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  اللجنة االقتصادية ألوروبا
  االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع مبوجب

  )اتفاقية النقل الربي(بطاقات النقل الربي الدويل 
  ١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤املربمة يف جنيف يف 

  )٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١التفاقية واليت بدأ سرياهنا يف  من ا٥٩التعديالت اليت اعتمدت مبوجب املادة ( ٢٨التعديل 

  مالحظة    
 املوحد للتعديل الوارد يف هذه الوثيقة إىل النص احملال من وديع االتفاقية             يستند النص   

أغـسطس  / آب ٦املؤرخ  )  إصداره املعاد (C.N.364.2008.TREATIES-1يف إخطاري الوديع    
وبدأ نفاذ  . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢ملؤرخ   ا C.N.736.2008.TREATIES-3، و ٢٠٠٨

، على النحو املنصوص عليه يف إخطار الوديع        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١هذين التعديلني يف    
C.N.734.2008.TREATIES-2 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢ املؤرخ.  

تحـدة  ، اليت أعدهتا أمانـة جلنـة األمـم امل         ECE/TRANS/17/Amend.1-28وتتضمن الوثائق   
االقتصادية ألوروبا، النص الكامل جلميع التعديالت والتصويبات الـيت اعتمـدهتا األطـراف             

 ٢٠ منذ بـدء نفـاذ هـذه االتفاقيـة يف            ١٩٧٥املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل لعام        
ومع ذلك، ال ميكن اعتبار نص التعديالت والتصويبات الوارد يف الوثـائق  . ١٩٧٨مارس  /آذار

ECE/TRANS/17/Amend.1-28          ،مبثابة نسخة مصدَّقة مطابقة للنص األصلي املودع لدى الوديع 
تتحمل األمـم    وال. للعلم فقط بل هو نص أعدته أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا           

 ويف حالة الشك يف حمتوى أي وثيقة مـن          .املتحدة أية مسؤولية فيما يتعلق بدقة هذه البيانات       
 اآلنفة الذكر، يرجى االتصال بأمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا أو بقـسم               الوثائق

  ."treaty@un.org": املعاهدات يف األمم املتحدة على عنوان الربيد اإللكتروين التايل
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  ١٩٧٥اقتراح تعديل اتفاقية النقل الربي الدويل لعام     
  دتهاعتم

  اللجنة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١يف 

  ١، الفقرة ١٣ املادة ،٨املرفق     
  : عن النص احلايل مبا يلييستعاض  
جيري متويل عمليات اجمللس التنفيذي واألمانة العامة للنقل الـربي            -١    

الدويل بَِغرض رسم على كل بطاقة نقل بري دويل تقوم بتوزيعها املنظمة الدوليـة              
، ريثما يتسىن احلصول على مصادر متويل بديلـة،         ٦يف املادة   إليه  حسبما هو مشار    

  .معلى أن توافق اللجنة اإلدارية على مبلغ هذا الرس

  ٢، الفقرة ١٣، املادة ٨املرفق     
  :عن النص احلايل مبا يلي يستعاض  
ُتصِدر اللجنة اإلدارية موافقتها على إجراء متويل عمليات اجمللـس            -٢    

  .التنفيذي واألمانة العامة للنقل الربي الدويل

  ١-١٣-٨ املذكرة التفسريية ،٦املرفق     
  : مذكرة تفسريية جديدة فيما يلي نصهاتضاف  
   مبلغ الرسم ٣-١-١٣-٨  
ميزانيـة اجمللـس    ) أ( استناداً إىل    ١حيدَّد مبلغ الرسم املشار إليه يف الفقرة            

التنفيذي واألمانة العامة للنقل الربي الدويل وخطة تكاليفهما بصيغتيهما اللتني توافق           
عها عدد بطاقات النقل الربي الدويل املرتقب توزي      ) ب(عليهما اللجنة اإلدارية، وإىل     
  .حسبما تقرره املنظمة الدولية

  ٢-١٣-٨، املذكرة التفسريية ٦املرفق     
  : مذكرة تفسريية جديدة فيما يلي نصهاتضاف  
 عقب إجراء مشاورات مع املنظمة الدولية، حسبما هو مشار إليـه يف             ٢-١٣-٨  

 جلنة  ني، ب  من جهة  ، يف االتفاق املربم   ٢ ُيدَرج اإلجراء املشار إليه يف الفقرة        ،٦املادة  
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وفقاً للوالية املسندة إليها مـن قبـل األطـراف     

 وبني املنظمة الدولية املشار إليهـا يف        ،تتصرف نيابةً عن هذه األطراف     املتعاقدة وإذ 
  .وُتصِدر اللجنة اإلدارية موافقتها على االتفاق.  من اجلهة األخرى٦املادة 

        


