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المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات )WP.29( التابع للجنة االقتصادية ألوروبا منتدى تنظيمي عالمي فريد 
يعمل ضمن اإلطار المؤسسي للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بوصفه هيئة فرعية تابعة للجنة.

وهناك ثالثة اتفاقات لألمم المتحدة يقدم المنتدى العالمي خدمات بموجبها، واعتمدت يف 1958 و1997 و1998، وتقدم 
اإلطار القانوني الذي يسمح لألطراف المتعاقدة )البلدان األعضاء( التي تحضر دورات المنتدى العالمي بوضع صكوك تنظيمية تتعلق 

بالمركبات ذات العجالت وبمعداتها:

لوائح األمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1958 وتتضمن أحكاماً تتعلق بالمركبات وأنظمتها وقطع غيارها ومعداتها، المتصلة 
بالسالمة واألداء البيئي. وتشمل هذه اللوائح متطلبات اختبار األداء، فضالً عن اإلجراءات اإلدارية للموافقة على النوع، ومطابقة 

اإلنتاج واالعتراف المتبادل بالموافقات على النوع التي تمنحها األطراف المتعاقدة.

لوائح األمم المتحدة التقنية العالمية المرتبطة باتفاق عام 1998 متطلبات وإجراءات اختبار متعلقة باألداء ومنسقة عالمياً. 
وتقدم إطاراً تنظيمياً يمكن التنبؤ به فيما يخص صناعة السيارات عالمياً، والمستهلكين وجمعياتهم.

قواعد األمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1997 وتتعلق بعمليات فحص تقني دوري للمركبات المستخدمة. وتعترف األطراف 
المتعاقدة بصورة متبادلة بشهادات الفحص الدولية التي تُمنح وفقاً لقواعد األمم المتحدة.

وعموماً، فإن اإلطار التنظيمي الذي وضعه المنتدى العالمي يسمح بإدخال تكنولوجيات ابتكارية خاصة بالمركبات إلى السوق. 
ويعمل باستمرار على تحسين سالمة المركبات، وأدائها البيئي، واستهالكها للطاقة على الصعيد العالمي، فضالً عن تحسين قدراتها 

على مكافحة السرقة.

مندوبون  ويحضرها  متخصصة،  مهاماً  تؤدي  التي  الفرعية،  وهيئاتها  دائمة،  عاملة  أفرقة  ست  العالمي  المنتدى  وأنشأ 
محددة: خبرة ذوو

)GRBP( الضوضاء واإلطارات •
)GRE( اإلنارة واإلشارات الضوئية •

)GRPE( التلوث والطاقة •
)GRSG( أحكام السالمة العامة •

)GRSP( السالمة السلبية •
)GRVA( المركبات المشغلة آلياً والموصولة •

لمعالجة مسائل تقنية  أفرقة عاملة غير رسمية ذات والية محدودة زمنياً  العالمي أيضاً يف إطار عمله  المنتدى  وينشي 
محددة. وترفع هذه األفرقة أعمالها إلى الفرقة العاملة المعنية أو إلى المنتدى العالمي مباشرة. وينشئ هذا المنتدى العالمي 
4 خبير من الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية من  األوسع شبكة تضم أكثر من 000

جميع مناطق العالم تساهم يف المناقشات التقنية.

وتقدم األطراف المتعاقدة مقترحات إلى المنتدى العالمي بشأن وضع صكوك تنظيمية جديدة أو تعديل الصكوك الحالية، 
مثل لوائح األمم المتحدة، ولوائح األمم المتحدة التقنية العالمية، وقواعد األمم المتحدة، إلى أحد اتفاقات األمم المتحدة التي 
يديرها المنتدى العالمي من خالل األفرقة العاملة غير الرسمية )وأفرقتها الفرعية(. ثم تناقش الهيئات التابعة لألفرقة العاملة 
هذه المقترحات الحقاً خالل إحدى دوراتها، وأحياناً يناقشها المنتدى العالمي مباشرة. وأخيراً، يُنظر يف المقترحات خالل دورات 

المنتدى العالمي للموافقة عليها نهائياً.

حة
نق

لم
  ا

عة
راب

 ال
عة

طب
 ال

-  
يه

 إل
ضم

 تن
ف

وكي
 –

ل 
عم

ف ي
كي

 –
ت 

كبا
مر

 ال
قة

عل
مت

 ال
ئح

لوا
 ال

يق
س

لتن
ي 

لم
عا

 ال
دى

منت
ال

Printed at United Nations, Geneva – 2119030 (A) – May 2022 – 79 – ECE/TRANS/289/Rev.1

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 12 34
E-mail: unece_info@un.org
Website: http://www.unece.org

Information Service
United Nations Economic Commission for Europe



األمم المتحـدة
نيويورك وجنيف، 2022

UNECE
المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح
)WP.29( المتعلقة بالمركبات
كيف يعمل - وكيف تنضم إليه
الطبعة الرابعة المنقحة



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

ii

مالحظات
Copyright( ينبغي توجيه طلبات استنساخ مقتطفات من التقرير أو أخذ صور ضوئية من محتوياته إىل مركز تراخيص حقوق الن�ش

.copyright.com : ي الموقع الشبكي
Clearance Center( �ف

: ي ذلك الحقوق الفرعية، إىل العنوان التاىلي
اخيص، بما �ف وينبغي توجيه جميع الستفسارات الأخرى المتعلقة بالحقوق وال�ت

.United Nations Publications, 405 East 42nd Street, S-09FW001, New York, NY 10017, United States of America

.https://shop.un.org : : permissions@un.org؛ الموقع الشبكي ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

ي طريقة عرض مادته، ما يتضمن التعب�ي عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة 
ي هذا المنشور، ول �ف

ي التسميات المستخدمة �ف
ليس �ف

ف تخومها أو حدودها. ي لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعي�ي
للأمم المتحدة بشأن المركز القانو�ف

ية والروسية والصينية والفرنسية والعربية ف نكل�ي سبانية والإ يصدر هذا المنشور باللغات الإ

منشور للأمم المتحدة صادر عن لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا

ECE/TRANS/289/Rev.1

منشورات الأمم المتحدة

eISBN: 978–92–001216–4



iii

توطوة

توطوة
تتيح نظم النقل الداخىلي المتطورة، والفعالة، والنظيفة، والمأمونة، والآمنة، وسيلة مهمة للنفاذ إىل الأسواق، والحصول عىل العمل، 
ي الوقت نفسه قوة دافعة رئيسية 

ي بوجه خاص، �ف ل غ�ف عنها للحد من الفقر. ويمثل النقل، والنقل ال�ب ي
والتعليم، والخدمات الأساسية ال�ت

ات الناجمة عنه تث�ي قلقاً شديداً بسبب معدلت  ك بصمة كربونية ملموسة، فضلً عن أن التأث�ي ايد عىل الطاقة وهو ي�ت ف للطلب العالمي الم�ت
الوفاة، والإصابات عىل الصعيد العالمي، والأمراض الناشئة عن حوادث حركة المرور وتلوث الهواء.

ي معدلت حركة وسائل النقل عىل 
ي زيادة ل مثيل لها من قبل �ف

ويتسبب الطلب العالمي المزداد عىل نقل البضائع وتنقل الأفراد �ف
ية عىل حد سواء. ويتوقع أن يزداد عدد الدراجات النارية،  ية وغ�ي الح�ف ي المناطق الح�ف

الطرق وأحجام حركة المرور عىل الصعيد العالمي �ف
ي تكون فيها معدلت نمو السكان مرتفعة، ل

ي البلدان النامية ال�ت
ي العقود المقبلة وبوجه أخص �ف

ي الطرقات والطرق �ف
والسيارات، والشاحنات �ف

ق آسيا. ي أفريقيا وجنوب �ش
سيما �ف

ي
ي المائة من استهلك الطاقة �ف

وتودي حركة المرور بحياة 35,1 مليون شخص كل عام. وتستأثر أنواع الوقود الحفوري بنسبة 96 �ف
ي المائة من انبعاثات غازات الدفيئة عىل الصعيد العالمي. وسيعجز اتباع مسار ترك الأمور عىل حالها 

ي وتعزى إىل هذا القطاع 18 �ف النقل ال�ب
ي المستقبل بسبب نمو 

ية بل ويؤدي إىل تفاقم هذا التأث�ي �ف ات الخارجية السلبية القائمة الناشئة عن المركبات ال�ب عن تخفيف وطأة هذه التأث�ي
ي تس�ي عىل الطرقات مأمونة، وكفؤة من حيث الطاقة، 

ي العالم بأ�ه. ويمثل الحرص عىل أن تكون المركبات ال�ت
ي �ف الطلب المتوقع عىل النقل ال�ب

ة  ومراعية للبيئة عاملً حاسماً لتحقيق كث�ي من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 السبعة ع�ش والغايات المتعلقة بها. وثمة علقة مبا�ش
ف بالغاية 3–6 بشأن خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، والغاية 3–9 بشأن الحد من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء، والغايت�ي

ي استخدام الطاقة، وغايات هدف التنمية 
ف الكفاءة �ف ي مزيج الطاقة العالمي وتحس�ي

7–2 و7–3 بشأن زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة �ف
ي الآمنة، والسليمة بيئياً، والمستدامة للجميع،  المستدامة 9 بشأن، البنية الأساسية، والتصنيع والبتكار، والغاية 11–2 بشأن نظم النقل الح�ف

وإجراءات الهدف 13 لمكافحة تغ�ي المناخ وآثاره.

ي
ي إىل الأسواق بشكل مستمر بتكنولوجيات ما برحت تحسن الأداء �ف

ي مجال البحث والتطوير والبتكار تأ�ت
 وما فتئت الجهود المبذولة �ف

ي البيئة. وتمثل المحركات الأك�ش كفاءة، وتكنولوجيات الوقود البديلة، 
ية �ف مجال السلمة وتخفض استهلك الطاقة، وتخفف تأث�ي المركبات ال�ب

ية. بيد أن التكنولوجيا ليست  ي والمركبات ال�ب ىلي للمركبات وسائل واعدة لزيادة استدامة النقل ال�ب
يجابية والسلبية، والتشغيل الآ ونظم السلمة الإ

اً باقياً. وتمثل مشاركة جميع أصحاب المصلحة من الحكومات، والصناعة،  إل جزًء من الحل وينبغي أن تنت�ش عىل نطاق واسع ح�ت تكون مؤثرة تأث�ي
ي المستقبل.

ي كفالة الستدامة القطاعية �ف
ية حلقة وصل رئيسية �ف ي من�ب عالمي للقواعد التنظيمية بشأن المركبات ال�ب

ف �ف وممثىلي المستهلك�ي

والمنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات، التابع للجنة القتصادية لأوروبا )wp.29(، هو المن�ب العالمي للوائح الذي 
ي أعوام 1958، و1997، و1998 إطاراً قانونياً يمكن الأطراف 

يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة. وتتيح اتفاقات الأمم المتحدة الثلث المعتمدة �ف
المتعاقدة من وضع صكوك تنظيمية منسقة ومتفق عليها دولياً بشأن التصديق للمركبات الآلية، ومعداتها، وقطعها، وقواعد لعمليات الفحص 
ي للمركبات المستخدمة. ويتيح الإطار التنظيمي الذي أعده المنتدى العالمي ادخال تكنولوجيات المركبات المبتكرة بكثافة إىل الأسواق، 

التق�ف
ي عىل الصعيد العالمي.

ف سلمة المركبات، وكفاءة الطاقة، والأداء البي�أ ي الوقت نفسه تحس�ي
ويواصل �ف

وتستفيد البلدان المنضمة إىل المنتدى العالمي من من�ب عالمي تناقش فيه أحدث اللوائح التقنية وتعتمد عل نحو يخفف العبء 
داري عىل الأطراف المتعاقدة ويوفر مواصفات تقنية منسقة لن�ش تكنولوجيات المركبات الرامية إىل تحقيق الحركة المستدامة بشكل أ�ع. الإ
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ي تدخل ضمن اختصاصه والعمليات التنظيمية بموجب 
ويعرض هذا المنشور عمل المنتدى العالمي، واتفاقات الأمم المتحدة ال�ت

هذه التفاقات. وأوصي بهذا المنشور لأصحاب المصلحة من الحكومات، والصناعة، والمنظمات غ�ي الحكومية، والأوساط الأكاديمية، وأدعو 
ي جميع أنحاء العالم، مما 

ي الجهود العالمية لجعل المركبات أك�ش أماناً، وأنظف �ف
ي المنتدى العالمي والمساهمة �ف

الأطراف المعنية إىل المشاركة �ف

ي العالم بأ�ه نحو الستدامة.
يدفع نظم النقل �ف

وفا أولغا ألغاي�ي
ف العام للأمم المتحدة وكيلة الأم�ي
والأمينة التنفيذية للجنة القتصادية لأوروبا التابعة لأوروبا



v

للنة الام المتحدن احتتلا ية لو وبا صالللنة احتتلا ية لو وبال

للنة الام المتحدن احتتلا ية لو وبا صالللنة احتتلا ية لو وبال
ف عليها المجلس  ي ي�ش

قليمية الخمس ال�ت لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا )اللجنة القتصادية( واحدٌة من لجان الأمم المتحدة الإ
ي إعادة بناء أوروبا فيما بعد الحرب، وتطوير 

القتصادي والجتماعي )المجلس القتصادي(. وقد أنشئت عام 1947 للضطلع بولية الإسهام �ف
ف أوروبا وسائر أنحاء العالم. وأثناء الحرب الباردة أدت اللجنة  ف البلدان الأوروبية وب�ي النشاط القتصادي، وتعزيز العلقات القتصادية فيما ب�ي
ة،  ق والغرب. وعىل الرغم من التعقيد الذي اتسمت به هذه الف�ت ف ال�ش القتصادية لأوروبا دور المنتدى الوحيد للحوار القتصادي والتعاون ب�ي

 . ي الآراء بشأن العديد من اتفاقات التنسيق والتوحيد القياسي
تحققت إنجازات بارزة وتم التوصل إىل توافق �ف

ي تلت الحرب الباردة، لم تكتسب اللجنة القتصادية لأوروبا الكث�ي من الدول الأعضاء الجدد فحسب بل حازت عىل 
ي الحقبة ال�ت

و�ف
قية، وبلدان  فها صوب مساعدة بلدان أوروبا الوسطى وال�ش ، وجهت المنظمة ترك�ي ي

مهام جديدة أيضاً. فمنذ مطلع التسعينيات من القرن الماصف
ي القتصاد العالمي. 

ي عملية النتقال وإدماجها �ف
القوقاز وأوروبا الوسطى �ف

ي تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
ي أوروبا، وآسيا الوسطى، وأمريكا الشمالية �ف

واليوم، تدعم اللجنة القتصادية لأوروبا 56 دولة عضواً �ف
اً متعدد الأطراف للحوار بشأن السياسات، ووضع صكوك وقواعد  لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة فيها. وتتيح اللجنة من�ب
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

ي للبلدان ال�ت
ات القتصادية والتقنية، فضلً عن التعاون التق�ف ومعاي�ي قانونية دولية، وتبادل أفضل الممارسات والخ�ب

ي جميع أنحاء العالم، وهي تتيح أدوات 
ي وضعتها اللجنة القتصادية لأوروبا �ف

وتُستخدم العديد من القواعد والمعاي�ي والتفاقيات ال�ت
 . ي

ي مجالت البيئة، والنقل، والتجارة، والإحصاءات، والطاقة، والغابات، والإسكان، وإدارة الأراصف
ف الحياة اليومية للناس �ف عملية من أجل تحس�ي

ي عمل اللجنة بلدان عديدة تقع خارج المنطقة.
وتشارك �ف

ابطة للتنمية المستدامة  ويساعد النهج المتعدد القطاعات الذي تتبعه اللجنة القتصادية لأوروبا البلدان عىل التصدي للتحديات الم�ت
ف كة. وتشجع اللجنة القتصادية لأوروبا التعاون ب�ي ف العابر للحدود الذي يساعد عىل إيجاد حلول للتحديات المش�ت ك�ي بطريقة متكاملة، مع ال�ت

ي تتمتع بها.
ي ذلك بالقدرة التنظيمية الفريدة ال�ت

قليمي، مستعينة �ف جميع أصحاب المصلحة عىل الصعيدين القطري والإ



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

vi

النقل يف اللجنة االقتصادية ألوروبا 
، تخصصت  ف ي أوروبا بعد الحرب. وعىل مر السن�ي

ي عام 1947 لدعم إعادة بناء الهياكل الأساسية للنقل �ف
أُنشئت لجنة النقل الداخىلي �ف

ي تنمية جميع وسائط النقل الداخىلي تنمية مستدامة ومنسقة.
اللجنة �ف

اء المعنية بنقل البضائع  ، ولجنة الخ�ب ي اللجنة القتصادية لأوروبا بمهمة أمانة لجنة النقل الداخىلي
وتقوم شعبة النقل المستدام �ف

، و18فريقاً الخطرة التابعة للمجلس القتصادي والجتماعي، والنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها. ولجنة النقل الداخىلي
ف حياة الناس اليومية  عاملً، ولجنة المجلس القتصادي والجتماعي ولجانها الفرعية هي هيئات حكومية دولية لصنع القرار تهدف إىل تحس�ي
ي بالسلمة 

ف العام الخاص المع�ف وتطوير المؤسسات التجارية. ومنذ عام 2015، اضطلعت شعبة النقل المستدام بمهمة الأمانة لمبعوث الأم�ي
ي للسلمة عىل الطرق، منذ عام 2018.

عىل الطرق، السيد جان توت، واستضافت أمانة صندوق الأمم المتحدة الستئما�ف

، وكفاءة الطاقة،  ي
ف سلمة المرور، والأداء البي�أ وتحققت نتائج قابلة للقياس واتُخذت تداب�ي ملموسة لتطوير الهياكل الأساسية، وتحس�ي

والأمن، والقدرة التنافسية للنقل بوجه عام.

ي يجري 
والنتائج الرئيسية المحققة ح�ت الآن هي )أ( 59 اتفاقية للأمم المتحدة بشأن النقل، وعدد أك�ب من ذلك من اللوائح التقنية ال�ت

استكمالها بانتظام وتشكل إطاراً قانونياً دولياً لتطوير الطرق، والسكك الحديدية، والمجاري المائية الداخلية، والنقل المتعدد الوسائط، وتصنيع 
، )ب( الطريق ال�يع العابر لأوروبا من الشمال إىل الجنوب، وخط السكك الحديدية  ي والدوىلي

المركبات، بشكل مستدام عىل الصعيدين الوط�ف
ي هياكل النقل الأساسية المتعددة البلدان، )ج( 

ي تي� تنسيق برامج الستثمار �ف
العابر لأوروبا، ومشاريع وصلت النقل الأوروبية الآسيوية ال�ت

ي يمكن أن تساعد 
ي المستقبل )ForFITS( ال�ت

، )د( منظومات النقل الداخىلي الآمن �ف ية الذي يي� العبور الجمركي نظام النقل الدوىلي بالطرق ال�ب
ف ي أكسيد الكربون الناشئة عن وسائط النقل الداخىلي أو من وضع سياسات لتخفيف حدة تغ�ي المناخ وتحس�ي

الحكومات من رصد انبعاثات ثا�ف
ي إحصاءات النقل، )و( الدراسات والتقارير المتعلقة 

ي المستقبل )SafeFITS(، )ه( الأساليب الدولية لجمع البيانات وأنواعها �ف
نظم النقل الداخىلي �ف

بالنقل ووضع السياسات. فعىل سبيل المثال، توىلي لجنة النقل الداخىلي اهتماماً خاصاً لنظم النقل الذكية، مثل التكنولوجيات المبتكرة لتشغيل 
المركبات آلياً.

.)WP.29( وتشكل الطبعة الرابعة من ’الكتاب الأزرق’ أساساً وتتيح أساليب لعمل للمنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات

والمنتدى العالمي، أو WP.29، هو المحفل العالمي الوحيد لمواءمة اللوائح والقواعد المتعلقة بأداء المركبات، وقطع المركبات 
، وكفاءة الطاقة، والوقاية من ال�قة، والأمن. ي

ومعداتها، سلمة المركبات، والتلوث البي�أ

امن هذه الطبعة مع النظام الدوىلي الجديد للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة وتتناوله بالنقاش، وتستعرض أيضاً الأحكام  ف وت�ت
اف المتبادل. وط الع�ت خيص و�ش ف إجراءات ال�ت الحالية وتعززها لتحس�ي
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اويف تنزيوم

اويف تنزيوم
 )WP.29( تواصل الطبعة الرابعة من الكتاب الأزرق تقديم معلومات دقيقة عن المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات
ي الذي 

داري والقانو�ف الذي تتوىل شعبة النقل المستدام باللجنة القتصادية لأوروبا تقديم الخدمات له، فتتناول الطبعة تاريخ المنتدى، وإطاره الإ
، والتفاقات الثلثة. ف يُعد بمثابة مرشد للمستخدم�ي

. وتتيح اختصاصات المنتدى العالمي  اً دائماً للنقاش داخل الإطار المؤسسي للجنة النقل الداخىلي ويعمل المنتدى العالمي بوصفه من�ب
ونظامه الداخىلي إدارة اتفاقات الأمم المتحدة الرئيسية الثلثة بشأن المركبات الآلية بسلسة وي�. وهذه التفاقات هي: اتفاق عام 1958 واتفاق 
ي الدوري 

وط الأداء، واتفاق عام 1997 المتعلق بقواعد الفحص التق�ف ي ذلك �ش
ف بلوائح ترخيص المركبات الجديدة، بما �ف عام 1998 المتعلق�ي

ي إطار التفاقات الثلثة ويتوىل تكييفها 
ي يجري وضعها �ف

ف اللوائح والقواعد ال�ت للمركبات العاملة. فالمنتدى العالمي يضمن تحقيق التساق ب�ي
ي عام 2018، أنشطته بشأن المركبات 

. فعىل سبيل المثال، عزز المنتدى العالمي، �ف ي الوقت الحاىلي
ة البتكار �ف ي المحرز ومع وت�ي

مع التقدم التق�ف
ي بالكوابح وتروس الدوران. 

ي إنشائه إىل فريق عامل سابق مع�ف
المؤتمتة/الذاتية التشغيل وما يتصل بها من تطورات، فأنشأ فريقاً عاملً استند �ف

اً عىل نطاق العالم، إذ تشارك فيه جميع الدول، وكل صانعي المركبات، والعديد المنظمات  ف اً متم�ي ويُعت�ب المنتدى العالمي من�ب
ي الأمم المتحدة المشاركة فيه والنضمام إىل أٍي من التفاقات 

الحكومية الدولية وغ�ي الحكومية، من كافة أنحاء العالم. ويجوز لأي بلد عضو �ف
، ويجوز لها أن تصبح  ي ي تنشئها البلدان، مثل التحاد الأورو�ب

قليمية ال�ت المتعلقة بالمركبات. وتشارك فيه أيضاً منظمات التكامل القتصادي الإ
ي التفاقات. 

طرفاً متعاقداً �ف

ي المنتدى العالمي بصفة استشارية. 
ويُرّحب بمشاركة المنظمات غ�ي الحكومية �ف

ي الموقع الشبكي
ويتسم عمل المنتدى العالمي بالشفافية التامة: فجداول أعماله، ووثائق عمله، وتقاريره، ووثائقه غ�ي الرسمية متاحة �ف

.https://unece.org/transport/vehicle-regulations :للمنتدى

ف عليها المنتدى العالمي هي: ي ي�ش
والتفاقات الثلثة ال�ت

عداد لوائح الأمم المتحدة التقنية المنسقة بشأن متطلبات الأداء الموحدة،  داري لإ ي والإ
1958 الذي ينص عىل الإطار القانو�ف اتفاق عام

بلغ عنها، ون�ش وثائق الأمم المتحدة بشأن الموافقة  نتاج، وتقييم الخدمات التقنية وتسميتها والإ وإجراءات منح الموافقة عىل النوع، وتطابق الإ
اف المتبادل  ي التكنولوجيات الجديدة، وللع�ت

عفاء �ف اضية، وموافقات الإ ي طرائق الختبار الف�ت
وط العامة �ف ، وال�ش عىل النوع، وحل مسائل التفس�ي

بالموافقة عىل النوع من قبل الأطراف المتعاقدة. ولدى انضمام الطرف المتعاقد إىل التفاق، يجوز له أن يختار أي لوائح الأمم المتحدة المرفقة 
ي اتفاق عام 1958، عند ن�ش هذا المطبوع، 57 طرفاً متعاقداً، 

بالتفاق يود تطبيقه، إن أراد تطبيق أي منها. وبلغ عدد الأطراف المتعاقدة �ف
لئحة من لوائح الأمم المتحدة مرفقة به. ويُثابر عىل تكييف لوائح الأمم المتحدة لتضمينها، عند القتضاء، التوجيهات التقنية  وهو يشمل 163

والسياسية المقدمة من الأطراف المتعاقدة، أو تطور المعرفة العلمية، أو البتكارات التكنولوجية، عندما يكون ذلك مناسباً. 

وينص اتفاق عام 1998 عىل أن تعتمد الأطراف المتعاقدة، من خلل تصويت بالإجماع، اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة 
وط الأداء وإجراءات الختبار. المنسقة عىل الصعيد العالمي وتتضمن كل لئحة من اللوائح التقنية  ي سجل عالمي ل�ش

)UN GTRs( وأن تدرجها �ف
ي المعتمد، ومصادر الأبحاث المستخدمة، 

العالمية للأمم المتحدة ملحظات مستفيضة عن الغرض منها وإعدادها. ويُسجل السند المنطقي التق�ف
والعتبارات المتعلقة بالتكلفة والفوائد، وإشارات مرجعية إىل البيانات المستعان بها. وتتبع الأطراف المتعاقدة عمليات وضع القواعد المنشأة 
38 طرفاً يعاتها الوطنية. ويضم اتفاق عام 1998 حالياً ي ت�ش

دراج اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة �ف ي كوسيلة لإ
لديها عىل المستوى الوط�ف

ي السجل العالمي. 
ي أدرجت �ف

لئحة من اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة ال�ت متعاقداً ويشمل 20

ي الدوري للمركبات قيد 
ف للأطراف المتعاقدة اعتماد قواعد للأمم المتحدة تطبق عىل عمليات الفحص التق�ف أما اتفاق عام 1997 فيج�ي

ي تُمنح وفقاً لقواعد الأمم المتحدة المعمول بها المرفقة 
ف الأطراف المتعاقدة بصورة متبادلة بشهادات الفحص الدولية ال�ت الستعمال. وتع�ت

15 طرفاً متعاقداً وتُرفق به 4 من قواعد الأمم المتحدة. بالتفاق. ويضم هذا التفاق حالياً

دارية أو التنفيذية، عىل لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية  ي اللجان الإ
، �ف ي

وينص كل اتفاق عىل أحكام محددة للتصويت النها�أ
ف العالمية للأمم المتحدة الجديدة، وقواعد الأمم المتحدة الجديدة، أو عىل التعديلت المدخلة عليها. وتتألف اللجان بصفة ح�ية من الممثل�ي
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ي تقدمها الفرق العاملة وذلك إبان دورات 
حات ال�ت ي جميع المق�ت

ي التفاقات. وقبل اتخاذ القرارات، يُعاد النظر �ف
ف للأطراف المتعاقدة �ف الحكومي�ي

اء من منظمات حكومية دولية ومنظمات  ي يشارك فيها ممثلون عن جميع البلدان – سواء أكانت أطرافاً متعاقدة أم ل – وخ�ب
المنتدى العالمي ال�ت

غ�ي حكومية. 

ة طويلة ودراية عميقة وبفضل مشاركة جميع أصحاب المصلحة فيه، قدرته عىل إعداد  وأثبت المنتدى العالمي، بما يتمتع به من خ�ب
نوعية عالية من لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة وقواعد الأمم المتحدة. وقررت أطراف متعاقدة، مثل التحاد 
يعاتها الداخلية بالرجوع المبا�ش إىل لوائح الأمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1958]ينما تطبق بلدان أخرى ليست أطرافاً ، تنظيم ت�ش ي الأورو�ب
 ، ف ي اتفاق عام 1998، مثل كندا، والص�ي

ة، اعتمدت بعض الأطراف المتعاقدة �ف الآونة الأخ�ي ي
متعاقدة لوائح الأمم المتحدة طوعاً عىل أراضيها. و�ف

، عدداً من اللوائح التقنية العالمية الجديدة للأمم المتحدة يُعكف عىل تضمينها،  ي والهند، واليابان، والوليات المتحدة الأمريكية، والتحاد الأورو�ب
ي لوائح الأمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1958.

بموازاة ذلك، �ف
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المشاركة يف المنتدى الزلل الول 

الزلل الول 

المشاركة يف المنتدى

المشا كة يف المنتدى العالمي ألف–
قليمية فيما يتعلق  ف البلدان ومنظمات التكامل القتصادي الإ ي أنشطته بتشجيع التعاون ب�ي

يحث المنتدى عىل المشاركة العالمية �ف
 ، ف ف الحكومي�ي ف الموظف�ي ي تعرض عليه وعىل الأفرقة العاملة المتفرعة عنه. كما يشجع عىل الحوار المفتوح والشفاف ب�ي

بالمسائل التقنية ال�ت
ي التكاليف 

ي مجاىلي السلمة والبيئة ومراعاة الكفاءة �ف
ف بالمركبات، وعامة الناس، للتأكد من اعتماد أفضل الممارسات �ف ف المختص�ي اء التقني�ي والخ�ب

ي وضع لوائح الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات. وتكون اجتماعات المنتدى اجتماعات علنية. لذا، يحق لأي حكومة أو منظمة غ�ي حكومية 
�ف

حضور الجتماعات وتتبع أعمالها بصفة مراقب.

مشاركة الحكومات  –1
ي الأمم المتحدة وأي منظمة تكامل 

، عىل أنه يحق لكل بلد عضو �ف تنص المادة 1 من اختصاصات المنتدى العالمي ونظامه الداخىلي
ي أنشطة المنتدى ويصبح طرفاً متعاقداً

ي الأمم المتحدة أن يشارك مشاركة كاملة، أو بصفة مستشار، �ف
اقتصادي إقليمية أنشأتها بلدان أعضاء �ف

ي المرفق الأول.
ي المنتدى، يرجى الطلع عىل الختصاصات والنظام الداخىلي �ف

ف عليها. وللوقوف عىل تفاصيل المشاركة �ف ي ي�ش
ي التفاقات ال�ت

�ف

ي البلد المهتم أو منظمة التكامل القتصادي 
ي إرسال رسالة يوقعها المسؤول المخول له �ف

وتتلخص الإجراءات الرسمية للمشاركة �ف
ي أنشطة المنتدى.

( إىل الجتماعات والمشاركة �ف ف ي إيفاد ممثل )ممثل�ي
قليمية المهتمة تخطر أمانة المنتدى برغبة ذلك البلد أو تلك المنظمة �ف الإ

مشاركة المنظمات غير الحكومية –2
ي المنتدى بصفة استشارية. ولكي تشارك 

، أن تشارك �ف يجوز للمنظمات غ�ي الحكومية، وفقاً للمادة 1 من الختصاصات والنظام الداخىلي
ي المنتدى، يجب أولً أن تكون معتمدة بصفة استشارية لدى المجلس القتصادي والجتماعي للأمم المتحدة. وبحصولها عىل 

منظمة غ�ي حكومية �ف
ي برامج عمل المنتدى التابع للجنة القتصادية لأوروبا وأهدافه بأن تقوم بدور الخب�ي أو المستشار 

هذه الصفة لدى المجلس، يمكنها المساهمة �ف
ي أي دورة من دورات المنتدى، أو الهيئات المتفرعة 

ي تشارك �ف
اوح عدد المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت ي لدى الحكومات والأمانة. وعادة ما ي�ت

التق�ف
ة منظمة، حسب الموضوع. ويح�ف عدد أقل من ذلك دورات الهيئات الفرعية والأفرقة العاملة غ�ي الرسمية. ف ست منظمات وخمس ع�ش عنه، ب�ي

ي مضمار سلمة المركبات، 
ي عملية وضع لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بالأداء �ف

ة �ف وتساهم المنظمات غ�ي الحكومية مساهمة كب�ي
حالت خاصة، تستثمر موارد  ي

اً ما تساهم هذه المنظمات بتقديم معلومات تقنية وإسداء المشورة. و�ف وكفاءة الطاقة، والبيئة، ومنع ال�قة. وكث�ي
ي بعض الحالت، 

اء الذين يضعون لوائح الأمم المتحدة للمركبات. وهي تستجيب، �ف ي الختبار والتحليل وتتيح ما يسفر عنها من نتائج للخ�ب
�ف

حات بشأن وضع لوائح للأمم المتحدة للمركبات وإدخال تعديلت عىل لوائح الأمم المتحدة القائمة. وهي  ، فتقدم مق�ت ف اء التقني�ي لطلبات الخ�ب
يعية للحكومات المشاركة.  ي مجال السياسات العامة وتدىلي بشهادات للأجهزة الت�ش

تدافع أيضاً عن بعض المواقف �ف

ي ليس لها مركز استشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي أن تشارك بصفة استشارية، رهناً
ويجوز للمنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

.)W.29/AC.2( دارية 2 للمنتدى العالمي بالموافقة المسبقة من اللجنة الإ
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وللحصول عىل المركز الستشاري، تبعث المنظمة غ�ي الحكومية رسالة إىل المجلس القتصادي والجتماع عىل العنوان الوارد أدناه 
تطلب فيها تزويدها باستمارة 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

ي يلتمس بها الحصول عىل استمارة الطلب عىل رأسية المنظمة ويوقعها أمينها العام، أو رئيسها. وينبغي أن 
وينبغي أن ترد الرسالة ال�ت

ي يضم ... من المنظمات غ�ي
يرفق بهذه الرسالة بيان رسالة المنظمة، ووصف موجز لأهم أنشطتها، ووصف لطبيعة المنظمة )مثل تحالف وط�ف

شح الذي يتضمن استبياناً ومعلومات أساسية. الحكومية، أو منظمة غ�ي حكومية دولية تضم ... عضواً(. ويرسل إىل المنظمة ملف ال�ت

وآخر أجل لتلقي الطلبات معبأة بالكامل هو 1 حزيران/يونيه من كل سنة. وتجتمع لجنة المجلس القتصادي والجتماعي المعنية 
ي يجدر بالمجلس القتصادي والجتماعي أن يوافق 

لستعراض الطلبات وتوصي بتلك ال�ت بالمنظمات غ�ي الحكومية المؤلفة من 19 عضواً سنوياً
. ي

عليها. ثم تذهب التوصيات إىل المجلس القتصادي والجتماعي الذي يتخذ القرار النها�أ

ي أنشطة المنتدى العالمي وهيئاته الفرعية بانتظام.
ي تشارك حالياً �ف

ويورد المرفق الخامس قائمة بالمنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

كيزية اكتساب صزة الطرف المتعاتد باء–
ف عليه المنتدى، وجب أن  ي التفاق الذي ي�ش

ي أن يصبح طرفاً متعاقداً �ف
إن رغب بلد ما، أو منظمة إقليمية للتكامل القتصادي، �ف

تتم موافقة ذلك البلد، أو تلك المنظمة، عىل أن يكون ملزماً بذلك التفاق طبقاً لأحكامه. وتشمل تلك الأحكام التوقيع، والإشعار بالتصديق، 
أو القبول، أو الموافقة، أو النضمام. ويرجى الرجوع إىل المادة 6 من اتفاق عام 1958 والمادة 9 من اتفاق عام 1998 العالمي والمادة 4 من اتفاق 

. ي والثالث والرابع عىل التواىلي
ي المرفقات الثا�ف

ي الدوري، عىل نحو ما يرد �ف
عام 1997 بشأن الفحص التق�ف

: يىلي ي التوقيع ما
لزام بالتفاق بتوقيعه، يجب أن يتوفر �ف منظمة عن الموافقة عىل الإ وحينما يكون التفاق مفتوحاً للتوقيع ويعرب بلد أو

أن يكون الموقع رئيس الدولة، أو الحكومة، أو وزير خارجية ذلك البلد، أو •
أن يكون الموقع شخصاً آخر لديه صك تفويض كامل وصحيح موقع من أحد ممثىلي البلد أو المنظمة المذكورين أعله يش�ي بوضوح  •

إىل مسّمى التفاق واسم المسؤول المفوض له بالتوقيع ووظيفته.

وط بالتصديق. ي نص التفويض الكامل، إن كان التوقيع نهائياً، أو هو مجرد توقيع م�ش
ي وقت التوقيع، أو �ف

ويجب أن يُذكر رصاحة �ف

عراب عن الموافقة عىل أن يكون ملزماً باتفاق من التفاقات بإيداع وثيقة  ة افتتاح التوقيع، يجوز للبلد، أو المنظمة، الإ وإذا انتهت ف�ت
ف العام للأمم المتحدة. النضمام لدى الأم�ي

وترد أدناه نماذج لصكوك النضمام، أو التصديق، أو القبول، أو الموافقة: 



3

المشاركة يف المنتدى الزلل الول 

الصك النموذجي للتصديق أو الصك النموذجي للتصديق أو القبول أو القبول أو الموافقةالموافقة
)يوقع من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية(

]التلديق/القبول/الموافقة[

ي
حيث إن ]اسم المعاهدة أو التفاقية أو التفاق أو ما شابه[ قد ]أبرمت/أبرم، اعتمدت/اعتمد، وفتح باب التوقيع عليها/عليه[ �ف

ي ]التاريخ[، 
]المكان[ وذلك �ف

ي ]التاريخ[،
وحيث إن ]المعاهدة أو التفاقية أو التفاق أو ما شابه[ قد وقع عليها/عليه بالنيابة عن حكومة ]اسم الدولة[ �ف

ي ]السم ولقب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية[ أعلن أن حكومة ]اسم الدولة[، بعد أن 
وبناء عليه، فإن�ف

ي ]المعاهدة أو التفاقية أو التفاق أو ما شابه[ الوارد ذكرها/ذكره أعله، ]تصدق عليها/عليه وتقبل بها/به وتوافق عليها/عليه[ 
نظرت �ف

وط المنصوص عليها والواردة فيها/فيه.  بالمثل وتتعهد بأن تؤدي وتنفذ بكل إخلص كل ال�ش

ي ]التاريخ[.
ي ]المكان[ �ف

وإثباتاً لذلك، وقعت عىل صك ]التصديق أو القبول أو الموافقة[ هذا، وذلك �ف

]التوقيع[

الصك النموذجي لالنضمامالصك النموذجي لالنضمام
)يوقع من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية(

] احنضمام[

ي
حيث إن ]اسم المعاهدة أو التفاقية أو التفاق أو ما شابه[ قد ]أبرمت/أبرم واعتمدت/اعتمد وفتح باب التوقيع عليها/عليه[ �ف

ي ]التاريخ[، 
]المكان[ وذلك �ف

ي ]السم ولقب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية[ أعلن أن حكومة ]اسم الدولة[ بعد أن 
وبناًء عليه، فإن�ف

ي ]المعاهدة أو التفاقية أو التفاق أو ما شابه[ الوارد ذكرها/ذكره أعله، تنضم إليها/ إليه بالمثل وتتعهد بأن تؤدي وتنفذ بكل 
نظرت �ف

وط المنصوص عليها والواردة فيه/فيها.  إخلص كل ال�ش

ي ]التاريخ[.
ي ]المكان[ �ف

وإثباتاً لذلك، وقعت عىل صك ]النضمام[ هذا، وذلك �ف

]التوقيع[
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الزلل الثاني 

تنظيم المنتدى وهيئاته الفرعية

ين بعد  ي دورته الحادية الع�ش
المنتدى العالمي فريق عامل أصبح يُسمى المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات وذلك �ف

ي وضع لوائح جديدة للأمم 
المائة )7 إىل 11 آذار/مارس 2000( – انظر الهيكل التنظيمي أدناه. ويتلخص دوره ودور الأفرقة العاملة المتفرعة عنه �ف

المتحدة، ولوائح تقنية عالمية جديدة للأمم المتحدة، وقواعد جديدة للأمم المتحدة، وتنسيق لوائح الأمم المتحدة القائمة، وتعديل وتحديث لوائح 
ي تتناول مجالت الهتمام المشمولة بالتفاقات الثلثة.

الأمم المتحدة الحالية، واللوائح التقنية العالمية الحالية، وقواعد الأمم المتحدة الحالية ال�ت

ي ذلك 
داري لجميع الدورات، بما �ف دارة اليومية لأنشطة المنتدى. وتقدم الأمانة الدعم الإ وتتوىل أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا الإ

إعداد جداول الأعمال والتقارير. وتسهر عىل تنسيق عمل المنتدى لجنة توجيه )WP.29/AC.2( مؤلفة من رئيس المنتدى ونائب الرئيس والأمانة، 
، ورئيس ونواب  ي ورئيس ونواب رئيس كل لجنة تنفيذية للتفاقات الثلثة، ومن ممثىلي اليابان، والوليات المتحدة الأمريكية، والتحاد الأورو�ب
ي وضع برنامج عمل وتوصية المنتدى به، واستعراض تقارير 

رئيس كل هيئة متفرعة عن المنتدى. وتتلخص مهام لجنة التوجيه التابعة للمنتدى �ف
ف عىل المنتدى اتخاذ إجراءات بشأنها والمدة الزمنية اللزمة للنظر فيها، وتقديم توصيات  ي يتع�ي

الهيئات الفرعية وتوصياتها، وتحديد البنود ال�ت
، يرجى الطلع عىل المرفق الأول. إىل المنتدى. وللمزيد من المعلومات عن اختصاصات المنتدى ونظامه الداخىلي

ويتناول المنتدى العالمي أولويات الأطراف المتعاقدة، مثل أحكام الموافقة عىل النوع بشأن المركبات الهجينة، والمركبات الكهربائية، 
ي للمركبات المؤتمتة. 

ا�ف ىلي للمركبات، والأمن السي�ب
، والتشغيل الآ ي

ومركبات خليا الوقود الهيدروجي�ف

اء العاملة المتفرعة عن المنتدى، فتعقد  ي السنة. أما دورات كل فريق من أفرقة الخ�ب
وتعقد دورات المنتدى العادية ثلث مرات �ف

ي السنة. وتعقد اجتماعات لجنة التوجيه قبل كل دورة من دورات المنتدى)1(. 
ف �ف مرت�ي

: ي ما يىلي
اء العاملة �ف وتتلخص أهم مجالت اهتمام أفرقة الخ�ب

السالاة اإليلابية للمركبات وتطعها صتزا م احصطدامل ألف–
ف طريقة س�ي المركبات واستعمالها  ي هذا المجال إىل تحس�ي

تسعى لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة �ف
ف عىل إدراك الظروف المحفوفة  ومعداتها للتقليل من احتمال الصطدام عىل الطرق. وتسعى بعض اللوائح الأخرى إىل تعزيز قدرة السائق�ي
ي مركباتهم. ومن الأمثلة المحددة عىل لوائح الأمم المتحدة 

ف عىل التحكم �ف بالمخاطر وتجنبها. وتعمل لوائح أخرى عىل تعزيز قدرة السائق�ي
ي المنعطفات. 

ي ذلك المقود، والإطارات والستقرار �ف
شارة، والمكابح وتروس الدوران، بما �ف الحالية تلك المنطبقة عىل أجهزة الإضاءة وأضواء الإ

ات �يعة.  وتطرأ عىل هذا المجال التكنولوجي حالياً تغ�ي

السالاة السلبية للمركبات وتطعها صالقد ن على اقاواة اللدااتل باء–
ي هذا المجال إىل التقليل من احتمال وقوع الإصابات ومن خطورتها 

تسعى لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة �ف

ي
اً ما تُعتمد إحصاءات حوادث الصطدام لتحديد مشاكل السلمة ال�ت ي حالة الصطدام. وكث�ي

هم من مستخدمي الطرق �ف ف و/أو غ�ي عىل الراكب�ي
ي وضع نهج 

تستدعي وضع لئحة للأمم المتحدة، أو لئحة تقنية عالمية للأمم المتحدة، أو تعديل لوائح قائمة، ويمكن أن تساعد الإحصاءات �ف
وط  ي تحدثها ال�ش

ي هذا المجال. وهذا أمر مهم نظراً إىل الآثار الشاملة ال�ت
وط الأداء �ف ف �ش ف التكلفة والربح عند تحس�ي ي مجال التوفيق ب�ي

مناسب �ف
ي تتناول قدرة هياكل 

الجديدة عىل صناعة المركبات وتصميمها وتكاليفها. ومن الأمثلة المحددة عىل لوائح الأمم المتحد الحالية للمركبات تلك ال�ت
، وهياكل المقاعد،  ف اق مقصورة الركاب، ونظم الكبح والحماية الخاصة بالأطفال والبالغ�ي المركبات عىل امتصاص الطاقة عند الصطدام ومنع اخ�ت

ي العام للجان، والمنتدى العالمي، وهيئاته الفرعية.
يبلغ مجموع أيام الجتماعات 5,54 يوماً �ف )1(
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والزجاج، وأقفال الأبواب وتثبيتها، وحماية المشاة، ونوعية الخوذات الواقية بالنسبة إىل أصحاب الدراجات النارية. وهذا المجال التكنولوجي هو 
ي تكيف أداءها حسب حالة الصطدام. زد عىل ذلك أن 

ي التعّقد. ومن الأمثلة عىل ذلك أجهزة الحماية المتقدمة ال�ت
�يع التغ�ي وآخذ �ف أيضاً

ي أنواع المركبات تطرح قضايا مواءمة المركبات.
ات �ف التغ�ي

احعتبا ات البيوية ييم– 
ي )مثل انبعاثات الملوثات 

ُوِضعت لوائح محددة من لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة لتناول الأداء البي�أ
ف والوقود،  ي أكسيد الكربون، ومستوى الضجيج( من المركبات ذات محركات الدفع التقليدية، ومركبات خليا الهيدروج�ي

الغازية، والجسيمات، وثا�ف
والمركبات الكهربائية الهجينة، والمركبات الكهربائية. وقد جرى تكييف لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية للأمم المتحدة هذه، وهي سُتكيَّف 

كلما كان ذلك ملئماً لمراعاة تكنولوجيات الدفع الجديدة من أجل مركبات أنظف مراعية للبيئة.

احعتبا ات العااة يف الال السالاة  ال–
ي هذا المجال خصائص المركبات والمكونات غ�ي المرتبطة 

تتناول لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة �ف
ة، والزجاج  احات الزجاج وغاسلت الزجاج مثلً، وأجهزة التحكم والعرض، وأجهزة الرؤية غ�ي المبا�ش ة بالمواضيع المشار إليها آنفاً. فمسَّ مبا�ش
ي حالت الطوارئ، والعتبارات المتعلقة 

تشكل مجموعة تندرج تحت هذا العنوان. وتدخل ضمن هذه الفئة الوقاية من ال�قة، ونظم المكالمات �ف
وط أدائها معرفة متخصصة.  ي يتطلب وضع �ش

ي تعمل بالغاز، ومركبات النقل العمومي ال�ت
بالمركبات ال�ت

المركبات المشغلة آلياً/الواتية التشغيل والموصولة هاء–
ف التكنولوجيات المبتكرة  وري لتضم�ي ىلي للمركبات، وهو عمل رصف

يُعكف عىل إعداد أحكام تتناول مواصفات الربط الشبكي والتشغيل الآ

ي
ف السلمة عىل الطرق والأداء البي�أ ي تحققها هذه التكنولوجيات وهي: تحس�ي

ي نظم النقل الحالية والحرص عىل الستفادة من الفوائد ال�ت
�ف

ية، وتقليل الكتظاظ، وإتاحة الفرصة لأنواع جديدة من خدمات النقل. للمركبات ال�ب

احعتبا ات التقنية الخاصة واو–
ي بعض الحالت، تحتاج مشكلة محددة إىل حل عاجل، أو إىل أن يعالجها أشخاص من ذوي الختصاص. ففي تلك الحالت، يمكن 

�ف
ح بلئحة من لوائح الأمم المتحدة، أو لئحة من اللوائح التقنية  أن يُعهد إىل فريق عمل غ�ي رسمي خاص بمهمة تحليل المشكلة وإعداد مق�ت
ي حدوده الدنيا، فإن التطور ال�يع الذي تشهده أنواع 

العالمية للأمم المتحدة، أو قاعدة للأمم المتحدة. ومع أن عدد تلك الحالت أُبقي عادة �ف
ورة اعتماد هذا النهج الخاص. التكنولوجيا الجديدة المعقدة يزيد من رصف

الهيوات المتزرعة عن المنتدى  زام–
ي تعرض عليه بشأن لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة، وقواعد الأمم 

حات ال�ت يحيل المنتدى المق�ت
5(. وتتكون كل هيئة  ي

ي تتوىل إعداد توصيات تقنية )انظر الرسم البيا�ف
المتحدة، والتعديلت عىل اللوائح القائمة إىل الهيئات المتفرعة عنه ال�ت

ي المجال الذي تغطيه الهيئة. ويعود التوزيع الحاىلي للمسؤوليات بحسب المواضيع عىل الهيئات الفرعية إىل زمن 
ف �ف اء مختص�ي فرعية من خ�ب

ف أن الهيئات الفرعية تؤدي عملً مفيداً غاية الفائدة 
َّ ي أنشئت مؤخراً. وتب�ي

اء" ال�ت ي اندمج بعضها لحقاً لتشكل "اجتماعات الخ�ب
"أفرقة المقررين" ال�ت

ول غ�ف عنه، فُمنحت صفًة دائمًة داخل اللجنة القتصادية لأوروبا، ومن ثم أعيدت تسميتها لتصبح "أفرقة عاملة". وثمة حالياً ستة أفرقة عاملة 
GR )Groupes des" �1. واستخدمت العناوين التقليدية لهذه الهيئات الفرعية المخت ي

ي الرسم البيا�ف
متفرعة عن المنتدى يمكن الطلع عليها �ف

رموز وثائق عملها اليوم:  ي
ي مخت�ات الأفرقة العاملة و�ف

)Rapporteurs" بالفرنسية الذي ل يزال معمولً به �ف
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الرسم البياني 1

تنظيم المنتدى العالمي

لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا  )اللجنة القتصادية لأوروبا(

WP.29/AC.1
دارية لتفاق عام 1958 اللجنة الإ

WP.29/AC.3
اللجنة التنفيذية لتفاق 1998

WP.29/AC.2
دارية لتنسيق العمل اللجنة ألإ

WP.29
المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة 

بالمركبات

WP.29/AC.4
دارية لتفاق 1997 اللجنة الإ

GRPE

ي
الفريق المع�ف

بالتلوث والطاقة

GRBP

ي
الفريق المع�ف
بالضوضاء 
ولإطارات)أ(

GRSG

ي
الفريق المع�ف

بأحكام السلمة 
العامة

GRSP

ي
الفريق المع�ف

بالسلمة السلبية

GRE

ي
الفريق المع�ف

بالإضاءة وأضواء 
شارة الإ

GRVA

ي
الفريق المع�ف
بالمركبات 

المؤتمتة/ذاتية 
التشغيل وذات 
)ب(

الربط الشبكي

.2018 /نوفم�ب ي
ين الثا�ف ي دورة ت�ش

قرار المنتدى العالمي �ف )أ(
.)ECE/TRANS/WP.29/1139, paras. 15 and 3 ي بالكوابح وتروس الدوران سابقاً )انظر

الفريق العامل المع�ف )ب(
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الزلل الثالل

االتفاقات التي يشرف عليها المنتدى العالمي

اتزاق عام 1958 ألف–
 ،1967 /نوفم�ب ي

ين الثا�ف 10 ت�ش ي
ل �ف دِّ 20 حزيران/يونيه 1959 وعُّ ي

ف التنفيذ �ف 20 آذار/مارس 1958 ودخل ح�ي ي
ُوِضع اتفاق عام 1958 �ف

2017. ويتيح التفاق لوائح الأمم المتحدة التقنية المنسقة للموافقة عىل/ ترخيص  17 أيلول/سبتم�ب ي
ين الأول/أكتوبر 1995 و�ف 16 ت�ش ي

ح �ف ثم نُقِّ
المركبات الجديدة ذات العجلت، ومعداتها، وأجزائها، ويشمل ذلك لوائح القبول المتبادل بالموافقات الصادرة بموجب لوائح الأمم المتحدة 
ي اعتمدتها الأطراف المتعاقدة بمقت�ف اتفاق عام 1958 الموافقة عىل المركبات الآلية 

المرفقة بهذا التفاق. وتحكم لوائح الأمم المتحدة ال�ت
زعاج  ي )تلوث الهواء والإ

وط المتعلقة بسلمة المركبات وبأدائها البي�أ ي تلك البلدان. ويتناول التفاق ال�ش
ومعداتها وأجزائها المعروضة للبيع �ف
بالضوضاء(، وكفاءة الطاقة، والأمن.

ي اللجنة القتصادية لأوروبا. ويورد الجدول 2 الأطراف 
وانضم إىل اتفاق عام 1958 ح�ت الآن 57 طرفاً متعاقداً من بينها 41 بلداً عضواً �ف

ي التفاق وتاريخ انضمامها إليه. 
المتعاقدة حالياً �ف

لئحة من لوائح الأمم المتحدة. وتحكم هذه اللوائح جميع فئات مركبات الس�ي عىل الطرق والآليات المتنقلة  وأرِفقت بالتفاق 163
اف المتبادل بالموافقة عىل  ل الع�ت اتها وأجزائها، وقد اعتمدتها الأطراف المتعاقدة بدرجات متفاوتة. وسهَّ ف ل تستخدم عىل الطرق وتجه�ي ي

ال�ت
ش�ت ي

ي جميع أنحاء أوروبا أولً و�ف
ي المركبات الآلية والمعدات �ف

ي تطبق لوائح الأمم المتحدة التجارة �ف
ف الأطراف المتعاقدة ال�ت الأنواع فيما ب�ي

أنحاء العالم اليوم.

ي اتفاق عام 1958
ي استبدال أك�ب عدد ممكن من توجيهاته بلوائح الأمم المتحدة المدرجة �ف ة، قرر التحاد الأورو�ب ي السنوات الأخ�ي

و�ف
ف النفاذ. وللطلع عىل النص  لتفاق 1958 ح�ي 2017، دخل التنقيح رقم 3 14 أيلول/سبتم�ب ي

يعاته. و�ف ي ت�ش
ة إىل هذه اللوائح �ف والرجوع مبا�ش

. ي
المنقح لتفاق عام 1958 بكامله، يرجى الرجوع إىل المرفق الثا�ف

اف المتبادل بموجب التفاق ينطبق عىل نظم المركبات، وأجزائها، ومعداتها، وليس عىل المركبة كوحدة كاملة.  ، كان الع�ت ي
ي الماصف

و�ف
اف  تموز/يوليه 2018، أصبحت لئحة الأمم المتحدة رقم 0 المتعلقة بالموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة نافذة. وتتيح هذه اللئحة الع�ت ي

و�ف
المتبادل بالموافقة عىل المركبة كوحدة كاملة.

العناصر الساسية يف اتزاق عام 1958

ي
ي تشارك �ف

قليمية ال�ت هم من أعضاء الأمم المتحدة ومنظمات التكامل القتصادي الإ يحق لأعضاء اللجنة القتصادية لأوروبا، وغ�ي •
ي اتفاق عام 1958 )المادة 6(؛

أنشطة اللجنة، أن يصبحوا أطرافـاً متعاقدة �ف

ي يمكن تركيبها عىل المركبات 
يسعى اتفاق عام 1958 إىل وضع لوائح الأمم المتحدة للمركبات ذات العجلت والمعدات والأجزاء ال�ت •

اف المتبادل بالموافقة عىل أنواع المركبات من أجل أن تستعملها الأطراف  وط الع�ت المجهزة بعجلت و/أو استعمالها عليها، و�ش
ي تختار تنفيذ لوائح الأمم المتحدة أساساً من خلل الموافقة عىل النوع؛

المتعاقدة ال�ت

ف هذه اللجنة عىل عملية  دارية لتفاق عام AC.1( 1958( من جميع الأطراف المتعاقدة عىل اتفاق عام 1958. وت�ش تتألف اللجنة الإ •
ف وضعها؛ وضع لوائح الأمم المتحدة وتعديلها وتعتمد اللوائح أو التعديلت عىل هذه اللوائح ح�ي

ي )اعتماد الصانع( من أن تصبح أطرافاً متعاقدة )الفقرة 1
ذ قوانينها ولوائحها من خلل العتماد الذا�ت ي تنفَّ

ل يمنع التفاق البلدان ال�ت  •
ي بوصفه بديلً للموافقة عىل الأنواع )المادة 2(؛

ف بالعتماد الذا�ت من المادة 1(، ويُع�ت
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يتم إقرار لوائح الأمم المتحدة الجديدة والتعديلت عىل اللوائح القائمة بموجب التفاق، بالتصويت بأغلبية أربعة أخماس الأطراف  •
ف العام للأمم المتحدة  ي أُقرت وتحول إىل الأم�ي

ة والمصوتة. ويُخطر كل طرف متعاقد بلئحة الأمم المتحدة ال�ت المتعاقدة الحارصف
بصفته وديع التفاق؛

ي لم تخطر 
ف التنفيذ بالنسبة إىل جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت تدخل لئحة الأمم المتحدة الجديدة، أو التعديل عىل لئحة قائمة، ح�ي •

ض أك�ش ض ما ل يقل عن خمس الأطراف المتعاقدة. فإن اع�ت ي غضون ستة أشهر من الإشعار، إل إذا اع�ت
اضها �ف ف العام باع�ت الأم�ي

ف التنفيذ بالنسبة إىل أي طرف متعاقد؛ من خمس الأطراف المتعاقدة، ل تدخل اللئحة، أو التعديل، ح�ي

ن مواصفات تقنية ومواصفات بديلة، عند القتضاء؛ وأساليب الختبار  ي لوائح الأمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1958 أن تتضمَّ
ط �ف يُش�ت •

وط  ي ذلك علمات العتماد، و�ش
اف المتبادل بها، بما �ف وط منح الموافقة عىل الأنواع والع�ت ي تثبت أن الأداء يوافق المواصفات؛ و�ش

ال�ت
ف التنفيذ )الفقرة 2 من المادة 1(؛ نتاج؛ وموعد دخول لئحة الأمم المتحدة ح�ي ضمان تطابق الإ

دارية والإجرائية المنطبقة عىل جميع لوائح الأمم المتحدة المرفقة به وعىل جميع الأطراف  يشمل التنقيح 3 أيضاً جداول الأحكام الإ •
ي تطبق لئحة واحدة أو أك�ش من لوائح الأمم المتحدة )الجداول 1 إىل 8(؛

المتعاقدة ال�ت

يُسمح للطرف المتعاقد الذي اعتمد لئحة من لوائح الأمم المتحدة مرفقة بالتفاق بمنح الموافقات عىل أنواع معدات وأجزاء المركبات  •
ي يمنحها أي طرف متعاقد آخر اعتمد اللئحة نفسها؛

الآلية المشمولة بهذه اللئحة، وعليه أن يقبل بالموافقات عىل الأنواع ال�ت

ي تطبيق لئحة من لوائح الأمم المتحدة بعد أن تكون قد أرفقت 
يسمح التفاق أيضاً للطرف المتعاقد، بعد إشعاره، بأن يبدأ �ف •

ف العام للأمم المتحدة بقراره  هذه الحالة، عىل الطرف المتعاقد أن يخطر الأم�ي ي
بالتفاق، أو أن يتوقف عن تطبيق لئحة يطبقها. و�ف

قبل ذلك بسنة؛

ي للموافقة عىل الأنواع، والختصاص 
ي تمنح الموافقة عىل الأنواع أن يكون لديها الختصاص التق�ف

ي الأطراف المتعاقدة ال�ت
ط �ف يُش�ت •

نتاج. ويحق لكل طرف متعاقد يطبق لئحة للأمم المتحدة من خلل الموافقة عىل الأنواع أن يرفض الموافقات  الذي يضمن تطابق الإ
ط المشار إليه أعله؛ إن لم يُلبَّ ال�ش

ي لم يُواَفق عليها، أو لم تُعتمد، 
ويجوز لطرف متعاقد يطبق لئحة من لوائح الأمم المتحدة أن يرفض المركبات، والمعدات، والأجزاء ال�ت •

عىل نحو يتطابق مع تلك اللئحة.
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الرسم البياني 2

األطراف المتعاقدة يف اتفاق عام 1958

ي يمكن تركيبها و/أو استعمالها عىل 
بشأن اعتماد لوائح الأمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجلت والمعدات والأجزاء ال�ت

)E/ECE/TRANS/505/Rev3( اف المتبادل بالموافقة عىل الأنواع عىل أساس هذه اللوائح وط الع�ت المركبات ذات العجلت و�ش

ف التنفيذ: الصيغة الأصلية: 20 حزيران/يونيه 1959 تاريخ الدخول ح�ي

ين الأول/أكتوبر 1995 – التنقيح الثالث:  : 16 ت�ش ي
1967 – التنقيح الثا�ف /نوفم�ب ي

ين الثا�ف التنقيح الأول: 10 ت�ش
2017 14 أيلول/سبتم�ب

وروبا تاريخ النضمام إىل التفاقالطرف المتعاقدرمز اللجنة القتصادية لأ

E 1)2(يناير 1966ألمانيا/ ي 28 كانون الثا�ف

E 220 حزيران/يونيه 1959فرنسا

E 326 نيسان/أبريل 1963إيطاليا

E 429 آب/أغسطس 1960هولندا

E 520 حزيران/يونيه 1959السويد

E 61959بلجيكا 5 أيلول/سبتم�ب

E 72 تموز/يوليه 1960هنغاريا

E 8)3(يناير 1993تشيكيا/ ي 1 كانون الثا�ف

E 9ول/أكتوبر 1961إسبانيا ين الأ 10 ت�ش

E 10)4(12 آذار/مارس 2001رصبيا

E 1116 آذار/مارس 1963المملكة المتحدة

E 1211 أيار/مايو 1971النمسا

E 13غ 1971لكسم�ب ول/ديسم�ب 12 كانون الأ

E 1428 آب/أغسطس 1973سوي�ا

E 16ويج 4 نيسان/أبريل 1975ال�ف

E 171976فنلندا 17 أيلول/سبتم�ب

E 181976الدانمرك ول/ديسم�ب 20 كانون الأ

E 19اير 1977رومانيا 21 شباط/ف�ب

E 2013 آذار/مارس 1979بولندا

E 21تغال 28 آذار/مارس 1980ال�ب

E 22اير 1987التحاد الروسي 17 شباط/ف�ب

E 231992اليونان ول/ديسم�ب 5 كانون الأ

ول/أكتوبر 1990.
أ

ين ال 3 ت�ش ي
انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية إىل جمهورية ألمانيا التحادية �ف )2(

.1993 ول/ديسم�ب
أ

خلف لتشيكوسلوفاكيا، إشعار من الوديع C.N.229. 1993.TREATIES مؤرخ 14 كانون ال )3(

خلف ليوغوسلفيا، إشعار من الوديع C.N.276. 2001.TREATIES-3 مؤرخ 2 نيسان/أبريل 2001. )4(
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وروبا تاريخ النضمام إىل التفاقالطرف المتعاقدرمز اللجنة القتصادية لأ

E 24)5(24 آذار/مارس 1998أيرلندا

E 25)6(ول/أكتوبر 1991كرواتيا ين الأ 8 ت�ش

E 26)7(25 حزيران/يونيه 1991سلوفينيا

E 27)8(1993سلوفاكيا ول/ديسم�ب 1 كانون الأ

E 282 تموز/يوليه 1995بيلروس

E 291 أيار/مايو 1995إستونيا

E302016جمهورية مولدوفا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 20 ت�ش

E 31)9(6 آذار/مارس 1992البوسنة والهرسك

E 32يناير 1999لتفيا/ ي 18 كانون الثا�ف

E 34يناير 2000بلغاريا/ ي 21 كانون الثا�ف

E 35يناير 2011كازاخستان/ ي 8 كانون الثا�ف

E3629 آذار/مارس 2002ليتوانيا

E 37اير 1996تركيا 27 شباط/ف�ب

E3914 حزيران/يونيه 2002أذربيجان

E 40)10(1991مقدونيا الشمالية /نوفم�ب ي ين الثا�ف 17 ت�ش

E 42)11(
ي ورو�ب 24 آذار/مارس 1998التحاد الأ

E 431998اليابان /نوفم�ب ي ين الثا�ف 24 ت�ش

E 45اليا 25 نيسان/أبريل 2000أس�ت

E 4630 حزيران/يونيه 2000أوكرانيا

E 4717 حزيران/يونيه 2001جنوب أفريقيا

E 48يناير 2002نيوزيلندا/ ي 26 كانون الثا�ف

E 49)12(ص 1 أيار/مايو 2004ق�ب

E 50)11(1 أيار/مايو 2004مالطة

E 512004جمهورية كوريا ول/ديسم�ب 31 كانون الأ

E52)13(يا ف
4 نيسان/أبريل 2006مال�ي

خلف ليوغسلفيا، إشعار من الوديع C.N.276. 2001.TRITIES-3 مؤرخ 2 نيسان/أبريل 2001. )5(

24 آذار/مارس 1998.  ي
ورو�بي إىل التفاق �ف

أ
بموجب انضمام التحاد ال )6(

خلف ليوغوسلفيا، إشعار من الوديع C.N.66. 1994.TREATIES-10  مؤرخ 31 أيار/مايو 1994.  )7(

خَلف ليوغوسلفيا، إشعار من الوديع C.N.439. 1994.TREATIES-53 مؤرخ 18 آذار/مارس 1993.  )8(

20 تموز/يوليه 1994.  ي
خلف لتشيكوسلوفاكيا، إشعار من الوديع C.N.184. 1993.TREATIES تم تلقيه �ف )9(

خلف ليوغوسلفيا، إشعار من الوديع C.N.35. 1994.TREATIES مؤرخ 2 أيار/مايو 1994.  )10(

خلف ليوغوسلفيا، إشعار من الوديع C.N.142. 1998.TREATIES-33 مؤرخ 4 أيار/مايو 1998.  )11(

. وروبا الخاصة بكل منها عىل التواىلي
أ

عضاء مستعملة رموز اللجنة القتصادية ل
أ

تُمنح الموافقة من الدول ال )12(

1 أيار/مايو 2004. ي
ي �ف ورو�ب

أ
بموجب انضمامها إىل التحاد ال )13(
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وروبا تاريخ النضمام إىل التفاقالطرف المتعاقدرمز اللجنة القتصادية لأ

E53)14(1 أيار/مايو 2006تايلند

E542011ألبانيا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 5 ت�ش

E5530 نيسان/أبريل 2018أرمينيا

E56)15(3 حزيران/يونيه 2006الجبل الأسود

E57يناير 2016سان مارينو/ ي 26 كانون الثا�ف

E58يناير 2008تونس/ ي 1 كانون الثا�ف

E6025 أيار/مايو 2015جورجيا

E62�اير 2013م 3 شباط/ف�ب

E63يا 2018نيج�ي ول/ديسم�ب 17 كانون الأ

E6424 نيسان/أبريل 2020باكستان

اتزاق عام 1998 العالمي باء–
جرى التفاوض عىل اتفاق عام 1998 العالمي )"التفاق العالمي"( وأبرم تحت رعاية اللجنة القتصادية لأوروبا، بقيادة اليابان والوليات 
25 حزيران/يونيه 1998 وأصبحت الوليات المتحدة الأمريكية أول موّقع عليه.  ي

المتحدة الأمريكية والجماعة الأوروبية. وُعرض التفاق للتوقيع �ف
ي وضع لوائح تقنية عالمية للأمم المتحدة تتعلق بالسلمة، ونظم الحماية 

ويتيح التفاق انطلق عملية تمكن بلدان العالم جميعاً من المشاركة �ف
البيئية، ومصادر الطاقة، والوقاية من �قة المركبات ذات العجلت والمعدات والأجزاء. وتشمل المعدات والأجزاء ما يىلي ولكنها ل تقت� عليه: 
نذار المختلفة، ونُظم  نذار للوقاية من ال�قة، وأجهزة الإ صناعة المركبات، ونُظم العادم، والعجلت، والمحركات، والدروع الصوتية وأجهزة الإ

الكبح الخاصة بالأطفال.

، وتخفيض  ي
ف السلمة، والتقليل من التلوث البي�أ ي مواصلة تحس�ي

ويكمن الهدف الأساسي المنشود من اتفاق عام 1998 العالمي �ف
ف أداء نُظم الوقاية من �قة المركبات وما يتصل بها من مكونات ومعدات بواسطة لوائح تقنية موحدة عىل الصعيد  استهلك الطاقة، وتحس�ي
ف وجمعياتهم. وبخلف اتفاق عام 1958،  ي نطاق إطار تنظيمي يمكن التنبؤ به فيما يخص صناعة السيارات عالمياً، والمستهلك�ي

العالمي. ويتم ذلك �ف
اف  امات الع�ت ف اف المتبادل بالموافقات، مفسحاً المجال للبلدان غ�ي المستعدة للوفاء بال�ت ل يتضمن اتفاق عام 1998 العالمي أحكاماً تتناول الع�ت
نفاذ  ي وضع لوائح تقنية عالمية للأمم المتحدة، ب�ف النظر عن نوع إجراءات المتثال والإ

المتبادل، أو غ�ي القادرة عىل ذلك، للمشاركة بفعالية �ف
ي تلك البلدان. وللطلع عىل النص الكامل للتفاق، يرجى الرجوع إىل المرفق الثالث.

�ف

38 25 آب/أغسطس 2000 بالنسبة إىل ثمانية أطراف متعاقدة، وبلغ عدد الأطراف المتعاقدة ي
ف التنفيذ �ف 1998 ح�ي وقد دخل اتفاق عام

ف التنفيذ فيها. ي التفاق، وتواريخ انضمامها إليه، ودخوله ح�ي
ي الجدول 3 بيان الأطراف المتعاقدة �ف

ي عام 2021. ويرد �ف
طرفاً �ف

العناصر الساسية يف اتزاق عام 1998 العالمي
ي تشكلها البلدان المشاركة 

قليمية ال�ت يجوز لأعضاء اللجنة القتصادية لأوروبا، وأعضاء الأمم المتحدة، ومنظمات التكامل القتصادي الإ •
ي ُمِنحت صفة 

ي أنشطة هذه اللجنة، أن يصبحوا أطرافاً متعاقدة عىل اتفاق عام 1998. كما يحق للوكالت المتخصصة، والمنظمات ال�ت
�ف

ي تلك الوكالة أو المنظمة )المادة 2(؛
ي المداولت المتعلقة بمسألة محددة تع�ف

استشارية وفقاً لأحكام التفاق أن تشارك بتلك الصفة �ف

مم المتحدة ول بالمادة 10 من التفاق.
أ

غ�ي مقيدة بأي من لوائح ال )14(

خلف ليوغوسلفيا، إشعار من الوديع C.N.1346. 2006.TREATIES-3 مؤرخ 1 آذار/مارس 2007.  )15(
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ف هذه اللجنة عىل عملية التوصية بلوائح  ي التفاق. وت�ش
تتألف اللجنة التنفيذية لتفاق عام 1998 من جميع الأطراف المتعاقدة �ف •

تقنية عالمية للأمم المتحدة ووضعها وتعديلها، وتعتمد اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة أو التعديلت الجديدة عىل اللوائح 
حال وضعها؛

ف المستمر والسعي لتحقيق أعىل مستويات السلمة وحماية البيئة وبحق السلطات الوطنية  ف التفاق رصاحة بأهمية التحس�ي يع�ت •
ي ُوِضعت عىل الصعيد العالمي، وبحقها 

ي مجال حماية الصحة والبيئة من تلك ال�ت
ي اعتماد لوائح تقنية أك�ش رصامة �ف

ودون الوطنية �ف
بقاء عىل تلك اللوائح )الديباجة(؛ ي الإ

�ف

ي إطار التفاق ل تشجع عىل، أو ل تؤدي إىل، تقليص 
ي تتخذ �ف

ينص التفاق رصاحة عىل أن أحد أغراضه هو التأكد من أن الإجراءات ال�ت •
ي )المادة 1(؛

ي إطار وليات الأطراف المتعاقدة، أو عىل الصعيد دون الوط�ف
السلمة والحماية البيئية �ف

ي الحدود 
يسعى التفاق إىل تعزيز تنسيق اللوائح العالمية المتعلقة بالمركبات ذات العجلت والمحركات عىل الصعيد العالمي، وذلك �ف •

ي تتماسش مع تحقيق مستويات عالية من الحماية البيئية وسلمة المركبات )الديباجة(؛
ال�ت

يشدد التفاق عىل أن يكون وضع لوائح تقنية عالمية شفافاً )المادة 1(؛ •
ي اللقاءات التالية:

دلء بالآراء والحجج �ف ينص المرفق ألف الملحق بالتفاق عىل أن عبارة "إجراءات شفافة" تشمل فرصة الإ •
ي لها صفة استشارية؛

اجتماعات المنتدى والأفرقة العاملة من خلل المنظمات ال�ت –

اجتماعات المنتدى والأفرقة العاملة واللجنة التنفيذية من خلل التشاور السابق للجتماعات مع ممثىلي الأطراف المتعاقدة؛ –

ي هو وضع 
ف لوضع لوائح تقنية عالمية للأمم المتحدة. الأول هو تنسيق اللوائح أو المعاي�ي القائمة. والثا�ف ف مختلف�ي يتيح التفاق سبيل�ي •
. )الفقرتان 2 و3 من المادة 6( )انظر الجدول 5(؛ ل توجد لوائح أو معاي�ي ف لوائح تقنية عالمية جديدة للأمم المتحدة ح�ي

ي تحتاج إىل تنسيق ضمن مجموعة اللوائح العالمية المرشحة، 
ي البلدان الأطراف المتعاقدة ال�ت

يدعو التفاق إىل إدراج اللوائح القائمة �ف •
ة  وذلك بغية تسهيل انتقالها إىل اللوائح العالمية. وتُضاف اللوائح إىل المجموعة إن حظيت بدعم ثلث الأطراف المتعاقدة الحارصف
ي المجموعة ويتقلص 

، أو الوليات المتحدة الأمريكية. ويزداد عدد التسجيلت �ف ي والمصوتة، بما فيها صوت اليابان، أو التحاد الأورو�ب
بتناسب مبا�ش مع وجود لوائح تحتاج إىل تنسيق )المادة 5(؛

ي الأطراف المتعاقدة وللوائح الأمم 
تشمل عملية وضع لئحة تقنية عالمية منسقة للأمم المتحدة استعراضاً تقنياً للوائح المعمول بها �ف •

(. وتُستعرض أيضاً التقييمات المقارنة، إن  المتحدة، وكذلك المعاي�ي الدولية ذات الصلة )مثل معاي�ي المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
وجدت، لفعالية تلك اللوائح )المعروفة أيضاً باسم تقييمات التكافؤ الوظيفي( )الفقرة 1–1–2 من المادة 1، والفقرة 6–2 من المادة 6(؛

تشمل عملية وضع لئحة تقنية عالمية جديدة للأمم المتحدة تقييم الجدوى التقنية والقتصادية، وتقييماً مقارناً لما يحتمل من مزايا  •
ي تُثِبت المتثال )الفقرة 6–3 من المادة 6(؛

وفعالية من حيث التكلفة للمتطلبات التنظيمية البديلة وطريقة )أو طرائق( الختبار ال�ت

ي الفقرة 6–3 من أجل وضع اللئحة العالمية 
تتبع عملية تعديل أي لئحة تقنية عالمية للأمم المتحدة الإجراءات نفسها المحددة �ف •

)الفقرة 6–4 من المادة 6(؛

َت طرف متعاقد ضد لئحة تقنية  من أجل وضع لئحة تقنية عالمية جديدة للأمم المتحدة، يجب التصويت بتوافق الآراء. فإن صوَّ •
عالمية موص بها، فهي لن تَُقر )المرفق باء، الفقرة 7–2 من المادة 7(؛

ي سجل عالمي يؤدي دور مستودع للوائح التقنية العالمية للأمم 
ل �ف ق اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة أو تُوضع، تُسجَّ حالما تُنسَّ •

ي يمكن أن تعتمدها بلدان العالم؛
المتحدة ال�ت

ل يُلِزم  تسجيل لئحة تقنية عالمية للأمم المتحدة الأطراف المتعاقدة بإدراج تلك اللئحة ضمن قوانينها ولوائحها. وتحتفظ الأطراف   •
ي إطار التفاق 

لت بوصفها لئحة تقنية عالمية للأمم المتحدة �ف ي اختيار اعتماد، أو عدم اعتماد، أي لئحة تقنية ُسجِّ
المتعاقدة بحقها �ف

)الديباجة، المادة 7(؛
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ي
ام محدود عند تسجيل لئحة تقنية عالمية للأمم المتحدة �ف ف اف بهذا الحق، ليس عىل الأطراف المتعاقدة سوى ال�ت تماشياً مع الع�ت •

ي يستعملها لعتماد 
ي الإجراءات ال�ت

وع �ف َت طرف متعاقد عىل تسجيل اللئحة التقنية العالمية، وجب عليه ال�ش إطار التفاق. فإن صوَّ
ي إطار التفاق الإشعار بقرار اعتماد لئحة 

امات أخرى �ف ف تلك اللئحة التقنية العالمية بوصفها لئحة محلية. )المادة 7(. وتتناول ال�ت

تقنية عالمية للأمم المتحدة، والتاريخ الفعىلي لتطبيق تلك اللئحة، والإشعار بقرار عدم اعتمادها، وقرار إلغائها أو تعديلها، أو غ�ي
ذلك؛

يسمح التفاق بأن تتضمن اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة مستوى "عالمياً" من ال�امة بالنسبة لأغلب الأطراف ومستويات  •
ي وضع وتسجيل واعتماد 

"بديلة" من ال�امة بالنسبة إىل البلدان النامية. وهكذا، يمكن لجميع البلدان، بما فيها أقلها نمواً، المشاركة �ف
لوائح تقنية عالمية للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يحبذ بلد نام البدء باعتماد أحد المستويات الدنيا من ال�امة ثم مستويات أعىل 

بعدئذ )المادة 4(.

