
ECE/TRANS/17/Amend.30 

(A)   GE.12-25144    180913    270913 

  اللجنة االقتصادية ألوروبا

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

  ١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤املربمة يف جنيف يف 

  ٣٠التعديل 
 ١٣دأ سـرياهنا يف      من االتفاقية واليت ب    ٦٠ و ٥٩التعديالت اليت اعُتمدت مبوجب املادتني      (

  )٢٠١٢سبتمرب /أيلول

  األمم املتحدة
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  مالحظة    
يستند النص املوحد للتعديل الوارد يف هذه الوثيقة إىل النص احملال من وديع االتفاقيـة                 

ــع  ــار الودي ــداره (C.N.326.2011.TREATIES-2يف إخط ــاد إص ــؤرخ ) املع /  آب٢امل
، على النحو املنصوص    ٢٠١٢سبتمرب  /يلول أ ١٣وقد بدأ نفاذ هذا التعديل يف       . ٢٠١١ أغسطس

. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   C.N.324.2012.TREATIES-XI.A.16عليه يف إخطار الوديع     
وهو يضم أيضاً التصويبات املدخلة على النص الفرنسي من اقتراحـات التعـديل الـواردة يف          

 ٢٠١١أغسطس  /  آب ٢ ، املؤرخ )املعاد إصداره  (C.N.326.2011.TREATIES-2إخطار الوديع   
 ٣٠، املؤرخ   C.N.264.2012.TREATIES-XI.A.16على النحو املنصوص عليه يف إخطار الوديع        

  ).٢٠١٢أغسطس / آب٢٨الذي بدأ سريانه يف  (٢٠١٢مايو /أيار
، اليت أعدهتا أمانـة جلنـة األمـم         ECE/TRANS/17/Amend.1-30وتتضمن الوثائق     

لكامل جلميع التعديالت والتـصويبات الـيت اعتمـدهتا         املتحدة االقتصادية ألوروبا، النص ا    
 منذ بدء نفاذ هـذه االتفاقيـة        ١٩٧٥األطراف املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل لعام         

ومع ذلك، ال ميكن اعتبار نص التعديالت والتصويبات الوارد يف . ١٩٧٨مارس / آذار٢٠ يف
مصدَّقة مطابقة للنص األصلي املـودع       مبثابة نسخة    ECE/TRANS/17/Amend.1-30الوثائق  

. لدى الوديع، بل هو نص أعدته أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا للعلـم فقـط               
ويف حالة الـشك يف     . تتحمل األمم املتحدة أية مسؤولية فيما يتعلق بدقة هذه البيانات          وال

نـة جلنـة األمـم املتحـدة        حمتوى أي وثيقة من الوثائق اآلنفة الذكر، يرجى االتصال بأما         
االقتصادية ألوروبا أو بقسم املعاهدات يف األمم املتحدة على عنـوان الربيـد اإللكتـروين               

  ".treaty@un.org" :التايل
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   ١٩٧٥اقتراح بتعديل اتفاقية النقل الربي الدويل لعام     

  اعتمدته اللجنة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل    
  ٢٠١١فرباير / شباط٣يف 

  ١، السطر )ع(١املادة     
  .أذنت بكلمة وافقت عن كلمة يستعاض  

   ٢، السطر )ع(١املادة     
  .)١( اجلهة الضامنة لألشخاصبعبارة كفالة لصاحل األشخاص عبارة عن يستعاض  

  )ع(١املادة     
  :يكون نصها كما يلي) ع(١بعد املادة ) ف( فقرة جديدة ُتدرج  
ي منظمة تؤِذن هلا اللجنة اإلداريـة بتـويل         أ" منظمة دولية "يعين مصطلح     )ف(  

  .مسؤولية التنظيم الفعال لنظام ضمان دويل وحسن سريه

  ١، الفقرة ٨املادة     
  :ليصبح نصها كما يلي ١ الفقرة ُتعدل  
تتعهد اجلمعية الضامنة بتسديد مبالغ تصل إىل احلد األقصى من قيمة رسوم              -١  

ىل أية فائدة على التخلف عن التـسديد، تكـون          وضرائب االسترياد والتصدير، باإلضافة إ    
مستحقة مبوجب القوانني واللوائح اجلمركية للطرف املتعاقد الذي ثبت فيه وقـوع خمالفـة              

. أفضت إىل مطالبة ضد اجلمعية الضامنة فيما يتعلق بعملية من عمليات النقل الربي الـدويل              
امنةً مع األشخاص املستحقة منهم     وتكون مسؤولة قانوناً عن تسديد هذه املبالغ ضامنةً متض        

