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اللجنة االقتصادية ألورواب
االتفاقيةةة اركيةيةةة اقت للةةة ابلنلةةل الةةعومب للى ةةاتر الت ة د ةةاتي النلةةل
العومب الربي اتفاقية (النلل العومب الربي)
حُُررُيفُجنيفُيفُُ14تشرينُالثاين/نوفمربُ1975

الت عيل رقم 33
(التعديالتُاليتُاعتُمُدتُمبوجبُاملادةُُ٦٠مننُاتتاايينوُلالنيتُد حنزُحينفُالنانا ُيفُُُ1كنانو ُ
الثاين/ينايرُُ )٢٠17
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ُ ُمالحظو ُ
ُيسننتندُالنننوُاملوحنندُلحتعنندي ُال نواردُيفُةننىل ُالو يحملننوُن ُالنننوُااننا ُمنننُلدي ن ُاتتااييننوُ
مبوجبُن طارُالودي ُريمُُ،C.N.124.2016.TREATIES-XI.A.16املنرر ُُ4نيسنا /برري ُُ.٢٠1٦
لينندُد ن ُالتعنندي ُحيننفُالناننا ُيفُُُ1كننانو ُالثاين/ينننايرُُ،٢٠17عحننلُالناننوُاملنلننو ُعحي ن ُيفُ
ن طارُالودي ُريمُُ،C.N.742.2016.TREATIES-XI.A.16املرر ُُ7تشرينُاألل /بكتوررُُ .٢٠1٦
ُلتتضن نمنُالواثئن  ECE/TRANS/17/Amend.1-33النيتُبعندهاُبماننوُجلننوُاألمنمُاملتاندةُ
اتيتلاديوُأللرلابُالنوُالكام ُجلمي ُالتعديالتُلالتلويباتُاليتُاعتمندهاُاألرنرااُاملتعايندةُ
يفُاتااييوُالنحمل ُالربيُالدليلُ1975ُ،منىلُردءُناا ُةىل ُاتتاايينوُيفُُ٢٠آ ار/منار ُُ.197٨
ريدُب ن ُنوُالتعديالتُلالتلويباتُالواردةُيفُالواثئ ُُECE/TRANS/17/Amend.1–33تُميكننُ
ب ُيع نُدُنسخوُمل نُديوُمطارحملوُلحنوُاألصحيُاملودعُلدىُالودي ُ،ر ُةن نوُننوُبعدتن ُبماننوُجلننوُ
ُ.لتُتتام ُاألممُاملتاندةُبينوُمسنرلليوُعحنلُا رنال ُ
األممُاملتادةُاتيتلاديوُأللرلابُلحعحمُفحملط ُ
عنُديوُةىل ُالبياانتُ.ليفُحالنوُالشنيفُيفُوتنوىُبيُُمننُالواثئن ُاملنىلكورةُبعنال ُ،يرجنلُاتتلنا ُ
أبمانننوُجلنننوُاألمننمُاملتانندةُاتيتلنناديوُأللرلابُ،بلُيسننمُاملعاةننداتُابألمننمُاملتانندةُعحننلُعن نوا ُ
الربيدُا لكرتلينُُ .treaty@un.org
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ملرتح لت عيل اتفاقية النلل الربي العومب1975،
اعتكعته

اللجنة اإلدارية التفاقية النلل الربي العومب
يفُُ11-1٠شباط/فربايرُُ ٢٠1٦

ُن ُالحجنوُا داريوُ ،
ُن ُتحملننرُأب ُالتننداراُالورنيننوُالراميننوُن ُكاالننوُاتلننتخداجُالسننحيمُ ج نراءاتُالنحمل ن ُالنندليلُ
الربيُمأ ل ُهباُشريطوُب ُيُبُحنغُهباُاجملحسُالتنايىليُتتااييوُالنحمل ُالربيُالندليلُ(اجملحنسُالتناينىلي)ُ
يفُبيربُليزُمستطاعُ،ليب ُب ُتلنب ُانفنىلةُ،ن ُبمكننُ لنيفُُ،لب ُينايشنااُلحتاحملن ُمننُمطارحملتاناُ
تتااييوُالنحمل ُالربيُالدليلُ(اتتااييو)ُ ،
ُلن ُتُسحُمُأب ُاجملحسُالتنايىليُيتو ُمسنرلليوُا شنرااُعحنلُتطبين ُاتتاايينوُلتيسناُتسنويوُ
املنازعنناتُرننطُاألرنرااُاملتعاينندةُلالرارطنناتُلشننركاتُالتننأمطُلاملنظمنناتُالدلليننوُ،مبوجننبُاملننادةُُ1٠
منُاملرف ُُ٨منُاتتااييوُ ،
مكررةُتُتوفرُماُيكايُمنُالوضوحُ ،
ُلن ُتدركُب ُعبارةُ"عحلُالاور"ُالواردةُيفُاملادةُُ ُ4٢
ُيدُاعتمدتُالتعدي ُالتايلُعحلُاملرف ُُ٦منُاتتااييوُ،لفحملاًُألحكاجُاملادةُُ٦٠منااُ :
اقي ق  ،6مذةية توضيحية جعيعة رقكها 42-0

