
  

  

 المللیای بینشاغل در حمل و نقل جاده امه اروپایی درارتباط با کار افرادتوافقن.    

(AETR) 

 (*تلفیقی)نسخه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1مورخ  (AETR)المللی ای بینشاغل در حمل و نقل جادهافراد درزمینه کار  عتبر، با عنوان توافقنامه اروپاتنها متن م ی برایتلفیقی جایگزیناین نسخه   *

 قرارداد اصلی شاملو است؛ AETRدبیرکل سازمان ملل متحد، نیست. هدف این توافقنامه صرفا تسهیل مطالعه و درک  به، تسلیم شده 1791جولای 

(E/ECE/811; (E/ECE/TRANS/564) 4-1های اصلاحیه و (E/ECE/811; E/ECE/TRANS/564/Amend. 1-4)  است؛  که به ترتیب

که  (ECE/TRANS/SC.1/375/Add.1)الاجرا شد؛ پنجمین اصلاحیه لازم 4114فوریه  49و  1771فوریه  49، 1774آوریل  44، 1793آگوست  3در 

 اند هشدالاجرا لازم 4111سپتامبر  41که  (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1))یهو ششمین و جدیدترین اصلاح 4111ژوئن  11در 

 

 المللیای بینشاغل در حمل و نقل جاده افراددرارتباط با  توافقنامه اروپا

(AETR) 

 طرفین قرارداد،

 ،یاجاده یمسافر و کالاها یالملل نیبه توسعه و بهبود حمل و نقل ب لیبا تما

ای ای،  به وضع مقرراتی درزمینه شرایط خاص استخدام در حمل و نقل جادهو با توافق در زمینه نیاز افزایش ایمنی ترافیک جاده 

 المللی کار  و اتخاذ معیارهایی خاص برای اطمینان از رعایت این مقررات المللی مطابق با اصول سازمان بینبین

 های زیر به توافق رسیدند:در زمینه

 1ماده 

 تعاریف

 برای اهداف این توافقنامه:



  

 شود؛هرگونه وسیله نقلیه موتوری یا تریلر است؛ این اصطلاح هر گونه ترکیب وسایل نقلیه را شامل می« وسیله نقلیه» .أ

طریق جایی از بهای که به طور معمول برای حمل افراد یا کالا یا جایعنی هر نوع وسیله نقلیه جاده« وسیله نقلیه موتوری» .ب

، در این اصطلاح تراکتورهای کشاورزی را کالا ایحمل و نقل افراد  یمورد استفاده برا هینقل لیساشود؛ وجاده استفاده می

 شود؛شامل نمی

 شود؛شود، و نیمه تریلرها را شامل میهر نوع وسیله نقلیه ای که بوسیله یک وسیله نقلیه موتوری کشیده می« تریلر» .ج

ای که است؛ به گونههر نوع تریلری که برای جفت شدن به یک وسیله نقلیه موتوری طراحی شدهیعنی « نیمه تریلر» .د

کند، گیرد؛ و بخش قابل توجهی از وزن آن و وزن باری که حمل میبخشی از آن روی وسیله نقلیه موتوری قرار می

 شود؛توسط وسیله نقلیه تحمل می

 کنند؛ای که به شکل واحد در جاده حرکت میشدهیعنی وسایل نقلیه جفت « ترکیب وسایل نقلیه» .ه

یعنی حداکثر بار قابل حملی که توسط مقام ذیصلاح دولت ثبت کننده خودرو مجاز اعلام شده  1«حداکثر وزن مجاز» .و

 است؛

یعنی سفری که همه یا بخشی از آن در جاده مجاز برای حرکت کلیه وسایل نقلیه، باری یا غیر  2«ایحمل و نقل جاده» .ز

 شود؛آن و برای حمل مسافر یا کالا، انجام می

 شود؛را شامل می ای که عبور از حداقل یک مرزیعنی حمل و نقل جاده« المللیای بینحمل ونقل جاده» .ح

های از پیش تعیین در محل ، کهصل منظم، و در مسیرهای خاص به مسافرینیعنی خدماتی که در فوا 3«خدمات منظم» .ط

 شود؛ ارائه میشوند، شده پیاده و سوار می

و قبل از اجرا  شده دییمتعاهد تا یهاطرف ذیصلاحتوسط مقامات که اسناد مربوط به آن،  ایحاکم بر خدمات  نیقوان

ها و تعهد و، بویژه دفعات ارائه خدمات، جدول زمانی، جدول کرایهاست، باید شرایط حمل و نقل توسط حامل منتشر شده

 است.قانون یا مقرراتی، ذکر نشدهکند؛ این شرایط تاکنون، در هیچ  پذیرش مسافر برای حمل و نقل را مشخص

در  گیرد، نظیر خدماتی که تحت شرایط مشخص شدهصورت جداگانه، به قشر خاصی از مسافران تعلق میخدماتی که، به

شود، باید خدمات عادی تصور شود. این نوع خدمات، بویژه خدماتی که برای رفت و اولین بند فرعی این تعریف ارائه می

 شوند؛نامیده می« خدمات منظم خاص»شود، از این به بعد آمد کارگران به محل کار، یا کودکان به مدرسه انجام می

                   

 1اصلاح شده در اصلاحیه . تعریف  1

 1و تغییر یافته در اصلاحیه  4در اصلاحیه  تعریف ارائه شده 2

 4شده در اصلاحیه تعریف ارائه 3



  

راند؛ یا کسی که بخشی بگیر باشد یا نه، که وسیله نقلیه را برای مدت کوتاهی مییعنی هر شخصی، خواه حقوق 4«راننده» ی.       

 اش در وسیله نقلیه این است که درصورت لزوم برای رانندگی دردسترس باشد؛از وظیفه

 قوق بگیر باشند یا نه:شوند، خواه حبرده مییعنی راننده یا هر یک از کسانی که در زیر نام« خدمه» ک.    

(i) کند؛ و معمولا نقش موثری در کمک راننده، یعنی هر کسی که همراه راننده است و در بعضی کارها به او کمک می

 شود.عملیات حمل و نقل به عهده دارد؛ اگرچه بنا به تعریف ارائه شده در در بند )ی( این ماده راننده محسوب نمی

(ii) کند؛ و به طور خاص، مسئول کنترل یک وسیله نقلیه حمل مسافر را همراهی می مسئول بلیط، کسی است که راننده

 دهد با آن وسیله نقلیه مسافرت کند؛بلیط ها یا سایر اسنادی است که به مسافر اجازه می

 یکشنبه؛ 4411دوشنبه و ساعت  0000یعنی مدت زمان بین ساعت  5«هفته» ل.    

 کند؛نی بدون وقفه که راننده آزادانه از وقت خود استفاده مییعنی یک دوره زما 6«استراحت» م.    

 کند؛دهد؛ و فقط استراحت مییعنی زمانی که در آن راننده رانندگی یا هیچ کار دیگری انجام نمی« تنفس».  7ن 

دوره استراحت روزانه »گذراند؛ و یک یعنی زمان روزانه ای که راننده در آن آزادانه وقت خود را می« دوره استراحت روزانه» س.  

 را شامل می شود؛ « دوره استراحت روزانه کاهش یافته»و    یک « منظم

(i) «ساعت. ممکن است این دوره استراحت  11یعنی دوره زمانی استراحت حداقل به مدت « دوره استراحت روزانه منظم

ساعت، و دومی  3باید یک دوره بدون وقفه، حداقل به مدت  روزانه   منظم، متناوبا، در دو دوره استفاده شود؛ که اولین آن

 ساعت، باشد؛ 7یک دوره بدون وقفه ،حداقل به مدت 

(ii)  «ساعت؛ 11ساعت و کمتر از  7یعنی دوره زمانی استراحت ، حداقل « دوره استراحت روزانه کاهش یافته 

دوره استراحت »کند؛ و شامل یک را آزادانه تنظیم می یعنی دوره هفتگی که در آن راننده زمان خود« دوره استراحت هفتگی»ع.  

 است؛« دوره استراحت هفتگی کاهش یافته»و یک « هفتگی منظم

                   

 1تعریف اصلاح شده در اصلاحیه  4

 .4تعریف اصلاح شده در اصلاحیه  5

 .1و تغییر یافته در اصلاحیه  4تعریف ارائه شده در اصلاحیه  6
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(i)  «ساعت؛ 41یعنی یک دوره استراحت حداقل به مدت « دوره استراحت هفتگی منظم 

(ii) «شرایط مندرج در ماده ساعت، که ممکن است با  41یعنی دوره استراحت کمتر از « دوره استراحت هفتگی کاهش یافته

 ساعت متوالی کاهش یابد؛ 44( این توافقنامه به حداقل 1، بند )9

یعنی هر فعالیتی به جز رانندگی، شامل هر نوع کار برای یک یا چندین کارفرما، در بخش حمل و نقل یا خارج از « سایر کارها».   ف

شود، قلیه در حال حرکت، یک قایق یا قطار صرف رانندگی نمیها زمان انتظار و زمانی که در یک وسیله نآن.    این فعالیت

 گیرد؛را دربر نمی

یعنی مدت زمان رانندگی ثبت شده به طور اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک یا به صورت دستی طبق شرایط « زمان رانندگی»ص.   

 مشخص شده در این توافقنامه؛

دگی بین انتهای یک دوره استراحت روزانه و آغاز دوره استراحت روزانه بعدی؛ یا یعنی مجموع زمان رانن« زمان رانندگی روزانه»ق.   

 بین یک دوره استراحت روزانه و یک دوره استراحت هفتگی؛

 یعنی مجموع زمان رانندگی در یک هفته؛« زمان رانندگی هفتگی»ر.   

-پس از یک دوره استراحت یا تنفس، رانندگی راشروع مییعنی مجموع زمان رانندگی از وقتی که یک راننده ، « دوره رانندگی»ش.   

 تواند مداوم یا منقطع باشد.کند. دوره رانندگی میکند، تا وقتی که یک دوره استراحت یا تنفس را آغاز می

ستراحت یعنی شرایطی که در آن، هر دوره رانندگی بین هر دو دوره متوالی استراحت روزانه، یا بین یک دوره ا« چندـرانی»ت.   

روزانه و یک دوره استراحت هفتگی، حداقل دو راننده، برای رانندگی، در یک وسیله نقلیه حضور دارند. حضور راننده یا 

 رانندگان دیگر، در اولین ساعت چندـرانی اختیاری اما در بقیه دوره اجباری است؛ 

وهی از اشخاص بدون مسئولیت حقوقی، چه سودآور عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی، سازمان یا گر« مسئول حمل و نقل»ث.  

باشد چه نباشد، یا هر مقام رسمی، چه شخصیت حقوقی خود را داشته باشد، یا به مقامی که دارای چنین شخصیتی است ، 

 ای اشتغال دارد.وابسته باشد، که به صورت استخدام، یا برای پاداش یا صرفا برای خود به کار حمل و نقل جاده

 28ماده  

 طرح کلی

                   

  1و  4های طور متوالی در اصلاحیهاصلاح شده به  8



  

ل نقلیه ای بین المللی انجام شده توسط وسایهای جادههر یک از طرفین قرارداد، برای همه حمل و نقل قلمرواین توافقنامه باید در  .1

 یا هر کشور متعاهد دیگر اعمال شود.  مذکور قرارداد ثبت شده در قلمرو طرف

های متعاهدی شود؛ مگر در مواردی که طرفالمللی در موارد زیر اعمال نمیوجود، این توافقنامه در حمل و نقل جاده ای بینبااین .4

 گیرد؛ به گونه دیگری توافق کنند:که کشورشان مورد استفاده قرار می

تن  1که حداکثر بار مجاز وسیله نقلیه مورد استفاده برای حمل کالا، ، شامل هر نوع تریلر یا نیمه تریلر، از مواردیدر الف(   

 نیست؛ بیشتر

نفر، از جمله راننده، مجاز  7وسایل نقلیه حمل مسافری که، با درنظر گرفتن ساختار و تجهیزات، برای حمل بیش از    .ب

 ؛استطراحی شدهنیست؛ و برای همین منظور 

 کیلومتر نباشد؛ 11درصورتی که طول مسیر وسایل نقلیه حمل مسافر، در خدمات منظم، بیش از    .ج

 کیلومتر در ساعت بیشتر نیست؛ 41ه حداکثر سرعت مجاز آنها از ای کوسایل نقلیه    .د

ای که بدون راننده، تحت مالکیت یا اجاره نیروهای مسلح، نیروهای دفاع غیرنظامی، آتش نشانی و نیروهای وسایل نقلیه   .ه

نیروها انجام شده و  مسئول حفظ نظم عمومی قرار دارند؛ در زمانی که حمل و نقل به عنوان یکی از وظایف محول به این

 تحت کنترل آنها قرار دارد؛

 های بشردوستانه ؛وسایل نقلیه مورد استفاده در مواقع اضطراری یا عملیات نجات، شامل حمل و نقل غیرتجاری کمک   .ز

 وسایل نقلیه تخصصی مورداستفاده برای اهداف پزشکی؛   .ح

 قرار دارند؛ ه خودکیلومتری پایگا 111تخصصی که در  وسایل نقلیه تخریب   .ط

ای برای اهداف توسعه فنی، تعمیر یا نگهداری، و وسایل نقلیه نو یا بازسازی شده که وسایل نقلیه تحت آزمایش جاده  ی.  

 اند؛هنوز وارد سرویس نشده

 شوند؛تن نیست؛ و برای حمل غیرتجاری کالا استفاده می 1/9وسایل نقلیه که حداکثر بار مجاز آنها بیش از    ک. 

شوند، دارای جایگاه تاریخی هستند؛ و برای متعاهدی که در آن رانده می کشوروسایل نقلیه تجاری، که طبق مقررات    .ل

 شوند؛حمل غیرتجاری مسافر و کالا استفاده می

 39ماده  

                   

  1و  4،1های اصلاح شده به طور متوالی در اصلاحیه 9



  

 ای وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو کشورهای غیر عضوکاربرد مفاد این توافقنانه در حمل و نقل جاده

المللی وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو خارج از اعضای این ای بینیک از اعضا در کشورخود، در زمینه حمل و نقل جادههر    .1

 کنند.این توافقنامه اعمال می 11و  7، 9، 9، 1، 1توافقنامه، مقرراتی، نه چندان آسانتر از مقررات مندرج در مواد 

های خارج از اعضای این در دولت صورت لزوم، در مورد وسایل نقلیه ثبت شدههمه اعضای متعاهد مجازند، صرفا در )الف(   .4

هایی که هر یک از خدمه، از لحظه توافقنامه به جای دستگاه کنترل مطابق با مشخصات ضمیمه این توافقنامه، برگه

 تکمیل کنند. را به صورت روزانه کنند،می صورت دستی تکمیلورود به قلمرو اولین کشور عضو معاهده، به

های استراحت، را ای خود و دورهبه این منظور، هر یک از خدمه باید در برگه ثبت خود اطلاعات مربوط به فعالیت حرفه)ب(       

 ضمیمه این توافقنامه ذکر شده، بنویسد. 14گونه که در ماده با استفاده از نمادهای گرافیکی مناسب، آن

 410ماده 

 اصول کلی

را اعمال  9تا  1تر از مقادیر قرارداده شده در مواد های بالاتر یا حداکثرهای پایینتوانند حداقلطرفین متعاهده میهر یک از 

المللی با وسایل نقلیه ثبت ای بینوجود، مفاد این توافقنامه باید برای رانندگان شاغل در عملیات حمل و نقل جادهکنند. با این

 یر متعاهد، اعمال شود.شده در یک کشور متعاهد یا غ

 511ماده 

 خدمه

 سن رانندگان در بخش حمل کالا به شرح زیر است:حداقل   .1

 سال 19تن،  1/9برای وسایل نقلیه، شامل تریلر یا نیمه تریلر، با حداکثر وزن مجاز الف(        

 برای سایر وسایل نقلیه:ب(          

 سال، یا 41 -                  

                   

 .4اصلاح شده در اصلاحیه  10
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ای صلاحیت، که توسط یکی از طرفین قرارداد به رسمیت سال، به شرطی که فرد گواهینامه حرفه 19 -       

کند فرد دوره آموزشی لازم رانندگان وسایل نقلیه برای حمل کالای دارا باشد؛ که تایید می شناخته شده را 

آموزشی ملی غالب و سایر شرایط باید یکدیگر را از حداقل سطح  طرفین متعاهداست. ای را گذراندهجاده

 آگاه نمایند. ،تحت این نوافقنامه ،المللی کالامرتبط با رانندگان شاغل در حمل و نقل بین

 سالگی رسیده باشند. 41رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل مسافر باید به . 4

کیلومتر  از  محل استقرار معمول وسیله نقلیه، باید  11رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل مسافر، در سفرهایی به شعاع بیش از 

 یکی از شرایط زیر را دارا باشند:

تن،  1/3باید حداقل یک سال در بخش حمل و نقل کالا، به عنوان راننده وسیله نقلیه با حداکثر وزن مجاز  الف(                      

 باشد؛کار کرده

ک سال به عنوان راننده وسیله نقلیه مورد استفاده برای ارائه خدمات مسافرین، در سفرهای به باید حداقل یب(                       

و یا به سایر خدمات مسافرین که موضوع این توافقنامه نیست،  کیلومتر از محل استقرار معمول وسیله نقلیه کار کرده 11شعاع 

 است.با انجام این کار تجربه لازم را به دست آوردهپرداخته باشد؛ بشرطی که مقام صلاحیت دار تایید کند که او 

های متعاهد به رسمیت شناخته شده و تایید ای داشته باشد؛ که توسط یکی از طرفباید گواهینامه حرفه ج(                       

 ای را گذرانده است.کند که دوره آموزشی رانندگی وسایل نقلیه حمل مسافر جادهمی

 612ماده 

 های رانندگی دوره

فقط دوبار،  ،تواند در طول هفتهکند. این زمان مینمیساعت تجاوز  7، بند )ش( این توافقنامه از 1ماده  طبقزمان روزانه رانندگی،  .1

 ساعت افزایش یابد. 11حداکثر تا 

 کند.ساعت تجاوز نمی 11، بند )ت( این توافقنامه از 1زمان هفتگی رانندگی، طبق ماده  .4

 شود.ساعت یشتر نمی 71رانندگی در دو هفته متوالی از  مجموع زمان .3

 های متعاهد و غیر متعاهد، است.دوره های رانندگی شامل تمام دوره رانندگی، در قلمرو طرف .4

                   

 .1و  4اصلاح شده به ترتیب در اصلاحیه  12



  

، بند )ق(صرف شده، و نیز تمام مدت رانندگی با وسایل نقلیه، برای 1که مطابق ماده راننده ، همانند کارهای دیگر، همه زمانی .1

)ج( ضمیمه این  3، بند 14های دردسترس بودن، مطابق ماده ات تجاری خارج از حیطه این توافقنامه، و همه دورهعملی

صورت دستی ، یا به شکل چاپ یا با استفاده از امکانات ورودی دستی دستگاه ثبت، بر کند. این ثبت یا بهتوافقنامه، را ثبت می

 شود.روی یک برگه ثبت وارد می

 713ماده 

 نفست

-دقیقه داشته 41وقفه، حداقل به مدت تواند یک استراحت بدونپس از یک دوره رانندگی به مدت چهار ساعت و نیم، راننده می .  1

 دوره استراحت را آغاز کرده باشد.باشد؛ مگر این که یک 

دقیقه، و به دنبال آن استراحتی  11حداقل  توان با یک استراحت، به مدت، بند)ن( این توافقنامه، را می1این تنفس، مطابق ماده  .  4

ها، در طول دوره رانندگی یا بلافاصله پس از آن، مطابق با ای که هر کدام از این تنفسگونهدقیقه، جایگزین کرد؛ به 31به مدت 

 ، توزیع شود. 1مفاد بند 

ت، که به رانندگی اختصاص قطار درحال حرکبرای اهداف این ماده، زمان انتظار و زمان صرف شده در وسیله نقلیه، قایق یا   .3

 دانست.« تنفس»توان آن را یک شود؛ و مینمی درنظر گرفته« کار دیگر»، بند )ف( این توافقنامه، 1طبق ماده  ندارد،

 .شودتلقی نمیدوره استراحت روزانه های مورد نظر این ماده، تنفس .4

                                         814ماده          

 های استراحتدوره                     

 باشد.های استراحت روزانه و هفتگی داشتهتواند دوره، بندهای )س( و )ع(، می1راننده، طبق ماده  .1

هفتگی ، یک دوره استراحت جدید ساعته، پس از پایان دوره استراحت قبلی روزانه یا  44تواند در هر دوره رانندگی راننده می  .4

 داشته باشد.

