلصرامة أو األداء، حتدد يف اإلخطار املستوايت اليت اختارها الطرف املتعاقد فيما يتعلق ابلصرامة أو األداء.
يقوم طرف متعاقد، مت حتديده يف الفقرة 7-1 من هذه املادة، وقرر عدم اعتماد النظام التقين العاملي يف قوانينه أو لوائحه، إبخطار   3-7

األمني العام خطياً بقراره مع تعليل ذلك القرار. ويقدم اإلخطار يف غضون ستني )60( يوماً من اتريخ القرار.
يقوم طرف متعاقد، مت حتديده يف الفقرة 7-1 من هذه املادة، ومل يكن قد عمد بعد هناية فرة سنة من اتريخ إدراج النظام يف السجل   4-7
العاملي إىل اعتماد هذا النظام أو قرر عدم اعتماده يف قوانينه أو لوائحه، بتقدمي تقرير عن وضع النظام يف إطار عمليته الوطنية. ويقدم 
هذا التقرير عن كل فرة سنة الحقة، إذا مل يتخذ الطرف املتعاقد أايً من اإلجراءين املذكورين عند انتهاء تلك الفرة. وكل تقرير يُطلب 

تقدميه مبوجب هذه الفقرة جيب أن:
يتضمن وصفاً للخطوات املتخذة خالل السنة املنقضية لتقدمي النظام واختاذ قرار هنائي، مع ذكر التاريخ املتوقع الختاذه؛  1-4-7

ويقدَّم إىل األمني العام يف أجل أقصاه 60 يوماً بعد انتهاء فرة السنة اليت يشملها التقرير.  2-4-7
يقوم طرف متعاقد يقبل منتجات متتثل لنظام تقين عاملي ومل يعتمده يف قوانينه أو لوائحه، إبخطار األمني العام خطياً ابلتاريخ الذي بدأ   5-7
يقبل فيه تلك املنتجات. ويقدم الطرف املتعاقد اإلخطار يف غضون ستني )60( يوماً من بداية فرة القبول. وإذا تضمن النظام التقين 
العاملي أكثر من مستوى واحد فيما يتعلق ابلصرامة أو األداء، يبني يف اإلخطار املستوايت اليت اختارها الطرف املتعاقد فيما يتعلق 

ابلصرامة أو األداء. 
جيوز لطرف متعاقد اعتمد يف قوانينه أو لوائحه نظاماً تقنياً عاملياً أن يقرر إبطال أو تعديل النظام املعتمد. وقبل اختاذه هذا القرار، خيطر   6-7
الطرف املتعاقد األمني العام خطياً بنيته تلك مع ذكر األسباب اليت محلته على النظر يف اختاذ هذا اإلجراء. وينطبق هذا احلكم بشأن 
اإلخطار أيضاً على الطرف املتعاقد الذي قبل منتجات مبوجب الفقرة 7-5 وينوي الكف عن قبوهلا. وخيطر الطرف املتعاقد األمني 
العام بقراره اعتماد أي نظام معدل أو جديد يف غضون ستني )60( يوماً من ذلك القرار. وبناًء على الطلب، يقدم الطرف املتعاقد 

على الفور نسخاً من النظام املعدل هذا أو من نظام جديد إىل األطراف األخرى املتعاقدة. 

المادة 8

حل النفاعات
حتال إىل اللجنة التنفيذية قصد التسوية النـزاعات املتعلقة أبحكام نظام تقين عاملي قائم.  1-8
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حتل النـزاعات اليت قد تنشأ بني طرفني متعاقدين أو أكثر فيما يتعلق بتفسري أو تطبيق أحكام هذا االتفاق، قدر اإلمكان، عن طريق   2-8
التشاور أو التفاوض فيما بني الطرفني أو األطراف. وإذا تعذر حل النـزاعات هبذه الطريقة، جاز لألطراف املتعاقدة أن تطلب إىل اللجنة 

التنفيذية حلها وفقاً ألحكام الفقرة 7-3 من املادة 7 من املرفق ابء.

المادة 9

كيزية االنضمام كطرف يتعاقد

جيوز للبلدان وملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية املشار إليها يف املادة 2 أن تصبح أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق، وذلك إما:  1-9
ابلتوقيع على االتفاق دون إبداء حتفظات فيما يتعلق ابلتصديق عليه أو قبوله أو املوافقة عليه؛  1-1-9

أو ابلتوقيع رهن التصديق على االتفاق أو قبوله أو املوافقة عليه، يليه التصديق أو القبول أو املوافقة؛  2-1-9
أو بقبول االتفاق؛   3-1-9

أو ابالنضمام إىل االتفاق.  4-1-9
يودع صك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام.  2-9

حال اكتساب صفة الطرف املتعاقد:  3-9
يقدم كل بلد أو منظمة للتكامل اإلقليمية، بعد بدء نفاذ هذا االتفاق، إخطاراً وفقاً ألحكام املادة 7 لإلفادة ابلنظام التقين   1-3-9
العاملي )األنظمة التقنية العاملية(، إن وجد، املدرج يف السجل العاملي وفقاً ألحكام املادة 6، الذي ينوي اعتماده وابلقرار 
الذي اختذه لقبول منتجات متتثل ألي من هذه األنظمة التقنية العاملية، دون اعتمادها يف قوانينه أو لوائحه. وإذا تضمن 
النظام التقين العاملي أكثر من مستوى واحد فيما يتعلق ابلصرامة أو األداء، يبنّي اإلخطار املستوايت اليت اعتمدها الطرف 

املتعاقد، أو قبلها، فيما يتعلق ابلصرامة أو األداء؛
تعلن كل منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمية، يف إطار املسائل الداخلة ضمن نطاق اختصاصها، أن الدول األعضاء فيها   2-3-9

فوضت صالحيات يف جماالت يشملها هذا االتفاق، مبا يف ذلك سلطة اختاذ قرارات تلزم الدول األعضاء فيها. 
تفقد منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، اليت تعد ضمن األطراف املتعاقدة على االتفاق، صفتها كأطراف متعاقدة عندما تسحب   4-9

منها الصالحيات املشار إليها يف الفقرة 9-3-2 من هذه املادة، وحتيط األمني العام علماً بذلك. 

المادة 10

التوقيا

يفتح ابب التوقيع على هذا االتفاق اعتباراً من 25 حزيران/يونيه 1998.  1-10
يظل ابب التوقيع على هذا االتفاق مفتوحاً إىل أن يبدأ نفاذه.  2-10

المادة 11

بدء النزاذ

يبدأ نفاذ هذا االتفاق ومرفقاته، اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ منه، اعتباراً من اليوم الثالثني )30( الذي يلي التاريخ الذي يصبح فيه   1-11
ما ال يقل عن مخسة )5( بلدان و/أو منظمات للتكامل االقتصادي اإلقليمية أطرافاً متعاقدة عمالً أبحكام املادة 9. وجيب أن يشمل 

هذا العدد األدىن احملدد خبمسة )5( اجلماعة األوروبية والوالايت املتحدة األمريكية والياابن.
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وأما إذا مل تستوف الشروط الواردة يف الفقرة 11-1 من هذه املادة بعد مرور مخسة عشر )15( شهراً على التاريخ احملدد يف الفقرة   2-11
10-1، فيبدأ نفاذ هذا االتفاق ومرفقاته اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ منه، اعتباراً من اليوم الثالثني )30( الذي يلي التاريخ الذي تصبح 
فيه مثانية )8( بلدان و/أو منظمات للتكامل االقتصادي اإلقليمية أطرافاً متعاقدة عمالً أبحكام املادة 9. وال جيوز أن حيل اتريخ بدء 
النفاذ هذا قبل مضي فرة ستة عشر )16( شهراً على التاريخ احملدد يف الفقرة 10-1. وجيب أن يكون واحداً )1( على األقل من 

أصل األطراف الثمانية )8( املنصوص عليها إما اجلماعة األوروبية أو الوالايت املتحدة األمريكية أو الياابن.
يبدأ نفاذ هذا االتفاق ابلنسبة للبلد الذي يصبح طرفاً متعاقداً فيه أو ابلنسبة ملنظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمية تصبح طرفاً متعاقداً   3-11
فيه بعد سراين مفعوله وذلك بعد ستني )60( يوماً من اتريخ إيداع هذا البلد أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية صك التصديق 

أو القبول أو املوافقة أو االنضمام.

المادة 12

االنسواب ين االتزاق

جيوز لطرف متعاقد أن ينسحب من هذا االتفاق إبشعار األمني العام خطياً بذلك.  1-12
يسري مفعول انسحاب أي طرف متعاقد من هذا االتفاق بعد سنة من التاريخ الذي يتلقى فيه األمني العام اإلشعار عمالً أبحكام   2-12

الفقرة 12-1 من هذه املادة.

المادة 13

تعديل االتزاق

جيوز لطرف متعاقد أن يقرح تعديالت هلذا االتفاق ومرفقاته. وتقدم التعديالت املقرحة لألمني العام الذي يقوم إبرساهلا إىل كافة   1-13
األطراف املتعاقدة. 

تنظر اللجنة التنفيذية يف التعديل املقرح واملرسل وفقاً ألحكام الفقرة 13-1 من هذه املادة عند انعقاد اجتماعها املقرر القادم.   2-13
يف حالة التصويت ابإلمجاع على التعديل من جانب األطراف املتعاقدة احلاضرة واملصوتة، تبلغ اللجنة التنفيذية التعديل إىل األمني العام   3-13

الذي يقوم حينئٍذ بتعميمه على كافة األطراف املتعاقدة. 
يعترب التعديل املعمم وفقاً ألحكام الفقرة 13-3 من هذه املادة أنه حظي بقبول مجيع األطراف املتعاقدة، يف حال مل يُبِد أي طرف   4-13
متعاقد اعراضاً عليه يف غضون فرة ستة )6( أشهر من اتريخ التعميم. ويف غياب مثل هذا االعراض، يبدأ نفاذ التعديل ابلنسبة لكافة 

األطراف املتعاقدة بعد مضي ثالثة )3( أشهر على انتهاء فرة الشهور الستة )6( املشار إليها يف هذه الفقرة.
يقوم األمني العام، أبسرع وقت ممكن، إبشعار كافة األطراف املتعاقدة أبي اعراض على التعديل املقرح. ويف حال إبداء مثل هذا   5-13

االعراض، يعترب أن التعديل مل يقبل وال يكون له أي مفعول على اإلطالق.

المادة 14

الوديا
األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذا االتفاق. وابإلضافة إىل مهام الوديع األخرى، خيطر األمني العام، أبسرع وقت ممكن، األطراف 

املتعاقدة مبا يلي:
إدراج األنظمة التقنية أو سحبها مبوجب املادة 5.   1-14

وضع أنظمة تقنية عاملية أو تعديلها مبوجب املادة 6.  2-14
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اإلشعارات الواردة مبوجب املادة 7.  3-14
التوقيع والقبول واالنضمام وفقاً ألحكام املادتني 9 و10.  4-14

اإلشعارات الواردة وفقاً ألحكام املادة 9.  5-14
التواريخ اليت يبدأ فيها نفاذ هذا االتفاق ابلنسبة لألطراف املتعاقدة وفقاً ألحكام املادة 11.  6-14

اإلشعارات املتعلقة ابالنسحاب من هذا االتفاق والواردة وفقاً ألحكام املادة 12.  7-14
اتريخ بدء نفاذ أي تعديل هلذا االتفاق وفقاً ألحكام املادة 13.  8-14
اإلشعارات الواردة وفقاً ألحكام املادة 15 فيما يتعلق ابألقاليم.  9-14

المادة 15

ايتداد نطاق االتزاق إلى افقاليم

ميتد نطاق هذا االتفاق ليشمل أي إقليم أو أقاليم اتبعة لطرف متعاقد يتحمل عنها مسؤولية عالقاهتا الدولية، ما مل حيدد الطرف املتعاقد   1-15
خالف ذلك قبل بدء نفاذ االتفاق لدى ذلك الطرف املتعاقد.

جيوز ألي طرف متعاقد أن ينقض هذا االتفاق على انفراد ابلنسبة لذلك اإلقليم أو تلك األقاليم وفقاً ألحكام املادة 12.  2-15

المادة 16

افيانة

أمانة هذا االتفاق هي األمانة التنفيذية لألمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب. 
وتضطلع األمانة التنفيذية ابملهام التالية:

إعداد اجتماعات اللجنة التنفيذية واألفرقة العاملة؛  1-16
وإرسال التقارير وغريها من املعلومات األخرى اليت ترد وفقاً ألحكام هذا االتفاق إىل األطراف املتعاقدة؛  2-16

واالضطالع ابملهام اليت تسندها إليها اللجنة التنفيذية.   3-16
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 المرفق ألف
التعاريف

ألغراض هذا االتفاق، تنطبق التعاريف التالية:
فيما يتعلق ابألنظمة التقنية العاملية اليت يتم وضعها مبوجب هذا االتفاق، تعين عبارة "قبول" اإلجراء الذي يتخذه طرف متعاقد للسماح   -1

بدخول منتجات متتثل لنظام تقين عاملي إىل سوقه دون أن يكون قد اعتمد هذا النظام التقين العاملي يف قوانينه ولوائحه.
فيما يتعلق ابألنظمة التقنية العاملية اليت يتم وضعها مبوجب هذا االتفاق، تعين عبارة "اعتماد" نشر نظام تقين عاملي يف قوانني ولوائح   -2

طرف متعاقد.
فيما يتعلق ابألنظمة التقنية العاملية اليت يتم وضعها مبوجب هذا االتفاق، تعين عبارة "تطبيق" اإلجراء الذي يُطلب مبوجبه إىل طرف   -3

متعاقد االمتثال لنظام تقين عاملي اعتباراً من اتريخ معني؛ ومبعىن آخر، اتريخ سراين النظام داخل الوالية القضائية لطرف متعاقد.
تعين عبارة "مادة" أي مادة من مواد هذا االتفاق.  -4

تعين عبارة "تصويت ابإلمجاع" التصويت بشأن مسألة ال يعرض عليها أي طرف متعاقد حاضر ومصوت وفقاً ألحكام الفقرة 2-7   -5
من املادة 7 من املرفق ابء.

تعين عبارة "طرف متعاقد" أي بلد، أو منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمية، يكون طرفاً متعاقداً يف هذا االتفاق.   -6
تعين عبارة "املعدات والقطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت" املعدات أو القطع اليت تؤثر خصائصها على   -7
األداء من حيث السالمة أو محاية البيئة أو كفاءة الطاقة أو الوقاية من السرقة. وتشمل هذه املعدات والقطع أنظمة العادم واإلطارات 

املطاطية واحملركات والدروع الصوتية وأجهزة التحذير املقاومة للسرقة وأجهزة التنبيه وأنظمة شد األطفال، ولكنها ال تقتصر عليها. 
تعين عبارة "نظام تقين عاملي قائم" نظاماً تقنياً عاملياً أدرج يف السجل العاملي وفقاً ألحكام هذا االتفاق.  -8

تعين عبارة "نظام تقين مدرج" نظاماً تقنياً وطنياً أو إقليمياً أدرج يف جمموعة األنظمة املعروضة وفقاً ألحكام هذا االتفاق.  -9
تعين عبارة "التصديق الذايت للصانع" الشرط القانوين الذي يضعه طرف متعاقد والذي مبوجبه ينبغي لصانع املركبات ذات العجالت،   -10
واملعدات و/أو القطع اليت ميكن تركيبها و/أو استخدامها على املركبات ذات العجالت، أن يشهد على أن كل عربة أو قطعة معدات 

أو قطعة غيار يدخلها الصانع يف السوق تستويف شروطاً تقنية حمددة. 
تعين عبارة "منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمية" منظمة تتشكل وتتألف من بلدان ذات سيادة، لديها اختصاص ابملسائل اليت يشملها   -11

هذا االتفاق، مبا يف ذلك سلطة اختاذ قرارات تلزم مجيع البلدان األعضاء فيها بشأن هذه املسائل.
تعين عبارة "األمني العام" األمني العام لألمم املتحدة.  -12

تعين عبارة "إجراءات شفافة" إجراءات مصممة لزايدة وعي اجلمهور بعملية وضع األنظمة مبوجب هذا االتفاق، وإشراكه فيها. وتشمل   -13
هذه اإلجراءات نشر ما يلي:

اإلشعارات ابجتماعات األفرقة العاملة واللجنة التنفيذية؛  -1
وواثئق العمل والواثئق اخلتامية.  -2

كما تتيح هذه اإلجراءات الفرصة إلبالغ اآلراء واحلجج يف املناسبات التالية:  
اجتماعات األفرقة العاملة، من خالل منظمات حتظى مبركز استشاري؛  -1

واجتماعات األفرقة العاملة واللجنة التنفيذية، وذلك من خالل التشاور قبل االجتماع مع ممثلي األطراف املتعاقدة.  -2
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تعين عبارة "املوافقة على النوع" موافقة خطية يقدمها طرف متعاقد )أو سلطة خمتصة يعينها طرف متعاقد( تشهد على أن املركبة و/  -14
أو أية معدات و/أو قطع ميكن تركيبها و/أو استخدامها على املركبة، تستويف شروطاً تقنية حمددة، وتشكل شرطاً مسبقاً لرويج املركبة 

أو املعدات أو القطع يف السوق. 
تعين عبارة "أنظمة األمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب" أنظمة األمم املتحدة/اللجنة االقتصادية ألورواب املعتمدة مبوجب اتفاق   -15

عام 1958.
تعين عبارة "الفريق العامل" هيئة فرعية تقنية متخصصة تعمل حتت رعاية اللجنة االقتصادية ألورواب وتتمثل مهمتها يف تقدمي توصيات   -16
بشأن وضع أنظمة تقنية عاملية منسقة أو جديدة إلدراجها يف السجل العاملي والنظر يف إدخال تعديالت على األنظمة التقنية العاملية 

املدرجة يف السجل العاملي.
تعين عبارة "اتفاق عام 1958" االتفاق بشأن اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجالت واملعدات والقطع اليت ميكن   -17

تركيبها و/أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت، وشروط االعراف املتبادل ابملوافقات املمنوحة على أساس هذه املواصفات.

 المرفق باء
تكوين اللجنة التنفيذية ونظامها الداخلي

المادة 1

تقتصر العضوية يف اللجنة التنفيذية على األطراف املتعاقدة.

المادة 2

كل األطراف املتعاقدة أعضاء يف اللجنة التنفيذية.

المادة 3

فيما عدا ما هو منصوص عليه يف الفقرة 3-2 من هذه املادة، يكون لكل طرف متعاقد صوت واحد.  1-3
إذا كانت منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي وواحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق، متارس منظمة   2-3
التكامل االقتصادي اإلقليمية، يف املسائل الداخلة ضمن نطاق اختصاصها، حقها يف التصويت بعدد من األصوات يساوي عدد الدول 
األعضاء فيها اليت هي أطراف متعاقدة يف هذا االتفاق. وال متارس هذه املنظمة حقها يف التصويت إذا مارست إحدى الدول األعضاء 

فيها ذلك احلق، والعكس ابلعكس. 

المادة 4

على الطرف املتعاقد أن يكون حاضراً لإلدالء بصوته. وال يشرط حضوره لكي تديل منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية    
اليت ينتمي إليها بصوهتا. 

المادة 5

يكتمل النصاب القانوين املطلوب إلجراء التصويت حبضور ما ال يقل عن نصف عدد األطراف املتعاقدة.   1-5
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رت اس قلأن وعع أعيشف تاميف يااشيف تعرل يفم راشريباد كرد راتقاد  وراشتارد ورااةع رال  يشكن ترييبشا واأو ربلخارمشا    المرفق الثالا 
ة راشريباد كرد راتقاد جمي   يف د يررنايوعين اييف

ألغراض حتديد النصاب القانوين مبوجب هذه املادة، وحتديد عدد األطراف املتعاقدة املطلوب لتشكيل ثلث األطراف املتعاقدة احلاضرة   2-5
واملصوتة مبوجب الفقرة 7-1 من املادة 7 من هذا املرفق، حتسب منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية والدول األعضاء فيها كطرف 

متعاقد واحد.

المادة 6

تنتخب اللجنة التنفيذية، خالل دورهتا األوىل من كل سنة تقوميية، رئيساً وانئب رئيس ضمن أعضائها. وينتخب الرئيس وانئب الرئيس   1-6
مبوافقة ثلثي مجيع األطراف املتعاقدة احلاضرة واملصوتة. 

ال يكون الرئيس وال انئب الرئيس منتمياً لنفس الطرف املتعاقد لفرة تزيد على سنتني متتاليتني. وال يكون الرئيس وانئب الرئيس منتميني   2-6
لنفس الطرف املتعاقد يف أي سنة. 

المادة 7

يدرج النظام الوطين أو اإلقليمي يف جمموعة األنظمة املعروضة مبوافقة ما ال يقل عن ثلث عدد األطراف املتعاقدة احلاضرة واملصوتة )وفقاً   1-7
ملا هو منصوص عليه يف املادة 5-2 من هذا املرفق(، أو ثلث العدد اإلمجايل لألصوات املدىل هبا، حسب ما هو أنسب للحصول 
على تصويت ابلتأييد. ويف كلتا احلالتني، ينبغي أن يشمل تصويت ثلث عدد األطراف املتعاقدة صوت اجلماعة األوروبية أو الياابن 

أو الوالايت املتحدة، إذا كان واحد منها طرفاً متعاقداً. 
يدرج نظام تقين عاملي يف السجل العاملي، ويعدل نظام تقين عاملي مدرج فيه ويعدل هذا االتفاق بتصويت األطراف املتعاقدة احلاضرة   2-7
واملصوتة عليه ابإلمجاع. وعلى الطرف املتعاقد احلاضر واملصوت الذي يعرض على مسألة ينبغي التصويت عليها ابإلمجاع العتمادها، 
أن يقدم إىل األمني العام رسالة مكتوبة يشرح فيها أسباب اعراضه وذلك يف غضون ستني )60( يوماً من اتريخ التصويت. وإذا 
ختلف الطرف املتعاقد عن تقدمي هذا التعليل خالل الفرة املذكورة، يعترب أنه قد وافق على املسألة اليت عرضت للتصويت. وإذا ختلفت 
كافة األطراف املتعاقدة الرافضة للمسألة عن تعليل رفضها، يعترب أن املسألة قد حصلت على املوافقة إبمجاع كافة األشخاص احلاضرين 

واملصوتني. ويف مثل هذه احلالة، يعترب اتريخ التصويت هو أول يوم بعد مضي فرة الستني )60( يوماً املذكورة. 
جيوز فض املسائل األخرى اليت تقتضي حالً، حسب تقدير اللجنة التنفيذية، عن طريق عملية التصويت املنصوص عليها يف الفقرة   3-7

7-2 من هذه املادة. 

المادة 8

تعترب األطراف املتعاقدة اليت متتنع عن التصويت غري مصوتة. 

المادة 9

يدعو األمني التنفيذي اللجنة التنفيذية إىل االنعقاد كلما اقتضى األمر التصويت مبوجب املادة 5 أو 6 أو 13 من هذا االتفاق، أو كلما 
كان ذلك ضرورايً لتصريف األنشطة مبوجب هذا االتفاق.
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 المرفق الرابا

اتفاق بشأن اعتماد شروط موحدة لعمليات الفحص التقني الدورية 
للمركبات ذات العجـالت واالعتراف المتبادل بهـذه العمليـات أُعد  يف 

فيينا يف 3) تشرين الثاني/نوفمبر 997)
)نسخة من الوثيقة ECE/RCTE/CONF/4، بصيغتها املصوبة واملعدلة()1( 

ديباية

إن األطراف املتعاقدة،
إذ تدرك منو حركة املرور على الطرق وما ينتج عنه من زايدة أخطار وضوضاء وهو ما يواجه مجيع األطراف املتعاقدة مبشاكل تتعلق 

ابلسالمة والبيئة ذات طبيعة وخطورة متماثلتني،
وإذ ترغب يف حتقيق قدٍر أكرب من التوحيد يف القواعد الناظمة حلركة املرور على الطرق ويف ضمان رفع مستوى سالمة البيئة ومحايتها،

وإذ ترغب حتقيقاً هلذا الغرض يف حتديد شروٍط موحدة لعمليات الفحص التقين الدورية للمركبات ذات العجالت، وهي شروط يكفي 
تقيد املركبات هبا لكي تُرخص يف بلداهنا،

وحيث إن الفرة الزمنية املطلوبة لتنفيذ عمليات الفحص التقين الدورية هذه ملركبات معينة ذات عجالت والنفقات املتكبدة جراء ذلك 
مها عامالن ميكن أن يؤثرا على شروط التنافس بني متعهدي النقل الربي يف أقاليم األطراف املتعاقدة؛ وحيث إن نظم االختبار احلالية ختتلف من 

إقليٍم آلخر،
وحيث إنه من الضروري تبعاً لذلك التنسيق قدر املستطاع بني تواتر االختبارات وقائمة البنود اليت ختضع لالختبار اإللزامي،

وحيث إن حتديد اتريخ لتطبيق التدبري املشار إليه يف هذا االتفاق ينبغي أن يتيح فسحة من الوقت الختاذ الرتيبات اإلدارية والتقنية 
الالزمة لتنفيذ االختبارات املقرر إجراؤها أو توسيع نطاقها،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تضع األطراف املتعاقدة قواعد لعمليات الفحص التقين الدوري للمركبات ذات العجالت املسجلة يف إقليمها وتعرف اعرافاً متباداًل 
بعمليات الفحص املنفذة وفقاً هلذه القواعد. وتتوىل جلنة إدارية تضم مجيع األطراف املتعاقدة وضع القواعد وفقاً للنظام الداخلي املنصوص عليه يف 

التذييل 1 وبناًء على الفقرات واملواد التالية.
حتقيقاً ألغراض هذا االتفاق،

يشمل مصطلح "املركبات ذات العجالت" أي مركبات آلية ومقطوراهتا، 

C.N.xxx2018. :أُدرجت بني معقوفتني التعديالت على االتفاق اليت أخطر هبا االحتاد الروسي مكتب الشؤون القانونية يف وقت إعداد هذا املنشور )انظر اإلخطار  )1(
.)TREATIES-XI.B.31
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قيا   رت اس قلأن ريلشا  مرو  مودام اتشفياد را حا رالام  رااو يف افشريباد كرد راتقناد ورايلررل راشلبا   قشناب راتشفيناد أ  المرفق الرابا 
ة لييما ة يف تلرين را اع اعولشبر فييف

ويشمل مصطلح "الفحص التقين" فحص أي جتهيزات أو قطع تستخدم يف املركبات ذات العجالت وخلصائصها أثر على سالمة الطرق 
ومحاية البيئة وتوفري الطاقة؛ وتشمل عبارة "قواعد الفحص التقين الدوري للمركبات ذات العجالت" أحكاماً تثبت اتباع اإلجراء اإلداري الدوري 
املوحد الذي مبوجبه تعلن السلطات املختصة، بعد تنفيذ عمليات املعاينة الالزمة، أن املركبة اآللية مطابقة للمواصفات اليت نصت عليها القواعد 

املذكورة. وملا كان هذا اإلثبات سيستخدم كشهادة فحص تقين، فإن منوذجه مستنسخ يف التذييل 2 من هذا االتفاق.
]ويعين مصطلح "مدى صالحية املركبات للسري" خاصية تعين أن املركبات يف حالة تشغيلية مناسبة ميكن معها استخدامها يف الطرق 

العامة، وأهنا متوافقة مع خصائص السالمة واخلصائص البيئية على النحو املنصوص عليه يف القواعد. 
ويعين مصطلح "املوافقة" اإلجراء الذي يصدق مبوجبه أن املركبة متتثل لألحكام اإلدارية وللمتطلبات التقنية ذات الصلة املشار إليها يف 

النظم املرفقة ابتفاق جنيف لعام 1958، أو من ِقبل التشريعات الوطنية/اإلقليمية.
ويعين مصطلح "أوجه قصور" عيوابً تقنية أو غريها من حاالت عدم االمتثال املكتشفة أثناء الفحص التقين.

ويعين مصطلح "املفتش" الشخص املأذون له من ِقبل الطرف املتعاقد، أو السلطة املختصة فيه، إبجراء الفحص التقين يف مركز اختبار، 
أو، عند االقتضاء، نيابة عن سلطة خمتصة.

ويقصد مبصطلح "السلطة املختصة" السلطة، أو اهليئة العامة، اليت يسند إليها الطرف املتعاقد مسؤولية إدارة نظام الفحص التقين، 
ويشمل ذلك، عند االقتضاء، إجراء عمليات الفحص التقين.

ويعين مصطلح "مركز االختبار" هيئة عامة أو خاصة، أو مؤسسة، أيذن هلا الطرف املتعاقد إبجراء عمليات الفحص التقين.
ويقصد مبصطلح "هيئة اإلشراف" اهليئة، أو اهليئات، اليت ينشئها طرف متعاقد، وتكون مسؤولة عن اإلشراف على مراكز االختبار. 

وجيوز أن تكون هيئة اإلشراف جزًء من السلطة املختصة، أو السلطات املختصة.[

المادة 2

حتيل اللجنة اإلداريــة أي قاعدة أُقرت وفقاً لإلجراء املبني يف التذييل 1 إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي سيشار إليه فيما بعد   -1
ب  "األمني العام". وبعد ذلك خيطر األمني العام األطراف املتعاقدة هبذه القاعدة يف أقرب وقت ممكن. 

وتُعترب القاعدة قد اعتمدت ما مل يقم أكثر من ثلث األطراف املتعاقدة وقت اإلخطار هبا، يف غضون ستة أشهر من إخطاره    
هبا، بتبليغ األمني العام بعدم موافقتها على هذه القاعدة؛

وتشمل القاعدة ما يلي:
فئات معينة من املركبات ذات العجالت وتواتر عمليات فحصها؛ )أ( 

التجهيزات و/أو القطع اليت يعتزم فحصها؛ )ب( 
طرائق االختبار ]واملعدات[ اليت تثبت التقيد بشروط األداء؛ )ج( 

الشروط اخلاصة مبنح شهادة الفحص؛ )د( 
اتريخ )تواريخ( بدء نفاذ القاعدة.  )ه( 

وجيوز أن تشمل القاعدة، حسب االقتضاء، إشارات إىل مراكز االختبار املعتمدة من السلطات املختصة واليت ميكن أن جتري    
فيها عمليات فحص للمركبات ذات العجالت.

يف حال اعتماد قاعدٍة ما، يتوىل األمني العام إخطار مجيع األطراف املتعاقدة بذلك يف أقرب وقت ممكن، حمدداً األطراف املتعاقدة اليت   -2
اعرضت عليها واليت ابلنسبة إليها لن تدخل القاعدة حيز النفاذ.
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تدخل القاعدة املعتمدة حيز النفاذ يف التاريخ احملدد )التواريخ احملددة( بوصفها قاعدة مرفقة هبذا االتفاق ابلنسبة جلميع األطراف املتعاقدة   -3
اليت مل تقدم إخطاراً بعدم املوافقة عليها. 

جيوز ألي طرف متعاقد جديد أن يعلن، لدى إيداع صك انضمامه، أبنه غري ملَزم ببعض القواعد املرفقة آنئٍذ ابالتفاق أو أبي منها.   -4
وإذا كان اإلجراء املنصوص عليه وقتئذ يف الفقرات 1 و2 و3 من هذه املادة يف طور االنتقال إىل مشروع قاعدة، يُبلغ األمني العام هذا 
املشروع إىل الطرف املتعاقد اجلديد وال يصبح مشروع املادة انفذاً كقاعدة ابلنسبة للطرف املتعاقد اجلديد إال ابلشروط املنصوص عليها 
يف الفقرة 3 من هذه املادة، وحتسب الفرة الزمنية املسموح هبا اعتباراً من اتريخ إبالغ ذلك الطرف ابملشروع. وخيطر األمني العام مجيع 
األطراف املتعاقدة بتاريخ دخول مشروع القاعدة حيز النفاذ. كما يُبلغها جبميع اإلعالانت املتعلقة بعدم تطبيق قواعد معينة واليت قد 

يقدمها أي طرف متعاقد وفقاً ألحكام هذه الفقرة. 
جيوز ألي طرٍف متعاقد يطبق قاعدة ما أن خُيطر األمني العام يف أي وقت، وبعد مهلة سنة واحدة، أن إدارته تعتزم التوقف عن تطبيقها.   -5

ويبلغ األمني العام األطراف املتعاقدة األخرى هبذا اإلخطار.
جيوز ألي طرٍف متعاقد ال يطبق قاعدة ما أن خيطر األمني العام يف أي وقت أبنه يعتزم تطبيقها من اآلن فصاعداً، وعندئذ تدخل   -6
القاعدة حيز النفاذ ابلنسبة هلذا الطرف يف اليوم الستني من تقدمي هذا اإلخطار. وخيطر األمني العام مجيع األطراف املتعاقدة ببدء نفاذ 

كل قاعدة ابلنسبة ألي طرف متعاقد جديد مبوجب أحكام هذه الفقرة.
يشار فيما يلي إىل األطراف املتعاقدة اليت تكون قاعدة ما انفذة عليها ب  "األطراف املتعاقدة املطّبقة لقاعدة".  -7

تشكل القواعد املرفقة هبذا االتفاق بوصفها إضافاٍت له جزءاً ال يتجزأ منه.  -8

المادة 3

ميكن تعديل القواعد املرفقة هبذا االتفاق وفقاً لإلجراء التايل:  
تضع اللجنة اإلدارية التعديالت على القواعد على النحو املشروح يف املادتني 1 و2 ووفقاً لإلجراء املبني يف التذييل 1. وتبلغ اللجنة   -1
اإلدارية األمني العام أبي تعديل تدخله على القاعدة بعد وضعه. ويقوم األمني العام يف أقرب وقٍت ممكن بعد ذلك إبخطار األطراف 

املتعاقدة املطبقة هلذه القاعدة هبذا التعديل.
يُعترب أي تعديل على قاعدٍة ما قد اعتمد ما مل يقم، خالل فرة ستة أشهر من إخطار األمني العام ابلتعديل، أكثر من ثلث األطراف   -2
املتعاقدة املطبقة للقاعدة وقت اإلخطار إببالغ األمني العام بعدم موافقتها على هذا التعديل. وإذا مل يتلق األمني العام، بعد انقضاء 
هذه الفرة، إعالانت بعدم املوافقة من أكثر من ثلث األطراف املتعاقدة املطبقة للقاعدة، يكون عليه أن يعلن يف أقرب وقت ممكن أن 
التعديل قد اعُتمد وأنه ملزم لتلك األطراف املتعاقدة املطبقة للقاعدة اليت مل تعلن عن معارضتها له. ويف حالة تعديل أي قاعدة وإعالن 
بعد ذلك عدٍد ال يقل عن مخس األطراف املتعاقدة املطبقة للقاعدة غري املعدلة أهنا ترغب يف مواصلة تطبيقها دون تعديل، تعترب القاعدة 
غري املعدلة مبثابة بديٍل عن القاعدة املعدلة وتدرج رمسياً كما هي يف القاعدة وتصبح انفذة اعتباراً من اتريخ اعتماد التعديل أو دخوله 

حيز النفاذ. ويف هذه احلالة، تكون التزامات األطراف املتعاقدة املطبقة للقاعدة مماثلة لاللتزامات املنصوص عليها يف الفقرة 1.
يف حالة انضمام طرف متعاقد جديد إىل هذا االتفاق يف الفرة الواقعة ما بني اتريخ إخطار األمني العام أبي تعديل على قاعدة ما واتريخ   -3
دخوله حيز النفاذ، ال تصبح القاعدة قيد البحث انفذة ابلنسبة لذلك الطرف املتعاقد إال بعد انقضاء شهرين على قبوله رمسياً للتعديل 

أو بعد شهرين من انقضاء فرة ستة أشهر على إبالغ األمني العام ذلك الطرف ابلتعديل املقرح. 

