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 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع
 مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل

 )اتفاقية النقل الربي الدويل(

 1975نوفمرب / تشرين الثاين14املربمة يف جنيف يف 

 27التعديل 

  من االتفاقية59التعديالت اليت اعتمدت مبوجب املادة (
 )2006أغسطس / آب12اا يف واليت بدأ سري
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 مالحظة

يستند النص املوحد للتعديل الوارد يف هذه الوثيقة إىل النص احملال من وديع االتفاقية يف إخطاري الوديع  
C.N.370.2005.TREATIES-4 و2005مايو / أيار12 املؤرخ C.N.99.2006.TREATIES-1 30 املؤرخ 

 كما هو منصوص عليه يف 2006أغسطس / آب12وبدأ نفاذ هذين التعديلني يف . 2006يناير /كانون الثاين
مايو / أيار17 املؤرخني C.N.397.2006.TRETIES-3 وC.N.383.2006.TREATIES-2إخطاري الوديع 

2006. 

ة ، اليت أعدهتا أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصاديECE/TRANS/17/Amend.1-27وتتضمن الوثائق  
ألوروبا، النص الكامل جلميع التعديالت والتصويبات اليت اعتمدهتا األطراف املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل 

ومع ذلك، ال ميكن اعتبار نص التعديالت . 1978مارس / آذار20 منذ بدء نفاذ هذه االتفاقية يف 1975لعام 
 مبثابة نسخة مصدَّقة مطابقة للنص األصلي املودع ECE/TRANS/17/Amend.1-27والتصويبات الوارد يف الوثائق 

وال تتحمل األمم املتحدة . للعلم فقطلدى الوديع، بل هو نص أعدته أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 
يرجى ويف حالة الشك يف حمتوى أي وثيقة من الوثائق اآلنفة الذكر، . أية مسؤولية فيما يتعلق بدقة هذه البيانات

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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 1975اقتراح تعديل اتفاقية النقل الربي الدويل لعام 

 اعتمدته

 اللجنة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل

 2005فرباير /اط شب4يف 

  ثالثا42ًمادة جديدة 

 :كاآليتنصها  ليكون ثالثاً 42 مادة جديدة تضاف 

 ثالثاً 42املادة " 

توفر السلطات املختصة التابعة لألطراف املتعاقدة، حسب االقتضاء، للرابطات املعتمدة،  
 .9 من اجلزء األول من املرفق `3`)و(1املعلومات اليت حتتاج إليها للوفاء بالتعهد امللتزم به وفقاً للمادة 

 ". املعلومات الواجب توفريها يف حاالت بعينها10حيدد املرفق  

 60املادة 

 :كاآليتنصهما  منها، ليكون 1 والفقرة 60 عنوان املادة يعدل 

 60املادة " 

 .10 و9 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1إجراء خاص لتعديل املرفقات  

 10 و9 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1إدخاله على املرفقات يبدأ نفاذ أي تعديل يقترح  -1 
 يف تاريخ حتدده اللجنة اإلدارية وقت اعتماده، ما مل 59 من املادة 2 و1يكون قد مت حبثه وفقاً للفقرتني و

حيدث حبلول تاريخ مسبق حتدده اللجنة اإلدارية يف الوقت ذاته أن يكون خمس الدول اليت هي أطراف 
وحتدد .  منها، أيهما أقل، قد أخطر األمني العام لألمم املتحدة باعتراضها على التعديلمتعاقدة أو خمس

 ".اللجنة اإلدارية املواعيد املشار إليها يف هذه الفقرة بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني

  جديد10مرفق 

 : كاآليتنصه جديد إىل االتفاقية ليكون 10 مرفق يضاف 
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 10مرفق "

 ومات اليت يتعني على األطراف املتعاقدة توفريها للرابطات املعتمدةاملعل
 ) مكررا2ً-6مبوجب املادة (وملنظمة دولية )  ثالثا42ًمبوجب املادة (

 من هذه االتفاقية، 9 من اجلزء األول من املرفق `3`)و(1، والفقرة 6 من املادة 1مبقتضى أحكام الفقرة  
تتعهد بأا ستتحقق باستمرار من أن األشخاص املصرح هلم بالوصول إىل نظام يشترط من الرابطات املعتمدة أن 

 . من االتفاقية9النقل الربي الدويل قد استوفوا الشروط واملتطلبات الدنيا املنصوص عليها يف اجلزء الثاين من املرفق 