                   

 .1و  4اصلاح شده به ترتیب در اصلاحیه  13

 .1و  4اصلاح شده به ترتیب در اصلاحیه  14



  

ساعت است، دوره  11ساعت و کمتر از  7گیرد، حداقل ساعته قرار می 44اگر بخشی از دوره استراحت روزانه، که در آن دوره              

 توان یک دوره استراحت روزانه کاهش یافته تلقی کرد.استراحت روزانه مورد بحث را می

ساعت پس از پایان یک دوره استراحت روزانه یا  31، موظف است ظرف 4در چند رانی، در صورت تخطی از بند راننده شاغل  .3

 ساعت داشته باشد.  7هفتگی، یک دوره استراحت روزانه حداقل به مدت 

 یافته تبدیل شود.توان تمدیدکرد، تا به دوره استراحت هفتگی منظم یا دوره استراحت هفتگی کاهشدوره استراحت روزانه را می .4

 تواند، بین هر دو دوره استراحت هفتگی، حداکثر سه دوره استراحت روزانه کاهش یافته داشته باشد.راننده می .1

 تواند حداقل )الف( در هر دو هفته متوالی، راننده می .1

(i) دو دوره استراحت هفتگی منظم؛ یا 

(ii)   ساعت، داشته باشد. این  44یافته، به مدت حداقل کاهش ستراحت هفتگی منظم و یک دوره استراحت هفتگییک دوره ا

 ، قبل از  پایان سومین هفته بعد از هفته مورد بحث، جبران کرد.وقفهبیتوان با یک دوره استراحت معادل کاهش  را می

 شود.ساعته، پس از پایان دوره استراحت هفتگی قبل، آغاز می 44دوره استراحت هفتگی بعد از پایان شش دوره 

المللی مسافر، غیر از یک سرویس )الف(، راننده شاغل در سرویس تک راننده حمل و نقل بین 1درصورت نقض بند )ب(          

ساعته متوالی، پس از یک دوره استراحت هفتگی منظم قبلی، به  44معمولی، می تواند دوره استراحت هفتگی را تا دوازده دوره 

 که:تاخیر اندازد، مشروط بر این

         (i)   ساعت متوالی، در یکی از کشورهای متعاهد یا یک کشور ثالث، غیر از کشوری که سرویس در  44این سرویس حداقل

 آن آغاز شده است، ادامه یابد، و

         (ii)   :راننده پس از این نقض 

 یا دو دوره استراحت هفتگی منظم، یا  (1)                          

ساعت، داشته  44یافته، حداقل به مدت یک دوره استراحت هفتگی منظم و یک دوره استراحت هفتگی کاهش ( 4)                          

وقفه معادل، قبل از پایان هفته سوم بعد از خاتمه دوره نقض، جبران باشد. این کاهش باید با یک دوره استراحت بی

 شود،

 و

           (iii)  نگار دیجیتالی را نصب کرد، وسیله نقلیه به تجهیزات ثبت، مطابق با که کشور ثبت کننده سرعتچهارسال پس از این

 ، وشودمجهز می یمه،ضم 1Bالزامات پیوست 

           (iv)    رانندگی، طبق ، وسیله نقلیه چند رانی است ؛ یا دوره  11:11تا  44:11، درصورت رانندگی بین 4114ژانویه  1بعد از

 یابد.، به سه ساعت کاهش می9ماده 



  

حداقل  ،چندرانی باید هرهفته یک دوره استراحت هفتگی منظم سرویس )الف(، راننده شاغل در 1در صورت نقض بند )ج(            

تنزل یابد. ساعت )دوره استراحت هفتگی کاهش یافته(  44تواند به حداقل باشد. این دوره می، داشتهساعت 41به مدت 

 وقفه، قبل از پایان هفته سوم پس از هفته مورد نظر، جبران شود.اگرچه، هر کاهش باید با یک دوره معادل استراحت بی

 ساعته، پس از خاتمه دوره استراحت هفتگی قبلی، آغاز شود. 44دوره استراحت هفتگی باید در پایان شش دوره 

شود، باید به دوره استراحت دیگری، حداقل به راحت هفتگی کاهش یافته انجام میهر استراحتی که به منظور جبران دوره است  .9

 ساعت، متصل شود. 7مدت 

که وسیله  توان، درصورتییافته را میاگر راننده بخواهد این کار را انجام دهد، دوره استراحت روزانه و دوره استراحت هفتگی کاهش   .9

 بت طبق طراحی سازنده باشد، درون وسیله نقلیه انجام داد.نقلیه مجهز به امکانات خواب مناسب و ثا

 توان در یک هفته محاسبه کرد، نه در هردو هفته. گیرد، را مییک دوره استراحت هفتگی که بین دو هفته قرار می   .7

 15مکرر 8ماده 

 8های ماده نقض

شود؛ و دوره استراحت روزانه قایق یا قطار حمل میکه راننده درون وسیله نقلیه ای است که با ، درصورتی9صورت نقض ماده در .1

 که شرایط زیر محقق شود:ها، قطع کرد؛ مشروط براینتوان، بیش از دوبار با سایر فعالیتگذراند، این دوره را نمیمنظم را می

ای که روی عرشه استراحت روزانهآن بخش دوره روزانه استراحت انجام شده روی زمین را، الزاما، بتوان قبل یا بعد از دوره )الف(  

 شود، انجام داد؛قایق یا در قطار انجام می

های دوره استراحت روزانه، الزاما، باید تا حد ممکن کوتا باشد؛ و، با احتساب تشریفات گمرکی در عملیات دوره بین بخش)ب(   

 بعد از  تخلیه بار بیشتر شود. ساعت قبل از بارگیری یاوجه نباید در مجموع از یکبارگیری و تخلیه، بهیچ

 باشد.خواب یا تختخواب دسترسی داشتهدر طول تمام بخش های دوره استراحت روزانه، راننده باید به یک جای

که وسیله نقلیه نه در خانه راننده قرار دارد، و نه در مرکز عملیاتی کارفرما، و جایی که به طور معمول پایگاه راننده است، در صورتی  .4

عنوان استراحت یا تنفس آمد به محل گرفتن مسئولیت وسیله نقلیه مشمول این توافقنامه، نباید بهوهای مصرف شده برای رفتانزم

 باشد.که راننده در قایق یا قطار بوده و به امکانات خواب مناسب دسترسی داشتهتلقی شود؛ مگر این

 وآمد به محل وسیله نقلیهای که مشمول این توافقنامه نیست، برای رفتهزمان مصرف شده توسط راننده، برای راندن وسیله نقلی .3

سایر »مشمول این توافقنامه، که در خانه راننده یا مرکز عملیاتی کارفرما که به طور معمول پایگاه راننده است، قرار ندارد، را باید 

 حساب آورد.به« کارها

 916ماده 

                   

 1شده در اصلاحیه  ارائه 11



  

 استثنائات

تواند، باشد، راننده میگیرد، و امکان دسترسی به توقفگاه مناسب وجود داشتهدرخطر قرار نمی که امنیت جادهمشروط براین

نقلیه یا بار، از مفاد این توافقنامه عدول کند. راننده باید، در اولین فرصت به محض ورود درحدلزوم، برای حفظ ایمنی اشخاص، وسیله

چاپی ابزار کنترل یا در فهرست وظایف مفاد توافقنامه را، در برگه ثبت یا نسخهبه یک توقفگاه مناسب، علت و ماهیت عدول خود از 

 خود، مشخص کند.

 1117ماده 

 ابزار کنترل

های متعاهد باید نصب و استفاده از دستگاه کنترل را، برای وسایل نقلیه ثبت شده در قلمروی خود، مطابق با الزامات این طرف    .1

 آن اجباری اعلام کنند.ها و ضمائم توافقنامه، پیوست

ها و ضمائم دستگاه کنترل موردنظر این توافقنامه باید، در زمینه ساخت، نصب، استفاده و آزمایش با الزامات این توافقنامه و پیوست   .4

 آن مطابقت داشته باشد. 

الزامات این باید با دستگاه کنترل ، ساخت، نصب، استفاده و آزمایش  1791دسامبر  No. 3821/85  ،41   (EEC)بنا به شورای مقررات  .3

 باشد.ها و ضمائم آن مطابقت داشتهتوافقنامه و پیوست

 1118ماده           

 نظارت توسط مجری         

ای تعلیم دهد که با مفاد این توافقنامه مطابقت گونهای را سازماندهی کرده و خدمه را بهنقل جادهومجری باید عملیات حمل    .1

 باشند.داشته

راحت، با مراجعه به همه اسناد های استهای سایر کارها و دورههای رانندگی، ساعتمجری باید یک برنامه بازرسی منظم، از دوره  .4

آن از قبیل دفاتر کنترل ترتیب دهد. درصورت مشاهده هرگونه تخطی از این توافقنامه، باید، برای مثال با تغییر  ملاحظاتو

 برای خاتمه دادن و جلوگیری از تکرار آن فورا اقدام شود. ها، های کار و مسیرساعت

های طی شده و/ یا مقدار کالای حمل شده مسافت برایحقوق، بگیر، حتی در قالب پاداش یا اضافهپرداخت به رانندگان حقوق .3

تخطی از مفاد این توافقنامه را  ها به نوعی باشند که ایمنی جاده را به خطر نیندازند؛ یاکه این پرداختممنوع است؛ مگر این

 تشویق نکنند.

                                                         

 1و  4اصلاح شده به طور متناوب در اصلاحیه های  16

 1و 3،4،1اصلاح شده به طور متناوب در اصلاحیه های  19

 1و  4اصلاح شده به طور متناوب در اصلاحیه های  18



  

مجری حمل و نقل مسئول تخلفات رانندگان است؛ حتی اگر تخلف در قلمروی یکی دیگر از طرفین متعاهد یا در یک کشور غیر  .4

 باشد.متعاهد انجام شده

توانند این مسئولیت را به متعاهد، میطرفین متعاهد برای رعایت کامل تعهدات حمل و نقل، بدون تعصب نسبت به حقوق طرفین 

منطقا نقل وکه نشان می دهد مجری حمل ،های متعاهد هرگونه شواهدیمشروط سازند. طرف 4و 1تخلف مجری از بندهای 

  دهند.میرا مورد توجه قرار  نیست،تخطی انجام شده  مسئول

های استخدام راننده رعایت اصلی، پیمانکاران فرعی، و آزانس نقل، مجریان تور، پیمانکارانوهای حملمجری، فرستنده بار، شرکت .1

 کنند.نقل مورد نظر این توافقنامه را تضمین میوبرنامه زمانی حمل

  1219ماده 

 اقدامات اجرای توافقنامه

بویژه با سطح مناسب هریک از طرفین قرارداد باید هرگونه اقدام مقتضی را برای تضمین اجرای مفاد این توافقنامه اتخاذ کنند؛  .1

نقل وهای حملهای مجری که سالانه، بخش زیادی از رانندگان، مجریان و وسایل نقلیه همه بخششرکت ای و کنترلکنترل جاده

 دهد.موضوع این توافقنامه را پوشش می

 ای که:گونهها را سازماندهی کنند؛ بهمدیران ذیصلاح طرفین متعاهد باید این کنترل )الف(  

(i)    ژانویه  1روزهای کاری رانندگان وسایل نقلیه موضوع این توافقنامه کنترل شود. از  %1در هر سال تقویمی، حداقل

 یابد؛افزایش می %3به حداقل  4114ژانویه  1و از  %4، این مقدار به حداقل 4111

(ii)     های مجری انجام شرکت در %41ای و حداقل مجموع روزهای کاری کنترل شده باید در حوزه جاده %11حداقل

درصد و در مورد %31ای از های انجام شده در حوزه جادهنباید مجموع بازرسی 4111ژانویه             1شود. از 

 روزهای کاری کمتر باشد.       %11های مجری از شرکت

 ای عبارتند از:موارد کنترل جاده   )ب(

          (i)    های استراحت روزانه و هفتگی؛ها و دورههفتگی، وقفهدوره های رانندگی روزانه و 

          (ii)   باشد؛ و/ یا اطلاعات ذخیره شده مدت مشابه بر روی های ثبت روزهای قبل، که باید در وسیله نقلیه نصب شدهبرگه

 کارت  راننده و/ یا در حافظه دستگاه کنترل و/ یا روی نسخه چاپی درمواقع لزوم؛

(iii)   صحیح دستگاه کنترل.عملکرد 

                   

 1و  4، 4 اصلاح شده به طور متناوب در اصلاحیه های 19



  

نه، و صرفنظر از مبداء  نقلیه، مجریان و رانندگان، چه شهروند باشند یاها باید بدون هیچگونه تبعیض بین وسایلاین کنترل       

 نگار، انجام شود.، یا نوع سرعتسفرمقصدیا 

ضمیمه، موارد زیر را  4،بند 11مطابق با مفاد ماده ای و های مجری باید، جدای از موارد موضوع کنترل جادههای شرکتبازرسی)ج(  

 شامل شود:

              (i)  ؛هاهای رانندگی بین این دورههای استراحت هفتگی و دورهدوره 

             (ii)  های رانندگیای در زمینه ساعتهفته های دومحدودیت، 

(iii)  ؛1، بند 9ماده یافته طبق های استراحت هفتگی کاهشجبران دوره 

(iv)   های ثبت و/ یا یونیت وسیله نقلیه و کارت اطلاعات راننده و نسخه چاپی و/ یا تنظیم زمان کاری استفاده از برگه

 رانندگان.

مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد باید، درقالب همکاری متقابل، مرتبا همه اطلاعات موجود در موارد زیر را برای یکدیگر ارسال  .4

 کنند:

(i)  شده برای آنها؛شهروندان و هرگونه مجازات اعمالنقض این موافتنامه، توسط غیرموارد 

(ii)  های اعمال شده توسط یکی از طرفین متعاهد برای شهروندان خود، به دلیل تخطی انجام شده در قلمرو مجازات

 سایر اعضای متعاهد.

 ا شامل شود. که مورد تخطی حاد است، این اطلاعات باید مجازات اعمال شده ردرصورتی

ای راننده یک وسیله نقلیه ثبت شده در قلمرو یکی دیگر از اعضای متعاهد حاکی از تخلفاتی باشد اگر مشاهدات بازرسی جاده .3

پذیر نبوده است، مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد مربوطه که به دلیل نبود اطلاعات لازم، تشخیص آن در هنگام بازرسی امکان

کند؛ نند تا موضوع روشن شود. به این منظور، طرف متعاهد ذیصلاح شرکت مجری را بازرسی میباید به یکدیگر کمک ک

 نتیجه این بازرسی باید، با طرف دیگر مربوطه، درمیان گذاشته شود.

 های جاده ای مربوطه، همکاری خواهند کرد.طرفین قرارداد با یکدیگر، درزمینه سازماندهی بازرسی .4

ماده حاضر، هر دوسال یک گزارش منتشر خواهد  1اروپایی سازمان ملل، به درخواست طرفین متعاهد بند کمیسیون اقتصادی  .1

 کرد.



  

دهد راننده را به خاطر نقض این توافقنامه، که در قلمروی او شناسایی )الف( طرف متعاهد به مقامات ذیصلاح خود اختیار می .1

 طرفهرچند تخلف در قلمروی یکی دیگر از طرفین متعاهد یا یک کند؛ است، جریمهخاطر آن مجازات نشدهشده و تاکنون به

 ؛باشدغیرمتعاهد انجام شده

دهد مجری را به دلیل نقض این توافقنامه، که در قلمروی او دار خود اختیار می)ب( طرف متعاهد به مقامات صلاحیت

هرچند تخلف در قلمروی یکی دیگر از طرفین است، را جریمه کند؛ شناسایی شده و تاکنون به خاطر آن مجازات نشده

 .باشدغیرمتعاهد انجام شده طرف متعاهد یا یک

باشد، اعمال مجازات استثنائا، اگر یک مجری مستقر در یکی دیگر از کشورهای طرف متعاهد یا غیر متعاهد مرتکب خلاف شده

 باشد.نبه، بین طرفین درگیر، مطابقت داشتهای دوجانقل جادهوبینی شده در توافقنامه حملهای پیشباید با روش

های )ب( را، درصورت آمادگی کل طرف1، امکان حذف مورد استثنای ذکر شده در بند  4111های متعاهد، از سال طرف

 قرارداد، بررسی خواهند کرد. 

کند، شواهد مربوطه را به صورت هرگاه یکی از طرفین متعاهد، برای یک تخلف خاص، اقداماتی را آغاز یا مجازاتی را اعمال می .9

 دهد.کتبی در اختیار راننده قرار می

تواند شامل جرایم نقدی باشد، برای موارد تخلف از های متناسب، که میکنند سیستمی از مجازاتطرفین متعاهد تضمین می .9

های پیمانکاران اصلی و فرعی، و آزانسنقل، مجریان تور، واین توافقنامه، بر مجریان، یا فرستندگان مرتبط، موسسات حمل

 استخدام راننده اعمال کنند.

