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أوالا -الحضور
 -٠عقدت الفرقـة العاملـة املعنيـة بسـالمة السـري علـى الطـرق (الفرقـة العاملـة) دورهتـا التاسـعة
والســتن يف جنيــف يف الفــرتة مــن  22إىل  22أيلــول/ســبتمرب  ،2١٠2برئاســة الســيدة ل .إيوريــو
(إيطاليا) .وشارك يف الدورة ممثلو الدول األعضاء التالية :الحتاد الروسي وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا
والربتغ ــال وبلجيك ــا وتركي ــا واجلمهوري ــة التش ــيكية وال ــدا رك وروماني ــا وس ــلوفاكيا والس ــويد وفرنس ــا
وفنلندا ولتفيا ولكسمربغ والنمسا.
-2
واليابان.

وشــارك أيضـا ممــثالن عــن دولتــن ــري عضــوين يف اللجنــة القتصــادية ألوروبــا ،مهــا اهلنــد

 -3وحضر ممثلون أيضا عن الحتاد األورويب واملنظمات ري احلكومية التالية :الحتاد الدويل
لل ــدراجات الناري ــة ،والحت ــاد ال ــدويل للس ــك احلديدي ــة ،والحت ــاد ال ــدويل للنق ــل عل ــى الط ــرق،
والتحالف السياحي الدويل واحتاد السيارات الـدويل ،والرابطـة الدوليـة لصـانعي الـدراجات الناريـة،
واملعه ــد اليون ــاين للس ــالمة عل ــى الط ــرق اب ــانون ميلون ــانا ،واملنظم ــة الدولي ــة لتوحي ــد املق ــاييس،
ومنظمة لزر أوروبا .وشاركت أيضا السيدة مونيكا برونن ،وهي مستشارة مستقلة من الوليـات
املتحدة األمريكية ،بصفة مراقبة ،وشاركت جامعة فرزبورغ (أملانيا) هبذه الصفة كذل .

ثانيا -إقرار جدول األعمال

(البند  ٠من جدول األعمال)
-2

أقرت الفرقة العاملة جدول أعمال الدورة (.)ECE/TRANS/WP.1/146

ثالثا -األنشطة التي تهم الفرقة العاملة
(البند  2من جدول األعمال)