المادة 4

جيوز أن تصبح أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق البلدان األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب والبلدان املنضمة إىل اللجنة بصفة استشارية   -1
- وفقاً للفقرة 8 من اختصاصات اللجنة - ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أنشأهتا البلدان األعضاء يف اللجنة االقتصادية 
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ألورواب واليت أحالت إليها الدول األعضاء فيها سلطات يف امليادين املشمولة هبذا االتفاق، مبا فيها سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول 
األعضاء فيها.

ولتحديد عدد األصوات املشار إليها يف الفقرة 1 من املادة 2 ويف الفقرة 2 من املادة 3، تصوت منظمات التكامل االقتصادي    
اإلقليمية بعدد أصوات الدول األعضاء فيها اليت هي أيضاً أعضاء يف اللجنة االقتصادية ألورواب. 

جيوز أن تصبح أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق البلدان األعضاء يف األمم املتحدة اليت قد تشارك يف بعض أنشطة اللجنة االقتصادية   -2
ألورواب - وفقاً للفقرة 11 من اختصاصات اللجنة - ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية التابعة هلذه البلدان اليت أحالت إليها 

الدول األعضاء فيها سلطات يف امليادين املشمولة هبذا االتفاق مبا فيها سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول األعضاء فيها.
ولتحديد عدد األصوات املشار إليها يف الفقرة 1 من املادة 2 ويف الفقرة 2 من املادة 3 تصوت منظمات التكامل االقتصادي    

اإلقليمية بعدد أصوات الدول األعضاء فيها اليت هي أيضاً أعضاء يف األمم املتحدة.
جيوز للبلدان مبوجب الفقرتني 1 و2 من هذه املادة أن تصبح أطرافاً متعاقدة يف هذا االتفاق:  -3

ابلتوقيع عليه دون التحفظ على التصديق؛ )أ( 
ابلتصديق عليه بعد التوقيع عليه رهناً ابلتصديق؛ )ب( 

ابالنضمام إليه.  )ج( 
يتحقق التصديق أو االنضمام إبيداع صٍك لدى األمني العام لألمم املتحدة.   -4

يفتح ابب التوقيع على هذا االتفاق من 12 تشرين الثاين/نوفمرب 1997 لغاية 30 حزيران/يونيه 1998. وميكن بعد ذلك، فتح ابب   -5
االنضمام إليه.

المادة 5

يصبح هذا االتفاق انفذاً يف اليوم الستني من اتريخ قيام مخسة بلدان من البلدان املشار إليها يف الفقرة 1 من املادة 4 من االتفاق   -1
ابلتوقيع دون حتفظ على التصديق أو إبيداعها صك التصديق أو االنضمام.

يصبح االتفاق انفذاً ابلنسبة ألي بلد يصدق عليه أو ينضم إليه يف اليوم الستني من اتريخ قيام البلد املذكور إبيداع صك التصديق   -2
أو االنضمام.

المادة 6

جيوز ألي طرف متعاقد أن ينسحب من هذا االتفاق إبخطار األمني العام لألمم املتحدة بذلك.  -1
يصبح االنسحاب انفذاً بعد اثين عشر شهراً من اتريخ تسلم األمني العام هذا اإلخطار.  -2

المادة 7

جيوز ألي بلد، عند التوقيع على هذا االتفاق دون حتفٍظ على التصديق أو إيداع صك تصديقه أو انضمامه أو يف أي وقٍت الحق،   -1
أن يعلن مبوجب إخطاٍر يوجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة أن هذا االتفاق يسري على مجيع األقاليم أو على أي إقليم من األقاليم 
اليت ميثلها على الصعيد الدويل. ويسري االتفاق على اإلقليم املذكور أو األقاليم املذكورة يف اإلخطار اعتباراً من اليوم الستني من تسلم 

األمني العام له أو اعتباراً من اتريخ نفاذ االتفاق إن مل يكن قد دخل بعد حيز النفاذ يف ذلك اليوم. 
جيوز ألي بلٍد قدم إعالانً وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة يقضي بتوسيع نطاق هذا االتفاق ليسري على أي إقليم ميثله على الصعيد الدويل   -2

أن يلغي سراين االتفاق ابلنسبة لذلك اإلقليم وفقاً ألحكام املادة 6. 
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المادة 8

يسوى قدر املستطاع أي نزاع ينشأ بني طرفني أو أكثر من األطراف املتعاقدة بشأن تفسري أو تطبيق أحكام هذا االتفاق ابلتفاوض   -1
فيما بينها.

يعرض أي نزاع ال يسوى ابلتفاوض على التحكيم إذا طلب ذلك أحد األطراف املتعاقدة املتنازعة، وبناء عليه حيال إىل حُمكٍم أو أكثر   -2
ختتارهم األطراف املتنازعة ابالتفاق فيما بينها. وإذا مل تتمكن األطراف املتنازعة من االتفاق على اختيار حمكٍم أو حمكمني يف غضون 
ثالثة أشهر من اتريخ طلب التحكيم، جاز ألي طرف من هذه األطراف أن يطلب من األمني العام لألمم املتحدة تسمية حُمكم واحٍد 

حُيال إليه النـزاع للفصل فيه.
يكون قرار احملكِّم املعنيَّ أو احملكمني املعينني وفقاً للفقرة 2 من هذه املادة ملزماً لألطراف املتعاقدة املتنازعة.  -3

المادة 9

جيوز لكل طرف متعاقد، عند التوقيع أو التصديق على هذا االتفاق أو االنضمام إليه، أن يعلن أنه ال يعترب نفسه ملَزماً ابملادة 8 من   -1
االتفاق. وال تكون األطراف املتعاقدة األخرى ملزمة ابملادة 8 جتاه أي طرف متعاقد أبدى هذا التحفظ.

جيوز ألي طرف متعاقد أبدى حتفظاً وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 1 من هذه املادة أن يسحب يف أي وقت هذا التحفظ إبخطار يوجهه   -2
إىل األمني العام لألمم املتحدة.

ال يقبل أي حتفٍظ آخر على هذا االتفاق أو على القواعد املرفقة به؛ إمنا جيوز ألي طرف متعاقد، وفقاً ألحكام املادة 1، أن يعلن أنه   -3
ال يعتزم تطبيق بعض القواعد أو أنه ال يعتزم تطبيق أي منها. 

المادة 10

جيوز تعديل نص االتفاق ذاته ونصوص تذييالته وفقاً لإلجراء التايل:
جيوز ألي طرف متعاقد أن يقرح تعديالً أو أكثر على هذا االتفاق وعلى تذييالته. وحيال نص أي تعديل مقرح بشأن االتفاق وتذييالته   -1
إىل األمني العام، الذي حييله إىل كل األطراف املتعاقدة ويبلغه جلميع الدول األخرى املشار إليها يف الفقرة 1 من املادة 4 من االتفاق.

يعترب أي تعديٍل مقرح ُمعمم وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة مقبوالً ما مل يبد أي طرف متعاقد اعراضاً عليه يف غضون ستة أشهر من   -2
اتريخ قيام األمني العام بتعميم التعديل املقرح.

خيطر األمني العام يف أقرب وقٍت ممكن مجيع األطراف املتعاقدة أبي اعراض أُبدي على التعديل املقرح. ويف حال إبداء أي اعراض   -3
على التعديل املقرح، يعترب التعديل غري مقبول وال يصبح انفذاً على اإلطالق. ويف حال عدم إبداء أي اعراض من هذا القبيل، يصبح 

التعديل انفذاً ابلنسبة جلميع األطراف املتعاقدة بعد ثالثة أشهر من انتهاء فرة الستة أشهر املشار إليها يف الفقرة 2 من هذه املادة. 

المادة 11

ابإلضافة إىل اإلخطار الذي تنص عليه املواد 2 و3 و5 من هذا االتفاق، يقوم األمني العام لألمم املتحدة إبخطار األطراف املتعاقدة 
مبا يلي:

حاالت التوقيع والتصديق واالنضمام وفقاً للمادة 4؛ )أ( 
تواريخ بدء نفاذ هذا االتفاق وفقاً للمادة 5؛ )ب( 

حاالت االنسحاب وفقاً للمادة 6؛ )ج( 
اإلخطارات الواردة وفقاً للمادة 7؛ )د( 
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اإلعالانت واإلخطارات الواردة وفقاً للفقرتني 1 و2 من املادة 9؛ )ه( 
بدء نفاذ أي تعديل اعتمد وفقاً للفقرتني 1 و2 من املادة 3؛ )و( 

بدء نفاذ أي تعديل وفقاً للفقرة 3 من املادة 10. )ز( 

المادة 12

جيوز للهيئات أو املؤسسات اليت يعينها أو يشرف عليها الطرف املتعاقد إشرافاً مباشراً أن تنفذ وفقاً هلذا االتفاق عمليات فحص تقين 
دورية ابلنيابة عن طرف متعاقد آخر، شريطة اتفاق كال الطرف املتعاقد املسجلة املركبة فيه والطرف املتعاقد الذي جُترى عمليات الفحص فيه.

المادة 13

بعد 30 حزيران/يونيه 1998 يودع النص األصلي هلذا االتفاق لدى األمني العام لألمم املتحدة الذي حييل نسخاً صحيحة مصدق 
عليها إىل كل بلٍد من البلدان املذكورة يف الفقرتني 1 و2 من املادة 4 من االتفاق.

* * *
إثبااتً ملا تقدم، قام املوقعون أدانه، املفوضون بذلك حسب األصول، بتوقيع هذا االتفاق.

حرر بفيينا، يف 13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997 يف نسخة واحدة ابللغات اإلنكليزية والروسية والفرنسية، وتعترب كل من هذه النصوص 
متساوية يف احلجية. 
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 التوييل 1
تكوين اللجنة اإلدارية ونظامها الداخلي

المادة 1

يتكون أعضاء اللجنة اإلدارية من مجيع األطراف املتعاقدة على االتفاق.

المادة 2

يقوم األمني التنفيذي للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب بتزويد اللجنة خبدمات األمانة.

المادة 3

تنتخب اللجنة يف دورهتا األوىل من كل عام رئيساً وانئباً للرئيس.

المادة 4

يدعو األمني العام لألمم املتحدة اللجنة إىل االنعقاد حتت إشراف اللجنة االقتصادية ألورواب مىت تطلب األمر وضع قاعدة جديدة 
أو تعديٍل لقاعدة.

المادة 5

تطرح القواعد اجلديدة املقرحة للتصويت. ويكون لكل بلد بوصفه طرفاً متعاقداً يف االتفاق صوت واحد. وألغراض اختاذ القرارات، 
يلزم توفر نصاٍب ال يقل عن نصف األطراف املتعاقدة. وألغراض حتديد النصاب، تصوت منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، بوصفها أطرافاً 
متعاقدة يف االتفاق، بعدد أصوات الدول األعضاء فيها. وجيوز ملمثل أي منظمة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية أن يديل أبصوات 

أعضائها البلدان ذات السيادة. وتوضع مشاريع القواعد اجلديدة أبكثرية ثلثي احلاضرين واملصوتني.

المادة 6

ُتطرح التعديالت املقرحة للتصويت. ويكون لكل بلد بوصفه طرفاً متعاقداً يف االتفاق ومطبق للقاعدة صوت واحد. وألغراض اختاذ 
القرارات يلزم توفر نصاب ال يقل عن نصف األطراف املتعاقدة املطبقة للقاعدة. وألغراض حتديد النصاب، تصوِّت منظمات التكامل االقتصادي 
اإلقليمية بوصفها أطرافاً متعاقدة يف االتفاق بعدد أصوات الدول األعضاء فيها. وجيوز ملمثل أي منظمة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية 

أن يديل أبصوات أعضائها البلدان ذات السيادة واملطبقة لالئحة. وتوضع مشاريع التعديالت على القواعد أبغلبية ثلثي احلاضرين واملصوتني.
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 التوييل 2
الشهادة الدولية للفحص التقني

تتوىل املراكز املعتمدة للفحص التقين مسؤولية إجــراء اختبارات الفحص ومنح شهادة االمتثال لشروط الفحص الــواردة يف القاعدة   -1
)القواعد( ذات الصلة املرفقة ابتفاق فيينا لعام 1997، وحتديد آخر موعد للفحص القادم يف السطر رقم 12-5 من الشهادة الدولية 

للفحص التقين، اليت يرد فيما بعد منوذج منها؛
تتضمن الشهادة الدولية للفحص التقين املعلومات املبينة أدانه. وقد تتخذ شكل كتيٍب حجمه A6 )105 × 148 مم(، وغالفه أخضر   -2
وصفحاته بيضاء، أو شكل صحيفة خضراء أو بيضاء حجمها A4 )210 × 297 مم( ومطوي ليأخذ الشكل A6 بطريقٍة يشكل 

فيها اجلزء املتضمن لإلشارة املميزة للدولة أو لألمم املتحدة رأس الشهادة املطوية. 
]وجيوز أن تكون الشهادة يف شكل إلكروين، شريطة تقدمي نسخة مطبوعة ومصدقة من الشهادة، عند الطلب[   

تطبع بنود الشهادة ومضموهنا ابللغة الوطنية للطرف املتعاقد الذي يصدرها مع االحتفاظ ابلرقيم.  -3
جيوز استخدام تقارير الفحص الدوري اليت تستفيد منها األطراف املتعاقدة كبديل. وحيال منوذج منها إىل األمني العام لألمم املتحدة   -4

كي يطلع األطراف املتعاقدة عليها.
تستخدم السلطات املختصة األحرف الالتينية حصراً يف كتابة مدخالت شهادة الفحص التقين سواء أكان ذلك خبط اليد أم ابلطباعة   -5

أم ابحلاسوب.

محتوى الشهادة الدولية للفحص التقني

 حيز لإلشارة املميزة للدولة
أو لألمم املتحدة

--------------------------------------------------------------------------------------

)السلطة املختصة(

)1( --------------------------------------------------------------------------------------   

الشهادة الدولية للفحص التقين)2(

عنوان "الشهادة الدولية للفحص التقين" ابللغة الوطنية.  )1(
العنوان ابللغة الفرنسية.  )2(
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الشهادة الدولية للفحص التقين
 ........................................................................... رقم لوحة الرخيص )التسجيل( الرقم  -1
 ............................................................................................ رقم تعريف املركبة  -2
)3( .................................................................. التسجيل األول بعد التصنيع )الدولة، اهليئة(  -3
اتريخ التسجيل األول بعد التصنيع.............................................................................   -4
اتريخ الفحص التقين.........................................................................................   -5
قراءة العدَّاد يف وقت آخر فحص )إن ُوِجد(................................................................... [  -6[

شهادة االمتثال
تصدر هذه الشهادة للمركبة احملددة يف إطار البندين )1( و)2( اليت متتثل يف التاريخ املبني ويف إطار البند )5( للقاعدة   -]7[
)القواعد( املرفقة ابتفاق عام 1997 املتعلقة ابعتماد شروٍط موحدة لعمليات الفحص التقين الدورية للمركبات ذات العجالت 

وابالعراف املتبادل هبذه العمليات. 
ختضع املركبة لعملية فحص تقين قادمة مبوجب القاعدة )القواعد( الواردة يف إطار البند 6 يف اتريخ أقصاه:  -]8[

التاريخ: )اليوم/الشهر/السنة()4(................................................................................   
الصادرة من.................................................................................................   - ]9[
يف )املكان(.................................................................................................   -]10[
 ..................................................................................................... التاريخ  -]11[
التوقيع......................................................................................................   -]12[

)5(

اهليئة والدولة اليت سجلت فيهما املركبة للمرة األوىل بعد تصنيعها، إذا توفر ذلك.  )3(
]تنطبق آخر يوم يف الشهر، إن مل يُذكر اليوم[  )4(

ختم أو طابع اهليئة املصدرة هلذه الشهادة.  )5(
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عملية )عمليات( الفحص التقين الدورية الالحقة)1(  -13

)6( ................................................................................... نفذها )مركز ]االختبار[(  -1-13
)7( .........................................................................................................  -2-13

)خامت(
 ..................................................................................................... التاريخ  -3-13
التوقيع......................................................................................................   -4-13
 .......................................................... عملية الفحص القادمة يف موعد أقصاه )الشهر/السنة(  -5-13
] ................................................................... ]13-6- قراءة العدَّاد وقت آخر فحص )إن ُوِجدت

تكرر البنود من 1 ]3[ -1 إىل 1 ]3[ -5 إذا كانت الشهادة ستستخدم لعمليات فحٍص تقين دورية سنوية الحقة.  )6(
اسم وعنوان ودولة مركز ]االختبار[ املعتمد لدى اهليئة املختصة.  )7(
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 التوييل3
تطابق عملية الفحص التقني الدوري

جيب أن يتحقق كل طرف متعاقد، أو سلطته املختصة، قبل التصديق ملراكز االختبار، من وجود ترتيبات وإجــراءات ُمرضية تكفل 
موضوعية وجودة عمليات الفحص التقين العالية اليت جُترى وفق األساليب املوصى هبا احملددة يف القواعد.

وحرصاً على احلفاظ على جودة عالية مبرور الزمن، ينبغي أن يضع الطرف املتعاقد نظاماً يشمل عمليات الرخيص إبجراء عمليات 
الفحص التقين واإلشراف عليها، أو تعليق الرخيص، أو إلغائه.

وتشمل الرتيبات واإلجــراءات املتطلبات التالية كحد أدىن. وسعياً لتحقيق معايري عالية لعمليات الفحص التقين، ُيسمح لألطراف 
املتعاقدة بوضع متطلبات إضافية.

يرافق االختبار ويعداته  -1

تتحقق األطراف املتعاقدة من أن معدات االختبار املستخدمة إلجراء عمليات الفحص التقين تستويف املواصفات التقنية الدنيا املبينة يف   1-1
القواعد. وميكن أن تشمل املعدات استخدام وحدات االختبار املتنقلة، عند االقتضاء.

حسب فئة املركبة، جُترى عمليات الفحص التقين ابستخدام مرفق االختبار املالئم الذي يتاح فيه حيز كاٍف لتقييم املركبات يستويف   2-1
شروط الصحة والسالمة الضرورية.

تتحقق األطراف املتعاقدة من أن مراكز االختبار، أو السلطة املختصة، عند االقتضاء، حتافظ على مرافق االختبار وفق مواصفات اجلهة   3-1
الصانعة.

تُعاير دورايً املعدات املستخدمة يف عمليات القياس ويُتحقق منها وفق املواصفات اليت يقدمها الطرف املتعاقد املعين، أو اجلهة صانعة   4-1
املعدات.

يراكف االختبار  -2

ص الطرف املتعاقد، أو سلطته املختصة، مراكز االختبار اليت جُيري فيها املفتشون عمليات الفحص التقين. يُرخِّ  1-2
الستيفاء املتطلبات الدنيا من حيث إدارة اجلودة، متتثل مراكز االختبار للمواصفات اليت يضعها الطرف املتعاقد الذي مينح التصديق.   2-2

وحترص مراكز االختبار على موضوعية عمليات الفحص التقين وجودهتا العالية.

المزتشون  -3

قبل أن جُيري املفتش عمليات فحص تقنية دوري، جيب التحقق من أن هذا الشخص لديه املعرفة، واخلربة، واملهارات املالئمة.  1-3
تكفل األطراف املتعاقدة، أو السلطات املختصة، تلقي املفتشني التدريب األويل املالئم وتدريب جتديد املعلومات املناسب، أو إخضاعهم   2-3

المتحان مالئم، يشمل العناصر النظرية والعملية، حىت ميكن الرخيص هلم إبجراء عمليات الفحص التقين الدوري.
وعند إجراء عمليات الفحص التقين، جيب على املفتشني أن يتصرفوا بشكل مستقل وأال يتأثر حكمهم بتضارب املصاحل، ومن بينها   3-3

املصاحل االقتصادية أو الذاتية الطابع.
ويُعلم الشخص الذي يقدم املركبة لالختبار أبي أوجه قصور يتم حتديدها يف املركبة ويتعني إصالحها.  4-3

وال جيوز تعديل نتائج فحص تقين ألغراض جتارية. وال جيوز تعديل نتائج فحص تقين، عند االقتضاء، إال من ِقبل اهليئة املشرفة، أو وفق   5-3
. اإلجراء الذي تضعه السلطة املختصة، إذا كانت نتائج الفحص التقين خاطئة بشكل بنيِّ
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اإلشراف على يراكف االختبار  -4

تكفل األطراف املتعاقدة اإلشراف على مراكز االختبار. وحتدد األطراف املتعاقدة القواعد واإلجــراءات اليت تشمل التنظيم، واملهام،   1-4
واملواصفات، ومن بينها شروط االستقاللية املنطبقة على العاملني يف اهليئة املشرفة.[
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 المرفق الخايس

 قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تشارك بانتظام
يف أنشطة المنتدى العالمي

AECCwww.aecc.eu -  رابطة احلد من االنبعااثت ابستعمال األجهزة احلفازة اخلافضة للتلوث
BIPAVEbipaver.org/ - املكتب الدويل الدائم لرابطات ابئعي وملبسي اإلطارات 
CAETSwww.caets.org/ - اجمللس الدويل ألكادمييات العلوم اهلندسية والتكنولوجية 

CEFIC - ATCاللجنة التقنية لصانعي املضافات البرولية يف أورواب 
CEMAwww.atc-europe.org/ - اللجنة األوروبية لرابطات صانعي اآلالت الزراعية 

CIwww.consumersinternational.org/ - املنظمة الدولية للمستهلكني 
CITAcitainsp.org/ - اللجنة الدولية لفحص املركبات اآللية 

CLCCRwww.clccr.org/ - الرابطة الدولية لصناعة اهليكل واملقطورات 
CLEPAclepa.eu/ - الرابطة األوروبية ملوردي السيارات 
EGEAwww.egea-association.eu/ - الرابطة األوروبية للمعدات املرأبية 

EICwww.eic-uk.co.uk/ - جلنة الصناعات البيئية 
EMAwww.truckandenginemanufacturers.org/ - رابطة صانعي الشاحنات واحملركات 

ETRMAwww.etrma.org/ - الرابطة األوروبية لصانعي اإلطارات املطاطية واملطاط 
ETRTO- www.etrto.org/ - املنظمة التقنية األوروبية لصناعة اإلطارات املطاطية واحلواف 

EUROMOTwww.euromot.eu/ - الرابطة األوروبية لصانعي احملركات الداخلية االحراق 
FEMwww.fem-eur.com/ - االحتاد األورويب ملناولة املواد 

FEMFMwww.femfm.com/ - احتاد الصانعني األوروبيني للمواد املقاومة للتآكل 
FIAwww.fia.com/ - االحتاد الدويل للسيارات 

FIA Foundationwww.fiafoundation.org/ - مؤسسة السيارة واجملتمع 
Global NCAPwww.globalncap.org/ - الربانمج العاملي لتقييم السيارات اجلديدة 

GTBwww.gtb-lighting.org/ - فريق اخلرباء الدويل ألضواء السيارات واإلشارات الضوئية 
ICCTwww.theicct.org/ - اجمللس الدويل للنقل النظيف 

IECwww.iec.ch/ - اللجنة الدولية للتقنية اإللكرونية 
IMMAwww.immamotorcycles.org/ - الرابطة الدولية لصانعي الدراجات النارية 

IRUwww.iru.org/ - االحتاد الدويل للنقل الربي 
ISOwww.iso.org/ - املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

ITMAitma-europe.com/ - رابطة صانعي اإلطارات املطاطية املستوردة 
JAPIAwww.japia.or.jp/ - الرابطة الياابنية لصناعة أجزاء السيارات 

http://www.aecc.eu
http://www.caets.org/
http://www.consumersinternational.org/
http://www.clccr.org/
http://www.egea-association.eu/
http://www.eic-uk.co.uk/
http://www.truckandenginemanufacturers.org/
http://www.etrma.org/
http://www.etrto.org/
http://www.euromot.eu/
http://www.fem-eur.com/
http://www.femfm.com/
http://www.fia.com/
http://www.fiafoundation.org/
http://www.globalncap.org/
http://www.theicct.org/
http://www.iec.ch/
http://www.iru.org/
http://www.iso.org/
http://www.japia.or.jp/
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المرفق الخايس قائشف قااشميشاد اير راحكوميف رال  تلا ت قاعليام   أعلةف راشملا  راتااش   

LG Europewww.aegpl.eu/ - الرابطة األوروبية للمركبات العاملة ابلغاز املسيِّل 
MEMAwww.mema.org/ - الرابطة الدولية لصانعي السيارات واملعدات 

NGV Globalwww.iangv.org/ - قاعدة املعارف املتعلقة ابملركبات العاملة ابلغز الطبيعي 
NGVA Europewww.ngva.eu/ - الرابطة األوروبية للمركبات العاملة ابلغاز الطبيعي 

OICAwww.oica.net/ - املنظمة الدولية لصانعي املركبات اآللية 
RVwww.rvia.org/ - رابطة صناعة مركبات الرفيه 

SAE Internationalwww.sae.org/ - مجعية مهندسي السيارات 
T&Ewww.transportenvironment.org/ - منظمة النقل والبيئة 

USTMAwww.ustires.org/ - الرابطة األمريكية لصانعي اإلطارات املطاطية 
UITPwww.uitp.org/ - االحتاد الدويل للنقل الربي 

WBIAwbia.ch - الرابطة العاملية لصناعة الدراجات 
WBUwww.worldblindunion.org/ - االحتاد العاملي للمكفوفني 

http://www.aegpl.eu/
http://www.mema.org/
http://www.iangv.org/
http://www.ngva.eu/
http://www.oica.net/
http://www.rvia.org/
http://www.sae.org/
http://www.transportenvironment.org/
http://www.ustires.org/
http://www.worldblindunion.org/
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راتشفيف رالمييشيف - يمار الجزء 1 
تُعّرف العملية التنظيمية االحتادية يف كندا بواسطة شروط قانونية حمددة معروضة يف قانون الصكوك النظامية وشروط السياسات املوضحة 

يف توجيه جملس الوزراء بشأن تبسيط التنظيم. 

اللوائح كاك ين صكوك السياسات 
توضع اللوائح يف كندا من قبل حاكم اجمللس، أو وزير، أو وكالة إدارية، يكون الربملان قد أسند إليها سلطته مبوجب قانون. واللوائح هي 

شكل من أشكال القانون - إذ إن هلا أتثرياً قانونياً ُملزِماً وتنص يف العادة على قواعد عامة بدالً من قواعد حمددة توّجه ألشخاص أو أوضاع. 
وتفرض العملية الوارد شرحها هنا أبن املسؤولني الرمسيني قد أجروا تقييماً جملموعة من الصكوك املتاحة لديهم لتحقيق هدف من أهداف 

السياسات وقّرروا أن تلك الالئحة تشكل جزءاً ضرورايً من جمموعة الصكوك.

استعراض عام للعملية االتوادية لوضا اللوائح 
متت هيكلة العملية االحتادية لوضع اللوائح حبيث ميكنها توفري هنج متسق حيال وضع اللوائح على مستوى احلكومة فيما تكفل يف 

الوقت نفسه الوفاء ابلتزامات السياسات وااللتزامات القانونية حلكومة كندا.

الخطوة 1: المشاورة العامة غير الرسمية 
تقدم الوثيقة موجزاً جتميعياً غري تقين للمعلومات ميكِّن اجلمهور من فهم املسالة اليت تنظر احلكومة يف معاجلتها من خالل لوائح، فتتاح 
بذلك الفرصة للجمهور للتعليق على املسائل والُنهج التنظيمية اليت يُنظر فيها ملعاجلة تلك املسائل. وتزود الوثيقة الكنديني ابملعلومات عن طبيعة 
املسألة املتعلقة ابلسياسة العامة وما يرتب عليها من آاثر وتشركهم فيها، استناداً إىل ما هو متاح من األدلة، أو العلم، أو املعرفة. وهي ُتشرك 

الكنديني أيضاً يف وضع أهداف السياسات.

الخطوة 2: بيان فرز التأثيرات 
تتمثل اخلطوة األوىل يف عملية وضع اللوائح يف تقييم مستوى أتثري املقرح التنظيمي وإعداد بيان فرز التأثريات واحلصول على موافقة 

أمانة جملس اخلزانة على البيان.
كما حُيدد يف هذه املرحلة التأثري احملتمل ملقرح ما على التجارة الدولية. ويف احلاالت اليت تعجز فيها هيئة تنظيمية عن إجراء تقييم كاٍف 

هلذا التأثري، تتشاور أمانة جملس اخلزانة مع إدارة الشؤون اخلارجية والتجارة والتنمية. 

الخطوة 3: تحليل وتطوير بيان تحليل التأثير التنظيمي 
يتطلب توجيه جملس الوزراء بشأن تبسيط التنظيم من اهليئات التنظيمية إجراء حتليالت مفّصلة ومشاورات شاملة عند وضع مقرح 
تنظيمي. مث تُلخص نتائج هذه العمليات وتُعَرض على صانعي القرار واجلمهور ضمن بيان حتليل التأثري التنظيمي. وتقدم هذه الوثيقة جتميعاً مقنعاً 
وغري تقين للمعلومات اليت متكن اجلمهور على اختالف أنواعه من فهم القضية اليت جيري تنظيمها، وسبب تنظيم القضية، وأهداف احلكومة 
والتكاليف واملنافع املرتبطة ابلتنظيم، ومن سيتأثر هبا، ومن هي اجلهات اليت متت استشارهتا عند وضع التنظيم، وكيف ستقوم احلكومة بتقييم وقياس 

أداء التنظيم مقابل أهدافها احملددة.
وحتّدد اهليئات التنظيمية األطراف اليت قد تكون معنية ابملقرح التنظيمي أو اليت تتأثر به، وتتيح هلذه األطراف فرصة املشاركة يف مشاورات 

مفتوحة يف مجيع مراحل العملية التنظيمية.
وعند إجراء املشاورات بشأن وضع املقرح التنظيمي، تقوم اهليئة التنظيمية مبا يلي: 

إحاطة الكنديني علماً وإشراكهم بطبيعة ومضامني قضية السياسة العامة ابالستناد إىل األدلة أو العلوم أو املعارف املتوفرة؛  •
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وإشراك الكنديني يف عملية وضع أهداف السياسات؛  •
وعرض العملية واجلداول الزمنية أبسلوب واضح حبيث يتسىن لألطراف املتأثرة القيام بتنظيم املسامهات وتقدميها؛  •

وتزويد الكنديني واألطــراف املتأثرة ابلتعقيبات يف حينها بشأن نتائج املشاورات واألولــوايت اليت ينظر فيها يف سياق عمليات صنع   •
القرارات. 

الخطوة 4: صياغة مشروع اللوائح 
وُتصاغ التوجيهات التحريرية ابللغتني الرمسيتني املتداولتني يف كندا )اإلنكليزية والفرنسية(.

الخطوة 5: المعاينة والتختيم من قبل المجلس التشريعي لوزارة العدل الكندية 
جُتري وزارة العدل معاينة قانونية جلميع اللوائح املقرحة لضمان ما يلي: 

أن الالئحة قد أجيزت مبوجب قانون متكيين؛  •
أن الالئحة ال تشكل استعماالً غري عادي أو غري متوقع للسلطة اليت تتم مبوجبها؛  •

أن الالئحة ال تنتهك على حنو غري مالئم احلقوق واحلرايت القائمة وأهنا ال تتعارض مع ميثاق احلقوق واحلرايت أو مع القانون التأسيسي   •
لعام 1982؛

أن شكل وصياغة مشروع الالئحة يتوافقان مع املعايري املعمول هبا.   •

الخطوة 6: التقديم الموقّع يُرفع إلى مكتب المجلس الخاص - نظام المجلس 
توّجه املقرحات التنظيمية، فور املوافقة على تقدميها من قبل الوزير املتكفل هبا، إىل مكتب اجمللس اخلاص - نظام اجمللس، املسؤول 

عن عرض املقرح على جملس اخلزانة. 

الخطوة 7:  اجتماع مجلس الخزانة وقراره
تكون أمانة جملس اخلزانة مسؤولة عن تقدمي عرض موجز لوزراء جملس اخلزانة حول املقرحات التنظيمية. ويُطلب إىل مسؤويل اهليئة 

التنظيمية أحياانً أن يكونوا حاضرين أثناء االجتماع لتقدمي معلومات إضافية. 
وجيوز جمللس اخلزانة بوصفه جلنة من جلان جملس الوزراء أن يتخذ أايً من القرارات التالية: 

املوافقة على النشر املسبق لالئحة املقرحة أو رفضها؛  •
املوافقة على طلبات اإلعفاء من النشر املسبق أو رفضها؛  •

إرسال البند إىل جملس الوزراء أو إحدى جلانه األخرى للنظر فيه؛  •
إعادة إحالة املسألة إىل الوزير املسؤول ملزيد من الدراسة واملعلومات؛  •

إرجاء البند إىل اجتماع آخر.   •

الخطوة 8: النشر المسبق يف الجريدة الرسمية الكندية، الجزء األول 
حني يتم احلصول على موافقة جملس اخلزانة، يقوم مكتب اجمللس اخلاص - نظام اجمللس بتوجيه الالئحة املقرحة وبيان حتليل التأثري 

التنظيمي املصاحب هلا إىل اجلريدة الرمسية الكندية، مديرية األشغال العامة واخلدمات احلكومية يف كندا. 
ومن مَثّ يتم النشر املسبق لالئحة املقرحة وبيان حتليل التأثري التنظيمي يف اجلريدة الرمسية الكندية، اجلزء األول. ومن خالل النشر يف 
اجلزء األول تقوم احلكومة إبشراك الكنديني يف العملية التنظيمية. ويتيح النشر املسبق الفرصة جلميع الكنديني إلبداء تعليقاهتم على الالئحة املقرحة 

قبل وضعها. 
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التماس الموافقة النهائية والنشر والتسجيل 
عقب فرة النشر املسبق، يُتخذ الكثري من اخلطوات ذاهتا اثنيًة يف شكٍل معّدل إلكمال عملية وضع اللوائح.

الخطوة 9: التحليل الالحق للنشر المسبق
يُنظر حبرٍص ودقة يف مجيع التعليقات املتلقاة أثناء الفرة السابقة للنشر لتقرير إن كان مثة ما يربر إجراء تغيريات على النص. 

وإذا ما لزم إجــراء تغيريات على الالئحة املقرحة، يقوم اجمللس التشريعي لــوزارة العدل مبعاينتها وإجــراء التغيريات اليت يراها مناسبة. 
وابإلضافة إىل التعليقات العامة أو تعليقات أصحاب املصلحة، يُنظر يف التغيريات اليت قد تكون طرأت، حملياً، أو دولياً، ومن شأهنا أن تؤثر يف 

الصياغة اللغوية لالئحة املقرحة أو الغرض منها. 

الخطوة 10: المعاينة والتختيم من قبل المجلس التشريعي لوزارة العدل الكندية 
يؤدي اجمللس التشريعي لوزارة العدل مهمة املعاينة القانونية يف هذه املرحلة على غرار ما فعل أثناء الفرة السابقة للنشر  )انظر اخلطوة 4(.

الخطوة 11: رفع التقديم التنظيمي النهائي إلى مكتب المجلس الخاص - نظام المجلس 
فور موافقة الوزير املسؤول )الوزراء املسؤولني( على املقرح التنظيمي النهائي، تُرسل الواثئق ذات الصلة إىل الكاتب املساعد لدى اجمللس 

اخلاص. وجيب أن ترد مجيع الواثئق ابللغتني الرمسيتني املتداولتني يف كندا )اإلنكليزية والفرنسية( ما مل يُنص على خالف ذلك. 

الخطوة 12: وضع الالئحة من قبل حاكم المجلس 
يُعترب حاكم اجمللس مبثابة احلاكم العام لكندا الذي يعمل بناء على مشورة جملس الوزراء. وكان جملس اخلزانة منذ شهر كانون األول/

ديسمرب 2003 يسدي املشورة إىل احلاكم العام ابإلانبة عن اجمللس اخلاص للملكة. 
وعلى غرار املقرحات اليت تلتمس النشر املسبق، تقوم أمانة جملس اخلزانة ابطالع الوزراء إبجياز على املقرحات املقدمة اليت تلتمس 
املوافقة النهائية. ومن مَثّ ينظر الوزراء يف نتائج النشر املسبق إىل جانب معلومات أخرى يف املقرح التنظيمي ويقررون إن كان ينبغي تقدمي توصية 

للحاكم العام القيام بوضع اللوائح على النحو اليت ُعرضت به يف شكلها النهائي.  

