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 *ُكتيب النقل الربي الدويل
( وامانةة اتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل  عةداد UNECEقامت اللجنةة االقتصةادية ألورواب التابعةة لألمةم املتحةدة   

  ع دورهتةةا 1975هةةذا املن ةةور  بنةةا ا علةةى الطلةةب الةةذي تقةةدمت بةةه اللجنةةة اقداريةةة التفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  
  والتعليقةات امل ةداة علةى 1975السادسة ودعت  يه إىل إصدار  ذتيب حيتوي على نةص اتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل  

 احكام حمددة معينة  واملعلومات األخذى املفيدة ليستعني هبا  ل م  سلطات اجلمارك ومتع دي النقلأل
   وتتضم  ثالثة اقسام رئيسيةأل2013ادرة ع عام حتّل هذه الط عة حمّل ت عة الكذتيب السابقة الص 
 يصف نظام النقل الربي الدويل ونطاق تغطيته اجلغذا ية وبنيته اقدارية وهد ه وادا  وظيفتهأل القسم األول 
أل 2018متوز/يوليةةه  1  ع 1975علةةى الةةنص الكامةةل التفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل   القسةةم الثةةاينوحيتةةوي  

أل امةا املةذ ذات التفسة ية الةواردة 1975قسةم  بصةفة اساسةية  حةذو هيكةل اتفاقيةة النقةل الةربي  وحيذو خمطة  هةذا ال
ابجلةةةز  الثالةةةال مةةة  االتفاقيةةةة   قةةةد وملةةةعت مةةةع األحكةةةام املتعلقةةةة هبةةةا ع االتفاقيةةةة  ابسةةةتثنا   7واملذ ةةة   6ع املذ ةةة  

 ابجلز  الثالال(أل 7واملذ    6الذسومات املوجودة ع املذ   
ت التعليقات مع احكام االتفاقية املتعلقةة هبةاأل والتعليقةات الةواردة ع  ذتيةب النقةل الةربي الةدويل  ما وذملع 

أل إال اهنةةا هامةةة  يمةةا يتعلةة  بتفسةة  1975ليسةةت مذلزمةةة قةةانورا لألتةةذاة املتعاقةةدة ع اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  
  وراي 1975اقداريةة التفاقيةة النقةل الةربي الةدويل   وتنسي  تط ية  هةذه االتفاقيةة نظةذاا ألهنةا تعةرب عة  راي اللجنةة

الفذقةةة العاملةةة املعنيةةة ابملسةةائل اجلمذ يةةة املةةقثذة علةةى النقةةل التابعةةة للجنةةة االقتصةةادية ألورواب التابعةةة لألمةةم املتحةةدة 
(UNECE)ما هو م ني  يما يتصل بكل تعلي أل    
   مةةا حيتةةوي علةةى نةةص 1975الةةربي الةةدويل   معلومةةات عةة  تط يةة  اتفاقيةةة النقةةل القسةةم الثالةةالويقةةدم  

القذارات املعتمدة والتوصيات املتعلقة ابالتفاقية   ما يعطُ امثلة على ا ضل املمارسات  ضالا ع  مثال للرتاخيص 
واالتفاقات بني السلطات املختصة واجلمعيات الوتنية الضةامنةأل  مةا يةذد ع هنايةة هةذا القسةم مثةال لنمةو   بطاقةة 

 ويل مستو اة حسب األصول وأل ضل املمارسات  يما يتصل ابستخدام ال طاقةألنقل بذي د

__________ 

* "TIR  "يذمز إىل "النقل الربي الدويل ""Transports Internationaux Routiers"أل 
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 1 نظام الع ور للنقل الربي الدويل

 اجلمركي للنقل الربي الدويل العبورنظام  -1
 مقدمة 1-1

 اخللفية 1-1-1
ي شةخص جةةاب الطةةذق  مةة  اورواب الغذبيةةة وحةةط ،سةيا الوسةةطى  قةةد شةةاهد ابلتأ يةةد لوحةةة تسةةجيل إ  ا 

النقةةل الةةربي الةةدويل الزرقةةا  وال يضةةا  الةة  حتمل ةةا ال ةةاحنات وشةة ه املقطةةورات الةة  تسةةتخدم نظةةام الع ةةور اجلمذ ةةُ 
اللوحةةةة ومةةةا تنطةةةوي عليةةةه مةةة   للنقةةةل الةةةربي الةةةدويلأل وابلنسةةة ة للسةةةائقني ومتع ةةةدي النقةةةل وال ةةةاحنني  تعةةة  هةةةذه

 إجذا ات لتيس  الع ور نقالا دولياا سذيعاا و عاالاأل 
وقد بدا العمل بنظام ع ور النقل الةربي الةدويل بذعيةد احلةذب العامليةة الثانيةة حتةت رعايةة اللجنةة االقتصةادية ألورواب  

بةني عةدد صةغ  مة  ال لةدا  األوروبيةةأل  1949ام التابعة لألمةم املتحةدةأل واذبةذم اول اتفةاق ب ةأ  النقةل الةربي الةدويل ع عة
جلنةة النقةةل  1959وجنةا  هةذا املخطةة  ا ةدود ادى إىل التفةةاوا ع اتفاقيةة ب ةةأ  النقةل الةربي الةةدويل اعتمةدهتا ع عةةام 

ذ أل ونذقحةةت هةةذه االتفاقيةةة األوىل املتعلقةةة ابلنقةةل الةةربي الةةدويل اثنةةا  مةةقمت1960الةةداخلُ ودخلةةت حيةةز النفةةا  ع عةةام 
لألخذ ابلتجذبة العملية ع ت غيل النظام وإنفةا  التقةدم التقة  ومتطل ةات  1975استعذاملُ عذقد ع ت ذي  الثاين/نو مرب 

  أل1978حيز النفا  ع عام  1975اجلمارك والنقل املتغ ةأل ودخلت اتفاقية النقل الربي الدويل لعام 
دتةةةةةةه الةةةةةةدول األعضةةةةةةا  ع األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة ع وع خلفيةةةةةةة جةةةةةةدول اعمةةةةةةال التنميةةةةةةة املسةةةةةةتدامة  الةةةةةةذي اعتم 

  تظل وجاهة نظام النقل الةربي الةدويل جليةة جةداا اليةومأل ونظةام النقةل الةربي الةدويل الةذي يقةيم تةوازرا بةني 2015 عام
 9 األمةة  والتيسةة   مكانةةه ا  يسةةاهم إىل حةةد   ةة  ع حتقيةة  اهةةداة التنميةةة املسةةتدامة  وب ةةكل خةةاص األهةةداة

 عقةةةةد ال ةةةةذا ات لتحقيةةةة   17 االسةةةةت الك واقنتةةةةا  املسةةةةقوال ( و 12بتكةةةةار واهليا ةةةةل األساسةةةةية( و الصةةةةناعة واال
األهداة(أل وال شمل ع ا  إجذا ات ع ور احلدود املنسقة  مة  ق يةل إجةذا  النقةل الةربي الةدويل  اساسةية لةزايدة منةا ع 

يسةةاهم وحسةةب ع حتسةةني سلسةةلة  واآلمةة  ال م ةةاريع ال ةةت التحتيةةةأل وابقملةةا ة إىل  لةةمل  ةةد  الع ةةور الةةدويل الفعةةال
 ةا  ليوملةع موملةع  التوريد العاملية وإمنا جيّنب ايضاا إهدار موارد مثينة عند ع ور احلدودأل ونظةام النقةل الةربي الةدويل مةا
 التط ي  العملُ ابداا لو مل يستند تنفيذه إىل شذا ة شفا ة وموثوقة بني القطاعني العام واخلاصأل

النقةل الةربي الةدويل ميكة  ا  يسةاعد ايضةاا ال لةدا  علةى حتقية  األهةداة العديةدة  ات الصةلة  وتنفيذ اتفاقيةة 
 شةةةة ان/ 22ابملةةةذور العةةةابذ ا ةةةددة ع اتفةةةاق منظمةةةة التجةةةارة العامليةةةةة لتيسةةة  التجةةةارة  الةةةذي دخةةةل حيةةةز التنفيةةةذ ع 

بةني اقدارات اجلمذ يةة  ولكة  ب ةكل خةاص أل وانطالقاا م  توا ذ املعلومات ون ذها ووصةالا إىل التعةاو  2017  ربايذ
عندما يتعل  األمذ حبذية الع ور  ميك  بل وجيب ا  يذنظذ إىل نظام النقل الربي الدويل  ةأداة قّيمةة مة  شةأهنا ا  تكفةل 

 يلأل الو ا  اباللتزامات املن ثقة ع  اتفاق منظمة التجارة العاملية لتيس  التجارة  املتعلقة بتيس  النقل الربي الدو 
واخةة اا   قةةد اعةةرتة مكتةةب األمةةم املتحةةدة للممثةةل السةةامُ املعةة   قةةل ال لةةدا  منةةواا وال لةةدا  الناميةةة غةة   

الساحلية والدول اجلزرية الصغ ة بقدرة نظام النقل الربي الدويل ا تملة مت ياا مع اهداة بذرمج عمل  يينةا لصةا  
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أل و مكةةا  تنفيةةذ اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ا  يلعةةب دوراا 2024-2014ال لةةدا  الناميةةة غةة  السةةاحلية للعقةةد 
 هاماا ع حتويل ال لدا  غ  الساحلية إىل بلدا  موصولة بذاا  وم  مثّ زايدة قدرهتا التجارية إىل حد    أل

 التغطية اجلغرافية 1-1-2
ين ةا االحتةاد األورو أل وهةُ تغطةُ تذ ةاا متعاقةداا  مة  ب 73َتعد اتفاقية النقل الربي الدويل حط يومنةا هةذا  

،سيوية  وصوالا إىل مشال ا ذيقيا  وهلا اتذاة متعاقدة ع امذيكةا ال ةمالية واجلنوبيةةأل  -جز اا    اا م  القارة األورو 
واب سةةتا  والصةةني ودولةةة  لسةةطني وقطةةذ واهلنةةد هةةُ ،خةةذ ال لةةدا  الةة  انضةةمت إىل االتفاقيةةةأل ونظةةام النقةةل الةةربي 

بلداا  ع حني ا  ،خذ ال لدا  ال  انضمت يذنتظذ ا  ت دا العمل هبا ع املستقل القذيةبأل  60ول به ع الدويل معم
قائمة شاملة ابألتذاة املتعاقدة ع اتفاقية النقل الربي الدويل  و ذلمل قائمة ابل لدا  الة  جيةذي  3وتذد ع الفصل 

 العمل  ي ا بنظام النقل الربي الدويلأل
ال لدا  ع ،سيا وا ذيقيا وامذيكا الالتينية بصدد النظذ ع املنا ع ا تملة لنظةام النقةل الةربي وعدد ا رب م   

 الدويل او س   ا  ابدت نيت ا ابلفعل االنضمام إىل االتفاقيةأل
وعلةةى مةةّذ األعةةوام اث تةةت اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل اهنةةا واحةةدة مةة  ا ثةةذ اتفاقيةةات النقةةل الةةدويل  ائةةدة  
   وهنا استذخدمت ايضاا  دهلام للعديد م  نظم الع ور اققليميةة وسةا ت ابلتةايل  ب ةكل غة  م اشةذ  ع  ضالا ع

 تيس  النقل الدويل ع احنا  العامل ال  مل تنضم  ي ا ال لدا  بعد إىل اتفاقية النقل الربي الدويلأل
ل الةةربي الةةدويل الةةوارد وصةةف ا ع هةةذا وميكةة  تفسةة  جنةةا  االتفاقيةةة املسةةتمذ ابخلصةةائص املميةةزة لنظةةام النقةة 

الفصلأل وهُ تةو ذ ملتع ةدي النقةل والسةلطات اجلمذ يةة نظامةاا مجذ يةاا بسةيطاا ومةذرا و عةاالا مة  حيةال التكلفةة و،منةاا 
 لنقل السلع الدولية عرب احلدودأل

 1975مراحل تنقيح اتفاقية النقل الربي الدويل،  1-1-3
بةةةدات الفذقةةةة  1995ل الةةةربي الةةدويل اربعةةةاا وثالثةةةني مةةةذةأل وع عةةةام عذةةةدلت اتفاقيةةةة النقةةة 1975منةةذ عةةةام  

( العمةل علةى 30العاملة التابعة للجنة االقتصادية ألورواب واملعنية ابملسائل اجلمذ يةة املةقثذة علةى النقةل  ورقةة العمةل 
 مذاجعة شاملة لنظام النقل الربي الدويل  مدعومة ع  لمل م  عدة ا ذقة خربا أل

ودخلةت التعةديالت  1997ذحلة األوىل م  عملية مذاجعةة اتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل بنجةا  ع عةام واختتمت امل 
أل وادخلةةةت هةةةذه 1999شةةة ان/ ربايذ  17حيةةةز النفةةةا  ابلنسةةة ة جلميةةةع الةةةدول املتعاقةةةدة ع اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ع 

لنقةةةل   ضةةةالا عةةة  شةةذون تةةةذخيص اجلمعيةةةات الوتنيةةةة التعةةديالت ملةةةواب  الوصةةةول إىل نظةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ملتع ةةدي ا
  اجلةز،  األول والثةاين(أل وقةد نةص اجلةز  األول ايضةاا علةى ال ةفا ية 9الضامنة ال  تصدر بطاقات النقل الربي الدويل  املذ ة  

 ع س  نظام الضما  الدويل وان أ هيئة إشذاة حكومية دولية هُ اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويلأل
 12مةةا دخلةةت ةموعةةة انيةةة مةة  تعةةديالت اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  املذحلةةة الثانيةةة( حيةةز النفةةا  ع   
أل وقد نصت بوملو  وب كل ال ل س  يه على املسقوليات القانونية واقداريةة للسةلطات اجلمذ يةة 2002ااير/مايو 
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مةة  اللجنةةة اقداريةةة  مسةةقولة عةة   ومتع ةةدي النقةةل واملنظمةةات الدوليةةة الةة  تصةة يف  لةةدى احلصةةول علةةى تةةذخيص
 التنظيم والس  الفعالني لنظام الضما  الدويلأل

بةةةدا العمةةةل ب ةةةأ  املذحلةةةة الثالثةةةة مةةة  عمليةةةة تعةةةديل النقةةةل الةةةربي الةةةدويل بغيةةةة إدخةةةال  2000وع عةةةام  
م ادئةةه او بنيتةةه  اسةةتخدام تكنولوجيةةات   يةةز ال يةةارت اقلكرتونيةةة العصةةذية ع نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل دو  تغيةة 

 القانونية واقدارية ا ّدثة مقخذااأل 
  نظةام املذاق ةة 2006،ب/اغسةطس  12وقد ان أ واحد م  مثل هةذه التعةديالت  دخةل حيةز النفةا  ع  

الةةدويل ل طاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل يق ةةد مبوج ةةه املكتةةب اجلمذ ةةُ ع املقصةةد إلكرتونيةةاا انت ةةا  عمليةةة النقةةل الةةربي 
(أل ويتمثةةل اهلةةدة مةة  نظةةام املذاق ةةة الةةدويل هةةذا ع تزويةةد 1975ابتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل   10 املذ ةة  الةةدويل 

عة  تيسة  إجةذا ات التحةذي الة  تقةوم  صناعة النقل وسلسلة الضمارت الدولية  داة هامةة قدارة املخةاتذ   ضةال ا
 هبا اجلماركأل
ة تعةةديل اتفاقيةةة النقةل الةةربي الةدويل سيصةة يف نظةام النقةةل الةةربي ومةع انت ةةا  املذحلةة الثالثةةة اجلاريةة مةة  عملية 

الدويل يعتمد  لياا على احلوس ة اقلكرتونية وسيكو  ع وملع جيد يسةميف لةه ع املسةتق ل مبوا  ةة متطل ةات  عاليةة 
 النقل والتجارة الدوليني واقدارات اجلمذ يةأل

 اهلدف واملزااي 1-1-4
ذ اجلمذ ةُة لكةُة تسةةّ ل إىل اقصةةى حةةد ممكةة  حذ ةةة ال ضةةائع ع التجةةارة الدوليةةة قةةد اسةةتن طت نذظةةم املةةذور العةةاب 

ولتةةةو   مةةةا يلةةةزم مةةة  األمةةة  لةةةكدارات اجلمذ يةةةةأل ولكةةُة يسةةة  مثةةةل هةةةذا النظةةةام ب ةةةكل مةةةذا  مةةة  األساسةةُة اال تفةةةذن 
  اجلمةارك او متع ةدي اقجذا ات الواجب القيام هبا ع إرهاق السةلطات اجلمذ يةة او تذفةذن ع تعقيةد م مةة املسةقولني عة

 النقل وو الئ مأل وابلتايل حيتا  األمذ إىل إقامة تواز  بني متطل ات السلطات اجلمذ ية ومتطل ات متع دي النقلأل
وبدو  نظام دويل للمذور العابذ  عندما تعرب ال ضائع تذاب دولةة او ا ثةذ اثنةا  عمليةة نقةل دويل لل ضةائع   

ة ملةةواب  وإجةةذا ات املةةذور العةةابذ الوتنيةةةأل وهةةذه اقجةةذا ات ختتلةةف مةة  دولةةة تط ّةة  السةةلطات اجلمذ يةةة ع  ةةل دولةة
ألخةةذى ولكن ةةا ت ةةمل ع غالةةب األحيةةا  تفتةةي  ال ةةحنة عنةةد  ةةل نقطةةة حةةدود وتنيةةة وتط يةة  متطل ةةات األمةة  

تملةةة الةة  الوتنيةةة  الضةةما   السةةند  إيةةداع م لةةم ملةةما  بقيمةةة الذسةةوم اجلمذ يةةة  إا( لتغطيةةة الذسةةوم واألدا ات ا 
تنطوي على خماتذة اثنا  ع ور ال ضائع لكل تذابأل وهذه التداب  ال  تنط   على  ل بلد ع ور تقدي إىل تكةاليف 

 ابهظة وأتخ ات وعق ات  ث ة امام النقل الدويلأل
ويذمُ نظام النقل الربي الدويل إىل احلد م  هذه الصعوابت ال  يواج  ا متع ةدو النقةل  مةا ي ةدة  ع  

فةةس الوقةةت  إىل تزويةةد اقدارات اجلمذ يةةة بنظةةام دويل للضةةواب  حيةةل حمةةل اقجةةذا ات الوتنيةةة التقليديةةة وحيمةةُ ع ن
 اآل  نفسه وب كل  عال عائدات  ل دولة تذنقل ال ضائع عربهاأل 
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 املزااي املتاحة لإلدارات اجلمركية )أ(
فةةةة الالزمةةةني للع ةةةور اجلمذ ةةةُ مقارنةةةة مةةةع يذقلةةةل نظةةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويل إىل حةةةد   ةةة  مةةة  الوقةةةت والتكل 

إجةذا ات الع ةةور الوتنيةةأل وع نفةةس الوقةت يقلةةل النظةام إىل اد  حةةد احلاجةة إىل عمليةةات تفتةي  مكلفةةة وتتطلةةب 
قدراا    اا م  املوارد ع بلدا  املذور العابذ  عدا  حص األختام واألحوال اخلارجية ملقصورة او حاوية ال ح أل وهو 

 م  احلاجة إىل تط ي  ملمارت وتنية واستخدام نظم التصذييف الوتنيةأل يعفُ ايضاا 
وابقملةةا ة إىل  لةةمل  تن ةةأ مةةزااي عةة   ةةو   امةةل عمليةةة النقةةل تغطي ةةا وثيقةةة واحةةدة هةةُ بطاقةةة النقةةل الةةربي  

ادلةة علةى الدويل  األمذ الذي يقلل م  خطذ تقدمي معلومات غ  دقيقة إىل السلطات اجلمذ ية   ضالا ع   ونه يو ّذ 
 وجود ملمارت سليمة دوليااأل

وع احلاالت ال  يذ ت ه  ي ا بوجود خمالفات  للسلطات اجلمذ ية احل  ع تفتي  السةلع حتةت خةتم اجلمةارك  
و  إ ا دعةةت احلاجةةة  وقةةف عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل او اختةةا  اقجةةذا ات الالزمةةة مبوجةةب الت ةةذيع الةةوت أل غةة  انةةه 