ا كمنظمة دولية معتمدة وتقوم املنظمة الدولية، بالنيابة عن الرابطات األعضاء فيها ووفاًء مبسؤولياهت 
، بإنشاء نظام ملراقبة بطاقات النقل الربي الدويل للحفاظ على البيانات 6 مكرراً من املادة 2مبوجب أحكام الفقرة 

اليت حتيلها هيئات اجلمارك وتطلع عليها الرابطات وإدارات اجلمارك فيما يتعلق بانتهاء عمليات النقل الربي الدويل 
ىت تتمكن الرابطات من الوفاء بتعهداهتا بفعالية، تقدم  األطراف املتعاقدة معلومات إىل وح. يف مكاتب املقصد

 :نظام املراقبة وفقاً لإلجراء التايل

حتيل هيئات اجلمارك إىل منظمة دولية أو إىل رابطات الضمان الوطنية، إن أمكن عن طريق  )1( 
، وإن أمكن )الفاكس، الربيد اإللكتروين، وما إىل ذلك (املكاتب املركزية أو اإلقليمية، وبأسرع وسائل االتصال

يومياً، املعلومات التالية كحد أدىن يف صيغة موحدة بصدد مجيع بطاقات النقل الربي الدويل اليت تقدم إىل مكاتب 
 :من االتفاقية) 1(1اجلمارك يف املقصد، كما هو حمدد يف املادة 

 ؛رقم إحالة بطاقة النقل الربي الدويل )أ( 

 التاريخ ورقم التسجيل يف دفتر اجلمارك؛ )ب( 

 االسم أو رقم مكتب اجلمارك يف املقصد؛ )ج( 

 28-24اخلانات (التاريخ ورقم اإلحالة املذكوران يف شهادة انتهاء عملية النقل الربي الدويل  )د( 
 ؛))ب(ند إذا اختلفت عن تلك الواردة يف الب(يف مكتب اجلمارك يف املقصد ) 2من اإليصال رقم 

 االنتهاء اجلزئي أو التام؛ ( ه( 

انتهاء عملية النقل الربي الدويل املعتمدة حبجز أو بدون حجز لدى مكتب اجلمارك يف املقصد  )و( 
  من االتفاقية؛11 و8مع عدم املساس باملادتني 

 ؛)اختياري(معلومات أو مستندات أخرى  )ز( 

 .رقم الصفحة )ح( 
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 إىل هيئات اجلمارك من جانب التذييلالتسوية النموذجية الواردة يف جيوز إرسال استمارة  )2( 
 :الرابطات الوطنية أو منظمة دولية

يف حالة التضارب بني البيانات احملالة وتلك الواردة يف األرومات املوجودة يف بطاقة النقل الربي  )أ( 
 الدويل املستعملة؛ أو

 .بطاقة النقل الربي الدويل املستعملة إىل الرابطة الوطنية يف حالة عدم إحالة أية بيانات وإعادة  )ب( 

ترد هيئات اجلمارك على طلبات التسوية إن أمكن بإعادة استمارة التسوية النموذجية مملوءة على النحو  
 .الواجب يف أقرب وقت ممكن

 العملية املشار تربم هيئات اجلمارك ورابطات الضمان الوطنية اتفاقا يتمشى مع القانون الوطين لتغطية 
 .إليها أعاله بشأن تبادل البيانات

توفر منظمة دولية هليئات اجلمارك سبيل االطالع على قاعدة بيانات بطاقات النقل الربي الدويل املنتهية  
 .وعلى قاعدة بينات بطاقات النقل الربي الدويل الباطلة املفعول
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 تذييل

 استمارة تسوية منوذجية

 ب التوفيقمتأل من قبل مقدم طل

 :املقصد

 :مكتب مجارك املقصد ):اختياري(مكتب اجلمارك اإلقليمي 

 :االسم :االسم

 :تاريخ االستالم :تاريخ االستالم

 :التاريخ

 :اخلتم

 :التاريخ

 :اخلتم

 البيانات الواجب تثبيتها

 بيانات نظام املراقبة   بطاقة النقل الربي الدويل  مصدر البيانات

رقم إحالة 
بطاقة النقل 
 الربي الدويل

اسم أو رقم 
مكتب مجارك 

 *املقصد

رقم اإلحالة املذكور يف شهادة 
ويل انتهاء عملية النقل الربي الد

 من االيصال 28-24اخلانات (
يف مكتب مجارك ) 2رقم 
 *املقصد

التاريخ املذكور يف 
شهادة انتهاء عملية 
النقل الربي الدويل يف 
 *مكتب مجارك املقصد