مكيرة:

مكررةُيكو ُنلااُُكالتايلُ :
ُتضااُمىلكرةُتوضيايوُجديدةُلحمادةُُ ُ4٢
مكررة ُ
ُمىلكرةُتوضيايوُلحمادةُُ ُ4٢
مكررة ُتُااننمُعبننارةُ"عحننلُالاننور"ُال نواردةُيفُاملننادةُُ4٢مكن ُنررةُعحننلُب ناُتعننيُب ُالتننداراُ
"ُ ُ4٢-٠
الورنيوُاليتُيدُتر رُيفُتطبي ُاتااييوُالنحملن ُالنربيُالندليلُل/بلُيفُبداءُنظناجُالنحملن ُ
ال ننربيُال نندليلُ،جي ننبُب ُترل ن ُكتار ننوُن ُاجملح ننسُالتناي ننىليُتتاايي ننوُالنحمل ن ُال ننربيُ
ال نندليلُ(اجملح ننسُالتناي ننىلي)ُيفُبي ننربُلي ننزُمس ننتطاعُ،لن ُبمك نننُ،يبن ن ُد و نناُ
حيفُالناا ُحن ُيتسنلُلحمجحنسُالتناينىليُب ُيضنطح ُركاناءةُروئائان ُا شنرافيوُ
لياننيُمبسننرلليت ُاملتعححمل ننوُردرالننوُالتنندراُلحتاحمل ن ُمنننُتوافحمل ن ُم ن ُاتتااييننوُ،لفحمل نُاًُ
مكررةُُلت تلاصات ُاملنلو ُعحيااُيفُاملرف ُُ٨منُاتتااييوُ .
لحمادةُُ ُ4٢
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ُن ُالحجنوُا داريوُ ُ،
ُن ُتسننحُمُأب ُالبضننائ ُاملنحملولننوُمبوجننبُنج نراءُامل نرلرُالعنناررُيفُنرننارُالنحمل ن ُالننربيُالنندليلُ
جينبُب ُتنحملن ُيفُمركبنناتُبلُحننال تُتسنتويفُالشننرلطُاألمنيننوُاجلمركيننوُحن ُيتسننلُنحملحانناُأبين ُ
يدرُمنُالتد ُ"ب ناءُالرححو"ُ ُلتوفاُالضماانتُالحمللوىُ داراتُاجلماركُم ُ ليفُ ،
ُلن ُتدركُب ُاملركباتُلاحلال تُاجملافةُرسحملفُبغحاوُمنفل ُمتث ُتحملنيوُجديندةُيفُجمنا ُ
عفزُفعاليوُالنحمل ُعحلُالطر ُ ُلتفيد ُكااءةُ ُ،
النحمل ُتُ ُ
ُلن ُتث ن ُيفُب ُند ننا ُتل ننميمُجدي نندُم نننُاملركب نناتُلاحل ننال تُاجملا ننفةُرس نحملفُبغحا ننوُ
منفل ُ،بلُأبغحاوُمنفلحملوُ،يستويفُمحملتضياتُاجلمناركُاألمنينوُ،لميكننُب ُيندر ُيفُاملنرفحملطُُ٢لُ7
منُاتااييوُالنحمل ُالربيُالدليلُ ،
ُي نندُاعتم نندتُالتعن ننديالتُالتالين ننوُعحن ننلُاملن ننرفحملطُُ٢لُ7من نننُاتتاايين ننوُ،لفحمل ن ناًُألحكن نناجُ
املادةُُ٦٠منااُ ُ:
اقي ق  ،2اقادة  ،4الفلية ‘1‘ ،2
ُيستعاضُعنُالنوُاحلايلُمباُيحيُ :
''1

ينتمُممين ُاألغحانوُاملنفلحملنوُ،لاألرضننيوُ،لاألرنوابُللنائرُاألجنفاءُاملكوننوُملحمللننورةُ
الشانُن نماُروالطوُبدلاتُتُميكنُب ُتفا ُلتستبد ُمنُاخلنار ُدل ُتنركُآاثرُ
مرئيوُ،بلُرُوالطوُرر ُترديُن ُةيك ُتُميكنُتعديح ُدل ُتركُآاثرُمرئيوُ .

اقي ق  ،2اقادة  ،4الفلية ‘3‘ ،2
ُيستعاضُعنُالنوُاحلايلُمباُيحيُ :
''3

ينتمُممين ُينناةُاننفت ُالفنالاُُ،لبدلاتُشنندُاألغحانوُاملنفلحملنوُ،لاألجنفاءُاملتاركنوُ
األ رىُعحلُحنوُيتعنىلرُمعن ُفنت ُبلُنغنال ُاألرنوابُلاألجنفاءُاملتاركنوُاأل نرىُ
املفححملننوُلاملختومننوُألغ نراضُ ركيننوُمنننُاخلننار ُدل ُتننركُآاثرُمرئيننوُ.لي نتمُممي ن ُ
يناةُانفت ُالفالاُُلبدلاتُ نُشدُاألغحاوُاملنفلحملنوُلاألجنفاءُاملتاركنوُاأل نرىُعحنلُ
حننوُيسنتاي ُمعن ُالوصننو ُن ُمحمللنورةُالشنانُدل ُتننركُآاثرُمرئينوُرعندُممننطُ
بجافةُا غال ُ.ليردُمثا ُ نىلاُالنظناجُمننُا نشناءُيفُالرلنمُالتوضنيايُرينمُُ9
املحا ُهبىل ُالحوائ .