رمة التفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ومةة  اجةةل تيسةة  النقةةل الةةدويل  جيةةب ا  تظةةل هةةذه التةةدخالت نظةةذاا لألحكةةام الصةةا
اسةةةتثنائيةأل لةةةةذلمل ميكةةة  ا  تقلةةةةل السةةةلطات اجلمذ يةةةةة إجةةةذا ات اجلمةةةةارك اقداريةةةة الذوتينيةةةةة إىل احلةةةد األد  وتكةةةةذ  

 مواردها قجذا ات مذاق ة حمددة تستند إىل تقديذ املخاتذأل
يذ للنقل الربي الدويل  بوصفه هيئةة إشةذاة  يسة ذ علةى قيةام  ةل ج ةة مة  اجل ةات الفاعلةة واجمللس التنف 

ع إجذا ات النقةل الةربي الةدويل بتط ية  احكةام االتفاقيةةأل وع حالةة وجةود صةعوابت ع تط ية  اتفاقيةة النقةل الةربي 
التنفيذي اللتما  امل ورة والدعمأل  الدويل على املستوى الدويل  قد تذغب السلطات اجلمذ ية ع التوجه إىل اجمللس

 واجمللس ايضاا ع خدمة األتذاة املتعاقدة  منرب تنسي  و ذلمل لت ادل املعلومات السذية وغ ها م  املعلوماتأل

 املزااي املتاحة لصناعة النقل )ب(
  مة  تةدّخل مبوجب إجذا ات النقةل الةربي الةدويل  جيةوز لل ضةائع ا  متةذ عةرب احلةدود الوتنيةة  د  حةد ممكة 

اقدارات اجلمذ يةةةأل وبتةةذليل العق ةةات التقليديةةة القائمةةة امةةام احلذ ةةة الدوليةةة لل ضةةائع  ي ةةجع نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل 
علةةى تنميةةة التجةةارة الدوليةةة  الةةذي هةةو امةةذ هةةام ب ةةكل خةةاص ع حالةةة ال لةةدا  الناميةةة غةة  السةةاحليةأل وابلتقليةةل مةة  

   نظام النقل الربي الدويل ايضاا م  حتقي  و ورات ال يست ا  هبا ع تكاليف النقلأل التأخ ات ع املذور العابذ  ميكّ 
وابقملةا ة إىل  لةةمل يسةةتفيد متع ةةدو النقةل مةة  سةة ولة احلصةةول علةةى تغطيةة ملةةمانة سةةليمة دوليةةاا بتكلفةةة  

 معقولة على اسا  سلسلة الضما  الدويل املصممة ب كل  ذيد م  نوعهأل

 املبادئ  1-2
 ملةةةةما  مةةةةذور ال ضةةةةائع  د  تةةةةدّخل ممكةةةة  "ع الطذيةةةة "  وع نفةةةةس الوقةةةةت تقةةةةدمي اقصةةةةى  ةةةةُ يتسةةةةت 

الضةةةةمارت املمكنةةةةة إىل اقدارات اجلمذ يةةةةة  يتضةةةةم  نظةةةةام النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل  سةةةةة شةةةةذون اساسةةةةية ت ةةةةكل 
 (:1الدعامات اخلمس ال  يقوم علي ا نظام املذور العابذ اجلمذ ُ للنقل الربي الدويل  انظذ ال كل 
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 ين غُ نقل ال ضائع ع رقالت او حاوايت ،منة تو ذ للجمارك الضمارت األمنية؛ (1 
 ين غُ توال الذحلة تغطية الذسوم والضذائب املعذملة للمخاتذة بضما  معرتة به دولياا؛ (2 
فتوحةة ع بلةد ين غُ ا  تكو  ال ضائع مصحوبة بوثيقة مجذ ية مق ولة دولياا  بطاقة النقل الةربي الةدويل(  م (3 

 املغادرة وتذستخدم  وثيقة مذاق ة مجذ ية ع بلدا  املغادرة والع ور واملقصد؛
 جيب ا  حتظى تداب  املذاق ة اجلمذ ية املتخذة ع بلد املغادرة بق ول مجيع بلدا  الع ور واملقصد؛ (4 
 النفا  إىل إجذا ات النقل الربي الدويل املتاحة امام: (5 

 نية م  اجل إصدار بطاقات النقل الربي الدويل وم  اجل العمل  ج ة ملامنة؛اجلمعيات الوت -
 األشخاص الط يعيني والقانونيني م  اجل استخدام بطاقات النقل الربي الدويل؛ -
املنظمةةات الدوليةةة مةة  اجةةل تةةويل املسةةقولية عةة  التنظةةيم الفعةةال للتط يةة  العملةةُ لنظةةام الضةةما   -

 الدويل؛ 
 طات الوتنية املختصة او اللجنة اقدارية املعنية ابتفاقية النقل الربي الدويلألجيب ا  تذّخص السل
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 : دعائم نظام النقل الربي الدويل1ال كل 

 
 

 املوافقة على الناقالت واحلاوايت الربية 1-2-1
ائع ع حةةةاوايت او رقةةةالت بذيةةةة  ات تةةةنص اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل علةةةى انةةةه جيةةةب ا  تذنقةةةل ال ضةةة 

مقصةةورات شةةح  م ةةّيدة حبيةةال ال ميكةة  النفةةا  إىل داخل ةةا حينمةةا تكةةو  خمتومةةة خبةةتم مجذ ةةُ وحبيةةال يكةةو  اي 
 تالعب هبا ظاهذاا بوملو أل

وحتقيقةةةاا هلةةةذه الغايةةةة  حةةةددت االتفاقيةةةة معةةةاي  للت ةةةييد وإجةةةذا ات للموا قةةةة حبيةةةال ال تذنقةةةل ال ضةةةائع إال  
قة نقل بذي دويل إ ا  انت مقصورة ال ح  ع الناقلة او احلاوية الربية قد متت املوا قة علي ا و قاا هلةذه مبوجب بطا

مقصةةةةورة ال ةةةح  مسةةةتو ية ل ةةةذون االتفاقيةةةةة  يكةةةو  علةةةى سةةةلطات املوا قةةةةة او  ال ةةةذونأل وإ ا  انةةةت احلاويةةةة او
ت الربيةةة او احلةةاوايتأل وتكةةو  هةةذه ال ةة ادة التفتةةي  الوتنيةةة املختصةةة ا  تذصةةدر شةة ادة املوا قةةة ابلنسةة ة للنةةاقال

 سارية ع مجيع األتذاة املتعاقدة ع االتفاقيةأل
وإ ا سةةاور ال ةةمل سةةلطات املوا قةةة او التفتةةي  الوتنيةةة خبصةةوص مةةا إ ا  انةةت اشةةكال الت ةةييد اجلديةةدة  

قةةل الةةربي الةةدويل  جيةةوز هلةةذه املقرتحةةة مةة  املصةةّنعني متماشةةية مةةع املواصةةفات التقنيةةة املنصةةوص علي ةةا ع اتفاقيةةة الن

انقالت أو حاوايت 
 آمنة

اعياف متبادل  بطاقة نقل بري دويل  مان دويل
بتدابري املراقبة 

 اجلمركية

إصضاع إمكانية 
دصول احلاوايت 
 لضوابط معينة

UNECE  UNECE  

 اتفاقية النقل الربي الدويل

 الدعم اخلمس لنظام املرور العابر اجلمركي للنقل الربي الدويل
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السلطات ا  تتقدم ع  تذي  السلطات احلكومية اخلاصة بكل من ا إىل اجمللس التنفيذي للنقل الةربي الةدويل و/او 
إىل الفذقةةة العاملةةة املعنيةةة ابملسةةائل اجلمذ يةةة  ات الصةةلة ابلنقةةل  ورقةةة  إىل اللجنةةة اقداريةةة للنقةةل الةةربي الةةدويل و/او

( التابعةةة للجنةةة األمةةم املتحةةدة االقتصةةادية ألورواب  وتطلةةب راي ةةا ب ةةأ  هةةذه املسةةألةأل وجيةةوز WP 30  30العمةةل 
القيةام  إ ا لةزم األمةذ ع حالةة ت ةييد جديةةد  ي  للفذقةة العاملةة واللجنةة اقداريةة للنقةل الةربي الةدويل إبةدا  تعلية  او
حصةل  لةمل مةقخذاا  ا  تعةديل لةنص االتفاقيةة   مةاشأ  قابل للتط ي  عموماا ومل ت مله االتفاقيةة بعةد   عةداد اقةرت 

والةةذي ادر  املذ  ةةات واحلةةاوايت اجملّ ةةزة  2017 ةةانو  الثاين/ينةةايذ   1الةةذي دخةةل حيةةز النفةةا  ع  33ع التعةةديل 
 بسقف اغلفة منزل (أل

 نظام الضمان الدويل 1-2-2
ه للضةما  الةدويلأل وقةد صذةّمم هةذا النظةام الدعامة الثانية لنظام املذور العابذ للنقل الربي هةُ نظامةه املعمةول بة 

لضةةما  تغطيةةة مجعيةةة وتنيةةة ملةةامنة للذسةةوم اجلمذ يةةة والضةةذائب املعّذملةةة للمخةةاتذ اثنةةا  عمليةةات املةةذور العةةابذ ع اي 
 حلظة  إ ا مل يك  م  املمك  حتصيل هذا الد ع م  ال خص املسقول  األشخاص املسقولني( ب كل م اشذأل 

ع النقةةل الةةربي الةةدويل واملةةيف املعةةاملأل  كةةل مجعيةةة وتنيةةة متثةةل مصةةا  قطةةاع النقةةل ع  والعمةةل بنظةةام الضةةما  
تسةديد ايةةة رسةوم وملةةذائب قةةد  -داخةةل  لةمل ال لةةد  -بلةد مةةا ومفوملةة مةة  قو ةل حكومةةة  لةمل ال لةةد علي ةةا ا  تكفةل 

يل  تضةم  هةذه اجلمعيةة تص يف مستحقة السةداد ع حالةة ايةة خمالفةة حتةدري ع سة  عمليةة النقةل الةربي الةدويلأل وابلتةا
الوتنيةةة الضةةامنة تسةةديد الذسةةوم والضةةذائب اخلاصةةة ابلنةةاقالت الوتنيةةة واألجن يةةة مبوجةةب بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل 
 ال  تكو  هذه اجلمعية الوتنية الضامنة قد اصدرهتا هُ بنفس ا او تكو  قد صدرت ع  مجعية مماثلة ع بلد ،خذأل 

التمتةةع بضةةما  مكفةةول علةةى اراملةةيه ابلنسةة ة جلميةةع عمليةةات النقةةل الةةربي  وهكةةذا  حيظةةى  ةةل بلةةد بفائةةدة 
الدويلأل ويوجد  ع مجيع األحوال  إ  صيف التع    شذيمل وت  تستطيع السلطات اجلمذ ية ا  تلتمس منةه الةد ع 
 ع حاالت وجود خمالفات  بصةذة النظةذ عمةا إ ا  ةا  متع ةد نقةل وتة  او اجنةب هةو السة ب ع  لةملأل ومة  مثّ 
ميك  اعت ار نظام املذور العابذ ع النقل الربي الدويل سلسلة متتالية م  عمليات املذور العابذ الوتنية ال  تقوم على 
ملةةمارت دوليةةة ولةةيس علةةى ملةةمارت وتنيةةةأل غةة  ا  الرتتي ةةات الةة  حتكةةم إعمةةال الضةةما  تذتكةةز علةةى القةةانو  

 6الوتنية واجلمعية الوتنية  ويذد مثال لذلمل االتفاق ع الفصةل  الوت  وتذد ع اتفاق مربم بني السلطات اجلمذ ية
 م   ذتيب النقل الربي الدويل(أل

ونتيجةةةة لةةةذلمل يذ ةةةار إىل  ةةةل اجلمعيةةةات الوتنيةةةة الضةةةامنة  هنةةةا سلسةةةلة ملةةةما  دوليةةةةأل وحةةةط يومنةةةا هةةةذا  
حتةةاد الةةدويل للنقةةل الةةربي سلسةةلة ملةةما  النقةةل الةةربي الةةدويل الوحيةةدة القائمةةة والةة  تعمةةل ب ةةكل جيةةد يةةديذها اال

(IRU) ومقذه جبنيف  سويسذا(أل وهو منظمة غ  حكومية متثل مصا  متع دي النقل الةربي ع مجيةع احنةا  العةاملأل  
(أل وسلسةةةلة الضةةةما  AC.2ويةةقدي االحتةةةاد الةةةدويل للنقةةل الةةةربي هةةةذه الوظيفةةةة بنةةا  علةةةى إ   مةةة  اللجنةةة اقداريةةةة  

 ربى ويذ ذة علي ا اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويلألتدعم ا عدة شذ ات أتمني دولية  
وع حالة حدوري اي خمالفة  يتعني على السلطات اجلمذ ية  ق ل التوجه إىل اجلمعيةة الضةامنة  ا  تسةعى  

تسديد امل لم املستح  م  ال خص املسةقول  األشةخاص املسةقولني( بصةفة م اشةذةأل وإ ا اصة حت  للحصول على
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مسةقولة  مةثالا بسة ب إعسةار ال ةةخص املسةقول  األشةخاص املسةقولني( م اشةذة  تكةو  ع مجيةةع اجلمعيةة الضةامنة 
األحوال اجلمعية الضامنة التابعة لل لةد الةذي حصةلت  يةه املخالفةة هةُ الة  تتوّجةه إلي ةا السةلطات اجلمذ يةة التابعةة 

وت أل ومةةةع  لةةةمل جيةةةوز هلةةةذه اجلمعيةةةة لةةةذلمل ال لةةةد بغيةةةة تسةةةوية هةةةذه املسةةةألة داخةةةل ال لةةةد ابالسةةةتناد إىل الت ةةةذيع الةةة
 الضامنة ا  تتقدم  ع  تذي  سلسلة الضما  الدولية  بطلب السرتداد النفقات ال  د عت األ

اخةةربت  2016متوز/يوليةةه  1وتذعةةنّي احلةةدود النقديةةة للضةةما  ابلنسةة ة لكةةل بلةةد علةةى حةةدةأل واعت ةةاراا مةة   
ا  قةد ر عةةت احلةد األقصةى للم لةم الةةذي جيةوز املطال ةة بةه مةة   األتةذاة املتعاقةةدة    سلسةلة الضةم املنظمةة الدوليةة

بةذي دويلأل وإدخةال تعةديل ريةُ لالتفاقيةة يورو ابلنسة ة لكةل بطاقةة نقةل  100 000 ل مجعية وتنية ليصل إىل 
 لتعكس هذا امل لم األقصى املوصى به عال  حاليااأل

 بطاقة النقل الربي الدويل 1-2-3
دويل الةة  هةةُ وثيقةةة مجذ يةةة دوليةةة العمةةود الفقةةذي اقداري لنظةةام النقةةل الةةربي ت ةكل بطاقةةة النقةةل الةةربي الةة 

 الدويلأل وهُ تقدم ايضاا الدليل على وجود ملما  دويلأل
 (IRU)يذعتةةرب االحتةةاد الةةدويل للنقةةل الةةربي  (TIRExB)وحتةةت إشةةذاة اجمللةةس التنفيةةذي للنقةةل الةةربي الةةدويل  

بط ةةةع وتوزيةةةع بطاقةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل مذ ةةةزايا علةةةى مجعياهتةةةا الوتنيةةةة  املنظمةةةة الدوليةةةة الوحيةةةدة املفوملةةةة للقيةةةام
الضةةامنة مبقتضةةى ال ةةذون ا ةةددة ع االتفاقيةةةأل وعلةةى  ةةل مجعيةةة وتنيةةة  بةةدورها  ا  تقةةوم  صةةدار بطاقةةات النقةةل 

 ني متع د النقل واجلمعيةألالربي الدويل إىل متع دي النقل ع بلدها ت قاا لل ذون امل ينة ع إعال  االلتزام املعقود ب
وبعةةد مةةل  صةةفحة غةةالة بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل حسةةب األصةةول والتوقيةةع علي ةةا مةة  جانةةب اجلمعيةةة  

الةة  تقةةوم  صةةدارها ومتع ةةد النقةةل  تذسةةند ال طاقةةة الضةةما  ملتع ةةد النقةةل لعمليةةة نقةةل بةةذي دويل وحيةةدةأل وسلسةةلة 
نتني ع الةداخل  تسةميف ملتع ةد النقةل التصةذييف ابل ضةائع املنقولةة القسيمات والكعوب  ال  تذد ع ةموعات م  اث

ذيه م  عمليات مذاق ةأل  وتسميف للجمارك بتسجيل نتائج ما  ذ
واالسةةتظ ار ب طاقةةة نقةةل بةةذي دويل سةةارية املفعةةول حتمةةل اسةةم واختةةام وتوقيعةةات املنظمةةة الدوليةةة واجلمعيةةة  

ألصةةةول يذعتةةةرب  ع حةةةد  اتةةةه  دلةةةيالا علةةةى وجةةةود الضةةةما  الةةة  اصةةةدرهتا ويكةةةو  متع ةةةد النقةةةل قةةةد مألهةةةا حسةةةب ا
وصةةالحيتهأل وتظةةل بطاقةةةة النقةةل الةةربي الةةةدويل صةةاحلة حةةط انت ةةةا  عمليةةة النقةةل الةةةربي الةةدويل مبكتةةب اجلمةةةارك ع 
املقصةةد الن ةةةائُ  شةةةذيطة ا  تكةةةو  قةةةد حظيةةةت مبوا قةةةة مكتةةب اجلمةةةارك ع بلةةةد املغةةةادرة ع غضةةةو  الوقةةةت الةةةذي 

 ال  اصدرهتاألحددته اجلمعية 

 االعياف الدويل بتدابري املراقبة اجلمركية 1-2-4
تتمثل الدعامة الذابعة لنظام املذور العابذ للنقل الربي الدويل ع  و  تةداب  املذاق ةة اجلمذ يةة املتخةذة ع بلةد  

 املغادرة جيب اال تتكذر ع بلدا  املذور العابذ وبلدا  املقصدأل
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املنقولةةة ع إتةةار عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ع مقصةةورات شةةح  خمتومةةة ع وب ةةكل اخةةص   ةةد  ال ضةةائع  
حاوايت النقل الربي ال ختضةع   قاعةدة عامةة  للفحةص مبكاتةب اجلمةارك اثنةا  املةذور العةابذ  وهنةا تكمة   رقالت او

سةت عد حة  السةلطات اجلمذ يةة حتديداا إحدى املزااي الذئيسية لنظام النقل الربي الدويل ابلنس ة ملتع ةد النقةلأل وهةذا ال ي
ع إجةةذا   حةةوص ع ةةوائية ع احلةةاالت الةة  يذ ةةت ه  ي ةةا وجةةود خمالفةةات  إال ا  املف ةةوم بةةل وحةةط املنصةةوص عليةةه ع 

 االتفاقية ا  تكو  مثل هذه الفحوص تداب  استثنائيةأل 
غةةةادرة صةةةارماا لةةةذا مةةة  األساسةةةُ ا  يكةةةو  التفتةةةي  او الفحةةةص اجلمذ ةةةُ ع مكتةةةب اجلمةةةارك ع بلةةةد امل 

و ةةامالاأل ويتعةةني علةةى مكتةةب اجلمةةارك ع بلةةد املغةةادرة  ق ةةل وملةةع األختةةام  ا  يفحةةص حالةةة مقصةةورة ال ةةح  ع 
مذ  ةةةة او حاويةةةة النقةةةل الةةةربي وجيةةةب علةةةى املكتةةةب  ع حالةةةة مقصةةةورات او حةةةاوايت ال ةةةح  اجملّ ةةةزة  غلفةةةة  ا  

 يفحص حالة هذه األغلفة واربطة تث يت األ

 لوصول إىل نظام النقل الربي الدويل وابط ا 1-2-5
  ش دت املذحلة األوىل لعملية مذاجعة نظام النقل الربي الدويل عدداا م  التعديالت علةى 1999ع عام  

اتفاقية النقةل الةربي الةدويل  وحةددت شةذوتاا والتزامةات جديةدة السةتخدام صةناعة النقةل لنظةام النقةل الةربي الةدويل 
معيات الوتنية( الستخدام صناعة النقل لنظام النقل الربي الدويلأل وقد اذدخلةت هةذه   ل م  متع دي النقل واجل

 التداب  بغية محاية هذا النظام م  ان طة االحتيال ال  تذتك  ا بصفة خاصة اجلذمية املنظمة دوليااأل
 ابالتفاقيةةةةة يةةةةنص علةةةةى شةةةةذون ومتطل ةةةةات تةةةةذخيص السةةةةلطات الوتنيةةةةة املختصةةةةة  وهةةةةُ عةةةةادة 9واملذ ةةةة   