 -5أُبلغت الفرقة العاملة بالتطورات األخرية املتصلة بالسالمة علـى الطـرق .وعر ـت الوفـود
الوطنية واملنظمات الدولية أنشطة ومبادرات وطنية أو دولية متعلقة بالسالمة علـى الطـرق ،ـا يف
ذلـ التغيـريات الــيت أُدخلــت أخـريا علــى تشـريعاهتا اخلاصــة بالســري علــى الطــرق أو الــيت ســتُدخل
مستقبالا.
 -9فق ــد أبلغ ــت بلجيك ــا ع ــن و ــع إط ــار ق ــانوين جدي ــد يس ــما للبل ــديات باس ــتحداث
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
ري أن ذل يقتضي أولا اتفاقـا بـن البلديـة واملـدعي العـا  .وأبلغـت بلجيكـا الفرقـة العاملـة أيضـا
بتنظيم مائدة مستديرة بشـأن نظـم النقـل الذكيـة (يـومي  ٠2و ٠1تشـرين الثـاين/نوفمرب ،2١٠2
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بربوكســل) بالتعــاون مــع اللجنــة القتصــادية ألوروبــا .وهتــدف هــذه املائــدة عمومـ ا إىل استكشــاف
السبل اليت تتيا للجنـة إمكانيـة التوصـل إىل هنـج متنـا م لتطـوير الـنظم التعاونيـة والسـيارات ذاتيـة
القي ــادة وتقييمه ــا ومناقش ــة ود ــث دور اللجن ــة يف تنس ــيق الرس ــائل املبين ــة عل ــى لفت ــات الرس ــائل
املتغرية.
 -2وشهدت فرنسا يف عـا  2١٠3تراجـع عـدد قتلـى حـوادث السـري إىل  3 291شخصـا
(اخنفاض بنسبة  ٠٠يف املائة مقارنة بالسنة السابقة) .وتعين هذه البيانات وقو مخسـة قتلـى مـن
كــل  ٠١١ ١١١نســمة يف حـوادث الســري ،بينمــا تبلــب هــذه النســبة  2.1يف الســويد ،و 2.6يف
اململك ــة املتح ــدة .ويف األش ــهر الس ــتة األوىل م ــن ع ــا  ،2١٠2ش ــهدت فرنس ــا وبل ــدان أخ ــرى
أعضاء يف الحتاد األورويب زيادة يف عدد وفيات حوادث السري .وتوقف هذا الجتاه يف فرنسا يف
متوز/يوليه وآب/أ سطس .وأعلنت فرنسـا أهنـا ستشـارك يف تنظـيم مـشمتر بشـأن عـد الرتكيـز أثنـاء
القيــادة يف مدينــة كيبي ـ (كنــدا) ،يــومي  2و 1تش ـرين األول/أكتــوبر  .2١٠2وسيشــارك الوفــد
الفرنسـ ــي أيض ـ ـا يف م ـ ـشمتر رفيـ ــع املسـ ــتوى بشـ ــأن االشـ ــباب والسـ ــالمة علـ ــى الطـ ــرقا يف داكـ ــار
(السنغال) سيُعقد يومي  9و 2تشرين الثاين/نوفمرب .2١٠2
 -1وأعلنــت إيطاليــا أهنــا ســتعقد خــالل رئاســتها لالحتــاد األورويب م ـشمترا بشــأن التحــديات
اجملتمعية املرتبطة بسالمة النقل والبحث عن احللـول ،يـومي  2و 5كـانون األول/ديسـمرب 2١٠2
يف جنوة ،بالتعاون مع املفو ية األوروبية.
 -6وأبل ــب الحت ــاد الروس ــي ع ــن إدخ ــال تغي ـ ـريات يف اآلون ــة األخ ــرية عل ــى تطبي ــق الت ــأمن
اإلجبــاري للســيارات ،تشــمل إمكانيــة مــلء اســتمارات تقريــر احلــادث دون حضــور الشــرطة إىل
موقعه .وكانت وفود الفرقة العاملة قـد ُدعيـت إىل املشـاركة يف املـشمتر الـدويل للسـالمة علـى الطـرق
الذي ُعقد يف سان بيرتسبورغ بالحتاد الروسي يف  25أيلول/سبتمرب .2١٠2

