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  اللجنة االقتصادية ألوروبا
  جلنة النقل الداخلي

 يف الطرقبسالمة املرور الفرقة العاملة املعنية 
  الدورة الثامنة والستون

 ٢٠١٤ مارس/ آذار٢٦-٢٤جنيف، 

  يف الطرقبسالمة املرور تقرير الدورة الثامنة والستني للفرقة العاملة املعنية     
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣  ٣-١  ...................................................................احلضور  - أوالً  
  ٣  ٤  ............................) من جدول األعمال١البند (إقرار جدول األعمال   - ثانياً  
  ٣  ٥  ..............)األعمال من جدول ٢البند (اعتماد تقرير الدورة السابعة والستني   - ثالثاً  
  ٤  ٢٠-٦  ...................) من جدول األعمال٣البند (األنشطة اليت هتّم الفرقة العاملة   - رابعاً  

  ٦  ٢٤-٢١  ...............) من جدول األعمال٤البند ) (١٩٦٨(اتفاقية السري على الطرق   - خامساً  
واألنظمـة التقنيـة    ) ١٩٦٨(االتساق بني اتفاقية السري على الطـرق          - ألف     

  ٦  ٢٢-٢١  ........................................................للمركبات
  ٧  ٢٤-٢٣  .............................................رخص قيادة السيارات  -  باء     

) ١٩٧١ (١٩٦٨االتفاق األورويب املكّمل التفاقية السري علـى الطـرق لعـام              - سادساً  
  ٧  ٢٥  ................................................) من جدول األعمال٥ البند(

  ٧  ٢٦  ...............) من جدول األعمال٦البند ) (١٩٤٩(اتفاقية السري على الطرق   - سابعاً  
  ٧  ٢٨-٢٧  .........) من جدول األعمال٧البند ) (١٩٦٨(اتفاقية الفتات وإشارات الطرق   - ثامناً  

  ٧  ٢٧  ..........................فريق اخلرباء املعين بالفتات وإشارات الطرق  - ألف     
  ٨  ٢٨  .............................اقتراحات تعديل الفتات الرسائل املتغرية  -  باء     
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  ٨  ٣١-٢٩  ....) من جدول األعمال٨البند ) (R.E.1(القرار املوّحد بشأن السري على الطرق   - تاسعاً  
  ٨  ٢٩  ...................................................لنظام اآلمنهنج ا  - ألف     
  ٨  ٣٠  ..................التحقيقات املتعددة التخصصات يف حوادث التصادم  -  باء     
  ٨  ٣١  .....................اقتراحات التعديل املتعلقة بالقيادة من دون تركيز  - جيم     

 مـن جـدول     ٩البنـد   ) (R.E.2(القرار املوّحد بشأن الفتات وإشارات الطرق         - عاشراً  
  ٨  ٣٣-٣٢  ..................................................................)األعمال

  ٨  ٣٢  .............................................لسياراتمواقف آمنة ل  - ألف     
  ٩  ٣٣  ..................................الضبط التلقائي للسرعة بني نقطتني  -  باء     

 مـن جـدول   ١٠البند (فريق اخلرباء املعين بتحسني سالمة املرور عرب املزلقانات          - حادي عشر  
  ٩  ٣٤  ..................................................................)األعمال

  ٩  ٣٦-٣٥  ......) من جدول األعمال١١البند (عقد العمل على حتقيق السالمة على الطرق   - ثاين عشر  
  ٩  ٣٥  .................استعراض اختصاصات الفرقة العاملة ونظامها الداخلي  - ألف     
  ٩  ٣٦  ........الفرقة العاملة وعقد العمل على حتقيق جمال السالمة على الطرق  -  باء     

  ١٠  ٣٨-٣٧  .................................) من جدول األعمال١٢البند (مسائل أخرى   - ثالث عشر  
  ١٠  ٣٩  ............................) من جدول األعمال١٣البند (تاريخ الدورة املقبلة   - رابع عشر  

  ١٠  ٤٠  .............) من جدول األعمال١٤البند (اعتماد تقرير الدورة الثامنة والستني   - خامس عشر  

  املرفق
  ١١  ........................١٩٦٨ من اتفاقية السري على الطرق لعام ٣٩ و٨تعديالت على املادتني      
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  احلضور  -أوالً  
نيف  دورهتا الثامنة والستني يف جيف الطرقبسالمة املرور عقدت الفرقة العاملة املعنية    -١

يف وشارك ). إيطاليا(يورو إ.  برئاسة السيدة أل٢٠١٤مارس / آذار٢٦ و٢٤بني يف الفترة ما 
النمسا وبيالروس وبلجيكا والدامنرك وفنلندا     :  وهي ممثلون عن الدول األعضاء التالية    الدورة  

اكيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا والتفيا وليتوانيا ولكسمربغ والربتغال واالحتاد الروسي وسـلوف          
  .وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والواليات املتحدة األمريكية

  . اهلند: وشارك ممثلون عن دول غري أعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا  -٢
الرابطـة  : وحضر ممثلون أيضاً عن االحتاد األورويب واملنظمات غري احلكومية التالية           -٣

التثقيف يف جمـال     لدويل للدراجات النارية، ومعهد   األوروبية ملصّدري السيارات، واالحتاد ا    
السري على الطرق، واملركز الدويل للسياسات املتعلقة بالكحول، والرابطة الدولية لـصانعي            
الدراجات النارية، واالحتاد الدويل للنقل على الطرق، واملنظمة الدولية لتوحيـد املقـاييس،             

دويل، واالحتاد الدويل للـسكك احلديديـة،       والتحالف السياحي الدويل واحتاد السيارات ال     
  ).أعمال السالمة على الطرق يف أوروبا(ومنظمة ليزر أوروبا 

  ) من جدول األعمال١البند (إقرار جدول األعمال   -ثانياً  
 جـدول أعمـال الـدورة       يف الطـرق  بسالمة املرور   أقّرت الفرقة العاملة املعنية       -٤
)ECE/TRANS/WP.1/144.(  

  ) من جدول األعمال٢البند (اد تقرير الدورة السابعة والستني اعتم  -ثالثاً  
مع ) ECE/TRANS/WP.1/143(اعتمدت الفرقة العاملة تقرير دورهتا السابعة والستني     -٥

" various possible"، اسُتبِدلَت عبـارة  ٢٠إجراء التعديل التايل، يف اجلملة الثانية من الفقرة 
، فتصبح اجلملة علـى  "related"بكلمة " in particular, those relating"وعبارة " the"بكلمة 

 WP.1 was informed by the secretariat about the legal issue arising from the: "النحو التايل

proposed amendments in ECE/TRANS/WP.1/2013/9 related to referencing other legal 

instruments in the 1968 Convention on Road Traffic. ".  
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  ) من جدول األعمال٣البند (األنشطة اليت هتّم الفرقة العاملة   -رابعاً  
وحظيت . اطّلعت الفرقة العاملة على آخر املستجدات املتعلقة بالسالمة على الطرق           -٦

الية الوفود الوطنية واملنظمات الدولية بفرصة لعرض األنشطة واملبادرات الوطنية أو الدولية احل           
اليت أدخلت يف اآلونة األخرية واليت ستدخل      املتعلقة بالسالمة على الطرق، مبا فيها التعديالت        

  .على قوانني السري اليت تعتمدهامستقبالً 
وحتّدثت رئيسة الفرقة العاملة عن مشاركتها يف اجتماع رؤساء اهليئات الفرعيـة              - ٧

ِقَد خالل دورة جلنة النقـل الـداخلي يف         للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا الذي عُ      
قواعد السالمة على الطرق لتلقينهم لألطفال معّدة وقّدمت أيضاً لعبة . ٢٠١٤فرباير /شباط

اإليطاليتان اللتان تعمالن يف جمال إدارة البنية التحتية         SINA و ASTM-SIASطّورهتا شركتا   
ويف هذه اللعبة، يقوم الالعبون     ). ني التزم بالقوان  -   ُخذ زمام القيادة   -  Trip2life(للطرق  

الصغار برحلة خيالية على الطريق يتعّرفون خالهلا على القواعد اليت جيـب التقّيـد هبـا                
اجملازفات اليت جيب تفاديها لدى التنقّل على الطرق سواء كمشاة أو كركّاب            واألخطار و 
  .يف السيارات

املة واليت نوِقَشت يف الدورة السادسة وعرضت األمانة املستجّدات اليت هتّم الفرقة الع  -٨
  .والسبعني للجنة النقل الداخلي

 يف املائة يف الوفيات النامجة عن حوادث        ٥٠بنسبة  حبدوث تراجع   وأفادت بيالروس     -٩
املـواد  يف حالة سكر وحتـت تـأثري   املرور يف السنوات الثماين األخرية، وأن عقاب القيادة        

  .واحتمال سجن املعاودينغرامة مالية دفع املخّدرة أصبح 
وأبلغت بلجيكا الفرقة العاملة بتنظيم مائدة مستديرة حول نظـم النقـل الذكيـة                -١٠
 يف بروكسل، بالتعاون مع جلنة األمم املتحـدة         ٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ و ١٧ يومي