الخطوة 13: التسجيل وبدء النفاذ والنشر يف الجريدة الرسمية الكندية، الجزء الثاني 

التسجيل 
رغم أنه ُيطلب إحالة الالئحة إىل الكاتب املسؤول لتسجيلها يف غضون سبعة أايم، فإن التسجيل جيري يف العادة يف غضون 48 ساعة 
من اجتماع جملس اخلزانة الذي يُنظر يف الالئحة فيه. ويُعنّي لالئحة رقم يسبقه املختصر SOR الذي يرمز إىل األنظمة واللوائح القانونية أو املختصر 

SI الذي يشري إىل الصكوك القانونية.

بدء النزاذ
عادة ما تدخل اللوائح اليت جيب تسجيلها حيز النفاذ يف منتصف ليل يوم التسجيل أو يف يوم اتٍل للتسجيل حُيدد يف اللوائح.

النشر
تُنشر اللوائح يف اجلريدة الرمسية الكندية، اجلزء الثاين، يف غضون 23 يوماً من تسجيلها )ينشر اجلزء الثاين يوم األربعاء مرة كل أسبوعني(
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الجزء 2    ر م يمايف راعيا رد وراشتايير ورافورئ  ة رااين

نظام إدارة صناعة السيارات يف الاين أوالً- 

تشارك إدارة صناعة السيارات يف الصني بصفة أساسية يف إدارة مشاريع االستثمار، والشركات املصنِّعة، ونفاذ املنتجات إىل األسواق، 
وتسجيل املركبات اجلديدة، والتأمني، والفحص السنوي للمركبات، وجتارة الواردات والصادرات، واإلشراف على األسواق، واسرجاع املنتجات، 
وإعادة تدوير املركبات املخرَّدة، والتفكيك، حبسبان ذلك عملية جامعة جُترى مع السلطات املختصة النظرية، ومن بينها اللجنة الوطنية للتطوير 
واإلصالح، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات، ووزارة اإليكولوجيا والبيئة، ووزارة األمن العام، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، وإلدارة احلكومية 

لتنظيم األسواق، وغري ذلك.
وابلنسبة إلدارة صناعة السيارات، تشمل القوانني واللوائح املعنية بصفة أساسية ما يلي:

قانون مجهورية الصني الشعبية لسالمة حركة املرور على الطرق
قانون مجهورية الصني الشعبية للطرق السريعة
قانون مجهورية الصني الشعبية حلفظ الطاقة

قانون مجهورية الصني الشعبية ملنع تلوث الغالف اجلوي ومراقبته
قانون مجهورية الصني الشعبية ملنع ومراقبة تلوث البيئة ابلضوضاء

قانون مجهورية الصني الشعبية لتوحيد املعايري
قانون مجهورية الصني الشعبية جلودة املنتجات

قانون مجهورية الصني الشعبية حلماية حقوق املستهلكني ومصاحلهم
لوائح مجهورية الصني الشعبية بشأن التصديق واالعتماد

لوائح مجهورية الصني الشعبية بشأن النقل الربي

نظام الاين لمعايير ولوائح السيارات ثانياً- 

نظام الصين لمعايير ولوائح السيارات )أ( 
منذ نشر "قانون مجهورية الصني الشعبية لتوحيد املعايري" يف أيلول/سبتمرب 1988، تنقسم معايري الصني الوطنية إىل معايري إلزامية 
ومعايري موصى هبا اتباعاً للممارسة الدولية. وبصدد منتجات السيارات، تشري املعايري اإللزامية إىل املعايري يف جماالت السالمة، ومحاية البيئة، وتوفري 
الطاقة، ونظام منع السرقة املكافئة للوائح التقنية العاملية، بينما تشري املعايري املوصى هبا إىل املعايري األساسية، مثل طريقة االختبار العامة، وقابلية 
التبادل، ومقاييس الوصالت، واملواد العامة، وإىل عدد قليل من املعايري غري اإللزامية ذات الصلة حبالة املنتجات التقنية. ويتأسس نظام الصني ملعايري 
السيارات اإللزامية على البحث يف النظام العاملي النمطي للوائح التقنية للمركبات وحتليله، وعلى حمتوى حمدد، والئحة اللجنة االقتصادي ألورواب 
)اليت أُعيدت تسميتها لتصبح الئحة األمم املتحدة( اليت أصدرهتا جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب لتكون مبثابة املرجع الرئيسي يف البداية. 
ومع مرور الزمن، أدارت الصني أداء املركبات من حيث السالمة، ومحاية البيئة، وتوفري الطاقة، وراقبته بشكل فعال واثبرت على حتديث تكنولوجيا 

منتجات السيارات وجودهتا بوضع نظام املعايري اإللزامية للسيارات وحتديثه.
وحبلول متوز/يوليه 2018، مت يف الصني وضع إطار كامل لنظم معايري السيارات يتألف من معايري إلزامية، ومعايري موصى هبا، ومعايري 

صناعية، من بينها املعايري التالية املنشورة:
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املعايري اإللزامية )GB(: 121 بنداً، منها 99 بنداً للمركبات اآللية، و22 بنداً للدراجات النارية؛
املعايري املوصى هبا )GB/T(: 370 بنداً، منها 344 بنداً للمركبات اآللية، والبقية للدراجات النارية؛

املعايري الصناعية )QC/T(: 802 بنداً، منها 724 للمركبات اآللية، والبقية للدراجات النارية؛
ويبنيَّ الشكل 1 النظام الصيين ملعايري السيارات والكميات والتصنيف )تشري العالمة + إىل الكمية املعيارية للمركبات اآللية زائد الكمية 

املعيارية للدراجات النارية(.

 الشكل 1

النظام الصيني لمعايير السيارات والتصنيف والكميات
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international technical regulations. While recommended standards refer to the basic ones like general test 
method, interchangeability, connection dimension, general materials, and a few of standards related to 
product technical condition, which are not mandatory. China auto mandatory standard system is established 
on the basis of researching and analysing global typical vehicle technical regulation system and specific 
content, and with ECE Regulation (renamed as UN Regulation) issued by Economic Commission for 
Europe, United Nations as the main reference at the beginning. Over the years, China has carried out 
effective administration and control on the performance of vehicle safety, environment protection and energy 
saving and has continuously upgraded the auto product technology and quality through the establishment and 
improvement of auto mandatory standard system. 

 Up to July of 2018, a complete auto standard system framework composed of mandatory 
standards, recommended standards and industrial standards has been established in China, including the 
published standards as follows: 

 Mandatory standards (GB): 121 items, including 99 items for motor vehicle, 22 items for 
motorcycle; 

 Recommended standards (GB/T): 370 items, including 344 items for motor vehicle, remaining 
items for motorcycle; 

 Industrial standards (QC/T): 802 items, including 724 items for motor vehicle, remaining items 
for motorcycle;  

Figure 1 is the present China's auto standard system and quantity in classification (The plus sign means the 
standard quantity of motor vehicle plus that of motorcycle). 

Figure 1   China Auto Standard System Classification and Quantity 

 

إجراءات صياغة معايير السيارات ومراجعتها يف الصين )ب( 
تتضمن إجراءات صياغة معايري السيارات ومراجعتها يف الصني ما يلي بوجه عام: وضع مشروع املعيار، واملوافقة على املشروع، والصياغة، 

والتماس اآلراء، واستعراض املشروع، وتقدميه بغية املوافقة عليه، واملوافقة، والنشر، واالستعراض الدوري.
ومن األمثلة على ذلك، املعيار اإللزامي الذي يكافئ الالئحة التقنية الدولية. وال تتجاوز املدة املنقضية منذ املوافقة على مشروع املعيار 
حىت املوافقة على املعيار ونشره 36 شهراً. وجيوز، عند الطلب، أتجيل املعيار يف ظروف استثنائية. وال تتجاوز مدة التأجيل سنة واحدة. وجيوز 

أتخري املعيار مرتني فحسب.
وضع مشروع املعيار واملوافقة عليه: تُقيِّم اللجنة التقنية الوطنية لتوحيد معايري السيارات )NTCAS( واللجان الفرعية املعنية 
مشاريع املعايري اجملمعة. ومبوافقة وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف مجهورية الصني الشعبية )MIIT( وابالتفاق مع إدارة مجهورية 

الصني الشعبية لتوحيد املعايري )SAC(، ميكن إصدار خطة صياغة املعيار ومراجعته.
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الصياغة: وفق خطة صياغة ومراجعة املعايري اإللزامية الوطنية، تنشئ اللجنة التقنية الوطنية لتوحيد معايري السيارات فريقاً عاماًل 
لصياغة املعيار يتألف من ممثلني وخرباء من اإلدارات احلكومية، واجلمعيات، والشركات، واملؤسسات، ووكاالت الفحص، وهيئات 

التصديق واالعتماد، واملستهلكني، يتوىل صياغة املعيار استناداً إىل قواعد جتميع املعايري.
التماس اآلراء: بعد مناقشة مشروع املعيار بشكل كاف، يتوصل الفريق العامل إىل توافق يف اآلراء ويضع املشروع إلبداء 

التعليقات عليه، ويقدمه إىل اللجنة الفرعية املعنية لدراسته رمسياً وإبداء رأيها فيه، ويلتمس آراء اجلمهور خالل مدة شهر واحد.
مراجعة مشروع املعيار: تتوىل اللجنة الفرعية املعنية والفريق العامل مسؤولية التعامل مع اآلراء من مجيع اجلوانب وتعديل مشروع 
إبداء التعليقات وتعد املشروع للمراجعة. وبعد موافقة وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف مجهورية الصني الشعبية، يُعقد اجتماع 

ملراجعة مشروع املعيار.
تقدمي املعيار للموافقة عليه: بعد اجتماع استعراض مشروع املعيار، يوضع املشروع للموافقة عليه وتدقق فيه اللجنة التقنية مرة أخرى 
وتقدمه إىل وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف مجهورية الصني الشعبية وإدارة مجهورية الصني الشعبية لتوحيد املعايري للموافقة عليه.

املوافقة والنشر: ال مُتنح املوافقة على املعيار اإللزامي إال بعد دراسته يف اجتماع تعقده جلنة إدارة مجهورية الصني الشعبية 
لتوحيد املعايري وتتوىل هذه اإلدارة نشره.

االستعراض الدوري: بعد إعمال املعيار اإللزامي، يصبح االستعراض الدوري للمعيار ضرورايً وُيستند فيه إىل التطورات العلمية 
والتكنولوجية واحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية. وعادة ما تكون الفرة الالزمة لالستعراض أقل من مخس سنوات.

ميــثــل الــشــكــل رقـــم 2 أدانه الــرســم التخطيطي ملــســار خــطــوات وضـــع مــعــايــري الــســيــارات ومــراجــعــتــهــا يف الــصــني. ويُـــبـــنيِّ الــشــكــل 3 
املخطط التنظيمي للجنة الوطنية التقنية لتوحيد معايري السيارات وجلاهنا الفرعية وعددها 30 جلنة املسؤولة عن صياغة املعايري ومراجعتها، كل يف 

جمال اختصاصها.
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 الشكل 2

الرسم التخطيطي لمسار خطوات صياغة المعايير ومرجعتها يف الصين
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Figure 2   The Flow Chart of Auto Standard Formulation and Revision in China 

 
 

Figure 3   The Organization Chart of NTCAS and its 30 Subcommittees 
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شكل 3
ال

 

ت ولجانها الفرعية الثالثين
سيارا

الخارطة التنظيمية اللجنة التقنية الوطنية لتوحيد معايير ال
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قةان راعيا رد وعيام رافورئ  رالمييشيف ة راشما الجزء 3 

قانون المركبات اآللية وتاريخه أوالً- 

إن أول قانون متعلق ابملركبات اآللية مت إصداره هو قانون املركبات اآللية اهلندي رقم 1914. وقد حّل حمله الحقاً قانون املركبات اآللية 
رقم 1939 ومن مَثّ قانون املركبات اآللية رقم 1988. ويغطي قانون املركبات اآللية الشروط التقنية إلنشاء املركبات اآللية وصيانتها. ومبوجب 
هذا القانون، تعد وزارة النقل الربي والطرق السريعة من حني آلخر إطاراً يضّم شروطاً إلزامية معينة يف شكل قواعد. وتصدر هذه القواعد كإخطار 

.)CMVR( "1989 - ويكون عنواهنا "القواعد األساسية للمركبات اآللية

السياسات الوكويية وافغراض والتقدم المورز يف قطاع المركبات اآللية ثانياً- 

يؤدي قطاع النقل دوراً رئيسياً يف تنمية اهلند، ذلك البلد الشاسع واملعروف ابلتنوع. وينمو االقتصاد اهلندي مبعدل يفوق 7 يف املائة يف 
العام. وابتباع احلكومة سياسات تقدمية حافزة لالستثمار والنمو، تطمح اهلند إىل حتقيق رقم مزدوج من النمو. وتشري التقديرات إىل أن مسامهة 

قطاع املركبات اآللية يف الناتج احمللي اإلمجايل تراوح بني 7 و8 يف املائة.
وقد اعتمدت حكومة اهلند سياسات إلنشاء بىن حتتية للطرق كافية وآمنة، وتصنيع مركبات مالئمة للمستهلكني ومراعية للبيئة تقوم 

على التكنولوجيا. وُتستعرض هذه السياسات ابستمرار لتليب تطلعات اهلند وحتقق إمكاانت قطاع السيارات.
وإبعداد الصيغة النهائية لسياسة وقود السيارات يف عام 2002، وخطة املهمة املتعلقة ابلسيارات يف العام 2006. أحرزت اهلند تقدماً 
ملموساً يف مضمار معايري االنبعااثت والسالمة، وحتسني جودة الوقود، وترويج التقاانت احلديثة، وتطوير النقل العام، والبنية التحتية، وما إىل ذلك. 

خطة املهمة املتعلقة ابلسيارات 2026-2016  •
فرغت اهلند اآلن من إعداد الصيغة النهائية من خطة املهمة املتعلقة ابلسيارات للسنوات العشر القادمة 2026-2016. 
ويتوقع أن يشمل النمو مجيع القطاعات، أي سيارات الركاب، واملركبات التجارية، والدراجات النارية الثنائية والثالثية العجالت، واجلرارات 
الزراعية. وتعتزم اهلند حتقيق تقدم ملموس يف التقاانت اخلضراء ابلركيز على احلركة اإللكرونية، واملركبات اهلجينة، بل وحىت الوقود احليوي، 

مراعاة للشواغل البيئية. وستصب اهلند اهتمامها على التنمية املستدامة، وتعزيز السالمة على الطرق ويف املركبات.
محلة التصنيع يف اهلند  •

ُوِضع هذا الربانمج جلعل اهلند اقتصاداً مفعماً ابحليوية ومركزاً حمورايً عاملياً للتصنيع. وُحدِّد مخسة وعشرون قطاعاً حبسباهنا 
جماالت ذات أولوية، من بينها قطاع السيارات. ويتضمن هذا الربانمج مبادرات جديدة رئيسية أُعِّدت لتيسري االستثمار، وتعزيز االبتكار، 

ومحاية امللكية الفكرية، وإنشاء أفضل بنية حتتية للتصنيع.
تطوير البنية التحتية  •

ولتلبية احتياجات النمو السريع يف قطاع صناعة السيارات وحركة املرور املختلطة على الطرق، وإنشاء اهلياكل األساسية املطلوبة، 
يتواصل التقدم احملرز يف جمال الطرق السريعة لضمان النقل اآلمن. ويدور النقاش بشأن نظام النقل الذكي املناسب للوضع السائد يف اهلند.

استخدام أنواع الوقود البديلة/التكنولوجيا  •
استحدثت احلكومة اهلندية نظام FAME )اعتماد وتصنيع املركبات الكهرابئية والكهرابئية اهلجينة وتصنيعها بسرعة أكرب( يف 
إطار املهمة الوطنية للحركة ابلوسائل الكهرابئية. ويتوخى هذا النظام إدخال 6-7 ماليني من املركبات الكهرابئية والكهرابئية اهلجينة 
يف البلد حبلول عام 2020. ويف اآلونة األخرية، أفادت وزارة النقل والطرق السريعة عن استخدام الغاز الطبيعي املسيل، واإليثانول، 
والغاز الطبيعي احليوي املضغوط، والديزل احليوي، وخالف ذلك. وفضالً عن ذلك، يدور النقاش بشأن استخدام امليثانول، واإليثيل 
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ثنائي امليثيل، والوقود املزدوج )الديزل-الغاز الطبيعي املضغوط، الديزل- الغاز الطبيعي املسيل(، واهليدروجني املقوى ابلغاز الطبيعي 
املضغوط، واهليدروجني وقوداً بديالً للسيارات.

وبشأن التدابري املتعلقة ابملركبات اليت حتقق كفاءة الطاقة، نفذت احلكومة معايري كفاءة الوقود املتعلقة مبعايري املركبات من 
الفئة M1 ابتداًء من 1 نيسان/أبريل 2017 ومعايري استهالك الوقود ابلسرعة الثابتة ملركبات الديزل من الفئة M3 وN3 اليت يتجاوز فيها 

إمجايل وزن املركبة 12 طناً، ابتداًء من 1 نيسان/أبريل 2018.
فحص املركبات العاملة والتصديق هلا  •

يُعتزم تعزيز ثقافة الصيانة على حنو يفضي إىل ختفيف استهالك الوقود، وتقليل حوادث الطرق، وتلوث الغالف اجلوي من 
املركبات. وميضي العمل ُقدماً يف إنشاء مراكز مؤمتتة للفحص والتصديق يف مواقع حمددة يف إطار مبادرة وزارة النقل الربي والطرق السريعة.

هناية عمر املركبات  •
وضعت اهلند معايري وطنية حتدد شروط هناية عمر املركبات. وتشمل هذه املعايري الشروط املتعلقة مبراكز تفكيك املركبات 
وبصانعيها. واستكماالً لنظام هناية عمر املركبات، تعكف احلكومة على وضع نظام حتديث أسطول املركبات للتخلص من املركبات القدمية.

قانون اسرتجاع املركبات  •
رغم أن هذا املوضوع جديد نسبياً يف اهلند، فإن حاالت اسرجاع املركبات الطوعية يف السنوات القليلة املنصرمة تشري إىل 
توجهات مشجعة إىل حد كبري، ويزداد الوعي بني اجلهات املصنِّعة وتزداد املبدرات اليت تتخذها السرجاع املركبات، عند االقتضاء. 
ويف الوقت نفسه، ينبغي أن ترصد احلكومة، أو الوكالة اليت تعيِّنها مثل وكالة Nodal، بعض حاالت اسرجاع املركبات وتشرف عليها 

عن كثب.
)NATRiP( مرافق االختبار اجلديدة يف إطار املشروع الوطين للبنية األساسية الختبار السيارات والبحث والتطوير  •

يشهد تطوير البنية التحتية الختبار اعتماد املركبات، والبحث والتطوير يف اهلند استثمارات كبرية تتسق مع النمو املتوقع يف 
 ARAI (Pune)، ICAT (Manesar)، VRDE :قطاع السيارات. ويشمل هذا املشروع الوطين مرافق اختبار ما يلي يف مراكز اختبار خمتلفة
GARC (Chennai)، NATRAX (Indore)، NIAIMT (Silchar)، NCVRS (Raebareily) ،(Ahmednagar) وقد اكتمل إنشاء أغلب هذه 

املرافق وغدت جاهزة لالستخدام.
معايري السيارات  •

تُعد جلان اخلرباء التقنية املعايري ذات الصلة ابختبار املركبات/ املكوانت والنظم الفرعية واملوافقة عليها. وتشكل لوائح األمم 
املتحدة ولوائح األمم املتحدة التقنية العاملية اليت تُوضع يف إطار املنتدى العاملي أساساً متيناً لوضع لوائح السيارات التنظيمية يف اهلند.

اللوائح المتعلقة باالنبعاثات وبالسالية يف الهند  ثالثاً- 

اللجنة الدائمة املعنية بتنفيذ التشريعات املتعلقة ابالنبعااثت  •
حني أدركت وزارة النقل الربي والطرق السريعة احلاجة إىل وجود هيئة دائمة لتنسيق اللوائح املتعلقة ابالنبعااثت وتنفيذها، 
عّينت يف العام 1991 هذه اللجنة على أن يكون األمني املشرك لوزارة النقل الربي والطرق السريعة رئيساً يسدي املشورة للحكومة 

بشأن املسائل املتصلة ابللوائح املتعلقة ابالنبعااثت. 
ووضعت رابطة حبوث السيارات يف اهلند الدورة اهلندية لقيادة السيارات يف عام 1985. واستندت معايري االنبعااثت الكلية 
إىل هذه الدورة وأُبلغ عنها يف إطار اللجنة التقنية الدائمة يف عام 1989. ونُفذت أوىل معايري االنبعااثت الكلية للمركبات ابتداء من 1 
نيسان/أبريل 1991 للمركبات العاملة ابلبنزين، ومن 1 نيسان/أبريل 1992 للمركبات العاملة ابلديزل؛ ومنذ ذلك احلني، أضحت 

معايري االنبعااثت أشد صرامة شيئاً فشيئاً.
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وأبلغت اهلند عن االنتقال إىل مرحلة معايري هبارات Bharat (BS VI) لالنبعااثت للمركبات الثنائية والثالثية والرابعية العجالت 
ابتداًء من 1 نيسان/ابريل 2020. وابلنسبة للجرارات الزراعية، ومركبات معدات التشييد، واحلاصدات الدرَّاسة )مركبات تتجاوز 
طاقتها 37 كيلوواط(، أُبِلغ عن املرحلة التالية من معايري هبارات )IV - (CEV/TREM)( ابتداًء من 1 تشرين األول/أكتوبر 2020 

ومرحلة هبارات)V - (CEV/TREM)( ابتداًء من 1 نيسان/أبريل 2024.
)CMVR-TSC( اللجنة التقنية الدائمة - القواعد األساسية للمركبات اآللية  •

يف العام 1997 أنشأت احلكومة اللجنة التقنية الدائمة اليت ُتسدي النصح واملشورة إىل وزارة النقل الربي والطرق السريعة 
بشأن خمتلف اجلوانب التقنية املتصلة ابلقواعد األساسية للمركبات اآللية. ويوجد لدى هذه اللجنة ممثلون من خمتلف منظمات أصحاب 
املصلحة. وقد قامت اللجنة بدور رئيسي يف وضع اللوائح املتعلقة ابلسالمة للمركبات ومكوانت املركبات يف اهلند، ويرأس اللجنة األمني 

املشرك لوزارة النقل الربي والطرق السريعة لدى حكومة اهلند.
)AISC( جلنة معايري صناعة السيارات  •

تستعني اللجنة التقنية الدائمة - القواعد األساسية للمركبات اآللية بلجنة معايري صناعة السيارات يف إعداد املعايري التقنية 
املتصلة ابلسالمة. ويرأس اللجنة مدير الرابطة اهلندية للبحوث املتعلقة ابلسيارات. وفضالً عن ذلك وملعاجلة املوضوعات املتصلة ابملركبات 
اليت يتجاوز وزهنا اإلمجايل 5,3 أطنان، أُنشئت جلنة أخرى برائسة مدير املعهد املركزي للنقل الربي )CIRT(. وقد نشرت جلنة معايري 

صناعة السيارات حىت اآلن أكثر من 150 معياراً من معايري السالمة.
مكتب املعايري اهلندية   •

يربع مكتب املعايري اهلندية بوصفه اهليئة الوطنية للمعايري يف اهلند يف تشجيع وتعزيز حركة توحيد املقاييس يف البلد منذ 
عام 1947. ومن بني جمموعة األنشطة املتنوعة اليت يضطلع هبا املكتب صياغة املعايري اهلندية الختصاصات خمتلفة من قبيل هندسة 
النقل، واهلندسة امليكانيكية، واهلندسة اإللكروتقنية، واألغذية والزراعة وحنو ذلك، اليت تعترب إحدى املهام الرئيسية ملكتب املعايري اهلندية. 
ويتم التعامل مع املعايري املتصلة بقطاع السيارات من قبل جملس القسم املعين ابلنقل يف مكتب املعايري اهلندية. ويف الوقت احلايل، يرأس 

مدير الرابطة اهلندية للبحوث املتعلقة ابلسيارات هذا اجمللس.
ويعتمد مكتب املعايري اهلندية معايري السالمة اليت ُتصاغ يف إطار جلنة معايري صناعة السيارات، كما ذُكر آنفاً، وفقاً إلجراءات 

املوافقة اخلاصة هبا. 
اللجنة الدائمة الوطنية املعنية بتنسيق اللوائح مبوجب املنتدى العاملي  •

إدراكاً منه ألمهية تنسيق اللوائح على املستوى الدويل، وافق جملس وزراء االحتاد يف تشرين األول/أكتوبر 2002 على انضمام 
اهلند للمنتدى العاملي لتنسيق اللوائح اخلاصة ابملركبات التابع للجنة االقتصادية ألورواب بصفة مراقب. كما أنشأت احلكومة جلنة دائمة 
على املستوى الوطين برائسة األمني املشرك يف وزارة النقل الربي والطرق السريعة. وتقّدم الرابطة اهلندية للبحوث املتعلقة ابلسيارات 
خدمات األمانة. ويتألف أعضاء اللجنة الدائمة من أصحاب املصلحة املختلفني من قبيل الوزارات املعنية ووكاالت االختبار والدوائر 

الصناعية. وانضمت اهلند إىل اتفاق عام 1998 اعتباراً من نيسان/أبريل 2006.
تنفيذ معايري السالمة  •

اسُتحدثت القواعد املركزية للمركبات اآللية لعام 1989 يف اهلند لتعزيز سالمة النقل إبعمال معايري السالمة العامة اإلجيابية. 
وطوال اخلمسة وعشرين عاماً املاضية، جرى إعمال خمتلف معايري السالمة للمركبات، ونظم املركبات واملكوانت لفئات شىت من املركبات. 

ويرد أدانه بعضاً من اإلخطارات الرئيسية املفاد عنها يف اآلونة األخرية:
.N1و M1 معايري التصادم املنقحة: االصطدام األمامي، واالصطدام األمامي اجلانيب، واالصطدام اجلانيب لفئات املركبات  -

محاية املشاة وغريهم من مستخدمي الطرق املعرضني للمخاطر يف حالة التصادم مع مركبة آلية )5,2 > (M1 and N1) وزن   -
إمجايل للمركبة(.
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متطلبات إضافية ملواصفات السالمة تتعلق بنظام اإلنذار ابلسرعة لتنبيه السائق يف حالة السرعة املفرطة، والتذكري بشد حزام   -
السالمة، واإلبطال اليدوي لنظام أتمني األبــواب، والوسادة اهلوائية للسائق، وخالف ذلك للفئة M1 من املركبات ونظام 

اإلنذار املتعلق بوقوف السيارات العكسي جلميع مركبات الفئتني M وN من املركبات.
التنفيذ املرحلي لالختبار واملوافقة للحافالت )مدونة املمارسة لتصميم هيكل احلافالت واملوافقة عليه( ومدونة هيكل الشاحنات.  -

اختبار حافالت النوم، واحلافالت ذات الطابقني، ومقطورات السيارات، ومركبات األغراض اخلاصة وعلى وجه التحديد   -
سيارات املنازل املتنقلة وسيارات اإلسعاف.

أجهزة منع السرقة، ونظم اإلنذار للمركبات، وأجهزة منع احلركة للمركبات الرابعية العجالت.  -
اإلشعال التلقائي لألضواء األمامية أو األضواء النهارية يف املركبات ذات العجلتني لتحسني رؤيتها.  -

إدخال جهاز تتبع موقع املركبة وزر اإلنذار يف مركبات نقل الركاب.  -
.M2و M1 نظام الكوابح املضاد للقفل للطراز اجلديد من مركبات الفئة  -

نظام الكوابح املضاد للقفل ونظام الكبح اجملمع للمركبات ذات العجلتني.  -

لموة عاية عن الهيكل التنظيمي الراهن يف الهند  رابعاً- 

كما أوجز أعاله، نشأ اهليكل التنظيمي لقطاع السيارات يف اهلند خالل عقود من الزمن. وتتوىل وزارة النقل الربي والطرق السريعة 
اإلبالغ عن املعايري اإللزامية وإجراءات االختبار واملوافقة املتعلقة ابملركبات يف إطار القواعد األساسية للمركبات اآللية. 

اإلجراء القانوين لإلبالغ عن معيار جديد  •
تُعد الشروط التقنية وإجراءات االختبار يف شكل معايري جديدة من قبل اللجان التقنية. وتصدر الوزارة املعنية )وزارة النقل 
الربي والطرق السريعة( مشروع إشعار تطلب فيه من أصحاب املصلحة إبداء تعليقاهتم. وبعد التشاور مع أصحاب املصلحة، تصدر 

الوزارة إشعاراً مبوجب قانون املركبات اآللية والقواعد األساسية للمركبات اآللية. 
إنفاذ القانون   •

تُعترب وزارة النقل الربي والطرق السريعة الوزارة احملورية إلنفاذ قانون املركبات اآللية والقواعد األساسية للمركبات اآللية. ويقع 
تسجيل املركبات يف نطاق اختصاص وزارات الدولة.

نظام التصديق   •
اعتمدت اهلند نظام موافقة الطرف الثالث على النوع. ومبوجب القواعد األساسية للمركبات اآللية، فوضت احلكومة خمتلف 
هيئات االختبار مبهمة إجراء االختبارات ومنح املوافقة ابإلانبة عن حكومة اهلند. وتُعترب اجلهة املصّنعة للمركبات مسؤولة عن القيام من 
حني آلخر بضمان االمتثال لشروط السالمة واالنبعااثت وغريها من الشروط األخرى كما مت اإلبالغ عنه مبوجب القواعد األساسية 

للمركبات اآللية. 
وتعترب شهادة املوافقة على النوع إلزامية ابلنسبة ألي منوذج جديد، أي املوافقة على أي تغيريات هندسية يف النماذج املستعملة 

أو االمتثال ألي من الشروط اجلديدة املبلغ عنها مؤخراً. 
وجيري التحقق من االمتثال املتواصل للشروط اإللزامية )تطابق اإلنتاج( عن طريق إجراء االختبار أو التحقق من املركبة أو احملرك 

الذي يتم اختياره بصورة عشوائية )حسب احلالة(. 



109

المرفق السادس يشفياد وعع رافورئ  و ع اكوا يفم رااتياين راولم  ور قفيش  

تبادل التقارير 
اهلند ليست طرفاً متعاقداً يف اتفاق عام 1958 ومن مث فهي غري ملزمة بقبول املوافقات على النوع اليت تصدرها سلطات غري السلطات 

اهلندية.
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 Tel: +91 11 2371 9209

 Email: js-tpt@gov.in abhay.damle@gov.in

URL: www.morth.nic.in

 Mrs. Rashmi Urdhwareshe  -2
 Director, Automotive Research Association of India

 Survey No. 102, Off Paud Road, Vetal Hill,

 Pune 411 004, India

 Tel: +91 20 3023 1100

 Fax: +91 20 2543 4190, 3023 1104

 Email: urdhwareshe@araiindia.com or director@araiindia.com

URL: www.araiindia.com
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يشفيف وعع ريعيشف و ع اكوا ة راياقان الجزء 4 

اللوائح المتعلقة بالسالية  -1

االتجاهات السائدة يف حوادث الطرق  1-1
يف عام 2017، بلغ عدد الوفيات )من لقوا حتفهم يف غضون 24 ساعة( النامجة عن حوادث الطرق 694 3 وفاة. وظلَّ عدد الوفيات 
يتجه حنو االخنفاض يف السنوات األخرية، فقلَّ عددها لعام 2017 عن ربع عددها يف عام 1970 الذي بلغ 765 16 حالة وفاة، وهي السنة 
اليت بلغ فيها عدد الوفيات النامجة عن حوادث الطرق ذروته. وإضافة إىل ذلك، هبط عدد حوادث السري اليت أسفرت عن إصاابت أو خسائر 

يف األرواح للسنة الثالثة عشرة على التوايل منذ عام 2004 حني كانت األعداد مّروعة. 

 الشكل 1

االتجاهات السائدة يف حوادث السير على الطرق يف اليابان
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Section 4 

Regulatory Development and the Enforcement Process in Japan 

1.  Safety Regulations 

1.1. Trends in Road Traffic Accidents 

 The number of fatalities (those who died within 24 hours) resulting from traffic accidents in 
2017 was 3,694. The number of fatalities has been on a declining trend in recent years. The number for 2017 
is less than one-fourth of the 16,765 fatalities in 1970, which was the year when traffic fatalities reached a 
peak. In addition, the number of traffic accidents resulting in injury or death and the number of injured 
persons has decreased for the thirteenth consecutive year since 2004, when the numbers were at their worst. 

Figure 1 - Trends in road traffic accidents in Japan 

 

1.2.  Policy on Traffic Safety 

 Japan has a low rate of road traffic fatalities per 100,000 population, which was 2.9 in 2017, but 
as a further step, two ambitious targets were established in the Tenth Fundamental Traffic Safety Program 
for 2016 -2020: to reduce the number of fatalities to below 2,500 and the number of injuries and fatalities to 
below 500,000 by 2020 in order to achieve the world's safest road traffic. Based on this Program, the national 
government is promoting road traffic safety measures in three aspects: humans, roads, and vehicles. This 
Program seeks to implement measures that actively utilize advanced technology in order to respond to a new 
era, while expanding and reinforcing conventional measures.  

 Meanwhile, the road transport environment is changing greatly due to the advancement of the 
aging society and the introduction of new technologies including the automated driving technology.  

 Based on these factors and a report compiled by the Council for Transport Policy, the Ministry 
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) is working on a target to reduce the number of 
fatalities by 1,000 by 2020 from the number for 2011 by implementing vehicle safety measures and leading 
to the spread of advanced safety technologies such as automated driving, and evaluating their effect, etc.  

السياسة المتعلقة بسالمة المرور   2-1
تسجل الياابن معدالً منخفضاً من الوفيات النامجة عن حركة املرور لكل 000 100 من السكان، إذ بلغ هذا املعدل 9,2 يف املائة 
يف عام 2017، ومع ذلك، ُوضع، كخطوة إىل األمام، هدفان طموحان يف برانمج سالمة حركة املرور األساسية العاشر للفرة 2020-2016 
مها: ختفيض عدد الوفيات إىل أقل من 500 2 وعدد اإلصاابت والوفيات إىل ما دون 000 500 حبلول عام 2020 بغية حتقيق أكثر حركات 
املرور على الطرق أماانً يف العامل. واستناداً إىل هذا الربانمج، تشجع احلكومة الوطنية اختاذ تدابري لسالمة حركة املرور على الطرق يف جوانب ثالثة 
هي: البشر، والطرق، واملركبات. ويسعى هذا الربانمج إىل تنفيذ تدابري تستخدم بفعالية التكنولوجيا املتقدمة لالستجابة إىل عهد جديد، مع تعزيز 

التدابري التقليدية وتوسيع نطاقها يف اآلن ذاته.
ويف الوقت نفسه، تتغري بيئة النقل الربي تغري شديداً بسبب ازدايد الشيخوخة يف اجملتمع وإدخال تقاانت جديدة، من بينها تكنولوجيا 

القيادة اآللية.