السةلطات اجلمذ يةة( للجمعيةات الوتنيةة ابسةتخدام بطاقةات النقةةل الةربي الةدويل والعمةل  ج ةة ملةامنةأل وابقملةةا ة 
إىل االشةرتاتات التجاريةةة الةة  قةةد تطل  ةا املنظمةةة الدوليةةة  اي االحتةةاد الةةدويل للنقةل الةةربي(  تةةنص االتفاقيةةة املعّدلةةة 

إ ا  انت قائمة ابلفعل ملدة سنة على األقل وتتمتع بوملع مايل  على ا  اجلمعيات الوتنية ل  يذسميف بتفويض ا إال
سةةليم ومل تذتكةةب ايةةة خمالفةةات خطةة ة او متكةةذرة للت ةةذيعات اجلمذ يةةة او الضةةذي يةأل و ضةةالا عةة   لةةمل  جيةةب علةةى 
 هذه اجلمعيات عقد اتفاق مكتوب مع السلطات املختصة التابعة لل لد الذي تتواجد  يه  ما جيب علي ا  م  بني
واج ات اخذى  تقدمي دليل على تغطية ملةما  عة  مجيةع مسةقولياهتا ا تملةة  ةاه السةلطات اجلمذ يةة الوتنيةة  يةذد 

 (أل6مثال للتفويض واالتفاق ع الفصل 
املفذوملةةة علةةى متع ةةدي النقةةل  احلةةد األد  لل ةةذون واملتطل ةةاتمةة  االتفاقيةةة ايضةةاا علةةى  9ويةةنص املذ ةة   

نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويلأل وت ةةمل هةةذه ال ةةذون التمتةةع بوملةةع مةةايل سةةليم وعةةدم للحصةةول علةةى إ   السةةتخدام 
وجةةود خمالفةةات خطةة ة او متكةةذرة للت ةةذيعات اجلمذ يةةة او الضةةذي ية  وإيةةداع تصةةذييف مكتةةوب لةةدى اجلمعيةةة الوتنيةةة 

 ال  تقوم  صدار بطاقات النقل الربي الدويل حيدد مسقوليات متع د النقلأل
  اعتمدت اللجنة اقدارية املعنية ابتفاقية النقل الربي الدويل تعديالت على املادة 2012وع ش ان/ ربايذ  

التفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  حمةةددة ال ةةذون واملتطل ةةات الةة  جيةةب ا   9وادخلةةت جةةز اا الثةةاا جديةةداا ع املذ ةة   6
م والتسةةي  الفعليةةني لنظةةام ملةةما  دويل ولط ةةع متتثةةل هلةةا املنظمةةة الدوليةةة الةة  يذةةذخص هلةةا بتةةويل املسةةقولية عةة  التنظةةي
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دد هذه التعديالت تعذيةف املنظمةة الدوليةة وت ةنّي بوملةو  عمليةة الرتخةيصأل  وتوزيع بطاقات النقل الربي الدويلأل وحتذ
 أل2013ت ذي  األول/ا توبذ  10وقد دخلت هذه التعديالت حيز النفا  ع 

قةةات النقةل الةةربي الةدويل ان ةةأ اجمللةس التنفيةةذي للنقةل الةةربي ولتت ةع وتقاسةةم املعلومةات املتعلقةةة حبةاملُ بطا 
الةةدويل قاعةةدة بيةةارت النقةةل الةةربي الةةدويل الةة  هةةُ متاحةةة جلميةةع األتةةذاة املتعاقةةدةأل وقاعةةدة ال يةةارت الةة  تةةديذها 

نيةةة تتضةةم  امانةةة النقةةل الةةربي الةةدويل وتسةة ذ علةةى صةةيانت ا اقدارات اجلمذ يةةة الوتنيةةة ابلتعةةاو  مةةع اجلمعيةةات الوت
معلومات ع  مجيع حةاملُ بطاقةات النقةل الةربي الةدويل املةذخص هلةم  ابسةتخدام نظةام رمةز تعذيةف موّحةدأل ويوجةد 

حامل بطاقة نقل بذي دويل مسجلني ع قاعدة بيارت النقل الةربي الةدويلأل  33 700ع الوقت احلاملذ ا ثذ م  
ضةةالا عةة  االسةةت عاد مةة  النظةةام مبوجةةب املةةادة ويسةةجل ايضةةاا اي سةةحب تةةذخيص مةة  جانةةب السةةلطات اجلمذ يةةة  

 م  االتفاقيةأل  38

 اهليكل اإلداري 1-3
يتوقةةف السةة  السةةلس لنظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل علةةى اهتمةةام األتةةذاة املعنيةةة وم ةةار ت ا الن ةةطة  سةةوا    

مة  التحةديال   انت هذه األتذاة شذ ات نقل او سةلطات مجذ يةة او سلسةلة ملةما أل وحتقيقةاا هلةذه الغايةة ال بةد
املسةةتمذ لنظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل واتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل بوصةةف ا اساسةةه القةةانوينأل وقةةد  ذلفةةت هبةةذه امل مةةة 

أل وتةةو ذ امانتةةا النقةةل الةةربي الةةدويل 30اللجنةةة اقداريةةة بةةدعم مةة  اجمللةةس التنفيةةذي للنقةةل الةةربي الةةدويل وورقةةة العمةةل 
 بعة لألمم املتحدة الدعم الالزم لتنظيم اجتماعات هذه اهليئات الثالريألواللجنة االقتصادية ألورواب التا

 ادره خمط  ةمل اهليكل اقداري التفاقية النقل الربي الدويلأل 2ال كل ويذد ع  
مةة  الكذتيةب ن ةةذة عة  ادوار ومسةقوليات خمتلةةف األتةذاة املنخذتةةة ع نظةام النقةةل  9-1وتةذد ع الفصةل  

 الربي الدويلأل
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 : اهليكل اقداري لنظام النقل الربي الدويل 2ال كل 

 

 أمني النقل الربي الدويل

 الربي الدويلامانة النقل 

 اللانة االقتصادية ألورواب

 جلنة النقل الداخلُ

 املنظمة احلكومية 

 الدول األعضا  ع األمم املتحدة

الفرقة العاملة التابعة للانة األمم 
 املتحدة االقتصادية ألورواب

  30ورقة العمل 
  ب أ  املسائل اجلمذ ية ال  تقثذ 

 على النقل(
 املنظمة احلكومية 

 الدول األعضا  ع األمم املتحدة

 املنظمة الدولية
 فاقية(م  االت 6 املادة 

 املنظمة غ  احلكومية

 التأمني الدويل نظام 
 الضمان املايل أو

 اللانة اإلدارية 
 املنظمة احلكومية

مجيع األتذاة املتعاقدة ع اتفاقية النقل 
 الدويل الربي

للنقل الربي  اجمللس التنفيذي
 الدويل

 املنظمة احلكومية
 تسعة اعضا  منتخ ني

 السلطات اجلمذ ية
 وتنيةال اجلمعية

 بطاقة النقل الربي الدويل

 البلد جيم البلد ابء البلد ألف

 القذار او املوا قة

 امل ورة او االست ارة

 نظام التأمني الدويل او الضمانة املالية

 السلطات اجلمذ ية
 الذابطة الوتنية

 بطاقة النقل الربي الدويل

 السلطات اجلمذ ية
 الوتنية اجلمعية
 الربي الدويلبطاقة النقل 

 جز  م  اهليكل احلكومُ الدويل
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 اللانة اإلدارية للنقل الربي الدويل 1-3-1
إ  اللجنة اقدارية  املكونة م  مجيع األتذاة املتعاقدة ع االتفاقية  هُ اعلى هيئةة لصةنع القةذار ع إتةار  

ة اللجنةة االقتصةادية ألورواب التابعةة لألمةم االتفاقيةأل وهُ تنعقد عةادة مةذتني ع السةنة ع الذبيةع واخلذيةف حتةت رعاية
املتحدة جبنيف للموا قة على التعديالت املدخلة على االتفاقية ومنيف مجيع ال لةدا  والسةلطات املختصةة واملنظمةات 
الدوليةةةة املعنيةةةة  ذصةةةة لت ةةةادل وج ةةةات النظةةةذ حةةةول سةةة  النظةةةامأل وتذصةةةد اللجنةةةة اقداريةةةة التط يةةة  الةةةوت  والةةةدويل 

وت حةةال ايةةة تةةداب  تتخةةذها األتةةذاة املتعاقةةدة واجلمعيةةات واملنظمةةات الدوليةةة مبوجةةب االتفاقيةةة وتطابق ةةا  لالتفاقيةةة
مع األ وإىل يومنا هذا اعتذمد اربعة وثالثو  تعديالا التفاقية النقل الربي الةدويل  مةا وا قةت اللجنةة علةى العديةد مة  

 القذارات والتوصيات والتعليقاتأل

 ي للنقل الربي الدويلاجمللس التنفيذ 1-3-2
أل وهد ةةةه هةةةو تعزيةةةز التعةةةاو  الةةةدويل بةةةني 1999لقةةةد ان ةةةأت اللجنةةةة اقداريةةةة اجمللةةةس التنفيةةةذي ع عةةةام  

السةةةةلطات اجلمذ يةةةةة ع تط يةةةة  اتفاقيةةةةة النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويلأل وتقةةةةدمي الةةةةدعم ع تط يةةةة  نظةةةةام النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل 
لةةةمل الط ةةةع والتوزيةةةع املذ ةةةزيني ل طاقةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويلأل ع   واقشةةةذاة علةةةى سةةة  نظةةةام الضةةةما  الةةةدويل  مبةةةا

ويتةةألف اجمللةةس مةة  تسةةعة اعضةةا  تنتخةة  م بصةةفت م ال خصةةية احلكومةةات الةة  هةةُ اتةةذاة متعاقةةدة ع االتفاقيةةة 
 لوالية مدهتا عاما أل

يلأل وامةةني النقةةل وينّفةةذ امةةني النقةةل الةةربي الةةدويل قةةذارات اجمللةةس التنفيةةذي مبسةةاعدة امانةةة النقةةل الةةربي الةةدو  
 الربي الدويل عضو ع امانة اللجنة االقتصادية ألوروابأل

وميّول ن ان اجمللس التنفيذي وامانة النقل الربي الدويل  ع الوقةت احلاملةذ  مة  خةالل م لةم يذفةذا علةى   
  ل بطاقة نقل بذي دويل توزّعأل

ورواب واملعنياااة ابمللاااائل اجلمركياااة الفرقاااة العاملاااة التابعاااة للاناااة األمااام املتحااادة االقتصاااادية أل 1-3-3
 (30املؤثرة على النقل )ورقة العمل 

(  الة  تعقةد دورتةني ع 30تقوم الفذقة العاملة املعنية ابملسائل اجلمذ ية الة  تةقثذ علةى النقةل  ورقةة العمةل  
امل ةةار ة ع الفذقةةة السةةنة جبنيةةف  و لةةمل عةةادة بتةةزام  مةةع دورات اللجنةةة اقداريةةة  بةةدعم اعمةةال اللجنةةة اقداريةةةأل و 

 العاملة مفتوحة امام مجيع الدول األعضا  ع األمم املتحدة  وامام املنظمات الدولية امل تمة ابألمذأل
 ما تقوم الفذقة العاملة ابلنظذ ابنتظام ع التعديالت والتعليقات على بعض احكام االتفاقية ق ل إحالت ةا  

ليقات ليست ملزمة قانورا ابلنس ة لألتةذاة املتعاقةدة ع االتفاقيةة ولكن ةا إىل اللجنة اقدارية م  اجل إقذارهاأل والتع
هامةةةة ع تفسةةة  وتنسةةةي  وتط يةةة  اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل   لةةةمل اهنةةةا تعكةةةس توا قةةةاا ع ،را  اغل يةةةة األتةةةذاة 

 املتعاقدة واملستخدمني الذئيسيني لنظام النقل الربي الدويلأل
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  املعمول به حاليا  نظام النقل الربي الدويل 1-4
ت ةةةنّي اقجةةةذا ات الةةةوارد وصةةةف ا ادره ب ةةةكل م ّسةةة  تذيقةةةة سةةة  نظةةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ع املمارسةةةة  

 ادره(أل 3العملية  مع اقشارة ب كل خاص إىل إجذا ات الذقابة اجلمذ ية  انظذ ال كل 
 : نظام النقل الربي الدويل املعمول به حالياا 3ال كل 

 

رك املغادرة  وهو عادة املكا  الذي جيذي  يه إمتام إجذا ات التصديذ  تقوم السلطات اجلمذ ية ملكتب مجا 
بفحةةص ال ةةحنة علةةى اسةةا  املعلومةةات املوجةةودة ع بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل الةة  ميلقهةةا متع ةةد النقةةلأل وتقةةوم 

دويل عة  تذية  اقشةارة إىل عةدد السلطات اجلمذ ية خبتم مقصورة ال ةح  وتسةجيل  لةمل ع بطاقةة النقةل الةربي الة
وهويةةة خصةةائص األختةةام او عالمةةات حتديةةد اهلويةةة املطّ قةةة  واالحتفةةاا بقسةةيمة واحةةدة  ال طاقةةة ال يضةةا ( ومةةل  
العكب املقابل هلاأل وتذعةاد بطاقةة النقةل الةربي الةدويل إىل متع ةد النقةل الةذي ي ةدا عمليةة النقةلأل ولةدى ع ةور حةدود 

رك اخلةذو  األختةام ويفصةةل قسةيمة انيةة  ال طاقةة اخلضةذا ( عة  بطاقةة النقةل الةةربي  لةمل ال لةد يفحةص مكتةب مجةا

 الربي الدويل إىل النقلتقدم بطاقة 

 الدصااول
 

 مجارك
 

 املنظمة الدولية

  النقلبطاقة حامل 
 الربي الدويل 

 

 إىل الدويلتعاد بطاقة النقل الربي 

 ال ضائع تفحص
 وختتم ا

 الثاينالعابذ  املذور بةلد
 

  األختامتزيل 
 

 د املذوربلة
 األولالعابذ 

 املقصدبلد 
 

 املغادرة بلد
تقدم بطاقة النقل الربي 

 الدويل إىل

 الف
 

 اب 

 جيم
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 ها 

توزع بطاقة النقل 
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 اجلمعية الوطنية
 الضامنة

 

 التصفيةإجذا  

 
 إجذا  التصفية

 

 الدويل الربيعملية النقل 
 

 تفحص
 األختام

 بطاقة النقل الربي الدويل إىل تعاد

 تفحص
 األختام

 

 تفحص
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 تفحص
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الدويل وميأل الكعب املقابل لذلملأل وعندئذ جيوز للناقلة مغادرة ال لدأل وتقدم القسيمات ال  متلقهةا اجلمةارك الةدليل 
 تأل ملتع د النقل مبا يذث ت ا  عملية النقل الربي الدويل ع  لمل ال لد قد اذجنز 

وتقوم السلطات اجلمذ ية بعد  لمل بتصفية عملية النقةل الةربي الةدويل  اي ا  السةلطات اجلمذ يةة تعةرتة  
   عملية النقل الربي الدويل قد اذجنزت بطذيقة سليمة ت قةاا لكجةذا  املطلةوب والةوارد وصةفه ادره  علةى الةذغم مة  

ام الوسةةائل اقلكرتونيةةة او املكاتةةب املذ زيةةة(؛ ويقةةوم انةةه ميكةة  ايضةةاا اسةةتخدام إجةةذا ات اخةةذى  مةة  بين ةةا اسةةتخد
مكتةةب اجلمةةارك عنةةد اخلةةذو   اي املكتةةب علةةى احلةةدود(  رسةةال القسةةيمة املفصةةولة  ال طاقةةة اخلضةةذا ( إىل مكتةةب 
 اجلمارك عند املغادرةأل ويقار  هذا األخ  القسيمة الة  يتسةلم ا مةع القسةيمة الة  احةتفظ هبةا م ةدئيااأل وإ ا مل تكة 
هناك اية اعرتاملات او اية حتفظات م  جانةب مكتةب اجلمةارك عنةد اخلةذو   مكةا  السةلطات اجلمذ يةة ا  تعلة  

 تصفية عملية النقل الربي الدويلأل
اما إ ا  انت القسيمة الة   صةل ا مكتةب اخلةذو  حتتةوي علةى حتفظةات او إ ا مل تصةل القسةيمة إىل مكتةب  

دى السةلطات اجلمذ يةة اي سة ب ،خةذ ي عةةال علةى القلة  إزا  حذسة  سة  عمليةةة اجلمةارك عنةد املغةادرة  او إ ا  ةا  لةة
النقل الربي الدويل  يتم  تيف حتقي  داخلُ  ويتم ايضاا إخ ار متع ةد النقةل واجلمعيةة الضةامنة الوتنيةة املعنيةني    هنايةة 

أل  اسة اابا اخةذى ادت إىل ال ةمل  عملية النقل الربي الدويل قد مت إقذاراها مةع حتفظةات  او مل تةتم علةى اقتةالق  او
ع التط ي  املالئم لنظام النقل الربي الةدويل  وتطلةب من مةا تفسة اتأل وإ ا مل تكة  هةذه التفسة ات تذذملةُ السةلطات 
اجلمذ ية تطّ   هذه األخ ة اتفاقية النقل الربي الدويل والت ذيع الوت  لتحديد الضذائب والذسةوم املسةتحقة للجمةاركأل 

طةةذ السةةلطات  وإ ا بةةدا مةة  املسةةتحيل احلصةةول علي ةةا مةة  ال ةةخص املسةةقول قةةانورا  األشةةخاص املسةةقولني( م اشةةذة ختذ
اجلمذ ية اجلمعية الضامنة  نه علي ا ا  تذسدد امل لم املطلوب  ولك  ع حةدود م لةم الضةما  األقصةى املنصةوص عليةه 

  قاا لآلجال ا ددة ع االتفاقيةأل ع االتفاق املربم بني السلطات اجلمذ ية واجلمعية الوتنية  ت
عنةةةد كتةةةب اجلمذ ةةةُ املويقةةةوم  ختضةةةع العمليةةةة لةةةنفس النظةةةام املط ّةةة  ع بلةةةد املغةةةادرةألبلةةةد ع ةةةور  وع  ةةةل  

مكتةب مجةارك اخلةذو  النقةل الةربي الةدويلأل وي اشةذ بطاقةة قسيمة مة  الدخول ع الطذي  بتفحص األختام وسحب 
قةةار  القسةةيمتا  مت يةةداا ملذاق ةةة هنائيةةة  وجيةةوز عندئةةذ إعةةال  انت ةةا  عمليةةة النقةةل ع الطذيةة  عملةةه بةةنفس الطذيقةةةأل وتذ 

الربي الةدويل  او ختضةع القسةيمتا   ع حالةة وجةود خمالفةات  إىل اقجةذا  امل ةني اعةالهأل وع بلةد املقصةد  إ ا  ةا  
بطاقةة النقةل الةربي الةدويل مكتب الدخول الواقع على احلدود هو ايضةاا مكتةب املقصةد  يكةو  عليةه ا  يقةوم مبةل  

 ختزي  او ختليص مجذ ةُ عنةد واالحتفاا بقسيمتني ويص يف مسقوالا ع  ال ضائع املزمع نقل ا إىل نظام مجذ ُ ،خذ 
يكةو  علةى مكتةب   ال لةدنفةس ،خةذ ع مجذ ةُ (أل وإ ا حتةتم نقةل ال ةحنة إىل مكتةب ألألأل وما إىل  لةمل  االست اد

 ألاملقصد الن ائُ احلدود ويص يف املكتب التايل داخل ال لد هو مكتبعند الدخول ا  يعمل مبثابة مكتب دخول 

يف اعةةاله  إال ا  اقجةةذا ات اقداريةةة الوتنيةةة وحقةةوق الذقابةةة وجيةةذي تنفيةةذ النظةةام عةةادة علةةى النحةةو املومّلةة 
يةةةذ بوجةةةود تزو اشةةةت ه احةةةد املكاتةةةب مةةةا إ ا و ع العمليةةةة تظةةةل غةةة  منقوصةةةةأل م ةةةارك املكفولةةةة لكةةةل مكتةةةب مجذ ةةةُ 

