
  ADR  على الطرقبالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةاالتفاق

 التنفيذخارطة الطريق لالنضمام و 

  



 

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبالجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
 ((UUNNEECCEE))  

) هي واحدة من لجان األمم المتحدة اإلقليمية UNECEلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (
مساعدة في ال بهدف 1947في عام  تالمجلس االقتصادي واالجتماعي. وقد تأسس يديرھاالخمس، 

بلدان العالقات االقتصادية بين العزيز إعادة بناء أوروبا بعد الحرب، تطوير النشاط االقتصادي وت
اللجنة بمثابة منتدى فريد للحوار  تاألوروبية وبين أوروبا وبقية العالم. خالل الحرب الباردة، عمل

إنجازات و هذه الفترة، تم تحقيق  اتتصادي والتعاون بين الشرق والغرب. وعلى الرغم من تعقيداالق
 .المقاييس تنسيق وتوحيدالات يفاقاتالعديد من بشأن  موحداجماع 

العديد من الدول االقتصادية األوروبية في ضم اللجنة نجحت ما بعد الحرب الباردة،  عصرفي 
مة ركزت المنظالتسعينات، منذ أوائل و وظائف جديدة. استحداث لى باإلضافة ا األعضاء الجديدة

تنسيق لتيسير إدماج بلدان وسط وشرق ال تها فياوذلك باستخدام خبر  على تحليل العملية االنتقالية
 .أوروبا في األسواق العالمية

ا وآسيا وسط وشرق أوروب، لدان غربب بينالذي يجمع  المنتدى االقتصادية األوروبية اللجنةتعد 
. الخاصة بها لصياغة أدوات التعاون االقتصادي - إجماال  بلد 56 - الوسطى وأمريكا الشمالية 

اإلحصاء، البيئة، النقل، التجارة، الطاقة المستدامة، األخشاب  ،االقتصادبالتعاون ويعنى هذا 
عايير. ويقدم خبراء االتفاقيات والقواعد والمتوضيح وتنسيق ل اإقليمي الجنة إطار التقدم و ن. اسكواال

تأخذ هذه المساعدة شكل و نية لبلدان جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة. فاللجنة المساعدة ال
ورش عمل حيث يمكن للبلدان تبادل الخبرات وأفضل  تدريبية و دوراتخدمات استشارية و 

 .الممارسات

  



 

 النقل في اللجنة االقتصادية ألوروباالنقل في اللجنة االقتصادية ألوروبا

عن دوليا والبضائع  ألشخاصا تنقلل يسهبت لجنة االقتصادية ألوروبابالداخلي لجنة النقل التقوم 
في كفاءة الالقدرة التنافسية، والسالمة، و و تطوير تحسين لهدف تطريق وسائط النقل الداخلية. و 

تركز على الحد من اآلثار السلبية ألنشطة  ،واألمن في قطاع النقل. في الوقت نفسه ،الطاقةاستخدام 
  وتعد لجنة النقل الداخلي:على البيئة والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة.  النقل

 معايير النقل متعددة األطراف في أوروبا وخارجها، على سبيل المثال تفاقيات و إل اركز م
 .على المستوى العالمي مركبات الطرق تصنيعنقل البضائع الخطرة و  قوانين

  ادل أفضل الممارساتية وتبلفنابوابة لتقديم المساعدة. 
 بلدان متعددة بين لتخطيط االستثمار داعما. 
 لمبادرات تسهيل النقل والتجارة افني اشريك. 
  إلحصاءات النقل ةتاريخيال ًا للمعلوماتمركز. 

لتسهيل وتطوير للحكومات الدولي  منصة للتعاونلجنة النقل الداخلي  ألكثر من ستة عقود، قدمت
 انعكس النتائج الرئيسية لهذتو . له السالمة واألداء البيئي مستوىبتحسين بينما قامت النقل الدولي 
والقوانين  الدولي توفر اإلطار القانوني ية ومعاهدة دوليةاتفاق 50في أكثر من  المثابرو  العمل الهام

قل والنقل متعدد الوسائط، وكذلك ن ،والمياه الداخلية ،السكك الحديدية، ةلتطوير الطرق الدولي الفنية
اللجنة تقدم . وبالنظر إلى احتياجات قطاع النقل والمنظمين له، مركباتالبضائع الخطرة وبناء ال
 .والتعامل معهما األمن على حد سواء معالجة قضاياو تيسير لل امتوازن ااالقتصادية ألوروبا نهج