111

المرفق السادس يشفياد وعع رافورئ  و ع اكوا يفم رااتياين راولم  ور قفيش  

واستناداً إىل هذه العوامل وإىل تقرير أعده جملس سياسات النقل، تسعى وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة إىل حتقيق هدف 
يتمثل يف ختفيض عدد الوفيات مبقدار 1000 حبلول عام 2020 من العدد املسجل يف عام 2011 وذلك بتنفيذ تدابري سالمة املركبات اليت 

تفضي إىل نشر تقاانت السالمة املتطورة، مثل القيادة اآللية، وتقييم أتثريها.
وتشمل التدابري الرئيسية ما يلي: 

التعامل مع حوادث حركة املرور املتعلقة ابألطفال وكبار السن؛  )1(
تدابري السالمة للمشاة وراكيب الدراجات؛  )2(

التعامل مع احلوادث اجلسيمة املتعلقة ابملركبات الكبرية احلجم؛  )3(
التعامل مع التقاانت اجلديدة مثل القيادة اآللية.  )4(

تدابير فعالة لسالمة المركبات   3-1
بغية نشر تكنولوجيات السالمة الفعالة وغريها من تكنولوجيات السالمة وتعزيز التنمية، من الضروري وضع لوائح تتعلق ابلسالمة وكذلك 

تنفيذ خمتلف التدابري الرشيدة القائمة على تقييم كّمي للتأثريات واألداء فضالً عن التكاليف الالزمة. 
ولذلك، تعزز وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تدابري السالمة من خالل االرتباط العضوي بني اللوائح املتعلقة ابلسالمة 

.)NCAP( وبرانمج تقييم السيارات اجلديد )ASV( ومشروع مركبات السالمة املتطورة
وضع تقييم للمركبات يستند إىل االجتاهات السائدة حالياً يف اللوائح املتعلقة ابلسالمة وخطط النشر؛  )1(

االرتباط بربانمج تقييم السيارات اجلديد بغية نشر تكنولوجيا مركبات السالمة املتطورة؛  )2(
استحداث اللوائح املتعلقة ابلسالمة وخطط النشر القائمة على أساس التطبيق العملي واجتاهات النشر يف تكنولوجيا مركبات   )3(

السالمة املتطورة.

 الشكل 2

ارتباطات تدابير السالمة

فريق خرباء أنظمة السالمة وفريق خرباء حتليل احلوادث 
 احلصول على املعلومات والتحليل

حتليل احلوادث  
األنشطة الدولية )الرابطة الدولية للحد من األضرار   

واملنتدى العاملي( 
تقييم التأثري  

فريق الدراسة املعين بربانمج تقييم السيارات اجلديد

إجراء اختبارات مقارنة أداء السالمة وتوفري املعلومات  
توفري املعلومات من أجل االستخدام السليم ألجهزة   

السالمة واألمان وشروط تركيبها ونتائج حتليل التأثري، 
وحنو ذلك

فريق الدراسة املعين مبشروع مركبات السالمة املتطورة 

الرويج لتكنولوجيات مركبات السالمة املتطورة من ِقبل   
الصناعات واألوساط األكادميية واحلكومة

تطوير اجليل التايل من تكنولوجيات مركبات السالمة   
املتطورة

اللوائح املتعلقة ابلسالمة

 اجتاه السياسة العامة

برانمج تقييم السيارات اجلديدمشروع مركبات السالمة املتطورة

 ارتباطات لزايدة معرفة
 املستخدم ابلتكنولوجيات

اجلديدة

 ارتباطات لتعزيز
تكنولوجيات السالمة

 الربط بني اللوائح املتعلقة
 ابلسالمة والتكنولوجيات

اجلديدة
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تعزيز اللوائح المتعلقة بالسالمة   4-1
تزداد اللوائح املتعلقة ابلسالمة صرامة يتجلى فيها العمل الذي يقوم به فريقان للدراسة مؤلفان من خرباء أكادمييني واختصاصيني آخرين 
ينتمون إىل خمتلف أصحاب املصلحة، وتكفل الشفافية، والفريقان مها: فريق خرباء حتليل احلوادث الذي جُيري حتليالً ألوضاع حوادث املرور، 
وفريق خرباء اللوائح املتعلقة ابلسالمة الذي جيري دراسة تعزيز اللوائح املتعلقة ابلسالمة مع األخذ يف االعتبار أمهية التكنولوجيات ومدى نضجها، 
وتقييم آاثرها أيضاً. واستناداً إىل النتائج، ختتار وزارة األراضي والبىن التحتية والنقل والسياحة بنوداً إلدخاهلا يف اللوائح املتعلقة ابلسالمة بعد إجراء 
البحوث ابلتعاون مع املعاهد البحثية. وعند إدخال اللوائح واألنظمة املتعلقة ابلسالمة، جتري دراسة هدف التنسيق الدويل بصورة شاملة. وتبعاً 
لذلك، ُتسهم وزارة األراضي والبىن التحتية والنقل والسياحة بشكل دؤوب يف تطوير لوائح األمم املتحدة، واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة يف 

املنتدى العاملي لتنسيق اللوائح املتعلقة ابملركبات التابع لألمم املتحدة.

 الشكل 3

عملية تعزيز اللوائح المتعلقة بالسالمة قبل وضع القواعد وبعده

فريق خرباء حتليل احلوادث
•   حتليل شامل
•   حتليل حمدد

فريق خرباء اللوائح املتعلقة ابلسالمة
حتليل احلوادث

تنفيذ تدابري السالمة

•   اإلنفاذ )املوافقة على النوع والفحص(
•   إصدار اللوائح املتعلقة ابلسالمة

تقييم التأثريات

دورة تدابري 
سالمة املركبة

•   اختيار بنود اللوائح املرتقبة 
•   دراسة شاملة للتدابري املستقبلية 
•   تقييم أتثري كل تدبري على حدة

اللوائح البيوية   -2

االتجاهات يف االنبعاثات الناجمة عن قطاع النقل   1-2
بلغت انبعااثت اثين أكسيد الكربون النامجة عن قطاع النقل لعام 2016 زهاء 220 مليو طن )متثل حنو 18 يف املائة من جمموع 

الياابن(. وتُتخذ حالياً تدابري مطردة ترمي إىل زايدة خفض االنبعااثت، وفق اتفاق ابريس. 
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 الشكل 4

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل
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studying the enhancement of safety regulations, taking into consideration both importance and technological 
maturity, and also assessing their effects. Based on their results, the MLIT selects items to be introduced into 
the safety regulations after conducting research in cooperation with research institutes. When the safety 
regulations are introduced, the objective of international harmonization is also thoroughly considered. 
Accordingly, the MLIT is actively contributing to the development of UN Regulations and UN GTRs within 
WP.29 at the United Nations. 

Figure 3 - Safety regulation enhancement process before and after rulemaking 

 

2.  Environmental Regulations 

2.1.  Trends in Emissions from the Transport Sector 

 CO2 emissions from the transportation sector for 2016 were approximately 220 million tons 
(accounting for about 18 per cent of Japan's total). Steady measures for further reduction of emissions are 
being implemented in accordance with the Paris Agreement.' 

Figure 4 - CO2 emissions from the transport sector 

 

Implementation of safety measures

・Overview Analysis
・Specific Analysis

Accident Analysis Expert Group

・Selection of prospective regulation items
・Overall study for future measures
・Assessment of the effect of each measure

・Enforcement (type approval & inspection)
・Issue of safety regulations

Cycle of a Vehicle
Safety Measure

Cycle of Vehicle
Safety Measures

Evaluation of effects
Implementation of safety measures

Analysis of Accidents Safety Regulation Expert Group

واستناداً إىل قانون مكافحة تلوث اهلواء، ترصد مؤسسات حكومية على صعيد احملافظات ومؤسسات أخرى تلوث اهلواء ابنتظام. 
وبلغت معدالت استيفاء معايري اجلودة البيئية املتعلقة بثاين أكسيد النيروجني واملواد اجلسيمية العالقة مستوايت مرتفعة، أو قاربت 100 يف املائة. 
أما معدالت استيفاء معايري املواد الدقيقة اليت بلغت 3,88 يف املائة يف عام 2016 يف حمطات قياس عوادم الغاز يف السيارات فآخذة يف التحسن.

 الشكل 5

نسبة تنفيذ اللوائح المتعلقة بثاني أكسيد النيتروجين والمواد الجسيمية العالقة )2016-2006(
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 Based on the Air Pollution Control Act, air pollution is constantly monitored by prefectural 
governments and other institutions. The rates for meeting environmental quality standards for nitrogen 
dioxide (NO2) and suspended particulate matters (SPM) have been at high levels, or nearly 100 per cent. 
That for meeting the standards for fine particulate matters (PM2.5) is improving, which was 88.3 per cent for 
2016 as measured at automobile exhaust gas measuring stations. 

Figure 5 - Achievement ratio of NO2 and SPM regulations (2006–2016) 

  In addition, based on the Noise Regulation Law, noise pollution is also monitored by prefectural 
governments, municipalities, and other institutions. The rate for meeting the environmental standards has 
been gradually improving in recent years. 

 
Figure 6 - Achievement ratio of noise regulations (2006–2016) 
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وإضافة إىل ذلك، واستناداً إىل قانون الضوضاء، ترصد مؤسسات حكومية على صعيد احملافظات والبلدايت، ومؤسسات أخرى التلوث 
الضوضائي. وما برح معدل استيفاء املعايري البيئية يتحسن يف السنوات األخرية. 
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 الشكل 6

نسبة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالضوضاء )2016-2006(
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 Based on the Air Pollution Control Act, air pollution is constantly monitored by prefectural 
governments and other institutions. The rates for meeting environmental quality standards for nitrogen 
dioxide (NO2) and suspended particulate matters (SPM) have been at high levels, or nearly 100 per cent. 
That for meeting the standards for fine particulate matters (PM2.5) is improving, which was 88.3 per cent for 
2016 as measured at automobile exhaust gas measuring stations. 

Figure 5 - Achievement ratio of NO2 and SPM regulations (2006–2016) 

  In addition, based on the Noise Regulation Law, noise pollution is also monitored by prefectural 
governments, municipalities, and other institutions. The rate for meeting the environmental standards has 
been gradually improving in recent years. 
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السياسات المتعلقة بالمركبات والبيئة  2-2
السياسات المتعلقة باالحترار العالمي   1-2-2

يف عــام 2015، اعتمدت الــدورُة احلادية والعشرين ملؤمتر األطــراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ اتفاق ابريس. وقبل تلك 
الدورة، قررت الياابن أن يكون هدفها لتخفيض انبعااثت غازات الدفيئة يف مستوى التخفيض البالغ 0,26 يف املائة حبلول عام 2030، قياساً 

إىل مستوى عام 2013 )4,25 يف املائة من مستوى 2005( وذلك يف إطار مسامهاهتا املقررة احملددة وطنياً.
وتنص خطة سياسة تغري املناخ اليت أُعِّدت استناداً إىل هذه املسامهة املقررة احملددة وطنياً وإىل اتفاق ابريس قيماً مستهدفة لقطاع النقل 

وتدابري من قبيل زايدة كفاءة وقود املركبات.
وحُتدد لوائح كفاءة الوقود يف الياابن استناداً إىل أمثل املركبات أداًء )"أفضل املركبات العاملة"( يف السوق الوطنية، وإىل عوامل أخرى مثل 
تكنولوجيا حتسني كفاءة الوقود يف املستقبل. وبلغ متوسط كفاءة الوقود 9,21 كلم/ لر ملركبات الركاب العاملة ابلبنزين املباعة يف عام 2012، 
حمققاً بذلك احلدود التنظيمية لكفاءة الوقود لعام 2020. ويف عام 2018، بدأ النظر يف لوائح جديدة لكفاءة الوقود يف مركبات الركاب. ويف العام 

ذاته، ُوِضعت، ألول مرة يف العامل، لوائح جديدة لكفاءة الوقود للمركبات الثقيلة وحُّدِّدت السنة املستهدفة بعام 2025. 
السياسات المتعلقة بتلوث الهواء والضوضاء   2-2-2

أضحت قواعد االنبعااثت من عوادم املركبات أشد صرامة على حنو متدرج بشأن أكاسيد النيروجني واملواد اجلسيمية وسواها من امللواثت 
الناشئة عن الشاحنات، واحلافالت، ومركبات الركاب. ويف عام 2016، اُدخلت دورة االختبار العاملي املوحد لعرابت الشحن الثقيلة يف لوائح 

الشاحنات واحلافالت، ويف عام 2018، سُتدخل اإلجراءات املنسقة عاملياً الختبار املركبات اخلفيفة ابلنسبة ملركبات الركاب. 
ويف مضمار ضبط الضوضاء، أدخلت الياابن الئحة األمم املتحدة بشأن الضجيج للمركبات ذات العجلتني )الئحة األمم املتحدة 
رقم 41( يف عام 2013، والئحة األمم املتحدة اليت تنص على حدود الضوضاء للمركبات الرابعية العجالت )الئحة األمم املتحدة رقم 51(، يف 

عام 2016، والئحة األمم املتحدة اليت تنص على حدود الضوضاء لإلطارات فقط )الئحة األمم املتحدة رقم 117( يف عام 2015. 
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تنفيذ التدابير البيئية الفعالة المتعلقة بالمركبات   3-2
"ميكن للمركبات اليت تنتج انبعااثت أقل مما تنص عليه أحدث اللوائح احلصول على شهادة بوصفها مركبات متدنية االنبعااثت وفقاً 
ملستوى اخلفض. وإضافة إىل ذلك جتري وزارة األراضي والبىن التحتية والنقل والسياحة تقييماً ملستوايت كفاءة استهالك كل مركبة للوقود وتنشره 

من أجل متكني املستهلكني من التعرف بسهولة على املركبات ذات الكفاءة يف استهالك الوقود واختيارها. 
وُخّفض أيضاً معدل الضرائب املفروضة على املركبات ذات الكفاءة املمتازة يف كفاءة الوقود والقدرة على خفض انبعااثت العوادم، ورُفع 

مستوى هذه الضريبة يف حالة املركبات اليت جتاوزت عمراً معيناً. 

تعزيز اللوائح البيئية   4-2
ينظر اجتماع اخلرباء املؤلف من خرباء أكادمييني وخرباء آخرين يف تعزيز اللوائح البيئية استناداً إىل الوضع البيئي السائد حالياً وإىل عوامل 
أخرى، مراعياً الشفافية. وبناء على النظر الذي جيريه االجتماع، تتعاون احلكومة الوطنية مع الوزارات والوكاالت احلكومية املعنية لتشديد اللوائح. 
وقبل استحداث أي لوائح جديدة، يُنظر أيضاً إبمعان يف التنسيق الدويل الذي ميثل أحد األغراض املنشودة. ولذلك، تساهم الياابن هبمة يف وضع 

لوائح األمم املتحدة ولوائح األمم املتحدة التقنية يف املنتدى العاملي. 

تسجيل المركبات ونظام الزوص الخاص بها  -3

ال ُيسمح ألي مركبة آلية ابلسري على الطرق ما مل تكن قد اجتازت عملية فحص املركبات اآللية اليت جتريها وزارة األراضي والبىن التحتية 
والنقل والسياحة وحازت على شهادة صاحلة لفحص املركبات اآللية. 

وجتري وزارة األراضي والبىن التحتية والنقل والسياحة بصورة رئيسية أنواع الفحص التالية، علماً أبن اهليئة الوطنية لفحص املركبات هي 
اليت تقوم بعمليات الفحص التقين للمركبات. وفيما يتعلق ابملركبات اآللية اخلفيفة، تنفذ منظمة فحص املركبات اآللية اخلفيفة عمليات الفحص 

واألعمال ذات الصلة نيابة عن وزارة األراضي والبىن التحتية والنقل السياحة. 
الفحص األولي  )1(

ختضع املركبات اآللية اجلديدة هلذا الفحص كما ختضع له املركبات املستعملة اليت مل تستخدم على الطرق لفرة 
زمنية معينة. )وابلنسبة للمركبات اآللية ذات النوع احملدد، ميكن اإلعفاء من عملية الفحص التقين اليت جتريها اهليئة الوطنية 

لفحص املركبات أو منظمة فحص املركبات اآللية اخلفيفة(. 
الفحص الدوري   )2(

ختضع املركبات اآللية هلذا الفحص حني يتقّرر تشغيلها بصورة مستمرة بعد انتهاء صالحية شهادة فحص املركبة 
اآللية. )وفيما يتعلق ابملركبات اآللية اليت مت التصديق على امتثاهلا للوائح لدى مصلحة الصيانة املخصصة، ميكن اإلعفاء من 

عمليات الفحص التقين اليت جتريها اهليئة الوطنية لفحص املركبات أو منظمة فحص املركبات اآللية اخلفيفة(. 
فحص المركبات المعدّلة   )3(

تكون عملية الفحص هذه الزمــة للمركبات اآللية اليت مت تعديلها أي اليت أجــري تغيري على طوهلا أو عرضها 
أو علوها أو سعة محولتها القصوى وإىل ما ذلك. 

أنظمة التاديق  -4

نظام تحديد نوع المركبة   1-4
يطبق نظام حتديد نوع املركبة اآللية يف احلاالت اليت يُنتج الياابن للبيع فيه أو يستورد فيها عدداً كبرياً من السيارات وغريها من املركبات 
اآللية املتماثلة يف طرازها. ومبوجب هذا النظام، يقوم املخترب الوطين لسالمة املرور والبيئة بفحص عّينات من املركبات اليت متاثل يف بنيتها وأجهزهتا 
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وأدائها مركبات يُعتزم بيعها، وذلك من حيث امتثاهلا للوائح املتعلقة ابلسالمة والبيئة؛ وابإلضافة إىل ذلك، تدرس وزارة األراضي والبىن التحتية 
والنقل والسياحة جوانب اتساق املركبات من حيث بنيتها وأجهزهتا وأدائها من خالل التدقيق يف الواثئق املعتمدة. وحيدد النوع للمركبات املتطابقة 
من حيث الطراز إذا كانت متتثل للوائح املعنية. وبعد املوافقة على حتديد نوع املركبة ومن أجل أتكيد تطابق إنتاج املركبات، تفحص وزارة األراضي 
والبىن التحتية والنقل والسياحة ابنتظام منشآت املصّنعني اليت جُتري فيها اجلهات احلائزة على حتديد نوع املركبات عمليات فحص مكملة للمركبات. 
ومىت أصدرت اجلهة املصنعة للمركبات شهادة إجناز الفحص، تُعفى فرادى املركبات احملددة النوع من اجلزء التقين من الفحص األويل 

الذي جتريه اهليئة الوطنية لفحص املركبات، أو منظمة فحص املركبات اآللية اخلفيفة. 

نظام اإلشعار بنوع المركبة   2-4
ُيستخدم نظام اإلشعار بنوع املركبة بشكل واسع للمركبات الثقيلة كالشاحنات واحلافالت اليت يلزم فيها حتديد الكثري من املواصفات 
املختلفة. ومبوجب هذا النظام، جُيري املخترب الوطين لسالمة املرور والبيئة فحصاً لألنظمة واألجهزة املشركة للمركبات األساسية )عينات املركبات( 
من حيث امتثاهلا للوائح املتعلقة ابلسالمة والبيئة. ومن مث، ميكن أن جتري اهليئة الوطنية لفحص املركبات أو منظمة فحص املركبات اآللية اخلفيفة 
الفحص األويل للمركبات اآللية كالً على حدة بفعالية ابالستناد إىل نتائج االختبارات احملققة. وبناء عليه، أُتيح هذا النظام بغية ترشيد عملية 

الفحص األويل. 
ويتمثل االختالف الرئيسي هلذا النظام عن نظام حتديد النوع يف أنه ال يتطلب امتثال منتجات املركبات )أي نظام مراقبة اجلودة( 
أو الفحص املكمل الذي جيريه نظام اجلهة املصنعة. وعليه، يتعني على كل مركبة آلية مبوجب هذا النظام أن جتتاز اجلزء التقين األويل من عملية 
فحص املركبة اليت جتريها اهليئة الوطنية لفحص املركبات أو منظمة فحص املركبات اآللية اخلفيفة. ومن املستحسن تبسيط عملية الفحص األويل 

عن طريق استخدام نظام حتديد نوع املعدات الوارد وصفه أدانه إىل جانب هذا النظام. 
وسُيلغى هذا النظام يف آذار/مارس 2021 ويُدرج يف نظام حتديد النوع للهياكل املشركة )املركبات املتعددة املواصفات(، الذي سيتم 

التطرق إليه الحقاً.

إجراء االستعمال التفضيلي   3-4
وضع إجراء االستعمال التفضيلي لتشجيع استرياد املركبات اآللية. وينطبق هذا النظام على املركبات املستوردة اليت ستباع أبعداد صغرية 

يف الياابن. 
وجتري وزارة األراضي والبىن التحتية والنقل والسياحة وحدها عمليات الفحص مستخدمة الواثئق املتعلقة ابالمتثال للوائح السالمة بواسطة 

املخترب الوطين لسالمة املرور والبيئة واملتعلقة مبدى مالءمة نظام مراقبة اجلودة. 
طت إىل حد بعيد الواثئق املقرر تضمينها يف الطلب، وقـُلِّصت أيضاً املدة الزمنية الالزمة للفحص. وعالوة على  ويف هذا النظام، ُبسِّ
ذلك، ال حاجة إىل عرض املركبة اآللية ذاهتا للفحص. ولذلك، يُعترب هذا النظام مؤاتياً للمركبات اآللية اليت تباع بكميات صغرية. ومع ذلك، 
يتعني على كل مركبة آلية مبوجب إجراء االستعمال التفضيلي أن جتتاز الفحص التقين األويل الذي جتريه اهليئة الوطنية لفحص املركبات، أو منظمة 

فحص املركبات اآللية اخلفيفة. 
ويُطّبق هذا النظام على املركبات اآللية املقرر بيعها يف الياابن أبعداد تصل إىل 000 5 وحدة لكل سنة ولكل نوع. 

االعتراف المتبادل ونظام تحديد نوع التجهيزات ونظم تحديد النوع والهيكل المشترك  4-4
شاركت الياابن منذ عــام 1977 يف املنتدى العاملي بصفة مراقب وأسهمت يف حتقيق التنسيق العاملي بني اللوائح اخلاصة ابملكابح 
واإلانرة. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 1998 أصبحت الياابن أول طرف ينضم من خارج أورواب إىل اتفاق اللجنة االقتصادية ألورواب للعام 1958، 
مما شكل خطوة ابجتاه عوملة نظم إصدار الشهادات. ونتيجة هذا االنضمام، أُعفيت اآلن بعض التجهيزات اليت حصلت على شهادة يف الياابن 

من أطراف متعاقدة أخرى من شهادة االعتماد يف الياابن. 
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وقد اعتمدت الياابن وقت انضمامها إىل اتفاق اللجنة االقتصادية ألورواب للعام 1958 نظاماً لتحديد نوع التجهيزات يستجيب 
لالستخدام املتزايد للتجهيزات ذاهتا يف عدد كبري من أنواع املركبات. وأصبح اجلهاز الذي ُحّدد نوعه مؤهالً لالعراف املتبادل لدى مجيع أطراف 

االتفاق املتعاقدة. ويف الياابن، أعفيت اآلن التجهيزات اليت مت حتديد نوعها من الفحص املخصص لتحديد نوع املركبة.
وتقرح حكومة الياابن إجراء تعديالت على لوائح األمم املتحدة، عند االقتضاء، من أجل ضمان سالمة املركبات واحلفاظ على البيئة. 

واستناداً إىل تلك التعديالت، تنوي الياابن زايدة عدد عمليات االعتماد للوائح األمم املتحدة.
وطبقت الياابن نظاماً لتحديد نوع اهليكل املشرك استجابة لنظام املوافقة الدولية على نوع املركبة كوحدة كاملة الذي اقرحته أصاًل 
ع هذا النظام نطاق االعراف املتبادل ابملوافقة املتعلق ابملركبات من االعراف "استناداً إىل  الياابن، وخضع لنقاش مستمر قادته الياابن، ويوسِّ
املعدات" إىل االعراف "استناداً إىل املركبة كوحدة كاملة"، وتكون اهلياكل املشركة احملددة النوع مؤهلة لالعراف املتبادل من ِقبل مجيع األطراف 
املتعاقدة يف اتفاق 1958،ِ شأهنا يف ذلك شأن املعدات. ويف الياابن، تُعفى من الفحص املعدات اليت حصلت على تعيني نوع اهلياكل املشركة 

أثناء عمليات االختبار اليت جُترى يف إطار عملية حتديد نوع املركبات.
وفضالً عن ذلك، بدأ، يف حزيران/يونيه 2016، تطبيق نظام حتديد نوع اهلياكل املشركة )املركبات املتعددة املواصفات( على املركبات 
الثقيلة املستخدمة على نطاق واسع يف املركبات الكبرية احلجم، مثل الشحنات واحلافالت، اليت تستلزم استيفاء مواصفات كثرية خمتلفة، واعُتمد يف 
ذلك نفس مفهوم اهلياكل املشركة، وسيتم االنتقال إىل هذا النظام يف آذار/مارس 2021 على وجه التقريب، عندما يُلغى نظام اإلشعار بنوع املركبة.

ومبوجب هذا النظام، يفحص املخترب الوطين لسالمة املرور والبيئة اهلياكل املشركة واملعدات املتعلقة مبركبات األساس )العينة من املركبات( 
للتحقق من امتثاهلا للوائح السالمة والبيئة. وبناًء على ذلك، ميكن إجراء الفحص األويل لفرادى املركبات بفعالية استناداً إىل النتائج االختبار. 
وفضالً عن ذلك، تفحص وزارة األراضي والبىن التحتية والنقل والسياحة امتثال تصنيع اهلياكل املشركة )املركبات املتعددة املواصفات(، واملعدات، 
واألداء، من خالل فحص الواثئق املطبقة. وبعد التحديد وسعياً لتأكيد مطابقة انتاج اهلياكل املشركة )املركبات املتعددة املواصفات(، تتفقد 
وزارة األراضي والبىن التحتية والنقل والسياحة ابنتظام مصانع اجلهات الصانعة حيث جُتري فيها عمليات فحص الشحنات من اهلياكل املشركة.

وبعد فحص الشحنات الذي جتريه اجلهات الصانعة، ُتكمَّل اهلياكل املشركة )املركبات املتعددة املواصفات( لتصبح شاحنات وحافالت 
من خالل عملية إنشاء هيكل املركبة. وينبغي أن جتتاز هذه اهلياكل اجلزء التقين من الفحص األويل للمركبات املتعلق هبيكل املركبة الذي جتريه بعد 
الشحن اهليئة الوطنية لفحص املركبات، أو منظمة فحص املركبات اآللية اخلفيفة، استناداً إىل شهادة فحص الشحنة اليت تصدرها اجلهة الصانعة.

نظام االسترياع   -5

أنشئ نظام االسرجاع اخلاص ابملركبات اآللية يف عام 1969 ملنع وقوع احلوادث أو نشوء التلوث الناجم عن سوء األداء الذي يعزى 
إىل تصميم املركبة أو عملية الصنع. فيتعني على مصنعي املركبات اآللية أو مستورديها، الذين يصنعون أو يستوردون املركبات اآللية، إخطار وزارة 
األراضي والبىن التحتية والنقل والسياحة حني يكون من احملتمل أال متتثل األوضاع للوائح املتعلقة ابلسالمة أو البيئة أو حني ال متتثل األوضاع حالياً 

لتلك اللوائح، وحني يتقرر اختاذ التدابري الوقائية من أجل امتثال أنواع معينة من املركبات اآللية لتلك اللوائح.
وعالوة على ذلك، ويف عام 2004 ُوّسع نطاق نظام اسرجاع املعدات القابلة للتبديل مثل اإلطارات ومقاعد السالمة لألطفال.

ويف عام 2015، ُأضيف صانعو املعدات أيضاً إىل موضوع جتمع التقرير والفحص املوقعي الالزمني لالسرجاع.
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الجزء 5  جررل  يار امررجتف متايير راعامف افشريباد رآلايف ة جششو يف يو يا 
راشلتفت قااعون   ر م راعيا رد وعيام رالاايت راارت 

لموة عاية  -1

حيّدد "قانون إدارة السيارات" الكوري التسجيل اجلديد للمركبات وتغيريه ونقله وضّمه، وتعيني رقم التسجيل ولوحة الرخيص وعالمات 
رقم تعريف املركبة، ومعايري السالمة والتصديق الذايت، وتصحيح العيوب ومواطن الضعف يف الصنع، وتقييد التشغيل وإنفاذه، وفحص املركبات 
واألعمال املتعلقة إبدارة السيارات لغرض حتسني الرفاه العام من خالل ضمان أمن األداء وسالمة املركبات فضالً عن اإلدارة الكفؤة للمركبات. 

ويتألف قانون إدارة السيارات من 88 مادة تضمها 10 فصول وأحكام تكميلية تشمل القواعد العامة، وتسجيل املركبات، ومعايري 
السالمة والتصديق الذايت للمركبات، وفحص املركبات وصيانتها، وفحص املركبات وإدارة الدراجات النارية، واألعمال املتعلقة إبدارة السيارات، 

وأحكاماً تكميلية، والعقوابت، وحاالت خاصة تتعلق ابنتهاك القانون )انظر الشكل 1(. 
وتتألف معايري سالمة املركبات اآللية الكورية من أربعة فصول كاملة، حيث يتناول الفصل األول القواعد العامة، والفصل الثاين معايري 

السالمة للمركبات والدراجات النارية، والفصل الثالث معايري السالمة للمركبات املصنعة، فيما حيتوي الفصل الرابع على أحكام تكميلية. 
ويتضمن الفصل األول ثالث مواد تشمل الغرض والتعاريف وأمن اهليكل وسالمة املعدات، وحيتوي الفصل الثاين على 104 مواد 
تشمل معايري السالمة للمركبات والدراجات النارية، فيما يتضمن الفصل الثالث 38 مادة تتعلق مبعايري سالمة املركبات املصنعة، أما الفصل الرابع 
فيضّم 4 مواد تتعلق ابإلشعارات بشأن سعة نقل الركاب وقدرة التحميل القصوى والقواعد اخلاصة املتعلقة بتطبيق القواعد والتفاوت املسموح به 

وأساليب اختبار املواصفات. )انظر الشكل 2(.
وقد اعتمدت مجهورية كوراي منذ العام 2003 نظام التصديق الذايت بشأن خدمة املتابعة. ومبوجب نظام التصديق الذايت، تؤّمن احلكومة 
معايري السالمة للمركبات املصّنعة لضمان أمان وسالمة املركبات وينفذ املصّنعون عملية التصديق الذايت موضحني ما إذا كانت املركبات املصنعة 
تفي مبعايري السالمة داخلياً ومن مثّ بيعها. ويف وقت الحق، جُتري احلكومة اختباراً لالمتثال للتصديق الذايت وتصدر أمراً ابسرجاع املركبة يف حال 

عدم استيفاء أي بند من البنود ملعايري السالمة. 

قانون إدارة السيارات   -2

ُعدِّل "قانون النقل الربي" ووضع "قانون إدارة السيارات" يف 31 كانون األول/ديسمرب 1986 هبدف حتسني الرفاه العام عن طريق 
اللوائح املتعلقة بتسجيل املركبات، ومعايري السالمة، والتصديق الذايت، وتصحيح عيوب التصنيع ومواطن الضعف، والفحص، والصيانة، واألعمال 

املتعلقة إبدارة السيارات )البيع والصيانة والتخريد( كقانون لضمان جودة أداء املركبات وسالمتها وصيانتها النظامية. 
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 الشكل 1

تشكيلة قوانين إدارة السيارات

قانون إدارة السيارات

قواعد عامة

قواعد تكميلية

العقوبة

 احلاالت اخلاصة ملعاجلة
قوانني االنتهاك

 معايري سالمة املركبةفحص املركبة وصيانتها
والتصديق الذايت فحص املركبة  إدارة الدراجات

النارية
 األعمال املتعلقة
تسجيل املركبةإبدارة السيارات

 الشكل 2

تشكيلة معايير سالمة المركبات اآللية يف جمهورية كوريا

 اللوائح املتعلقة مبعايري
سالمة املركبات

قواعد عامة  -1
الغرض  •

بنية التعريف  •

أحكام تكميلية 
اتريخ اإلنفاذ  •
تدابري مؤقتة  •

معايري سالمة املركبات املصّنعة   -3
نطاق التطبيق   •

جهاز التحكم ابلتسارع   •
الكابح   •

جهاز احلماية من أتثري االصطدام  •
سالمة املشاة  •

3-2 معايري سالمة أجزاء املركبة
خرطوم الفرامل، أحزمة املقاعد، األضواء   •

األمامية، زجاج األمان، وخالف ذلك

معايري سالمة املركبات والدراجات   -2
النارية 

الطول والعرض والعلو   •
الوزن الكلي للمركبة إخل  •

أجهزة القيادة  •
أجهزة التحكم   •

أجهزة اإلانرة  •

قواعد تكميلية   -4
سعة نقل الركاب  •

قدرة التحميل القصوى   
احلالة اخلاصة لتطبيق املعايري  •
التفاوت املسموح به لألبعاد   •

اإلشعار أبسلوب االختبار  •

وأدخلت مجهورية كوراي نظام إدارة السيارات حيز التنفيذ كما هو مبني يف الشكل 3 وُشكِّل قانون إدارة السيارات كما يلي من أجل 
هذا الغرض. 
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ومثة العديد من اللوائح األدىن مستوى املندرجة يف إطار قانون إدارة السيارات مبا يف ذلك "مرسوم إنفاذ قانون إدارة السيارات"، الصادر 
كمرسوٍم رائسي، و"لوائح إنفاذ إدارة السيارات" و"قواعد بشأن مبعايري سالمة املركبات"، الصادرة يف صيغة أمر إنفاذ لوزارة األراضي والبنية األساسية 
والنقل، و"لوائح تنفيذ معايري سالمة السيارات" و"اإلجراء املتعلق ابلتصديق الذايت للسيارات" و"اإلجراء املتعلق بتقييم سالمة السيارات"، وهي 

إشعارات لوزارة األراضي والبنية األساسية والنقل. 
وحتكم هذه اللوائح عملية التصديق أثناء مراحل التصنيع وتنفيذ نظام اإلدارة أثناء مراحل التشغيل. ويُطبق نظام التصديق الذايت، وهو 
نظام للتصديق على معايري السالمة، على املركبات اجلديدة املصّنعة حديثاً لضمان األمان والسالمة يف الوقت الذي جتري فيه عملية الفحص 

املنتظمة واإلدارة احملوسبة )املنفذة إلكرونياً( ونظام إدارة املركبات من أجل ضمان سالمة املركبات املوجودة حالياً.

 الشكل 3

نظام إدارة المركبات

التملك التشغيل

شبكة بياانت اإلدارة   •
تسجيل املركبات  •

الفحص والصيانة  •
التخريد/حمو العالمات  •

التصديق الذايت   •
)معايري السالمة(  

االسرجاع   •
تقييم السالمة  

التصنيع السياسات

إدارة املركبات

إيراء إصدار يعايير السالية ويرايعتها  -3

يبني اجلدول 1 اإلجراء املتبع يف إصدار و/أو مراجعة معايري سالمة املركبات اآللية يف مجهورية كوراي وترد التفاصيل يف الفقرات من 
3-1 إىل 3-10 أسفله.