ألمـم  وهتدف هذه املائدة بصورة عاّمة إىل اكتشاف كيفية توّصل جلنة ا         . االقتصادية ألوروبا 
األساس الذي تقـوم    املتحدة االقتصادية ألوروبا إىل هنج متناغم لتطوير نظم تعاونية وإرساء           

وتقييمهما وإىل مناقشة واستعراض دور اللجنة يف تنـسيق         دون االستعانة بالغري    قيادة  عليه ال 
  . الرسائل اليت ُتَبيَّن بواسطة الفتات الرسائل املتغّيرة

الوفيات النامجة عن حـوادث املـرور       معدل  لعاملة بتراجع   وأبلغت فرنسا الفرقة ا     -١١
، ويوشك اجمللس الفرنـسي الـوطين       ٢٠١٢ مقارنةً بعام    ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ١١ بنسبة

للسالمة على الطريق أن يصدر توصياته لوزير الداخلية بشأن تدابري السالمة على الطرق من              
الفرقة العاملة بأن فرنسا وبلجيكا ومقاطعـة       ويف اخلتام، أبِلَغت    . أجل حتسني الوضع الراهن   

 / تشرين األول  ٨ و ٧يف يومي   " (القيادة من دون تركيز   "كيبيك الكندية ستنظّم مؤمتراً حول      
  ). يف مدينة كيبيك الكندية٢٠١٤ أكتوبر
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وعرض االحتاد الروسي على الفرقة العاملة آخر املستجدات املتعلقة بأنشطته احلديثة             -١٢
مل اعتماد حكومة االحتاد الروسي للربنامج االحتادي اهلدف املتعلق بالـسالمة           العهد اليت تش  

، والعمل على حتسني سالمة راكيب الدراجات ٢٠٢٠ و٢٠١٣على الطرق واملمتّد بني عاَمي 
مثل تركيب الفتات جديدة للمشاة وراكيب الدراجات على الطـرق ضـمن            (على الطرق   

  .ديدة للدراجات اهلوائية يف موسكووإنشاء مسارات ج) القوانني الداخلية
وعرضت إسبانيا التعديالت اليت أدخلتها على قوانينها الوطنية مبا فيها حظر استخدام        -١٣

 يورو إضافةً إىل عقوبة ثالث نقـاط        ٢٠٠الذي يترّتب عليه غرامة بقيمة      (كاشفات الرادار   
وأصـبح  . د املخـدرة  املواتعاطي  عقوبات  تغليظ  و)  ختصم من رصيد رخصة القيادة     جزائية

  ). يف املناطق احلضرية(استخدام اخلوذة إلزامياً لركاب الدراجات دون سّن السادسة عشرة 
فض عدد الضحايا إىل الصفر الذي      املعين خب  للمؤمتر   تظاهرة مشاهبة وأفادت السويد بأنّ      -١٤

  .٢٠١٣م ، بعد النجاح الذي شهده هذا املؤمتر يف عا٢٠١٥يونيه /ُيزَمع عقده يف حزيران
الذي نفّذته مؤخراً مـن     " حتّري املرور "وشاركت تركيا مع احلضور جناح مشروع         -١٥

كما عرضت مقاطع   . أجل مشاركة األطفال يف املدارس وتثقيفهم حول السالمة على الطرق         
تشّجع على اسـتخدام    كي  اإلعالم والتلفزيون ل  وسائط  من  تركيا  فيديو تبّين كيف تستفيد     

وأبلغت تركيا الفرقة العاملة بأنّ التعـديل األهـّم         . ها من قواعد املرور   أحزمة األمان وغري  
تعلق بأحزمة األمان، فقانون السري على الطرق السريعة يف تركيا كان يعفـي             ياملعَتَمد حديثاً   

الشرطة واجليش وسائقي سيارات األجرة واإلسعاف من       العاملني يف جهاز    حّتى وقت قريب    
، يف إطار خطة العمل اخلاصة حبركة       ٢٠١٤مارس  / ألِغَي يف آذار   ولكنه. ربط أحزمة األمان  

  .، وأصبح كلّ السائقني ملزمني بربط حزام األمان٢٠٢٠-٢٠١١ لفترةلاملرور 
وأبلغت الواليات املتحدة الفرقة العاملة بأن الوفيات النامجة عن حـوادث الطـرق               -١٦

 ٢٠١٢ رتفاعاً طفيفاً يف عام   شهدت ا إال أهنا   ،  ٢٠١١ و ٢٠٠٨بني عامي   بانتظام   تراجعت
وقّدمت الواليات املتحدة أيضاً معلومات . ٢٠١٣ولكن البيانات األولية ُتظهِر تراجعاً يف عام 