  



 

 مقدمة

 فيفي جنيف (ADR)  طرقالعلى االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة برم أُ 
 .7وفقا للمادة  1968 يناير 29دخل حيز التنفيذ في و ، 1957سبتمبر  30

 باالتفاق: امتعاقد اطرف 48، كان هناك 2012 نوفمبر 29في 

ألبانيا، أندورا، النمسا، أذربيجان، روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، 
، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، المجرلدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، جمهورية التشيك، ا

كازاخستان، التفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، مونتينيغرو، المغرب، هولندا، النرويج، 
ا، سلوفينيا، اسبانيا، ، صربيا، سلوفاكيا االتحاديةبولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، روسي

، أوكرانيا ،تركيا ،السويد، سويسرا، طاجيكستان، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تونس
بالنقل الدولي للبضائع  ةالمتعلق ةاألوروبي يةاالتفاق حالةيمكن االطالع على المملكة المتحدة. و 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  لجنةالموقع االلكتروني ل من خالل (ADR)  الطرقعلى الخطرة 
 التالي: على الرابط

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/legalinst_53_tdg_adr.html 

بالنقل  ةالمتعلق ةاألوروبي يةاالتفاقب السلطات المختصةب معلومات التواصليمكن االطالع على 
للجنة االقتصادية االلكتروني  موقعال من خالل (ADR)  الطرقعلى الدولي للبضائع الخطرة 

 على الرابطألوروبا 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html 

استشارية  تعمل بصبغةللجنة المنضمة الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية ألوروبا والدول  إن
 ةالمتعلق ةاألوروبي يةاالتفاق ) من1( 6اللجنة (انظر المادة  مرجعية من شروط 8بموجب الفقرة 

 يةالتفاقفي ان تصبح أطرافا ألمؤهلة  هي)(ADR)  الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة 



التي من حقها  ،للدول . ويجوز(ADR) الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي
اللجنة شروط مرجعية من  2 11وفقا للفقرة لجنة االقتصادية بالأن تشارك في أنشطة معينة 

عمليا  هذا الحكم األخيرويقصد ب)). 2( 6انظر المادة االتفاق األوروبي ( ام إلىنضماال ،االقتصادية
أن أي عضو في األمم المتحدة ليس عضوا في اللجنة االقتصادية ألوروبا لديه إمكانية االنضمام 

  .االتفاق األوروبي إلى

   

 :مخطوات االنضما

 :تنسيق رسمي ومنظم على المستوى الوطني

اعتمادا  مختلفة نقل البضائع الخطرة وزارات أو إداراتب المتعلقةاللوائح يجوز أن تتحمل مسؤولية 
والمبيدات  المواد المشعة، النفايات، األدوية ،المتفجرات ،طبيعة السلع (المواد الكيميائية على

الوزارات واإلدارات  وهناك حاجة لتحديد. المعمول بهداري اإلالهيكل نقل و اللغرض من واالحشرية) 
 .ينبغي دعوة ممثليها للمشاركة في عملية االنضمامكما  ،والهيئات المعنية

نقل البضائع الخطرة: بقائمة غير حصرية من الوزارات واإلدارات والهيئات المعنية عادة تتضمن 
 ،الصناعة ،تدريب السائقينالطرق، على والتفتيش مراقبة الات والهيئات المسؤولة عن النقل، السلط

السالمة التعليم، الصحة العامة،  ،مو العل ،العمل ،الزراعة ،الدفاع، الماليةالبيئة، التجارة،  ،الداخلية
 .النووية الخ

عن عملية كممثلين الإذا أمكن في  ٕاشراكهموينبغي استشارة ممثلي القطاع الخاص والجمعيات و 
 مواد مصنعي ،قطاع النقل ،: صناعة الكيماويات / النفط / الغازن و التشريعاتالقوانيمستخدمي 

هيئات اللوقاية من الحوادث في مكان العمل، اجمعيات  ،نقابات العمال ،/المركباتالخزاناتالتعبئة/
 ، الخيةالتدريب