  .هذه املبالغ

  ٧، الفقرة ٨املادة     
  ٧ نص الفقرة ُيحذف  

  ١، السطر ٢، الفقرة ١٠املادة     
   طرف متعاقدبعبارة عن كلمة بلد ُيستعاض  

__________  
 .النصان اإلنكليزي والفرنسي فقط، ويظل املصطلح املستخدم يف النص الروسي دون تغيري )١(
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  ١، الفقرة ١١املادة     
  :ليصبح نصها كما يلي ١ الفقرة ُتعدل  
 الـدويل، تقـوم الـسلطات       يف حالة عدم اإلفراج عن عملية النقل الربي         -١  

  :املختصة مبا يلي
إخطار حامل بطاقة النقل الربي الدويل على عنوانه املذكور يف البطاقة بعدم              )أ(  
  اإلفراج؛
  .إخطار اجلمعية الضامنة بعدم اإلفراج  )ب(  
وتقوم السلطات املختصة بإخطار اجلمعية الضامنة يف خالل فترة ال تتجاوز سـنة               

ل بطاقة النقل الربي الدويل من تلك السلطات أو سنتني عندما تكـون             واحدة من تاريخ قبو   
  .شهادة إهناء عملية النقل الربي الدويل قد ُزورت أو ُحصل عليها بطريقة خاطئة أو احتيالية

  ١، الفقرة ١١املادة     
  :ويكون نصها كما يلي، ٢ الفقرة اجلديدة ُتدرج، ١بعد الفقرة   
 ٨ مـن املـادة      ٢ و ١غ املذكورة يف الفقـرتني      حينما يصبح تسديد املبال     -٢  

مستحقاً، جيوز للسلطات املختصة، بقدر اإلمكان، أن تطلب هذا التسديد مـن الـشخص              
  .األشخاص املسؤولني مباشرة، قبل أن تعمد إىل إجراء املطالبة ضد اجلمعية الضامنة أو

  ٢، الفقرة ١١املادة     
  .٤ و٣  الفقرتنيلتصبحا ٣ و٢ الفقرتني يعاد ترقيم  

   اجلديدة٣، الفقرة ١١املادة     
  :ليصبح نصها كما يلي ٣ الفقرة ُتعدل  
 ضد اجلمعيـة  ٨ من املادة    ٢ و ١ُتقدم املطالبة باملبالغ املذكورة يف الفقرتني         -٣  

الضامنة خالل أول ثالثة شهور بعد التاريخ الذي أحيطت فيه اجلمعية علماً بأن عملية النقل               
ج عنها، أو أن شهادة انتهاء عملية النقل الربي قد مت احلـصول عليهـا               الربي الدويل مل ُيفر   

ولكن يف احلاالت . بطريقة خاطئة أو احتيالية، وحبد أقصى ال يزيد عن عامني من هذا التاريخ     
املتعلقة بعمليات النقل الربي الدويل اليت تصبح، خالل مدة العامني املذكورة أعاله، موضـع              
إجراءات إدارية أو قانونية تتصل بالتزامات التسديد الواقعة على الـشخص أو األشـخاص              

 عام من    من هذه املادة، جيوز تقدمي أي مطالبة بالتسديد يف غضون          ٢املشار إليهم يف الفقرة     
  .التاريخ الذي يصبح فيه قرار السلطات املختصة أو احملاكم قابالً للتنفيذ
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   اجلديدة٤، الفقرة ١١املادة     
  :مبا يلي عن النص احلايل ُيستعاض  
تقوم اجلمعية الضامنة بتسديد املبالغ املطالَب هبا يف خالل فترة مدهتا ثالثـة        -٤  

  . ضدهاشهور من تاريخ تقدمي املطالبة بالتسديد
وتعاد املبالغ املسددة إىل اجلمعية الضامنة إذا ثبت بصورة مرضية للسلطات             -٥  

املختصة، خالل فترة العامني التالية لتاريخ تقدمي مطالبة التسديد ضدها، عدم ارتكـاب أي              
وجيوز متديد مهلة السنتني وفقاً للتـشريع       . خمالفة فيما يتعلق بعملية النقل الربي الدويل املعنية       

  .الوطين

  ١، السطر ٣-٨-٠ املذكرة التفسريية ،٦املرفق     
   األطراف املتعاقدةبعبارة عن عبارة سلطات اجلمارك ُيستعاض  

  ١، السطر ٥-٨-٠ املذكرة التفسريية ،٦املرفق     
 قُدم طلـب تـسديد ضـد    بعبارة عن عبارة كان الضامن موضع تساؤل  ُيستعاض  

  اجلمعية الضامنة

  ٧-٨-٠التفسريية  املذكرة ،٦املرفق     
  ٧-٨-٠ املذكرة التفسريية ُتحذف  

  ١٠-٠ املذكرة التفسريية ،٦املرفق     
  ١-١٠-٠ لتصبح املذكرة التفسريية ١٠-٠ املذكرة التفسريية ُيعاد ترقيم  

  ١-١٠-٠ املذكرة التفسريية ،٦املرفق     
ويكـون   ٢-١٠-٠، ُتدرج املذكرة التفـسريية      ١-١٠-٠بعد املذكرة التفسريية      