يف القيـادة   ) ألسباب طبية وترفيهيـة   (عن الدراسات بشأن تأثري إباحة استخدام املارجيوانا        
 إىل اختالل القـدرة علـى       وشرحت حماوالهتا الرامية إىل حتديد العتبات الذي يؤدي ختطيها        

ربة يف هذا اجملال إىل اإلدالء بتعليقـاهتم        اخلودعت سائر أعضاء الفرقة العاملة ذوي       . القيادة
  .على هذه املسألة

وحتّدثت املفوضية األوروبية عن آخر التطّورات املتعلقة بالسائقني احملترفني وقـانون             -١٧
السالمة على الطرق يف أوروبـا املزمـع        اختبار صالحية السيارات للسري على الطرق ويوم        

  ". البنية التحتية اآلمنة والذكية"واملتعلق مبسألة )  يف أثينا٢٠١٤مايو / أيار٩يف (تنظيمه 
أن هنـاك   وقالت الرابطة الدولية لصانعي الدراجات النارية للفرقة العاملة إهنا ترى             -١٨

 سياسات النقل على املستويات     ثالث عجالت يف  العجلتني و الحاجة إىل دمج املركبات ذات      
. احمللية والوطنية واإلقليمية، نظراً إىل ازدياد استخدامها يف البلدان النامية واملتقدمـة النمـو             
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ودعت الرابطة أعضاء الفرقة العاملة الذين سيحضرون قّمـة املنتـدى الـدويل للنقـل يف                
إىل ) يبـسيغ األملانيـة    يف مدينة ل   ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٣ و ٢١بني  يف الفترة ما     (٢٠١٤ عام

الـدرب  "الرابطة الدولية لصانعي الدراجات النارية بعنـوان        تظاهرة موازية تنظمها    حضور  
وستـساهم جلـسة   ".  هنج عاملي لقيادة أكثر أماناً للدراجات النارية-املشترك حنو السالمة   

على النطاق  عجلتني  ال هذه يف حتسني فهم اختالف استخدام املركبات ذات          ةاملوازيالتظاهرة  
العاملي، واالجتاهات الرئيسية وانعكاساهتا، وتسليط الضوء على أمهية الـسياسة الـشاملة يف             

  . اخلطط احمللية والوطنية واإلقليمية من منظور متكامل
وأطلع احتاد السيارات الدويل الفرقة العاملة على مشروعه املتعلق بالـسالمة علـى               -١٩

ة واجملتمع التابعة الحتاد السيارات الدويل والـذي يركّـز          الطرق بالتعاون مع مؤسسة السيار    
وعلى مدى األشهر القليلة املقبلة ستجري أيضاً استطالعاً        . بشّدة على التوعية ومجع التّربعات    

  .حول كيفية إدراج السالمة على الطرق بني األولويات على املستويات الوطنية
عرضاً حول الدورة   ) ال السري على الطرق   معهد التثقيف يف جم   (وقّدم الدكتور بلوجا      -٢٠

وتوّجهـت  . ديسمرب/السابعة والستني للفرقة العاملة اليت ُعِقَدت يف نيودهلي يف كانون األول          
وأعربت عن اهتمامها بالبحث عن     حسن الضيافة   الفرقة العاملة بالشكر للدكتور بلوجا على       

ة بالسالمة على الطرق بالتعاون مع      أفضل السبل لتعزيز صكوك األمم املتحدة القانونية اخلاص       
ودعت أيضاً احلكومات غري األعضاء يف اللجنة االقتصادية        . جلان إقليمية تابعة لألمم املتحدة    

ألوروبا إىل حضور اجتماعاهتا وحثّت الفرقة العاملة على زيارة بلدان أخرى خارج أوروبـا            
  .ة بالسالمة على الطرقلتشجيعها على اعتماد صكوك األمم املتحدة القانونية اخلاص

  ) من جدول األعمال٤البند ) (١٩٦٨(اتفاقية السري على الطرق   -خامساً  

  واألنظمة التقنية للمركبات) ١٩٦٨(االتساق بني اتفاقية السري على الطرق   -ألف  
 انطالقاً من مناقشة    ٣٩ و ٨اعتمدت الفرقة العاملة التعديالت املقترحة على املادتني          -٢١

انيـا   اليت قدمتها حكومات النمسا وبلجيكا وفرنسا وأمل       ECE/TRANS/WP.1/2014/1الوثيقة  
 مـن   ١ والفقرة   ٨ مكرراً من املادة     ٥للفقرة  النصان املعتمدان   رفَق هبذا التقرير    وُي. وإيطاليا