 .المشاركين في عملية االنضمام لكلتنظيم تنسيق رسمي  ينبغيكما 



 سد الفجوة

  :ما يلياالتفاق األوروبي  في تنفيذ راغبةكل دولة ى عل ينبغي

 الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا وضع إجراءات لتنفيذ 
)ADR( الفحص عملية ترجمة النص األولي والتعديالت و . ويمكن أن تشمل هذه اإلجراءات

ومتابعة التحديثات، والجدول  ،إلنفاذلاإلدارية والتفسير، والممارسات  ،مواقعال وعلى الطرق 
 تأثير الفترات االنتقالية ...)؛و الزمني لدخول حيز النفاذ، 

 إنشاء هيئات التنفيذ حسب الضرورة. 
  ٕاجراء و  ات،الموافقٕاصدار تعيين السلطات أو الهيئات المختصة ذات الصلة لتصنيف السلع و

لسائقين لوالمركبات، وتدريب ومنح شهادات انات خز لعبوات واللوٕاصدار الشهادات  اتختبار الا
يتم تدريبهم بشكل مناسب  همأن ضمانالبضائع الخطرة، وغيرها، و مستشاري السالمة من و 
تفاق وفقا لال هالتقديمضرورية كون تقد التي لشهادات ل الزمةاإلجراءات الطبقون وي

ة قد تكون أيضا مسؤولة إلى هيئة إدارية واحداالختصاصات هذه إحالة ويمكن األوروبي. 
 نقل البضائع الخطرة؛األخرى ل الوسائطعن 

  األخرى (من خالل الفريق العامل  مع الدولوالتنفيذ الوطني لتعاون ل يةتنسيق جهةتعيين
لجنة االقتصادية ألوروبا بشأن نقل البضائع الخطرة) مع مراعاة توافر الخبرات والموارد. ل

السلطة المختصة في االجتماعات الدولية، وفي هذه هذه االتصال  جهةويجوز أن تمثل 
 .اتخاذ قرارات نيابة عنهاب السماح لهاالحالة ينبغي 

 وفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لضمان مشاركة الخبراء في دورات الهيئات الدولية ت
 .لوائحالمختصة المسؤولة عن تطوير اللوائح والمعايير التي تدعم هذه ال

 ميحكتال

التي قد تؤثر  القائمة ةوطنيال /اللوائحعلى هيئة التنسيق الوطني تطوير أو تطويع التشريعات ينبغي
القائمة  كما ينبغي تقييم اللوائحاالتفاق األوروبي.  على النقل الدولي للبضائع الخطرة بما يتماشى مع



: )ADR( الطرقعلى الخطرة  بالنقل الدولي للبضائع ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقمع االتي قد تتداخل 
نقل البضائع الخطرة عن طريق وسائط أخرى، ألمن، النفايات، األنفاق، الخدمات البريدية، ا لوائح

 .الخ المروريةالقيود  ية،السالمة الطرق

لبضائع لالنقل الوطني  عمول به فيمواءمة التشريع الميوصى ب، االتفاق األوروبي لتسهيل تنفيذ
 .إلى أقصى حد ممكناألوروبي  االتفاق الخطرة مع

 االنضمام

بالتشاور مع اإلدارات المختصة  الوطني /الدستورق إجراءات االنضمام وفقا للقانونينبغي إطال
 ).لشؤون الدولية (على سبيل المثال قسم العالقات الدولية أو وزارة الشؤون الخارجيةبا

 ) (ب) من3( 14) و1( 14و(أ)،  1 ادو لما ذي يعدلال 1993نفاذ بروتوكول تعديل عام بإللسماح 
، فمن الضروري أن )ADR( الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا

بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا كل من لدىنضمام الالدولة صك اتودع 
  .1993وبروتوكول عام ) ADR( الطرقعلى 

ات بشكل سلطأي من هذه الرئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية أو أي شخص يمارس يوقع 
  .تودع لدى األمين العامينبغي أن وثيقة االنضمام التي  مؤقت

 معلوماتو  استكمالهاالنماذج المراد ، ويمكن العثور على معلومات بشأن اإلجراءسوف تتوالى الحقا 
مكتب األمم المتحدة الموقع االلكتروني لمساعدة الفنية على االتصال المناسبة للحصول على ال

 :للشؤون القانونية على االنترنت على العنوان التالي

http://untreaty.un.org/ola/div_treaty_techassist.aspx?section=treaty 

 تحديثال

 الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا من ب أ وين ملحقال يتم تعديل
)ADR (بنقل البضائع الخطرة نالمعني ينالعامل األعضاءبانتظام وفقا لقرارات ا موتحديثه 



