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*1326284* 

ECE/TRANS/17/Amend.31 

  اللجنة االقتصادية ألوروبا    

  دفاتر االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع مبوجب     
  )اتفاقية النقل الربي الدويل( الدويل النقل الربي

  ١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤املربمة يف جنيف يف 

  ٣١التعديل     
   من االتفاقية ٦٠ و٥٩ تنيالتعديالت اليت اعُتمدت مبوجب املاد(

  )٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ١٠ واليت بدأ سرياهنا يف

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

  وبدأ .٢٠١٢ يوليه/ متوز ١٠ املؤرخ   C.N.358.2012.TREATIES-XI.A.16يف إخطار الوديع    
، على النحو املنصوص عليه يف إخطار       ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ يف   هذا التعديل نفاذ  

  .٢٠١٣يوليه / متوز١٢ املؤرخ C.N.433.2013.TREATIES-XI.A.16الوديع 
، اليت أعدهتا أمانـة جلنـة األمـم         ECE/TRANS/17/Amend.1-31وتتضمن الوثائق     

ميع التعديالت والتـصويبات الـيت اعتمـدهتا        املتحدة االقتصادية ألوروبا، النص الكامل جل     
 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
 مطابقة للنص األصلي املـودع       مبثابة نسخة مصدَّقة   ECE/TRANS/17/Amend.1-31الوثائق  

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

 األمـم املتحـدة     حمتوى أي وثيقة من الوثائق اآلنفة الذكر، يرجى االتصال بأمانـة جلنـة            
: االقتصادية ألوروبا أو بقسم املعاهدات يف األمم املتحدة على عنوان الربيد اإللكتروين التايل            

"treaty@un.org."  
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  ١٩٧٥اقتراح تعديل اتفاقية النقل الربي الدويل لعام     

  اعتمدته    

  ٢٠١٢فرباير / شباط٩يف  اللجنة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل    

  ٦ من املادة مكرراً ٢فقرة ال    
  :على النحو التايل مكرراً ٢الفقرة  ُيعدل نص  

تصرح اللجنة اإلدارية ملنظمة دولية بتويل مسؤولية التنظيم الفعال لنظـام              -مكرراً ٢
وُيمنح التصريح طاملا استوفت املنظمـة الـشروط واملتطلبـات          . ضمان دويل وحسن سريه   

وللجنة اإلدارية أن تلغي التصريح إذا مل َتعـد         . ٩ املرفق   املنصوص عليها يف اجلزء الثالث من     
  .هذه الشروط واملتطلبات مستوفاة

  ديداجلثالث الزء اجل، ٩املرفق     
  :على النحو التايل اجلزء الثالث اجلديد نص يدخل  
، بتويل مسؤولية التنظـيم     ٦التصريح ملنظمة دولية، على النحو املشار إليه يف املادة            

  .م ضمان دويل وحسن سريه وطبع دفاتر النقل الربي الدويل وتوزيعهاالفعال لنظا

  الشروط واملتطلبات    
الشروط واملتطلبات اليت يتعني على منظمة دولية امتثاهلا لكي تصرح اللجنة اإلدارية              -١

 من االتفاقية، بتويل مسؤولية التنظيم الفعـال لنظـام          ٦ من املادة    مكرراً ٢ للفقرة   هلا، وفقاً 
  : دويل وحسن سريه وطبع دفاتر النقل الربي الدويل وتوزيعها هيضمان

إثبات الكفاءة املهنية وسالمة الوضع املايل من أجل التنظيم الفعال لنظام ضمان              )أ(  
دويل وحسن سريه والقدرات التنظيمية للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية عن طريق تقدمي بيانـات   

  حسب األصول من مراجعي حسابات مستقلني معترف هبم دولياً؛مالية موحدة سنوية ُمراَجعة 
  .عدم وجود خمالفات خطرية أو متكررة للتشريعات اجلمركية أو الضريبية  )ب(  

  :مبوجب التصريح، تقوم املنظمة الدولية مبا يلي  -٢
تزويد األطراف املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل عن طريـق اجلمعيـة               )أ(  
  ملنتسبة إىل املنظمة الدولية بُنسخ مصدَّقة من عقد الضمان العام وإثبات تغطية الضمان؛الوطنية ا
تزويد اهليئات املختصة التفاقية النقل الربي الدويل مبعلومات عن القواعـد             )ب(  

  واإلجراءات املوضوعة للجمعيات الوطنية من أجل إصدار دفاتر النقل الربي الدويل؛
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، ببيانات بـشأن    ختصة التفاقية النقل الربي الدويل، سنوياً     تزويد اهليئات امل    )ج(  
  املطالبات املقدمة، أو املوجودة قيد التسوية، أو املدفوعة أو اليت ُسوِّيت بدون دفع؛

تزويد اهليئات املختصة التفاقية النقل الربي الدويل مبعلومات كاملة وتامـة             )د(  
عن سري نظام دفاتر النقل الربي الدويل، وال سيما، على سبيل املثال ال احلصر، باملعلومـات                
املالئمة واملدعومة املتعلقة باالجتاهات السائدة فيما خيص عدد عمليات دفاتر النقـل الـربي              