اقي ق  ،2اقادة  5ارعيعة
ُرعدُاملادةُُ4املعدلوُ،يدر ُماُيحيُ ُ

4

GE.17-07192

ECE/TRANS/17/Amend.33

اقادة 5

اقيةىات اجملهزة بسلف أغلفة منزلق ُ

ُُ -1تنطب ن ُ،عننندُاتيتضنناءُ،بحكنناجُامل نوادُُ1لُ٢لُ3لُ4منننُةننىل ُالح نوائ ُعحننلُ
املركبنناتُاجملاننفةُرسنحملفُبغحاننوُمنفلن ُ.لنضننافوُن ُ لننيفُ،جيننبُب ُمتتثن ُةننىل ُاملركبنناتُألحكنناجُ
ةىل ُاملادةُ .
ُُ -٢جينبُب ُيسننتويفُلنحملفُاألغحاننوُاملنفلن ُاملحملتضننياتُالنواردةُيفُالاحملنراتُالارعيننوُ
منُ‘ُ‘1ن ُ‘ُ‘3بدان ُ .
''1

جي نم ن ن ُل ن نحملفُاألغحا ننوُاملنفل ن ن ُن نم نناُابل ننتخداجُبدلاتُتُميك نننُب ُت ن نفا ُ
لتسننتبد ُمنننُاخلننار ُدل ُتننركُآاثرُمرئيننوُ،بلُرُوالننطوُرننر ُتننرديُن ُ
ةيك ُتُميكنُتعديح ُدل ُتركُآاثرُمرئيو؛ ُ

''٢

جيبُب ُيتندا ُغنالاُالسنحملفُاملنفلن ُمن ُاجلنفءُاللنحبُمننُالسنحملفُ
يفُاجلانننبُاألمنناميُمنننُمحملدمننوُمحمللننورةُالشننانُرطريحملننوُتُميكنننُمعاناُ
جننىلبُغننالاُالس نحملفُف ننو ُاحلاف ننوُالعحي نناُلحعارضننوُاألفحملي ننوُالعحي نناُ.
ُليتمُ،عحلُرو ُمحمللورةُالشانُلكالُاجلنانبطُمناناُ،ند نا ُلنحيفُ
ف ننوت يُمس ننب ُالش نندُيفُحاش ننيوُغ ننالاُالس نحملفُرطريحمل ننوُتُميك نننُ
معا ن ناُنزالت ن ن ُلنعن ننادةُند ال ن ن ُدل ُت ننركُآاثرُمرئين ننوُ ُ.ليثبنن ننزُغن ننالاُ
الس نحملفُن ُجا ننازُاتن ننفت ُرطريحمل ننوُتُميك نننُمعا نناُب ُي نفا ُليع ننادُ
تثبيت ُدل ُتركُآاثرُمرئيو؛ ُ

''3

ي ن نتمُممي ن ن ُين ن نناةُان ن ننفت ُالف ن ننالاُُ،لبدلاتُ نش ن ندُاألغحا ن ننوُاملنفلحمل ن ننوُ،
لاألج ن نفاءُاملتارك ننوُاأل ننرىُعح ننلُحن ننوُيتع ننىلرُمع ن ن ُف ننت ُبلُنغ ننال ُ
األرن ن نوابُلالسن ن نحملفُلاألجن ن نفاءُاملتارك ن ننوُاأل ن ننرىُاملفححمل ن ننوُلاملختوم ن ننوُ
ألغ نراضُ ركيننوُمنننُاخلننار ُدل ُتننركُآاثرُمرئيننوُ.لي نتمُممي ن ُيننناةُ
ان ن ننفت ُالف ن ننالاُُلبدلاتُ نشن ن ندُالسن ن نحملفُاملنفلن ن ن ُلاألجن ن نفاءُاملتارك ن ننوُ
األ ننرىُرطريحملننوُيسننتاي ُمعا ناُالوصننو ُن ُمحمللننورةُالشننانُ،رعنندُ
ممطُبجافةُا غال ُ،دل ُتركُآاثرُمرئيوُ .