 20مکرر 12ماده 

 های استاندارد شده شکل

المللی، اشکال استاندارد شده ، برای استفاده در مواقع لزوم، در ضمیمه این توافقنامه معرفی ای بینهای جاده. برای سهولت بازرسی1

 44ماده های مشخص شده در ها مطابق با روششد. این شکلتکمیل خواهد 3جدید  خواهد شد؛ که براین اساس در پیوست

 ، سومین تکرار، معرفی یا اصلاح خواهد شد.

به هیچ وجه الزامی نیستند. اگرچه، درصورت استفاده ، محتویات، بویژه اعداد، ترتیب و  3شده در پیوست های مدل نشان داده.شکل4

 گونه که معرفی شده، رعایت شوند.ها، باید آنعناوین آیتم

ها را با اطلاعات بیشترتکمیل کنند. این اطلاعات این دادهای، توانند، در جهت رفع نیازهای ملی و منطقهطرفین متعاهد می .3

ه و نقلی که منشاء آن یک کشور متعاهد دیگر یا یک کشور ثالث است، مطالبه شود. بتکمیلی تحت هیچ شرایطی نباید در حمل

 المللی، عرضه خواهد شد. های مشخص شده برای ترافیک بیناین منظور، این اطلاعات، به شکلی کاملا متمایز از داده
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 شود، پذیرفته خواهد شد. ای، که در قلمروی کشورهای موضوع این توافقنامه انجام میهای جادهاین اشکال در همه بازرسی .4

 1321ماده 

 مقررات انتقال

-کنترل دیجیتالی، برای طرف دستگاهمعرفی  مربوط به،  2 و 1B هایموافقتنامه حاضر، شامل ضمائم و پیوستهمه مفاد جدید  .1

های مشخص شده در های ناشی از روشحداقل به مدت چهارسال، پس از رسمیت یافتن اصلاحیه متعاهد این توافقنامه ، های

تحت پوشش این توافقنامه، که پس از تاریخ انقضای این دوره، برای ، اجباری خواهد بود. درنتیجه، همه وسایل نقلیه  41ماده 

اولین بار مورد استفاده قرار می گیرند، به یک دستگاه کنترل، مطابق با الزامات جدید این توافقنامه، مجهز خواهند شد. در طول 

اند، در قلمروی خود وسایل نقلیه ال نکردهها را در کشورهای خود اعماین دوره چهارساله، طرفین متعاهد، که هنوز این اصلاحیه

اند، را پذیرفته و ثبت شده در کشورهای دیگر متعاهد این توافقنامه، که به تازگی با این دستگاه کنترل دیجیتالی مجهز شده

 کنند.کنترل می

دور کارت راننده، مطابق با ضمیمه ، برای ایجاد امکانات ص1)الف( طرفین متعاهد ، سه ماه قبل از پایان چهارساله ذکرشده در بند  .4

شده موافقتنامه حاضر، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد. این حداقل دوره سه ماهه، باید با اجرای مفاد مربوط به دستگاه اصلاح

باشد. طرفین قبل از پایان چهارسال، توسط طرفین متعاهد مطابقت داشته این ضمیمه1Bکنترل دیجیتال، طبق پیوست 

ای کمیسیون اقتصادی اروپا را از پیشرفت در زمینه معرفی دستگاه کنترل عاهد، دبیرخانه گروه کاری حمل و نقل جادهمت

 این ضمیمه، در قلمروی خود مطلع خواهند کرد. 1Bدیجیتالی، مطابق با پیوست 

ضمیمه این موافقتنامه، درمورد رانندگانی که ملزم به  14( مفاد ماده الف)ب( درمدت صدور کارت مورد اشاره در بند )

 شود.این ضمیمه هستند، اعمال می 1Bپیوست رانندگی در وسایل نقلیه مجهز به دستگاه کنترل دیجیتالی مطابق با 

، شامل  1موضوع بند های یافتن اصلاحیهشده توسط یک کشور، پس از رسمیتهمه اسناد دال بر تصویب و الحاق تسلیم.  3

 شود.، در توافقنامه اصلاح شده اعمال می1مهلت تعیین شده برای اجرا در بند 

انجام شود، آن دولت تاریخ استفاده موثر از دستگاه  1شده در بند اگر الحاق در کمتر از دوسال قبل از پایان مهلت تعیین            

رساند. این اسناد دال بر تصویب و الحاق خود را تسلیم می کند، به اطلاع میکنترل دیجیتالی در قلمروی خود، درزمانی که 

تواند از یک دوره انتقالی استفاده کند. این دوره نباید از تاریخ به رسمیت درآمدن توافقنامه برای این دولت از دولت می

 سازد.دوسال بیشتر شود. تسلیم کننده باید همه طرفین متعاهد را مطلع 

نیز  1مفاد بند قبل، همچنین، در صورت الحاق یک دولت پس از پایان مهلت چهارساله برای اجرای مورد اشاره در بند           

 شود.اعمال می
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 22مکرر 13بند 

 مقررات انتقال    

 )ب( ضمیمه این موافقتنامه ذکر شد، سه ماه پس ازرسمیت یافتن 9)الف( و  9، بندهای 14مفادی که در پایان ماده 

 شوند.اصلاحیه فعلی، اعمال می

 14ماده 

 مقررات نهایی  

برای امضا و پس از آن برای الحاق توسط دولت های کمیسیون اقتصادی  1791مارس  31این موافقتنامه تا تاریخ  .1

مرجع اصطلاحات  9های پذیرفته شده در کمیسیون، در یک ظرفیت قابل مشاوره براساس بند اروپا و دولت

 است. کمیسیون، باز

 این توافقنامه باید به تصویب برسد. .4

 اسناد دال بر تصویب یا الحاق باید به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شود. .3

 کند.این توافقنامه یکصد و هجده روز پس از صدور هشتمین سند تصویب و الحاق رسمیت پیدا می .4

است، پس از صدور هشتمین سند ملحق شده درمورد هر کشوری که این توافقنامه را به تصویب رسانده یا به آن  .1

این ماده، توافقنامه یکصد و هجده روز پس از تسلیم سند تصویب و الحاق آن کشور  4تصویب و الحاق موضوع بند 

 یابد. رسمیت می

 15ماده 

 ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل، علیه این توافقنامه شکایت کند. تواند، با ارسال اعلامیههریک از طرفین متعاهد می .1

 یابد.این شکایت، شش ماه پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیرکل، قطعیت می .4

 16ماده 
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ین که در هر دوره دوازده ماهه متوالی پس از رسمیت یافتن توافقنامه تعداد اعضای طرف قرارداد از سه عضو کمتر شود، ادرصورتی

 توافقنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 1723ماده 

ای اسناد تصویب یا الحاق یا هر زمان پس از آن ، با اعلامیهتسلیم تواند، در زمان امضای این توافقنامه یا هر کشور می .1

تواند برای روابط بین خطاب به دبیرکل سازمان ملل اعلام کند که اعتبار این توافقنامه، در همه یا هر یک از کشورها، می

این اعلامیه، در توان در قلمرو یا قلمروهای نامبرده المللی که مسئول آن است، گسترش یابد. این توافقنامه را می

است، یکصدوهجده روز پس از دریافت اعلامیه توسط دبیرکل، یا درصورتی که در آن تاریخ هنوز توافقنامه رسمیت نیافته

 اعمال کرد.از تاریخ رسمیت یافتن، 

المللی آن است قابل هرکشوری که طبق بند قبل، طی یک اعلامیه، این توافقنامه را برای کشوری که مسئول روابط بین .4

 جداگانه علیه توافقنامه، درارتباط با آن کشور، شکایت کند.این سند،  11مطابق با مفاد ماده تواند، اجرا دانسته می

 18ماده 

بیشتر از طرفین متعاهد، درارتباط با تفسیر یا اعمال این توافقنامه، تا حد امکان با مذاکره برطرف  هرگونه منازعه بین دو یا .1

 خواهد شد.

شود؛ و است، در صورت درخواست یکی از طرفین متعاهد درگیر، به داوری گذاشته میهرگونه منازعه که با مذاکره حل نشده .4

شود. اگر، ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین درگیر داور ارجاع میبنا به نظر و توافق طرفین درگیر به یک یا دو 

توانند از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کنند ها مینتوانند درمورد انتخاب داور یا داوران به توافق برسند، هریک از آن

 ارجاع داد.گیری در مورد موضوع مشاجره را به او داوری منصوب کند؛ که بتوان تصمیم

 تصمیم داور یا داوران منصوب شده در بند قبل، برای طرفین متعاهد درگیر، لازم الاجرا خواهد بود. .3

 1924ماده
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 4، بندهای 19اعلام کنند خود را متعهد به ماده  ،درهنگام امضا، تصویب یا پیوستن به این توافقنامه ،توانندها میهر یک از دولت .1

، به بندهای اندرا ثبت کرده حق شرطییر طرفین قرارداد با توجه به هریک از طرفین متعاهد که چنین دانند. سااین سند نمی 3و 

 یادشده متعهد نخواهند بود.

این ماده قید کند، دبیرکل  1حق شرطی غیر از شرایط ذکر شده دربند  ،درزمان تسلیم سند تصویب یا الحاق ،اگر یک دولت .4

و از آن زمان علیه  هایی که قبل از آن اسناد تصویب و الحاق خود را تسلیم کردهبه اطلاع دولتشرط را متحد این حق سازمان ملل

رسانی، های یادشده، ظرف مدت شش ماه پس از این اطلاعرساند. اگر هیچیک از دولتاند، میاین توافقنامه ادعایی نداشته

شرط از آن کننده حقخواهد شد؛ و چنانچه دولت ثبت ،رد صورتندرغیرای و ،شرط پذیرفتهمخالفت خود را اعلام نکنند، این حق 

هایی که به موجب به منظور اعمال این بند، مخالفت دولتدرجه اعتبار ساقط خواهدشد.  صرفنظر نکند، سند تصویب یا الحاق او از

 شود.گرفته میها به دلیل حق شرط قید شده توسط آنها ملغی شده، نادیده این بند الحاق یا تصویب آن

-یک حق ه،این ماد 1شده یا به موجب بند که حق شرط آنها در پروتکل امضای این توافقنامه پذیرفته ،هریک از طرفین متعاهد  .3

توانند هرزمان که بخواهند با است، میشدهاین ماده پذیرفته 4موجب بند اند، که بهاند، یا حق شرطی ایجاد نمودهثبت کردهشرط 

 شرط صرفنظر نمایند.ای خطاب به دبیرکل از آن حقاعلامیهصدور 

 2125ماده 

ای خطاب به دبیرکل تواند با اعلامیهپس از این که این توافقنامه به مدت سه سال رسمیت یافت، هریک از طرفین قرارداد می .1

دبیرکل این درخواست را به اطلاع سازمان ملل متحد درخواست کند کنفرانسی به منظور بازبینی توافقنامه تشکیل شود. 

رساند؛ و درصورتی که تعداد طرفین متعاهد موافق این درخواست از یک سوم کل اعضا کمتر نباشد، همه طرفین قرارداد می

 شود.یک کنفرانس بازبینی، در مدت چهارماه از تاریخ اعلام توسط دبیرکل، برگزار می

رکل همه طرفین قرارداد را مطلع و از آنها دعوت خواهد کرد تا در یک دوره طبق بند قبل کنفرانسی برگزار شد، دبیاگر  .4

زمانی سه ماهه پیشنهادات خود را، جهت بررسی، به کنفرانس تحویل دهند. دبیرکل دستورالعمل مقدماتی کنفرانس، به 

 عاهد منتشر خواهد کرد.های متهمراه متن پیشنهادات ارسالی را حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری، بین همه طرف

 کند.این توافقنامه را به هر کنفرانسی که برگزار شود، دعوت می 1، بند 14های مورد اشاره در ماده دبیرکل همه دولت .3

 2126ماده 
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های توانند یک یا بیشتر مورد اصلاحی برای این توافقنامه پیشنهاد کنند. متن هر یک از اصلاحیههر یک از طرفین متعاهد می .1

های مورد اشاره در پیشنهادی به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد رسید؛ و او همه طرفین قرارداد و نیز همه دولت

 این توافقنامه را از آن مطلع خواهد ساخت. 1، بند 14ماده 

یر را به اطلاع در یک دوره شش ماهه از تاریخ اعلام اصلاحیه پیشنهادی توسط دبیرکل هر یک از طرفین متعاهد موارد ز .4

 رسانند:دبیرکل می

 )الف( هیچ مخالفتی با اصلاحیه پیشنهادی ندارند؛ یا

 هایشان تکمیل نشده است.)ب( اگرچه قصد دارند پیشنهاد را بپذیرند، شرایط لازم برای این پذیرش هنوز در دولت

که پذیرش اصلاحیه پیشنهادی را به دبیرکل ا زمانیرا به اطلاع دبیرکل برساند، ت 4اگر یکی از طرفین متعاهد مورد )ب( بند  .  3

، مخالفت خود با اصلاحیه اطلاع رسانیتواند در یک دوره نه ماهه، پس از انقضای مهلت شش ماهه باشد، میاعلام تکرده

  پیشنهادی را تسلیم کند.

شود؛ و از درجه اعتبار شود، اصلاحیه پذیرفته نمیاین ماده اعلام  3و  4اگر مخالفت با اصلاحیه پیشنهادی مطابق با شرایط بند .   4

 ساقط خواهد بود.

های مشخص شده زیر این ماده اعلام نشود، اصلاحیه از تاریخ 3و  4اگر هیچ مخالفتی با اصلاحیه پیشنهادی مطابق با بند .   1

 پذیرفته خواهد شد:

باشند: پس از پایان ای با دبیرکل نداشتهاین ماده هیچگونه مکاتبه)ب(  4اگر هیچیک از طرفین متعاهد، مطابق بند )الف(            

 این ماده؛ 4دوره شش ماهه اشاره شده در بند 

 باشند: قبل از یکی از دو تاریخ زیر :کرده)ب( این ماده با دبیرکل مکاتبه 4)ب( اگر هر یک از طرفین متعاهد، مطابق بند            

؛ مشروط بر  کل اطلاع داده اند ریدب پذیرش پیشنهادات را به، کنندهمکاتبه متعاهد یکه تمام طرفها یخیتار   -         

باشد؛ این تاریخ، پایان دوره شش ماهه این ماده اعلام شده 4شده در بند ها  قبل از شش ماه اشارهکه همه پذیرشاین

 مذکور تلقی خواهد شد.

 این ماده. 3ماهه اشاره شده در بند تاریخ انقضای دوره نه    -        

شود، دبیرخانه پذیرش آن، عضو متعاهد این توافقنامه می نویس اصلاحیه و لحظهدرمورد کشوری که بین لحظه اعلام پیش   مکرر. 1

مطلع نویس اصلاحیه ای کمیسیون اقتصادی اروپا دولت جدید متعاهد را، دراسرع وقت، از پیشنقل جادهوگروه کاری حمل



  

تواند قبل از پایان دوره شش ماهه، از تاریخ ارسال اصلاحیه اصلی به همه طرفین متعاهد، خواهد کرد. این دولت می

 هرگونه مخالفت خود را به اطلاع دبیرکل برساند.

 شده سه ماه بعد از تاریخ پذیرش رسمیت خواهند یافت.های پذیرفتهاصلاحیه .    1

با اصلاحیه پیشنهادی مذکور در بند  ت، هرگونه مخالفت اعلام شده از طرف یک یا بیشتر از طرفین متعاهد،دبیر کل، در اسرع وق.    9

)ب( این ماده را به اطلاع همه طرفین متعاهد خواهد رساند. اگر  4مطابق با بند  )الف( این ماده و دریافت هرگونه مکاتبه 4

رساند که طرف متعاهد دریافت کند، متعاقبا به اطلاع همه طرفین متعاهد میای از یک یا بیشتر از طرفین او چنین مکاتبه

 اند.یا طرفین متعاهد  مخالفت یا پذیرش اصلاحیه پیشنهادی را در این مکاتبه اعلام کرده

این ماده، قابل  1تا  1ضمیمه این توافقنامه، با توافق بین مقامات ذیصلاح همه طرفین متعاهد، مستقلا از، اصلاحیه مقرر در بند .    9

دار یکی از طرفین متعاهد اعلام کند که، تحت قوانین محلی کشورش، موافقت او  اصلاح خواهد بود. اگر مقام صلاحیت

دار طرف متعاهد مشروط به اختیارات خاص برای آن منظور، یا تصویب یک مقام قانونی است، موافقت مقام صلاحیت

مانی که مقام مذکور اخذ اختیارات یا تاییدیه های لازم را به اطلاع دبیرکل نرساند، ارائه مربوطه با اصلاح این ضمیمه تا ز

شود؛ در طول دوره شود. تاریخ رسمیت یافتن ضمیمه اصلاح شده، با توافق بین مقامات ذیصلاح تعیین میشده تلقی نمی

 خواهد بود. انتقال، همه یا بخشی از ضمیمه قبل، همزمان با ضمیمه اصلاح شده معتبر

  2227ماده             

 های مشخص شده در این ماده قابل اصلاح است.ضمیمه این توافقنامه  با روش  4و  1پیوست های  .1

ضمیمه این توافقنامه، توسط کار گروه  4و  1های های پیشنهادی برای پیوستبا درخواست یکی از طرفین متعاهد همه اصلاحیه .4

 گیرد.کمیسیون اقتصادی اروپا، مورد بررسی قرار مینقل جاده ای واصلی حمل

دهنده اصلاحیه را پذیرفتند، و اگر این اکثریت عبارت بودند از اکثریت طرفین متعاهد حاضر و رای اگر اکثریت اعضای حاضر و رای .3

 .دهنده، اصلاحیه توسط دبیرکل، برای پذیرش، به اطلاع مقامات ذیصلاح همه طرفین متعاهد خواهد رسید

دار طرفین متعاهد دبیرکل را از مخالفت سوم مقامات صلاحیتکه، در یک دوره شش ماهه پس از تاریخ اعلام، کمتر از یکدرصورتی .4

 اصلاحیه پذیرفته خواهد شد. خود با اصلاحیه آگاه کنند،
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شود، به عضویت این توافقنامه میای که پذیرفته تلقی نویس اصلاحیه و لحظهدرصورتی که یک کشور، بین لحظه اعلام پیش مکرر 4

نویس اصلاحیه را به اطلاع دولت در اسرع وقت  پیش اروپا یاقتصاد ونیسیکم یحمل و نقل جاده ا یگروه کار رخانهیدبدرآید، 

فین تواند، قبل از پایان دوره شش ماهه از تاریخ ارسال اصلاحیه اصلی به همه طرجدید طرف قرارداد خواهد رساند. این دولت می

 متعاهد، هرگونه مخالفت خود را به اطلاع دبیرکل برساند.