الرسم البياني 3

األطراف المتعاقدة يف اتفاق عام 1998

ي يمكن تركيبهـا و/أو استعمالها عىل المركبات 
بشأن تسجيل لوائح تقنية عالمية للأمم المتحدة للمركبات ذات العجلت والمعـدات والأجزاء ال�ت

)Corr.1و E/ECE/TRANS/132( ذات العجلت

يتاريخ النضمامالطرف المتعاقد تطبيق التفاق �ف

25 آب/أغسطس 2000)16(22 حزيران/يونيه 1999كندا

مريكية 25 آب/أغسطس 2000)15(25 حزيران/يونيه 1998الوليات المتحدة الأ

25 آب/أغسطس 2000)15(3 آب/أغسطس 1999اليابان

1999فرنسا 25 آب/أغسطس 2000)15(22 أيلول/سبتم�ب

/يناير 2000المملكة المتحدة ي 25 آب/أغسطس 2000)15(10 كانون الثا�ف

ي ورو�ب ول/أكتوبر 1999التحاد الأ ين الأ 25 آب/أغسطس 2000)15(18 ت�ش

25 آب/أغسطس 2000)15(11 أيار/مايو 2000ألمانيا

25 آب/أغسطس 2000)15(26 تموز/يوليه 2000التحاد الروسي

ف الشعبية
ول/أكتوبر 2000جمهورية الص�ي ين الأ 102000 ت�ش ول/ديسم�ب 9 كانون الأ

2000جمهورية كوريا /نوفم�ب ي ين الثا�ف /يناير 22001 ت�ش ي 1 كانون الثا�ف

2000إيطاليا ول/ديسم�ب /يناير 12001 كانون الأ ي 30 كانون الثا�ف

17 حزيران/يونيه 142001 حزيران/يوليه 2000جنوب أفريقيا

7 آب/أغسطس 82001 حزيران/يونيه 2001فنلندا

27 آب/أغسطس 222001 حزيران/يونيه 2001هنغاريا

32001 تموز/يوليه 2001تركيا 1 أيلول/سبتم�ب

2001سلوفاكيا /نوفم�ب ي ين الثا�ف /يناير 72002 ت�ش ي 6 كانون الثا�ف
2001نيوزيلندا)17( /نوفم�ب ي ين الثا�ف /يناير 272002 ت�ش ي 26 كانون الثا�ف

.)C.N.557. 2000.TREATIES-8 25 آب/أغسطس 2000، )انظر إشعار من الوديع ي
دخل التفاق ح�يف التنفيذ �ف )16(

/يناير  ي
2001، إشعار من الوديع C.N.1497. 2001.TREATIES-7 مؤرخ 4 كانون الثا�ف /نوفم�ب ي

ين الثا�ف قليمي لتوكيلو )27 ت�ش نيوزيلندا: الستبعاد الإ )17(
.)2002
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يتاريخ النضمامالطرف المتعاقد تطبيق التفاق �ف
/يناير 2002هولندا)1( ي 5 آذار/مارس 42002 كانون الثا�ف

14 حزيران/يونيه 152002 نيسان/أبريل 2002أذربيجان

22 حزيران/يونيه 242002 آب/أغسطس 2000إسبانيا

24 حزيران/يونيه 252002 نيسان/أبريل 2002رومانيا

2002السويد ول/ديسم�ب اير 32003 كانون الأ 1 شباط/ف�ب

ويج 2004ال�ف 302004 أيلول/سبتم�ب /نوفم�ب ي ين الثا�ف 29 ت�ش

ص 11 حزيران/يونيه 122005 نيسان/أبريل 2005ق�ب

غ 2005لكسم�ب 162005 أيلول/سبتم�ب /نوفم�ب ي ين الثا�ف 15 ت�ش

يا ف
اير 2006مال�ي 4 نيسان/أبريل 32006 شباط/ف�ب

اير 2006الهند 22 نيسان/أبريل 212006 شباط/ف�ب

25 تموز/يوليه 262006 أيار/مايو 2006ليتوانيا

/يناير 2007جمهورية مولدوفا ي 17 آذار/مارس 162007 كانون الثا�ف

2007تونس /نوفم�ب ي ين الثا�ف /يناير 22008 ت�ش ي 1 كانون الثا�ف

اليا 7 حزيران/يونيه 82008 نيسان/أبريل 2008أس�ت

27 آب/أغسطس 282011 حزيران/يونيه 2011كازاخستان

2011طاجيكستان ول/ديسم�ب اير 282012 كانون الأ 26 شباط/ف�ب

8 تموز/يوليه 82014 أيار/مايو 2014سلوفينيا

/يناير 2015بيلروس ي 3 آذار/مارس 22015 كانون الثا�ف

2015سان مارينو  /نوفم�ب ي ين الثا�ف /يناير 272016 ت�ش ي 26 كانون الثا�ف

3 تموز/يوليه 42018 أيار/مايو 2018أوزبكستان 

يا ول/أكتوبر 2018نيج�ي ين الأ 182018 ت�ش ول/ديسم�ب 17 كانون الأ

اتزاق عام 1997 ييم–
قليمي بشأن النقل والبيئة الذي نظمته اللجنة  1997، أثناء المؤتمر الإ /نوفم�ب ي

ين الثا�ف 13 ت�ش ي
ي فيينا �ف

ُوِضع اتفاق عام 1997 �ف
ي يجري استعمالها ولإصدار 

القتصادية لأوروبا. ويتيح التفاق إطاراً قانونياً وإجراءات لعتماد قواعد موحدة لإجراء فحوص تقنية للمركبات ال�ت
شهادات الفحص الدولية. وللطلع عىل النص الكامل لتفاق عام 1997، يرجى الرجوع إىل المرفق الرابع. 

ي المنتدى 
دت اللوائح التقنية للأمم المتحدة المتعلقة بفحص المركبات المرفقة بهذا التفاق، بمساهمة تقنية قدمها المشاركون �ف وقد أُعِّ

ع  ي البداية من أجل المركبات الثقيلة، وُوسِّ
العالمي وبوجه خاص اللجنة الدولية لفحوص المركبات الآلية )CITA(. وقد ُوضعت هذه اللوائح �ف

نطاقها ليشمل عربات الركاب والمركبات الخفيفة. ويقدم القرار R.E.6 ذو الصلة )انظر المرفق السابع( مبادئ توجيهية لمرافق الختبار ومعداته، 
R.E.6  اف عىل مراكز الختبار المأذون لها. ويؤمل أن تعود لوائح الأمم المتحدة هذه والقرار ف واعتمادهم، وضبط الجودة للإ�ش ولتدريب المفتش�ي
ي هذا المجال. 

ة الدولية �ف يعاتها الوطنية نظاَم فحص دوري بالستناد إىل الخ�ب ي ت�ش
ي أن تُدِخل، أو تُعزز، �ف

ي ترغب �ف
بالفائدة عىل البلدان ال�ت

ي وضع اللوائح التقنية 
ي تتمتع بعضوية دولية واسعة النطاق بصورة منتظمة �ف

وتعاونت اللجنة الدولية لفحوص المركبات الآلية ال�ت
للأمم المتحدة المرفقة بالتفاق وتحديثها. 

نتيل الهولندية )30 نيسان/أبريل 2003، إشعار من الوديع C.N.343. 2003.TREATIES-1 مؤرخ 29 حزيران/
أ

قليمي لجزر ال هولندا: الستبعاد الإ )1(
يونيه 2003(.



15

االتفاقات التي يشرف عليها المنتدى العالمي الزلل الثالل 

العناصر الرئيسية يف اتزاق عام 1997

ي
ي تشارك �ف

قليمية ال�ت ي الأمم المتحدة، ومنظمات التكامل القتصادي الإ
يحق لأعضاء اللجنة القتصادية لأوروبا، والأعضاء الآخرين �ف •

أنشطة هذه اللجنة أن يصبحوا أطرافاً متعاقدة عىل اتفاق عام 1997 )المادة 4(؛

ي والإجراءات اللزمة لعتماد قواعد موحدة للأمم المتحدة لإجراء فحوص تقنية للمركبات الجاري 
يتيح اتفاق عام 1997 الإطار القانو�ف •

اف المتبادل بشهادات الفحوص تلك؛ استعمالها، وللع�ت

ي الأطراف المتعاقدة 
ي إطار التفاق، تُوضع قواعد الأمم المتحدة الجديدة والتعديلت عىل القواعد القائمة بالتصويت بأغلبية ثل�ش

�ف •
ف العام للأمم المتحدة ثم يُشعر بها كل طرف متعاقد )المادتان 1 و2(؛ ي أُقرّت إىل الأم�ي

ة والمصوتة. وتُرسل القواعد ال�ت الحارصف

ي لم تخطر 
ف التنفيذ بالنسبة إىل جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت تدخل قاعدة الأمم المتحدة الجديدة، أو التعديل عىل قاعدة قائمة، ح�ي •

ض أك�ش من  ض ما ل يقل عن ثلث الأطراف المتعاقدة. فإن اع�ت ي غضون ستة أشهر من الإشعار، إل إذا اع�ت
اضها �ف ف العام باع�ت الأم�ي

ف التنفيذ بالنسبة إىل أي طرف متعاقد؛ ثلث الأطراف المتعاقدة، لم تدخل اللئحة، أو التعديل، ح�ي

ف ي يتع�ي
ات الفحص ذات الصلة بها، والبنود ال�ت د قواعد الأمم المتحدة بموجب اتفاق 1997 فئات المركبات المعمول بها، وف�ت تُحدِّ •

ي ثلث فئات من المخاطر. وتُستخدم تقنيات الفحص المعدات 
فحصها، وطريقة الفحص، وأسباب الرفض الرئيسية، وطريقة التقييم �ف

المتاحة حالياً من دون تفكيك، أو إزالة، أي قطعة من المركبة؛

ي المعتمدة من طرف 
ي تصدرها مراكز الفحص التق�ف

ي الدولية ال�ت
ف الأطراف المتعاقدة بصورة متبادلة بشهادة الفحص التق�ف تع�ت •

متعاقد يطبق القاعدة )أو القواعد( نفسها؛

ي التفاق كبديل. وتُحال عينة منها إىل أمانة المنتدى العالمي 
يجوز استخدام تقارير الفحص الدوري المتداولة لدى الأطراف المتعاقدة �ف •

لكي تأخذ الأطراف المتعاقدة علماً بها؛

بإيقاف  ي تطبيق قاعدة للأمم المتحدة بعد أن تكون قد أرفقت بالتفاق، أو
يسمح التفاق أيضاً لطرف متعاقد، بعد الإشعار، بالبدء �ف •

ف العام للأمم المتحدة بقراره قبل ذلك بسنة. هذه الحالة، عىل الطرف المتعاقد أن يخطر الأم�ي ي
تطبيق قاعدة كان يطبقها. و�ف

الرسم البياني 4

األطراف المتعاقدة يف اتفاق عام 1997

اف المتبادل بهذه الفحوص ي دورية للمركبات ذات العجلت والع�ت
وط موحدة مـن أجل إجراء عمليات فحص تق�ف بشأن اعتماد �ش

)ECE/RCTE/CONF./4(

/يناير 2001 ي
ف التنفيذ: الصيغة الأصلية: 27 كانون الثا�ف تاريخ الدخول ح�ي

:تاريخ التوقيع/التصديق/القبول/النضمامالطرف المتعاقد ي تطبيق التفاق �ف

1997)ت(التحاد الروسي /نوفم�ب ي ين الثا�ف /يناير 132001 ت�ش ي 27 كانون الثا�ف

1998)ا(إستونيا /يناير 92001 أيلول/سبتم�ب ي 27 كانون الثا�ف

اير 1999)ق(هولندا /يناير 52001 شباط/ف�ب ي 27 كانون الثا�ف

اير 1999)ق(رومانيا /يناير 242001 شباط/ف�ب ي 27 كانون الثا�ف

2000)ق(هنغاريا /نوفم�ب ي ين الثا�ف /يناير 282001 ت�ش ي 27 كانون الثا�ف

19 حزيران/يونيه 202001 نيسان/أبريل 2001)ق(فنلندا

112003 تموز/يوليه 2003)ا(بلغاريا 9 أيلول/سبتم�ب

1 أيار/مايو 32004 آذار/مارس 2004)ا(بيلروس
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:تاريخ التوقيع/التصديق/القبول/النضمامالطرف المتعاقد ي تطبيق التفاق �ف

2004)ا(ألبانيا ول/ديسم�ب اير 232005 كانون الأ 20 شباط/ف�ب

/يناير 2007)ق(أوكرانيا ي 18 آذار/مارس 172007 كانون الثا�ف

2007)ا(جمهورية مولدوفا ول/ديسم�ب اير 62008 كانون الأ 3 شباط/ف�ب

23 أيار/مايو 242011 آذار/مارس 2011)ا(كازاخستان

2015)ا(سان مارينو / نوفم�ب ي ين الثا�ف /يناير 272016 ت�ش ي 26 كانون الثا�ف

ول/ أكتوبر 2016)ق(جورجيا  ين الأ 62016 ت�ش ول/ ديسم�ب 5 كانون الأ

يا ول/أكتوبر 2018)ا(نيج�ي ين الأ 182018 ت�ش ول/ديسم�ب 17 كانون الأ

2019)ا(تونس ول/ديسم�ب اير 312020 كانون الأ 29 شباط/ف�ب

، )ق( تصديق، قبول، )م( موافقة، )ا( انضمام. ي
)ت( توقيع نها�أ

ُوقع، رهنًا بالتصديق

1997النمسا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997بلجيكا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

ص 1997ق�ب /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997تشيكيا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997الدانمرك /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997فرنسا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997 ألمانيا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997اليونان /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997أيرلندا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997إيطاليا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

تغال 1997ال�ب /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

29 حزيران/يونيه 1998سلوفاكيا

1997إسبانيا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997السويد /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997سوي�ا /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش

1997المملكة المتحدة /نوفم�ب ي ين الثا�ف 13 ت�ش
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عملية وضع اللوائح الزلل الرابل 

الزلل الرابل

عملية وضع اللوائح

ي بصناعة المركبات إىل منتدى عالمي اعتماَده عمليًة موحدة لوضع لوائح جديدة للأمم المتحدة، 
استدعى تحوُّل الفريق العامل المع�ف

ولوائح تقنية عالمية جديدة للأمم المتحدة، وقواعد جديدة للأمم المتحدة، وتنسيق، أو تعديل، اللوائح، أو القواعد القائمة، المتسقة مع المتطلبات 
ف عليها المنتدى. ومع أنَّ كل اتفاق يتضمن متطلبات محددة تعتمد بموجبها الأطراف المتعاقدة  ي ي�ش

ي التفاقات المتعددة الأطراف ال�ت
المبينة �ف

عليه لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة، وقواعد الأمم المتحدة، أو التعديلت، وتنفذها، فإن العملية التقنية لوضع 
ي نهاية المطاف إىل التوصية بلئحة من لوائح الأمم المتحدة، أو لئحة تقنية عالمية للأمم المتحدة، أو قاعدة 

ي �ف
ي تف�ف

اللوائح أو التعديلت ال�ت

ي جميع التفاقات. وتوضح العملية المبينة أدناه تتاىلي
من قواعد الأمم المتحدة، أو بتعديل عىل لئحة، أو قاعدة، ل تختلف من حيث الجوهر �ف

ي وضع لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية للأمم 
المراحل، والعنارص الرئيسية، ومسؤوليات مختلف الهيئات المتفرعة عن المنتدى �ف

5(. وتُتبع عملية مشابهة  ي
المتحدة، وقواعد الأمم المتحدة، وتنسيقها، وهي تطبق عىل جميع الأنشطة التقنية الأخرى للمنتدى )انظر الرسم البيا�ف

ف ي إدخال تعديلت جديدة عىل لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة، وقواعد الأمم المتحدة، وح�ي
لذلك عند النظر �ف

تُوضع تلك التعديلت.

العمل المقترح والنشطة التنظيمية ألف–
ي هذه 

كة. وتتمثل أول خطوة �ف ف عليه المنتدى لعملية مش�ت ي إطار أي اتفاق ي�ش
يخضع قرار استهلل جميع الأنشطة التنظيمية �ف

ي اختصاصات المنتدى ونظامه 
ف الذي يرد تعريفهم �ف اح سوى للمشارك�ي اح خطي للمنتدى لينظر فيه. ول يحق تقديم اق�ت ي تقديم اق�ت

العملية �ف
ي جدول 

دارية المعنية بتنسيق العمل )WP.29/AC.2(، وتقدم إىل المنتدى توصية بإدراجه �ف اح لتنظر فيه اللجنة الإ . ويقدم هذا الق�ت الداخىلي
ي مجالت السلمة، وحماية البيئة، والوقاية من ال�قة.

ي أنه يتماسش مع ولية المنتدى �ف
أعماله إن ُر�أ

يدول أعمال المنتدى العالمي باء– 
دارية المعنية بتنسيق العمل )WP.29/AC.2( ويتناولونها  ي توصي بها اللجنة الإ

ي المنتدى جميع الأنشطة ال�ت
يستعرض المشاركون �ف

ل المشاركون جدول الأعمال ويعتمدونه.  ، يعدِّ لختصاصات المنتدى ونظامه الداخىلي ي إطار جدول الأعمال؛ وإن انعقد التفاق، وفقاً
بالنقاش �ف

ي المحدد 
ي سُتناط بها مسؤولية الضطلع بالعمل التق�ف

( ال�ت ثم يحدد المنتدى الأفرقة العاملة الفرعية )انظر الفصل العا�ش من النظام الداخىلي
ي )التفاقات المعنية(.

ي التفاق المع�ف
الذي يجب أن يتسق مع المتطلبات المنصوص عليها �ف

وضل اللوائح التقنية ييم–
وط التقنية للوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية  يتناول فريق عامل فرعي تابع للمنتدى وضع، أو تنسيق، أو تعديل ال�ش
ي يمكن تركيبها و/أو استعمالها عىل المركبات 

للأمم المتحدة، وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالمركبات ذات العجلت والمعدات والأجزاء ال�ت
ذات العجلت. وعادة ما يشمل العمل مجالت مثل منهجيات الختبار، والقيم القصوى، وتصميم المركبة، أو مكوناتها، و/أو معاي�ي الأداء، 

وعلمات الموافقة، أو العتماد وغ�ي ذلك، لكن ذلك العمل ل يقت� عىل هذه المجالت.

ي إطار المنتدى "اختيارية"، 
ولما كانت لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة، وقواعد الأمم المتحدة، الموضوعة �ف

ي قوانينها الوطنية )انظر المرفق السادس للوقوف عىل قائمة 
ي التفاق وتدرجها �ف

فليست لها قوة القانون إىل أن تعتمدها الأطراف المتعاقدة �ف
ي مجال وضع اللوائح وإنفاذها(. ومن ثم، فإن العنارص الخاصة بلئحة من لوائح الأمم المتحدة، 

قليمية �ف امج الوطنية والإ غ�ي ح�ية من ال�ب

ي لها علقة باعتماد هذه اللئحة، أو القاعدة، وتنفيذها تعت�ب
أو اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة، أو بقاعدة من قواعد الأمم المتحدة، ال�ت
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ي نطاق الختصاص السياسي للأطراف المتعاقدة عىل التفاقات المعنية. وتشمل هذه العنارص طرائق تقييم النطباق )الموافقة عىل 
واقعة �ف

نفاذ، وهي  ف التنفيذ، وإجراءات الإ اف المتبادل، وتواريخ الدخول ح�ي ، وغ�ي ذلك(، وإجراءات منح شهادات العتماد، والع�ت ي
النوع، والعتماد الذا�ت

ي التفاقات المعنية. 
وط المنصوص عليها �ف ي المرفق باللئحة، أو اللئحة التقنية، أو القاعدة الموص بوضعها، أو اعتمادها، بموجب ال�ش

ترد �ف
تبة عىل التنفيذ عىل النحو المنصوص عليه  ي الحسبان النتائج "التقنية" الم�ت

وعىل الفريق العامل الفرعي، لدى وضعه تلك العنارص، أن يضع �ف
ي والثالث والرابع(.

ي التفاقات المعنية )انظر المرفقات الثا�ف
�ف

وعىل الفريق العامل الفرعي، عند وضع لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة، وقواعد الأمم المتحدة، أن 
: يراعي ما يىلي

هدف )أهداف( لئحة الأمم المتحدة الجديدة، أو اللئحة التقنية العالمية للأمم المتحدة الجديدة، أو قاعدة الأمم المتحدة الجديدة،  •
أو التعديلت عىل لئحة، أو لئحة تقنية عالمية، أو قاعدة، قائمة، مثل تعزيز سلمة المركبات، وتخفيف حدة الآثار البيئية، والكفاءة 

ي استخدام الطاقة، وردع ال�قة؛
�ف

ي تحقيق الأهداف 
ي تتيح اتخاذ خطوات ملموسة �ف

ي التكنولوجيا ال�ت
أفضل التكنولوجيات المتاحة، وعند القتضاء، التحسينات الإضافية �ف •

التنظيمية والنفع العام؛

المزايا المحتملة المتعلقة بمختلف مستويات التكنولوجيا وبمستويات ال�امة التنظيمية، أو الأداء؛ •
ي قد ترتبط بكل مستوى من مستويات ال�امة التنظيمية، أو الأداء؛

التكاليف، سواء المالية، أو الجتماعية، ال�ت •
لئحة تقنية بعينها من لوائح الأمم المتحدة، أو اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة، أو قاعدة  ف العلقة، أو التفاعل المحتمل، ب�ي •
ها من لوائح الأمم المتحدة، أو اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة، أو قواعد الأمم المتحدة  بعينها من قواعد الأمم المتحدة، وغ�ي

ف عليها المنتدى العالمي. ي اتفاقات قائمة ي�ش
ي ستعتمدها الأطراف المتعاقدة �ف

النافذة، أو ال�ت

وطوال مسار وضع اللوائح، أو إدخال التعديلت عليها، يقدم الفريق العامل الفرعي تقارير مرحلية عن عمله إىل المنتدى، وبناء عىل 
ح الفريق ويجري تحقيقات إضافية لحل القضايا الجديدة المتعلقة بالمهام المسندة إليه. ويقدم الفريق، بعد الفراغ من  توجيهات المنتدى، يُنقِّ
عمله، إىل المنتدى توصية نهائية بشأن لئحة الأمم المتحدة، أو اللئحة التقنية العالمية للأمم المتحدة، أو قاعدة من قواعد الأمم المتحدة، 

أو بشأن التعديل.

احستعراض الوم يقوم به المنتدى العالمي وتوصياته  ال–
لة، من لوائح الأمم المتحدة، أو اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة،  قة، أو معدَّ عندما يقدم الفريق العامل لئحة جديدة، أو منسَّ
م الفريق العامل الفرعي  ي استعراض تلك التوصية ودراستها. فإن لم يُقدِّ

ي المنتدى �ف
ف �ف أو قاعدة من قواعد الأمم المتحدة، يبدأ جميع المشارك�ي

دارية المعنية بالتفاق )التفاقات(  م المنتدى التوصية رسمياً إىل اللجنة الإ اضات، أو طلبات، ذات شأن للضطلع بالمزيد من العمل، يُقدِّ أي اع�ت
للنظر فيه )فيها( من أجل إقرارها، أو اعتمادها، بوصفها لئحة للأمم المتحدة، أو لئحة تقنية عالمية للأمم المتحدة، أو قاعدة من قواعد الأمم 

المتحدة، أو تعديلً عىل أي من اللوائح والقواعد القائمة.

إترا  أو اعتما  لوائح الام المتحدن واللوائح التقنية العالمية لألام المتحدن وتواعد  هاء–
الام المتحدن والتعديالت عليها

AC.4بالنسبة إىل اتفاق عام 1998 العالمي؛ و AC.3بالنسبة إىل اتفاق عام 1958؛ و AC.1( تقوم اللجنة التنفيذية للتفاق ذي الصلة
ي الدوري( باستعراض الإجراء الموص به لتحديد مدى تماشيه مع الأحكام والمتطلبات المنصوص 

بالنسبة إىل اتفاق عام 1997 بشأن الفحص التق�ف
 ، ي

ي التفاق المع�ف
. وبعد اتخاذ اللجنة )اللجان( التنفيذية قراراً بشأن التساق، تُصوِّت، طبقاً للأحكام المنصوص عليها �ف ي

ي التفاق المع�ف
عليها �ف

من أجل إقرار، أو اعتماد، اللئحة، أو اللئحة التقنية، أو القاعدة، الموص بها، أو التعديل الموص به. ول يحول عدم إقرار لئحة تقنية عالمية 
قرار، أو العتماد، تطلب اللجنة )اللجان(  ي إطار اتفاق عام 1998 دون اعتمادها بصفتها لئحة من لوائح الأمم المتحدة والعكس صحيح. وبعد الإ

�ف
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عملية وضع اللوائح الزلل الرابل 

ف العام للأمم المتحدة لئحة الأمم المتحدة، أو لئحة الأمم المتحدة التقنية،  التنفيذية من أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا أن توجه إىل الأم�ي
ي أُقرت، أو التعديل الذي اعُتمد، لكي يتم إقرار اللئحة، او التعديل، رسمياً. وتحيط أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا 

أو قاعدة الأمم المتحدة، ال�ت
ي إطار اتفاق 

ي تُعتمد �ف
الأطراف المتعاقدة عند وضع تعديلت عىل لئحة من لوائح الأمم المتحدة. ويكون للئحة الأمم المتحدة الجديدة ال�ت

ي إطار اتفاق عام 1998
ي السجل العالمي �ف

: #.E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add. أما اللئحة التقنية العالمية المدرجة �ف عام 1958 الرمز التاىلي
ي إطار اتفاق عام 1997 بشأن الفحص 

ي تَقر �ف
: #/ECE/TRANS/180/Add. وتصبح قاعدة الأمم المتحدة ال�ت العالمي فيخصص لها الرمز التاىلي

.ECE/RCTE/CONF./4/Add.# : ي الدوري كما يىلي
التق�ف

اعلواات عن اللوائح واو– 
يمكن الحصول عىل معلومات مفصلة عن وضع لوائح الأمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1958، واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة 
ي الدوري عىل موقع 

ي السجل العالمي لتفاق عام 1998 العالمي، وقواعد الأمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1997 بشأن الفحص التق�ف
المدرجة �ف

.http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm :نت ن�ت المنتدى عىل الإ

اء( لوائح الأمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1958 من: ويمكن طلب )�ش

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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الزلل الخااس 

أحكام وإجراءات خاصة تتعلق باالتفاقات التي يشرف عليها المنتدى

"اتزاق بشأن وضل لوائح تقنية عالمية للمركبات اآللية والمعدات وتطل الغيا  التي  ألف–
يمكن تركيبها و/أو استعمالها يف المركبات اآللية"

صاتزاق عام 1998ل
يتضمن اتفاق 1998 ستة أحكام فريدة ومهمة تتعلق بوضع اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة وإقرارها.

ي التفاق )المادة 3(؛
احات وضع اللوائح وإقرارها من قبل الأطراف المتعاقدة �ف ي اق�ت

فهو ينص عىل النظر �ف •
ويحدد المعاي�ي المطلوبة من أجل تنسيق اللوائح من المجموعة ولوائح الأمم المتحدة القائمة، ووضع لوائح تقنية عالمية جديدة  •

للأمم المتحدة، وتعديل اللوائح التقنية العالمية القائمة )المادة 4(؛

قليمية، القائمة المختارة بوصفها  ي اللوائح الوطنية، أو الإ
ويتطلب إقرار مجموعة اللوائح التقنية العالمية المرشحة. وتتمثل المجموعة �ف •

لوائح مرشحة للتنسيق عىل الصعيد العالمي )المادة 5(؛

ويتطلب إنشاء سجل للوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة )المادة 6(؛ •
ويحدد عملية تعديل اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة المسجلة )المادة 6(؛ •

ويتطلب توافق آراء جميع الأطراف المتعاقدة من أجل إقرار، أو تعديل، لئحة تقنية عالمية للأمم المتحدة )الفقرة 6–3 من المادة  •
.)6

اف  ي وغ�ي ذلك(، أو بالع�ت
ول يُلِزم التفاُق الأطراَف المتعاقدة بنظام محدد لتقييم التطابق )أي الموافقة عىل النوع والعتماد الذا�ت

قليمية، ول يفرض نظاماً يعاتها الوطنية/الإ ي ت�ش
ي تعتمدها الأطراف المتعاقدة الأخرى �ف

المتبادل باللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة ال�ت
ي مجال تنفيذ وإنفاذ اللئحة التقنية العالمية للأمم المتحدة طبقاً لمساراتها التنظيمية 

نفاذ. ويحفظ التفاق حقوق سيادة كل طرف متعاقد �ف للإ
قليمية. وللحصول عىل المزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل المرفق الثالث. و/أو قوانينها الوطنية، أو الإ

"اتزاق بشأن اعتما  لوائح الام المتحدن التقنية المنسقة للمركبات ذات العلالت  باء–
وللمعدات واليفاء التي يمكن تركيبها و/أو استعمالها يف المركبات الملهفن

بعلالت وشروط احعتراف المتبا ل بالموافقات الممنوحة على أساس لوائح الام 
المتحدن هوه" 

صاتزاق عام 1958 بليغته المعدلة يف عام 2017ل
ي تستهدف تيس�ي حرية حركة المركبات ذات العجلت وبيعها ع�ب حدود 

ي مضمار وضع اللوائح ال�ت
لتفاق عام 1958 تاريخ طويل �ف

ي مجال 
ن التفاق العديد من الأحكام الرامية إىل تخفيف عبء الختبارات المتكررة �ف الدول داخل منطقة أوروبا. ولتحقيق هذا الهدف، تَضمَّ

ي أدخلت عىل التفاق لحقاً، كما ورد سابقاً، توسيع نطاق أنشطته 
وضع اللوائح والعتمادات من قبل الأطراف المتعاقدة. وأتاحت التعديلت ال�ت

ة  ي الآونة الأخ�ي
واستحثاث مشاركة البلدان خارج المنطقة الأوروبية الأصلية، أي من مناطق أخرى من العالم. ويهدف التنقيح الثالث الذي أُجري �ف

ي أنشطة المنتدى العالمي، وزيادة عدد 
قليمية، �ف إىل توسيع نطاق مشاركة البلدان من القتصادات الناشئة، ومنظمات التكامل القتصادي الإ

ي التفاق. وفيما يىلي أحكام اتفاق عام 1958 ذات الطابع الفريد:
الأطراف المتعاقدة �ف
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أحكام وإجراءات خاصة تتعلق باالتفاقات التي يشرف عليها المنتدى الزلل الخااس 

ي تنص 
وط ال�ت ي يعرضها الصانع تفي بال�ش

وط منح الموافقة عىل الأنواع للتحقق من أن المركبات، أو المعدات، أو الأجزاء، ال�ت �ش •
عليها لئحة من لوائح الأمم المتحدة وضعتها اللجنة القتصادية لأوروبا. ويمكن لسلطة مختصة يعينها الطرف المتعاقد الذي يمنح 

العتماد أن تقوم بعملية التحقق من الموافقة عىل الأنواع )المادة 1(؛

اف المتبادل من قبل الأطراف المتعاقدة بالموافقات الصادرة عن أطراف متعاقدة أخرى )المادة 1(؛ ي تتطلب الع�ت
وط ال�ت ال�ش •

ف ي وقت الإخطار، الأم�ي
ي ينجم عنها اعتماد لئحة من لوائح الأمم المتحدة إن لم يبلِّغ أك�ش من خمس الأطراف المتعاقدة، �ف

وط ال�ت ال�ش •
ف العام الأطراف المتعاقدة  ي غضون ستة أشهر من إخطار الأم�ي

العام للأمم المتحدة بعدم موافقتها عىل لئحة الأمم المتحدة، وذلك �ف
)المادة 1(؛

ف ي لم تخطر الأم�ي
ف التنفيذ بالنسبة إىل جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت ي تحدد موعد )مواعيد( دخول لئحة الأمم المتحدة ح�ي

وط ال�ت ال�ش •
العام بعدم موافقتها )المادة 1(؛

ي يعت�بِ بموجبها أي طرف متعاقد يطبق لئحة الأمم المتحدة المرفقة بالتفاق أن نوع المنتجات الموافق عليه مطابق 
وط ال�ت ال�ش •

ي تطبق تلك اللئحة من خلل الموافقة عىل النوع )المادة 3(؛
يعات جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت لت�ش

ي الطرف المتعاقد الذي أصدر الموافقة عىل نوع من المنتجات، من قبل طرف متعاقد 
ي إخطار السلطة المختصة �ف

ي تقت�ف
وط ال�ت ال�ش •

قررت السلطة المختصة فيه أن ذلك المنتج ل يطابق نوع )أنواع( المنتج الذي ُمنحت بشأنه الموافقة. وعىل الطرف المتعاقد الذي 

ي تطبق لئحة الأمم المتحدة من خلل نظام الموافقة عىل النوع بالتداب�ي
أصدر الموافقة أن يبلغ جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى ال�ت
ي اتخذها ليكون المنتج مطابقاً للمواصفات )المادة 4(؛

ال�ت

ي يجوز فيها للأطراف المتعاقدة أن تطبق صيغاً سابقة من لوائح الأمم المتحدة المرفقة باتفاق 1958. ول تُلزم الأطراف 
وط ال�ت ال�ش •

المتعاقدة إل بقبول الموافقات الممنوحة بموجب أحدث صيغة من لوائح الأمم المتحدة؛

ي كل طرف متعاقد يطبق لوائح الأمم المتحدة من خلل الموافقة عىل النوع عىل 
ي أن تُعمم السلطات المختصة �ف

ي تقت�ف
الظروف ال�ت •

، أو ع�ب قاعدة البيانات المأمونة  ي
و�ف لك�ت يد الإ ي نسخة ورقية، أو بال�ب

ي التفاق وثائق الموافقة عىل النوع �ف
الأطراف المتعاقدة الأخرى �ف

ي يُعكف حالياً عىل إعدادها ويتوقع أن تفرغ اللجنة القتصادية لأوروبا من إنشاء قاعدة البيانات 
لتبادل وثائق الموافقة عىل النوع ال�ت

ي عام 2020 )المادة 5 والجدول 5( )انظر أيضاً الفصل السابع من هذا المنشور(؛
هذه �ف

ي يجوز لأي طرف متعاقد يطبق اللئحة رقم 0 من النظام الدوىلي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة أن يصدر بموجبها 
وط ال�ت ال�ش •

موافقات عىل نوع المركبة كوحدة كاملة )انظر الفصل السادس من هذا المنشور(؛

اف المتبادل بها )أي تقييم  وط الع�ت ي تعزز الأحكام المتعلقة بأداء وموثوقية إجراءات الموافقة عىل النوع، و�ش
وط العامة ال�ت ال�ش •

نتاج ومطابقتها، ومهام الأطراف المعنية ومسؤولياتها واختصاصاتها،  الخدمات التقنية، وتقييم ضمان الجودة، واعتماد إجراءات الإ
نفاذ من قبيل كفالة مراقبة الأسواق، والتداب�ي الوقائية )المواد من 2 إىل 4 والجداول من 1 إىل 3(؛ والجوانب المتعلقة بالإ

ي تطبيق لوائح الأمم المتحدة، أو منح الموافقات بموجب لوائح الأمم المتحدة هذه )الجدول 6(؛
الإجراءات المتعلقة بمسائل التفس�ي �ف •

الإجراءات المتعلقة بالموافقات عىل إعفاء التكنولوجيات الجديدة )الجدول 7(؛ •
ي )الجدول 8(؛

اصف وط العامة لأساليب الختبار الف�ت ال�ش •
https://unece.org/status-1958- عىل الموقع ... ECE/TRANS/WP.29/343/ ي الوثيقة

وترد التفاصيل المتعلقة بحال اتفاق 1958 �ف •
.agreement-and-annexed-regulations

. ي
ف السادس والسابع والمرفق الثا�ف وط، يرجى الرجوع إىل الفصل�ي وللحصول عىل المزيد من التفاصيل عن هذه ال�ش



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

22

الرسم البياني 5

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

ر/الأساس المنطقي للئحة/لئحة  الم�ب
تقنية/قاعدة جديدة للأمم المتحدة

ي خيارات 
ينظر المنتدى العالمي �ف

وضع لئحة/لئحة تقنية/قاعدة جديدة 
للأمم المتحدة

إشعار ودخول 
ف النفاذ ح�ي

ترفق لئحة الأمم المتحدة 
الجديدة باتفاق 1958

لئحة الأمم المتحدة التقنية 
بموجب اتفاق 1998

لئحة الأمم المتحدة التقنية 
بموجب اتفاق 1997

ي
تسجيل �ف

السجل العالمي
إشعار ودخول 

ف النفاذ ح�ي

وع  أفرقة عاملة لوضع م�ش
لئحة/لئحة تقنية/قاعدة 

جديدة للأمم المتحدة

أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا

AC.2 دارية اللجنة الإ

تصويت

المفـتــاح

التقـــدم

نعــــم

ل

1958
دارية اللجنة الإ

1998
دارية اللجنة الإ

1997
دارية  اللجنة الإ

تصويتتصويت

توصي

ولية
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أحكام وإجراءات خاصة تتعلق باالتفاقات التي يشرف عليها المنتدى الزلل الخااس 

"اتزاق بشأن اعتما  شروط اوحدن يف الال الزحص التقني الدو م للمركبات  ييم–
الملهفن بعلالت واحعتراف المتبا ل بولك الزحص" 

صاتزاق عام 1997ل
ة النتفاع بها  ي ما زالت مستعملة تُصان وتُفحص كما ينبغي بغية حفاظها طوال ف�ت

ُوضع اتفاق عام 1997 للتأكد من أن المركبات ال�ت
عىل الأداء الذي منحت من أجله الموافقة عىل النوع، أو العتماد، دون أن تكون قد تآكلت تآكلً مفرطاً.

فق بالتفاق عىل منوال اتفاق عام 1958 وأثبتت  ي س�ت
وقد صيغت أحكام اتفاق عام 1997 المتعلقة بوضع قواعد الأمم المتحدة ال�ت

أنها عملية.

وللحصول عىل المزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل المرفق الرابع.
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الزلل السا س 

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

يجوز لأي طرف متعاقد يطبق لئحة الأمم المتحدة رقم 0 بشأن النظام الدوىلي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة أن يُصدر 
ي المستوى 

موافقات لأنواع المركبات كوحدة كاملة، إما عىل مستوى محدود )L-IWVTA(، أو عىل نطاق أوسع من المواضيع التقنية المدرجة �ف
العالمي )U-IWVTA(. ويجوز للأطراف المتعاقدة تطبيق المستوى المحدود، أو المستوى العالمي، من النظام الدوىلي للموافقة عىل نوع المركبة 
ف لصانعي المركبات  . ويتيح المستوى العالمي من هذا النظام قدراً أك�ب من اليق�ي ي

كوحدة كاملة حسب الوضع السائد فيها عىل الصعيد الوط�ف
ي تغطيها الموافقة 

ي تطبق هذه اللئحة، إذ إن الموافقة يجب أن تُقبل دون إجراء مزيد من التقييم للعنارص التقنية ال�ت
وللأطراف المتعاقدة ال�ت

الصادرة من المستوى العالمي.

ي تطبق لئحة الأمم المتحدة رقم 0 بقبول الموافقات الصادرة بموجب المستوى المحدود من النظام 
ول تُلَزم الأطراف المتعاقدة ال�ت

الدوىلي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة، بيد أنها ملزمة بقبول الموافقات الصادرة بموجب المستوى العالمي عىل نحو ما ينص عليه 
التنقيح الثالث لتفاق 1958.

"الما ن 1
...

يش�ي مصطلح "الموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة" إىل أن تُدمج الموافقات عىل النوع 
بلوائح الأمم المتحدة المنطبقة عىل المركبات ذات العجلت، ومعدات المركبة،  الممنوحة عملً 
داري للنظام الدوىلي للموافقة  ي الموافقة عىل المركبة كوحدة كاملة وفقاً لأحكام النظام الإ

وأجزائها، �ف
عىل نوع المركبة كوحدة كاملة ...

...

دون المساس بالأحكام الأخرى من المادة 1، والمادة 12، ل يُلزم طرف متعاقد يطبق لئحة 
الأمم المتحدة بشأن الموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة إل بقبول الموافقات عىل النوع الممنوحة 
ي أحدث نسخة من لئحة الأمم المتحدة المذكورة.

عملً بالمستوى الأعىل من مستويات ال�امة الواردة �ف

"...

وينح� نطاق لئحة الأمم المتحدة رقم 0 بشأن الموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة عىل سيارات الركاب، كخطوة أوىل.
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الزلل السابل

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

(صيغت المعلومات الواردة أدناه قبل أن تُقام فعالً قاعدة البيانات، ووحدات توسيع نطاقها، ومحدد الهوية الفريد، ووثيقة 
عداد.) إعالن المطابقة. ول تزال قاعدة البيانات لتبادل وثائق الموافقة عىل النوع، ومحدد الهوية الفريد، ووثيقة إعالن المطابقة قيد الإ

تاعدن البيانات لتبا ل وثائق الموافقة على النوع ألف– 
احات إىل أن الموافقات عىل النوع يمكن تبادلها  ي السبل الكفيلة بتحديث اتفاق 1958. وذهب أحد الق�ت

نظر المنتدى العالمي �ف
ونياً ع�ب قاعدة البيانات لتبادل وثائق الموافقة عىل النوع. إلك�ت

ي يُبتغى منها تبادل المعلومات 
ف السلطات ال�ت وستكون قاعدة البيانات لتبادل وثائق الموافقة عىل النوع وسيلة تبادل هذه الوثائق ب�ي

يد  ف السلطات الحكومية المختصة ع�ب ال�ب ية وعن أدائها بشكل فعال. وجرت العادة عىل تبادل هذه المعلومات ب�ي الهامة عن صنع المركبات ال�ب
، وهي عملية قد تكون بطيئة، وتستغرق وقتاً طويلً، وباهظة التكلفة. وقررت الحكومات رقمنة تبادل المعلومات وتولت  ي

و�ف لك�ت التقليدي أو الإ
مجيات وتجريبها، وهي عىل استعداد لطلع اللجنة القتصادية لأوروبا عىل النتائج، عىل  ألمانيا، من باب المساهمة العينية، رعاية وضع ال�ب

ي التنقيح الثالث لتفاق 1958:
ف �ف النحو المب�ي

"الما ن 5
تُرسل السلطات المختصة بالموافقة لكل طرف متعاقد يطبق لوائح الأمم المتحدة، بناء  –1
عىل طلب من الأطراف المتعاقدة الأخرى، قائمًة بالمركبات ذات العجلت، أو المعدات، 

ي رفضت منحها الموافقات، أو سحبتها.
أو الأجزاء ال�ت

وبالإضافة إىل ذلك، عىل تلك السلطات، عند تلقيها طلباً من طرف متعاقد آخر يطبق  –2
ي الجدول 5 المرفق بهذا التفاق، 

لئحة للأمم المتحدة، أن يرسل فوراً، وفقاً للأحكام الواردة �ف

ي
ي استندت إليها �ف

إىل ذلك الطرف المتعاقد نسخة من جميع المعلومات ذات الصلة ال�ت
اتخاذ قرارها بمنح موافقة عىل مركبة ذات عجلت، أو معدات، أو أجزاء، أو بسحب تلك 

الموافقة، عملً بلئحة الأمم المتحدة تلك.

ي وفقاً للجدول 5 المرفق بهذا التفاق. 
و�ن ويجوز الستعاضة عن النسخة الورقية بملف إلك�ت –3

"الجدول 5 ...

عندما يكون عىل سلطة مختصة بالموافقة أن تقدم نسخة من موافقة ما، ومن مرفقاتها،  –1
ف يُطلب منها ذلك، فإن عليها أن ترسل نسخاً ورقية من تلك الوثائق، أو صيغة  أو ح�ي
، أو باستخدام قاعدة البيانات المأمونة عىل شبكة  ي

و�ف لك�ت يد الإ ونية منها ع�ب بال�ب إلك�ت
ي أنشأتها لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا ..."

نت ال�ت ن�ت الإ

مجيات وتجريبها. وتستضيف  ومن باب المساهمة العينية، تولت ألمانيا رعاية إعداد ال�ب
ي الوقت الحاىلي قاعدة البيانات لتبادل وثائق الموافقة عىل النوع، وهي عىل استعداد لطلع 

ألمانيا �ف
اللجنة القتصادية لأوروبا عىل النتائج. 
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احد  الهوية الزريد وإعالن المطابقة باء– 
ف جميع  ونية لتبادل وثائق الموافقة عىل النوع ب�ي ي التنقيح الثالث لتفاق 1958 إنشاء قاعدة بيانات إلك�ت

عىل غرار ما ُذكر آنفاً، يقت�ف
ي التفاق، دعماً للنظام الدوىلي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة. وليس من باب المغالة التشديد عل أهمية استحداث 

الأطراف المتعاقدة �ف
هذا النظام، إذ تعذر ح�ت الآن منح الموافقة عىل النوع وفق لوائح الأمم المتحدة للمركبات كوحدة كاملة لأن الموافقة اقت�ت عىل الأجزاء، 
ي مجال محدد، مثل الكوابح، والنبعاثات. وفضلً عن ذلك، يُقيم استحداث محدد الهوية الفريد صلة 

والنظم، والمركبات فيما يتعلق بأدائها �ف
لئحة  ي

ف المنَتج والموافقة عىل النوع الخاصة به. ويمكن أن يشكل استحداث وثيقة إعلن المطابقة لكل مركبة )عىل النحو المحدد �ف وحيدة ب�ي
ي تسجيلها.

الأمم المتحدة رقم 0( أساساً يُستند إليه �ف

ي تبسيط أحكام وضع العلمات. وستتيح 
إطار تحديث اتفاق 1958 أيضاً، نُِظر �ف ي

ي سياق الموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة و�ف
و�ف

د فريد للهوية. وينص الجدول 5 قاعدة البيانات لتبادل وثائق الموافقة عىل النوع وضع علمات الموافقة عىل النوع بشكل مبسط باستخدام ُمحدِّ
: من التنقيح الثالث لتفاق عام 1958 عىل ما يىلي

ي قاعدة بيانات مأمونة عىل 
إذا كانت الموافقات عىل النوع المنطبقة عىل المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو الأجزاء، مخزنة �ف •

 ، UI ي تقتضيها لوائح الأمم بمحدد فريد للهوية يسبقه الرمز 
نت، أمكن عندئذ الستعاضة عن علمات الموافقة ال�ت ن�ت شبكة الإ

د الفريد للهوية تلقائياً. ي لوائح الأمم المتحدة. وينبغي أن تستخرج قاعدة البينات هذا المحدِّ
ما لم ينص عىل خلف ذلك �ف

ي قاعدة 
ي تطبق لئحة للأمم المتحدة فرصة الحصول عىل المعلومات عن تلك اللئحة الواردة �ف

وتتاح لجميع الأطراف المتعاقدة ال�ت •
البيانات باستخدام محدد الهوية الفريد الذي يتيح الحصول عىل المعلومات عن الموافقة )الموافقات( المعنية.
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اختصاصات المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات ونظامه الداخلي  المرفق الول 

المرفق الول 

اختصاصات المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح 
المتعلقة بالمركبات ونظامه الداخلي 

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

اختلاصات المنتدى العالمي

ي إطار 
إن المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات )WP.29( )المشار إليه فيما بعد ب "المنتدى العالمي"(، إذ يعمل �ف –1

، يقوم بالمهام  اف عام من طرف لجنة النقل الداخىلي ي تحددها الأمم المتحدة واللجنة القتصادية لأوروبا، ويخضع لإ�ش
السياسات ال�ت

لختصاصات اللجنة القتصادية لأوروبا )الوثيقة E/ECE/778/Rev.5( ومتناسقاً مع التفاقات  يطة أن يكون عمله مطابقاً التالية، �ش
ي المرفق الأول:

المذكورة �ف

ة ومواصلة القيام بأنشطة تهُدف إىل تنسيق، أو وضع، لوائح تقنية أو إدخال تعديلت عىل هذه اللوائح  تواكب التقدم  مبا�ش )أ(
ي ويمكن قبولها عىل الصعيد العالمي، وترمي إىل زيادة سلمة المركبات، وحماية البيئة، وتعزيز كفاءة الطاقة والأداء 

التق�ف
ي الدوري، وتعزيز العلقات القتصادية عىل الصعيد العالمي، 

وط الفحص التق�ف الخاص بمكافحة ال�قة، وذلك بتوحيد �ش
ي التفاقات المعنية؛

وفقاً للأهداف المنصوص عليها �ف

ف الأدوات القانونية،  ، وتحقيق التنسيق ب�ي ي
وضع وإعمال التداب�ي المتعلقة بتكييف الصكوك القانونية لتواكب التقدم التق�ف )ب(

ووضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإنشاء المتطلبات التقنية والإجراءات الموحدة لتقييم المتثال؛

ف الأطراف المتعاقدة عىل  ي الدورية فيما ب�ي
اف المتبادل بالموافقات، والشهادات، وعمليات الفحص التق�ف تعزيز الع�ت )ج(

ي والموافقة عىل النوع؛
ي تنص بوضوح عىل هذا النشاط؛ وإنشاء قاعدة البيانات لتبادل وثائق التصديق الذا�ت

التفاقات ال�ت

اف لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا، ولجنة  مة بإ�ش ي إطار التفاقات ذات الصلة الم�ب
العمل كهيئة تقنية متخصصة �ف )د(

ي إعداد توصيات بشأن وضع، أو تعديل، لوائح تقنية تكون مقبولة عىل الصعيد 
. وتكمن وظيفة المنتدى �ف النقل الداخىلي

ي الدورية المطابقة لأحكام تلك التفاقات؛
وط عمليات الفحص التق�ف العالمي، وتوحيد �ش

ي أنشطته عىل الصعيد العالمي، بتشجيع التعاون والتآزر مع البلدان، ومع منظمات التكامل القتصادي 
تعزيز المشاركة �ف )ه(

ي إطار المسائل التقنية المعروضة عليه؛
ي أنشطة المنتدى، وذلك �ف

ي لم تشارك ح�ت الآن �ف
قليمية ال�ت الإ

وط المنسقة عىل  ي قوانينها اللوائح التقنية، وال�ش
ي المنتدى عىل أن تطبق، أو تعتمد، �ف

تشجيع جميع الأطراف المشاركة �ف )و(
الصعيد العالمي الخاصة بالفحوص التقنية الدورية؛

إعداد برنامج عمل يخدم التفاقات المعنية بصورة منسقة ومتماسكة؛ )ز(

ي التفاقات المعنية؛
اماتها المنصوص عليها �ف ف إيجاد بيئة عمل تي� وفاء الأطراف المتعاقدة بال�ت )ح(

ضمان النفتاح والشفافية أثناء الدورات. )ط(

ي المرفق 
ت�ي هذه الختصاصات ويطبق هذا النظام الداخىلي عىل المنتدى العالمي من دون المساس بأحكام التفاقات المذكورة �ف –2

الأول.
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النظام الداخلي للمنتدى العالمي

الفصل األول
احشتراك

القاعدة 1

.)E/ECE/778/Rev.5 ي الفقرة 7 من اختصاصات اللجنة القتصادية لأوروبا )الوثيقة
البلدان المشاركة هي البلدان المشار إليها �ف )أ(

ي أي من 
ي الفقرة 11 من اختصاصات اللجنة القتصادية لأوروبا وهي أطراف متعاقدة �ف

البلدان المشاركة هي البلدان المشمولة �ف
ي المرفق الأول.

التفاقات المذكورة �ف

ي
ي اللجنة القتصادية لأوروبا، أو أعضاء �ف

ي أنشأتها بلدان أعضاء �ف
قليمية ال�ت المنظمات المشاركة هي منظمات التكامل القتصادي الإ

ي المرفق الأول.
ي أي من التفاقات المذكورة �ف

الأمم المتحدة، وهي أطراف متعاقدة �ف

ي المنتدى 
ي الفقرة 11 من اختصاصات اللجنة القتصادية لأوروبا أن تقوم، بعد إخطار الأمانة، أن تشارك �ف

يجوز للبلدان المشمولة �ف )ب(
ي أي مسألة تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إىل تلك البلدان الأعضاء.

العالمي بصفة استشارية عندما ينظر المنتدى �ف

12 و13 من اختصاصات اللجنة القتصادية لأوروبا أن تقوم، بعد إخطار الأمانة،  ف ي الفقرت�ي
يجوز للوكالت والمنظمات المشمولة �ف )ج(

ي أي مسألة تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إىل تلك الوكالت 
ي المنتدى العالمي بصفة استشارية عندما ينظر المنتدى �ف

بالمشاركة �ف
أو المنظمات.

ي ليس لها مركز استشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي أن تشارك بصفة استشارية، رهناً
يجوز للمنظمات غ�ي الحكومية ال�ت )د(

دارية لتنسيق العمل )WP.29/AC.2(. وللحصول عىل الموافقة، تقدم المنظمة غ�ي الحكومية طلباً بالموافقة المسبقة من اللجنة الإ
ي هذا 

ي قرار المجلس القتصادي والجتماعي 31/1996، وتحدد �ف
ام المبادئ المنصوص عليها �ف امها باح�ت ف كتابياً إىل الأمانة يتضمن ال�ت

ي تكون عىل استعداد للمشاركة فيها وبند )بنود( جدول الأعمال الذي تكون مستعدة للمساهمة 
الطلب عدد دورات المنتدى العالمي ال�ت

ي أي 
دارية لتنسيق العمل )WP.29/AC.2(. وتنظر هذه اللجنة �ف ي إطاره. وتحيل الأمانة هذه الطلبات إىل أول دورة مقبلة للجنة الإ

�ف
طلبات جديدة تتلقاها منذ دورتها السابقة وتقرر منح الموافقة، أو رفضها. وتحدد الموافقة، إن ُمِنحت، مدتها، وعدد دورات المنتدى 

العالمي ذات الصلة.

ي دوراته بصفة استشارية.
يجوز للمنتدى العالمي، ع�ب رئاسته، أن يدعو أشخاصاً آخرين للمشاركة �ف )ه(

الفصل الثاني
الدو ات

القاعدة 2

ف التنفيذي للجنة القتصادية لأوروبا. ي مواعيد يحددها الأم�ي
تُعقد الدورات �ف

القاعدة 3

ي مكان آخر تنطبق 
ي جنيف بسوي�ا. وعندما يقرر المنتدى العالمي عقد دورة معينة �ف

ي مكتب الأمم المتحدة �ف
تُعقد الدورات، عادة، �ف

حينذاك قواعد ولوائح الأمم المتحدة ذات الصلة.
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القاعدة 4

ل يقل عن ستة )6( أسابيع قبل بداية الدورات، بياناً يحدد تاريخ افتتاح الدورة مرفقاً بنسخة من جدول  ي
ي ظرف زم�ف

توزع الأمانة، �ف
ي جدول الأعمال المؤقت للدورة متاحًة عىل الموقع الخاص بالمنتدى العالمي 

الأعمال المؤقت. وتكون الوثائق الأساسية المتصلة بكل بند مدرج �ف
ي حالت استثنائية، 

ل يقل عن )6( أسابيع قبل افتتاح الدورة. ويجوز للأمانة أن تقوم، �ف ي
ي ظرف زم�ف

نت، وتُسلَّم نسخة ورقية منها �ف ن�ت ي شبكة الإ
�ف

ي القاعدة 1، أن توزع، قبل افتتاح الدورة أو أثناءها، 
بتوزيع الوثائق الأساسية للدورة أثناءها. ويجوز للجهات المشاركة، عىل النحو المحدد �ف

ي
يطة أن يسمح الرئيس بذلك بعد التشاور مع الأمانة. ويجب أن تكون تلك الوثائق غ�ي الرسمية ذات صلة ببنود مدرجة �ف وثائق غ�ي رسمية، �ش

جدول الأعمال المعتمد للجلسة المعنية. وتتيح الأمانة، حيثما أمكن، )انظر الفصل السادس( الوثائق غ�ي الرسمية عىل الموقع الخاص بالمنتدى 
نت. ن�ت العالمي عىل شبكة الإ

الفصل الثالث
يدول العمال

القاعدة 5

دارية لتنسيق العمل )WP.29/AC.2(، بوضع جدول الأعمال المؤقت لكل دورة من دورات المنتدى  تقوم الأمانة، بالتشاور مع اللجنة الإ
العالمي( )انظر الفصل التاسع(.

القاعدة 6

: يشمل جدول الأعمال المؤقت لكل دورة من دورات المنتدى العالمي ما يىلي

ي المرفق الأول؛
بنوداً تتصل بأي من التفاقات المذكورة �ف )أ(

ي الدورات السابقة للمنتدى العالمي؛
ت �ف بنوداً أُث�ي )ب(

ي برنامج عمل المنتدى العالمي؛
ي المنتدى العالمي ويقبل إدراجها �ف

ك �ف حها أي طرف مش�ت بنوداً اق�ت )ج(

حها رئيس، أو نواب رئيس، أي هيئة فرعية تابعة للمنتدى العالمي؛ بنوداً اق�ت )د(

أي بند آخر يرى رئيس المنتدى العالمي، أو نائبه، أو ترى الأمانة أنه يجدر إدراجه. )ه(

القاعدة 7

ي جدول الأعمال المؤقت لكل دورة هو بند اعتماد جدول الأعمال.
يكون أول بند ُمدرج �ف

القاعدة 8

ي أي وقت.
ل جدول الأعمال �ف يجوز للمنتدى العالمي أن يُعدِّ

القاعدة 9

تقوم الأمانة بوضع جدول الأعمال المؤقت لكل دورة من دورات أي هيئة فرعية تابعة للمنتدى العالمي )انظر الفصل العا�ش والمرفق 
نامج العمل الذي اعتمده المنتدى العالمي.  (، وذلك بالتشاور مع رئيس، و/أو نواب رئيس تلك الهيئة. ويكون جدول الأعمال مطابقاً ل�ب ي

الثا�ف
وتتوىل الجلسات السابقة، بوحه عام، وضع الإطار الخاص بالجلسة اللحقة.
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الفصل الرابع
التمثيل وأو اق احعتما 

القاعدة 10

ي دورات المنتدى العالمي 
( �ف ف ف مفوض�ي ي القاعدة 1، من طرف ممثل مفوض )ممثل�ي

تُمثَّل كل جهة مشاركة، عىل الوجه المحدد �ف
وهيئاته الفرعية.

القاعدة 11

ي القاعدة 10 أعله، ممثٌل مناوب ومستشارون لدى حضوره دورات المنتدى العالمي، ويجوز لدى 
يجوز أن يرافق الممثَل، المعرَّف �ف

غيابه أن يحل الممثل المناوب محله.

القاعدة 12

ف لحضور 
َّ م إىل الأمانة، قبل تاريخ انعقاد كل دورة من دورات المنتدى العالمي وهيئاته الفرعية، أوراق اعتماد كل ممثل مع�ي تُقدَّ

المنتدى العالمي مرفقًة باسم الممثل المناوب.

الفصل الخامس
أعضاء المكتب

القاعدة 13

ي القاعدة 1)أ(، رئيساً
ف ممثىلي الجهات المشاركة حسب المحدد �ف ي آخر دورة من دورات العام ومن ب�ي

ينتخب المنتدى العالمي، �ف
ف سنة وأخرى وفقاً للحتياجات.  . وقد يختلف عدد نواب الرئيس ب�ي ي بداية الدورة الأوىل من العام التاىلي

ونائباً/نواباً للرئيس، يستلمون مهامهم �ف
ويجوز انتخاب أعضاء المكتب أك�ش من مرة. 

القاعدة 14

نه الجهات المشاركة حسب  ي منصبه، يقوم نائب الرئيس الذي تعيِّ
إذا توقف الرئيس عن تمثيل الجهة المشاركة، أو استحال بقاؤه �ف

تلك الحالة، أو إذا توقف أحد نواب الرئيس عن تمثيل جهة مشاركة،  ي
ة الولية المتبقية. و�ف ي القاعدة 1)أ( بمهام الرئيس خلل ف�ت

المحدد �ف
ة المتبقية من الولية. ي منصبه، ينتخب المنتدى العالمي نائباً آخر للرئيس ليشغل المنصب خلل الف�ت

أو استحال بقاؤه �ف

القاعدة 15

ُل نائُب الرئيس القائم مقام الرئيس وتكون له سلطات الرئيس ذاتها ويؤدي المهام نفسها المنوطة بالرئيس. يخوَّ

القاعدة 16

ي المنتدى العالمي بصفته تلك وليس بصفة ممثلً لإحدى الجهات المشاركة، 
يشارك الرئيس، أو نائب الرئيس القائم مقام الرئيس، �ف

ي التصويت.
ي تفوضه. ويقبل المنتدى العالمي ممثلً مناوباً ليمثل تلك الجهة المشاركة ويمارس حقها �ف

ي القاعدة 1)أ(، ال�ت
حسب المحدد �ف
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الفصل السادس
الاانة

القاعدة 17

ي ذلك إعداد 
داري لجميع الدورات بما �ف ي إطار شعبة النقل التابعة لأمانة اللجنة القتصادية لأوروبا، بتوف�ي الدعم الإ

تقوم الأمانة، �ف
ي نهاية كل دورة. وتُِعد الأمانة تقارير الهيئات الفرعية التابعة للمنتدى العالمي كي ينظر فيها 

تقارير الدورات. وتُعتمُد تقارير المنتدى العالمي �ف
ي وقت لحق ويعتمدها.

المنتدى �ف

القاعدة 18

. توفر الأمانة للمنتدى العالمي ولهيئاته الفرعية المساعدة أثناء الدورات تطبيقاً لأحكام هذا النظام الداخىلي

الفصل السابع
تسيير العمال

القاعدة 19

تُعقد دورات المنتدى العالمي وهيئاته الفرعية بصورة علنية.

القاعدة 20

دارية )WP.29/AC.2(، عدم عقد دورة إذا رأت أن مادة جدول الأعمال غ�ي كافية،  يجوز للأمانة العامة أن تقرر، بالتشاور مع اللجنة الإ
ف المعتمدين غ�ي كاف. أو أن عدد الممثل�ي

القاعدة 21

َّ الأعمال بموجب القواعد 27 إىل 37 من النظام الداخىلي للجنة القتصادية لأوروبا، ما لم يرد فيه خلف ذلك. تُس�ي

القاعدة 22

يجوز للرئيس أن يحدد الوقت المتاح لكل متكلم.

القاعدة 23

ي تقرير الدورة.
ل هذا الموقف �ف يحق لكل شخص يقوم بمهام الممثل أن يبدي موقفه، وأن يُسجَّ
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الفصل الثامن
التلويت

القاعدة 24

قليمية، بصوت واحد. ول يجوز لتلك  ي القاعدة 1)أ(، باستثناء منظمات التكامل القتصادي الإ
تدىلي كل جهة مشاركة، حسب المحدد �ف

ي تنتمي إليها، كما ل يجوز لها أن تدىلي إل بعدد الأصوات 
ي القاعدة 1)أ(، التصويت إل باسم الدول الأعضاء ال�ت

المنظمات، حسب المحدد �ف
ي المنتدى العالمي.

ي تشارك �ف
ي تنتمي إليها وال�ت

المقررة للدول الأعضاء ال�ت

القاعدة 25

ي القاعدة 1)أ(، الموجودة والمصوتة وبمراعاة أحكام 
تُتخذ قرارات المنتدى العالمي بأغلبية أصوات الجهات المشاركة، حسب المحدد �ف

القاعدة 24 أعله.

القاعدة 26

يتم التصويت بموجب القواعد 34 إىل 39 من النظام الداخىلي للجنة القتصادية لأوروبا، ما لم ينص هذا النظام عىل خلف ذلك.

القاعدة 27

. ي
ي التفاق المع�ف

ي المرفق الأول بتطبيق قواعد التصويت المحددة �ف
ي إطار التفاقات المذكورة �ف

يتم التصويت �ف

الفصل التاسع
الللنة اإل ا ية

القاعدة 28

دارية )WP.29/AC.2( وتُناط بهذه اللجنة المهام التالية عىل وجه  يُشكِّل المنتدى العالمي لجنة إدارية لتنسيق العمل تُعرف باللجنة الإ
الخصوص:

ي القاعدة 1، ولأهمية 
وضع برنامج عمل للمنتدى العالمي والتوصية به مع إيلء العتبار لطلبات الجهات المشاركة، حسب المحدد �ف )أ(

ي المرفق الأول؛
تلك الطلبات وأولوياتها، ول سيما بالنسبة إىل التفاقات المذكورة �ف

ي تتطلب أن يتخذ المنتدى العالمي إجراًء بشأنها، وتحديد 
ف البنود ال�ت ي التقارير والتوصيات المقدمة من الهيئات الفرعية، وتعي�ي

النظر �ف )ب(
ي للنظر فيها؛

الإطار الزم�ف

ي يضطلع بها المنتدى؛
ي نطاق الأنشطة ال�ت

تقديم توصيات إىل المنتدى العالمي بشأن أي عمل آخر يقع �ف )ج(

وضع جدول الأعمال المؤقت لدورات المنتدى العالمي وتوصية المنتدى باعتماده. )د(

القاعدة 29

دارية من: ي اللجنة الإ
تتألف الجهات المشاركة �ف

رئيس المنتدى العالمي ونائب )نواب( الرئيس؛ )أ(
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ي المرفق الأول، وممثىلي الجماعة الأوروبية 
ي إطار كل اتفاق مذكور �ف

دارية أو التنفيذية المنشأة �ف ورئيس ونائب )نواب( رئيس اللجنة الإ )ب(
واليابان والوليات المتحدة الأمريكية؛

. ي الفصل العا�ش من هذا النظام الداخىلي
ورئيس ونواب رئيس كل هيئة فرعية تابعة للمنتدى العالمي عملً بما ورد �ف )ج(

القاعدة 30

دارية أن تدعو أشخاصاً آخرين للمشاركة بصفة استشارية. يجوز للجنة الإ

القاعدة 31

بلغ عملً بالقاعدة 4. دارية قبل كل دورة من دورات المنتدى العالمي وتقوم الأمانة بالإ تجتمع اللجنة الإ

القاعدة 32

ف ف المدرجت�ي ي تلك الجتماعات بموجب القاعدت�ي
دارية بالتشاور مع الرئيس، وتشارك الأمانة �ف تدعو الأمانة إىل عقد اجتماعات اللجنة الإ

ي الفصل السادس.
�ف

القاعدة 33

دارية خلف ذلك. دارية، ما لم تقرر اللجنة الإ ُل رئيس المنتدى العالمي مهام رئيس اللجنة الإ يخوَّ

الفصل العاشر
الهيوات الزرعية التابعة للمنتدى العالمي

القاعدة 34

ر ذلك الإجراء. ح عىل لجنة النقل الداخىلي إنشاء هيئة فرعية جديدة، أو حل هيئة موجودة، عىل أن ي�ب يحوز للمنتدى العالمي أن يق�ت

القاعدة 35

ي إطار اختصاصات المنتدى العالمي، عىل النحو الملئم.
تت�ف الهيئات الفرعية التابعة للمنتدى العالمي �ف

القاعدة 36

ي القاعدة 1.
اء تفوضهم الجهات المشاركة، حسب المحدد �ف تتألف كل هيئة فرعية من خ�ب

القاعدة 37

ف ي نهاية آخر دورة تعقدها كل عام، بانتخاب رئيس، وإن لزم الأمر نواب رئيس، من ب�ي
تقوم كل هيئة فرعية تابعة للمنتدى العالمي، �ف

ي القاعدة 1)أ(.
اء الذين تفوضهم الجهات المشاركة، حسب المحدد �ف الخ�ب
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القاعدة 38

ي التفاقات المذكورة 
ف �ف

َّ تقوم كل هيئة فرعية، لدى الضطلع بأعمالها ووضع توصياتها، بإيلء العتبار للمسائل التقنية حسب المب�ي
م جميع الوثائق المتصلة بتوصياتها إىل الأمانة كما تتاح للجمهور. ي المرفق الأول، ولمسائل تقنية هامة أخرى. وتقدَّ

�ف

الفصل الحادي عشر
التعديالت

القاعدة 39

يجوز تعديل أي قاعدة من هذا النظام الداخىلي عملً بالقاعدة 25.
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المرفق الول 
تائمة باحتزاتات التي يشرف عليها المنتدى العالمي

ي جنيف بتاريخ 20 آذار/مارس  1958 بشأن اعتماد لوائح الأمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجلت 
م �ف التفاق الم�ب

اف المتبادل بالموافقات الممنوحة عىل أساس  وط الع�ت ي المركبات ذات العجلت، و�ش
ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف

والمعدات والقطع ال�ت
.)2017 14 أيلول/سبتم�ب ي

ف النفاذ �ف ي دخلت ح�ي
ي ذلك التعديلت ال�ت

لوائح الأمم المتحدة هذه )بما �ف

)E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.3 الوثيقة(

ي الدوري للمركبات ذات 
وط موحدة للفحص التق�ف 1997 بشأن اعتماد �ش /نوفم�ب ي

ين الثا�ف ي فيينا بتاريخ 13 ت�ش
م �ف التفاق الم�ب

اف المتبادل بتلك الفحوص. العجلت والع�ت

)ECE/RCTE/CONF./4 الوثيقة(

ي جنيف بتاريخ 25 حزيران/يونيه 1998 والمتعلق بوضع لوائح تقنية عالمية للمركبات ذات العجلت ومعداتها والقطع 
م �ف التفاق الم�ب

ي يمكن تركيبها عىل تلك المركبات و/أو استخدامها فيها.
الخاصة بها ال�ت

)ECE/TRANS/132/Corr.1و ECE/TRANS/132 الوثيقتان(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

المرفق الثاني 
الهيوات الزرعية التابعة للمنتدى العالمي

)GRPE( فرقة العمل المعنية بالتلوث والطاقة

)GRSG( فرقة العمل المعنية بأحكام السلمة العامة

)GRVA( فرقة العمل المعنية بالمركبات المشغلة آليا/الذاتية التشغيل والموصولة

)GRE( شارات الضوئية نارة والإ فرقة العمل المعنية بالإ

)GRSP( فرقة العمل المعنية بالسلمة السلبية

)GRBP( فرقة العمل المعنية بالضوضاء والإطارات
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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 الثالل
)2017 ي أصبح مفعولها نافذاً بتاريخ 14 أيلول/سبتم�ب

ي ذلك التعديلت ال�ت
)بما �ف

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

 يباية
إن الأطراف المتعاقدة،

اف المتبادل بالموافقة عىل معدات وقطع المركبات الآلية،  وط موحدة للموافقة وللع�ت وقد قررت تعديل التفاق المتعلق باعتماد �ش
ين الأول/أكتوبر 1995، 16 ت�ش ي

20 آذار/مارس 1958، بصيغته المعدلة �ف ي
ي جنيف �ف

م �ف الم�ب

ي تقليل الحواجز التقنية أمام التجارة الدولية بتحديد لوائح تقنية منسقة للأمم المتحدة يكفي أن تستوفيها بعض المركبات 
وإذ ترغب �ف

ي بلدانها أو مناطقها،
ذات العجلت والمعدات والقطع كي يُسمح باستخدامها �ف

ي
ي المركبات ذات العجلت �ف

ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف
وإذ تدرك أهمية أداء المركبات ذات العجلت والمعدات والقطع ال�ت

، ي
ي وضع لوائح مجدية تقنياً واقتصادياً، ومتماشية مع التقدم التق�ف

مجالت السلمة، وحماية البيئة، وكفاءة الطاقة، والوقاية من ال�قة �ف

ي بلدانها، أو مناطقها، كلما أمكن ذلك؛
ي تطبيق لوائح الأمم المتحدة هذه �ف

وإذ ترغب �ف

ي بلدانها، عندما تحظى بموافقة السلطات المختصة لدى طرف متعاقد آخر 
ي تيس�ي قبول المركبات والمعدات والقطع �ف

وإذ ترغب �ف
بموجب لوائح الأمم المتحدة هذه،

ي إطار التفاق لزيادة مزايا لوائح الأمم المتحدة الفردية المرفقة 
ي إنشاء نظام دوىلي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة �ف

وإذ ترغب �ف
اف المتبادل بالموافقة عىل نوع المركبات  بالتفاق ومن ثم إتاحة فرص لتبسيط التنفيذ من ِقبل الأطراف المتعاقدة وتوسيع نطاق اعتماد الع�ت

كوحدة كاملة،

ف أسلوب عمله وموثوقيته، ومن ثم ضمان أن يظل الإطار  ي التفاق من خلل تحس�ي
ي زيادة عدد الأطراف المتعاقدة �ف

وإذ ترغب �ف
ي قطاع صناعة السيارات،

الدوىلي الرئيسي لتنسيق اللوائح التقنية �ف

عنوان الوثيقة سابقاً: )2(

20 آذار/ ي
ي  جنيف �ف

م �ف اف المتبادل بالموافقة عىل معدات وقطع المركبات الآلية، الم�ب وط موحدة للموافقة وللع�ت التفاق المتعلق باعتماد �ش
مارس 1958 )الصيغة الأصلية(.

ي
ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف

التفاق بشأن اعتماد مواصفات تقنية موحدة ت�ي عىل المركبات ذات العجلت والمعدات وقطع الغيار ال�ت
ين الأول/ ٥ ت�ش ي

ي جنيف �ف
م �ف اف المتبادل بالموافقات الممنوحة عىل أساس هذه المواصفات، الم�ب وط الع�ت المركبات ذات العجلت، و�ش

.) ي
أكتوبر ١٩٩٥ )التنقيح الثا�ف
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االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها المرفق الثاني 

: قد اتفقت عىل ما يىلي

المادة 1

ي التذييل 1 بهذا التفاق وعىل 
ف �ف أ الأطراف المتعاقدة لجنًة إدارية تضم جميع الأطراف المتعاقدة وفقاً للنظام الداخىلي المب�ي تنسش  –1

ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها 
أساس المواد والفقرات التالية، ولوائح الأمم المتحدة المتعلقة بالمركبات ذات العجلت والمعدات والقطع ال�ت

ي تختار تنفيذ اللوائح من 
اف المتبادل بها كي تستخدمها الأطراف المتعاقدة ال�ت وط منح الموافقة عىل النوع والع�ت ي هذه المركبات. وسُتدرج �ش

�ف
خلل الموافقة عىل النوع. 

ولأغراض هذا التفاق:

ي سلمة 
يشمل مصطلح "المركبات ذات العجلت والمعدات والقطع" أي مركبات ذات عجلت وأي معدات وقطع تؤثر خصائصها �ف

المركبة، وحماية البيئة، واقتصاد الطاقة، وأداء تكنولوجيا منع ال�قة.

