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 رالحضو  -أوالا  
 التاسـعة دورهتـا( العاملـة الفرقـة) الطـرق علـى السـري بسـالمة املعنيـة العاملـة الفرقـة عقدت -٠

 إيوريــو. ل الســيدة برئاســة ،2١٠2 ســبتمرب/أيلــول 22 إىل 22 مــن الفــرتة يف جنيــف يف والســتن
 وإيطاليا وأملانيا وإسبانيا الروسي الحتاد: التالية ألعضاءا الدول ممثلو الدورة يف وشارك(. إيطاليا)

 وفرنســـا والســـويد وســـلوفاكيا ورومانيـــا والـــدا رك التشـــيكية واجلمهوريـــة وتركيـــا وبلجيكـــا والربتغـــال
 .والنمسا ولكسمربغ ولتفيا وفنلندا
 اهلنــد ، مهــادولتــن  ــري عضــوين يف اللجنــة القتصــادية ألوروبــا عــن نممــثالأيضــاا  وشــارك -2

 واليابان.
الدويل  الحتادممثلون أيضاا عن الحتاد األورويب واملنظمات  ري احلكومية التالية:  وحضر -3

الحتــــاد الــــدويل للنقــــل علــــى الطــــرق، و للــــدراجات الناريــــة، والحتــــاد الــــدويل للســــك  احلديديــــة، 
نعي الـدراجات الناريـة، الدوليـة لصـا والرابطـة ،الـدويل السيارات واحتادالسياحي الدويل  والتحالف
اليونـــاين للســـالمة علـــى الطـــرق ابـــانون ميلونـــانا، واملنظمـــة الدوليـــة لتوحيـــد املقـــاييس،  واملعهـــد

أيضاا السيدة مونيكا برونن، وهي مستشارة مستقلة من الوليـات  وشاركت .ومنظمة لزر أوروبا
 هبذه الصفة كذل . )أملانيا( رزبورغفبصفة مراقبة، وشاركت جامعة  ،املتحدة األمريكية

  األعمال جدول إقرار -ثانياا  
 (األعمال جدول من ٠ البند)
 (.ECE/TRANS/WP.1/146) الفرقة العاملة جدول أعمال الدورة أقر ت -2

  العاملة الفرقة تهم   التي األنشطة -ثالثاا  
 (األعمال جدول من 2 البند)
بالسالمة علـى الطـرق. وعر ـت الوفـود  الفرقة العاملة بالتطورات األخرية املتصلة أُبلغت -5

الوطنية واملنظمات الدولية أنشطة ومبادرات وطنية أو دولية متعلقة بالسالمة علـى الطـرق،  ـا يف 
ذلــ  التغيــريات الــيت أُدخلــت أخــرياا علــى تشــريعاهتا اخلاصــة بالســري علــى الطــرق أو الــيت ســُتدخل 

 مستقبالا.
ين جديــــد يســــما للبلــــديات باســــتحداث أبلغــــت بلجيكــــا عــــن و ــــع إطــــار قــــانو  فقــــد -9

واستخدا  إجراء إداري للمخالفات املتصلة بوقوف املركبات. فيمكن للبلدية أن تفـرض جـزاءات 
إداريــة ل تتجــاوز احلــد األقصــى للغرامــات )القضــائية( املفرو ــة علــى هــذا النــو  مــن املخالفــات  

 . وأبلغـت بلجيكـا الفرقـة العاملـة أيضـاا  ري أن ذل  يقتضي أولا اتفاقـاا بـن البلديـة واملـدعي العـا
، 2١٠2تشـرين الثـاين/نوفمرب  ٠1و ٠2بتنظيم مائدة مستديرة بشـأن نظـم النقـل الذكيـة )يـومي 
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بربوكســل( بالتعــاون مــع اللجنــة القتصــادية ألوروبــا. وهتــدف هــذه املائــدة عمومــاا إىل استكشــاف 
السـيارات ذاتيـة لتطـوير الـنظم التعاونيـة و  السبل اليت تتيا للجنـة إمكانيـة التوصـل إىل هنـج متنـا م

ـــة علـــى لفتـــات الرســـائل  وتقييمهـــا قيـــادةال ومناقشـــة ودـــث دور اللجنـــة يف تنســـيق الرســـائل املبي ن
ة.  املتغري 
شخصـاا  3 291تراجـع عـدد قتلـى حـوادث السـري إىل  2١٠3فرنسا يف عـا   وشهدت -2

مـن   قتلـى مخسـة. وتعين هذه البيانات وقو  يف املائة مقارنة بالسنة السابقة( ٠٠)اخنفاض بنسبة 
يف  2.6يف الســويد، و 2.1نســمة يف حــوادث الســري، بينمــا تبلــب هــذه النســبة  ٠١١ ١١١كــل 