رقم 
 الصفحة

انتهاء 
 تام/جـزئي

انتهاء عملية النقل الربي 
الدويل املعتمد حبجز أو 
بدون حجز كلي يف 

 مكتب مجارك املقصد

عدد الطرود 
 )اختياري(

        

 ـــــــــــــ: غريها نسخة عن ايصاالت بطاقة النقل الربي الدويل  :الضميمات

 الرد الوارد من مكتب مجارك املقصد

  لتأكيدا   التصويب   رجععدم وجود م 

 عن انتهاء عملية النقل الربي الدويل  )يرجى إدخال التوصيات أدناه(     

رقم إحالة 
بطاقة النقل 
 الربي الدويل

اسم أو رقم 
مكتب مجارك 

 *املقصد

رقم اإلحالة املذكور يف شهادة 
انتهاء عملية النقل الربي الدويل 

 من االيصال 28-24اخلانات (
يف مكتب مجارك ) 2رقم 
 *املقصد

التاريخ املذكور يف 
هاء عملية شهادة انت

النقل الربي الدويل يف 
 *مكتب مجارك املقصد

رقم 
 الصفحة

انتهاء 
 تام/جـزئي

انتهاء عملية النقل الربي 
الدويل املعتمد حبجز أو 
بدون حجز كلي يف 

 مكتب مجارك املقصد

عدد الطرود 
 )اختياري(

        

 :التعليقات

 :م وتوقيع مكتب مجارك املقصدخت :التاريخ

 )اختياري(مكتب اجلمارك املركزي 

 :التعليقات

 أو التوقيع/اخلتم و :التاريخ

                                                      

 . يف حالة انتهاء حركة النقل الربي الدويلمكتب مجارك املقصدترجى اإلفادة بأن هذه البيانات تشري إىل  *
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 1975اقتراح تعديل اتفاقية النقل الربي الدويل، 

 اعتمدته

 اللجنة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل

 2005أكتوبر / تشرين األول7يف 

  مكررا2ً-6-0، املذكرة التفسريية 6ق املرف

 .1-مكرراً 2-6-0 ليصبحيف اتفاقية النقل الربي الدويل مكرراً  2-6-0 املذكرة التفسريية احلالية يعاد ترقيم 

اً من اتفاقية النقل الربي الدويل مكرر 2-6 إىل املادة 2-مكرراً 2-6-0 مذكرة تفسريية جديدة رقم تضاف 
 : كاآليتنصهاليكون 

 مكرراً يف اتفاق خطي يربم بني جلنة األمم 2-6يرد التصريح املمنوح وفقاً للمادة  2- مكررا0-6-2ً"
وينص االتفاق على أن تفي املنظمة . املتحدة االقتصادية ألوروبا واملنظمة الدولية

الدولية باألحكام ذات الصلة من االتفاقية، وأن حتترم اختصاصات األطراف 
قية وأن متتثل لقرارات اللجنة اإلدارية وطلبات اجمللس التنفيذي املتعاقدة يف االتفا

وبالتوقيع على االتفاق، تؤكد املنظمة الدولية أا تقبل . التفاقية النقل الربي الدويل
ويسري االتفاق أيضاً على مسؤوليات املنظمة . املسؤوليات اليت يفرضها التصريح

 يف حالة قيام املنظمة الدولية املشار إليها )ب(، املادة 8الدولية الواردة يف املرفق 
وتعتمد اللجنة . أعاله بطباعة وتوزيع بطاقات النقل الربي الدويل بشكل مركزي

 ".اإلدارية االتفاق

 )ب(10-8، املذكرة التفسريية 6املرفق 

دويل من اتفاقية النقل الربي ال) ب(10، املادة 8إىل املرفق ) ب(10-8 مذكرة تفسريية جديدة تضاف 
 : كاآليتنصهاليكون 

 مكرراً على مسؤوليات 2-6يسري االتفاق املشار إليه يف املذكرة التفسريية للمادة  )ب(8-10"
من هذه املادة يف حالة ) ب(املنظمة الدولية أيضاً كما مت حتديدها يف الفقرة الفرعية 

ل الربي الدويل قيام املنظمة الدولية املشار إليها أعاله بطباعة وتوزيع بطاقات النق
 ".بشكل مركزي

- - - - - 

 