   .كلّ منهماومربرات  ٣٩املادة 
 ECE/TRANS/WP.1/2014/2وقّدمت الرابطة الدولية لصانعي الدراجات النارية الوثيقة          -٢٢

وأرجأت الفرقـة   . ودعت الفرقة العاملة إىل اإلدالء بتعليقاهتا عليها قبل موعد الدورة املقبلة          
 إىل حني انعقاد الـدورة      ECE/TRANS/WP.1/2011/4/Rev.3للوثيقة  املسهبة  العاملة املناقشة   

ناقـشات املتعلقـة    وطلبت الفرقة العاملة إىل الرئيس واألمانة التركيز على إمتـام امل          . املقبلة
  .بالتعديالت املقترحة على جدول أعمال الدورة املقبلة
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  رخص قيادة السيارات   -باء  
 نيابةً عن فريق اخلرباء غري الرمسي الذي يتـألّف مـن            ،أطلعت فرنسا الفرقة العاملة     -٢٣

 ممثلني عن لكسمربغ واحتاد السيارات الدويل واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، على عمـل            
وسيقّدم . للتوّصل إىل حلول مناسبة لالعتراف املتبادل برخص قيادة السيارات        الدائب  الفريق  

   ).١مل ُتقَدَّم الوثيقة غري الرمسية رقم . (الفريق وثيقة رمسية تتناول هذه املسألة يف الدورة املقبلة
ألطـراف  من ا حىت اآلن   وعرضت األمانة آخر املستجّدات املتعلقة بالردود الواردة          -٢٤

 بشأن التواصل من أجل ترمجة      ١٩٦٨ و ١٩٤٩املتعاقدة يف اتفاقييت السري على الطرق لعامي        
 ٤ والفقرة   ١٩٤٩ التفاقية السري على الطرق لعام       ١٠املرفق  : نصوص رخص القيادة الدولية   

وأطلعت األمانة الفرقة العاملة أيضاً     . ١٩٦٨ من اتفاقية السري على الطرق لعام        ٧من املرفق   
لى إمكانية تعديل هذه النصوص وإعداد قائمة برخص القيادة الدولية وعلى مسائل أخرى             ع

متعلقة بتنفيذ األحكام املتعلقة برخص القيادة الدولية وفقاً التفاقييت الـسري علـى الطـرق               
ويف أعقاب املناقشات، طلبت الفرقة العاملة إىل األمانة أن تقـّدم           . ١٩٦٨ و ١٩٤٩ لعامي

  .  املقبلة بشأن خمتلف طرائق املتابعةخطة عمل للدورة

 ١٩٦٨االتفاق األورويب املكّمل التفاقية السري على الطـرق لعـام             -سادساً  
  ) من جدول األعمال٥البند ) (١٩٧١(

 إىل حـني    ECE/TRANS/WP.1/2014/3قررت الفرقة العاملة إرجاء مناقشة الوثيقة         -٢٥
  .انعقاد الدورة املقبلة

  ) من جدول األعمال٦البند ) (١٩٤٩(سري على الطرق اتفاقية ال  -سابعاً  
 إىل حـني    ECE/TRANS/WP.1/2014/4قررت الفرقة العاملة إرجاء مناقشة الوثيقة         -٢٦

  .انعقاد الدورة املقبلة

  ) من جدول األعمال٧البند ) (١٩٦٨(اتفاقية الفتات وإشارات الطرق   -ثامناً  

  ت الطرقفريق اخلرباء املعين بالفتات وإشارا  -ألف  
ديد املعين بالفتات وإشارات    عرضت األمانة آخر التطورات املتعلقة بفريق اخلرباء اجل         -٢٧

  .٢٠١٤مارس / آذار٢٧يف اجتماعاته  الذي من املقرر أن يعقد أول الطرق
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  اقتراحات تعديل الفتات الرسائل املتغرية   -باء  
رباء غري الرمسي املعين بالفتات     استأنفت الفرقة العاملة مناقشتها حول اقتراح فريق اخل         -٢٨

 لكي تـشمل الفتـات      ١٩٦٨الرسائل املتغرية لتعديل اتفاقية الفتات وإشارات الطرق لعام         
وستساعد األمانة فريق اخلرباء غري الرمسـي       ). ECE/TRANS/WP.1/2014/5(الرسائل املتغرية   

تقدميها يف  ل ECE/TRANS/WP.1/2014/5املعين بالفتات الرسائل املتغرية يف استعراض الوثيقة        
  .الدورة املقبلة