، شــــهدت فرنســــا وبلــــدان أخــــرى 2١٠2اململكــــة املتحــــدة. ويف األشــــهر الســــتة األوىل مــــن عــــا  
هذا الجتاه يف فرنسا يف  أعضاء يف الحتاد األورويب زيادة يف عدد وفيات حوادث السري. وتوقف

متوز/يوليه وآب/أ سطس. وأعلنت فرنسـا أهنـا ستشـارك يف تنظـيم مـشمتر بشـأن عـد  الرتكيـز أثنـاء 
. وسيشــارك الوفــد 2١٠2تشــرين األول/أكتــوبر  1و 2مدينــة كيبيــ  )كنــدا(، يــومي  يف القيــادة

قا يف داكـــــار الفرنســـــي أيضـــــاا يف مـــــشمتر رفيـــــع املســـــتوى بشـــــأن االشـــــباب والســـــالمة علـــــى الطـــــر 
 .2١٠2تشرين الثاين/نوفمرب  2و 9)السنغال( سُيعقد يومي 

إيطاليـــا أهنـــا ســـتعقد خـــالل رئاســـتها لالحتـــاد األورويب مـــشمتراا بشـــأن التحـــديات  وأعلنـــت -1
 2١٠2كـانون األول/ديسـمرب   5و 2اجملتمعية املرتبطة بسالمة النقل والبحث عن احللـول، يـومي 

  ية األوروبية.يف جنوة، بالتعاون مع املفو 
ــــأمن  وأبلــــب -6 ــــق الت ــــة األخــــرية علــــى تطبي ــــريات يف اآلون الحتــــاد الروســــي عــــن إدخــــال تغي

اإلجبـــاري للســـيارات، تشـــمل إمكانيـــة مـــلء اســـتمارات تقريـــر احلـــادث دون حضـــور الشـــرطة إىل 
لطـرق موقعه. وكانت وفود الفرقة العاملة قـد ُدعيـت إىل املشـاركة يف املـشمتر الـدويل للسـالمة علـى ا

 .2١٠2أيلول/سبتمرب  25الذي ُعقد يف سان بيرتسبورغ بالحتاد الروسي يف 
رقـــم . وهـــذا أد  2١٠3شخصـــاا يف حـــوادث الســـري يف عـــا   29١الســـويد، قُتـــل  ويف -٠١

األربعينــــات مــــن القــــرن املا ــــي.  ــــري أن الفــــرتة املمتــــدة مــــن كــــانون الثاين/ينــــاير إىل  منــــذ ُســـجل
طفيفـة يف عـدد الوفيـات. وممـا يثـري القلـق أن عـدد الوفيـات شهدت زيـادة  2١٠2آب/أ سطس 

واإلصــابات املســببة لةعاقــة يتزايــد تزايــداا ســريعاا يف صــفوف الــراجلن وركــاب الــدراجات اهلوائيــة. 
 وشجعت السويد الفرقة العاملة على إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال.

ســــالمة علــــى الطــــرق وعلــــى الســــك  الســــويد مــــشمتراا رفيــــع املســــتوى بشــــأن ال وســــتنظم -٠٠
وفيــات حــوادث الســريا( يســتهدف صــانعي القــرارات يف  يــع  مــن هنائيــاا احلديديــة )امــشمتر احلــد 

حزيران/يونيــه يف  ــوتنربغ )اكــن الطــال  علــى مزيــد  ٠١و 6أحنـاء العــاو. وســُيعقد املــشمتر يــومي 
علـــى ذلـــ ،  وعـــالوة(. /www.trafikverket.se/towardszero مـــن املعلومـــات علـــى العنـــوان التـــايل

 ٠٠إىل  1ستستضــيف الســويد املــشمتر التقــين الــدويل املعــين بتعزيــز ســالمة املركبــات يف الفــرتة مــن 
، يف  ــوتنربغ أيضــاا. واكــن الطــال  علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املــشمتر 2١٠5حزيران/يونيــه 

 ./http://esv2015.com العنوان التايل على

http://www.trafikverket.se/towardszero/
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تركيا عن التقد  الـذي أحرزتـه يف إنشـاء مراكـز ملعاينـة املركبـات، ومنـع اسـتخدا   وأبلغت -٠2
املركبات القداة، وإجراء محالت يف وسائط اإلعال  بشأن السـالمة علـى الطـرق. وقـد  ممثـل عـن 