ح بموجبه السلطات المختصة بالموافقة التابعة  ويش�ي مصطلح "الموافقة عىل النوع عملً بلئحة للأمم المتحدة" إىل إجراء إداري تُ�ِّ
ي سلمها المصنِّع تتطابق مع متطلبات 

لأحد الأطراف المتعاقدة، بعد إجراء التدقيقات المطلوبة، بأن نوع المركبة، أو المعدات، أو القطع ال�ت
ي السوق قد أنتجت عىل نحو مطابق 

لئحة الأمم المتحدة المعنية. ويضمن المصنِّع بعد ذلك أن كل مركبة، أو معدات، أو قطع تُعرض �ف
للمنتج المعتمد.

ويش�ي مصطلح "الموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة" إىل أن الموافقات عىل النوع الممنوحة بموجب لئحة معمول بها للأمم 
داري  ي الموافقة عىل المركبة كوحدة كاملة وفقاً لأحكام النظام الإ

المتحدة يشأن المركبات ذات العجلت، ومعدات المركبة وقطعها مضمنة �ف
للنظام الدوىلي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة.

ل لحقاً باتباع الإجراءات  ويش�ي مصطلح "صيغة لئحة الأمم المتحدة" إىل أن لئحة الأمم المتحدة يجوز، بعد اعتمادها، أن تُعدَّ
لة، وكذلك لئحة الأمم المتحدة بعد دمج التعديل اللحق  لئحة الأمم المتحدة غ�ي المعدَّ ي هذا التفاق، ول سيما المادة 12منه. وتعت�ب

المبينة �ف
ف من تلك اللئحة. ف منفصلت�ي )التعديلت اللحقة( فيها صيغت�ي

ف النفاذ بالنسبة لطرف متعاقد. وعند القيام بذلك،  ويش�ي مصطلح "تطبيق لئحة الأمم المتحدة" إىل دخول لئحة للأمم المتحدة ح�ي
يعاتها  ي ذلك، أن تستعيض عن ت�ش

قليمية الخاصة بها. ويجوز لها، إن هي رغبت �ف يعات الوطنية/الإ بقاء عىل الت�ش يجوز للأطراف المتعاقدة الإ
ي تطبقها، بيد أنها غ�ي ملزمة بأن تفعل ذلك بموجب التفاق. غ�ي أن عىل الأطراف المتعاقدة 

قليمية بمتطلبات لوائح الأمم المتحدة ال�ت الوطنية/الإ
ة من  قليمية، موافقات الأمم المتحدة عىل النوع الممنوحة بموجب الصيغة الأخ�ي يعاتها الوطنية/الإ أن تقبل، كبديل للجزء ذي الصلة من ت�ش
ي مختلف 

ي تطبق لئحة للأمم المتحدة �ف
امات الأطراف المتعاقدة ال�ت ف ي بلدها/منطقتها. وترد تفاصيل حقوق وال�ت

لوائح الأمم المتحدة المطبقة �ف
مواد هذا التفاق.

ولتطبيق لوائح الأمم المتحدة، هناك إجراءات إدارية عديدة كبديل للموافقة عىل النوع. ويتمثل الإجراء البديل الوحيد المعروف 
ي الذي يشهد المصنِّع بمقتضاه، ومن دون أي فحص 

ي العتماد الذا�ت
ي اللجنة القتصادية لأوروبا �ف

ي بعض الدول الأعضاء �ف
بشكل عام والمطبق �ف

دارية المختصة أن تتحقق من امتثال  ي السوق يمتثل للئحة الأمم المتحدة المعنية. ويجوز للسلطات الإ
إداري مسبق، بأن كل منتج يعرضه �ف

ي السوق.
المنتجات المعتمدة ذاتياً لمتطلبات لئحة الأمم المتحدة المعنية بفحص عينات عشوائية معروضة �ف

ي التذييل 1. 
دارية من جميع الأطراف المتعاقدة وفقاً للنظام الداخىلي الموضح �ف تتألف اللجنة الإ  –2

َ العام للأمم المتحدة، المشار إليه فيما يىلي ف دارية الأم�ي ي التذييل، تُطِلع اللجنة الإ
ف �ف

َّ وبعد وضع لئحة للأمم المتحدة وفقاً للإجراء المب�ي
ي أ�ع وقت ممكن.

ف العام بإشعار الأطراف المتعاقدة بهذه اللئحة �ف ف العام"، عىل نص اللئحة. ثم يقوم الأم�ي ب "الأم�ي

ة  اضها عليها، خلل ف�ت َ العام باع�ت ف لئحة الأمم المتحدة قد اعُتمدت، ما لم يُعِلم أك�ش من خمس الأطراف المتعاقدة الأم�ي وتعت�ب
ف العام. ستة أشهر من إحاطتها علماً بها من ِقبل الأم�ي

: وتشمل لئحة الأمم المتحدة ما يىلي
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المركبات ذات العجلت أو المعدات أو القطع ذات الصلة؛ )أ(

ي تكون موجهة نحو الأداء حيثما كان ذلك ملئماً، وغ�ي مقيدة للتصميم وتبدي اهتماماً موضوعياً بالتكنولوجيات 
المتطلبات التقنية ال�ت )ب(

تبة عليها، حسب القتضاء، ويمكن أن تشمل بدائل؛ المتاحة، والتكاليف، والفوائد الم�ت

هن بواسطتها عىل أي متطلبات خاصة بالأداء؛ ي يُ�ب
أساليب الختبار ال�ت )ج(

وط ضمان تطابق النتاج؛ دارية وأي علمات للموافقة و�ش ي ذلك الأحكام الإ
اف المتبادل بها، بما �ف وط منح الموافقة عىل النوع والع�ت �ش )د(

ي تطبقها أن تصدر موافقات 
ي ذلك التاريخ الذي يمكن فيه للأطراف المتعاقدة ال�ت

تاريخ )تواريخ( نفاذ لئحة الأمم المتحدة، بما �ف )ه(
عملً بلئحة الأمم المتحدة تلك، والتاريخ الذي يمكنها فيه قبول الموافقات )إن كان مختلفاً(؛

وثيقة معلومات يقدمها الصانع. )و(

ي تعتمدها السلطات المعنية بالموافقات وتُجرى فيها اختبارات 
ات ال�ت قد تتضمن لئحة الأمم المتحدة، عند القتضاء، مراجع للمخت�ب

قبول أنواع المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو القطع المقدمة للموافقة عليها.

وبالإضافة إىل لوائح الأمم المتحدة المذكورة أعله، ينص هذا التفاق عىل إنشاء لئحة للأمم المتحدة تستحدث نظاماً للموافقة عىل 
ي يمكن أن تشمل مستويات 

دارية، والمتطلبات التقنية ال�ت نوع المركبة كوحدة كاملة. وتحدد لئحة الأمم المتحدة هذه النطاق، والإجراءات الإ
ي صيغة واحدة من لئحة الأمم المتحدة المذكورة.

مختلفة من ال�امة �ف

ودون المساس بالأحكام الأخرى من المادة 1، والمادة 12، ل يُلَزم الطرف المتعاقد الذي يطبق لئحة للأمم المتحدة بشأن النظام 
ي أحدث 

الدوىلي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة إل بقبول الموافقات عىل النوع الممنوحة بموجب أعىل مستويات ال�امة الواردة �ف
صيغة للئحة الأمم المتحدة المذكورة.

ي تنطبق عىل جميع لوائح الأمم المتحدة المرفقة بهذا التفاق وعىل 
دارية والإجرائية ال�ت ويتضمن هذا التفاق أيضاً جداول الأحكام الإ

، من لوائح الأمم المتحدة. ي تطبق لئحة واحدة، أو أك�ش
جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت

ي أ�ع وقت ممكن، مع تحديد 
ف العام إشعار الأطراف المتعاقدة كافًة بها، �ف ف عىل الأم�ي عندما تُعتمد لئحة للأمم المتحدة، يتع�ي  –3

ي تاريخ نفاذها، 
م تطبيق لئحة الأمم المتحدة نلك �ف ف ي أبلغت عن موافقتها ولكنها ل تع�ت

ضة عليها، أو الأطراف ال�ت الأطراف المتعاقدة المع�ت
ولن تكون اللئحة نافذة بالنسبة إليها.

د فيه بصفتها لئحة للأمم المتحدة مرفقة بهذا التفاق،  ي التاريخ )التواريخ( الذي تُحدَّ
تصبح لئحة الأمم المتحدة المعتمد نافذة �ف  –4

ي ذلك التاريخ.
امها عدم تطبيقها �ف ف اضها عليها، أو اع�ت ي لم تُبلِّغ عن اع�ت

وت�ي عىل جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت

عندما يقوم أي طرف متعاقد جديد بإيداع وثيقة انضمامه إىل التفاق، يجوز له أن يعلن أنه لن يطبق لوائح محددة للأمم المتحدة   –5
ي طور التنفيذ حينذاك فيما يتعلق 

ي الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة �ف
مرفقة بهذا التفاق، أو أنه لن يطبق أياً منها. وإذا كان الإجراء الموضح �ف

وع اللئحة، أو اللئحة المعتمدة،  ف العام إشعار الطرف المتعاقد الجديد بم�ش وع لئحة، أو لئحة معتمدة للأمم المتحدة، فعىل الأم�ي بم�ش
ي غضون ستة 

المذكورة، وتصبح هذه اللئحة نافذة بالنسبة إىل الطرف المتعاقد الجديد ما لم يُبلِّغ اختلفه مع لئحة الأمم المتحدة المعتمدة �ف
ف العام الأطراف المتعاقدة بجميع الت�يحات المتعلقة بعدم تطبيق بعض لوائح الأمم المتحدة  أشهر بعد إيداع صكه للنضمام. ويُبِلغ الأم�ي

ي قد يدىلي بها أي طرف متعاقد وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
ال�ت

م وقف تطبيق  ف ي أي وقت، بإشعار مدته عام واحد، أنه يع�ت
ف العام �ف يجوز لأي طرف متعاقد يطبق لئحة للأمم المتحدة أن يُعِلم الأم�ي  –6
ف العام الأطراف المتعاقدة الأخرى بهذا الإشعار. تلك اللئحة. وينبغي أن يُبِلغ الأم�ي

وتظلُّ الموافقات الممنوحة قبلً من ذلك الطرف المتعاقد بموجب لئحة الأمم المتحدة تلك سارية إىل أن يتّم سحبها وفق أحكام 
المادة 4؛

ف عليه: وإذا توقف طرف متعاقد عن إصدار موافقات عملً بلئحة للأمم المتحدة، يتع�ي
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االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها المرفق الثاني 
يف المركبات ذات العجالت وشروط االعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه اللوائح

ي كان قد منح موافقة عىل النوع بشأنها؛
اف السليم عىل مطابقة إنتاج المنتجات ال�ت ي الإ�ش

أن يستمر �ف )أ(

ه طرف متعاقد ل يزال يطبق لئحة الأمم المتحدة بعدم المطابقة؛ ي المادة 4 عندما يخ�ب
ورية المبينة �ف يتخذ الخطوات ال�ف )ب(

ي المادة 5؛
ف �ف

َّ يواصل إشعار الأطراف المتعاقدة الأخرى بسحب الموافقات، عىل النحو المب�ي )ج(

ي تمديد الموافقات الحالية.
يستمر �ف )د(

ي تطبيقها، ومن ثم تصبح 
ي أي وقت بعزمه عىل البدء �ف

ف العام �ف يجوز لأي طرف متعاقد ل يطبق لئحة للأمم المتحدة أن يُخطر الأم�ي  –7
ي كل مرة تدخل 

ف العام الأطراف المتعاقدة كافة �ف ف من تاريخ هذا الإشعار. ويُخِطر الأم�ي ي اليوم الست�ي
تلك اللئحة نافذة بالنسبة إىل هذا الطرف �ف

ف النفاذ بالنسبة إىل طرف متعاقد جديد عملً بأحكام هذه الفقرة. فيها لئحة للأمم المتحدة ح�ي

ي تصبح لئحة الأمم المتحدة نافذة فيها ب "الأطراف المتعاقدة المطبقة للئحة الأمم المتحدة".
يُشار فيما يىلي إىل الأطراف المتعاقدة ال�ت  –8

المادة 2

يجوز لكل طرف متعاقد يطبق لوائح الأمم المتحدة بشكل أساسي من خلل الموافقة عىل النوع أن يصدر الموافقات عىل النوع،   –1
ي تشملها تلك اللئحة، 

ي أي لئحة للأمم المتحدة بشأن أنواع المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو القطع ال�ت
نة �ف وعلمات الموافقات المبيَّ

تيبات المتخذة لضمان مطابقة المنتج للنوع المعتمد. وعىل كل طرف متعاقد  يطة أن تكون لديه الكفاءة التقنية وأن يكون راضياً عن ال�ت �ش
تيبات الكافية قد اتُِخذت لضمان  ي الجدول 1 المرفق بهذا التفاق للتحقق من أن ال�ت

نة �ف يمنح الموافقة عىل النوع أن يتخذ التداب�ي اللزمة المبيَّ
تصنيع المركبات ذات العجلت، والمعدات، وفقاً للنوع الموافق عليه.

يحدد كل طرف متعاقد يمنح موافقات عىل النوع عملً بلئحة للأمم المتحدة سلطة معنية بالموافقة بشأن لئحة الأمم المتحدة تلك.   –2
ف دوائر تقنية 

َّ وتسند إىل هذه السلطة المسؤولية عن جميع جوانب الموافقة عىل النوع، عملً باللئحة المذكورة. ويجوز لهذه السلطة أن تع�ي
ي تقتضيها الفقرة 1 من هذه المادة. وتضمن الأطراف المتعاقدة أن 

تتوىل نيابة عنها إجراء الختبارات والفحوصات اللزمة لعمليات التحقق ال�ت
ي الجدول 2 المرفق بهذا التفاق.

، ويُبلَّغ عنها وفق المتطلبات المبينة �ف ف
َّ تُقيَّم الخدمات التقنية، وتُع�ي

لئحة الأمم المتحدة الموافقات عىل النوع، وعلمات الموافقة، ومحددات الهوية لأنواع المركبات ذات العجلت، والمعدات،  ي
د �ف تُحدَّ  –3

ي الجداول من 3 إىل 5 المرفقة بهذا التفاق.
نة �ف والقطع وتُمنح الموافقات وفق الإجراءات المبيَّ

ي تشملها لئحة الأمم 
يحق لكل طرف متعاقد يطبق لئحة للأمم المتحدة أن يرفض منح الموافقات عىل النوع وعلمات الموافقة ال�ت  –4

وط الواردة أعله. المتحدة إذا لم تستوف ال�ش

المادة 3

ي أصدر بشأنها طرٌف متعاقد موافقات عىل النوع وفقاً للمادة 2 من هذا 
تعت�ب المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو القطع ال�ت  –1

ي تطبق لئحة الأمم المتحدة المذكورة.
يعات جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت التفاق متطابقة مع ت�ش

اف المتبادل، ورهناً بأحكام المواد 1، و8، و12، فضلً عن أي  وعىل الأطراف المتعاقدة المطبقة للوائح الأمم المتحدة أن تقبل، بالع�ت  –2
ي أسواقها، 

ي نطاق لوائح الأمم المتحدة هذه، الموافقات عىل النوع الممنوحة عملً بلوائح الأمم المتحدة تلك، بغية وضعها �ف
أحكام خاصة ترد �ف

اط أي مزيد من الختبارات، أو الوثائق، أو الشهادات، أو العلمات بشأن هذه الموافقات عىل النوع. دون اش�ت

المادة 4

إذا وجد طرف متعاقد يطبق لئحة للأمم المتحدة أن بعض المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو القطع الموسومة بعلمات   –1
موافقة صادرة عن أحد الأطراف المتعاقدة بموجب لئحة الأمم المتحدة المذكورة ل تطابق الأنواع المعتمدة، أو متطلبات اللئحة المذكورة، 

ي صدرت عنها الموافقة. 
فعليه أن يُخِطر بذلك السلطات المختصة للطرف المتعاقد ال�ت
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ويجب أن يتخذ الطرف المتعاقد الذي أصدر الموافقة الخطوات اللزمة لتصويب عدم التطابق.

ي المادة 1–2
لئحة للأمم المتحدة، عىل النحو المشار إليه �ف ي

وإذا كان عدم المطابقة بسبب عدم المتثال للمتطلبات التقنية المحددة �ف  –2
)ب(، فعىل الطرف المتعاقد الذي أصدر الموافقة أن يُبلِّغ عىل الفور جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى بالأمر ويُعِلم بشكل منتظم الأطراف 

ي يمكن أن تشمل، عند القتضاء، سحب الموافقة.
ي يتخذها وال�ت

المتعاقدة بالخطوات ال�ت

ي التهديد المحتمل لسلمة المركبات، أو البيئة، أو اقتصاد الطاقة، أو أداء تكنولوجيا منع ال�قة، يجوز للأطراف المتعاقدة 
وبعد النظر �ف

هذه الحالة، عىل هذه الأطراف  ي
ي أراضيها ريثما يُصوَّب عدم المطابقة. و�ف

أن تمنع بيع هذه المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو القطع �ف
ي المادة 10–4.

ف الأطراف المتعاقدة، يُتبَّع الإجراء الوارد �ف دارية بالإجراءات المتخذة. ولتسوية المنازعات ب�ي المتعاقدة أن تُخِطر اللجنة الإ

ي الفقرة 2 من 
دون المساس بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، إذا لم يصبح منتج غ�ي مطابق للمواصفات، عىل النحو المشار إليه �ف  –3

ي غضون ثلثة أشهر، يسحب الطرف المتعاقد المسؤول عن الموافقة تلك الموافقة، بشكل مؤقت أو دائم. ويجوز، 
هذه المادة، مطابقاً لها �ف

، يطبق لئحة الأمم المتحدة المعنية.  ض طرف متعاقد، أو أك�ش ة لمدة ل تتجاوز ثلثة أشهر، ما لم يع�ت عىل سبيل الستثناء، تمديد هذه الف�ت

ي
ة الأشهر الثلثة الأوىل، جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت ي غضون ف�ت

ة، يُخِطر الطرف المتعاقد الذي أصدر الموافقة، �ف د هذه الف�ت وعندما تُمدَّ
يراً لهذا التمديد. ي تُصوَّب فيها عدم المطابقة، ويقدم ت�ب

امه تمديد المدة ال�ت ف تطبق لئحة الأمم المتحدة المعنية باع�ت

نتاج، أو وثيقة المعلومات المحددة  وط تطابق الإ دارية، أو علمات الموافقة، أو �ش إذا كان عدم المطابقة بسبب عدم المتثال للأحكام الإ  –4
ي المادة 1–2 )د( و1–2 )و(، يسحب الطرف المتعاقد الذي أصدر الموافقة تلك الموافقة، 

ي لئحة للأمم المتحدة، عىل النحو المشار إليه �ف
�ف

ح عدم المطابقة خلل ستة أشهر. بشكل مؤقت، أو دائم، إذا لم يُصحَّ

ف فيها للطرف المتعاقد المسؤول عن إصدار الموافقة ذاتها أن 
َّ ي يتب�ي

ي الحالة ال�ت
تنطبق الفقرات من 1 إىل 4 من هذه المادة أيضاً �ف  –5

بعض المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو القطع الموسومة بعلمات الموافقة ل تتفق مع الأنواع المعتمدة، أو مع متطلبات لئحة للأمم 
المتحدة.

المادة 5

ي كل طرف متعاقد يطبق لوائح الأمم المتحدة، بناَء عىل طلب من الأطراف المتعاقدة الأخرى، 
تُرسل السلطات المختصة بالموافقة �ف  –1

ي رفضت منحها موافقاتها، أو سحبت موافقتها عليها.
قائمًة بالمركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو القطع ال�ت

وبالإضافة إىل ذلك، تُرسل السلطات المختصة بالموافقة، عند تلقيها طلباً من طرف متعاقد آخر يطبق لئحة للأمم المتحدة، ووفق   –2
ي اتخاذ قرارها 

ي استندت إليها �ف
أحكام الجدول 5 المرفق بهذا التفاق، إىل ذلك الطرف المتعاقد نسخة من جميع المعلومات ذات الصلة ال�ت

بمنح الموافقة لمركبة ذات عجلت، أو لمعدات، أو لقطع، أو رفض منح الموافقة، أو سحبها، عملً بلئحة الأمم المتحدة تلك.

ي وفق الجدول 5 المرفق بهذا التفاق.
و�ف يجوز الستعاضة عن النسخة الورقية بملف إليك�ت  –3

المادة 6

ي اللجنة القتصادية لأوروبا، والبلدان المنتسبة إىل اللجنة بصفة 
ي هذا التفاق البلدان الأعضاء �ف

يجوز أن تصبح أطرافاً متعاقدة �ف  –1
ي اللجنة القتصادية لأوروبا 

ي أنشأتها بلدان أعضاء �ف
قليمية ال�ت استشارية عملً بالفقرة 8 من اختصاصات اللجنة، ومنظمات التكامل القتصادي الإ

ي ذلك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة لدولها الأعضاء.
ي يشملها هذا التفاق، بما �ف

ي المجالت ال�ت
ي فوَّضت إليها الدول الأعضاء فيها سلطات �ف

وال�ت

قليمية  ي الفقرة 2 من المادة 12، تصوِّت منظمات التكامل القتصادي الإ
ي الفقرة 2 من المادة 1، و�ف

ولتحديد عدد الأصوات المشار إليها �ف
ي اللجنة القتصادية لأوروبا.

ي هي أعضاء أيضاً �ف
بعدد أصوات دولها الأعضاء ال�ت

ي بعض أنشطة اللجنة القتصادية 
ي قد تشارك �ف

ي الأمم المتحدة ال�ت
ي هذا التفاق البلدان الأعضاء �ف

يجوز أن تصبح أطرافاً متعاقدة �ف  –2
ت إليها الدول الأعضاء  ي فوضَّ

قليمية للبلدان المذكورة وال�ت لأوروبا، عملً بالفقرة 11 من صلحيات هذه اللجنة، ومنظمات التكامل القتصادي الإ
ي ذلك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء.

ي يشملها هذا التفاق، بما �ف
ي المجالت ال�ت

سلطات �ف
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ي الفقرة 2 من المادة 12،  تصوِّت  منظمات التكامل القتصادي 
ي الفقرة 2 من المادة 1، و�ف

ولتحديد عدد الأصوات المشار إليها �ف
ي الأمم المتحدة.

ي هي أعضاء أيضاً �ف
قليمية بعدد أصوات دولها الأعضاء ال�ت الإ

ف العام بعد دخول  ي اتفاق 1958، إىل هذا التفاق بإيداع صك لدى الأم�ي
ي ليست أطرافاً �ف

يتّم انضمام الأطراف المتعاقدة الجديدة، ال�ت  –3
ف النفاذ. هذا التفاق ح�ي

المادة 7

ف العام إىل جميع الأطراف المتعاقدة عىل اتفاق 1958. يعت�ب هذا التفاق نافذاً بعد تسعة أشهر من تاريخ إحالته من الأم�ي  –1

ة ستة أشهر من تاريخ إحالة  اض عليه خلل ف�ت ف النفاذ إذا أبدت الأطراف المتعاقدة عىل اتفاق 1958 أي اع�ت ل يدخل هذا التفاق ح�ي  –2
ف العام التفاق إليها. الأم�ي

ف من تاريخ إيداع صك النضمام. ي اليوم الست�ي
يكون التفاق نافذاً، بالنسبة إىل أي طرف متعاقد جديد ينضم إليه، �ف  –3

المادة 8

ف العام. ه إىل الأم�ي يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذا التفاق بإشعار موجَّ  –1

ف العام الإشعار المتعلق بالنسحاب. ي ع�ش شهراً من استلم الأم�ي
يصبح النسحاب نافذاً بعد اث�ف  –2

ي ع�ش شهراً بعد نفاذ النسحاب بموجب المادة 8–2.
تظلُّ أي موافقات عىل النوع منحها الطرف المتعاقد سارية لمدة إث�ف  –3

المادة 9

ي أي وقت آخر بعده، أن يعلن، 
ي وقت النضمام إليه، أو �ف

ي المادة 6 من هذا التفاق، �ف
يجوز لأي طرف متعاقد، بالمفهوم المحدد �ف  –1

ي يتوىل فيها المسؤولية عن علقاتها الدولية، أو أي من تلك 
ف العام، عن توسيع نطاق التفاق ليشمل كل الأقاليم ال�ت بإشعار موجه إىل الأم�ي

ف العام هذا  ف بعد استلم الأم�ي ي الإشعار اعتباراً من اليوم الست�ي
قليم المذكور، أو الأقاليم المذكورة، �ف الأقاليم. ويمتد نطاق التفاق ليشمل الإ

الإشعار.

ع نطاق  م، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إعلناً يوسِّ ي المادة 6 من هذا التفاق، قدَّ
يجوز لأي طرف متعاقد، بالمفهوم المحدد �ف  –2

قليم، وفق  هذا التفاق ليشمل أي إقليم يتوىل فيه المسؤولية عن علقاته الدولية، أن ينسحب من التفاق بشكل منفصل فيما يتعلق بذلك الإ
أحكام المادة 8.

المادة 10

، من الأطراف المتعاقدة بشأن تفس�ي هذا التفاق، أو تطبيقه، بالتفاوض بينها، قدر  ، أو أك�ش ف ف طرف�ي ينبغي تسوية أي نزاع ينشأ ب�ي  –1
مكان. الإ

اع من ثم إىل  ف يُحال أي نزاع ل تتس�ف تسويته بالتفاوض إىل التحكيم بناًء عىل طلب أي من الأطراف المتعاقدة المتنازعة، ويُحال ال�ف  –2
ي غضون ثلثة أشهر من تاريخ 

ف الأطراف المتنازعة. وإذا لم تتمكن الأطراف المتنازعة، �ف ، يتّم اختياره/اختيارهم بالتفاق ب�ي م واحد، أو أك�ش ُمحكِّ
اع للبّت فيه. ف ف محّكم واحد يُحال إليه ال�ف ف العام تعي�ي ، يجوز لأي طرف منها أن يطلب من الأم�ي طلب التحكيم، من التفاق عىل محّكم، أو أك�ش

ف وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، ملزماً للأطراف المتعاقدة المتنازعة. ف المعين�ي ، أو المحّكم�ي ف
ّ يكون قرار المحّكم المع�ي  –3

، من الأطراف المتعاقدة بشأن تفس�ي لوائح الأمم المتحدة المرفقة بهذا التفاق، أو تطبيقها،  ، أو أك�ش ف ف طرف�ي ينبغي تسوية أي نزاع ب�ي  –4
ي الجدول 6 المرفق بهذا التفاق.

ف �ف
َّ بالتفاوض وفق الإجراء المب�ي
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المادة 11

ف انضمامه إىل هذا التفاق، أنه ل يعت�ب نفسه ملزماً بالفقرات من 1 إىل 3 من المادة 10 من  يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن، ح�ي  –1
التفاق. ول تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمًة بالفقرات من 1 إىل 3 من المادة 10 حيال أي طرف متعاقد يعلن هذا التحفظ.

ه  ي أي وقت، بإشعار موجَّ
ي الفقرة 1 من هذه المادة أن يسحب تحفظه هذا، �ف

يجوز لأي طرف متعاقد يُبدي تحفظاً عىل النحو الوارد �ف  –2
ف العام. إىل الأم�ي

ل يُسمح بأي تحفظات أخرى عىل هذا التفاق، وتذييلته، وجداوله، ولوائح الأمم المتحدة المرفقة به، ولكن يجوز لأي طرف متعاقد،   –3
عملً بأحكام الفقرة 5 من المادة 1، أن يعلن عن عزمه عدم تطبيق لوائح معينة للأمم المتحدة، أو عدم تطبيق أي من هذه اللوائح.

المادة 12

: يمكن تعديل لوائح الأمم المتحدة المرفقة بهذا التفاق وفقاً للإجراء التاىلي

ي
ي الفقرة 2 من المادة 1، ووفقاً للإجراء الموضح �ف

دارية بإجراء التعديلت عىل لوائح الأمم المتحدة عىل النحو الوارد �ف تقوم اللجنة الإ  –1
التذييل 1.

ف التنفيذي للجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا بهذا  دارية الأم�ي بعد إجراء تعديل عىل لئحة للأمم المتحدة، تُخِطر اللجنة الإ
ي تطبق لئحة الأمم المتحدة 

ف التنفيذي للحنة القتصادية لأوروبا الأطراف المتعاقدة ال�ت أقرب وقت مستطاع بعدئذ، يُخِطر الأم�ي ي
التعديل. و�ف

ف العام، بالتعديل. تلك، والأم�ي

ي تطبق تلك اللئحة وقت 
يُعت�ب التعديل المجرى عىل لئحة للأمم المتحدة ُمعتمداً ما لم يَُبلِّغ أك�ش من خمس الأطراف المتعاقدة ال�ت  –2

ف التنفيذي إياها بالتعديل. وعندما تُعتمد لئحة للأمم المتحدة،  ة ستة أشهر من إحاطة الأم�ي اضها عليه، خلل ف�ت َ العام باع�ت ف الإشعار الأم�ي
ي تطبق تلك اللئحة.

ي أقرب وقت مستطاع، التعديل معتمداً وملزماً للأطراف المتعاقدة ال�ت
ف العام، �ف يعلن الأم�ي

لة، والتاريخ الذي ينبغي أن تقبل  يجوز أن تتضمن التعديلت عىل لئحة للأمم المتحدة أحكاماً مؤقتة تتعلق بنفاذ تلك اللئحة المعدَّ  –3

الأطراف المتعاقدة ح�ت حلوله الموافقات عملً بالصيغة السابقة للئحة الأمم المتحدة، والتاريخ الذي تصبح بعده الأطراف المتعاقدة غ�ي
لة. ملزمة بقبول الموافقات عىل النوع الصادرة بموجب الصيغة السابقة للئحة الأمم المتحدة المعدَّ

ي أي صيغة للوائح الأمم المتحدة قد تكون نصت عىل خلف ذلك، يجوز للأطراف المتعاقدة 
عىل الرغم من أن الأحكام المؤقتة الواردة �ف  –4

ي تطبق لوائح الأمم المتحدة أن تصدر، رهناً بالمتثال لأحكام المادة 2، موافقات عىل النوع عملً بصيغ سابقة للوائح الأمم 
ي هذا التفاق ال�ت

�ف
ي تطبق لئحة للأمم المتحدة ل تكون، رهناً بالفقرة 3 من هذه المادة، ملزمة بقبول الموافقات عىل النوع 

المتحدة. غ�ي أن الأطراف المتعاقدة ال�ت
الصادرة بموجب هذه الصيغ السابقة.

امها الكف  ف ف العام باع�ت ي أبلغت الأم�ي
ي تطبق لئحة للأمم المتحدة، باستثناء الأطراف المتعاقدة ال�ت

تقبل جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت  –5
عن تطبيق لئحة الأمم المتحدة، الموافقات الممنوحة عملً بأحدث صيغة للئحة الأمم المتحدة تلك. ويقبل الطرف المتعاقد الذي أخطر 
ي الفقرة 6 من المادة1، الموافقات الممنوحة 

ة السنة الواحدة المشار إليها �ف امه الكف عن تطبيق لئحة للأمم المتحدة، خلل ف�ت ف ف العام باع�ت الأم�ي
ف العام. عملً بصيغة )صيغ( لئحة الأمم المتحدة المنطبقة عىل ذلك الطرف المتعاقد وقت إخطاره الأم�ي

عفاء عملً بلئحة للأمم المتحدة لمركبة واحدة ذات عجلت،  يجوز لطرف متعاقد يطبق لئحة للأمم المتحدة ان يمنح موافقة بالإ  –6
ل تكون هذه التكنولوجيا مشمولة بلئحة الأمم المتحدة القائمة، ول تتوافق مع متطلب،  ف أو لمعدات، أو لقطع مستندة إىل تكنولوجيا جديدة ح�ي

ي الجدول 7 المرفق بهذا التفاق.
نة �ف هذه الحالة، تنطبق الإجراءات المبيَّ ي

، من متطلبات لئحة الأمم المتحدة تلك. و�ف أو أك�ش

ف ف وقت الإشعار بتعديل عىل لئحة للأمم المتحدة من ِقبل الأم�ي ي الوقت الفاصل ب�ي
وإذا انضم طرف متعاقد جديد إىل هذا التفاق �ف  –7

ف النفاذ بالنسبة إىل ذلك الطرف المتعاقد،  ف نفاذ ذلك التعديل، تدخل لئحة الأمم المتحدة المعنية ح�ي التنفيذي للجنة القتصادية لأوروبا وب�ي
ف العام بعدم موافقته عىل التعديل. ف العام إياه بالنضمام، الأم�ي ي غضون ستة أشهر من إشعار الأم�ي

ما لم يُخِطر الطرف المتعاقد، �ف
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المادة 13

: يمكن تعديل نص التفاق نفسه وتذييلته وفقاً للإجراء التاىلي

ح للتفاق وتذييلته إىل  ، عىل التفاق وتذييلته. ويُحال نص أي تعديل مق�ت ح تعديلً واحداً، أو أك�ش يجوز لأي طرف متعاقد أن يق�ت  –1
ي الفقرة 1 من المادة 6 أعله.

ف العام، الذي يقوم بإحالته إىل الأطراف المتعاقدة كافة ويحيط به علماً جميع البلدان الأخرى المشار إليها �ف الأم�ي

ة تسعة  اضه عليه خلل ف�ت ح يتّم تعميمه عملً بالفقرة 1 من هذه المادة مقبولً ما لم يُعرب طرف متعاقد عن اع�ت يُعدُّ أي تعديل مق�ت  –2
ح. ف العام للتعديل المق�ت أشهر من تاريخ تعميم الأم�ي

اٍض ح. وإذا أُعرب عن اع�ت اض عىل التعديل المق�ت ي أ�ع وقت ممكن، جميع الأطراف المتعاقدة بوجود أي اع�ت
ف العام، �ف يُعِلم الأم�ي  –3

اض، يكون التعديل نافذاً بالنسبة  عراب عن أي اع�ت ح، فإن التعديل يعت�ب لم يٌقبل ول يكون لـه أي مفعول. وإذا لم يتّم الإ عىل التعديل المق�ت
ي الفقرة 2 من هذه المادة.

إىل جميع الأطراف المتعاقدة بعد ثلثة أشهر من انقضاء مهلة التسعة أشهر المشار إليها �ف

المادة 13 مكررة

: دارية والإجرائية المرفقة بهذا التفاق وفقاً للإجراء التاىلي يجوز تعديل جداول الأحكام الإ  –1

ي المادة 7 من تذييل هذا التفاق، وضع 
ف �ف

َّ ي المادة 1–1 ووفقاً للإجراء المب�ي
دارية، عىل النحو المشار إليه �ف تتوىل اللجنة الإ 1–1

دارية والإجرائية. التعديلت عىل جداول الأحكام الإ

ف العام الأطراف  دارية والإجرائية. ومن ثم يحيط الأم�ي ف العام بأي تعديل عىل جداول الأحكام الإ دارية الأم�ي تبلغ اللجنة الإ 2–1
ي أ�ع وقت ممكن.

، للأمم المتحدة علماً بهذا التعديل �ف ي تطبق لئحة، أو أك�ش
المتعاقدة ال�ت

دارية والإجرائية معتمداً، إذا لم يُبلِّغ أي طرف من الأطراف المتعاقدة يطبق لئحة أو أك�ش للأمم  يُعد التعديل عىل جداول الأحكام الإ  –2
َ العام بعدم موافقته عليه. ف ف العام بهذا التعديل، الأم�ي ي غضون ستة أشهر من استلم إشعار من الأم�ي

المتحدة، �ف

اض أُبدي  ، للأمم المتحدة بأي اع�ت ي تطبق لئحة، أو أك�ش
ي أقرب وقٍت ممكن، جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت

ف العام، �ف يُخِطر الأم�ي  –3
ح، يعت�ب التعديل لم يُقبل ول يصبح نافذاً عىل الإطلق. وإذا لم يتّم اض عىل التعديل المق�ت حال إبداء أي اع�ت ي

ح. و�ف عىل التعديل المق�ت
، للأمم المتحدة بعد ثلثة أشهر  ي تطبق لئحة، أو أك�ش

اض، يكون التعديل نافذاً بالنسبة إىل جميع الأطراف المتعاقدة ال�ت عراب عن أي اع�ت الإ
ي الفقرة 2 من هذه المادة.

ة الستة أشهر المشار إليها �ف من انقضاء ف�ت

ي هذه المادة.
دارية والإجرائية، ومن ثم يُوضع وفقاً للإجراء نفسه المنصوص عليه �ف يُعدُّ الجدول الجديد تعديلً لجداول الأحكام الإ  –4

المادة 14

: ف العام الأطراف المتعاقدة بما يىلي وفقاً لأحكام هذا التفاق، يُخِطر الأم�ي  –1

انضمام أطراف إىل التفاق عملً بالمادة 6؛ )أ(

ف النفاذ عملً بالمادة 7؛ تواريخ دخول التفاق ح�ي )ب(

انسحاب أي طرف من التفاق عملً بالمادة 8؛ )ج(

استلم أي إشعارات عملً بالمادة 9؛ )د(

1 و2 من المادة 11؛ ف علنات والإشعارات الواردة عملً بالفقرت�ي الإ )ه(

دخول أي لئحة جديدة للأمم المتحدة، أو أي تعديل للئحة قائمة للأمم المتحدة، وفقاً للفقرات 2، و3، و5، و7، من  )و(
ف النفاذ؛ المادة 1، والفقرة 2 من المادة 12، ح�ي
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ف النفاذ عملً بالفقرة 3 من المادة 13،  دارية والإجرائية، ح�ي دخول أي تعديل عىل التفاق، أو تذييلته، أو أحكام الجداول الإ )ز(
؛ أو الفقرة 3 من المادة 13 مكررة، عىل التواىلي

الكف عن تطبيق لوائح الأمم المتحدة من ِقبل الأطراف المتعاقدة، وفقاً للفقرة 6 من المادة 1. )ح(

ف التنفيذي للجنة القتصادية لأوروبا الجهات التالية: دارية والإجرائية المرفقة، يُخِطر الأم�ي وفقاً لأحكام هذا التفاق، وجداول الأحكام الإ  –2

ف العام والأطراف المتعاقدة بإدخال تعديل عىل لئحة للأمم المتحدة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12؛ الأم�ي )أ(

عفاء من الموافقة، ومن ثم باعتماده لحقاً، وفقاً للفقرة 5 من  دارية بشأن طلب الإ الأطراف المتعاقدة بقرار اللجنة الإ )ب(
الجدول 7.

المادة 15

ي تنّص عليها الفقرتان 3 و4 من المادة 1 من الصيغة السابقة للتفاق 
إذا تزامن تاريخ نفاذ الأحكام المذكورة أعله مع تنفيذ الإجراءات ال�ت  –1

ف النفاذ بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة المذكورة. بغية اعتماد لئحة جديدة للأمم المتحدة، تدخل لئحة الأمم المتحدة الجديدة المذكورة ح�ي

ي تنّص عليها الفقرة 1 من المادة 12 من الصيغة السابقة من التفاق 
إذا تزامن تاريخ نفاذ الأحكام المذكورة أعله مع تنفيذ الإجراءات ال�ت  –2

ف النفاذ بموجب أحكام المادة المذكورة. بغية اعتماد تعديل عىل لئحة للأمم المتحدة، يدخل هذا التعديل ح�ي

ي الصيغة 
وط الواردة �ف ي التفاق، يجوز معاملة أي لئحة للأمم المتحدة تُعتمد بموجب ال�ش

إذا وافقت جميع الأطراف المتعاقدة �ف  –3
السابقة للتفاق كما لو كانت لئحة للأمم المتحدة معتمدة بموجب الأحكام الواردة أعله.

المادة 16

ي الحجية.
ية والروسية والفرنسية ويعت�ب كل نص من هذه النصوص متساوياً �ف ف نكل�ي ي نسخة واحدة باللغات الإ

ي جنيف �ف
ُحرر هذا التفاق �ف
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االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها المرفق الثاني 
يف المركبات ذات العجالت وشروط االعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه اللوائح

التوييل 
تشكيل الللنة اإل ا ية ونظااها الداخلي

المادة 1

دارية من جميع الأطراف المتعاقدة عىل التفاق المعّدل. يتألف أعضاء اللجنة الإ

المادة 2

ف التنفيذي للجنة القتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة خدمات الأمانة للجنة. يقدم الأم�ي

المادة 3

ي أول دورة تعقدها كل عام، رئيساً ونائب رئيس.
تنتخب اللجنة، �ف

المادة 4

ف العام للأمم المتحدة اللجنة إىل الجتماع تحت رعاية اللجنة القتصادية لأوروبا كلما اقت�ف الأمر اعتماد لئحة جديدة  يدعو الأم�ي

ي
ف �ف

َّ ي إعفاء التكنولوجيات الجديدة من الموافقة )المب�ي
للأمم المتحدة، أو تعديل عىل لئحة للأمم المتحدة، أو إشعار وفقاً للإجراء المتبع �ف

دارية والإجرائية. الجدول 7(، أو تعديل عىل أحكام الإجراءات الإ

المادة 5

ف توافر  ي التفاق صوت واحد. ويتع�ي
حة الجديدة للتصويت. ويكون لكل بلد وطرف متعاقد �ف تخضع لوائح الأمم المتحدة المق�ت

قليمية، بوصفها  نصاب ل يقل عن نصف الأطراف المتعاقدة لأغراض اتخاذ القرارات. ولتحديد النصاب، يكون لمنظمات التكامل القتصادي الإ
دلء بأصوات البلدان  ي التفاق، أصواٌت بعدد أصوات الدول الأعضاء فيها. ويجوز لممثل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية الإ

أطرافاً متعاقدة �ف
. ف ين والمصوت�ي ذات السيادة الأعضاء فيها. وتُعتمد مشاريع لوائح الأمم المتحدة الجديدة بأغلبية أربعة أخماس الحارصف

المادة 6

ي التفاق يطبق لئحة للأمم المتحدة 
حة عىل لوائح الأمم المتحدة للتصويت. ويكون لكل بلد وطرف متعاقد �ف تخضع التعديلت المق�ت

ي تطبق لوائح الأمم المتحدة لأغراض اتخاذ القرارات. ولتحديد 
ف توافر نصاب ل يقل عن نصف الأطراف المتعاقدة ال�ت صوت واحد. ويتع�ي

ي التفاق، أصواٌت بعدد أصوات الدول الأعضاء فيها. ويجوز 
قليمية، بوصفها أطرافاً متعاقدة �ف النصاب، يكون لمنظمات التكامل القتصادي الإ

ي تطبق لوائح الأمم المتحدة. وتُعتمد مشاريع 
دلء بأصوات البلدان ذات السيادة الأعضاء فيها ال�ت لممثل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية الإ

. ف ين والمصوت�ي التعديلت عىل لوائح الأمم المتحدة بـأغلبية أربعة أخماس الحارصف

المادة 7

ي التفاق 
دارية والإجرائية المرفقة بهذا التفاق للتصويت. ويكون لكل طرف متعاقد �ف حة عىل جداول الأحكام الإ تخضع التعديلت المق�ت

ي تطبق لئحة للأمم 
ي التفاق ال�ت

ف توافر نصاب ل يقل عن نصف الأطراف المتعاقدة �ف ، صوت واحد. ويتع�ي يطبق لئحة للأمم المتحدة، أو أك�ش
ي التفاق، 

قليمية، بوصفها أطرافاً متعاقدة �ف ، لأغراض اتخاذ القرارات. ولتحديد النصاب، يكون لمنظمات التكامل القتصادي الإ المتحدة، أو أك�ش
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ي
دلء بأصوات البلدان ذات السيادة الأعضاء فيها ال�ت أصواٌت بعدد أصوات الدول الأعضاء فيها. ويجوز لممثل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية الإ

. ف ين والمصوت�ي دارية والإجرائية بإجماع أصوات الحارصف ، للأمم المتحدة. وتُعتمد مشاريع التعديلت عىل جداول الأحكام الإ تطبق لئحة، أو أك�ش

المادة 8

ح من الموافقة يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للتصويت. ويكون  ذن بمنح إعفاء مق�ت يخضع الطلب المقدم من طرف متعاقد للإ
ي تطبق لئحة الأمم 

ف توافر نصاب ل يقل عن نصف الأطراف المتعاقدة ال�ت لكل طرف متعاقد يطبق لئحة للأمم المتحدة صوت واحد. ويتع�ي
ي التفاق، أصواٌت

قليمية، بوصفها أطرافاً متعاقدة �ف المتحدة لأغراض اتخاذ القرارات. ولتحديد النصاب، يكون لمنظمات التكامل القتصادي الإ
ي تطبق 

دلء بأصوات البلدان ذات السيادة الأعضاء فيها ال�ت بعدد أصوات الدول الأعضاء فيها. ويجوز لممثل منظمة تكامل اقتصادي إقليمية الإ
. ف ين والمصوت�ي ذن بمنح إعفاء من الموافقة للطرف المتعاقد المذكور بأغلبية أربعة أخماس أصوات الحارصف لئحة الأمم المتحدة. ويُعتمد الإ

يداول الحكام اإل ا ية واإليرائية
ي تنطبق عىل جميع لوائح 

جرائية ال�ت دارية والإ حكام الإ
أ

دارية والإجرائية التالية مرفقة باتفاق )1(1958، وهي تحدد ال جداول الأحكام الإ
ي المرفق باتفاق 1958:

الأمم المتحدة الواردة �ف

نتاج مطابقة إجراءات الإ الجدول 1

الجزء الأول: تقييم الدوائر التقنية، وتعيينها، والإخطار بها الجدول 2

ي الجزء الأول من هذا الجدول
ي ينبغي أن تستوفيها الدوائر التقنية المشار إليها �ف

: المعاي�ي ال�ت ي
الجزء الثا�ف

الجزء الثالث: إجراءات تقييم الدوائر التقنية

إجراءات لوائح الأمم المتحدة للموافقة عىل النوع الجدول 3

ترقيم موافقات الأمم المتحدة عىل النوع الجدول 4

تعميم وثائق الموافقة الجدول 5

إجراءات حل مسائل التفس�ي المتعلقة بتطبيق لوائح الأمم المتحدة ومنح الموافقات عملً بهذه اللوائح الجدول 6

إجراءات الموافقات عىل إعفاء التكنولوجيات الجديدة الجدول 7

ي
اصف وط العامة لأساليب الختبار الف�ت ال�ش الجدول 8

ي
ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف

مم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجلت، والمعدات والقطع ال�ت
أ

اتفاق بشأن اعتماد لوائح ال )1(
اف المتبادل بالموافقات الممنوحة عىل أساس لوائح الأمم المتحدة هذه. وط الع�ت المركبات ذات العجلت و�ش
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االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها المرفق الثاني 
يف المركبات ذات العجالت وشروط االعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه اللوائح

اللدول1
مطابقة إجراءات اإلنتاج

الهداف

نتاج إىل تطابق كل مركبة ذات عجلت، أو معدات، أو أجزاء، تُنتج مع النوع المعتمد.  تهدف إجراءات مطابقة الإ

" والتحقق من موضوع الموافقة  وتشمل الإجراءات بشكل ل ينفصل تقييم نظم إدارة الجودة المشار إليه أدناه بتعب�ي "التقييم الأوىلي
والضوابط ذات الصلة بالمنتجات، المشار إليها بتعب�ي "ترتيبات مطابقة المنتجات".

التقييم الولي  –1

يجب عىل سلطة الموافقة لدى الطرف المتعاقد – قبل منح موافقة الأمم المتحدة عىل النوع – أن تتحقق من وجود ترتيبات وإجراءات  1–1
ي يجري إنتاجها للنوع المعتمد.

ُمرضية لضمان رقابة فعالة تضمن مطابقة المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو الأجزاء ال�ت

ISO 19011:2011 – المبادئ التوجيهية بشأن مراجعة  ي المعيار الدوىلي
رشادات بشأن إجراء عمليات التقييم �ف يمكن الطلع عىل الإ 2–1

دارية. النظم الإ

ي تمنح موافقة الأمم المتحدة عىل النوع.
ي السلطة ال�ت

ي الفقرة 1–1 بما يرصف
ط الوارد �ف يجب التحقق من ال�ش 3–1

ي تمنح موافقة الأمم المتحدة عىل النوع راضية عن التقييم الأوىلي وعىل ترتيبات مطابقة المنتجات 
يجب أن تكون السلطة ال�ت

تيبات بشكل  ي الفقرات من 1–3–1 إىل 1–3–3، أو مجموعة من هذه ال�ت
نة �ف تيبات المبيَّ ي القسم 2 أدناه، مع مراعاة إحدى ال�ت

الواردة �ف
، حسب القتضاء. ي

كامل أو جز�أ

ي تمنح موافقة الأمم المتحدة عىل النوع، أو دائرة تقنية معينة للت�ف نيابة عن سلطة الموافقة 
تُجري سلطة الموافقة ال�ت 1–3–1

تلك، التقييم الأوىلي الفعىلي و/أو التحقق من مطابقة المنتجات.

ي الحسبان المعلومات 
ي نطاق التقييم الأوىلي المراد إجراؤه، يجوز لسلطة الموافقة أن تأخذ �ف

عند النظر �ف 1–1–3–1
: المتاحة ذات الصلة بما يىلي

ي الفقرة 1–3–3 أسفله غ�ي المؤهلة أو غ�ي
نة �ف شهادة العتماد الصادرة عن الجهة الصانعة والمبيَّ )أ(

ف بها بموجب تلك الفقرة؛ المع�ت

ي تجريها 
ي حالة موافقة الأمم المتحدة عىل نوع المعدات، أو الأجزاء، عمليات تقييم نظام الجودة ال�ت

�ف )ب(
ي أماكن الجهة )الجهات( الصانعة للمعدات أو الأجزاء، وفق إحدى 

الجهة )الجهات( الصانعة، �ف
.ISO 9001:2008 ي المعيار الدوىلي

وط الواردة �ف ي ال�ش
ي تستو�ف

، ال�ت مواصفات القطاع الصناعي، أو أك�ش

ي تعينها هذه السلطة لهذا الغرض، 
دارة التقنية ال�ت الإ ويجوز أيضاً أن تُجري سلطة الموافقة التابعة لطرف متعاقد آخر، أو 2–3–1

يطة أن يطبق هذا الطرف المتعاقد عىل الأقل لوائح الأمم  التقييم الأوىلي و/أو التحقق من ترتيبات مطابقة المنتجات، �ش
ي تستند إليها موافقة الأمم المتحدة عىل النوع.

المتحدة نفسها ال�ت

هذه الحالة، تِعّد سلطة الموافقة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بيان امتثال يوضح المجالت ومرافق  ي
و�ف 1–2–3–1

ي تستلزم الموافقة عىل النوع وبلوائح الأمم 
ي شملها التحقق فيما يتعلق بالمنتج/المنتجات ال�ت

نتاج ال�ت الإ
ي يوافق بموجبها عىل نوع هذه المنتجات.

المتحدة ال�ت
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ي تمنح موافقة الأمم 
وعند تلقي طلب بيان امتثال من سلطة الموافقة التابعة للطرف المتعاقد الآخر ال�ت 2–2–3–1

المتحدة عىل النوع، ترسل سلطة الموافقة التابعة للطرف المتعاقد الآخر عىل الفور بيان المتثال، أو تفيد 
ي وضع يمكنها من تقديم هذا البيان.

بأنها ليست �ف

: ويتضمن بيان المتثال عىل الأقل ما يىلي 3–2-3–1

كة س. و. ع. للسيارات(؛ كة )مثلً، �ش المجموعة أو ال�ش )أ(

قليمية(؛ منظمة بعينها )مثل الشعبة الإ )ب(

ي البلد باء((؛
ي البلد ألف( – مصنع المركبات 2 )�ف

المصانع/ المواقع )مثلً مصنع المحركات 1 )�ف )ج(

نطاق المركبات/المكونات )مثل جميع نماذج الفئة M1(؛ )د(

مة )مثلً، تجميع المحركات، ضغط الهيكل وتجميعه، وتجميع المركبات(؛ المجالت المقيَّ )ه(

كة والموقع(؛ الوثائق المدروسة )مثلً دليل وإجراءات جودة ال�ش )و(

تاريخ التقييم )مثلً، أُجريت المراجعة من يوم/شهر/ سنة إىل يوم/شهر/سنة(؛ )ز(

زيارة الرصد المقررة )مثلً، شهر/سنة(. )ح(

ISO 9001:2008 ويجوز أيضاً لسلطة الموافقة أن تقبل شهادة العتماد الصادرة عن الجهة الصانعة استناداً إىل المعيار الدوىلي 3–3–1
)يشمل نطاق شهادة العتماد هذه المنتج المراد الموافقة عليه )المنتجات المراد الموافقة عليها(، أو معياراً مكافئاً آخر 
ي الفقرة 1–1. ويجب أن تقدم الجهة الصانعة تفاصيل شهادة 

للعتماد، بحسبانه مستوفياً لمتطلبات التقييم الأوىلي الواردة �ف
العتماد وتتعهد بإحاطة سلطة الموافقة بأي تنقيحات تتعلق بصلحية تلك الشهادة أو بنطاقها.

ولأغراض الموافقة الدولية عىل نوع المركبة كوحدة كاملة، ل يلزم تكرار عمليات التقييم الأوىلي المجراة لمنح موافقات الأمم المتحدة  4–1
لمعدات المركبة أو أجزائها، بل تُستكمل بتقييم يشمل المجالت غ�ي المشمولة بعمليات التقييم السابقة، ل سيما فيما يتعلق بتجميع 

المركبة بكامل هيئتها.

ترتيبات اطابقة المنتلات –2

أجزاء تتّم الموافقة عليها بموجب لئحة للأمم المتحدة مرفقة باتفاق 1958 عىل نحٍو يطابق  معدات، أو يجب أن تًصنَّع كل مركبة، أو 1–2
ي لئحة الأمم المتحدة المذكورة.

ي هذا الجدول و�ف
النوع المعتمد باستيفاء المتطلبات المنصوص عليها �ف

يجب عىل سلطة الموافقة لدى طرف متعاقد تمنح الموافقة عىل النوع عملً بلئحة للأمم المتحدة مرفقة باتفاق 1958 أن تتحقق  2–2
ات زمنية  من وجود ترتيبات مناسبة وخطط مراقبة موثقة، يتّم التفاق عليها مع الجهة الصانعة لكل موافقة، عىل أن تُجرى عىل ف�ت
ي ذلك، 

محددة هذه الختبارات أو عمليات التدقيق ذات الصلة بها اللزمة للتحقق من استمرار المطابقة مع النوع المعتمد، بما �ف
لئحة الأمم المتحدة المذكورة، إن كانت منطبقة: ي

عىل وجه الخصوص، الختبارات المحددة �ف

: يجب عىل الجهة الحائزة عىل موافقة الأمم المتحدة عىل النوع أن تقوم عىل وجه الخصوص بما يىلي 3–2

الحرص عىل وجود إجراءات للمراقبة الفعالة لمطابقة المنتجات )المركبات، أو المعدات، أو الأجزاء( للنوع المعتمد، وتطبيق  1–3–2
تلك الإجراءات؛

ورية لفحص المطابقة مع كل نوع معتمد؛ ها من المعدات الملئمة، ال�ف إتاحة استخدام معدات الختبار، أو غ�ي 2–3–2

ة تُحدد بالتفاق مع سلطة  الحرص عىل تسجيل بيانات نتائج الختبار، أو الفحص وبقاء المستندات المرفقة متاحًة لف�ت 3–3–2
ة 10 سنوات؛ الموافقة. وينبغي أل تتجاوز هذه الف�ت
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تحليل نتائج كل نوع من أنواع الختبارات، أو الفحص، بغية التحقق والتأكد من استقرار مواصفات المنتج، مع إتاحة هامش  4–3–2
نتاج الصناعي؛ ي الإ

للتفاوت �ف

ي لوائح الأمم المتحدة المنطبقة، 
ي هذا الجدول والختبارات المحددة �ف

ضمان إجراء عمليات التدقيق المنصوص عليها �ف 5–3–2
؛ عىل كل نوع من أنواع المنتجات، كحد أد�ف

ف إىل أخذ مزيد 
َّ ي نوع الختبار المع�ي

ي أي مجموعة من عينات أو قطع الختبار الدالة عىل عدم المطابقة �ف
ضمان أن تف�ف 6–3–2

ورية لستعادة مطابقة المنتجات ذات الصلة. من العمليات وإجراء اختبارات إضافية. ويجب اتخاذ كافة الخطوات ال�ف

ترتيبات التحقق المستمر –3

ي كل مرفق 
ي أي وقت، من أساليب مراقبة المطابقة المتبعة �ف

ي منحت موافقة الأمم المتحدة عىل النوع أن تتحقق، �ف
يجوز للسلطة ال�ت 1–3

نتاج. من مرافق الإ

1 و2 من هذا الجدول )التقييم  ف ي الفقرت�ي
ي رصد استمرار فعالية الإجراءات المنصوص عليها �ف

تيبات العادية �ف وتتمثل ال�ت 1–1–3
الأوىلي وترتيبات مطابقة المنتجات(.

ف ي الفقرت�ي
ف بها عىل النحو المطلوب �ف ي تقوم بها الدوائر التقنية )المؤهلة، أو المع�ت

تُقبل أنشطة المراقبة ال�ت 1–1–1–3
. ي التقييم الأوىلي

ي متطلبات الفقرة 3–1–1 بشأن الإجراءات المعمول بها �ف
و1–3–1 و1–3–2( عىل أنها تستو�ف

الفقرة ي 
�ف إليها  المشار  تلك  )غ�ي  الموافقة  سلطة  تجريها  ي 

ال�ت التحقق  لعمليات  العادي  التواتر  يكون  2–1–1–3
1 و2 من هذا الجدول، استناداً ف 3–1–1–1( عىل نحو يكفل استعراض الضوابط ذات الصلة المطبقة وفقاً للفقرت�ي

ISO 31000:209 – إدارة المخاطر – المبادئ والمبادئ  إىل منهجية لتقييم المخاطر تتسق مع المعيار الدوىلي
ي جميع الحالت. وينبغي أن تأخذ هذه 

التوجيهية، وأن تُجرى هذه العمليات مرة كل ثلث سنوات عىل الأقل، �ف
ه الأطراف المتعاقدة بموجب المادة 4 من اتفاق 1958. ي الحسبان بوجه خاص أي انعدام للمطابقة تث�ي

المنهجية �ف

ي كل استعراض، للمفتش سجلت الختبارات والفحوصات؛ ل سيما سجلت الختبارات والفحوصات الموثقة عىل 
ينبغي أن تتاح، �ف 2–3

نحو ما تقتضيه الفقرة 2–2.

هذه الحالة، تُجرى فقط  ي
ي مرافق الدائرة التقنية. و�ف

ي مخت�ب الجهة الصانعة، أو �ف
يجوز للمفتش أن يختار عشوائياً عينات لختبارها �ف 3–3

الختبارات المادية. ويجوز تحديد عدد العينات حسب نتائج التحقق الذي تجريه الجهة الصانعة.

ورياً، يجب  رصف ي أجريت عملً بالفقرة 3–3
عندما يبدو مستوى المراقبة غ�ي مرٍض، أو عندما يبدو التحقق من صلحية الختبارات ال�ت 4–3

رسالها إىل الدائرة التقنية لإجراء اختبارات مادية عليها. عىل المفتش اختيار عينات لإ

ي فيها الفحص، أو الستعراض بغرض الرصد، إىل نتائج غ�ي مرضية، يجب أن تتأكد سلطة الموافقة من اتخاذ 
ي يف�ف

ي الحالت ال�ت
�ف 5–3

ي أ�ع وقت مستطاع.
نتاج �ف ورية لستعادة مطابقة الإ جميع الخطوات ال�ف
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اللدول2
الجزء األول: تقييم الدوائر التقنية، وتعيينها، واإلخطار بها

تعيين الدوائر التقنية –1

ف سلطة الموافقة دائرة تقنية، ينبغي عىل هذه الدائرة أن تمتثل لأحكام هذا الجدول.
ِّ عندما تُع�ي 1–1

ي لوائح الأمم 
اف عىل، الختبارات اللزمة للموافقة عىل عمليات الفحص المحددة �ف تُجرى الدوائر التقنية بنفسها، أو تتوىل الإ�ش 2–1

ي يُسمح فيها رصاحة بإجراءات بديلة. ول يجوز لهذه الدوائر أن تُجري اختبارات، أو عمليات فحص، 
ي الحالت ال�ت

المتحدة، إل �ف
لم تُكلَّف بإجرائها حسب الأصول.

ي تضطلع بها أن المنتجات المطلوب منحها 
ويجب أن يضمن أداء الدوائر التقنية ونوعية الختبارات وعمليات الفحص ال�ت

ي ُعيِّنت الدوائر 
موافقة الأمم المتحدة قد تم التحقق عىل الوجه الملئم من امتثالها لمتطلبات لوائح الأمم المتحدة المنطبقة ال�ت

التقنية من أجلها.

، حسب مجال اختصاصها: ف الدوائر التقنية استناداً إىل إحدى فئات الأنشطة الأربع التالية، أو أك�ش
َّ تُع�ي 3–1

ي لوائح الأمم المتحدة؛
ي مرافقها الختبارات المشار إليها �ف

ي تُجري �ف
الفئة ألف: الدوائر التقنية ال�ت )أ(

ي مرافق الجهة الصانعة، 
ي تُجرى �ف

ي لوائح الأمم المتحدة ال�ت
ف عىل الختبارات المشار إليها �ف ي ت�ش

الفئة باء: الدوائر التقنية ال�ت )ب(
ي مرافق تابعة لطرف ثالث؛ 

أو �ف

نتاج؛ ي تُقيِّم وترصد بانتظام إجراءات الجهة الصانعة لضبط مطابقة الإ
الفئة جيم: الدوائر التقنية ال�ت )ج(

نتاج.  ي إطار مراقبة مطابقة الإ
ف عىل الختبارات، أو عمليات الرصد، أو تضطلع بها �ف ي ت�ش

الفئة دال: الدوائر التقنية ال�ت )د(

ي
ي المجالت المحددة ال�ت

ات الأكيدة �ف عىل الدوائر التقنية أن تثبت أن لديها المهارات المناسبة، والمعارف التقنية المحددة، والخ�ب 4–1
ي ُعينت من أجلها. 

تشملها لوائح الأمم المتحدة ال�ت

ي من هذا الجدول للفئات ذات الصلة 
ي الجزء الثا�ف

ي الدوائر التقنية المعاي�ي الواردة �ف
وبالإضافة إىل ذلك، يجب أن تستو�ف

. ورة وفق هذه المعاي�ي ي ُعيِّنت من أجلها، بيد أن هذه الدوائر ل يُوافق عليها/تُعتمد بال�ف
بفئات الأنشطة ال�ت

ي حيادية الختبارات 
وتضمن الدوائر التقنية أنها ل تخضع لأي سيطرة، أو نفوذ، من الجهات المهتمة قد يؤثران سلباً �ف

وعمليات الفحص وجودتها.

اف عىل الختبارات، أو عمليات الفحص  ويتاح للدوائر التقنية النفاذ إىل مرافق الختبار، واستخدام أجهزة القياس اللزمة للإ�ش
ي ُعيِّنت من أجلها، أو إجراء تلك الختبارات والعمليات.

ي لوائح الأمم المتحدة ال�ت
المشار إليها �ف

ي الفقرة 3–1. وعندما 
، من الأنشطة المشار إليها �ف يجوز لسلطة الموافقة أن تقوم مقام الدوائر التقنية فيما يتعلق بنشاط، أو أك�ش 5–1

ي لطرف متعاقد يتوىل تمويلها، ينبغي المتثال لأحكام هذا 
ي تقوم مقام الدائرة التقنية بموجب قانون وط�ف

ف سلطة الموافقة ال�ت
َّ تُع�ي

ي
ي يعينها القانون الوط�ف

ي الفقرات 1 و2 و3–4، أو لقواعد مكافئة لها. وينطبق الأمر نفسه عىل الدوائر التقنية ال�ت
الجدول الواردة �ف

دارية. ويجب أن تضمن القواعد البديلة المستوى نفسه  لطرف متعاقد وتكون خاضعة لرقابة حكومة ذلك الطرف المتعاقد المالية والإ
من الأداء والستقللية.

ف جهة صانعة، أو ممثلها الذي يقوم مقامها، بمثابة دائرة تقنية للفئة ألف من الأنشطة، عىل  بغض النظر عن الفقرة 3–3، يجوز تعي�ي 6–1
هذه الحالة، وبغض النظر عن الفقرة 1–4، تُعَتمد هذه  ي

. و�ف ف ي تنص عىل هذا التعي�ي
أن يقت� ذلك عىل لوائح الأمم المتحدة ال�ت

ي من هذا الجدول. 
ي الفقرة 1 من الجزء الثا�ف

الدائرة التقنية وفق المعاي�ي المشار إليها �ف

1–5 و1–6 لأحكام الفقرة 1. ف ي الفقرت�ي
تمتثل الكيانات المشار إليها �ف 7–1
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تقييم اها ات الدوائر التقنية –2

ي تقرير تقييمي تضعه السلطة المختصة)2(. ويجوز أن يشمل ذلك شهادة اعتماد تصدرها 
ي الفقرة 1 �ف

ف المهارات المشار إليها �ف
َّ تُب�ي 1–2

هيئة اعتماد.

ي الفقرة 2–1 وفقاً لأحكام الجزء الثالث من هذا الجدول.
يُجرى التقييم المشار إليه �ف 2–2

ة أقصاها ثلث سنوات. ويُستعرض تقرير التقييم بعد ف�ت

تحاط أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا والأطراف المتعاقدة، عند الطلب، علماً بتقرير التقييم.  3–2

ي تقوم مقام الدائرة التقنية أن تثبت امتثالها للأدلة المستندية.
عىل سلطة الموافقة ال�ت 4–2

يطة  ويشمل ذلك تقييماً يجريه مدققون مستقلون للنشاط المراد تقييمه. ويجوز أن يكون هؤلء المدققون من المنظمة نفسها، �ش
ف الذين يضطلعون بالنشاط الذي يجري تقييمه. ف عن الموظف�ي أن يكونوا مستقل�ي

ي الفقرة 2.
نة بصفتها الدائرة التقنية، للأحكام ذات الصلة الواردة �ف يجب أن تمتثل الجهة الصانعة، أو ممثلها الذي يقوم مقامها، المعيَّ 5–2

إيراءات اإلخطا   –3

 ، ي
و�ف لك�ت نة وبعنوانها، ويشمل ذلك عنوانها الإ تُخطر الأطراف المتعاقدة أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا باسم الدائرة التقنية المعيَّ 1–3
ي هذا الصدد.

وفئة أنشطتها. وعىل الأطراف المتعاقدة أن تُخطر أيضاً أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا بأي تعديلت لحقة تطرأ �ف

ي ُعيِّنت الدوائر التقنية من أجلها.
ف إجراء الإخطار لوائح الأمم المتحدة ال�ت

ِّ ويب�ي

ي الفقرة 1 لأغراض موافقة الأمم المتحدة عىل النوع فقط إذا كانت أمانة اللجنة 
نة �ف يجوز للدائرة التقنية أن تُجري الأنشطة المبيَّ 2–3

القتصادية قد أُخِطرت بها.

ي تضطلع بها.
ف عدة أطراف متعاقدة الدائرة التقنية نفسها وتتوىل الإخطار بها، بغض النظر عن فئة الأنشطة ال�ت

ِّ يجوز أن تع�ي 3–3

. تن�ش أمانة اللجنة القتصادية لأوروبا قائمة بسلطات الموافقة والدوائر التقنية ومعلومات التصال بها عىل موقعها الشبكي 4–3

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

أنشطة احختبا  ان أيل اوافقة الام المتحدن على النوع التي ينبغي احضطالع بها وفق لوائح الام  –1
المتحدن

ي مرافق هذه الدوائر( هي: 
الفئة ألف )الختبارات المجراة �ف 1–1

ات الفحص والمعايرة. المعيار ISO/IEC 17025:2005 بشأن المتطلبات العامة المتعلقة بكفاءة مخت�ب

ي ُعيِّنت من أجلها، 
نة لأنشطة الفئة ألف أن تُجرى الختبارات وفقاً للوائح الأمم المتحدة ال�ت يجوز للدائرة التقنية المعيَّ

ي مرافق الجهة الصانعة، أو ممثلها.
ف عىل هذه الختبارات، �ف أو ت�ش

ي مرافق من يمثلها( 
ي مرافق الجهة الصانعة، أو �ف

ي تُجرى �ف
اف عىل الختبارات ال�ت الفئة باء )ال�ش 2–1

ي تقوم بعمليات الفحص.
المعيار ISO/IEC 1720: 2012 بشأن المعاي�ي العامة لعمل مختلف أنواع الهيئات ال�ت

. نة، أو هيئة اعتماد ملئمة تقوم مقامهما عىل التواىلي ي "السلطة المختصة" إما سلطة الموافقة أو السلطة المعيَّ
تع�ف )2(
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ي مرافق الجهة الصانعة، أو ممثلها، تتحقق الدائرة التقنية من امتثال مرافق الختبار وأجهزة القياس 
وقبل إجراء أي اختبار �ف

ي الفقرة1–1.
للمتطلبات الملئمة الواردة �ف

النشطة المتعلقة بمطابقة اإلنتاج –2

دارة الجودة(: افية لنظام الجهة الصانعة لإ الفئة جيم )إجراءات التقييم الأوىلي وعمليات التدقيق الإ�ش 1–2

ي تُقدم نظم التدقيق والعتماد.
المعيار ISO/IEC 17021:2015 بشأن متطلبات الهيئات ال�ت

اف عىل ذلك(: نتاج، أو اختبارها، أو الإ�ش الفئة دال )فحص عينات الإ 2–2

ي تقوم بعمليات الفحص.
المعيار ISO/IEC 17020:2015 بشأن المعاي�ي العامة لعمل مختلف أنواع الهيئات ال�ت

الجزء الثالث: إجراءات تقيم الدوائر التقنية

الغرض  –1

ي الفقرة 2 من الجزء 
وط إجراءات تقييم الدوائر التقنية الذي تجريه السلطة المختصة المشار إليها �ف يحدد هذا الجزء من الجدول 2 �ش 1–1

الأول من هذا الجدول. 

ي )منظمة 
وط، مع مراعاة ما يقتضيه اختلف الحال، عىل جميع الدوائر التقنية بغض النظر عن وضعها القانو�ف تنطبق هذه ال�ش 2–1

مستقلة، جهة صانعة، أو سلطة موافقة تقوم مقام الدائرة التقنية(.

ابا ئ التقييم  –2

: يستند التقييم إىل عدد من المبادئ عىل نحو ما يىلي

الستقللية، وهي عماد حيادية الستنتاجات وموضوعيتها؛ )أ(

اتباع نهج قائم عىل الأدلة يضمن الخلوص إىل استنتاجات موثوقة يمكن تكرارها. )ب(

بلغ عن النتائج والستنتاجات بصدق ودقة. ام ال�ية، والتكتم. وعليهم الإ اهة، واح�ت ف ويجب أن يتحىل المدققون بال�ف

اها ات المدتق  –3

دارية اللزمة لهذا الغرض. ل يضطلع بعمليات التقييم إل مدققون يتمتعون بالمعرفة التقنية والإ  1–3

ي الذي تمارس 
يجب أن يكون المدققون قد تلقوا تدريباً يختص بأنشطة التقييم، وأن يتمتعوا، فوق ذلك، بمعرفة خاصة بالمجال التق�ف 2–3

فيه الدائرة التقنية أنشطتها.

ي الفقرة 2–5 من الجزء الأول من هذا الجدول 
3–1 و3–2 أعله، يُجري عمليات التقييم المشار إليها �ف ف دون المساس بأحكام الفقرت�ي 3–3

مدققون مستقلون عن الأنشطة الخاضعة للتقييم.

طلب التعيين  –4

يقدم ممثل الدائرة التقنية الطالبة المأذون له حسب الأصول طلباً رسمياً للسلطة المختصة. ويجب أن يتضمن الطلب العنارص التالية  1–4
عىل الأقل:
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االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها المرفق الثاني 
يف المركبات ذات العجالت وشروط االعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه اللوائح

ية  ، والموارد الب�ش ي
، والسم، والعنوان، والوضع القانو�ف السمات العامة للدائرة التقنية، ويشمل ذلك الكيان المؤسسي )أ(

والتقنية؛

ف عن إجراء الختبارات و/أو  ف المسؤول�ي ة الذاتية المثبتة بالمهارات التعليمية والمهنية للموظف�ي لً يتضمن الس�ي بياناً مفصَّ )ب(
دارة؛ عمليات الفحص، ولموظفي الإ

ي بيئة 
ي الدليل عىل قدرتها عىل العمل �ف

اصف ي تستخدم طرائق الختبار الف�ت
وفوق ذلك، يجب أن تُقيم الدوائر التقنية ال�ت )ج(

مدعومة حاسوبياً؛

ي إطار كيان مؤسسي أوسع، إن ُوِجد، وعنوان موقعها 
معلومات عامة عن الدائرة التقنية، من قبيل أنشطتها، وعلقتها �ف )د(

؛ ف المادي )جميع مواقعها المادية( الذي يشمله نطاق التعي�ي

ي
ي لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة ال�ت

امات الدائرة التقنية المنطبقة �ف ف ف وسواها من ال�ت اتفاق باستيفاء متطلبات التعي�ي )ه(
ُعيِّنت من أجلها؛

ي إطار لوائح الأمم المتحدة المنطبقة، وقائمة بلوائح الأمم 
ي تضطلع بها الدائرة التقنية �ف

بيان لخدمات تقييم المطابقة ال�ت )و(
ي ذلك حدود قدراتها، عند القتضاء؛

ي تطلب الدائرة التقنية تعيينها من أجلها، بما �ف
المتحدة ال�ت

نسخة من دليل الدائرة التقنية لضمان الجودة، أو قواعد التشغيل المماثلة. )ز(

ي تقدمها الدائرة التقنية بغية التحقق من دقتها.
تستعرض السلطة المختصة المعلومات ال�ت 2–4

ي المعلومات المقدمة وفقاً للفقرة 4–1.
تُخِطر الدائرة التقنية سلطة الموافقة بأي تعديلت �ف 3–4

استعراض الموا    –5

ف تستعرض السلطة المختصة قدرتها عىل الضطلع بتقييم الدوائر التقنية من حيث سياستها، وكفاءتها، وقدرتها عىل توف�ي مدقق�ي
. ف اء مناسب�ي وخ�ب

التعاتد على التقييم ان الباطن –6

ف اء تقني�ي يجوز للسلطة المختصة أن تتعاقد من الباطن عىل أجزاء من التقييم مع سلطة معينة أخرى، أو أن تطلب الدعم من خ�ب 1–6
اء. تقدمهم سلطات مختصة أخرى. وينبغي أن تقبل الدائرة التقنية مقدمة الطلب المتعاقدين من الباطن والخ�ب

تراعي السلطة المختصة شهادات العتماد بالقدر الملئم بغية إكمال تقييمها العام للدائرة التقنية. 2–6

اإلعدا  للتقييم  –7

ي كل مهمة، وينبغي أن يتمتع الفريق ككل 
ة المستعان بها �ف ف السلطة المختصة رسمياً فريق تقييم، وتتحقق من ملءمة الخ�ب

ِّ تُع�ي 1–7
: بما يىلي

ف من أجله؛ المعرفة الملئمة بالنطاق المحدد الذي يُطلب التعي�ي )أ(

ف الممنوح لها. ي نطاق التعي�ي
ي تعمل �ف

نه من أن يُقيِّم عىل نحو يُوثق به كفاءة الدائرة التقنية ال�ت ي الذي يمكِّ
الفهم الكا�ف )ب(

ي استعراض الوثائق المجمعة من 
تحدد السلطة المختصة بوضوح التكليف المسند إىل فريق التقييم. وتتمثل مهمة فريق التقييم �ف 2–7

إجراء التقييم الموقعي. ي
الدائرة التقنية مقدمة الطلب و�ف

. بيد أن مسؤولية الحرص عىل أن  ي
تتفق السلطة المختصة مع الدائرة التقنية وفريق التقييم المكلف عىل تاريخ التقييم وجدوله الزم�ف 3–7

اف وإعادة التقييم تظل تقع عىل عاتق السلطة المختصة. يكون التاريخ متسقاً مع خطة الإ�ش



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

54

تكفل السلطة المختصة تزويد فريق التقييم بوثائق المعاي�ي الملئمة، وبسجلت التقييم السابق، ووثائق وسجلت الدائرة التقنية ذات  4–7
الصلة.