(WP.15)   الدولي للبضائع الخطرة  النقلالنظم الدولية المتعلقة ب خبراءواالجتماع المشترك للجنة
)(RID  النظم الدولية  خبراءللجنة  االجتماع المشتركو والفريق العامل المعني بنقل البضائع الخطرة

  .)RID/ADR/ADN( )WP.15/AC.1(المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة 

ق التصويت في ح ة ولهمكاملة بصفة المشارك االجتماع المشترك ويجوز لممثلي األطراف المتعاقدة
  .واالجتماع المشترك WP.15جلسات 

والتي يمكن  WP.15لـ والنظام الداخلي  شروط المرجعية  ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1ويضم 
 :للجنة االقتصادية ألوروبا على العنوان التاليالرجوع إليها على الموقع االلكتروني 

http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html 

والتي يمكن  WP.15لـ والنظام الداخلي  شروط المرجعية  ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1ويضم 
 :للجنة االقتصادية ألوروبا على العنوان التاليالرجوع إليها على الموقع االلكتروني 

http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html 

 جلساتالمشاركة المنتظمة في من جملة أمور أخرى  آلية للمتابعة. وهذا يعني تطبيقينبغي 
WP.15  واالجتماع المشترك، وٕاعطاء المعلومات للجهات المعنية ووضع إجراءات لتنفيذ مجموعة

 .كل سنتين من قبل األطراف المتعاقدة هاداعتمالتي يتم التعديالت ا

 ضافيةاإلقضايا التنفيذ 

 شهاداتالإصدار 

التي سيتم االعتراف بها من قبل و  إصدار شهادات تفاق األوروبياال في بعض الحاالت، يتطلب
المركبات، فئات اعتماد  ،عبئةتمواد الو خزانات، األطراف المتعاقدة األخرى (شهادات الموافقة على ال

إصدار هذه الشهادات من تمكن تد منظمة يقد يكون من المفيد تحدو شهادات تدريب السائقين، الخ). 
ويمكن أن يكون والتي ينبغي أن تشمل أيضا آلية لجمع البيانات المناسبة.  ،سريع وفعالبشكل 



سلطة  تضمنينبغي أن  ،شهادات مسؤولية الوكاالت أو السلطات المحلية. في هذه الحالةالإصدار 
 .مركزية التنسيق وجمع البيانات الالزمة

 أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا معاالتصاالت 

األمر طلب ت، ي)ADR( الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةروبياألو  يةالتفاقلوفقا 
إلى أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا التي يجب  محددة معلومات بالغف المتعاقدة أيضا إمن األطرا

ات خاصة، قائمة السلطات المختصة، ي. وهذا يشمل اتفاقإليها انتباه األطراف المتعاقدةوجه تأن 
 ).األول ملحق، رموز فنية معترف بها، وما إلى ذلك (انظر الللتناوبود المفروضة القي

 الفحوصاتإجراءات 

بين  يةفاقات يه) ADR( الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا
من  ةالسريع قر الطالفحوصات على العملية، تتم  من الناحيةإنفاذ شاملة. الدول، وليس هناك سلطة 

اتخاذ إجراءات قانونية  إلىعدم االمتثال يؤدي قبل السلطات المختصة في األطراف المتعاقدة، وربما 
من قبل السلطات الوطنية ضد المخالفين وفقا لتشريعاتها المحلية. وينبغي تحديد إجراءات 

  .وٕاجراءات منع وتحديد ورصد وٕادارة حاالت التعديفحوصات ال

 في حالة وقوع حادثفروضة الماإلجراءات 

تطبيق مختلفة و اللطوارئ  من هيئات اخطرة تدخال موادالتي تتضمن حوادث الغالبا ما تتطلب 
  .التعاون بين الدول المجاورة ةسادر أيضا تبادل المعلومات والتنسيق. وينبغي إجراءات 

بتطبيق نظم النقل  شمل التأهب لحاالت الطوارئ أيضا المشاركة في البرامج المتعلقةيويمكن أن 
 .الذكية لتعقب وتتبع البضائع الخطرة