النظر يف إصدار المعايير و/أو مراجعتها   1-3
ترد بنود معايري السالمة املتعلقة إبصدار املعايري و/أو املراجعة عرب قنوات متنوعة ومصادر رئيسية على النحو التايل. ويف احلالة املتعلقة 

بتحسني اللوائح، تُقّيم البنود وتُتخذ اإلجراءات. 
السياسات احلكومية املتعلقة بتحسني النظام: قضااي اجتماعية وعمليات حتسني وحنو ذلك؛  -

آراء واردة من املعهد الكوري الختبارات وحبوث السيارات )KATRI(: خطة حتسني معايري السالمة واختاذ تدابري تكميلية   -
أخرى لتفعيل معايري السالمة؛
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 الجدول 1

إجراء إصدار المعايير ومراجعتها

آراء احلكومة

استهالل إصدار/مراجعة املعايري
آراء املعهد الكوري الختبارات 

وحبوث السيارات 

 تقييم التأثري واإلشعار املعمم ملنظمة
التجارة العاملية

آراء املصنعني واملؤسسات ذات الصلة

جتميع اآلراء الواردة من املصّنعني 
واملؤسسات ذات الصلة

جتميع اآلراء الواردة من املصّنعني 
واملؤسسات ذات الصلة

التكمالت والشروحات

التكمالت والشروحات

التقدمي للجمعية الوطنية

طلب الدراسة من وزارة األراضي والبنية 
األساسية والنقل

استالم الطلب من قبل املعهد الكوري 
الختبارات وحبوث السيارات

استعراض مفّصل حلالة إصدار/مراجعة املعايري

إعداد مسودة إصدار/مراجعة املعايري

التقدمي إىل وزارة األراضي والبنية األساسية 
والنقل

إعداد مشروع اإلشعار املسبق ابلتشريع 
واإلشعار املسبق

مداوالت مكتب التشريع ووضع 
التعديالت النهائية

إعالن القرار األخري وتقدمي إشعار منظمة 
التجارة العاملية/اهليئة املعنية ابحلواجز التقنية 

للتجارة

إعداد تقييم أتثري اللوائح

مداوالت عملية التنظيم

نعم

نعم

ال

ال

ال

نعم
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طلب حتسني النظام الوارد من جهات التصنيع واملستخدمني النهائيني: التخفيف من حدة املعايري وتطبيقات التكنولوجيات   -
اجلديدة وغري ذلك؛

احتواء وتكييف التغيريات يف البيئة مبا يف ذلك التطور التكنولوجي؛  -
طلبات التحسني املنبثقة عن االتفاقات الدولية أو عمليات التفاوض التجارية؛  -

حتسينات أخرى الزمة يف تفعيل اللوائح.  -

مقترح مقدم من الحكومة   2-3
يف حالة إصدار و/أو مراجعة معايري سالمة املركبات مبا يف ذلك قانون إدارة السيارات، تقدم وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل 

مقرحاً هبذا الشأن إىل املعهد الكوري الختبارات وحبوث السيارات.
وتتناول وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل احلالة على املستوى الداخلي الختاذ قرار يتعلق ابلسياسات أو أبية مسائل أخرى ال تتطّلب 

دراسة تقنية. 

تلقي الطلب ومعالجته  3-3
يتلقى املعهد الكوري الختبارات وحبوث السيارات الطلب الوارد من وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل ويتوىل معاجلته وجُيري تقييماً 
للموعد املقرر لتقدمي استنتاجاته واسراتيجية للتقييم عن طريق مناقشة خلفية احلالة وأمهيتها مع وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل بشكل مسبق.

وحتدد االسراتيجية من خالل عقد اجتماع للجنة إذا كانت احلالة حرجة أو حني يستدعى األمر قيام املعهد الكوري الختبارات وحبوث 
السيارات إبجراء دراسة شاملة هلا. 

الدراسة التفصيلية )التحقيق/البحث(  4-3
عقب تعيني الدائرة املعنية ابلتنفيذ والشخص املسؤول عن االتصال، جُيرى تقييم تقين على أن يتضمن التقييم البنود التالية على األقل. 

ويتعني مجع آراء جهات التصنيع واملؤسسات ذات الصلة والنظر فيها من خالل إجراء مناقشات معها عند الضرورة.
الوضع الراهن للنظام وشروط التشغيل للحالة قيد البحث؛  -

القضااي املطروحة؛  -
أمثلة مستقاة من بلداٍن أخرى؛  -

تقدمي خطة للتحسني؛  -
تضمني اإلشارات املرجعية.  -

إعداد مشروع إصدار/مراجعة المعايير والنظر فيه  5-3
يُعّد مشروع إصدار/مراجعة املعايري يف ضوء ما يكفي من االعتبارات املرتبطة مبوقف احلكومة واملستخدمني النهائيني واملصّنعني؛ وتوّثق 
مراجع تفسريية كافية ومعطيات ُتشفع جبدول مقارنة بني املواد السابقة واجلديدة لبيان إصدار/مراجعة املعايري عند تقدمي املشروع إىل وزارة األراضي 

والبنية األساسية والنقل.

إعداد وتنفيذ اإلشعار المسبق بالتشريع  6-3
عندما حُتّدد التفاصيل النهائية لإلشعار املسبق ابلتشريع عن طريق إجراء مناقشة مع وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل، ينبغي مجع 
اآلراء املدىل هبا حيال اإلشعار املسبق ابلتشريع، وإعداد نتائج التقييم وشروحات لآلراء اليت مجُِعت، ويتعني اختاذ قرار بشأن ما إذا كان سيُنظر 
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يف اإلشعار املسبق ابلتشريع من خالل مناقشة جُترى مع وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل، على أن تُعد الواثئق وفقاً لنموذج اإلشعار املسبق 
ابلتشريع وتقدم إىل وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل.

إعداد وثائق تقييم آثار المشروع   7-3
جيب إجراء تقييم آلاثر املشروع على بنود السالمة املعززة ابإلصدار/املراجعة وإعداده وفقاً لنموذج نتائج تقييم اآلاثر وتقدميه إىل وزارة 

األراضي والبنية األساسية والنقل. وجيب أن جيرى هذا التقييم ابلتزامن تقريباً مع اإلشعار املسبق ابلتشريع. 
وفور تلقي طلب خالل هذا التقييم من وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل حلضور اجتماع أو تقدمي معطيات تكميلية يتعني تناوله 

بسرعة وتقدمي املعلومات املطلوبة. 

إعداد المشروع من أجل عرضه على مكتب التشريع والمداوالت المتعلقة به  8-3
عقب إجناز تقييم آاثر املشروع، جترى مداوالت بني وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل وموظفي مكتب التشريع إلجراء تقييم مفّصل 

وتوضيحي للبياانت املنقحة بشأن املشروع النهائي إلصدار/مراجعة معايري السالمة. 
وتتطلب املداوالت اليت جيريها مكتب التشريع شرحاً ابلغ الدقة والوضوح حيث إهنا تدور حول البياانت اليت ستضّمن يف القانون يف 

هناية األمر. 

إعالن وضع/مراجعة معايير السالمة  9-3
حني جيهز املشروع النهائي بعد إجراء مداوالت مكتب التشريع، جيب اإلعالن عنه يف غضون أايم قليلة. ويبلغ املعهد الكوري الختبارات 
وحبوث السيارات بصورة مباشرة األشخاَص املعنيني فيه، ويعمم املعلومات الالزمة على مجيع املوظفني، ويضع خطة لألعمال اليت يتعني االضطالع 

هبا مستقبالً. 

إحالة اإلشعار بالحواجز التقنية للتجارة   10-3
مبا أن معايري السالمة املعتمدة/املراجعة ستصبح جزءاً من احلواجز غري اجلمركية للتجارة، جيب أن يُعد اإلشعار اخلاص ابهليئة املعنية 

ابحلواجز التقنية للتجارة ويرسل وفقاً لالتفاق املربم مع البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية. 

اختبار االيتثاا الخاص بالتاديق الواتي   -4

التعريف  1-4
اعتمدت احلكومة الكورية نظاماً للتصديق الذايت لضمان سالمة املركبات. ومبوجب نظام التصديق الذايت، تضع احلكومة معايري السالمة 
للمركبات املصنعة من أجل ضمان سالمة املركبات، ويقدم الصانعون شهادة تفيد أبن املركبات املصنعة تفي مبعايري السالمة على املستوى الداخلي 
ومن مث يتسىن بيعها. وجتري احلكومة يف وقٍت الحق اختبار امتثال خاص ابلتصديق الذايت وتصدر أمراً ابسرجاع املركبة يف حال احتوائها على 

عنصر ال يفي مبعايري السالمة. 

اإلجراء المتعلق بالتنفيذ  2-4
يرد اإلجراء املتعلق ابلتصديق الذايت جلهة التصنيع يف الشكل 4. 
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تسجيل جهة التصنيع   1-2-4
جيب تسجيل التفاصيل الشخصية اخلاصة برئيس جهة التصنيع ومرافق اختبار السالمة لدى وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل من 
أجل إسناد مسؤولية خدمة املتابعة، مبا يف ذلك عملية االسرجاع، إىل الشركات اليت جتري التصديق الذايت، علماً أبن قرار منح التصديق الذايت 

يُتخذ ابالستناد إىل حمتوايت مواد التسجيل املقدمة.
ويف احلالة املتعلقة ابملركبات املستوردة، وحني يُعنّي ممثل جهة التصنيع األجنبية لدى كوراي، يفرض إزاء ذلك أن يكون لدى جهة 

التصنيع املعنية أهلية التصديق الذايت. 
عالمات التصديق الذاتي   2-2-4

جيب إظهار الدليل على التصديق يف املركبة إذا ما أمتت جهة التصنيع عملية التصديق الذايت. 
اإلشعار بالمواصفات  3-2-4

عقب إجناز جهة التصنيع لعملية التصديق الذايت، جيب أن ُتدار مواصفات املركبة املقرر طرحها يف السوق بواسطة النظام احلاسويب إلدارة 
السيارات لكي يتسىن إخطار املعهد الكوري الختبارات وحبوث السيارات بتلك املواصفات. وُيستخدم التسجيل األصلي يف النظام احلاسويب إلدارة 

السيارات لألغراض املتعلقة إبثبات ملكية املركبة والفحص والتغيري اهليكلي للمعدات والضرائب والتحقق من األفعال اجلنائية. 

 الشكل 4

إجراء جهة التصنيع لعملية التصديق الذاتي

تسجيل جهة التصنيع 
)جهة تصنيع املركبة وجتميعها 

واستريادها(

اإلشعار ابملواصفات

وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل 
•  االمتثال اخلاص ابلتصديق الذايت 
•  تعيني رقم التسجيل جلهة التصنيع

جهات التصنيع والتجميع واالسترياد املقدمة لطلب   •
التصديق الذايت 

تغيري التسجيل مرة واحدة فقط  •

املعهد الكوري الختبارات وحبوث السيارات
•  تعيني رقم ضبط املواصفات

االمتثال اخلاص ابلتصديق الذايت   •
التدقيق املسبق يف البنود اهلامة املتصلة ابلسالمة  •

االستعراض التقين
الفحص املتعلق ابلسالمة التصديق الذايت جلهة التصنيع 

)إظهار عالمات التصديق(

مقدم الطلب 

غري املؤهل

االسترياع يف حالة ويود عيوب يف صنا المركبات  -5

يرمي هذا النظام إىل تصحيح العيوب يف الصنع جماانً حني يتبني أن املركبة اليت ابعها املصّنع حتوي عيباً يعترب املصّنع مسؤوالً عنه ويؤدي 
إىل عدم استيفائها ملعايري السالمة أو أتثر التشغيل اآلمن هبا، وجُتري احلكومة اختباراً للتحقق مما إذا كانت املركبة متتثل ملعايري سالمة السيارات 

وما إذا كان العيب يضر ابلتشغيل اآلمن.
وجُيري املعهد الكوري الختبارات وحبوث السيارات سلسلة من االختبارات وفق اإلجراء املبني يف الشكل 5.
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موجز لإلجراء المتعلق بالتحقيق   1-5
معهد التحقيق   1-1-5

وكيل اختبار األداء )املعهد الكوري الختبارات وحبوث السيارات، اهليئة الكورية لسالمة النقل(
التحقيق فيما إذا كانت عملية التصديق الذايت تتضمن طرقاً مزيفة أو غري مشروعة؛  -

التحقيق يف احتمال حدوث انتهاك لإلجراء املتعلق ابلتصديق الذايت مثل خرق معايري سالمة السيارات؛  -
التحقيق يف احتمال حدوث انتهاك يف تنفيذ طلب االسرجاع؛  -

التحقيق فيما إذا كانت املركبة اليت صنعت بطريقة ختتلف عن التفاصيل الواردة يف عملية التصديق الذايت قد بيعت.   -
طريقة التحقيق  2-1-5

تُعّد وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل خطة سنوية تشمل أنواع املركبات املستهدفة وبنود االختبار وتقدم طلب التحقيق إىل وكيل 
اختبار األداء.

ويضع وكيل اختبار األداء )املعهد الكوري الختبارات وحبوث السيارات( خطة للتحقيق، ويبلغ وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل 
هبا وجُيري عملية التحقيق وحييط وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل علماً بنتائجها.

وعندما تقبل جهة التصنيع بشكل طوعي العيوب املبلغ عنها أثناء اختبار االمتثال اخلاص ابلتصديق الذايت وتبلغ عن خطة االسرجاع، 
جُتري وزارة األراضي والبنية األساسية والنقل تقييماً لالمتثال وتنهي عملية التحقيق. 

وحني ُتظهر نتيجة التحقيق وجود حالة عدم امتثال للمعايري املتعلقة ابلسالمة، تُفرض العقوبة ويطلب إجراء عملية اسرجاع. 
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 الشكل 5

اإلجراء المتعلق باالسترجاع

 مجع معلومات
عن عيوب الصنع

االنتهاءاالنتهاء

إنشاء خطة سنوية

التحقيق يف االمتثال اخلاص 
ابلتصديق الذايت

تقرير نتائج التحقيق يف عيوب الصنع

حتديد العيب يف الصنع

الدراسة

طلب االسرجاع

 التداول بشأن عيوب الصنع
واستشارة جلنة التقييم

 اختيار األهداف اليت سيجري
التحقيق فيها

 طلب االسرجاع الفردي الطوعي
من قبل املصّنع

تقرير خطة االسرجاع

االسرجاع

تقرير نتيجة االسرجاع

التحقيق يف عيوب الصنع

عدم وجود 
عيب
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وعع ريعيشف راشلافف قلأمين بامف راشريباد رآلايف راشتاام  الجزء 6 
ة راتحا  راروب  و ع اكوا

يشاركة االتواد الروسي يف االتزاقات التي يشرف عليها المنتدى العالمي   -1

أصبح االحتاد السوفيايت مشاركاً اتماً يف اتفاق جنيف لعام 1958 وذلك اعتباراً من 17 شباط/فرباير 1987. وتبعاً لذلك، أعلنت 
حكومة االحتاد الروسي يف عام 1992 أن االحتاد الروسي هو مبثابة استمرار الحتاد اجلمهورايت االشراكية السوفياتية بشأن إعمال احلقوق والوفاء 

اباللتزامات عقب االتفاقات املوقعة من جانب احتاد اجلمهورايت االشراكية السوفياتية مبا يف ذلك اتفاق جنيف لعام 1958.

وكان اإلحتاد الروسي من أوائل الدول اليت وقعت على اتفاق فيينا لعام 1997 يف 13 تشرين الثاين/نوفمرب 1997.
وأصبح االحتاد الروسي البلد الثامن الذي وقع على االتفاق العاملي لعام 1998 يف 25 آب/أغسطس 2000. وبعد ذلك أصبح 

االتفاق انفذاً وفُِتح ابب االنضمام إليه ألطراف أخرى متعاقدة.
ومتثلت إحدى التبعات الرئيسية املرتبة على مشاركة احتاد اجلمهورايت االشراكية السوفياتية وبعد ذلك االحتاد الروسي يف أنشطة املنتدى 

العاملي يف تطوير النظام الوطين إلصدار شهادات املركبات اآللية على أساس املتطلبات والشروط الواردة يف لوائح األمم املتحدة. 
امَّا لوائح األمم املتحدة التقنية العاملية، فيدرجها االحتاد الروسي بشكل أساسي يف تشريعاته الوطنية بتطبيق لوائح األمم املتحدة املكافئة.

التنظيم التقني للمركبات اآللي   -2

أرسى القانون االحتادي رقم ФЗ-184 املؤرخ 27 كانون األول/ديسمرب 2002 "املتعلق ابلتنظيم التقين" آلية قانونية جديدة تتعلق بوضع 
واعتماد وتطبيق وتنفيذ املتطلبات اإللزامية )اللوائح التقنية( والقواعد الطوعية )املعايري( املتعلقة ابملنتجات يف مجيع مراحل دورة حياهتا. 

ويتضمن األساس القانوين ملفهوم التنظيم التقين املتعلق مبنتجات صناعة السيارات االتفاقات الدولية اليت يشارك فيها االحتاد الروسي 
واتفاق جنيف لعام 1958 واالتفاق العاملي لعام 1998 واتفاق فيينا لعام 1997 واتفاقية عام 1968 بشأن السري على الطرق واالتفاق األورويب 
لعام 1971 الذي يكمل االتفاقية املذكورة، واالتفاق األورويب لعام 1957 املتعلق ابلنقل الدويل للبضائع اخلطرة ابلطرق الربية واتفاق عام 1970 
املتعلق ابلنقل الدويل لألغذية القابلة للتلف وابملعدات اخلاصة اليت يلزم استعماهلا هلذا النقل وكذلك تشريعات االحتاد األورويب وال سيما القوانني 
االحتادية "املتعلقة ابلسالمة على الطرق" و"املتعلقة ابحلفاظ على البيئة" و"املتعلقة حبماية اهلواء اجلوي" و"املتعلقة ابلرفاه الصحي للسكان واحلماية 
من األوبئة" و"بشأن محاية حقوق املستهلك" و"بشأن محاية الكياانت القانونية وفرادى رجال األعمال أثناء الفحص احلكومي )اإلشراف( والفحص 

من ِقبل البلدايت" و"بشأن توحيد املعايري يف االحتاد الروسي". 
وابالستناد إىل مفهوم التنظيم التقين املعتمد، جرى وضع اللوائح التقنية "املتعلقة ابلشروط اخلاصة ابنبعااثت املواد الضارة )امللوثة( من 
السيارات واملركبات اليت يسمح هلا ابلسري يف أراضي االحتاد الروسي" واليت اعُتمدت مبوجب املرسوم احلكومي لالحتاد الروسي رقم 609، املؤرخ 12 
تشرين األول/أكتوبر 2005، وهي األوىل من نوعها يف االحتاد الروسي، واللوائح التقنية "املتعلقة بسالمة املركبات ذات العجالت" املعتمدة مبوجب 

املرسوم احلكومي لالحتاد الروسي رقم 720، املؤرخ 10 أيلول/سبتمرب 2009.
ويف 18 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، أُبرم االتفاق بشأن املبادئ والقواعد املشركة للتنظيم التقين يف مجهورية بيالروس، ومجهورية 
كازاخستان، واالحتاد الروسي، وهي البلدان اليت تشكل االحتاد اجلمركي، وأُدرجت مسائل التنظيم التقين يف نطاقه. ونص االتفاق، فيما نص عليه، 

على العمل ابللوائح التقنية املوحدة لالحتاد اجلمركي.
وتنص العملية املتبعة يف وضع الئحة تقنية على إجراء مشاورة عامة ملدة ال تقل عن شهرين تتناول مشروع الالئحة،  وعلى املوافقة 
الداخلية عليه على صعيد الدولة، وجُيرى خالل هذه العملية تقييم لتأثري الالئحة تراعى فيه مواقف السلطات االحتادية، واملنظمات العلمية، 

ومنظمات التنظيم الذايت، واجلمعيات العامة ألصحاب األعمال واملستهلكني.
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 )CU TR 018/2011( "واستناداً إىل االتفاق املذكور، ُوضعت الئحة االحتاد اجلمركي التقنية "بشأن سالمة املركبات ذات العجالت
واعُتمدت بقرار جلنة االحتاد اجلمركي رقم 877، املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2011. وتضمنت الالئحة أحكام الالئحتني التقنيتني الوطنيتني 
املذكورتني أعاله. وأصبحت الالئحة CU TR 018/2011 انفذة يف 1 كانون الثاين/يناير 2015 ومل تعد اللوائح التقنية الوطنية سارية منذ ذلك احلني.

ويف 29 أاير/مايو 2014، وقعت مجهورية بيالروس، ومجهورية كازاخستان، واالحتاد الروسي على معاهدة االحتاد االقتصادي األورويب 
اآلسيوي الذي انضمت إليه الحقاً مجهورية أرمينيا، ومجهورية قريغيزستان. ومنذ ذلك الوقت، أُسندت أنشطة التنظيم التقين إىل االحتاد االقتصادي 
األورويب اآلسيوي، وأصبحت الالئحة CU TR 018/201 ُتطبق يف إطار ذلك االحتاد. ويبنيِّ الشكل 1 األساس القانوين للتنظيم التقين يف االحتاد 

االقتصادي األورويب اآلسيوي.

 الشكل 1

األساس القانوني للتنظيم التقني يف االتحاد االقتصادي األوروبي اآلسيوي
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formed the Customs Union, was concluded, and the issues of technical regulating were brought to its level. 
The agreement provided, inter alia, for the introduction of uniform technical regulations of the Customs 
Union. 

 The procedure for the development of a technical regulation provides for public discussion of 
the draft for at least two months and internal approval at the state level, during which an assessment of the 
regulatory impact is conducted, taking into account the positions of the federal authorities, scientific 
organizations, self-regulatory organizations, public associations of entrepreneurs and consumers. 

 On the basis of the said Agreement the Customs Union Technical Regulation "On Wheeled 
Vehicles Safety" (CU TR 018/2011) was developed. It was adopted by the Decision of the Commission of 
the Customs Union of 9 December 2011 No. 877. It combined the provisions of the two above-mentioned 
national technical regulations. CU TR 018/2011 entered into force on 1 January 2015 and the national 
technical regulations expired from that time. 

 On 29 May 2014, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation signed the Treaty on the Eurasian Economic Union (EAEU), to which, further the Republic of 
Armenia and the Republic of Kyrgyzstan joined. Since that time, the technical regulatory activities were 
delegated to the EAEU, and CU TR 018/2011 became applied in the framework of the EAEU. The legal 
basis for technical regulating in the EAEU is shown on figure 1. 

Figure 1. The legal basis for technical regulation in the Euro-Asian Economic Union 

 

3.  The Customs Union Technical Regulation "On Wheeled Vehicles Safety" (CU TR 018/2011) 

 CU TR 018/2011 is the basic legislative act containing mandatory safety requirements applicable to 
wheeled vehicles and their components. It establishes that technical regulating is carried out in order to ensure the 
socially acceptable level of safety, as well as the implementation by the Member States of the Customs Union of 
their obligations arising from participation in the international agreements in the field of wheeled vehicle safety. 

)CU TR 018/2011( "الئوة االتواد الجمركي للتنظيم التقني "بشأن سالية المركبات ذات العجالت  -3

متثل الالئحة CU TR 018/2011 التشريع األساسي الذي يتضمن متطلبات السالمة اإللزامية املنطبقة على املركبات ذات العجالت 
ومكوانهتا. وهي تنص على إجراء التنظيم التقين ضماانً ملستوى مقبول اجتماعياً من السالمة، فضالً عن وفاء الدول األعضاء يف االحتاد اجلمركي 

ابلتزاماهتا الناشئة عن مشاركتها يف االتفاقات الدولية يف مضمار سالمة املركبات ذات العجالت.
ويغطي نطاق تطبيق الالئحة التقنية مركبات الطرق اليت يسمح هلا ابلسري واليت تكون قيد االستعمال، مبا يف ذلك احلاالت املتعلقة 

بتعديالت تصاميمها اليت تؤثر يف السالمة، وكذلك مكّوانت املركبات اليت تؤثر يف سالمة املركبات )الشكل 2(.
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 الشكل 2

CU TR 018/2011 بنود التنظيم التقني وأشكال تقييم االمتثال بموجب الالئحة
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 The scope of the Technical Regulation covers the road vehicles, which are released for circulation and 
being in operation, including, cases of their design modifications affecting safety, and also the vehicle components 
affecting vehicle safety (figure 2). 

Figure 2. The CU TR 018/2011 objects of technical regulating  
and the forms of compliance assessment 

 

 CU TR 018/2011 establishes the requirements by means of direct references to 112 
UN Regulations and 2 UN GTRs. Besides that, the national requirements, which fulfilment is connected with 
maintenance of vehicle safety under operating conditions typical for the Russian Federation and the other 
EAEU countries, are included in CU TR 018/2011 in the form of text. 

 Taking into consideration the principle of conformity of technical requirements to the national 
economy level of development, a number of the requirements included into the mandatory list, has different 
levels of stringency, and the target dates of gradual transition to application of the higher-level requirements 
are provided. 

 The Russian Federation is a pioneer in introducing requirements for emergency call systems 
using vehicle location information received from global navigation satellite systems. 

 Vehicles are divided into ecological classes depending on the level of emissions of harmful 
substances. For each ecological class the technical specifications for emissions are established according to 
the provisions of the UN Regulations Nos. 24, 49, 83 and 96, to which there are direct references in CU TR 
018/2011. The terms of enforcement of the technical specifications are established as well. For the time 
being CU TR 018/2011 mandates the emission level of the ecological class 5 (Euro-5). 

وإضافة إىل أنواع املركبات، حُتدد الالئحة CU TR 018/2011 ضرورة التقييم الفردي ملركبة فردية مسموح هلا ابلسري حينما تكون:
نتيجة إلبداع تقين فردي؛  )1(

مستوردة إىل االحتاد االقتصاد األورويب اآلسيوي من قبل شخص من أجل احتياجاته الشخصية؛   )2(
مستوردة إىل االحتاد االقتصادي األورويب اآلسيوي بعد السماح هلا ابملشاركة يف عمليات السري يف اخلارج، أي حني يكون   )3(

لديها لوحات تسجيل رمسية لبلد آخر. 
وحُتدد الالئحة التقنية CU TR 018/2011 املتطلبات بواسطة إشارات مباشرة إىل 112 الئحة من لوائح األمم املتحدة وإىل الئحتني من 
اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة. وإضافة إىل ذلك، فإن املتطلبات الوطنية اليت يرتبط حتقيقها بصيانة سالمة املركبات مبوجب شروط العمل 
الشائعة يف االحتاد الروسي وبلدان االحتاد االقتصادي األورويب اآلسيوي األخرى متضمنة يف الالئحة التقنية CU TR 018/2011 على شكل نص.

ومراعاة ملبدأ تطابق املتطلبات التقنية ملستوى التنمية لالقتصاد الوطين، يوجد يف عدد من املتطلبات املتضمنة يف القائمة اإللزامية مستوايت 
خمتلفة من الصرامة، كما يرد حتديد املواعيد املستهدفة لالنتقال التدرجيي حنو تطبيق شروط املستوى األعلى.

وكان االحتاد الروسي سباقاً إىل استحداث متطلبات نظم مكاملات الطوارئ، مستخدماً يف ذلك معلومات موقع املركبة املتلقاة من النظم 
العاملية للمالحة الساتلية.

وتُقسم املركبات إىل فئات إيكولوجية حسب مستوى انبعااثت املواد الضارة. وحُتّدد لكل فئة من الفئات اإليكولوجية مواصفات تقنية 
لالنبعااثت وفقاً ألحكام لوائح األمم املتحدة رقم 24 و49 و83 و96 اليت يشار إليها مباشرة يف الالئحة التقنية CU TR 018/2011. كما حُتّدد 

 .)Euro-5( 5 مستوى االنبعااثت للفئة اإليكولوجية CU TR 018/2011 شروط إنفاذ املواصفات التقنية. ويف الوقت احلايل، ختول الالئحة
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وفيما يتعلق هبذه املركبات، يتم التدقيق يف املتطلبات األساسية لسالمة التصميم اليت ال تتغري أثناء تشغيل املركبة، وال سّيما املعدات 
اليت متنع االستعمال غري املرخص، وأنظمة التدفئة وأجهزة اإلانرة، والرؤية عرب املرااي اخللفية، وأحزمة املقاعد وسبل تثبيتها، واملقاعد وسبل تثبيتها، 
وامللحقات اخلارجية واللوازم الداخلية، وأجهزة احلماية اخللفية واجلانبية السفلية، ومنع خماطر احلريق. وقد استمدت هذه املتطلبات من لوائح األمم 
املتحدة املقابلة. وقد أويَل االهتمام اخلاص لسالمة املركبات من الفئة M2 والفئة M3 )احلافالت(. أما املتطلبات املوسعة لالئحة التقنية فتستند 

إىل متطلبات الئحة األمم املتحدة رقم 107.
وتتضمن الالئحة CU TR 018/2011 أيضاً، يف مرفق منفصل، متطلبات السالمة التشغيلية اليت أُعدت استناداً إىل املعايري الوطنية الروسية 
ومتطلبات اتفاق فيينا لعام 1997. وختضع أغلب هذه املتطلبات لفحص إلزامي مبوجب إجراءات الفحص التقين ابستخدام التشخيص التقين. 
وتشكل نتائج الفحص اإلجيابية أساساً لتسجيل وثيقة التأمني اإلجباري على املسؤولية املدنية ملالك املركبة، وهي شرط ضروري للسماح للمركبة 

ابملشاركة يف حركة املرور يف االحتاد الروسي.
ويشمل اهليكل التنظيمي لنظام تقييم امتثال املنتجات اآللية )الشكل 3( ما يلي:

وزارة االحتاد الروسي للصناعة والتجارة بصفتها السلطة االحتادية املعنية ابلتنظيم التقين؛  -
الوكالة االحتادية للتنظيم التقين والقياس )Rosstandard( بصفتها اهليئة اإلدارية لالحتاد الروسي يف اتفاق جنيف لعام 1958   -
املخول هلا املوافقة على أنواع املركبات ومكوانهتا عمالً بلوائح األمم املتحدة واملوافقات على أنواع املركبات كوحدة كاملة يف 
إطار الالئحة CU TR 018/2011، وبصفتها أيضاً اهليئة املعنية ابلفحص احلكومي )اإلشراف( المتثال منتجات الصناعة اآللية 

ملتطلبات الالئحة CU TR 018/2011؛
إليها، مبوجب أحكام الالئحة التقنية وتسند  الــيت تضطلع بوظائف األمــانــة   "NAMI" املــوحــدة الفيدرالية  هيئة احلكومة   - 

CU TR 018/2011، مهمة التحقق من صحة ومربرات إصدار املوافقات اإلقليمية على أنواع املركبات كوحدة كاملة؛

هيئات التصديق املعتمدة؛  -
خمتربات االختبار املعتمدة.  -

وتتوىل دائرة االعتماد الفيدرالية املستقلة، وهي جزء من وزارة التنمية االقتصادية لالحتاد الروسي، اعتماد هيئات التصديق وخمتربات االختبار.

 الشكل 3

الهيكل التنظيمي لنظام تقييم امتثال المنتجات اآللية يف االتحاد الروسي 

 

- 154 - 

Figure 3. The organizational structure of the compliance assessment system  
of automotive products in the Russian Federation 

 

4.  State inspection (surveillance) 

 The state inspection (surveillance) over compliance with the mandatory requirements of 
technical regulations and national standards is conducted within the framework of the Federal Law of 27 
December 2002 No. 184-ФЗ "On Technical Regulating" with regard to the products and product-related 
processes of design, production, construction, installation, operation, storage, transportation, sale and 
disposal solely in terms of compliance with the requirements of relevant technical regulations and national 
standards. 

 Actions for the state inspection (surveillance) are performed according to the provisions of the 
Federal Law of 26 December 2008 No. 294-ФЗ "On protection of rights of legal entities and individual 
entrepreneurs at implementation of the state inspection (surveillance) and municipal inspection". The 
scheduled inspections may be carried out not more than one time every three years in accordance with the 
plans of inspection for the corresponding calendar year agreed with the prosecution authorities. Unscheduled 
inspections are carried out in case of receipt of appeals on the facts of threats of harm to the life and health of 
citizens or infliction of harm. 

 According to the Russian Federation Governmental Decree of 16 October 2015 No. 1108, the 
Federal Agency for Technical Regulating and Metrology (Rosstandard) is authorized for the state inspection 
(surveillance) over compliance with the CU TR 018/2011 requirements with regard to the wheeled vehicles 
and their components released for circulation in the territory of the Russian Federation (before start of their 
operation). 

 During its activity in the field of the state inspection (surveillance) Rosstandard agreed 141 
vehicle voluntary recalls of in order to prevent possible harm associated with their usage. The total number 
of withdrawn vehicles amounted to more than 1.5 million units. 

 In 2017, Rosstandard inspected 158 business entities, and in 39 (24 per cent) of them violations of 
the established requirements were revealed. The relevant actions were taken in accordance with the Code of 
administrative offences of the Russian Federation. 
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الزوص الوكويي )اإلشراف(  -4

جُيرى الفحص احلكومي )اإلشراف( للتحقق من االمتثال للمتطلبات اإللزامية للوائح التقنية واملعايري الوطنية يف إطار القانون االحتادي 
رقم ФЗ-184 "بشأن التنظيم التقين"، املؤرخ 27 كانون األول/ديسمرب 2002، لعمليات تصميم املنتجات، وإنتاجها، وبنائها، وتركيبها، وتشغيلها، 

وختزينها، ونقلها، وبيعها، والتخلص منها فقط من حيث االمتثال ملتطلبات اللوائح التقنية واملعايري الوطنية املالئمة.
وتتخذ تدابري الفحص احلكومي )اإلشراف( وفق أحكام القانون االحتادي رقم  ФЗ-294، املؤرخ 26 كانون األول/ديسمرب 2008 
"بشأن محاية حقوق الكياانت القانونية وفرادى رجال األعمال عند إجراء الفحص احلكومي )اإلشراف( والفحص من ِقبل البلدايت". وجيوز إجراء 
عمليات الفحص املقررة مبعدل ال يتجاوز مرة واحدة كل ثالث سنوات وفق خطط الفحص للسنة التقوميية املعنية املتفق عليها مع سلطات االدعاء. 
وجُترى عمليات الفحص غري املقررة عند تلقي استئنافات مبنية على وقائع التهديدات إبحلاق الضرر حبياة املواطنني وصحتهم، أو إحلاق األذى.

وحسب مرسوم حكومة االحتاد الروسي رقم 1108، املؤرخ 16 تشرين األول/أكتوبر 2015، خيول للوكالة االحتادية للتنظيم التقين 
والقياس )Rosstandard( إجراء الفحص احلكومي )اإلشراف( بشأن امتثال املركبات ذات العجالت ومكوانهتا املصرح هلا ابلسري يف أراضي االحتاد 

.CU TR 018/2011 الروسي )قبل بداية تشغيلها( ملتطلبات الالئحة
وأثناء نشاط الوكالة االحتادية للتنظيم التقين والقياس )Rosstandard( يف مضمار الفحص احلكومي )اإلشراف(، وافقت على اسرجاع 141 

مركبة طوعاً، منعاً للضرر احملتمل املقرن ابستخدامها. وجتاوز جمموع املركبات اليت ُسّحبت 5,1 مليون وحدة.
ويف عام 2017، فحصت الوكالة االحتادية للتنظيم التقين والقياس )Rosstandard 158( كياانً جتارايً تبنيَّ أن 39 منها )24 يف املائة( 

انتهكت املتطلبات املعتمدة. واخُتذت التدابري املالئمة وفق قانون االحتاد الروسي للجرائم اإلدارية.