  ) من جدول األعمال٨البند ) (R.E.1(القرار املوّحد بشأن السري على الطرق   -تاسعاً  

 هنج النظام اآلمن  -ألف  

  .وافقت الفرقة العاملة على إرجاء مناقشة هذا البند إىل حني انعقاد الدورة املقبلة  -٢٩

  يف حوادث التصادمالتحقيقات املتعددة التخصصات  -باء  

  .وافقت الفرقة العاملة على إرجاء مناقشة هذا البند إىل حني انعقاد الدورة املقبلة  -٣٠

 اقتراحات التعديل املتعلقة بالقيادة من دون تركيز   -جيم  

وافقت الفرقة العاملة على إرجاء مناقشة هذا البند إىل حني انعقاد الـدورة املقبلـة                 -٣١
  ).  الرمسية مل ُتقَدم غري٢الوثيقة رقم (

 مـن   ٩البند  ) (R.E.2(القرار املوّحد بشأن الفتات وإشارات الطرق         -عاشراً  
  )جدول األعمال

  مواقف آمنة للسيارات  -ألف  
 ال تـزال  ECE/TRANS/2012/9أشارت بلجيكا إىل أن املسائل الواردة يف الوثيقـة         -٣٢

بند دائماً ما يسترعي االهتمام، طلبت بلجيكا ونظراً إىل أنّ هذا ال. صاحلة وال تتطلّب مراجعة  
إبقاءه يف جدول أعمال اجللسة املقبلة مشريةً إىل أهنا ستسعى إىل إبرام اتفاق إقليمي مبوجب               

  . ١٩٦٨ من اتفاقية الفتات وإشارات الطرق لعام ٨املادة 
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  الضبط التلقائي للسرعة بني نقطتني   -باء  
لة آخر املستجدات املتعلقة بتقّدم االستطالع بشأن       عرضت األمانة على الفرقة العام      -٣٣

. الالفتات اليت ُتنِذر السائقني الطرق ببلوغهم قطاعات من الطرق ُتقاس فيها السرعة املتوسطة          
 رداً يف هذا اخلصوص لكنها أشارت إىل ضرورة احلصول على مزيد من الردود              ١٥وتلقّت  

 .على هذا الصعيد يف الدورة املقبلةت املستجداوستبّين . قبل إجراء حتليل أويلّ هلا

 من  ١٠البند  (فريق اخلرباء املعين بتحسني سالمة املرور عرب املزلقانات           -حادي عشر
  )جدول األعمال

عرضت األمانة على الفرقة العاملة آخر املستجدات املتعلقة بالدورة األوىل لفريـق              -٣٤
 .٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٠ات اليت ُعِقَدت يف     اخلرباء املعين بتحسني سالمة املرور عرب املزلقان      

وانُتِخَب الرئيس ونائب الرئيس، وناقش فريق اخلرباء أيـضاً األنـشطة املندرجـة ضـمن               
ودعا االحتاد الدويل للسكك احلديدية أعضاء الفرقة العاملة إىل تشجيع زمالئهم           . اختصاصاته

اليوم ية وأبلغ الفرقة العاملة أيضاً بأنّ على حتسني السالمة عند تداخل الطرق والسكك احلديد
 سـُيقام يف مدينـة لـشبونة        ٢٠١٤ لعام   الدويل للتوعية بكيفية املرور اآلمن عرب املزلقانات      

وأشارت اهلند إىل أهنا سترسل وفـداً للمـشاركة يف          . ٢٠١٤ يونيه/ حزيران ٣ يف   بالربتغال
  .٢٠١٤مايو / أيار١٣ و١٢سُتعقد يومي الدورة الثانية لفريق اخلرباء اليت 

  ) من جدول األعمال١١البند (السالمة على الطرق على حتقيق عقد العمل   -ثاين عشر

  استعراض اختصاصات الفرقة العاملة ونظامها الداخلي  -ألف  
 غري الرمسية ألن األمانة طلبت مزيداً من الوقت الستعراض          ٣مل ُتقَدَّم الوثيقة رقم       - ٣٥

ديالت اليت قّدمتها جلنة النقل الداخلي املتعلقة باستضافة بلدان         مشروع الوثيقة وإدخال التع   
وقد ُتدَرس هـذه املـسألة يف       . غري أعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا يف االجتماعات       

  .الدورة املقبلة

  جمال السالمة على الطرقعلى حتقيق الفرقة العاملة وعقد العمل   -باء  
  .ء مناقشة هذا البندوافقت الفرقة العاملة على إرجا  -٣٦
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  ) من جدول األعمال١٢البند (مسائل أخرى   -ثالث عشر
 ٢ من املرفـق     ١طلبت بلجيكا إىل الفرقة العاملة اإلدالء بآرائها حول تنفيذ الفقرة             -٣٧