 اتفاقات خاصة

 الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا من 3، الفقرة 4وفقا للمادة 
)ADR (  لسلطات المختصة لألطراف المتعاقدة أن تتفق فيما يجوز ل، أ ملحقمن ال 1.5.1والقسم



 مؤقت من متطلبات استثناءموجب عمليات نقل معينة على أراضيها ب على ترخيصرة بينها مباش
عدم اإلخالل  شريطة )ADR( الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا
هذه االتفاقات الثنائية أو متعددة بخطار اإلإجراءات التوقيع و  2 ملحقيضم ال. و بأي شكلالسالمة ب
 .ألطرافا

 وضع العالمات /تصنيفللنظم األخرى المواءمة مع ال

عبر البضائع الخطرة، ليس فقط أثناء النقل، ولكن أيضا تفرضها من أجل منع المخاطر التي 
لدى  من إنتاجها إلى استخدامها والتخلص منها، ينبغي أن يكونبدء  االخطوات المختلفة من حياته

 ها.نتجتأو ها ستوردالتي تالمواد الكيميائية  شأنبمعلومات متسقة ومناسبة  نبلداال

تحت رعاية مجلس األمم (GHS)“  ووسمهاعالميا لتصنيف المواد الكيميائية  المنسقالنظام وضع "
 ،يتناول تصنيف المواد الكيميائية حسب أنواع المخاطر ، حيثالمتحدة االقتصادي واالجتماعي

وأوراق بيانات  التعريفية ، بما في ذلك الملصقاتالمخاطر بشأن التصالموحدة لويقترح عناصر 
بالنقل الدولي للبضائع  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا تصنيف البضائع الخطرة فيويتماشى السالمة. 
خطوة إلى  النظام الموحد. ويمكن أن تتخذ مع التصنيف المقترح في )ADR( الطرقعلى الخطرة 
البضائع الخطرة، مع باألخرى ذات الصلة  اللوائح في GHS دالنظام الموح تنفيذ تصنيفعبر األمام 

أساسا لمواءمة القواعد واللوائح الخاصة بالمواد  يوفر GHS النظام الموحداألخذ بعين االعتبار أن 
  .الكيميائية على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، وهو عامل مهم لتسهيل التجارة

 1 رقم الملحق

  ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة ألمانة إبالغھا المطلوب تالمعلوماب قائمة  

  ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة أمانة إلى إشعارات

 مالحق في المرجع
 الدولي النقل اتفاقية

  الخطرة للبضائع

 1.1.4.5  البرية الطرق عبرنقلھا  بخالف المنقولة المركبات بشأن اتفاقيات

 1.4.1.3  للمشاركين السالمة التزامات بنقل المتعلقة المخالفة حاالت

 1.5.1بالنقل الدولي  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقا الشتراطات المؤقتة المخالفة حاالت



  ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة أمانة إلى إشعارات

 مالحق في المرجع
 الدولي النقل اتفاقية

  الخطرة للبضائع

  )األطراف متعددة أو ثنائيةال االتفاقيات(  )ADR( الطرقعلى لبضائع الخطرة ل

 1.8.4  قِبلھا من المعينة والھيئات المختصة بالسلطات قائمة

 1.8.5  خطرة بضائع بحاالت تتضمن إشعارات

 الخطرة للبضائع الدولي النقل في المشاركة المركبات على تطبيقھا يتم إضافية أحكام
 بعينھا ھياكل تستخدم التي المركبات بخصوص إضافية سالمة قيود أو اشتراطات(

 أو بَّاراتالع مثل مختلطة نقل أشكال تستخدم التي المركبات أو الكباري، مثل
 نقل محطات أي أو تغادرھا أو الموانئ تدخل التي المركبات أو القطارات،

  )السنة أو األسبوع من معينة أيام في الخطرة البضائع حركة على قيود/أخرى

  )د(و) أ( 1.9.3

 1.9.5  األنفاق عبر خطرة بضائع تحمل التي المركبات مرور على قيود

 مجمَّعة تكن لم إذا التالفة الليثيوم بطاريات نقل على المختصة السلطات موافقة
  منھا التخلص بغرض لنقلھا وحاضرة