ُُليننردُمثننا ُنكنننُ ننىلاُالنظنناجُمنننُا نشنناءُيفُالرلننمُالتوضننيايُريننمُُ1٠املحا ن ُهبننىل ُ
الحوائ ُ .
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اقي ق  ،2اليسم التوضيحي رقم 9
ُيستعاضُعنُالرلمُالتوضيايُاحلايلُريمُُ9مباُيحي
الرلمُالتوضيايُريمُ9

مثال إلنشاء ميةىة جمهزة أبغلفة منزللة
ُ

الرلمُالتوضيايُريمُ1-9

الرلمُالتوضيايُريمُ5-9
الرلمُالتوضيايُريمُ٢-9

غالا

شريطُعارض

برضيوُمحمللورةُالشان

حب ُالررط

ليورُالتثبيز

حححملوُالتثبيز
حب ُالررطُ

الرلمُالتوضيايُريمُ1-9

الرلمُالتوضيايُريمُ4-9

الرلمُالتوضيايُريمُ3-9

املسافوُرطُليورُالتثبيز

الرلمُالتوضيايُريمُ٢-9

الرلمُالتوضيايُريمُ3-9

متييي الغالف وازدواج الطي يف األعل

ازدواج طي الغالف يف األسفل

جاازُالتثبيز

لحملف
مشدُالسا

دعاموُعموديو

عارضوُبفحمليوُعحيا

شريطُعارض

غالاُمنفل
برضيوُمحمللورةُالشان

لاُالتثبيز

ازدلاجيوُرنيُالفنالاُينبفنيُبتُ
تحملن ُعنننُررن ُاملسننافوُرننطُلننيورُ
التثبيز

ازدلاجيوُريُالفالاُينبفنيُ
بتُتحمل ُعنُُ5٠مم

عارضوُبفحمليوُلاحل
طااُلاُالتثبيز

6

عرلةُالستارة
ُ
حب ُالررط

مشن ن ن نندُالدعامن ن ن ننوُ
العموديو
دعاموُعموديو

غالاُمنفل

حححملوُالعارضوُاألفحمليوُالساحل
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الرلمُالتوضيايُريمُ(ُ9اتر )
الرلمُالتوضيايُريمُُ 4-9
ُ حكاجُتثبيزُاألغحاوُاملنفلحملوُيفُاتما ُاألفحمليُ،تستخدجُيارنوُمسننوُرسحملارو ُ(عادةُيفُ
حافوُمر رةُاملركبو)ُ.ليوض ُةىلاُالرلمُالتوضيايُمثالطُ(ب)ُل(ب)ُلكيايوُتثبيزُالحملارنوُاملسننوُ
رسحملاروُبلُعحبوُترل ُ.
ُ(ب) ُتثبيزُالحملارنوُاملسننوُرسحملارو
غالاُمنفل

دعاماتُالركنُاخلحاي

حب ُالررط
يارنوُمسننوُرسحملارو
يثبنزُالفطاءُاملعدينُ(امللورُ
شاافياً)ُعندُنغالي ُحبب ُالررط

منظرُيطاعي
ُ

ُ(ب) ُتثبيزُعحبوُالرتل ُ
محايوُ راعُالتدليرُرثال وُبيرا

ُ

حب ُالررط
ير ُلاحدُمحاوجُ
رىلراعُالتدلير
ااور
يرصا ُمحاوما ُاباور
دلارُنبضيُمحاوجُعحلُكالُاجلانبط

GE.17-07192

7

ECE/TRANS/17/Amend.33

الرلمُالتوضيايُريمُ(ُ9اتر )
الرلمُالتوضيايُريمُُ 5-9
ُلتثبيز ُالفالا ُاملنفل ُعحل ُاجلانب ُاآل ر ُ(عادة ُما ُيكو ُمحملدمو ُاملركبو)ُ ،جيوز ُالتخداجُ
النظامطُ(ب)ُل(ب)ُالتاليط.
ُ(ب) ُغطاءُمعدين
غالاُمنفل
برضيوُمحمللورةُالشان
منظرُيطاعي

اجلدارُاألمامي

عمودُزالي
متريرُحب ُالررط

وورُالدلرا
حام ُاألنبوب
حب ُالررط

مسمارُمحولبُمثبزُننشائيُاً

عندماُيكو ُالفطاءُاملعدينُ(امللورُشاافياً)ُمفححملاًُ،
يثبنزُحبب ُا غال

ُ(ب) ُعرلةُريضاليوُضيحملوُ،نظاجُمحملالموُالرف ُألنبوبُالتثبيز
غالاُمنفل

جدارُبمامي

عمودُزالي

متريرُحب ُالررط

عرلةُريضاليوُضيحملو

حب ُالررط

8

حححملوُمالحيو
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اقي ق  ،2اليسم التوضيحي رقم  10ارعيع

ُرعدُالرلمُالتوضيايُريمُُ9اجلديدُ،يُدر
الرلمُالتوضيايُريمُ1٠
مثال إلنشاء ميةىة جمهزة بسلف أغلفة منزلق
ُي نبطُةىلاُالرلمُالتوضيايُمثا ُتًُملركبوُلاملحملتضياتُاملاموُالواردةُيفُاملادةُُ5منُةىل ُالحوائ .
ُ

