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ECE/TRANS/17/Amend.26 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع
 مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل

 )اتفاقية النقل الربي الدويل(

 1975نوفمرب / تشرين الثاين14املربمة يف جنيف يف 

 26التعديل 
 التفاقية من ا59التعديالت اليت اعتمدت مبوجب املادة (

 )2006أبريل / نيسان1واليت بدأ سرياا يف 

 

 

 

 األمم املتحدة
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 مالحظة

يستند النص املوحد للتعديل الوارد يف هذه الوثيقة إىل النص احملال من وديع االتفاقية يف إخطار الوديع  
C.N.367.2005.TREATIES-3 أبريل /يسان ن1وقد بدأ نفاذ هذا التعديل يف . 2005مايو / أيار12 املؤرخ

يناير / كانون الثاين5 املؤرخ C.N.1350.2005.TREATIES-6 كما هو منصوص عليه يف إخطار الوديع 2006
2006. 

، اليت أعدهتا أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ECE/TRANS/17/Amend.1-26وتتضمن الوثائق  
هتا األطراف املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل ألوروبا، النص الكامل جلميع التعديالت والتصويبات اليت اعتمد

إال أن نصوص التعديالت والتصويبات . 1978مارس / آذار20 منذ بدء نفاذ هذه االتفاقية يف 1975لعام 
 ال ميكن اعتبارها نسخة مصدَّقة مطابقة للنص األصلي املودع ECE/TRANS/17/Amend.1-26الواردة يف الوثائق 
وال تتحمل األمم . للعلم فقطل هي نصوص أعدهتا أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا لدى الوديع، ب

ويف حالة الشك يف حمتوى أي وثيقة من الوثائق اآلنفة الذكر، يرجى . املتحدة أية مسؤولية عن دقة هذه البيانات
اهدات يف األمم املتحدة على عنوان الربيد االتصال بأمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أو بقسم املع

 .)org.un@treaty(: اإللكتروين التايل



-3- 

 1975اقتراح تعديل اتفاقية النقل الربي الدويل لعام 

 معتمد من

 اللجنة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل

 2005فرباير / شباط3يف 

  باالتفاقية1املرفق 

 2 والنص 1نص ال: منوذج بطاقة النقل الربي الدويل

 تعديل

رقم اهلوية واالسم "(:  كاآليت)"االسم والعنوان والبلد"( 3 من الغالف، اخلانة 1 الصفحة نصيكون  
 .)"والعنوان والبلد

رقم اهلوية "(:  كاآليت)"االسم والعنوان والبلد"( 4، اخلانة 2 والقسيمة رقم 1 القسيمة رقم نصيكون  
 .)"واالسم والعنوان والبلد

رقم اهلوية واالسم والعنوان (حامل البطاقة ":  كاآليت"حامل البطاقة" 5 التقرير املصدَّق، اخلانة نص يكون 
 .)"والبلد

  باالتفاقية، اجلزء الثاين9املرفق 

 اجلزء األول املزاح عن اهلامش أسفل اجلدول نص شكل التصريح النموذجي، الفقرة الثانية، ويكون يعدَّل 
 :كاآليت

بالتعاون مع املنظمة الدولية (ية الفردية والشخصية املعني للشخص من اجلمعية الضامنة رقم اهلو"  
 ".وحتدد اللجنة اإلدارية شكل رقم اهلوية. وفقاً لشكل منسق) املنتسبة إليها اجلمعية
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