 املتعلقة بلوحات التسجيل ذات طـابع شخـصّي         ١٩٦٨السري على الطرق لعام      من اتفاقية 
لة أن عدداً من األطراف املتعاقدة ال ميتثل للحكم املـذكور  والحظت الفرقة العام  . للسيارات

وسُتِعّد بلجيكا وثيقة   . أعاله الذي يقضي بوجود رقم واحد على األقلّ على لوحة التسجيل          
  . حول هذه املسألة ستقّدمها خالل الدورة املقبلة

فـضل  ووافقت الفرقة العاملة على البحث يف إمكانية عقد مائدة مستديرة لعرض أ             -٣٨
املمارسات العاملية يف جمال السالمة على الطرق، انطالقاً من جتربة العمل اإلجيابية مع بلـدان               

وسيتابع فريق غري   . ذات اقتصادات ناشئة يف الدورة السابعة والستني اليت ُعِقَدت يف نيودهلي          
ني للفرقة رمسي مكلّف بتحضري املائدة املستديرة إعداد خطة مؤقتة لعقدها خالل الدورة السبع

وسيقّدم الفريق غري الرمسي اقتراحاً إىل الوفود لتنظر فيه خالل          . ٢٠١٥مارس  /العاملة يف آذار  
  .٢٠١٤سبتمرب /الدورة التاسعة والستني اليت ُتعقَد يف أيلول

 ) من جدول األعمال١٣البند (تاريخ الدورة املقبلة   -رابع عشر 

  . يف جنيف٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٤ و٢٢ يف الفترة ما بنيسُتعقَد الدورة املقبلة   -٣٩

  ) من جدول األعمال١٤البند (اعتماد تقرير الدورة الثامنة والستني   -خامس عشر
  .الدورة الثامنة والستنياعتمدت الفرقة العاملة تقرير   -٤٠
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  املرفق

  ١٩٦٨ من اتفاقية السري على الطرق لعام ٣٩ و٨تعديالت على املادتني     

  ٨تعديل املادة     
 ٥الفقـرة   ويكـون نـص     ،  ٨املادة  يف  )  مكرراً ٥أي الفقرة   (فقرة جديدة   ُتدرج    
 :التايلك مكرراً

 ُتعَتَبر نظم املركبات اليت تؤثر يف طريقة قيـادة املركبـات مّتفقـة مـع             -  مكرراً ٥  
 عندما تكون متطابقة مع شـروط       ١٣ من املادة    ١ من هذه املادة والفقرة      ٥ مقتضيات الفقرة 

تركيب واالستخدام وفقاً للصكوك القانونيـة الدوليـة املتعلقـة باملركبـات ذات       التصنيع وال 
  .*أو استخدامها يف املركبات ذات العجالت/العجالت واملعّدات والقطع اليت ميكن تركيبها و

ُتعَتَبر نظم املركبات اليت تؤثّر يف طريقة قيادة املركبات واليت ال تتطابق مع الشروط                
 من هذه املـاّدة     ٥ملتعلقة بالتصنيع والتركيب واالستخدام، متفقة مع الفقرة        املذكورة سابقاً ا  

  . مفعوهلا أو أن يطفئهايبطل للسائق أن يتسىن  عندما ١٣ من املادة ١ومع الفقرة 

  ٣٩تعديل املادة     
 :  اليت تنّص حالياً على ما يلي٣٩ من املادة ١الفقرة   

وحدة مركبات موجودة يف حركة     تستويف كلّ سيارة وكلّ مقطورة وكلّ         -١  
  .ويكون كل منها يف وضع تشغيلي جيد. الدولية أحكام املرفق اخلامس هلذه االتفاقيةالسري 

  :ُيضاف إليها النص التايل  
ُتعَتَبر النظم والقطع واملعدات متطابقة مع مقتضيات املرفق اخلامس، عنـدما يـتّم               

 والتركيب واالستخدام املنصوص عليهـا يف       تركيبها يف هذه املركبات وفقاً لشروط التصنيع      
 مـن  ٨ مكرراً من املـادة     ٥األحكام التقنية للصكوك القانونية الدولية احملال إليها يف الفقرة          

  .هذه االتفاقية
__________ 

افقة ولالعتراف املتبادل باملوافقـة  االتفاق املتعلق باعتماد شروط موحدة للمو"  أنظمة األمم املتحدة املرفقة ب      *  
  .١٩٥٨مارس / آذار٢٠املربم يف جنيف يف " على معدات وقطع املركبات اآللية

