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 توصيات

 
ال44بحرين ومص44ر والع44راق  (المش44اركون والخ44براء م44ن ال44دول والهي44ئات الدولي44ة المش44اركة   

واألردن والكوي4ت ولب4نان وعم4ان وفلس4طين وقط4ر والس4عودية وس4وريا وتركيا واإلمارات             
الم44تحدة لل44تجارة  الع44ربية الم44تحدة واليم44ن وب44رنامج األم44م الم44تحدة لإلنم44اء ومؤتم44ر األم44م     

والتنمية واللجنة االقتصادية األوروبية التابعة لألمم المتحدة واألسكوا واالتحاد الدولي للنقل 
 البري على الطرق،

 
 بت4نظيم ن4دوة ال4تير اإلق4ليمية م4ن ق4بل المجلس التنفيذي للتير وسكرتارية تير األمم             يرح$بون 

ة والت444نمية، واللج444نة االقتص444ادية   الم444تحدة، بال444تعاون م444ع مؤتم444ر األم444م الم444تحدة لل444تجار     
واالج44تماعية لغ44رب آس44يا، ووزارة المالي44ة، ودائ44رة الجم44ارك، وحكوم44ة المم44لكة األردني44ة     

 الهاشمية
 

 على وجه الخصوص الضيافة الكريمة التي أولتها وزارة المالية، ودائرة الجمارك ويقدرون
 األردنية لكافة المشاركين في الندوة،

 
ظ4روف النقل، وخاصة النقل البري الدولي للبضائع، يشكل أحد   ع4لى أن تحس4ين     ويؤك$دون 

 العناصر الهامة لتطوير التعاون بين دول المنطقة وخاصة التطور االقتصادي،
 

الحدودي44ة  أن تبس44يط المع44امالت اإلداري44ة ومواءم44تها لتحس44ين إج44راءات الع44بور  ويعت$$برون
قانونية المصالح المناسبة لحماية رقابية من خالل إجراءات على الطرق وذلك للنقل الدولي 

  سوف يساهم في تطويرها،في المنطقةللدول 
 

 حول األمم المتحدة أن ت4لك العناص4ر ق4د نوقش4ت بش4كل ك4بير ف4ي مؤتم4ر جمارك             ويذك$رون 
والتي تم قبولها من قبل ) 1975اتفاقية التير، (النقل الدولي للبضائع المشمولة بكارنيه التير 

 الدول األعضاء في األمم المتحدة،
 

وريا والكوي44ت ق44د  أن بع44ض ال44دول ف44ي الم44نطقة، أع44ني األردن ولب44نان وس44 وكذل$$ك يذك$$رون
 انضمت بالفعل إلى اتفاقية التير،

 
 :قد أوصوا بما يلي

 
 جمي4ع ال4دول ال4تي ل4م تنض4م لالتفاقي4ة بع4د مدع4وة لدراس4ة تفاص4يل ش4روط اتفاقي4ة التير                     -1

بالتفصيل بهدف االنضمام إلى االتفاقية وذلك لتشجيع التجارة والنقل الدولي على الطرق في 
 لشرقية والغربية والوسطى،المنطقة ومع دول أوروبا ا

 
 :على جميع دول المنطقة الراغبة باالنضمام إلى االتفاقية -2

 ألمم المتحدةمع األمين العام لاون عخول بالت أن يضعوا آلية للد-أ 
 

ضامنة وطنية يقدم4وا الدع4م لتأس4يس رابط4ة      أن    إذا ل4م يك4ن ذل4ك ممك4نًا، ع4ليهم           -ب 
ومصدرة لكارنيه التير والتي يجب أن تنضم إلى االتحاد الدولي للنقل البري على الطرق أو 

 فيهاأن تصبح عضوًا 



 
 يج4ب ع4لى دول الم4نطقة دراس4ة إمكاني4ة ت4نظيم ورش عمل تير وطنية، الطالع              -3 

خاص بأحكام كاف4ة الهي4ئات الحكومي4ة ذات العالق4ة، وإذا ك4ان ذل4ك ممك4نًا، اط4الع القطاع ال         
 اتفاقية التير

 
 على الطرقالدولي لنقل البري   ااتحاد  و األمم المتحدة يج4ب ع4لى سكرتارية تير        -4 

كية لل444تير، وكذل444ك مس44اعدة ال444دول ف444ي دراس444ة أحك444ام وش44روط اتفاقي444ة ال444ترانزيت الجم444ر  
 اي ضروراالتفاقية إذا كان ذلكمساعدتهم في تطبيق 

 
 .2000 تشرين ثاني 1تم في عمان، 

 
 :للمزيد من المعلومات يرجى االتصال ب
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