التقييم الموتعي  –8

، من الأنشطة الرئيسية، ويقوم، عند  ي يُضطلع فيها بنشاط، أو أك�ش
ي الدائرة التقنية ال�ت

ي مبا�ف
يجري فريق التقييم تقييم الدائرة التقنية �ف

ي مواقع مختارة أخرى تعمل فيها الدوائر التقنية.
القتضاء، بتقييم معاينة �ف

تحليل النتائج وتقرير التقييم –9

يحلِّل فريق التقييم جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة المستقاة من استعراض الوثائق والسجلت والتقييم الموقعي. ويجب أن  1–9
. ف ف الفريق من تحديد مدى كفاءة الدائرة التقنية ومطابقتها لمتطلبات التعي�ي يكون هذا التحليل كافياً لتمك�ي

وط التالية. بلغ استيفاء ال�ش تكفل إجراءات السلطة المختصة للإ 2–9

هذا الجتماع، يقدم فريق التقييم تقريراً مكتوباً و/ ي
ف فريق التقييم والدائرة التقنية قبل مغادرة الموقع. و�ف عقد اجتماع ب�ي 1–2–9

ي ذلك حالت 
ي توصل إليها من التحليل. وتتاح للدائرة التقنية الفرصة للستفسار عن النتائج، بما �ف

أو شفهياً عن النتائج ال�ت
عدم المطابقة، إن ُوِجدت، والأساس الذي تستند إليه.

تحاط الدائرة التقنية علماً، دون إبطاء، بحصيلة التقييم بتقرير مكتوب يتضمن تعليقات تتناول الكفاءة والمطابقة ويحدد  2–2–9
. ف وط التعي�ي ف تداركها، إن ُوِجدت، لستيفاء جميع �ش ي يتع�ي

أوجه عدم المطابقة ال�ت

ي مدة زمنية محددة، 
تدعى الدائرة التقنية للرد عىل تقرير التقييم وإيضاح التداب�ي المحددة المتخذة، أو المقرر اتخاذها، �ف 3–2–9

دت. ي ُحدِّ
لتصويب أوجه عدم المطابقة ال�ت

ف أن استجابة الدائرة  تتحقق السلطة المختصة من أن تكون استجابة الدائرة التقنية كافية وفعالة لتدارك أوجه عدم المطابقة. وإن تب�ي 3–9
التقنية لم تكن كافية، ُطِلب تقديم مزيد من المعلومات. وفضلً عن ذلك، يجوز طلب أدلة عىل التنفيذ الفعال للتداب�ي المتخذة، 

أو إجراء تقييم متابعة للتحقق من تنفيذ تداب�ي التصحيح تنفيذاً فعالً.

: يتضمن تقرير التقييم ما يىلي كحد أد�ف 4–9

محدد الهوية الفريد للدائرة التقنية؛ )أ(

تاريخ )تواريخ( التقييم الموقعي؛ )ب(

ي التقييم؛
ف �ف اء المشارك�ي ( و/أو الخ�ب ف اسم )أسماء( المدقق )المدقق�ي )ج(

محدد الهوية الفريد لجميع المرافق المقيَّمة؛ )د(

ح الذي تم تقييمه؛ ف المق�ت نطاق التعي�ي )ه(

ي اتخذتها الدارة التقنية لدعم كفاءتها، عىل النحو المحدد من خلل استيفائها 
بيان عن ملءمة التنظيم الداخىلي والإجراءات ال�ت )و(

؛ ف وط التعي�ي �ش

معلومات عن تدارك أوجه عدم المطابقة؛ )ز(

ي هذه الحالة.
ف مقدم الطلب، أو تأكيده بمثابة دائرة تقنية، وتحديد النطاق �ف توصية تدعو إىل تعي�ي )ح(
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االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها المرفق الثاني 
يف المركبات ذات العجالت وشروط االعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه اللوائح

انح/تأكيد التعيين  –10

، أو تأكيده، أو تمديده، استناداً إىل التقرير )التقارير(، أو أي  ف ل مسوغ له، قراراً بشأن منح التعي�ي تتخذ السلطة المختصة، دون تأخ�ي 1–10
معلومات أخرى ذات صلة.

: تزود السلطة المختصة الدائرة التقنية بشهادة تحدد ما يىلي 2–10

هوية السلطة المختصة وشعارها؛ )أ(

نة؛ الهوية الفريدة للدائرة التقنية المعيَّ )ب(

ف وتاريخ انتهائه؛ التاريخ الفعىلي لمنح التعي�ي )ج(

، أو إشارة إليه )ينطبق ذلك عىل لوائح الأمم المتحدة المنطبقة، أو أجزائها(؛ ف فة عن نطاق التعي�ي نبذة وج�ي )د(

بيان مطابقة وإحالة إىل هذا الجدول. )ه(

إعا ن التقييم واإلشراف –11

ي إعادة التقييم. 
ي الحسبان �ف

ة المكتسبة من عمليات التقييم السابقة ستؤخذ �ف إعادة التقييم والتقييم الأوىلي متشابهان، سوى أن الخ�ب 1–11
افية أقل شمولً من عمليات إعادة التقييم. وعمليات التقييم الموقعي الإ�ش

نة عىل نحو يتيح بانتظام تقييم نماذج تمثيلية لنطاق  اف لكل دائرة تقنية معيَّ عادة التقييم والإ�ش د السلطة المختصة خطتها لإ تُعِّ 2–11
. ف التعي�ي

د السلطة المختصة حدوداً زمنية صارمة لتنفيذ تداب�ي التصحيح. اف، أو إعادة التقييم، تُحدِّ د أوجه عدم مطابقة، أثناء الإ�ش عندما تُحدَّ 3–11

ي أن هذه التداب�ي غ�ي كافية، تتخذ السلطة المختصة 
ي المتفق عليه، أو إذا ُر�أ

ي الإطار الزم�ف
، �ف ف ل تتخذ تداب�ي التصحيح، أو التحس�ي ف ح�ي 4–11

ي ّعيِّنت لها الدائرة 
، من الأنشطة ال�ت ف المتعلق بنشاط، أو أك�ش ، أو تعليق/ سحب التعي�ي ي

، مثل إجراء تقييم إضا�ف ما يلزم من تداب�ي
التقنية.

يد المسجل، وتبلِّغ أمانة اللجنة القتصادية  ف الدائرة التقنية/أو سحبه، تُخِطر هذه الدائرة بال�ب عندما تقرر السلطة المختصة تعليق تعي�ي 5–11
ي تكون الدائرة التقنية قد 

ي تكفل استمرار الأنشطة ال�ت
كل الحالت، تتخذ السلطة المختصة التداب�ي اللزمة ال�ت ي

لأوروبا بذلك. و�ف
ي الضطلع بها.

عت �ف �ش

سلالت الدوائر التقنية المعيّنة –12

، بما فيها الكفاءة، قد استوفيت حقاً. ف وط التعي�ي تمسك السلطة المختصة بسجلت عن الدائرة التقنية تثبت أن �ش 1–12

ي مكان مأمون يصون �يتها.
تحفظ السلطة المختصة سجلت الدائرة التقنية �ف 2–12

: تشمل سجلت الدائرة التقنية عىل الأقل ما يىلي 3–12

المراسلت ذات الصلة؛ )أ(

سجلت التقييم وتقاريره؛ )ب(

. ف نُسخ من شهادات التعي�ي )ج(
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اللدول3
إجراءات موافقات األمم المتحدة على النوع

تقديم طلب للحلول على اوافقة الام المتحدن على النوع وسير عملية الموافقة –1

تُقدم الجهة الصانعة، أو ممثلها المفوض )المشار إليها فيما يىلي بتعب�ي "مقدم الطلب"( طلب الحصول عىل موافقة الأمم المتحدة  1–1
عىل النوع إىل السلطة المختصة للطرف المتعاقد.

ي
ي طرف متعاقد واحد يطبق لوائح الأمم المتحدة ال�ت

ف من المركبات، أو المعدات، أو الأجزاء �ف
َّ ل يُقدم إل طلب واحد لنوع مع�ي  2–1

م طلب منفصل لكل نوع يُراد الموافقة عليه. تُطلب موافقة الأمم المتحدة عىل النوع عملً بها. ويُقدَّ

ي تُطلب الموافقة عملً بها. ويجب أن تشمل هذه المعلومات بياناً
ي لوائح الأمم المتحدة ال�ت

ترفق مع الطلب المعلومات المحددة �ف 3–1
ي ذلك الرسوم البيانية، والرسومات، والصور، حسب القتضاء.

تفصيلياً لخصائص النوع المراد الموافقة عليه، بما �ف

يجوز لسلطة الموافقة، بناء عىل طلب ُمعلَّل، أن تطلب من مقدم الطلب تزويدها بأي معلومات إضافية لزمة للتمكن من اتخاذ قرار  4–1
بشأن اختبارات الموافقة المطلوبة، أو تيس�ي إجراء هذه الختبارات.

ي تقتضيها 
يتيح مقدم الطلب لسلطة الموافقة العدد اللزم من المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو الأجزاء، لإجراء الختبارات ال�ت 5–1

ي تُطلب الموافقة عملً بها.
لوائح الأمم المتحدة ال�ت

ي لوائح الأمم المتحدة باختبارات ملئمة تُجرى عىل مركبات ذات عجلت، ومعدات، وأجزاء تمثل 
وط الواردة �ف يُثبت المتثال لل�ش 6–1

النوع المراد الموافقة عليه.

ف يمثل، لأغراض الختبار، النوع  الصيغة من نوع مع�ي تطبق السلط المختصة مبدأ "اختيار أسوأ الحالت" باختيار الفصيل أو
ي وثائق الموافقة.

راتها �ف ي أسوأ الظروف. وتسجل القرارات المتخذة وم�ب
المراد الموافقة عليه �ف

بيد أنه يجوز لمقدم الطلب أن يختار، بالتفاق مع سلطة الموافقة، مركبة، أو معدات، أو أجزاء تجمع، رغم أنها ل تمثل 
النوع المراد الموافقة عليه، عدداً من أقل الخصائص مواتاه بالقياس إىل مستوى الأداء الذي تقتضيه لوائح الأمم المتحدة )اختيار أسوأ 

ي اتخاذ قرار بشأن اختيار أسوأ الحالت.
ي للستعانة بها �ف

اصف الحالت(. ويجوز أن تُستخدم طرائق الختبار الف�ت

ي تُطبق والمعدات والأدوات الخاصة المراد 
ف عليها. وتكون إجراءات الختبار ال�ت تتوىل الدوائر التقنية إجراء اختبارات الموافقة، أو تُ�ش 7–1

ي لوائح الأمم المتحدة.
استخدامها تلك المحددة �ف

 ، ي
اصف 1–6 و1–7 أعله، بالختبار الف�ت ف ي الفقرت�ي

يجوز، بناء عىل طلب من مقدم الطلب، الستعاضة عن إجراءات الختبار المشار إليها �ف 8–1
ي الجدول 8 المرفق 

نة �ف وط العامة المبيَّ يطة أن تكون لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة قد نصت عىل ذلك، ورهناً باستيفاء ال�ش �ش
باتفاق 1958.

ي الجدول 
نتاج الواردة �ف وط مطابقة الإ ي يتحقق فيها المتثال ل�ش

ي الحالت ال�ت
تُصِدر الأطراف المتعاقدة الموافقات عىل النوع فقط �ف 9–1

1 المرفق باتفاق 1958.

لئحة الأمم المتحدة، تُمنح موافقة لذلك النوع، ويُخصص  ي
وط التقنية الواردة �ف ف تثبت اختبارات الموافقة أن النوع يمتثل لل�ش ح�ي 10–1

له رقم موافقة وفقاً للجدول الرابع المرفق باتفاق 1958، ويوسم كل نوع بعلمة موافقة وفقاً للأحكام المحددة للئحة الأمم المتحدة 
المعنية.

ي وثائق الموافقة:
ف ما يىلي �ف تحقق سلطة الموافقة من تضم�ي 11–1

رات ذلك الختيار. ويجوز أن يشمل ذلك معلومات تقدمها الجهة الصانعة. سجل باختيار أسوأ الحالت وم�ب )أ(
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ي
ي ُطبِّقت، أو التكنولوجيا الجديدة ال�ت

ي ذي شأن يكون قد اعُتمد، وطرائق الختبار المختلفة ال�ت
سجل بأي تفس�ي تق�ف )ب(

اسُتخدمت؛

ي تقتضيها لئحة الأمم المتحدة؛
تقرير اختبار من الدائرة التقنية يتضمن القيم المحققة للقياسات والختبارات ال�ت )ج(

وثائق المعلومات من الجهة الصانعة تحدد عىل الوجه السليم خصائص النوع المراد قبوله؛ )د(

ي
ي أُِخذت �ف

تيبات ال�ت ي الجدول1 المرفق باتفاق 1958يوضح بالتفصيل ال�ت
نتاج الواردة �ف وط مطابقة الإ بيان امتثال ل�ش )ه(

 ، ي الفقرة 1–3 من الجدول 1 المرفق باتفاق 1958، باعتبارها أساساً للتقييم الأوىلي
تيبات المشار إليها �ف ف ال�ت الحسبان من ب�ي

افية؛ وكذلك تاريخ التقييم الأوىلي وأي أنشطة إ�ش

شهادة الموافقة عىل النوع. )و(

التعديالت على اوافقات الام المتحدن على النوع –2

ي تحتاز موافقة الأمم المتحدة عىل النوع لمركبتها، أو معداتها، أو أجزائها، الطرف المتعاقد الذي أصدر 
تُخطر الجهة الصانعة ال�ت 1–2

ي الفقرة 1–3.
ي المعلومات المشار إليها �ف

ي مواصفات النوع المسجلة �ف
موافقة الأمم المتحدة عىل النوع، دون إبطاء، بأي تغي�ي �ف

2–5 و2–6، سُيتبع. وعند القتضاء،  ف ي الفقرت�ي
يقرر الطرف المتعاقد أي الإجراءين لتعديل موافقة الأمم المتحدة عىل النوع حسبما ورد �ف 2–2

ورة منح موافقة جديدة للأمم المتحدة عىل النوع. يجوز للطرف المتعاقد أن يقرر، بالتشاور مع الجهة الصانعة، رصف

يُقدم طلب تعديل موافقة الأمم المتحدة عىل النوع فقط إىل الطرف المتعاقد الذي أصدر موافقة الأمم المتحدة الأصلية عىل النوع. 3–2

وري، لغرض تعديل موافقة الأمم المتحدة عىل النوع، إجراء فحوص، أو اختبارات، فعليه أن يُخِطر  إذا رأى الطرف المتعاقد من ال�ف 4–2
الجهة الصانعة بذلك.

ي وثائق المعلومات وتقارير الختبار، ول يرجح الطرف المتعاقد أن يؤثر التغي�ي سلباً وبشكل 
عندما تتغ�ي مواصفات النوع المسجلة �ف 5–2

وط لوائح الأمم المتحدة المعنية،  ي و/أو أداء السلمة الوظيفية، وأن النوع ل يزال، أياً كان الحال، يمتثل ل�ش
ي الأداء البي�أ

ملموس �ف
يُسمى تعديل موافقة الأمم المتحدة عىل النوع "تنقيحاً".

ي هذه الحالة، يُصِدر الطرف المتعاقد الصفحات المنقحة من وثائق المعلومات وتقارير الختبار، جاعلً كل صفحة 
و�ف

ف بوضوح طبيعة التعديل وتاريخ إعادة الإصدار. وتُعدُّ النسخة الموحدة والمحدثة من وثائق المعلومات وتقارير الختبار،  منقحة تب�ي
ط. مشفوعة بتفصيل التعديل، مستوفية لهذا ال�ش

: ي وثائق المعلومات، ما يىلي
يسمى تعديل موافقة الأمم المتحدة عىل النوع "تمديداً"، إن تحقق، فضلً عن تغي�ي البيانات المسجلة �ف 6–2

يلزم إجراء مزيد من الفحوص أو الختبارات؛ أو )أ(

ي أي معلومات بشأن وثيقة التصال )باستثناء مرفقاتها(؛ أو
حدوث تغي�ي �ف )ب(

يطة استيفاء  ف النفاذ مطلوبة، ويجوز منح هذه الموافقة �ش تكون الموافقة عىل سلسلة لحقة من التعديلت بعد دخولها ح�ي )ج(
وط السلسلة اللحقة من التعديلت. �ش

ي تطبق لئحة الأمم المتحدة بتأكيد أو رفض موافقة الأمم المتحدة عىل النوع الذي يحدد 
ي اتفاق 1958 ال�ت

تُبلَّغ الأطراف المتعاقدة �ف 7–2
ي ضوء ذلك فهرس وثائق المعلومات وتقارير الختبار، المرفقة 

ل �ف ات وذلك بواسطة استمارة اتصال. وإضافة إىل ذلك، يُعدَّ التغي�ي
ف تاريخ أحدث تنقيح، أو تمديد.

ِّ بوثيقة التصال ليب�ي

ي
ي تمنح تمديد الموافقة رقم الموافقة بإضافة رقم تمديد وفق عدد التمديدات المتتالية ال�ت

ث سلطة الموافقة عىل النوع ال�ت تُحدِّ 8–2
ف فيها رقم التمديد هذا.

َّ ثة يُب�ي ُمِنحت قبلً وفق الجدول 4 المرفق باتفاق 1958، وتصدر استمارة اتصال محدَّ
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اللدول4
ترقيم موافقات األمم المتحدة

1–10 و2–8 من الجدول 3 ف ف النفاذ، تُصدر الأطراف المتعاقدة رقماً للموافقة عىل النوع وفق الفقرت�ي ابتداء من دخول اتفاق 1958 ح�ي –1
لكل موافقة جديدة عىل النوع ولكل تمديد لتلك الموافقة.

ي أي صيغة من لوائح الأمم المتحدة قد تكون 
ف النفاذ وعىل الرغم من أن أحكام علمات الموافقة �ف ابتداًء من دخول اتفاق 1958 ح�ي –2

ي هذا الشأن، مستخدمة 
نصت عىل خلف ذلك، تضع الجهة الصانعة علمة موافقة، إن ُطلب منها ذلك، وفقاً للوائح الأمم المتحدة �ف

ي هذا الجدول، بمثابة رقم موافقة لكل 
ف من القسم 2 وأرقام القسم 3 من رقم الموافقة، حسبما جاء �ف ف الأول�ي ي ذلك التوسيم الرقم�ي

�ف
مركبة ذات عجلت، أو معدت، أو أجزاء، ُمنحت موافقة جديدة، أو جرى تمديد الموافقات الخاصة بها. بيد أن هذا الحكم ل ينطبق 
ي علمة الموافقة عوضاً عن رقم الموافقة. ويجوز حذف 

لئحة الأمم المتحدة استخدام رمز موافقة، أو رمز تحديد هوية، �ف ي
ف تقت�ف ح�ي

أصفار القسم 3 البدئية.

ف كل قسم وآخر بالعلمة "*". يُخصص رقم موافقة لكل نوع يوافق عليه. ويتألف رقم الموافقة عىل النوع من 4 أقسام. ويُفَصل ب�ي –3

د أقسام جميع لوائح الأمم المتحدة، باستثناء لئحة الأمم المتحدة رقم 0 المتعلقة بالنظام الدوىلي للموافقة عىل نوع  وتحدَّ 1–3
: المركبة كوحدة كاملة، عىل النحو التاىلي

ي للطرف المتعاقد الذي منح الموافقة عىل النوع. ف الحرف "E" يليه الرقم التمي�ي القسم 1:

: رقم لئحة الأمم المتحدة المعنية، يليه الحرف "R"، يليه عىل التواىلي ما يىلي القسم 2:

ي تضم الأحكام التقنية للئحة 
رقمان )مع أصفار بدئية عند القتضاء( يمثلن سلسلة التعديلت ال�ت )أ(

ي صيغتها الأصلية(؛
الأمم المتحدة المطبقة عىل الموافقة )00 للئحة الأمم المتحدة �ف

طة ورقمان )مع أصفار بدئية عند القتضاء( تش�ي إىل رقم تكملة سلسلة التعديلت المدخلة عىل  �ش )ب(
(؛ ي الشكل الأصىلي

لسلسلة التعديلت �ف الموافقة )00

شارة إىل مرحلة التنفيذ، عند القتضاء. طة ثم حرف أو حرفان للإ �ش )ج(

عدد متسلسل مؤلف من أربعة أرقام إىل ستة )مع أصفار بدئية حسب القتضاء(. ويبدأ التسلسل من 0001. القسم 3:

ف )مع أصفار بدئية عند القتضاء( للتعب�ي عن التمديد. ويبدأ التسلسل من 000 عدد متسلسل يتألف من رقم�ي القسم 4:

وتكون جميع الأرقام أرقاماً عربية.

لئحة الأمم المتحدة  ي
ويرد تحديد أقسام رقم الموافقة بالنسبة إىل النظام الدوىلي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة �ف 2–3

رقم 0.

ل يُخصص الطرف المتعاقد نفسه الرقم ذاته لموافقة أخرى.  –4

أمثلة:

ي صيغتها الأصلية:
ي للموافقة الرابعة عىل النوع الصادرة عن هولندا وفق لئحة الأمم المتحدة رقم 58 �ف

مثال للتمديد الثا�ف

E4*58R00/00*0004*02

يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الخاصة بموافقة  مثال للتمديد الأول للموافقة رقم 2439 عىل النوع الصادرة عن المملكة المتحدة ل�ب
عىل مركبة وفق لئحة الأمم المتحدة رقم 83، السلسلة الثالثة من التعديلت، الصيغة الخاصة بمركبة من الفئة M, N1 class I بشأن 

E11*83R03/00/J*2439*01 :وط وقود المحرك انبعاث الملوثات وفق �ش
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اللدول5
تعميم وثائق الموافقة

ي شكل نسخ ورقية، 
ف يُطلب منها ذلك، تُرِسل الوثائق �ف عندما تكون سلطة الموافقة ملزمة بتقديم نسخة من الموافقة ومرفقاتها، أو ح�ي –1

ي أنشأتها لجنة الأمم المتحدة القتصادية 
نت ال�ت ن�ت ، أو باستخدام قاعدة البيانات المأمونة عىل الإ ي

و�ف ي قالب إليك�ت
ي �ف

و�ف لك�ت يد الإ أو بال�ب

لأوروبا.

ي كل لئحة للأمم المتحدة، وهي 
نت عىل الأقل من الوثائق المحددة �ف ن�ت ي قاعدة البيانات المأمونة عىل الإ

تتألف الوثائق المخزَّنة �ف –2
ف يكون انتاج نوع  ي تحيط الأطراف المتعاقدة علماً بمذكرة الموافقة، أو تمديد الموافقة، أو رفضها، أو سحبها، أو ح�ي

تشمل الوثائق ال�ت
المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو الأجزاء، عملً بلئحة الأمم المتحدة قد توقف بصفة نهائية.

نت، يجوز  ن�ت ي قاعدة البيانات المأمونة عىل الإ
إذا ُخزِّنت الموافقات عىل نوع المركبات ذات العجلت، أو المعدات، أو الأجزاء، �ف –3

د فريد للهوية يسبقه الرمز )UI(، ما لم يُحدد خلف  ي تقتضيها لوائح الأمم المتحدة بُمحدِّ
عندئذ الستعاضة عن علمات الموافقة ال�ت

د الفريد للهوية تلقائياً. ي لوائح الأمم المتحدة. وتستخرج قاعدة البيانات هذا الُمحدِّ
ذلك �ف

ي قاعدة البيانات باستخدام 
ي تطبق لئحة للأمم المتحدة المعلومات عن تلك اللئحة الموجودة �ف

تتاح لجميع الأطراف المتعاقدة ال�ت –4
د الفريد للهوية الذي يتيح الحصول عىل المعلومات ذات الصلة عن موافقة )موافقات( محددة. الُمحدِّ

ونية باستخدام قاعدة البيانات المأمونة  ي لوائح الأمم المتحدة المرفقة باتفاق 1958 تعميم الموافقات عىل النوع بنسخ إلك�ت
قد تقت�ف –5

ي تحددها الأطراف المتعاقدة.
ورياً لتفعيل عملية الموافقة، رهناً بحقوق النفاذ ال�ت ف يكون ذلك رصف نت، ح�ي ن�ت عىل الإ

اللدول6
ً إجراءات لتسوية مسائل التفسير فيما يتعلق بتطبيق لوائح األمم المتحدة ومنح الموافقات عمال

بلوائح األمم المتحدة هذه 

اسائل التزسير تبل انح اوافقة الام المتحدن على النوع  –1

اً مستفيضاً بشأن تطبيق لئحة الأمم المتحدة،  ي طلب موافقة الأمم المتحدة عىل النوع أن تقدم سلطة الموافقة تفس�ي
عندما يقت�ف

ي تطلب الحصول عىل الموافقة ذلك، تثابر سلطة الموافقة عىل إخطار سلطات الموافقة الأخرى وتلتمس منها التوجيه 
أو إذا طلبت الجهة ال�ت

قبل اتخاذ قرار.

حه بشأن  ي تطبق لئحة الأمم المتحدة بهذه المسألة وبالحل الذي تق�ت
وتُخِطر سلطة الموافقة المعنية سلطات الموافقة الأخرى ال�ت

ونية. وتتاح مدة قدرها أربعة ع�ش ، ويشمل ذلك أي معلومات داعمة من الجهة الصانعة. وينبغي أن يتم ذلك، بوجه عام، بوسائط إلك�ت التفس�ي
يوماً لردود سلطات الموافقة الأخرى.

ي حسبانها أي تعليقات تتلقاها، أن تمنح موافقات وفق التفس�ي الجديد؛
يجوز لسلطة الموافقة، بعد أن تأخذ �ف )أ(

ي ذلك 
يضاحات، مستعينة �ف إن تعذر اتخاذ قرار وفق أي تعليقات ترد، تسعى سلطة الموافقة للحصول عىل مزيد من الإ )ب(

ي الفقر 3 أسفله.
بالإجراءات الوارد بيانها �ف

اسائل التزسير يف أعقاب انح اوافقة الام المتحدن على النوع  –2

ف الأطراف ولكنها لحقة لصدور الموافقة، تُتبع الإجراءات التالية: ات مختلفة قائمة ب�ي ي تكون فيها تفس�ي
ي الحالت ال�ت

�ف
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ي ذلك التواصل بينها وقيام كل طرف متعاقد 
تسعى الأطراف المتعاقدة المعنية، بادئ ذي بدء، لحل المسألة باتفاق متبادل. ويقت�ف

ي تشكل موضوع المنازعة والموافقة عليها. وتُطبق 
باستعراض الإجراءات المتبعة لختبار المركبات ذات العجلت، والمعدات، والأجزاء ال�ت

الإجراءات التالية:

اف سلطة الموافقة بارتكاب خطأ، تتخذ هذه السلطة تداب�ي وفقاً لأحكام اتفاق 1958، ول سيما المادة 4 منه؛ ي حالة اع�ت
�ف )أ(

اً جديداً، أو مختلفاً، للممارسة القائمة )من ِقبل أِي من الأطراف المتعاقدة(، تُخطر  ي تفس�ي
عند التوصل إىل اتفاق يقت�ف )ب(

ي تطبق لئحة الأمم المتحدة المعنية عندئذ بذلك، عىل سبيل الستعجال. وتتاح للأطراف 
الأطراف المتعاقدة الأخرى ال�ت

ي الحسبان أي 
الأخرى مهلة قدرها أربعة ع�ش يوماً للتعليق عىل القرار، ويجوز بعدها لسلطات الموافقة، بعد أن تأخذ �ف

تعليقات وردت إليها، أن تصدر موافقات الأمم المتحدة عىل النوع وفق التفس�ي الجديد؛

ي يتعذر فيها التوصل إىل اتفاق، تسعى الأطراف المتعاقدة إىل مزيد من الستعراض من خلل عملية التحكيم 
ي الحالت ال�ت

�ف )ج(
ي الفقرة 3 أسفله؛

المبينة �ف

ي كل الحالت، تُطرح المسألة عىل الفرقة العاملة المتفرعة عن المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات 
�ف )د(

حات بتعديلت تنظيمية مناسبة تهدف إىل  )WP.29(.. وإن اقت�ف الحال ذلك، تُقدم الفرقة العاملة للمنتدى العالمي مق�ت
. ي التفاس�ي

تسوية الختلف �ف

عملية التحكيم ان خالل المنتدى العالمي والفرتة العاالة الزرعية –3

ف الأطراف المتعاقدة بشأن تطبيق لوائح الأمم المتحدة  ها التفاس�ي المتباينة ب�ي ي تث�ي
يحدد رؤساء الأفرقة العاملة الفرعية المسائل ال�ت

ي أول فرصة لتسوية التفاس�ي المختلفة.
ومنح موافقات الأمم المتحدة عىل النوع عملً بهذه اللوائح، بغية اتخاذ تداب�ي �ف

ويضع رؤساء الأفرقة العاملة إجراءات مناسبة لتناول مسائل التفاس�ي هذه ح�ت تتمكن من أن تثبت للمنتدى العالمي أن 
ما يىلي قد تحقق:

إيلء العتبار التام لمختلف الآراء من ِقبل سلطات الموافقة لدى الأطراف المتعاقدة المعنية، وكذلك لوجهات نظر الأطراف  )أ(
ي تطبق لئحة الأمم المتحدة؛

المتعاقدة الأخرى ال�ت

استناد القرارات إىل مشورة تقنية ملئمة، مع المراعاة التامة للموضوع؛ )ب(

التوصل إىل قرار بالإجماع، حيثما ما أمكن ذلك؛ )ج(

الإجراءات شفافة وقابلة للتدقيق. )د(

ي جدول الأعمال يخصص لهذه المسألة إىل الدورة المقبلة 
وإن استدعى حل المسالة ذلك، يجوز للرئيس تقديم بند جديد �ف

هذه الظروف، يقدم الرئيس تقريراً إىل المنتدى  ي
للفرقة العاملة الفرعية، دون الحصول عىل موافقة مسبقة من المنتدى العالمي. و�ف

ي أقرب فرصة.
العالمي �ف

ي نهاية عملية التحكيم، يقدم الرئيس تقريراً إىل المنتدى العالمي.
و�ف

: ي نطاق الإطار التنظيمي الحاىلي
ي يمكن فيها تسوية المسألة �ف

ي الحالت ال�ت
�ف 1–3

ي الفرقة العاملة وتُصِدر سلطات الموافقة موافقات الأمم المتحدة 
لئحة الأمم المتحدة عىل النحو المتفق عليه �ف ذ تفس�ي يُنفَّ

عىل النوع تبعاً لذلك.

ي نطاق الإطار التنظيمي القائم:
ي يتعذر فيها تسوية المسألة �ف

ي الحالت ال�ت
�ف 2–3

ي دورته 
ي المسألة بحسبانها بنداً ذا أولوية �ف

يُخطر المنتدى العالمي تبعاً لذلك ويُطلب من الفرقة العاملة الفرعية أن تنظر �ف
ل جدول أعمال الدورة تبعاً لذلك. المقبلة. ويُعدَّ
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االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها المرفق الثاني 
يف المركبات ذات العجالت وشروط االعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه اللوائح

حات رسمية للمنتدى العالمي بتعديل لئحة  ح بشأن مسألة التفس�ي وتقدم مق�ت ي أي مق�ت
وتنظر الفرقة العاملة الفرعية �ف

ي دورته المقبلة.
ي المسألة بحسبانها بنداً ذا أولوية �ف

الأمم المتحدة المعنية باتباع الإجراءات العادية. وينظر المنتدى العالمي �ف

اللدول7
إجراءات الموافقات على اإلعفاء المتعلق بالتكنولوجيات الجديدة

عفاء عملً بلئحة  ي تطبق لئحة الأمم المتحدة، بناء عىل طلب من الجهة الصانعة، منح موافقة بالإ
يجوز للأطراف المتعاقدة ال�ت –1

ي
، من المتطلبات الواردة �ف للأمم المتحدة فيما يتعلق بمركبة، أو بمعدات، أو بأجزاء تتضمن تكنولوجيات تتنا�ف مع متطلب، أو أك�ش
ي الفقرات من 2 إىل 12 من هذا الجدول.

ف �ف
َّ دارية لتفاق 1958وفقاً للإجراء المب�ي لئحة الأمم المتحدة تلك، رهناً بإذن من اللجنة الإ

عفاء، أو رفضه، يجوز للطرف المتعاقد الذي يطبق لئحة الأمم المتحدة أن يمنح  ذن بمنح هذه الموافقة بالإ ريثما يُتخذ قرار بالإ –2
ي تطبق لئحة الأمم المتحدة أن تقرر قبول هذه الموافقة 

موافقة مؤقتة ت�ي عىل أراضيه فقط. ويجوز للأطراف المتعاقدة الأخرى ال�ت
المؤقتة عىل أراضيها.

دارية بقراره ويقدم ملفاً يتضمن  ي الفقرة 2 من هذا الجدول اللجنة الإ
يُخِطر الطرف المتعاقد الذي يمنح الموافقة المؤقتة المشار إليها �ف –3

: ما يىلي

الجزء، غ�ي متطابقة مع المتطلبات  المعدات، أو المركبات، أو ، أو ي
المفهوم المع�ف ي تجعل التكنولوجيات، أو

الأسباب ال�ت )أ(
لئحة الأمم المتحدة؛ ي

الواردة �ف

ي الحسبان؛
بيان تداب�ي السلمة، والبيئة، المتخذة، أو سواها من العتبارات المأخوذة �ف )ب(

أ من السلمة وحماية  عفاء منها، تحقق مستوى مكا�ف ي يُطلب الإ
بيان بشأن الختبارات والنتائج يثبت، مقارنة بالمتطلبات ال�ت )ج(

البيئة؛

ذن بالموافقة عىل إعفاء النوع من المركبات، أو المعدات، أو الأجزاء، من لئحة الأمم المتحدة. طلب الإ )د(

يطة  ي تعقب تلقي الإخطار، �ش
ي دورتها المقبلة ال�ت

ي الفقرة 3 من هذا الجدول �ف
ي الإخطار الكامل المشار إليه �ف

دارية �ف تنظر اللجنة الإ –4
دارية أن تقرر أن تأذن بمنح  ي الإخطار، يجوز للجنة الإ

تلقي هذا الإخطار قبل ثلثة أشهر عىل الأقل من انعقاد الدورة. وبعد النظر �ف
عفاء، أو رفضها، أو أن تحيل المسألة إىل الفرقة العاملة الفرعية المختصة. الموافقة عىل الإ

ي المادة 8 من التذييل.
نة �ف دارية وفق الإجراءات المبيَّ يُتخذ قرار اللجنة الإ –5

ي الفقرة 3 من هذا الجدول مأذوناً بها، مالم يُبلِّغ أك�ش من خمس 
عفاء عملً بلئحة الأمم المتحدة المشار إليها �ف تُعدُّ الموافقة عىل الإ –6

ي غضون 
ف التنفيذي للجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا، �ف ي تطبق لئحة الأمم المتحدة وقت الإخطار الأم�ي

الأطراف المتعاقدة ال�ت
عفاء. ذن بالموافقة عىل الإ ذن، بعدم موافقتها عىل الإ ف التنفيذي إياها بقرار الإ شهر واحد من إبلغ الأم�ي

ي أقرب وقت مستطاع، الأطراف 
ف التنفيذي للجنة القتصادية لأوروبا، �ف عفاء، يُخِطر الأم�ي ذن بمنح الموافقة عىل الإ ف يُعتمد الإ وح�ي –7

ي تطبق لئحة الأمم المتحدة بهذا العتماد.
المتعاقدة ال�ت

ي الفقرة 3 من هذا الجدول أن يُصِدر الموافقة عىل 
وابتداًء من تاريخ ذلك الإخطار، يجوز للطرف المتعاقد المشار إليه �ف

عفاء، باستثناء الأطراف  ي تطبق لئحة الأمم المتحدة الموافقة عىل الإ
عفاء عملً بلئحة الأمم المتحدة. وتقبل الأطراف المتعاقدة ال�ت الإ

امها عدم الموافقة عليها فوراً.  ف عفاء، أو اع�ت ف التنفيذي للجنة القتصادية لأوروبا عدم موافقتها عىل الموافقة عىل الإ ي أبلغت الأم�ي
ال�ت

امها  ف عفاء، أو اع�ت ف التنفيذي للجنة القتصادية لأوروبا عدم موافقتها عىل الموافقة عىل الإ ي أبلغت الأم�ي
ويجوز للأطراف المتعاقدة ال�ت

ف التنفيذي للجنة  عفاء بإخطار الأم�ي دارية، الموافقة عىل الإ ي وقت لحق، وبإذن من اللجنة الإ
عدم الموافقة عليها فوراً، أن تقبل، �ف

القتصادية لأوروبا بقرارها هذا.
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ي تطبق 
ف شهراً. وتقبل الأطراف المتعاقدة ال�ت ل الحدود الزمنية عن ستة وثلث�ي ذن. ول تقِّ ي قرار الإ

دارية أية قيود �ف تحدد اللجنة الإ –8
ف تعدل لئحة الأمم المتحدة المعنية  ي عىل الأقل، إن ُوِجد، أو ح�ي

عفاء ح�ت انتهاء الحد الزم�ف لئحة الأمم المتحدة الموافقة عىل الإ

ي
عفاء �ف 9 و10 من هذا الجدول لكي يتس�ف أخذ التكنولوجيا المشمولة بالموافقة عىل الإ ف ي الفقرت�ي

ي وقت لحق عىل النحو المحدد �ف
�ف

الحسبان ح�ت التاريخ الذي يجوز بحلوله للأطراف المتعاقدة أن ترفض الموافقات عىل الصيغة السابقة للأمم المتحدة، أي هذين 
ف حل أولً.  التاريخ�ي

عفاء أن يتحقق من امتثال الجهة الصانعة المتثال التام للقيود  وعىل الطرف المتعاقد المأذون له بمنح الموافقة عىل الإ
دارية. المرتبطة بهذه الموافقة، وأن يتثبت من أن استمارة التواصل تش�ي بوضوح إىل أنها تستند إىل إعفاء أذنت به اللجنة الإ

عفاء. ي الوقت نفسه الفرقة العاملة الفرعية المسؤولة عن لئحة الأمم المتحدة بإذن منح الموافقة عىل الإ
دارية �ف تُبلِّغ اللجنة الإ –9

حاً إىل الفرقة العاملة الفرعية المسؤولة عن لئحة الأمم المتحدة  عفاء مق�ت ويقدم الطرف المتعاقد الذي يمنح الموافقة عىل الإ
ي موعد 

ح �ف م هذا المق�ت حاً بتعديل اللئحة بغية تكييفها مع التطورات التكنولوجية. ويُقدَّ عفاء بشأنها مق�ت ي ُطِلبت الموافقة عىل الإ
ال�ت

ذن وفق الفقرة 6 من هذا الجدول. دارية بالإ ي تعقب الإخطار بقرار اللجنة الإ
ل يتجاوز الدورة التالية للفرقة العاملة الفرعية ال�ت

ف النفاذ، يؤذن للجهة  عفاء بشأنها وتدخل ح�ي ي ُمنحت الموافقة عىل الإ
ل لئحة الأمم المتحدة لمراعاة التكنولوجيا ال�ت وحالما تُعدَّ –10

عفاء الممنوحة قبلً لتلك اللئحة.  لة، عوضاً عن الموافقة بالإ الصانعة أن تطلب الموافقة عىل النوع عملً بلئحة الأمم المتحدة المعدَّ
عفاء، أو تُعِلم سلطة الموافقة  ي أقرب وقت معقول، الموافقة عىل الإ

ي تمنح تلك الموافقة عىل النوع، �ف
وتسحب سلطة الموافقة ال�ت

عفاء بأن هذه الموافقة سُتسحب. ي منحت الموافقة عىل الإ
ال�ت

ي الفقرة 8 من هذا الجدول، يجوز تمديد صلحية 
ي المحدد �ف

يكتمل إجراء تعديل لئحة الأمم المتحدة قبل انقضاء الحد الزم�ف وإن لم –11
2 و3 من  ف ي الفقرت�ي

عفاء، بطلب من الطرف المتعاقد الذي منح تلك الموافقة، رهناً بقرار يُعتمد وفقاً للإجراء المحدد �ف الموافقة عىل الإ
ح بتعديل لئحة الأمم المتحدة  عفاء من تقديم مق�ت هذا الجدول. وإن لم يتمكن الطرف المتعاقد المأذون له بمنح الموافقة عىل الإ
عفاء فوراً، بيد أن عليه أن  ي الفقرة 9 من هذا الجدول، يسحب ذلك الطرف المتعاقد الموافقة عىل الإ

ي المحدد �ف
قبل الموعد النها�أ

دارية  عفاء اللجنة الإ ي الفقرة 8 من هذا الجدول. ويُبلِّغ الطرف المتعاقد الذي سحب الموافقة عىل الإ
ي المحدد �ف

يراعي الحد الزم�ف
ي دورتها التالية.

بذلك �ف

ي
عفاء، يجوز للطرف المتعاقد الذي أصدر الموافقة المؤقتة المشار إليها �ف دارية رفض إذن بمنح الموافقة عىل الإ وإن قررت اللجنة الإ –12

هذه الحالة، يُخِطر ذلك الطرف المتعاقد فوراً الحائز عىل الموافقة المؤقتة  ي
الفقرة 2 من هذا الجدول أن يسحب هذه الموافقة. و�ف

بأن هذه الموافقة، الممنوحة وفقاً للفقرة 2 من هذا الجدول، سُتسحب بعد ستة أشهر من تاريخ القرار، مع مراعاة أن الموافقة المؤقتة 
ي ع�ش شهراً من تاريخ منحها.

تكون صالحة لمدة ل تقل عن إث�ف

اللدول8
الشروط العامة ألساليب اختبار االفتراضي

نمط احختبا  احفتراضي –1

ي وإجرائه:
اصف يُستخدم النظام التاىلي كهيكل أساسي لبيان الختبار الف�ت

الغرض؛ )أ( 

نموذج الهيكل؛ )ب( 

ية؛ وط الحدِّ ال�ش )ج( 



63

االتفاق بشأن اعتماد لوائح األمم المتحدة التقنية المنسقة للمركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها المرفق الثاني 
يف المركبات ذات العجالت وشروط االعتراف المتبادل بالموافقات الممنوحة على أساس هذه اللوائح

اضات التحميل؛ اف�ت )د( 

الحساب؛ )ه( 

التقييم؛ )و( 

التوثيق. )ز( 

أساسيات المحاكان الحاسوبية والحساب –2

ي
النموذج الرياصف 1–2

ي الذي ينبغي أن يع�ب عن تعقيد هيكل المركبات ذات العجلت، والمعدات، والأجزاء 
تُقدم الجهة الصانعة النموذج الرياصف

وطها الحدية. المراد اختبارها وفق متطلبات لوائح الأمم المتحدة المعنية و�ش

وتطبق الأحكام نفسها، مع مراعاة اختلف الحال، عىل مكونات الختبار المستقلة عن المركبة.

ي
عملية المصادقة عىل النموذج الرياصف 2–2

. ي بالقياس إىل ظروف الختبار الفعىلي
يُصادق عىل النموذج الرياصف

ي بنتائج الختبار المادي. 
ي يؤتيها استخدام النموذج الرياصف

ولهذا الغرض، يُجرى اختبار مادي يلئم أغراض مقارنة النتائج ال�ت
د الجهة الصانعة، أو الدائرة التقنية، تقرير مصادقة يُقدم إىل سلطة الموافقة. ويجب إثبات قابلية نتائج الختبار للمقارنة. وتُعِّ

مجيات، يرجح أن يبطل تقرير المصادقة، ويجوز  ، أو ال�ب ي
ي النموذج الرياصف

وينبغي إخطار سلطة الموافقة بأي تغي�ي �ف
لهذه السلطة أن تطلب إجراء عملية مصادقة جديدة.

التوثيق 3–2

ي المحاكاة والحساب وتُوثَّق بشكل يناسب الدائرة التقنية.
توفر الجهة الصانعة البيانات والأدوات المساعدة المستخدمة �ف

ال وات والدعم  –3

مجيات، أو تتيح  ورية، ويشمل ذلك ال�ب بناًء عىل طلب من سلطة الموافقة، أو الدائرة التقنية، توفر الجهة الصانعة الأدوات ال�ف
استعمالها.

وفضلً عن ذلك، تقدم الجهة الصانعة الدعم الملئم لسلطة الموافقة، أو الدائرة التقنية.

خيص،  ف فيها، ودفع حقوق ال�ت ام يقع عىل عاتق الدائرة التقنية بشأن مهارات العامل�ي ف ول تزيل إتاحة النفاذ والدعم لدائرة تقنية أي ال�ت
ام ال�ية. واح�ت
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المرفق الثالل

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

المركبات ذات العجالت جنيف، 5) حزيران/يونيه 1998
)Corr.1و ECE/TRANS/132 ف )نسخة من الوثيقت�ي

 يباية
إن الأطراف المتعاقدة،

رساء عملية تشجيع عىل وضع أنظمة تقنية عالمية تضمن مستويات أداء عالية للمركبات ذات العجلت،  وقد قررت اعتماد اتفاق لإ
ي المركبات ذات العجلت، من حيث السلمة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من 

ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف
والمعدات والقطع ال�ت

ال�قة،

ي
قليمية �ف فة بحق السلطات دون الوطنية والوطنية والإ وقد قررت أن هذه العملية ستعزز أيضاً تنسيق الأنظمة التقنية القائمة، مع�ت

ي تم 
ي مجالت الصحة والسلمة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من ال�قة، تكون أك�ش رصامة من تلك ال�ت

اعتماد واستبقاء أنظمة تقنية �ف
تأسيسها عىل الصعيد العالمي،

برام هذا التفاق بموجب الفقرة 1)أ( من اختصاصات الأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا والفصل  وقد حصلت عىل ت�يح لإ
الثالث ع�ش من النظام الداخىلي للأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا، القاعدة 50،

افاً منها بأن هذا التفاق ل يمس بحقوق وواجبات طرف متعاقد بموجب التفاقات الدولية القائمة بشأن الصحة والسلمة  واع�ت
وحماية البيئة،

ي إطار منظمة التجارة العالمية، 
مة �ف افاً منها بأن هذا التفاق ل يمس بحقوق وواجبات طرف متعاقد بموجب التفاقات الم�ب واع�ت

بما فيها التفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة، وقد عقدت العزم عىل وضع أنظمة تقنية عالمية بموجب هذا التفاق، باعتبار أنها تمثل 
أساساً لأنظمتها التقنية عىل نحو يتسق مع تلك التفاقات،

ي يتم تأسيسها بموجب هذا التفاق لتكون 
وقد قصدت أن تستعمل الأطراف المتعاقدة عىل هذا التفاق الأنظمة التقنية العالمية ال�ت

بمثابة الأساس لأنظمتها التقنية،

ي يمكن تركيبها و/أو 
ف ورفع مستويات أداء المركبات ذات العجلت، والمعدات والقطع ال�ت ي تحس�ي

وقد سلَّمت بأهمية الستمرار �ف
استخدامها فيها، من حيث السلمة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من ال�قة بالنسبة للصحة والسلمة والرعاية العامة، وبما تنطوي عليه 
، من قيمة بالنسبة للتجارة الدولية والخيارات المتاحة  ف الأنظمة التقنية القائمة والمستقبلية، وما يتصل بها من معاي�ي زيادة أوجه التوافق ب�ي

للمستهلك وتوف�ي المنتج بسعر معقول،

وضع التحسينات موضع التنفيذ  ي
ف مستوى الصحة والسلمة وحماية البيئة، و�ف ي السعي لتحس�ي

افاً منها بأن للحكومات الحق �ف واع�ت
ي تم تأسيسها بموجب هذا التفاق لتلبية احتياجاتها أم ل،

وتحديد مدى ملءمة الأنظمة التقنية العالمية ال�ت

ي تم إنجازها بالفعل بموجب اتفاق عام 1958،
وقد سلَّمت بأهمية أعمال التنسيق ال�ت
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اتفاق بشأن وضع أنظمة تقنية عالمية تسري على المركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها  المرفق الثالل
يف المركبات ذات العجالت جنيف، 25 حزيران/يونيه 1998

تها بالمشكلت المتعلقة بالسلمة والبيئة والطاقة والوقاية من ال�قة، ووسائل حلها،  وقد سلَّمت باهتمام مناطق جغرافية مختلفة وخ�ب
ي تحقيق تلك التحسينات والتقليل من أوجه التفاوت،

ي وضع أنظمة تقنية عالمية للمساعدة �ف
ة من قيمة �ف وبما يتسم به ذلك الهتمام وتلك الخ�ب

ي البلدان النامية، مع مراعاة القضايا والظروف الخاصة بهذه البلدان، 
ي التشجيع عىل اعتماد أنظمة تقنية عالمية �ف

ورغبة منها �ف
ول سيما أقلها نمواً،

ي تطبقها الأطراف المتعاقدة باتخاذ إجراءات شفافة، لوضع أنظمة تقنية 
ي إيلء العتبار الواجب للأنظمة التقنية ال�ت

ورغبة منها �ف
عالمية، عىل أن يشمل ذلك إجراء تحاليل مقارَنة للمزايا وفعالية التكاليف،

افاً منها بأن وضع أنظمة تقنية عالمية توفر مستويات عالية من الحماية، سيشجع فرادى البلدان عىل مراعاتها استنتاجاً بأنها  واع�ت
ستوفر لها ما تحتاجه من حماية وأداء داخل حدود وليتها،

، وكفاءة الوقود، افاً منها بأثر جودة وقود المركبات عىل نتائج التداب�ي المتخذة لحماية البيئة، وصحة الب�ش واع�ت

ي وضع أنظمة تقنية عالمية بموجب هذا التفاق، وبأن عملية وضع 
افاً منها بما تتسم به شفافية الإجراءات من أهمية خاصة �ف واع�ت

ي تضطلع بها الأطراف المتعاقدة عىل هذا التفاق لوضع أنظمتها،
الأنظمة هذه يجب أن تكون متسقة مع العمليات ال�ت

: قد اتفقت عىل ما يىلي

المادة 1

أغراض احتزاق

: تتمثل أغراض هذا التفاق فيما يىلي 1–1

ي وضع أنظمة تقنية عالمية تتعلق 
اك �ف إرساء عملية عالمية تتيح للأطراف المتعاقدة من كافة مناطق العالم إمكانية الش�ت 1–1–1

ي المركبات ذات العجلت، من حيث 
ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف

بأداء المركبات ذات العجلت، والمعدات والقطع ال�ت
السلمة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من ال�قة؛

وضمان إيلء العتبار الواجب والموضوعي، عند وضع أنظمة تقنية عالمية، للأنظمة التقنية القائمة لدى الأطراف المتعاقدة،  2–1–1
ولأنظمة الأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا؛

وضمان الهتمام الموضوعي بتحليل أفضل التكنولوجيات المتاحة، والمزايا النسبية وفعالية التكاليف، حسب القتضاء،  3–1–1
لدى وضع أنظمة تقنية عالمية؛

وضمان شفافية الإجراءات المستعملة لوضع أنظمة تقنية عالمية؛ 4-1–1

وتحقيق مستويات أداء عالية من حيث السلمة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من ال�قة داخل المجتمع العالمي،  5–1–1
والتأكد من أن الإجراءات المتخذة بموجب هذا التفاق ل تسفر عن خفض هذه المستويات داخل حدود الولية القضائية 

؛ ي
ي ذلك عىل المستوى دون الوط�ف

للأطراف المتعاقدة، بما �ف

وخفض الحواجز التقنية أمام التجارة الدولية بتنسيق الأنظمة التقنية القائمة لدى الأطراف المتعاقدة، وأنظمة الأمم المتحدة/ 6–1–1

ي
اللجنة القتصادية لأوروبا، ووضع أنظمة تقنية عالمية جديدة تنظم أداء المركبات ذات العجلت، والمعدات والقطع ال�ت

ي المركبات ذات العجلت، من حيث السلمة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة والوقاية من 
يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف

ال�قة، بما يتماسش مع بلوغ مستويات عالية من السلمة والحماية البيئية إىل جانب الأغراض الأخرى المذكورة أعله؛

والحرص عند وضع وتأسيس أنظمة تقنية عالمية عىل مراعاة ما قد تقتضيه حاجة بلدان معينة، ول سيما البلدان النامية،  7–1–1
من مستويات رصامة مختلفة لتسهيل أنشطتها التنظيمية.

. ف ي�ي مفعول هذا التفاق بالتوازي مع اتفاق عام 1958، دون المساس بالستقلل المؤسسي لأي من التفاق�ي 2–1
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المادة 2

الطراف المتعاتدن والوضل احستشا م

قليمية  ي اللجنة القتصادية لأوروبا )الأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا(، ومنظمات التكامل القتصادي الإ
يجوز للبلدان الأعضاء �ف 1–2

ي اللجنة القتصادية لأوروبا بصفة استشارية وفقاً لأحكام 
ي تُقَبل �ف

ي اللجنة القتصادية لأوروبا والبلدان ال�ت
ي تُنشئها البلدان الأعضاء �ف

ال�ت
ي هذا التفاق.

الفقرة 8 من اختصاصات اللجنة القتصادية لأوروبا، أن تصبح أطرافاً متعاقدة �ف

ي أنشطة معينة للجنة القتصادية لأوروبا وفقاً لأحكام الفقرة 11 من اختصاصات 
ك �ف ي تش�ت

ي الأمم المتحدة، ال�ت
يجوز للبلدان الأعضاء �ف 2–2

ي هذا 
ي تؤسسها هذه البلدان، أن تصبح أطرافاً متعاقدة �ف

قليمية ال�ت اللجنة القتصادية لأوروبا، ولمنظمات التكامل القتصادي الإ
التفاق.

ي يمنحها المجلس 
ي ذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية، ال�ت

يجوز لأي وكالة متخصصة وأي منظمة، بما �ف 3–2

ي
ي مداولت أي فريق عامل خلل نظره �ف

ك بصفتها تلك �ف القتصادي والجتماعي التابع للأمم المتحدة الوضع الستشاري، أن تش�ت
أية مسألة تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة إىل تلك الوكالة أو المنظمة.

المادة 3

الللنة التنزيوية

ي السنة عىل الأقل بهذه الصفة.
يشكل ممثلو الأطراف المتعاقدة اللجنة التنفيذية لهذا التفاق، ويجتمعون مرة �ف 1–3

ي المرفق باء لهذا التفاق.
يرد النظام الداخىلي للجنة التنفيذية �ف 2–3

: تقوم اللجنة التنفيذية بما يىلي 3–3

ي إطار هذا التفاق؛
ي سيتم الضطلع بها �ف

ي ذلك وضع الأولويات للأنشطة ال�ت
�ف تتوىل مسؤولية تنفيذ أحكام هذا التفاق، بما 1–3–3

ي جميع التوصيات والتقارير المقدمة من الأفرقة العاملة فيما يتعلق بوضع أنظمة تقنية عالمية بموجب هذا التفاق؛
النظر �ف 2–3–3

أداء أية مهام أخرى قد تكون لزمة بموجب أحكام هذا التفاق. 3–3–3

ي مجموعة الأنظمة التقنية العالمية المعروضة، 
ي أن تقرر ما إذا كان من المستصوب إدراج أنظمة �ف

للجنة التنفيذية السلطة النهائية �ف 4–3
ووضع أنظمة تقنية عالمية بموجب هذا التفاق.

ي ترد من كافة المصادر ذات الصلة، عندما ترى ذلك مناسباً.
تستخدم اللجنة التنفيذية، لدى قيامها بمهامها، المعلومات ال�ت 5–3

المادة 4

المعايير المنطبقة على النظمة التقنية

ي بموجب المادة 5، أو تطبيقه بموجب المادة 6، استيفاء المعاي�ي التالية:
دراج نظام تق�ف ط لإ يش�ت 1–4

ي المركبات ذات 
ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف

تقديم وصف واضح للمركبات ذات العجلت، والمعدات و/أو القطع ال�ت 1–1–4
العجلت الخاضعة لتلك اللئحة.

: ي بما يىلي
وطاً تف�ف أن تتضمن �ش 2–1–4

النص عىل مستويات أداء عالية من حيث السلمة أو حماية البيئة أو كفاءة الطاقة أو الوقاية من ال�قة؛ 1–2-1–4

والتعب�ي عنها، كلما كان ذلك مناسباً، من حيث الأداء ل من حيث خصائص التصميم. 2–2–1–4
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: وتشمل ما يىلي 3–1–4

ي سيتم بموجبها إثبات المتثال للنظام؛
طريقة الختبار ال�ت 1–3–1–4

نتاج،  حاً واضحاً لعلمات و/أو بطاقات الموافقة أو التصديق المطلوبة للموافقة عىل النوع وتطابق الإ و�ش 2–3–1–4
ي للصانع يقدم عند القتضاء لغرض إدراج اللوائح بموجب المادة 5؛

وط الخاصة بالتصديق الذا�ت أو ال�ش

وعند القتضاء، مهلة دنيا موص بها، تكون معقولة وقائمة عىل اعتبارات عملية، يمنحها الطرف المتعاقد  3–3–1–4
قبل طلب المتثال للأنظمة.

ي عالمي أن يحدد مستويات رصامة أو أداء بديلة ل تنسحب عىل جميع بلدان العالم، وإجراءات اختبار مناسبة، عند 
يجوز لنظام تق�ف 2–4

القتضاء، لتسهيل الأنشطة التنظيمية لدى بلدان معينة، ول سيما البلدان النامية.

المادة 5

الموعة النظمة التقنية العالمية المعروضة

يتم وضع مجموعة للأنظمة التقنية للأطراف المتعاقدة، غ�ي الأنظمة التابعة للأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا والحفاظ عليها،  1–5
وعرضها للتنسيق أو العتماد بوصفها أنظمة تقنية عالمية )تُعرف بمجموعة الأنظمة المعروضة(.

ي مجموعة الأنظمة المعروضة
إدراج الأنظمة التقنية �ف 2–5

ي طبقه الطرف 
ي مجموعة الأنظمة المعروضة أي نظام تق�ف

يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تدرج �ف
ي المستقبل.

المتعاقد أو يقوم بتطبيقه أو اعتمده لغرض تطبيقه �ف

: ي الفقرة 5–2 عىل ما يىلي
يحتوي الطلب المشار إليه �ف 1–2–5

نسخة من هذا النظام؛ 1–1–2–5

ي ذلك الوثائق المتعلقة بأفضل التكنولوجيات المتاحة، والمزايا 
وأي وثائق تقنية متاحة تدعم هذا النظام، بما �ف 2–1–2–5

النسبية، وفعالية التكاليف؛

رادة. ي يوشك وضعها بمحض الإ
وتحديد كل ما يُعرف من المعاي�ي الدولية القائمة وذات الصلة أو ال�ت 3–1–2–5

ي الفقرة 5–2–1 من هذه المادة. 
ي المادة 4 و�ف

وط المنصوص عليها �ف ي ال�ش
ي تستو�ف

ي كل الطلبات ال�ت
تنظر اللجنة التنفيذية �ف 2–2–5

ي مجموعة الأنظمة المعروضة إذا حظي بتصويت بالتأييد وفقاً لأحكام الفقرة 7–1 من المادة 7 من 
ي �ف

ويُدرج النظام التق�ف
ي المجموعة.

ي المدرج �ف
ي النظام التق�ف

المرفق باء. وتُذيَّل الوثائق المقدمة مع الطلب المتعلق بالنظام �ف

ي مجموعة الأنظمة المعروضة اعتباراً من التاريخ الذي تحصل فيه 
ف العام أن النظام موضوع الطلب قد أُدرج �ف يعت�ب الأم�ي 3–2–5

عىل تصويت بالتأييد وفقاً لأحكام الفقرة 5–2–2 من هذه المادة.

إزالة الأنظمة التقنية المدرجة من مجموعة الأنظمة المعروضة 3–5

ي إحدى الحالت التالية:
ي مدرج من مجموعة الأنظمة المعروضة �ف

يزال نظام تق�ف

وطاً تتعلق بنفس العنارص المتصلة بأداء المنتج  ي السجل العالمي، ويمثل �ش
ي عالمي �ف

بعد أن يكون قد تم إدراج نظام تق�ف 1–3–5
ي المجموعة؛

ي المدرج �ف
ي يتناولها النظام التق�ف

وخصائص التصميم ال�ت

ة 5 سنوات لحقة، ما لم تؤكد  نهاية كل ف�ت ي
ي تعقب إدراج النظام بموجب هذه المادة، و�ف

ة الخمس سنوات ال�ت ي نهاية ف�ت
أو �ف 2–3–5

ي مجموعة الأنظمة المعروضة بموجب تصويت بالتأييد وفقاً لأحكام الفقرة 
ي �ف

اللجنة التنفيذية من جديد إدراج النظام التق�ف
7–1 من المادة 7 من المرفق باء؛ 
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ي قد أُدرج أصلً بناء عىل طلبه. ويشمل هذا الطلب 
أو استجابة لطلب يقدمه الطرف المتعاقد خطياً ويكون النظام التق�ف 3–3–5

أسباب إزالة النظام.

إتاحة الوثائق 4–5

ي تنظر فيها اللجنة التنفيذية بموجب هذه المادة.
تتاح للجمهور عامًة كل الوثائق ال�ت

المادة 6

سلل النظمة التقنية العالمية

ي يجري وضعها وإرساؤها بموجب هذه المادة. ويُعرف السجل باسم "السجل 
يتم إنشاء ومسك سجل للأنظمة التقنية العالمية ال�ت 1–6

العالمي".

ي السجل العالمي بتنسيق الأنظمة القائمة
إدراج الأنظمة التقنية العالمية �ف 2–6

ي عالمي منسق فيما يتعلق بعنارص الأداء أو خصائص التصميم 
احاً بوضع نظام تق�ف يجوز لطرف متعاقد أن يقدم اق�ت

ي مجموعة الأنظمة المعروضة أو أية أنظمة تابعة للأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا، 
ي تتناولها الأنظمة التقنية المدرجة �ف

ال�ت
أو كلتيهما.

: ي الفقرة 6–2 ما يىلي
اح المشار إليه �ف يتضمن الق�ت 1–2–6

ح؛ ي العالمي المق�ت
ف الغرض من النظام التق�ف حاً يب�ي �ش 1–1–2–6

وع نص النظام، إذا كان متاحاً؛ ح أو لم�ش ي العالمي المق�ت
ووصفاً مفصلً للنظام التق�ف 2–1–2–6

ي التقـرير المطلوب بموجـب أحكام الفقرة 
ي قد تسهل تحليل القضـايا الواجب تناولها �ف

والوثائق المتاحة ال�ت 3–1–2–6
6–2–4–2–1 من هذه المادة؛

ي مجموعة الأنظمة المعروضة، وأية أنظمة تابعة للأمم المتحدة/اللجنة 
وقائمة بكل الأنظمة التقنية الواردة �ف 4–1–2–6

ي العالمي 
ي يتناولها النظام التق�ف

القتصادية لأوروبا، تتناول نفس عنارص الأداء أو خصائص التصميم ال�ت
ح؛ المق�ت

رادة. ي تم وضعها بمحض الإ
وتحديد ما يُْعرَف من المعاي�ي الدولية القائمة وذات الصلة ال�ت 5–1–2–6

اح تش�ي إليه الفقرة 6–2–1 من هذه المادة إىل اللجنة التنفيذية. م كل اق�ت يقدَّ 2–2–6

ي الفقرة 
ي المادة 4 و�ف

وط المنصوص عليها �ف ي ال�ش
اح تقرر أنه ل يستو�ف ل تحيل اللجنة التنفيذية إىل أي فريق عامل أي اق�ت  3–2–6

احات الأخرى إىل فريق عامل مختص. 6–2–1 من هذه المادة. ويجوز لها أن تحيل كل الق�ت

ي عالمي عن طريق التنسيق، يلجأ الفريق إىل استخدام إجراءات 
اح يحال إىل الفريق العامل بوضع نظام تق�ف استجابة لق�ت 4–2–6

: يىلي شفافة، لتحقيق ما

ي عالمي وذلك من خلل الإجراءات التالية:
وضع توصيات بشأن نظام تق�ف 1–4–2–6

ح والحاجة إىل وضع مستويات بديلة  ي العالمي المق�ت
دراسة الغرض من النظام التق�ف 1–1–4–2–6
فيما يتعلق بال�امة أو الأداء؛

ي مجموعة الأنظمة المعروضة وأية أنظمة تابعة 
واستعراض كافة الأنظمة التقنية المدرجة �ف 2–1–4–2–6

للأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا، تتناول نفس عنارص الأداء؛

ي الفقرة 6–2–4–1–2 من هذه المادة؛
واستعراض أية وثائق مذيلة بالأنظمة المشار إليها �ف 3–1–4–2–6
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ي
ي النظام التق�ف

واستعراض عمليات التقييم المتاحة للتكافؤ الوظيفي فيما يتعلق بالنظر �ف 4–1–4-2–6
ي ذلك عمليات تقييم المعاي�ي ذات الصلة؛

ح، بما �ف العالمي المق�ت

ي
ي العالمي الجاري وضعه يستجيب للهدف المعلن عنه �ف

والتحقق من أن النظام التق�ف 5–1-4–2–6
ي المادة 4؛

النظام وللمعاي�ي المنصوص عليها �ف

ي بموجب اتفاق عام 1958.
مكانية وضع النظام التق�ف وإيلء العتبار الواجب لإ 6–1–4–2–6

: يٌقدم إىل اللجنة التقنية ما يىلي 2–4–2–6

ي العالمي، 
ي يعرض التوصية المقدمة من الفريق فيما يتعلق بالنظام التق�ف تقرير كتا�ب 1–2–4–2-6

ح دراسته  ي بحثها لصياغة توصيته، وي�ش
ويتضمن كل البيانات والمعلومات التقنية ال�ت

ر  ي ت�ب
ف الأسباب ال�ت

ِّ ي الفقرة 6–2–4–1 من هذه المادة، ويب�ي
للمعلومات المشار إليها �ف

وط ونهج تنظيمية بديلة تم النظر فيها؛ ح أسباب رفض أية �ش ي ذلك �ش
توصياته، بما �ف

ي عالمي يوص به.
ونص أي نظام تق�ف 2–2–4–2–6

: تعتمد اللجنة التنفيذية إجراءات شفافة لدى قيامها بما يىلي 5–2–6

ي العالمي، والتقرير، قائمة عىل تنفيذ الأنشطة المبينة 
تحديد ما إذا كانت التوصيات المتعلقة بالنظام التق�ف 1–5–2–6

ت اللجنة التنفيذية أن هذه التوصيات،  ي الفقرة 6–2–4–1 من هذه المادة تنفيذاً كافياً وشاملً. وإذا اعت�ب
�ف

ي العالمي الموص به غ�ي كافية، إن كان لها وجود، تعيد النظام والتقرير إىل 
والتقرير، و/أو نص النظام التق�ف

الفريق العامل قصد المراجعة أو التكملة؛

ي الفقرة 7–2 من المادة 7 من 
ي عالمي موص به وفقاً للإجراءات المنصوص عليها �ف

ي وضع نظام تق�ف
النظر �ف 2–5–2–6

ي السجل العالمي بتصويت اللجنة التنفيذية عليه بالإجماع.
المرفق باء. ويُدرج النظام �ف

ي السجل العالمي من تاريخ تصويت اللجنة التنفيذية عليه بالإجماع.
ي العالمي قد أُدرج �ف

يُعت�ب أن النظام التق�ف 6–2–6

ي السجل العالمي من جانب اللجنة التنفيذية، بتذييل نسخ من جميع 
ي العالمي �ف

تقوم الأمانة، حال إدراج النظام التق�ف 7–2–6
اح المقدم عملً بأحكام الفقرة 6–2–1 من هذه المادة والتوصيات والتقرير  ي ذلك الق�ت

�ف الوثائق ذات الصلة بهذا النظام بما
ي الفقرة 6–2–4–2–1 من هذه المادة.

المنصوص عليهما �ف

ي السجل العالمي
إدراج أنظمة تقنية عالمية جديدة �ف 3–6

ي عالمي جديد بشأن عنارص أداء أو خصائص تصميم لم تتناولها 
احاً بوضع نظام تق�ف يجوز لطرف متعاقد أن يقدم اق�ت

ي أنظمة الأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا.
ي مجموعة الأنظمة المعروضة أو �ف

الأنظمة التقنية الواردة �ف

: ي الفقرة 6–3 ما يىلي
اح المشار إليه �ف يتضمن الق�ت 1–3–6

مكان إىل بيانات موضوعية؛ ح يستند قدر الإ ي العالمي الجديد المق�ت
ف الغرض من النظام التق�ف حاً يب�ي �ش 1–1–3–6

وع نص النظام، إن ُوجد؛ ح أو م�ش ي العالمي الجديد المق�ت
ووصفاً ل�د النظام التق�ف 2–1–3–6

ي التقرير المطلوب بموجب أحكام الفقرة 6–3–4–2–1
وأية وثائق متاحة قد تي�ِّ تحليل القضايا الواجب تناولها �ف 3–1–3–6

من هذه المادة؛

رادة. وتحديد ما يُعرف من معاي�ي دولية قائمة وذات صلة تم وضعها بمحض الإ 4–1–3–6

ي الفقرة 6–3–1 من هذه المادة إىل اللجنة التنفيذية.
اح مشار إليه �ف م كل اق�ت يقدَّ 2–3–6



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

70

ي المادة 4 والفقرة 
وط المنصوص عليها �ف ي ال�ش

اح تعت�ب أنه ل يستو�ف ل تحيل اللجنة التنفيذية إىل أي فريق عامل أي اق�ت  3–3–6
احات الأخرى إىل فريق عامل مختص. 6–3–1 من هذه المادة. ويجوز لها أن تحيل كل الق�ت

ي عالمي جديد، يلجأ الفريق إىل استخدام إجراءات شفافة للقيام 
اح يتلقاه الفريق العامل لوضع نظام تق�ف واستجابة لق�ت 4–3–6

: بما يىلي

ي عالمي جديد وذلك من خلل:
وضع توصيات بشأن نظام تق�ف 1-4–3-6

ح والحاجة إىل تحديد مستويات  ي العالمي الجديد المق�ت
دراسة الغرض من النظام التق�ف 1–1–4-3–6

بديلة فيما يتعلق بال�امة أو الأداء؛

ودراسة الجدوى التقنية؛ 2–1–4–3–6

ودراسة الجدوى القتصادية؛ 3–1-4–3–6

وط أو نهج تنظيمية بديلة تم النظر  ي تنطوي عليها أية �ش
ودراسة المزايا، بما فيها تلك ال�ت 4–1–4–3–6

فيها؛

ي
وط والنهج التنظيمية البديلة ال�ت ومقارنة فعالية التكاليف الممكنة للنظام الموص به بال�ش 5–1-4-3–6

تم النظر فيها؛

ي
ي العالمي الجاري وضعه يستجيب للهدف المعلن عنه �ف

والتحقق من أن النظام التق�ف 6–1–4–3–6
ي المادة 4؛

النظام وللمعاي�ي المنصوص عليها �ف

ي بموجب اتفاق عام 1958.
مكانية وضع النظام التق�ف وإيلء العتبار الواجب لإ 7–1–4–3–6

: يقدم إىل اللجنة التنفيذية ما يىلي 2–4–3–6

ي العالمي الجديد 
تقرير خطي يعرض التوصية المقدمة من الفريق فيما يتعلق بالنظام التق�ف 1–2–4–3–6

ح  ي العتبار لصياغة توصيته، وي�ش
ي أخذت �ف

ويتضمن كل البيانات والمعلومات التقنية ال�ت

ي
ف الأسباب ال�ت ي الفقرة 6–3–4–1 من هذه المادة، ويب�ي

دراسته للمعلومات المشار إليها �ف
وط ونهج تنظيمية بديلة تم النظر  ح أسباب رفض أية �ش ي ذلك �ش

ر توصياته، بما �ف ت�ب
فيها؛

ي عالمي جديد يوص به.
ونص نظام تق�ف 2–2–4–3–6

: تستخدم اللجنة التنفيذية إجراءات شفافة للقيام بما يىلي 5–3–6

ي العالمي الجديد والتقرير قائمة عىل تنفيذ الأنشطة 
تحديد ما إذا كانت التوصيات المتعلقة بالنظام التق�ف 1–5–3–6

ت اللجنة التنفيذية أن هذه  ي الفقرة 6–3–4–1 من هذه المادة تنفيذاً كافياً وشاملً. وإذا اعت�ب
المشار إليها �ف

ي العالمي الجديد الموص به غ�ي كافية، إن وجدت، تعيد النظام 
التوصيات، والتقرير، و/أو نص النظام التق�ف

والتقرير إىل الفريق العامل قصد المراجعة أو التكملة. 

ي الفقرة 7–2 من المادة 7 من 
ي عالمي موص به وفقاً للإجراءات المنصوص عليها �ف

ي وضع نظام تق�ف
النظر �ف 2–5–3–6

ي السجل العالمي بتصويت أعضاء اللجنة التنفيذية عليه بالإجماع.
المرفق باء. ويدرج النظام �ف

ي السجل العالمي من تاريخ تصويت اللجنة التنفيذية عليه بالإجماع. 
ي العالمي قد أدرج �ف

يعت�ب أن النظام التق�ف 6–3–6

ي السجل العالمي من جانب اللجنة التنفيذية، بتذييل نسخ من 
ي العالمي الجديد �ف

تقوم الأمانة، حال إدراج النظام التق�ف 7–3–6
اح المقدم عملً بأحكام الفقرة 6–3–1 من هذه المادة والتوصيات  ي ذلك الق�ت

جميع الوثائق ذات الصلة بهذا النظام بما �ف
ي الفقرة 6–3–4–2–1 من هذه المادة.

والتقرير المنصوص عليهما �ف
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ي السجل العالمي
تعديل الأنظمة التقنية العالمية المدرجة �ف 4–6

ي الفقرة 6–3
ي السجل العالمي بموجب هذه المادة للإجراءات المشار إليها �ف

ي مدرج �ف
تخضع عملية تعديل أي نظام تق�ف

ي السجل العالمي.
ي عالمي جديد �ف

من هذه المادة المتعلقة بإدراج نظام تق�ف

إتاحة الوثائق 5–6

ي إطار التوصية بالأنظمة التقنية العالمية بموجب 
ي ينظر فيها الفريق العامل أو يضعها �ف

تتاح للجمهور عامًة كل الوثائق ال�ت
هذه المادة.

المادة 7

اعتما  النظمة التقنية العالمية واإلشعا  بتطبيقها

ي
ام بإخضاع النظام التق�ف ف ي عالمي بموجب المادة 6 من هذا التفاق الل�ت

عىل الطرف المتعاقد الذي يصوت لصالح وضع نظام تق�ف 1–7
ي عىل وجه ال�عة. 

ي قوانينه أو لوائحه والسعي لتخاذ قرار نها�أ
ي �ف

ي يتبعها ذلك الطرف المتعاقد لعتماد هذا النظام التق�ف
للعملية ال�ت

ف العام خطياً بالتاريخ الذي سيبدأ فيه تطبيق ذلك  ي قوانينه أو لوائحه، الأم�ي
يخِطر الطرف المتعاقد، الذي يعتمد نظاماً تقنياً عالمياً �ف 2–7

ي العالمي أك�ش من مستوى 
ف )60( يوماً من تاريخ القرار باعتماد النظام. وإذا تضمن النظام التق�ف ي غضون ست�ي

النظام. ويقدم الإخطار �ف
ي اختارها الطرف المتعاقد فيما يتعلق بال�امة أو الأداء.

ي الإخطار المستويات ال�ت
واحد فيما يتعلق بال�امة أو الأداء، تحدد �ف

ي قوانينه أو لوائحه، بإخطار 
ي العالمي �ف

ي الفقرة 7–1 من هذه المادة، وقرر عدم اعتماد النظام التق�ف
يقوم طرف متعاقد، تم تحديده �ف 3–7

ف )60( يوماً من تاريخ القرار. ي غضون ست�ي
ف العام خطياً بقراره مع تعليل ذلك القرار. ويقدم الإخطار �ف الأم�ي

ي السجل 
ة سنة من تاريخ إدراج النظام �ف ي الفقرة 7–1 من هذه المادة، ولم يكن قد عمد بعد نهاية ف�ت

يقوم طرف متعاقد، تم تحديده �ف 4–7
ي إطار عمليته الوطنية. 