 املنتهية، واملطالبات املقدمة، أو املوجودة قيد التسوية، أو املدفوعة أو اليت ُسويت             الدويل غري 
بدون دفع اليت قد تثري شواغل فيما خيص السري الصحيح لنظام دفاتر النقل الربي الـدويل أو                 

  اليت قد تؤدي إىل صعوبات يف استمرار سري نظام ضماهنا الدويل؛
اقية النقل الربي الدويل ببيانات إحصائية عـن        تزويد اهليئات املختصة التف     )ه(  

  عدد دفاتر النقل الربي الدويل اليت ُوزعت على كل طرف متعاقد، مصنفةً حسب النوع؛
تزويد اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل بتفاصيل سعر التوزيـع الـذي              )و(  

  تطبقه املنظمة الدولية لكل نوع من دفاتر النقل الربي الدويل؛
  ختاذ مجيع اخلطوات املمكنة للحد من خطر تزوير دفاتر النقل الربي الدويل؛ا  )ز(  
اختاذ اإلجراء التصحيحي املالئم يف احلاالت اليت ُيكشف فيها عـن عيـب               )ح(  

  قصور يف دفاتر النقل الربي الدويل وإبالغ اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل هبذه احلاالت؛ أو
 القضايا اليت ُيناَشد فيها اجمللس التنفيذي للنقل الـربي          املشاركة الكاملة يف    )ط(  

  الدويل أن يسهل تسوية للمنازعات؛
احلرص على إبالغ اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل فوراً بأي مـشكلة              )ك(  

  تنطوي على أعمال تزوير أو صعوبات أخرى متعلقة بتطبيق اتفاقية النقل الربي الدويل؛
اقبة دفاتر النقل الربي الدويل، على النحو املنصوص عليـه يف           إدارة نظام مر    )ل(  
 من االتفاقية، إىل جانب اجلمعيات الضامنة الوطنية املنتسبة إىل املنظمة الدوليـة،             ١٠ املرفق

والسلطات اجلمركية وإبالغ األطراف املتعاقدة واهليئات املختصة لالتفاقية باملشاكل القائمة          
  يف النظام؛
يئات املختصة التفاقية النقل الربي الدويل بإحـصاءات وبيانـات          تزويد اهل   )م(  

  ؛١٠بشأن أداء األطراف املتعاقدة فيما يتعلق بنظام املراقبة املنصوص عليه يف املرفق 
 إبرام اتفاق مكتوب، قبل التاريخ املؤقت لسريان التصريح املمنوح وفقـاً            )ن(  
لتجديده بشهرين على األقل، مع أمانة اللجنـة         من االتفاقية أو     ٦ من املادة    مكرراً ٢للفقرة  

االقتصادية ألوروبا، بتفويض من اللجنة اإلدارية وبامسها، ويتضمن قبول املنظمـة الدوليـة             
  .لواجباهتا املبيَّنة يف هذه الفقرة
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عندما ُتبلغ مجعية ضامنة املنظمة الدولية بشأن مطالبة بالدفع، تقـوم املنظمـة، يف                -٣
  .شهر، بإبالغ اجلمعية الضامنة مبوقف املنظمة من املطالبةأ) ٣(غضون ثالثة 

مبوجب االتفاقية، بطريقة مباشـرة      كل املعلومات اليت حتصل عليها املنظمة الدولية        -٤
غري مباشرة، وتكون سرية بطبيعتها أو بطريقة تقدميها، مشمولةٌ بواجب الـسرية املهنيـة      أو
 ألي غرض آخر غـري الـذي قُـدمت لـه            ُتستخدم أو ُتجهَّز ألي غرض جتاري وال       وال
ُتكَشف ألي طرف ثالث دون إذن صريح من الـشخص أو الـسلطة الـيت قـدمت                  وال

بيد أنه جيوز دون إذن كشف هذه املعلومات للـسلطات املختـصة لألطـراف              . املعلومات
  بأحكام القـانون   املتعاقدة يف هذه االتفاقية، إذا كان هناك ترخيص بذلك أو إلزام به عمالً            

ويكـون كـشف املعلومـات      . الوطين أو الدويل أو كان ذلك يف سياق إجراءات قانونية         
  .تبليغها يف إطار االمتثال التام لألحكام السارية فيما خيص محاية البيانات أو
 يف  ٦ من املادة    مكرراً ٢ للفقرة   للجنة اإلدارية احلق يف إلغاء التصريح املمنوح وفقاً         -٥

وإذا قررت اللجنـة اإلداريـة إلغـاء    .  واملتطلبات املذكورة أعاله   حالة عدم امتثال الشروط   
  .التصريح، يصبح القرار نافذا بعد ستة أشهر على األقل من تاريخ اإللغاء

ال ُيخل التصريح ملنظمة دولية مبوجب الشروط املبينة أعاله مبـسؤوليات املنظمـة               -٦
  .والتزاماهتا مبوجب االتفاقية

        