 -٠١ويف الس ــويد ،قُت ــل  29١شخص ـ ا يف حـ ـوادث الس ــري يف ع ــا  .2١٠3وه ــذا أد رق ــم
ُس ــجل من ــذ األربعين ــات م ــن الق ــرن املا ــي .ــري أن الف ــرتة املمت ــدة م ــن ك ــانون الثاين/ين ــاير إىل
آب/أ سطس  2١٠2شهدت زيـادة طفيفـة يف عـدد الوفيـات .وممـا يثـري القلـق أن عـدد الوفيـات
واإلصــابات املســببة لةعاقــة يتزايــد تزايــدا سـريع ا يف صــفوف ال ـراجلن وركــاب الــدراجات اهلوائيــة.
وشجعت السويد الفرقة العاملة على إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال.
 -٠٠وس ــتنظم الس ــويد م ـ ـشمترا رفي ــع املس ــتوى بش ــأن الس ــالمة عل ــى الط ــرق وعل ــى الس ــك
احلديديــة (ام ـشمتر احلــد هنائيـ ا مــن وفيــات حـوادث الســريا) يســتهدف صــانعي القـرارات يف يــع
أحنـاء العــاو .وســيُعقد املـشمتر يــومي  6و ٠١حزيران/يونيــه يف ــوتنربغ (اكــن الطــال علــى مزيــد
مــن املعلوم ــات علــى العن ـوان التــايل  .)www.trafikverket.se/towardszero/وع ــالوة علــى ذل ـ ،
ستستضــيف الســويد امل ـشمتر التقــين الــدويل املعــين بتعزيــز ســالمة املركبــات يف الفــرتة مــن  1إىل ٠٠
حزيران/يونيــه  ،2١٠5يف ــوتنربغ أيض ـ ا .واكــن الطــال علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن امل ـشمتر
على العنوان التايل .http://esv2015.com/
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 -٠2وأبلغت تركيا عن التقد الـذي أحرزتـه يف إنشـاء مراكـز ملعاينـة املركبـات ،ومنـع اسـتخدا
املركبات القداة ،وإجراء محالت يف وسائط اإلعال بشأن السـالمة علـى الطـرق .وقـد ممثـل عـن
جمموعة دو ـس للسـيارات عر ـا أطلـع فيـه الفرقـة العاملـة علـى مبـادرة تركيـة بشـأن السـالمة علـى
الطرق بعنوان ا على الطريق حيات بيدي ا ( )Traffic is lifeهتدف إىل التوعيـة بالسـالمة علـى
الطرق.
 -٠3وأبلب الحتـاد األورويب الفرقـة العاملـة بـأن التقـارير اإلحصـائية األوليـة علـى نطـاق الحتـاد
األورويب لعـا  2١٠2تشــري إىل تزايـد وفيــات حــوادث السـري .وأُطلقــت مــن جديـد عمليــة هتــدف
إىل اعتمــاد التوجيــه املتعلــق باإلنفــاذ عــرب احلــدود ،يُتــوخى إزازهــا هــذا العــا  .وســتُقد مقرتحــات
أيض ـا بشــأن اســتعراض التوجيــه املتعلــق ب ـ دارة ســالمة البــت التحتيــة والتوجيــه املتعلــق بــاملشهالت
األوليـ ــة والتـ ــدريب ال ـ ــدوري للسـ ــائقن احملرتف ـ ــن .وستُنشـ ــر الدراس ـ ــات الـ ــيت تتن ـ ــاول مـ ــا يس ـ ــمى
امسجالت بيانات السريا على موقع اللجنة على اإلنرتنت حال النتهاء من إزازها.
 -٠2وعر ت الرابطة الدولية لصانعي الدراجات الناريـة ورقـة سياسـتها العامـة األخـرية بعنـوان
االطريق املشرتك حنو السالمة  -هنج عاملي لقيادة أسلم للـدراجات الناريـةا (متاحـة علـى العنـوان
الت ــايل ،)www.immamotorcycles.org :تق ــد فيه ــا حمل ــة عام ــة ع ــن الجتاه ــات العاملي ــة يف جم ــال
السالمة على الطرق لسائقي الدراجات النارية ،وقائمة تضم أكثر من  2١ممارسة فضلى ُ عت
