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ECE/TRANS/17/Amend.23 

 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع مبوجب
 بطاقات النقل الربي الدويل

 )اتفاقية النقل الربي الدويل(

 ١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤املربمة يف جنيف يف 

 ٢٣التعديل 
 االتفاقية واليت من ٦٠ اليت اعُتمدت مبوجب املادة التعديالت(

 )٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٧بدأ سرياهنا يف 

 

 

 

 

 

 

 

 األمم املتحدة
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 مالحظة

يسـتند الـنص املوحـد للـتعديالت الـواردة يف هـذه الوثـيقة إىل النص احملال من وديع االتفاقية يف إخطاره                        
C.N.630.2003.TREATIES-2    ويف إخطاره    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٠ املـؤرخ C.N.645.2003.TREATIES-3   ٢٣ املؤرخ 

، حسبما هو منصوص عليه يف      ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧وقـد بدأ نفاذ هذين اإلخطارين يف        . ٢٠٠٣يونـيه   /حزيـران 
 .٢٠٠٣أغسطس / آب٧ املؤرخني C.N.809.2003. TREATIES-5  وC.N.807.2003. TREATIES-5إخطاري الوديـع 

، اليت أعدهتا أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية        ECE/TRANS/17/Amend.1-23وتتضـمن الوثـائق      
ألوروبا، النص الكامل جلميع التعديالت والتصويبات اليت اعتمدهتا األطراف املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل 

إال أن نصوص التعديالت والتصويبات     . ١٩٧٨مارس  / آذار ٢٠ مـنذ بدء نفاذ هذه االتفاقية يف         ١٩٧٥لعـام   
 ال ميكن اعتبارها نسخة مصدقة مطابقة للنص األصلي املودع ECE/TRANS/17/Amend.1-23واردة يف الوثائق ال

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

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

 اعتمدته

 ١٩٧٥رية التفاقية النقل الربي الدويل، اللجنة اإلدا

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٥يف 

 :٣٨ من املادة ١ بشأن الفقرة 0.38.1، املذكرة التوضيحية ٦املرفق 

 .0.38.1 عبارة املذكرة التوضيحية حتذف 

*  *  * 

 ١٩٧٥مقترح لتعديل اتفاقية النقل الربي الدويل، 

 اعتمدته

 ١٩٧٥النقل الربي الدويل، اللجنة اإلدارية التفاقية 

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٧يف 

 :٢ من املرفق٢من املادة ) ب(١ بشأن الفقرة 2.2.1) b(، املذكرة التوضيحية ٦املرفق 

 :(b) 2.2.1إىل ) و( فقرة فرعية جديدة تضاف 

يف احلـاالت اليت تقتضي وضع أكثر من ختم مجركي واحد يف عملية اخلتم اجلمركي املضمون،       )و"(
 يف اتفاقية النقل الربي الدويل،      ٤املرفق   (٥بـيَّن عدد هذه األختام يف شهادة التصديق مبوجب النقطة           ُي

ويرفق بشهادة التصديق رسم توضيحي أو صور فوتوغرافية للمركبة الربية تبني املوضع الدقيق             ). ١٩٧٥
 ".لألختام اجلمركية

- - - - - 


