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(A)   GE.12-20704    090312    150312 

  اللجنة االقتصادية ألوروبا

االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع مبوجب بطاقـات النقـل           
  )اتفاقية النقل الربي الدويل( الربي الدويل

  ١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤املربمة يف جنيف يف 

  ٢٩التعديل 
 كـانون   ١ياهنا يف   واليت بدأ سـر     من االتفاقية  ٦٠التعديالت اليت اعُتمدت مبوجب املادة      (

  )٢٠١٢يناير /الثاين

  األمم املتحدة
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  مالحظة    

    يستند النص املوحد للتعديل الوارد يف هذه الوثيقة إىل النص احملـال مـن وديـع                  
 ٣املـؤرخ   ) املعـاد إصـداره    (C.N.321.2011.TREATIES-1االتفاقية يف إخطار الوديـع      

، على النحـو   ٢٠١٢يناير  /ون الثاين  كان ١ يف   هذا التعديل وبدأ نفاذ   . ٢٠١١أغسطس  /آب
 تـشرين   ٣ املـؤرخ    C.N.659.2011.TREATIES-3املنصوص عليـه يف إخطـار الوديـع         

  .٢٠١١أكتوبر /األول
، اليت أعدهتا أمانة جلنة األمم املتحدة       ECE/TRANS/17/Amend.1-29وتتضمن الوثائق     

الـيت اعتمـدهتا األطـراف      االقتصادية ألوروبا، النص الكامل جلميع التعديالت والتصويبات        
 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.1-29       لدى الوديع،    مبثابة نسخة مصدَّقة مطابقة للنص األصلي املودع 

وال تتحمل األمـم    . 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       

ألوروبـا أو بقـسم     الوثائق اآلنفة الذكر، يرجى االتصال بأمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية           
  ".treaty@un.org: "املعاهدات يف األمم املتحدة على عنوان الربيد اإللكتروين التايل
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اللجنة اإلدارية   اعتمدته ١٩٧٥اقتراح تعديل اتفاقية النقل الربي الدويل لعام            
  ٢٠١١فرباير / شباط٣يف  التفاقية النقل الربي الدويل

  )أ(١-١-٩، املذكرة التفسريية ٦رفق امل    
   املذكرة التفسرييةحذفُت  

  ، اجلزء األول، العنوان٩املرفق     
  يف هناية العنوان‘ والعمل كضامن‘ عبارة ضافُت  

  ، اجلزء األول، العنوان الفرعي٩املرفق     
  من بداية العنوان الفرعي‘ احلد األدىن‘ عبارة حذفُت  

  ، السطر األول١، اجلزء األول، الفقرة ٩املرفق     
  ‘احلد األدىن‘ارة  عبحذفُت  

  )أ(١، اجلزء األول، الفقرة ٩املرفق     
  : عن النص احلايل مبا يليستعاضُي  

 ملدة   ثابتاً وجود مجعية مقرها يف الطرف املتعاقد الذي يصدر فيه الترخيص وجوداً          ‘
  ‘عام على األقل

  )ب(١، اجلزء األول، الفقرة ٩املرفق     
  ‘يةمتكن اجلمع‘بعبارة ‘ متكنها‘ عن ستعاضُي  

  )ج(١ألول، الفقرة ، اجلزء ا٩املرفق     
   الفقرةحذفُت  

  )ه(و) د(١، اجلزء األول، الفقرتان ٩رفق امل    
  :على النحو التايل) ه(و) د(١ الفقرتني عاد ترقيمُي  
  )د(و) ج(١  

  اجلديدة) د(١، اجلزء األول، الفقرة ٩املرفق     
  : عن النص احلايل مبا يليستعاضُي  
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وب أو أي صك قـانوين آخـر بـني اجلمعيـة            عقد اتفاق مكت    )د(  
والسلطات املختصة التابعة للطرف املتعاقد الذي يوجد فيه مقرها، مبا يف ذلك قبول             

  .٣اجلمعية لواجباهتا على النحو احملدد يف الفقرة 

  اجلديدة) د(١، اجلزء األول، الفقرة ٩املرفق     
  :ي نصهااجلديدة فيما يل) د(١ جديدة بعد الفقرة ٢ فقرة ضافُت  
تودع لدى اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل نسخة موثقة من االتفـاق              -٢

مشفوعةً ،  )د(١ى النحو املشار إليه يف الفقرة       املكتوب أو أي صك قانوين آخر، عل      
وُيوجَّه نظر  . ترمجة موثقة إىل اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو الروسية        بإذا لزم األمر    

  .أي تغيرياتإىل  قل الربي الدويل فوراًاجمللس التنفيذي للن

  )و(١، اجلزء األول، الفقرة ٩املرفق     
  : فيما يلي نصهما٤ و٣بفقرتني جديدتني ) و(١ عن النص احلايل للفقرة ستعاضُي  
  :تتمثل واجبات اجلمعية فيما يلي  -٣  

   من االتفاقية؛٨االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف املادة  '١'
غ مستحق دفعه عن كل بطاقة نقل بري دويل حتدده األطراف           قبول أعلى مبل   '٢'

   من االتفاقية؛٨ من املادة ٣ للفقرة املتعاقدة وميكن مطالبة اجلمعية به وفقاً
القيام على الدوام، وخاصة قبل طلب الترخيص لقبول أشخاص يف نظـام             '٣'