  :ها كما يلينص
احلاالت اليت تكون فيها    " أو مل يكن قد حدث إهناء للعملية      "تشمل عبارة     ٢-١٠-٠

  .شهادة اإلهناء قد ُزورت

  ١-١١-٠ املذكرة التفسريية ،٦املرفق     
  :مبا يلي عن النص احلايل ُيستعاض  

  .طريقة اإلخطار خطياً متروكة للتشريع الوطين  ١-١١-٠
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  ٢-١١-٠ية  املذكرة التفسري،٦املرفق     
  :مبا يلي عن النص احلايل يستعاض  

تشمل اجلهود اليت يتعني على السلطات املختصة أن تبذهلا ملطالبة الشخص             ٢-١١-٠
أو األشخاص املسؤولني بالتسديد، على األقل، إرسال مطالبة التسديد إىل حامل بطاقة النقل             

ص أو األشـخاص املـسؤولني،      الربي الدويل على عنوانه املذكور يف هذه البطاقة، أو الشخ         
وجيوز اجلمع بني مطالبة    . كانوا خمتلفني، الذين تثبت مسؤوليتهم مبوجب التشريع الوطين        إذا

من ) أ(١التسديد املوجهة إىل حامل بطاقة النقل الربي الدويل واإلخطار املشار إليه يف الفقرة              
  .هذه املادة

  ٣-١١-٠ املذكرة التفسريية ،٦املرفق     
  :مبا يليعن النص احلايل  ُيستعاض  

جيب على سلطات اجلمارك لدى اختاذها قراراً باإلفراج أو عدم اإلفراد عن              ١-٣-١١-٠
البضائع أو املركبة، وحني تكون لديها وسائل أخرى يف القانون حلماية املصاحل اليت تتحمـل         

الـضرائب  املسؤولية عنها، أال تتأثر بكون اجلمعية الضامنة مسؤولة عن تسديد الرسـوم و            
  .وفوائد التخلف عن التسديد اليت جيب أن يتحملها حامل البطاقة

وجيوز للسلطات املختصة أن تبلغ اجلمعية الضامنة بأن اإلجراءات اإلدارية            ٢-٣-١١-٠
ويف مجيع األحـوال، تقـوم الـسلطات        . أو القانونية املتعلقة بالتزام التسديد قد بدأ اختاذها       

امنة باإلجراءات اليت قد جيري إهناؤها بعد مهلة الـسنتني، قبـل            املختصة بتبليغ اجلمعية الض   
  .انتهاء تلك املهلة

  ٤-١١-٠ املذكرة التفسريية ،٦املرفق     
  :ويكون نصها كما يلي ٤-١١-٠ املذكرة التفسريية اجلديدة ُتضاف  

إذا طُلب من مجعية ضامنة، وفقاً لإلجراء املبني يف هذه املادة تسديد املبالغ               ٤-١١-٠
 وقصرت عن هذا التسديد يف غضون احلد الزمين         ٨ من املادة    ٢ و ١املشار إليها يف الفقرتني     

املقرر بثالثة شهور كما نصت عليه االتفاقية، جيوز للسلطات املختصة أن تعتمد على اللوائح              
فيذ الوطنية يف املطالبة بتسديد املبالغ املستحقة، ألن األمر يعين يف هذه احلاالت تقصرياً يف تن              

وتنطبق املهلة الزمنية أيضاً يف  . عقد ضمان دخلت فيه اجلمعية الضامنة مبوجب القانون الدويل        
حالة قيام اجلمعية الضامنة، عند استالم املطالبة، باستشارة املنظمة الدولية املـشار إليهـا يف               

  . بشأن موقفها جتاه باملطالبة٦ من املادة ٢الفقرة 

  ٢٨-٠ية  املذكرة التفسري،٦املرفق     
  ١-٢٨-٠ املذكرة التفسريية لتصبح ٢٨-٠ املذكرة التفسريية يعاد ترقيم  
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 ٢-٢٨-٠ املذكرة التفسريية اجلديـدة      ُتدرج،  ١-٢٨-٠وبعد املذكرة التفسريية      
  :ويكون نصها كما يلي

تنص هذه املادة على أن إهناء عملية ما من عمليات النقل البحري الـدويل                ٢-٢٨-٠
اً بإخضاع البضائع لنظام آخر لإلجراءات اجلمركية أو نظـام آخـر            جيب أن يكون مرهون   

إمـا بالكامـل أو     (ويشمل هذا ختليص البضائع لالسـتخدام الـداخلي         . للرقابة اجلمركية 
أو إىل منطقة حرة، أو ختزين البضائع       ) التصدير(، أو النقل عرب احلدود إىل بلد ثالث         )بشروط

  .تظاراً لإلعالن عن إجراء آخريف مكان توافق عليه سلطات اجلمارك ان

        