لحيفُفوت يُمسب ُالشدُ،لحيفُلاحدُيفُك ُجانب

الرلمُالتوضيايُريمُ1-1٠

الرلمُالتوضيايُريمُ٢-1٠

الرلمُالتوضيايُ
ريمُ3-1٠

حب ُررطُحييطُرحملاعُمحمللورةُالشان

الرلمُالتوضيايُريمُُ ُ1-1٠
ُيثبنزُلحكا ُفوت ُمسبحملاُالشدُ،مثبتا ُيفُحاشيوُ،عحلُك ُجانبُمنُمحمللورةُالشانُ.
ليثبنز ُةىلا ُالسحيف ُالاوت ي ُاملسب ُالشد ُيف ُمحملدمو ُا يك ُ(انظر ُالرلم ُالتوضياي ُريم ُُ)٢-1٠
لمر رت ُ(انظرُالشك ُُُ.)3-1٠لمع ُيوةُاجلرُلير ُالتوصي ُيفُك ُجانبُمنُالناي ُاملنفل ُمنُ
املستاي ُرف ُاحلاشيوُن ُبعحلُم ُالسحيفُالاوت يُاملسب ُالشدُفو ُالعارضوُاألفحمليوُالعحيا.
.
غالاُالسحملف

ير ُالتوصي

غالاُالسحملف

الناي ُاملنفل

الناي ُاملنفل

لحيفُفوت يُمسب ُالشدُيفُحاشيوُ.لمع ُيوةُاجلرُنضافوُن ُير ُالتوصي ُيفُك ُجانبُمنُالناي ُ
املنفل ُمنُاملستاي ُرفع ُفو ُالعارضوُاألفحمليوُالعحيا.

GE.17-07192
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الرلمُالتوضيايُريمُ(ُ1٠اتر )
الرلمُالتوضيايُريمُُ ٢-1٠
ُجيننبُب ُيتنندا ُغننالاُالسنحملفُاملنفلن ُمن ُاجلانننبُاللننحبُمنننُالسنحملفُيفُاجلانننبُاألمنناميُمنننُ
محمللورةُالشانُرطريحملوُتُميكنُمعااُجىلبُغالاُالسحملفُفو ُاحلافوُالعحياُلحعارضوُاألفحمليوُالعحيا.

يفطيُغالاُالسحملفُليثبزُمتامُاًُ
نحملطوُتثبيزُالسحيفُالاوت يُ
املسب ُالشد
يثبنزُغالاُ
السحملفُيفُاجلانبُ
األماميُ،رساُ
الًُ،عحلُ
جحديُمث ُ
الناوُالواردُيفُالاحملرةُ
ُ11منُاملادةُ3

لحيفُفوت يُمسب ُالشد
حب ُالررط

يتمُتثبيزُنحملطوُتثبيزُالسحيفُالاوت يُ
املسب ُالشدُ،عنُرري ُالربمشوُ(مسمارُ
ررمشوُكام )ُبلُالحااج

10
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الرلمُالتوضيايُريمُ(ُ1٠اتر )
الرلمُالتوضيايُريمُُ 3-1٠

الًُ،رطريحملنوُمتنن ُالوصنو ُن ُمحمللنورةُ
ُترنكبُ،يفُاملر رةُ،بداةُ اصوُيفُالسنحملفُ،لنوحُعنارضُمنث ُ
الشانُ،دل ُتركُآاثرُمرئيوُ،عندماُتكو ُاألروابُمفححملوُلمرمنو.

تفطلُنحملطوُتثبيزُالسحيفُ
الاوت يُاملسب ُالشدُمتامُاًُ
ليثبنزُالفطاءُاملعدينُابلحااجُبلُ
الربمشوُ(مسمارُررمشوُكام )

يتمُند ا ُالسحيفُالاوت يُ
املسب ُالشدُيفُحاشيو

بداةُالتثبيزُيفُبداةُالرف ُ.رطيُ
اجلفءُمنُالسحملفُن ُاأللا ُأبداةُ
التثبيزُ،ليكو ُالسحيفُالاوت يُ
املسب ُالشدُمشدلدُاً

الناي ُاملنفل ُمنُغالاُالسحملفُ
(املفح )ُ،رنظاجُنغال ُ(يفُالدا )

إبغال ُاألروابُلممينااُ،
تستويفُاألنظموُشرلطُ
اجلماركُاألمنيو
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اقي ق  ،7ارزء األول ،اقادة  ،5الفلية ‘1‘ ،2
ُيستعاضُعنُالنوُاحلايلُمباُيحيُ ُ
ابُل ي ن ن ُاألج ن نفاءُاأل ننرىُ
ي ننتمُممي ن ن ُاألغحا ننوُاملنفلحمل ننوُلالس ن نحملفُلاألر ن نو ُ
املكونننوُلحااليننوُن نمنناُأبدلاتُتُميكنننُب ُت نفا ُلتسننتبد ُمنننُاخلننار ُدل ُ
تننركُآاثرُمرئيننوُ،بلُروالننطوُرننر ُتننرديُن ُةيك ن ُتُميكنننُتعديح ن ُدل ُ
تركُآاثرُمرئيوُ ُ.