مــن كــل أحنــاء العــاو .وأبلغــت الرابطــة أيض ـ ا عــن النشــام امل ـوازي املخصــص لســالمة الــدراجات
الناري ـ ــة ،ال ـ ــذي نُظ ـ ــم خ ـ ــالل مـ ـ ـشمتر قم ـ ــة املنت ـ ــدى ال ـ ــدويل للنق ـ ــل يف ليبزي ـ ــب بأملاني ـ ــا يف أي ـ ــار/
وشدد فيه على رورة تعميم مراعاة سياقة الدراجات النارية يف سياسات النقل.
مايو ُ ،2١٠2
 -٠5وأبلــب الحتــاد الــدويل للــدراجات الناريــة الفرقــة العاملــة بــدليل التــدريب األساســي علــى
رك ـ ـ ــوب ال ـ ـ ــدراجات الناري ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو مت ـ ـ ــام للعم ـ ـ ــو جمان ـ ـ ـا يف  ٠2لغ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى العن ـ ـ ـوان الت ـ ـ ــايل:
.www.initialridertraining.eu
 -٠9وذكرت منظمة لزر أوروبا أن مشسسة لزر الدولية ستنظم أول مهرجان أورويب لألفال
ال ــيت تتن ــاول الس ــالمة عل ــى الط ــرق يف أوائ ــل أيار/م ــايو يف بروكس ــل .وس ــيُفتا ب ــاب املش ــاركة يف
املهرجان أما يع بلدان اللجنة القتصادية ألوروبا.
 -٠2وقد معهد بانون ميلونان عر ا عن األعمال اليت ا طلع هبا مشخرا يف جمال السالمة
على الطرق.
 -٠1وقـد الحتـاد الـدويل للسـك احلديديـة عر ـا تنـاول فيـه محلـة عـا  2١٠2بشـأن اليــو
الدويل للتوعية بكيفية املرور اآلمن يف معابر السكة ،اليت تعزز السالمة يف معابر السكة.
 -٠6وقــدمت األمانــة إحاطــة إىل الفرقــة العاملــة بشــأن الجتمــا الرابــع الرفيــع املســتوى املعــين
بالنقل والصحة والبيئة املعقود يف الفرتة من  ٠2إىل  ٠9نيسان/أبريل  ،2١٠2وإعـالن (بـاريس)
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الوزاري املنبثق عنه  -املدينة تتحرك :النان أولا! ،ول سـيما الفقـرة  ٠2الـيت تـدعو الفرقـة العاملـة
إىل النظر يف تعديل اتفاقية عا  ٠691بشأن لفتات وإشارات الطرق.
 -2١ويف إطــار متابعــة الطلــب الــذي قدمتــه جلنــة النقــل الــداخلي (الفقــرة  ،٠5الوثيقــة ــري
الرمسية  ،)ITC (2014) No.11أو حت األمانـة أن الـيس ـة اتفاقيـات قداـة ـري سـاريةا تـديرها
الفرقـة العاملــة .وأبلغــت األمانـة أيضـا عــن تنظـيم حــدث حتــت عنـوان ايــو املعاهــداتا ،بالتعــاون
م ــع قس ــم املعاه ــدات الت ــابع ملكت ــب الش ــشون القانوني ــة يف األم ــم املتح ــدة ،يف  5حزيران/يوني ــه
 ،2١٠2للتش ــجيع عل ــى النض ــما إىل اتفاقي ــات األم ــم املتح ــدة بش ــأن الس ــالمة عل ــى الط ــرق
وتنفيـ ــذها زيـ ــد مـ ــن الفعاليـ ــة (علـ ــى النحـ ــو املطلـ ــوب يف الفقـ ــرة  ٠5مـ ــن الوثيقـ ــة ـ ــري الرمسيـ ــة
(.)ITC (2014) No.11
 -2٠ويف اخلتــا  ،أبلغــت األمانــة الفرقــة العاملــة بأهنــا ســتنظم مســتقبالا حــدثن بشــأن الســالمة
على الطرق مع حكومـة صـربيا وجملـس التعـاون اإلقليمـي ( ٠9-٠5تشـرين األول/أكتـوبر ،2١٠2
بلغراد) ومع املركز الدويل للسياسات املتعلقة بـالكحول ( ٠3-٠2تشـرين الثـاين/نوفمرب ،2١٠2
أدي ــس أباب ــا) .واك ــن الط ــال عل ــى معلوم ــات ع ــن احل ــدثن عل ــى موق ــع الفرق ــة العامل ــة عل ــى
اإلنرتنت.