موجز
يف مضمار املركبات اآللية، يتبع االحتاد الروسي، واالحتاد االقتصادي األورويب اآلسيوي أبكمله، سياسة تقضي إبعمال األحكام التقنية 
املتفق عليها على الصعيد الدويل حبسباهنا متطلبات تقنية وطنية بغية إزالة احلواجز اليت تعوق التجارة الدولية مع احملافظة يف الوقت نفسه على 
االمتثال ملتطلبات السالمة احلديثة. ويطبق االحتاد االقتصادي األورويب اآلسيوي بشكل مباشر لوائح األمم املتحدة املدرجة يف قائمة املتطلبات 

.CU TR 018/2011 التقنية اإلقليمية الواردة يف الالئحة
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الموتويات

مقدمة    - أوالً 
وضع القواعد على املستوى االحتادي    - اثنياً 

ترخيص الكونغرس    - ألف 
إجراءات الوكاالت     - ابء 

مباشرة عملية وضع القواعد    -1
معلومات بشأن اخلطط واألنشطة واملستندات املتصلة بوضع القواعد    -2

التنسيق فيما بني الوكاالت وفيما بني األجهزة احلكومية    -3
قانون اإلجراءات اإلدارية    -4
اإلخطارات التمهيدية   )أ( 

إخطار بوضع قواعد مقرحة    )ب( 
اإلخطار اإلضايف بوضع قواعد مقرحة    )ج( 

القاعدة النهائية   )د( 
الرد على التماسات إعادة النظر   )ه( 
فرص أخرى متاحة ملشاركة اجلمهور    -5

شروط أخرى لوضع القواعد    -6
استعراض الكونغرس    - جيم 
االستعراض القضائي    - دال 

اإلجراء املتبع يف الوالايت املتحدة لضمان االمتثال ملعايري السالمة واملعايري اخلاصة ابالنبعااثت    - اثلثاً 
قائمة املختصرات  - رابعاً 

للحصول على معلومات إضافية، يُرجى االتصال ابلعنوانني التاليني   خامساً - 

يقدية أوالً- 

يرد يف هذا الفرع وصف نظام وضع القواعد الذي تعتمده وكالة احلماية البيئية وإدارة أمن املرور يف الطرق السريعة يف الوالايت املتحدة 
إلعداد اللوائح اخلاصة ابملركبات ذات العجالت وللمعدات والقطع اليت ميكن تركيبها على تلك املركبات و/أو استخدامها فيها)2(. ويركز الوصف 
أوالً على العملية غري الرمسية املتبعة لوضع القواعد حسب املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات اإلدارية )U.S.C. “551, et seq. (APA) 5(. ويعترب هذا 
الركيز مالئماً ألن القواعد اليت حتدد مبوجبها اللوائح اخلاصة بتلك املنتجات ختضع بوجه عام لقانون اإلجراءات اإلدارية وتعتمدها وكالة احلماية 
البيئية وإدارة أمن املرور يف الطرق السريعة ومها هيئتان تتبعان يف أغلب األحيان العملية غري الرمسية لوضع القواعد. وابإلضافة إىل وصف نظام وضع 
القواعد الذي تعتمده وكالة محاية البيئة وإدارة أمن املرور يف الطرق السريعة يف الوالايت املتحدة لوضع اللوائح للمركبات ذات العجالت وللمعدات 

يرد يف هذا الفرع املقتضب نسبياً تقدمي بياانت عامة بشأن الشروط املعمول هبا لدى وضع وإصدار واستعراض اللوائح املتصلة ابملنتجات. ومن املهم أن حياط   )2(
علماً أبن التشريعات اليت ختول إبصدار أنواع معينة من املعايري املخصصة للمنتجات تنص أيضاً على استثناءات لتلك القواعد العامة. وال حياول يف هذا الفرع 

تعيني أو تصنيف تلك االستثناءات حىت وإن ذُكر بعضها.



133

المرفق السادس يشفياد وعع رافورئ  و ع اكوا يفم رااتياين راولم  ور قفيش  

والقطع اليت ميكن تركيبها على تلك املركبات و/أو استخدامها فيها، جتري بصورة مقتضبة يف هذا الفرع أيضاً مناقشة نظام االمتثال والتنفيذ الذي 
تطبقه يف الوالايت املتحدة الوكالة واإلدارة اآلنف ذكرمها للتأكد من أن اجلهات املصنعة متتثل ملعايري السالمة وضبط االنبعااثت املدرجة يف اللوائح 

املوضوعة مبوجب العملية غري الرمسية لوضع القواعد. 

وضا القواعد على المستوى االتوادم ثانياً- 

ترخيص الكونغرس ألف- 
يستطيع الكونغرس أن حيدد يف تشريعاته تفاصيل الشروط املطلوب استيفاؤها يف لوائح كل منتج على حدة، ومع ذلك فقد جرت العادة 
على أن يفوض الكونغرس هذه السلطة إىل الوكاالت التنظيمية االحتادية يف الوالايت املتحدة ويكلفها على الصعيد اإلداري بوضع تلك اللوائح 
بناء على إرشاداته. وختتلف درجة االختصاص يف اإلرشادات ابختالف التشريعات. ذلك أن ابستطاعة الكونغرس عند أحد طريف السلسلة أن 
حيدد تفاصيل معيار معني، وجيوز له عند الطرف اآلخر أن يقدم توجيهات عامة بشأن عوامل جيب أخذها يف االعتبار وغاايت ينبغي حتقيقها يف 

جمال السياسة العامة. وهذا اخليار األخري هو املتبع يف أغلب األحيان. 
ويسن الكونغرس أحياانً تشريعات تسمح إبنشاء وكالة تنظيمية أو تفوض سلطة جديدة إىل وكالة تنظيمية قائمة، فهو ُيَضمِّن تلك 
التشريعات أحكاماً تفوض عادة إىل تلك الوكالة، ضمنياً أو صراحة، سلطة الكونغرس املتصلة بوضع القواعد حتقيقاً لغرض حمدد من أغراض 
السياسة العامة. ذلك أن "وضع القواعد" هو إجراء تضبط بواسطته وكالة ما سلوك الوكاالت احلكومية واألشخاص)1( يف املستقبل عن طريق بيان 
تعده الوكالة وتصدره بغرض تنفيذ قانون أو سياسة عامة أو تفسريمها أو التوصية هبما. أما التشريعات اليت تتضمن سلطة خيوهلا الكونغرس وكالة 

معينة فهي التشريعات املسماة ابلتشريعات "التمكينية" للوكالة.
ومع أن التشريعات التمكينية تبني األغراض العامة اليت توضع القواعد ألجلها، فهي ال حتدد عادة القواعد اخلاصة اليت ينبغي اعتمادها 
لتحقيق تلك األغراض. وكثرياً ما يرد يف تلك التشريعات تعداد العوامل اليت ينبغي للوكالة أن أتخذها يف االعتبار لدى وضع القواعد، وقد حتدَّد 
فيها معايري جيب على القواعد املوضوعة أن تلبيها. وكثرياً ما تشمل تلك العوامل واملعايري قابلية االستخدام )االقتصادي والتكنولوجي يف كثري من 

األحيان( وتتناول دور تكاليف االمتثال، إن كان هلا دور، يف عملية وضع القواعد اليت تقوم هبا الوكالة.
ويستكمل الكونغرس يف بعض املناسبات التشريعات التمكينية اليت تضعها الوكالة، وذلك بسن تشريعات توجه الوكالة إىل استخدام 
سلطتها العامة لوضع القواعد أبسلوب معني. ويف تلك احلاالت يرك الكونغرس عادة عملية وضع التفاصيل الفنية للقاعدة اليت يتعني إصدارها 
لتقدير الوكالة اليت ستصدرها. واندراً ما يفرض الكونغرس اعتماد أي شروط أداء معينة للمنتجات. وهو، ابإلضافة إىل ذلك، ال يعني عادة أي 
تفاصيل تتعلق ابلنهج التنظيمي أو بدرجة التشدد أو إبجراءات االختبار )حىت وإن كان جيوز لـه فرض بعض التقييدات أو تعيني بعض القيم الثابتة(. 
وتوجد ابإلضافة إىل التشريعات التمكينية مصادر متنوعة أخرى تتعلق ابلشروط اليت حتكم اضطالع الوكاالت االحتادية بوضع وإصدار 
القواعد اليت تضبط املنتجات مبوجبها. وتشمل هذه املصادر أنظمة أساسية أخرى وأوامر تنفيذية رائسية تفرض شروطاً إجرائية هتدف إىل التأكد 
من أن القرارات تتخذ بصورة معقولة ومنصفة. وابستثناء احلاالت اليت تكون فيها التشريعات األخرى واألوامر التنفيذية متنافية والتشريعات التمكينية 
للوكالة أو املصادر األخرى لسلطة وضع القواعد، توجب هذه التشريعات واألوامر التنفيذية على الوكاالت أال تعتمد تلك القواعد إال بعد حتليل 
دقيق ملا قد يرتب عليها من آاثر. ويشمل التحليل عادة، ولكن ليس دائماً، إجراء تقييم ومقارنة إما للمنافع والتكاليف أو لفعالية النهج التنظيمية 
البديلة من حيث التكلفة أو لدرجة التشدد. وهي توجب أيضاً أن تكون العملية التنظيمية يف الوالايت املتحدة األمريكية مفتوحة وشفافة وتسعى 

إىل منح اجلهات املعنية كافة فرصة املشاركة يف ما تفعله الوكاالت التنظيمية وفرصة تفهم أسباب ذلك. 

يعرف "األشخاص" ابملعىن الواسع يف قانون اإلجراءات اإلدارية، أي "الفرد أو الشراكة أو املؤسسة أو الرابطة أو املنظمة العامة أو اخلاصة غري الوكالة ]االحتادية   )1(
يف الوالايت املتحدة[". ويشمل تعبري "األشخاص" األشخاص املوجودين خارج الوالايت املتحدة.
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إجراءات الوكاالت باء- 

مباشرة عملية وضع القواعد  -1

تباشر الوكاالت االحتادية التابعة للوالايت املتحدة معظم إجراءات وضع القوانني عندما يكون أحد الظروف الثالثة التالية متوافراً. أوالً، 
تستطيع الوكاالت أن تباشر عملية وضع القواعد مببادرة خاصة منها ضمن احلدود املقررة يف تشريعاهتا التمكينية القائمة أو تشريعات أخرى ختوهلا 
سلطة وضع القواعد. اثنياً، جيوز للوكاالت االحتادية أن تباشر عملية وضع القواعد يف حدود ما متلكه من سلطة لتلبية طلب مقدم من اجلمهور. 
وينص قانون اإلجراءات اإلدارية على أن متنح كل وكالة احتادية األشخاص الذين يهمهم األمر حق رفع التماس إلصدار أو تعديل أو إلغاء قاعدة 
من القواعد. وجيب على الوكاالت أن ترد على تلك االلتماسات. وإذا كان االلتماس جديراً ابالهتمام ومتساوقاً وأولوايت الوكالة ومواردها املتاحة، 
فإن الوكالة تليب الطلب املرفوع يف االلتماس وتباشر عملية وضع القواعد. وال تعين تلبية ذلك االلتماس ومباشرة إجراءات وضع القواعد أن القاعدة 
املطلوب وضعها ستصدر ابلضرورة. مث إن اخلطوة األوىل قد ال تكون إصدار أي إخطار وإمنا القيام أبحباث ملعرفة إن كان ممكناً وضع معايري 
مالئمة لألداء أو إعداد إجراءات مناسبة لالختبار. ويتخذ القرار النهائي بشأن إصدار قاعدة أو عدم إصدارها فيما بعد عمالً ابملعايري النظامية 
وعلى أساس مجيع املعلومات املتوافرة املتوصل إليها أو املستلمة أثناء عملية وضع القواعد. اثلثاً، جيوز للكونغرس أن يعطي توجيهات نظامية إىل 

الوكالة ابلشروع يف عملية معينة من عمليات وضع القواعد.

معلومات بشأن الخطط واألنشطة والمستندات المتصلة بوضع القواعد  -2

إن املستند احلكومي الرمسي الصادر عن حكومة الوالايت املتحدة واملكرس لإلخطارات التنظيمية هو السجل االحتادي. ويشمل هذا 
السجل، الذي يصدر كل يوم من أايم العمل، مجيع القواعد املقرحة والنهائية واإلخطارات اليت تصدرها الوكاالت واملنظمات االحتادية، فضاًل 
http://www.access.( عن األوامر التنفيذية وغريها من املستندات الرائسية. وميكن االطالع على السجل االحتادي ابالتصال مباشرة ابلعنوان التايل

gpo.gov/nara/#cfr( بدون دفع أي رسم.

وينشر مكتب اإلدارة وامليزانية يف السجل االحتادي يف شهري نيسان/أبريل وتشرين األول/أكتوبر من كل عام جدول األعمال املوحد 
لإلجراءات االحتادية املخصصة لوضع وفك القيود التنظيمية )جدول األعمال(. وميكن االطالع على جدول األعمال ابالتصال مباشرة ابلعنوان 
التايل: /http://reginfo.gov. وحتتوي هذه الوثيقة وصفاً موجزاً وجدوالً زمنياً لكل قاعدة جديدة يتوقع أن تصدرها كل وكالة يف غضون االثين عشر 
شهراً املقبلة ابلصيغة املقرحة أو النهائية. وتدرج فيها أيضاً قائمة بكل اللوائح املوجودة واليت يتوقع أن تقوم كل وكالة ابستعراضها خالل الفرة 
املذكورة. وميكن لألشخاص أن يعرفوا بعد قراءة جدول األعمال إن كانت أي من القواعد اجلديدة اليت تقوم الوكاالت بوضعها مصنفة كقاعدة 
هامة مبوجب األمر التنفيذي 12866 املعنون التخطيط واالستعراض التنظيميان وتكون من مث خاضعة الستعراض مكتب اإلدارة وامليزانية. )انظر 
أدانه الفرع املخصص للمشاركة فيما بني الوكاالت وفيما بني األجهزة احلكومية وكذلك انظر الفرع املخصص للمتطلبات األخرى لوضع القواعد 
بغية االطالع على املناقشات املسهبة اليت جرت بشأن األمر التنفيذي. ويرد تعريف "اإلجراءات التنظيمية اهلامة" يف حاشية من حواشي الفرع 
السابق(. وميكن لألشخاص الذين يرغبون يف احلصول على مزيد من املعلومات عن تفاصيل وضع قواعد معينة أن يتصلوا ابلشخص الذي يذكر 

امسه يف جدول أعمال القاعدة املذكورة.
وبعد نشر القاعدة النهائية يف السجل االحتادي، ُتدرج القاعدة املذكورة يف مدونة اللوائح االحتادية )املدونة(، وذلك جنباً إىل جنب 
مع مجيع اللوائح املوجودة. وتنقسم املدونة إىل 50 ابابً يكرس كل واحد منها جملاالت واسعة ختضع للتنظيم االحتــادي. وينقسم كل ابب إىل 
فصول يكون عنواهنا اسم الوكالة املصدرة عادة. ويتم استكمال املدونة على أساس سنوي وهي متاحة جماانً يف العنوان التايل على شبكة اإلنرنت 

.http://www.access.gpo.gov/nara/#cfr

وتضع الوكالة املعنية املستندات اليت تعتمد عليها، أو أتخذها يف االعتبار لدى إصدار قاعدة هنائية، يف سجل عام تتاح من خالله 
للجمهور كي يطلع عليها ويقدم تعليقاته عليها. وحيمل كل سجل رقماً خاصاً. وحتتوي تلك املستندات على دراسات تضطلع هبا الوكالة لتدعيم 
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موقفها كما حتتوي على تعليقات مقدمة رداً على مستندات الوكاالت )ابستثناء املستندات ذات الطابع السري()2(. وتقبل بعض الوكاالت معلومات 
سرية تعتمد عليها لدى وضع القواعد يف حني ال تتبع وكاالت أخرى ذلك النهج.

وتستخدم الوكاالت االحتادية شبكة اإلنرنت إىل حد كبري إلاتحة املعلومات املتصلة أبنشطتها التنظيمية وزايدة شفافية عملياهتا التنظيمية. 
وقد أسست وكاالت عديدة أو تقوم اآلن بتأسيس نظام إلكروين للسجالت. فعلى سبيل املثال، أنشأت وزارة النقل نظاماً يسمح لألفراد يف مجيع 
 .)http://dms.dot.gov/( أرجاء العامل ابالطالع على مستندات مدرجة يف أي من السجالت املخصصة لعملية وضع القواعد وبتنزيل تلك املستندات
ويسمح نظام وزارة النقل أيضاً لألفراد بتقدمي تعليقاهتم إلكرونياً. وتوفر بعض الوكاالت مثل وكالة احلماية البيئية صالت لالطالع على النسخ 
اإللكرونية آلخر ما أصدرته من مستندات فيما يتعلق بوضع القواعد )انظر http://www.epa.gov/epahome/rules.html#proposed(. وجتهز الوكاالت 
ابإلضافة إىل ذلك جمموعة واسعة من املعلومات املتصلة بوضع القواعد على شبكة اإلنرنت، كتقارير األحباث والدراسات التحليلية، ليتمكن الناس 

.)http://www.nhtsa.dot.gov/ من دراستها على اخلط مباشرة وتنزيلها بدون رسوم )انظر على سبيل املثال
ويوجب قانون حرية تداول املعلومات (§ .552 5 U.S.C) (FOIA) على الوكاالت االحتادية إاتحة السجالت املودعة لديها بناء على طلب 
يرفع إليها وحيدد فيه الطالب بصورة مرضية ما يطلبه من سجالت. والغرض املنشود من هذا القانون هو توسيع نطاق املعلومات املتاحة للجمهور 
كي يتجاوز اجملاالت احملددة يف األصل مبوجب قانون اإلجراءات اإلدارية. ومينح القانون احلق ألي فرد يف طلب سجالت من الوكاالت. وتقوم 
الوكالة فور استالمها لذلك الطلب ابلبحث عن السجالت تلبية للطلب. وجيب على الوكالة أن تتيح عندئذ نسخاً عن مجيع السجالت املطلوبة 
اليت جتدها نتيجة البحث، ابستثناء السجالت ذات الطابع السري املشمولة أبحد االستثناءات التسعة املنصوص عليها يف قانون حرية تداول 
املعلومات)3(. ولقد مت يف عام 1996 توسيع جمال املعلومات احلكومية اليت ميكن للجمهور أن يطلع عليها، وذلك مبوجب التعديالت املدخلة 

على قانون حرية التداول اإللكروين للمعلومات.
ويوجب هذا القانون على الوكاالت أن تتيح عدداً أكرب من املواد إلكرونياً. ومت ابإلضافة إىل ذلك استكمال قانون حرية التداول 
اإللكروين للمعلومات ابملرسوم التنفيذي 12600 املنصب على إجراءات اإلخطار املسبق ابلكشف عن املعلومات التجارية السرية )1987( 
الذي يعطي األطراف من القطاع اخلاص وال سيما الشركات التجارية )مبا فيها الشركات األجنبية( احلق يف أن خُتَْطر قبل قيام الوكالة ابلكشف 

عن معلومات ختص الشركة أو ترد منها.

التنسيق فيما بين الوكاالت وفيما بين األجهزة الحكومية  -3

للوكاالت االحتادية وسائل خمتلفة لرصد وتنسيق األنشطة التنظيمية اليت تضطلع هبا. وتبادر الوكاالت يف كثري من األحيان ابلتشاور بصورة 
رمسية أو غري رمسية حول مسائل ذات أمهية متبادلة يف جمال وضع القواعد، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك املسائل تتسم ابألمهية مبوجب 
األمر التنفيذي 12866. ويتم التشاور يف البداية على مستوى املوظفني الفنيني عادة، وجيري التشاور من مثّ على مستوى السياسة العامة عندما 
تُعّد الوكالة ما تتبعه من هنج يف معاجلة املسائل. وتوجد أيضاً أفرقة عاملة مشركة بني الوكاالت كاجمللس املشرك بني الوكاالت واملعين ابلسياسات 
العامة املتبعة يف جمال املعايري، وهي جتتمع بصورة منتظمة ملناقشة املسائل ذات األمهية املتبادلة، وكذلك لتبادل املعلومات بشأن األنشطة اليت 

تضطلع هبا خمتلف الوكاالت األعضاء. 
وينص األمر التنفيذي 12866 على وجوب تفادي الوكاالت التنظيمية إصدار قواعد غري متجانسة أو متنافية أو مزدوجة والقواعد اليت 
تصدرها وكاالت احتادية أخرى. وُيكلف مكتب اإلدارة وامليزانية مبوجب هذا األمر بتنسيق عمليات االستعراض املشركة بني الوكاالت للقواعد 

تعين عبارة "األسرار التجارية واملعلومات التجارية السرية" سجالت أو بياانت مقدمة إىل احلكومة يقال إهنا حتتوي على مواد ال ميكن نشرها مبوجب االستثناء   )2(
4 من قانون حرية تـداول املعلومـات )Freedom of Information Act, 5 U.S.C. § 552(b)(4)(، ألن اإلفصاح عنها يتوقع أن يسبب ضرراً كبرياً لصاحبها على 
مستوى املنافسة. وجيب على األشخاص الذين يقدمون مستندات سرية أن يصروا على صون طابع السرية وقت تقدمي املستندات. وتبت الوكالة من مث فيما 
إذا كان االستثناء 4 ينطبق عليها. ويطبق هذا االستثناء يف مجيع املراحل اليت متر هبا عملية وضع القواعد. وتوجد، على النحو املذكور أعاله، وكاالت ال تقبل 

املستندات اليت حتتوي على أسرار جتارية أو معلومات جتارية سرية لدى قيامها بوضع القواعد.
ابإلضافة إىل االستثناء املشار إليه أعاله فيما يتعلق ابألسرار التجارية واملعلومات التجارية السرية، هناك استثناءات ملسائل أخرى مثل املذكرات أو الرسائل   )3(

.)5 U.S.C. § 552(b)(5) and (7)( املتبادلة بني خمتلف الوكاالت أو داخل وكالة واحدة والسجالت أو املعلومات اجملمَّعة ألغراض تنفيذ القوانني
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اهلامة املقرحة أو النهائية قبل إصدارها ونشرها يف السجل االحتادي)4(. وإذا كانت القاعدة املقرحة أو النهائية اليت تضعها إحدى الوكاالت غري 
متجانسة إىل حد كبري وإجراء اختذته وكالة أخرى أو يتوقع أن تتخذه، أو كانت تتدخل بشكل آخر يف ذلك اإلجراء، فإن تلك القاعدة تعترب 
قاعدة هامة مبوجب األمر، وختضع من مث الستعراض مكتب اإلدارة وامليزانية. ويقدم املكتب نسخة عن القاعدة للوكاالت املعنية األخرى كي 

تقدم تعليقاهتا أثناء عملية االستعراض.

قانون اإلجراءات اإلدارية  -4

إن أهم اآلليات اليت يتم مبوجبها ضمان الشفافية والوضوح يف عملية وضع القواعد يف الوالايت املتحدة هي آلية النظام املوحد القائم 
على استشارة اجلمهور عندما توضع القواعد وتُنقَّح. وحيدد قانون اإلجراءات اإلدارية شروط وضع القواعد، أي العملية اليت تقوم مبوجبها الوكاالت 
االحتادية بوضع الئحة معينة أو اقراحها أو إقرارها أو تعديلها أو إلغائها. ويكون للقواعد األساسية اليت تصدرها وكالة ما مبوجب قانون اإلجراءات 

اإلدارية قوة القانون ومفعوله.
وإذا كانت التشريعات التمكينية لوكالة ما ختول تلك الوكالة وضع القواعد، فإن التشريعات تنص عادة على وجوب اتباع إجراءات 

رمسية أو غري رمسية كالتايل: 
اإلجراءات غري الرمسية لوضع القواعد: توجب هذه اإلجراءات على الوكالة أن تقدم، مع بعض االستثناءات احملدودة، إخطاراً   •
مسبقاً وأن تتيح فرصة للتعليق بتقدمي بياانت أو حجج خطية رداً على نشر قاعدة مقرحة. وجيوز ألي شخص، بغض 
النظر عن مكان وجوده، أن يقدم تعليقاته. وذلك يشمل على سبيل املثال األفراد والشركات التجارية والوكاالت احلكومية 
من بلدان أخرى. وكذلك توجب هذه اإلجراءات أن تنظر الوكالة يف البياانت واحلجج املقدمة وأن ُتَضمِّن أي قواعد هنائية 
تصدرها بياانً عن األساس الذي تقوم عليه القاعدة وغرضها كما توجب عليها أن تنظر يف التعليقات. وستناقش بصورة 

أكمل يف فرع الحق من النص اإلجراءات غري الرمسية املتبعة لوضع القواعد؛
اإلجراءات الرمسية: توجب هذه اإلجراءات على الوكالة أن تعقد جلسات استماع كاملة يتم فيها عرض احلجج شفوايً كما توجب   •
عليها إاتحة الفرصة لألشخاص الذين يرغبون يف االشراك حلضور تلك اجللسات وتقدمي األدلة الشفوية واملستندية وعرض 
اآلراء ومناقشة مشركني آخرين. ويرأس اجللسة عادة قاٍض خمتص ابلقانون اإلداري. ويتألف السجل من نصوص مستنسخة 

من الشهادات والعروض املقدمة أثناء جلسة االستماع ابإلضافة إىل كافة املستندات املدرجة يف امللف أثناء اإلجراءات.
وتعترب اإلجراءات غري الرمسية ضرورية يف أغلبية القواعد اليت يتم وضعها مبا فيها أغلبية القواعد اليت تفيد يف حتديد مشرطات املنتجات. 
ولقد كانت اإلجراءات الرمسية تشكل وما زالت تشكل االستثناء. وتضطر الوكاالت إىل اللجوء إىل اإلجراءات الرمسية لوضع القواعد إن كانت 

تضع تلك القواعد عمالً بقانون يوجب حفظ تفاصيل اإلجراءات "يف سجل".
وتوجب بعض القوانني وضع القواعد ابستخدام إجــراءات "هجينة" يتم فيها استكمال التعليقات غري الرمسية املقدمة خطياً ببعض 
العروض الشفوية. وجيوز، ابإلضافة إىل ذلك، للوكاالت اليت ُيطلب إليها أن تتبع إجراءات غري رمسية لوضع القواعد أن ختتار اإلجراءات "اهلجينة" 
إن رأت لزوم لذلك. فيجوز هلا أن تقرر على سبيل املثال عقد جلسات عامة عندما ترى أنه سيكون من املفيد تبادل اآلراء واملعلومات وجهاً 
لوجه بني الوكالة واجلمهور. وال متثل اإلجراءات "اهلجينة" لوضع القواعد، كما يف حال اإلجراءات الرمسية، إال جزءاً بسيطاً من إجراءات وضع 

القواعد على املستوى احلكومي.
وميكن للوكاالت أن تضيف إجراءات إىل اإلجراءات احملددة يف قانون اإلجراءات اإلدارية أو قوانني أخرى، ولكن ال جيوز هلا أن تنتقص 
منها أبداً. وجيوز للوكاالت اليت تلجأ إىل إجراءات غري رمسية لوضع القواعد أن تقرر أحياانً ومبحض إرادهتا عقد جلسات عامة على النحو املشار 

يُعرِّف الفرع 3)و( من األمر التنفيذي "اإلجراء التنظيمي اهلام" بوصفه "أي إجراء تنظيمي" يُتوقع أن يفضي إىل وضع قاعدة قد يرتب عليها أي أثر من بعض   )4(
اآلاثر املذكورة، مبا يشمل أثراً سنوايً  يف االقتصاد يساوي 100 مليون دوالر أو أكثر، أو قد يكون لـه أثر مادي سليب يف االقتصاد، أو يف قطاع من قطاعات 
االقتصاد، أو يف اإلنتاجية، أو يف التنافس/أو يف جمال العمل، أو البيئة، أو الصحة العامة، أو السالمة أو يف احلكومات االحتادية، أو احمللية، أو القبلية، أو يف 
اجملتمعات؛ وهو ما ينجم عنه عدم تساوق خطري أو تدخل بصفة أخرى يف إجراء اختذته وكالة أخرى، أو تزمع اختاذه، وما يثري مسائل قانونية جديدة، أو من 

حيث السياسات العامة، يف إطار الوالايت القانونية، أو األولوايت الرائسية،  أو من حيث املبادئ املنصوص عليها يف هذا األمر التنفيذي.
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إليه أعاله. وجيب أال تنتهك اإلجراءات اإلضافية اليت تلجأ الوكاالت إىل استخدامها ما ينص عليه قانون اإلجراءات اإلدارية أو قوانني أخرى من 
مشرطات إجرائية، كما يف حال القواعد املتصلة ابلنظر يف التعليقات اخلطية أثناء وضع القواعد.

وتطبَّق اإلجراءات غري الرمسية لوضع القوانني على النحو املشار إليه أدانه. وال جيري اتباع مجيع اخلطوات، كاإلخطارات التمهيدية مثالً، 
يف مجيع إجراءات وضع القواعد. وال تُتبع يف أغلبية إجراءات وضع القوانني إال ثالث خطوات هي: إصدار إخطار بوضع قواعد مقرحة يُطلب 
مبوجبه إىل اجلمهور أن يقدم التعليقات، ونظر الوكالة يف كافة املعلومات اهلامة مبا يشمل تعليقات اجلهور، وإصدار قاعدة هنائية بعد النظر يف 
املعلومات ذات الصلة. ومبا أن هناك احتماالً كبرياً أبن يتم اللجوء إىل جمموعة أوسع من اخلطوات يف بعض أهم إجراءات وضع القواعد، يرد أدانه 
ذكر كامل جمموعة اخلطوات اليت حُيتمل اختاذها. وجيب أن حُياط علماً أبن املدة اليت تستغرقها عملية وضع القواعد قد تراوح بني بضعة أشهر 

وعدة أعوام حسب تعقيد اإلجراء وطبيعته وما يثريه من خالفات.
اإلخطارات التمهيدية )أ( 

ال يوجب قانون اإلجراءات اإلدارية تقدمي إخطارات متهيدية بل وال يتطرق إىل هذه املسألة أبداً، بيد أن بعض الوكاالت التنظيمية تقوم 
إبصدار تلك اإلخطارات. وميكن لوكالة تعتزم القيام بوضع قواعد أن تقرر أهنا تود احلصول على معلومات إضافية قبل وضع وإصدار اقراح معني 
لتناول مشكل ما. وجيوز للوكالة يف مثل هذه احلاالت أن تصدر إخطاراً متهيدايً تطلب مبوجبه إىل اجلمهور تقدمي التعليقات بغية احلصول على 
معلومات إضافية بشأن طبيعة ونطاق مشكل معني حمتمل أو بغية احلصول على آراء اجلمهور فيما يتعلق ابلنهج التنظيمي األفضل واألكثر فعالية. 
وأكثر اإلخطارات التمهيدية شيوعاً هو اإلخطار املسبق بوضع قواعد مقرحة. وهو يتيح الفرصة للجمهور لتقدمي التعليقات يف مرحلة 
مبكرة للغاية من عملية وضع القواعد، ويصف اجملال العام الذي قد يكون موضوع القاعدة املقرحة ويطلب عادة تعليقات اجلمهور على املسائل 

واخليارات التنظيمية اليت يتم النظر فيها كما يدعو اجلمهور إىل حتديد أي مسائل هامة إضافية.
وحيدد اإلخطار املسبق بوضع قواعد مقرحة الفرة الزمنية اليت ميكن فيها للجمهور أن يقدم التعليقات. وجيوز جلميع األفراد أن يقدموا 
تعليقاهتم. وتدرج بعض الوكاالت مجيع التعليقات املقدمة بشأن اإلخطار املسبق بوضع قواعد مقرحة يف ملف متاح للجمهور، يف حني ال ُتَضمَّن 
بعض الوكاالت إال التعليقات املؤيدة إلخطار الحق بوضع قواعد مقرحة. وال يتم يف كلتا احلالتني إفشاء أسرار جتارية وال معلومات جتارية سرية. 

أما الفرة املتاحة لتقدمي التعليقات، فهي عادة 60 يوماً، ولكن ميكن أن تكون أطول أو أقصر وفقاً للظروف السائدة.
إخطار بوضع قواعد مقترحة )ب( 

تتمثل اخلطوة األوىل املتبعة يف عملية وضع القواعد، يف معظم احلاالت، يف القيام بوضع القاعدة املقرحة مث نشرها. ويدعى االقراح 
إخطاراً بوضع قواعد مقرحة )اإلخطار(. أما اهلدف املنشود من هذا اإلخطار، فهو إبالغ اجلمهور ابالقراح وطلب التعليق عليه. وعادة ما يتألف 
اإلخطار من جزأين مها: الديباجة، وهي مناقشة سردية، والنص التنظيمي املقرح. ومع ذلك، ال تشمل بعض اإلخطارات نصاً تنظيمياً. وخيتلف 
حجم التفاصيل املقدمة يف الديباجة ابختالف اإلخطار. ذلك أن الديباجات املفصلة أكثر حتدد املشكل املتناول يف االقراح وتناقش مث حتلل 
املعلومات املتصلة بوجود املشكل وطبيعته ومدى انتشاره، وتفسر الكيفية اليت سيخفف هبا االقراح من حدة املشكل، كما حتلل الفوائد النامجة 
عنه والتكاليف املرتبة عليه. وإن صدر قبل اإلخطار إخطار متهيدي، فبإمكان ذلك اإلخطار أن يلخص ما ورد يف اإلخطار التمهيدي ويرد 
على ما قدمه اجلمهور من تعليقات على اإلخطار التمهيدي. وإن كان اإلخطار ال يعرض وال يفّسر االفراضات املبنية على الوقائع والدراسات 
التحليلية واملنهجيات اليت ينطوي عليها االقراح، فإن الوكالة ُتدرج يف سجل عام مستندات تتناول تلك املسائل بغية إاتحة الفرصة للجمهور كي 

يقدم تعليقات عليها.
وحيدد اإلخطار فرة معينة من الزمن جييز خالهلا ألي شخص يرغب يف تقدمي تعليقات أن يفعل ذلك. ويوصي األمر التنفيذي رقم 12866 
إباتحة فرة 60 يوماً لتقدمي التعليقات، ولو أن تلك الفرة ميكن أن تكون أطول أو أقصر حسب الظروف. وتدرج الوكالة مجيع التعليقات يف 
سجل عام ولكنها ال تفشي األسرار التجارية واملعلومات التجارية السرية. وتفيد تعليقات اجلمهور عدداً من األغراض من بينها منح األفراد فرصة:

لتوفري معلومات للوكالة تساعد على تعزيز معارفها فيما يتعلق ابملسائل املتصلة ابالقراح؛  •
مناقشة االفراضات الوقائعية والدراسات التحليلية ومشاريع االستنتاجات اليت ينطوي عليها اقراح الوكالة وبيان أوجه اخلطأ   •

فيها. 
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وإن حصلت الوكالة، بعد انقضاء الفرة احملددة لتقدمي التعليقات، على معلومات أو دراسات حتليلية جديدة وليست تراكمية فقط، 
مما حيتمل أن يكون لـه وقع هام على مضمون القاعدة النهائية، وجب عليها أن تتيح تلك املعلومات أو الدراسات التحليلية حىت يستطيع اجلمهور 
التعليق عليها. وإن جرت العادة يف الوكالة على النظر يف التعليقات املتأخرة واملواد اجلديدة األخرى املقدمة، وكانت الوكالة مستعدة للنظر يف أي 
تعليقات مقدمة بصورة متأخرة على املعلومات أو الدراسات التحليلية اجلديدة، فقد ال حتتاج إىل حتديد فرة جديدة لتقدمي تعليقات على اإلخطار. 
أما إذا كانت املعلومات أو الدراسات التحليلية اجلديدة، فضالً عن كوهنا غري تراكمية، ستؤدي إىل إدخال تعديالت هامة وغري متوقعة على القاعدة 

النهائية، فإنه جيب على الوكالة أن تنشر إخطاراً يف السجل االحتادي لتضمن توعية اجلمهور أبن املواد أصبحت متاحة.
ورداً على التعليقات املقدمة على اإلخطار، أو على التطورات احلاصلة )أي نتائج البحث اجلديد(، بعد إصدار اإلخطار، تقوم الوكالة 
عادة بتعديل بعض جوانب االقراح. وتقع التعديالت يف أغلبية احلاالت ضمن نطاق النهج التنظيمية املناقشة يف اإلخطار، وال ضرورة، من مث، 
إلاتحة فرصة إضافية للجمهور كي يقدم تعليقاته. غري أنه إذا انطوى أي من التعديالت اليت ترغب الوكالة يف إدخاهلا على أمور مل تُناقش يف 
اإلخطار وليست نتيجة منطقية لتلك األمور، فيجب على الوكالة أن تتيح للجمهور فرصة آنذاك لتقدمي تعليقات على اقراح منقح قبل إصدار 

قاعدة هنائية. وإلاتحة تلك الفرصة، تصدر الوكالة إخطاراً إضافياً بوضع القواعد املقرحة.
اإلخطار اإلضايف بوضع قواعد مقترحة )ج( 

يعني اإلخطار اإلضايف بوضع قواعد مقرحة )اإلخطار اإلضايف( التعديالت اهلامة املدخلة على القاعدة املقرحة اليت تعذر عدم توقعها 
بصورة معقولة من قراءة اإلخطار. وبوسعه أيضاً أن حيدد معلومات وقائعية جديدة مل ُتدرج يف سجل القاعدة املزمع وضعها يف مرحلة اإلخطار 
وهي معلومات تود الوكالة االعتماد عليها لدى وضع القاعدة النهائية. ويفسر اإلخطار اإلضايف األسباب اليت استدعت تعديل صيغة الالئحة، 

ويطلب تعليقات اجلمهور على ذلك التعديل. ويقِّل إصدار اإلخطارات اإلضافية كثرياً عن إصدار اإلخطارات املسبقة.
القاعدة النهائية )د( 

تقرر الوكالة، بعد النظر يف التعليقات املستلمة أثناء وضع القاعدة، إن كانت ستصدر القاعدة النهائية. وتنطوي القواعد النهائية على 
ديباجة وعلى نص تنظيمي. وإن أصدرت الوكالة قاعدة هنائية، فهي ُتضمِّن ديباجتها بياانً مفصالً عن أساس القاعدة وغرضها، وتفسر ملاذا توافق، 
أو ال توافق، على التعليقات املوضوعية اليت استلمتها، وتصف التعديالت، إن وجدت، اليت أدخلتها على القاعدة تلبية للتعليقات اليت وافقت 
عليها. وجيب على الوكالة، إن مسحت بتقدمي التماسات إلعادة النظر، أن تبنّي أنه ميكن تقدمي تلك االلتماسات، كما جيوز هلا أن حتدد موعداً 
هنائياً لتقدميها. ويتم يف القاعدة النهائية حتديد اتريخ دخول القاعدة حيز النفاذ. ويعترب انقضاء مدة سنة إىل 3 سنوات )املعروفة ابملدة التمهيدية(، 
بني اتريخ وضع القاعدة النهائية واتريخ دخوهلا حيز النفاذ فعلياً، أمراً معتاداً، وال سيما يف حالة القواعد اهلامة، أو القواعد اليت تضبط مبوجبها 
التكنولوجيات أو املنتجات اجلديدة. وجيوز للوكالة، إن قررت عدم إصدار قاعدة هنائية، أن تصدر إخطاراً بسحب االقراح، على أن تربر أسباب 

ذلك اإلجراء.
ويوجب قانون اإلجراءات اإلدارية عادًة نشر القاعدة النهائية قبل 30 يوماً على األقل من اتريخ دخوهلا حيز النفاذ. ولكن االمتثال 
لشرط األايم الثالثني ليس ضرورايً إذا نصت القاعدة على استثناء أو على ختفيف الشروط املعمول هبا، أو إذا كانت الوكالة تقدم وتنشر استنتاجاً 

يقضي بوجوب دخول القاعدة حيز النفاذ يف اتريخ سابق "خدمة للمصلحة العامة".
الرد على التماسات إعادة النظر )ه( 

قد تتاح للجمهور، حىت بعد إصدار القاعدة النهائية، فرصة أخرية لرفع طلب إىل الوكالة إبدخال تعديالت على القاعدة. وجيوز ألي 
فرد أن يفعل ذلك برفع التماس يطلب مبوجبه إعادة النظر. وعادة، ال يرجئ تقدمي التماس إعادة النظر اتريخ دخول القاعدة حيز النفاذ فعلياً.