 یابد.رساند؛ و سه ماه پس از تاریخ اعلام رسمیت میشده را به اطلاع همه طرفین متعاهد میهای پذیرفتهدبیرکل همه اصلاحیه .1

 28مکرر 22ماده 

 1Bکار برای اصلاحیه پیوست روش

 توان مطابق با روش کار مشخص شده در این ماده، اصلاح کرد.ضمیمه توافقنامه حاضر را، می 1Bپیوست    .1

با را ،  1Bبرای مواد مقدماتی پیوست  ،هر پیشنهاد اصلاحیباید  اروپا یاقتصاد ونیسیکم یحمل و نقل جاده ا یگروه کار   .4

 رخانهیتوسط دبرسد، یم بیکه به تصو یا هیهر گونه اصلاحکنند. اکثریت طرفین متعاهد حاضر و رای دهنده تصویب 

. این اصلاحیه، سه ماه بعد از تاریخ اعلام به طرفین کل منتقل خواهد شد ریبه دب برای اعلام به همه طرفین متعاهد، ،کارگروه

 متعاهد، رسمیت خواهد یافت.

 این توافقنامه برای، 3821/85 (EEC)مقررات  1B*از ضمیمه توافقنامه حاضر ، 11ماده ، که بنا به 1Bپیوست   .3

برای این ضمیمه ، هرگونه اصلاحیه ایجاد شده  به تغییرات معرفی شده توسط اتحادیه اروپایینااست، مستقیما، باقتباس شده

 شود:اعمال می 1Bدر پیوست تحت شرایط زیر در این ضمیمه  

،  1Bبرای ضمیمه  کمیته مقرراتهای انتشار اصلاحیه اروپا یاقتصاد ونیسیکم یحمل و نقل جاده اکارگروه  رخانهیدب  -

خواهد رساند؛ و همزمان این اطلاعات رسما به اطلاع مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد را های اروپایی ژورنال رسمی کمیتهدر 

 را به همراه یک نسخه از متون مربوطه دراختیار دبیرکل قرار خواهد داد.

رسمیت  1Bسه ماه پس از تاریخ آگاهی طرفین متعاهد از این اطلاعات، مستقیما، برای ضمیمه  ها،این اصلاحیه   -

 یابند.می
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شود، اصلاحات مربوط به پیوست را نیز شامل  1Bاگر یک پیشنهاد برای اصلاح ضمیمه توافقنامه حاضر، اصلاح پیوست   .4

ات پیوست، در این قالب، همزمان با اصلاحات ضمیمه یابند. وقتی اصلاحقبل از اصلاحات مربوط به ضمیمه رسمیت نمی

 شود.، مشخص می 41های مشخص شده در ماده موجود باشند، تاریخ رسمیت یافتن آنها، با تاریخ ناشی از اعمال روش

 29تکرا سوم 22ماده 

 3روش کار اصلاح پیوست 

 کرد.کار زیر اصلاح توان مطابق با روشضمیمه این توافقنامه را می 3پیوست  .1

توان های موجود، را میمکرر این توافقنامه یا اصلاح شکل 14مطابق با ماده  3های مدل پیوست هرگونه پیشنهاد، برای شکل .4

تحویل داد. این پیشنهاد درصورت تصویب، توسط  اروپا یاقتصاد ونیسیکم یحمل و نقل جاده اکارگروه برای تصویب به 

 ه، پذیرفته می شود.دهنداکثریت طرفین متعاهد حاضر و رای

دبیرخانه کمیسون اقتصادی اروپا رسما مقامات ذیصلاح همه طرفین متعاهد را از توافق درزمینه اصلاحات اتخاذ شده مطلع 

 خواهد کرد؛ و همزمان این اطلاعات را، به همراه یک نسخه از متن مربوطه، دراختیار دبیرکل قرار خواهد داد.

توان، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ اطلاعات به طرفین متعاهد این توافقنامه، مورد استفاده می های تصویب شده راهریک از شکل .3

 قرار داد.

 2330ماده 

های این توافقنامه، دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به اطلاع دولت 41و  41بر اطلاعیه های مورد اشاره در مواد علاوه

 رساند: این سند خواهد 1بند  14موضوع ماده 

 این توافقنامه؛ 14تصویب یا الحاق بنا به ماده )الف( 

 این سند؛ 14)ب( تاریخ رسمیت یافتن توافقنامه حاضر مطابق با ماده 

 این توافقنامه؛ 11)ج( شکایات مطابق با ماده 

 این سند؛ 11)د( خاتمه این توافقنامه مطابق با ماده 

 این توافقنامه، 19)ه( اطلاعیه های دریافت شده تحت ماده 

 این توافقنامه؛ 17های دریافت شده تحت ماده ها و اطلاعیه)و( اعلامیه

 این توافقنامه. 41)ز( رسمیت یافتن هر اصلاحیه مطابق با ماده 

 24ماده 
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 شود.پروتکل امضای این توافقنامه همان کارآیی، اعتبار و مدت زمان توافقنامه اصلی را دارد؛ و مکمل آن شناخته می

 2531ماده 

اصل این توافقنامه به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد؛ و او کپی برابر اصل آن را برای هریک از  1791بعد از مارس 

 این سند ارسال خواهد کرد. 1، بند 14های موضوع ماده دولت

  

 

 32ضمیمه

 ابزار کنترل

 مقررات کلی

 تایید نوع – I بخش 

 1ماده 

 «.دستگاه کنترل و اجزای آن» یعنی « دستگاه کنترل» عبارت  برای اهداف این بخش

تقاضا برای تایید یک مدل دستگاه کنترل یا یک مدل برگه ثبت یا کارت حافظه باید همراه با مشخصات کامل توسط سازنده یا عامل 

توان به بیش کارت حافظه را نمیاو به یک طرف متعاهد تسلیم شود. تقاضا برای یک مدل دستگاه کنترل یا یک مدل برگه ثبت یا 

 از یک طرف متعاهد تسلیم کرد. 

 2ماده 

این  1Bیا  1دستگاه کنترل، یک مدل برگه ثبت یا کارت حافظه، که با الزامات مندرج در پیوست  هر طرف متعاهد برای یک نوع

های محصول با باشدکه مطابقت مدلشتهکه در موقعیتی قرار داکند؛ مشروط بر اینضمیمه مطابقت دارد، تاییدیه مدل اعطا می

 نمونه تایید شده را کنترل کند. 

، تا زمانی که توانایی کل سیستم) خود دستگاه کنترل، کارت راننده و  اتصالات گیربکس 1Bدستگاه کنترل مورد اشاره در پیوست 

گی ثابت نشود، تایید نخواهد شد. آزمایش لازم الکتریکی(، برای مقاومت درمقابل تلاش برای مداخله یا تغییر اطلاعات زمان رانند

 های مداخله جدید انجام خواهد شد.برای تایید این موضوع توسط متخصصان آشنا به تکنیک
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هرگونه تغییر یا اضافات به یک مدل تایید شده الزاما باید تاییدیه مدل دیگری از طرف متعاهدی که تاییدیه مدل اصلی را صادر 

 کند.است، دریافت کرده

 3ماده 

 ارائهبا مدل  و  کنند،تایید می 4ای که مطابق با ماده برای مدل دستگاه کنترل یا برگه ثبت یا کارت حافظهتوانند طرفین متعاهد می

 صادر کنند. متقاضیبرای  یک نشانه تایید دارد،مطابقت  4شده در پیوست 

 4ماده 

است، در مورد هر مدل دستگاه کنترل یا مدل برگه مدل به آنها تسلیم شدهمقامات ذیصلاح طرف متعاهدی که درخواست تاییدیه 

کنند، یا یک نسخه از گواهی تاییدیه به همراه کپی مشخصات مربوطه را در مدت یک ماه ای که تایید یا رد میثبت یا  کارت حافظه

دهند که میبه آن مقامات اطلاع  با ذکر دلایل، ی،کنند، یا در صورت وجود چنین مواردبرای مقامات سایر طرفین متعاهد ارسال می

 ست.د شده اآن تاییدیه ر

  5ماده 

کنترل یا برگه ثبت یا  دستگاهمتوجه شود که یک  ،، اعطا کرده است 4ماده  مطابق با ،اگر طرف متعاهدی که تاییدیه مدل را .1

با نمونه اولیه تایید شده مطابقت ندارد، باید اقدامات لازم را برای اطمینان از مطابقت  ،کارت حافظه خاص دارای نشانه تاییده

 توانند به لغو تاییدیه منجر شوند.میدرصورت لزوم،  ،های تولید شده با مدل تایید شده اولیه اتخاذ کند. این اقداماتمدل

کنترل یا برگه ثبت یا کارت حافظه تایید شده با این  دستگاه ،کهدرصورتی است، باید،طرف متعاهدی که تاییدیه مدل اعطا کرده .4

که آن را برای هدف مورد نظر نامناسب است، نقایص کلی دارای یا در زمان استفاده  های آن مطابقت ندارد،ضمیمه یا پیوست

  لغو نماید.تاییدیه را سازد، می

 4و  1شده در بندهای  از یکی از موارد ذکر ،متعاهد دیگراست، توسط طرف اگر طرف متعاهدی که تاییدیه مدل صادر کرده .3

 انجام دهد.  1مندرج در این بندها را طبق بند اقدامات  ،پس از مشورت با طرف دیگر متعاهد مطلع شود، باید

 دستگاهتا اطلاع بعدی فروش و استفاده از آن  اطمینان دارد، باید 4از وقوع یکی از موارد مندرج در بند  کهطرف متعاهدی  .4

کنترل یا  دستگاهدرمورد  1در موارد ذکر شده در بند  ،کنترل یا برگه ثبت یا کارت حافظه را ممنوع اعلام کند. این اقدامات

ابزار را با مدل تایید که تولیدکننده پس از اخطار مربوطه اند، درصورتیبرگه ثبت یا کارت حافظه که از تاییدیه اولیه محروم شده

  نیز اعمال می شود.ندهد، شده یا الزامات این ضمیمه مطابقت 

-از هرگونه لغو تاییدیه مدل یا سایر اقدامات اتخاذ ،یک ماه ظرفیکدیگر را  بایدهای متعاهد طرفذیصلاح مقامات  ،در هر مورد

 مطلع سازند.  ،و دلایل چنین اقدامی 3و  4، 1شده براساس بندهای 



  

-که به او اعلام شده 4یا  1درمورد وجود هر یک از موارد مشخص شده در بندهای  ،ه مدلیتایید اگر طرف متعاهد صادرکننده .1

 اختلاف نظر دارد، طرفین متعاهد مربوطه تلاش خواهند کرد تا منازعه را حل کنند. است،

 6ماده

این برگه برای استفاده در آن کنترلی را که دستگاه نوع یا انواع  ،در تقاضای خودباید برگه ثبت  متقاضی دریافت تاییدیه مدل .1

   .تهیه کند ،آزمایش برگه ه منظورب ،مناسب برای این نوع یا انواعدستگاه و یک  ؛کندرا بیان است طراحی شده

کنترلی که برگه ثبت بر روی  دستگاهدر گواهی تاییدیه مدل برگه ثبت، نوع یا انواع  ،هر یک از طرفین متعاهد ذیصلاحقامات م .4

 کنند. را مشخص می ،شودآنها استفاده می

 7ماده

باشد، هیچ طرف  7و پلاک نصبی موضوع ماده  3با نشانه تاییدیه موضوع ماده  ،کنترلدستگاه که وسیله نقلیه مجهز به درصورتی

داشتن این  به به هر دلیل مربوط،  ایاز چنین وسیله نقلیهوارد سرویس شدن یا استفاده از کند، یا از ثبت آن امتناع  نباید متعاهدی

 .ممانعت نمایدابزار 

  8ماده 

 اقدقی باید کنترل یا مدل برگه ثبت یا کارت حافظهدستگاه دلایل تصمیمات متعاقب این ضمیمه، درمورد امتناع یا لغو یک نوع 

کارگیری های زمانی برای بهراهکارهای موجود تحت قوانین طرفین متعاهد و محدودیت همچنینمشخص شود . تصمیم اتخاذ شده 

 .به اطلاع او برسدباید کارها این راه

 نصب و بازرسی – IIبخش 

 9ماده 

 های مورد تایید مقاماتیا کارگاه کارشناسکنترل، در صورت تمایل پس از استماع نظرات سازندگان مربوطه، تنها توسط دستگاه  .1

 شود.ذیصلاح طرفین متعاهد نصب یا تعمیر می

 تایید شده از یکسال بیشتر نخواهد بود. کارشناسدوره اعتبار اجرایی کارت کارگاه یا 

شد، آسیب دیده، مفقود شده یا به سرقت رفته باشد، این مقام که باید تمدید می ،کارشناس  اگر کارت صادر شده برای یک کارگاه یا

 کند.پس از دریافت تقاضا، یک کارت المثنی به آن منظور صادر می ظرف پنج روز کاری

را داشته « کارگاه»صادر شد، کارت جدید باید همان شماره اطلاعات  ،برای جایگزینی کارت مفقود شده ،وقتی یک کارت جدید

 یابد. مقام صادرکننده کارت باید کارت مفقود، سرقت یا ناقص شده را ثبت نماید. د؛ اما ایندکس یک شماره افزایش باش

  کنند.و کارگاه اتخاذ  کارشناس یهاقدامات لازم را برای جلوگیری از جعل کارت تاییدباید طرفین متعاهد 



  

-آن، برای انجام کنترلبرد؛ علاوهروی مهرهای مورد استفاده خود یک نشانه مخصوص قرار ده بایدیا کارگاه تایید شده  کارشناس .4

، اطلاعات امنیتی الکترونیکی وارد نماید. مقامات ذیصلاح هر یک از 1Bمطابق با پیوست  ،کنترل دستگاههای تایید هویت، روی 

را ثبت  کارشناسهای تاییدیه صادرشده برای کارگاه و طرفین متعاهد علائم و اطلاعات امنیتی الکترونیکی مورد استفاده و کارت

 کنند.می

آنها و نیز کپی علائم و اطلاعات  های صادرشده برایهای و کارتو کارگاهکارشناسان  لیست باید مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد .3

 لازم مربوط به اطلاعات ایمنی الکترونیکی مورد استفاده را برای یکدیگر ارسال کنند.

یا  1همانند آنچه که در پیوست  ،توان از یک پلاک نصبمی ،لزامات این ضمیمهمطابق با ا ،کنترلدستگاه برای اطمینان از نصب  .4

1B .ارائه شده، استفاده کرد 

 1این ماده یا در شرایطی که در پیوست   1مطابق با مفاد بند  بایدهای تایید شده توسط مقامات ذیصلاح ها و کارگاهکارشناسان .1

 این ضمیمه ذکر شده است، مهرها را پاک کنند. 1Bیا 

 

 استفاده از ابزار – IIIبخش

  11ماده 

در زمانی که از راننده  ،کارت رانندهدستگاه کنترل و از یک طرف، عملکرد صحیح و استفاده درست از  باید کارفرما و رانندگان

 کنند.کند را تضمین  را هدایت، 1Bکنترل، مطابق با پیوست دستگاه شود یک وسیله نقلیه مجهز به خواسته می

 1133ماده 

طول دوره سرویس، و الزام احتمالی برای جایگزین ها طبیعتا شخصی هستند، با توجه به این واقعیت که این برگهباید کارفرما،  .1

به تعداد کافی برگه ثبت برای رانندگان وسایل نقلیه دیده، یا ضبط شده توسط افسر بازرسی مجاز، کردن برگه های آسیب

دستگاه مناسب برای استفاده در  ،تنها برای مدل تایید شدهباید کند. کارفرما صادر  1مطابق با پیوست  ،کنترلدستگاه مجهز به 

  کند.برای رانندگان برگه صادر می ،شده بر روی وسیله نقلیهکنترل نصب

با توجه به مدت دوره باید کارفرما و راننده  ،باشدمجهز شده،  1Bمطابق با پیوست  ،کنترل دستگاه وقتی وسیله نقلیه به یک

 ند.کمیدر صورت بازرسی به درستی عمل 1Bموضوع پیوست  درخواستکنند که چاپ مورد خدمت، تضمین 

تهیه شده  1، بند 14برای تطبیق با ماده های چاپی های چاپی را، هرزمان که نسخههخبرگه های ثبت و نس باید)الف( مجری  .4

کپی آنها درصورت درخواست،  و، ؛بایگانی کند ،مدت حداقل یک سال پس از استفادهباشند، به ترتیب زمانی و به شکلی خوانا به

                   

 1اصلاح شده در اصلاحیه  33



  

راننده و  هایهایی از اطلاعات دانلود شده از کارتکپی ،درصورت درخواست باید، را به رانندگان مربوطه بدهد. مجری همچنین

های چاپی و اطلاعات دانلود شده را های ثبت، نسخهها دراختیار رانندگان مربوطه قرار دهد. برگههای چاپ شده از این کپیبرگه

 درصورت درخواست افسر کنترل مجاز تهیه کرده و تحویل داد.  باید

ضمیمه  1Bمطابق با پیوست  ،کنترله دستگابه  مجهز از وسایل نقلیهدر چهارچوب این توافقنامه، که  ،)ب( مجری

 کند:استفاده میحاضر

(i)  وسط طرف متعاهد اطلاعات دستگاه وسیله نقلیه و کارت راننده در دوره های منظم تعیین شده ت کندتضمین می

بوسیله یا برای آن مسئول های انجام شده، و نیز برای اطمینان از این که همه اطلاعات مربوط به فعالیت شود؛میمتناوبا دانلود 

 شوند؛است، اطلاعات مربوطه متناوبا دانلود میدانلود شده

(ii)  ماه پس از ثبت بایگانی  14قل حد وسیله نقلیه و کارت راننده حداهای دانلود شده از واکند که همه دادهتضمین می

 .دردسترس خواهد بودمجری شرکت توسط مستقیما یا ازراه دور،  درخواست افسر بازرسی،شود؛ و درصورت می

 ( تفسیر کرد.قنکته ) Iبخش  1Bتوان مطابق با تعریف مندرج در پیوست را می« دانلود شده»برای اهداف این بند فرعی 

باید بنا به درخواست راننده توسط مقام ذیصلاح طرف متعاهد محل اقامت معمول راننده  ،1Bبنا به تعریف پیوست  ،کارت راننده .3

 صادر شود. 