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

ألف -االتساق بي اتفاقية السير على الطرق ( )8691واألنظمة التقنية للمركبات
 -22ق ــدمت األمان ــة معلوم ــات ندث ــة ع ــن حال ــة التع ــديالت املقرتح ــة للفق ــرة  5مك ــررا م ــن
امل ــادة  ،1والفق ــرة  ٠م ــن امل ــادة  .36وأص ــدر األم ــن الع ــا إش ــعار اإلي ــدا ()C.N.569.2014
يف  23أيلول/سبتمرب .2١٠2
 -23وناقشـ ــت الفرقـ ــة العاملـ ــة الوثيقـ ــة  ECE/TRANS/WP.1/2014/7الـ ــيت قـ ــدمتها حكومـ ــة
السويد ،وأبرزت فيها أمهية مواصلة الفرقة تناول املسائل املتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة .ووافقت
الفرقة العاملة على أمهية هذا املو ـو  .وقـررت إصـدار وثيقـة (سـتعدها إسـبانيا وإيطاليـا وبلجيكـا
والسويد وفرنسا وفنلندا) للدورة القادمة ستتناول حتليل ودراسة مو و دور السائق داخـل سـيارة
ذات معــدات مشمتتــة أكثــر تطــورا ،يف ســياق التفاقي ـة .ويف الوقــت نفســه ،تتــوخى الفرقــة العاملــة
احلصول على وجهات نظر اخلرباء وأصحاب املصلحة يف الدورة القادمة كـي يتسـت تبـادل اآلراء
على حنو سليم وتلقي إرشادات وعناصر إ ـافية للمضـي قـدم ا يف دراسـة املو ـو املـذكور أعـاله
وتناوله من الناحية القانونية.
 -22وواصــلت الفرقــة العاملــة النظــر يف مقرتحــات تعــديل املرفــق  5بالصــيغة املقرتحــة أصـالا يف
الوثيق ـ ـ ـ ـ ــة  .ECE/TRANS/WP.1/2011/4وتيسـ ـ ـ ـ ـ ـريا للمناقش ـ ـ ـ ـ ــات ،أع ـ ـ ـ ـ ــدت األمان ـ ـ ـ ـ ــة الوثيق ـ ـ ـ ـ ــة
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 ،ECE/TRANS/WP.1/2011/4/Rev.3ال ــيت تتض ــمن مقرتح ــات التع ــديالت األص ــلية (تُب ــن فيه ــا
العناص ــر احملذوف ــة مش ــطوبة واإل ــافات د ــرف عـ ـريض) ال ــيت ل يـ ـزال يتع ــن أن تناقش ــها الفرق ــة
العاملة ،واجلـزء ااملتبقـيا مـن الـنص املتفـق عليـه اتفاقـا مشقتـا (بنـاءا علـى املناقشـات الـيت جـرت يف
الــدورات الســابقة) .ونظــرت الفرقــة العاملــة يف بعــض مقرتحــات التعــديالت املتبقيــة .وطُلــب إىل
األمانة أن تعد الوثيقة  ECE/TRANS/WP.1/2011/4/Rev.4اليت ستعكس التغيريات املتفق عليهـا
يف هذه الدورة.
 -25وقررت الفرقة العاملة تأجيل النظر يف الوثيقـة  ECE/TRANS/WP.1/2014/2املقدمـة مـن
الرابطة الدولية لصانعي الدراجات الناريـة والوثيقـة ـري الرمسيـة رقـم  9املقدمـة يف صـيغة تتـيا تتبـع
ودعيــت الرابطــة إىل أن تقــد
التغي ـريات علــى النح ـو املطلــوب يف الــدورة الســابقة للفرقــة العاملــةُ .
للــدورة القادمــة وثيقــة رمسيــة اســتنادا إىل الوثيقــة ــري الرمسيــة رقــم  ،9كــي تُتــام باللغــات الرمسيــة
الثالث للجنة القتصادية ألوروبا.
 -29وقــررت الفرقــة العاملــة إرجــاء النظــر يف الــوثيقتن ــري الــرمسيتن  ٠و ،2ودعــت منظمــة
لزر أوروبــا إىل تنقــيا الــوثيقتن  -بالقــدر الــالز  -وتقــداهما للــدورة القادمــة كــوثيقتن رمسيتــن
كي تُتاحا باللغات الرمسية الثالث للجنة.

باء -رخص قيادة السيارات
 -22نظــرت الفرقــة العاملــة يف مقــرتم بشــأن احللــول املناســبة لالع ـرتاف املتبــادل بــرخص قيــادة
الس ــيارات ،أع ــده فري ــق اخلـ ـرباء ــري الرمس ــي ال ــذي يت ــألف م ــن ممثل ــي فرنس ــا ولكس ــمربغ واحت ــاد
الســيارات الــدويل واملنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس ( .)ECE/TRANS/WP.1/2014/8واعتُمــدت
الوثيقــة وترقــرر أن تو ــع يف شــكل يســهل أن توزعــه األمانــة علــى احلكومــات والكيانــات املســشولة
عن إصدار الرخص الدولية لقيادة السيارات.
 -21وأعربــت الفرقــة العاملــة عــن الشــكر لألمانــة واملنظمــة والحتــاد علــى إعــداد الوثيقــة ــري
الرمسيـة رقــم  ،3وأيــدت اخليــار  ٠الــذي أوصــى بو ـع خطــط عمــل متوازيــة ملقرتحــات التعــديالت
و ري ذل من اإلجراءات املتصلة برخص القيادة الدولية ورخص القيادة احملليـة علـى النحـو املبـن
يف الوثيقة ري الرمسية .وطلبـت الفرقـة العاملـة أيضـ ا إىل األمانـة أن تقـد يف الـدورة القادمـة عر ـ ا
يتضــمن خيــارات بشــأن نطــاق الوصــول إىل قاعــدة البيانــات اإللكرتونيــة املقرتحــة لــرخص القيــادة
الدولية.
 -26ونظـرا لضــيق الوقــت ،و ُدــدد بع ـد الطــرف املتعاقــد الشـري وجــب الفقـرتن (٠3ب)
و(22ب) مــن الوثيقــة ــري الرمسيــة رقــم  .3وســتنظر الفرقــة العاملــة يف هــذا اجلانــب علــى ســبيل
األولوية يف دورهتا القادمة.
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جيم -لوحات التسجيل
 -3١ناقش ـ ــت الفرق ـ ــة العامل ـ ــة واعتم ـ ــدت مق ـ ــرتم بلجيك ـ ــا تع ـ ــديل الفق ـ ــرة  ٠م ـ ــن املرف ـ ــق 2
( )ECE/TRANS/WP.1/2014/9للســمام ب صــدار لوحــات التســجيل (ذات الطــابع الشخصــي)
وتفسريه يف مرفـق هـذا التقريـر .وطلبـت الفرقـة
اليت ل تتضمن سوى احلروف .ويرد املقرتم املعتمد
ُ
العاملة إىل األمانة أن تبلب األمن العا قرتم هذا التعديل.