ة علـى مبـادرة تركيـة بشـأن السـالمة علـى جمموعة دو ـس للسـيارات عر ـاا أطلـع فيـه الفرقـة العاملـ
( هتدف إىل التوعيـة بالسـالمة علـى Traffic is lifeا )على الطريق حيات  بيدي  الطرق بعنوان ا

 .الطرق
الحتـاد األورويب الفرقـة العاملـة بـأن التقـارير اإلحصـائية األوليـة علـى نطـاق الحتـاد  وأبلب -٠3

السـري. وأُطلقــت مــن جديـد عمليــة هتــدف  دثايــات حــو تشــري إىل تزايـد وف 2١٠2األورويب لعـا  
 يُتــوخى إزازهــا هــذا العــا . وســُتقد   مقرتحــات ،إىل اعتمــاد التوجيــه املتعلــق باإلنفــاذ عــرب احلــدود

بشـــأن اســـتعراض التوجيـــه املتعلـــق بـــ دارة ســـالمة البـــت التحتيـــة والتوجيـــه املتعلـــق بـــاملشهالت  أيضـــاا 
 احملرتفـــــن. وسُتنشـــــر الدراســـــات الـــــيت تتنـــــاول مـــــا يســـــمى األوليـــــة والتـــــدريب الـــــدوري للســـــائقن

 امسجالت بيانات السريا على موقع اللجنة على اإلنرتنت حال النتهاء من إزازها.
الرابطة الدولية لصانعي الدراجات الناريـة ورقـة سياسـتها العامـة األخـرية بعنـوان  وعر ت -٠2

ة أسلم للـدراجات الناريـةا )متاحـة علـى العنـوان هنج عاملي لقياد -االطريق املشرتك حنو السالمة 
فيهـــا حملـــة عامـــة عـــن الجتاهـــات العامليـــة يف جمـــال  تقـــد (، www.immamotorcycles.org التـــايل:

ت ممارسة فضلى ُ ع 2١السالمة على الطرق لسائقي الدراجات النارية، وقائمة تضم أكثر من 
مــن كــل أحنــاء العــاو. وأبلغــت الرابطــة أيضــاا عــن النشــام املــوازي املخصــص لســالمة الــدراجات 
 الناريـــــة، الـــــذي نُظـــــم خـــــالل مـــــشمتر قمـــــة املنتـــــدى الـــــدويل للنقـــــل يف ليبزيـــــب بأملانيـــــا يف أيـــــار/

 ، وُشدد فيه على  رورة تعميم مراعاة سياقة الدراجات النارية يف سياسات النقل.2١٠2 مايو
علـــى  ساســـياأل بتـــدريالالحتـــاد الـــدويل للـــدراجات الناريـــة الفرقـــة العاملـــة بـــدليل  أبلـــبو  -٠5

ـــــــدراجات ركـــــــوب ـــــــايل ٠2متـــــــام للعمـــــــو  جمانـــــــاا يف  ، وهـــــــوالناريـــــــة ال ـــــــوان الت : لغـــــــة علـــــــى العن
www.initialridertraining.eu. 

لألفال   منظمة لزر أوروبا أن مشسسة لزر الدولية ستنظم أول مهرجان أورويب وذكرت -٠9
 بـــاب املشـــاركة يف الـــيت تتنـــاول الســـالمة علـــى الطـــرق يف أوائـــل أيار/مـــايو يف بروكســـل. وســـُيفتا

 املهرجان أما   يع بلدان اللجنة القتصادية ألوروبا.
معهد بانون ميلونان عر اا عن األعمال اليت ا طلع هبا مشخراا يف جمال السالمة  وقد  -٠2

 على الطرق.
بشـأن اليــو   2١٠2تنـاول فيـه محلـة عـا   عر ـاا  يـةاحلديدالـدويل للسـك  الحتـاد  وقـد  -٠1

 الدويل للتوعية بكيفية املرور اآلمن يف معابر السكة، اليت تعزز السالمة يف معابر السكة.
األمانــة إحاطــة إىل الفرقــة العاملــة بشــأن الجتمــا  الرابــع الرفيــع املســتوى املعــين  وقــدمت -٠6

، وإعـالن )بـاريس( 2١٠2نيسان/أبريل  ٠9إىل  ٠2املعقود يف الفرتة من  والبيئة والصحةبالنقل 

http://www.immamotorcycles.org/
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الـيت تـدعو الفرقـة العاملـة  ٠2املدينة تتحرك: النان أولا!، ول سـيما الفقـرة  -الوزاري املنبثق عنه 
 وإشارات الطرق. لفتاتبشأن  ٠691إىل النظر يف تعديل اتفاقية عا  