کارت رانندگی ، بخواهددنطور معمول در قلمروی او اقامت دارکه به ،تواند از رانندگان موضوع مفاد توافقنامهطرف متعاهد می

 د.نداشته باش

روز از هر تقویم  191یعنی جایی که شخص معمولا، یعنی حداقل « معمولمحل اقامت »برای اهداف این توافقنامه  )الف(     

سالی، به دلایل پیوندهای شخصی و شغلی، و درصورت نبود پیوند شغلی، به دلیل پیوندهای شخصی، که ارتباط نزدیک بین 

 د.کنآنجا زندگی میشخص و محل زندگی را نشان می دهد، در

های ی شخصی او قرار دارد، و متناوبا در محلاکه پیوندهای شغلی او در محلی متفاوت از پیونده ،محل اقامت نرمال یک شخص

که محل پیوندهای شخصی او درنظر گرفت؛ مشروط براین بایدرا  ،کنددر دو یا بیشتر از کشورهای متعاهد زندگی می ،مختلفی

که برای انجام یک کار در زمان مشخص در یک کشور  کسیدر مورد  ،ردد. این شرط آخراین شخص به طور منظم به آنجا برگ

 الزامی نیست. ،کندمتعاهد زندگی می

خود،  معمولبه هر وسیله مناسب، مانند کارت هویت یا هر سند معتبر دیگر، مدارکی دال بر محل اقامت باید )ب( رانندگان 

 ارائه دهند.

راننده، بنا به  معمولدرمورد اعتبار یکی از مدارک اقامت  ،متعاهد صادرکننده کارت راننده وقتی مقام ذیصلاح طرف )ج( 

 اطلاعات یا شواهد بیشتری مطالبه کند. بایدهای خاص تردید دارد، نکته )ب( یا برای کنترل

 دیگری ندارد. تضمین می کند متقاضی کارت رانندگی معتبر )د( مقام ذیصلاح طرف متعاهد صادرکننده ، تاحدممکن،



  

 کند.شخصی سازی می 1Bکارت راننده را مطابق با مفاد پیوست  ،. )الف( مقام ذیصلاح طرف متعاهد4

 دوره اعتبار اداری کارت راننده بیش از پنج سال نخواهد بود.

تواند خود استفاده کند. راننده نمیباشد. راننده مجاز است تنها از کارت راننده شخصی تواند تنها یک کارت راننده معتبر داشتهراننده می

 از کارت راننده معیوب یا تاریخ گذشته استفاده کند. 

، اما ایندکس باشدداشتههمان شماره کارت قبلی را  باید صادر شد، کارت جدید ،برای جایگزینی با کارت قبلی ،وقتی یک کارت راننده

برای یک  ،های راننده صادرشده معیوب، مفقود یا سرقت شده راارتکمقام صادرکننده باید اسناد یابد. مییک شماره افزایش 

 بایگانی کند. ،دوره حداقل معادل دوره اعتبار آنها

ظرف پنج روز کاری از دریافت جزئیات  ،است، این مقامکند یا مفقود شده و یا به سرقت رفتهاگر کارت راننده آسیب دیده، بد عمل می

 کند.همان اثر تامین می یک کارت جایگزین با ،درخواست

کند؛ تقاضا برای تجدید کارتی که تاریخ انقضای آن نزدیک است، این مقام یک کارت جدید قبل از تاریخ انقضا تامین میدرصورت 

 باشد.ارسال شده ،(1) 14مشروط براین که تقاضا در محدوده زمانی مندرج در چهارمین بند فرعی ماده 

 شود.راننده تنها برای متقاضیان موضوع مفاد این توافقنامه صادر میهای )ب( کارت        

که مقام ذیصلاح یک مگر این ؛آن به هر دلیلی ضبط یا تعلیق شود ،در دوره اعتبار رسمی ،است؛ و نباید)ج( کارت راننده شخصی         

د که متعلق به خودش نیست، یا کارت براساس کنطرف متعاهد متوجه شود که کارت جعل شده یا راننده از کارتی استفاده می

مات ضبط یا تعلیق را اقدا ،غیر از طرف متعاهد صادرکننده ،است. اگر طرف متعاهدیاطلاعات غلط و/ یا اسناد جعلی اخذ شده

 کنند.و دلایل بازگرداندن آن را بیان می عودت دادهکارت را به مقامات طرف متعاهد صادرکننده  انجام دهد،

 های راننده صادر شده توسط طرفین متعاهد متقابلا به رسمیت شناخته می شوند.کارت)د(          

-باشد، میاگر دارنده کارت راننده صادر شده توسط یک طرف متعاهد محل اقامت نرمال خود را در کشور متعاهد دیگری قرار داده      

وظیفه  ،دهدکه این تعویض را انجام می ،دهد؛ طرف متعاهدی تواند برای تعویض کارت خود با کارت معادل دیگر درخواست

 .ریخ ایشده هنوز معتبر است  دیکارت تول ایکند که آ یبررسدر صورت لزوم دارد 

کارت قبلی را به مقامات طرف متعاهد صادرکننده بازگردانده و دلایل این کار خود را  ،دهندطرفین متعاهدی که معاوضه انجام می      

 کنند.میبیان 

کند، این تعویض یا جایگزینی، و هر تعویض یا نوسازی )ه(  وقتی یک طرف متعاهد یک کارت راننده را تعویض یا جایگزین می        

 شود.در آن کشور متعاهد ثبت باید متعاقب دیگر 

 کنند.های راننده احتمالی را اتخاذ تنوع اقدامات لازم برای پیشگیری از هرگونه جعل کارهمهباید )و(   طرفین متعاهد         



  

مطابق با توافقنامه حاضر توسط ابزار کنترل مطابق با پیوست   ،های لازم برای نظارتدهند که دادهطرفین متعاهد اطمینان می.   1

1B  ها را دهو تحت شرایطی که ایمنی و صحت دا ؛شودروز پس از تاریخ ثبت آنها، ثبت و ذخیره می 311این ضمیمه به مدت

 کند دردسترس خواهند بود. تضمین می

کنترل، بویژه،  دستگاه فروش مجدد یا ازکارافتادن یک ،اطمینان حاصل شود ،کنند تاهرگونه اقدام لازم را اتخاذ باید طرفین متعاهد     

 تواند مانع کارآیی رضایتبخش این بند شود.نمی

 1234ماده 

راننده باید برای این منظور  ها و کارتدیده استفاده کنند. برگهیا کارت راننده کثیف یا آسیبهای کنترل رانندگان نباید از برگه .1

 بخوبی نگهداری شوند.

به  ،است، راننده برگه یا کارت راننده آسیب دیده رابت شدهی که اطلاعات در آنها ثادرصورت آسیب دیدن یک برگه یا کارت راننده

 کند.پیوست می ،یک برگه اضافی یا یک برگه مناسب که برای جایگزینی استفاده شده

 ،ظرف مدت هفت روز تقویمی ،است، راننده بایدمفقود شده یا به سرقت رفته ،کند، درست کار نمیکارت راننده آسیب دیدهچنانچه 

 درخواست دهد. به مقامات ذیصلاح طرف متعاهدی که معمولا در آنجا اقامت دارد، ،آن یبرای جایگزین

روز قبل از انقضای تاریخ  11حداکثر ظرف مدت  ،درخواست خود را ،که راننده مایل است کارت راننده خود را تمدید کنددرصورتی

 تحویل دهد. ،داردکه به طور معمول در آنجا اقامت به مقامات ذیصلاح طرف متعاهدی  ،کارت

های ثبت یا کارت راننده استفاده برگهاز  ،از لحظه به دست گرفتن وسیله نقلیه ،کنند.)الف( رانندگان باید هرروزی که رانندگی می4

قبل از پایان دوره کاری روزانه ضبط شود؛ مگر در مواردی که توقیف آن مجاز است. هیچ  ،کنند. برگه ثبت یا کارت راننده نباید

 استفاده شود. ،تر از دوره مورد نظرای طولانیدوره در ،ای نبایدرگ ثبت یا کارت رانندهب

بیش از یک راننده حضور دارند، هر راننده باید اطمینان  1Bکنترل مطابق با پیوست  دستگاهدر وسیله نقلیه مجهز به  چنانچه     

 است.گرفتهنگار قرار درستی در سرعتحاصل کند که کارت راننده او به

 هاینصب شده در وسیله نقلیه نباشد، دوره دستگاه کنترل)ب( هرگاه، درنتیجه دوربودن از وسیله نقلیه، راننده قادر به استفاده از      

 ،  مورد دوم، )ب(، )ج( و )د( زیر باید:3زمانی مشخص شده در بند 

              (i)  مجهز است، به صورت دستی یا با ثبت اتوماتیک یا سایر ابزار، خوانا و  1پیوست  اگر وسیله نقلیه به ابزار کنترل مطابق با

 بدون کثیف کردن برگه، در برگه ثبت وارد شود؛ یا

             (ii)  1اگر وسیله به ابزار کنترل مطابق با پیوستB  مجهز است، با ابزار ورود دستی موجود در وسیله ثبت در کارت راننده

 وارد شود.
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که نحویدر وسیله نقلیه اصلاح کنند؛ به ،درصورت لزوم و در صورت حضور بیش از یک راننده ،های ثبت رارانندگان باید برگه ( )ج     

 است، ثبت شود. ای که درحال رانندگی، دومین مورد، )ب(، )ج( و )د(، زیر در برگه ثبت راننده3اطلاعات موضوع بند 

 رانندگان باید:.   3

 اطمینان یابند که زمان ثبت شده روی برگه با زمان رسمی کشور ثبت وسیله نقلیه مطابقت دارد؛ -

 ای تنظیم کنند که دوره های زمانی زیر جداگانه و مجزا ثبت شود: گونهمکانیزم سوئیچ را به -

a.  زمان رانندگی 35یا زیر علامت 

b.  سایر دوره های کاری  36یا  زیر نشانه 

c.  های دردسترس بودن؛ ازجمله:سایر دوره 37یا  زیر نشانه 

ای که در آن راننده باید تنها برای پاسخگویی به فراخوان برای شروع زمان انتظار، که عبارتست ازدوره -

 یا ادامه رانندگی یا انجام سایر کارها در پست خود باقی بماند،

 وقتی وسیله نقلیه درحرکت است؛ دهزمان مصرف شده در کنار رانن -

 مصرف شده در خوابگاه، وقتی وسیله نقلیه درحال حرکت است.زمان  -

d.    تنفس در کار و دوره استراحت روزانه 38یا    زیر نشانه 

در برگه ثبت مورد استفاده در وسیله  ، مورد دوم )ب( و )ج( زیر نشانه 3های موضوع بند همه طرفین متعاهد ثبت تمام دوره .4

 دانند.نقلیه ثبت شده در قلمروی خود را مجاز می

 هر یک از خدمه مرتبط باید اطلاعات زیر را در برگه ثبت خود وارد نمایند: .1

 )الف( در شروع استفاده از برگه ـ نام و نام خانوادگی؛       

 برگه؛ز استفاده او پایان شروع )ب( تاریخ و مکان         

هم در شروع اولین مسافرت ثبت شده در برگه و سپس، در صورت  در آن مشغول کار است؛ای که نقلیه)ج( شماره ثبت وسیله        

 تغییر وسیله نقلیه، در طول استفاده از برگه ثبت؛

                   

 های مورد استفاده در سرعت نگار دیجیتالینشانه 35

 های مورد استفاده در سرعت نگار دیجیتالینشانه 36

 های مورد استفاده در سرعت نگار دیجیتالینشانه 37

 های مورد استفاده در سرعت نگار دیجیتالینشانه 38



  

 )د( خواندن کیلومتر شمار       

 در شروع اولین سفر ثبت شده روی برگه، -

 ثبت شده روی برگه، در پایان آخرین سفر -

ای که در آن مشغول کار بود و خواندن در صورت تغییر وسیله نقلیه در طول یک روز کاری) خواندن روی وسیله نقلیه -

 ای که در آن مشغول کار است(؛روی وسیله نقلیه

 )ه(   در صورت نیاز، زمان هرگونه تغییر وسیله نقلیه.       

های کشورهایی که در آنها دوره کاری روزانه را شروع کرده و سمبل، 1Bمطابق با پیوست  ،کنترلدستگاه .مکرر  راننده باید در 1

 خاتمه می دهد را وارد کند.

کنترل به سیستم ردیابی  دستگاهتواندکاملا به صورت دستی یا، درصورتی که های فوق را فعال نماید. این کار میراننده باید ورود داده

 صورت اتوماتیک انجام شود.، بهای متصل استماهواره

باشد شود که برای افسر بازرسی مجاز این امکان وجود داشته ای طراحیباید به گونه 1کنترل مشخص شده در پیوست دستگاه  .1

که، درصورت نیاز پس از بازکردن دستگاه، اطلاعات ثبت شده مربوط به نه ساعت قبل از زمان بازرسی را بدون ایجاد تغییر 

  دائمی، آسیب یا کثیف کردن برگه، بخواند.شکل 

 ثبت اطلاعات را تایید کرد.  ای طراحی شود که بتوان بدون باز کردن دستگاهگونهباید بهدستگاه براین، علاوه

درصورت درخواست ، باید بتواند کندرا هدایت می 1مجهز به ابزار کنترل مطابق با پیوست  ،اینقلیهکه راننده وسیله.)الف(  درصورتی9

 افسر بازرسی موارد زیر را تحویل دهد:

(i)    روز تقویمی گذشته، 11شده توسط راننده در های استفادههفته جاری و برگه برگه های ثبت 

(ii)  کارت راننده، درصورت دارا بودن؛ و 

(iii)  ات این توافقنامه.روز تقویمی گذشته، مطابق الزام 11ی ایجاد شده در هفته جاری و هرگونه ثبت دستی و نسخه چاپ 

روز  49روز جاری و  (iii) و (i)مکرر این توافقنامه، دوره زمانی اشاره شده تحت  13از تاریخ درخواست مشخص شده در ماده 

 دهد.تقویمی گذشته را پوشش می

باید بتواند در صورت ، کندهدایت میرا  1Bمطابق با پیوست  کنترل، دستگاه که راننده وسیله نقلیه مجهز به)ب(     درصورتی

 درخواست افسر بازرسی موارد زیر را تحویل دهد:



  

(i) ای که متعلق به او است؛کارت راننده 

(ii)    روز تقویمی گذشته، مطابق الزامات این توافقنامه؛ 11هرگونه ثبت دستی یا نسخه چاپی ایجاد شده در هفته جاری و 

(iii) دستگاه ل به آن اشاره شد؛ و او وسیله نقلیه مجهز به های ثبت مربوط به دوره مشابهی که در بند فرعی قببرگه

 است.را هدایت کرده 1مطابق با پیوست  کنترل،

روز تقویمی گذشته  49روز جاری و  (ii)مکرر این توافقنامه، دوره زمانی اشاره شده تحت  13از تاریخ درخواست مشخص شده در ماده 

 شود.را شامل می

مطابقت  ،بوسیله ابزار کنترل یا کارت راننده های نمایش یا ثبت شدههای ثبت، دادهبا بررسی برگهتواند، افسر بازرسی مجاز می )ج(     

 مفادکنترل کند. درصورت عدم موفقیت این روش، با بررسی هرگونه سند دیگری که عدم تطابق با یکی از با توافقنامه را 

 گیرد.تطابق مورد بررسی قرار میکند، این ( را توجیه می3( و )4) 13مندرج در ماده 

-شده در ابزار کنترل یا بر روی کارت راننده ، یا نسخه های ضبط شده بر روی برگه ثبت، ذخیره.    جعل، تخریب یا نابودکردن داده9

 آمده ، ممنوع است. همچنین هرگونه دستکاری دستگاه کنترل، برگه ثبت 1Bچاپی ابزار کنترل، آن گونه که در پیوست 

ای ها و/ یا اطلاعات چاپ شده جعل، نابود یا تخریب شود، ممنوع است. هیچ وسیلهشود دادهیا کارت راننده که باعث می

 که بتوان برای دستکاری های ذکر شده از آنها استفاده کرد نباید در وسیله نقلیه موجود باشد.

 1339ماده 

یا  کارشناسدر صورت خرابی یا عملکرد نادرست ابزار کنترل، کارفرما، به محض فراهم شدن شرایط، باید آن را توسط یک  .1

 کارگاه مورد تایید تعمیر نماید.

از روز خرابی یا از زمان کشف عملکرد نادرست به شرکت بازگرداند،  ،توان در دوره زمانی یک هفتهاگر وسیله نقلیه را نمی

 باید در  مسیر انجام شود.تعمیر 

های ثبت، یا روی یک برگه مناسب کند، راننده باید روی برگه یا برگه.)الف(  درزمانی که ابزار غیر قابل استفاده است یا بد کار می4

ازد) نام و شماره سهایی که شناسایی او را امکان پذیر میعلامت بزند؛ و روی آن داده، شودکه به برگه ثبت یا کارت راننده الحاق می

که به درستی بر روی ابزار  ،های مختلف زمانیرانندگی(، به همراه امضا، همه اطلاعات دوره نامه رانندگی یا نام و شماره کارتگواهی

 اند، را وارد نماید.کنترل ثبت یا چاپ نشده

است، یا دراختیار راننده نیست، یا به سرقت رفتهکند، یا مفقود شده درصورتی که کارت راننده آسیب دیده یا بد کار می)ب(       

 راننده باید:
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(i) :در شروع سفر، جزئیات وسیله نقلیه ای که هدایت آن را به عهده دارد را چاپ کرده و وارد نسخه چاپی کند 

کارت  پذیر می سازد) نام و شماره گواهینامه رانندگی یا نام و شمارهجزئیاتی که شناسایی راننده را امکان ـ     

 رانندگی(؛ به همراه امضای او؛

 ، مورد دوم، نکته )ب(، )ج( و )د(؛3، بند 14های مورد اشاره در ماده دوره  -

(ii) های کار دیگر، دردسترس در پایان سفر، اطلاعات مربوط به دوره زمانی ثبت شده بوسیله ابزار کنترل را چاپ کند، دوره

و روی آن سند باشد، را ثبت کند؛ نگار ثبت نشدهکه بوسیله سرعت ورتیبودن و استراحت انجام شده  از شروع سفر، درص

سازد) نام و شماره گواهینامه رانندگی یا نام و شماره کارت رانندگی(؛ شامل پذیر میجزئیاتی که شناسایی راننده را امکان

 امضا را علامت بزند.

به طور معمول در آنجا اقامت به مقام ذیصلاح کشور متعاهدی که  ،ید آن راکند، راننده با. اگر کارت راننده آسیب دیده یا بد کار می3

 برسد. ،در اطلاعیه رسمی به اطلاع مقام ذیصلاح کشوری که سرقت در آنجا واقع شده ،بازگرداند. سرقت کارت راننده بایددارد، 

در یک اعلامیه رسمی به مقامات ذیصلاح طرف متعاهد صادرکننده کارت و مقامات ذیصلاح  ،مفقود شدن کارت راننده باید           

 کشور متعاهدی که راننده در آن اقامت دارد، در صورتی که این دو متفاوتند، گزارش شود.