ي قوانينه أو لوائحه، بتقديم تقرير عن وضع النظام �ف
العالمي إىل اعتماد هذا النظام أو قرر عدم اعتماده �ف

ة. وكل  ة سنة لحقة، إذا لم يتخذ الطرف المتعاقد أياً من الإجراءين المذكورين عند انتهاء تلك الف�ت ويقدم هذا التقرير عن كل ف�ت
تقرير يُطلب تقديمه بموجب هذه الفقرة يجب أن:

، مع ذكر التاريخ المتوقع لتخاذه؛ ي
يتضمن وصفاً للخطوات المتخذة خلل السنة المنقضية لتقديم النظام واتخاذ قرار نها�أ 1–4–7

ي يشملها التقرير.
ة السنة ال�ت ي أجل أقصاه 60 يوماً بعد انتهاء ف�ت

ف العام �ف م إىل الأم�ي ويقدَّ 2–4–7

ف العام خطياً بالتاريخ  ي قوانينه أو لوائحه، بإخطار الأم�ي
ي عالمي ولم يعتمده �ف

يقوم طرف متعاقد يقبل منتجات تمتثل لنظام تق�ف 5–7
ة القبول. وإذا تضمن  ف )60( يوماً من بداية ف�ت ي غضون ست�ي

الذي بدأ يقبل فيه تلك المنتجات. ويقدم الطرف المتعاقد الإخطار �ف
ي اختارها الطرف المتعاقد 

ي الإخطار المستويات ال�ت
ف �ف ي العالمي أك�ش من مستوى واحد فيما يتعلق بال�امة أو الأداء، يب�ي

النظام التق�ف
فيما يتعلق بال�امة أو الأداء. 

ي قوانينه أو لوائحه نظاماً تقنياً عالمياً أن يقرر إبطال أو تعديل النظام المعتمد. وقبل اتخاذه هذا القرار، 
يجوز لطرف متعاقد اعتمد �ف 6–7

ي اتخاذ هذا الإجراء. وينطبق هذا الحكم 
ي حملته عىل النظر �ف

ف العام خطياً بنيته تلك مع ذكر الأسباب ال�ت يخطر الطرف المتعاقد الأم�ي
بشأن الإخطار أيضاً عىل الطرف المتعاقد الذي قبل منتجات بموجب الفقرة 7–5 وينوي الكف عن قبولها. ويخطر الطرف المتعاقد 
ف )60( يوماً من ذلك القرار. وبناًء عىل الطلب، يقدم الطرف المتعاقد  ي غضون ست�ي

جديد �ف ف العام بقراره اعتماد أي نظام معدل أو الأم�ي
عىل الفور نسخاً من النظام المعدل هذا أو من نظام جديد إىل الأطراف الأخرى المتعاقدة. 
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المادة 8

حل النفاعات
ي عالمي قائم.

تحال إىل اللجنة التنفيذية قصد التسوية النـزاعات المتعلقة بأحكام نظام تق�ف 1–8

مكان، عن طريق  ف متعاقدين أو أك�ش فيما يتعلق بتفس�ي أو تطبيق أحكام هذا التفاق، قدر الإ ف طرف�ي ي قد تنشأ ب�ي
تحل النـزاعات ال�ت 2–8

ف أو الأطراف. وإذا تعذر حل النـزاعات بهذه الطريقة، جاز للأطراف المتعاقدة أن تطلب إىل  ف الطرف�ي التشاور أو التفاوض فيما ب�ي
اللجنة التنفيذية حلها وفقاً لأحكام الفقرة 7–3 من المادة 7 من المرفق باء.

المادة 9

كيزية احنضمام كطرف اتعاتد

ي هذا التفاق، وذلك إما:
ي المادة 2 أن تصبح أطرافاً متعاقدة �ف

قليمية المشار إليها �ف يجوز للبلدان ولمنظمات التكامل القتصادي الإ 1–9

بالتوقيع عىل التفاق دون إبداء تحفظات فيما يتعلق بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه؛ 1–1–9

أو بالتوقيع رهن التصديق عىل التفاق أو قبوله أو الموافقة عليه، يليه التصديق أو القبول أو الموافقة؛ 2–1–9

أو بقبول التفاق؛  3–1–9

أو بالنضمام إىل التفاق. 4–1–9

ف العام. يودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو النضمام لدى الأم�ي 2–9

حال اكتساب صفة الطرف المتعاقد: 3–9

ي
فادة بالنظام التق�ف قليمية، بعد بدء نفاذ هذا التفاق، إخطاراً وفقاً لأحكام المادة 7 للإ يقدم كل بلد أو منظمة للتكامل الإ 1–3–9

ي السجل العالمي وفقاً لأحكام المادة 6، الذي ينوي اعتماده وبالقرار 
العالمي )الأنظمة التقنية العالمية(، إن وجد، المدرج �ف

ي قوانينه أو لوائحه. وإذا تضمن 
الذي اتخذه لقبول منتجات تمتثل لأي من هذه الأنظمة التقنية العالمية، دون اعتمادها �ف

ي اعتمدها الطرف 
ف الإخطار المستويات ال�ت

ّ ي العالمي أك�ش من مستوى واحد فيما يتعلق بال�امة أو الأداء، يب�ي
النظام التق�ف

المتعاقد، أو قبلها، فيما يتعلق بال�امة أو الأداء؛

ي إطار المسائل الداخلة ضمن نطاق اختصاصها، أن الدول الأعضاء فيها 
قليمية، �ف تعلن كل منظمة للتكامل القتصادي الإ 2–3–9

ي ذلك سلطة اتخاذ قرارات تلزم الدول الأعضاء فيها. 
ي مجالت يشملها هذا التفاق، بما �ف

فوضت صلحيات �ف

ي تعد ضمن الأطراف المتعاقدة عىل التفاق، صفتها كأطراف متعاقدة عندما تسحب 
قليمية، ال�ت تفقد منظمات التكامل القتصادي الإ 4–9

ف العام علماً بذلك.  ي الفقرة 9–3–2 من هذه المادة، وتحيط الأم�ي
منها الصلحيات المشار إليها �ف

المادة 10

التوتيل

يفتح باب التوقيع عىل هذا التفاق اعتباراً من 25 حزيران/يونيه 1998. 1–10

يظل باب التوقيع عىل هذا التفاق مفتوحاً إىل أن يبدأ نفاذه. 2–10
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المادة 11

بدء النزاذ

ف )30( الذي يىلي التاريخ الذي يصبح فيه ما ل يقل  ل يتجزأ منه، اعتباراً من اليوم الثلث�ي ي تشكل جزءاً
يبدأ نفاذ هذا التفاق ومرفقاته، ال�ت 1–11

قليمية أطرافاً متعاقدة عملً بأحكام المادة 9. ويجب أن يشمل هذا العدد  عن خمسة )5( بلدان و/أو منظمات للتكامل القتصادي الإ
الأد�ف المحدد بخمسة )5( الجماعة الأوروبية والوليات المتحدة الأمريكية واليابان.

ي الفقرة 
ي الفقرة 11–1 من هذه المادة بعد مرور خمسة ع�ش )15( شهراً عىل التاريخ المحدد �ف

وط الواردة �ف وأما إذا لم تستوف ال�ش 2–11
ف )30( الذي يىلي التاريخ الذي تصبح  ل يتجزأ منه، اعتباراً من اليوم الثلث�ي ي تشكل جزءاً

10–1، فيبدأ نفاذ هذا التفاق ومرفقاته ال�ت
قليمية أطرافاً متعاقدة عملً بأحكام المادة 9. ول يجوز أن يحل تاريخ بدء  فيه ثمانية )8( بلدان و/أو منظمات للتكامل القتصادي الإ
ي الفقرة 10–1. ويجب أن يكون واحداً )1( عىل الأقل من أصل 

ة ستة ع�ش )16( شهراً عىل التاريخ المحدد �ف ي ف�ت
النفاذ هذا قبل م�ف

الأطراف الثمانية )8( المنصوص عليها إما الجماعة الأوروبية أو الوليات المتحدة الأمريكية أو اليابان.

قليمية تصبح طرفاً متعاقداً يبدأ نفاذ هذا التفاق بالنسبة للبلد الذي يصبح طرفاً متعاقداً فيه أو بالنسبة لمنظمة للتكامل القتصادي الإ 3–11
قليمية صك التصديق  ف )60( يوماً من تاريخ إيداع هذا البلد أو منظمة التكامل القتصادي الإ فيه بعد �يان مفعوله وذلك بعد ست�ي

أو القبول أو الموافقة أو النضمام.

المادة 12

احنسحاب ان احتزاق

ف العام خطياً بذلك. يجوز لطرف متعاقد أن ينسحب من هذا التفاق بإشعار الأم�ي 1–12

ف العام الإشعار عملً بأحكام  ي�ي مفعول انسحاب أي طرف متعاقد من هذا التفاق بعد سنة من التاريخ الذي يتلقى فيه الأم�ي 2–12
الفقرة 12–1 من هذه المادة.

المادة 13

تعديل احتزاق

ف العام الذي يقوم بإرسالها إىل كافة  حة للأم�ي ح تعديلت لهذا التفاق ومرفقاته. وتقدم التعديلت المق�ت يجوز لطرف متعاقد أن يق�ت 1–13
الأطراف المتعاقدة. 

ح والمرسل وفقاً لأحكام الفقرة 13–1 من هذه المادة عند انعقاد اجتماعها المقرر القادم.  ي التعديل المق�ت
تنظر اللجنة التنفيذية �ف 2–13

ف ة والمصوتة، تبلغ اللجنة التنفيذية التعديل إىل الأم�ي ي حالة التصويت بالإجماع عىل التعديل من جانب الأطراف المتعاقدة الحارصف
�ف 3–13

العام الذي يقوم حينئٍذ بتعميمه عىل كافة الأطراف المتعاقدة. 

ي حال لم يُبِد أي طرف 
يعت�ب التعديل المعمم وفقاً لأحكام الفقرة 13–3 من هذه المادة أنه حظي بقبول جميع الأطراف المتعاقدة، �ف 4–13

اض، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لكافة  غياب مثل هذا الع�ت ي
ة ستة )6( أشهر من تاريخ التعميم. و�ف ي غضون ف�ت

اضاً عليه �ف متعاقد اع�ت
ي هذه الفقرة.

ة الشهور الستة )6( المشار إليها �ف ي ثلثة )3( أشهر عىل انتهاء ف�ت
الأطراف المتعاقدة بعد م�ف

حال إبداء مثل هذا  ي
ح. و�ف اض عىل التعديل المق�ت ف العام، بأ�ع وقت ممكن، بإشعار كافة الأطراف المتعاقدة بأي اع�ت يقوم الأم�ي 5–13

اض، يعت�ب أن التعديل لم يقبل ول يكون له أي مفعول عىل الإطلق. الع�ت
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المادة 14

الو يل
ف العام، بأ�ع وقت ممكن،  ف العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذا التفاق. وبالإضافة إىل مهام الوديع الأخرى، يخطر الأم�ي الأم�ي

: الأطراف المتعاقدة بما يىلي

إدراج الأنظمة التقنية أو سحبها بموجب المادة 5.  1–14

وضع أنظمة تقنية عالمية أو تعديلها بموجب المادة 6. 2–14

الإشعارات الواردة بموجب المادة 7. 3–14

9 و10. ف التوقيع والقبول والنضمام وفقاً لأحكام المادت�ي 4–14

الإشعارات الواردة وفقاً لأحكام المادة 9. 5–14

ي يبدأ فيها نفاذ هذا التفاق بالنسبة للأطراف المتعاقدة وفقاً لأحكام المادة 11.
التواريخ ال�ت 6–14

الإشعارات المتعلقة بالنسحاب من هذا التفاق والواردة وفقاً لأحكام المادة 12. 7–14

تاريخ بدء نفاذ أي تعديل لهذا التفاق وفقاً لأحكام المادة 13. 8–14

الإشعارات الواردة وفقاً لأحكام المادة 15 فيما يتعلق بالأقاليم. 9–14

المادة 15

ااتدا  نطاق احتزاق إلى التاليم

يمتد نطاق هذا التفاق ليشمل أي إقليم أو أقاليم تابعة لطرف متعاقد يتحمل عنها مسؤولية علقاتها الدولية، ما لم يحدد الطرف  1–15
المتعاقد خلف ذلك قبل بدء نفاذ التفاق لدى ذلك الطرف المتعاقد.

قليم أو تلك الأقاليم وفقاً لأحكام المادة 12. يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذا التفاق عىل انفراد بالنسبة لذلك الإ 2–15

المادة 16

الاانة

أمانة هذا التفاق هي الأمانة التنفيذية للأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا. 

وتضطلع الأمانة التنفيذية بالمهام التالية:

إعداد اجتماعات اللجنة التنفيذية والأفرقة العاملة؛ 1–16

ي ترد وفقاً لأحكام هذا التفاق إىل الأطراف المتعاقدة؛
ها من المعلومات الأخرى ال�ت وإرسال التقارير وغ�ي 2–16

ي تسندها إليها اللجنة التنفيذية. 
والضطلع بالمهام ال�ت 3–16
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المرفق ألف 
التعاريف

لأغراض هذا التفاق، تنطبق التعاريف التالية:

ي عبارة "قبول" الإجراء الذي يتخذه طرف متعاقد 
ي يتم وضعها بموجب هذا التفاق، تع�ف

فيما يتعلق بالأنظمة التقنية العالمية ال�ت –1
ي قوانينه ولوائحه.

ي العالمي �ف
ي عالمي إىل سوقه دون أن يكون قد اعتمد هذا النظام التق�ف

للسماح بدخول منتجات تمتثل لنظام تق�ف

ف ي قوان�ي
ي عالمي �ف

ي عبارة "اعتماد" ن�ش نظام تق�ف
ي يتم وضعها بموجب هذا التفاق، تع�ف

فيما يتعلق بالأنظمة التقنية العالمية ال�ت –2
ولوائح طرف متعاقد.

ي عبارة "تطبيق" الإجراء الذي يُطلب بموجبه إىل طرف 
ي يتم وضعها بموجب هذا التفاق، تع�ف

فيما يتعلق بالأنظمة التقنية العالمية ال�ت –3
؛ وبمع�ف آخر، تاريخ �يان النظام داخل الولية القضائية لطرف متعاقد. ف ي عالمي اعتباراً من تاريخ مع�ي

متعاقد المتثال لنظام تق�ف

ي عبارة "مادة" أي مادة من مواد هذا التفاق.
تع�ف  –4

ض عليها أي طرف متعاقد حارصف ومصوت وفقاً لأحكام الفقرة 7–2 من  ي عبارة "تصويت بالإجماع" التصويت بشأن مسألة ل يع�ت
تع�ف  –5

المادة 7 من المرفق باء.

ي هذا التفاق. 
قليمية، يكون طرفاً متعاقداً �ف ي عبارة "طرف متعاقد" أي بلد، أو منظمة للتكامل القتصادي الإ

تع�ف  –6

ي تؤثر خصائصها 
ي المركبات ذات العجلت" المعدات أو القطع ال�ت

ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها �ف
ي عبارة "المعدات والقطع ال�ت

تع�ف  –7
عىل الأداء من حيث السلمة أو حماية البيئة أو كفاءة الطاقة أو الوقاية من ال�قة. وتشمل هذه المعدات والقطع أنظمة العادم 
والإطارات المطاطية والمحركات والدروع الصوتية وأجهزة التحذير المقاومة لل�قة وأجهزة التنبيه وأنظمة شد الأطفال، ولكنها ل تقت�

عليها. 

ي السجل العالمي وفقاً لأحكام هذا التفاق.
ي عالمي قائم" نظاماً تقنياً عالمياً أدرج �ف

ي عبارة "نظام تق�ف
تع�ف  –8

ي مجموعة الأنظمة المعروضة وفقاً لأحكام هذا التفاق.
ي مدرج" نظاماً تقنياً وطنياً أو إقليمياً أدرج �ف

ي عبارة "نظام تق�ف
تع�ف  –9

ي الذي يضعه طرف متعاقد والذي بموجبه ينبغي لصانع المركبات ذات العجلت، 
ط القانو�ف ي للصانع" ال�ش

ي عبارة "التصديق الذا�ت
تع�ف  –10

ي يمكن تركيبها و/أو استخدامها عىل المركبات ذات العجلت، أن يشهد عىل أن كل عربة أو قطعة معدات 
والمعدات و/أو القطع ال�ت

وطاً تقنية محددة.  ي �ش
ي السوق تستو�ف

أو قطعة غيار يدخلها الصانع �ف

ي يشملها 
قليمية" منظمة تتشكل وتتألف من بلدان ذات سيادة، لديها اختصاص بالمسائل ال�ت ي عبارة "منظمة للتكامل القتصادي الإ

تع�ف  –11
ي ذلك سلطة اتخاذ قرارات تلزم جميع البلدان الأعضاء فيها بشأن هذه المسائل.

هذا التفاق، بما �ف

ف العام للأمم المتحدة. ف العام" الأم�ي ي عبارة "الأم�ي
تع�ف  –12

اكه فيها. وتشمل  ي عبارة "إجراءات شفافة" إجراءات مصممة لزيادة وعي الجمهور بعملية وضع الأنظمة بموجب هذا التفاق، وإ�ش
تع�ف  –13

: هذه الإجراءات ن�ش ما يىلي

الإشعارات باجتماعات الأفرقة العاملة واللجنة التنفيذية؛ –1

ووثائق العمل والوثائق الختامية. –2

ي المناسبات التالية:
بلغ الآراء والحجج �ف كما تتيح هذه الإجراءات الفرصة لإ

اجتماعات الأفرقة العاملة، من خلل منظمات تحظى بمركز استشاري؛ –1

واجتماعات الأفرقة العاملة واللجنة التنفيذية، وذلك من خلل التشاور قبل الجتماع مع ممثىلي الأطراف المتعاقدة. –2
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ي عبارة "الموافقة عىل النوع" موافقة خطية يقدمها طرف متعاقد )أو سلطة مختصة يعينها طرف متعاقد( تشهد عىل أن المركبة 
تع�ف  –14

ويج  طاً مسبقاً ل�ت وطاً تقنية محددة، وتشكل �ش ي �ش
و/أو أية معدات و/أو قطع يمكن تركيبها و/أو استخدامها عىل المركبة، تستو�ف

ي السوق. 
المركبة أو المعدات أو القطع �ف

ي عبارة "أنظمة الأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا" أنظمة الأمم المتحدة/اللجنة القتصادية لأوروبا المعتمدة بموجب اتفاق 
تع�ف  –15

.1958 عام

ي تقديم توصيات 
ي عبارة "الفريق العامل" هيئة فرعية تقنية متخصصة تعمل تحت رعاية اللجنة القتصادية لأوروبا وتتمثل مهمتها �ف

تع�ف  –16
ي إدخال تعديلت عىل الأنظمة التقنية العالمية 

ي السجل العالمي والنظر �ف
دراجها �ف بشأن وضع أنظمة تقنية عالمية منسقة أو جديدة لإ

ي السجل العالمي.
المدرجة �ف

ي يمكن 
ي عبارة "اتفاق عام 1958" التفاق بشأن اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلت والمعدات والقطع ال�ت

تع�ف  –17
اف المتبادل بالموافقات الممنوحة عىل أساس هذه المواصفات. وط الع�ت ي المركبات ذات العجلت، و�ش

تركيبها و/أو استخدامها �ف

المرفق باء 
تكوين اللجنة التنفيذية ونظامها الداخلي

المادة 1

ي اللجنة التنفيذية عىل الأطراف المتعاقدة.
تقت� العضوية �ف

المادة 2

ي اللجنة التنفيذية.
كل الأطراف المتعاقدة أعضاء �ف

المادة 3

ي الفقرة 3–2 من هذه المادة، يكون لكل طرف متعاقد صوت واحد.
فيما عدا ما هو منصوص عليه �ف 1–3

ي هذا التفاق، تمارس منظمة 
إذا كانت منظمة إقليمية للتكامل القتصادي وواحدة أو أك�ش من الدول الأعضاء فيها أطرافاً متعاقدة �ف 2–3

ي التصويت بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول 
ي المسائل الداخلة ضمن نطاق اختصاصها، حقها �ف

قليمية، �ف التكامل القتصادي الإ
ي التصويت إذا مارست إحدى الدول الأعضاء 

ي هذا التفاق. ول تمارس هذه المنظمة حقها �ف
ي هي أطراف متعاقدة �ف

الأعضاء فيها ال�ت
فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 

المادة 4

ي
قليمية ال�ت ط حضوره لكي تدىلي منظمة التكامل القتصادي الإ دلء بصوته. ول يش�ت اً للإ عىل الطرف المتعاقد أن يكون حارصف

ينتمي إليها بصوتها. 

المادة 5

ي المطلوب لإجراء التصويت بحضور ما ل يقل عن نصف عدد الأطراف المتعاقدة. 
يكتمل النصاب القانو�ف 1–5

ي بموجب هذه المادة، وتحديد عدد الأطراف المتعاقدة المطلوب لتشكيل ثلث الأطراف المتعاقدة 
لأغراض تحديد النصاب القانو�ف 2–5

قليمية والدول الأعضاء  ة والمصوتة بموجب الفقرة 7–1 من المادة 7 من هذا المرفق، تحسب منظمة التكامل القتصادي الإ الحارصف
فيها كطرف متعاقد واحد.
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اتفاق بشأن وضع أنظمة تقنية عالمية تسري على المركبات ذات العجالت، والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها و/أو استخدامها  المرفق الثالل
يف المركبات ذات العجالت جنيف، 25 حزيران/يونيه 1998

المادة 6

تنتخب اللجنة التنفيذية، خلل دورتها الأوىل من كل سنة تقويمية، رئيساً ونائب رئيس ضمن أعضائها. وينتخب الرئيس ونائب الرئيس  1–6
ة والمصوتة.  ي جميع الأطراف المتعاقدة الحارصف

بموافقة ثل�ش

ف . ول يكون الرئيس ونائب الرئيس منتمي�ي ف ف متتاليت�ي ة تزيد عىل سنت�ي ل يكون الرئيس ول نائب الرئيس منتمياً لنفس الطرف المتعاقد لف�ت  2–6
ي أي سنة. 

لنفس الطرف المتعاقد �ف

المادة 7

ة والمصوتة  ي مجموعة الأنظمة المعروضة بموافقة ما ل يقل عن ثلث عدد الأطراف المتعاقدة الحارصف
قليمي �ف ي أو الإ

يدرج النظام الوط�ف 1–7
ي المادة 5–2 من هذا المرفق(، أو ثلث العدد الإجماىلي للأصوات المدىل بها، حسب ما هو أنسب للحصول 

)وفقاً لما هو منصوص عليه �ف
، ينبغي أن يشمل تصويت ثلث عدد الأطراف المتعاقدة صوت الجماعة الأوروبية أو اليابان  ف كلتا الحالت�ي ي

عىل تصويت بالتأييد. و�ف
أو الوليات المتحدة، إذا كان واحد منها طرفاً متعاقداً. 

ي عالمي مدرج فيه ويعدل هذا التفاق بتصويت الأطراف المتعاقدة 
ي السجل العالمي، ويعدل نظام تق�ف

ي عالمي �ف
يدرج نظام تق�ف 2–7

ض عىل مسألة ينبغي التصويت عليها بالإجماع  ة والمصوتة عليه بالإجماع. وعىل الطرف المتعاقد الحارصف والمصوت الذي يع�ت الحارصف
ف )60( يوماً من تاريخ التصويت.  ي غضون ست�ي

اضه وذلك �ف ح فيها أسباب اع�ت ف العام رسالة مكتوبة ي�ش لعتمادها، أن يقدم إىل الأم�ي
ي عرضت للتصويت. 

ة المذكورة، يعت�ب أنه قد وافق عىل المسألة ال�ت وإذا تخلف الطرف المتعاقد عن تقديم هذا التعليل خلل الف�ت
وإذا تخلفت كافة الأطراف المتعاقدة الرافضة للمسألة عن تعليل رفضها، يعت�ب أن المسألة قد حصلت عىل الموافقة بإجماع كافة 
ف )60( يوماً المذكورة.  ة الست�ي ي ف�ت

مثل هذه الحالة، يعت�ب تاريخ التصويت هو أول يوم بعد م�ف ي
. و�ف ف ين والمصوت�ي الأشخاص الحارصف

ي الفقرة 
ي حلً، حسب تقدير اللجنة التنفيذية، عن طريق عملية التصويت المنصوص عليها �ف

ي تقت�ف
يجوز فض المسائل الأخرى ال�ت 3–7

7–2 من هذه المادة. 

المادة 8

ي تمتنع عن التصويت غ�ي مصوتة. 
تعت�ب الأطراف المتعاقدة ال�ت

المادة 9

ف التنفيذي اللجنة التنفيذية إىل النعقاد كلما اقت�ف الأمر التصويت بموجب المادة 5 أو 6 أو 13 من هذا التفاق، أو كلما  يدعو الأم�ي
ورياً لت�يف الأنشطة بموجب هذا التفاق. كان ذلك رصف
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المرفق الرابل

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

فيينا يف 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1997
)نسخة من الوثيقة ECE/RCTE/CONF/4، بصيغتها المصوبة والمعدلة()3(

 يباية

إن الأطراف المتعاقدة،

إذ تدرك نمو حركة المرور عىل الطرق وما ينتج عنه من زيادة أخطار وضوضاء وهو ما يواجه جميع الأطراف المتعاقدة بمشاكل تتعلق 
، ف بالسلمة والبيئة ذات طبيعة وخطورة متماثلت�ي

فة مع التقدم التكنولوجي الناظمة لحركة المرور عىل الطرق عىل الصعيد  ي القواعد المكيَّ
ي تحقيق قدٍر أك�ب من التوحيد �ف

وإذ ترغب �ف
ضمان رفع مستوى سلمة البيئة وحمايتها، ي

الدوىلي و�ف

وط  ي الدورية للمركبات ذات العجلت، وهي �ش
وٍط موحدة لعمليات الفحص التق�ف ي تحديد �ش

وإذ ترغب تحقيقاً لهذا الغرض �ف
ي بلدانها،

يكفي تقيد المركبات بها لكي تُرخص �ف

ي الدورية هذه لمركبات معينة ذات عجلت والنفقات المتكبدة جراء 
ة الزمنية المطلوبة لتنفيذ عمليات الفحص التق�ف وحيث إن الف�ت

ي أقاليم الأطراف المتعاقدة؛ وحيث إن نظم الختبار الحالية 
ي �ف ف متعهدي النقل ال�ب وط التنافس ب�ي ذلك هما عاملن يمكن أن يؤثرا عىل �ش

تختلف من إقليٍم لآخر،

لزامي، ي تخضع للختبار الإ
ف تواتر الختبارات وقائمة البنود ال�ت وري تبعاً لذلك التنسيق قدر المستطاع ب�ي وحيث إنه من ال�ف

دارية والتقنية  تيبات الإ ي هذا التفاق ينبغي أن يتيح فسحة من الوقت لتخاذ ال�ت
وحيث إن تحديد تاريخ لتطبيق التدب�ي المشار إليه �ف

اللزمة لتنفيذ الختبارات المقرر إجراؤها أو توسيع نطاقها،

: قد اتفقت عىل ما يىلي

المادة 1

افاً متبادلً ف اع�ت ي إقليمها وتع�ت
ي الدوري للمركبات ذات العجلت المسجلة �ف

تضع الأطراف المتعاقدة قواعد لعمليات الفحص التق�ف
بعمليات الفحص المنفذة وفقاً لهذه القواعد. وتتوىل لجنة إدارية تضم جميع الأطراف المتعاقدة وضع القواعد وفقاً للنظام الداخىلي المنصوص 

ي التذييل 1 وبناًء عىل الفقرات والمواد التالية.
عليه �ف

تحقيقاً لأغراض هذا التفاق،

يشمل مصطلح "المركبات ذات العجلت" أي مركبات آلية ومقطوراتها، 

خطار:  ي وقت إعداد هذا المنشور )انظر الإ
ي أخطر بها التحاد الروسي مكتب الشؤون القانونية �ف

أُدرجت ب�يف معقوفت�يف التعديلت عىل التفاق ال�ت )3(
.)C.N.xxx2018.TREATIES-XI.B.31
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اتفاق بشأن اعتماد شروط موحدة لعمليات الفحص التقني الدورية للمركبات ذات العجـالت واالعتراف المتبادل بهـذه العمليـات أُعد  المرفق الرابل
تشرين الثاني/نوفمبر 1997 يف فيينا يف 13

ي المركبات ذات العجلت ولخصائصها أثر عىل سلمة 
ات أو قطع تستخدم �ف ف " فحص أي تجه�ي ي

ويشمل مصطلح "الفحص التق�ف
داري  ي الدوري للمركبات ذات العجلت" أحكاماً تثبت اتباع الإجراء الإ

الطرق وحماية البيئة وتوف�ي الطاقة؛ وتشمل عبارة "قواعد الفحص التق�ف
ي نصت 

الدوري الموحد الذي بموجبه تعلن السلطات المختصة، بعد تنفيذ عمليات المعاينة اللزمة، أن المركبة الآلية مطابقة للمواصفات ال�ت
ي التذييل 2 من هذا التفاق.

، فإن نموذجه مستنسخ �ف ي
ثبات سيستخدم كشهادة فحص تق�ف عليها القواعد المذكورة. ولما كان هذا الإ

ي الطرق 
ي حالة تشغيلية مناسبة يمكن معها استخدامها �ف

ي أن المركبات �ف
" خاصية تع�ف ي مصطلح "مدى صلحية المركبات للس�ي

ويع�ف
ي القواعد. 

العامة، وأنها متوافقة مع خصائص السلمة والخصائص البيئية عىل النحو المنصوص عليه �ف

دارية وللمتطلبات التقنية ذات الصلة المشار إليها  ي مصطلح "الموافقة" الإجراء الذي يصدق بموجبه أن المركبة تمتثل للأحكام الإ
ويع�ف

قليمية. يعات الوطنية/الإ ي النظم المرفقة باتفاق جنيف لعام 1958، أو من ِقبل الت�ش
�ف

. ي
ها من حالت عدم المتثال المكتشفة أثناء الفحص التق�ف ي مصطلح "أوجه قصور" عيوباً تقنية أو غ�ي

ويع�ف

ي مركز 
ي �ف

ي مصطلح "المفتش" الشخص المأذون له من ِقبل الطرف المتعاقد، أو السلطة المختصة فيه، بإجراء الفحص التق�ف
ويع�ف

اختبار، أو، عند القتضاء، نيابة عن سلطة مختصة.

 ، ي
ي يسند إليها الطرف المتعاقد مسؤولية إدارة نظام الفحص التق�ف

ويقصد بمصطلح "السلطة المختصة" السلطة، أو الهيئة العامة، ال�ت
. ي

ويشمل ذلك، عند القتضاء، إجراء عمليات الفحص التق�ف

. ي
ي مصطلح "مركز الختبار" هيئة عامة أو خاصة، أو مؤسسة، يأذن لها الطرف المتعاقد بإجراء عمليات الفحص التق�ف

ويع�ف

اف عىل مراكز الختبار.  ي ينشئها طرف متعاقد، وتكون مسؤولة عن الإ�ش
اف" الهيئة، أو الهيئات، ال�ت ويقصد بمصطلح "هيئة الإ�ش

اف جزًء من السلطة المختصة، أو السلطات المختصة. ويجوز أن تكون هيئة الإ�ش

المادة 2

ف العام للأمم المتحدة، الذي سيشار إليه فيما بعد  ي التذييل 1 إىل الأم�ي
ف �ف دارية أي قاعدة أُقرت وفقاً للإجراء المب�ي تحيل اللجنة الإ –1

ي أقرب وقت ممكن. 
ف العام الأطراف المتعاقدة بهذه القاعدة �ف ف العام". وبعد ذلك يخطر الأم�ي "الأم�ي ب

ي غضون ستة أشهر من إخطاره 
وتُعت�ب القاعدة قد اعتمدت ما لم يقم أك�ش من ثلث الأطراف المتعاقدة وقت الإخطار بها، �ف

ف العام بعدم موافقتها عىل هذه القاعدة؛ بها، بتبليغ الأم�ي

: وتشمل القاعدة ما يىلي

فئات معينة من المركبات ذات العجلت وتواتر عمليات فحصها؛ )أ(

م فحصها؛ ف ي يع�ت
ات و/أو القطع ال�ت ف التجه�ي )ب(

وط الأداء؛ ي تثبت التقيد ب�ش
طرائق الختبار والمعدات ال�ت )ج(

وط الخاصة بمنح شهادة الفحص؛ ال�ش )د(

تاريخ )تواريخ( بدء نفاذ القاعدة.  )ه(

ي يمكن أن 
ويجوز أن تشمل القاعدة، حسب القتضاء، إشارات إىل مراكز الختبار المعتمدة من السلطات المختصة وال�ت

تجري فيها عمليات فحص للمركبات ذات العجلت.

ي أقرب وقت ممكن، محدداً الأطراف المتعاقدة 
ف العام إخطار جميع الأطراف المتعاقدة بذلك �ف ي حال اعتماد قاعدٍة ما، يتوىل الأم�ي

�ف –2
ف النفاذ. ي بالنسبة إليها لن تدخل القاعدة ح�ي

ضت عليها وال�ت ي اع�ت
ال�ت
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ي التاريخ المحدد )التواريخ المحددة( بوصفها قاعدة مرفقة بهذا التفاق بالنسبة لجميع الأطراف 
ف النفاذ �ف تدخل القاعدة المعتمدة ح�ي –3

ي لم تقدم إخطاراً بعدم الموافقة عليها. 
المتعاقدة ال�ت

يجوز لأي طرف متعاقد جديد أن يعلن، لدى إيداع صك انضمامه، بأنه غ�ي ملَزم ببعض القواعد المرفقة آنئٍذ بالتفاق أو بأي منها.  –4
ف العام هذا  وع قاعدة، يُبلغ الأم�ي ي طور النتقال إىل م�ش

ي الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة �ف
وإذا كان الإجراء المنصوص عليه وقتئذ �ف

وط المنصوص  وع المادة نافذاً كقاعدة بالنسبة للطرف المتعاقد الجديد إل بال�ش وع إىل الطرف المتعاقد الجديد ول يصبح م�ش الم�ش
ف وع. ويخطر الأم�ي ة الزمنية المسموح بها اعتباراً من تاريخ إبلغ ذلك الطرف بالم�ش ي الفقرة 3 من هذه المادة، وتحسب الف�ت

عليها �ف
علنات المتعلقة بعدم تطبيق قواعد  ف النفاذ. كما يُبلغها بجميع الإ وع القاعدة ح�ي العام جميع الأطراف المتعاقدة بتاريخ دخول م�ش

ي قد يقدمها أي طرف متعاقد وفقاً لأحكام هذه الفقرة. 
معينة وال�ت

م التوقف عن  ف ي أي وقت، وبعد مهلة سنة واحدة، أن إدارته تع�ت
ف العام �ف يجوز لأي طرٍف متعاقد يطبق قاعدة ما أن يُخطر الأم�ي –5

ف العام الأطراف المتعاقدة الأخرى بهذا الإخطار. تطبيقها. ويبلغ الأم�ي

م تطبيقها من الآن فصاعداً، وعندئذ تدخل  ف ي أي وقت بأنه يع�ت
ف العام �ف يجوز لأي طرٍف متعاقد ل يطبق قاعدة ما أن يخطر الأم�ي –6

ف العام جميع الأطراف المتعاقدة ببدء  ف من تقديم هذا الإخطار. ويخطر الأم�ي ي اليوم الست�ي
ف النفاذ بالنسبة لهذا الطرف �ف القاعدة ح�ي

نفاذ كل قاعدة بالنسبة لأي طرف متعاقد جديد بموجب أحكام هذه الفقرة.

ي تكون قاعدة ما نافذة عليها ب "الأطراف المتعاقدة المطّبقة لقاعدة".
يشار فيما يىلي إىل الأطراف المتعاقدة ال�ت –7

ل يتجزأ منه. تشكل القواعد المرفقة بهذا التفاق بوصفها إضافاٍت له جزءاً –8

المادة 3

: يمكن تعديل القواعد المرفقة بهذا التفاق وفقاً للإجراء التاىلي

ي التذييل 1. وتبلغ اللجنة 
ف �ف 1 و2 ووفقاً للإجراء المب�ي ف ي المادت�ي

وح �ف دارية التعديلت عىل القواعد عىل النحو الم�ش تضع اللجنة الإ –1
ي أقرب وقٍت ممكن بعد ذلك بإخطار الأطراف 

ف العام �ف ف العام بأي تعديل تدخله عىل القاعدة بعد وضعه. ويقوم الأم�ي دارية الأم�ي الإ
المتعاقدة المطبقة لهذه القاعدة بهذا التعديل.

ف العام بالتعديل، أك�ش من ثلث الأطراف  ة ستة أشهر من إخطار الأم�ي يُعت�ب أي تعديل عىل قاعدٍة ما قد اعتمد ما لم يقم، خلل ف�ت –2
ف العام، بعد  ف العام بعدم موافقتها عىل هذا التعديل. وإذا لم يتلق الأم�ي المتعاقدة المطبقة للقاعدة وقت الإخطار بإبلغ الأم�ي
ي أقرب وقت 

ة، إعلنات بعدم الموافقة من أك�ش من ثلث الأطراف المتعاقدة المطبقة للقاعدة، يكون عليه أن يعلن �ف انقضاء هذه الف�ت
حالة تعديل  ي

ي لم تعلن عن معارضتها له. و�ف
ممكن أن التعديل قد اعُتمد وأنه ملزم لتلك الأطراف المتعاقدة المطبقة للقاعدة ال�ت

ي مواصلة تطبيقها 
ل يقل عن خمس الأطراف المتعاقدة المطبقة للقاعدة غ�ي المعدلة أنها ترغب �ف أي قاعدة وإعلن بعد ذلك عدٍد

ي القاعدة وتصبح نافذة اعتباراً من 
دون تعديل، تعت�ب القاعدة غ�ي المعدلة بمثابة بديٍل عن القاعدة المعدلة وتدرج رسمياً كما هي �ف

امات  ف امات الأطراف المتعاقدة المطبقة للقاعدة مماثلة للل�ت ف هذه الحالة، تكون ال�ت ي
ف النفاذ. و�ف تاريخ اعتماد التعديل أو دخوله ح�ي

ي الفقرة 1.
المنصوص عليها �ف

ف العام بأي تعديل عىل قاعدة  ف تاريخ إخطار الأم�ي ة الواقعة ما ب�ي ي الف�ت
ي حالة انضمام طرف متعاقد جديد إىل هذا التفاق �ف

�ف –3
ف النفاذ، ل تصبح القاعدة قيد البحث نافذة بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد إل بعد انقضاء شهرين عىل قبوله  ما وتاريخ دخوله ح�ي

ح.  ف العام ذلك الطرف بالتعديل المق�ت ة ستة أشهر عىل إبلغ الأم�ي رسمياً للتعديل أو بعد شهرين من انقضاء ف�ت

المادة 4

ي اللجنة القتصادية لأوروبا والبلدان المنضمة إىل اللجنة بصفة 
ي هذا التفاق البلدان الأعضاء �ف

يجوز أن تصبح أطرافاً متعاقدة �ف –1
ي اللجنة 

ي أنشأتها البلدان الأعضاء �ف
قليمية ال�ت استشارية – وفقاً للفقرة 8 من اختصاصات اللجنة – ومنظمات التكامل القتصادي الإ
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ي الميادين المشمولة بهذا التفاق، بما فيها سلطة إصدار قرارات 
ي أحالت إليها الدول الأعضاء فيها سلطات �ف

القتصادية لأوروبا وال�ت
ملزمة للدول الأعضاء فيها.

ي الفقرة 2 من المادة 3، تصوت منظمات التكامل القتصادي 
ي الفقرة 1 من المادة 2 و�ف

ولتحديد عدد الأصوات المشار إليها �ف
ي اللجنة القتصادية لأوروبا. 

ي هي أيضاً أعضاء �ف
قليمية بعدد أصوات الدول الأعضاء فيها ال�ت الإ

ي بعض أنشطة اللجنة القتصادية 
ي قد تشارك �ف

ي الأمم المتحدة ال�ت
ي هذا التفاق البلدان الأعضاء �ف

يجوز أن تصبح أطرافاً متعاقدة �ف –2
ي أحالت إليها الدول 

قليمية التابعة لهذه البلدان ال�ت لأوروبا – وفقاً للفقرة 11 من اختصاصات اللجنة – ومنظمات التكامل القتصادي الإ
ي الميادين المشمولة بهذا التفاق بما فيها سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء فيها.

الأعضاء فيها سلطات �ف

ي الفقرة 2 من المادة 3 تصوت منظمات التكامل القتصادي 
ي الفقرة 1 من المادة 2 و�ف

ولتحديد عدد الأصوات المشار إليها �ف
ي الأمم المتحدة.

ي هي أيضاً أعضاء �ف
قليمية بعدد أصوات الدول الأعضاء فيها ال�ت الإ

ي هذا التفاق:
1 و2 من هذه المادة أن تصبح أطرافاً متعاقدة �ف ف يجوز للبلدان بموجب الفقرت�ي –3

بالتوقيع عليه دون التحفظ عىل التصديق؛ )أ(

بالتصديق عليه بعد التوقيع عليه رهناً بالتصديق؛ )ب(

بالنضمام إليه.  )ج( 

ف العام للأمم المتحدة.  يتحقق التصديق أو النضمام بإيداع صٍك لدى الأم�ي –4

1997 لغاية 30 حزيران/يونيه 1998. ويمكن بعد ذلك، فتح باب  /نوفم�ب ي
ين الثا�ف يفتح باب التوقيع عىل هذا التفاق من 12 ت�ش –5

النضمام إليه.

المادة 5

ي الفقرة 1 من المادة 4 من التفاق 
ف من تاريخ قيام خمسة بلدان من البلدان المشار إليها �ف ي اليوم الست�ي

يصبح هذا التفاق نافذاً �ف –1
بالتوقيع دون تحفظ عىل التصديق أو بإيداعها صك التصديق أو النضمام.

ف من تاريخ قيام البلد المذكور بإيداع صك التصديق  ي اليوم الست�ي
يصبح التفاق نافذاً بالنسبة لأي بلد يصدق عليه أو ينضم إليه �ف –2

أو النضمام.

المادة 6

ف العام للأمم المتحدة بذلك. يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذا التفاق بإخطار الأم�ي –1

ف العام هذا الإخطار. ي ع�ش شهراً من تاريخ تسلم الأم�ي
يصبح النسحاب نافذاً بعد اث�ف –2

المادة 7

لحق، أن  ي أي وقٍت
يجوز لأي بلد، عند التوقيع عىل هذا التفاق دون تحفٍظ عىل التصديق أو إيداع صك تصديقه أو انضمامه أو �ف –1

ف العام للأمم المتحدة أن هذا التفاق ي�ي عىل جميع الأقاليم أو عىل أي إقليم من الأقاليم  يعلن بموجب إخطاٍر يوجهه إىل الأم�ي
ف من  ي الإخطار اعتباراً من اليوم الست�ي

قليم المذكور أو الأقاليم المذكورة �ف . وي�ي التفاق عىل الإ ي يمثلها عىل الصعيد الدوىلي
ال�ت

ي ذلك اليوم. 
ف النفاذ �ف ف العام له أو اعتباراً من تاريخ نفاذ التفاق إن لم يكن قد دخل بعد ح�ي تسلم الأم�ي

ي بتوسيع نطاق هذا التفاق لي�ي عىل أي إقليم يمثله عىل الصعيد 
يجوز لأي بلٍد قدم إعلناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة يق�ف –2

قليم وفقاً لأحكام المادة 6.  الدوىلي أن يلغي �يان التفاق بالنسبة لذلك الإ
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المادة 8

ف أو أك�ش من الأطراف المتعاقدة بشأن تفس�ي أو تطبيق أحكام هذا التفاق بالتفاوض  ف طرف�ي يسوى قدر المستطاع أي نزاع ينشأ ب�ي –1
فيما بينها.

يعرض أي نزاع ل يسوى بالتفاوض عىل التحكيم إذا طلب ذلك أحد الأطراف المتعاقدة المتنازعة، وبناء عليه يحال إىل ُمحكٍم أو أك�ش –2
ي غضون 

ف �ف تختارهم الأطراف المتنازعة بالتفاق فيما بينها. وإذا لم تتمكن الأطراف المتنازعة من التفاق عىل اختيار محكٍم أو محكم�ي
ف العام للأمم المتحدة تسمية ُمحكم واحٍد ثلثة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، جاز لأي طرف من هذه الأطراف أن يطلب من الأم�ي

يُحال إليه النـزاع للفصل فيه.

ف وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة ملزماً للأطراف المتعاقدة المتنازعة. ف المعين�ي ف أو المحكم�ي
َّ م المع�ي يكون قرار المحكِّ –3

المادة 9

يجوز لكل طرف متعاقد، عند التوقيع أو التصديق عىل هذا التفاق أو النضمام إليه، أن يعلن أنه ل يعت�ب نفسه ملزَماً بالمادة 8 من  –1
التفاق. ول تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بالمادة 8 تجاه أي طرف متعاقد أبدى هذا التحفظ.

ي أي وقت هذا التحفظ بإخطار يوجهه 
يجوز لأي طرف متعاقد أبدى تحفظاً وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة أن يسحب �ف –2

ف العام للأمم المتحدة. إىل الأم�ي

ل يقبل أي تحفٍظ آخر عىل هذا التفاق أو عىل القواعد المرفقة به؛ إنما يجوز لأي طرف متعاقد، وفقاً لأحكام المادة 1، أن يعلن أنه   –3
م تطبيق أي منها.  ف م تطبيق بعض القواعد أو أنه ل يع�ت ف ل يع�ت

المادة 10

: يجوز تعديل نص التفاق ذاته ونصوص تذييلته وفقاً للإجراء التاىلي

ح بشأن التفاق وتذييلته  ح تعديلً أو أك�ش عىل هذا التفاق وعىل تذييلته. ويحال نص أي تعديل مق�ت يجوز لأي طرف متعاقد أن يق�ت –1
ي الفقرة 1 من المادة 4 من التفاق.

ف العام، الذي يحيله إىل كل الأطراف المتعاقدة ويبلغه لجميع الدول الأخرى المشار إليها �ف إىل الأم�ي

ي غضون ستة أشهر من 
اضاً عليه �ف ح ُمعمم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مقبولً ما لم يبد أي طرف متعاقد اع�ت يعت�ب أي تعديٍل مق�ت –2

ح. ف العام بتعميم التعديل المق�ت تاريخ قيام الأم�ي

اض  حال إبداء أي اع�ت ي
ح. و�ف اض أُبدي عىل التعديل المق�ت ي أقرب وقٍت ممكن جميع الأطراف المتعاقدة بأي اع�ت

ف العام �ف يخطر الأم�ي –3
اض من هذا القبيل،  حال عدم إبداء أي اع�ت ي

ح، يعت�ب التعديل غ�ي مقبول ول يصبح نافذاً عىل الإطلق. و�ف عىل التعديل المق�ت
ي الفقرة 2 من هذه 

ة الستة أشهر المشار إليها �ف يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد ثلثة أشهر من انتهاء ف�ت
المادة. 

المادة 11

ف العام للأمم المتحدة بإخطار الأطراف المتعاقدة  بالإضافة إىل الإخطار الذي تنص عليه المواد 2 و3 و5 من هذا التفاق، يقوم الأم�ي
: بما يىلي

حالت التوقيع والتصديق والنضمام وفقاً للمادة 4؛ )أ(

تواريخ بدء نفاذ هذا التفاق وفقاً للمادة 5؛ )ب(

حالت النسحاب وفقاً للمادة 6؛ )ج(
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الإخطارات الواردة وفقاً للمادة 7؛ )د(

1 و2 من المادة 9؛ ف علنات والإخطارات الواردة وفقاً للفقرت�ي الإ )ه(

1 و2 من المادة 3؛ ف بدء نفاذ أي تعديل اعتمد وفقاً للفقرت�ي )و(

بدء نفاذ أي تعديل وفقاً للفقرة 3 من المادة 10. )ز(

المادة 12

ي
اً أن تنفذ وفقاً لهذا التفاق عمليات فحص تق�ف افاً مبا�ش ف عليها الطرف المتعاقد إ�ش ي يعينها أو ي�ش

يجوز للهيئات أو المؤسسات ال�ت
يطة اتفاق كل الطرف المتعاقد المسجلة المركبة فيه والطرف المتعاقد الذي تُجرى عمليات الفحص فيه. دورية بالنيابة عن طرف متعاقد آخر، �ش

المادة 13

ف العام للأمم المتحدة الذي يحيل نسخاً صحيحة مصدق  بعد 30 حزيران/يونيه 1998 يودع النص الأصىلي لهذا التفاق لدى الأم�ي
1 و2 من المادة 4 من التفاق. ف ي الفقرت�ي

عليها إىل كل بلٍد من البلدان المذكورة �ف

* * *

إثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذا التفاق.

ية والروسية والفرنسية، وتعت�ب كل من هذه النصوص  ف نكل�ي ي نسخة واحدة باللغات الإ
1997 �ف /نوفم�ب ي

ين الثا�ف 13 ت�ش ي
حرر بفيينا، �ف

ي الحجية. 
متساوية �ف
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التوييل 1
تكوين اللجنة اإلدارية ونظامها الداخلي

المادة 1

دارية من جميع الأطراف المتعاقدة عىل التفاق. يتكون أعضاء اللجنة الإ

المادة 2

ويد اللجنة بخدمات الأمانة. ف ف التنفيذي للجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا ب�ت يقوم الأم�ي

المادة 3

ي دورتها الأوىل من كل عام رئيساً ونائباً للرئيس.
تنتخب اللجنة �ف

المادة 4

اف اللجنة القتصادية لأوروبا م�ت تطلب الأمر وضع قاعدة جديدة  ف العام للأمم المتحدة اللجنة إىل النعقاد تحت إ�ش يدعو الأم�ي
أو تعديٍل لقاعدة.

المادة 5

ي التفاق صوت واحد. ولأغراض اتخاذ القرارات، 
حة للتصويت. ويكون لكل بلد بوصفه طرفاً متعاقداً �ف تطرح القواعد الجديدة المق�ت

قليمية، بوصفها أطرافاً ل يقل عن نصف الأطراف المتعاقدة. ولأغراض تحديد النصاب، تصوت منظمات التكامل القتصادي الإ يلزم توفر نصاٍب
قليمية أن يدىلي بأصوات  ي التفاق، بعدد أصوات الدول الأعضاء فيها. ويجوز لممثل أي منظمة من منظمات التكامل القتصادي الإ

متعاقدة �ف
. ف ين والمصوت�ي ي الحارصف

ية ثل�ش أعضائها البلدان ذات السيادة. وتوضع مشاريع القواعد الجديدة بأك�ش

المادة 6

ي التفاق ومطبق للقاعدة صوت واحد. ولأغراض اتخاذ 
حة للتصويت. ويكون لكل بلد بوصفه طرفاً متعاقداً �ف تُطرح التعديلت المق�ت

القرارات يلزم توفر نصاب ل يقل عن نصف الأطراف المتعاقدة المطبقة للقاعدة. ولأغراض تحديد النصاب، تصوِّت منظمات التكامل القتصادي 
قليمية  ي التفاق بعدد أصوات الدول الأعضاء فيها. ويجوز لممثل أي منظمة من منظمات التكامل القتصادي الإ

قليمية بوصفها أطرافاً متعاقدة �ف الإ
. ف ين والمصوت�ي ي الحارصف

أن يدىلي بأصوات أعضائها البلدان ذات السيادة والمطبقة للئحة. وتوضع مشاريع التعديلت عىل القواعد بأغلبية ثل�ش
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التوييل2
الشهادة الدولية للفحص التقني

ي القاعدة )القواعد( 
وط الفحص الواردة �ف تتوىل المراكز الختبار المعتمدة مسؤولية إجراء اختبارات الفحص ومنح شهادة المتثال ل�ش –1

ي السطر رقم 12–5 من الشهادة الدولية للفحص 
ذات الصلة المرفقة باتفاق فيينا لعام 1997، وتحديد آخر موعد للفحص القادم �ف

ي يرد فيما بعد نموذج منها؛
، ال�ت ي

التق�ف

ي المعلومات المبينة أدناه. وقد تتخذ شكل كتيٍب حجمه A6 )105 × 148 مم(، وغلفه أخ�ف
تتضمن الشهادة الدولية للفحص التق�ف –2

اء أو بيضاء حجمها A4 )210 × 297 مم( ومطوي ليأخذ الشكل A6 بطريقٍة يشكل فيها الجزء  وصفحاته بيضاء، أو شكل صحيفة خ�ف
ة للدولة أو للأمم المتحدة رأس الشهادة المطوية.  ف شارة المم�ي المتضمن للإ

يطة تقديم نسخة مطبوعة ومصدقة من الشهادة، عند الطلب ، �ش ي
و�ف ي شكل إلك�ت

ويجوز أن تكون الشهادة �ف

قيم. تطبع بنود الشهادة ومضمونها باللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذي يصدرها مع الحتفاظ بال�ت –3

ف العام للأمم المتحدة  ي تستفيد منها الأطراف المتعاقدة كبديل. ويحال نموذج منها إىل الأم�ي
يجوز استخدام تقارير الفحص الدوري ال�ت –4

يطلع الأطراف المتعاقدة عليها. كي

ي سواء أكان ذلك بخط اليد أم بالطباعة 
ي كتابة مدخلت شهادة الفحص التق�ف

تستخدم السلطات المختصة الأحرف اللتينية ح�اً �ف –5
أم بالحاسوب.

ي
محتوى الشهادة الدولية للفحص التق�ف

ة للدولة  ف شارة المم�ي ف للإ ح�ي
أو للأمم المتحدة

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

)السلطة المختصة(

)1(
ي
الشهادة الدولية للفحص التق�ن

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE )2(

" باللغة الوطنية. ي
عنوان "الشهادة الدولية للفحص التق�ف )1(

العنوان باللغة الفرنسية. )2(
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ي
الشهادة الدولية للفحص التق�ف

 .............................................................................................................................................................................. خيص )التسجيل( الرقم رقم لوحة ال�ت –1

 .................................................................................................................................................................................................................... تعريف المركبة رقم –2

التسجيل الأول بعد التصنيع )الدولة، الهيئة(.........................................................................................................................................................)1( –3

 .................................................................................................................................................................................. تاريخ التسجيل الأول بعد التصنيع –4

 ................................................................................................................................................................................................................. ي
تاريخ الفحص التق�ف –5

 ................................................................................................................................................................ ي وقت آخر فحص )إن ُوِجد(
اد �ف قراءة العدَّ –6

شهادة المتثال

إطار البند )5( للقاعدة  ي
ف و�ف ي التاريخ المب�ي

ي تمتثل �ف
ي إطار البندين )1( و)2( ال�ت

تصدر هذه الشهادة للمركبة المحددة �ف –7
ي الدورية للمركبات ذات 

وٍط موحدة لعمليات الفحص التق�ف )القواعد( المرفقة باتفاق عام 1997 المتعلقة باعتماد �ش
اف المتبادل بهذه العمليات.  العجلت وبالع�ت

ي تاريخ أقصاه:
ي إطار البند 6 �ف

ي قادمة بموجب القاعدة )القواعد( الواردة �ف
تخضع المركبة لعملية فحص تق�ف –8

 ........................................................................................................................................................................................... التاريخ: )اليوم/الشهر/السنة()2(

الصادرة من....................................................................................................................................................................................................................................   – 9

 ..................................................................................................................................................................................................................................... ي )المكان(
�ف  –10

 .............................................................................................................................................................................................................................................. التاريخ  –11

 ............................................................................................................................................................................................................................................. التوقيع  –12

)3(

ي سجلت فيهما المركبة للمرة الأوىل بعد تصنيعها، إذا توفر ذلك.
الهيئة والدولة ال�ت )1(

ي الشهر، إن لم يُذكر اليوم.
تنطبق آخر يوم �ف )2(

ختم أو طابع الهيئة المصدرة لهذه الشهادة. )3(
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ي الدورية اللحقة)1(
عملية )عمليات( الفحص التق�ف –13

)1(....................................................................................................................................................................................................... نفذها )مركز ]الختبار[( 1–13

)2(......................................................................................................................................................................................................................................................... 2–13

)خاتم(

 .............................................................................................................................................................................................................................................. التاريخ 3–13

 ............................................................................................................................................................................................................................................. التوقيع 4–13

 .......................................................................................................................................... ي موعد أقصاه )الشهر/السنة(
عملية الفحص القادمة �ف 5–13

اد وقت آخر فحص )إن ُوِجدت...................................................................................................................................................................  قراءة العدَّ 6–13

ي دورية سنوية لحقة.
تكرر البنود من 13–1 إىل 13–5 إذا كانت الشهادة ستستخدم لعمليات فحٍص تق�ف )1(

اسم وعنوان ودولة مركز الختبار المعتمد لدى الهيئة المختصة. )2(
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التوييل3
تطابق عملية الفحص التقني الدوري

يجب أن يتحقق كل طرف متعاقد، أو سلطته المختصة، قبل التصديق لمراكز الختبار، من وجود ترتيبات وإجراءات ُمرضية تكفل 
ي القواعد.

ي تُجرى وفق الأساليب الموص بها المحددة �ف
ي العالية ال�ت

موضوعية وجودة عمليات الفحص التق�ف

خيص بإجراء عمليات  وحرصاً عىل الحفاظ عىل جودة عالية بمرور الزمن، ينبغي أن يضع الطرف المتعاقد نظاماً يشمل عمليات ال�ت
خيص، أو إلغائه. اف عليها، أو تعليق ال�ت ي والإ�ش

الفحص التق�ف

، يُسمح للأطراف  ي
. وسعياً لتحقيق معاي�ي عالية لعمليات الفحص التق�ف تيبات والإجراءات المتطلبات التالية كحد أد�ف وتشمل ال�ت

المتعاقدة بوضع متطلبات إضافية.

ارافق احختبا  واعداته  –1

ي المواصفات التقنية الدنيا المبينة 
ي تستو�ف

تتحقق الأطراف المتعاقدة من أن معدات الختبار المستخدمة لإجراء عمليات الفحص التق�ف 1–1
ي القواعد. ويمكن أن تشمل المعدات استخدام وحدات الختبار المتنقلة، عند القتضاء.

�ف

ي
ف كاٍف لتقييم المركبات يستو�ف ي باستخدام مرفق الختبار الملئم الذي يتاح فيه ح�ي

حسب فئة المركبة، تُجرى عمليات الفحص التق�ف 2–1
ورية. وط الصحة والسلمة ال�ف �ش

تتحقق الأطراف المتعاقدة من أن مراكز الختبار، أو السلطة المختصة، عند القتضاء، تحافظ عىل مرافق الختبار وفق مواصفات  3–1
الجهة الصانعة.

، أو الجهة  ي
ي يقدمها الطرف المتعاقد المع�ف

ي عمليات القياس ويُتحقق منها وفق المواصفات ال�ت
تُعاير دورياً المعدات المستخدمة �ف 4–1

صانعة المعدات.

اراكف احختبا   –2

. ي
ي يُجري فيها المفتشون عمليات الفحص التق�ف

ص الطرف المتعاقد، أو سلطته المختصة، مراكز الختبار ال�ت يُرخِّ 1–2

ي يضعها الطرف المتعاقد الذي يمنح التصديق. 
لستيفاء المتطلبات الدنيا من حيث إدارة الجودة، تمتثل مراكز الختبار للمواصفات ال�ت  2–2

ي وجودتها العالية.
وتحرص مراكز الختبار عىل موضوعية عمليات الفحص التق�ف

المزتشون  –3

ة، والمهارات الملئمة. قبل أن يُجري المفتش عمليات فحص تقنية دوري، يجب التحقق من أن هذا الشخص لديه المعرفة، والخ�ب 1–3

ف التدريب الأوىلي الملئم وتدريب تجديد المعلومات المناسب،  تكفل الأطراف المتعاقدة، أو السلطات المختصة، تلقي المفتش�ي 2–3
ي الدوري.

خيص لهم بإجراء عمليات الفحص التق�ف أو إخضاعهم لمتحان ملئم، يشمل العنارص النظرية والعملية، ح�ت يمكن ال�ت

ف أن يت�فوا بشكل مستقل وأل يتأثر حكمهم بتضارب المصالح، ومن بينها  ، يجب عىل المفتش�ي ي
وعند إجراء عمليات الفحص التق�ف 3–3

المصالح القتصادية أو الذاتية الطابع.

ف إصلحها. ي المركبة ويتع�ي
ويُعلم الشخص الذي يقدم المركبة للختبار بأي أوجه قصور يتم تحديدها �ف 4–3

فة،  ، عند القتضاء، إل من ِقبل الهيئة الم�ش ي
ي لأغراض تجارية. ول يجوز تعديل نتائج فحص تق�ف

ول يجوز تعديل نتائج فحص تق�ف 5–3
. ف

ِّ ي خاطئة بشكل ب�ي
أو وفق الإجراء الذي تضعه السلطة المختصة، إذا كانت نتائج الفحص التق�ف
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اإلشراف على اراكف احختبا  –4

ي تشمل التنظيم، والمهام، 
اف عىل مراكز الختبار. وتحدد الأطراف المتعاقدة القواعد والإجراءات ال�ت تكفل الأطراف المتعاقدة الإ�ش 1–4

فة. ي الهيئة الم�ش
ف �ف وط الستقللية المنطبقة عىل العامل�ي والمواصفات، ومن بينها �ش
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المرفق الخااس 

قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تشارك بانتظام 
يف أنشطة المنتدى العالمي

AECCwww.aecc.eu -  رابطة الحد من النبعاثات باستعمال الأجهزة الحفازة الخافضة للتلوث

BIPAVEbipaver.org/ - المكتب الدوىلي الدائم لرابطات بائعي وملبسي الإطارات 

CAETSwww.caets.org/ - المجلس الدوىلي لأكاديميات العلوم الهندسية والتكنولوجية 

CEFIC - ATCي أوروبا
ولية �ف  اللجنة التقنية لصانعي المضافات الب�ت

CEMAwww.atc-europe.org/ - اللجنة الأوروبية لرابطات صانعي الآلت الزراعية 

CIwww.consumersinternational.org/ - ف  المنظمة الدولية للمستهلك�ي

CITAcitainsp.org/ - اللجنة الدولية لفحص المركبات الآلية 

CLCCRwww.clccr.org/ - الرابطة الدولية لصناعة الهيكل والمقطورات 

CLEPAclepa.eu/ - الرابطة الأوروبية لموردي السيارات 

EGEAwww.egea-association.eu/ - الرابطة الأوروبية للمعدات المرأبية 

EICwww.eic-uk.co.uk/ - لجنة الصناعات البيئية 

EMAwww.truckandenginemanufacturers.org/ - رابطة صانعي الشاحنات والمحركات 

ETRMAwww.etrma.org/ - الرابطة الأوروبية لصانعي الإطارات المطاطية والمطاط 

ETRTOwww.etrto.org/ - المنظمة التقنية الأوروبية لصناعة الإطارات المطاطية والحواف 

EUROMOTwww.euromot.eu/ - اق  الرابطة الأوروبية لصانعي المحركات الداخلية الح�ت

FEMwww.fem-eur.com/ - ي لمناولة المواد  التحاد الأورو�ب

FEMFMwww.femfm.com/ - ف للمواد المقاومة للتآكل ف الأوروبي�ي  اتحاد الصانع�ي

FIAwww.fia.com/ - التحاد الدوىلي للسيارات 

FIA Foundationwww.fiafoundation.org/ - مؤسسة السيارة والمجتمع 

Global NCAPwww.globalncap.org/ - نامج العالمي لتقييم السيارات الجديدة  ال�ب

GTBwww.gtb-lighting.org/ - شارات الضوئية اء الدوىلي لأضواء السيارات والإ  فريق الخ�ب

ICCTwww.theicct.org/ - المجلس الدوىلي للنقل النظيف 

IECwww.iec.ch/ - ونية لك�ت  اللجنة الدولية للتقنية الإ

IMMAwww.immamotorcycles.org/ - الرابطة الدولية لصانعي الدراجات النارية 

IRUwww.iru.org/ - ي  التحاد الدوىلي للنقل ال�ب

ISOwww.iso.org/ - المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 

ITMAitma-europe.com/ - رابطة صانعي الإطارات المطاطية المستوردة 

JAPIAwww.japia.or.jp/ - الرابطة اليابانية 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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قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تشارك بانتظام يف أنشطة المنتدى العالمي المرفق الخااس 

LG Europewww.aegpl.eu/ - الرابطة الأوروبية للمركبات العاملة بالغاز المسيِّل 

MEMAwww.mema.org/ - الرابطة الدولية لصانعي السيارات والمعدات 

NGV Globalwww.iangv.org/ - قاعدة المعارف المتعلقة بالمركبات العاملة بالغز الطبيعي 

NGVA Europewww.ngva.eu/ - الرابطة الأوروبية للمركبات العاملة بالغاز الطبيعي 

OICAwww.oica.net/ - المنظمة الدولية لصانعي المركبات الآلية 

RVwww.rvia.org/ - فيه  رابطة صناعة مركبات ال�ت

SAE Internationalwww.sae.org/ - جمعية مهندسي السيارات 

T&Ewww.transportenvironment.org/ - منظمة النقل والبيئة 

USTMAwww.ustires.org/ - الرابطة الأمريكية لصانعي الإطارات المطاطية 

UITPwww.uitp.org/ - ي  التحاد الدوىلي للنقل ال�ب

WBIAwbia.ch - الرابطة العالمية لصناعة الدراجات 

WBUwww.worldblindunion.org/ - ف  التحاد العالمي للمكفوف�ي

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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المرفق السا س 

عمليات وضع اللوائح وإنفاذها على الصعيدين الوطني واإلقليمي

كندا الجزء 1

الصين الجزء 2

الهند الجزء 3

اليابان الجزء 4

جمهورية كوريا الجزء 5

االتحاد الروسي الجزء 6

الواليات المتحدة األمريكية الجزء 7

االتحاد األوروبي الجزء 8
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عمليات وضع اللوائح وإنفاذها على الصعيدين الوطني واإلقليمي المرفق السا س 

العملية التنظيمية – كندا الجزء 1
وط السياسات  ي قانون الصكوك النظامية و�ش

وط قانونية محددة معروضة �ف ي كندا بواسطة �ش
تُعرّف العملية التنظيمية التحادية �ف

ي توجيه مجلس الوزراء بشأن تبسيط التنظيم. 
الموضحة �ف

اللوائح كلك ان صكوك السياسات 
لمان قد أسند إليها سلطته بموجب قانون. واللوائح  ي كندا من قبل حاكم المجلس، أو وزير، أو وكالة إدارية، يكون ال�ب

توضع اللوائح �ف
ي العادة عىل قواعد عامة بدلً من قواعد محددة توّجه لأشخاص أو أوضاع. 

اً قانونياً ُملزِماً وتنص �ف هي شكل من أشكال القانون – إذ إن لها تأث�ي

ف قد أجروا تقييماً لمجموعة من الصكوك المتاحة لديهم لتحقيق هدف من  ف الرسمي�ي حها هنا بأن المسؤول�ي ض العملية الوارد �ش وتف�ت
ورياً من مجموعة الصكوك. رصف أهداف السياسات وقّرروا أن تلك اللئحة تشكل جزءاً

استعراض عام للعملية احتحا ية لوضل اللوائح 

ي
تمت هيكلة العملية التحادية لوضع اللوائح بحيث يمكنها توف�ي نهج متسق حيال وضع اللوائح عىل مستوى الحكومة فيما تكفل �ف

امات القانونية لحكومة كندا. ف امات السياسات والل�ت ف الوقت نفسه الوفاء بال�ت

الخطوة 1: المشاورة العامة غير الرسمية 
ي معالجتها من خلل لوائح، 

ي تنظر الحكومة �ف
ن الجمهور من فهم المسالة ال�ت ي للمعلومات يمكِّ

تقدم الوثيقة موجزاً تجميعياً غ�ي تق�ف
ف بالمعلومات  ي يُنظر فيها لمعالجة تلك المسائل. وتزود الوثيقة الكندي�ي

فتتاح بذلك الفرصة للجمهور للتعليق عىل المسائل والُنهج التنظيمية ال�ت
كهم فيها، استناداً إىل ما هو متاح من الأدلة، أو العلم، أو المعرفة.  تب عليها من آثار وت�ش عن طبيعة المسألة المتعلقة بالسياسة العامة وما ي�ت

ي وضع أهداف السياسات.
ف أيضاً �ف ك الكندي�ي وهي تُ�ش

الخطوة 2: بيان فرز التأثيرات 
ات والحصول عىل موافقة  ح التنظيمي وإعداد بيان فرز التأث�ي ي تقييم مستوى تأث�ي المق�ت

ي عملية وضع اللوائح �ف
تتمثل الخطوة الأوىل �ف
أمانة مجلس الخزانة عىل البيان.

ي تعجز فيها هيئة تنظيمية عن إجراء تقييم 
الحالت ال�ت ي

ح ما عىل التجارة الدولية. و�ف ي هذه المرحلة التأث�ي المحتمل لمق�ت
كما يُحدد �ف

، تتشاور أمانة مجلس الخزانة مع إدارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية.  كاٍف لهذا التأث�ي

الخطوة 3: تحليل وتطوير بيان تحليل التأثير التنظيمي 
ح  يتطلب توجيه مجلس الوزراء بشأن تبسيط التنظيم من الهيئات التنظيمية إجراء تحليلت مفّصلة ومشاورات شاملة عند وضع مق�ت
تنظيمي. ثم تُلخص نتائج هذه العمليات وتُعرَض عىل صانعي القرار والجمهور ضمن بيان تحليل التأث�ي التنظيمي. وتقدم هذه الوثيقة تجميعاً
ي يجري تنظيمها، وسبب تنظيم القضية، وأهداف 

ي تمكن الجمهور عىل اختلف أنواعه من فهم القضية ال�ت
ي للمعلومات ال�ت

مقنعاً وغ�ي تق�ف
ي تمت استشارتها عند وضع التنظيم، وكيف ستقوم الحكومة 

الحكومة والتكاليف والمنافع المرتبطة بالتنظيم، ومن سيتأثر بها، ومن هي الجهات ال�ت
بتقييم وقياس أداء التنظيم مقابل أهدافها المحددة.

ي
ي تتأثر به، وتتيح لهذه الأطراف فرصة المشاركة �ف

ح التنظيمي أو ال�ت ي قد تكون معنية بالمق�ت
وتحّدد الهيئات التنظيمية الأطراف ال�ت

ي جميع مراحل العملية التنظيمية.
مشاورات مفتوحة �ف

 : ح التنظيمي، تقوم الهيئة التنظيمية بما يىلي وعند إجراء المشاورات بشأن وضع المق�ت

ف قضية السياسة العامة بالستناد إىل الأدلة أو العلوم أو المعارف المتوفرة؛ اكهم بطبيعة ومضام�ي ف علماً وإ�ش إحاطة الكندي�ي •
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ي عملية وضع أهداف السياسات؛
ف �ف اك الكندي�ي وإ�ش •

وعرض العملية والجداول الزمنية بأسلوب واضح بحيث يتس�ف للأطراف المتأثرة القيام بتنظيم المساهمات وتقديمها؛ •
ي سياق عمليات صنع 

ي ينظر فيها �ف
ي حينها بشأن نتائج المشاورات والأولويات ال�ت

ف والأطراف المتأثرة بالتعقيبات �ف وتزويد الكندي�ي •
القرارات. 

الخطوة 4: صياغة مشروع اللوائح 
ية والفرنسية(. ف نكل�ي ي كندا )الإ

ف �ف ف المتداولت�ي ف الرسميت�ي وتُصاغ التوجيهات التحريرية باللغت�ي

الخطوة 5: المعاينة والتختيم من قبل المجلس التشريعي لوزارة العدل الكندية 
 : حة لضمان ما يىلي تُجري وزارة العدل معاينة قانونية لجميع اللوائح المق�ت

؛ ي
فت بموجب قانون تمكي�ف أن اللئحة قد أج�ي •

ي تتم بموجبها؛
أن اللئحة ل تشكل استعمالً غ�ي عادي أو غ�ي متوقع للسلطة ال�ت •

أن اللئحة ل تنتهك عىل نحو غ�ي ملئم الحقوق والحريات القائمة وأنها ل تتعارض مع ميثاق الحقوق والحريات أو مع القانون  •
1982؛ التأسيسي لعام

وع اللئحة يتوافقان مع المعاي�ي المعمول بها.  أن شكل وصياغة م�ش •
الخطوة 6: التقديم الموقّع يُرفع إلى مكتب المجلس الخاص – نظام المجلس 

حات التنظيمية، فور الموافقة عىل تقديمها من قبل الوزير المتكفل بها، إىل مكتب المجلس الخاص – نظام المجلس،  توّجه المق�ت
ح عىل مجلس الخزانة.  المسؤول عن عرض المق�ت

الخطوة 7:  اجتماع مجلس الخزانة وقراره

حات التنظيمية. ويُطلب إىل مسؤوىلي تكون أمانة مجلس الخزانة مسؤولة عن تقديم عرض موجز لوزراء مجلس الخزانة حول المق�ت
ين أثناء الجتماع لتقديم معلومات إضافية.  الهيئة التنظيمية أحياناً أن يكونوا حارصف

ويجوز لمجلس الخزانة بوصفه لجنة من لجان مجلس الوزراء أن يتخذ أياً من القرارات التالية: 

حة أو رفضها؛ الموافقة عىل الن�ش المسبق للئحة المق�ت •
عفاء من الن�ش المسبق أو رفضها؛ الموافقة عىل طلبات الإ •

إرسال البند إىل مجلس الوزراء أو إحدى لجانه الأخرى للنظر فيه؛ •
إعادة إحالة المسألة إىل الوزير المسؤول لمزيد من الدراسة والمعلومات؛ •

إرجاء البند إىل اجتماع آخر.  •
الخطوة 8: النشر المسبق يف الجريدة الرسمية الكندية، الجزء األول 

حة وبيان تحليل  ف يتم الحصول عىل موافقة مجلس الخزانة، يقوم مكتب المجلس الخاص – نظام المجلس بتوجيه اللئحة المق�ت ح�ي
ي كندا. 

التأث�ي التنظيمي المصاحب لها إىل الجريدة الرسمية الكندية، مديرية الأشغال العامة والخدمات الحكومية �ف

ي الجريدة الرسمية الكندية، الجزء الأول. ومن خلل الن�ش
حة وبيان تحليل التأث�ي التنظيمي �ف ومن ثَّم يتم الن�ش المسبق للئحة المق�ت

بداء تعليقاتهم عىل اللئحة  ف لإ ي العملية التنظيمية. ويتيح الن�ش المسبق الفرصة لجميع الكندي�ي
ف �ف اك الكندي�ي ي الجزء الأول تقوم الحكومة بإ�ش

�ف
حة قبل وضعها.  المق�ت
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التماس الموافقة النهائية والنشر والتسليل 
كمال عملية وضع اللوائح. ي شكٍل معّدل لإ

ة الن�ش المسبق، يُتخذ الكث�ي من الخطوات ذاتها ثانيًة �ف عقب ف�ت

الخطوة 9: التحليل الالحق للنشر المسبق
ات عىل النص.  ر إجراء تغي�ي ة السابقة للن�ش لتقرير إن كان ثمة ما ي�ب ي جميع التعليقات المتلقاة أثناء الف�ت

يُنظر بحرٍص ودقة �ف

ي يراها مناسبة. 
ات ال�ت يعي لوزارة العدل بمعاينتها وإجراء التغي�ي حة، يقوم المجلس الت�ش ات عىل اللئحة المق�ت وإذا ما لزم إجراء تغي�ي

ي
ي قد تكون طرأت، محلياً، أو دولياً، ومن شأنها أن تؤثر �ف

ات ال�ت ي التغي�ي
وبالإضافة إىل التعليقات العامة أو تعليقات أصحاب المصلحة، يُنظر �ف

حة أو الغرض منها.  الصياغة اللغوية للئحة المق�ت

الخطوة 10: المعاينة والتختيم من قبل المجلس التشريعي لوزارة العدل الكندية 
للن�ش السابقة  ة  الف�ت أثناء  ما فعل  غرار  المرحلة عىل  ي هذه 

�ف القانونية  المعاينة  مهمة  العدل  لوزارة  يعي  الت�ش المجلس  يؤدي 
)انظر الخطوة 4(.