، الوثيقـــة  ـــري ٠5تـــه جلنـــة النقـــل الـــداخلي )الفقـــرة إطـــار متابعـــة الطلـــب الـــذي قدم ويف -2١
 تـديرهااألمانـة أن الـيس  ـة اتفاقيـات قداـة  ـري سـاريةا  أو حت(، ITC (2014) No.11 الرمسية

ا، بالتعــاون اتاملعاهــدايــو   حتــت عنـوانالفرقـة العاملــة. وأبلغــت األمانـة أيضــاا عــن تنظـيم حــدث 
ــــابع ملكتــــب الشــــشون ا ــــة يف األمــــم املتحــــدة، يف مــــع قســــم املعاهــــدات الت ــــه  5لقانوني حزيران/يوني

، للتشــــجيع علــــى النضــــما  إىل اتفاقيــــات األمــــم املتحــــدة بشــــأن الســــالمة علــــى الطــــرق 2١٠2
 مـــــن الوثيقـــــة  ـــــري الرمسيـــــة ٠5وتنفيـــــذها  زيـــــد مـــــن الفعاليـــــة )علـــــى النحـــــو املطلـــــوب يف الفقـــــرة 

(ITC (2014) No.11.) 
فرقــة العاملــة بأهنــا ســتنظم مســتقبالا حــدثن بشــأن الســالمة اخلتــا ، أبلغــت األمانــة ال ويف -2٠

، 2١٠2تشـرين األول/أكتـوبر  ٠9-٠5على الطرق مع حكومـة صـربيا وجملـس التعـاون اإلقليمـي )
، 2١٠2تشـرين الثـاين/نوفمرب  ٠3-٠2بلغراد( ومع املركز الدويل للسياسات املتعلقة بـالكحول )

عـــن احلــــدثن علــــى موقــــع الفرقــــة العاملــــة علــــى  أديـــس أبابــــا(. واكــــن الطــــال  علــــى معلومــــات
 اإلنرتنت.

 ( 8691اتفاقية السير على الطرق ) -رابعاا  
 (من جدول األعمال 3البند )

 للمركبات التقنية واألنظمة( 8691) الطرق على السير اتفاقية بي  االتساق -ألف 
مكـــرراا مـــن  5 قرتحـــة للفقـــرةاألمانـــة معلومـــات ندثـــة عـــن حالـــة التعـــديالت امل قـــدمت -22
ــــدا 36مــــن املــــادة  ٠، والفقــــرة 1 املــــادة ( C.N.569.2014) . وأصــــدر األمــــن العــــا  إشــــعار اإلي
 .2١٠2أيلول/سبتمرب  23 يف
قــــدمتها حكومـــــة  الــــيت ECE/TRANS/WP.1/2014/7 الفرقــــة العاملــــة الوثيقــــة وناقشــــت -23

. ووافقت بالسيارات ذاتية القيادة السويد، وأبرزت فيها أمهية مواصلة الفرقة تناول املسائل املتعلقة
الفرقة العاملة على أمهية هذا املو ـو . وقـررت إصـدار وثيقـة )سـتعدها إسـبانيا وإيطاليـا وبلجيكـا 

حتليل ودراسة مو و  دور السائق داخـل سـيارة  ستتناول القادمةوالسويد وفرنسا وفنلندا( للدورة 
ة. ويف الوقــت نفســه، تتــوخى الفرقــة العاملــة ذات معــدات مشمتتــة أكثــر تطــوراا، يف ســياق التفاقيــ

يتسـت تبـادل اآلراء  كـي القادمةاحلصول على وجهات نظر اخلرباء وأصحاب املصلحة يف الدورة 
على حنو سليم وتلقي إرشادات وعناصر إ ـافية للمضـي قـدماا يف دراسـة املو ـو  املـذكور أعـاله 

 وتناوله من الناحية القانونية.
بالصــيغة املقرتحــة أصــالا يف  5العاملــة النظــر يف مقرتحــات تعــديل املرفــق الفرقــة  وواصــلت -22

أعـــــــــــدت األمانـــــــــــة الوثيقــــــــــــة  ،. وتيســـــــــــرياا للمناقشـــــــــــاتECE/TRANS/WP.1/2011/4 الوثيقـــــــــــة



ECE/TRANS/WP.1/147 

7 GE.14-19728 

ECE/TRANS/WP.1/2011/4/Rev.3،  ـــن فيهـــا الـــيت تتضـــمن مقرتحـــات التعـــديالت األصـــلية )تُب
ريض( الـــيت ل يـــزال يتعـــن أن تناقشـــها الفرقـــة العناصـــر احملذوفـــة مشـــطوبة واإل ـــافات دـــرف عـــ

العاملة، واجلـزء ااملتبقـيا مـن الـنص املتفـق عليـه اتفاقـاا مشقتـاا )بنـاءا علـى املناقشـات الـيت جـرت يف 
الـــدورات الســـابقة(. ونظـــرت الفرقـــة العاملـــة يف بعـــض مقرتحـــات التعـــديالت املتبقيـــة. وطُلـــب إىل 

ستعكس التغيريات املتفق عليهـا  اليت ECE/TRANS/WP.1/2011/4/Rev.4 األمانة أن تعد الوثيقة
 يف هذه الدورة.