''1

اقي ق  ،7ارزء األول ،اقادة  ،5الفلية ‘3‘ ،2
ُيستعاضُعنُالنوُاحلايلُمباُيحي ُ
م نم ن ُيننناةُانننفت ُالفننالاُُلبدلاتُشنندُاألغحاننوُاملنفلحملننوُلاألج نفاءُاملتاركننوُ
األ ننرىُرطريحمل ننوُيتع ننىلرُمعا نناُف ننت ُبلُنغ ننال ُاألرن نوابُلاألجن نفاءُاملتارك ننوُ
األ ننرىُاملفححمل ننوُلاملختوم ننوُألغ ن نراضُاجلم نناركُم نننُاخل ننار ُدل ُت ننركُآاثرُ
مرئيننوُُ.لم نم ن ُيننناةُانننفت ُالفننالاُلبدلاتُشنندُاألغحاننوُاملنفلحملننوُلاألج نفاءُ
املتاركننوُاأل ننرىُرطريحملننوُيسننتاي ُمعا ناُالوصننو ُن ُاحلاليننوُ،رعنندُممننطُ
بجاننفةُا غننال ُ،دل ُتننركُآاثرُمرئيننوُ.ليننردُمثننا ُ ننىلاُالنظنناجُمنننُا نشنناءُ
يفُالرلمُالتوضيايُريمُُ9املحا ُهبىل ُالحوائ ُ ُ.

''3

اقي ق  ،7ارزء األول ،اقادة  6ارعيعة
ُرعدُاملادةُُ5املعدنلوُ،يدر ُماُيحي ُ

اقادة 6
احلاوايت اجملهزة بسلف أغلفة منزلق
ُُ -1عننندُاتيتضنناءُ،تنطبن ُبحكنناجُاملنوادُُ،1لُ،٢لُ،3لُ،4لُ5منننُةننىل ُالحنوائ ُ
عحنلُاحلنال تُاجملانفةُرسنحملفُبغحانوُمنفلن ُ.لاب ضنافوُن ُ لنيفُ،جينبُب ُمتتثن ُةنىل ُاحلننال تُ
ألحكاجُةىل ُاملادةُ .
ُُ -٢جيننبُب ُيسننتويفُل نحملفُاألغحاننوُاملنفل ن ُالشننرلطُال نواردةُيفُالاحمل نراتُالارعي ننوُ
منُ‘ُ‘1ن ُ‘ُ‘3بلاح ُ .

12

''1

جي نم ن ُل نحملفُاألغحا ننوُاملنفل ن ُن نم نناُابل ننتخداجُبدلاتُتُميك نننُب ُت نفا ُ
لتسننتبد ُمنننُاخلننار ُدل ُتننركُآاثرُمرئيننوُ،بلُروالننطوُرننر ُتننرديُن ُ
ةيك ُتُميكنُتعديح ُدل ُتركُآاثرُمرئيوُ .

''٢

جيبُب ُيتدا ُغنالاُالسنحملفُاملنفلن ُمن ُاجلنفءُاللنحبُمننُالسنحملفُ
يفُاجلانننبُاألمنناميُمنننُاحلاليننوُرطريحملننوُتُميكنننُمعانناُجننىلبُغننالاُ
السنحملفُفننو ُاحلافننوُالعحينناُلحعارضننوُاألفحمليننوُالعحينناُ.لينند ُيفُحاشننيوُ
غن ننالاُالس ن نحملفُ،عحن ننلُرن ننو ُاحلالين ننوُُلكن ننالُاجلن ننانبطُمنان نناُ،لن ننحيفُ
فننوت يُمسننب ُالشنندُرطريحملننوُيتعننىلرُمعانناُنزالت ن ُ ُلنعننادةُند ال ن ُدل ُ
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ت ننركُآاثرُمرئين ننوُُ.ليثبن ننزُغن ننالاُالس ن نحملفُن ُالناي ن ن ُاملنفل ن ن ُرطريحملن ننوُ
تُميكنُمعااُنزالت ُلنعادةُتثبيت ُدل ُتركُآاثرُمرئيوُ .
''3

م نم ن ن ُين ن نناةُانن ننفت ُالف ن ننالاُُلبدلاتُشن نندُالس ن نحملفُاملنفل ن ن ُلاألج ن نفاءُ
املتاركوُاأل رىُعحلُحنوُيتعىلرُمع ُفنت ُبلُنغنال ُألرنوابُلالسنحملفُ
لاألج ن نفاءُاملتارك ننوُاأل ننرىُاملفححمل ننوُلاملختوم ننوُألغ ن نراضُاجلم نناركُم نننُ
اخلننار ُدل ُتننركُآاثرُمرئيننوُُ.لم نم ن ُيننناةُانننفت ُالفننالاُُلبدلتُشنندُ
السن نحملفُاملنفلن ن ُلاألجن نفاءُاملتارك ننوُاأل ننرىُعح ننلُحن ننوُيس ننتاي ُمعن ن ُ
الوصو ُن ُاحلاليوُ،رعدُممطُبجافةُا غال ُ،دل ُتركُآاثرُمرئيوُ .

