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ECE/TRANS/17/Amend.25 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع مبوجب
 بطاقات النقل الربي الدويل

 )اتفاقية النقل الربي الدويل(

 ١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤املربمة يف جنيف يف 

 ٢٥التعديل 

 التفاقية واليت من ا٥٩ اليت اعُتمدت مبوجب املادة التعديالت(
 )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١بدأ سرياهنا يف 

 

 األمم املتحدة
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 مالحظة

يسـتند الـنص املوحـد للـتعديل الـوارد يف هـذه الوثـيقة إىل الـنص احملـال من وديع االتفاقية يف إخطاريه              
C.N.216.2005.TREATIES-1    و٢٠٠٥مارس / آذار ٢٤ املـؤرخ C.N.218.2005.TREATIES-2 سبتمرب / أيلول٣٠ املؤرخ

 حسبما هو منصوص عليه يف إخطاري       ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١وقد بدأ نفاذ هذا التعديل يف       ). أعـيد إصداره   (٢٠٠٥
 .٢٠٠٥يوليه / متوز٦ املؤرخني C.N.520.2005.TREATIES-6 وC.N.519.2005.TREATIES-5 الوديـع 

ا أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية      ، اليت أعدهت  ECE/TRANS/17/Amend.1-25وتتضـمن الوثـائق      
ألوروبا، النص الكامل جلميع التعديالت والتصويبات اليت اعتمدهتا األطراف املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل 

إال أن نصوص التعديالت والتصويبات الواردة . ١٩٧٨مارس / آذار٢٠ منذ بدء نفاذ هذه االتفاقية يف ١٩٧٥لعام 
 ال ميكن اعتبارها نسخة مصدقة مطابقة للنص األصلي املودع لدى           ECE/TRANS/17/Amend.1-25ئق  يف الوثا 

وال تتحمل األمم املتحدة    . للعلم فقط الوديع، بل هي نصوص أعدهتا أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا            
ن الوثائق اآلنفة الذكر، يرجى االتصال ويف حالة الشك يف حمتوى أي وثيقة م. أية مسؤولية عن دقة هذه البيانات

بأمانـة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أو بقسم املعاهدات يف األمم املتحدة على عنوان الربيد اإللكتروين                 
 ."org.treaty@un": التايل
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 ١٩٧٥مقترح لتعديل اتفاقية النقل الربي الدويل، 

 اعتمدته

 ١٩٧٥الربي الدويل، اللجنة اإلدارية التفاقية النقل 

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦يف 

 )ب(١-٠، املذكرة التفسريية اجلديدة ٦املرفق 

 :من اتفاقية النقل الربي الدويل نّصها كما يلي) ب(١ مذكرة تفسريية جديدة إىل املادة تضاف 

أو عدة  أنه، حيثما تقع عدة مكاتب مجركية للمغادرة أو الوصول يف بلد            ) ب(١تعـين املـادة      )ب(١-٠"
ويف هذه الظروف، يعترب   . بلـدان، ميكن إجراء أكثر من عملية نقل بري دويل يف طرف متعاقد            

اجلزء الوطين من النقل الربي الدويل الذي أجري بني مكتبني مجركيني متعاقبني، بصرف النظر              
 ".، عملية نقل بري دويلعبورعما إذا كانا مكتيب مغادرة أو وصول أو 
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 ١٩٧٥فاقية النقل الربي الدويل، مقترحات لتعديل ات

 اعتمدهتا

 ١٩٧٥اللجنة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل، 

 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥يف 

 ١٠ و٩، الفقرتان ٣، املادة ٢املرفق 

 : بالنص التايل٢ من املرفق ٣ من املادة ٩ الفقرتني األوليني من الفقرة يستعاض عن 

 :ط التاليةُتستخدم أدوات الرب -٩"

  مليمترات؛ أو٣حبال من السلك الفوالذي ال يقل قطرها عن  )أ( 

 مليمترات ومغطاة بكساء ٨حبال من القنب اهلندي أو قنب السيزال ال يقل قطرها عن  )ب( 
 يف غالف شفاف من بالستيك غري قابل للتمطط؛ أو