مـن  املقدمـة ECE/TRANS/WP.1/2014/2 الفرقة العاملة تأجيل النظر يف الوثيقـة وقررت -25
املقدمـة يف صـيغة تتـيا تتبـع  9الرابطة الدولية لصانعي الدراجات الناريـة والوثيقـة  ـري الرمسيـة رقـم 

و املطلــوب يف الــدورة الســابقة للفرقــة العاملــة. وُدعيــت الرابطــة إىل أن تقــد  التغيــريات علــى النحــ
، كـــي تُتـــام باللغـــات الرمسيـــة 9رمسيـــة اســـتناداا إىل الوثيقـــة  ـــري الرمسيـــة رقـــم  وثيقـــة القادمـــةللـــدورة 

 الثالث للجنة القتصادية ألوروبا.
، ودعـــت منظمـــة 2و ٠تن الفرقـــة العاملـــة إرجـــاء النظـــر يف الـــوثيقتن  ـــري الـــرمسي وقـــررت -29

رمسيتــن   كــوثيقتن القادمــةوتقــداهما للــدورة  -بالقــدر الــالز   -لزر أوروبــا إىل تنقــيا الــوثيقتن 
 كي تُتاحا باللغات الرمسية الثالث للجنة.

 السيارات قيادة رخص -باء 
يــادة قالفرقــة العاملــة يف مقــرتم بشــأن احللــول املناســبة لالعــرتاف املتبــادل بــرخص  نظــرت -22

أعــــده فريــــق اخلــــرباء  ــــري الرمســــي الــــذي يتــــألف مــــن ممثلــــي فرنســــا ولكســــمربغ واحتــــاد  ،الســــيارات
 واعُتمــدت(. ECE/TRANS/WP.1/2014/8) الســيارات الــدويل واملنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس

الوثيقــة وترقــرر أن تو ــع يف شــكل يســهل أن توزعــه األمانــة علــى احلكومــات والكيانــات املســشولة 
 .لقيادة السياراتإصدار الرخص الدولية عن 
الفرقــة العاملـــة عــن الشـــكر لألمانــة واملنظمــة والحتـــاد علــى إعـــداد الوثيقــة  ـــري  وأعربــت -21

الــذي أوصــى بو ـع خطــط عمــل متوازيــة ملقرتحــات التعــديالت  ٠، وأيــدت اخليــار 3الرمسيـة رقــم 
علـى النحـو املبـن  احملليـة قيادةالورخص  الدولية قيادةالو ري ذل  من اإلجراءات املتصلة برخص 

 عر ـاا  القادمـةيف الوثيقة  ري الرمسية. وطلبـت الفرقـة العاملـة أيضـاا إىل األمانـة أن تقـد  يف الـدورة 
 قيــادةاليتضــمن خيــارات بشــأن نطــاق الوصــول إىل قاعــدة البيانــات اإللكرتونيــة املقرتحــة لــرخص 

 .الدولية
)ب( ٠3د الطــرف املتعاقــد الشــري   وجــب الفقــرتن لضــيق الوقــت، و ُدــد د بعــ ونظــراا  -26
. وســـتنظر الفرقـــة العاملــة يف هـــذا اجلانــب علـــى ســـبيل 3)ب( مــن الوثيقـــة  ــري الرمسيـــة رقــم 22و

 .القادمةاألولوية يف دورهتا 
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 التسجيل لوحات -جيم 
 2مـــــن املرفـــــق  ٠ناقشـــــت الفرقـــــة العاملـــــة واعتمـــــدت مقـــــرتم بلجيكـــــا تعـــــديل الفقـــــرة  -3١
(ECE/TRANS/WP.1/2014/9 )( للســـمام ب صـــدار لوحـــات التســـجيل )ذات الطـــابع الشخصـــي

اليت ل تتضمن سوى احلروف. ويرد املقرتم املعتمد وتفسريُه يف مرفـق هـذا التقريـر. وطلبـت الفرقـة 
 العاملة إىل األمانة أن تبلب األمن العا   قرتم هذا التعديل.