ُليردُمثا ُلنظاجُننشاءُمنُةىلاُالحملبي ُيفُالرلمُالتوضيايُريمُُ1٠املحا ُهبىل ُالحوائ ُ .

GE.17-07192

13

ECE/TRANS/17/Amend.33

اقي ق  ،7ارزء األول ،اليسم التوضيحي رقم 9
ُيستعاضُعنُالرلمُالتوضيايُريمُُ9احلايلُمباُيحي
الرلمُالتوضيايُريمُُ 9

مثال إلنشاء حاوية جمهزة أبغلفة منزللة
ُالرلمُالتوضيايُريمُ5-9

ُالرلمُالتوضيايُ1-9

الرلمُالتوضيايُريمُ٢-9

ُ

شريطُعارض

برضيوُمحمللورةُالشان

غالا

حب ُالررط

ليورُالتثبيز

حححملوُالتثبيز

الرلمُالتوضيايُريمُ4-9

الرلمُالتوضيايُريمُ1-9

حب ُالررط ُ

الرلمُالتوضيايُريمُ3-9
مسافوُرطُليورُالتثبيز

ُ

الرلمُالتوضيايُ٢-9

الرلمُالتوضيايُريمُ3-9

متييي الغالف وازدواج الطي يف األعل

ازدواج طي الغالف يف األسفل

جاازُالتثبيز

عارضوُبفحمليوُعحيا

دعاموُعموديو
غالاُمنفل

برضيوُمحمللورةُالشان

عارضوُبفحمليوُلاحلُ

طااُحفاجُالشدُ
14

لحملف
مشدُالسا

لاُالتثبيز
ازدلاجي ن ننوُر ن ننيُالف ن ننالاُ
ينبف ننيُبتُتحملن ن ُع نننُُ5٠
محمُعحلُاألي

عرُلةُالستارة
حب ُالررط
حححملوُيفُالعارضوُاألفحمليوُالساحل

شريطُعارض

ازدلاجيو ُريُالفالاُينبفيُ
بتُتحمل ُعنُرر ُاملسافوُرطُ
ليورُالتثبيز
مشدُالدعاموُ
العموديو
دعام ن ن ن ننوُعمودي ن ن ن ننوُ

غالاُمنفل

عموديوعموديننوعم ُو
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الرلمُالتوضيايُريمُ(ُ9اتر )
الرلمُالتوضيايُُ 4-9
ُ حكاجُتثبيزُاألغحاوُاملنفلحملوُيفُاتما ُاألفحمليُ،تستخدجُيارنوُمسنننوُ(تكو ُعادةُيفُ
احلافوُاخلحايوُمنُاحلاليو)ُ.ليبط ُةىلاُالرلمُالتوضيايُمثالط(ُ،ب)ُل(ب)ُ،لكيايوُتثبيزُالحملارنوُ
املسننوُبلُعحبوُالرتل ُ .
ُ(ب) ُتثبيزُالحملارنوُاملسنننو
غالاُمنفل

يوائمُالركنُاخلحاي

حب ُالررط

يارنوُمسنننو
closed,
the cover
ُWhen
)ُعندُنغالي
يثبن
زُالفطاءُاملعدينُ(امللورُشاافياً
metal
(presented
رط.
حبب ُالر
transparent).

منظرُمحملطعي

ُ(ب) ُتثبيزُعحبوُالرتل ُ
محايوُاملدلرةُاليدليوُرثال وُبيرا
حب ُالررط
ير ُلاحدُمحاوجُن ُ
ا يك ُالحملاعدي ُ
وورُالدلتب

يرصا ُيحاما ُن ُوورُ
الدلتب ُ
دلارُنبضيُمحاوجُيفُكالُالطرفط

GE.17-07192
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الرلمُالتوضيايُريمُ(ُ9اتر ) ُ
الرلمُالتوضيايُريمُُ 5-9

ُلتثبيزُالفالاُاملنفل ُعحلُاجلانبُاآل ر(ُ،عادةُمحملدموُاحلاليو)ُميكنُالتخداجُالنظامطُ
التاليطُ(ب)ُبلُ(ب)ُ .
ُ(ب) ُغالاُمعدين
غالاُمنفل

اجلدارُاألمامي

برضيوُمحمللورةُالشان

عمودُزالي

منظرُمحملطعي
متريرُحب ُالررط

وورُالدلرا
حام ُاألنبوب
حب ُالررط

مساماُلولبيوُمرنمنوُننشائيا
يثبزُالفالاُاملعدينُ(امللورُشاافياً)ُ،
عندُنغالي ُ،حبب ُتثبيز

ُ(ب) ُعرلةُريضاليوُضيحملوُ،نظاجُمحملالجُلحرف ُألنبوبُالشد
غالاُمنفل

اجلدارُاألمامي

عمودُزالي

متريرُحب ُالررط

عرلةُريضاليوُ
ضيحملو
ُ

16

حب ُالررط

حححملوُمالحيو
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اقي ق  ،7ارزء األول ،اليسم التوضيحي ارعيع رقم 10
ُرعدُالرلمُالتوضيايُاجلديدُريمُُ،9يدر ُماُيحي
الرلمُالتوضيايُريمُ1٠