قةد مت التالعةب  الةربي الةدويل ا  له س ب يدعو إىل اعتقاد ا  بطاقةة النقةل اختاماا ع حالة غ  سوية او  وجد  او
 وله ا  يقوم  إ ا استوجب األمذ  بوقف عملية النقل الربي الدويلأل  ال ضائعيقوم بفحص   هبا
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 يةةةة ا  حتةةةدد تذيةةة  نقةةةل تسةةةلكه ولضةةةما  مزيةةةد مةةة  الفعاليةةةة ع عمليةةةات املذاق ةةةة  جيةةةوز للسةةةلطات اجلمذ  
تت ع ا بلوحة التسجيل اخلاصة ابلنقل الربي الدويل الة  يتعةني علي ةا ا  حتمل ةاأل م  الس ل الناقالت يكو  ع  يه 

يتعةةذر علةةي م التقيةةد مبواعيةةد   النقةةل الةةذي وين غةةُ ايضةةاا إجنةةاز الذحلةةة ع غضةةو  حةةد زمةة  معقةةولأل وعلةةى متع ةةدي
اسةة اب عةةدم  ( ا  يكةةو  قةةادراا علةةى تربيةةذإا  جليةةد او عطةةلثلةةج او   يضةةا  او مسةةالمل السةةفذ ألي سةة ب  او

رقلة خطورة  األختام املكسورة  او احلاجة إىل نقل شحنة ال ضائع إىل األ ثذ أل وع احلاالت التقيد هذا او التأخ 
ايةة سةلطة بيةا  ريةُ مة   احلصول علةىمتع د النقل التدم  الكلُ او اجلزئُ لل حنة  إا( يتعني على اخذى  او 

ق عليةه الةوارد ع بطاقةة النقةل الةربي الةدويلأل وعلةى اسةا  مثةل هةذا التقذيةذ   مستخدماا التقذيةذ املصةدّ موجودةحملية 
 جيوز للسلطات اجلمذ ية ا  ت دا اي حتقي  الزمأل

وإجةةةذا ات مةةة   ذتيةةةب النقةةةل الةةةربي الةةةدويل امثلةةةة أل ضةةةل املمارسةةةات قجنةةةاز العمليةةةة  5ع الفصةةةل وتةةةذد  
 التحقي أل 

 تطور نظام النقل الربي الدويل ملتقبال   1-5
 التطبيق العاملي لنظام النقل الربي الدويل 1-5-1

النقل الةربي الةدويل حتةت رعايةة األمةم املتحةدة  لكةُ يكةو  متاحةاا علةى اوسةع نطةاق ممكة   نظامجيذي تعزيز  
اعتمةةد اجمللةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعُ التةةابع لألمةةم   1984امةةام مجيةةع ال لةةدا  الذاغ ةةة ع االسةةتفادة منةةهأل  فةةُ عةةام 

العةامل بدراسةة إمكانيةة االنضةمام إىل مجيةع احنةا  (  يوصُ    تقوم ال لدا  ع 1984/79قذاراا   (ECOSOC)املتحدة 
الدوليةةةةة  تقةةةةوم املنظمةةةةات  مةةةةا يوصةةةةُ القةةةةذار   االتفاقيةةةةة  وإدرا  نظةةةةام النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل ع ت ةةةةذيعاهتا الوتنيةةةةةأل  

التابعةةةة لألمةةةم املتحةةةدة  اققليميةةةة اللجةةةا  وب ةةةكل خةةةاص واملنظمةةةات احلكوميةةةة الدوليةةةة واملنظمةةةات غةةة  احلكوميةةةة  
 بت جيع إقذار نظام النقل الربي الدويل  نظام عاملُ للمذور العابذ اجلمذ ُأل

النقةةل الةةربي اتفاقيةةة اجمللةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعُ نذفةةذت ان ةةطة للن ةةوا ابلتصةةدي  علةةى  لقةةذاراا و قةةو  
حلقةةات دراسةةية وذتةةنظم أل تذ ةةاا متعاقةةداا  73 ال لةةدا  إملةةا ة إىل األتةةذاة املتعاقةةدة حاليةةاا وعةةددهاخمتلةةف الةةدويل ع 

والنقةةل علةةى التسةة يالت الةة  وحلقةةات عمةةل إقليميةةة ودو  إقليميةةة ابنتظةةام قتةةالع احلكومةةات وصةةناعة التجةةارة 
 تو ذها االتفاقيةأل

وا ذيقيةا ،سةيا لي ةمل املزيةد مة  ال لةدا  ع نظةام النقةل الةربي الةدويل تمذار لتوسةيع نطةاق جةار  ابسةالعمل و  
وامانة النقةل الةربي  االقتصادية ألوروابال تقوم به جلنة األمم املتحدة هذا العمل و وال ذق األوس أل وامذيكا الالتينية 

األخةةذى وسةةائذ  يةةارت األمةةم املتحةةدة مةة  ق يةةل الةةدويل وحسةةب وإمنةةا تقةةوم بةةه ايضةةاا جلةةا  األمةةم املتحةةدة اققليميةةة 
مكتب املمثل السامُ ل قو  اقل ال لدا  منواا وال لدا  النامية غ  الساحلية والدول النامية اجلزريةة الصةغ ةأل وتةدعم 

بيةةة  هةةذه اجل ةةود خمتلةةف اهليئةةات الدوليةةة واملقسسةةات املاليةةة مةة  ق يةةل االحتةةاد الةةدويل للنقةةل الةةربي  واملفوملةةية األورو 
وال نةمل الةةدويل  ومصةةذة التنميةةة اآلسةةيوي ومنظمةة التعةةاو  االقتصةةادي الةة  تعتةةرب نظةام النقةةل الةةربي الةةدويل عنصةةذاا 

 ع ةاالت اهتمام األ النقل الربي هاماا ع تيس  
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 حوسبة إجراءات النقل الربي الدويل  1-5-2
اريةةة ع مجيةع احنةةا  العةامل تكتسةةُ قةدراا   ةة اا اسةت دال الوائةة  الورقيةة بتج يةةز ال يةارت اقلكةةرتوين عمليةة ج 

 م  األ ية ابلنس ة لكل م  اقدارات اجلمذ ية ومتع دي النقلأل
وتواجةةه اقدارات اجلمذ يةةة معضةةالت هائلةةةأل   ةةُ مةة  ج ةةة حتكم ةةا قةةوانني تذغم ةةا علةةى مجةةع وحتصةةيل  

رحيةة اخةذى   ةُ موملةع انتقةاد متزايةد مة   اقيذادات بطذيقة  علية و عالة  ضالا ع  منع االحتيال والت ذيب  ومة 
األتذاة التجارية  املستوردو   واملصدرو   ومتع دو النقل  وو ال  ال ح ( بس ب عدم تس يل ا اقسذاع مبعةدل 

 حذ ة ال ضائع امل حونةأل

ع  وإ ا اخذر ع احلس ا  قيةود القةوى العاملةة ع اجلمةارك واسةاليب التحايةل والت ذيةب اجلمةذ يني اآلخةذة 
التطور ب كل متزايد  ي دو انه ال يوجد اي بديل ،خذ سوى حتسني الذقابة اجلمذ ية ابستخدام ،خذ تقنيةات حتليةل 
املخةةةةةاتذأل وحتقيقةةةةةاا لةةةةةذلمل الغةةةةةذا  ةةةةةد  اقجةةةةةذا ات الوتنيةةةةةة والدوليةةةةةة حباجةةةةةة إىل الن ةةةةةوا ابسةةةةةتخدام احةةةةةدري 

 التكنولوجيات واملعاجلة اقلكرتونية لل يارتأل
تقةةةوم اقدارات اجلمذ يةةةة وصةةةناعة النقةةةل علةةةى حةةةد سةةةوا  ابلفعةةةل ابسةةةتخدام تكنولوجيةةةا  ومذاعةةةاة لةةةذلمل  

املعلومةةات واالتصةةاالت بكثا ةةة لتحسةةني  عاليةةة إجةةذا ات النقةةل الةةربي الةةدويلأل وع معظةةم األتةةذاة املتعاقةةدة تةةديذ 
نقةةل ،خةةذة ع اسةةتخدام عمليةةات النقةةل الةةربي الةةدويل نظةةم تكنولوجيةةا املعلومةةات واالتصةةاالت اجلمذ يةةة وشةةذ ات ال

نظةةةم تكنولوجيةةةات املعلومةةةات واالتصةةةاالت الةةة  تو ذهةةةا اجلمةةةارك او غ هةةةا مةةة  امل ةةةادرات اخلاصةةةة مةةة  ق يةةةل نظةةةام 
التصفية اقلكرتوين املسة   والنقةل الةربي الةدويل لتقةدمي ال يةارت  ات الصةلة ابلنقةل الةربي الةدويل مسة قاا وع شةكل 

م امانةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  الةة   وملةة ا لةةذلمل اجمللةةس التنفيةةذي للنقةةل الةةربي إلكةةرتوينأل وابقملةةا ة إىل  لةةمل تقةةو 
الدويل  ابستمذار  بتحسني قاعدة بيارت النقل الربي الدويل لضما  إمكانية حصول املسقولني ع  اجلمارك ونظم 

الربي الدويل املعتمةد  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلمذ ية بس ولة على املعلومات ع  حامل بطاقة النقل 
وقذي اا  ع  املكاتب اجلمذ ية املعتمةدة ع النقةل الةربي الةدويلأل واخة اا حتّسة   ثة اا نظةام مذاق ةة بطاقةات النقةل الةربي 

( وإىل حةةد   ةة  عنةةدما و ّةةذ نظةةام عصةةذي لتكنولوجيةةات املعلومةةات 10الةةدويل   مةةا يةةذد وصةةف  لةةمل ع املذ ةة  
 مارك قرسال بيارت اقجناز ع  تذي  الفا سألواالتصاالت بديالا قدارة اجل

وقد سا ت تلمل التطورات  ل ا إىل حد     ع حوس ة جوانب معينة مة  إجةذا ات النقةل الةربي الةدويل  
  "م ةةةذوع النقةةةل الةةةربي الةةةدويل 2003ولكةةة  األتةةةذاة املتعاقةةةدة ع اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل اتلقةةةت  ع عةةةام 

 اجل احلوس ة الكاملة قجذا ات النقل الربي الدويلأل  ( م eTIR اقلكرتوين" 
الةدويل ع ملةةما  الت ةادل اآلمة  لل يةةارت  eTIR  وب ةكل خةةاص نظةام eTIRويتمثةل اهلةدة مةة  م ةذوع  

بةةني نظةةم اجلمةةارك الوتنيةةة للنقةةل الةةدويل العةةابذ لل ضةةائع والنةةاقالت او احلةةاوايت و قةةاا ألحكةةام اتفاقيةةة النقةةل الةةربي 
ما  للجمةةارك  دارة ال يةةةارت املتعلقةةة ابلضةةةمارت الةة  تصةةةدرها سالسةةل الضةةةما  ملسةةتخدمُ نظةةةام الةةدويل والسةةة

 وائةةد جلميةةع األتةةذاة امل ةةار ة ع نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويلأل  eTIRالنقةةل الةةربي الةةدويل املصةةذّ  هلةةمأل وسةةيو ذ نظةةام 
يص خمةةاتذ االحتيةةالأل انيةةاا  سةةيمّك  تطةةور اوالا  سةةوة جيلةةب األمةة  و ذصةةاا إملةةا ية قدارة املخةةاتذ  وابلتةةايل تقلةة
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التعاو  الةدويل مجيةع اجل ةات الفاعلةة مة  احلةد ب ةكل   ة  مة  اع ائ ةا اقداريةة وزايدة  وائةد إدارة سالسةل التوريةد 
اقصى حدأل واخ اا  د  تو   املعلومات املس قة ع  ال ضائع وت ادل املعلومات ع الوقةت احلقيقةُ مة  املتكاملة إىل 

 ما تسذيع إجذا ات النقل الربي الدويلألشأهن
عنةةدما بلةةم  2014واجل ةةود امل ذولةةة حلوسةة ة إجةةذا ات النقةةل الةةربي الةةدويل قةةد  سةة ت ز ةةاا إملةةا ياا ع عةةام  

مسةتوى يةيف  تةالق م ةاريع منو جيةة و ن ةا   ذية  خةربا   eTIRالعمةل املتعلة  ابجلوانةب التقنيةة واملفاهيميةة مل ةذوع 
ع اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويلأل وابقملةةةا ة إىل  لةةةمل   eTIRقتةةةار القةةةانوين قدرا  مف ةةةوم ا خمصةةةص لوملةةةع م ةةةذوع

  بيارا م رت اا تع ةدت  يةه بتحقية  هةدة حوسة ة 2015ع النقل الربي الدويل  ع عام اعتمدت األتذاة املتعاقدة 
 إجذا ات النقل الربي الدويل ع اقذب وقت ممك أل

والتق  علةى ا ةمل واملسةاعدة علةى زايدة بلورتةه  اذتلة  م ةذوعا  منو جيةا   وقصد وملع العمل املفاهيمُ 
eTIR اقسةالمية(  قةد اجنةز بنجةا  مذذملةياا مجيةع اجل ةات  -أل وامل ذوع النمو جُ األول  بني تذ يا وإيذا   مج وريةة

ع إجةذا  للنقةل الةربي   األمةذ الةذي يةدل علةى ا  ات ةا 2017صاح ة املصةلحة امل ةار ة ع امل ةذوع ع شة ان/ ربايذ 
يذمةةةُ إىل إث ةةةات الثةةةاين  بةةةني جورجيةةةا وتذ يةةةا   ةةةال يةةةزال جةةةارايا وهةةةو  eTIRالةةةدويل ممكةةة أل امةةةا امل ةةةذوع النمةةةو جُ 

 اجلدوى العملية للت ادل اقلكرتوين اآلم  بني اجلمارك لل يارت  ات الصلة ابلنقل الربي الدويلأل

 االستنتاج 1-6
  نظةام النقةل اجلمذ ةُ العةابذ العةاملُ الوحيةد 1949  منةذ ا  ان ةيف ع عةام يذعد نظةام النقةل الةربي الةدويل 

 الذي يلعب دوراا هاماا ع تيس  التجارة والنقل الدولينيأل 
ونظام النقل الربي الدويل يواجه اليةوم حتةدايت جديةدة مثةل األسةاليب املتطةورة لالحتيةال والت ذيةب  وتغة   

عة  اال اهةات اجلديةدة املنتظةذة ع امنةان التجةارة ابنضةمام األتةذاة املتعاقةدة  القوى االقتصادية والسياسية   ضةالا 
اجلديدة ال  مة  املنتظةذ ا  ت ةدا ابسةتخدام النظةام ع املسةتق ل القذيةبأل وحوسة ة إجةذا ات النقةل الةربي الةدويل  ع 

 األم  والتيس أل حد  اهتا  هُ اآل  م  ملذورات السياسات العامة لتأمني جدوى النظام م  خالل زايدة
وع نفةةس الوقةةت  ال بةةد مةة  مذاعةةاة التطةةورات الدوليةةة الذئيسةةية  مةة  ق يةةل اعتمةةاد وتعزيةةز جةةدول اعمةةال  

التنميةةة املسةةتدامة  وبةةذرمج عمةةل  يينةةا  واتفةةاق منظمةةة العمةةل الدوليةةة لتيسةة  التجةةارة عنةةد التفكةة  ع زايدة حتسةةني 
 وحتديال اتفاقية النقل الربي الدويلأل

جلنةةةة األمةةةم املتحةةةدة االقتصةةةادية ألورواب وامةةةان  النقةةةل الةةةربي الةةةدويل هةةةو مواصةةةلة العمةةةل ع هةةةذا  وهةةةدة 
اال اه وإاتحة ،لية دولية جيدة األدا  لزايدة حتسني التعاو  والتنسي  بةني األتةذاة املتعاقةدة ع اتفاقيةة النقةل الةربي 

لقةةانوين الةةذي يعمةةل ع داخلةةه نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل وصةةناعة النقةةلأل ومةة  األساسةةُ مواصةةلة حتسةةني اقتةةار ا
الدويل  وتذشيد عمله لكةُ يكةو  نظةام املةذور العةابذ للنقةل الةربي الةدويل متم ةياا علةى الةدوام مةع متطل ةات صةناعة 
النقةةل والسةةلطات اجلمذ يةةةأل واألمةةم املتحةةدة  ابعت ارهةةا منظمةةة عامليةةة  هةةُ وديةةع اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  وهةةُ 

 اقتار القانوين واخلدمات الالزمة قدارة هذه االتفاقية وتكييف ا حيثما لزم األمذ و قاا للمتطل ات املتغ ةأل تكفل
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 معلومات عن نظام النقل الربي الدويل 1-7

ابقملا ة إىل  ذتيب النقل الربي الدويل احلايل  املتو ذ ع شكل ورقُ وع شكل إلكرتوين وبلغات عديةدة   
 ر اخذى للمعلومات ع  اتفاقية النقل الربي الدويل واألتذاة املتعاقدة  ي األتوجد عدة مصاد

وامشةةل املصةةادر وا ثذهةةا اسةةتيفا ا هةةو موقةةع جلنةةة األمةةم املتحةةدة االقتصةةادية ألورواب علةةى ش كةةةة اقنرتنةةةت   
(أل ويةو ّذ http://tir.unece.orgالذي تديذه امانة النقل الربي الةدويل التابعةة للجنةة األمةم املتحةدة االقتصةادية ألورواب  

هذا املوقع  ابقملا ة إىل نص  ذتيب النقل الربي الدويل بلغات عديةدة  معلومةات حديثةة عة  إدارة وتط ية  اتفاقيةة 
لقانونية التفاقيةة النقةل النقل الربي الدويل ع مجيع األتذاة املتعاقدةأل  ما انه يتضم  ،خذ املعلومات والتفس ات ا

الربي الدويل  وع  إخطارات الوديع  وع  تداب  املذاق ة الوتنيةة والدوليةة الة  ادخلت ةا السةلطات اجلمذ يةة واللجنةة 
اقداريةةةةة للنقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويلأل امةةةةا موقةةةةع تيسةةةة  الع ةةةةور علةةةةى احلةةةةدود للجنةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة االقتصةةةةادية ألورواب 

(http://border.unece.org)  يتضةةم  مجيةةع الوائةة  والتقةةاريذ الصةةادرة خبصةةوص دورات اللجنةةة اقداريةةة للنقةةل الةةربي 
الدويل والفذقة العاملة التابعة للجنة األمم املتحةدة االقتصةادية ألورواب واملعنيةة ابمل ةا ل اجلمذ يةة  ات الصةلة ابلنقةل 

(WP.30) ا  ابللغات اقنكليزية والذوسية والفذنسية(ألوا ذقة خربائ  
وابقملا ة إىل  لمل  د  امانة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب لدي ا دليةل دويل لنقةان االتصةال ع ةةال  

النقةل الةةربي الةةدويل ع مجيةع ال لةةدا  الةة  تسةةتخدم نظةام النقةةل الةةربي الةةدويلأل وهةقال  اخلةةربا  مةة  اقدارات اجلمذ يةةة 
نيةةة واجلمعيةةات الوتنيةةة جيةةوز االتصةةال هبةةم خبصةةوص تط يةة  اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل علةةى املسةةتوى الةةوت أل الوت

واملعلومات ع  نقان االتصال ع ةال النقةل الةربي الةدويل متاحةة ايضةاا علةى موقةع جلنةة األمةم املتحةدة االقتصةادية 
ر احلدود للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروابأل وألمانة ألورواب اخلاص ابلنقل الربي الدويل وعلى موقع تيس  ع و 

النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ايضةةةاا سةةةجل دويل  دوات اخلةةةتم والطوابةةةع اجلمذ يةةةة املسةةةتخَدمة ع إتةةةار اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي 
 الدويل  وهو متا  على ال  كة م اشذة لالستخدام احلصذي م  قو ل السلطات اجلمذ يةأل 

مانة جلنة األمم املتحدة االقتصةادية ألورواب واجمللةس التنفيةذي للنقةل الةربي الةدويل وامانةة وميك  االتصال   
 النقل الربي الدويل على العنوا  التايل: 

TIR secretariat 

Palais des Nations  

CH-1210 Geneva, Switzerland 
E-mail:tirexb@un.org 

http://tir.unece.org/
http://border.unece.org/
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 االحتاد الدويل ن عالصادرة  الدويلعدد بطاقات النقل الربي  1-8
 خمتلف اجلمعيات الوطنيةواملوزعة على  للنقل الربي