رررل التفاقيررر -خامساا    8691ة السرررير علرررى الطررررق لعرررا  االتفررراق األوروبررري المتم 
(8698 ) 
 (من جدول األعمال 2البند )

أل حاجـة إليهـا يف  وقـررت ECE/TRANS/WP.1/2014/3 الفرقـة العاملـة الوثيقـة ناقشت -3٠
الــذي اعُتمــد يف دورهتــا املعقــودة يف  ٠691 ــوء مقــرتم تعــديل اتفاقيــة الســري علــى الطــرق لعــا  

حكومــات أملانيــا وبلجيكــا  ووافقــت(. Corr.1و ECE/TRANS/WP.1/145) 2١٠2 آذار/مــارن
 وفرنسا والنمسا على سحب مقرتحها.

تلــتمس األمانــة موافقــة الفرقــة العاملــة لتوزيــع اســتبيان علــى  يــع األطــراف املتعاقــدة  وو -32
ــــة للحصــــول علــــى تقــــديرات ملســــتوى تنفيــــذ األحكــــا  املتصــــلة بشــــهادات  ــــة التقنيــــة الدولي املعاين

البنـد مـن جـدول األعمـال إىل حـن انعقـاد  هـذاالنظـر يف راا، املرفـق( نظـراا لتأجيـل مكر  29 )البند
 الدورة القادمة.

 ( 8696) الطرق على السير اتفاقية -سادساا  
 (األعمال جدول من 5 البند)

تقــــــرتم تعــــــديل  الــــــيت ECE/TRANS/WP.1/2014/4 الفرقــــــة العاملــــــة يف الوثيقــــــة نظــــــرت -33
ى تنقيحــــه بــــاقرتام تعــــديالت وبعــــد املناقشــــة، اتفــــق مشيــــدو املقــــرتم علــــمــــن التفاقيــــة.  1 املــــادة
. وُدعيـــت حكومـــات إيطاليـــا ســـو اتامليف الوقـــت ذاتـــه، فضـــالا عـــن إعـــادة صـــيا ة  22 للمـــادة

 .القادمةوبلجيكا وفرنسا والنمسا إىل إعادة تقدمي الوثيقة املنقحة يف الدورة 
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 (8691اتفاقية الفتات وإشارات الطرق ) -سابعاا  
 (من جدول األعمال 9البند )

 الخبراء المعني بالفتات وإشارات الطرق فريق -ألف 
األمانــــة حملــــة عامــــة عــــن الــــدورة األوىل لفريــــق اخلــــرباء املعــــين بالفتــــات وإشــــارات  قــــدمت -32

الطـــرق. ورحبـــت الفرقـــة العاملـــة بالتقـــد  الـــذي أحـــرزه فريـــق اخلـــرباء، وطلبـــت إىل األمانـــة أن تعـــد 
 ئي )فور انتهاء الفريق من عمله( وتطبعه وتتيحه للعمو .التقرير النها

لضــيق الوقــت، و تنــاقق الفرقــة العاملــة دعــوة وزاريــة إىل دــث التعــديالت املقــرتم  ونظــراا  -35
واإلشــارات  الالفتــاتب والــيت تتعلــق ٠691إدخاهلــا علــى اتفاقيــة لفتــات وإشــارات الطــرق لعــا  

راجلن علــــى النحــــو املنصــــون عليــــه يف إعــــالن بــــاريس اخلاصــــة بــــراكا الــــدراجات اهلوائيــــة والــــ
ألن هــذا  ،والبيئــة والصــحة( املوقــع يف الجتمــا  الرابــع الرفيــع املســتوى املعــين بالنقــل ٠2 )الفقــرة

 البند من جدول األعمال أرجئ إىل حن انعقاد الدورة القادمة.

 تعديل الفتات الرسائل المتغيرة مقترحات -باء 
 ة العاملـــة هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال بســـبب عـــد  تقـــدمي الوثيقـــةتنـــاقق الفرقـــ و -39

ECE/TRANS/WP.1/2014/5/Rev.1 .القادمة هبذا املو و  إىل  اية الدورة وسُيحتفظ. 

 ( R.E.1القرار الموحد بشأن السير على الطرق ) -ثامناا  
 (من جدول األعمال 2البند )

 النظا  اآلم  نهج -ألف 
 ECE/TRANS/WP.1/2014/6/Rev.1ت، و تنــاقق الفرقــة العاملــة الوثيقــة لضــيق الوقــ نظــراا  -32
تتضمن مقرتحات السويد إدخال تعديالت إلدراج هنج النظا  اآلمن يف القرار املوحـد بشـأن  اليت

الفرقة العاملة على إرجاء مناقشة هذا البند إىل حن انعقـاد  ووافقت(. R.E.1) السري على الطرق
عربــت الســويد عــن قلقهــا مــن أن الفرقــة العاملــة و تــتمكن مــن النظــر يف هــذه . وأالقادمــةالــدورة 

 الوثيقة خالل هذه الدورة.