خامس ا -االتف رراق األوروب رري المتم ررل التفاقير رة الس ررير عل ررى الط رررق لع ررا 8691
()8698
(البند  2من جدول األعمال)

 -3٠ناقشت الفرقـة العاملـة الوثيقـة  ECE/TRANS/WP.1/2014/3وقـررت أل حاجـة إليهـا يف
ــوء مقــرتم تعــديل اتفاقيــة الســري علــى الطــرق لعــا  ٠691الــذي اعتُمــد يف دورهتــا املعقــودة يف
آذار/مــارن  ECE/TRANS/WP.1/145( 2١٠2و .)Corr.1ووافقــت حكومــات أملانيــا وبلجيكــا
وفرنسا والنمسا على سحب مقرتحها.
 -32وو تلــتمس األمانــة موافقــة الفرقــة العاملــة لتوزيــع اســتبيان علــى يــع األط ـراف املتعاقــدة
للحص ــول عل ــى تق ــديرات ملس ــتوى تنفي ــذ األحك ــا املتص ــلة بش ــهادات املعاين ــة التقني ــة الدولي ــة
(البند  29مكررا ،املرفـق) نظـرا لتأجيـل النظـر يف هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال إىل حـن انعقـاد
الدورة القادمة.

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

 -33نظ ـ ــرت الفرق ـ ــة العامل ـ ــة يف الوثيق ـ ــة  ECE/TRANS/WP.1/2014/4ال ـ ــيت تق ـ ــرتم تع ـ ــديل
امل ــادة  1م ــن التفاقي ــة .وبع ــد املناقش ــة ،اتف ــق مشي ــدو املق ــرتم علـ ـى تنقيح ــه ب ــاقرتام تع ــديالت
ودعيــت حكومــات إيطاليــا
للمــادة  22يف الوقــت ذاتــه ،فض ـالا عــن إعــادة صــيا ة املســو اتُ .
وبلجيكا وفرنسا والنمسا إىل إعادة تقدمي الوثيقة املنقحة يف الدورة القادمة.
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سابعا -اتفاقية الفتات وإشارات الطرق ()8691
(البند  9من جدول األعمال)

ألف -فريق الخبراء المعني بالفتات وإشارات الطرق
 -32ق ــدمت األمان ــة حمل ــة عام ــة ع ــن ال ــدورة األوىل لفري ــق اخلـ ـرباء املع ــين بالفت ــات وإش ــارات
الطــرق .ورحبــت الفرقــة العاملــة بالتقــد الــذي أحــرزه فريــق اخل ـرباء ،وطلبــت إىل األمانــة أن تعــد
التقرير النهائي (فور انتهاء الفريق من عمله) وتطبعه وتتيحه للعمو .
 -35ونظـرا لضــيق الوقــت ،و تنــاقق الفرقــة العاملــة دعــوة وزاريــة إىل دــث التعــديالت املقــرتم
إدخاهلــا علــى اتفاقيــة لفتــات وإشــارات الطــرق لعــا  ٠691والــيت تتعلــق بالالفتــات واإلشــارات
اخلاصـ ــة ب ـ ـراكا الـ ــدراجات اهلوائيـ ــة وال ـ ـراجلن علـ ــى النحـ ــو املنصـ ــون عليـ ــه يف إعـ ــالن بـ ــاريس
(الفقــرة  )٠2املوقــع يف الجتمــا الرابــع الرفيــع املســتوى املعــين بالنقــل والصــحة والبيئــة ،ألن هــذا
البند من جدول األعمال أرجئ إىل حن انعقاد الدورة القادمة.