الخطوة 11: رفع التقديم التنظيمي النهائي إلى مكتب المجلس الخاص – نظام المجلس 
، تُرسل الوثائق ذات الصلة إىل الكاتب المساعد لدى  ي

ح التنظيمي النها�أ ( عىل المق�ت ف فور موافقة الوزير المسؤول )الوزراء المسؤول�ي
ية والفرنسية( ما لم يُنص عىل خلف ذلك.  ف نكل�ي ي كندا )الإ

ف �ف ف المتداولت�ي ف الرسميت�ي المجلس الخاص. ويجب أن ترد جميع الوثائق باللغت�ي

الخطوة 12: وضع الالئحة من قبل حاكم المجلس 
يُعت�ب حاكم المجلس بمثابة الحاكم العام لكندا الذي يعمل بناء عىل مشورة مجلس الوزراء. وكان مجلس الخزانة منذ شهر كانون 

نابة عن المجلس الخاص للملكة.  2003 يسدي المشورة إىل الحاكم العام بالإ الأول/ديسم�ب

ي
حات المقدمة ال�ت ي تلتمس الن�ش المسبق، تقوم أمانة مجلس الخزانة باطلع الوزراء بإيجاز عىل المق�ت

حات ال�ت وعىل غرار المق�ت
ح التنظيمي ويقررون إن كان ينبغي  ي المق�ت

ي نتائج الن�ش المسبق إىل جانب معلومات أخرى �ف
تلتمس الموافقة النهائية. ومن ثَّم ينظر الوزراء �ف

  . ي
ي شكلها النها�أ

ي ُعرضت به �ف
تقديم توصية للحاكم العام القيام بوضع اللوائح عىل النحو ال�ت

الخطوة 13: التسجيل وبدء النفاذ والنشر يف الجريدة الرسمية الكندية، الجزء الثاني 

التسليل 
ي غضون 48

ي العادة �ف
ي غضون سبعة أيام، فإن التسجيل يجري �ف

رغم أنه يُطلب إحالة اللئحة إىل الكاتب المسؤول لتسجيلها �ف

ف للئحة رقم يسبقه المخت� SOR الذي يرمز إىل الأنظمة واللوائح القانونية 
ّ ي اللئحة فيه. ويُع�ي

ساعة من اجتماع مجلس الخزانة الذي يُنظر �ف
أو المخت� SI الذي يش�ي إىل الصكوك القانونية.

بدء النزاذ
ي اللوائح.

ي يوم تاٍل للتسجيل يُحدد �ف
ي منتصف ليل يوم التسجيل أو �ف

ف النفاذ �ف ي يجب تسجيلها ح�ي
عادة ما تدخل اللوائح ال�ت

النشر
) ف ي يوم الأربعاء مرة كل أسبوع�ي

ي غضون 23 يوماً من تسجيلها )ين�ش الجزء الثا�ف
، �ف ي

الجريدة الرسمية الكندية، الجزء الثا�ف ي
تُن�ش اللوائح �ف
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إدارة صناعة السيارات والمعايير واللوائح يف الصين الجزء 2

نظام إ ا ن صناعة السيا ات يف اللين أوحً–

كات المصنِّعة، ونفاذ المنتجات إىل الأسواق،  ي إدارة مشاريع الستثمار، وال�ش
ف بصفة أساسية �ف ي الص�ي

تشارك إدارة صناعة السيارات �ف
جاع المنتجات،  اف عىل الأسواق، واس�ت ، والفحص السنوي للمركبات، وتجارة الواردات والصادرات، والإ�ش ف وتسجيل المركبات الجديدة، والتأم�ي
ة، ومن بينها اللجنة الوطنية  وإعادة تدوير المركبات المخرَّدة، والتفكيك، بحسبان ذلك عملية جامعة تُجرى مع السلطات المختصة النظ�ي
دارة  يكولوجيا والبيئة، ووزارة الأمن العام، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، ولإ للتطوير والإصلح، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الإ

الحكومية لتنظيم الأسواق، وغ�ي ذلك.

: ف واللوائح المعنية بصفة أساسية ما يىلي دارة صناعة السيارات، تشمل القوان�ي وبالنسبة لإ

ف الشعبية لسلمة حركة المرور عىل الطرق قانون جمهورية الص�ي

ف الشعبية للطرق ال�يعة قانون جمهورية الص�ي

ف الشعبية لحفظ الطاقة قانون جمهورية الص�ي

ف الشعبية لمنع تلوث الغلف الجوي ومراقبته قانون جمهورية الص�ي

ف الشعبية لمنع ومراقبة تلوث البيئة بالضوضاء قانون جمهورية الص�ي

ف الشعبية لتوحيد المعاي�ي قانون جمهورية الص�ي

ف الشعبية لجودة المنتجات قانون جمهورية الص�ي

ف ومصالحهم ف الشعبية لحماية حقوق المستهلك�ي قانون جمهورية الص�ي

ف الشعبية بشأن التصديق والعتماد لوائح جمهورية الص�ي

ي ف الشعبية بشأن النقل ال�ب لوائح جمهورية الص�ي

نظام اللين لمعايير ولوائح السيا ات ثانياً–

نظام الصين لمعايير ولوائح السيارات )أ(
ف الوطنية إىل معاي�ي إلزامية  1988، تنقسم معاي�ي الص�ي ي أيلول/سبتم�ب

" �ف ف الشعبية لتوحيد المعاي�ي منذ ن�ش "قانون جمهورية الص�ي
ي مجالت السلمة، وحماية البيئة، 

لزامية إىل المعاي�ي �ف ومعاي�ي موص بها اتباعاً للممارسة الدولية. وبصدد منتجات السيارات، تش�ي المعاي�ي الإ
وتوف�ي الطاقة، ونظام منع ال�قة المكافئة للوائح التقنية العالمية، بينما تش�ي المعاي�ي الموص بها إىل المعاي�ي الأساسية، مثل طريقة الختبار 
لزامية ذات الصلة بحالة المنتجات التقنية.  العامة، وقابلية التبادل، ومقاييس الوصلت، والمواد العامة، وإىل عدد قليل من المعاي�ي غ�ي الإ
ي النظام العالمي النمطي للوائح التقنية للمركبات وتحليله، وعىل محتوى محدد، 

لزامية عىل البحث �ف ف لمعاي�ي السيارات الإ ويتأسس نظام الص�ي
ي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا لتكون 

ي أُعيدت تسميتها لتصبح لئحة الأمم المتحدة( ال�ت
ولئحة اللجنة القتصادي لأوروبا )ال�ت

ف أداء المركبات من حيث السلمة، وحماية البيئة، وتوف�ي الطاقة، وراقبته بشكل  ي البداية. ومع مرور الزمن، أدارت الص�ي
بمثابة المرجع الرئيسي �ف

لزامية للسيارات وتحديثه. فعال وثابرت عىل تحديث تكنولوجيا منتجات السيارات وجودتها بوضع نظام المعاي�ي الإ

ف وضع إطار كامل لنظم معاي�ي السيارات يتألف من معاي�ي إلزامية، ومعاي�ي موص بها، ومعاي�ي ي الص�ي
وبحلول تموز/يوليه 2018، تم �ف

صناعية، من بينها المعاي�ي التالية المنشورة:
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لزامية )GB(: 121 بنداً، منها 99 بنداً للمركبات الآلية، و22 بنداً للدراجات النارية؛ المعاي�ي الإ

المعاي�ي الموص بها )GB/T(: 370 بنداً، منها 344 بنداً للمركبات الآلية، والبقية للدراجات النارية؛

المعاي�ي الصناعية )QC/T(: 802 بنداً، منها 724 للمركبات الآلية، والبقية للدراجات النارية؛

ي لمعاي�ي السيارات والكميات والتصنيف )تش�ي العلمة + إىل الكمية المعيارية للمركبات الآلية زائد الكمية 
ف الشكل 1 النظام الصي�ف

َّ ويب�ي
المعيارية للدراجات النارية(.

الشكل 1

النظام الصيني لمعايير السيارات والتصنيف والكميات

إجراءات صياغة معايير السيارات ومراجعتها يف الصين )ب(
وع،  وع المعيار، والموافقة عىل الم�ش ف ما يىلي بوجه عام: وضع م�ش ي الص�ي

تتضمن إجراءات صياغة معاي�ي السيارات ومراجعتها �ف
، والستعراض الدوري. وع، وتقديمه بغية الموافقة عليه، والموافقة، والن�ش والصياغة، والتماس الآراء، واستعراض الم�ش

وع  أ اللئحة التقنية الدولية. ول تتجاوز المدة المنقضية منذ الموافقة عىل م�ش لزامي الذي يكا�ف ومن الأمثلة عىل ذلك، المعيار الإ
ي ظروف استثنائية. ول تتجاوز مدة التأجيل سنة واحدة. 

ه 36 شهراً. ويجوز، عند الطلب، تأجيل المعيار �ف المعيار ح�ت الموافقة عىل المعيار ون�ش
ف فحسب. ويجوز تأخ�ي المعيار مرت�ي

م اللجنة التقنية الوطنية لتوحيد معاي�ي السيارات )NTCAS( واللجان الفرعية  وع المعيار والموافقة عليه: تُقيِّ وضع م�ش
ف الشعبية )MIIT( وبالتفاق مع  ي جمهورية الص�ي

المعنية مشاريع المعاي�ي المجمعة. وبموافقة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات �ف
ف الشعبية لتوحيد المعاي�ي )SAC(، يمكن إصدار خطة صياغة المعيار ومراجعته. إدارة جمهورية الص�ي
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أ اللجنة التقنية الوطنية لتوحيد معاي�ي السيارات  لزامية الوطنية، تنسش الصياغة: وفق خطة صياغة ومراجعة المعاي�ي الإ
كات، والمؤسسات، ووكالت الفحص،  دارات الحكومية، والجمعيات، وال�ش اء من الإ ف وخ�ب فريقاً عاملً لصياغة المعيار يتألف من ممثل�ي

. ، يتوىل صياغة المعيار استناداً إىل قواعد تجميع المعاي�ي ف وهيئات التصديق والعتماد، والمستهلك�ي

بداء  وع لإ ي الآراء ويضع الم�ش
وع المعيار بشكل كاف، يتوصل الفريق العامل إىل توافق �ف التماس الآراء: بعد مناقشة م�ش

التعليقات عليه، ويقدمه إىل اللجنة الفرعية المعنية لدراسته رسمياً وإبداء رأيها فيه، ويلتمس آراء الجمهور خلل مدة شهر واحد.

وع المعيار: تتوىل اللجنة الفرعية المعنية والفريق العامل مسؤولية التعامل مع الآراء من جميع الجوانب  مراجعة م�ش
ف ي جمهورية الص�ي

وع للمراجعة. وبعد موافقة وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات �ف وع إبداء التعليقات وتعد الم�ش وتعديل م�ش
وع المعيار. الشعبية، يُعقد اجتماع لمراجعة م�ش

وع للموافقة عليه وتدقق فيه اللجنة  وع المعيار، يوضع الم�ش تقديم المعيار للموافقة عليه: بعد اجتماع استعراض م�ش
ف الشعبية  ف الشعبية وإدارة جمهورية الص�ي ي جمهورية الص�ي

التقنية مرة أخرى وتقدمه إىل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات �ف
لتوحيد المعاي�ي للموافقة عليه.

ف ي اجتماع تعقده لجنة إدارة جمهورية الص�ي
لزامي إل بعد دراسته �ف : ل تُمنح الموافقة عىل المعيار الإ الموافقة والن�ش

ه. دارة ن�ش الشعبية لتوحيد المعاي�ي وتتوىل هذه الإ

ورياً ويُستند فيه إىل التطورات  لزامي، يصبح الستعراض الدوري للمعيار رصف الستعراض الدوري: بعد إعمال المعيار الإ
ة اللزمة للستعراض أقل من خمس سنوات. العلمية والتكنولوجية واحتياجات التنمية القتصادية والجتماعية. وعادة ما تكون الف�ت

3 الشكل  ف 
ِّ ويُب�ي  . ف الص�ي ي 

�ف ومراجعتها  السيارات  معاي�ي  وضع  خطوات  لمسار  التخطيطي  الرسم  أدناه  رقم 2  الشكل  يمثل 
الوطنية التقنية لتوحيد معاي�ي السيارات ولجانها الفرعية وعددها 30 لجنة المسؤولة عن صياغة المعاي�ي ومراجعتها،  للجنة التنظيمي المخطط

ي مجال اختصاصها.
كل �ف
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الشكل 2

الرسم التخطيطي لمسار خطوات صياغة المعايير ومرجعتها يف الصين
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شكل 3
ال

ت ولجانها الفرعية الثالثين
سيارا

الخارطة التنظيمية اللجنة التقنية الوطنية لتوحيد معايير ال
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قطاع السيارات ونظام اللوائح التنظيمية يف الهند الجزء 3

تانون المركبات اآللية وتا يخه أوحً– 

إن أول قانون متعلق بالمركبات الآلية تم إصداره هو قانون المركبات الآلية الهندي رقم 1914. وقد حّل محله لحقاً قانون المركبات 
نشاء المركبات الآلية وصيانتها.  وط التقنية لإ الآلية رقم 1939 ومن ثَّم قانون المركبات الآلية رقم 1988. ويغطي قانون المركبات الآلية ال�ش
ي شكل قواعد. وتصدر هذه 

وطاً إلزامية معينة �ف ف لآخر إطاراً يضّم �ش ي والطرق ال�يعة من ح�ي وبموجب هذا القانون، تعد وزارة النقل ال�ب
.)CMVR( "1989 – القواعد كإخطار ويكون عنوانها "القواعد الأساسية للمركبات الآلية

السياسات الحكواية والغراض والتقدم المحرز يف تطاع المركبات اآللية ثانياً–

ي المائة 
ي تنمية الهند، ذلك البلد الشاسع والمعروف بالتنوع. وينمو القتصاد الهندي بمعدل يفوق 7 �ف

يؤدي قطاع النقل دوراً رئيسياً �ف
ي العام. وباتباع الحكومة سياسات تقدمية حافزة للستثمار والنمو، تطمح الهند إىل تحقيق رقم مزدوج من النمو. وتش�ي التقديرات إىل أن مساهمة 

�ف
ي المائة.

7 و8 �ف ف اوح ب�ي ي الناتج المحىلي الإجماىلي ت�ت
قطاع المركبات الآلية �ف

ف ومراعية للبيئة تقوم  نشاء ب�ف تحتية للطرق كافية وآمنة، وتصنيع مركبات ملئمة للمستهلك�ي وقد اعتمدت حكومة الهند سياسات لإ
ي تطلعات الهند وتحقق إمكانات قطاع السيارات. عىل التكنولوجيا. وتُستعرض هذه السياسات باستمرار لتل�ب

ي العام 2006. أحرزت الهند تقدماً
2002، وخطة المهمة المتعلقة بالسيارات �ف ي عام

وبإعداد الصيغة النهائية لسياسة وقود السيارات �ف
ف جودة الوقود، وترويج التقانات الحديثة، وتطوير النقل العام، والبنية التحتية، وما إىل ذلك.  ي مضمار معاي�ي النبعاثات والسلمة، وتحس�ي

ملموساً �ف

خطة المهمة المتعلقة بالسيارات 2016–2026 •
فرغت الهند الآن من إعداد الصيغة النهائية من خطة المهمة المتعلقة بالسيارات للسنوات الع�ش القادمة 2016–2026. 
ويتوقع أن يشمل النمو جميع القطاعات، أي سيارات الركاب، والمركبات التجارية، والدراجات النارية الثنائية والثلثية العجلت، 

ونية، والمركبات الهجينة، بل وح�ت لك�ت ف عىل الحركة الإ ك�ي اء بال�ت ي التقانات الخ�ف
م الهند تحقيق تقدم ملموس �ف ف والجرارات الزراعية. وتع�ت

المركبات. ي
الوقود الحيوي، مراعاة للشواغل البيئية. وستصب الهند اهتمامها عىل التنمية المستدامة، وتعزيز السلمة عىل الطرق و�ف

ي الهند
حملة التصنيع �ن •

ون قطاعاً د خمسة وع�ش نامج لجعل الهند اقتصاداً مفعماً بالحيوية ومركزاً محورياً عالمياً للتصنيع. وُحدِّ ُوِضع هذا ال�ب
دت لتيس�ي الستثمار،  نامج مبادرات جديدة رئيسية أُعِّ بحسبانها مجالت ذات أولوية، من بينها قطاع السيارات. ويتضمن هذا ال�ب

وتعزيز البتكار، وحماية الملكية الفكرية، وإنشاء أفضل بنية تحتية للتصنيع.

تطوير البنية التحتية •
ي قطاع صناعة السيارات وحركة المرور المختلطة عىل الطرق، وإنشاء الهياكل الأساسية 

ولتلبية احتياجات النمو ال�يع �ف
ي مجال الطرق ال�يعة لضمان النقل الآمن. ويدور النقاش بشأن نظام النقل الذكي المناسب 

المطلوبة، يتواصل التقدم المحرز �ف
ي الهند.

للوضع السائد �ف

استخدام أنواع الوقود البديلة/التكنولوجيا •
ي
( �ف استحدثت الحكومة الهندية نظام FAME )اعتماد وتصنيع المركبات الكهربائية والكهربائية الهجينة وتصنيعها ب�عة أك�ب

ف من المركبات الكهربائية والكهربائية الهجينة  إطار المهمة الوطنية للحركة بالوسائل الكهربائية. ويتوخى هذا النظام إدخال 6–7 ملي�ي
يثانول،  ة، أفادت وزارة النقل والطرق ال�يعة عن استخدام الغاز الطبيعي المسيل، والإ الآونة الأخ�ي ي

ي البلد بحلول عام 2020. و�ف
�ف

يثيل  والغاز الطبيعي الحيوي المضغوط، والديزل الحيوي، وخلف ذلك. وفضلً عن ذلك، يدور النقاش بشأن استخدام الميثانول، والإ
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ف المقوى بالغاز  ي الميثيل، والوقود المزدوج )الديزل – الغاز الطبيعي المضغوط، الديزل – الغاز الطبيعي المسيل(، والهيدروج�ي
ثنا�أ

ف وقوداً بديلً للسيارات. الطبيعي المضغوط، والهيدروج�ي

ي تحقق كفاءة الطاقة، نفذت الحكومة معاي�ي كفاءة الوقود المتعلقة بمعاي�ي المركبات 
وبشأن التداب�ي المتعلقة بالمركبات ال�ت

ي يتجاوز 
من الفئة M1 ابتداًء من 1 نيسان/أبريل 2017 ومعاي�ي استهلك الوقود بال�عة الثابتة لمركبات الديزل من الفئة M3 وN3 ال�ت

فيها إجماىلي وزن المركبة 12 طناً، ابتداًء من 1 نيسان/أبريل 2018.

فحص المركبات العاملة والتصديق لها •
ي إىل تخفيف استهلك الوقود، وتقليل حوادث الطرق، وتلوث الغلف الجوي 

م تعزيز ثقافة الصيانة عىل نحو يف�ف ف يُع�ت
ي  ي إطار مبادرة وزارة النقل ال�ب

ي مواقع محددة �ف
ي إنشاء مراكز مؤتمتة للفحص والتصديق �ف

ي العمل ُقدماً �ف
من المركبات. ويم�ف

والطرق ال�يعة.

نهاية عمر المركبات •
وط المتعلقة بمراكز تفكيك  وط نهاية عمر المركبات. وتشمل هذه المعاي�ي ال�ش وضعت الهند معاي�ي وطنية تحدد �ش
المركبات وبصانعيها. واستكمالً لنظام نهاية عمر المركبات، تعكف الحكومة عىل وضع نظام تحديث أسطول المركبات للتخلص من 

المركبات القديمة.

جاع المركبات قانون اس�ت •
ي السنوات القليلة المن�مة تش�ي إىل 

جاع المركبات الطوعية �ف ي الهند، فإن حالت اس�ت
رغم أن هذا الموضوع جديد نسبياً �ف

جاع المركبات، عند القتضاء.  ي تتخذها لس�ت
ف الجهات المصنِّعة وتزداد المبدرات ال�ت ، ويزداد الوعي ب�ي توجهات مشجعة إىل حد كب�ي

ف عليها  جاع المركبات وت�ش نها مثل وكالة Nodal، بعض حالت اس�ت ي تعيِّ
الوقت نفسه، ينبغي أن ترصد الحكومة، أو الوكالة ال�ت ي

و�ف
عن كثب.

)NATRiP( ي للبنية الأساسية لختبار السيارات والبحث والتطوير
وع الوط�ن ي إطار الم�ش

• مرافق الختبار الجديدة �ن
ة تتسق مع النمو المتوقع  ي الهند استثمارات كب�ي

يشهد تطوير البنية التحتية لختبار اعتماد المركبات، والبحث والتطوير �ف
ARAI )Pune(، ICAT )Manesar(، :ي مراكز اختبار مختلفة

ي مرافق اختبار ما يىلي �ف
وع الوط�ف ي قطاع السيارات. ويشمل هذا الم�ش

�ف
)VRDE )Ahmednagar(، GARC )Chennai(، NATRAX )Indore(، NIAIMT )Silchar(، NCVRS )Raebareily وقد اكتمل إنشاء أغلب 

هذه المرافق وغدت جاهزة للستخدام.

معاي�ي السيارات •
اء التقنية المعاي�ي ذات الصلة باختبار المركبات/ المكونات والنظم الفرعية والموافقة عليها. وتشكل لوائح  تُعد لجان الخ�ب
ي إطار المنتدى العالمي أساساً متيناً لوضع لوائح السيارات التنظيمية 

ي تُوضع �ف
الأمم المتحدة ولوائح الأمم المتحدة التقنية العالمية ال�ت

ي الهند.
�ف

اللوائح المتعلقة باحنبعاثات وبالسالاة يف الهند  ثالثاً–

يعات المتعلقة بالنبعاثات اللجنة الدائمة المعنية بتنفيذ الت�ش •
ي والطرق ال�يعة الحاجة إىل وجود هيئة دائمة لتنسيق اللوائح المتعلقة بالنبعاثات وتنفيذها،  ف أدركت وزارة النقل ال�ب ح�ي
ي والطرق ال�يعة رئيساً يسدي المشورة للحكومة  ك لوزارة النقل ال�ب ف المش�ت ي العام 1991 هذه اللجنة عىل أن يكون الأم�ي

عّينت �ف
بشأن المسائل المتصلة باللوائح المتعلقة بالنبعاثات. 

ي عام 1985. واستندت معاي�ي النبعاثات الكلية 
ي الهند الدورة الهندية لقيادة السيارات �ف

ووضعت رابطة بحوث السيارات �ف
ي عام 1989. ونُفذت أوىل معاي�ي النبعاثات الكلية للمركبات ابتداء من 1

ي إطار اللجنة التقنية الدائمة �ف
إىل هذه الدورة وأُبلغ عنها �ف
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، أضحت معاي�ي ف ين، ومن 1 نيسان/أبريل 1992 للمركبات العاملة بالديزل؛ ومنذ ذلك الح�ي ف نيسان/أبريل 1991 للمركبات العاملة بالب�ف
النبعاثات أشد رصامة شيئاً فشيئاً.

وأبلغت الهند عن النتقال إىل مرحلة معاي�ي بهارات )Bharat )BS VI للنبعاثات للمركبات الثنائية والثلثية والرباعية العجلت 
ابتداًء من 1 نيسان/ابريل 2020. وبالنسبة للجرارات الزراعية، ومركبات معدات التشييد، والحاصدات الدرَّاسة )مركبات تتجاوز 
ين الأول/أكتوبر 2020 ومرحلة  طاقتها 37 كيلوواط(، أُبِلغ عن المرحلة التالية من معاي�ي بهارات )CEV/TREM( - IV(( ابتداًء من 1 ت�ش

بهارات)CEV/TREM( - V(( ابتداًء من 1 نيسان/أبريل 2024.

)CMVR-TSC( اللجنة التقنية الدائمة – القواعد الأساسية للمركبات الآلية •
ي والطرق ال�يعة  ي تُسدي النصح والمشورة إىل وزارة النقل ال�ب

ي العام 1997 أنشأت الحكومة اللجنة التقنية الدائمة ال�ت
�ف

بشأن مختلف الجوانب التقنية المتصلة بالقواعد الأساسية للمركبات الآلية. ويوجد لدى هذه اللجنة ممثلون من مختلف منظمات 
ي الهند، ويرأس 

ي وضع اللوائح المتعلقة بالسلمة للمركبات ومكونات المركبات �ف
أصحاب المصلحة. وقد قامت اللجنة بدور رئيسي �ف

ي والطرق ال�يعة لدى حكومة الهند. ك لوزارة النقل ال�ب ف المش�ت اللجنة الأم�ي

)AISC( لجنة معاي�ي صناعة السيارات •
ي إعداد المعاي�ي التقنية 

ف اللجنة التقنية الدائمة – القواعد الأساسية للمركبات الآلية بلجنة معاي�ي صناعة السيارات �ف تستع�ي
المتصلة بالسلمة. ويرأس اللجنة مدير الرابطة الهندية للبحوث المتعلقة بالسيارات. وفضلً عن ذلك ولمعالجة الموضوعات المتصلة 
ت  ي )CIRT(. وقد ن�ش 5,3 أطنان، أُنشئت لجنة أخرى برئاسة مدير المعهد المركزي للنقل ال�ب ي يتجاوز وزنها الإجماىلي

بالمركبات ال�ت
لجنة معاي�ي صناعة السيارات ح�ت الآن أك�ش من 150 معياراً من معاي�ي السلمة.

مكتب المعاي�ي الهندية  •
ي البلد 

ي تشجيع وتعزيز حركة توحيد المقاييس �ف
ي الهند �ف

ع مكتب المعاي�ي الهندية بوصفه الهيئة الوطنية للمعاي�ي �ف ي�ب

ي يضطلع بها المكتب صياغة المعاي�ي الهندية لختصاصات مختلفة من قبيل 
ف مجموعة الأنشطة المتنوعة ال�ت منذ عام 1947. ومن ب�ي

ي تعت�ب إحدى المهام الرئيسية لمكتب 
وتقنية، والأغذية والزراعة ونحو ذلك، ال�ت لك�ت هندسة النقل، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الإ

ي مكتب المعاي�ي الهندية. 
ي بالنقل �ف

المعاي�ي الهندية. ويتم التعامل مع المعاي�ي المتصلة بقطاع السيارات من قبل مجلس القسم المع�ف
، يرأس مدير الرابطة الهندية للبحوث المتعلقة بالسيارات هذا المجلس. الوقت الحاىلي ي

و�ف

ي إطار لجنة معاي�ي صناعة السيارات، كما ُذكر آنفاً، وفقاً
ي تُصاغ �ف

ويعتمد مكتب المعاي�ي الهندية معاي�ي السلمة ال�ت
لإجراءات الموافقة الخاصة بها. 

اللجنة الدائمة الوطنية المعنية بتنسيق اللوائح بموجب المنتدى العالمي •
ين الأول/أكتوبر 2002 عىل انضمام  ي ت�ش

، وافق مجلس وزراء التحاد �ف إدراكاً منه لأهمية تنسيق اللوائح عىل المستوى الدوىلي
الهند للمنتدى العالمي لتنسيق اللوائح الخاصة بالمركبات التابع للجنة القتصادية لأوروبا بصفة مراقب. كما أنشأت الحكومة لجنة 
ي والطرق ال�يعة. وتقّدم الرابطة الهندية للبحوث المتعلقة  ي وزارة النقل ال�ب

ك �ف ف المش�ت ي برئاسة الأم�ي
دائمة عىل المستوى الوط�ف

ف من قبيل الوزارات المعنية ووكالت الختبار  بالسيارات خدمات الأمانة. ويتألف أعضاء اللجنة الدائمة من أصحاب المصلحة المختلف�ي
والدوائر الصناعية. وانضمت الهند إىل اتفاق عام 1998 اعتباراً من نيسان/أبريل 2006.

تنفيذ معاي�ي السالمة •
يجابية.  ي الهند لتعزيز سلمة النقل بإعمال معاي�ي السلمة العامة الإ

اسُتحدثت القواعد المركزية للمركبات الآلية لعام 1989 �ف
ين عاماً الماضية، جرى إعمال مختلف معاي�ي السلمة للمركبات، ونظم المركبات والمكونات لفئات ش�ت من  وطوال الخمسة وع�ش

ة: ي الآونة الأخ�ي
المركبات. ويرد أدناه بعضاً من الإخطارات الرئيسية المفاد عنها �ف

.N1و M1 ي لفئات المركبات ، والصطدام الجان�ب ي معاي�ي التصادم المنقحة: الصطدام الأمامي، والصطدام الأمامي الجان�ب –
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)M1 and N1( < 5,2( ي حالة التصادم مع مركبة آلية
ف للمخاطر �ف هم من مستخدمي الطرق المعرض�ي حماية المشاة وغ�ي –

وزن إجماىلي للمركبة(.

ي حالة ال�عة المفرطة، والتذك�ي بشد 
نذار بال�عة لتنبيه السائق �ف متطلبات إضافية لمواصفات السلمة تتعلق بنظام الإ –

ف الأبواب، والوسادة الهوائية للسائق، وخلف ذلك للفئة M1 من المركبات ونظام  بطال اليدوي لنظام تأم�ي حزام السلمة، والإ
M وN من المركبات. ف نذار المتعلق بوقوف السيارات العكسي لجميع مركبات الفئت�ي الإ

التنفيذ المرحىلي للختبار والموافقة للحافلت )مدونة الممارسة لتصميم هيكل الحافلت والموافقة عليه( ومدونة هيكل  –
الشاحنات.

، ومقطورات السيارات، ومركبات الأغراض الخاصة وعىل وجه التحديد  ف اختبار حافلت النوم، والحافلت ذات الطابق�ي –
سيارات المنازل المتنقلة وسيارات الإسعاف.

نذار للمركبات، وأجهزة منع الحركة للمركبات الرباعية العجلت. أجهزة منع ال�قة، ونظم الإ –

ف رؤيتها. ف لتحس�ي ي المركبات ذات العجلت�ي
ي للأضواء الأمامية أو الأضواء النهارية �ف

الإشعال التلقا�أ –

ي مركبات نقل الركاب.
نذار �ف إدخال جهاز تتبع موقع المركبة وزر الإ –

.M2و M1 نظام الكوابح المضاد للقفل للطراز الجديد من مركبات الفئة –

. ف نظام الكوابح المضاد للقفل ونظام الكبح المجمع للمركبات ذات العجلت�ي –

لمحة عااة عن الهيكل التنظيمي الراهن يف الهند   ابعاً–

بلغ  ي والطرق ال�يعة الإ ي الهند خلل عقود من الزمن. وتتوىل وزارة النقل ال�ب
كما أوجز أعله، نشأ الهيكل التنظيمي لقطاع السيارات �ف

ي إطار القواعد الأساسية للمركبات الآلية. 
لزامية وإجراءات الختبار والموافقة المتعلقة بالمركبات �ف عن المعاي�ي الإ

بالغ عن معيار جديد ي لالإ
الإجراء القانو�ن •

ي شكل معاي�ي جديدة من قبل اللجان التقنية. وتصدر الوزارة المعنية )وزارة النقل 
وط التقنية وإجراءات الختبار �ف تُعد ال�ش

وع إشعار تطلب فيه من أصحاب المصلحة إبداء تعليقاتهم. وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة،  ي والطرق ال�يعة( م�ش ال�ب
تصدر الوزارة إشعاراً بموجب قانون المركبات الآلية والقواعد الأساسية للمركبات الآلية. 

إنفاذ القانون  •
نفاذ قانون المركبات الآلية والقواعد الأساسية للمركبات الآلية.  ي والطرق ال�يعة الوزارة المحورية لإ تُعت�ب وزارة النقل ال�ب

ي نطاق اختصاص وزارات الدولة.
ويقع تسجيل المركبات �ف

نظام التصديق  •
اعتمدت الهند نظام موافقة الطرف الثالث عىل النوع. وبموجب القواعد الأساسية للمركبات الآلية، فوضت الحكومة مختلف 
نابة عن حكومة الهند. وتُعت�ب الجهة المصّنعة للمركبات مسؤولة عن القيام  هيئات الختبار بمهمة إجراء الختبارات ومنح الموافقة بالإ
بلغ عنه بموجب القواعد الأساسية  وط الأخرى كما تم الإ ها من ال�ش وط السلمة والنبعاثات وغ�ي ف لآخر بضمان المتثال ل�ش من ح�ي

للمركبات الآلية. 

ي النماذج 
ات هندسية �ف وتعت�ب شهادة الموافقة عىل النوع إلزامية بالنسبة لأي نموذج جديد، أي الموافقة عىل أي تغي�ي

وط الجديدة المبلغ عنها مؤخراً.  المستعملة أو المتثال لأي من ال�ش

نتاج( عن طريق إجراء الختبار أو التحقق من المركبة  لزامية )تطابق الإ وط الإ ويجري التحقق من المتثال المتواصل لل�ش
أو المحرك الذي يتم اختياره بصورة عشوائية )حسب الحالة(. 
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تبادل التقارير 
ي تصدرها سلطات غ�ي السلطات 

1958 ومن ثم فهي غ�ي ملزمة بقبول الموافقات عىل النوع ال�ت ي اتفاق عام
الهند ليست طرفاً متعاقداً �ف

الهندية.

 : ف ف التالي�ي للحصول عىل مزيد من المعلومات يُرجى التصال بالعنوان�ي

Mr. Abhay Damle, IRS  –1

Joint Secretary, Government of India

Ministry of Road Transport and Highways,

Transport Bhavan, 1, Parliament Street,

New Delhi 110 001, India

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: director@araiindia.com

URL: www.araiindia.com
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عملية وضع األنظمة وإنفاذها يف اليابان الجزء 4

اللوائح المتعلقة بالسالاة –1

االتجاهات السائدة يف حوادث الطرق 1–1
3 وفاة. وظلَّ عدد الوفيات  ي غضون 24 ساعة( الناجمة عن حوادث الطرق 694

ي عام 2017، بلغ عدد الوفيات )من لقوا حتفهم �ف
�ف

ي
16 حالة وفاة، وهي السنة ال�ت ي عام 1970 الذي بلغ 765

ة، فقلَّ عددها لعام 2017 عن ربع عددها �ف ي السنوات الأخ�ي
يتجه نحو النخفاض �ف

ي
ي أسفرت عن إصابات أو خسائر �ف

بلغ فيها عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ذروته. وإضافة إىل ذلك، هبط عدد حوادث الس�ي ال�ت
ف كانت الأعداد مّروعة.  ة عىل التواىلي منذ عام 2004 ح�ي الأرواح للسنة الثالثة ع�ش

الشكل 1

االتجاهات السائدة يف حوادث السير على الطرق يف اليابان

السياسة المتعلقة بسالمة المرور  2–1
ي المائة 

100 من السكان، إذ بلغ هذا المعدل 9,2 �ف تسجل اليابان معدلً منخفضاً من الوفيات الناجمة عن حركة المرور لكل 000
ة 2016–2020 هما:  ي برنامج سلمة حركة المرور الأساسية العا�ش للف�ت

ي عام 2017، ومع ذلك، ُوضع، كخطوة إىل الأمام، هدفان طموحان �ف
�ف

500 بحلول عام 2020 بغية تحقيق أك�ش حركات المرور عىل  2 وعدد الإصابات والوفيات إىل ما دون 000 تخفيض عدد الوفيات إىل أقل من 500
ي جوانب ثلثة هي: 

نامج، تشجع الحكومة الوطنية اتخاذ تداب�ي لسلمة حركة المرور عىل الطرق �ف ي العالم. واستناداً إىل هذا ال�ب
الطرق أماناً �ف

نامج إىل تنفيذ تداب�ي تستخدم بفعالية التكنولوجيا المتقدمة للستجابة إىل عهد جديد، مع تعزيز  ، والطرق، والمركبات. ويسعى هذا ال�ب الب�ش
ي الآن ذاته.

التداب�ي التقليدية وتوسيع نطاقها �ف

ي المجتمع وإدخال تقانات جديدة، من بينها تكنولوجيا 
ي تغ�ي شديداً بسبب ازدياد الشيخوخة �ف ي الوقت نفسه، تتغ�ي بيئة النقل ال�ب

و�ف
القيادة الآلية.
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ي والبنية التحتية والنقل والسياحة إىل تحقيق 
واستناداً إىل هذه العوامل وإىل تقرير أعده مجلس سياسات النقل، تسعى وزارة الأراصف

ي عام 2011 وذلك بتنفيذ تداب�ي سلمة المركبات 
ي تخفيض عدد الوفيات بمقدار 1000 بحلول عام 2020 من العدد المسجل �ف

هدف يتمثل �ف
ها. ي إىل ن�ش تقانات السلمة المتطورة، مثل القيادة الآلية، وتقييم تأث�ي

ي تف�ف
ال�ت

 : يىلي وتشمل التداب�ي الرئيسية ما

التعامل مع حوادث حركة المرور المتعلقة بالأطفال وكبار السن؛ )1(

ي الدراجات؛ تداب�ي السلمة للمشاة وراك�ب )2(

ة الحجم؛ التعامل مع الحوادث الجسيمة المتعلقة بالمركبات الكب�ي )3(

التعامل مع التقانات الجديدة مثل القيادة الآلية. )4(

تدابير فعالة لسالمة المركبات  3–1
وري وضع لوائح تتعلق بالسلمة  ها من تكنولوجيات السلمة وتعزيز التنمية، من ال�ف بغية ن�ش تكنولوجيات السلمة الفعالة وغ�ي

ات والأداء فضلً عن التكاليف اللزمة.  وكذلك تنفيذ مختلف التداب�ي الرشيدة القائمة عىل تقييم كّمي للتأث�ي

ف اللوائح المتعلقة بالسلمة  ي والبنية التحتية والنقل والسياحة تداب�ي السلمة من خلل الرتباط العضوي ب�ي
ولذلك، تعزز وزارة الأراصف

.)NCAP( وبرنامج تقييم السيارات الجديد )ASV( وع مركبات السلمة المتطورة وم�ش

؛ ي اللوائح المتعلقة بالسلمة وخطط الن�ش
وضع تقييم للمركبات يستند إىل التجاهات السائدة حالياً �ف )1(

نامج تقييم السيارات الجديد بغية ن�ش تكنولوجيا مركبات السلمة المتطورة؛ الرتباط ب�ب )2(

ي تكنولوجيا مركبات 
استحداث اللوائح المتعلقة بالسلمة وخطط الن�ش القائمة عىل أساس التطبيق العمىلي واتجاهات الن�ش �ف )3(

السلمة المتطورة.

الشكل 2

ارتباطات تدابير السالمة

اء تحليل الحوادث اء تحليل الحوادث  اء أنظمة السالمة وفريق خ�اء أنظمة السالمة وفريق خ�بب فريق خ�فريق خ�بب
الحصول عىل المعلومات والتحليل 

تحليل الحوادث 
الأنشطة الدولية (الرابطة الدولية للحد من  

ار والمنتدى العالمي)  الأ�ف

تقييم التأث�ي 

نامج تقييم السيارات الجديدنامج تقييم السيارات الجديد يي ب� ب�بب
فريق الدراسة المع�فريق الدراسة المع�نن

إجراء اختبارات مقارنة أداء السالمة وتوف�ي المعلومات 

توف�ي المعلومات من أجل الستخدام السليم لأجهزة  

 ، وط تركيبها ونتائج تحليل التأث�ي السالمة والأمان و�ش
ونحو ذلك

وع مركبات السالمة المتطورة وع مركبات السالمة المتطورة  يي بم� بم�شش
فريق الدراسة المع�فريق الدراسة المع�نن

ويج لتكنولوجيات مركبات السالمة المتطورة من  ال�ت 

ِقبل الصناعات والأوساط الأكاديمية والحكومة
تطوير الجيل التالي من تكنولوجيات مركبات السالمة  

المتطورة

اللوائح المتعلقة بالسالمة

 اتجاه السياسة العامة

وع مركبات السالمة المتطورة برنامج تقييم السيارات الجديدم�ش

ارتباطات لزيادة
معرفة المستخدم

بالتكنولوجيات الجديدة

ارتباطات لتعزيز
تكنولوجيات السالمة

ف اللوائح الربط ب�ي
المتعلقة بالسالمة

والتكنولوجيات الجديدة
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تعزيز اللوائح المتعلقة بالسالمة  4–1
ف ف واختصاصي�ي اء أكاديمي�ي تزداد اللوائح المتعلقة بالسلمة رصامة يتجىل فيها العمل الذي يقوم به فريقان للدراسة مؤلفان من خ�ب

اء تحليل الحوادث الذي يُجري تحليلً لأوضاع حوادث  آخرين ينتمون إىل مختلف أصحاب المصلحة، وتكفل الشفافية، والفريقان هما: فريق خ�ب
ي العتبار أهمية التكنولوجيات 

اء اللوائح المتعلقة بالسلمة الذي يجري دراسة تعزيز اللوائح المتعلقة بالسلمة مع الأخذ �ف المرور، وفريق خ�ب
ي اللوائح المتعلقة 

دخالها �ف ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة بنوداً لإ
ومدى نضجها، وتقييم آثارها أيضاً. واستناداً إىل النتائج، تختار وزارة الأراصف

بالسلمة بعد إجراء البحوث بالتعاون مع المعاهد البحثية. وعند إدخال اللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلمة، تجري دراسة هدف التنسيق الدوىلي
ي تطوير لوائح الأمم المتحدة، واللوائح التقنية 

ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة بشكل دؤوب �ف
بصورة شاملة. وتبعاً لذلك، تُسهم وزارة الأراصف

ي المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات التابع للأمم المتحدة.
العالمية للأمم المتحدة �ف

الشكل 3

عملية تعزيز اللوائح المتعلقة بالسالمة قبل وضع القواعد وبعده

اء تحليل الحوادث فريق خ�ب

•   تحليل شامل
•    تحليل محدد

اء اللوائح المتعلقة بالسالمةاء اللوائح المتعلقة بالسالمة فريق خ�فريق خ�بب
تحليل الحوادثتحليل الحوادث

تنفيذ تداب�تنفيذ تداب�يي السالمة السالمة

نفاذ (الموافقة عىل النوع والفحص) •   الإ
•   إصدار اللوائح المتعلقة بالسالمة

اتات تقييم التأث�تقييم التأث�يي

دورة تداب�دورة تداب�يي
سالمة المركبةسالمة المركبة

•   اختيار بنود اللوائح المرتقبة 
•   دراسة شاملة للتداب�ي المستقبلية 

•   تقييم تأث�ي كل تدب�ي عىل حدة

اللوائح البيوية   –2

االتجاهات يف االنبعاثات الناجمة عن قطاع النقل  1–2
ي المائة من مجموع 

ي أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل لعام 2016 زهاء 220 مليو طن )تمثل نحو 18 �ف
بلغت انبعاثات ثا�ف

اليابان(. وتُتخذ حالياً تداب�ي مطردة ترمي إىل زيادة خفض النبعاثات، وفق اتفاق باريس. 
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الشكل 4

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل

واستناداً إىل قانون مكافحة تلوث الهواء، ترصد مؤسسات حكومية عىل صعيد المحافظات ومؤسسات أخرى تلوث الهواء بانتظام. وبلغت 
ي المائة. 

ف والمواد الجسيمية العالقة مستويات مرتفعة، أو قاربت 100 �ف وج�ي ي أكسيد الني�ت
معدلت استيفاء معاي�ي الجودة البيئية المتعلقة بثا�ف

ي التحسن.
ي السيارات فآخذة �ف

ي محطات قياس عوادم الغاز �ف
ي عام 2016 �ف

ي المائة �ف
ي بلغت 3,88 �ف

أما معدلت استيفاء معاي�ي المواد الدقيقة ال�ت

الشكل 5

نسبة تنفيذ اللوائح المتعلقة بثاني أكسيد النيتروجين والمواد الجسيمية العالقة )2006–2016(
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وإضافة إىل ذلك، واستناداً إىل قانون الضوضاء، ترصد مؤسسات حكومية عىل صعيد المحافظات والبلديات، ومؤسسات أخرى التلوث 
ة.  ي السنوات الأخ�ي

. وما برح معدل استيفاء المعاي�ي البيئية يتحسن �ف ي
الضوضا�أ



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

110

الشكل 6

نسبة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالضوضاء )2006–2016(
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السياسات المتعلقة بالمركبات والبيئة 2–2
السياسات المتعلقة باالحترار العالمي  1–2–2

ي التفاقية الإطارية بشأن تغ�ي المناخ اتفاق باريس. وقبل تلك 
ين لمؤتمر الأطراف �ف ي عام 2015، اعتمدت الدورُة الحادية والع�ش

�ف
ي المائة بحلول عام 2030، قياساً إىل 

ي مستوى التخفيض البالغ 0,26 �ف
الدورة، قررت اليابان أن يكون هدفها لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة �ف

ي إطار مساهماتها المقررة المحددة وطنياً.
ي المائة من مستوى 2005( وذلك �ف

مستوى عام 2013 )4,25 �ف

دت استناداً إىل هذه المساهمة المقررة المحددة وطنياً وإىل اتفاق باريس قيماً مستهدفة لقطاع  ي أُعِّ
وتنص خطة سياسة تغ�ي المناخ ال�ت

النقل وتداب�ي من قبيل زيادة كفاءة وقود المركبات.

ي السوق الوطنية، وإىل عوامل أخرى 
ي اليابان استناداً إىل أمثل المركبات أداًء )"أفضل المركبات العاملة"( �ف

وتُحدد لوائح كفاءة الوقود �ف
 ،2012 ي عام

ين المباعة �ف ف ي المستقبل. وبلغ متوسط كفاءة الوقود 9,21 كلم/ ل�ت لمركبات الركاب العاملة بالب�ف
ف كفاءة الوقود �ف مثل تكنولوجيا تحس�ي

العام  ي
ي مركبات الركاب. و�ف

ي لوائح جديدة لكفاءة الوقود �ف
2018، بدأ النظر �ف عام ي

2020. و�ف محققاً بذلك الحدود التنظيمية لكفاءة الوقود لعام
دت السنة المستهدفة بعام 2025.  دِّ ي العالم، لوائح جديدة لكفاءة الوقود للمركبات الثقيلة وحُّ

ذاته، ُوِضعت، لأول مرة �ف

السياسات المتعلقة بتلوث الهواء والضوضاء  2–2–2

ف والمواد الجسيمية وسواها من  وج�ي أضحت قواعد النبعاثات من عوادم المركبات أشد رصامة عىل نحو متدرج بشأن أكاسيد الني�ت

ي
عام 2016، اُدخلت دورة الختبار العالمي الموحد لعربات الشحن الثقيلة �ف ي

الملوثات الناشئة عن الشاحنات، والحافلت، ومركبات الركاب. و�ف
لختبار المركبات الخفيفة بالنسبة لمركبات الركاب.  عام 2018، سُتدخل الإجراءات المنسقة عالمياً ي

لوائح الشاحنات والحافلت، و�ف

ف )لئحة الأمم المتحدة  ي مضمار ضبط الضوضاء، أدخلت اليابان لئحة الأمم المتحدة بشأن الضجيج للمركبات ذات العجلت�ي
و�ف

ي
ي تنص عىل حدود الضوضاء للمركبات الرباعية العجلت )لئحة الأمم المتحدة رقم 51(، �ف

ي عام 2013، ولئحة الأمم المتحدة ال�ت
رقم 41( �ف

ي عام 2015. 
طارات فقط )لئحة الأمم المتحدة رقم 117( �ف ي تنص عىل حدود الضوضاء للإ

عام 2016، ولئحة الأمم المتحدة ال�ت
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تنفيذ التدابير البيئية الفعالة المتعلقة بالمركبات  3–2
ي تنتج انبعاثات أقل مما تنص عليه أحدث اللوائح الحصول عىل شهادة بوصفها مركبات متدنية النبعاثات وفقاً

"يمكن للمركبات ال�ت
ه  ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة تقييماً لمستويات كفاءة استهلك كل مركبة للوقود وتن�ش

لمستوى الخفض. وإضافة إىل ذلك تجري وزارة الأراصف
ي استهلك الوقود واختيارها. 

ف من التعرف بسهولة عىل المركبات ذات الكفاءة �ف ف المستهلك�ي من أجل تمك�ي

ي كفاءة الوقود والقدرة عىل خفض انبعاثات العوادم، 
ائب المفروضة عىل المركبات ذات الكفاءة الممتازة �ف وُخّفض أيضاً معدل ال�ف

ي تجاوزت عمراً معيناً. 
ي حالة المركبات ال�ت

يبة �ف ورُفع مستوى هذه ال�ف

تعزيز اللوائح البيئية  4–2
ي السائد حالياً وإىل 

ي تعزيز اللوائح البيئية استناداً إىل الوضع البي�أ
اء آخرين �ف ف وخ�ب اء أكاديمي�ي اء المؤلف من خ�ب ينظر اجتماع الخ�ب

عوامل أخرى، مراعياً الشفافية. وبناء عىل النظر الذي يجريه الجتماع، تتعاون الحكومة الوطنية مع الوزارات والوكالت الحكومية المعنية لتشديد 
ي التنسيق الدوىلي الذي يمثل أحد الأغراض المنشودة. ولذلك، تساهم اليابان 

اللوائح. وقبل استحداث أي لوائح جديدة، يُنظر أيضاً بإمعان �ف
ي المنتدى العالمي. 

ي وضع لوائح الأمم المتحدة ولوائح الأمم المتحدة التقنية �ف
بهمة �ف

تسليل المركبات ونظام الزحص الخاص بها –3

ي والب�ف التحتية 
ي تجريها وزارة الأراصف

ل يُسمح لأي مركبة آلية بالس�ي عىل الطرق ما لم تكن قد اجتازت عملية فحص المركبات الآلية ال�ت
والنقل والسياحة وحازت عىل شهادة صالحة لفحص المركبات الآلية. 

ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة بصورة رئيسية أنواع الفحص التالية، علماً بأن الهيئة الوطنية لفحص المركبات 
وتجري وزارة الأراصف

ي للمركبات. وفيما يتعلق بالمركبات الآلية الخفيفة، تنفذ منظمة فحص المركبات الآلية الخفيفة عمليات 
ي تقوم بعمليات الفحص التق�ف

هي ال�ت
ي والب�ف التحتية والنقل السياحة. 

الفحص والأعمال ذات الصلة نيابة عن وزارة الأراصف

الفحص األولي  )1(

ي لم تستخدم عىل الطرق 
تخضع المركبات الآلية الجديدة لهذا الفحص كما تخضع له المركبات المستعملة ال�ت

ي تجريها الهيئة 
ي ال�ت

عفاء من عملية الفحص التق�ف ة زمنية معينة. )وبالنسبة للمركبات الآلية ذات النوع المحدد، يمكن الإ لف�ت
الوطنية لفحص المركبات أو منظمة فحص المركبات الآلية الخفيفة(. 

الفحص الدوري   )2(

ف يتقّرر تشغيلها بصورة مستمرة بعد انتهاء صلحية شهادة فحص  تخضع المركبات الآلية لهذا الفحص ح�ي
ي تم التصديق عىل امتثالها للوائح لدى مصلحة الصيانة المخصصة، يمكن 

المركبة الآلية. )وفيما يتعلق بالمركبات الآلية ال�ت
ي تجريها الهيئة الوطنية لفحص المركبات أو منظمة فحص المركبات الآلية الخفيفة(. 

ي ال�ت
عفاء من عمليات الفحص التق�ف الإ

فحص المركبات المعدّلة  )3(

ي أجري تغي�ي عىل طولها أو عرضها 
ي تم تعديلها أي ال�ت

تكون عملية الفحص هذه لزمة للمركبات الآلية ال�ت
أو علوها أو سعة حمولتها القصوى وإىل ما ذلك. 

أنظمة التلديق  –4

نظام تحديد نوع المركبة  1–4
ها من المركبات  اً من السيارات وغ�ي ي يُنتج اليابان للبيع فيه أو يستورد فيها عدداً كب�ي

ي الحالت ال�ت
يطبق نظام تحديد نوع المركبة الآلية �ف

ي بنيتها 
ي تماثل �ف

ي لسلمة المرور والبيئة بفحص عّينات من المركبات ال�ت
ي طرازها. وبموجب هذا النظام، يقوم المخت�ب الوط�ف

الآلية المتماثلة �ف
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ي والب�ف
م بيعها، وذلك من حيث امتثالها للوائح المتعلقة بالسلمة والبيئة؛ وبالإضافة إىل ذلك، تدرس وزارة الأراصف ف وأجهزتها وأدائها مركبات يُع�ت

ي الوثائق المعتمدة. ويحدد النوع للمركبات 
التحتية والنقل والسياحة جوانب اتساق المركبات من حيث بنيتها وأجهزتها وأدائها من خلل التدقيق �ف

المتطابقة من حيث الطراز إذا كانت تمتثل للوائح المعنية. وبعد الموافقة عىل تحديد نوع المركبة ومن أجل تأكيد تطابق إنتاج المركبات، تفحص 
ي تُجري فيها الجهات الحائزة عىل تحديد نوع المركبات عمليات 

ف ال�ت ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة بانتظام منشآت المصّنع�ي
وزارة الأراصف

فحص مكملة للمركبات. 

ي من الفحص 
وم�ت أصدرت الجهة المصنعة للمركبات شهادة إنجاز الفحص، تُعفى فرادى المركبات المحددة النوع من الجزء التق�ف

الأوىلي الذي تجريه الهيئة الوطنية لفحص المركبات، أو منظمة فحص المركبات الآلية الخفيفة. 

نظام اإلشعار بنوع المركبة  2–4
ي يلزم فيها تحديد الكث�ي من المواصفات 

يُستخدم نظام الإشعار بنوع المركبة بشكل واسع للمركبات الثقيلة كالشاحنات والحافلت ال�ت
كة للمركبات الأساسية )عينات  ي لسلمة المرور والبيئة فحصاً للأنظمة والأجهزة المش�ت

المختلفة. وبموجب هذا النظام، يُجري المخت�ب الوط�ف
المركبات( من حيث امتثالها للوائح المتعلقة بالسلمة والبيئة. ومن ثم، يمكن أن تجري الهيئة الوطنية لفحص المركبات أو منظمة فحص المركبات 
الآلية الخفيفة الفحص الأوىلي للمركبات الآلية كلً عىل حدة بفعالية بالستناد إىل نتائج الختبارات المحققة. وبناء عليه، أُتيح هذا النظام بغية 

 . ترشيد عملية الفحص الأوىلي

ي أنه ل يتطلب امتثال منتجات المركبات )أي نظام مراقبة الجودة( 
ويتمثل الختلف الرئيسي لهذا النظام عن نظام تحديد النوع �ف

ي الأوىلي من 
ف عىل كل مركبة آلية بموجب هذا النظام أن تجتاز الجزء التق�ف أو الفحص المكمل الذي يجريه نظام الجهة المصنعة. وعليه، يتع�ي

ي تجريها الهيئة الوطنية لفحص المركبات أو منظمة فحص المركبات الآلية الخفيفة. ومن المستحسن تبسيط عملية 
عملية فحص المركبة ال�ت

الفحص الأوىلي عن طريق استخدام نظام تحديد نوع المعدات الوارد وصفه أدناه إىل جانب هذا النظام. 

كة )المركبات المتعددة المواصفات(، الذي  ي نظام تحديد النوع للهياكل المش�ت
ي آذار/مارس 2021 ويُدرج �ف

وسُيلغى هذا النظام �ف
سيتم التطرق إليه لحقاً.

إجراء االستعمال التفضيلي  3–4
ي ستباع بأعداد 

اد المركبات الآلية. وينطبق هذا النظام عىل المركبات المستوردة ال�ت وضع إجراء الستعمال التفضيىلي لتشجيع است�ي
ي اليابان. 

ة �ف صغ�ي

ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة وحدها عمليات الفحص مستخدمة الوثائق المتعلقة بالمتثال للوائح السلمة 
وتجري وزارة الأراصف

ي لسلمة المرور والبيئة والمتعلقة بمدى ملءمة نظام مراقبة الجودة. 
بواسطة المخت�ب الوط�ف

ي الطلب، وُقلِّصت أيضاً المدة الزمنية اللزمة للفحص. وعلوة عىل 
طت إىل حد بعيد الوثائق المقرر تضمينها �ف ي هذا النظام، بُسِّ

و�ف
ة. ومع ذلك،  ي تباع بكميات صغ�ي

ذلك، ل حاجة إىل عرض المركبة الآلية ذاتها للفحص. ولذلك، يُعت�ب هذا النظام مؤاتياً للمركبات الآلية ال�ت
ي الأوىلي الذي تجريه الهيئة الوطنية لفحص المركبات، 

ف عىل كل مركبة آلية بموجب إجراء الستعمال التفضيىلي أن تجتاز الفحص التق�ف يتع�ي
أو منظمة فحص المركبات الآلية الخفيفة. 

5 وحدة لكل سنة ولكل نوع.  ي اليابان بأعداد تصل إىل 000
ويُطّبق هذا النظام عىل المركبات الآلية المقرر بيعها �ف

االعتراف المتبادل ونظام تحديد نوع التجهيزات ونظم تحديد النوع والهيكل المشترك 4–4
ف اللوائح الخاصة بالمكابح  ي تحقيق التنسيق العالمي ب�ي

ي المنتدى العالمي بصفة مراقب وأسهمت �ف
شاركت اليابان منذ عام 1977 �ف

1998 أصبحت اليابان أول طرف ينضم من خارج أوروبا إىل اتفاق اللجنة القتصادية لأوروبا للعام 1958،  /نوفم�ب ي
ين الثا�ف ت�ش ي

نارة. و�ف والإ
ي اليابان 

ي حصلت عىل شهادة �ف
ات ال�ت ف مما شكل خطوة باتجاه عولمة نظم إصدار الشهادات. ونتيجة هذا النضمام، أُعفيت الآن بعض التجه�ي

ي اليابان. 
من أطراف متعاقدة أخرى من شهادة العتماد �ف
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ات يستجيب للستخدام  ف وقد اعتمدت اليابان وقت انضمامها إىل اتفاق اللجنة القتصادية لأوروبا للعام 1958 نظاماً لتحديد نوع التجه�ي
اف المتبادل لدى جميع أطراف التفاق  ي عدد كب�ي من أنواع المركبات. وأصبح الجهاز الذي ُحّدد نوعه مؤهلً للع�ت

ات ذاتها �ف ف ايد للتجه�ي ف الم�ت
ي تم تحديد نوعها من الفحص المخصص لتحديد نوع المركبة.

ات ال�ت ف اليابان، أعفيت الآن التجه�ي ي
المتعاقدة. و�ف

ح حكومة اليابان إجراء تعديلت عىل لوائح الأمم المتحدة، عند القتضاء، من أجل ضمان سلمة المركبات والحفاظ عىل البيئة.  وتق�ت
واستناداً إىل تلك التعديلت، تنوي اليابان زيادة عدد عمليات العتماد للوائح الأمم المتحدة.

حته أصلً ك استجابة لنظام الموافقة الدولية عىل نوع المركبة كوحدة كاملة الذي اق�ت وطبقت اليابان نظاماً لتحديد نوع الهيكل المش�ت
اف "استناداً اف المتبادل بالموافقة المتعلق بالمركبات من الع�ت ع هذا النظام نطاق الع�ت اليابان، وخضع لنقاش مستمر قادته اليابان، ويوسِّ

اف المتبادل من ِقبل جميع  كة المحددة النوع مؤهلة للع�ت اف "استناداً إىل المركبة كوحدة كاملة"، وتكون الهياكل المش�ت إىل المعدات" إىل الع�ت
ف نوع الهياكل  ي حصلت عىل تعي�ي

اليابان، تُعفى من الفحص المعدات ال�ت ي
ي ذلك شأن المعدات. و�ف

ي اتفاق 1958، ِشأنها �ف
الأطراف المتعاقدة �ف

ي إطار عملية تحديد نوع المركبات.
ي تُجرى �ف

كة أثناء عمليات الختبار ال�ت المش�ت

كة )المركبات المتعددة المواصفات( عىل  ي حزيران/يونيه 2016، تطبيق نظام تحديد نوع الهياكل المش�ت
وفضلً عن ذلك، بدأ، �ف

ة  ي تستلزم استيفاء مواصفات كث�ي
ة الحجم، مثل الشحنات والحافلت، ال�ت ي المركبات الكب�ي

المركبات الثقيلة المستخدمة عىل نطاق واسع �ف
ي آذار/مارس 2021 عىل وجه التقريب، عندما يُلغى 

كة، وسيتم النتقال إىل هذا النظام �ف ي ذلك نفس مفهوم الهياكل المش�ت
مختلفة، واعُتمد �ف

نظام الإشعار بنوع المركبة.

كة والمعدات المتعلقة بمركبات الأساس )العينة  ي لسلمة المرور والبيئة الهياكل المش�ت
وبموجب هذا النظام، يفحص المخت�ب الوط�ف

من المركبات( للتحقق من امتثالها للوائح السلمة والبيئة. وبناًء عىل ذلك، يمكن إجراء الفحص الأوىلي لفرادى المركبات بفعالية استناداً إىل 
كة )المركبات المتعددة  ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة امتثال تصنيع الهياكل المش�ت

النتائج الختبار. وفضلً عن ذلك، تفحص وزارة الأراصف
كة )المركبات  المواصفات(، والمعدات، والأداء، من خلل فحص الوثائق المطبقة. وبعد التحديد وسعياً لتأكيد مطابقة انتاج الهياكل المش�ت
ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة بانتظام مصانع الجهات الصانعة حيث تُجري فيها عمليات فحص 

المتعددة المواصفات(، تتفقد وزارة الأراصف
كة. الشحنات من الهياكل المش�ت

كة )المركبات المتعددة المواصفات( لتصبح شاحنات  ل الهياكل المش�ت وبعد فحص الشحنات الذي تجريه الجهات الصانعة، تُكمَّ
ي من الفحص الأوىلي للمركبات المتعلق بهيكل المركبة 

وحافلت من خلل عملية إنشاء هيكل المركبة. وينبغي أن تجتاز هذه الهياكل الجزء التق�ف

ي
الذي تجريه بعد الشحن الهيئة الوطنية لفحص المركبات، أو منظمة فحص المركبات الآلية الخفيفة، استناداً إىل شهادة فحص الشحنة ال�ت

تصدرها الجهة الصانعة.

نظام احسترياع   –5

ي عام 1969 لمنع وقوع الحوادث أو نشوء التلوث الناجم عن سوء الأداء الذي يعزى 
جاع الخاص بالمركبات الآلية �ف أ نظام الس�ت أنسش

ف عىل مصنعي المركبات الآلية أو مستورديها، الذين يصنعون أو يستوردون المركبات الآلية، إخطار  إىل تصميم المركبة أو عملية الصنع. فيتع�ي
ل تمتثل  ف ف يكون من المحتمل أل تمتثل الأوضاع للوائح المتعلقة بالسلمة أو البيئة أو ح�ي ي والب�ف التحتية والنقل والسياحة ح�ي

وزارة الأراصف
ف يتقرر اتخاذ التداب�ي الوقائية من أجل امتثال أنواع معينة من المركبات الآلية لتلك اللوائح. الأوضاع حالياً لتلك اللوائح، وح�ي

جاع المعدات القابلة للتبديل مثل الإطارات ومقاعد السلمة للأطفال. ي عام 2004 ُوّسع نطاق نظام اس�ت
وعلوة عىل ذلك، و�ف

جاع. ف للس�ت ي عام 2015، أُضيف صانعو المعدات أيضاً إىل موضوع تجمع التقرير والفحص الموقعي اللزم�ي
و�ف
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إجراء إصدار/مراجعة معايير السالمة للمركبات اآللية يف جمهورية كوريا  الجزء 5
المتعلق بقانون إدارة السيارات ونظام التصديق الذاتي

لمحة عااة  –1

خيص وعلمات  ف رقم التسجيل ولوحة ال�ت ه ونقله وضّمه، وتعي�ي يحّدد "قانون إدارة السيارات" الكوري التسجيل الجديد للمركبات وتغي�ي
ي الصنع، وتقييد التشغيل وإنفاذه، وفحص المركبات 

، وتصحيح العيوب ومواطن الضعف �ف ي
رقم تعريف المركبة، ومعاي�ي السلمة والتصديق الذا�ت

دارة الكفؤة للمركبات.  ف الرفاه العام من خلل ضمان أمن الأداء وسلمة المركبات فضلً عن الإ والأعمال المتعلقة بإدارة السيارات لغرض تحس�ي

ويتألف قانون إدارة السيارات من 88 مادة تضمها 10 فصول وأحكام تكميلية تشمل القواعد العامة، وتسجيل المركبات، ومعاي�ي السلمة 
ي للمركبات، وفحص المركبات وصيانتها، وفحص المركبات وإدارة الدراجات النارية، والأعمال المتعلقة بإدارة السيارات، وأحكاماً

والتصديق الذا�ت
تكميلية، والعقوبات، وحالت خاصة تتعلق بانتهاك القانون )انظر الشكل 1(. 

ي
وتتألف معاي�ي سلمة المركبات الآلية الكورية من أربعة فصول كاملة، حيث يتناول الفصل الأول القواعد العامة، والفصل الثا�ف

معاي�ي السلمة للمركبات والدراجات النارية، والفصل الثالث معاي�ي السلمة للمركبات المصنعة، فيما يحتوي الفصل الرابع عىل أحكام تكميلية. 

ي عىل 104 مواد 
ويتضمن الفصل الأول ثلث مواد تشمل الغرض والتعاريف وأمن الهيكل وسلمة المعدات، ويحتوي الفصل الثا�ف

تشمل معاي�ي السلمة للمركبات والدراجات النارية، فيما يتضمن الفصل الثالث 38 مادة تتعلق بمعاي�ي سلمة المركبات المصنعة، أما الفصل 
4 مواد تتعلق بالإشعارات بشأن سعة نقل الركاب وقدرة التحميل القصوى والقواعد الخاصة المتعلقة بتطبيق القواعد والتفاوت  الرابع فيضّم

المسموح به وأساليب اختبار المواصفات. )انظر الشكل 2(.

، تؤّمن  ي
ي بشأن خدمة المتابعة. وبموجب نظام التصديق الذا�ت

وقد اعتمدت جمهورية كوريا منذ العام 2003 نظام التصديق الذا�ت
ف ما إذا كانت  ي موضح�ي

الحكومة معاي�ي السلمة للمركبات المصّنعة لضمان أمان وسلمة المركبات وينفذ المصّنعون عملية التصديق الذا�ت
ي وتصدر أمراً

وقت لحق، تُجري الحكومة اختباراً للمتثال للتصديق الذا�ت ي
المركبات المصنعة تفي بمعاي�ي السلمة داخلياً ومن ثّم بيعها. و�ف

ي حال عدم استيفاء أي بند من البنود لمعاي�ي السلمة. 
جاع المركبة �ف باس�ت

تانون إ ا ن السيا ات   –2

ف الرفاه العام عن طريق اللوائح  1986 بهدف تحس�ي 31 كانون الأول/ديسم�ب ي
ي" ووضع "قانون إدارة السيارات" �ف ل "قانون النقل ال�ب ُعدِّ

، وتصحيح عيوب التصنيع ومواطن الضعف، والفحص، والصيانة، والأعمال  ي
المتعلقة بتسجيل المركبات، ومعاي�ي السلمة، والتصديق الذا�ت

المتعلقة بإدارة السيارات )البيع والصيانة والتخريد( كقانون لضمان جودة أداء المركبات وسلمتها وصيانتها النظامية. 
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الشكل 1

تشكيلة قوانين إدارة السيارات

قانون إدارة السياراتقانون إدارة السيارات

قواعد عامةقواعد عامة

قواعد تكميليةقواعد تكميلية

العقوبةالعقوبة

الحالالحالت الخاصة لمعالجةت الخاصة لمعالجة
فف ال النتهاكنتهاك قوان�قوان�يي

فحص المركبة وصيانتهافحص المركبة وصيانتها
معاي�معاي�يي سل سلمة المركبةمة المركبة

يي
والتصديق الذا�والتصديق الذا�تت

فحص المركبةفحص المركبة
إدارة الدراجاتإدارة الدراجات

الناريةالنارية
الالأأعمال المتعلقةعمال المتعلقة
بإدارة السياراتبإدارة السيارات

تسجيل المركبةتسجيل المركبة

الشكل 2

تشكيلة معايير سالمة المركبات اآللية يف جمهورية كوريا

اللوائح المتعلقة بمعاي�اللوائح المتعلقة بمعاي�يي
سالمة المركباتسالمة المركبات

قواعد عامةقواعد عامة ––11
الغرضالغرض ••

بنية التعريفبنية التعريف ••

أحكام تكميلية أحكام تكميلية 
نفاذنفاذ تاريخ التاريخ الإإ ••
تداب�تداب�يي مؤقتة مؤقتة ••

معاي�معاي�يي سالمة المركبات المصن سالمة المركبات المصّنّعة عة  ––33
نطاق التطبيق نطاق التطبيق  ••

جهاز التحكم بالتسارع جهاز التحكم بالتسارع  ••
الكابح الكابح  ••

جهاز الحماية من تأث�جهاز الحماية من تأث�يي ال الصطدامصطدام ••
سلسلمة المشاةمة المشاة ••

33––22 معاي� معاي�يي سالمة أجزاء المركبة سالمة أجزاء المركبة
خرطوم الفرامل، أحزمة المقاعد، خرطوم الفرامل، أحزمة المقاعد،  ••

الالأأضواء الضواء الأأمامية، زجاج المامية، زجاج الأأمان، مان، 
وخلوخلف ذلكف ذلك

معاي�معاي�يي سالمة المركبات والدراجات  سالمة المركبات والدراجات  ––22
النارية النارية 

الطول والعرض والعلو الطول والعرض والعلو  ••
الوزن الكىلالوزن الكىليي للمركبة إلخ للمركبة إلخ ••

أجهزة القيادةأجهزة القيادة ••
أجهزة التحكم أجهزة التحكم  ••

نارةنارة أجهزة الأجهزة الإإ ••

قواعد تكميلية قواعد تكميلية  ––44
سعة نقل الركابسعة نقل الركاب ••

قدرة التحميل القصوى قدرة التحميل القصوى 
الحالة الخاصة لتطبيق المعاي�الحالة الخاصة لتطبيق المعاي�يي ••
التفاوت المسموح به للالتفاوت المسموح به للأأبعاد بعاد  ••

شعار بأسلوب الشعار بأسلوب الختبارختبار الالإإ ••
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ي الشكل 3 وُشكِّل قانون إدارة السيارات كما يىلي من أجل هذا 
ف �ف ف التنفيذ كما هو مب�ي وأدخلت جمهورية كوريا نظام إدارة السيارات ح�ي

الغرض. 

ي ذلك "مرسوم إنفاذ قانون إدارة السيارات"، الصادر 
�ف ي إطار قانون إدارة السيارات بما

وثمة العديد من اللوائح الأد�ف مستوى المندرجة �ف
ي والبنية الأساسية 

ي صيغة أمر إنفاذ لوزارة الأراصف
، و"لوائح إنفاذ إدارة السيارات" و"قواعد بشأن بمعاي�ي سلمة المركبات"، الصادرة �ف كمرسوٍم رئاسي

ي للسيارات" و"الإجراء المتعلق بتقييم سلمة السيارات"، وهي 
والنقل، و"لوائح تنفيذ معاي�ي سلمة السيارات" و"الإجراء المتعلق بالتصديق الذا�ت

ي والبنية الأساسية والنقل. 
إشعارات لوزارة الأراصف

 ، ي
دارة أثناء مراحل التشغيل. ويُطبق نظام التصديق الذا�ت وتحكم هذه اللوائح عملية التصديق أثناء مراحل التصنيع وتنفيذ نظام الإ

ي الوقت الذي تجري فيه عملية 
وهو نظام للتصديق عىل معاي�ي السلمة، عىل المركبات الجديدة المصّنعة حديثاً لضمان الأمان والسلمة �ف

ونياً( ونظام إدارة المركبات من أجل ضمان سلمة المركبات الموجودة حالياً. دارة المحوسبة )المنفذة إلك�ت الفحص المنتظمة والإ

الشكل 3

نظام إدارة المركبات

التملكالتملك التشغيلالتشغيل

دارة دارة  شبكة بيانات الشبكة بيانات الإإ ••
تسجيل المركباتتسجيل المركبات ••

الفحص والصيانةالفحص والصيانة ••
التخريد/محو العالماتالتخريد/محو العالمات ••

يي
التصديق الذا�التصديق الذا�تت ••

(معاي�يي السالمة) السالمة) (معاي�   
جاع جاع  االلس�س�تت ••

تقييم السالمةتقييم السالمة

التصنيعالتصنيع السياساتالسياسات

إدارة المركباتإدارة المركبات

إيراء إصدا  اعايير السالاة وارايعتها –3

ي الفقرات من 
ي جمهورية كوريا وترد التفاصيل �ف

ي إصدار و/أو مراجعة معاي�ي سلمة المركبات الآلية �ف
ف الجدول 1 الإجراء المتبع �ف يب�ي

3–1 إىل 3–10 أسفله.

النظر يف إصدار المعايير و/أو مراجعتها  1–3
الحالة  ي

. و�ف ترد بنود معاي�ي السلمة المتعلقة بإصدار المعاي�ي و/أو المراجعة ع�ب قنوات متنوعة ومصادر رئيسية عىل النحو التاىلي
ف اللوائح، تُقّيم البنود وتُتخذ الإجراءات.  المتعلقة بتحس�ي

ف ونحو ذلك؛ ف النظام: قضايا اجتماعية وعمليات تحس�ي السياسات الحكومية المتعلقة بتحس�ي –

ف معاي�ي السلمة واتخاذ تداب�ي تكميلية  آراء واردة من المعهد الكوري لختبارات وبحوث السيارات )KATRI(: خطة تحس�ي –
أخرى لتفعيل معاي�ي السلمة؛
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الجدول 1

إجراء إصدار المعايير ومراجعتها

آراء الحكومة

استهلل إصدار/مراجعة المعاي�ي آراء المعهد الكوري لختبارات 
وبحوث السيارات 

شعار المعمم لمنظمة تقييم التأث�ي والإ
التجارة العالمية

ف والمؤسسات ذات  آراء المصنع�ي
الصلة

ف تجميع الآراء الواردة من المصّنع�ي
والمؤسسات ذات الصلة

ف تجميع الآراء الواردة من المصّنع�ي
والمؤسسات ذات الصلة

وحات التكملت وال�ش

وحات التكملت وال�ش

التقديم للجمعية الوطنية

ي
طلب الدراسة من وزارة الأراصف
والبنية الأساسية والنقل

استلم الطلب من قبل المعهد 
الكوري لختبارات وبحوث السيارات

استعراض مفّصل لحالة إصدار/

مراجعة المعاي�ي

إعداد مسودة إصدار/مراجعة 

المعاي�ي

ي والبنية 
التقديم إىل وزارة الأراصف

الأساسية والنقل

شعار المسبق  وع الإ إعداد م�ش
شعار المسبق يع والإ بالت�ش

يع ووضع  مداولت مكتب الت�ش
التعديلت النهائية

إعلن القرار الأخ�ي وتقديم إشعار 
منظمة التجارة العالمية/الهيئة 
المعنية بالحواجز التقنية للتجارة

إعداد تقييم تأث�ي اللوائح

مداولت عملية التنظيم

نعم

نعم

ل

ل

ل

نعم
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: التخفيف من حدة المعاي�ي وتطبيقات التكنولوجيات  ف ف النهائي�ي ف النظام الوارد من جهات التصنيع والمستخدم�ي طلب تحس�ي –
الجديدة وغ�ي ذلك؛

ي ذلك التطور التكنولوجي؛
ي البيئة بما �ف

ات �ف احتواء وتكييف التغي�ي –

ف المنبثقة عن التفاقات الدولية أو عمليات التفاوض التجارية؛ طلبات التحس�ي –

ي تفعيل اللوائح.
تحسينات أخرى لزمة �ف –

مقترح مقدم من الحكومة  2–3
ي والبنية الأساسية والنقل 

ي ذلك قانون إدارة السيارات، تقدم وزارة الأراصف
ي حالة إصدار و/أو مراجعة معاي�ي سلمة المركبات بما �ف

�ف
حاً بهذا الشأن إىل المعهد الكوري لختبارات وبحوث السيارات. مق�ت

لتخاذ قرار يتعلق بالسياسات أو بأية مسائل أخرى  ي والبنية الأساسية والنقل الحالة عىل المستوى الداخىلي
وتتناول وزارة الأراصف

ل تتطّلب دراسة تقنية. 

تلقي الطلب ومعالجته 3–3
ي والبنية الأساسية والنقل ويتوىل معالجته ويُجري 

يتلقى المعهد الكوري لختبارات وبحوث السيارات الطلب الوارد من وزارة الأراصف
ي والبنية الأساسية والنقل 

اتيجية للتقييم عن طريق مناقشة خلفية الحالة وأهميتها مع وزارة الأراصف تقييماً للموعد المقرر لتقديم استنتاجاته واس�ت
بشكل مسبق.

ف يستدعى الأمر قيام المعهد الكوري لختبارات وبحوث  اتيجية من خلل عقد اجتماع للجنة إذا كانت الحالة حرجة أو ح�ي وتحدد الس�ت
السيارات بإجراء دراسة شاملة لها. 