مثال إلنشاء حاوية جمهزة بسلف أغلفة منزلق
ُيوض ُةىلاُالرلمُالتوضيايُمثنا ُتًُحلالينوُليبنطُالشنرلطُاملامنوُالنواردةُيفُاملنادةُُ٦مننُ
ةىل ُالحوائ ُ .
لحيفُفوت يُمسب ُالشدُ،لحيفُلاحدُعحلُك ُجانب

الرلمُالتوضيايُريمُ1-1٠

الرلمُالتوضيايُريمُ٢-1٠

الرلمُالتوضيايُريمُ3-1٠

حب ُررطُحييطُأبلا ُاحلاليو

الرلمُالتوضيايُريمُُ 1-1٠
ُيثبنننزُيفُك ن ُجانننبُمنننُاحلاليننوُ،لننحكا ُفننوت ُمسننبحملاُالشنندُمثبتننا ُيفُحاشننيوُ.ليثبنننزُةننىلاُ
السننحيفُالاننوت يُاملسننب ُالشنندُيفُمحملدمننوُا يك ن ُ(انظننرُالرلننمُالتوضننيايُريننمُُ)٢-1٠ليفُمر رت ن ُ(انظننرُ
الرلمُالتوضيايُريمُُ.)3-1٠مع ُيوةُاجلرُلكىلليفُير ُالتوصي ُعحنلُكن ُجاننبُمننُالناين ُاملنفلن ُمننُ
املستاي ُرف ُاحلاشيوُن ُبعحلُم ُالسحيفُالاوت يُاملسب ُالشدُفو ُالعارضوُاألفحمليوُالعحيا.
-

غالاُالسحملف

ير ُالتوصي

غالاُالسحملف

الناي ُاملنفل

الناي ُاملنفل

يد ُالسحيفُالاوت يُاملسب ُالشدُيفُحاشيوُ.لمع ُيوةُاجلرُلكىلليفُير ُالتوصي ُعحلُك ُ
جانبُمنُالنحملنا ُاملنفل ُمنُاملستاي ُرفع ُن ُبعحلُفو ُالعارضوُاألفحمليوُالعحيا.

GE.17-07192
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العحيا
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الرلمُالتوضيايُريمُ(ُ1٠اتر )
الرلمُالتوضيايُريمُُ ٢-1٠
ُيتدا ُغالاُالسط ُاملنفل ُم ُاجلفءُاللحبُمننُالسنحملفُيفُاجلاننبُاألمناميُمننُاحلالينوُ،رطريحملنوُ
تُميكنُمعااُجىلبُغالاُالسحملفُفو ُاحلافوُالعحياُلحعارضوُاألفحمليوُالعحيا.
يفطيُغالاُالسحملفُليثبزُمتامُاًُنحملطوُتثبيزُ
السحيفُالاوت يُاملسب ُالشد

يثبنزُغالاُالسحملفُ
يفُاجلانبُاألماميُ،
الًُ،عحلُ
رساُجحديُمث ُ
الناوُالواردُيفُالاحملرةُ
ُ11منُاملادةُ3

لحيفُفوت يُمسب ُالشد

حب ُالررط

تثبنزُنحملطوُتثبيزُالسحيفُالاوت يُاملسب ُ
وُ(مسمارُررمشوُ
ُ
الشدُ،عنُرري ُالربمش
كام )ُبلُالحااج
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الرلمُالتوضيايُريمُ(ُ1٠اتر )
الرلمُالتوضيايُريمُُ 3-1٠
الًُ،رطريحملننوُمتنن ُالوصننو ُن ُاحلاليننوُ،دل ُ
ُترنكنبُيفُاملننر رةُبداةُ اصننوُيفُالسنحملفُ،لننوحُعنارضُمننث ُ
تركُآاثرُمرئيوُ،عندماُتكو ُاألروابُمفححملوُلمرمنو.
ُ

يد ُالسحيفُالاوت يُاملسب ُ
الشدُيفُحاشيو

تفطلُنحملطوُتثبيزُالسحيفُالاوت يُ
املسب ُالشدُمتاماًُليثنبزُالفطاءُاملعدينُ
ابلحااجُبلُالربمشوُ(ررشاموُكامحو)

بداةُالشدُعحلُجاازُالرف ُ.رثيُ
اجلفءُمنُالسحملفُن ُبلا ُأبداةُ
الشدُ،ليكو ُالسحيفُالاوت يُ
املسب ُالشدُمشدلدُاً

الناي ُاملنفل ُمنُغالاُالسحملفُ
(مفح )ُ،رنظاجُنغال ُ(يفُالدا )

إبغال ُاألروابُلممينااُ،
تستويفُالنظمُشرلطُ
اجلماركُاألمنيو.

ُ
ُ

ُ
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