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ال لد

 صفذ صفذ صفذ صفذ 50 - - - - - - ا غانستا 

 600 250 2 900 1 400 1 350 1 600 500 500 950 950 800 ال انيا

 50 صفذ صفذ صفذ 200 2 800 3 000 2 800 350 500 300 ارمينيا

 900 2 700 1 600 2 200 3 750 4 650 6 400 8 500 7 550 8 150 11 850 9 النمسا

 900 1 800 2 800 3 800 4 300 10 400 11 100 9 800 7 600 7 500 9 000 9 ا ربيجا 

040 113 800 170 000 215 200 173 100 158 400 161 600 213 300 194 بيالرو   95 250 65 200 55 600 

 صفذ 100 50 200 200 250 350 550 500 500 300 لكسمربغ -بلجيكا 

 600 800 000 1 000 2 800 1 900 900 600 - - - (4 ال وسنة واهلذسمل

 800 44 900 59 000 86 150 125 550 133 000 131 000 150 600 137 200 124 200 148 000 140 بلغاراي

 150 1 950 1 850 3 350 4 850 5 800 6 250 6 250 4 900 2 300 5 300 6  ذواتيا

 صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ 400 قربص

 200 12 350 8 300 13 400 19 250 19 850 23 250 23 000 15 250 14 200 22 800 17 اجلم ورية الت يكية

504 300 450 400 850 600 600 300 800 000 1 الدامنذك  300 

 150 2 300 1 200 1 600 1 400 36 200 52 500 38 000 40 500 24 000 39 000 51 إستونيا

 500 600 800 850 1 350 10 400 11 350 14 600 11 700 10 600 17 100 20  نلندا

 50 250 550 850 550 1 300 2 700 3 650 3 700 2 700 4 000 5  ذنسا

 500 5 000 11 000 6 500 7 500 10 200 8 000 7 200 4 000 4 000 4 100 4 جورجيا

 450 5 900 4 700 7 800 7 450 16 450 16 900 24 950 18 650 7 400 31 450 40 املانيا

 100 2 050 5 100 5 000 4 700 7 000 5 600 16 000 16 550 9 900 21 800 19 اليور 

005 28 400 19 800 17 500 14 100 26 000 16 هنغاراي  20 800 18 700 13 200 6 500 10 550 

 -إيذا   مج ورية 
 اقسالمية(

52 000 48 000 58 000 54 000 78 000 85 000 105 000 90 000 85 000 118 000 115 000 

 صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ يذلنداا

 صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ إسذائيل

 500 000 2 500 1 000 1 500 3 000 2 550 2 000 4 050 4 550 3 صفذ الياإيط

 50 50 صفذ 50 150 50 300 500 50 50 صفذ األرد 

 300 21 500 23 500 18 200 24 000 25 000 19 500 24 050 30 000 31 150 32 050 39  ازخستا 

 صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ 50 الكويت

 100 4 800 4 300 9 900 20 200 22 100 17 700 20 050 14 050 15 050 17 100 18 يزستا ق غ

 950 19 100 31 200 31 600 57 900 91 800 97 100 100 200 86 000 57 900 108 600 90 التفيا

 600 550 350 500 300 50 50 صفذ 50 صفذ 100 ل نا 

050 157 500 111 500 218 500 174 ليتوانيا  185 200 191 600 195 000 150 000 78 000 73 200 67 100 

مج ورية مقدونيا 
 اليوغوسال ية سابقاا 

20 300 23 900 18 200 23 500 21 800 25 400 29 300 34 000 27 700 19 400 14 000 

 200 50 50 50 100 100 50 صفذ صفذ صفذ 50 منغوليا
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ال لد

003 300 100 50 150 150 - (2 اجل ل األسود  300 200 150 100 

 صفذ صفذ صفذ 100 200 100 200 150 100 100 0 املغذب

 000 1 700 3 250 3 200 6 650 8 650 9 900 5 600 9 700 8 200 8 250 7 هولندا

 صفذ صفذ صفذ 50 صفذ 50 صفذ 150 500 200 50 النذويج

 900 181 000 138 500 227 000 283 500 260 000 296 050 310 100 283 100 205 050 286 100 185 بولندا

 صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ 50 صفذ 150 الربتغال

 000 55 800 43 150 37 200 65 450 77 550 81 100 79 000 68 950 65 850 77 100 77 مج ورية مولدو ا

508 18 200 27 200 40 800 58 300 53 000 62 500 43 900 25 300 27 800 17 رومانيا  14 000 

 600 122 800 137 900 163 400 300 700 529 000 598 200 568 500 521 800 404 600 696 900 660 االحتاد الذوسُ

 200 19 400 18 000 20 900 21 400 33 900 27 100 21 000 20 400 12 300 15 100 12 (3 صذبيا

 - - - - - - - - - - - (1 صذبيا واجل ل األسود

 900 8 900 10 100 14 700 17 900 17 100 20 900 19 400 17 550 12 850 21 550 22 سلو ا يا

 0 800 7 300 7 650 8 700 9 650 12 400 10 100 10 750 5 350 14 000 12 سلو ينيا

 400 200 600 800 500 2 300 4 700 2 500 2 500 3 000 3 100 3 إس انيا

 صفذ 250 0 200 700 650 400 800 300 900 850 السويد

 100 200 300 350 300 400 600 600 800 550 550 سويسذا

 500 650 650 200 150 150 1 650 4 050 5 400 2 400 2 150 2 اجلم ورية العذبية السورية

 100 3 350 2 500 2 000 4 500 3 950 2 500 1 700 900 400 500 تاجيكستا 

 صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ صفذ تونس

 000 200 900 213 100 325 500 385 500 540 000 685 000 672 500 701 000 490 000 765 500 788 تذ يا

 000 1 000 13 000 13 000 11 500 7 000 6 700 4 200 3 000 2 000 1 000 1 تذ مانستا 

59 000 434 800 376 600 363 500 309 000 292 000 317 000 345 او ذانيا  000 154 500 140 700 143 600 

 50 - - - - - - - - - - اقمارات العذبية املتحدة

 صفذ صفذ صفذ 350 200 700 050 1 500 550 100 1 350 1 اململكة املتحدة

 000 14 000 27 000 9 000 9 500 7 500 17 100 14 000 9 500 6 000 5 000 7 اوزبكستا 

 - - - - - - - - - - - يوغوسال يا

 650 154 1 400 223 1 450 500 1 050 945 1 150 920 2 300 158 3 500 074 3 200 822 2 400 230 2 800 253 3 250 076 3 اجملموع

( اجل ةةةةل األسةةةةود 2  ل ذصةةةةلت األرقةةةةام ابلنسةةةة ة  2006أل وابتةةةةدا ا مةةةة  عةةةةام 2006( صةةةةذبيا واجل ةةةةل األسةةةةود  انتةةةةا بلةةةةداا واحةةةةداا حةةةةط عةةةةام 1  مالحظة:
أل وبةدا 2008وللج ةل األسةود ع عةام  2006صذبياأل وبدا االحتاد الدويل للنقل الربي ع إصدار بطاقات نقل بذي دويل لصذبيا ع عةام  (3و 

 ( تتصذة اجلمعية  ق   ج ة ملامنةأل5أل وع مالطة  2010( ع عام 4إصدار بطاقات النقل الربي الدويل ال وسنة واهلذسمل  

 الدويل يف نظام النقل الربياملشاركة ألطراف املعنية املؤوليات خمتلف أدوار و  1-9

الةدويل ،ليةة جيةدة التةواز  م نيةة علةى التعةاو  بةني األتةذاة املتعاقةدة وصةناعة النقةلأل  إ  نظةام النقةل الةربي 
احلكومةةات واجمللةس التنفيةذي للنقةةل  -ولضةما  سة  النظةام بسالسةةة مة  األساسةُ ا  تفةةُ مجيةع األتةذاة املعنيةة 

ابلتزاماهتةةا ت قةةاا ألحكةةام اتفاقيةةة  -لةةدويل واجلمعيةةات الوتنيةةة الضةةامنة ومتع ةةدو النقةةل واملنظمةةات الدوليةةة الةةربي ا
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النقةةل الةةربي الةةدويلأل ويةةذد ادره اسةةتعذاا عةةام ألدوار ومسةةقوليات اجل ةةات الذئيسةةية الفاعلةةة ع نظةةام النقةةل الةةربي 
 الدويلأل

 صرية(حملؤولية احلكومة )قائمة غري  1-9-1
 (؛ع حولية القانو  العام الوتنيةل اتفاقية النقل الربي الدويل و قاا للقانو  الوت   اي ن ذها ق و  -
قسةةةم املعاهةةةةدات مبكتةةةب األمةةةم املتحةةةدة لل ةةةقو  القانونيةةةة بنيويةةةةورك إيةةةداع صةةةمل انضةةةمام لةةةدى  -

 (؛52  الوديع(  املادة
 (؛9  املذ   واجلز  األول م 6ملامنة  املادة وتنية  منظمات( تفويض منظمة  -
 (؛9واجلز  الثاين م  املذ    6النقل الربي الدويل  املادة بطاقات تفويض اشخاص الستخدام  -
 (؛45ن ذ قائمة ابملكاتب اجلمذ ية املقهلة للقيام بعمليات النقل الربي الدويل  املادة  -
 لنقل الربي الدويل؛اتدريب موظفُ اجلمارك ع ةال تنفيذ إجذا ات  -
 (؛12او تعيني سلطة مسقولة ع  املوا قة على الناقالت واحلاوايت اخلاصة ابلنقل الربي  املادة  إن ا  -
الةدويل عة  إجنةاز عمليةات النقةل الةربي ملعلومةات اب املنظمة الدولية او اجلمعيةة الوتنيةة الضةامنةمّد  -

 (؛1الفقذة   10واملذ    مكذراا انياا  42املادة ع بلداهنا   مكاتب مجارك ج ة املقصدع 
 إيداع الوائ  واملعلومات التالية لدى اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل: -

 نظام الضما  الدويل 
مذةربم املكتةوب او اي صةمل قةانوين ،خةذ علي ا م  االتفاق ق مصدّ مطابقة لألصل نسخة  -

ة علةى واجلمعيةة الوتنيةة الضةامنة   ضةالا عة  اي تعةديالت مدخلةبني السلطات املختصة 
 ؛(2 فقذةال اجلز  األول   9 ذ  امل االتفاق او على الصمل 

   ضةالا عة  ايةةة الضةةما  املةايلالتةأمني او عقةد مطابقةة لألصةل مصةّدق علي ةةا مة  نسةخة  -
 ؛(‘5‘3 فقذةال اجلز  األول   9ذ   املتعديالت مدخلة على العقد  

دد سنوايا(  املذ   ش ادة التأمني م  نسخة  -  ‘(أل5‘3األول  الفقذة    اجلز 9  ذ
 مذاق ة النفا  إىل إجذا  النقل الربي الدويل 

النقةل الةربي بطاقةات السةتخدام السلطات املختصة تفاصيل  ل شخص مفوا م  ق ل  -
(أل وميكةة  إرسةةال هةةذه 4  اجلةةز  الثةةاين  الفقةةذة 9منةةه الرتخةةيص  املذ ةة  الةةدويل او سذةةحب 

ط يقةةات اقلكرتونيةةة الةة  وملةةعت ا امانةةة النقةةل املعلومةةات عةة  تذيةة  االسةةتخدام املالئةةم للت
الةةةةةةربي الةةةةةةدويل هلةةةةةةةذا الغةةةةةةذا حتةةةةةةةت إشةةةةةةذاة اجمللةةةةةةةس التنفيةةةةةةذي للنقةةةةةةةل الةةةةةةربي الةةةةةةةدويل 

 E.N.9.II.4)؛ 
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السةةةلطات  ةةةل األشةةةخاص املفوملةةةني مةةة  قو مسةةةتكملة وحمدثةةةة  يةةةا  مجيةةةع  ةقائمةةةة سةةةنوي -
ةةبطاقةةات السةةتخدام املختصةةة    9 املذ ةة  تذخيصةة م  حبالنقةةل الةةربي الةةدويل او الةةذي  سذ

(أل وميكةةةةة  نقةةةةةل هةةةةةذا املعلومةةةةةات عةةةةة  تذيةةةةة  االسةةةةةتخدام املالئةةةةةم 5اجلةةةةز  الثةةةةةاين  الفقةةةةةذة 
للتط يقةةات اقلكرتونيةةة الةة  وملةةعت ا هلةةذا الغةةذا امانةةة النقةةل الةةربي الةةدويل حتةةت إشةةذاة 

 ؛(E.N.9.II.5اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل  
أل وال ةةذن القةةانوين 38ت قةةاا للمةةادة التفاقيةةة اب العمةةلتفاصةةيل اسةةت عاد  ةةل شةةخص مةة   -

املتمثل ع إخطار اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل    شخصاا ما قد استذ عد مققتاا او 
ب كل دائم م  إمكانية إعمال االتفاقيةة يذعتةرب انةه قةد مت اسةت عاده مة  خةالل االسةتخدام 

انةةة النقةةل الةةربي الةةدويل هلةةذا الغةةذا حتةةت املالئةةم للتط يقةةات اقلكرتونيةةة الةة  وملةةعت ا ام
 أل(E.N.0.38.2إشذاة اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل  

 املذاق ة الوتنيةتداب   
 42السلطات الوتنية املختصة إدخاهلا ت قاا للمادة عتزم تمذاق ة وتنية ة تداب  تفاصيل اي -

يذف ةم من ةا اهنةا تعة  ا  التةداب  الوتنيةة مكةذراا  42مكذرااأل وع ةارة " ةوراا" الةواردة ع املةادة 
الةة  قةةد تةةقثذ علةةى تط يةة  اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل و/او سةة  نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل 
جيةةب إحالت ةةا خطيةةاا إىل اجمللةةس التنفيةةذي ع اقةةذب وقةةت ممكةة   مةةط امكةة   لةةمل  ق ةةل 

امةه املتمثلةة ع اقشةذاة دخوهلا حيز النفا  م  اجل متكني اجمللس التنفيذي مة  إجنةاز م 
ب كل  عال والو ا  مبسقوليته عة  النظةذ ع اقجةذا  املتخةذ مة  حيةال تطابقةه مةع اتفاقيةة 

مةة   8مكةةذراا وو قةةاا الختصاصةةاته ا ةةددة ع املذ ةة   42النقةةل الةةربي الةةدويل ت قةةاا للمةةادة 
 ( E.N.0.42 bisاتفاقية النقل الربي الدويل  

 ةذ يالطوابع اجلمو اج زة اخلتم  
النقةةل ع إجةةذا ات  ةواملسةةتخدم ةاملعتمةةداجلمذ يةة والطوابةةع  ةتفاصةيل اج ةةزة اخلةةتم اجلمذ يةة -

 (أل93  الفقذة TRANS/WP.30/157الربي الدويل  

 (ة)قائمة غري حصري اجلمعية الوطنية الضامنةأدوار وملؤوليات  1-9-2
وادا ات االسةةت اد والتصةةديذ   ذسةةومامل لةةم امل ةةمول ابلضةةما  لبتسةةديد احلةةد األقصةةى مةة  التع ةةد  -

تكةةةو  مسةةةتحقة مبوجةةةب القةةةوانني والالئحةةةة  ضةةةالا عةةة  ايةةةة  ائةةةدة علةةةى التخلّةةةف عةةة  التسةةةديد  
ا ضةت إىل مطال ةة ملةد اجلمعيةة الضةامنة خمالفةة حصةول  يةه يث ةت الذي للطذة املتعاقد اجلمذ ية 

نونيةةاا عةة  تسةةديد هةةذه وتكةةو  اجلمعيةةة الوتنيةةة مسةةقولة قا يمةةا يتصةةل بعمليةةات نقةةل بةةذي دويلأل 
املطةالَ ني بةد ع امل ةالم املسةتحقة امل ةار إلي ةا اعةاله ابالشرتاك مع األشةخاص  واامل الم على انفذاد 

 (؛1  الفقذة 8 املادة 
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ع  املفوملةةة دوليةةةة النظمةةة املخبصةةوص تذيقةةة عمةةل نظةةام الضةةما  الةةدويل مةةع خطةةُ إبةةذام اتفةةاق  -
(  املةةةذ ذة القةةةائم لنقةةل الةةةربي نظةةةام الضةةةما  الةةةدويل الوحيةةةداالحتةةةاد الةةةدويل لالوقةةت احلاملةةةذ يةةديذ 

 (؛1-مكذراا  2-6-0التفس ية 
املسةةةقوليات املتحّملةةةة ايضةةةاا هةةةذا الضةةةما  أل ويغطةةةُ (1  الفقةةةذة 6 املةةةادة   ج ةةةة ملةةةامنةالعمةةةل   -

مجعيةةةات اجن يةةةة عةةة  رت ةةةان مةةةع ابلعمليةةةات اجلاريةةةة مبوجةةةب بطاقةةةات نقةةةل بةةةذي دويل صةةةادرة ابال
 (؛2الفقذة   6 املادة ال  تنسب إلي ا اجلمعية هُ  اهتا ىل نفس املنظمة الدولية منتس ة إ

احلةةةةد األد  لل ةةةةذون إصةةةةدار بطاقةةةةات النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل  قةةةة  لألشةةةةخاص الةةةةذي  يسةةةةتو و   -
( واولئةةمل الةةذي  مل يكةة  دخةةوهلم إىل 9واجلةةز  الثةةاين مةة  املذ ةة   6مةة  املةةادة  4 الفقةةذة واملتطل ةةات 

سةح ته السةلطات املختصةة التابعةة لألتةذاة املتعاقةدة الة   قةل الةربي الةدويل قةد ر ضةته اونظام الن
 (؛ 3  الفقذة 6يكو  ال خص املع  مقيماا هبا او مستقذاا  ي ا  املادة 

الو ا  ابلتزاماهتا مبا يذملُ السلطات املختصة لةدى األتةذاة املتعاقةدة مةع إحةدى شةذ ات التةأمني  -
مقسسة ماليةأل وجيب ا  يغطُ التأمني او الضما  املايل  امل املسقوليات  يما  او ةّمع أتمني او

يتصل ابلعمليات حتت غطا  بطاقات النقل الربي الدويل ال  تغطي ا اجلمعيةة او تغطي ةا مجعيةات 
  9اجن ية منتس ة لنفس املنظمة الدولية ال  تنتسب إلي ا اجلمعية نفس األ  اجلز  األول م  املذ ة  

 ؛‘(5‘3قذة الف
  اجلةز  الثةاين  9املذ ة   بطاقةات نقةل بةذي دويل طلةب متع ةد النقةل الةذي يعقد إعال  التةزام مةع  -

  ه((؛1الفقذة 
  اجلةز  األول  9إصدار بطاقات النقل الةدويل ابالسةتناد إىل هنةج يقةوم علةى إدارة املخةاتذ  املذ ة   -

 ؛‘(3‘3الفقذة 
ختصةة  علةى اختةا  مجيةع التةداب  الالزمةة لضةما  االسةتعمال العمل  بتعاو  وثي  مع السلطات امل -

 مكذراا(؛ 42السليم ل طاقات النقل الربي الدويل  املادة 
 ؛الدويل قجذا ات النقل الربيعلى التنفيذ السليم حاملُ بطاقات النقل الربي الدويل تدريب  -
نةوع مة  انةواع ار/مةار   بسةعذ  ةل ،  1ق ةل و سةنوايا الةدويل   الةربيلنقةل التنفيةذي لتزويد اجمللس  -

 ؛‘(6‘3  اجلز  األول  الفقذة 9بطاقات النقل الربي الدويل ال  يصدرها  املذ   
 الوتنية املختصة: إرسال الوائ  واملعلومات التالية إىل اهليئة  -

 نظام الضما  الدويل 
   ضةالا عة  م  عقد التأمني او عقةد الضةما  املةايلمطابقة لألصل مصّدق علي ا نسخة  -

 ؛‘(5‘3فقذة ال  اجلز  األول  9 املذ   عليه تعديالت مدخلة اية 
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 ‘(أل5‘3فقذة ال  اجلز  األول  9 املذ    (ال   ّدد سنوايا  نسخة م  ش ادة التأمني  -
 النقل الربي الدويل اتإىل إجذا   مذاق ة النفا 

قو ةةل السةةلطات املختصةةة قائمةةة سةةنوية  املةةة ومسةةتو اة جبميةةع األشةةخاص املفوملةةني مةة   -
  اجلةز  9 املذ ة  الستخدام بطاقات النقل الربي الدويل او الةذي  سذةحب مةن م الرتخةيص 

وميكةة  إرسةةال هةةذه املعلومةةات بواسةةطة االسةةتخدام السةةليم للتط يقةةات  (أل5فقةةذة ال  الثةةاين
اقلكرتونيةةةة الةةة  وملةةةعت ا هلةةةذا الغةةةذا امانةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل حتةةةت إشةةةذاة اجمللةةةس 