الدراسة التفصيلية )التحقيق/البحث( 4–3
ي عىل أن يتضمن التقييم البنود التالية عىل 

ف الدائرة المعنية بالتنفيذ والشخص المسؤول عن التصال، يُجرى تقييم تق�ف عقب تعي�ي
ورة. ف جمع آراء جهات التصنيع والمؤسسات ذات الصلة والنظر فيها من خلل إجراء مناقشات معها عند ال�ف الأقل. ويتع�ي

وط التشغيل للحالة قيد البحث؛ الوضع الراهن للنظام و�ش –

القضايا المطروحة؛  –

أمثلة مستقاة من بلداٍن أخرى؛ –

؛ ف تقديم خطة للتحس�ي –

شارات المرجعية. ف الإ تضم�ي  –

إعداد مشروع إصدار/مراجعة المعايير والنظر فيه 5–3
؛  ف ف والمصّنع�ي ف النهائي�ي ي ضوء ما يكفي من العتبارات المرتبطة بموقف الحكومة والمستخدم�ي

وع إصدار/مراجعة المعاي�ي �ف يُعّد م�ش
وع  ف المواد السابقة والجديدة لبيان إصدار/مراجعة المعاي�ي عند تقديم الم�ش ية كافية ومعطيات تُشفع بجدول مقارنة ب�ي وتوثّق مراجع تفس�ي

ي والبنية الأساسية والنقل.
إىل وزارة الأراصف
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إعداد وتنفيذ اإلشعار المسبق بالتشريع 6–3
ي والبنية الأساسية والنقل، ينبغي 

يع عن طريق إجراء مناقشة مع وزارة الأراصف شعار المسبق بالت�ش عندما تُحّدد التفاصيل النهائية للإ
ف اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان  ي ُجِمعت، ويتع�ي

وحات للآراء ال�ت يع، وإعداد نتائج التقييم و�ش جمع الآراء المدىل بها حيال الإشعار المسبق بالت�ش
ي والبنية الأساسية والنقل، عىل أن تُعد الوثائق وفقاً لنموذج الإشعار 

يع من خلل مناقشة تُجرى مع وزارة الأراصف ي الإشعار المسبق بالت�ش
سُينظر �ف

ي والبنية الأساسية والنقل.
يع وتقدم إىل وزارة الأراصف المسبق بالت�ش

إعداد وثائق تقييم آثار المشروع  7–3
وع عىل بنود السلمة المعززة بالإصدار/المراجعة وإعداده وفقاً لنموذج نتائج تقييم الآثار وتقديمه إىل  يجب إجراء تقييم لآثار الم�ش

يع.  امن تقريباً مع الإشعار المسبق بالت�ش ف ي والبنية الأساسية والنقل. ويجب أن يجرى هذا التقييم بال�ت
وزارة الأراصف

ف تناوله  ي والبنية الأساسية والنقل لحضور اجتماع أو تقديم معطيات تكميلية يتع�ي
وفور تلقي طلب خلل هذا التقييم من وزارة الأراصف

ب�عة وتقديم المعلومات المطلوبة. 

إعداد المشروع من أجل عرضه على مكتب التشريع والمداوالت المتعلقة به 8–3
يع لإجراء تقييم  ي والبنية الأساسية والنقل وموظفي مكتب الت�ش

ف وزارة الأراصف وع، تجرى مداولت ب�ي عقب إنجاز تقييم آثار الم�ش
ي لإصدار/مراجعة معاي�ي السلمة. 

وع النها�أ مفّصل وتوضيحي للبيانات المنقحة بشأن الم�ش

ي
ي القانون �ف

ي ستضّمن �ف
حاً بالغ الدقة والوضوح حيث إنها تدور حول البيانات ال�ت يع �ش ي يجريها مكتب الت�ش

وتتطلب المداولت ال�ت
نهاية الأمر. 

إعالن وضع/مراجعة معايير السالمة 9–3
ي غضون أيام قليلة. ويبلغ المعهد الكوري 

علن عنه �ف يع، يجب الإ ي بعد إجراء مداولت مكتب الت�ش
وع النها�أ ف يجهز الم�ش ح�ي

ي
، ويضع خطة للأعمال ال�ت ف ف فيه، ويعمم المعلومات اللزمة عىل جميع الموظف�ي ة الأشخاَص المعني�ي لختبارات وبحوث السيارات بصورة مبا�ش

ف الضطلع بها مستقبلً.  يتع�ي

إحالة اإلشعار بالحواجز التقنية للتجارة  10–3
بما أن معاي�ي السلمة المعتمدة/المراجعة ستصبح جزءاً من الحواجز غ�ي الجمركية للتجارة، يجب أن يُعد الإشعار الخاص بالهيئة 

ي منظمة التجارة العالمية. 
م مع البلدان الأعضاء �ف المعنية بالحواجز التقنية للتجارة ويرسل وفقاً للتفاق الم�ب

اختبا  احاتثال الخاص بالتلديق الواتي  –4

التعريف 1–4

، تضع الحكومة معاي�ي ي
ي لضمان سلمة المركبات. وبموجب نظام التصديق الذا�ت

اعتمدت الحكومة الكورية نظاماً للتصديق الذا�ت
السلمة للمركبات المصنعة من أجل ضمان سلمة المركبات، ويقدم الصانعون شهادة تفيد بأن المركبات المصنعة تفي بمعاي�ي السلمة عىل 

ي
جاع المركبة �ف ي وتصدر أمراً باس�ت

لحق اختبار امتثال خاص بالتصديق الذا�ت ي وقٍت
المستوى الداخىلي ومن ثم يتس�ف بيعها. وتجري الحكومة �ف

حال احتوائها عىل عن� ل يفي بمعاي�ي السلمة. 

اإلجراء المتعلق بالتنفيذ 2–4
ي الشكل 4. 

ي لجهة التصنيع �ف
يرد الإجراء المتعلق بالتصديق الذا�ت
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تسجيل جهة التصنيع  1–2–4

ي والبنية الأساسية والنقل 
يجب تسجيل التفاصيل الشخصية الخاصة برئيس جهة التصنيع ومرافق اختبار السلمة لدى وزارة الأراصف

، علماً بأن قرار منح التصديق  ي
ي تجري التصديق الذا�ت

كات ال�ت جاع، إىل ال�ش ي ذلك عملية الس�ت
من أجل إسناد مسؤولية خدمة المتابعة، بما �ف

ي يُتخذ بالستناد إىل محتويات مواد التسجيل المقدمة.
الذا�ت

ض إزاء ذلك أن يكون لدى جهة  ف ممثل جهة التصنيع الأجنبية لدى كوريا، يف�ت
ّ ف يُع�ي ي الحالة المتعلقة بالمركبات المستوردة، وح�ي

و�ف
 . ي

التصنيع المعنية أهلية التصديق الذا�ت

عالمات التصديق الذاتي  2–2–4

 . ي
ي المركبة إذا ما أتمت جهة التصنيع عملية التصديق الذا�ت

يجب إظهار الدليل عىل التصديق �ف

اإلشعار بالمواصفات 3–2–4

ي ي السوق بواسطة النظام الحاسو�ب
، يجب أن تُدار مواصفات المركبة المقرر طرحها �ف ي

عقب إنجاز جهة التصنيع لعملية التصديق الذا�ت

ي ي النظام الحاسو�ب
دارة السيارات لكي يتس�ف إخطار المعهد الكوري لختبارات وبحوث السيارات بتلك المواصفات. ويُستخدم التسجيل الأصىلي �ف لإ

ائب والتحقق من الأفعال الجنائية.  دارة السيارات للأغراض المتعلقة بإثبات ملكية المركبة والفحص والتغي�ي الهيكىلي للمعدات وال�ف لإ

الشكل 4

إجراء جهة التصنيع لعملية التصديق الذاتي

تسجيل جهة التصنيع تسجيل جهة التصنيع 
)جهة تصنيع المركبة وتجميعها )جهة تصنيع المركبة وتجميعها 

ادها(ادها( واست�واست�يي

شعار بالمواصفاتشعار بالمواصفات الالإإ

يي والبنية ال والبنية الأأساسية والنقل ساسية والنقل 
وزارة الوزارة الأأرا�را�فف

يي
••  ا  اللمتثال الخاص بالتصديق الذا�متثال الخاص بالتصديق الذا�تت

فف رقم التسجيل لجهة التصنيع رقم التسجيل لجهة التصنيع ••  تعي�  تعي�يي

اد اد  جهات التصنيع والتجميع واجهات التصنيع والتجميع واللست�ست�يي ••
يي
المقدمة لطلب التصديق الذا�المقدمة لطلب التصديق الذا�تت

تغي�تغي�يي التسجيل مرة واحدة فقط التسجيل مرة واحدة فقط ••

المعهد الكوري لالمعهد الكوري لختبارات وبحوث ختبارات وبحوث 
السياراتالسيارات

فف رقم ضبط المواصفات رقم ضبط المواصفات ••  تعي�  تعي�يي
يي
االلمتثال الخاص بالتصديق الذا�متثال الخاص بالتصديق الذا�تت ••

يي البنود الهامة  البنود الهامة 
التدقيق المسبق �التدقيق المسبق �فف ••
المتصلة بالسالمةالمتصلة بالسالمة

يي
الالستعراض التق�ستعراض التق�نن

الفحص المتعلق بالسالمةالفحص المتعلق بالسالمة يي لجهة  لجهة 
التصديق الذا�التصديق الذا�تت

التصنيع التصنيع 
)إظهار عالمات التصديق()إظهار عالمات التصديق(

مقدم الطلب 

غ�ي المؤهل

احسترياع يف حالة ويو  عيوب يف صنل المركبات –5

ي باعها المصّنع تحوي عيباً يعت�ب المصّنع مسؤولً عنه 
ف أن المركبة ال�ت ف يتب�ي ي الصنع مجاناً ح�ي

يرمي هذا النظام إىل تصحيح العيوب �ف
ويؤدي إىل عدم استيفائها لمعاي�ي السلمة أو تأثر التشغيل الآمن بها، وتُجري الحكومة اختباراً للتحقق مما إذا كانت المركبة تمتثل لمعاي�ي سلمة 

السيارات وما إذا كان العيب ي�ف بالتشغيل الآمن.

ي الشكل 5.
ف �ف ويُجري المعهد الكوري لختبارات وبحوث السيارات سلسلة من الختبارات وفق الإجراء المب�ي
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موجز لإلجراء المتعلق بالتحقيق  1–5
معهد التحقيق  1–1–5

وكيل اختبار الأداء )المعهد الكوري لختبارات وبحوث السيارات، الهيئة الكورية لسلمة النقل(

وعة؛ ي تتضمن طرقاً مزيفة أو غ�ي م�ش
التحقيق فيما إذا كانت عملية التصديق الذا�ت –

ي مثل خرق معاي�ي سلمة السيارات؛
ي احتمال حدوث انتهاك للإجراء المتعلق بالتصديق الذا�ت

التحقيق �ف –

جاع؛ ي تنفيذ طلب الس�ت
ي احتمال حدوث انتهاك �ف

التحقيق �ف –

ي قد بيعت. 
ي عملية التصديق الذا�ت

ي صنعت بطريقة تختلف عن التفاصيل الواردة �ف
التحقيق فيما إذا كانت المركبة ال�ت –

طريقة التحقيق 2–1–5

ي والبنية الأساسية والنقل خطة سنوية تشمل أنواع المركبات المستهدفة وبنود الختبار وتقدم طلب التحقيق إىل 
تُعّد وزارة الأراصف

وكيل اختبار الأداء.

ي والبنية الأساسية والنقل 
ويضع وكيل اختبار الأداء )المعهد الكوري لختبارات وبحوث السيارات( خطة للتحقيق، ويبلغ وزارة الأراصف

ي والبنية الأساسية والنقل علماً بنتائجها.
بها ويُجري عملية التحقيق ويحيط وزارة الأراصف

جاع،  ي وتبلغ عن خطة الس�ت
وعندما تقبل جهة التصنيع بشكل طوعي العيوب المبلغ عنها أثناء اختبار المتثال الخاص بالتصديق الذا�ت

ي والبنية الأساسية والنقل تقييماً للمتثال وتنهي عملية التحقيق. 
تُجري وزارة الأراصف

جاع.  ف تُظهر نتيجة التحقيق وجود حالة عدم امتثال للمعاي�ي المتعلقة بالسلمة، تُفرض العقوبة ويطلب إجراء عملية اس�ت وح�ي
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الشكل 5

اإلجراء المتعلق باالسترجاع

جمـع معلومات
عن عيوب الصنع

النتهاءالنتهاء

إنشاء خطة سنوية

ي المتثال الخاص 
التحقيق �ف

ي
بالتصديق الذا�ت

ي عيوب الصنع
تقرير نتائج التحقيق �ف

ي الصنع
تحديد العيب �ف

الدراسة

جاع طلب الس�ت

التداول بشأن عيوب الصنع
واستشارة لجنة التقييم

ي سيجري
اختيار الأهداف ال�ت

التحقيق فيها

جاع الفردي الطوعي طلب الس�ت
من قبل المصّنع

جاع تقرير خطة الس�ت

جاع الس�ت

جاع تقرير نتيجة الس�ت

ي عيوب الصنع
التحقيق �ف

عدم وجود 
عيب
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وضع األنظمة المتصلة بتأمين سالمة المركبات اآللية المعقدة الجزء 6
يف االتحاد الروسي وإنفاذها

اشا كة احتحا  الروسي يف احتزاتات التي يشرف عليها المنتدى العالمي   –1

اير 1987. وتبعاً لذلك، أعلنت حكومة  ي اتفاق جنيف لعام 1958 وذلك اعتباراً من 17 شباط/ف�ب
ي مشاركاً تاماً �ف

أصبح التحاد السوفيا�ت
امات  ف اكية السوفياتية بشأن إعمال الحقوق والوفاء بالل�ت ي عام 1992 أن التحاد الروسي هو بمثابة استمرار لتحاد الجمهوريات الش�ت

التحاد الروسي �ف
ي ذلك اتفاق جنيف لعام 1958.

اكية السوفياتية بما �ف عقب التفاقات الموقعة من جانب اتحاد الجمهوريات الش�ت

.1997 /نوفم�ب ي
ين الثا�ف 13 ت�ش ي

ي وقعت عىل اتفاق فيينا لعام 1997 �ف
تحاد الروسي من أوائل الدول ال�ت وكان الإ

25 آب/أغسطس 2000. وبعد ذلك أصبح التفاق  ي
وأصبح التحاد الروسي البلد الثامن الذي وقع عىل التفاق العالمي لعام 1998 �ف

نافذاً وُفِتح باب النضمام إليه لأطراف أخرى متعاقدة.

ي أنشطة 
اكية السوفياتية وبعد ذلك التحاد الروسي �ف تبة عىل مشاركة اتحاد الجمهوريات الش�ت وتمثلت إحدى التبعات الرئيسية الم�ت

ي لوائح الأمم المتحدة. 
وط الواردة �ف ي لإصدار شهادات المركبات الآلية عىل أساس المتطلبات وال�ش

ي تطوير النظام الوط�ف
المنتدى العالمي �ف

يعاته الوطنية بتطبيق لوائح الأمم المتحدة  ي ت�ش
ا لوائح الأمم المتحدة التقنية العالمية، فيدرجها التحاد الروسي بشكل أساسي �ف امَّ

المكافئة.

التنظيم التقني للمركبات اآللي  –2

" آلية قانونية جديدة تتعلق بوضع  ي
2002 "المتعلق بالتنظيم التق�ف أرس القانون التحادي رقم ФЗ-184 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسم�ب

ي جميع مراحل دورة حياتها. 
( المتعلقة بالمنتجات �ف لزامية )اللوائح التقنية( والقواعد الطوعية )المعاي�ي واعتماد وتطبيق وتنفيذ المتطلبات الإ

ي يشارك فيها التحاد الروسي
ي المتعلق بمنتجات صناعة السيارات التفاقات الدولية ال�ت

ي لمفهوم التنظيم التق�ف
ويتضمن الأساس القانو�ف

ي واتفاق جنيف لعام 1958 والتفاق العالمي لعام 1998 واتفاق فيينا لعام 1997 واتفاقية عام 1968 بشأن الس�ي عىل الطرق والتفاق الأورو�ب
ية واتفاق عام 1970 ي لعام 1957 المتعلق بالنقل الدوىلي للبضائع الخطرة بالطرق ال�ب لعام 1971 الذي يكمل التفاقية المذكورة، والتفاق الأورو�ب
ي ول سيما  يعات التحاد الأورو�ب ي يلزم استعمالها لهذا النقل وكذلك ت�ش

المتعلق بالنقل الدوىلي للأغذية القابلة للتلف وبالمعدات الخاصة ال�ت
ف التحادية "المتعلقة بالسلمة عىل الطرق" و"المتعلقة بالحفاظ عىل البيئة" و"المتعلقة بحماية الهواء الجوي" و"المتعلقة بالرفاه الصحي  القوان�ي
للسكان والحماية من الأوبئة" و"بشأن حماية حقوق المستهلك" و"بشأن حماية الكيانات القانونية وفرادى رجال الأعمال أثناء الفحص الحكومي 

 ." ي التحاد الروسي
اف( والفحص من ِقبل البلديات" و"بشأن توحيد المعاي�ي �ف )الإ�ش

وط الخاصة بانبعاثات المواد الضارة )الملوثة(  ي المعتمد، جرى وضع اللوائح التقنية "المتعلقة بال�ش
وبالستناد إىل مفهوم التنظيم التق�ف

ي اعُتمدت بموجب المرسوم الحكومي للتحاد الروسي رقم 609، 
" وال�ت ي التحاد الروسي

ي أراصف
ي يسمح لها بالس�ي �ف

من السيارات والمركبات ال�ت
، واللوائح التقنية "المتعلقة بسلمة المركبات ذات العجلت"  ي التحاد الروسي

ين الأول/أكتوبر 2005، وهي الأوىل من نوعها �ف المؤرخ 12 ت�ش
.2009 المعتمدة بموجب المرسوم الحكومي للتحاد الروسي رقم 720، المؤرخ 10 أيلول/سبتم�ب

ي جمهورية بيلروس، وجمهورية 
ي �ف

كة للتنظيم التق�ف 2010، أُبرم التفاق بشأن المبادئ والقواعد المش�ت /نوفم�ب ي
ين الثا�ف 18 ت�ش ي

و�ف
ي نطاقه. ونص التفاق، فيما نص عليه، 

ي �ف
، وأُدرجت مسائل التنظيم التق�ف ي تشكل التحاد الجمركي

، وهي البلدان ال�ت كازاخستان، والتحاد الروسي
. عىل العمل باللوائح التقنية الموحدة للتحاد الجمركي

وع اللئحة،  وعىل الموافقة  ي وضع لئحة تقنية عىل إجراء مشاورة عامة لمدة ل تقل عن شهرين تتناول م�ش
وتنص العملية المتبعة �ف

الداخلية عليه عىل صعيد الدولة، ويُجرى خلل هذه العملية تقييم لتأث�ي اللئحة تراعى فيه مواقف السلطات التحادية، والمنظمات العلمية، 
. ف ، والجمعيات العامة لأصحاب الأعمال والمستهلك�ي ي

ومنظمات التنظيم الذا�ت
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 )CU TR 018/2011( "واستناداً إىل التفاق المذكور، ُوضعت لئحة التحاد الجمركي التقنية "بشأن سلمة المركبات ذات العجلت
ف ف الوطنيت�ي ف التقنيت�ي 2011. وتضمنت اللئحة أحكام اللئحت�ي واعُتمدت بقرار لجنة التحاد الجمركي رقم 877، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسم�ب
. ف تعد اللوائح التقنية الوطنية سارية منذ ذلك الح�ي /يناير 2015 ولم ي

1 كانون الثا�ف ي
ف أعله. وأصبحت اللئحة CU TR 018/2011 نافذة �ف المذكورت�ي

ي 29 أيار/مايو 2014، وقعت جمهورية بيلروس، وجمهورية كازاخستان، والتحاد الروسي عىل معاهدة التحاد القتصادي الأورو�ب ي
و�ف

ي إىل التحاد القتصادي 
فستان. ومنذ ذلك الوقت، أُسندت أنشطة التنظيم التق�ف غ�ي الآسيوي الذي انضمت إليه لحقاً جمهورية أرمينيا، وجمهورية ق�ي

ي التحاد 
ي �ف

ي للتنظيم التق�ف
ف الشكل 1 الأساس القانو�ف

ِّ ي إطار ذلك التحاد. ويب�ي
ي الآسيوي، وأصبحت اللئحة CU TR 018/201 تُطبق �ف الأورو�ب

ي الآسيوي. القتصادي الأورو�ب

الشكل 1

األساس القانوني للتنظيم التقني يف االتحاد االقتصادي األوروبي اآلسيوي

حئحة احتحا  اللمركي للتنظيم التقني "بشأن سالاة المركبات ذات العلالت" صCU TR 018/2011ل  –3

لزامية المنطبقة عىل المركبات ذات العجلت  يع الأساسي الذي يتضمن متطلبات السلمة الإ تمثل اللئحة CU TR 018/2011 الت�ش

ي التحاد الجمركي
ي ضماناً لمستوى مقبول اجتماعياً من السلمة، فضلً عن وفاء الدول الأعضاء �ف

ومكوناتها. وهي تنص عىل إجراء التنظيم التق�ف
ي مضمار سلمة المركبات ذات العجلت.

ي التفاقات الدولية �ف
اماتها الناشئة عن مشاركتها �ف ف بال�ت

ي ذلك الحالت المتعلقة 
�ف ي تكون قيد الستعمال، بما

ي يسمح لها بالس�ي وال�ت
ويغطي نطاق تطبيق اللئحة التقنية مركبات الطرق ال�ت

ي سلمة المركبات )الشكل 2(.
ي تؤثر �ف

ي السلمة، وكذلك مكّونات المركبات ال�ت
ي تؤثر �ف

بتعديلت تصاميمها ال�ت
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الشكل 2

CU TR 018/2011 بنود التنظيم التقني وأشكال تقييم االمتثال بموجب الالئحة

ورة التقييم الفردي لمركبة فردية مسموح لها بالس�ي حينما تكون: رصف CU TR 018/2011 وإضافة إىل أنواع المركبات، تُحدد اللئحة

ي فردي؛
بداع تق�ف نتيجة لإ )1(

ي الآسيوي من قبل شخص من أجل احتياجاته الشخصية؛  مستوردة إىل التحاد القتصاد الأورو�ب )2(

ف يكون  ي الخارج، أي ح�ي
ي عمليات الس�ي �ف

ي الآسيوي بعد السماح لها بالمشاركة �ف مستوردة إىل التحاد القتصادي الأورو�ب )3(
لديها لوحات تسجيل رسمية لبلد آخر. 

ف من  لئحة من لوائح الأمم المتحدة وإىل لئحت�ي ة إىل 112 وتُحدد اللئحة التقنية CU TR 018/2011 المتطلبات بواسطة إشارات مبا�ش
وط  ي يرتبط تحقيقها بصيانة سلمة المركبات بموجب �ش

اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة. وإضافة إىل ذلك، فإن المتطلبات الوطنية ال�ت
ي اللئحة التقنية CU TR 018/2011 عىل شكل نص.

ي الآسيوي الأخرى متضمنة �ف ي التحاد الروسي وبلدان التحاد القتصادي الأورو�ب
العمل الشائعة �ف

لزامية  ي القائمة الإ
ي عدد من المتطلبات المتضمنة �ف

، يوجد �ف ي
ومراعاة لمبدأ تطابق المتطلبات التقنية لمستوى التنمية للقتصاد الوط�ف

وط المستوى الأعىل. مستويات مختلفة من ال�امة، كما يرد تحديد المواعيد المستهدفة للنتقال التدريجي نحو تطبيق �ش

ي ذلك معلومات موقع المركبة المتلقاة من 
وكان التحاد الروسي سباقاً إىل استحداث متطلبات نظم مكالمات الطوارئ، مستخدماً �ف

النظم العالمية للملحة الساتلية.

يكولوجية مواصفات تقنية  وتُقسم المركبات إىل فئات إيكولوجية حسب مستوى انبعاثات المواد الضارة. وتُحّدد لكل فئة من الفئات الإ
وط  تُحّدد �ش ي اللئحة التقنية CU TR 018/2011. كما

ة �ف ي يشار إليها مبا�ش
للنبعاثات وفقاً لأحكام لوائح الأمم المتحدة رقم 24 و49 و83 و96 ال�ت

 .)Euro-5( 5 يكولوجية ، تخول اللئحة CU TR 018/2011 مستوى النبعاثات للفئة الإ الوقت الحاىلي ي
إنفاذ المواصفات التقنية. و�ف
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ل تتغ�ي أثناء تشغيل المركبة، ول سّيما المعدات  ي
ي المتطلبات الأساسية لسلمة التصميم ال�ت

وفيما يتعلق بهذه المركبات، يتم التدقيق �ف
نارة، والرؤية ع�ب المرايا الخلفية، وأحزمة المقاعد وسبل تثبيتها، والمقاعد وسبل  ي تمنع الستعمال غ�ي المرخص، وأنظمة التدفئة وأجهزة الإ

ال�ت
تثبيتها، والملحقات الخارجية واللوازم الداخلية، وأجهزة الحماية الخلفية والجانبية السفلية، ومنع مخاطر الحريق. وقد استمدت هذه المتطلبات 
َ الهتمام الخاص لسلمة المركبات من الفئة M2 والفئة M3 )الحافلت(. أما المتطلبات الموسعة  من لوائح الأمم المتحدة المقابلة. وقد أوىلي

للئحة التقنية فتستند إىل متطلبات لئحة الأمم المتحدة رقم 107.

ي أُعدت استناداً إىل المعاي�ي الوطنية 
ي مرفق منفصل، متطلبات السلمة التشغيلية ال�ت

وتتضمن اللئحة CU TR 018/2011 أيضاً، �ف
ي باستخدام التشخيص 

الروسية ومتطلبات اتفاق فيينا لعام 1997. وتخضع أغلب هذه المتطلبات لفحص إلزامي بموجب إجراءات الفحص التق�ف
وري للسماح  ط رصف ف الإجباري عىل المسؤولية المدنية لمالك المركبة، وهي �ش يجابية أساساً لتسجيل وثيقة التأم�ي . وتشكل نتائج الفحص الإ ي

التق�ف
. ي التحاد الروسي

ي حركة المرور �ف
للمركبة بالمشاركة �ف

: ويشمل الهيكل التنظيمي لنظام تقييم امتثال المنتجات الآلية )الشكل 3( ما يىلي

؛ ي
وزارة التحاد الروسي للصناعة والتجارة بصفتها السلطة التحادية المعنية بالتنظيم التق�ف –

ي اتفاق جنيف لعام 1958
دارية للتحاد الروسي �ف ي والقياس )Rosstandard( بصفتها الهيئة الإ

الوكالة التحادية للتنظيم التق�ف –
المخول لها الموافقة عىل أنواع المركبات ومكوناتها عملً بلوائح الأمم المتحدة والموافقات عىل أنواع المركبات كوحدة كاملة 
اف( لمتثال منتجات الصناعة  ي إطار اللئحة CU TR 018/2011، وبصفتها أيضاً الهيئة المعنية بالفحص الحكومي )الإ�ش

�ف
الآلية لمتطلبات اللئحة CU TR 018/2011؛

إليها، بموجب أحكام اللئحة التقنية وتسند  ي تضطلع بوظائف الأمانة 
هيئة الحكومة الفيدرالية الموحدة "NAMI" ال�ت –

قليمية عىل أنواع المركبات كوحدة كاملة؛ رات إصدار الموافقات الإ CU TR 018/2011، مهمة التحقق من صحة وم�ب

هيئات التصديق المعتمدة؛ –

ات الختبار المعتمدة. مخت�ب –

ات الختبار. ، اعتماد هيئات التصديق ومخت�ب وتتوىل دائرة العتماد الفيدرالية المستقلة، وهي جزء من وزارة التنمية القتصادية للتحاد الروسي

الشكل 3

الهيكل التنظيمي لنظام تقييم امتثال المنتجات اآللية يف االتحاد الروسي 
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الزحص الحكواي صاإلشرافل –4

ي إطار القانون التحادي 
لزامية للوائح التقنية والمعاي�ي الوطنية �ف اف( للتحقق من المتثال للمتطلبات الإ يُجرى الفحص الحكومي )الإ�ش

2002، لعمليات تصميم المنتجات، وإنتاجها، وبنائها، وتركيبها، وتشغيلها،  "، المؤرخ 27 كانون الأول/ديسم�ب ي
رقم ФЗ-184 "بشأن التنظيم التق�ف

وتخزينها، ونقلها، وبيعها، والتخلص منها فقط من حيث المتثال لمتطلبات اللوائح التقنية والمعاي�ي الوطنية الملئمة.

2008 "بشأن  اف( وفق أحكام القانون التحادي رقم  ФЗ-294، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسم�ب وتتخذ تداب�ي الفحص الحكومي )الإ�ش
اف( والفحص من ِقبل البلديات". ويجوز إجراء عمليات  حماية حقوق الكيانات القانونية وفرادى رجال الأعمال عند إجراء الفحص الحكومي )الإ�ش
الفحص المقررة بمعدل ل يتجاوز مرة واحدة كل ثلث سنوات وفق خطط الفحص للسنة التقويمية المعنية المتفق عليها مع سلطات الدعاء. 
ف وصحتهم، أو إلحاق الأذى. ر بحياة المواطن�ي وتُجرى عمليات الفحص غ�ي المقررة عند تلقي استئنافات مبنية عىل وقائع التهديدات بإلحاق ال�ف

ي
ين الأول/أكتوبر 2015، يخول للوكالة التحادية للتنظيم التق�ف وحسب مرسوم حكومة التحاد الروسي رقم 1108، المؤرخ 16 ت�ش

ي التحاد 
ي أراصف

اف( بشأن امتثال المركبات ذات العجلت ومكوناتها الم�ح لها بالس�ي �ف والقياس )Rosstandard( إجراء الفحص الحكومي )الإ�ش
.CU TR 018/2011 الروسي )قبل بداية تشغيلها( لمتطلبات اللئحة

جاع 141 اف(، وافقت عىل اس�ت ي مضمار الفحص الحكومي )الإ�ش
ي والقياس )Rosstandard( �ف

وأثناء نشاط الوكالة التحادية للتنظيم التق�ف
ي ُسّحبت 5,1 مليون وحدة.

ن باستخدامها. وتجاوز مجموع المركبات ال�ت ر المحتمل المق�ت مركبة طوعاً، منعاً لل�ف

ي المائة( 
ف أن 39 منها )24 �ف

َّ ي والقياس )Rosstandard 158( كياناً تجارياً تب�ي
ي عام 2017، فحصت الوكالة التحادية للتنظيم التق�ف

و�ف
دارية. انتهكت المتطلبات المعتمدة. واتُخذت التداب�ي الملئمة وفق قانون التحاد الروسي للجرائم الإ

موجز
ي بإعمال الأحكام التقنية 

ي الآسيوي بأكمله، سياسة تق�ف ، والتحاد القتصادي الأورو�ب ي مضمار المركبات الآلية، يتبع التحاد الروسي
�ف

ي الوقت نفسه 
ي تعوق التجارة الدولية مع المحافظة �ف

المتفق عليها عىل الصعيد الدوىلي بحسبانها متطلبات تقنية وطنية بغية إزالة الحواجز ال�ت
ي قائمة 

ي الآسيوي بشكل مبا�ش لوائح الأمم المتحدة المدرجة �ف عىل المتثال لمتطلبات السلمة الحديثة. ويطبق التحاد القتصادي الأورو�ب
.CU TR 018/2011 ي اللئحة

قليمية الواردة �ف المتطلبات التقنية الإ
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عملية وضع القواعد – الواليات المتحدة األمريكية الجزء 7

المحتويات

مقدمة   – أولً

وضع القواعد عىل المستوى التحادي – ثانياً

ترخيص الكونغرس  – ألف 

إجراءات الوكالت  – باء 

ة عملية وضع القواعد مبا�ش –1

معلومات بشأن الخطط والأنشطة والمستندات المتصلة بوضع القواعد –2

ف الأجهزة الحكومية ف الوكالت وفيما ب�ي التنسيق فيما ب�ي –3

دارية قانون الإجراءات الإ –4

الإخطارات التمهيدية  )أ(

حة إخطار بوضع قواعد مق�ت )ب(

حة ي بوضع قواعد مق�ت
الإخطار الإضا�ف )ج(

القاعدة النهائية   )د(

الرد عىل التماسات إعادة النظر )ه(

فرص أخرى متاحة لمشاركة الجمهور –5

وط أخرى لوضع القواعد �ش –6

استعراض الكونغرس  – جيم 

ي
الستعراض القضا�أ  – دال 

ي الوليات المتحدة لضمان المتثال لمعاي�ي السلمة والمعاي�ي الخاصة بالنبعاثات
الإجراء المتبع �ف – ثالثاً

قائمة المخت�ات  – رابعاً
ف ف التالي�ي للحصول عىل معلومات إضافية، يُرجى التصال بالعنوان�ي خامساً–

اقداة أوحً– 

ي الوليات 
ي الطرق ال�يعة �ف

ي هذا الفرع وصف نظام وضع القواعد الذي تعتمده وكالة الحماية البيئية وإدارة أمن المرور �ف
يرد �ف

ي يمكن تركيبها عىل تلك المركبات و/أو استخدامها فيها)1(. 
عداد اللوائح الخاصة بالمركبات ذات العجلت وللمعدات والقطع ال�ت المتحدة لإ

5 U.S.C. “551, et seq.( دارية ي قانون الإجراءات الإ
ويركز الوصف أولً عىل العملية غ�ي الرسمية المتبعة لوضع القواعد حسب المنصوص عليه �ف

دارية  ي تحدد بموجبها اللوائح الخاصة بتلك المنتجات تخضع بوجه عام لقانون الإجراءات الإ
ف ملئماً لأن القواعد ال�ت ك�ي )APA((. ويعت�ب هذا ال�ت

ي أغلب الأحيان العملية غ�ي الرسمية لوضع القواعد. 
ي الطرق ال�يعة وهما هيئتان تتبعان �ف

وتعتمدها وكالة الحماية البيئية وإدارة أمن المرور �ف
ي الوليات المتحدة لوضع 

ي الطرق ال�يعة �ف
وبالإضافة إىل وصف نظام وضع القواعد الذي تعتمده وكالة حماية البيئة وإدارة أمن المرور �ف

ي هذا 
ي يمكن تركيبها عىل تلك المركبات و/أو استخدامها فيها، تجري بصورة مقتضبة �ف

اللوائح للمركبات ذات العجلت وللمعدات والقطع ال�ت

وط المعمول بها لدى وضع وإصدار واستعراض اللوائح المتصلة بالمنتجات.  ي هذا الفرع المقتضب نسبياً تقديم بيانات عامة بشأن ال�ش
يرد �ف )1(

ي تخول بإصدار أنواع معينة من المعاي�ي المخصصة للمنتجات تنص أيضاً عىل استثناءات لتلك 
يعات ال�ت ومن المهم أن يحاط علماً بأن الت�ش

ف أو تصنيف تلك الستثناءات ح�ت وإن ُذكر بعضها. ي هذا الفرع تعي�ي
القواعد العامة. ول يحاول �ف
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دارة الآنف ذكرهما للتأكد من أن الجهات المصنعة تمتثل  ي الوليات المتحدة الوكالة والإ
الفرع أيضاً مناقشة نظام المتثال والتنفيذ الذي تطبقه �ف

ي اللوائح الموضوعة بموجب العملية غ�ي الرسمية لوضع القواعد. 
لمعاي�ي السلمة وضبط النبعاثات المدرجة �ف

وضل القواعد على المستوى احتحا م ثانياً–

ترخيص الكونغرس ألف– 
ي لوائح كل منتج عىل حدة، ومع ذلك فقد جرت 

وط المطلوب استيفاؤها �ف يعاته تفاصيل ال�ش ي ت�ش
يستطيع الكونغرس أن يحدد �ف

داري بوضع تلك  ي الوليات المتحدة ويكلفها عىل الصعيد الإ
العادة عىل أن يفوض الكونغرس هذه السلطة إىل الوكالت التنظيمية التحادية �ف

ي السلسلة أن 
يعات. ذلك أن باستطاعة الكونغرس عند أحد طر�ف رشادات باختلف الت�ش ي الإ

اللوائح بناء عىل إرشاداته. وتختلف درجة الختصاص �ف
ي العتبار وغايات ينبغي تحقيقها 

، ويجوز له عند الطرف الآخر أن يقدم توجيهات عامة بشأن عوامل يجب أخذها �ف ف يحدد تفاصيل معيار مع�ي
ي أغلب الأحيان. 

ي مجال السياسة العامة. وهذا الخيار الأخ�ي هو المتبع �ف
�ف

ن تلك  يعات تسمح بإنشاء وكالة تنظيمية أو تفوض سلطة جديدة إىل وكالة تنظيمية قائمة، فهو يَُضمِّ ويسن الكونغرس أحياناً ت�ش
يعات أحكاماً تفوض عادة إىل تلك الوكالة، ضمنياً أو رصاحة، سلطة الكونغرس المتصلة بوضع القواعد تحقيقاً لغرض محدد من أغراض  الت�ش
ي المستقبل عن طريق بيان 

السياسة العامة. ذلك أن "وضع القواعد" هو إجراء تضبط بواسطته وكالة ما سلوك الوكالت الحكومية والأشخاص)2( �ف
ي تتضمن سلطة يخولها الكونغرس 

يعات ال�ت هما أو التوصية بهما. أما الت�ش تعده الوكالة وتصدره بغرض تنفيذ قانون أو سياسة عامة أو تفس�ي
يعات "التمكينية" للوكالة. يعات المسماة بالت�ش وكالة معينة فهي الت�ش

ي ينبغي اعتمادها 
ي توضع القواعد لأجلها، فهي ل تحدد عادة القواعد الخاصة ال�ت

ف الأغراض العامة ال�ت يعات التمكينية تب�ي ومع أن الت�ش
د  ي العتبار لدى وضع القواعد، وقد تحدَّ

ي ينبغي للوكالة أن تأخذها �ف
يعات تعداد العوامل ال�ت ي تلك الت�ش

اً ما يرد �ف لتحقيق تلك الأغراض. وكث�ي

ي كث�ي
اً ما تشمل تلك العوامل والمعاي�ي قابلية الستخدام )القتصادي والتكنولوجي �ف فيها معاي�ي يجب عىل القواعد الموضوعة أن تلبيها. وكث�ي

ي تقوم بها الوكالة.
ي عملية وضع القواعد ال�ت

من الأحيان( وتتناول دور تكاليف المتثال، إن كان لها دور، �ف

يعات توجه الوكالة إىل استخدام  ي تضعها الوكالة، وذلك بسن ت�ش
يعات التمكينية ال�ت ي بعض المناسبات الت�ش

ويستكمل الكونغرس �ف
ف إصدارها  ي يتع�ي

ك الكونغرس عادة عملية وضع التفاصيل الفنية للقاعدة ال�ت تلك الحالت ي�ت ي
. و�ف ف سلطتها العامة لوضع القواعد بأسلوب مع�ي

ف عادة أي تفاصيل  وط أداء معينة للمنتجات. وهو، بالإضافة إىل ذلك، ل يع�ي ي ستصدرها. ونادراً ما يفرض الكونغرس اعتماد أي �ش
لتقدير الوكالة ال�ت

ف بعض القيم الثابتة(.  تتعلق بالنهج التنظيمي أو بدرجة التشدد أو بإجراءات الختبار )ح�ت وإن كان يجوز لـه فرض بعض التقييدات أو تعي�ي

ي تحكم اضطلع الوكالت التحادية بوضع وإصدار 
وط ال�ت يعات التمكينية مصادر متنوعة أخرى تتعلق بال�ش وتوجد بالإضافة إىل الت�ش

وطاً إجرائية تهدف إىل التأكد  ي تضبط المنتجات بموجبها. وتشمل هذه المصادر أنظمة أساسية أخرى وأوامر تنفيذية رئاسية تفرض �ش
القواعد ال�ت

يعات  يعات الأخرى والأوامر التنفيذية متنافية والت�ش ي تكون فيها الت�ش
من أن القرارات تتخذ بصورة معقولة ومنصفة. وباستثناء الحالت ال�ت

يعات والأوامر التنفيذية عىل الوكالت أل تعتمد تلك القواعد  التمكينية للوكالة أو المصادر الأخرى لسلطة وضع القواعد، توجب هذه الت�ش
تب عليها من آثار. ويشمل التحليل عادة، ولكن ليس دائماً، إجراء تقييم ومقارنة إما للمنافع والتكاليف أو لفعالية  إل بعد تحليل دقيق لما قد ي�ت
ي الوليات المتحدة الأمريكية مفتوحة 

النهج التنظيمية البديلة من حيث التكلفة أو لدرجة التشدد. وهي توجب أيضاً أن تكون العملية التنظيمية �ف
ي ما تفعله الوكالت التنظيمية وفرصة تفهم أسباب ذلك. 

وشفافة وتسعى إىل منح الجهات المعنية كافة فرصة المشاركة �ف

اكة أو المؤسسة أو الرابطة أو المنظمة العامة أو الخاصة غ�ي دارية، أي "الفرد أو ال�ش جراءات الإ ي قانون الإ
شخاص" بالمع�ف الواسع �ف

أ
يعرف "ال )2(

ي الوليات المتحدة[". ويشمل تعب�ي "الأشخاص" الأشخاص الموجودين خارج الوليات المتحدة.
الوكالة ]التحادية �ف
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إجراءات الوكاالت باء– 

اباشرن عملية وضل القواعد  –1

ف عندما يكون أحد الظروف الثلثة التالية متوافراً.  تبا�ش الوكالت التحادية التابعة للوليات المتحدة معظم إجراءات وضع القوان�ي
يعات  يعاتها التمكينية القائمة أو ت�ش ي ت�ش

أولً، تستطيع الوكالت أن تبا�ش عملية وضع القواعد بمبادرة خاصة منها ضمن الحدود المقررة �ف
ي حدود ما تملكه من سلطة لتلبية طلب مقدم 

أخرى تخولها سلطة وضع القواعد. ثانياً، يجوز للوكالت التحادية أن تبا�ش عملية وضع القواعد �ف
دارية عىل أن تمنح كل وكالة اتحادية الأشخاص الذين يهمهم الأمر حق رفع التماس لإصدار أو تعديل  من الجمهور. وينص قانون الإجراءات الإ
أو إلغاء قاعدة من القواعد. ويجب عىل الوكالت أن ترد عىل تلك اللتماسات. وإذا كان اللتماس جديراً بالهتمام ومتساوقاً وأولويات الوكالة 
ة إجراءات  ي تلبية ذلك اللتماس ومبا�ش

ي اللتماس وتبا�ش عملية وضع القواعد. ول تع�ف
ي الطلب المرفوع �ف ومواردها المتاحة، فإن الوكالة تل�ب

ورة. ثم إن الخطوة الأوىل قد ل تكون إصدار أي إخطار وإنما القيام بأبحاث لمعرفة  وضع القواعد أن القاعدة المطلوب وضعها ستصدر بال�ف
ي بشأن إصدار قاعدة أو عدم إصدارها فيما بعد 

إن كان ممكناً وضع معاي�ي ملئمة للأداء أو إعداد إجراءات مناسبة للختبار. ويتخذ القرار النها�أ
عملً بالمعاي�ي النظامية وعىل أساس جميع المعلومات المتوافرة المتوصل إليها أو المستلمة أثناء عملية وضع القواعد. ثالثاً، يجوز للكونغرس 

ي عملية معينة من عمليات وضع القواعد.
وع �ف أن يعطي توجيهات نظامية إىل الوكالة بال�ش

اعلواات بشأن الخطط والنشطة والمستندات المتللة بوضل القواعد  –2

إن المستند الحكومي الرسمي الصادر عن حكومة الوليات المتحدة والمكرس للإخطارات التنظيمية هو السجل التحادي. ويشمل 
ي تصدرها الوكالت والمنظمات التحادية، 

حة والنهائية والإخطارات ال�ت هذا السجل، الذي يصدر كل يوم من أيام العمل، جميع القواعد المق�ت
http://www.( ة بالعنوان التاىلي ها من المستندات الرئاسية. ويمكن الطلع عىل السجل التحادي بالتصال مبا�ش فضلً عن الأوامر التنفيذية وغ�ي

access.gpo.gov/nara/#cfr( بدون دفع أي رسم.

ين الأول/أكتوبر من كل عام جدول الأعمال الموحد  ي شهري نيسان/أبريل وت�ش
ي السجل التحادي �ف

انية �ف ف دارة والم�ي وين�ش مكتب الإ
ة بالعنوان  للإجراءات التحادية المخصصة لوضع وفك القيود التنظيمية )جدول الأعمال(. ويمكن الطلع عىل جدول الأعمال بالتصال مبا�ش

ي ع�ش
ي غضون الث�ف

: /http://reginfo.gov. وتحتوي هذه الوثيقة وصفاً موجزاً وجدولً زمنياً لكل قاعدة جديدة يتوقع أن تصدرها كل وكالة �ف التاىلي
ة  ي يتوقع أن تقوم كل وكالة باستعراضها خلل الف�ت

حة أو النهائية. وتدرج فيها أيضاً قائمة بكل اللوائح الموجودة وال�ت شهراً المقبلة بالصيغة المق�ت
ي تقوم الوكالت بوضعها مصنفة كقاعدة 

المذكورة. ويمكن للأشخاص أن يعرفوا بعد قراءة جدول الأعمال إن كانت أي من القواعد الجديدة ال�ت
انية.  ف دارة والم�ي هامة بموجب الأمر التنفيذي 12866 المعنون التخطيط والستعراض التنظيميان وتكون من ثم خاضعة لستعراض مكتب الإ
ف الأجهزة الحكومية وكذلك انظر الفرع المخصص للمتطلبات الأخرى لوضع  ف الوكالت وفيما ب�ي )انظر أدناه الفرع المخصص للمشاركة فيما ب�ي

ي
ي حاشية من حواسش

ي جرت بشأن الأمر التنفيذي. ويرد تعريف "الإجراءات التنظيمية الهامة" �ف
القواعد بغية الطلع عىل المناقشات المسهبة ال�ت

ي الحصول عىل مزيد من المعلومات عن تفاصيل وضع قواعد معينة أن يتصلوا بالشخص 
الفرع السابق(. ويمكن للأشخاص الذين يرغبون �ف

ي جدول أعمال القاعدة المذكورة.
الذي يذكر اسمه �ف

ي مدونة اللوائح التحادية )المدونة(، وذلك جنباً إىل جنب 
ي السجل التحادي، تُدرج القاعدة المذكورة �ف

وبعد ن�ش القاعدة النهائية �ف
مع جميع اللوائح الموجودة. وتنقسم المدونة إىل 50 باباً يكرس كل واحد منها لمجالت واسعة تخضع للتنظيم التحادي. وينقسم كل باب إىل 
نت  ن�ت ي العنوان التاىلي عىل شبكة الإ

فصول يكون عنوانها اسم الوكالة المصدرة عادة. ويتم استكمال المدونة عىل أساس سنوي وهي متاحة مجاناً �ف
.http://www.access.gpo.gov/nara/#cfr

ي سجل عام تتاح من خلله 
ي العتبار لدى إصدار قاعدة نهائية، �ف

ي تعتمد عليها، أو تأخذها �ف
وتضع الوكالة المعنية المستندات ال�ت

للجمهور كي يطلع عليها ويقدم تعليقاته عليها. ويحمل كل سجل رقماً خاصاً. وتحتوي تلك المستندات عىل دراسات تضطلع بها الوكالة لتدعيم 
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عمليات وضع اللوائح وإنفاذها على الصعيدين الوطني واإلقليمي المرفق السا س 

موقفها كما تحتوي عىل تعليقات مقدمة رداً عىل مستندات الوكالت )باستثناء المستندات ذات الطابع ال�ي()1(. وتقبل بعض الوكالت معلومات 
ل تتبع وكالت أخرى ذلك النهج. ف ي ح�ي

�ية تعتمد عليها لدى وضع القواعد �ف

تاحة المعلومات المتصلة بأنشطتها التنظيمية وزيادة شفافية عملياتها  نت إىل حد كب�ي لإ ن�ت وتستخدم الوكالت التحادية شبكة الإ
ي للسجلت. فعىل سبيل المثال، أنشأت وزارة النقل نظاماً يسمح 

و�ف التنظيمية. وقد أسست وكالت عديدة أو تقوم الآن بتأسيس نظام إلك�ت
يل تلك المستندات  ف ي أي من السجلت المخصصة لعملية وضع القواعد وبت�ف

ي جميع أرجاء العالم بالطلع عىل مستندات مدرجة �ف
للأفراد �ف

ونياً. وتوفر بعض الوكالت مثل وكالة الحماية البيئية  )/http://dms.dot.gov(. ويسمح نظام وزارة النقل أيضاً للأفراد بتقديم تعليقاتهم إلك�ت
http://www.epa.gov/epahome/rules. ونية لآخر ما أصدرته من مستندات فيما يتعلق بوضع القواعد )انظر لك�ت صلت للطلع عىل النسخ الإ
نت، كتقارير الأبحاث  ن�ت html#proposed(. وتجهز الوكالت بالإضافة إىل ذلك مجموعة واسعة من المعلومات المتصلة بوضع القواعد عىل شبكة الإ
.)http://www.nhtsa.dot.gov/ يلها بدون رسوم )انظر عىل سبيل المثال ف ة وت�ف والدراسات التحليلية، ليتمكن الناس من دراستها عىل الخط مبا�ش

ويوجب قانون حرية تداول المعلومات )§ .FOIA( )552 5 U.S.C( عىل الوكالت التحادية إتاحة السجلت المودعة لديها بناء عىل 
طلب يرفع إليها ويحدد فيه الطالب بصورة مرضية ما يطلبه من سجلت. والغرض المنشود من هذا القانون هو توسيع نطاق المعلومات 
ي طلب سجلت 

دارية. ويمنح القانون الحق لأي فرد �ف ي الأصل بموجب قانون الإجراءات الإ
المتاحة للجمهور كي يتجاوز المجالت المحددة �ف

من الوكالت. وتقوم الوكالة فور استلمها لذلك الطلب بالبحث عن السجلت تلبية للطلب. ويجب عىل الوكالة أن تتيح عندئذ نسخاً عن جميع 

ي
ي تجدها نتيجة البحث، باستثناء السجلت ذات الطابع ال�ي المشمولة بأحد الستثناءات التسعة المنصوص عليها �ف

السجلت المطلوبة ال�ت
ي يمكن للجمهور أن يطلع عليها، وذلك بموجب 

ي عام 1996 توسيع مجال المعلومات الحكومية ال�ت
قانون حرية تداول المعلومات)2(. ولقد تم �ف

ي للمعلومات.
و�ف لك�ت التعديلت المدخلة عىل قانون حرية التداول الإ

ي
و�ف لك�ت ونياً. وتم بالإضافة إىل ذلك استكمال قانون حرية التداول الإ ويوجب هذا القانون عىل الوكالت أن تتيح عدداً أك�ب من المواد إلك�ت

للمعلومات بالمرسوم التنفيذي 12600 المنصب عىل إجراءات الإخطار المسبق بالكشف عن المعلومات التجارية ال�ية )1987( الذي يعطي 
ي أن تُْخَطر قبل قيام الوكالة بالكشف عن معلومات 

كات الأجنبية( الحق �ف كات التجارية )بما فيها ال�ش الأطراف من القطاع الخاص ول سيما ال�ش
كة أو ترد منها. تخص ال�ش

التنسيق فيما بين الوكاحت وفيما بين اليهفن الحكواية –3

ي كث�ي من الأحيان بالتشاور 
ي تضطلع بها. وتبادر الوكالت �ف

للوكالت التحادية وسائل مختلفة لرصد وتنسيق الأنشطة التنظيمية ال�ت
ي مجال وضع القواعد، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك المسائل تتسم 

بصورة رسمية أو غ�ي رسمية حول مسائل ذات أهمية متبادلة �ف
ف عادة، ويجري التشاور من ثّم عىل مستوى  ف الفني�ي ي البداية عىل مستوى الموظف�ي

بالأهمية بموجب الأمر التنفيذي 12866. ويتم التشاور �ف
ف ك ب�ي ف الوكالت كالمجلس المش�ت كة ب�ي ي معالجة المسائل. وتوجد أيضاً أفرقة عاملة مش�ت

السياسة العامة عندما تُعّد الوكالة ما تتبعه من نهج �ف
، وهي تجتمع بصورة منتظمة لمناقشة المسائل ذات الأهمية المتبادلة، وكذلك  ي مجال المعاي�ي

ي بالسياسات العامة المتبعة �ف
الوكالت والمع�ف

ي تضطلع بها مختلف الوكالت الأعضاء. 
لتبادل المعلومات بشأن الأنشطة ال�ت

ي
وينص الأمر التنفيذي 12866 عىل وجوب تفادي الوكالت التنظيمية إصدار قواعد غ�ي متجانسة أو متنافية أو مزدوجة والقواعد ال�ت

ف الوكالت للقواعد  كة ب�ي انية بموجب هذا الأمر بتنسيق عمليات الستعراض المش�ت ف دارة والم�ي تصدرها وكالت اتحادية أخرى. ويُكلف مكتب الإ

ها  ي عبارة "الأ�ار التجارية والمعلومات التجارية ال�ية" سجلت أو بيانات مقدمة إىل الحكومة يقال إنها تحتوي عىل مواد ل يمكن ن�ش
تع�ف )1(

بموجب الستثناء 4 من قانون حرية تـداول المعلومـات ))Freedom of Information Act, 5 U.S.C. § 552)b()4(، لأن الإفصاح عنها يتوقع 
اً لصاحبها عىل مستوى المنافسة. ويجب عىل الأشخاص الذين يقدمون مستندات �ية أن ي�وا عىل صون طابع ال�ية  راً كب�ي أن يسبب رصف
ي تمر بها عملية 

ي جميع المراحل ال�ت
وقت تقديم المستندات. وتبت الوكالة من ثم فيما إذا كان الستثناء 4 ينطبق عليها. ويطبق هذا الستثناء �ف

ي تحتوي عىل أ�ار تجارية أو معلومات تجارية �ية لدى 
وضع القواعد. وتوجد، عىل النحو المذكور أعله، وكالت ل تقبل المستندات ال�ت

قيامها بوضع القواعد.

ضافة إىل الستثناء المشار إليه أعله فيما يتعلق بالأ�ار التجارية والمعلومات التجارية ال�ية، هناك استثناءات لمسائل أخرى مثل المذكرات  بالإ )2(
5 U.S.C. § 552)b(( ف عة لأغراض تنفيذ القوان�ي ف مختلف الوكالت أو داخل وكالة واحدة والسجلت أو المعلومات المجمَّ أو الرسائل المتبادلة ب�ي

.))5( and )7(
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ي تضعها إحدى الوكالت 
حة أو النهائية ال�ت السجل التحادي)3(. وإذا كانت القاعدة المق�ت ي

ها �ف حة أو النهائية قبل إصدارها ون�ش الهامة المق�ت

ي ذلك الإجراء، فإن تلك القاعدة تعت�ب
غ�ي متجانسة إىل حد كب�ي وإجراء اتخذته وكالة أخرى أو يتوقع أن تتخذه، أو كانت تتدخل بشكل آخر �ف

انية. ويقدم المكتب نسخة عن القاعدة للوكالت المعنية الأخرى كي ف دارة والم�ي قاعدة هامة بموجب الأمر، وتخضع من ثم لستعراض مكتب الإ
تقدم تعليقاتها أثناء عملية الستعراض.

تانون اإليراءات اإل ا ية  –4

ي الوليات المتحدة هي آلية النظام الموحد 
ي عملية وضع القواعد �ف

ي يتم بموجبها ضمان الشفافية والوضوح �ف
إن أهم الآليات ال�ت

ي تقوم بموجبها 
وط وضع القواعد، أي العملية ال�ت دارية �ش ح. ويحدد قانون الإجراءات الإ القائم عىل استشارة الجمهور عندما توضع القواعد وتُنقَّ

ي تصدرها وكالة ما بموجب قانون 
احها أو إقرارها أو تعديلها أو إلغائها. ويكون للقواعد الأساسية ال�ت الوكالت التحادية بوضع لئحة معينة أو اق�ت

دارية قوة القانون ومفعوله. الإجراءات الإ

يعات تنص عادة عىل وجوب اتباع إجراءات  يعات التمكينية لوكالة ما تخول تلك الوكالة وضع القواعد، فإن الت�ش وإذا كانت الت�ش
 : رسمية أو غ�ي رسمية كالتاىلي

الإجراءات غ�ي الرسمية لوضع القواعد: توجب هذه الإجراءات عىل الوكالة أن تقدم، مع بعض الستثناءات المحدودة،  •
حة. ويجوز لأي شخص، بغض  إخطاراً مسبقاً وأن تتيح فرصة للتعليق بتقديم بيانات أو حجج خطية رداً عىل ن�ش قاعدة مق�ت
كات التجارية والوكالت الحكومية  النظر عن مكان وجوده، أن يقدم تعليقاته. وذلك يشمل عىل سبيل المثال الأفراد وال�ش
ن أي قواعد نهائية  ي البيانات والحجج المقدمة وأن تَُضمِّ

من بلدان أخرى. وكذلك توجب هذه الإجراءات أن تنظر الوكالة �ف
ي التعليقات. وستناقش بصورة أكمل 

تصدرها بياناً عن الأساس الذي تقوم عليه القاعدة وغرضها كما توجب عليها أن تنظر �ف
ي فرع لحق من النص الإجراءات غ�ي الرسمية المتبعة لوضع القواعد؛

�ف

الإجراءات الرسمية: توجب هذه الإجراءات عىل الوكالة أن تعقد جلسات استماع كاملة يتم فيها عرض الحجج شفوياً كما توجب  •
اك لحضور تلك الجلسات وتقديم الأدلة الشفوية والمستندية وعرض  ي الش�ت

عليها إتاحة الفرصة للأشخاص الذين يرغبون �ف
داري. ويتألف السجل من نصوص مستنسخة  أس الجلسة عادة قاٍض مختص بالقانون الإ ف آخرين. وي�ت ك�ي الآراء ومناقشة مش�ت

ي الملف أثناء الإجراءات.
من الشهادات والعروض المقدمة أثناء جلسة الستماع بالإضافة إىل كافة المستندات المدرجة �ف

طات  ي تحديد مش�ت
ي تفيد �ف

ي يتم وضعها بما فيها أغلبية القواعد ال�ت
ي أغلبية القواعد ال�ت

ورية �ف وتعت�ب الإجراءات غ�ي الرسمية رصف
المنتجات. ولقد كانت الإجراءات الرسمية تشكل وما زالت تشكل الستثناء. وتضطر الوكالت إىل اللجوء إىل الإجراءات الرسمية لوضع القواعد إن 

ي سجل".
كانت تضع تلك القواعد عملً بقانون يوجب حفظ تفاصيل الإجراءات "�ف

ف وضع القواعد باستخدام إجراءات "هجينة" يتم فيها استكمال التعليقات غ�ي الرسمية المقدمة خطياً ببعض  وتوجب بعض القوان�ي
ي يُطلب إليها أن تتبع إجراءات غ�ي رسمية لوضع القواعد أن تختار الإجراءات "الهجينة" 

العروض الشفوية. ويجوز، بالإضافة إىل ذلك، للوكالت ال�ت
إن رأت لزوم لذلك. فيجوز لها أن تقرر عىل سبيل المثال عقد جلسات عامة عندما ترى أنه سيكون من المفيد تبادل الآراء والمعلومات وجهاً
ي حال الإجراءات الرسمية، إل جزءاً بسيطاً من إجراءات وضع 

ف الوكالة والجمهور. ول تمثل الإجراءات "الهجينة" لوضع القواعد، كما �ف لوجه ب�ي
القواعد عىل المستوى الحكومي.

ف أخرى، ولكن ل يجوز لها أن تنتقص  قوان�ي دارية أو ي قانون الإجراءات الإ
ويمكن للوكالت أن تضيف إجراءات إىل الإجراءات المحددة �ف

ي تلجأ إىل إجراءات غ�ي رسمية لوضع القواعد أن تقرر أحياناً وبمحض إرادتها عقد جلسات عامة عىل النحو المشار 
منها أبداً. ويجوز للوكالت ال�ت

تب عليها أي  ي إىل وضع قاعدة قد ي�ت جراء التنظيمي الهام" بوصفه "أي إجراء تنظيمي" يُتوقع أن يف�ف مر التنفيذي "الإ
أ

يُعرِّف الفرع 3)و( من ال )3(
ي القتصاد، 

ي �ف ، أو قد يكون لـه أثر مادي سل�ب ي القتصاد يساوي 100 مليون دولر أو أك�ش
أثر من بعض الآثار المذكورة، بما يشمل أثراً سنوياً  �ف

ي الحكومات 
ي مجال العمل، أو البيئة، أو الصحة العامة، أو السلمة أو �ف

ي التنافس/أو �ف
نتاجية، أو �ف ي الإ

ي قطاع من قطاعات القتصاد، أو �ف
أو �ف

ي إجراء اتخذته وكالة أخرى، 
ي المجتمعات؛ وهو ما ينجم عنه عدم تساوق خط�ي أو تدخل بصفة أخرى �ف

التحادية، أو المحلية، أو القبلية، أو �ف
ي إطار الوليات القانونية، أو الأولويات الرئاسية،  أو من حيث 

أو تزمع اتخاذه، وما يث�ي مسائل قانونية جديدة، أو من حيث السياسات العامة، �ف
ي هذا الأمر التنفيذي.

المبادئ المنصوص عليها �ف
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ف أخرى من  دارية أو قوان�ي ي تلجأ الوكالت إىل استخدامها ما ينص عليه قانون الإجراءات الإ
إليه أعله. ويجب أل تنتهك الإجراءات الإضافية ال�ت

ي التعليقات الخطية أثناء وضع القواعد.
ي حال القواعد المتصلة بالنظر �ف

طات إجرائية، كما �ف مش�ت

ف عىل النحو المشار إليه أدناه. ول يجري اتباع جميع الخطوات، كالإخطارات التمهيدية  وتطبَّق الإجراءات غ�ي الرسمية لوضع القوان�ي
حة  ف إل ثلث خطوات هي: إصدار إخطار بوضع قواعد مق�ت ي أغلبية إجراءات وضع القوان�ي

ي جميع إجراءات وضع القواعد. ول تُتبع �ف
مثلً، �ف

يشمل تعليقات الجهور، وإصدار قاعدة نهائية بعد  ي كافة المعلومات الهامة بما
يُطلب بموجبه إىل الجمهور أن يقدم التعليقات، ونظر الوكالة �ف

ي بعض أهم إجراءات وضع 
اً بأن يتم اللجوء إىل مجموعة أوسع من الخطوات �ف ي المعلومات ذات الصلة. وبما أن هناك احتمالً كب�ي

النظر �ف
ي تستغرقها عملية وضع القواعد قد 

ي يُحتمل اتخاذها. ويجب أن يُحاط علماً بأن المدة ال�ت
القواعد، يرد أدناه ذكر كامل مجموعة الخطوات ال�ت

ه من خلفات. ف بضعة أشهر وعدة أعوام حسب تعقيد الإجراء وطبيعته وما يث�ي اوح ب�ي ت�ت

اإلخطارات التمهيدية )أ( 

دارية تقديم إخطارات تمهيدية بل ول يتطرق إىل هذه المسألة أبداً، بيد أن بعض الوكالت التنظيمية  ل يوجب قانون الإجراءات الإ
م القيام بوضع قواعد أن تقرر أنها تود الحصول عىل معلومات إضافية قبل وضع وإصدار  ف تقوم بإصدار تلك الإخطارات. ويمكن لوكالة تع�ت
ي مثل هذه الحالت أن تصدر إخطاراً تمهيدياً تطلب بموجبه إىل الجمهور تقديم التعليقات بغية 

ف لتناول مشكل ما. ويجوز للوكالة �ف اح مع�ي اق�ت
ف محتمل أو بغية الحصول عىل آراء الجمهور فيما يتعلق بالنهج التنظيمي  الحصول عىل معلومات إضافية بشأن طبيعة ونطاق مشكل مع�ي

الأفضل والأك�ش فعالية. 

ي مرحلة 
حة. وهو يتيح الفرصة للجمهور لتقديم التعليقات �ف وأك�ش الإخطارات التمهيدية شيوعاً هو الإخطار المسبق بوضع قواعد مق�ت

حة ويطلب عادة تعليقات الجمهور عىل  مبكرة للغاية من عملية وضع القواعد، ويصف المجال العام الذي قد يكون موضوع القاعدة المق�ت
ي يتم النظر فيها كما يدعو الجمهور إىل تحديد أي مسائل هامة إضافية.

المسائل والخيارات التنظيمية ال�ت

ي يمكن فيها للجمهور أن يقدم التعليقات. ويجوز لجميع الأفراد أن 
ة الزمنية ال�ت حة الف�ت ويحدد الإخطار المسبق بوضع قواعد مق�ت

ف ي ح�ي
ي ملف متاح للجمهور، �ف

حة �ف يقدموا تعليقاتهم. وتدرج بعض الوكالت جميع التعليقات المقدمة بشأن الإخطار المسبق بوضع قواعد مق�ت
ف إفشاء أ�ار تجارية ول معلومات  ي كلتا الحالت�ي

حة. ول يتم �ف ن بعض الوكالت إل التعليقات المؤيدة لإخطار لحق بوضع قواعد مق�ت ل تَُضمَّ
ة المتاحة لتقديم التعليقات، فهي عادة 60 يوماً، ولكن يمكن أن تكون أطول أو أق� وفقاً للظروف السائدة. تجارية �ية. أما الف�ت

إخطار بوضع قواعد مقترحة )ب(

اح  ها. ويدعى الق�ت حة ثم ن�ش ي القيام بوضع القاعدة المق�ت
ي معظم الحالت، �ف

ي عملية وضع القواعد، �ف
تتمثل الخطوة الأوىل المتبعة �ف

اح وطلب التعليق عليه. وعادة ما يتألف  حة )الإخطار(. أما الهدف المنشود من هذا الإخطار، فهو إبلغ الجمهور بالق�ت إخطاراً بوضع قواعد مق�ت
ح. ومع ذلك، ل تشمل بعض الإخطارات نصاً تنظيمياً. ويختلف  الإخطار من جزأين هما: الديباجة، وهي مناقشة �دية، والنص التنظيمي المق�ت
اح وتناقش ثم تحلل  ي الق�ت

ي الديباجة باختلف الإخطار. ذلك أن الديباجات المفصلة أك�ش تحدد المشكل المتناول �ف
حجم التفاصيل المقدمة �ف

اح من حدة المشكل، كما تحلل الفوائد  ي سيخفف بها الق�ت
المعلومات المتصلة بوجود المشكل وطبيعته ومدى انتشاره، وتف� الكيفية ال�ت

ي الإخطار التمهيدي ويرد 
تبة عليه. وإن صدر قبل الإخطار إخطار تمهيدي، فبإمكان ذلك الإخطار أن يلخص ما ورد �ف الناجمة عنه والتكاليف الم�ت

اضات المبنية عىل الوقائع والدراسات  عىل ما قدمه الجمهور من تعليقات عىل الإخطار التمهيدي. وإن كان الإخطار ل يعرض ول يفّ� الف�ت
ي سجل عام مستندات تتناول تلك المسائل بغية إتاحة الفرصة للجمهور 

اح، فإن الوكالة تُدرج �ف ي ينطوي عليها الق�ت
التحليلية والمنهجيات ال�ت
كي يقدم تعليقات عليها.

ي تقديم تعليقات أن يفعل ذلك. ويوصي الأمر التنفيذي رقم 12866
ف خللها لأي شخص يرغب �ف ة معينة من الزمن يج�ي ويحدد الإخطار ف�ت

ي
ة يمكن أن تكون أطول أو أق� حسب الظروف. وتدرج الوكالة جميع التعليقات �ف ة 60 يوماً لتقديم التعليقات، ولو أن تلك الف�ت بإتاحة ف�ت

ي الأ�ار التجارية والمعلومات التجارية ال�ية. وتفيد تعليقات الجمهور عدداً من الأغراض من بينها منح الأفراد فرصة:
ولكنها ل تفسش سجل عام

اح؛ لتوف�ي معلومات للوكالة تساعد عىل تعزيز معارفها فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالق�ت •
اح الوكالة وبيان أوجه  ي ينطوي عليها اق�ت

اضات الوقائعية والدراسات التحليلية ومشاريع الستنتاجات ال�ت مناقشة الف�ت •
الخطأ فيها. 
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ة المحددة لتقديم التعليقات، عىل معلومات أو دراسات تحليلية جديدة وليست تراكمية فقط،  وإن حصلت الوكالة، بعد انقضاء الف�ت
مما يحتمل أن يكون لـه وقع هام عىل مضمون القاعدة النهائية، وجب عليها أن تتيح تلك المعلومات أو الدراسات التحليلية ح�ت يستطيع 
ي التعليقات المتأخرة والمواد الجديدة الأخرى المقدمة، وكانت الوكالة مستعدة 

ي الوكالة عىل النظر �ف
الجمهور التعليق عليها. وإن جرت العادة �ف

ة جديدة لتقديم  ي أي تعليقات مقدمة بصورة متأخرة عىل المعلومات أو الدراسات التحليلية الجديدة، فقد ل تحتاج إىل تحديد ف�ت
للنظر �ف

تعليقات عىل الإخطار. أما إذا كانت المعلومات أو الدراسات التحليلية الجديدة، فضلً عن كونها غ�ي تراكمية، ستؤدي إىل إدخال تعديلت هامة 
ي السجل التحادي لتضمن توعية الجمهور بأن المواد أصبحت متاحة.

وغ�ي متوقعة عىل القاعدة النهائية، فإنه يجب عىل الوكالة أن تن�ش إخطاراً �ف

ورداً عىل التعليقات المقدمة عىل الإخطار، أو عىل التطورات الحاصلة )أي نتائج البحث الجديد(، بعد إصدار الإخطار، تقوم الوكالة 
ورة، من  ي الإخطار، ول رصف

ي أغلبية الحالت ضمن نطاق النهج التنظيمية المناقشة �ف
اح. وتقع التعديلت �ف عادة بتعديل بعض جوانب الق�ت

ي
ي إدخالها عىل أمور لم تُناقش �ف

ي ترغب الوكالة �ف
تاحة فرصة إضافية للجمهور كي يقدم تعليقاته. غ�ي أنه إذا انطوى أي من التعديلت ال�ت ثم، لإ

اح منقح قبل إصدار  الإخطار وليست نتيجة منطقية لتلك الأمور، فيجب عىل الوكالة أن تتيح للجمهور فرصة آنذاك لتقديم تعليقات عىل اق�ت
حة. تاحة تلك الفرصة، تصدر الوكالة إخطاراً إضافياً بوضع القواعد المق�ت قاعدة نهائية. ولإ

اإلخطار اإلضايف بوضع قواعد مقترحة )ج(

ي تعذر عدم 
حة ال�ت ( التعديلت الهامة المدخلة عىل القاعدة المق�ت ي

حة )الإخطار الإضا�ف ي بوضع قواعد مق�ت
ف الإخطار الإضا�ف يع�ي

ي مرحلة 
ي سجل القاعدة المزمع وضعها �ف

توقعها بصورة معقولة من قراءة الإخطار. وبوسعه أيضاً أن يحدد معلومات وقائعية جديدة لم تُدرج �ف
ي استدعت تعديل صيغة 

ي الأسباب ال�ت
الإخطار وهي معلومات تود الوكالة العتماد عليها لدى وضع القاعدة النهائية. ويف� الإخطار الإضا�ف

اً عن إصدار الإخطارات المسبقة. ل إصدار الإخطارات الإضافية كث�ي اللئحة، ويطلب تعليقات الجمهور عىل ذلك التعديل. ويقِّ

القاعدة النهائية )د( 

ي التعليقات المستلمة أثناء وضع القاعدة، إن كانت ستصدر القاعدة النهائية. وتنطوي القواعد النهائية 
تقرر الوكالة، بعد النظر �ف

ن ديباجتها بياناً مفصلً عن أساس القاعدة وغرضها، وتف� لماذا  عىل ديباجة وعىل نص تنظيمي. وإن أصدرت الوكالة قاعدة نهائية، فهي تُضمِّ

ي
ي أدخلتها عىل القاعدة تلبية للتعليقات ال�ت

ي استلمتها، وتصف التعديلت، إن وجدت، ال�ت
توافق، أو ل توافق، عىل التعليقات الموضوعية ال�ت

ف أنه يمكن تقديم تلك اللتماسات، كما يجوز لها أن تحدد 
ّ عادة النظر، أن تب�ي وافقت عليها. ويجب عىل الوكالة، إن سمحت بتقديم التماسات لإ

ف النفاذ. ويعت�ب انقضاء مدة سنة إىل 3 سنوات )المعروفة بالمدة  ي القاعدة النهائية تحديد تاريخ دخول القاعدة ح�ي
موعداً نهائياً لتقديمها. ويتم �ف

ي
ي حالة القواعد الهامة، أو القواعد ال�ت

ف النفاذ فعلياً، أمراً معتاداً، ول سيما �ف ف تاريخ وضع القاعدة النهائية وتاريخ دخولها ح�ي التمهيدية(، ب�ي
اح،  تضبط بموجبها التكنولوجيات أو المنتجات الجديدة. ويجوز للوكالة، إن قررت عدم إصدار قاعدة نهائية، أن تصدر إخطاراً بسحب الق�ت

ر أسباب ذلك الإجراء. عىل أن ت�ب

ط  ف النفاذ. ولكن المتثال ل�ش دارية عادًة ن�ش القاعدة النهائية قبل 30 يوماً عىل الأقل من تاريخ دخولها ح�ي ويوجب قانون الإجراءات الإ

ي
وط المعمول بها، أو إذا كانت الوكالة تقدم وتن�ش استنتاجاً يق�ف ورياً إذا نصت القاعدة عىل استثناء أو عىل تخفيف ال�ش ف ليس رصف الأيام الثلث�ي

ي تاريخ سابق "خدمة للمصلحة العامة".
ف النفاذ �ف بوجوب دخول القاعدة ح�ي

الرد على التماسات إعادة النظر )ه(

ة لرفع طلب إىل الوكالة بإدخال تعديلت عىل القاعدة. ويجوز لأي  قد تتاح للجمهور، ح�ت بعد إصدار القاعدة النهائية، فرصة أخ�ي
ف النفاذ فعلياً. فرد أن يفعل ذلك برفع التماس يطلب بموجبه إعادة النظر. وعادة، ل يرجئ تقديم التماس إعادة النظر تاريخ دخول القاعدة ح�ي

وترُد بعض الوكالت عىل التماسات إعادة النظر بإدخال تعديلت عىل القاعدة النهائية من دون أن تطلب قبل ذلك تعليقات الجمهور، 
. وقد تقوم وكالت أخرى  ي

حة، أو أن تكون نتيجة معقولة للإخطار المع�ف يطة أن تقع تلك التعديلت ضمن نطاق الإخطار بوضع قواعد مق�ت �ش
بإصدار إخطار جديد قبل إدخال أي تعديلت رداً عىل التماسات إعادة النظر، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك التعديلت تقع، أو ل تقع، 

ي نطاق الإخطار.
�ف

ي ترى فيها الوكالة أنه توجد "أسباب 
ي الحالت ال�ت

ط تقديم إخطار مسبق وإتاحة فرصة للجمهور كي يقدم التعليقات �ف ويجوز إبطال �ش
ورية أو مخالفة للمصلحة العامـة". ))U.S.C. § 553)b()3()B 5(. ولقد ف�ت  رصف ف أن تلك الإجراءات ستكون "غ�ي عملية أو غ�ي قوية" تب�ي
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ر أنها تتصدى لحالة  المحاكم هذه العبـارات عىل أنها تسمح للوكالة بإلغاء إجراءات الإخطار والتعليق وإصدار قواعد، عندما تستطيع أن ت�ب
يعات؛ )2( أو عندما يجب وضع قاعدة عىل  أو أك�ش من حالت "الطوارئ" التالية: )1( عندما يُفرض عىل الوكالة أجل محدد مقرر بموجب الت�ش
الفور للتصدي لخطر كب�ي يهدد الصحة العامة والسلمة العامة؛ )3( أو عندما يحول الإخطار المسبق دون تحقيق غرض القاعدة؛ )4( أو عندما 
. ومن الأهمية بمكان ملحظة أن استثناء "الأسباب القوية" يفّ� يجب تقديم إيضاحات فورية للقواعد واللوائح الموجودة بغية الحد من الفوصف
بمعناه الضيق. ذلك بالإضافة إىل أنه ل يجوز للوكالت أن تلغي بصورة تلقائية الإجراءات غ�ي الرسمية لوضع القواعد، كلما تصدت لإحدى هذه 
. ف ي ظرف مع�ي

ر �ف َّ لغاء م�ب ف بوضوح أن سبب الإ الحالت الأربع، أو كلما رأت أن هناك حالة طوارئ. وعوضاً عن ذلك، يجب عىل الوكالة أن تب�ي

فرص أخرى اتاحة لمشا كة اللمهو  –5

ي تضطلع بها الوكالت لوضع 
ي الأنشطة ال�ت

ف بصفتهم الشخصية وللصناعات والمنظمات أن يساهموا بأساليب ش�ت �ف يمكن للمواطن�ي
دارية، أن  ي الفرع المكرس لقانون الإجراءات الإ

القواعد. فيجوز للأفراد، بالإضافة إىل تقديم تعليقاتهم والتماساتهم عىل النحو المناقش أعله �ف
كوا  ي تشكلها الوكالت، أو أن يش�ت

ي اللجان الستشارية ال�ت
وط الإجرائية الخاصة بتلك الوكالت، وأن يسهموا �ف ة بالوكالت وفقاً لل�ش يتصلوا مبا�ش

ي عمليات وضع القواعد بالتفاوض.
�ف

ي الإجراءات الرسمية لوضع القواعد، فهو 
دارية يضع قيوداً عىل البلغات المقدمة شفوياً من جانب واحد �ف وإن قانون الإجراءات الإ

ي الإجراءات غ�ي الرسمية)4(. بيد أن مختلف الوكالت التحادية اعتمدت سياساتها العامة بشأن تقديم تلك البلغات أثناء 
ل ينص عىل ذلك �ف

الإجراءات غ�ي الرسمية لوضع القواعد. وتتباين هذه السياسات، إذ ل تشجع بعض الوكالت، وإن كانت ل تحظر، تقديم بلغات شفوية من 
ي أي مرحلة من مراحل إجراءات وضع القواعد، ح�ت قبل إصدار الإخطار. ول تشجع وكالت أخرى عىل تقديم بلغات شفوية من 

جانب واحد �ف
ي أي وقت كان أثناء إجراءات وضع القواعد. بيد أنه 

ف تسمح بعض الوكالت بتقديم تلك البلغات �ف ي ح�ي
جانب واحد إل بعد إصدار إخطار، �ف

ي جميع الحالت، إن رغبت، لدى وضع قاعدتها النهائية، العتماد عىل معلومات أو بيانات واردة عن طريق بلغات شفوية 
يجب عىل الوكالت �ف

ورياً للتأكد من أن الجمهور  ي مذكرة تعممها عىل الجمهور. ويعت�ب ذلك المستند رصف
مقدمة من جانب واحد، أن تلخص مضمون البلغات �ف

ي حال رفع دعوى قانونية(.
والمحاكم عىل علم بالبلغات )�ف

ي
ويجوز للوكالت التحادية أن تعقد اجتماعات مع اللجان أو الأفرقة لزيادة فرص الحوار والحصول عىل مساهمات من الجمهور �ف

ي القانون الخاص باللجان الستشارية التحادية 
عملية وضع القواعد. وقد تكون بعض تلك اللجان أو الأفرقة لجاناً استشارية بالمع�ف المقصود �ف

))U.S.C. App. 2 )FACA 5(. وينص هذا القانون عىل أن اللجنة الستشارية هي أي لجنة أو فريق يتألف من عضو واحد عىل الأقل ل يكون موظفاً
اتحادياً بدوام كامل، وتكون تلك اللجنة منشأة أو مستخدمة )أي تجرى إدارتها أو مراقبتها( من طرف وكالة اتحادية بغية الحصول عىل المشورة 
أو التوصيات. ويمكن إنشاء لجان استشارية بموجب القانون الخاص باللجان الستشارية التحادية بعد إصدار إخطار عام، وبعد التأكد من أن 
عة من ديوان المحاسبة وأن يكون غرضها محدد بوضوح. ويجب أن تكون  إنشاء اللجنة يخدم المصلحة العامة. ويجب أن تحصل اللجان عىل �ش
السجل التحادي ي

العضوية متوازنة إىل حد ما من حيث الآراء الممثلة والمهام المضطلع بها. ويجب أن تعلن اجتماعات اللجان الستشارية �ف
ي وجه الجمهور بوجه عام. ويجب أن تعمم محارصف الجلسات وكل المستندات ذات الصلة.