نقلیه به شرکت بازگردانده شود، روز تقویمی یا درصورتی که لازم است وسیله  11به مدت حداکثر  ،تواند بدون کارتراننده می            

 تر رانندگی کند؛ مشروط براین که بتواند غیرممکن بودن تهیه یا استفاده از کارت در این دوره را ثابت کند.برای مدتی طولانی

کشور صادرکننده کارت تفاوت  مقامات که مقامات طرف متعاهدی که راننده به طور معمول در آن اقامت دارد بادرصورتی             

دلایل دقیق برای شود ، باید درخواست تمدید، جایگزینی یا تعویض کارت راننده میصادرکننده و درجایی که از کشور  ،دندار

 برسد.مقامات کشور صادرکننده تمدید، جایگزینی یا تعویض، به اطلاع 

 14ماده 

کنند، و رانندگانی که وسیله نقلیه ثبت شده در یک کشور متعاهد را هدایت می)ب( این توافقنامه،  4، بتد 13طبق ماده   .1

این ماده، با وسیله  1اند برای آنها کارت راننده صادر کنند؛ و در زمان دوره انتقال موضوع بند مقامات ذیصلاح هنوز نتوانسته

کنند، باید بتوانند المللی رانندگی میر مسیر بیند ،این ضمیمه 1Bمطابق با پیوست  ،کنترل دیجیتالی دستگاهنقلیه مجهز به 

های ثبت هفته جاری و در هر مورد، نسخه چاپی و/ یا برگه در صورت درخواست افسر بازرسی نسخه های چاپی و/ یا برگه

 د. نرا تحویل ده ،نداخرین روزی که در هفته قبل رانندگی کردهثبت آ



  

شود. اگرچه، را شامل نمی ،در کشوری که استفاده از کارت رانندگی اجباری استرانندگان وسایل نقلیه ثبت شده ،  1بند   .4

 نسخه چاپی ارائه دهند. ،درصورت درخواست افسر بازرسی باید،رانندگان 

م سازد ) نام و شماره گواهینامه رانندگی یا ناپذیر میجزئیاتی که شناسایی راننده را امکان باید 1های چاپی موضوع بند در نسخه .3

 و شماره کارت رانندگی(؛ شامل امضای آنها را علامت زد.

 

 

 

 

 

 140پیوست 

 الزامات ساخت، آزمایش، نصب و بازرسی

I. تعاریف 

 در این پیوست

؛ تا به طور اتوماتیک و شده است یطراح یجاده ا هینقل لینصب در وسا یاست که برا یا لهیوس یبه معنا «کنترلدستگاه »)الف(  

 های کاری معین رانندگان آنها را نشان داده و ثبت نماید؛جزئیات حرکت این وسایل و دورهنیمه اتوماتیک 

شود؛ و دستگاه در ابزار کنترل قرار داده می ثبت شده یداده ها یو نگهدار رشیپذ یبراای است که برگه« برگه ثبت»)ب(   

 کند؛ثبت میبر روی آن  ،اطلاعات لازم را به طور مستمر ،کنترلدستگاه گزاری علامت

؛ استکیلومتر  1مسافت طی شده دادن و ثبت برای نشانهای ورودی مورد نیاز عددی سیگنال شاخص« ثابت ابزار کنترل»  )ج(  

 باشد؛ (k = ... imp/km) یا برحسب ضربان در کیلومتر، (k = ... rev/km)این ثابت باید یا برحسب چرخش در کیلومتر 

دستگاه که آن را به  ،که بوسیله بخشی از وسیله نقلیه ؛شاخص عددی سیگنال خروجی است« ضریب شاخص وسیله نقلیه» )د(  

گیری شده در در زمانی که وسیله نقلیه مسافت یک کیلومتر اندازه ،سازد) گیربکس شفت خروجی یا محور(کنترل متصل می
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این پیوست رجوع کنید(. ضریب شاخص یا برحسب  4بند  VI) به بخش شودمنتشر می ،پیمایدشرایط آزمایشی نرمال را می

 شود؛بیان می (W = ... imp/km)یا بحسب ضربان در کیلومتر  (W = rev/km)چرخش در کیلومتر 

های رانندگی( در یک میانگین مسافت طی شده بوسیله چندین چرخ متحرک وسیله نقلیه) چرخ« محیط موثر لاستیک چرخ» )ه( 

این پیوست رجوع  4بند  VIگیری این مسافت باید تحت شرایط آزمایشی نرمال انجام شود)به بخش کامل است. اندازهچرخش 

 شود.بیان می .mm ... = 1کنید( و به شکل 

II    .مشخصات کلی و عملکرد ابزار کنترل 

 ابزار کنترل باید بتواند موارد زیر را ثبت کند:

 مسافت طی شده وسیله نقلیه؛ .1

 سرعت وسیله نقلیه؛ .4

 زمان رانندگی؛ .3

 های کار یا دردسترس بودن؛سایر دوره .4

 های استراحت روزانه؛تنفس از کار و دوره .1

 بازکردن دستگاه حاوی برگه ثبت؛ .1

صورت الکتریکی از سنسور سرعت و مسافت منتقل کند که بههایی عمل میکه با سیگنال ،کنترل الکترونیکی دستگاهدرمورد  .9

ثانیه در منبع تغذیه ابزار ثبت) به جز روشنایی(، در منبع تغذیه سنسور سرعت و مسافت و میلی 111هروقفه متجاوز از شود، می

 شود.به سنسور سرعت و مسافت منتقل می ،هرگونه وقفه در سیگنال

 ،ا جداگانه و در دو برگه مجزاام ،کنترل باید بتواند همزماندستگاه  ،شودای که توسط دو راننده هدایت میدرمورد وسایل نقلیه

 را ثبت کند. 1و  3،4شده تحت  های لیستجزئیات دوره

III.  الزامات ساخت برای دستگاه کنترل 

A.      نکات کلی 

 دستگاه کنترل باید حاوی موارد زیر باشد: .1

 دهنده:)الف( ابزار دیداری نشان

 کننده مسافت(،شده) ثبتمسافت طی -



  

 نگار(،سرعت) سرعت      -

 زمان) ساعت(.      -

 ابزارهای ثبت شامل:)ب(    

 شده،ثبت کننده مسافت طی     - 

 ثبت کننده سرعت،    -  

 . III C 4کننده زمان برای اجرای الزامات مندرج در بخش  یک یا بیشتر ثبت    -

 دهد:طور مجزا نشان میگزاری که روی برگه ثبت موارد زیر را بهیک وسیله نشانه   )ج(

 باز شدن جعبه حاوی برگه،  -   

 111مشخص شد، هرگونه وقفه بیش از  IIبخش  9که در نکته طوربرای دستگاه کنترل الکترونیکی، آن   - 

 میلی ثانیه در منبع ذخیره دستگاه کنترل) به جز روشنایی (، در زمان روشن کردن مجدد منبع ذخیره،

 111مشخص شد، هرگونه وقفه بیش از  IIبخش  9ه در نکته گونه کبرای دستگاه کنترل الکترونیکی، آن -

 ثانیه در منبع ذخیره سنسور سرعت و مسافت و هرگونه وقفه در سیگنال منتهی به سنسور مسافت و سرعت.میلی

نها تداخل های اجباری یا خواندن آهرگونه تجهیزات اضافی به تجهیزات نامبرده بالا نباید در عملکرد صحیح دستگاهافزودن .    4

 .ایجاد کند

 شود. های اضافی تحویل دادهدستگاه کنترل باید برای تایید تکمیلی به همراه هرگونه دستگاه

 .   مواد3

های همه قطعات تشکیل دهنده دستگاه کنترل باید از موادی با استحکام و قدرت مکانیکی کافی و ویژگی )الف(      

 باشند.مغناطیسی و الکتریکی ثابت ساخته شده 

دهنده دستگاه کنترل یا ماهیت مواد مورد استفاده در ساخت آن باید، قبل از اعمال هرگونه تغییر در قطعات تشکیل)ب(       

 شود.رسیده ،استمقامی که برای دستگاه کنترل تاییدیه مدل صادر کرده اطلاع در ساخت، برای تایید به



  

 .  ارزیابی مسافت طی شده4

 گیری و ثبت کرد:توان به یکی از دو روش زیر اندازهمیمسافت طی شده را 

 ای که حرکت به جلو و عقب را شامل شود؛ یاگونهبه  -

 ای که تنها حرکت به جلو را شامل شود.به گونه  -

 افیت و صحت سایر موارد ثبت شده تاثیر بگذارد.فش بر وجهثبت حرکات به سمت عقب نباید به هیچ

 گیری سرعت. اندازه1

 .نوع آمده است دییتا نامهیکه در گواه باشد همانطور دیسرعت با یریمحدوده اندازه گ )الف(          

دهنده و ثبت کننده سرعت ای باشد که ابزار نشانگونهگیری باید بهفرکانس طبیعی و ساییدگی دستگاه اندازه  )ب(         

 دنبال کند. ،شدههای پذیرفتهدر حیطه محدودیت، را 2m/s 2گیری، تغییرات شتابی تا بتواند، در محدوده اندازه

 گیری زمان) ساعت (. اندازه1

جعبه باشد؛ هرگونه بازکردن این واقع شده ،حاوی برگه ثبت جعبه، )الف( کنترل مکانیسم تنظیم ساعت باید داخل یک          

 وار در برگه ثبت منعکس شود.باید اتوماتیک

، پس از خرابی ساعتشود، مدت زمانی که )ب(  اگر مکانیسم حرکت به جلو برگه ثبت بوسیله ساعت کنترل می          

 بزرگتر از زمان ثبت مربوط به حداکثر بار برگه دستگاه باشد.  %11کند باید حداقل کامل، به درستی کار می

 .   روشنایی و حفاظت9

 کننده نباشد، تامین شود.دستگاه کنترل باید با روشنایی مناسبی که خیرهابزارهای دیداری )الف(         

)ب(   در شرایط نرمال استفاده، همه قطعات داخلی دستگاه کنترل باید درمقابل رطوبت و گرد و غبار محافظت شود. علاوه        

 م شود.درمقابل دستکاری مقاو ،های قابل مهر و مومبا استفاده از جعبه ،این بایدبر

 B    .ابزار دیداری 

 کننده مسافت (نشانگر مسافت طی شده) ثبت .1



  

دهنده کیلومتر باشد. ارقام نشان 1/1شده باید دهنده مسافت طی)الف(  ارزش کوچکترین درجه بر روی دستگاه کنترل نشان

 وضوح از ارقام نشان دهنده کل کیلومتر قابل تشخیص باشد.هکتومتر باید به

 باشد. mm 4و ارتفاع ظاهری حداقل  بودهوضوح خوانا ارقام روی ثبت کننده مسافت باید به)ب(   

 کیلومتر را بخواند. 7/777/77کننده فاصله باید بتواند حداقل )ج(   ثبت

 نگار(.    نشانگر سرعت) سرعت4

. شود مدرج کیلومتر در ساعت 11یا  1، 4 ،1شکل به کنواختیبه طور  دیسرعت باگیری، مقیاس )الف(   درمحدوده اندازه      

 شده در مقیاس بیشتر باشد.دادهماکزیمم سرعت نشان %11گزاری سرعت) فاصله بین دو نشانه متوالی( نباید از ارزش درجه

 نیازی به نشانه گزاری با ارقام ندارد. ،فراتر از آن مقیاس ،شدهمحدوده مشخص)ب(       

میلیمتر  11نباید کمتر از  است، الزاما، کیلومتر درساعت 11دهنده تفاوت سرعت نشان ، که)ج( طول هر فاصله روی مقیاس      

 باشد.

 میلیمتر بیشتر باشد. 3نباید از  ، الزاما،نشانگر با یک سوزن، فاصله بین سوزن و صفحه دستگاه کنترلروی یک ( )د        

 ساعت (.    نشانگر زمان) 3

 باشد.نشانگر زمان باید از خارج از دستگاه کنترل قابل مشاهده بوده و امکان خواندن، بسادگی و به وضوح و بدون ابهام را داشته

 

   .Cابزار ثبت 

 .   نکات کلی 1

-که بتوان برگه ثبت را بهباشد ای داشتههمه تجهیزات، برگه ثبت به هر شکلی که باشد) نوار یا دیسک(، نشانه لازم است)الف(       

 بندی روی برگه مطابقت دارد.شده روی ساعت با زمانای که اطمینان حاصل شود زمان نمایش دادهگونهدرستی وارد کرد؛ به

برگه ثبت، بدون  ای باشد که اطمینان حاصل شوددهد، الزاما، باید به گونهمی مکانیسمی که برگه ثبت را حرکت)ب(       

 کند؛ و می توان آن را آزادانه وارد یا خارج کرد.اثرگزاری، حرکت می

مکانیسم ساعت کنترل شود. دراین صورت، ا های ثبتی که به شکل دیسک هستند، دستگاه حرکت به جلو باید ببرای برگه )ج(     

ر ساعت، اندازه گیری شده در کناره داخلی حلقه نشانه میلیمتر د 9حرکت چرخشی برگه باید مداوم و یکنواخت، و حداقل سرعت 

 گزاری حاشیه منطقه ثبت سرعت، باشد.



  

شود، سرعت خطی حرکت به درمورد ابزاری که به شکل نوار هستند، و دستگاه حرکت به جلو برگه با مکانیسم ساعت کنترل می

 میلیمتر در ساعت باشد. 11جلو باید حداقل 

 باید اتوماتیک باشد. ، الزاما،های  ثبتبازکردن جعبه حاوی برگه یا برگهثبت مسافت طی شده، سرعت وسیله نقلیه و )د(    

 .   ثبت مسافت طی شده4

 شود.نمایش داده ،میلیمتر در مختصات مربوطه 1با اختلاف حداقل  ،هرکیلومتر از مسافت طی شده باید روی برگه ثبت)الف(        

 وضوح خوانا باشد.ها باید بهثبت مسافت ،گیریهای بالاتر از مرز محدوده اندازهحتی در سرعت)ب(         

 . ثبت سرعت3

در یک خط مستقیم و در زاویه راست نسبت  ،( برگه ثبت به هر شکلی که باشد، سوزن ثبت سرعت الزاما باید به شکلی نرمالالف

 حرکت کند. ،به جهت حرکت برگه ثبت

 منحنی داشته باشد:تواند حرکت ، میمحقق شود شرایط زیرکه در صورتی اگرچه، سوزن،

که برگه ها به شکل دیسک هستند( یا به محور) به محیط متوسط) در صورتیرد ایجاد شده توسط سوزن الزاما باید   -

 ها نواری هستند( منطقه ثبت سرعت عمود باشد.درصورتی که برگه

برگه ثبت سرعت به هر شکلی که هست، نسبت بین شعاع انحنای رد ایجادشده توسط سوزن و عرض منطقه ثبت   -

 باشد.  1تا  4/4سرعت الزاما نباید کمتر از 

از منطقه به شکل یک منحنی با همان شعاع رد کشیده شده توسط سوزن،  ،الزاما بایدمقیاس زمانی روی ی هانشانه   -

 .باشدای را نمایش دهد که از یک ساعت بیشتر نمقیاس زمان باید دوره رویها برفضاهای بین نشانهعبور کند. ثبت 

بر روی مختصات  ،میلیمتر 1/1با اختلاف حداقل  ،کیلومتر در ساعت روی برگه 11هرگونه تغییر در سرعت لازم است ب( 

 مربوطه نمایش داده شود.

 . ثبت زمان4

طور خودکار ثبت شود؛ و این امکان به ،همواره ،باشد که زمان رانندگیبه گونه ای ساخته شده ، بایدالزاما ،الف(  دستگاه کنترل

 های زمانی زیر را جداگانه ثبت کند:وجود داشته باشد که درصورت نیاز یک سوئیچ دوره



  

(i)  زمان رانندگی؛ زیر علامت 

(ii)   های دیگر کار؛تمام دوره زیر علامت 

(iii)    های دردسترس بودن، ازجمله:دورهسایر زیر علامت 

ای که لازم است راننده، صرفا برای پاسخگویی به هرنوع فراخوان برای ادامه رانندگی یا دوره یعنیزمان انتظار،   -

 بماند؛انجام کار دیگری، در پست خود باقی

 زمان مصرف شده در کنار راننده، هنگامی که وسیله نقلیه در حرکت است؛  -

 زمان مصرف شده در خوابگاه، زمانی که وسیله نقلیه درحال حرکت است؛  -

(iv)   تنفس در کار و دوره استراحت روزانه.زیر علامت 

روی برگه ،  زیر علامت  ،فوق (iii) و (ii)های اشاره شده در بند تواند اجازه دهد همه دورههای متعاهد میهر یک از طرف

 ضبط شود. ثبت مورد استفاده در وسیله نقلیه ثبت شده در قلمروی او 

های آثار ثبت شده، موقعیت نسبی آنها و درصورت لزوم، ب( این امکان لزوما باید وجود داشته باشد که بتوان با استفاده از شاخص

 مانی را تشخیص داد.  های مختلف زوضوح تمایز بین دورهبه ،)الف( 4های مندرج در بند نشانه

که از نظر  ،های مختلف زمانی ثبت شده، باید بوسیله تفاوت بین ضخامت ردهای مربوطه ، یا بوسیله هر سیستم دیگریدوره

 کارآیی مشابهی دارند، قابل تشخیص باشد. ،خوانابودن و سهولت تفسیر موارد ثبت شده

ای که هر )الف( لزوما باید در دو برگه جداگانه تهیه شود؛ به گونه 4بند  ج( درصورت حضور بیش از یک راننده، موارد ثبت شده در

ها یا با یک مکانیسم واحد یا بوسیله حرکت به جلو هر یک از برگهلازم است صورت، باشد. دراینبرگه به یک راننده اختصاص داشته

 هماهنگ جداگانه ثبت شود.های مکانیسم

Dبستن دستگاه    . 

 باشد.قفل داشته برگه های ثبت و کنترل تنظیم ساعتجعبه حاوی برگه یا لازم است  .1

صورت خودکار روی برگه یا باید به ،لزوما ،های ثبت و کنترل تنظیم ساعتهرگونه بازگشایی جعبه حاوی برگه یا برگه .4

 ها ثبت شود.برگه



  

Eنشانه گزاری    . 