 (ألE.N.9.II.5التنفيذي للنقل الربي الدويل  

 (ة)قائمة غري حصريمتع د النقل  ملؤولية 1-9-3
شةذون اسةتخدام بطاقةات النقةل الةربي الةدويل عقد إعال  التزام مع اجلمعية الوتنية الضةامنة يضةع  -

 ((؛ه 1فقذة   اجلز  الثاين  ال9 املذ   
الةربي الةدويل املتعلقةة بطاقةة النقةل ة  إىل جانةب محولةة او ةموعة الناقالت او احلاويةعذا الناقلة  -

املقصةةةدأل اجلمةةةارك علةةةى الطذيةةة  ومكتةةةب مجةةةارك ج ةةةة ومكتةةةب مكتةةةب مجةةةارك املغةةةادرة هبةةةا علةةةى 
 ات الصةةةلة ويكةةةو  متع ةةةد النقةةةل مسةةةقوالا ايضةةةاا عةةة  املذاعةةةاة الالزمةةةة ألحكةةةام االتفاقيةةةة األخةةةذى 

   ((؛1 املادة 
إ ا مةا تل ةت منةه   مة  االتفاقيةة 8مة  املةادة  2و 1 ار إلي ا ع الفقذتني امل د ع امل الم املستحقة -

 ؛(‘2‘ ه(1الفقذة اجلز  الثاين    9 املذ    11م  املادة  2ت قاا للفقذة  السلطات املختصة لمل 
 (؛16 املادة الربية املعتمدة إلصاق لوحة النقل الربي الدويل على الناقالت  -
 يما السائقني  م  اجل التنفيذ السليم لعمليات النقل الربي الدويلأل وال س  املوظفنيتدريب  -

االحتاااد الااادويل للنقااال الاااربي(  يف الوقاااحل احلا اااراملنظماااة الدولياااة )و ااي أدوار وملااؤوليات  1-9-4
 )قائمة غري حصرية(

سةقولية ( لتةويل املاقداريةة للنقةل الةربي الةدويلتذخيص م  األتذاة املتعاقدة  اللجنةة احلصول على  -
  اجلةةز  9مكةةذراا واملذ ةة   2  الفقةةذة 6 املةةادة  عةة  التنظةةيم والسةة  الفعةةالني لنظةةام الضةةما  الةةدويل

 ؛(2الثالال  الفقذة 
ب ةةةأ  ت ةةةغيل نظةةةام الضةةةما  الةةةدويل مةةةع اجلمعيةةةات الوتنيةةةة الضةةةامنة  املةةةةذ ذة خطيةةةة إبةةةذام اتفاقةةةات  -

 (؛1-مكذر 2-6-0التفس ية 
نةةة اقداريةةة للنقةةل الةةربي الةةدويل لط ةةع وتوزيةةع بطاقةةات النقةةل الةةربي تةةذخيص مةة  اللجاحلصةةول علةةى  -

   ب((؛10  املادة 8الدويل  املذ   
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 املمنوحةةةة و قةةةاا الرتاخةةةيص اتفةةةاق خطةةةُ مةةةع جلنةةةة األمةةةم املتحةةةدة االقتصةةةادية ألورواب يعكةةةس إبةةةذام  -
لدوليةةةةةة علةةةةةى ا  تفةةةةةُ املنظمةةةةةة ا  ويةةةةةنص 8  املذ ةةةةة   ب(10و/او املةةةةةادة  مكةةةةةذراا  2-6للمةةةةةادة 

وا  متتثةل   حترتم اختصاصات األتةذاة املتعاقةدة ع االتفاقيةةو ابألحكام  ات الصلة م  االتفاقية 
لنقةةل الةةربي الةةدويلأل وابلتوقيةةع علةةى االتفةةاق  للقةةذارات اللجنةةة اقداريةةة وتل ةةات اجمللةةس التنفيةةذي 

 2-6-0 تا التفسة ي ات  املةذ ذ الرتخةيص تق د املنظمة الدولية اهنا تق ل املسقوليات ال  يفذمل ا 
 ؛ ب((10-8و 2-مكذراا 

 :مبا يلُ دوليةالنظمة امل  تقوم 2   اجلز  الثالال  الفقذة10للمذ   و قاا وعمالا ابلرتخيص  -
عةةة  تذيةةة  اجلمعيةةةات الوتنيةةةة الةةةربي الةةةدويل  اتفاقيةةةة النقةةةل ع تزويةةةد األتةةةذاة املتعاقةةةدة  -

مة  عقةد الضةما  العةاملُ مصةّدق علي ةا بنسة  مطابقةة لألصةل   التابعةة للمنظمةة الدوليةة
 وإث ات تغطية الضما ؛

مبعلومةةةةات عةةةة  القواعةةةةد الةةةةربي الةةةةدويل اتفاقيةةةةة النقةةةةل ع إتةةةةار تزويةةةةد اهليئةةةةات املختصةةةةة  -
 اجلمعيات الوتنية ل طاقات النقل الربي الدويل؛  واقجذا ات املنصوص علي ا قصدار

 يارت ل  على اسا  سنوي  ابالربي الدويلل اتفاقية النقع إتار تزويد اهليئات املختصة  -
 العالقة من ا واملسددة او ال  متت تسويت ا دو  د ع؛ع  املطال ات املقدمة 

عة  وشةاملة مبعلومةات  املةة الةربي الةدويل اتفاقيةة النقةل ع إتةار تزويةد اهليئةات املختصةة  -
لةةةى سةةة يل سةةة  عمةةةل نظةةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويل  وعلةةةى وجةةةه اخلصةةةوص ولكةةة  لةةةيس ع

اال اهةةةات ع عةةةدد عمليةةةات اذسةةةس سةةةليمه عةةة  مققتةةةة وقائمةةةة علةةةى احلصةةةذ  معلومةةةات 
الةة  متةةت  اوالنقةةل الةةربي الةةدويل غةة  املنجةةزة وال ةةكاوى املذ وعةةة العالقةةة من ةةا واملد وعةةة 

السليم الدويل نظام النقل الربي س  يتصل ب يما تث  م اغل تسويت ا دو  د ع وال  قد 
 قدي إىل صعوابت الستمذار العمل بنظام الضما  الدويل؛او ميك  ا  ت

حصائية عة  عةدد اق يارت لابالربي الدويل اتفاقية النقل ع إتار تزويد اهليئات املختصة  -
 املوزعة على  ل تذة متعاقد  مفّصلة حبسب النوع؛ الدويل الربي بطاقات النقل 

التوزيةةع ابملنظمةةة الدوليةةة لكةةل اصةةيل سةةعذ اجمللةةس التنفيةةذي للنقةةل الةةربي الةةدويل بتفتزويةةد  -
 بطاقات النقل الربي الدويل؛انواع نوع م  

 تزويذ بطاقات النقل الربي الدويل؛اختا   ا ة اقجذا ات املمكنة للتقليل م  خطذ  -
ا ت ةةةةةاة اخطةةةةةا  يةةةةةتم  ي ةةةةةا اختةةةةةا  اقجةةةةةذا ات التصةةةةةحيحية املناسةةةةة ة ع احلةةةةةاالت الةةةةة   -

إىل اجمللةةةس التنفيةةةذي عةةة   لةةةمل لةةةربي الةةةدويل  وتقةةةدمي تقةةةاريذ النقةةةل اة بطاقةةةعيةةةوب ع  او
 للنقل الربي الدويل؛
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اجمللةس التنفيةذي للنقةل الةربي الةدويل يةدعى  ي ةا ع احلةاالت الة  م ار ة  املة امل ار ة  -
 إىل تيس  تسوية املنازعات؛ 

م ةكلة تنطةوي   ةوراا إىل اياجمللةس التنفيةذي للنقةل الةربي الةدويل الس ذ على توجيه نظذ  -
 اتفاقية النقل الربي الدويل؛على تزويذ او اية صعوابت اخذى  يما يتصل بتط ي  

  جن ةةاا إىل التفاقيةةةاب 10املذ ةة  الةةدويل املنصةةوص عليةةه ع الةةربي إدارة نظةةام مذاق ةةة النقةةل  -
اجلمذ يةةةةة  سةةةةلطات الللمنظمةةةةة الدوليةةةةة و جنةةةةب مةةةةع اجلمعيةةةةات الوتنيةةةةة الضةةةةامنة التابعةةةةة 

االتفاقية ابمل ةا ل الة  واج ت ةا ع ع إتار األتذاة املتعاقدة واهليئات املختصة وإبالغ 
 النظام؛

ادا  عة   حصةا ات وبيةارت الةربي الةدويل اتفاقية النقل ع إتار تزويد اهليئات املختصة  -
 ؛10املذ   بنظام الذقابة املنصوص عليه ع يتصل األتذاة املتعاقدة  يما 

ما ال يقةل عة  شة ذي  ق ةل التةاري  املققةت ل ةد  سةذاي  او  ديةد الرتخةيص  القيام  ع غضو  -
مكةةةذراا مةةة  االتفاقيةةةة   بةةةذام اتفةةةاق خطةةُة مةةةع امانةةةة جلنةةةة األمةةةم  2-6املمنةةةو  و قةةةاا للمةةةادة 

املتحةةدة االقتصةةادية ألورواب  املفوملةةة مةة  اللجنةةة اقداريةةة واملتصةةذ ة نيابةةة عن ةةا  يتضةةم  ق ةةول 
 ؛2  اجلز  الثالال  الفقذة 9اج اهتا ا ددة ع املذ   املنظمة الدولية بو 

  (‘2‘1  املةادة 8 املذ ة  بصفة املذاقةب للنقل الربي الدويل االست ارية دورات اللجنة حضور  -
جلنةةةة األمةةةم  ذقةةةة  ( 5  الفقةةةذة 11  املةةةادة 8املذ ةةة   التنفيةةةذي للنقةةةل الةةةربي الةةةدويل واجمللةةةس 

 (ألWP.30 املة املعنية ابملسائل اجلمذ ية املقثذة على النقل الع ألورواباملتحدة االقتصادية 

وفقاااا  النقااال الاااربي الااادويل  وأمااانيالتنفياااذي للنقااال الاااربي الااادويل ملاااؤوليات اجمللاااس أدوار و  1-9-5
 )قائمة غري حصرية(من اتفاقية النقل الربي الدويل  10 للمرفق الثامن ابملادة

الةةدويل  وادا  الوظةةائف املو لةةة الضةةما  سةة  نظةةام  لةةمل  االتفاقيةةة  مبةةا عاقشةةذاة علةةى تط يةة   -
  ا((؛10  املادة 8ذ   امل   ل اللجنة اقداريةإلي ا م  قو 

اقشذاة على مذ زية ت اعة وتوزيع بطاقات النقل الربي الدويل علةى اجلمعيةات  و ةا امةذا  ميكة  تقةوم  -
  ب((؛ 10  املادة 8 املذ    6 املادة هبما منظمة دولية متف  علي ا   ما تذد اقشارة إىل  لمل ع

تنسةةةي  وت ةةةجيع ت ةةةادل االسةةةتخ ارات وسةةةائذ املعلومةةةات  يمةةةا بةةةني السةةةلطات املختصةةةة ع األتةةةذاة  -
   ((؛10  املادة 8املتعاقدة  املذ   

ت ةةةةادل املعلومةةةةات بةةةةني السةةةةلطات املختصةةةةة ع األتةةةةذاة املتعاقةةةةدة واجلمعيةةةةات  وت ةةةةجيعتنسةةةةي   -
  د((؛10  املادة 8ية  املذ   واملنظمات الدول
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تيسةة  تسةةوية املنازعةةات بةةني األتةةذاة املتعاقةةدة واجلمعيةةات وشةةذ ات التةةأمني واملنظمةةات الدوليةةة  -
  ه((؛10  املادة 8ب أ  تسوية املنازعات  املذ    57دو  اقخالل ابملادة 

 م ا األمذ واملعنية دعم تدريب موظفُ السلطات اجلمذ ية وغ   لمل م  األتذاة األخذى ال  ي -
  و((؛10  املادة 8 جذا ات النقل الربي الدويل  املذ   

االحتفاا بسجل مذ زي ب أ  توزيع املعلومات املقدمة مة  املنظمةات الدوليةة علةى األتةذاة املتعاقةدة    -
   يمةةةا يتعلةةة  جبميةةةع القواعةةةد واقجةةةذا ات املنصةةةوص علي ةةةا قصةةةدار 6 مةةةا هةةةو مذ ةةةار إليةةةه ع املةةةادة 

ا ةدد ع ابحلةد األد  لل ةذون واملتطل ةات اجلمعيات ل طاقات النقل الربي الدويل  بقدر مةا اهنةا تتعلة  
  ز((؛10  املادة 8 املذ    9املذ   

   ((أل10  املادة 8رصد ومتابعة اسعار بطاقات النقل الربي الدويل  املذ    -
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 1975اتفاقية النقل الربي الدويل،  -2
 أل2018متوز/يوليةه  1  ع اترية  1975م النص الكامل التفاقية النقل الربي الةدويل لعةام يتضم  هذا القس 

 أل1975وحيذو ختطي  هذا الفصل حذو ختطي  هيكل اتفاقية النقل الربي الدويل لعام 
مةة  االتفاقيةةة   قةةد اذدرجةةت  7وع اجلةةز  الثالةةال مةة  املذ ةة   6الةةواردة ع املذ ةة   املااذكرات التفلاارييةامةةا  

مة   43(أل وو قةاا ألحكةام املةادة 6حكام الة  ت ة  إلي ةا ع االتفاقيةة  ابسةتثنا  الذسةوم ال يانيةة الةواردة ع املذ ة  األ
 االتفاقية  تفسذ هذه املذ ذات بعض احكام االتفاقية ومذ قاهتاأل  ما تصف ممارسات معينة موصى هباأل

فاقية او مذ قاهتا  بل تقتصذ علةى ةةذد حتديةد وال تتضم  املذ ذات التفس ية اي تعديل ألحكام هذه االت 
 2مة  هةذه االتفاقيةة ومذ ق ةا  12حمتواها ومعناها ونطاق ةا   ثةذ دقةة ووملةوحااأل وابلنظةذ خاصةة إىل احكةام املةادة 

 يمةةا يتعلةة  ابل ةةذون التقنيةةة الالزمةةة للموا قةةة علةةى النةةاقالت الربيةةة اخلاصةةة بنقةةل ال ضةةائع حتةةت األختةةام اجلمذ يةةة  
املةةةذ ذات التفسةةة ية  حيثمةةةا  ةةةا   لةةةمل مالئمةةةاا  تقنيةةةات الت ةةةييد الةةة  ين غةةةُ ا  تق ل ةةةا األتةةةذاة املتعاقةةةدة  حتةةةدد

ابعت ارها ممتثلة لتلمل األحكامأل  ما حتدد املةذ ذات التفسة ية  حيثمةا  ةا   لةمل مالئمةاا  تقنيةات الت ةييد املخالفةة 
 لتلمل األحكامأل

لتط ي  احكام هذه االتفاقية ومذ قاهتا مع مذاعاة تطور التكنولوجيا وهكذا تتييف املذ ذات التفس ية وسيلة  
 واملتطل ات االقتصاديةأل

بعد احكام االتفاقية املتعلقة هباأل اما التعليقات الواردة ع  تيب النقةل الةربي الةدويل   التعليقاتواذدرجت  
أل إال اهنةا  ات ا يةة  يمةا يتعلة  1975 لعةام  ليست ملزمة قانورا لألتذاة املتعاقدة ع اتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل

بتفس  االتفاقية وتنسيق ا وتط يق ا  نظذاا ألهنةا تعةرب عة  وج ةات نظةذ اللجنةة اقداريةة التفاقيةة النقةل الةربي الةدويل 
تصةةادية   والفذقةةة العاملةةة املعنيةةة ابمل ةةا ل اجلمذ يةةة املةةقثذة علةةى النقةةل التابعةةة للجنةةة األمةةم املتحةةدة االق1975لعةةام 

 ألورواب   ما هو م ني  يما يتصل بكل تعلي أل
 {40  الفقذة TRANS/GE.30/55الوثيقة }
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  1975، الدويلمنت اتفاقياة النقال الباري  2-1
 )مبا يف ذلك املذكرات التفلريية والتعليقات بشأهنا(

 ي الدويلبطاقات النقل الرب  مبقتضىابلنقل الدويل للبضائع  اجلمركية املتعلقةاالتفاقية 
 (1975)اتفاقية النقل الربي الدويل، 

 إن األطراف املتعاقدة 
 تل يل النقل الدويل للبضائع بواسطة املركبات الربية،يف إذ ترغب  
 وإذ تضع يف اعتبار ا أن حتلني أحوال النقل يشكل أحد العوامل األساسية لتنمية التعاون فيما بين ا، 
 اإلدارية يف جمال النقل الدويل، وال سيما على احلدود، اإلجراءاتوتنليق  أتييد ا لتبليطوإذ تعلن  
 :ما يلي قد اتفقحل على 

 الفصل األول

 أحكام عامة
 تعاريف )أ(

 1املادة 
 ألغراض  ذه االتفاقية:

تعااع عبااارة قالنقااال الااربي الااادويلق، نقاال البضاااائع ماان مكتاااب رااارك مغاااادرة إىل مكتااب راااارك  )أ(
 ؛لمى قإجراء النقل الربي الدويلق، املبني يف  ذه االتفاقيةمقصد، مبوجب اإلجراء امل

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }

تعع عبارة قعملياة النقال الاربي الادويلق اجلازء مان النقال الاربي الادويل الاذي ياتم يف طارف متعاقاد مان  )ب(
( إىل مكتااب رااارك املقصااد يف نقطااة الوصااول يف الطريااقلاادصول )مكتااب رااارك يف نقطااة املغااادرة أو ا

 (؛يف الطريقأو اخلروج )
 {2002أاير/مايو  12يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

 ( ب1تفس ية للمادة  مذ ذة 
د او عةةدة  ب( انةةه  حيثمةةا تقةةع عةةدة مكاتةةب مجذ يةةة للمغةةادرة او الوصةةول ع بلةة1تعةة  املةةادة  ( ب0-1

ا ثةةةذ مةةة  عمليةةةة نقةةةل بةةةذي دويل ع تةةةذة متعاقةةةدأل وع هةةةةذه  ا  تكةةةو  هنةةةاكبلةةةدا   ميكةةة  
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بةةني مكت ةةني مجةةذ يني متعةةاق ني   يةةتمالظةةذوة  يعتةةرب اجلةةز  الةةوت  مةة  النقةةل الةةربي الةةدويل الةةذي 
   عملية نقل بذي دويل"ألع وربصذة النظذ عما إ ا  ار مكتب مغادرة او وصول او 

 {2005ت ذي  األول/ا توبذ  1 ع النفا   ودخل حيز ECE/TRANS/17/Amend.25التعديل } 
تعع عبارة قبداية عملية النقل الربيق أن املركبة الربية أو جمموعة املركبات أو احلاوياة قاد عر احل  )ج(

( ومع ا الشاحنة وبطاقاة النقال يف الطريقألغراض الرقابة على مكتب رارك املغادرة أو الدصول )
 ي الدويل اخلاصة هبا وأن مكتب اجلمارك قبل بطاقة النقل الربي الدويل؛الرب 
 {2002أاير/مايو  12يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

تعااع عبااارة قانت اااء عمليااة النقاال الااربي الاادويلق أن املركبااة الربيااة أو جمموعااة املركبااات أو احلاويااة قااد  )د(
( ومع ااا الشااحنة وبطاقااة يف الطريااقبااة علااى مكتااب رااارك املقصااد أو اخلااروج )عر ااحل ألغااراض الرقا

 النقل الربي الدويل اخلاصة هبا؛
 {2002أاير/مايو  12يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

نقاال تعاع عباارة قاإلفاراج عان عملياة النقال الاربي الادويلق اعاياف سالطات اجلماارك  ن عملياة ال )) 
الربي الدويل قد ُأجنزت بشكل صاحيح يف طارف متعاقاد. و او ماا تثبتاه اللالطات اجلمركياة علاى 

( يف الطريااااقأسااااق مقارناااة البياااااانت أو املعلوماااات املتاحااااة ملكتاااب راااارك املقصااااد أو اخلاااروج )
  (ق؛يف الطريقوالبياانت أو املعلومات املتاحة يف مكتب رارك املغادرة أو الدصول )

 {2002أاير/مايو  12يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21ل التعدي} 