وأن تكون مفتوحة �ف

ويضع قانون عام 1990 الخاص بوضع القواعد بالتفاوض إطاراً للتفاوض عىل وضع القواعد، ويشجع الوكالت عىل استخدام أسلوب 
ط الأساسي لوضع القواعد بالتفاوض  ي وضع القواعد بغية تعزيز العملية غ�ي الرسمية لوضع القواعد U.S.C. §§ 561, et seq 5. وال�ش

التفاوض �ف
ي الآراء بشأنها، 

حة والتوصل إىل توافق �ف ف ممثىلي الوكالة ومختلف المجموعات المعنية المتأثرة بغية التفاوض عىل قاعدة مق�ت هو أن الجمع ب�ي
سيقلل من احتمال نشوب خلفات عندما تصدر قاعدة نهائية. وبموجب القانون الخاص بوضع القواعد، تقوم الوكالة بالتفاوض بإنشاء لجنة 

ي
ي الآراء بشأن قاعدة ستصدر �ف

ف عن الوكالة، وذلك بهدف التوصل إىل توافق �ف ف عن الجهات المعنية المتأثرة وممثل�ي استشارية تتألف من ممثل�ي
حة. وتخضع اللجنة للقانون الخاص باللجان الستشارية التحادية، ويجب عليها من ثم أن تعقد اجتماعاتها علناً. وقد  إخطار بوضع قواعد مق�ت
ي الآراء ضمن حدود 

ي إطار اللجنة. أما هدف اللجنة، فهو التوصل إىل توافق �ف
ي تجرى �ف

جرت العادة عىل أن يح�ف منسق حيادي المفاوضات ال�ت
ي الآراء، تعتمد الوكالة 

السلطة القانونية المنوطة بالوكالة، وضمن أغراض السياسة العامة المحددة لوضع القواعد. فإذا تم التوصل إىل توافق �ف

ي السجل العام والذي 
دارية عىل أنها "كل بلغ شفوي أو خطي غ�ي مدرج �ف جراءات الإ ي قانون الإ

"البلغات المقدمة من جانب واحد" تعرَّف �ف )4(
ة معقولة من الزمن لجميع الأطراف، وهو ل يشمل طلبات بتقديم تقارير مرحلية عن أي موضوع أو إجراء ..."  ل يقدم لأجله إخطار مسبق بف�ت

.)5 U.S.C. § 551)14((
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ل تنطوي عىل التفاوض  ي
ي حالة إجراءات وضع القواعد ال�ت

حة. وكما �ف عىل ثمرة هذا التوافق لإصدار إخطارها المتصل بوضع القواعد المق�ت
ي تعليقات الجمهور المقدمة عىل ذلك الإخطار قبل إصدار القاعدة النهائية.

بشأن وضع القواعد، يجب عىل الوكالة أن تنظر �ف

شروط أخرى لوضل القواعد –6

تبة عىل  يعية أخرى لدى تحليل مختلف الآثار الم�ت وط ت�ش يعاتها التمكينية، ل�ش وط ت�ش تخضع الوكالت التنظيمية، بالإضافة إىل �ش
ة )قانون  كات التجارية الصغ�ي ي ال�ش

تبة عىل أي قاعدة من القواعد �ف وطاً لتحليل الآثار الم�ت وط �ش حة والنهائية. وتشمل هذه ال�ش قواعدها المق�ت
ي للسياسة البيئية(. فإن كانت القاعدة تستدعي إنفاق حكومات الوليات أو القطاع الخاص أك�ش

ي البيئة )القانون الوط�ف
المرونة التنظيمية( أو �ف

تب عليها من آثار )القانون الخاص بالوليات غ�ي الممولة(. وبالإضافة إىل ذلك، يجب  ي السنة الواحدة، وجب تحليل ما ي�ت
من 100 مليون دولر �ف

م تلك  وط جمع المعلومات فيما يتعلق بأي قاعدة من القواعد )قانون الحد من الإجراءات الورقية(. ويجب أن تعمَّ تبة عىل �ش تحليل الآثار الم�ت
م الدراسات التحليلية اللزمة الأخرى. الدراسات التحليلية كما تعمَّ

ي تصدرها. وأهم تلك الأوامر هو الأمر 
وطاً أخرى عن طريق الأوامر التنفيذية ال�ت وبالإضافة إىل ذلك، تضع الهيئة التنفيذية �ش

شد بها الوكالت عند  1993 عىل فلسفة تنظيمية جامعة ومبادئ تس�ت 30 أيلول/سبتم�ب ي
التنفيذي رقم 12866. وينص هذا الأمر الذي صدر �ف

ه  ف م وضعها حسب ما يج�ي ف وضع قواعد فعلية وفعالة. وينص الأمر عىل وجوب أن تُقيِّم الوكالت التكاليف والمنافع )الكمية والنوعية( لقاعدة يُع�ت
مر عىل أنه ينبغي 

أ
تبة عليها)5(. وينص ال ر التكاليف الم�ت ِّ اح، أو اعتماد، قاعدة ما فقط بعد التأكد بصورة معقولة من أن منافعها ت�ب القانون، واق�ت

ي يُستمد منها أك�ب قدر من المنافع لدى اختيارها للُنُهج التنظيمية البديلة. وأحد الأغراض الأساسية المنشودة 
للوكالت أن تختار الُنُهج ال�ت

حة ونهائية  ي متناول الجمهور ومتاحة لـه. ويُلِزم الأمر الوكالت التنظيمية، قبل إصدار قواعد مق�ت
من الأمر هو جعل الإجراءات التنظيمية �ف

انية ليستعرضها. ويجب أن تكون القواعد الهامة مصحوبة بدراسات تحليلية موّسعة  ف دارة والم�ي "هامة"، أن تعرض تلك القواعد عىل مكتب الإ
 : ي العنوان التاىلي

ي السجل العام لتيس�ي تعليق الجمهور عليها. ويمكن الطلع عىل الأمر الصادر �ف
عن الآثار التنظيمية. وتُدَرج الدراسة التحليلية �ف

.http://reginfo.gov/eo12866.htm

ي عام 1995 والمنصب عىل نقل التكنولوجيا والنهوض بها الوكالت التحادية إىل استخدام معاي�ي
ي الصادر �ف

ه القانون الوط�ف ويوجِّ

ي
التوافق الطوعية عىل الصعيدين المحىلي والدوىلي عوضاً عن اللوائح الحكومية، وذلك كوسيلة لبلوغ أغراض السياسات العامة، أو الأنشطة ال�ت

15 U.S.C. §( )113–104 ي يكون فيها هذا النهج متنافياً والقانون أو غ�ي عمىلي بصفة أخرى )القانون العام
دها الوكالت، باستثناء الحالة ال�ت تحدِّ

ي أنشطة وضع معاي�ي التوافق الطوعية "عندما تخدم هذه المساهمة 
note 272(. ويوّجه القانون الوكالت أيضاً إىل الإسهام بالإضافة إىل ذلك �ف

انية". والغرض المنشود من تلك المساهمة هو  ف دارة، والسلطات، والأولويات، وموارد الم�ي المصلحة العامة وتكون متساوقة ومهام الوكالة والإ
ورة وضع لوائح حكومية مستقلة والحفاظ عليها. مكان من رصف ي وضع معاي�ي طوعية تحد قدر الإ

اك �ف الش�ت

ي العتبار المعاي�ي الدولية ذات الصلة، وأن تعتمد عىل تلك المعاي�ي
ولدى وضع اللوائح، يُطَلب إىل الوكالت التحادية أيضاً أن تأخذ �ف

ي عام 1994
ي عام 1979 )القانون العام 96–39(، بصيغته المنقحة �ف

الدولية، إن كان ذلك مناسباً. الباب الرابع من قانون التفاقات التجارية الصادر �ف
ي قد 

ي عام 1996 )القانون العام U.S.C. § 2532)2(( )295–104 19(. وينص القانون بوضوح عىل أن الأسباب ال�ت
)القانون العام 103–465( و�ف

نسان أو سلمته، وحماية حياة  تجعل العتماد عىل معيار دوىلي لدى وضع لئحة ما غ�ي مناسب تشمل، ول تقت�، عىل سبب حماية صحة الإ
أو صحة الحيوانات، أو النباتات، أو حماية البيئة.

استعراض الكونغرس جيم– 
يجب أن تُعرض معظم اللوائح الخاصة بالمنتجات والصادرة عن الوكالت كقواعد نهائية عىل الكونغرس كي يستعرضها بموجب القانون 
إطار لجنة الرقابة التابعة للكونغرس)6(. وينص القانون المنصب عىل استعراض  ي

الخاص باستعراض الكونغرس )U.S.C. §§ 801, et seq 5( و�ف

ي العتبار لدى اختيار تلك 
رة من أخذ التكاليف �ف ن الوكالة المصدِّ ي تخوِّل إصدار لوائح خاصة بالمنتجات من مدى تمكُّ

يعات ال�ت تحدُّ بعض الت�ش )5(
يعات عىل وجوب اختيار اللوائح وإصدارها ب�ف النظر عن التكاليف. اللوائح. بل وتنص بعض الت�ش

ي العتبار لدى اختيار  تلك 
رة من أخذ التكاليف �ف ن الوكالة المصدِّ ي تخوِّل إصدار لوائح خاصة بالمنتجات من مدى تمكُّ

يعات ال�ت تحدُّ بعض الت�ش )6(
يعات عىل وجوب اختيار اللوائح وإصدارها ب�ف النظر عن التكاليف. اللوائح. بل وتنص بعض الت�ش
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تب عىل التصويت بالرفض فهو  ف للكونغرس التصويت لرفض أي قاعدة ما من قواعد الوكالت. أما الأثر الم�ت الكونغرس عىل إجراء خاص يج�ي
كاً بأغلبية الأصوات، وإن وّقع الرئيس عىل ذاك القرار فيما بعد. وكذلك  إبطال القاعدة. وتُرَفض القاعدة إن اعتمدت غرفتا الكونغرس قراراً مش�ت
تُرَفض قاعدة إن اعتمدت غرفتا الكونغرس قراراً من هذا القبيل، ثم أبطلتا حق النقض الرئاسي الممارس بشأن القرار المذكور. ومع أن باستطاعة 
الكونغرس أن يعتمد قراراً برفض قاعدة برمتها، فإنه ل يجوز لـه أن يعتمد قراراً بموجب القانون الخاص باستعراض الكونغرس، سواء بتعديل 
ف يت�ف الكونغرس بموجب القانون الخاص باستعراض الكونغرس، يجوز له إما عدم اتخاذ أي  القاعدة، أو بإعطاء تعليمات بتعديلها. وح�ي

إجراء، أو اعتماد قرار بعدم الموافقة.

يعية العادية،  ك بالقانون الخاص باستعراض الكونغرس، أي بموجب إجراءاته الت�ش وعندما يتخذ الكونغرس الإجراء من دون التمسُّ
عمال القاعدة. ويجوز للكونغرس  يع جديد يحظر عىل الوكالة استخدام الأموال المرصودة لإ يجوز لـه أن يُبِطل قاعدة صادرة عن وكالة ما بسّن ت�ش
ناً أنه ل يمكن للوكالة أن تحتفظ بقاعدة موجودة، أو تصدر  ض عليها، مبيِّ ي يع�ت

د الأحكام التنظيمية ال�ت يعات تحدِّ من جهة أخرى أن يسّن ت�ش
قاعدة جديدة تحتوي تلك الأحكام.

االستعراض القضائي دال– 
يعات التمكينية  ي عملً بالت�ش

ي تنص عىل وضع لوائح، أو عىل تعديلها، أو إلغائها، لستعراض قضا�أ
تخضع جميع القواعد النهائية ال�ت

يعات معّينة خاصة بالوكالة. وبالإضافة إىل ذلك، يمكن إخضاع إجراءات نهائية أخرى لستعراض  دارية، أو بت�ش للوكالة، أو بقانون الإجراءات الإ
، وهي تشمل إجراءات من قبيل رفض التماسات وضع القواعد، ورفض التماسات إعادة النظر، واتخاذ قرارات بإنهاء عملية وضع قواعد  ي

قضا�أ
حة. وعىل الرغم من أن النسبة المئوية للقواعد الصادرة عن طريق الإجراءات غ�ي الرسمية لوضع القواعد  بعد إصدار إخطار بوضع قواعد مق�ت
ي الإجراءات/

ي يتم فيها الطعن �ف
اً من الحالت ال�ت ة نسبياً، فإن هناك عدداً مطرداً وكب�ي ي يتم استعراضها فيما بعد قضائياً قد تكون صغ�ي

وال�ت
ي تضطلع بها الوكالت، نظراً إىل 

ي عملية وضع القواعد ال�ت
ي أثر هام وطويل الأجل �ف

ي الأساس الموضوعي. وقد يكون للستعراض القضا�أ
أو �ف

المفعول الرجعي للقرارات الصادرة عن المحاكم.

، تتخذه وكالة  ي
دارية لأي شخص أن يطلب إىل المحاكم التحادية أن تنقض قاعدة نهائية، أو أي إجراء نها�أ ف قانون الإجراءات الإ ويُج�ي

ي الذي اتخذته الوكالة يُلِحق به 
ف أولً أن الإجراء النها�أ

ِّ ي ذلك. ويجب عىل الشخص، إن أراد إثبات مصلحته، أن يب�ي
ما إن كانت لـه "مصلحة" �ف

ر بالبت لصالحه. راً فعلياً وأنه يوجد احتمال كب�ي بأن تأمر المحكمة بالتعويض عن هذا ال�ف رصف

يع  ي سعى الكونغرس لحمايتها بسّن الت�ش
ر اللحق به يقع ضمن "نطاق المصالح" ال�ت هن من ثَم أن ال�ف ويجب عىل الشخص أن ي�ب

ي،  ة من جراء لئحة خاصة بمنتجات معينة، أو كل شخص يش�ت . ويمكن عادة لكل شخص يتأثر مبا�ش ي
الذي اتُِّخذ بموجبه إجراء الوكالة النها�أ

يع الذي  ر اللحق به يقع ضمن نطاق المصالح المحمية بموجب الت�ش ِهن أن ال�ف ي ت�ي عليها اللئحة، أن ي�ب
أو يستخدم، المنتجات ال�ت

ر مصلحة إن تمّكنت من إثبات أن أعضاءها ستكون لهم مصلحة  صدرت اللئحة بموجبه. وقد يكون لمنظمة لم تتعرض بنفسها لمثل ذلك ال�ف
ب  ي تود حمايتها لها صلة وثيقة بغرض المنظمة، وأن الشكاوى المقدمة والتعويض المطلوب ل توجِّ

ي رفع دعوى، وأن المصالح ال�ت
شخصية �ف

ي الدعوى.
اك الأعضاء بصفتهم الشخصية �ف اش�ت

ي تتخذه وكالة تمسكاً بأسباب ش�ت من بينها أن الإجراء 
دارية، إبطال إجراء نها�أ ويجوز للفرد أن يطلب، بموجب قانون الإجراءات الإ

ي يُطَعن فيها 
ي الدعاوى ال�ت

تعسفي، أو نزوي، أو يشكل إساءة لستعمال للسلطة التقديرية، أو هو، بشكل آخر، غ�ي مطابق للقانون. ويحدث �ف
ي قواعد الوكالت التمسك عادة بأسباب إجرائية وموضوعية عىل حد سواء لنقض تلك القواعد. وتشمل الأسباب الإجرائية العجز عن تقديم 

�ف
ح والنص التنظيمي  ف النص التنظيمي المق�ت اً ما يزعم الأشخاص الذين يتمسكون بهذا العجز أن التفاوت ب�ي الإخطار عىل النحو الواجب. وكث�ي
عه بصورة معقولة، ومن ثم لم يكن بمقدورهم التعليق عىل جزء كب�ي من القاعدة  ف توقُّ اً إىل حد أنه لم يكن باستطاعة المعلِّق�ي ي كان كب�ي

النها�أ
ف م عىل المعلق�ي النهائية. وهناك حّجة مألوفة أخرى وهي أن الوكالة اعتمدت، تدعيماً للقاعدة النهائية، عىل بيانات، أو دراسات تحليلية، لم تُعمَّ

ي الوقت المناسب ليقدموا تعليقاتهم عليها قبل وضع القاعدة النهائية.
�ف

ي تستند 
ف ما هي الوقائع ال�ت

ِّ : تب�ي وبغية تفادي نقض، أو رد، قاعدة معينة بوصفها تعسفية، أو نزوية، ينبغي أن تقوم الوكالة بما يىلي
سنادية، إىل الآثار  ي سجل القواعد؛ وتف� كيف خلصت، اعتباراً من الوقائع الإ

سنادية بربطها بالأدلة المدرجة �ف إليها القاعدة؛ وتؤكد الوقائع الإ
يعي، ذي صلة يصبح  سنادية والآثار المتوقعة بكل هدف، أو غرض، أو معيار ت�ش تب عىل القاعدة المذكورة؛ وتربط الوقائع الإ المتوقع أن ت�ت
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م الكونغرس النظر فيها؛ وتوضح أسباب موافقتها،  ف يعها؛ وتتفادى إسناد أي جانب من جوانب قاعدتها النهائية إىل عوامل ل يع�ت هاماً بموجب ت�ش
ف أسباب رفضها للحلول البديلة  ي أثارها المعلِّقون كما فعلت؛ وتب�ي

أو عدم موافقتها، عىل التعليقات الأساسية، وأسباب تسويتها للمسائل ال�ت
. يع الذي صدرت القاعدة بموجبه تعزيزاً أك�ب ي كانت ستساعد عىل تعزيز أغراض الت�ش

ي اعتمدتها، ول سيما تلك ال�ت
المعقولة للقاعدة ال�ت

ي تستعرض القاعدة بفرض رأيها عىل الوكالة، أو بنقض استنتاجاتها المستقاة من الوقائع طالما كان 
وعادة، ل تقوم المحكمة ال�ت

دارية أدناه(. وينطبق ذلك بصفة خاصة عندما يكون الموضوع  داري. )انظر مناقشة السجلت الإ ي السجل الإ
لستنتاجات الوكالة أساس موضوعي �ف

تها. فنياً ويخص تكنولوجيا متطورة جديدة، أو يتعلق بممارسة الوكالة لخ�ب

ي تنص عىل إقرار لئحة، 
ي نفسه الذي تخضع لـه القاعدة النهائية ال�ت

ي تُلغي لئحة معينة للتدقيق القضا�أ
وتخضع القاعدة النهائية ال�ت

ي حددها لها الكونغرس. ومن 
ذ السياسات ال�ت دارة الثابت ينبع عن رأيها المستن�ي بأنها، باتباع ذلك السلوك، ستنفِّ َض أن سلوك الإ أو تعديلها. ويُف�ت

ء من التفصيل لماذا تفعل ذلك.  ي
ثم، فإن ابتعدت الوكالة عن ممارسات، أو مواقف سابقة لدى اعتماد قاعدة جديدة، وجب عليها أن توضح بسش

داري الذي يتألف من القاعدة النهائية،  داري. وتقوم الوكالة بتجميع مواد السجل الإ ي عملية الستعراض إىل السجل الإ
وتستند المحاكم �ف

حة، وجميع التعليقات المقدمة  ي كانت أمام الوكالة وقت إصدار القاعدة النهائية، بما يشمل الإخطار بوضع قواعد مق�ت
وجميع المعلومات ال�ت

عىل ذلك الإخطار، ونتائج الأبحاث والتقارير. 

ي
وتقوم المحكمة، عندما تنقض قاعدة نهائية، برد القاعدة إىل الوكالة كي تواصل النظر فيها. ويجوز للمحكمة أن تُبطل القاعدة ال�ت

ي موقفها، ولكن القاعدة تظل سارية المفعول 
، أو أن تأمر بإرجاع القاعدة، طالبة إىل الوكالة إعادة النظر �ف ي

ي تلك الحالة أي أثر قانو�ف
ل يبقى لها �ف

ة إعادة النظر.  بصورة كاملة، أو جزئية، خلل ف�ت

اإليراء المتبل يف الوحيات المتحدن لضمان احاتثال لمعايير السالاة والمعايير الخاصة  ثالثاً–
باحنبعاثات

ي الوليات المتحدة عىل مجموعة من الأهداف )كالأهداف العددية( من قبيل السلمة المعقولة والمتطلبات 
تحافظ الحكومة التحادية �ف

ي المركبات الآلية 
ي المعاي�ي التحادية للسلمة �ف

رس تلك المتطلبات �ف ي يجب عىل كل المركبات والمعدات وقطع الغيار أن تلبيها. وتُكَّ
البيئية ال�ت

والمعاي�ي التحادية الخاصة بالنبعاثات. وتُعرَّف المعاي�ي من حيث الأداء. ويمكن المتثال لتلك المعاي�ي عادة باستخدام أنواع مختلفة من 
ي تصميم مركباتها ومعداتها وقطع غيارها.

ة من المرونة �ف ي تتيح للجهات المصنِّعة درجة كب�ي
التصاميم ال�ت

ي المناقشة التالية بيان مدى امتثال الحكومة التحادية لتلك المعاي�ي وما تتبعه من نظام تنفيذ فيما يتعلق بالسلمة والمتطلبات 
ويرد �ف

البيئية المحددة للمركبات ذات العجلت وللمعدات والقطع.

إدارة أمن المرور يف الطرق السريعة والتصديق الذاتي ألف–
وط الأداء للمركبات الآلية  ي المركبات الآلية تحدد �ش

ي الطرق ال�يعة إصدار معاي�ي اتحادية للسلمة �ف
ُل إدارة أمن المرور �ف تخوَّ

الجديدة ومعدات تلك المركبات. ويحظر القانون التحادي للوليات المتحدة عىل أي شخص تصنيع أي مركبة آلية جديدة، أو أي معدات 
ي جميع معاي�ي السلمة المعمول بها. ادها، ما لم تكن المركبة، أو المعدات، تل�ب ف الوليات، أو بيعها، أو است�ي خاصة بها، أو التجار بها فيما ب�ي

ي الطرق ال�يعة بالموافقة 
ي تنفذ المعاي�ي بالعتماد عىل نظام موافقة عىل النوع، ل تقوم إدارة أمن المرور �ف

وخلفاً للوكالت ال�ت
عىل المركبات الآلية، أو عىل معدات تلك المركبات، كما ل تصدق الوكالة عىل أي منتجات تجارية، أو أي جهات تبيع تلك المنتجات. ويطلب 
ي الطرق ال�يعة 

ي وضعتها إدارة أمن المرور �ف
ي معاي�ي السلمة ال�ت بطريقة قانونية إىل الجهات المصنِّعة أن تصدق بنفسها عىل أن منتجاتها تل�ب
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ي الجزأين 
قبل التمكن من عرضها للبيع)7(. ويجب أن يُكَتب هذا التصديق عىل بطاقة بالشكل المطلوب بموجب مدونة اللوائح التحادية 49 �ف

567 وCFR Parts 567 and 568( 568 49( اللذين يحددان حجم البطاقة ومكان وضعها والنص الذي ينبغي كتابته عليها. ويجب عىل الجهات 
ي الطرق ال�يعة عملً بمدونة اللوائح التحادية 49، 

المصنِّعة للمركبات الآلية أن تقدم أيضاً بعض المعلومات الوصفية إىل إدارة أمن المرور �ف
ي تصنيع المركبات. 

ي ظرف ل يتجاوز 30 يوماً بعد البتداء �ف
CFR Part 566( وذلك �ف الجزء 566 )49

كيف تقوم اللهات الملنِّعة بمهمة التلديق الواتي –1

ي الطرق ال�يعة لتقييم ما إذا كانت 
ي ستطبقها إدارة أمن المرور �ف

وط الختبار وإجراءاته ال�ت د كل معيار من معاي�ي السلمة �ش يحدِّ
ي المعيار التحادي 

ي بعض المعاي�ي إجراء اختبار حركي مثلما ورد �ف
. ويُطلب �ف ي المعاي�ي

وط الأداء المحددة �ف ي �ش المركبة، أو المعدات، تل�ب

ي المركبات الآلية رقم 301 "سلمة 
ي المعيار التحادي للسلمة �ف

ي المركبات الآلية رقم 208 "حماية الركاب لدى الصطدام" وما ورد �ف
للسلمة �ف

وط. ولكن ل تطلب  ي ال�ش نظام توصيل الوقود"، ويجوز للوكالة أن تخت�ب الأداء بموجب تلك الختبارات بغية تحديد ما إذا كانت المركبات تل�ب
ي معاي�ي السلمة فقط. ويجوز 

الوكالة من الجهة المصنعة أن تخت�ب مقاومة المركبات لدى الصطدام، أو أن تُقيِّم منتجاتها بالأسلوب المحدد �ف
يطة  للجهة المصّنعة أن تختار أي وسيلة لتقييم المركبة، أو المعدات، بغية تحديد ما إذا كانت مطابقة لمتطلبات معيار يجري العمل به، �ش
ي الطرق ال�يعة. 

ها إدارة أمن المرور �ف ي المعيار المطلوب عندما تخت�ب أن تختار وسيلة تضمن إىل حد مقبول أن المركبة، أو المعدات، ستل�ب
ي المركبات الآلية. ويجري 

ق أغلبية الجهات المصنِّعة عىل أنها امتثلت للمعاي�ي عن طريق الختبار بتطبيق المعاي�ي التحادية للسلمة �ف وتصدِّ
ي حالت نادرة بالعتماد عىل بحوث، أو عىل دراسات تحليلية عوضاً عن الختبار. 

التصديق �ف

ي جميع 
، يُتوقع من الجهة المصنِّعة أن ترصد المتثال الدائم للمركبات و/أو معدات المركبات الآلية �ف وبالإضافة إىل التصديق الأوىلي

نتاج. ولتطبيق ذلك، يجب وضع برنامج فعال لمراقبة الجودة يسمح بالقيام بعمليات فحص واختبار دورية للمركبات و/أو  مراحل سلسلة الإ
ي كافة الوحدات الأخرى.

ق �ف ق عليه يُحقَّ معدات المركبات الآلية وذلك للتأكد من أن الأداء الأصىلي المصدَّ

ي الطرق ال�يعة للجهات المصنعة 
ي الذي وضعته إدارة أمن المرور �ف

وخلفاً لنظام الموافقة عىل النوع، يوفر نظام التصديق الذا�ت
قرار وإدخال تعديلت عىل منتجاتها. درجة أك�ب من المرونة لإ

كيف تقوم إ ا ن أان المرو  يف الطرق السريعة بضمان/ صد احاتثال –2

ي إطار برنامج المتثال السنوي نحو 30
دارة �ف ي الطرق ال�يعة باختبارات لرصد مدى المتثال. وتخت�ب الإ

تقوم إدارة أمن المرور �ف
ي المجموع 44 معياراً )30 معياراً للمركبات، و14 معياراً

ي المركبات الآلية القابلة للختبار والبالغ عددها �ف
معياراً من المعاي�ي التحادية للسلمة �ف

ي معاي�ي السلمة. فإن اتضح من  إذا كانت تل�ب ها لتحدد ما للمعدات(. وتختار الحكومة )تبتاع( بصورة جزافية مركبات ومعدات من السوق وتخت�ب
ي مركبة أو معدات معينة للمعيار الواجب تلبيته، 

ي الطرق ال�يعة وجود عدم امتثال ظاهري �ف
ي تجريها إدارة أمن المرور �ف

اختبارات المتثال ال�ت
جاع، وهو إجراء تبلغ الجهة المصنِّعة  اً ما ت�ع الجهة المصنِّعة أيضاً إىل إصدار طلب اس�ت قامت الوكالة بإخطار الجهة المصنِّعة ب�عة. وكث�ي
بموجبه أصحاب المركبات أو المعدات بعدم استيفاء المعاي�ي وتوفر لهم وسيلة لتقويم الوضع من دون أن تكبدهم أي نفقات. وإن لم تفعل 
ي تلبية المعيار. ويجوز للحكومة، بعد انتهاء 

الجهة المصنِّعة ذلك، تجري الحكومة تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت الجهة المصنِّعة قد أخفقت �ف
ي المعيار. وبالإضافة إىل ذلك، يجوز للوكالة أن تطلب فرض  ل تل�ب ي

جاع كل المركبات والمعدات ال�ت التحقيق، أن تأمر الجهة المصنِّعة باس�ت
ي تنص عىل أنه ل يجوز 

ف الوليات المتحدة 49، الفقرة 30112)أ( ))U.S.C. § 30112)a 49(، ال�ت ي مدونة قوان�ي
عقوبات مدنية لنتهاك ما ورد �ف

للفرد أن يصنِّع أي مركبة آلية أو معدات مركبة آلية بهدف، بيعها، أو أن يبيعها، أو يعرضها عىل البيع، أو يدخلها، أو يسلمها للتجار بها فيما 
ي المركبات الآلية 

ف الوليات، أو يستوردها إىل الوليات المتحدة، بتاريخ، أو بعد مرور تاريخ، دخول معيار قابل للتطبيق من معاي�ي السلمة �ف ب�ي

ي الفصل 301 من الباب 49 من مدونة قوان�يف الوليات المتحدة عىل إجراءات 
لية والمدرجة �ف

آ
يعات السلمة الخاصة بالمركبات ال تنص ت�ش )7(

49 U.S.C.§ ي جميع معاي�ي السلمة المطلوبة. )انظر ي ينبغي بموجبها لكل جهة مصنعة أن تصدق عىل أن منتجاتها تل�ب
ي ال�ت

التصديق الذا�ت
49 CFR Part( 571 ي مدونة اللوائح التحادية 49 الجزء

ي المركبات الآلية �ف
CFR Parts 567, 568 49 ;30115(. وتدرج المعاي�ي التحادية للسلمة �ف

ي معيار مخفف  ي المركبات الآلية، يجب التصديق فيما يتعلق ببعض المركبات عىل أنها تل�ب
571(. وبالإضافة إىل تلبية المعاي�ي التحادية للسلمة �ف

ي مدونة اللوائح التحادية 49 الجزء CFR Part 581( 581 49(، ومعيار منع ال�قة حسب المنصوص عليه 
الصدمات حسب المنصوص عليه �ف

.)49 CFR Part 541( 541 ي مدونة اللوائح التحادية 49 الجزء
�ف
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ف الوليات المتحدة 49، الفقرة  ي المعيار وتخضع لتصديق صادر بموجب مدونة قوان�ي ف النفاذ، إل إذا كانت تلك المركبة أو المعدات تل�ب ح�ي
.)8()49 U.S.C. § 30115( 30115

ي
جاع المركبات نتيجة عيوب تنتقص من أمن المركبة، ولكن ل تسفر عن عدم امتثال للمعاي�ي التحادية للسلمة �ف ويمكن طلب اس�ت

ف المقدمة عىل الخط  ي العيوب عادة عىل أساس شكاوى المستهلك�ي
ي الطرق ال�يعة بإجراء تحقيقات �ف

المركبات الآلية. وتقوم إدارة أمن المرور �ف
ي الطرق ال�يعة أو المقدمة من مصادر أخرى. وبالإضافة إىل ذلك، يجوز أن يرفع أفراد 

المبا�ش الذي يسمح بالتصال بإدارة أمن المرور �ف
ي العيوب. 

الجمهور التماسات تطلب التحقيق �ف

جاع المركبات خطوة هامة ومكلفة بالنسبة إىل جهة مصنِّعة، ولكن غرض هذا الإجراء هو القضاء عىل كل خطر  وقد يكون طلب اس�ت
ية  جاع الجهة المصنِّعة بأن تخطر جميع الجهات المش�ت تشوبها عيوب. ويُلزم طلب الس�ت ، أو ي المعاي�ي معدات ل تل�ب ي مركبة أو

يهدد السلمة �ف
وتحثها عىل أن تعيد مركباتها، أو معدات مركباتها، إىل التاجر الذي باعها إياها كي يجد حلً للمشاكل الناجمة عن عدم المتثال، أو عن العيب 
إعادة المبلغ المدفوع  معدات المركبة، أو تبديل، المركبة أو ية أي تكلفة. ويجوز للجهة المصنِّعة أن تختار تصليح، أو بدون تحميل الجهة المش�ت
ي الطرق ال�يعة قراراً رسمياً يقر وجود عيب يهدد 

جاع قبل أن تعتمد إدارة أمن المرور �ف ائها. وتتخذ الجهة المصنِّعة معظم قرارات الس�ت ل�ش
جاع الذي تصدره  وجود عدم امتثال لمعاي�ي محددة بدون أن تصدر الوكالة أمراً رسمياً. فإن رفضت جهة مصنِّعة المتثال لأمر الس�ت السلمة، أو

دارة، جاز للحكومة أن تطلب إىل المحكمة التحادية تنفيذ الأمر. الإ

أحكام التنفيذ واالمتثال الصادرة عن وكالة الحماية البيئية باء–
ي تتبعها وكالة الحماية البيئية لتنفيذ المعاي�ي الخاصة بالنبعاثات هي إجراءات تشبه من جوانب ش�ت إجراءات إدارة 

إن الإجراءات ال�ت
ي الطرق ال�يعة، ومع ذلك توجد بعض الفروق الهامة. فبينما تطلب وكالة الحماية البيئية التصديق عىل أن المركبات والمعدات 

أمن المرور �ف
. ويجب عىل الجهات المصنِّعة أن  ي

ف نظامها الأساسي إجراء التصديق الذا�ت ي المعاي�ي أيضاً، ل يج�ي وقطع الغيار )المحركات بصفة خاصة( تل�ب
تطلب، عوضاً عن ذلك، تصديقاً من وكالة الحماية البيئية. ويجب أن تشمل الطلبات المقدمة من الجهات المصنِّعة معلومات محددة، تشمل 
معلومات عن اختبار النبعاثات، وهي معلومات تحتاج إليها وكالة الحماية البيئية كي تتمكن من أن تحدد إن كانت المركبة، أو المعدات، أو قطع 
تطلب إىل الجهة المصنِّعة القيام  ي المعاي�ي الخاصة بالنبعاثات. ويجوز لوكالة الحماية البيئية أن تجري اختبارات لتتأكد من النتائج، أو الغيار تل�ب
ها ومتطلبات أخرى، أصدرت الوكالة شهادة  ي معاي�ي بتلك الختبارات. فإن رأت وكالة الحماية البيئية أن المركبة، أو المعدات، أو قطع الغيار تل�ب
ي حال معاي�ي السلمة، يجب عىل الجهات المصنِّعة أن تلصق بطاقة التصديق دائماً عىل جميع النماذج المصنَّعة من المركبات 

مطابقة. وكما �ف
ق عليها. والمعدات والمحركات المصدَّ

ي أي مركبة، أو معدات، أو قطع غيار تخضع للوائح من دون الحصول 
ول يجوز للجهات المصنِّعة أن تبيع، أو تتاجر بصورة أخرى، �ف

ي طلبات التصديق(، جاز 
عىل شهادة مطابَقة. فإن انتهكت جهة مصنِّعة هذا الحكم )أي تاجرت بمركبات تختلف مادياً عن المركبات الموصوفة �ف

ة.  إخضاع الجهة المصنِّعة لدفع غرامات نقدية كب�ي

قطع الغيار بعد  المعدات أو تطلب إىل الجهات المصنِّعة أن تخت�ب المركبات أو وتقوم وكالة الحماية البيئية أيضاً باختبارات انتقائية أو
ي حددتها وكالة الحماية البيئية فيما يتعلق 

ي المعاي�ي ال�ت تصنيعها وتجميعها. فإن كانت مجموعة من المركبات أو المعدات أو قطع الغيار ل تل�ب
ي تتبعها إدارة 

ي تتبعها وكالة الحماية البيئية فهي الإجراءات نفسها ال�ت
جاع ال�ت جاعها. أما إجراءات الس�ت بالنبعاثات، جاز للوكالة أن تأمر باس�ت

ي الوكالة، فإن 
دارية المحددة �ف جاع عن طريق الإجراءات الإ ي أمر اس�ت

ي الطرق ال�يعة. ويجوز للجهات المصنِّعة أن تطعن �ف
أمن المرور �ف

ل تشكل انتهاكاً للقانون  ينص الفرع 30112)ب()2( )ألف( ))Section 30112 )b()2()A( عىل أن مركبة أو معدات مركبة غ�ي مطابقة للمعاي�ي )8(
ي مسألة 

ي الطرق ال�يعة منذ عهد طويل أنها غ�ي قادرة عىل البت �ف
إن أبدت الجهة المصنِّعة "حرصاً معقولً". ولقد بيَّنت إدارة أمن المرور �ف

ي حالة معينة 
ي يقع فيها عدم المتثال. فما يشكل "حرصاً معقولً" �ف

تعريف الجهود المبذولة "بحرص معقول" قبل معرفة الظروف الفعلية ال�ت

ي
ء العناية ال�ت ي

يعتمد عىل عوامل عديدة من بينها حدود التكنولوجيا الحالية، وتوافر معدات الختبار، وحجم الجهة المصنِّعة، وقبل كل سش
تبديها الجهة المصنِّعة. وتجدر ملحظة أن "الحرص المعقول" إذا كان يُحَتمل أن يَعفي الجهة المصنِّعة من مسؤوليتها لدى فرض عقوبات مدنية 
ية للمركبات أو المعدات  ، فهو ل يعفي الجهة المصنِّعة من مسؤولية إبلغ الجهة المش�ت ي المعاي�ي نتيجة تصنيع وبيع مركبات أو معدات ل تل�ب
 )Section 30115( ر من دون طلب رسوم. وينص الفرع 30115 بالمثل ، وذلك بإصدار إخطار بعدم المتثال وبج�ب ال�ف ل تفي بالمعاي�ي ي

ال�ت
ي كافة معاي�ي السلمة الواجبة "إن كانت توجد أسباب تجعل الشخص الذي يمارس  ق عىل أن مركبة ما تل�ب عىل أنه ل يجوز لأي شخص أن يصدِّ

حرصاً معقولً عىل علم بأن الشهادة كاذبة أو مضللة مادياً".
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ي إطار الوكالة، جاز لها أن تلجأ إىل المحكمة. وإن رأت وكالة الحماية البيئية، بالإضافة إىل ذلك، أن مواصفات مجموعة من المركبات 
لم تنجح �ف

ي يمكن أن تفرضها بداعي 
ق عليها، جاز للوكالة أن تقدر الغرامات النقدية ال�ت أو المحركات أو قطع الغيار تختلف مادياً عن المواصفات المصدَّ

ق عليها.  إدخال مواصفات جديدة غ�ي مصدَّ

وبالمثل، فنظراً إىل أن معاي�ي النبعاثات تبقى سارية المفعول طوال مدة حياة المركبة، أو المحرك، تقوم وكالة الحماية البيئية باختبار 
ة طويلة من الزمن لضمان أنها ما زالت تفي بالمعاي�ي الخاصة بالنبعاثات. وتكون السلطة المنوطة بالوكالة  المركبات والمحركات بعد تشغيلها بف�ت

ي
جاع المركبات وفرض غرامات نقدية عملً بأحكامها المتصلة بالختبار أثناء الستخدام، سلطة مشابهة للسلطة المنوطة بها �ف ي تخولها اس�ت

وال�ت
إطار أحكام اختبارات خط التجميع المناقشة أعله.

تائمة المختلرات  ابعاً– 

ANPRM )Advance Notice of Proposed Rulemaking(حة الإخطار المسبق بوضع قواعد مق�ت

APA )Administrative Procedures Act(دارية قانون الإجراءات الإ

CFR )Code of Federal Regulations(مدونة اللوائح التحادية

CRA )Congressional Review Act(القانون الخاص باستعراض الكونغرس

FACA )Federal Advisory Committee Act(القانون الخاص باللجان الستشارية التحادية

FOIA )Freedom of Information Act(قانون حرية تداول المعلومات

FR )Federal Register(السجل التحادي

NIST )National Institute of Standards and Technology(ي للمعاي�ي والتكنولوجيا
المعهد الوط�ف

NPRM )Notice of Proposed Rulemaking(حة الإخطار بوضع قواعد مق�ت

NRA )Negociated Rulemaking Act(القانون الخاص بوضع القواعد بالتفاوض

NTTAA )National Technology Transfer & Advancement Act(ي الخاص بنقل التكنولوجيا والنهوض بها
القانون الوط�ف

OMB )Office of Management and Budget(انية ف دارة والم�ي مكتب الإ

RISC )Regulatory Information Service Center(مركز خدمات المعلومات التنظيمية

SNPRM )Supplemental Notice of Proposed Rulemaking(حة ي بوضع قواعد مق�ت
الإخطار الإضا�ف

USC )United States Code(ف الوليات المتحدة مدونة قوان�ي

خااساً– للحلول على اعلواات إضافية، يُريى احتلال 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 – الوليات المتحدة الأمريكية
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االتحاد األوروبي الجزء 8

صناعة السيا ات الو وبية واإلطا  القانوني للموافقة  أوحً–

ي قطاع السيارات، 
ي يعملون �ف ي أوروبا؛ فزهاء 12 مليون أورو�ب

ي أيجاد فرص العمل �ف
يُعت�ب قطاع صناعة السيارات أحد القطاعات الأساسية �ف

ي جميع أنحاء أوروبا، وهو ما برح يفعل ذلك 
)9(. ويوفر قطاع صناعة السيارات وظائف ويدعم سبل كسب العيش �ف

ي ي التحاد الأورو�ب
أو التنقل �ف

ي سلسلة صناعة 
ة والمتوسطة الحجم عن�اً أساسياً �ف كات الصغ�ي اجع فيها القطاعات الأخرى: تمثل إمدادات ال�ش ي ت�ت

ي المناطق الصناعية ال�ت
�ف

ة والمتوسطة الحجم استثمارات ويحقق عائدات للمجتمعات المحلية، ففي عام 2016 وحده،  كات الصغ�ي اً ما يجذب نجاح ال�ش السيارات. وكث�ي
7,395 بليون يورو)10(. وتمثل صناعة السيارات،  ي ي التحاد الأورو�ب

ي أربعة ع�ش دولة من الدول الأعضاء �ف
ي من المركبات الآلية �ف ي�ب بلغ الدخل ال�ف

ي عام 2016– محققة بذلك 
، صادرات إضافية بلغت قيمتها 4,135 بليون يورو �ف ي ي التحاد الأورو�ب

ي جدول أعمال التجارة �ف
بصفتها مكوناً أساسياً �ف

ي تنقل المواطن�يف وتقديم الخدمات، وهو 
اناً تجارياً إيجابياً قدره 7,89 بليون يورو)11(. وفضًل عن ذلك، يكتسي هذا القطاع أهمية بالغة �ف ف م�ي

ي القطاع الخاص. 
ي قطاع الخدمات أيضاً، مثل النقل العام، وخدمات الطوارئ، وتوزيع السلع �ف

ي تنقل الأفراد فحسب بل �ف
ل �ف يؤدي دوراً حيوياً

ي المائة)12(. 
ي المائة، وشحن البضائع بنسبة 60 �ف

ر أن ينمو نقل الركاب بنحو 42 �ف ي النمو: فمن عام 2010 إىل عام 2050/ يُقدَّ
وهذا الدور آخذ �ف

ي سياسة التحاد 
وبالنظر إىل الدور المجتمعي لصناعة السيارات وأهميتها القتصادية، فإنها تتفاعل مع الكث�ي من المجالت الأساسية �ف

ف . فإىل جانب الرتباط الواضح بالتنافسية والسياسة الصناعية، فإن قطاع صناعة السيارات الأوروبية والتنقل بوجه أعم يمثلن ندين أساسي�ي ي الأورو�ب
، والنتقال إىل اقتصاد التدوير الخفيض  ي ي التحاد الأورو�ب

ي مجالت عديدة، من بينها اتحاد الطاقة �ف
ي جدول أعمال المفوضية الأوروبية �ف

�ف
ي تقرير "الفريق الرفيع المستوى بشأن التنافسية والنمو 

الكربون، وخطة الستثمار من أجل أوروبا، والسوق الموحدة الرقمية، عىل نحو ما جاء �ف
 .)13(")GEAR 2030( 2030 ي لعام ي التحاد الأورو�ب

المستدام لصناعة السيارات �ف

ي مسعى من جانب المفوضية الأوروبية للقيام بانتظام برصد وتقييم التطورات فيما يتعلق بصناعة السيارات وصوغ رؤية واقعية 
و�ف

ة 2020–2030، أطلقت العملية التشاورية مع أصحاب المصلحة بشأن عملية "الفريق الرفيع المستوى بشأن  لهذه الصناعة ضمن منظور الف�ت
ي لعام 2030". ومن خلل هذه العملية، يمكن لممثىلي صناعة السيارات، والنقابات  ي التحاد الأورو�ب

التنافسية والنمو المستدام لصناعة السيارات �ف
، والمفوضية الأوروبية،  ي ي التحاد الأورو�ب

، والوزارات ذات الصلة لدى الدول الأعضاء �ف ف العمالية، والمنظمات غ�ي الحكومية، والمستخدم�ي
ي الأخرى، بلورة توصيات بشأن إجراءات السياسات اللزمة للحفاظ عىل تنافسية صناعة السيارات الخاصة بالتحاد  ومؤسسات التحاد الأورو�ب

ف المفوضية الأوروبية من وضع سياسة صناعية قطاعية مناسبة.  ي واستدامتها. وهذه التوصيات كفيلة بتمك�ي الأورو�ب

ي الدوىلي أهمية بالغة. فمنذ إنشاء 
وتشمل السياسة الصناعية القطاعية المخصصة أيضاً جوانب تجارية يكتسي فيها التنسيق التق�ف

العملية التشاورية "CARS21"، ومنذ وقت أقرب عملية GEAR المرفق الثالث2030، ظلت هذه العملية تمثل منارصاً قوياً للتنسيق الدوىلي يشدد 
ي تعزيز التنافسية عىل الصعيد 

ي إطار لجنة الأمم المتحدة القتصادية لأوروبا بحسبانها عاملً رئيسياً �ف
ي العالمي �ف

عىل "أهمية التنسيق التق�ف
دارية". وبناء عىل ذلك، تواصل المفوضية  ي الإجراءات الإ

العالمي، وخفض تكاليف التطوير والختبار الزائدة عن الحاجة، وتفادي الزدواجية �ف
ي المنتدى العالمي وهيئاته الفرعية، 

يعية التقنية للجنة القتصادية لأوروبا، وبخاصة من خلل عملها �ف ي العملية الت�ش
الأوروبية زيادة انخراطها �ف

حيث إنها تدرك أن التنسيق الدوىلي من خلل لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل المركبات 

وروبية، 
أ

ي للجماعات ال
حصا�أ وروبية لمصنعي السيارات، استناداً إىل أرقام المكتب الإ

أ
حسب دليل الجيب 2017–2018 الصادر عن الرابطة ال )9(

ي قطاع "استخدام السيارات" الأوسع نطاقاً )التجار، 
ف �ف ىلي ومكوناتها، ويعمل أك�ش من 3,4 ملي�ي

ي صنع المركبات الآ
ف شخص �ف يعمل قرابة 3,3 ملي�ي

ي وظائف التنقل ذات الصلة بأنشطة النقل وتشييد الطرق. وفضلً عن 
ف شخص �ف والتصليح، ومقدمي خدمات ما بعد السوق( وأك�ش من 5 ملي�ي

ذلك، واستناداً إىل تقرير الرابطة الأوروبية لصانعي الدراجات النارية عن هذا القطاع )2015(، تش�ي التقديرات إىل أن قطاع المركبات من الفئة 
ي هذا 

نتاج �ف . وتستأثر القطاعات السابقة واللحقة للإ ي ي التحاد الأورو�ب
ي قطاع التصنيع �ف

22 وظيفة �ف الخفيفة )L-category( يدعم نحو 600
133 وظيفة. القطاع بقرابة 700

وروبية لمصنعي السيارات )2017( دليل الجيب لصناعة السيارات.
أ

الرابطة ال )10(

المرجع نفسه. )11(

.European Commission Communication: Europe on the Move – COM )2017( 283 )12(

.https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081 )13(



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

144

ي تبذلها المفوضية 
تعزيز التنافسية. فالجهود ال�ت ي

ف و�ف ي يتكبدها جميع المصنع�ي
ي خفض التكاليف التنظيمية ال�ت

الآلية يشكل عاملً جوهرياً �ف
ي مع لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة المعتمدة  يعات الخاصة بالتحاد الأورو�ب الأوروبية تتيح تدريجياً مواءمة الت�ش
ي هذا الخصوص 

يعاته بلوائح الأمم المتحدة )انظر �ف ي تعزيز الرتباط المبا�ش لت�ش
ي خطوة أخرى إىل الأمام تتجسد �ف دولياً. ويخطو التحاد الأورو�ب

لئحة المفوضية الأوروبية رقم 661/2009 بشأن "السلمة العامة للمركبات الآلية". ومن شأن ذلك أن يُي� التجارة الدولية ويقدم عىل الأقل 
ي ش�ت أنحاء العالم. 

ف �ف ف والمستهلك�ي ف الأوروبي�ي مستوى عاٍل بنفس القدر من السلمة والحماية البيئية للمواطن�ي

النظام الو وبي للموافقة على نوع المركبة كوحدن كاالة  ثانياً–

ي الوقت الذي كانت فيه اللجنة القتصادية لأوروبا قد بدأت بعملية تنسيق اللوائح الخاصة بالمركبات، كان ل يزال لدى الدول 
�ف

ي
يعاتها الوطنية وأنظمتها للموافقة عىل النوع الخاصة بالمركبات الآلية. فأدى ذلك إىل بروز تباينات ملحوظة �ف ي ت�ش ي التحاد الأورو�ب

الأعضاء �ف
ف البلدان، وانضمامها فرادى للوائح الدولية وتباعد مواعيد تنفيذها للمتطلبات الجديدة. وقد تطلب تحقيق الحالة الراهنة  المتطلبات فيما ب�ي

ي للمتطلبات الخاصة بالمركبات الآلية عدة عقود زمنية. 
للتنسيق القانو�ف

ي عملً بالمادة 114 من المعاهدة المعنية بأداء التحاد  ي التحاد الأورو�ب
ي للمركبات الآلية ومقطوراتها، المنفذ �ف

ويستند التنسيق التق�ف
ي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة )EU WVTA(. وبموجب هذا النظام، الذي يطبق بصورة ح�ية عىل المركبات  ، إىل النظام الأورو�ب ي الأورو�ب
وط  ي ال�ش

ي إذا كان يستو�ف ي التحاد الأورو�ب
ي إحدى الدول الأعضاء �ف

الجديدة، يستطيع المصّنعون الحصول عىل موافقة عىل نوع جديد للمركبة �ف
ي دون الحاجة إىل المزيد من اختبارات الموافقة أو عمليات  ي جميع أنحاء التحاد الأورو�ب

، ومن ثّم تسويقه �ف ي التقنية الخاصة بالتحاد الأورو�ب
ي دول أخرى من الدول الأعضاء. وتُمنح هذه الموافقة من قبل سلطة وطنية مسؤولة عن إصدار الموافقة عىل نوع المركبة. وينشأ 

التدقيق �ف
إصدار شهادة المطابقة كإتمام لفحص الموافقة عىل النوع: فشهادة المطابقة بحد ذاتها هي بمثابة إفادة يصدرها الصانع بأن المركبة مطابقة 
ي للموافقة عىل نوع المركبة كوحدة كاملة. ويجب أن يُعطى التسجيل  يعات النظام الأورو�ب ي ت�ش

وط القانونية ذات الصلة المنصوص عليها �ف لل�ش
للمركبة المعنية بمجرد تقديم شهادة المطابقة.

الركائف الثالث لتشريعات احتحا  الو وبي المتعلقة بالموافقة على نوع المركبة اآللية  ثالثاً–

ي المتعلقة بالموافقة عىل نوع المركبة الآلية ثلثة مجالت أساسية فيما يتعلق بالموافقة عىل نوع  يعات التحاد الأورو�ب تغطي ت�ش
المركبة كوحدة كاملة:

لية ــة المركبة الآ ــون كامل ــل، وتك ق ــىل الأ ــلت ع ــع عج ــا أرب ــة، وله ــائلها الخاص ــرك بوس ــة تتح ــة بالطاق ــة مدفوع ــة مركب ي أي
ــ�ف وتع

أو مكتملــة أو غــ�ي مكتملــة، وتتجــاوز �عتهــا التصميميــة القصــوى 25 كم/ســاعة.

سيارات الركاب والحافلت والشاحنات الخفيفة والشاحنات الثقيلة والمقطورات أمثلة <

اكتورات أو الجرارات ــوران ال�ت ــا مح ــراج وله ي الأح ــة أو �ف ــالت الزراعي ي المج ــتخدم �ف ــورة تس ــلت أو مقط ــة أو ذات عج ــة آلي ي أي مركب
ــ�ف وتع

ي قدرتهــا عــىل الجــر  ــل وظيفتهــا الرئيســية �ف ــة قصــوى ل تقــل عــن 6 كم/ســاعة، وتتمث قــل و�عــة تصميمي عــىل الأ

عمــال  ــة الأ ــادل ومعــدة لتأدي ــة للتب ــة قابل ــع والحمــل وتشــغيل معــدات معين والمصممــة خصيصــًا للســحب والدف

ي الزراعيــة أو الحرجيــة، أو لجــر المقطــورات أو المعــدات الزراعيــة أو الحرجيــة. ويجــوز تعديلهــا لــكي تنقــل حمولــة �ف

. ــركاب أو أكــ�ش ــة و/أو قــد تكــون مــزودة بمقعــد واحــد لل ــة أو الحرجي نشــطة الزراعي إطــار الأ

ي يمكــن جرهــا والقابلــة 
ي الأحــراج ومقطوراتهــا والمعــدات الــ�ت اكتــورات الزراعيــة والمســتخدمة �ف الجرارات/ال�ت أمثلة <

للتبــادل

ربــع عجــلت، مثــل مركبات الفئة الخفيفة ف أو الثــلث أو الأ
وتشــمل مجموعــة واســعة مــن أنــواع المركبــات "الخفيفــة" ذات العجلتــ�ي

ف أو الثــلث عجــلت وعربــات 
ليــة ذات العجلتــ�ي ف أو الثــلث عجــلت والدراجــات الآ

ة ذات العجلتــ�ي الدراجــات الصغــ�ي

ة  ي تعــرف بالدراجــات الرباعيــة، والســيارات الصغــ�ي
ربــع عجــلت الــ�ت الدراجــات الناريــة. مــن أمثلتهــا: المركبــات ذات الأ

جــدًا.

ة جــدًا ونحــو  الدراجــات الناريــة ودراجــات الســكوتر والدراجــات ذات الثــلث عجــلت والســيارات الصغــ�ي أمثلة <

ذلــك
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عمليات وضع اللوائح وإنفاذها على الصعيدين الوطني واإلقليمي المرفق السا س 

التزاعل بين تشريعات احتحا  الو وبي بشأن الموافقة على نوع المركبة والنظام التنظيمي   ابعاً–
لللنة احتتلا ية لو وبا 

تضطلع اللجنة الأوروبية بولية للتفاوض بشأن لوائح الأمم المتحدة الجديدة واللوائح التقنية العالمية الجديدة للأمم المتحدة باسم 
وع لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية  ي بأن م�ش الدول الأعضاء جميعاً البالغ عددها 28 دولة. وتفيد النصوص القانونية للتحاد الأورو�ب
وع بالأغلبية المعتمدة. وتتمثل إحدى  ي الم�ش ي إذا أقر مجلس التحاد الأورو�ب للأمم المتحدة سيحظى بتصويت لصالحه من التحاد الأورو�ب
يعات  امن فيها متطلبات للجنة القتصادية لأوروبا مع ت�ش ف ي ت�ت

ي بعض المجالت التقنية ال�ت
ي أنه �ف

ل بّد من إبرازها �ف ي
الحقائق اللفتة للأنظار ال�ت

ي المجالت الأخرى، فتطبق لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم 
، يمكن للصانع أن يختار أيهما يود تطبيقها. أما �ف ي التحاد الأورو�ب

ي المقابلة لها قد تم إلغاؤها.  يعات التحاد الأورو�ب المتحدة عىل أساس إلزامي لأن ت�ش

ي قطاع صناعة 
اماً واضحاً بدعم التنافسية �ف ف ي ال�ت ام سياسة التحاد الأورو�ب ف فالعتماد عىل المعاي�ي الدولية، كما أش�ي إليه، ل يمثل ال�ت

ها.  السيارات فحسب، بل يُعدُّ أيضاً عن�اً أساسياً لدعم تطوير التكنولوجيات الجديدة ون�ش

خااساً– احستنتاج/الرُؤى المعتمدن

ي القطاع، فإن بدائل الوقود 
ي عملية التحول المستمر �ف

اق الداخىلي النظيفة سيكون لها دور مهم �ف عىل الرغم من أن محركات الح�ت
ات متدنية جداً عىل البيئة  ات المركبات المنخفضة والعديمة النبعاثات سيكون لها تأث�ي ي المستقبل. فتأث�ي

داد أهمية �ف ف وتكنولوجيات الد� س�ت
ي منخفض، وتتسم بمستويات متدنية جداً من ملوثات الهواء وانبعاثات 

يطة أن تستخدم مصادر للطاقة ذات محتوى كربو�ف طيلة دورة حياتها، �ش
ي بقوة اعتماد  سياق السعي لخلق اقتصاٍد يستند إىل النمو الذكي والمستدام، يشجع التحاد الأورو�ب ي

الضوضاء ويمكن إعادة تدويرها بسهولة. و�ف
كة للجنة القتصادية لأوروبا وتطوير البيئة التنظيمية الدولية  التكنولوجيات الخفيضة والعديمة النبعاثات بتشجيع البحوث ووضع معاي�ي مش�ت

ي منخفض.
اللزمة لدعم النتقال نحو اقتصاد فعال الستخدام للموارد وذي محتوى كربو�ف

سا ساً– الوصالت والروابط الشبكية 

الموقع الشبكي لوحدة صناعة السيارات التابعة للجنة الأوروبية  –1

https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_en <

يعية المتعلقة بقطاع صناعة السيارات الأوروبية الوثائق الت�ش –2
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation_en <
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المرفق السابل

قرارات المنتدى العالمي

القرار المتبادل رقم M.R.1( 1( التفاقي 1958 و1998 القرار المتبادل 1
يتضمن القرار المتبادل رقم 1 وصفاً ومتطلبات أداء تحدد أدوات وأجهزة الختبار اللزمة لتقييم امتثال المركبات ذات العجلت، 
ي إطار اتفاق 1958 أو أتفاق 

ي لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة �ف
والمعدات، والقطع للمواصفات التقنية المحددة �ف

ي تحديد ملءمة أدوات وأجهزة الختبار 
ف به �ف . ويجوز أن تتخذ الأطراف المتعاقدة والجهات المصنعة هذا القرار مرشداً تستع�ي 1998، عىل التواىلي

د هذا القرار عىل نحو يتيح  ي تقييم المتثال لمواصفات لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة. وقد أُعِّ
ي تستخدمها �ف

ال�ت
. والعنارص الرئيسية لأي إضافات هي الرسومات  ف إضافة إضافات منفصلة لأي أداة أو جهاز اختبار عىل النحو الذي يناسب أي من التفاق�ي
ن به الذي يتألف من تفاصيل عن أجزاء الأداة أو الجهاز، وأسلوب التجميع والتفكيك.  ي تحدد الأداة/الجهاز ودليل المستعمل المق�ت

الهندسية ال�ت
دارية AC.3( 3(، ووفق ما تقتضيه  دارية AC.1( 1( و/أو اللجنة الإ يطة موافقة اللجنة الإ ي القرار، �ش

ف الأدوات أو الأجهزة الإضافية �ف ويمكن تضم�ي
احتياجات كل اتفاق.

القرار المتبادل رقم M.R.2( 2(  التفاقي 1958 و1998 القرار المتبادل 2
يتضمن القرار المتبادل–2 مصطلحات، وتعاريف، وتصنيفات تعاريف نظام دفع المركبات، وعىل وجه التحديد ما تعلق منها بأنواع 
نظام وحدة الدفع، ونُظم تخزين الوقود، وتحويل الطاقة، والأجهزة المساعدة، وتعاريف المركبات ذات الصلة بتشكيل وحدة الدفع. ويضع القرار 

ي لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة بإتاحة نظام عام وأساسي
ف جميع التعاريف المستخدمة �ف إطاراً يكفل التساق ب�ي

ي إطار المنتدى العالمي دون الخوض 
ي مراحل لحقة. ويُرمى من التصنيف المفصل دعم العملية التنظيمية �ف

يتيح إضافة التكنولوجيات المقبلة �ف
ي تفاصيل ل داعي لها عن المكونات تتجاوز نطاق اللوائح المعدة كجزء من عمل المنتدى العالمي.

�ف

القرار المتبادل رقم M.R.3( 3( التفاقي 1958 و1998 القرار المتبادل 3
ي تصنيع المركبة اللدائن، والمواد اللصقة، ومنتجات 

تُستخدم مواد ش�ت لتشييد أجزاء المركبات الداخلية. وتشمل المواد المستخدمة �ف
ة. ويمكن أن تكون المواد الكيميائية المنبعثة من المواد  التنظيف، والملدنات، ومواد الطلء، ومواد التلحيم، ومركبات التشحيم، ومواد أخرى كث�ي
الداخلية شديدة الرتفاع، ول سيما أثناء المراحل الأوىل من عمر المركبة. ويدعم القرار رقم 3 الجهد المبذول للتحقق من قياس مستويات هذه 

ف القرار أحكام وإجراءات الختبار المنسقة لقياس النبعاثات الداخلية، مع مراعاة المعاي�ي
ِّ ي ظروف التعرض الفعلية. ويُب�ي

المواد الكيميائية �ف
، وهو يحث أيضاً عىل زيادة استخدام المواد  ة بحياة الب�ش المعمول بها حالياً. ويشجع القرار تخفيض استخدام المواد والمواد الكيميائية الم�ف

ي مقصورة الركاب.
المنخفضة النبعاثات، تحسيناً لجودة الهواء �ف

)S.R.1( القرار الخاص رقم 1 بشأن التعاريف المشتركة لفئات المركبات، والكتل واألبعاد القرار الخاص 1
د القرار الخاص  ، واليابان، والوليات المتحدة الأمريكية، أُعِّ ي ف لوائح التحاد الأورو�ب ي منظور تعاريف المركبات ب�ي

نظراً للختلفات �ف
ي وضع لوائح الأمم المتحدة واللوائح التقنية 

كة والمنسقة لفئات المركبات، والكتل، والأبعاد تُستخدم �ف رقم 1 لوضع مجموعة من التعاريف المش�ت
ي نطاق اتفاق 1998. وتساعد التعاريف 

العالمية للأمم المتحدة. وينطبق القرار عىل جميع المركبات ذات العجلت، والمعدات، والقطع الواقعة �ف
ي تحسن مواصفات السلمة 

ي وضع لوائح الأمم المتحدة اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة ال�ت
المنسقة لفئات، وكتل، وأبعاد المركبات �ف

ي يتحملها المستهلكون.
ي تخفض تكاليف التطوير والتصنيع، فضلً عن التكاليف ال�ت

ي المركبات عىل الصعيد العالمي، وتلك ال�ت
وحماية لبيئية �ف
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قرارات المنتدى العالمي المرفق السابل 

)S.R.2( 1998 القرار الخاص رقم 2 بشأن تحسين تنفيذ االتفاق العالمي لعام القرار الخاص  2
ي إتاحة إطار يعمل فيه ممثلو المنتدى العالمي وسواهم من أصحاب المصلحة عىل تنفيذ 

يتمثل الغرض من القرار الخاص رقم 2 �ف
ي كل من المجالت الثلثة 

التفاق العالمي لعام بشكل أفضل1998. ويتألف هذا الإطار من مجموعة من التوصيات موجهة لأصحاب المصلحة �ف
ي هذه العملية عىل أن ثمة مجال 

ي عملية وضع اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة واتفق المشاركون �ف
ي تُعدُّ شديدة الأهمية �ف

الرئيسية ال�ت
نامج العمل، 2– إدارة عملية وضع اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة،  اتيجية اختيار المشاريع ل�ب لتحسينها. وهذه المجالت هي: 1– اس�ت

قليمي. /الإ ي
3– عملية اعتماد اللوائح التقنية العالمية للأمم المتحدة عىل الصعيد الوط�ف

)R.E.3( القرار الموحد بشأن بناء المركبات القرار رقم 3
ي تيس�ي تنسيق لوائح الأمم المتحدة ودعم عملية وضعها، وهو وثيقة شاملة تتضمن قائمة المصطلحات 

يكمن الغرض من القرار رقم 3 �ف
والتعاريف اللزمة لفهم بيئة الأمم المتحدة التنظيمية للمركبات ذات العجلت، ويقدم القرار إرشادات تتناول الغرض من لوائح الأمم المتحدة 
ونطاقها بموجب اتفاق 1958. ويتضمن النص تعاريف عامة للمركبات، وتصنيفات للمركبات المدفوعة بالطاقة ومقطوراتها. وهو يقدم تفاصيل 
يجابية، والسلمة  ي فئات محددة من المركبات، وترد فيه قوائم بالمتطلبات الرئيسية )السلمة الإ

ها �ف عن نطاق لوائح الأمم المتحدة من حيث تأث�ي
السلبية، والسلمة العامة، والعتبارات البيئية( بشأن بناء المركبات، مضاهياً إياها بلوائح الأمم المتحدة والتوصيات المناسبة وبالمرفقات المعيارية 
ي كل من المرفقات المعنية، عىل توصيات تتناول 

ي المرفقات بهذا القرار(. وإضافة إىل ذلك، يحتوي القرار، �ف
بلوائح الأمم المتحدة )المستنسخة �ف

ي وحماية البيانات.
ا�ف ، ومبادئ توجيهية عن الأمن السي�ب ف ي النظم المتطورة لمساعدة السائق�ي

ي السوق، ومبادئ تصميم نظم التحكم �ف
نوعية الوقود �ف

 )R.E.5( قرار بشأن التحديد المشترك لفئات مصادر اإلضاءة القرار رقم 5
ي شكل 

يحتوي القرار 5 عىل تعاريف عامة للمصطلحات الأساسية ذات الصلة بلوائح مصادر الإضاءة، ومواصفات مصدر الإضاءة �ف
ي مصابيح بعينها أو المستبعدة من الستخدام. 

صحائف لفئات مصادر الإضاءة، ومعلومات عن مصادر الإضاءة المنطبقة عىل الستخدام �ف
ويتوخى من القرار 5 أن يكون مرجعاً لمصادر الإضاءة والموافقة عليها حسب لئحة الأمم المتحدة رقم 37 – "مصادر فتائل الإضاءة"، ولئحة 
ي الباعث 

الأمم المتحدة رقم 99 – "المصادر الضوئية العاملة بالتفريغ الغازي"، ولئحة الأمم المتحدة رقم 128 – "مصادر الإضاءة بالصمام الثنا�أ
للضوء"، ويمكن أن يشكل القرار مرجعاً للوائح أو المعاي�ي الأخرى.

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

ي الدوري، 
دارية والتقنية لنظام الفحص التق�ف افاً بالحاجة لتقديم تعريف شامل للخصائص الأساسية وأداء الأحكام الإ ُوضع القرار 6 اع�ت

، ومعدات الختبار، والمتطلبات الدنيا لكفاءة  ي
ي سياق تنظيمي. ويوصي القرار بمتطلبات دنيا بشأن مرافق الفحص التق�ف

وإعدادها للستخدام �ف
اف عىل مراكز الختبار. وبوسع الأطراف المتعاقدة الرجوع إىل هذا القرار عند تحديد  ، واعتمادهم، وتدريبهم، فضلً عن متطلبات الإ�ش ف المفتش�ي
ي صياغة القرار أن 

ي إطار اتفاق 1997. وتُوخي �ف
ي لتقييم امتثال المركبات ذات العجلت لمواصفات القواعد �ف

مدى ملءمة نظامها للفحص التق�ف
، عىل نحو ما يقتضيه التفاق، ويجوز أيضاً أن تُضاف عنارص أخرى، حسب طبيعة الأحكام  ي

ة لأي ترتيب إداري وتق�ف ف تتيح إدراج إضافات متم�ي
ي تتصل بها.

المحددة ال�ت

https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations- :يمكن الطلع عىل القرارات المذكورة أعله عىل الموقع
wp29/resolutions
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المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات )WP.29( التابع للجنة االقتصادية ألوروبا منتدى تنظيمي عالمي فريد 
يعمل ضمن اإلطار المؤسسي للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بوصفه هيئة فرعية تابعة للجنة.

وهناك ثالثة اتفاقات لألمم المتحدة يقدم المنتدى العالمي خدمات بموجبها، واعتمدت يف 1958 و1997 و1998، وتقدم 
اإلطار القانوني الذي يسمح لألطراف المتعاقدة )البلدان األعضاء( التي تحضر دورات المنتدى العالمي بوضع صكوك تنظيمية تتعلق 

بالمركبات ذات العجالت وبمعداتها:

لوائح األمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1958 وتتضمن أحكاماً تتعلق بالمركبات وأنظمتها وقطع غيارها ومعداتها، المتصلة 
بالسالمة واألداء البيئي. وتشمل هذه اللوائح متطلبات اختبار األداء، فضالً عن اإلجراءات اإلدارية للموافقة على النوع، ومطابقة 

اإلنتاج واالعتراف المتبادل بالموافقات على النوع التي تمنحها األطراف المتعاقدة.

لوائح األمم المتحدة التقنية العالمية المرتبطة باتفاق عام 1998 متطلبات وإجراءات اختبار متعلقة باألداء ومنسقة عالمياً. 
وتقدم إطاراً تنظيمياً يمكن التنبؤ به فيما يخص صناعة السيارات عالمياً، والمستهلكين وجمعياتهم.

قواعد األمم المتحدة المرفقة باتفاق عام 1997 وتتعلق بعمليات فحص تقني دوري للمركبات المستخدمة. وتعترف األطراف 
المتعاقدة بصورة متبادلة بشهادات الفحص الدولية التي تُمنح وفقاً لقواعد األمم المتحدة.

وعموماً، فإن اإلطار التنظيمي الذي وضعه المنتدى العالمي يسمح بإدخال تكنولوجيات ابتكارية خاصة بالمركبات إلى السوق. 
ويعمل باستمرار على تحسين سالمة المركبات، وأدائها البيئي، واستهالكها للطاقة على الصعيد العالمي، فضالً عن تحسين قدراتها 

على مكافحة السرقة.

مندوبون  ويحضرها  متخصصة،  مهاماً  تؤدي  التي  الفرعية،  وهيئاتها  دائمة،  عاملة  أفرقة  ست  العالمي  المنتدى  وأنشأ 
محددة: خبرة ذوو

)GRBP( الضوضاء واإلطارات •
)GRE( اإلنارة واإلشارات الضوئية •

)GRPE( التلوث والطاقة •
)GRSG( أحكام السالمة العامة •

)GRSP( السالمة السلبية •
)GRVA( المركبات المشغلة آلياً والموصولة •

لمعالجة مسائل تقنية  أفرقة عاملة غير رسمية ذات والية محدودة زمنياً  العالمي أيضاً يف إطار عمله  المنتدى  وينشي 
محددة. وترفع هذه األفرقة أعمالها إلى الفرقة العاملة المعنية أو إلى المنتدى العالمي مباشرة. وينشئ هذا المنتدى العالمي 
4 خبير من الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية من  األوسع شبكة تضم أكثر من 000

جميع مناطق العالم تساهم يف المناقشات التقنية.

وتقدم األطراف المتعاقدة مقترحات إلى المنتدى العالمي بشأن وضع صكوك تنظيمية جديدة أو تعديل الصكوك الحالية، 
مثل لوائح األمم المتحدة، ولوائح األمم المتحدة التقنية العالمية، وقواعد األمم المتحدة، إلى أحد اتفاقات األمم المتحدة التي 
يديرها المنتدى العالمي من خالل األفرقة العاملة غير الرسمية )وأفرقتها الفرعية(. ثم تناقش الهيئات التابعة لألفرقة العاملة 
هذه المقترحات الحقاً خالل إحدى دوراتها، وأحياناً يناقشها المنتدى العالمي مباشرة. وأخيراً، يُنظر يف المقترحات خالل دورات 

المنتدى العالمي للموافقة عليها نهائياً.
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