وتــرُد بعض الوكاالت على التماسات إعــادة النظر إبدخــال تعديالت على القاعدة النهائية من دون أن تطلب قبل ذلك تعليقات 
اجلمهور، شريطة أن تقع تلك التعديالت ضمن نطاق اإلخطار بوضع قواعد مقرحة، أو أن تكون نتيجة معقولة لإلخطار املعين. وقد تقوم وكاالت 
أخرى إبصدار إخطار جديد قبل إدخال أي تعديالت رداً على التماسات إعادة النظر، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك التعديالت تقع، 

أو ال تقع، يف نطاق اإلخطار.
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وجيوز إبطال شرط تقدمي إخطار مسبق وإاتحة فرصة للجمهور كي يقدم التعليقات يف احلاالت اليت ترى فيها الوكالة أنه توجد "أسباب 
قوية" تبني أن تلك اإلجراءات ستكون "غري عملية أو غري ضرورية أو خمالفة للمصلحة العامـة". )U.S.C. § 553(b)(3)(B) 5(. ولقد فسرت احملاكم 
هذه العبـارات على أهنا تسمح للوكالة إبلغاء إجراءات اإلخطار والتعليق وإصدار قواعد، عندما تستطيع أن تربر أهنا تتصدى حلالة أو أكثر من 
حاالت "الطوارئ" التالية: )1( عندما يُفرض على الوكالة أجل حمدد مقرر مبوجب التشريعات؛ )2( أو عندما جيب وضع قاعدة على الفور 
للتصدي خلطر كبري يهدد الصحة العامة والسالمة العامة؛ )3( أو عندما حيول اإلخطار املسبق دون حتقيق غرض القاعدة؛ )4( أو عندما جيب 
تقدمي إيضاحات فورية للقواعد واللوائح املوجودة بغية احلد من الفوضى. ومن األمهية مبكان مالحظة أن استثناء "األسباب القوية" يفّسر مبعناه 
الضيق. ذلك ابإلضافة إىل أنه ال جيوز للوكاالت أن تلغي بصورة تلقائية اإلجراءات غري الرمسية لوضع القواعد، كلما تصدت إلحدى هذه احلاالت 

األربع، أو كلما رأت أن هناك حالة طوارئ. وعوضاً عن ذلك، جيب على الوكالة أن تبني بوضوح أن سبب اإللغاء مربَّر يف ظرف معني.

فرص أخرى متاحة لمشاركة الجمهور  -5

ميكن للمواطنني بصفتهم الشخصية وللصناعات واملنظمات أن يسامهوا أبساليب شىت يف األنشطة اليت تضطلع هبا الوكاالت لوضع 
القواعد. فيجوز لألفراد، ابإلضافة إىل تقدمي تعليقاهتم والتماساهتم على النحو املناقش أعاله يف الفرع املكرس لقانون اإلجراءات اإلدارية، أن يتصلوا 
مباشرة ابلوكاالت وفقاً للشروط اإلجرائية اخلاصة بتلك الوكاالت، وأن يسهموا يف اللجان االستشارية اليت تشكلها الوكاالت، أو أن يشركوا يف 

عمليات وضع القواعد ابلتفاوض.
وإن قانون اإلجراءات اإلدارية يضع قيوداً على البالغات املقدمة شفوايً من جانب واحد يف اإلجراءات الرمسية لوضع القواعد، فهو 
ال ينص على ذلك يف اإلجراءات غري الرمسية)5(. بيد أن خمتلف الوكاالت االحتادية اعتمدت سياساهتا العامة بشأن تقدمي تلك البالغات أثناء 
اإلجراءات غري الرمسية لوضع القواعد. وتتباين هذه السياسات، إذ ال تشجع بعض الوكاالت، وإن كانت ال حتظر، تقدمي بالغات شفوية من 
جانب واحد يف أي مرحلة من مراحل إجراءات وضع القواعد، حىت قبل إصدار اإلخطار. وال تشجع وكاالت أخرى على تقدمي بالغات شفوية 
من جانب واحد إال بعد إصدار إخطار، يف حني تسمح بعض الوكاالت بتقدمي تلك البالغات يف أي وقت كان أثناء إجراءات وضع القواعد. 
بيد أنه جيب على الوكاالت يف مجيع احلاالت، إن رغبت، لدى وضع قاعدهتا النهائية، االعتماد على معلومات أو بياانت واردة عن طريق بالغات 
شفوية مقدمة من جانب واحد، أن تلخص مضمون البالغات يف مذكرة تعممها على اجلمهور. ويعترب ذلك املستند ضرورايً للتأكد من أن اجلمهور 

واحملاكم على علم ابلبالغات )يف حال رفع دعوى قانونية(.
وجيوز للوكاالت االحتادية أن تعقد اجتماعات مع اللجان أو األفرقة لزايدة فرص احلوار واحلصول على مسامهات من اجلمهور يف عملية 
 5 U.S.C.( وضع القواعد. وقد تكون بعض تلك اللجان أو األفرقة جلاانً استشارية ابملعىن املقصود يف القانون اخلاص ابللجان االستشارية االحتادية
App. 2 (FACA)(. وينص هذا القانون على أن اللجنة االستشارية هي أي جلنة أو فريق يتألف من عضو واحد على األقل ال يكون موظفاً احتادايً 

بدوام كامل، وتكون تلك اللجنة منشأة أو مستخدمة )أي جترى إدارهتا أو مراقبتها( من طرف وكالة احتادية بغية احلصول على املشورة أو التوصيات. 
وميكن إنشاء جلان استشارية مبوجب القانون اخلاص ابللجان االستشارية االحتادية بعد إصدار إخطار عام، وبعد التأكد من أن إنشاء اللجنة خيدم 
املصلحة العامة. وجيب أن حتصل اللجان على شرعة من ديوان احملاسبة وأن يكون غرضها حمدد بوضوح. وجيب أن تكون العضوية متوازنة إىل حد 
ما من حيث اآلراء املمثلة واملهام املضطلع هبا. وجيب أن تعلن اجتماعات اللجان االستشارية يف السجل االحتادي وأن تكون مفتوحة يف وجه 

اجلمهور بوجه عام. وجيب أن تعمم حماضر اجللسات وكل املستندات ذات الصلة.
ويضع قانون عام 1990 اخلاص بوضع القواعد ابلتفاوض إطاراً للتفاوض على وضع القواعد، ويشجع الوكاالت على استخدام أسلوب 
التفاوض يف وضع القواعد بغية تعزيز العملية غري الرمسية لوضع القواعد U.S.C. §§ 561, et seq 5. والشرط األساسي لوضع القواعد ابلتفاوض هو 
أن اجلمع بني ممثلي الوكالة وخمتلف اجملموعات املعنية املتأثرة بغية التفاوض على قاعدة مقرحة والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا، سيقلل من 
احتمال نشوب خالفات عندما تصدر قاعدة هنائية. ومبوجب القانون اخلاص بوضع القواعد، تقوم الوكالة ابلتفاوض إبنشاء جلنة استشارية تتألف 
من ممثلني عن اجلهات املعنية املتأثرة وممثلني عن الوكالة، وذلك هبدف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن قاعدة ستصدر يف إخطار بوضع قواعد 
مقرحة. وختضع اللجنة للقانون اخلاص ابللجان االستشارية االحتادية، وجيب عليها من مث أن تعقد اجتماعاهتا علناً. وقد جرت العادة على أن 

"البالغات املقدمة من جانب واحد" تعرَّف يف قانون اإلجراءات اإلدارية على أهنا "كل بالغ شفوي أو خطي غري مدرج يف السجل العام والذي ال يقدم   )5(
.(5 U.S.C. § 551(14)) "... ألجله إخطار مسبق بفرة معقولة من الزمن جلميع األطراف، وهو ال يشمل طلبات بتقدمي تقارير مرحلية عن أي موضوع أو إجراء
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حيضر منسق حيادي املفاوضات اليت جترى يف إطار اللجنة. أما هدف اللجنة، فهو التوصل إىل توافق يف اآلراء ضمن حدود السلطة القانونية 
املنوطة ابلوكالة، وضمن أغراض السياسة العامة احملددة لوضع القواعد. فإذا مت التوصل إىل توافق يف اآلراء، تعتمد الوكالة على مثرة هذا التوافق 
إلصدار إخطارها املتصل بوضع القواعد املقرحة. وكما يف حالة إجراءات وضع القواعد اليت ال تنطوي على التفاوض بشأن وضع القواعد، جيب 

على الوكالة أن تنظر يف تعليقات اجلمهور املقدمة على ذلك اإلخطار قبل إصدار القاعدة النهائية.

شروط أخرى لوضع القواعد  -6

ختضع الوكاالت التنظيمية، ابإلضافة إىل شروط تشريعاهتا التمكينية، لشروط تشريعية أخرى لدى حتليل خمتلف اآلاثر املرتبة على 
قواعدها املقرحة والنهائية. وتشمل هذه الشروط شروطاً لتحليل اآلاثر املرتبة على أي قاعدة من القواعد يف الشركات التجارية الصغرية )قانون 
املرونة التنظيمية( أو يف البيئة )القانون الوطين للسياسة البيئية(. فإن كانت القاعدة تستدعي إنفاق حكومات الوالايت أو القطاع اخلاص أكثر 
من 100 مليون دوالر يف السنة الواحدة، وجب حتليل ما يرتب عليها من آاثر )القانون اخلاص ابلوالايت غري املمولة(. وابإلضافة إىل ذلك، 
جيب حتليل اآلاثر املرتبة على شروط مجع املعلومات فيما يتعلق أبي قاعدة من القواعد )قانون احلد من اإلجراءات الورقية(. وجيب أن تعمَّم تلك 

الدراسات التحليلية كما تعمَّم الدراسات التحليلية الالزمة األخرى.
وابإلضافة إىل ذلك، تضع اهليئة التنفيذية شروطاً أخرى عن طريق األوامر التنفيذية اليت تصدرها. وأهم تلك األوامر هو األمر التنفيذي 
رقم 12866. وينص هذا األمر الذي صدر يف 30 أيلول/سبتمرب 1993 على فلسفة تنظيمية جامعة ومبادئ تسرشد هبا الوكاالت عند وضع 
قواعد فعلية وفعالة. وينص األمر على وجوب أن تُقيِّم الوكاالت التكاليف واملنافع )الكمية والنوعية( لقاعدة يُعتزم وضعها حسب ما جييزه القانون، 
واقراح، أو اعتماد، قاعدة ما فقط بعد التأكد بصورة معقولة من أن منافعها تربِّر التكاليف املرتبة عليها)6(. وينص األمر على أنه ينبغي للوكاالت 
أن ختتار النـُُهج اليت ُيستمد منها أكرب قدر من املنافع لدى اختيارها للنـُُهج التنظيمية البديلة. وأحد األغراض األساسية املنشودة من األمر هو جعل 
اإلجراءات التنظيمية يف متناول اجلمهور ومتاحة لـه. ويُلزِم األمر الوكاالت التنظيمية، قبل إصدار قواعد مقرحة وهنائية "هامة"، أن تعرض تلك القواعد 
على مكتب اإلدارة وامليزانية ليستعرضها. وجيب أن تكون القواعد اهلامة مصحوبة بدراسات حتليلية موّسعة عن اآلاثر التنظيمية. وُتدرَج الدراسة 
.http://reginfo.gov/eo12866.htm :التحليلية يف السجل العام لتيسري تعليق اجلمهور عليها. وميكن االطالع على األمر الصادر يف العنوان التايل

ه القانون الوطين الصادر يف عام 1995 واملنصب على نقل التكنولوجيا والنهوض هبا الوكاالت االحتادية إىل استخدام معايري  ويوجِّ
التوافق الطوعية على الصعيدين احمللي والدويل عوضاً عن اللوائح احلكومية، وذلك كوسيلة لبلوغ أغراض السياسات العامة، أو األنشطة اليت حتدِّدها 
 15 U.S.C. § 272( )113-104 الوكاالت، ابستثناء احلالة اليت يكون فيها هذا النهج متنافياً والقانون أو غري عملي بصفة أخرى )القانون العام
note(. ويوّجه القانون الوكاالت أيضاً إىل اإلسهام ابإلضافة إىل ذلك يف أنشطة وضع معايري التوافق الطوعية "عندما ختدم هذه املسامهة املصلحة 

العامة وتكون متساوقة ومهام الوكالة واإلدارة، والسلطات، واألولوايت، وموارد امليزانية". والغرض املنشود من تلك املسامهة هو االشراك يف وضع 
معايري طوعية حتد قدر اإلمكان من ضرورة وضع لوائح حكومية مستقلة واحلفاظ عليها.

ولدى وضع اللوائح، يُطَلب إىل الوكاالت االحتادية أيضاً أن أتخذ يف االعتبار املعايري الدولية ذات الصلة، وأن تعتمد على تلك املعايري 
الدولية، إن كان ذلك مناسباً. الباب الرابع من قانون االتفاقات التجارية الصادر يف عام 1979 )القانون العام 96-39(، بصيغته املنقحة يف 
عام 1994 )القانون العام 103-465( ويف عام 1996 )القانون العام U.S.C. § 2532(2)( )295-104 19(. وينص القانون بوضوح على 
أن األسباب اليت قد جتعل االعتماد على معيار دويل لدى وضع الئحة ما غري مناسب تشمل، وال تقتصر، على سبب محاية صحة اإلنسان 

أو سالمته، ومحاية حياة أو صحة احليواانت، أو النبااتت، أو محاية البيئة.

حتدُّ بعض التشريعات اليت ختوِّل إصدار لوائح خاصة ابملنتجات من مدى متكُّن الوكالة املصدِّرة من أخذ التكاليف يف االعتبار لدى اختيار تلك اللوائح. بل   )6(
وتنص بعض التشريعات على وجوب اختيار اللوائح وإصدارها بصرف النظر عن التكاليف.
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استعراض الكونغرس جيم- 
جيب أن تُعرض معظم اللوائح اخلاصة ابملنتجات والصادرة عن الوكاالت كقواعد هنائية على الكونغرس كي يستعرضها مبوجب القانون 
اخلاص ابستعراض الكونغرس )U.S.C. §§ 801, et seq 5( ويف إطار جلنة الرقابة التابعة للكونغرس)7(. وينص القانون املنصب على استعراض الكونغرس 
على إجراء خاص جييز للكونغرس التصويت لرفض أي قاعدة ما من قواعد الوكاالت. أما األثر املرتب على التصويت ابلرفض فهو إبطال القاعدة. 
وتُرَفض القاعدة إن اعتمدت غرفتا الكونغرس قراراً مشركاً أبغلبية األصوات، وإن وّقع الرئيس على ذاك القرار فيما بعد. وكذلك تُرَفض قاعدة إن 
اعتمدت غرفتا الكونغرس قراراً من هذا القبيل، مث أبطلتا حق النقض الرائسي املمارس بشأن القرار املذكور. ومع أن ابستطاعة الكونغرس أن يعتمد 
قراراً برفض قاعدة برمتها، فإنه ال جيوز لـه أن يعتمد قراراً مبوجب القانون اخلاص ابستعراض الكونغرس، سواء بتعديل القاعدة، أو إبعطاء تعليمات 
بتعديلها. وحني يتصرف الكونغرس مبوجب القانون اخلاص ابستعراض الكونغرس، جيوز له إما عدم اختاذ أي إجراء، أو اعتماد قرار بعدم املوافقة.

وعندما يتخذ الكونغرس اإلجراء من دون التمسُّك ابلقانون اخلاص ابستعراض الكونغرس، أي مبوجب إجراءاته التشريعية العادية، جيوز 
لـه أن يُبِطل قاعدة صادرة عن وكالة ما بسّن تشريع جديد حيظر على الوكالة استخدام األموال املرصودة إلعمال القاعدة. وجيوز للكونغرس من 
جهة أخرى أن يسّن تشريعات حتدِّد األحكام التنظيمية اليت يعرض عليها، مبيِّناً أنه ال ميكن للوكالة أن حتتفظ بقاعدة موجودة، أو تصدر قاعدة 

جديدة حتتوي تلك األحكام.

االستعراض القضائي دال- 
ختضع مجيع القواعد النهائية اليت تنص على وضع لوائح، أو على تعديلها، أو إلغائها، الستعراض قضائي عمالً ابلتشريعات التمكينية 
للوكالة، أو بقانون اإلجراءات اإلدارية، أو بتشريعات معّينة خاصة ابلوكالة. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن إخضاع إجراءات هنائية أخرى الستعراض 
قضائي، وهي تشمل إجراءات من قبيل رفض التماسات وضع القواعد، ورفض التماسات إعادة النظر، واختاذ قرارات إبهناء عملية وضع قواعد 
بعد إصدار إخطار بوضع قواعد مقرحة. وعلى الرغم من أن النسبة املئوية للقواعد الصادرة عن طريق اإلجراءات غري الرمسية لوضع القواعد واليت 
يتم استعراضها فيما بعد قضائياً قد تكون صغرية نسبياً، فإن هناك عدداً مطرداً وكبرياً من احلاالت اليت يتم فيها الطعن يف اإلجراءات/أو يف األساس 
املوضوعي. وقد يكون لالستعراض القضائي أثر هام وطويل األجل يف عملية وضع القواعد اليت تضطلع هبا الوكاالت، نظراً إىل املفعول الرجعي 

للقرارات الصادرة عن احملاكم.
وجُييز قانون اإلجراءات اإلدارية ألي شخص أن يطلب إىل احملاكم االحتادية أن تنقض قاعدة هنائية، أو أي إجراء هنائي، تتخذه وكالة 
ما إن كانت لـه "مصلحة" يف ذلك. وجيب على الشخص، إن أراد إثبات مصلحته، أن يبنيِّ أوالً أن اإلجراء النهائي الذي اختذته الوكالة يُلِحق 

به ضرراً فعلياً وأنه يوجد احتمال كبري أبن أتمر احملكمة ابلتعويض عن هذا الضرر ابلبت لصاحله.
وجيب على الشخص أن يربهن من مَث أن الضرر الالحق به يقع ضمن "نطاق املصاحل" اليت سعى الكونغرس حلمايتها بسّن التشريع 
ذ مبوجبه إجراء الوكالة النهائي. وميكن عادة لكل شخص يتأثر مباشرة من جراء الئحة خاصة مبنتجات معينة، أو كل شخص يشري،  الذي اختُِّ
أو يستخدم، املنتجات اليت تسري عليها الالئحة، أن يربِهن أن الضرر الالحق به يقع ضمن نطاق املصاحل احملمية مبوجب التشريع الذي صدرت 
الالئحة مبوجبه. وقد يكون ملنظمة مل تتعرض بنفسها ملثل ذلك الضرر مصلحة إن متّكنت من إثبات أن أعضاءها ستكون هلم مصلحة شخصية 
ب اشراك األعضاء  يف رفع دعوى، وأن املصاحل اليت تود محايتها هلا صلة وثيقة بغرض املنظمة، وأن الشكاوى املقدمة والتعويض املطلوب ال توجِّ

بصفتهم الشخصية يف الدعوى.
وجيوز للفرد أن يطلب، مبوجب قانون اإلجراءات اإلدارية، إبطال إجراء هنائي تتخذه وكالة متسكاً أبسباب شىت من بينها أن اإلجراء 
تعسفي، أو نزوي، أو يشكل إساءة الستعمال للسلطة التقديرية، أو هو، بشكل آخر، غري مطابق للقانون. وحيدث يف الدعاوى اليت يُطَعن فيها 
يف قواعد الوكاالت التمسك عادة أبسباب إجرائية وموضوعية على حد سواء لنقض تلك القواعد. وتشمل األسباب اإلجرائية العجز عن تقدمي 
اإلخطار على النحو الواجب. وكثرياً ما يزعم األشخاص الذين يتمسكون هبذا العجز أن التفاوت بني النص التنظيمي املقرح والنص التنظيمي 
النهائي كان كبرياً إىل حد أنه مل يكن ابستطاعة املعلِّقني توقُّعه بصورة معقولة، ومن مث مل يكن مبقدورهم التعليق على جزء كبري من القاعدة النهائية. 

حتدُّ بعض التشريعات اليت ختوِّل إصدار لوائح خاصة ابملنتجات من مدى متكُّن الوكالة املصدِّرة من أخذ التكاليف يف االعتبار لدى اختيار  تلك اللوائح. بل   )7(
وتنص بعض التشريعات على وجوب اختيار اللوائح وإصدارها بصرف النظر عن التكاليف. 
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وهناك حّجة مألوفة أخرى وهي أن الوكالة اعتمدت، تدعيماً للقاعدة النهائية، على بياانت، أو دراسات حتليلية، مل تُعمَّم على املعلقني يف الوقت 
املناسب ليقدموا تعليقاهتم عليها قبل وضع القاعدة النهائية.

وبغية تفادي نقض، أو رد، قاعدة معينة بوصفها تعسفية، أو نزوية، ينبغي أن تقوم الوكالة مبا يلي: تبنيِّ ما هي الوقائع اليت تستند إليها 
القاعدة؛ وتؤكد الوقائع اإلسنادية بربطها ابألدلة املدرجة يف سجل القواعد؛ وتفسر كيف خلصت، اعتباراً من الوقائع اإلسنادية، إىل اآلاثر املتوقع 
أن ترتب على القاعدة املذكورة؛ وتربط الوقائع اإلسنادية واآلاثر املتوقعة بكل هدف، أو غرض، أو معيار تشريعي، ذي صلة يصبح هاماً مبوجب 
تشريعها؛ وتتفادى إسناد أي جانب من جوانب قاعدهتا النهائية إىل عوامل ال يعتزم الكونغرس النظر فيها؛ وتوضح أسباب موافقتها، أو عدم 
موافقتها، على التعليقات األساسية، وأسباب تسويتها للمسائل اليت أاثرها املعلِّقون كما فعلت؛ وتبني أسباب رفضها للحلول البديلة املعقولة للقاعدة 

اليت اعتمدهتا، وال سيما تلك اليت كانت ستساعد على تعزيز أغراض التشريع الذي صدرت القاعدة مبوجبه تعزيزاً أكرب.
وعادة، ال تقوم احملكمة اليت تستعرض القاعدة بفرض رأيها على الوكالة، أو بنقض استنتاجاهتا املستقاة من الوقائع طاملا كان الستنتاجات 
الوكالة أساس موضوعي يف السجل اإلداري. )انظر مناقشة السجالت اإلدارية أدانه(. وينطبق ذلك بصفة خاصة عندما يكون املوضوع فنياً وخيص 

تكنولوجيا متطورة جديدة، أو يتعلق مبمارسة الوكالة خلربهتا.
وختضع القاعدة النهائية اليت تُلغي الئحة معينة للتدقيق القضائي نفسه الذي ختضع لـه القاعدة النهائية اليت تنص على إقرار الئحة، 
أو تعديلها. ويُفَرض أن سلوك اإلدارة الثابت ينبع عن رأيها املستنري أبهنا، ابتباع ذلك السلوك، ستنفِّذ السياسات اليت حددها هلا الكونغرس. ومن 
مث، فإن ابتعدت الوكالة عن ممارسات، أو مواقف سابقة لدى اعتماد قاعدة جديدة، وجب عليها أن توضح بشيء من التفصيل ملاذا تفعل ذلك. 
وتستند احملاكم يف عملية االستعراض إىل السجل اإلداري. وتقوم الوكالة بتجميع مواد السجل اإلداري الذي يتألف من القاعدة النهائية، 
ومجيع املعلومات اليت كانت أمام الوكالة وقت إصدار القاعدة النهائية، مبا يشمل اإلخطار بوضع قواعد مقرحة، ومجيع التعليقات املقدمة على 

ذلك اإلخطار، ونتائج األحباث والتقارير. 
وتقوم احملكمة، عندما تنقض قاعدة هنائية، برد القاعدة إىل الوكالة كي تواصل النظر فيها. وجيوز للمحكمة أن تُبطل القاعدة اليت ال يبقى 
هلا يف تلك احلالة أي أثر قانوين، أو أن أتمر إبرجاع القاعدة، طالبة إىل الوكالة إعادة النظر يف موقفها، ولكن القاعدة تظل سارية املفعول بصورة 

كاملة، أو جزئية، خالل فرة إعادة النظر. 

اإليراء المتبا يف الواليات المتودة لضمان االيتثاا لمعايير السالية والمعايير الخاصة  ثالثاً- 
باالنبعاثات

حتافظ احلكومة االحتادية يف الوالايت املتحدة على جمموعة من األهداف )كاألهداف العددية( من قبيل السالمة املعقولة واملتطلبات 
البيئية اليت جيب على كل املركبات واملعدات وقطع الغيار أن تلبيها. وُتكَّرس تلك املتطلبات يف املعايري االحتادية للسالمة يف املركبات اآللية واملعايري 
االحتادية اخلاصة ابالنبعااثت. وتُعرَّف املعايري من حيث األداء. وميكن االمتثال لتلك املعايري عادة ابستخدام أنواع خمتلفة من التصاميم اليت تتيح 

للجهات املصنِّعة درجة كبرية من املرونة يف تصميم مركباهتا ومعداهتا وقطع غيارها.
ويرد يف املناقشة التالية بيان مدى امتثال احلكومة االحتادية لتلك املعايري وما تتبعه من نظام تنفيذ فيما يتعلق ابلسالمة واملتطلبات البيئية 

احملددة للمركبات ذات العجالت وللمعدات والقطع.

إدارة أمن المرور يف الطرق السريعة والتصديق الذاتي ألف- 
ختوَُّل إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة إصدار معايري احتادية للسالمة يف املركبات اآللية حتدد شروط األداء للمركبات اآللية اجلديدة 
ومعدات تلك املركبات. وحيظر القانون االحتادي للوالايت املتحدة على أي شخص تصنيع أي مركبة آلية جديدة، أو أي معدات خاصة هبا، 

أو االجتار هبا فيما بني الوالايت، أو بيعها، أو استريادها، ما مل تكن املركبة، أو املعدات، تليب مجيع معايري السالمة املعمول هبا.
وخالفاً للوكاالت اليت تنفذ املعايري ابالعتماد على نظام موافقة على النوع، ال تقوم إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة ابملوافقة على 
املركبات اآللية، أو على معدات تلك املركبات، كما ال تصدق الوكالة على أي منتجات جتارية، أو أي جهات تبيع تلك املنتجات. ويطلب 



143

المرفق السادس يشفياد وعع رافورئ  و ع اكوا يفم رااتياين راولم  ور قفيش  

بطريقة قانونية إىل اجلهات املصنِّعة أن تصدق بنفسها على أن منتجاهتا تليب معايري السالمة اليت وضعتها إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة قبل 
التمكن من عرضها للبيع)8(. وجيب أن ُيكَتب هذا التصديق على بطاقة ابلشكل املطلوب مبوجب مدونة اللوائح االحتادية 49 يف اجلزأين 567 
وCFR Parts 567 and 568( 568 49( اللذين حيددان حجم البطاقة ومكان وضعها والنص الذي ينبغي كتابته عليها. وجيب على اجلهات املصنِّعة 
للمركبات اآللية أن تقدم أيضاً بعض املعلومات الوصفية إىل إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة عمالً مبدونة اللوائح االحتادية 49، اجلزء 566 

)CFR Part 566 49( وذلك يف ظرف ال يتجاوز 30 يوماً بعد االبتداء يف تصنيع املركبات. 

كيف تقوم الجهات المصنِّعة بمهمة التصديق الذاتي  -1

حيدِّد كل معيار من معايري السالمة شروط االختبار وإجراءاته اليت ستطبقها إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة لتقييم ما إذا كانت 
املركبة، أو املعدات، تليب شروط األداء احملددة يف املعايري. وُيطلب يف بعض املعايري إجراء اختبار حركي مثلما ورد يف املعيار االحتادي للسالمة يف 
املركبات اآللية رقم 208 "محاية الركاب لدى االصطدام" وما ورد يف املعيار االحتادي للسالمة يف املركبات اآللية رقم 301 "سالمة نظام توصيل 
الوقود"، وجيوز للوكالة أن ختترب األداء مبوجب تلك االختبارات بغية حتديد ما إذا كانت املركبات تليب الشروط. ولكن ال تطلب الوكالة من اجلهة 
املصنعة أن ختترب مقاومة املركبات لدى االصطدام، أو أن تُقيِّم منتجاهتا ابألسلوب احملدد يف معايري السالمة فقط. وجيوز للجهة املصّنعة أن ختتار 
أي وسيلة لتقييم املركبة، أو املعدات، بغية حتديد ما إذا كانت مطابقة ملتطلبات معيار جيري العمل به، شريطة أن ختتار وسيلة تضمن إىل حد 
مقبول أن املركبة، أو املعدات، ستليب املعيار املطلوب عندما ختتربها إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة. وتصدِّق أغلبية اجلهات املصنِّعة على أهنا 
امتثلت للمعايري عن طريق االختبار بتطبيق املعايري االحتادية للسالمة يف املركبات اآللية. وجيري التصديق يف حاالت اندرة ابالعتماد على حبوث، 

أو على دراسات حتليلية عوضاً عن االختبار. 
وابإلضافة إىل التصديق األويل، يُتوقع من اجلهة املصنِّعة أن ترصد االمتثال الدائم للمركبات و/أو معدات املركبات اآللية يف مجيع مراحل 
سلسلة اإلنتاج. ولتطبيق ذلك، جيب وضع برانمج فعال ملراقبة اجلودة يسمح ابلقيام بعمليات فحص واختبار دورية للمركبات و/أو معدات املركبات 

اآللية وذلك للتأكد من أن األداء األصلي املصدَّق عليه حُيقَّق يف كافة الوحدات األخرى.
وخالفاً لنظام املوافقة على النوع، يوفر نظام التصديق الذايت الذي وضعته إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة للجهات املصنعة درجة 

أكرب من املرونة إلقرار وإدخال تعديالت على منتجاهتا.