االتفاق املتعلق بوضع أنظمة تقنية عاملية للمركبـات ذات         "أنظمة األمم املتحدة التقنية املصاغة ضمن إطار            
 ٢٥املربم يف جنيف يف     " أو املمكن استخدامه  /العجالت واملعدات والقطع تالئم املركبات ذات العجالت و       

  .١٩٩٨يونيه /حزيران
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  : على ما يلي٣٩ملعّدلة من املادة  ا١وبذلك تنّص الفقرة     
الـسري  كة  تستويف كلّ سيارة وكلّ مقطورة وكلّ وحدة مركبات موجودة يف حر            

وُتعَتَبر  .ويكون كل منها يف وضع تشغيلي جيد      . الدولية أحكام املرفق اخلامس هلذه االتفاقية     
النظم والقطع واملعدات متطابقة مع مقتضيات املرفق اخلامس، عندما يتّم تركيبـها يف هـذه       

نيـة  املركبات وفقاً لشروط التصنيع والتركيب واالستخدام املنصوص عليها يف األحكام التق          
  . من هذه االتفاقية٨ مكرراً من املادة ٥للصكوك القانونية الدولية احملال إليها يف الفقرة 

  : من حكومات النمسا وبلجيكا وفرنسا وأملانيا وإيطالياة املقّدماتالتربير    
قدرات السائق تتغّير بشكل كبري؛ واخلطأ البشري يشكّل إىل حّد بعيـد الـسبب                -١

  . رالرئيسي حلوادث املرو
نظم املركبات، مثل نظم مساعدة السائق، تساعد السائق أثناء القيادة، وقد تـؤثر               -٢

وبناًء عليه، قد يكون هلا تأثري إجيايب فوري يف السالمة علـى  . أيضاً يف طريقة قيادة املركبات  
  .الطرق أو يف تقليص العبء الذي يتحّمله السائق

ين الشكوك والريبة حول مدى تطابق نظم       ولكن يف املاضي القريب أثار التطور التق        -٣
  .املركبات املتوفرة حالياً واتساقها مع أنظمة السري، والتعديالت املقترحة تبّدد هذه املخاوف

ولـذا  . واحملافظة على تفّوق دور السائق هو مبدأ توجيهي ألنظمة السري على الطـرق              -٤
  .تؤكدان أنّ إرادة السائق هلا األسبقّيةفقابلية إبطال مفعول هذه النظم وقدرة السائق على وقفها 

ولكن بعض نظم املركبات قد ال تسمح، بصور مؤقتة أو دائمة، بإبطال اشتغاهلا يف                -٥
أّي وقت أو إطفائها هنائياً، مثل نظام مساندة املكابح الذي يساعد السائق يف حالة الكـبح                

هـذا  و. ناورة كبح طارئةالطارئ من خالل خفض السرعة إىل احلّد األقصى، عندما جيري م   
النظام يستند إىل فكرة أنّ رّد فعل السائق قد ال يالئم وضعية قيادة رّبما تكون خطرة ومـن                 

 اشـتغال   إيقـاف /مثل إبطال (تغال أحد نظم املركبة     املمكن أن تسوء جراء حماولة إبطال اش      
املركبـات  وقد تساعد نظم    ). إيقاف اشتغال االحنراف الطارئ   /مكابح الطوارئ، أو إبطال   

هذه السائق على إبقاء مركبته حتت السيطرة يف وضعيات القيادة اخلطرة، بالرغم من أهنا قد               
ولذا ُتعَتَبر نظم املركبات    . ال تكون قابلة لإلبطال يف أّي وقت أو قد ال ميكن إيقافها بالكامل            

 من اتفاقيـة    ١٣ة   من املاد  ١ ويف الفقرة    ٨ من املادة    ٥مّتفقة مع املبادئ املذكورة يف الفقرة       
إذا كانت متطابقة مـع شـروط التـصنيع والتركيـب           ) ١٩٦٨(فيينا للسري على الطرق     

واالستخدام املنصوص عليها يف الصكوك القانونية الدولية اخلاصة باملركبات ذات العجالت           
  .١٩٩٨ و١٩٥٨واملعّدات والقطع، وال سيما األنظمة املرفقة باتفاقي جنيف لعامي 

لسائق مبراقبة أّي اشتغال لنظم مركبته وضبطها ختضع للمبدأ التـوجيهي    ومسؤولية ا   -٦
الذي يشكّل أساس كلّ قواعد السري على الطرق، فالنظم مل ُتَصمَّم لتتفّوق علـى قـرارات                

  .مسؤولونويّتخذها سائقون عاقلون 
       