 المتعددة التخصصات في حوادث التصاد  التحقيقات -باء 
 ECE/TRANS/WP.1/2013/6/Rev.1لضـيق الوقــت، و تبحـث الفرقــة العاملـة الوثيقــة  نظـراا  -31
آلن فصـل إ ــايف قدمتـه حكومـة فنلنـدا. ووافقـت الفرقـة العاملــة قـدمتها السـويد وأُدرج فيهـا ا الـيت
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. وأعربـت السـويد عـن قلقهـا مـن أن القادمـةعلى إرجاء مناقشة هذا البند إىل حن انعقاد الـدورة 
 الفرقة العاملة و تتمكن من النظر يف هذه الوثيقة خالل هذه الدورة والدورات الثالث السابقة.

 قيادةالالمتعلقة بعد  التركيز أثناء التعديالت  مقترحات -جيم 
لضيق الوقت، أُرجئت مناقشة هذا البنـد إىل حـن انعقـاد الـدورة القادمـة. وو تقـد   نظراا  -36

 .2الوثيقة  ري الرمسية رقم 
 

 ( R.E.2القرار الموحد بشأن السير على الطرق ) -تاسعاا  
 (من جدول األعمال 1البند )

 آمنة للسيارات مواقف -ألف 
 لضيق الوقت، أُرجئت مناقشة هذا البند إىل حن انعقاد الدورة القادمة. نظراا  -2١

 التلقائي للسرعة بي  نقطتي  الضبط -باء 
 لضيق الوقت، أُرجئت مناقشة هذا البند إىل حن انعقاد الدورة القادمة. نظراا  -2٠

  فررررري معرررررابر السرررررتةفريرررررق الخبرررررراء المعنررررري بتحسررررري  سرررررالمة المررررررور  -عاشراا  
 (من جدول األعمال 6البند )
األمانــة حملــة عامــة عــن نتــائج الــدورة الثانيــة لفريــق اخلــرباء املعــين بتحســن ســالمة  قــدمت -22

. ورحبـــت الفرقــــة العاملــــة 2١٠2أيار/مــــايو  ٠3و ٠2املـــرور يف معــــابر الســــكة، املعقـــودة يــــومي 
نتهـاء الفريـق مـن عملـه( وتطبعـه بالتقد  احملرز، وطلبـت إىل األمانـة أن تعـد التقريـر النهـائي )فـور ا

 وتتيحه للعمو .
األمانــة أيضــاا فيلمــاا يــروج لتعزيــز ســالمة املــرور يف معــابر الســكة، أُنــتج بشــراكة  وعر ــت -23

الدويل للسك  احلديدية  ناسـبة اليـو  الـدويل للتوعيـة بكيفيـة املـرور  والحتاد مع حكومة سويسرا
 (.www.unece.org/trans/main/welcwp1.html) 2١٠2اآلمن يف معابر السكة لعا  
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  الطرق على السالمة أجل م  العمل عقد -عشر حادي
 (األعمال جدول من ٠١ البند)

 الداخلي ونظامها العاملة الفرقة اختصاصات استعراض -ألف 
 لضيق الوقت، أُرجئت مناقشة هذا البند إىل حن انعقاد الدورة القادمة. نظراا  -22

 الطرق على السالمة أجل م  العمل وعقد املةالع الفرقة -باء 
 لضيق الوقت، أُرجئت مناقشة هذا البند إىل حن انعقاد الدورة القادمة. نظراا  -25

 مجرال في العالمية الممارسات أفضل م  مختارة مجموعة بشأن مستديرة مائدة -جيم 
 المرور حركة سالمة
 2١٠5تديرة يف إطــار دورة آذار/مــارن رحبــت الفرقــة العاملــة بــاقرتام تنظــيم مائــدة مســ -29
(ECE/TRANS/WP.1/2014/10 وبنــاءا علــى مشــرو  املقــرتم، طلبــت الفرقــة العاملــة إىل األمانــة .)

أن تتشاور مع اللجان اإلقليميـة األخـرى، ول سـيما جلنـة األمـم املتحـدة القتصـادية والجتماعيـة 
كة يف هــذا احلــدث. وطلبــت رئيســة الفرقــة آلســيا واحملــيط اهلــادف، ملعرفــة مــدى اهتمامهــا باملشــار 

 العاملة إىل أمانة اللجنة القتصادية ألوروبا أن تطلعها يف الوقت املناسب على نتائج املشاورات.