باء -مقترحات تعديل الفتات الرسائل المتغيرة
 -39و تن ــاقق الفرقـ ـة العامل ــة ه ــذا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال بس ــبب ع ــد تق ــدمي الوثيق ــة
 .ECE/TRANS/WP.1/2014/5/Rev.1وسيُحتفظ هبذا املو و إىل اية الدورة القادمة.

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

ألف -نهج النظا اآلم
 -32نظـرا لضــيق الوقـت ،و تنــاقق الفرقــة العاملــة الوثيقــة
اليت تتضمن مقرتحات السويد إدخال تعديالت إلدراج هنج النظا اآلمن يف القرار املوحـد بشـأن
السري على الطرق ( .)R.E.1ووافقت الفرقة العاملة على إرجاء مناقشة هذا البند إىل حن انعقـاد
الــدورة القادمــة .وأعربــت الســويد عــن قلقهــا مــن أن الفرقــة العاملــة و تــتمكن مــن النظــر يف هــذه
الوثيقة خالل هذه الدورة.
ECE/TRANS/WP.1/2014/6/Rev.1

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

جيم -مقترحات التعديالت المتعلقة بعد التركيز أثناء القيادة
 -36نظرا لضيق الوقت ،أُرجئت مناقشة هذا البنـد إىل حـن انعقـاد الـدورة القادمـة .وو تقـد
الوثيقة ري الرمسية رقم .2

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

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

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

عاشرا -فري ر ررق الخبر ر رراء المعن ر رري بتحس ر رري س ر ررالمة الم ر رررور ف ر رري مع ر ررابر الس ر ررتة
(البند  6من جدول األعمال)

 -22قــدمت األمانــة حملــة عامــة عــن نتــائج الــدورة الثانيــة لفريــق اخلـرباء املعــين بتحســن ســالمة
امل ــرور يف مع ــابر الس ــكة ،املعق ــودة ي ــومي  ٠2و ٠3أيار/م ــايو  .2١٠2ورحب ــت الفرق ــة العامل ــة
بالتقد احملرز ،وطلبـت إىل األمانـة أن تعـد التقريـر النهـائي (فـور انتهـاء الفريـق مـن عملـه) وتطبعـه
وتتيحه للعمو .
 -23وعر ــت األمانــة أيضـا فيلمـا يــروج لتعزيــز ســالمة املــرور يف معــابر الســكة ،أُنــتج بشـراكة
مع حكومة سويسرا والحتاد الدويل للسك احلديدية ناسـبة اليـو الـدويل للتوعيـة بكيفيـة املـرور
اآلمن يف معابر السكة لعا .)www.unece.org/trans/main/welcwp1.html( 2١٠2
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حادي عشر-

عقد العمل م أجل السالمة على الطرق
(البند  ٠١من جدول األعمال)

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

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

جيم -مائدة مستديرة بشأن مجموعة مختارة م أفضل الممارسات العالمية في مجرال
سالمة حركة المرور
 -29رحبــت الفرقــة العاملــة بــاقرتام تنظــيم مائــدة مس ـتديرة يف إطــار دورة آذار/مــارن 2١٠5
( .)ECE/TRANS/WP.1/2014/10وبنــاءا علــى مشــرو املقــرتم ،طلبــت الفرقــة العاملــة إىل األمانــة
أن تتشاور مع اللجان اإلقليميـة األخـرى ،ول سـيما جلنـة األمـم املتحـدة القتصـادية والجتماعيـة
آلســيا واحملــيط اهلــادف ،ملعرفــة مــدى اهتمامهــا باملشــاركة يف هــذا احلــدث .وطلبــت رئيســة الفرقــة
العاملة إىل أمانة اللجنة القتصادية ألوروبا أن تطلعها يف الوقت املناسب على نتائج املشاورات.

ثاني عشر -مسائل أخرى

(البند  ٠٠من جدول األعمال)
 -22و تناقق الفرقة العاملة أي مسائل أخرى.