تعااع عبااارة قرسااوم و اارائب االسااترياد أو التصااديرق، الرسااوم اجلمركيااة وكافااة الرسااوم األصاار ،  )و(
والضرائب واملصروفات والتكاليف األصر ، اليت جيري حتصيل ا عان أو بشاأن اساترياد أو تصادير 

 ؛صروفات والرسوم اليت ينحصر مبلغ ا يف التكلفة املقدرة للخدمات املقدمةالبضائع، ابستثناء امل
  و(1مذ ذة تفس ية للمادة 

   ا ةةة امل ةةالم  مةةا عةةدا 1تعةة  املصةةذو ات والنفقةةات املسةةتثناة ع الفقةةذة الفذعيةةة  و( مةة  املةةادة   و(0-1
ع  او ب ةأ  االسةت اد او رسوم وملذائب االست اد او التصديذ  ال  تفذمل ا األتذاة املتعاقدة 

 والتكةةو  هةذه امل ةةالم مقتصةةذة ع مقةدارها علةةى التكلفةةة التقذي يةة للخةةدمات املقدمةةة و التصةديذأل 
أل ملذي يةمتثل محاية غ  م اشذة للمنتجات ا لية او ملذي ة على الواردات او الصادرات ألغذاا 

 :ما يلُ ب أ د وعات املم  بين ا  امورلنفقات ت مل عدة ا  ذه املصذو ات و 
 ش ادات املصدر إ ا  انت مطلوبة للمذور العابذ  -
 التحاليل ال   ذي ا خمتربات اجلمارك ألغذاا املذاق ة  -
عمليةةةةات التفتةةةةي  اجلمذ ةةةةُ وعمليةةةةات التخلةةةةيص األخةةةةذى الةةةة  جيةةةةذي إجنازهةةةةا خةةةةار   -

 ساعات العمل العادية او بعيداا ع  مكاتب اجلماركأل
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  ذي ألس اب صحية او بيطذية او ابثولوجية ن اتيةأل عمليات التفتي  ال  -
 {2002ااير/مايو  12ع  النفا   ودخل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

ال يقتصاار معااع العبااارة قمركبااة بريااةق علااى أيااة مركبااة بريااة ذات  اارك، باال يشاامل أيضااا  أيااة مقطااورة  )ز(
 ؛شبه مقطورة مصممة للربط هبا أو

 ؛رة قجمموعة مؤتلفة من املركباتق، مركبات ميابطة تللك الطريق كوحدةتعع عبا )ح(
يعع املصطلح قحاويةق صنفا  من معدات النقل )عربة رافعة أو ص ريج متحرك أو ج از آصر مماثل(  )ط(

 تتوفر فيه اخلصائج التالية:
 يكون مغلفا  كليا  أو جزئيا  ليشكل مقصورة أعدت لغرض احتواء البضائع، ‘1‘
 تكون له ميزة دائمة وابلتايل يكون قواي  مبا يكفي ليكون مناسبا  لالستعمال املتكرر، ‘2‘
يكون مصمما  صصيصا  لتل يل نقل البضائع بواسطة نقل واحدة أو أكثر من وسائط النقل  ‘3‘

 بدون إعادة شحن وسيط،
 قل إىل أصر ،يكون مصمما  ألغراض االستعمال اللريع، وصاصة عند حتويله من واسطة ن ‘4‘
 يكون مصمما  حبيث يل ل حتميله وتفريغه، ‘5‘
يكاااون لاااه حاااام داصلاااي ساااعته ماااي مكعاااب أو أكثااار، وتعتااارب قاألج ااازة القابلاااة للتفكياااكق  ‘6‘

 حاوايت. مبثابة
 ( ي1تفس ية للمادة  مذ ذة

 مةةزودة مبحةةذك ،يل ومصةةممة خصيصةةاا  غةة "ج ةةاز قابةةل للتفكيةةمل"  مقصةةورة شةةح  تعة  ع ةةارة  ( ي0-1
لنقل ا على مذ  ة بذيةأل ويكو  هيكل ةا املعةدين مةع اقتةار التحة  للج ةاز مكيفةاا بصةفة خاصةة 

ع شكل مقصةورة شةح  مصةممة بصةفة خاصةة للنقةل  هيكل ت ادلهلذا الغذاأل وي مل ايضاا 
 املزدو  ابلطذق الربية والسكمل احلديديةأل

 {2002ااير/مايو  12ع  النفا   ودخل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

 ‘1‘( ي1تفس ية للمادة  مذ ذة
جزئيةةاا"  مةةا هةةو مط ةة  علةةى املعةةدات واألج ةةزة امل ةةار إلي ةةا ع الفقةةذة الفذعيةةة   املصةةطليف "مغلةة ‘1‘( ي 0-1

تعلةةة  ابألج ةةةزة املكونةةةة عمومةةةاا مةةة  ارملةةةية وبنيةةةة  وقيةةةة تفصةةةل مسةةةاحة ي 1 مةةة  املةةةادة‘ 1‘ ي(
 ميكةة  ا ع حاويةةةأل  مةةا ا  احلةةاوايت مةة  هةةذا النةةوع شةةح  مسةةاوية لتلةةمل املسةةاحة املوجةةودة 

تتضةةم  واحةةداا او ا ثةةذ مةة  اجلةةدرا  اجلان يةةة او األماميةةةأل وع بعةةض احلةةاالت ال يوجةةد سةةوى 
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سقف واحد مذبون إىل األرملية  عمدةأل وهذا النوع م  احلاوايت مستعمل بصفة خاصة لنقةل 
 ال ضائع الضخمة   السيارات مثالا(أل

 {2002ااير/مايو  12ع  النفا   ودخل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

تعااع عبااارة قمكتااب رااارك املغااادرةق، أي مكتااب رااارك دبااع لطاارف متعاقااد يباادأ فيااه النقاال الااربي  )ي(
 ؛الدويل لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع مبوجب إجراء النقل الربي الدويل

 {2002أاير/مايو  12يف  النفاذحيز ، ودصل ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

تعاع عبااارة قمكتاب رااارك املقصادق، أي مكتااب راارك دبااع لطارف متعاقااد ينت اي فيااه النقال الااربي  )ك(
 ؛الدويل لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع مبوجب إجراء النقل الربي الدويل

 {2002 أاير/مايو 12يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

ق، أي مكتاب راارك دباع لطارف متعاقاد تدصلاه أو هارج عاربه يف الطرياقتعع عبارة قمكتاب راارك  )ل(
 ؛مركبة برية أو جمموعة مؤلفة من املركبات أو حاوية، يف سياق عملية نقل بري دويل

 {2002أاير/مايو  12يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

 ؛صطلح قشخجق، الشخج الطبيعي والشخج االعتباري على اللواءيعع امل )م(
يعع مصاطلح قحامالق بطاقاة النقال الاربي الادويل الشاخج الاذي صادرت لاه بطاقاة نقال باري دويل  )ن(

وفقا  ألحكام االتفاقية ذات الصلة، والذي صدر نيابة عنه تصريح رركاي يف شاكل بطاقاة نقال باري 
حتاحل إجاراء النقال الاربي الادويل يف مكتاب راارك املغاادرة. ويكاون دويل تبني رغبته يف و ع بضاائع 

 ذا الشخج ملؤوال  عن عرض املركبة الربية أو جمموعة املركبات أو احلاوياة ومع اا الشاحنة وبطاقاة 
النقال الااربي الادويل املتعلقااة هبااا علاى مكتااب راارك املغااادرة، ومكتااب اجلماارك يف الطريااق، ومكتااب 

 كون ملؤوال  عن املراعاة الواجبة ألحكام االتفاقية األصر  ذات الصلةق؛رارك املقصد، كما ي
 {2002أاير/مايو  12يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

تعاااع عباااارة قبضاااائع ثقيلاااة أو  اااخمةق، أي شااايء ثقيااال أو  اااخم ال يُنقااال عاااادة يف مركباااة مغلقاااة  )ق(
 ؛ه أو طبيعتهحاوية مغلقة بلبب وزنه أو حام أو

تعااع عبااارة قرعيااة  ااامنةق، رعيااة أذنااحل هلااا اللاالطات اجلمركيااة التابعااة لطاارف متعاقااد ابلتصاارف   )ع(
 ؛كا ة  امنة لألشخاص ملتعملي إجراء النقل الربي الدويل

 {2012أيلول/سبتمرب  13يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل } 
ةق أي منظماة أتذن هلاا اللاناة اإلدارياة بتاويل ملاؤولية التنظايم الفعاال لنظاام تعع عبارة قمنظمة دوليا )ف(

  مان دويل وحلن سريه.
 {2012أيلول/سبتمرب  13يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل } 
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 النطاق )ب(
 2املادة 

برياة أو جمموعاة مان ، يف مركباات وسايطتنطبق  ذه االتفاقية على نقل البضائع، بادون إعاادة شاحن  
املركباااات أو يف حااااوايت عااارب واحاااد أو أكثااار مااان احلااادود باااني مكتاااب راااارك مغاااادرة دباااع ألحاااد األطاااراف 

ابلطاارق الربيااة جاازء ماان  يااتماملتعاقاادة ومكتااب رااارك مقصااد دبااع لطاارف آصاار أو لاانفس الطاارف، شااريطة أن 
 .وهنايت ا الرحلة بني بداية عملية النقل الربي الدويل

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21ل التعدي}

 2للمادة  مذ ذات تفس ية
على انةه جيةوز ا  ت ةدا وتنت ةُ ع نفةس ال لةد اي عمليةة مبوجةب بطاقةة نقةل بةذي  2تنص املادة  0-2-1

هةةذه احلةةاالت لةةيس مثةةل وع  علةةى تةةذاب اجنةةبألدويل  ب ةةذن ا  جيةةذي إجنةةاز جةةز  مةة  الذحلةةة 
نةةةاك مةةةا مينةةةع سةةةلطات مجةةةارك بلةةةد املغةةةادرة مةةة  ا  تطلةةةب  ابقملةةةا ة إىل بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي ه

ومةةع  معفةةاة مةة  الذسةةوم اجلمذ يةةةألهبةةا أتمةةني إعةةادة اسةةت اد ال ضةةائع يذقصةةد الةةدويل  وثيقةةة وتنيةةة 
وتق ةل ابألحةذى بةدالا  مثل هذه الوثيقة استعمال ال تصّذ السلطات اجلمذ ية على  لمل يوصُ 

 بطاقة النقل الربي الدويلألعلى  توثيقاا سليماا  من ا
ال تسميف احكام هذه املادة بنقل ال ضائع حتت غطا  بطاقة نقةل بةذي دويل  إال إ ا  ةا  إجنةاز جةز   2-2-0

مة  الذحلةة جيةذي ابلطةذق الربيةةأل   ُة ال حتةدد اجلةةز  مة  الذحلةة الةذي جيةب ا  جيةذي بةذاا  بةل يكفةُة 
أل إال انةةه قةةد حيةةدري ألسةة اب غةة  وهنايتةةه بدايةةة النقةةل الةةربي الةةدويل نقطةةة مةةا بةةني عا  حيةةدري  لةةمل 

ذسةل إجناز جز  م  الذحلة بطذي  بةذي رغةم نةوااي  يتعذر  ات تابع  اري او عذملُ  ا  متوقعة
ذ
ع امل

يكو  على األتذاة املتعاقدة ا  تق ةل بطاقةة النقةل الةربي االستثنائية بداية الذحلةأل وع هذه احلاالت 
 وتظل مسقولية اجلمعيات الضامنة سارية املفعولألالدويل  

 {2002ااير/مايو  12ع  النفا   ودخل حيز ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

 2تعليقات على املادة 
 استعمال بطاقات النقل الربي الدويل

بطاقةات النقةل الةربي الةدويل لةذحالت تةتم  ليةاا داخةل بلةد  ا  تذستخدمحيدري ع بعض املناس ات 
ابل طاقةة  االسةتظ ارواحد  مثالا م  مكتب ع داخل ال لد إىل مكتب خذو  على احلدود  بةدو  

 احلصول على اختام مجذ ية ألغذاا احتياليةأل بغيةعند الدخول إىل ال لد الذي يليه( و لمل 
 ألاحلاالت ويتع د االحتاد الدويل للنقل الربي  حاتة سلطات اجلمارك الوتنية علماا مبثل هذه

 {65و 64الفقذات    30/35GE./TRANS الوثيقة؛ و 34الفقذة   .2/12AC./30TRANS/GEلوثيقة ا}
 الربّ النقل الربي الدويل ع حالة عدم القيام جبز  م  الذحلة عرب  إجذا اتاستعمال 



 34 لنقل الربي الدويلاتفاقية ا

النقل األخذى  السكمل احلديدية   وسائ تفاقية  ميك  استخدام االم   2للمادة  اا و ق 
 لةةمل    تاملةةا اجةةذيوهنايت ةةا بةةدايت ا( ع جةةز  مةة  الذحلةةة  بةةني   إا ألألأللداخليةةةاملائيةةة ا اجملةةاري
ع حالة القيام جبةز  مة  الذحلةة   لصاحب بطاقة النقل الربي الدويل جيوزعرب الطذي أل  ما  اجلز 

  بطذي  غ  تذي  الربّ ا :
مة   2فقةذة الألحكةام  اا يطلب م  السلطات اجلمذ يةة تعلية  عمليةة املةذور العةابذ و قة -

املتوقفةة  ال بةد ا   عمليةة املةذور العةابذ سةتئناةا حط يتسةت  االتفاقية م  26 املادة
 تكو  خدمات املعاجلة واملذاق ة اجلمذ يةة مذتاحةة ع هنايةة اجلةز  مة  الذحلةة غة  الربيةةأل

بتةةةدا  اميكةةة  وع حالةةةة عةةةدم القيةةةام بكامةةةل الذحلةةةة عةةة  تذيةةة  الةةةرب ع بلةةةد املغةةةادرة  
ع مكتةةب مجةةارك املغةةادرة بسةةحب  اا هنائ ةةا  ةةور إلنقةةل الةةربي الةةدويل وتصةةدي  عمليةةة ا

هةةةةةذه  وع  مةةةةة  بطاقةةةةةة النقةةةةةل الةةةةةربي الةةةةةدويلأل وابلتةةةةةايل 2ورقةةةةةم  1رقةةةةةم  القسةةةةةيمتني
 اا يقدم اي ملما  ملةا ت قةى مة  الذحلةة داخةل نفةس ال لةدأل  ةذلمل  وو قةال الظذوة  

ية النقل الربي الدويل عند هناية عمل استئناةم  االتفاقية  ميك   26ألحكام املادة 
 ع مكتب مجارك تذة متعاقد ،خذأل  غ  الربياجلز  

ال طاقةة  حامةلالنقل الربي الدويلأل لك   ع هذه احلالة  جيب على  اتستخدم إجذا ي -
ا  عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ع بلةةد مةةا لةة   ةةذى إال ع حالةةة  ا  أيخةةذ ع االعت ةةار

س  معاملة بطاقة النقةل الةربي الةدويل عنةد النقةان حذ  الوتنية ملما  السلطات اجلمذ ية
 (: الدخول  ع الطذي (  املغادرة  ع الطذي ( واملقصدأل حسب االقتضا التالية  

 {4املذ     و 64  الفقذة .AC.30TRANS/WP.2/67الوثيقة } 
 3املادة 

 لكي تصبح أحكام  ذه االتفاقية قابلة للتطبيق:
 ات النقلجيب إجناز عملي )أ(

مبوجااب  بواسااطة مركبااات بريااة أو جمموعااة مركبااات أو حاااوايت لااحل املوافقااة علي ااا ملاابقا   ‘1‘
 الشروط املبينة يف الفصل الثالث )أ(، أو

بواسطة مركبات برية أصار  أو جمموعاة مركباات أصار  أو حااوايت أصار  مبوجاب الشاروط  ‘2‘
 املبينة يف الفصل الثالث )ج(، أو

ت برياااة أو مركباااات صاصاااة، مثااال حاااافالت نقااال الركااااب وا الت الرافعاااة بواساااطة مركباااا ‘3‘
واجلرافات وآالت صاب اخلرساانة وماا شاابه ذلاك مان املركباات وا الت الايت ياتم تصادير ا 
واليت تعترب  اي نفلا ا ابلتاايل بضاائع ملاافرة بوساائل ا اخلاصاة مان مكتاب رركاي يف نقطاة 

د وذلك مبوجب الشروط املبيناة يف الفصال الثالاث املغادرة إىل مكتب رركي يف نقطة املقص
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)ج(. وإذا كانااحل  ااذه املركبااات  ملااة ببضااائع أصاار ، تطبااق علي ااا، تبعااا  ذلااك، الشااروط 
 أعاله؛ ‘2‘أو الفقرة  ‘1‘املشار إلي ا يف الفقرة 

  ا( 3للمادة مذ ذة تفس ية 
الة   (HS-code 8703مز النظام املنّس   ر  سيارات الذ ابعلى ‘ 3‘ ا(3ال تسذي احكام املادة  ‘3‘) ا0-3

اخلاصةأل غ  انه جيوز نقل سيارات الذ اب مبوجب إجةذا ات النقةل الةربي الةدويل  تتنقل بوسائل ا
‘ 1‘إ ا  ةةةا   لةةةمل بواسةةةطة مذ  ةةةات اخةةةذى علةةةى النحةةةو امل ةةةار إليةةةه ع الفقةةةذتني الفةةةذعيتني  ا(

 أل3م  املادة ‘ 2‘و ا(
 {2009ت ذي  األول/ا توبذ  1ودخل حيز النفا  ع   ECE/TRANS/17/Amend.28bisالتعديل } 

، وجياب أن 6 جيب أن تكون عملياات النقال مكفولاة مان قبال رعياات معتمادة طبقاا  ألحكاام املاادة )ب(
 هبذه الوثيقةق. 1تناز حتحل غطاء بطاقة نقل بري دويل مطابقة للنموذج امللتنلخ يف املرفق 

 {2002أاير/مايو  12ودصل حيز النفاذ يف  ،ECE/TRANS/17/Amend.22 التعديل} 
 3تعليقات على املادة 

 بضائع ملخمة او ثقيلة ال  تعترب مبثابة املذ  ات الربية 
حتمل هُ نفس ا ثقيلة او ملخمة  خاصة مبثابة بضائعع حالة اعتربت مذ  ات بذية او مذ  ات 

ل ةةذون لع نفةةس الوقةةت  مسةةتو ية وال ضةةائع ةةل مةة  املذ  ةةات ملةةخمة وتكةةو   او ثقيلةةة  بضةةائع
املذ ورة ع الفصل الثالال   ( م  االتفاقية  ال حاجة إال ل طاقة نقل بذي دويل واحدة  حيمل 

 انت هذه   وإ ام  االتفاقيةأل  32ع املادّة  اامل ار إلي قسيماهتا املصادقة مجيع حتمل غال  ا و 
علةةةى املذ  ةةةة او  جيةةةب اوالا   احلةةةاوايتع مقصةةةورة ال ةةةح  او ع سةةةلعاا عاديةةةة املذ  ةةةات حتمةةةل 

ال ةذون امل ينةة ع الفصةل الثالةال  ا(   مةا جيةب خةتم  احلاوايت ا  تكو  قد استو ت م  ق ةل
 ألاو احلاوية مقصورة ال ح 

مذ  ةةات بذيةةة او مذ  ةةات خاصّةةة مةة   ذ( مةة  االتفاقيةةة ع حالةةة تصةةدي3 ا( 3ط ةة  احكةةام املةةادّة نت
 ة وتوريدها إىل بلد ،خذ يوجد به مكتب مجارك املقصةدألالذي يوجد به مكتب مجارك املغادر ال لد 

م  االتفاقية املتعلقة ابالست اد املققةت للمذ  ةات الربيةةأل  15ال تنط   احكام املادة  ع هذه احلالة
 وابلتايل  ال لزوم للمستندات اجلمذ ية  يما يتصل ابالست اد املققت ملثل هذه املذ  اتأل

  TRANS/WP.30/AC.2/59؛ والوثيقةة 2واملذ ة   40و 39  الفقةذات  TRANS/WP.30/AC.2/65}الوثيقة 
 {72  الفقذة .30/200TRANS/WP؛ والوثيقة 6واملذ    62و 61الفقذات  
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 إجذا ات النقل الربي الدويل واملواد الربيدية
الدوليةةةة لت سةةةي  وتنسةةةي  اقجةةةذا ات  ابالتفاقيةةةة  اي ( و قةةةاا للفصةةةل الثةةةاين مةةة  امللحةةة  اخلةةةاص