 ،3.3 رقم الفصل

  661 خاصة أحكام

 اإلرشادات من كتابةً  مترجمة نُسخ

 البضائع بنقل المعني العمل فريق اتفق والثمانين، الخامسة جلسته في :مالحظة
 للبضائع الدولي النقل فاقيةات على الموقعة األطراف على يجب أنه على الخطرة
 في عليھا والمنصوص كتابةً  القياسية لإلرشادات الرسمية الترجمة إرسال الخطرة
  .ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة موقع على لنشرھا األمانة إلى 5.4.3

5.4.3 

 غير الضغط ألوعية المختصة السلطاتتعترف بھا  التي التقنية بالرموز قائمة
 للمعايير وفقاً  واختبارھا وتصنيعھا تصميمھا يتم لم التي المتحدة األمم من دةالمعتم

  المرجعية

6.2.5 

 يتم لم التي للخزانات المختصة السلطاتتعترف بھا  التي التقنية بالرموز قائمة
ً  واختبارھا وتصنيعھا تصميمھا   المرجعية للمعايير وفقا

6.8.2.7 

 تعمل التي للمركبات المختصة السلطاتبھا  تعترف التي التقنية بالرموز قائمة
 وتصنيعھا تصميمھا يتم لم التي العناصر متعددة الغاز وحاويات ببطاريات
  المرجعية للمعايير وفقاً  واختبارھا

6.8.3.7 

   

 2 ملحقلا

من  1.5.1متعددة األطراف المبرمة وفقا للبند االتفاقيات للتواصل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها 
 )ADR( الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةاألوروبي يةالتفاقاأ من  لحقمال

ويرسل نيته الشروع في اتفاق متعدد األطراف، ب هااألمانة ويبلغصاحب المبادرة بد لالب يتصل )1(
  .الفاكس والبريد اإللكترونيعن طريق مسودتها 



فورا ومن ثم يتم االتصال لرقم التسلسلي ا اعليه تضعاالتفاق و  مسودةسجل األمانة عنوان ت )2(
 .صاحب المبادرةد البلب

 االتفاق (على سبيل المثالسودة الرقم التسلسلي في عنوان مصاحب المبادرة البلد  يضع )3(
 يةالتفاقبالى األطراف المتعاقدة األخرى ع ه") ثم يقترحM252 األطراف ةمتعدد يةاتفاق"

 ).ADR( الطرقعلى ضائع الخطرة بالنقل الدولي للب ةالمتعلق ةاألوروبي
اتفاق مع األطراف المعنية على الصيغة  صاحب المبادرة إلى صل البلدتأن ما بمجرد  )4(

األمانة إلى وقع عليها مورقية والكترونية نسخة رسل تفاق متعدد األطراف، يالالنهائية لبنود ا
 وروبي.باالتفاق األاألطراف المتعاقدة األخرى إلى نسخ غير موقعة  كما يرسل

نسخة موقعة إلى كما يرسل  صاحب المبادرة لبلدل ةوقعته المكل بلد موقع نسخ يرسل )5(
 .األمانة

في قاعدة  ية، يتم إدخال االتفاقطرف ثان موقعمجرد أن تتلقى األمانة نسخة موقعة من قبل ب )6(
 عبر الرابط  على اإلنترنتعليها البيانات التي يمكن االطالع 

(http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html ). 
 .على الفور أن يخطر األمانة بذلكيجب  يةتفاقاللغي ايكل طرف متعاقد  )7(
 :النهائي التفاق متعدد األطراف على النحو التاليبند أن يصاغ الينبغي  )8(

 يةالتفاقعلى ا لنقل على أراضي األطراف المتعاقدةلحتى (...) *  يجب أن يكون هذا االتفاق سار"
، االتفاق اهذ الموقعة على )ADR( الطرقعلى بالنقل الدولي للبضائع الخطرة  ةالمتعلق ةوروبياأل

حتى التاريخ المذكور أعاله فقط للنقل على  يايظل سار قبل ذلك من قبل أحد الموقعين،  لغائهوٕاذا تم إ
 .تلغهلم  التيو االتفاق  االموقعة على هذباالتفاق األوروبي  أراضي تلك األطراف المتعاقدة

 )** ...تاريخ(ال

  )".توقيعمن ... (التفاق األوروبي باالسلطة المختصة 



على اتفاق متعدد األطراف مع بعض التحفظات المتعلقة بتطبيقه، هذه  يوقع بلد عندما) 9(
  .إلى األمانةترسل صراحة في النسخة التي عليها التحفظات ينص 

  

 