ثالث عشر -تاريخ الدورة القادمة

(البند  ٠2من جدول األعمال)

 -21ستعقد الدورة السبعون للفرقة العاملة يف الفرتة مـن  23إىل  29آذار/مـارن  2١٠5يف
جنيف.
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رابع عشر -انتخاب أعضاء المتتب
(البند  ٠3من جدول األعمال)

 -26انتخبـ ــت الفرقـ ــة العاملـ ــة أعضـ ــاء مكتبهـ ــا للفـ ــرتة املمتـ ــدة مـ ــن آذار/مـ ــارن  2١٠5إىل
أيلول/س ـ ــبتمرب  .2١٠9وانتُخب ـ ــت الس ـ ــيدة ل .إيوري ـ ــو (إيطالي ـ ــا) رئيس ـ ــة وانتُخ ـ ــب الس ـ ــيد د.
ميرتوشن (الحتاد الروسي) والسيد ج .فاملان (فرنسا) نائبن للرئيسة.

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

 -5١اعتمدت الفرقة العاملة تقرير دورهتا التاسعة والستن.
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المرفق
تعديل الفقرة  8م المرفق  2التفاقية السير على الطرق لعا 8691
فيما يلي النص احلايل للفقرة :٠
ا -٠يتكون رقم التسجيل املشـار إليـه يف املـادتن  35و 39مـن هـذه التفاقيـة إمـا مـن أرقـا
أو مـن أرقــا وحـروف .وتكــون األرقـا بالعربيــة واحلـروف كبــرية بالالتينيـة .ــري أنـه اــوز اســتخدا
أرقــا أو حــروف أخــرى ،ويف هــذه احلالــة يُكــرر رقــم التســجيل باألرقــا العربيــة واحلــروف الالتينيــة
الكبريةا.
وتُعدل الفقرة  ٠كاآليت (اإل افات مبينة باخلط العريض):

ا -٠يتكون رقم التسجيل املشـار إليـه يف املـادتن  35و 39مـن هـذه التفاقيـة إمـا مـن أرقـا
أو م حروف أو مـن أرقـا وحـروف .وتكـون األرقـا بالعربيـة واحلـروف كبـرية بالالتينيـة .ـري أنـه
ا ــوز اس ــتخدا أرق ــا أو ح ــروف أخ ــرى ،ويف ه ــذه احلال ــة يُك ــرر رق ــم التس ــجيل باألرق ــا العربي ــة
واحلروف الالتينية الكبريةا.
ويُصبا نص الفقرة  ٠بصيغتها املعدلة كاآليت:

ا -٠يتكون رقم التسجيل املشـار إليـه يف املـادتن  35و 39مـن هـذه التفاقيـة إمـا مـن أرقـا
أو مـن حـروف أو مــن أرقـا وحــروف .وتكـون األرقــا بالعربيـة واحلــروف كبـرية بالالتينيــة .ـري أنــه
ا ــوز اس ــتخدا أرق ــا أو ح ــروف أخ ــرى ،ويف ه ــذه احلال ــة يُك ــرر رق ــم التس ــجيل باألرق ــا العربي ــة
واحلروف الالتينية الكبريةا.

مالحظة تفسيرية مقدمة م حتومة بلجيتا
 -٠الغــرض مــن التعــديل هــو الســمام ،يف حركــة املــرور الدوليــة ،بأرقــا التســجيل الــيت حتتــوي
على احلروف فقط (كما هو احلال فعالا بالنسبة إىل األرقا ) .فوفق ا للصيغة احلالية للفقـرة  ٠مـن
املرفق  ،2ل يُسما يف حركة السري الدولية باستخدا املركبات اليت حتمل رقم تسجيل يتألف من
حروف فقط.
 -2وم ــن منظ ــور اإلنف ــاذ ،باس ــتخدا وس ــائل تش ــمل م ــثالا حتدي ــد اهلوي ــة بك ــامريات مراقب ــة
السـرعة ،يبـدو أن رقـم التسـجيل يبقـى فعـالا يف كـل األحـوال سـواء أتـألف مـن أرقـا فقـط أو مـن
حروف فقط أو من أرقا وحروف ،ما دا فريدا ويسما بتحديد هوية صاحب املركبة.
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