 بر روی ابزار دستگاه کنترل مشاهده شود: لازم است نشانه های زیر .1

اندازه گیری مسافت، که با علامت اختصاری  واحدکننده مسافت، ثبتبوسیله داده شده نشان ـ  نزدیک ارقام

«km »است،شدهنشان داده 

 ،«km/h»ـ نزدیک به مقیاس سرعت، نشانه 

ها در این نشانهکه درصورتی «.Vmin…km/h,Vmax…km/h»سنج به شکل گیری سرعتـ محدوده اندازه

 گزاری الزامی نیست.، این نشانهاندداده شده مایشپلاک توصیفی ابزار ن

 شود. اعمال نمی،  1791آگوست  11این الزامات برای دستگاه های کنترل تایید شده قبل از 

روی آن قابل  موارد زیر دستگاه کنترل،پس از نصب که به گونه ایباشد؛ پلاک توصیفی الزاما باید داخل ابزار نصب شده .4

 مشاهده باشد،:

 ـ نام و آدرس تولیدکننده ابزار،

 ـ شماره سازنده و سال تولید،

 ـ نشانه تاییدیه نوع دستگاه کنترل،

 ،«k = …. imp/km»یا « k = …. Rev/km»ـ شاخص ثابت دستگاه به شکل  

 ،1داده شده در نکته گیری سرعت، به شکل نشان ـ اختیارا، محدوده اندازه

 ،این امکان را دارد که اطلاعاتی فراتر از تلورانس مجاز ارائه دهد ،باتوجه به زاویه انحراف ابزار ،درصورتی که دستگاهـ 

 :شودزاویه شیب به شکل زیر نمایش داده می

 

 

برای  دستگاهکه  ؛سطح جلویی) نصب شده در بالای قسمت راست( ابزار است یافق موقعیتگیری شده از اندازه زاویه αکه در آن 

 دهند.را نشان می αبندی ترتیب حداکثر انحراف مجاز بالا و پایین از زاویه درجهبه Υو  βاست، مدرج شدهآن 

F)حداکثر تلورانس) ابزارهای ثبت و دیداری   . 



  

 .  روی میز آزمایش قبل از نصب:1

 طی شده: الف(    مسافت

 کیلومتر باشد؛ 1که مسافت حداقل کمتر یا بیشتر از مسافت واقعی، درصورتی %1

 ب(     سرعت

Km/h3 کمتر یا بیشتر از سرعت واقعی 

 ج(     زمان

کوک کردن مجدد، کمتر از آن زمان پس از  ،ساعت زمان کارکه دقیقه برای هر هفت روز درصورتی 11حداکثر روز دو دقیقه و هر 

 نباشد.

 . در زمان نصب:4

 الف( زمان طی شده:

 کیلومتر باشد؛ 1که حداقل ساعت کمتر یا بیشتر از مسافت واقعی، درصورتی 4%

 ب(     سرعت:

Km/h4 تر یا بیشتر از سرعت واقعی؛مک 

 ج(    زمان:

 دقیقه هر هفت روز. 11دو دقیقه در هر روز، یا 

 درهنگام استفاده:  .3

 شده:الف(    مسافت طی

 کیلومتر باشد؛ 1که مسافت حداقل کمتر یا بیشتر از مسافت واقعی، درصورتی 4%

 ب(     سرعت



  

Km/h1 کمتر یا بیشتر از سرعت واقعی 

 ج(     زمان

 دقیقه برای هر هفت روز  11هر روز دو دقیقه و حداکثر 

 به دمای ابزار است، اعتبار دارد.،که تقریبا نزدیک  Ċ41 و  1در دمای بین  3و  4، 1در بند  مندرجحداکثر تلورانس  .4

 انجام شود. VIش باید تحت شرایط مندرج در بخ 3و  4گیری حداکثر تلورانس مندرج در بند اندازه .1

 

IV های ثبت. برگه 

A.    نکات کلی 

ثابت،  اطلاعات ثبت شده در آنهاو  ؛ دستگاه را مختل نکنند یعادعملکرد که گونه ای باشندهای ثبت بهبرگهلازم است  .1

 .دباش صیو قابل تشخ خوانا

 است ابعاد برگه های ثبت حفظ شود؛ و  اطلاعات، در شرایط نرمال دمایی و رطوبتی ثبت شود.لازم

های رساندن و بدون تاثیر بر خوانایی اطلاعات، دادهبدون آسیب ،علاوه براین، لازم است هرکدام از خدمه این امکان را داشته باشند که

 هاوارد نمایند:برگهزیر را در 

 الف( در شروع استفاده از برگه ـ نام و نام خانوادگی؛

 ب( تاریخ و محل شروع و پایان استفاده از برگه؛

درطول  ،غییر وسیله نقلیهت نو سپس در صور ،ای که، در آغاز اولین سفر ثبت شده روی برگه هاج( شماره ثبت هر وسیله نقلیه

 ل کار بوده است؛استفاده از برگه، در آن مشغو

 کیلومترشمار: عددد( 

 در شروع اولین سفر ثبت شده بر روی برگه،  -      

 در پایان آخرین سفر ثبت شده بر روی برگه،  -      

-ای که در آن مشغول کار بودهکیلومترشمار وسیله نقلیه عدددر صورت تغییر وسیله نقلیه در طول یک روز کاری)   -     

 (؛کار کندای که قرار است در آن کیلومترشمار وسیله نقلیهاست؛ و 

 ه(  زمان هر تغییر در وسیله نقلیه.

 در شرایط نرمال ، اطلاعات لزوما باید حداقل به مدت یکسال خوانا باشند.               

 د.نباش را داشته، ساعت 44 قابلیت ثبت اطلاعات، حداقل به مدت ها، به هر شکلی که باشند، لزوما بایدبرگه .4



  

های ها، بدون دخالت کارکنان، افزایش یابد، دیسکاند، تا ظرفیت ثبت مداوم دادهکه چند دیسک به یکدیگر متصل شدهدرصورتی

شوند که هیچگونه وقفه یا همپوشانی، در ثبت اطلاعات، هنگام انتقال از یک دیسک به وصل مختلف لزوما باید به شکلی به یکدیگر 

 اتفاق نیافتد. دیسک دیگر،

B. بندی آنهامناطق ثبت و درجه 

 های ثبت باید مناطق ثبت زیر را داشته باشند: برگه .1

 ای، منحصرا برای اطلاعات مربوط به سرعت،منطقه -

 برای اطلاعات مربوط به مسافت طی شده،منطقه ای، منحصرا،  -

کار و دردسترس بودن برای تنفس از کار و های یک یا دو منطقه برای اطلاعات مربوط به مدت رانندگی، سایر دوره -

 های استراحت رانندگان.دوره

سرعت مربوط به هر نشانه روی  باشد.کیلومتر در ساعت یا کمتر مدرج شده 41های منطقه ثبت سرعت به بخشلازم است  .4

-در این منطقه نشان داده بارحداقل یک« km/hL»مقیاس باید روی اعداد مقابل آن نشانه نمایش داده شود. لازم است علامت 

 شده باشد. آخرین نشانه روی مقیاس باید با بالاترین حد محدوده اندازه گیری در یک راستا باشد.

 شده به راحتی قابل خواندن باشد.باشد که عدد کیلومترهای طیای تنظیم شدهباید به گونهشده، لزوما، منطقه ثبت مسافت طی .3

های گزاری شوند که تفاوت بین دورهای نشانهگونهباید به ،لزوما، 1های موضوع نکته زمانمنطقه یا منطقه های مخصوص ثبت  .4

 وضوح قابل تشخیص باشد. زمانی، به

C.       های ثبت چاپ شوداطلاعاتی که باید روی برگه 

 لازم است روی هر برگه اطلاعات زیر به شکل چاپ شده موجود باشد:

 سازنده،نام و آدرس یا نام تجاری    -

 علامت تاییدیه مدل برگه،   -

 توان از برگه استفاده کرد؛هایی از دستگاه کنترل که در آنها میعلامت تاییدبرای مدل یا مدل   -

 گیری سرعت، چاپ شده برحسب کیلومتر در ساعت. حد نهایی محدوده اندازه   -

 11 به طور مستقیم در فواصل ،بتوان زمان را به شکلی که ؛باید حداقل یک مقیاس زمانی مدرج چاپی داشته باشد ،الزاما ،هربرگه

 .تشخیص دادسانی را بتوان به آدقیقه  1فاصله هر د؛ و خوان ،دقیقه

D.   های دستنویسفضای خالی برای ورودی 

 شود؛ که رانندگان، جزئیات زیر را بنویسند:ها درنظر گرفتهلازم است یک فضای خالی روی برگه



  

 راننده،خانوادگی نام و نام -

 زمان و مکان آغاز و پایان استفاده از برگه، -

 است، ای که راننده در طول استفاده از برگه در آنها مشغول کار بودههای ثبت وسیله یا وسایل نقلیهشماره یا شماره -

 است،بودهای که راننده در طول استفاده از برگه در آنها مشغول کار کیلومترشمار وسیله یا وسایل نقلیهخواندن  -

 تغییر در وسیله نقلیه.زمان هرگونه -

 

 

V   .نصب دستگاه کنترل 

Aنکات کلی   . 

کننده مسافت نگار، ثبتای در وسیله نقلیه نصب شود که راننده از صندلی خود به سرعتگونه.    لازم است دستگاه کنترل به1

ابزار، شامل قطعات رانندگی، درمقابل آسیب های ناگهانی حفظ حال،  همه قطعات این باشد؛ و درعینداشتهکاملا دید ساعت، 

 شوند.

 وسیله نقلیه سازگار شود. مشخص.   لازم است ثابت دستگاه کنترل، با استفاده از یک ابزار مناسب، مانند آداپتور، با ضریب 4

 را های مختلفنسبتاین که د؛ نمجهز شو ی، به سوئیچاستدو یا بیشتر آنها  نسبت دنده اکسل عقبوسایل نقلیه ای که لازم است 

 دهند.قرار طور خودکار دریک راستا به ،دستگاه کنترل برای آن وسیله نقلیه تنظیم شده نسبت با 

باید یک پلاک نصب در کنار دستگاه یا داخل آن به گونه ای نصب  شد، یدستگاه کنترل در هنگام نصب بررس نکهیپس از ا .3

تغییر در  ، در صورت نیاز بهیا کارگاه مورد تاییدکارشناس قابل مشاهده باشد. پس از هربار بازرسی توسط وضوح بهشود که 

 لازم است یک پلاک جدید جایگزین پلاک قبل شود. فنوع نصب

 لازم است این پلاک حداقل جزئیات زیر را نشان دهد:

 یا کارگاه مورد تایید، کارشناسـ  نام، آدرس یا نام تجاری 

 ،«w = …imp/km»یا « w = … rev/km»وسیله نقلیه، به شکل: مشخص ـ ضریب 

 ،«mm ....= 1» به شکل، محدوده موثر لاستیک چرخـ 

 است. گیری شده موثر لاستیک چرخ مشخص شدهـ تاریخی که در آن ضریب مشخص وسیله نقلیه و محدوده اندازه

 



  

B.  مهرو موم 

 قطعات زیر لازم است مهروموم شوند:

 پذیر نباشد؛های روی آن امکانکه به گونه ای متصل شده باشد که انتقال آن بدون تخریب نشانهالف( پلاک نصب، مگراین

 نقلیه؛ب( دو بخش نهایی اتصال بین دستگاه کنترل و وسیله

 ج( خود آدابتور و محل ورود آن به مدار؛

 بیشتر ؛دو یا نسبت اکسل با د( مکانیسم سوئیچ برای وسایل نقلیه 

  ه( اتصالات آداپتور و سوئیچ به سایر اجزای دستگاه کنترل؛

 )ب(. A III  9های مورد نیاز ذکرشده در بخش ز( جعبه

درموارد خاص، ممکن است برای تایید نوع دستگاه کنترل نیاز باشد بخش های بیشتری مهروموم شوند؛ دراینصورت لازم است 

 تاییدیه ذکر شود.ها روی گواهی محل این مهروموم

توان باز کرد؛ برای هرمورد بازکردن این مهروموم لازم درمواقع لزوم، تنها مهروموم قطعات ذکر شده در موارد )ب(، )ج( و )ه( را می

 مقام ذیصلاح رسانیده شود.موضوع، طی یک بیانیه کتبی با ذکر دلایل، به اطلاع  است

VI      .کنترل و بازرسی 

 را معرفی نماید. ،دهندمیکه عملیات بازرسی و کنترل را انجام  مقاماتی،طرف متعاهد باید 

 یا نو شدهگواهی ابزار تعمیر .1

شده، مطابق با موارد مندرج در هر یک از قطعات، نو یا تعمیر شده، باید درزمینه عملکرد درست و صحت اطلاعات ثبت

 تایید شوند.)ز(  V B، و با مهروموم مطابق بخش III F 2بخش 

تعمیرشده با مدل تواند یک تاییدیه اولیه، شامل کنترل و انطباق تاییدیه دستگاه نو یا این منظور، طرف متعاهد میبه

های آن مشخص کند؛ یا اختیار تایید را به سازندگان یا کارگزار مجاز و/ یا با الزامات این ضمیمه و پیوست دارای تاییدیه 

 ها واگزار نماید.آن

 نصب  .2

 IIIدستگاه کنترل پس از قرار گرفتن در وسیله نقلیه و نصب کامل، با مفاد مربوط به حداکثر تلورانس مندرج در بخش لازم است 

F 2 .مطابقت داشته باشد 



  

 .انجام شود ،خود تیتحت مسئول ،شده دییتأ کارگاه ایتوسط متخصص  دیبا یتست بازرس

 دوره ایهای بازرسی .3

-انجام شود. این بازرسیهای دوره ای دستگاه کنترل نصب شده در وسیله نقلیه باید حداقل هر دوسال یکبار الف( بازرسی

 .انجام دادبا تست فنی وسیله نقلیه  را می توان همزمانها 

 د:نشو باید کنترلموارد زیر  ها این بازرسیدر 

 ـ  این که دستگاه کنترل درست کار می کند،

 کنترل از نوع تاییدشده باشد،ـ این که دستگاه 

 ـ این که پلاک نصب نصب شده باشد،

 نخورده باشند،این که مهروموم دستگاه کنترل و سایر قطعات دست

 ـ محدوده واقعی تایر.

سال حداقل هر شش باید  ،درزمینه حداکثر تلورانس مورد استفاده،  III F 3ب(   بازرسی برای اطمینان از تطابق با مفاد 

درمورد وسیله نقلیه ثبت  ،هاهای کوتاهتری برای هر یک از بازرسیتوانند دورهگرچه هریک از طرفین متعاهد می انجام شود؛یکبار 

 ها لازم است جایگزینی پلاک نصب را نیز شامل شود.تعیین کنند. این بازرسی ،شده در قلمروی خود

 . ارزیابی خطا4

 ارزیابی خطاها در هنگام نصب و درطول مدت استفاده باید تحت شرایط زیر، باعنوان شرایط تست استاندارد، انجام پذیرد:    

 وسیله نقلیه بدون بار، در وضعیت نرمال حرکت، -

 فشار تایر مطابق با دستورالعمل سازنده، -

 مطابق با محدوده مجاز قانونی،سایش تایر  -

 5± 50  حرکت وسیله نقلیه: وسیله نقلیه لزوما باید با موتور خود، در یک مسیر مستقیم و سطح هموار، با سرعت  -

km/h  ،باید روی یک میز تست  این آزمایشحرکت کرده و پیش رود؛  ،که این دقت صحیح باشدمشروط بر این

 مناسب انجام شود.

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 141Bپیوست 

نصب و بازرسی دستگاه کنترل دیجیتالی مورد استفاده  الزامات ساخت، آزمایش،

 و نقل جاده ایدر حمل

 1ماده 

 مقدمه

درارتباط با تجهیزات  1791دسامبر  No. 3821/85 41 (EEC)شورای مقررات  B1ضمیمه  ازارآنجا که این پیوست  .1

و ویژگی های کاملا فنی آن  به دلیل سایر  AETRمحتوای این ضمیمه در ، *استاقتباس شدهای حمل و نقل جاده

اتحادیه رسمی  نشریهتوانند به های پیرو آن میهای متعاهد برای مشاهده متن کامل و اصلاحیهطرف بازتولید نشد.

 اروپا مراجعه کنند.

محل رسمی  نشریاتدر بیان معرفی منابع به متون مربوط اتحادیه اروپایی و  ،ایحاضر به مقدمه B1بنابراین محتوای پیوست 

 محدود است.  ،AETR  تنضمیمه به م لازم برای الحاق آن و نکات خاص، متقابلبا استفاده از منابع نشر، 

                   

 .1در اصلاحیه  تهیه شده 41

 (EC)و نیز کمیسیون مقررات  (OJ L 274 of 24 october 1998 ) 1779سپتامبر  No. 2135/98 44 (EC)شورای مقررات  مطابق با اصلاحیه *

No. 1360/2002   4114ژوئن  13تاریخ ( OJ : of August 2002 (corrigendum OJ L 77  of 13 March 2004) و   No. 432/2004  

 .(OJ L 71 of March 2004  4114مارس  1



  

و برای ایجاد امکان یک  AETRالحاق به با تطابقات ایجاد شده برای در ارتباط آن ضمیمه  ارجاع به به منظور تسهیل .4

دید کلی از متن، یک نسخه تلفیقی از این پیوست، توسط دبیرکل کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد، 

تدوین شده و  UNECEمی ساین نسخه هیچگونه اعتبار قانونی ندارد. این نسخه، به زبان رتدوین خواهد شد. 

 درصورت لزوم به روز خواهد شد.