  أخرى مسائل -عشر ثاني 
 (األعمال جدول من ٠٠ البند)

 تناقق الفرقة العاملة أي مسائل أخرى. و -22

  القادمةتاريخ الدورة  -ثالث عشر
 (من جدول األعمال ٠2لبند ا)
يف  2١٠5آذار/مـارن  29إىل  23الدورة السبعون للفرقة العاملة يف الفرتة مـن  ستعقد -21

 جنيف.
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  المتتب أعضاء انتخاب -عشر رابع 
 (األعمال جدول من ٠3 البند)
إىل  2١٠5الفرقــــة العاملــــة أعضــــاء مكتبهــــا للفــــرتة املمتــــدة مــــن آذار/مــــارن  انتخبــــت -26

. وانُتخبـــــت الســـــيدة ل. إيوريـــــو )إيطاليـــــا( رئيســـــة  وانُتخـــــب الســـــيد د. 2١٠9مرب أيلول/ســـــبت
 ميرتوشن )الحتاد الروسي( والسيد ج. فاملان )فرنسا( نائبن للرئيسة.

  والستي  التاسعة الدورة تقرير اعتماد -عشر خامس
 (األعمال جدول من ٠2 البند)

 عة والستن.الفرقة العاملة تقرير دورهتا التاس اعتمدت -5١
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 المرفق

 8691التفاقية السير على الطرق لعا   2م  المرفق  8تعديل الفقرة   
 :٠يلي النص احلايل للفقرة  فيما 

مـن هـذه التفاقيـة إمـا مـن أرقـا   39و 35رقم التسجيل املشـار إليـه يف املـادتن  يتكون -٠ا
الالتينيـة.  ــري أنـه اــوز اســتخدا  أو مـن أرقــا  وحـروف. وتكــون األرقـا  بالعربيــة واحلـروف كبــرية ب

أرقــا  أو حــروف أخــرى، ويف هــذه احلالــة ُيكــر ر رقــم التســجيل باألرقــا  العربيــة واحلــروف الالتينيــة 
 الكبريةا.
 كاآليت )اإل افات مبينة باخلط العريض(:  ٠الفقرة  وتُعدل 

إمـا مـن أرقـا   مـن هـذه التفاقيـة 39و 35رقم التسجيل املشـار إليـه يف املـادتن  يتكون -٠ا
أو مـن أرقـا  وحـروف. وتكـون األرقـا  بالعربيـة واحلـروف كبـرية بالالتينيـة.  ـري أنـه  م  حروف أو

ـــة  اـــوز اســـتخدا  أرقـــا  أو حـــروف أخـــرى، ويف هـــذه احلالـــة ُيكـــر ر رقـــم التســـجيل باألرقـــا  العربي
 واحلروف الالتينية الكبريةا.

 :كاآليت  املعدلة بصيغتها ٠نص الفقرة  وُيصبا 
مـن هـذه التفاقيـة إمـا مـن أرقـا   39و 35رقم التسجيل املشـار إليـه يف املـادتن  يتكون -٠ا

أو مـن حـروف أو مــن أرقـا  وحــروف. وتكـون األرقــا  بالعربيـة واحلــروف كبـرية بالالتينيــة.  ـري أنــه 
ـــة  اـــوز اســـتخدا  أرقـــا  أو حـــروف أخـــرى، ويف هـــذه احلالـــة ُيكـــر ر رقـــم التســـجيل باألرقـــا  العربي

 واحلروف الالتينية الكبريةا.

 تفسيرية مقدمة م  حتومة بلجيتا مالحظة  
مــن التعــديل هــو الســمام، يف حركــة املــرور الدوليــة، بأرقــا  التســجيل الــيت حتتــوي  الغــرض -٠

مـن  ٠على احلروف فقط )كما هو احلال فعالا بالنسبة إىل األرقا (. فوفقاا للصيغة احلالية للفقـرة 
رقم تسجيل يتألف من  حتملما يف حركة السري الدولية باستخدا  املركبات اليت ، ل ُيس2املرفق 

 حروف فقط.
وســـائل تشـــمل مـــثالا حتديـــد اهلويـــة بكـــامريات مراقبـــة  باســـتخدا منظـــور اإلنفـــاذ،  ومـــن -2

مـن أرقـا  فقـط أو مـن  أتـألف سـواء  السـرعة، يبـدو أن رقـم التسـجيل يبقـى فعـالا يف كـل األحـوال 
 من أرقا  وحروف، ما دا  فريداا ويسما بتحديد هوية صاحب املركبة.حروف فقط أو 

    