ف فوالذي ملوي   حـبال تـتكون من جمموعات من األلياف البصرية امللفوفة يف غال            )ج( 
 ملفوف يف غالف شفاف من بالستيك غري قابل للتمطط؛ أو

حـبال تـتكون من لب نسيجي حماط مبا ال يقل عن أربع جدائل من أسالك الفوالذ ال غري                    )د( 
 ).دون حساب الغالف الشفاف إن وجد( مليمترات ٣تغطي اللب بالكامل، شريطة أن ال يقل قطر احلبال عن 

من هذه املادة أن تكون احلبال ملفوفة يف غطاء شفاف من           ) د(أو  ) أ (٩رة  وميكـن وفقاً للفق    
 ".بالستيك غري قابل للتمطط 

 : بالنص التايل٢ من املرفق ٣ من املادة ١٠ الفقرة يستعاض عن 

وتسمح . يتكون كل حبل من قطعة واحدة وله قطعة طرفية معدنية صلبة على كل من الطرفني               -١٠"
وتشمل أداة الربط لكل قطعة معدنية،      . ية بإدخال خيط أو شريط اخلتم اجلمركي      كل قطعة طرفية معدن   

من هذه املادة، برشامة جموفة متر من خالل احلبل حبيث تسمح           ) د(و) ب(و) أ (٩وفقـاً ألحكام الفقرة     
ويبقى احلبل مرئياً على كل من جانيب الربشامة اجملوفة حبيث          . بإدخـال خيط أو شريط اخلتم اجلمركي      

 )". امللحق هبذه اللوائح٥انظر الرسم التوضيحي رقم (سىن التأكد من أن احلبل سليم يف قطعة واحدة يت

 ٩-٣-٢، املذكرة التفسريية ٦املرفق 

 ).حبال الربط الفوالذية املكونة من لب نسيجي (٢ من املرفق ٣ من املادة ٩ املذكرة التفسريية للفقرة حتذف 
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 ١٠ و٩، الفقرتان ٤ ، اجلزء األول، املادة٧املرفق 

 : بالنص التايل٧ من اجلزء األول من املرفق ٤ من املادة ٩ الفقرتني األوليني من الفقرة يستعاض عن 

 :ُتستخدم أدوات الربط التالية -٩"

  مليمترات؛ أو٣حبال من السلك الفوالذي ال يقل قطرها عن  )أ( 

 مليمترات ومغطاة بكساء ٨ها عن حبال من القنب اهلندي أو قنب السيزال ال يقل قطر )ب( 
 يف غالف شفاف من بالستيك غري قابل للتمطط؛ أو

حـبال تـتكون من جمموعات من األلياف البصرية امللفوفة يف غالف فوالذي ملوي               )ج( 
 ملفوف يف غالف شفاف من بالستيك غري قابل للتمطط؛ أو

 من أسالك الفوالذ ال غري      حـبال تـتكون من لب نسيجي حماط مبا ال يقل عن أربع جدائل              )د( 
 ).دون حساب الغالف الشفاف إن وجد( مليمترات ٣تغطي اللب بالكامل، شريطة أن ال يقل قطر احلبال عن 

من هذه املادة أن تكون احلبال ملفوفة يف غطاء شفاف من           ) د(أو  ) أ (٩وميكـن وفقاً للفقرة      
 ".بالستيك غري قابل للتمطط

 : بالنص التايل٧ من اجلزء األول من املرفق ٤ادة  من امل١٠ الفقرة يستعاض عن 

وتسمح كل  . يتكون كل حبل من قطعة واحدة وله قطعة طرفية معدنية صلبة على كل من الطرفني               -١٠"
وتشمل أداة الربط لكل قطعة معدنية، وفقاً       . قطعـة طرفـية معدنية بإدخال خيط أو شريط اخلتم اجلمركي          

من هذه املادة، برشامة جموفة متر من خالل احلبل حبيث تسمح بإدخال     ) د(و) ب(و) أ (٩ألحكـام الفقـرة     
ويبقى احلبل مرئياً على كل من جانيب الربشامة اجملوفة حبيث يتسىن التأكد من   . خيط أو شريط اخلتم اجلمركي    
 )". امللحق هبذه اللوائح٥انظر الرسم التوضيحي رقم (أن احلبل سليم يف قطعة واحدة 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