 2ماده 

 B1مقدماتی ضمیمه  مفاد

به کمیسیون مقررات شماره  ، B1ضمیمه ارجاع منظور مشاوره درزمینه های متعاهد بهفوق، طرف 1 ماده 1طبق بند  .1

به برای تاریخ نشر در نشریه رسمی ) 4114مارس  1تاریخ  4114/434و شماره  4114ژوئن  13تاریخ  4114/1311

پیشرفت فنی  برای هفتمین و هشتمین بار با ، این ضمیمه،شوند؛ تامی دعوتاتحادیه اروپا رجوع کنید(  43پاورقی 

 د. زگار شوای ساثبت تجهیزات در زمینه حمل و نقل جادهدرارتباط با  91/3941شماره  ( EEC )شورای مقررات 

 :B1برای اهداف پیوست  .4

 جایگزین شوند. چپزیر باید با اصطلاحات مربوطه ستون  سمت راستاصطلاحات ستون   4.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ

 ATER  استفاده شده دراصطلاحات                                                                  !Bاصطلاحات استفاده شده در ضمیمه 

 طرف های متعاهد              دولت های عضو

MS                CP 

 (B1پیوست)جایگزین                                             (                          B1ضمیمه) 

 پیوست فرعی                پیوست

 ATERتوافقنامه یا                مقررات

 UNECE               جامعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ

 منابع ایجاد شده برای متون قانونی در ستون سمت راست زیر باید با منابع سمت چپ جاگزین شوند:   .4.4



  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ

 متون قانونی کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل      متون قانونی جامعه اروپایی

 No. 3821/85     AETR( EEC شورای مقررات)

 14مقررات  EECجایگزین                                  No. 92/23/EEC دستورالعملشورای 

 11مقررات  No.95/54/EC     EECکمیسیون دستورالعمل 

   سازگار شده با پیشرفت فنی شورای دستورالعمل

72/245/EEC 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ

-دارد، آمدهنیاز  به اطلاعات بیشترییا  ،برای آنها موجود نیست EECلیستی از متون یا مفادی که معادل در ادامه   4.4

  عنوان منبع ذکر شده اند.اطلاعات تنها بهاست. این متون یا 

 B1ضمیمه   bb ،  ) تعاریف ( Iطور که در حد تعیین شده برای تنظیم دستگاه محدودسازی سرعت، آن 4.3.1

 ,OJ, No. L57) 1774فوریه  11تاریخ   EEC/1/74با مفاد شورای دستورالعمل شماره  B1پیوست /

 مطابقت دارد.  (02/03/1992

است، با مفاد مشخص شده B1پیوست / B1ضمیمه    ،1) تعاریف(  Iگونه که در مسافت، آنگیری اندازه 4.3.4

 ,OJ, No. L 233)، آخرین اصلاحیه، 1779جولای  44تاریخ   EC /49/79شورای دستورالعمل شماره 

 مطابقت دارد. (25/08/1997

است، با مشخص شده B1پیوست / B1ضمیمه  nn   ) تعاریف( ، Iگونه که در شناسایی وسیله نقلیه آن 4.3.3

 ,OJ, No. L 24) 1791دسامبر  19تاریخ   EEC /114/91مفاد شورای دستورالعمل شماره 

 مطابقت دارد. (30/01/1976

، 1771آوریل  9تاریخ  EC /144/71مفاد امنیتی باید با مفاد مندرج در شورای پیشنهادی شماره  4.3.4

 ,OJ, No. L 93) (ITSEC) اطلاعات مشترک یفناور تیامن یابیارز یارهایمعدرزمینه 

 باشد.مطابقت داشته (26/04/1995

حفاظت افراد با توجه به پردازش اطلاعات شخصی و انتقال آزاد این نوع اطلاعات با مفاد شورای  4.3.1

 (OJ, No. L 281, 23/11/1995)، اصلاحیه 1771اکتبر  44تاریخ  EC /41/71دستورالعمل شماره 

 مطابقت دارد.



  

 سایر مفاد که باید تغییر داده یا حذف شوند: 4.4

 جایگزین شد.« رزروشد»حذف و با  194محتوای الزامات  4.4.1

 زیر تغییر یافت: به شرح 194الزامات  4.4.4

های متعاهد غیر اتحادیه اروپایی علائمی ص طرفعلایم تشخیعلامت تشخیص طرف متعاهد صادرکننده کارت. » 

 «.اندای ترسیم شدهژنو در زمینه ترافیک جاده 1747یا کنوانسیون  ،وین 1719هستند که طبق کنوانسیون 

به  CP» با حروف  199در الزامیه   «های عضودولت» به معنی « MS» با حروف  EUارجاع به پرچم  4.4.3

 های متعاهد غیر اتحادیه اروپا اختیاری است.جایگزین شد. پرچم طرف« های متعاهد طرف» معنی 

 :یابدزیر تغییر میبه شرح  191الزام  4.4.4

های متعاهد می توانند رنگ ها یا نشانه هایی نظیر ف، طر UN/ECEاز مشورت با دبیرخانه  پس» 

 «.های امنیتی ، در صورت عدم تعارض با سایر مفاد این پیوست، اضافه کنندطرح

 یابد:به شرح زیر تغییر می 499الزامیه  4.4.1

 «.شود یسازمان مجرب انجام م کی توسط یهمکار تیقابل یهاتست» 

 جایگزین شدند.« رزروشد»و با حذف  471تا  471الزامات  .4.4.1

، 1-1، 1های مورد نیاز (، لیست حداقل آزمایش) تایید نوع ـ  AETRاز  7/ پیوست فرعی 7در پیوست  .4.4.9

 یابد:جمله مقدماتی به شرح زیر تغییر می

 «نگار براساس به:یا کارت سرعتفرآیند تایید نوع برای تجهیزات) یا قطعات (ثبت » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 242پیوست 

 نشانه و گواهی تایید

                   

 1و  1، 3، 4های طور متناوب توسط اصلاحیهشده بهاصلاح 42



  

I. نشانه تایید 

 نشانه تایید باید به شرح زیر ساخته شود: .1

است، صادر کردهکشوری که تاییدیه را شماره تشخیص و به دنبال آن  ،ثبت شده« e» یک مستطیل، که درون آن حرف         

 قراردادی زیر:علائم مطابق با 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ

 49                اسلواکی                                                                 1آلمان                                            

 49بلاروس                                                                                  4فرانسه                                           

 47                                             استونی                                       3ایتالیا                                           

 31مولداوی                                                                                  4هلند                                             

 31بوسنی هرزگوین                                                                           1سوئد                                          

 34لتونی                                                                                       1بلژیک                                          

 33اشتاین                                       لیختن                                      9     رستان                                 مجا

 34                                            بلغارستان                                       9جمهوری چک                                

   31        قزاقستان                                                                              7                           اسپانیا              

 31            لیتوانی                                                                             11صربستان                                    

 39        ترکیه                                                                                 11انگلستان                                      

 39                                           نترکمنستا                                           14اتریش                                      

 37                                        آذزبایجان                                                13لوکزامبورگ                                



  

 41      جمهوری مقدونیه              یوگسلاوی سابق                                      14سوئیس                                      

 41        آندورا                                                                                     11نروژ                                          

 44          ازبکستان                                                                               19         فنلاند                                

 41 اوکراین                                                                                            19دانمارک                                     

 47قبرس                                                                                              17رومانی                                        

 11                                           مالت                                                   41لهستان                                        

 14آلبانی                                                                                                41پرتغال                                        

 11ارمنستان                                                                                         44فدراسیون روسیه                             

 11تگرو                                                مونته                                         43یونان                                            

 19مارینو                                              سان                                         44                                    ایرلند         

                                 موناکو                                                             41کرواسی                                           

17 

 41اسلوونی                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ

 اعداد بعدی باید اختصاص یابند:

(i) متقابل تایید تجهیزات و  ساییانطباق شرایط یکنواخت تایید و  شنا در زمینه 1791کشورهای متعاهد توافقنامه  رایب

 اعداد اختصاص یافته به آن کشورها در توافقنامه؛ قطعات وسایل نقلیه موتوری، همان

(ii)  وافقتنامه را تصویب کرده یا پذیرفتهـ به ترتیب زمانی که این م 1719برای کشورهای طرفهای غیر متعاهد به توافقنانه-

 اند؛



  

 و

کنار در ،در هر نقطه ای توان آن راکه مییا برگه ثبت، دستگاه کنترل  هینمونه اول یهدییتا یشماره گواه با ربوطشماره تاییدیه م

 این مستطیل قرار داد.

، در باید، AETRو علائم تنظیم شده در قرارداد  1719منظور اطمینان از تطابق بعدی بین علائم قراردادی توافقنامه به توجه: 

 .یابداختصاص  یک عددهای متعاهد جدیدطرفبه  هردو توافقنامه، 

-ا باید پاک نشدنی و به. این نشانه الزامشودقرار دادهیک نشانه تاییدیه باید در پلاک توصیفی دستگاه کنترل و برگه ثبت  .4

 وضوح خوانا باشد.

 اند؛ این ابعاد حداقل هستند. نسبت بین ابعاد الزاما باید حفظ شود.رسم شده زیر به میلیمتر بیان شدهابعاد نشانه تاییدیه  .3

 

 

 

 شده اند.این اعداد صرفا برای راهنمایی نشان داده (1)

 



  

II.     143گواهی ثبت برای محصولات مطابق با پیوست 

متعاهدی که به او تاییدیه اعطا شده است، باید برای متقاضی یک گواهی تاییدیه مطابق مدل زیر صادر کند. طرف 

صدور، یا درصورت لزوم، لغو تاییدیه، طرف متعاهد باید از کپی های متعاهد در زمینه رسانی به سایر طرفدرهنگام اطلاع

 آن گواهی استفاده کند.

 گواهی تاییدیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 نام مدیر ذیصلاح

........................................................................................................................................................................................................

.... 

 *درمورد بیانیه

 تاییدیه یک نوع دستگاه کنترل -

 لغو تاییدیه یک نوع دستگاه کنترل -

 تاییدیه یک مدل برگ ثبت -

 لغو تاییدیه یک برگه ثبت -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــشماره تاییدیه

 نام یا نشانه تجاری  .1

 نام نوع مدل .4

 نام سازنده .3

 آدرس سازنده .4

 ارائه شده برای تایید  .1

 آزمایش شده .1

                   

 1عنوان اصلاح شده در اصلاحیه  43

 غیرقابل اجرا را حذف کنیدموارد  *



  

 یشتاریخ و شماره گزارش آزما .9

 تارخ تاییدیه .9

 تاریخ لغو تاییدیه .7

 نوع یا انواع دستگاه کنترلی که برگه برای استفاده در آن طراحی شده است .11

 مکان .11

 تاریخ .14

 اسناد توصیفی پیوست .13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملاحظات .14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

             

..................................... 

 امضا                      

 

III.     44مطابق با پیوست  محصولات  گواهی تاییدB 1 

های است، برای متقاضی یک گواهی تایید، مطابق با مدل زیر، صادر می کند. طرفوقتی طرف متعاهد یک تاییدیه صادر کرده

های اعطا یا لغو شده استفاده درزمینه تاییدیه ،های متعاهدبه سایر طرف ،رسانیمتعاهد از کپی های این سند به منظور اطلاع

 کند.می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ

 B1گواهی تایید محصولات طبق پیوست 

                   

 1شده در اصلاحیه ارائه 44



  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ

 نام مدیر ذیصلاح

 (:1برقراری ارتباط درزمینه )

o تاییدیه 

o لغو تاییدیه 

o مربوط به مدل دستگاه کنترل 

o (4مربوط به قطعات دستگاه کنترل) 

o مربوط به کارت راننده 

o مربوط به کارت کارگاه 

o مربوط به کارت کارخانه 

o مربوط به کارت بازرس 

 تاییدیه شماره

 نشانه تجاری یا ساخت .1

 نام مدل .4

 نام سازنده .3

 آدرس سازنده .4

 اعطا شده برای تایید .1

 ازمایشگاه های تست کنندهآزمایشگاه یا  .1

 هاتاریخ و شماره گزارش .9

 تاریخ تایید .9

 تاریخ لغو تاییدیه .7

 گیردمدل)های( قطعه)قطعات( دستگاه کنترل که دستگاه کنترل با آنها مورد استفاده قرار می .11

 مکان .11

 تاریخ .14

 اسناد توصیفی پیوست .13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

 ملاحظات) شامل نصب مهروموم درصورت لزوم( .14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

             

............................................................... 



  

 )امضا(               

 مورد مربوطه را علامت بزنید (1)

 رسانی قطعه مربوطه را مشخص کنیددر اطلاع (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 345پیوست 

 اشکال مدل
ای های کنار جادههای مدل زیر برای تسهیل کنترلتوانند از شکلای میهای جادهمکرر این توافقنامه، حامل 14طبق ماده 

 استفاده کنند:

ای یا وسیله نقلیه ها زمانی استفاده می شود که راننده به جهت بیماری یا مرخصی سالیانه رانندگی نکردهگواهینامه فعالیت .1

 است.این توافقنامه را هدایت کرده 4مطابق با ماده ،  ATERخارج از محدوده 

 دستورالعمل استفاده

 ا حد امکان تکثیر شده در پشت فرم()ت

 توسط مجری حمل و نقل و راننده مربوطه پر شود.قبل از سفر، )الف(   تمام جاهای خالی این فرم الزاما باید، 

 شود.)ب(    متن فرم نباید تغییر داده

توسط نماینده مجاز مجری حمل و نقل و خود راننده امضا شود. برای  صورتی اعتبار دارد کهدر)ج(   این فرم اعتبار 

اصل امضا اعتبار  تنها کند.مجریان خصوصی، راننده یکبار به نمایندگی مجری و یکبار به نمایندگی از راننده امضا می

 دارد.

توان از قبل چاپ کرد. نمی توان به جای را می 1تا  1های ی چاپ شود. بخش)د(   فرم باید روی کاغذ حاوی آرم مجر

 توان در کنار امضا از آن استفاده کرد.امضا مهر زد؛ اما می

 شود. ای در پشت فرم ذکر)ه(   هرگونه اطلاعات اضافی ملی یا منطقه
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لازم است عنوان، به زبان ملی، زیر عنوان است، شده)ز(  اگر این فرم به زبانی غیر از انگلیسی یا فرانسوی نوشته

که ها در متن فرم، درصورتیانگلیسی یا فرانسوی، که درهرصورت باید حفظ شود، درج شود. لازم است عناوین بخش

 ار شود) به مدل پیوست رجوع کنید(.به زبان انگلیسی تکرسند اصلی به زبانی غیر از انگلیسی است، 

 ...های احتمالی دیگر()رزرو شده برای مدل.    4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46گواهینامه فعالیت ها

Attestation of activities*/Formulaire d’attestation d’activités* 

 (47AETRیا  4111/411 (EC))مقررات

 قبل از سفر باحروف لاتین تایپ و امضا شود

                   

 دردسترس است   http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html این فرم به شکل نسخه الکترونیکی و قابل چاپ در آدرس  46

 المللی توافقنامه اروپایی درزمینه کار خدمه شاغل در حمل و نقل جاده ای بین 47

 *فقط یک مورد را علامت بزنید

http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html


  

 شودلغو میجعلی  گواهینامه

 این بخش توسط مجری پر شود

 نام مجری .1

 کد پستی، شهر، روستاآدرس،  .4

 

 کشور

 المللی(شماره بینشامل پیششماره تلفن)  .3

 المللی(شماره بینشماره فاکس) شامل پیش .4

 آدرس الکترونیکی .1

I. امضا کننده زیر: 

 نان و نام خانوادگی .1

 جایگاه در اجرا .9

 دارد که راننده:اعلام می

 نام و نام خانوادگی .9

 تاریخ تولد) روز/ ماه/ سال( .7

 گواهینامه رانندگی یا کارت هویت یا پاسپورتشماره  .11

 در شرکت مجری آغاز به کارکرده است در تاریخ) روز/ ماه/ سال( .11

 از) ساعت/ روز/ ماه/ سال( .14

 تا) ساعت/ روز/ ماه/ سال( .13

 *استدر مرخصی بیماری بوده □ .14

 *در مرخصی سالیانه بوده است □ .11

 *در مرخصی یا استراحت بوده است □ .11

 *رانندگی کرده است AETRیا  4111/111 (EC)ای خارج از محدوده مقررات وسیله نقلیه □ .19

 *به کاری جز رانندگی اشتغال داشته است □ .19

 *در دسترس بود □ .17

 مکان.................................................تاریخ .41

 امضا            

 ام.رانندگی نکرده AETRیا  4111/111 (EC)ای در حوزه مقررات نقلیههیچ وسیلهکنم که در دوره زمانی ذکرشده بالا در من، راننده، تایید می .41

 مکان...............................................زمان .44

 امضای راننده

 

 

 

 



  

 

 

 پروتکل امضا

 پروتکل امضا

المللی در موارد شاغل در  حمل و نقل بینامضا کنندگان مجاز زیر، هنگام امضای توافقنامه اروپایی درزمینه کار خدمه وسایل نقلیه 

 زیر توافق کردند:

به این مقررات محدود نمی شود؛ و درصورت لزوم، متعاقیا باتوجه به زمان و گسترش کنند این توافقنامه های متعاهد اعلام میطرف

 شود.کار بازنگری می

 این توافقنامه 4آگهی ماده 

آمد ونقل، درزمینه هرگونه ممنوعیت رفتکننده وسیله نقلیه مجری عملیات حمل وکشورهای ثبتدر خارج از ، 1، بند 4مفاد ماده 

، از اجرای قوانین و مقررات محلی یک طرف متعاهد 4، بند 4وسایل نقلیه، قابل اجرا نیست. مفاد ماده های خاص در روز یا ساعت

 کند.ممانعت نمی در ساعات و روزهای معین،یل نقلیه آمد بعضی از وساودرزمینه ممانعت از رفت ،در قلمروی خود

در  که ،المللیعملیات حمل و نقل بین ،نامهوافقت نیا 4ماده  4در بند  مذکور خاصعضو توافقنامه  عنوانی که، بههر طرف متعاهد

متعاهد این توافقنامه، که ، با وسایل نقلیه ثبت شده در قلمروی دولت یابدشروع و خاتمه می خاصقلمروهای طرفین این توافق 

 ،مل و نقلجازدانستن عملیات حبرای م ،توافق دو یا چند جانبه یک تواند شرطداند، میعضو توافق خاص مذکور نیست، را مجاز می

 توافق خاص گفته شده با مفاد آنخاص توافق  فهای طرخدمه مجری این عملیات باید در قلمروی دولتاین قرار دهد که  را 

 باشند.داشته مطابقت

 توافقنامه 12ماده آگهی 

برای استفاده از دستگاه کنترل تایید  بند،درباره الحاق یک  ،پس از رسمیت یافتن توافقنامه ،دنشومتعهد میزیر  امضاکنندگان

 .دنکن گفتگوکنترل فردی شود،  دفترتاحدامکان جایگزین  پس از نصب در وسیله نقلیه، که ،شده

 توافقنامه 14آگهی ماده 



  

 کنند که مطلوب است:طرفین متعاهد تصدیق می

ها، حین انجام عملیات سایر دولت و هریک از طرفین متعاهد برای جلوگیری از نقض مفاد این توافقنامه، در در قلمروی خود -

 د. ناتخاذ نمایرا اقدامات لازم المللی توسط وسیله نقلیه ثبت شده توسط طرفین متعاهد نقل بینوحمل

 به یکدیگر در اعمال مجازات در مورد تخلفات انجام شده مساعدت نمایند. -

 آگهی ضمیمه توافقنامه

های هفتگی دفتر که کارفرمایان موظفند گزارش ،مقررات کلی ضمیمه این توافقنامه، سوئیس از این الزام 4باوجود بند 

 کنترل فردی را امضا کنند؛ معاف است.

 مجاز زیر، این پروتکل را امضا کرده اند.به مراتب، امضاکنندگان بنا 

های انگلیسی و در یک نسخه، به زباندر ژنو به تصویب رسید، هزارونهصدوهفتاد، این پروتکل که در اولین روز ژوئیه 

 تهیه شد.فرانسه، 

 به یک اندازه اعتبار دارند.هر دو متن 

 