كيف تقوم إدارة أمن المرور يف الطرق السريعة بضمان/رصد االمتثال  -2

تقوم إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة ابختبارات لرصد مدى االمتثال. وختترب اإلدارة يف إطار برانمج االمتثال السنوي حنو 30 معياراً 
من املعايري االحتادية للسالمة يف املركبات اآللية القابلة لالختبار والبالغ عددها يف اجملموع 44 معياراً )30 معياراً للمركبات، و14 معياراً للمعدات(. 
وختتار احلكومة )تبتاع( بصورة جزافية مركبات ومعدات من السوق وختتربها لتحدد ما إذا كانت تليب معايري السالمة. فإن اتضح من اختبارات 
االمتثال اليت جتريها إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة وجود عدم امتثال ظاهري يف مركبة أو معدات معينة للمعيار الواجب تلبيته، قامت الوكالة 
إبخطار اجلهة املصنِّعة بسرعة. وكثرياً ما تسرع اجلهة املصنِّعة أيضاً إىل إصدار طلب اسرجاع، وهو إجراء تبلغ اجلهة املصنِّعة مبوجبه أصحاب املركبات 
أو املعدات بعدم استيفاء املعايري وتوفر هلم وسيلة لتقومي الوضع من دون أن تكبدهم أي نفقات. وإن مل تفعل اجلهة املصنِّعة ذلك، جتري احلكومة 
حتقيقاً لتحديد ما إذا كانت اجلهة املصنِّعة قد أخفقت يف تلبية املعيار. وجيوز للحكومة، بعد انتهاء التحقيق، أن أتمر اجلهة املصنِّعة ابسرجاع كل 
املركبات واملعدات اليت ال تليب املعيار. وابإلضافة إىل ذلك، جيوز للوكالة أن تطلب فرض عقوابت مدنية النتهاك ما ورد يف مدونة قوانني الوالايت 
املتحدة 49، الفقرة 30112)أ( )U.S.C. § 30112(a) 49(، اليت تنص على أنه ال جيوز للفرد أن يصنِّع أي مركبة آلية أو معدات مركبة آلية هبدف، 
بيعها، أو أن يبيعها، أو يعرضها على البيع، أو يدخلها، أو يسلمها لالجتار هبا فيما بني الوالايت، أو يستوردها إىل الوالايت املتحدة، بتاريخ، 

تنص تشريعات السالمة اخلاصة ابملركبات اآللية واملدرجة يف الفصل 301 من الباب 49 من مدونة قوانني الوالايت املتحدة على إجراءات التصديق الذايت   )8(
 .)49 U.S.C.§ 30115; 49 CFR Parts 567, 568 اليت ينبغي مبوجبها لكل جهة مصنعة أن تصدق على أن منتجاهتا تليب مجيع معايري السالمة املطلوبة. )انظر
وتدرج املعايري االحتادية للسالمة يف املركبات اآللية يف مدونة اللوائح االحتادية 49 اجلزء CFR Part 571( 571 49(. وابإلضافة إىل تلبية املعايري االحتادية 
للسالمة يف املركبات اآللية، جيب التصديق فيما يتعلق ببعض املركبات على أهنا تليب معيار خمفف الصدمات حسب املنصوص عليه يف مدونة اللوائح االحتادية 

.)49 CFR Part 541( 541 ومعيار منع السرقة حسب املنصوص عليه يف مدونة اللوائح االحتادية 49 اجلزء ،)49 CFR Part 581( 581 49 اجلزء
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أو بعد مرور اتريخ، دخول معيار قابل للتطبيق من معايري السالمة يف املركبات اآللية حيز النفاذ، إال إذا كانت تلك املركبة أو املعدات تليب املعيار 
.)9()49 U.S.C. § 30115( 30115 وختضع لتصديق صادر مبوجب مدونة قوانني الوالايت املتحدة 49، الفقرة

وميكن طلب اسرجاع املركبات نتيجة عيوب تنتقص من أمن املركبة، ولكن ال تسفر عن عدم امتثال للمعايري االحتادية للسالمة يف 
املركبات اآللية. وتقوم إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة إبجراء حتقيقات يف العيوب عادة على أساس شكاوى املستهلكني املقدمة على اخلط 
املباشر الذي يسمح ابالتصال إبدارة أمن املرور يف الطرق السريعة أو املقدمة من مصادر أخرى. وابإلضافة إىل ذلك، جيوز أن يرفع أفراد اجلمهور 

التماسات تطلب التحقيق يف العيوب. 
وقد يكون طلب اسرجاع املركبات خطوة هامة ومكلفة ابلنسبة إىل جهة مصنِّعة، ولكن غرض هذا اإلجراء هو القضاء على كل خطر 
يهدد السالمة يف مركبة أو معدات ال تليب املعايري، أو تشوهبا عيوب. ويُلزم طلب االسرجاع اجلهة املصنِّعة أبن ختطر مجيع اجلهات املشرية وحتثها 
على أن تعيد مركباهتا، أو معدات مركباهتا، إىل التاجر الذي ابعها إايها كي جيد حالً للمشاكل النامجة عن عدم االمتثال، أو عن العيب بدون 
حتميل اجلهة املشرية أي تكلفة. وجيوز للجهة املصنِّعة أن ختتار تصليح، أو تبديل، املركبة أو معدات املركبة، أو إعادة املبلغ املدفوع لشرائها. وتتخذ 
اجلهة املصنِّعة معظم قرارات االسرجاع قبل أن تعتمد إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة قراراً رمسياً يقر وجود عيب يهدد السالمة، أو وجود عدم 
امتثال ملعايري حمددة بدون أن تصدر الوكالة أمراً رمسياً. فإن رفضت جهة مصنِّعة االمتثال ألمر االسرجاع الذي تصدره اإلدارة، جاز للحكومة 

أن تطلب إىل احملكمة االحتادية تنفيذ األمر.

أحكام التنفيذ واالمتثال الصادرة عن وكالة الحماية البيئية باء- 
إن اإلجراءات اليت تتبعها وكالة احلماية البيئية لتنفيذ املعايري اخلاصة ابالنبعااثت هي إجراءات تشبه من جوانب شىت إجراءات إدارة 
أمن املرور يف الطرق السريعة، ومع ذلك توجد بعض الفروق اهلامة. فبينما تطلب وكالة احلماية البيئية التصديق على أن املركبات واملعدات وقطع 
الغيار )احملركات بصفة خاصة( تليب املعايري أيضاً، ال جييز نظامها األساسي إجراء التصديق الذايت. وجيب على اجلهات املصنِّعة أن تطلب، عوضاً 
عن ذلك، تصديقاً من وكالة احلماية البيئية. وجيب أن تشمل الطلبات املقدمة من اجلهات املصنِّعة معلومات حمددة، تشمل معلومات عن اختبار 
االنبعااثت، وهي معلومات حتتاج إليها وكالة احلماية البيئية كي تتمكن من أن حتدد إن كانت املركبة، أو املعدات، أو قطع الغيار تليب املعايري اخلاصة 
ابالنبعااثت. وجيوز لوكالة احلماية البيئية أن جتري اختبارات لتتأكد من النتائج، أو تطلب إىل اجلهة املصنِّعة القيام بتلك االختبارات. فإن رأت 
وكالة احلماية البيئية أن املركبة، أو املعدات، أو قطع الغيار تليب معايريها ومتطلبات أخرى، أصدرت الوكالة شهادة مطابقة. وكما يف حال معايري 
السالمة، جيب على اجلهات املصنِّعة أن تلصق بطاقة التصديق دائماً على مجيع النماذج املصنَّعة من املركبات واملعدات واحملركات املصدَّق عليها.

وال جيوز للجهات املصنِّعة أن تبيع، أو تتاجر بصورة أخرى، يف أي مركبة، أو معدات، أو قطع غيار ختضع للوائح من دون احلصول 
على شهادة مطابَقة. فإن انتهكت جهة مصنِّعة هذا احلكم )أي اتجرت مبركبات ختتلف مادايً عن املركبات املوصوفة يف طلبات التصديق(، جاز 

إخضاع اجلهة املصنِّعة لدفع غرامات نقدية كبرية. 
وتقوم وكالة احلماية البيئية أيضاً ابختبارات انتقائية أو تطلب إىل اجلهات املصنِّعة أن ختترب املركبات أو املعدات أو قطع الغيار بعد تصنيعها 
وجتميعها. فإن كانت جمموعة من املركبات أو املعدات أو قطع الغيار ال تليب املعايري اليت حددهتا وكالة احلماية البيئية فيما يتعلق ابالنبعااثت، جاز 
للوكالة أن أتمر ابسرجاعها. أما إجراءات االسرجاع اليت تتبعها وكالة احلماية البيئية فهي اإلجراءات نفسها اليت تتبعها إدارة أمن املرور يف الطرق 
السريعة. وجيوز للجهات املصنِّعة أن تطعن يف أمر اسرجاع عن طريق اإلجراءات اإلدارية احملددة يف الوكالة، فإن مل تنجح يف إطار الوكالة، جاز هلا 

ينص الفرع 30112)ب()2( )ألف( )Section 30112 (b)(2)(A)( على أن مركبة أو معدات مركبة غري مطابقة للمعايري ال تشكل انتهاكاً للقانون إن أبدت   )9(
اجلهة املصنِّعة "حرصاً معقوالً". ولقد بيَّنت إدارة أمن املرور يف الطرق السريعة منذ عهد طويل أهنا غري قادرة على البت يف مسألة تعريف اجلهود املبذولة 
"حبرص معقول" قبل معرفة الظروف الفعلية اليت يقع فيها عدم االمتثال. فما يشكل "حرصاً معقوالً" يف حالة معينة يعتمد على عوامل عديدة من بينها حدود 
التكنولوجيا احلالية، وتوافر معدات االختبار، وحجم اجلهة املصنِّعة، وقبل كل شيء العناية اليت تبديها اجلهة املصنِّعة. وجتدر مالحظة أن "احلرص املعقول" 
إذا كان حُيَتمل أن يَعفي اجلهة املصنِّعة من مسؤوليتها لدى فرض عقوابت مدنية نتيجة تصنيع وبيع مركبات أو معدات ال تليب املعايري، فهو ال يعفي اجلهة 
املصنِّعة من مسؤولية إبالغ اجلهة املشرية للمركبات أو املعدات اليت ال تفي ابملعايري، وذلك إبصدار إخطار بعدم االمتثال وجبرب الضرر من دون طلب رسوم. 
وينص الفرع 30115 ابملثل )Section 30115( على أنه ال جيوز ألي شخص أن يصدِّق على أن مركبة ما تليب كافة معايري السالمة الواجبة "إن كانت توجد 

أسباب جتعل الشخص الذي ميارس حرصاً معقوالً على علم أبن الشهادة كاذبة أو مضللة مادايً".
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أن تلجأ إىل احملكمة. وإن رأت وكالة احلماية البيئية، ابإلضافة إىل ذلك، أن مواصفات جمموعة من املركبات أو احملركات أو قطع الغيار ختتلف مادايً 
عن املواصفات املصدَّق عليها، جاز للوكالة أن تقدر الغرامات النقدية اليت ميكن أن تفرضها بداعي إدخال مواصفات جديدة غري مصدَّق عليها. 
وابملثل، فنظراً إىل أن معايري االنبعااثت تبقى سارية املفعول طوال مدة حياة املركبة، أو احملرك، تقوم وكالة احلماية البيئية ابختبار املركبات 
واحملركات بعد تشغيلها بفرة طويلة من الزمن لضمان أهنا ما زالت تفي ابملعايري اخلاصة ابالنبعااثت. وتكون السلطة املنوطة ابلوكالة واليت ختوهلا 
اسرجاع املركبات وفرض غرامات نقدية عمالً أبحكامها املتصلة ابالختبار أثناء االستخدام، سلطة مشاهبة للسلطة املنوطة هبا يف إطار أحكام 

اختبارات خط التجميع املناقشة أعاله.

قائمة المختارات رابعاً- 

ANPRM (Advance Notice of Proposed Rulemaking)اإلخطار املسبق بوضع قواعد مقرحة
APA (Administrative Procedures Act)قانون اإلجراءات اإلدارية

CFR (Code of Federal Regulations)مدونة اللوائح االحتادية
CRA (Congressional Review Act)القانون اخلاص ابستعراض الكونغرس

FACA (Federal Advisory Committee Act)القانون اخلاص ابللجان االستشارية االحتادية
FOIA (Freedom of Information Act)قانون حرية تداول املعلومات

FR (Federal Register)السجل االحتادي
NIST (National Institute of Standards and Technology)املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا

NPRM (Notice of Proposed Rulemaking)اإلخطار بوضع قواعد مقرحة
NRA (Negociated Rulemaking Act)القانون اخلاص بوضع القواعد ابلتفاوض

NTTAA (National Technology Transfer & Advancement Act)القانون الوطين اخلاص بنقل التكنولوجيا والنهوض هبا
OMB (Office of Management and Budget)مكتب اإلدارة وامليزانية

RISC (Regulatory Information Service Center)مركز خدمات املعلومات التنظيمية
SNPRM (Supplemental Notice of Proposed Rulemaking)اإلخطار اإلضايف بوضع قواعد مقرحة

USC (United States Code)مدونة قوانني الوالايت املتحدة

خايساً- للواوا على يعلويات إضافية، يُريى االتااا بالعنوانين التاليين:

NHTSA International Policy Division
 U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
 1200 New Jersey Avenue SE
 Washington, D.C. 20590, United States of America

EPA Office of Air and Radiation, Transportation and Climate Division
 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
 1200 Pennsylvania Avenue, NW William Jefferson Clinton North, M/C 6401A
 20005 Washington, DC 20460, United States of America
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عملية وضع القواعد - الوالايت املتحدة األمريكية
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راتحا  ريو وق  الجزء 8 

صناعة السيارات افوروبية واإلطار القانوني للموافقة  أوالً- 

يُعترب قطاع صناعة السيارات أحد القطاعات األساسية يف أجياد فرص العمل يف أورواب؛ فزهاء 12 مليون أورويب يعملون يف قطاع السيارات، 
أو التنقل يف االحتاد األورويب)10(. ويوفر قطاع صناعة السيارات وظائف ويدعم سبل كسب العيش يف مجيع أحناء أورواب، وهو ما برح يفعل ذلك يف 
املناطق الصناعية اليت تراجع فيها القطاعات األخرى: متثل إمدادات الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم عنصراً أساسياً يف سلسلة صناعة السيارات. 
وكثرياً ما جيذب جناح الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم استثمارات وحيقق عائدات للمجتمعات احمللية، ففي عام 2016 وحده، بلغ الدخل 
الضرييب من املركبات اآللية يف أربعة عشر دولة من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 7,395 بليون يورو)11(. ومتثل صناعة السيارات، بصفتها 
مكوانً أساسياً يف جدول أعمال التجارة يف االحتاد األورويب، صادرات إضافية بلغت قيمتها 4,135 بليون يورو يف عام 2016- حمققة بذلك 
ميزاانً جتارايً إجيابياً قدره 7,89 بليون يورو)12(. وفضاًل عن ذلك، يكتسي هذا القطاع أمهية ابلغة يف تنقل املواطنني وتقدمي اخلدمات، وهو يؤدي 
دوراً حيوايً ال يف تنقل األفراد فحسب بل يف قطاع اخلدمات أيضاً، مثل النقل العام، وخدمات الطوارئ، وتوزيع السلع يف القطاع اخلاص. وهذا 
الدور آخذ يف النمو: فمن عام 2010 إىل عام 2050/ يُقدَّر أن ينمو نقل الركاب بنحو 42 يف املائة، وشحن البضائع بنسبة 60 يف املائة)13(. 
وابلنظر إىل الدور اجملتمعي لصناعة السيارات وأمهيتها االقتصادية، فإهنا تتفاعل مع الكثري من اجملاالت األساسية يف سياسة االحتاد 
األورويب. فإىل جانب االرتباط الواضح ابلتنافسية والسياسة الصناعية، فإن قطاع صناعة السيارات األوروبية والتنقل بوجه أعم ميثالن ندين أساسيني 
يف جدول أعمال املفوضية األوروبية يف جماالت عديدة، من بينها احتاد الطاقة يف االحتاد األورويب، واالنتقال إىل اقتصاد التدوير اخلفيض الكربون، 
وخطة االستثمار من أجل أورواب، والسوق املوحدة الرقمية، على حنو ما جاء يف تقرير "الفريق الرفيع املستوى بشأن التنافسية والنمو املستدام لصناعة 

 .)14(")GEAR 2030( 2030 السيارات يف االحتاد األورويب لعام
ويف مسعى من جانب املفوضية األوروبية للقيام ابنتظام برصد وتقييم التطورات فيما يتعلق بصناعة السيارات وصوغ رؤية واقعية هلذه 
الصناعة ضمن منظور الفرة 2020-2030، أطلقت العملية التشاورية مع أصحاب املصلحة بشأن عملية "الفريق الرفيع املستوى بشأن التنافسية 
والنمو املستدام لصناعة السيارات يف االحتاد األورويب لعام 2030". ومن خالل هذه العملية، ميكن ملمثلي صناعة السيارات، والنقاابت العمالية، 
واملنظمات غري احلكومية، واملستخدمني، والوزارات ذات الصلة لدى الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، واملفوضية األوروبية، ومؤسسات االحتاد 
األورويب األخرى، بلورة توصيات بشأن إجراءات السياسات الالزمة للحفاظ على تنافسية صناعة السيارات اخلاصة ابالحتاد األورويب واستدامتها. 

وهذه التوصيات كفيلة بتمكني املفوضية األوروبية من وضع سياسة صناعية قطاعية مناسبة. 
وتشمل السياسة الصناعية القطاعية املخصصة أيضاً جوانب جتارية يكتسي فيها التنسيق التقين الدويل أمهية ابلغة. فمنذ إنشاء العملية 
التشاورية "CARS21"، ومنذ وقت أقرب عملية GEAR املرفق الثالث2030، ظلت هذه العملية متثل مناصراً قوايً للتنسيق الدويل يشدد على 
"أمهية التنسيق التقين العاملي يف إطار جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب حبسباهنا عامالً رئيسياً يف تعزيز التنافسية على الصعيد العاملي، وخفض 
تكاليف التطوير واالختبار الزائدة عن احلاجة، وتفادي االزدواجية يف اإلجراءات اإلدارية". وبناء على ذلك، تواصل املفوضية األوروبية زايدة اخنراطها 
يف العملية التشريعية التقنية للجنة االقتصادية ألورواب، وخباصة من خالل عملها يف املنتدى العاملي وهيئاته الفرعية، حيث إهنا تدرك أن التنسيق 

حسب دليل اجليب 2017-2018 الصادر عن الرابطة األوروبية ملصنعي السيارات، استناداً إىل أرقام املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، يعمل قرابة   )10(
3,3 ماليني شخص يف صنع املركبات اآليل ومكوانهتا، ويعمل أكثر من 3,4 ماليني يف قطاع "استخدام السيارات" األوسع نطاقاً )التجار، والتصليح، 
ومقدمي خدمات ما بعد السوق( وأكثر من 5 ماليني شخص يف وظائف التنقل ذات الصلة أبنشطة النقل وتشييد الطرق. وفضالً عن ذلك، واستناداً إىل 
تقرير الرابطة األوروبية لصانعي الدراجات النارية عن هذا القطاع )2015(، تشري التقديرات إىل أن قطاع املركبات من الفئة اخلفيفة )L-category( يدعم حنو 

600 22 وظيفة يف قطاع التصنيع يف االحتاد األورويب. وتستأثر القطاعات السابقة والالحقة لإلنتاج يف هذا القطاع بقرابة 700 133 وظيفة.
الرابطة األوروبية ملصنعي السيارات )2017( دليل اجليب لصناعة السيارات.  )11(

املرجع نفسه.  )12(
.European Commission Communication: Europe on the Move – COM (2017) 283  )13(

.https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081  )14(
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الدويل من خالل لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة فيما يتعلق إبنشاء وتشغيل املركبات اآللية يشكل عامالً جوهرايً يف 
خفض التكاليف التنظيمية اليت يتكبدها مجيع املصنعني ويف تعزيز التنافسية. فاجلهود اليت تبذهلا املفوضية األوروبية تتيح تدرجيياً مواءمة التشريعات 
اخلاصة ابالحتاد األورويب مع لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة املعتمدة دولياً. وخيطو االحتاد األورويب خطوة أخرى إىل 
األمام تتجسد يف تعزيز االرتباط املباشر لتشريعاته بلوائح األمم املتحدة )انظر يف هذا اخلصوص الئحة املفوضية األوروبية رقم 661/2009 بشأن 
"السالمة العامة للمركبات اآللية". ومن شأن ذلك أن يُيسر التجارة الدولية ويقدم على األقل مستوى عاٍل بنفس القدر من السالمة واحلماية 

البيئية للمواطنني األوروبيني واملستهلكني يف شىت أحناء العامل. 

النظام افوروبي للموافقة على نوع المركبة كوحدة كايلة  ثانياً- 

يف الوقت الذي كانت فيه اللجنة االقتصادية ألورواب قد بدأت بعملية تنسيق اللوائح اخلاصة ابملركبات، كان ال يزال لدى الدول األعضاء 
يف االحتاد األورويب تشريعاهتا الوطنية وأنظمتها للموافقة على النوع اخلاصة ابملركبات اآللية. فأدى ذلك إىل بروز تباينات ملحوظة يف املتطلبات 
فيما بني البلدان، وانضمامها فرادى للوائح الدولية وتباعد مواعيد تنفيذها للمتطلبات اجلديدة. وقد تطلب حتقيق احلالة الراهنة للتنسيق القانوين 

للمتطلبات اخلاصة ابملركبات اآللية عدة عقود زمنية. 
ويستند التنسيق التقين للمركبات اآللية ومقطوراهتا، املنفذ يف االحتاد األورويب عمالً ابملادة 114 من املعاهدة املعنية أبداء االحتاد األورويب، 
إىل النظام األورويب للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة )EU WVTA(. ومبوجب هذا النظام، الذي يطبق بصورة حصرية على املركبات اجلديدة، 
يستطيع املصّنعون احلصول على موافقة على نوع جديد للمركبة يف إحدى الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إذا كان يستويف الشروط التقنية 
اخلاصة ابالحتاد األورويب، ومن مثّ تسويقه يف مجيع أحناء االحتاد األورويب دون احلاجة إىل املزيد من اختبارات املوافقة أو عمليات التدقيق يف دول 
أخرى من الدول األعضاء. ومُتنح هذه املوافقة من قبل سلطة وطنية مسؤولة عن إصدار املوافقة على نوع املركبة. وينشأ إصدار شهادة املطابقة كإمتام 
لفحص املوافقة على النوع: فشهادة املطابقة حبد ذاهتا هي مبثابة إفادة يصدرها الصانع أبن املركبة مطابقة للشروط القانونية ذات الصلة املنصوص 
عليها يف تشريعات النظام األورويب للموافقة على نوع املركبة كوحدة كاملة. وجيب أن يُعطى التسجيل للمركبة املعنية مبجرد تقدمي شهادة املطابقة.

الركائف الثالث لتشريعات االتواد افوروبي المتعلقة بالموافقة على نوع المركبة اآللية  ثالثاً- 

تغطي تشريعات االحتاد األورويب املتعلقة ابملوافقة على نوع املركبة اآللية ثالثة جماالت أساسية فيما يتعلق ابملوافقة على نوع املركبة كوحدة 
كاملة:

وتعــين أيــة مركبــة مدفوعــة ابلطاقــة تتحــرك بوســائلها اخلاصــة، وهلــا أربــع عجــالت علــى األقــل، وتكــون كاملــة أو مكتملــة املركبة اآللية
أو غــري مكتملــة، وتتجــاوز ســرعتها التصميميــة القصــوى 25 كم/ســاعة.

سيارات الركاب واحلافالت والشاحنات اخلفيفة والشاحنات الثقيلة واملقطورات أمثلة < 

وتعــين أي مركبــة آليــة أو ذات عجــالت أو مقطــورة تســتخدم يف اجملــاالت الزراعيــة أو يف األحــراج وهلــا حمــوران علــى األقــل الرتاكتورات أو اجلرارات
وســرعة تصميميــة قصــوى ال تقــل عــن 6 كم/ســاعة، وتتمثــل وظيفتهــا الرئيســية يف قدرهتــا علــى اجلــر واملصممــة خصيصــًا 
الزراعيــة أو احلرجيــة، أو جلــر  لتأديــة األعمــال  للتبــادل ومعــدة  قابلــة  للســحب والدفــع واحلمــل وتشــغيل معــدات معينــة 
املقطــورات أو املعــدات الزراعيــة أو احلرجيــة. وجيــوز تعديلهــا لكــي تنقــل محولــة يف إطــار األنشــطة الزراعيــة أو احلرجيــة و/أو 

قــد تكــون مــزودة مبقعــد واحــد للــركاب أو أكثــر.
اجلرارات/الراكتورات الزراعية واملستخدمة يف األحراج ومقطوراهتا واملعدات اليت ميكن جرها والقابلة للتبادل أمثلة < 

وتشــمل جمموعــة واســعة مــن أنــواع املركبــات "اخلفيفــة" ذات العجلتــني أو الثــالث أو األربــع عجــالت، مثــل الدراجــات مركبات الفئة اخلفيفة
الصغــرية ذات العجلتــني أو الثــالث عجــالت والدراجــات اآلليــة ذات العجلتــني أو الثــالث عجــالت وعــرابت الدراجــات 

الناريــة. مــن أمثلتهــا: املركبــات ذات األربــع عجــالت الــيت تعــرف ابلدراجــات الرابعيــة، والســيارات الصغــرية جــداً.
الدراجات النارية ودراجات السكوتر والدراجات ذات الثالث عجالت والسيارات الصغرية جداً وحنو ذلك أمثلة < 
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المرفق السادس يشفياد وعع رافورئ  و ع اكوا يفم رااتياين راولم  ور قفيش  

التزاعل بين تشريعات االتواد افوروبي بشأن الموافقة على نوع المركبة والنظام التنظيمي  رابعاً- 
للجنة االقتاادية فوروبا 

تضطلع اللجنة األوروبية بوالية للتفاوض بشأن لوائح األمم املتحدة اجلديدة واللوائح التقنية العاملية اجلديدة لألمم املتحدة ابسم الدول 
األعضاء مجيعاً البالغ عددها 28 دولة. وتفيد النصوص القانونية لالحتاد األورويب أبن مشروع لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم 
املتحدة سيحظى بتصويت لصاحله من االحتاد األورويب إذا أقر جملس االحتاد األورويب املشروع ابألغلبية املعتمدة. وتتمثل إحدى احلقائق الالفتة 
لألنظار اليت ال بّد من إبرازها يف أنه يف بعض اجملاالت التقنية اليت تتزامن فيها متطلبات للجنة االقتصادية ألورواب مع تشريعات االحتاد األورويب، 
ميكن للصانع أن خيتار أيهما يود تطبيقها. أما يف اجملاالت األخرى، فتطبق لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة على أساس 

إلزامي ألن تشريعات االحتاد األورويب املقابلة هلا قد مت إلغاؤها. 
فاالعتماد على املعايري الدولية، كما أشري إليه، ال ميثل التزام سياسة االحتاد األورويب التزاماً واضحاً بدعم التنافسية يف قطاع صناعة 

السيارات فحسب، بل يُعدُّ أيضاً عنصراً أساسياً لدعم تطوير التكنولوجيات اجلديدة ونشرها. 

خايساً- االستنتاج/الرُؤى المعتمدة 

على الرغم من أن حمركات االحراق الداخلي النظيفة سيكون هلا دور مهم يف عملية التحول املستمر يف القطاع، فإن بدائل الوقود 
وتكنولوجيات الدسر ستزداد أمهية يف املستقبل. فتأثريات املركبات املنخفضة والعدمية االنبعااثت سيكون هلا أتثريات متدنية جداً على البيئة طيلة 
دورة حياهتا، شريطة أن تستخدم مصادر للطاقة ذات حمتوى كربوين منخفض، وتتسم مبستوايت متدنية جداً من ملواثت اهلواء وانبعااثت الضوضاء 
وميكن إعادة تدويرها بسهولة. ويف سياق السعي خللق اقتصاٍد يستند إىل النمو الذكي واملستدام، يشجع االحتاد األورويب بقوة اعتماد التكنولوجيات 
اخلفيضة والعدمية االنبعااثت بتشجيع البحوث ووضع معايري مشركة للجنة االقتصادية ألورواب وتطوير البيئة التنظيمية الدولية الالزمة لدعم االنتقال 

حنو اقتصاد فعال االستخدام للموارد وذي حمتوى كربوين منخفض.

سادساً- الوصالت والروابط الشبكية 

املوقع الشبكي لوحدة صناعة السيارات التابعة للجنة األوروبية   -1
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_en  <  

الواثئق التشريعية املتعلقة بقطاع صناعة السيارات األوروبية  -2
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation_en  <  
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 المرفق السابا

قرارات المنتدى العالمي

القرار المتبادل رقم M.R.1( 1( التفاقي 1958 و1998 القرار المتبادل - 1 
يتضمن القرار املتبادل رقم 1 وصفاً ومتطلبات أداء حتدد أدوات وأجهزة االختبار الالزمة لتقييم امتثال املركبات ذات العجالت، واملعدات، 
والقطع للمواصفات التقنية احملددة يف لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة يف إطار اتفاق 1958 أو أتفاق 1998، على 
التوايل. وجيوز أن تتخذ األطراف املتعاقدة واجلهات املصنعة هذا القرار مرشداً تستعني به يف حتديد مالءمة أدوات وأجهزة االختبار اليت تستخدمها 
يف تقييم االمتثال ملواصفات لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة. وقد أُعِّد هذا القرار على حنو يتيح إضافة إضافات منفصلة 
ألي أداة أو جهاز اختبار على النحو الذي يناسب أي من االتفاقني. والعناصر الرئيسية ألي إضافات هي الرسومات اهلندسية اليت حتدد األداة/

اجلهاز ودليل املستعمل املقرن به الذي يتألف من تفاصيل عن أجزاء األداة أو اجلهاز، وأسلوب التجميع والتفكيك. وميكن تضمني األدوات 
أو األجهزة اإلضافية يف القرار، شريطة موافقة اللجنة اإلدارية AC.1( 1( و/أو اللجنة اإلدارية 3 )AC.3(، ووفق ما تقتضيه احتياجات كل اتفاق.

القرار المتبادل رقم M.R.2( 2(  التفاقي 1958 و1998 القرار المتبادل - 2 
يتضمن القرار املتبادل-2 مصطلحات، وتعاريف، وتصنيفات تعاريف نظام دفع املركبات، وعلى وجه التحديد ما تعلق منها أبنواع 
نظام وحدة الدفع، ونُظم ختزين الوقود، وحتويل الطاقة، واألجهزة املساعدة، وتعاريف املركبات ذات الصلة بتشكيل وحدة الدفع. ويضع القرار 
إطاراً يكفل االتساق بني مجيع التعاريف املستخدمة يف لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة إباتحة نظام عام وأساسي يتيح 
إضافة التكنولوجيات املقبلة يف مراحل الحقة. ويُرمى من التصنيف املفصل دعم العملية التنظيمية يف إطار املنتدى العاملي دون اخلوض يف تفاصيل 

ال داعي هلا عن املكوانت تتجاوز نطاق اللوائح املعدة كجزء من عمل املنتدى العاملي.

القرار المتبادل رقم M.R.3( 3( التفاقي 1958 و1998 القرار المتبادل - 3 
ُتستخدم مواد شىت لتشييد أجزاء املركبات الداخلية. وتشمل املواد املستخدمة يف تصنيع املركبة اللدائن، واملواد الالصقة، ومنتجات 
التنظيف، وامللدانت، ومواد الطالء، ومواد التلحيم، ومركبات التشحيم، ومواد أخرى كثرية. وميكن أن تكون املواد الكيميائية املنبعثة من املواد 
الداخلية شديدة االرتفاع، وال سيما أثناء املراحل األوىل من عمر املركبة. ويدعم القرار رقم 3 اجلهد املبذول للتحقق من قياس مستوايت هذه املواد 
الكيميائية يف ظروف التعرض الفعلية. ويُبنيِّ القرار أحكام وإجراءات االختبار املنسقة لقياس االنبعااثت الداخلية، مع مراعاة املعايري املعمول هبا 
حالياً. ويشجع القرار ختفيض استخدام املواد واملواد الكيميائية املضرة حبياة البشر، وهو حيث أيضاً على زايدة استخدام املواد املنخفضة االنبعااثت، 

حتسيناً جلودة اهلواء يف مقصورة الركاب.

)S.R.1( القرار الخاص رقم 1 بشأن التعاريف المشتركة لفئات المركبات، والكتل واألبعاد القرار الخاص - 1  
نظراً لالختالفات يف منظور تعاريف املركبات بني لوائح االحتاد األورويب، والياابن، والوالايت املتحدة األمريكية، أُعِّد القرار اخلاص رقم 1 
لوضع جمموعة من التعاريف املشركة واملنسقة لفئات املركبات، والكتل، واألبعاد ُتستخدم يف وضع لوائح األمم املتحدة واللوائح التقنية العاملية لألمم 
املتحدة. وينطبق القرار على مجيع املركبات ذات العجالت، واملعدات، والقطع الواقعة يف نطاق اتفاق 1998. وتساعد التعاريف املنسقة لفئات، 
وكتل، وأبعاد املركبات يف وضع لوائح األمم املتحدة اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة اليت حتسن مواصفات السالمة ومحاية لبيئية يف املركبات 

على الصعيد العاملي، وتلك اليت ختفض تكاليف التطوير والتصنيع، فضالً عن التكاليف اليت يتحملها املستهلكون.
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المرفق السابا قرر رد راشملا  راتااش  

)S.R.2( 1998 القرار الخاص رقم 2 بشأن تحسين تنفيذ االتفاق العالمي لعام القرار الخاص - 2 
يتمثل الغرض من القرار اخلاص رقم 2 يف إاتحة إطار يعمل فيه ممثلو املنتدى العاملي وسواهم من أصحاب املصلحة على تنفيذ االتفاق 
العاملي لعام بشكل أفضل1998. ويتألف هذا اإلطار من جمموعة من التوصيات موجهة ألصحاب املصلحة يف كل من اجملاالت الثالثة الرئيسية 
اليت تُعدُّ شديدة األمهية يف عملية وضع اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة واتفق املشاركون يف هذه العملية على أن مثة جمال لتحسينها. وهذه 
اجملاالت هي: 1- اسراتيجية اختيار املشاريع لربانمج العمل، 2- إدارة عملية وضع اللوائح التقنية العاملية لألمم املتحدة، 3- عملية اعتماد اللوائح 

التقنية العاملية لألمم املتحدة على الصعيد الوطين/اإلقليمي.

)R.E.3( القرار الموحد بشأن بناء المركبات القرار رقم 3  
يكمن الغرض من القرار رقم 3 يف تيسري تنسيق لوائح األمم املتحدة ودعم عملية وضعها، وهو وثيقة شاملة تتضمن قائمة املصطلحات 
والتعاريف الالزمة لفهم بيئة األمم املتحدة التنظيمية للمركبات ذات العجالت، ويقدم القرار إرشــادات تتناول الغرض من لوائح األمم املتحدة 
ونطاقها مبوجب اتفاق 1958. ويتضمن النص تعاريف عامة للمركبات، وتصنيفات للمركبات املدفوعة ابلطاقة ومقطوراهتا. وهو يقدم تفاصيل عن 
نطاق لوائح األمم املتحدة من حيث أتثريها يف فئات حمددة من املركبات، وترد فيه قوائم ابملتطلبات الرئيسية )السالمة اإلجيابية، والسالمة السلبية، 
والسالمة العامة، واالعتبارات البيئية( بشأن بناء املركبات، مضاهياً إايها بلوائح األمم املتحدة والتوصيات املناسبة وابملرفقات املعيارية بلوائح األمم 
املتحدة )املستنسخة يف املرفقات هبذا القرار(. وإضافة إىل ذلك، حيتوي القرار، يف كل من املرفقات املعنية، على توصيات تتناول نوعية الوقود يف 

السوق، ومبادئ تصميم نظم التحكم يف النظم املتطورة ملساعدة السائقني، ومبادئ توجيهية عن األمن السيرباين ومحاية البياانت.

 )R.E.5( قرار بشأن التحديد المشترك لفئات مصادر اإلضاءة القرار رقم 5  
حيتوي القرار 5 على تعاريف عامة للمصطلحات األساسية ذات الصلة بلوائح مصادر اإلضاءة، ومواصفات مصدر اإلضاءة يف شكل 
صحائف لفئات مصادر اإلضاءة، ومعلومات عن مصادر اإلضاءة املنطبقة على االستخدام يف مصابيح بعينها أو املستبعدة من االستخدام. 
ويتوخى من القرار 5 أن يكون مرجعاً ملصادر اإلضاءة واملوافقة عليها حسب الالئحة رقم 37 -"مصادر فتائل اإلضاءة"، والالئحة رقم 99- 
"املصادر الضوئية العاملة ابلتفريغ الغازي"، والالئحة رقم 128- "مصادر اإلضاءة ابلصمام الثنائي الباعث للضوء"، وميكن أن يشكل القرار 

مرجعاً للوائح أو املعايري األخرى.

قرار بشأن األحكام اإلدارية والتقنية الالزمة إلجراء عمليات الفحص الفني وفقاً للمواصفات  القرار رقم 6 
)R.E.6( 1997 التقنية المنصوص عليها يف القواعد المرفقة باتفاق

ُوضع القرار 6 اعرافاً ابحلاجة لتقدمي تعريف شامل للخصائص األساسية وأداء األحكام اإلدارية والتقنية لنظام الفحص التقين الدوري، 
وإعدادها لالستخدام يف سياق تنظيمي. ويوصي القرار مبتطلبات دنيا بشأن مرافق الفحص التقين، ومعدات االختبار، واملتطلبات الدنيا لكفاءة 
املفتشني، واعتمادهم، وتدريبهم، فضالً عن متطلبات اإلشراف على مراكز االختبار. وبوسع األطراف املتعاقدة الرجوع إىل هذا القرار عند حتديد 
مدى مالءمة نظامها للفحص التقين لتقييم امتثال املركبات ذات العجالت ملواصفات القواعد يف إطار اتفاق 1997. وتُوخي يف صياغة القرار أن 
تتيح إدراج إضافات متميزة ألي ترتيب إداري وتقين، على حنو ما يقتضيه االتفاق، وجيوز أيضاً أن ُتضاف عناصر أخرى، حسب طبيعة األحكام 

احملددة اليت تتصل هبا.
 www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html :ميكن االطالع على القرارات املذكورة أعاله على املوقع
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