   النقل الربي الدويل، بالتحقق من أن هؤالء األشـخاص يـستوفون احلـد         
األدىن من الشروط واملتطلبات كما هو منصوص عليه يف اجلزء الثاين مـن             

  هذا املرفق؛
يف البلد الذي يوجد    الناشئة  تقدمي ضماناهتا عن مجيع املسؤوليات القانونية        '٤'

فيه مقرها، فيما يتعلق بالعمليات املغطاة ببطاقات النقـل الـربي الـدويل           
بة إىل نفس املنظمة الدولية اليت      الصادرة منها ومن اجلمعيات األجنبية املنتس     

  تنتسب إليها اجلمعية؛
التأمني أو مؤسـسة    جهات  القيام، عن طريق شركة تأمني أو جمموعة من          '٥'

مالية، بتغطية مجيع مسؤولياهتا القانونية على حنو يرضي السلطات املختصة          
وتغطي عقـود التـأمني أو      . التابعة للطرف املتعاقد الذي يوجد فيه مقرها      

مسؤولياهتا القانونية فيما يتعلق بالعمليات اجلارية مبوجب       كل   املايل   الضمان
بطاقات نقل بري دويل صادرة منها أو من مجعيات أجنبية منتسبة إىل نفس             

  املنظمة الدولية اليت تنتسب إليها اجلمعية؛
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ال تقل املهلة الزمنية لتقدمي إشعار بإهناء عقود التأمني أو الضمان املايل، عن     و
لة الزمنية لتقدمي إشعار بإهناء االتفاق املكتوب أو أي صك قانوين آخر،            امله
تودع لدى اجمللس التنفيذي للنقل     و). د(١ى النحو املشار إليه يف الفقرة       عل

الربي الدويل نسخة موثقة من عقد التأمني أو الضمان املايل باإلضـافة إىل             
ترمجة موثقـة    ب زم األمر إذا ل الحقاً، مشفوعةً   مجيع التعديالت املدخلة عليه     

  إىل اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو الروسية؛
مارس، / آذار ١ من   ، اعتباراً التنفيذي للنقل الربي الدويل سنوياً    اجمللس  إطالع   '٦'

  على سعر كل نوع من بطاقات النقل الربي الدويل اليت تصدرها؛
السماح للسلطات املختصة بالتحقق من مجيـع الـسجالت واحلـسابات       '٧'

  فيما يتعلق بإدارة نظام النقل الربي الدويل؛حملتفظ هبا ا
قبول أي إجراء يرمي إىل حتقيق تسوية فعالة للمنازعـات الناشـئة عـن               '٨'

أو االحتيايل لبطاقات النقل الربي الـدويل، كلمـا         السليم  االستعمال غري   
  أمكن دون اللجوء إىل احملاكم؛

بعة للطرف املتعاقد الـذي     لقرارات السلطات املختصة التا   الصارم  االمتثال   '٩'
   يوجد فيه مقرها، فيما يتعلق بإلغاء الترخيص أو سحبه مبا يتماشـى مـع              

 من االتفاقية واجلزء الثاين من هذا املرفق، أو باستبعاد األشـخاص            ٦املادة  
   من االتفاقية؛٣٨ للمادة وفقاً

داريـة  املوافقة على أن تنفذ بأمانة مجيع القرارات املعتمدة من اللجنـة اإل            '١٠'
السلطات املختصة التابعة للطرف تكون قد قبلتها واجمللس التنفيذي بقدر ما     

  .املتعاقد الذي يوجد فيه مقر اجلمعية
، تسديد املبـالغ    ١١ لإلجراء املبني يف املادة      إذا طُلب من مجعية ضامنة، وفقاً       -٤

مة الدولية بتلقي   ، وجب عليها أن ُتعلم املنظ     ٨ من املادة    ٢ و ١املشار إليها يف الفقرتني     
 ١-مكـرراً  ٢-٦-٠ لالتفاق املكتوب املشار إليه يف املذكرة التفسريية         الطلب، وفقاً 

  .٦ من املادة مكرراً ٢للفقرة 

  ٤ و٣ و٢، اجلزء األول، الفقرات ٩املرفق     
  : احلالية على النحو التايل٤ و٣ و٢ الفقرات عاد ترقيمُي  
  ٧ و٦ و٥الفقرات   

   اجلديدة٥ول، الفقرة ، اجلزء األ٩املرفق     
  : عن النص احلايل مبا يليستعاضُي  
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يلغي الطرف املتعاقد الذي يوجد فيه مقر اجلمعية الترخيص هلـا بإصـدار               -٥
بطاقات النقل الربي الدويل وبالعمل كضامن يف حالة عدم امتثاهلا هلـذه الـشروط            

 ثالثة   بعد  نافذاً وإذا قرر طرف متعاقد أن يلغي الترخيص، يصبح القرار        . واملتطلبات
  .تاريخ اإللغاءمن أشهر على األقل 

   اجلديدة٦، اجلزء األول، الفقرة ٩املرفق     
  . على النص العريبال ينطبق  

   اجلديدة٧، اجلزء األول، الفقرة ٩املرفق     
  ‘ذات احلد األدىن‘ عبارة حذفُت  

        