الربيديةةةة لكجةةةذا ات اجلمذ يةةةة اثنةةةا  نقل ةةةا  السةةةلعمذ يةةةة  اتفاقيةةةة  يوتةةةو املنقحةةةة(  ال ختضةةةع اجل
و   إجذا ات النقل الربي الدويل على املواد الربيدية ال  تعّذة  جيب عدم تط ي العابذأل لذلمل  

عنةد نقل ةا بواسةطة   يةةإجذا ات االحتاد الربيدي العةاملُ املعمةول هبةا حاليةاا  هنةا الذسةائل او الطةذود الربيد
 ألاو حلساهبا دوائذ اخلدمات الربيدية

  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95الوثيقة و  ؛17الفقذة   ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2008-3الوثيقة }
 {.2Corr. /2/95AC./30ECE/TRANS/WP ؛ والوثيقة28 الفقذة

 املبادئ )ج(
 4املادة 

قاال الااربي الاادويل لتلااديد أو إيااداع رسااوم و اارائب الن اتالبضااائع املنقولااة مبوجااب إجااراء ال هضااع 
 على الطريق. املكاتب اجلمركيةاسترياد أو تصدير عند 

 4املادة  تعليقات على
 الذسةوم والضةذائب املعذملةة للمخةاتذة(  3-8-0يذجى الذجوع إىل التعليقات علةى املةذ ذة التفسة ية 

  مذا قة املذ  ات الربية(أل 23وإىل املادة 
 د ع رسوم وملذائب االست اد او التصديذ او الضما  اقملاعاقعفا  م  

يتمثل امل دا األساسُ للنظم اجلمذ ية للنقل العابذ ع اقعفا  مة  د ةع رسةوم وملةذائب االسةت اد 
طلوبأل ومبا ا  ال ضائع املنقولة مبوجب املضما  الوالتصديذ على ال ضائع العابذة  شذيطة تقدمي 

ويل تكةةو  م ةةمولة بضةةما  ع  ةةل وقةةت  مبوجةةب ال ةةذون امل يّنةةة ع إجةةذا ات النقةةل الةةربي الةةد
اسةةةةت اد رسةةةةوم وملةةةةذائب  ب(   دنةةةةه ال يطلةةةةب اثنةةةةا  عمليةةةةة النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل د ةةةةع 3املةةةةادة 

 تةذة متعاقد م ارك ع عملية النقل الربي الدويلأل ايشكل ،خذ ع  ي او اي ملما   تصديذ او
 {28  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97الوثيقة و  ؛28لفقذة ا  ECE/TRANS/WP.30/240الوثيقةة }

 5املادة 
كقاعاادة عامااة، ال هضااع البضااائع املنقولااة مبوجااب إجااراءات النقاال الااربي الاادويل يف مركبااات بريااة  -1
 جمموعة مركبات أو حاوايت  كمة اإلغالق، للفحج عند مكاتب اجلمارك على الطريق. أو
االساتعمال جياوز للالطات اجلماارك يف حااالت اساتثنائية، وصاصاة يف حالاة  ومع ذلك، ومنعا  إلساءة -2

 االشتباه بوجود خمالفة، أن جتري فحصا  للبضائع عند  ذه املكاتب.
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 5للمادة  تفس يةمذ ذة 
ال تست عد هذه املادة احل  ع إجذا   حوص سذيعة على ال ضائع  ولكن ا ت دد على ا  تكو   0-5

بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  اتكفةةل إجةةذا تداا ع عةةددهاأل وع الواقةةع هةةذه الفحةةوص حمةةدودة جةة
جيةةةةب ا  يتفةةةة  بنةةةةد هةةةةذه ال طاقةةةةة املتعلةةةة    محايةةةةة ا ةةةةرب ممةةةةا تكفلةةةةه اقجةةةةذا ات الوتنيةةةةةأل  ةةةةأوالا 

علةةى الوائةة  اجلمذ يةةة الةة  قةةد تكةةو  مطلوبةةة ع بلةةد املغةةادرةأل هةةذا املدرجةةة ابل ضةةائع مةةع ال نةةود 
الةةة  تةةةتم عنةةةد املغةةةادرة  حتمي ةةةا عمليةةةات املذاق ةةةة  املةةةذور العةةةابذ واملقصةةةد ابقملةةةا ة إىل ا  بلةةةدا

 (أل19 لمادةالتفس ية لنظذ املذ ذة اوتصدق علي ا سلطات اجلمارك ع مكتب املغادرة  
 5م  املادة  2 الفقذةتعلي  على 

 علةى تلةب مة  متع ةدي عمليةات التفتةي  بنةا ا صات ع مكاتب اجلمةارك ع الطذية  او و الفح
 النقل

احلةةةاالت الةةة  تقةةةوم  ي ةةةا   5مةةة  املةةةادّة  2ع الفقةةةذة  ت ةةةمل احلةةةاالت االسةةةتثنائية امل ةةةار إلي ةةةا
مةة   بطلةةباثنةةا  الذّحلةةة  وع مكاتةةب اجلمةةارك ع الطذيةة  ا بفحوصةةات إمةةاالسّةةلطات اجلمذ يّةةة 

مثةةل  خمالفةةة اثنةةا  سةة  عمليةةة املةةذور العةةابذأل ع ع حصةةولمتع ةةدي النقةةل ع حالةةة شّةةمّل مةةن م 
صةات إال إ ا اعتةربت الطّلةب و تةذ ض إجةذا  الفحال السّةلطات اجلمذ يّةة اعلةى  هذه احلالة يتعني

ر  أل غ  مربر
م  متع د النقةل  تكةو  تكةاليف  بطلبالّسلطات اجلمذ ّية بفحص  ي ا تقوم  ال احلاالت ع 

 ي  علي ا   ضالا ع والتعل 1  الفقذة 46ألحكام املاّدة  اا اخلدمات على عات  هذا األخ   ت ق
 تطذا نتيجة الفحصألالّتكاليف األخذى ال  قد 

  TRANS/WP.30/AC.2/63ة الوثيقةةةةةة؛ و 3واملذ ةةةةةة   67و 66  الفقةةةةةةذات  TRANS/WP.30/196الوثيقةةةةةةة }
 {3واملذ    63الفقذة 
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 الفصل الثاين

 إصدار بطاقات النقل الربي الدويل
 ملؤولية اجلمعيات الضامنة

 6املادة 

ل طرف مان األطاراف املتعاقادة تفاويي رعياات لتقاوم بصادار بطاقاات نقال باري دويل إماا جيوز لك -1
مباشاارة أو عاان طريااق رعيااات مقابلااة، ولتعماال مبثابااة رعيااات  ااامنة، طاملااا كااان  ناااك امتثااال احلااد األد  

ذه الشااروط . وجيااوز سااحب التفااويي إذا ه تعااد  اا9للشااروط واملتطلبااات الااواردة يف اجلاازء األول ماان املرفااق 
 واملتطلبات ملتوفاة.

 {1999شباط/فرباير  17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
ال تُعتمد أي رعية يف أي بلد ما ه يكن  ماهنا يغطي أيضا  امللؤوليات القانونياة املتحملاة يف ذلاك  -2

ة عاان رعيااات أجنبيااة تنتلااب إىل نفااس البلااد فيمااا يتعلااق ابلعمليااات يف تاال بطاقااات نقاال بااري دويل صااادر 
 املنظمة الدولية اليت تنتلب إلي ا تلك اجلمعية نفل ا.

 6م  املادة  2تفس ية للفقذة  ةمذ ذ 
السةلطات اجلمذ يةة ل لةد مةا ا ثةذ مة  مجعيةة تتحمةل   تعتمةدجيوز مبوجب احكام هةذه الفقةذة ا   0-6-2

املضةطلع هبةا حتةت غطةا  ال طاقةات الصةادرة العمليةات  عة  ل من ةا املسةقولية القانونيةة الناشةئة 
 املقابلة هلاألاجلمعيات  ع ن ا او ع

لان حُ اللانة اإلدارية ملنظمة دولية بتويل ملؤولية التنظيم الفعال لنظاام  امان دويل و  أتذن -مكررا   2
زء الثالاث وُُينح التصريح طاملا استوفحل املنظمة الشروط واملتطلبات املنصوص علي ا يف اجل  ذا النظام. سري

 إذا ه َتعد  ذه الشروط واملتطلبات ملتوفاة. اإلذن. وللانة اإلدارية أن تلغي 9من املرفق 

 التعااااااااااااديلECE/TRANS/17/Amend.21 التعااااااااااااديل ؛ 2002أاير/مااااااااااااايو  12، ودصاااااااااااال حيااااااااااااز النفاااااااااااااذ يف
ECE/TRANS/17/Amend.31 2013تشرين األول/أكتوبر  10، ودصل حيز النفاذ يف} 

 6م  املادة  اا مكذر  2ية للفقذة مذ ذات تفس  
ب ةأ  سة   خطيةةتفاقةات ا ي ةا مبوجةب  األعضةا حتدد العالقةة بةني املنظمةة الدوليةة واجلمعيةات  1-مكذراا  0-6-2

 عمل نظام الضما  الدويلأل
 {2002ااير/مايو  12  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.21 }التعديل 

مكةةةةذراا ع اتفةةةةاق خطةةةةُ يةةةةربم بةةةةني جلنةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة  2-6و  و قةةةةاا للمةةةةادة املمنةةةة اق  يةةةةذد  2-مكذراا  0-6-2
االقتصةةةادية ألورواب واملنظمةةةة الدوليةةةةأل ويةةةنص االتفةةةاق علةةةى ا  تفةةةُ املنظمةةةة الدوليةةةة ابألحكةةةام 
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وا  متتثةةةل    ات الصةةةلة مةةة  االتفاقيةةةة  وا  حتةةةرتم اختصاصةةةات األتةةةذاة املتعاقةةةدة ع االتفاقيةةةة
لنقةل الةربي الةدويلأل وابلتوقيةع علةى االتفةاق  لداريةة وتل ةات اجمللةس التنفيةذي لقذارات اللجنة اق

أل ويسةةةذي االتفةةةاق ايضةةةاا علةةةى اق  تق ةةةد املنظمةةةة الدوليةةةة اهنةةةا تق ةةةل املسةةةقوليات الةةة  يفذملةةة ا 
 ب( ع حالةةةة قيةةةام املنظمةةةة الدوليةةةة 10  املةةةادة 8مسةةةقوليات املنظمةةةة الدوليةةةة الةةةواردة ع املذ ةةة  

 ةةا اعةةاله بط اعةةة وتوزيةةع بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل ب ةةكل مذ ةةزيأل وتعتمةةد اللجنةةة امل ةةار إلي
 اقدارية االتفاقأل

 {2006،ب/اغسطس  12خل حيز النفا  ع د  و ECE/TRANS/17/Amend.27 }التعديل 
ال جيوز جلمعية أن تصدر بطاقاات نقال باري دويل إال إىل األشاخاص الاذين ه يكان دصاوهلم إىل نظاام  -3
نقل الربي الدويل قد رفضته الللطات املختصة التابعة لألطراف املتعاقدة اليت يكون الشخج املعع مقيما  ال

 هبا أو ملتقرا  في ا.
 {1999شباط/فرباير  17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
خاص الااذين يلااتوفون احلااد ال جيااوز ماانح تاارصيج ابلوصااول إىل نظااام النقاال الااربي الاادويل إال لألشاا -4

هباذه االتفاقيااة. ودون اإلصااالل ابملااادة  9األد  للشاروط واملتطلبااات املشااار إلي ااا يف اجلازء الثاااين ماان املرفااق 
 يعد استيفاء  ذه املعايري مضموان . جيوز سحب اليصيج إذا ه 38
 {1999شباط/فرباير  17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
ابجلازء الثااين  9ُينح اإلذن ابلوصول إىل نظام النقال الاربي الادويل وفقاا  لإلجاراءات املبيناة يف املرفاق  -5

 من  ذه االتفاقية.
 {1999شباط/فرباير  17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }

 7املادة 
 اجلمعياااات الضاااامنة مااان اجلمعياااات النقااال الاااربي الااادويل املرسااالة إىل ال هضاااع اساااتمارات بطاقاااات 
ماان  وتُعفاىتصادير الو  االساتريادتلاديد رساوم و ارائب  مللاؤوليةأو مان املنظماات الدولياة،  املقابلاةاألجنبياة 

  ظورات وقيود االسترياد والتصدير.
 8املادة 

ترياد تتع ااد اجلمعيااة الضااامنة بتلااديد مبااالحل تصاال إىل احلااد األقصااى ماان قيمااة رسااوم و اارائب االساا -1-1
والتصاادير، ابإل ااافة إىل أيااة فائاادة علااى التخلااف عاان التلااديد تكااون ملااتحقة مبوجااب القااوانني والالئحااة 
اجلمركيااة للطاارف املتعاقااد الااذي ثبااحل فيااه وقااوع خمالفااة أفضااحل إىل مطالبااة  ااد اجلمعيااة الضااامنة فيمااا يتعلااق 

 عاان تلااديد  ااذه املبااالحل  ااامنة  بعمليااة ماان عمليااات النقاال الااربي الاادويل. وتكااون اجلمعيااة ملااؤولة قااانوان  
 متضامنة  مع األشخاص امللتحقة من م  ذه املبالحل. 
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 {2012أيلول/سبتمرب  13، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30}التعديل 
 8م  املادة  1تعليقات على الفقذة 

 داريةاقغذامات ال
مة   1الفقةذة و قمةا نصةت عليةه منة  ال ت مل املسقولية القانونية ال  تتحمل ا اجلمعيةات الضةا

    الغذامات اقدارية او العقوابت املالية األخذىأل8املادة 
 {3  املذ   .2/29AC./30TRANS/WPالوثيقة و  ؛70-68الفقذات   .30/137TRANS/WPالوثيقة }

 امل الم اقملا يةحتصيل 
التعويضةات ية مثةل لسلطات اجلمةارك بتحصةيل م ةالم إملةا  8م  املادة  2و 1تسميف الفقذات  

 م  حامل ال طاقة إ ا رات  لمل ملذوراياأل املصفاة وسائذ العقوابت املالية 
 {69الفقذة   .30/137TRANS/WPالوثيقة و  ؛55-52الفقذات   .30/135TRANS/WPالوثيقة }

ير  يف احلاالت اليت ال تنج في ا قوانني ولوائح طرف متعاقد على تلديد رسوم و رائب اساترياد أو تصاد -2
أعااله، يكاون علاى اجلمعياة الضاامنة أن تتع اد  ن تقاوم، حلاب نفاس الشاروط،  1كما نصحل على ذلاك الفقارة 

 بتلديد مبلحل يلاوي يف مقداره رسوم و رائب االسترياد أو التصدير وأية فائدة على التخلف عن التلديد.
 8م  املادة  2تفس ية للفقذة  مذ ذة

احكةام هةذه الفقةذة   تنط ة  8مة  املةادة  1لفقةذة امل ةمول ابلنةوع ع حالة وجةود خمالفةات مة  ا 0-8-2
حيةةةال تةةةنص قةةةوانني ولةةةوائيف تةةةذة متعاقةةةد علةةةى تسةةةديد م ةةةالم غةةة  رسةةةوم وملةةةذائب االسةةةت اد 

  ين غةُ اال يتجةاوز التصديذ  مثل م الم غذامات إداريةة او عقةوابت ماليةة اخةذىأل ومةع  لةمل او
االسةةت اد او التصةةديذ الةة   ةةا  مةة  املقةةدر هلةةا ا  تسةةديده قيمةةة رسةةوم وملةةذائب  امل لةةم الواجةةب

تكةةو  مسةةتحقة إ ا  انةةت ال ضةةائع مسةةتوردة او مصةةدرة و قةةاا لألحكةةام اجلمذ يةةة املتعلقةةة هبةةاأل 
 ف ع  التسديدأللّ تخع حالة الاية  وائد  وتنضاة إىل هذا امل لم

 {1987اغسطس /،ب 1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل } 
جيوز لكل طرف متعاقد أن يقرر احلد األقصى للمبلحل الواجب الدفع عن كل بطاقاة نقال باري دويل،  -3

 أعاله. 2و 1الذي جيوز مطالبة اجلمعية الضامنة بدفعه ابالستناد إىل أحكام الفقرتني 
 8م  املادة  3تفس ية للفقذة  ةمذ ذ 

لكةل بطاقةة نقةل  يةورو 100 000م يسةاوي هذه الفقذة األتةذاة املتعاقةدة بتحديةد م لةتوصُ  0-8-3
مةة  اجلمعيةةة الضةةامنةأل امةةا ع املطال ةةة بةةه بةةذي دويل  ابعت ةةاره احلةةد األقصةةى للم لةةم الةةذي ميكةة  

امل ينةة ايضةاا العت ةة مسةتوايت  مياهتةا   تجةاوزتحالة نقل الكحةول والت ةم الةواردة تفاصةيل ا ادره و 
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قصةةى للم لةةم املمكةة  املطال ةةة بةةه مةة  اجلمعيةةة احلةةد األتذ ةةع ادره  جيةةوز لسةةلطات اجلمةةارك ا  
 دوالر امذيكُ: 200 000الضامنة إىل م لم يساوي 

 ا ثةذاو  ع املائةة 80ا ّور بقوام  حويل م  حيال احلجم ي لم الكحةول االثيةلُ غيةذ  (1 
 ؛(22.07.10رمز النظام املنّس :  

  ع املائةةة 80جةةم يقةةل عةة  ا ةةّور بقةةوام  حةةويل مةة  حيةةال احلالكحةةةول االثيلةةُ غةة   (2 
واملسةةةةةةةكذات الكحوليةةةةةةةة والذوحيةةةةةةةات املعطةةةةةةةذة وغ هةةةةةةةا مةةةةةةة  امل ةةةةةةةذوابت الكحوليةةةةةةةة  

رمةةز النظةةام   واملستحضةةذات الكحوليةةة املذ  ةةة مةة  النةةوع املسةةتعمل لصةةناعة امل ةةذوابت
 ؛(22.08املنّس : 

رمةةةز   اا واللفا ةةةات الةةة  حتةةةةوي ت غةةة السةةةيجار املقطةةةوع الطةةةذ ني( وال ةةة وت السةةةيجار  (3 
 ؛(24.02.10 النظام املنّس :

 ؛(24.02.20 رمز النظام املنّس :  اا السجايذ ال  حتوي ت غ (4 
رمةةةز النظةةةام املنّسةةة : ت ةةةم التةةةدخني سةةةوا  حيةةةوي او ال حيةةةةوي بدائةةةةل ت ةةةم  يةةةة نسةةة ة   (5 

 أل(24.03.19و 24.03.11
 100 000م لةم يسةاوي ع لضةامنة احلد األقصى للم لم املمك  املطال ة بةه مة  اجلمعيةة احبصذ يوصى 
 إ ا مل تتجاوز  ئات الت م والكحول املذ ورة اعاله الكميات التالية:يورو 

 لرت 300 (1 
 لرت 500 (2 
 قطعة 40 000 (3 
 قطعة 70 000 (4 
  يلوغذامأل  100 (5 

 لت ةةةم والكحةةةولاوجيةةب إدرا  الكميةةةات ابلتحديةةةد  اللةةرتات والقطةةةع والكيلوغذامةةةات( مةة   ئةةةات 
   ع بيا  ال ضائع الوارد ع بطاقة النقل الربي الدويلألذ ورة اعالهامل
والتعديل  ؛1994ت ذي  األول/ا توبذ  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.17لتعديل ا}

ECE/TRANS/17/Amend.18 والتعةةةةةةةةةةةةةديل  ؛1995،ب/اغسةةةةةةةةةةةةةطس  1  ودخةةةةةةةةةةةةةل حيةةةةةةةةةةةةةز النفةةةةةةةةةةةةةا  ع
ECE/TRANS/17/Amend.30؛ والتعةةةةةةةةةةةديل 2012ايلول/سةةةةةةةةةةة تمرب  13فةةةةةةةةةةةا  ع   ودخةةةةةةةةةةةل حيةةةةةةةةةةةز الن
ECE/TRANS/17/Amend.32   ؛ والتعةةةةةديل 2015 ةةةةةانو  الثاين/ينةةةةةايذ   1ودخةةةةةل حيةةةةةز النفةةةةةا  ع
ECE/TRANS/17/Amend.34   2018متوز/يوليه  1ودخل حيز النفا  ع} 
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 3-8-0التفس ية  املذ ذةتعلي  على 
 الذسوم والضذائب املعذملة للمخاتذة

ال ضةةةائع املنقولةةةة مبوجةةةب نظةةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويل  ال ختضةةةعمةةة  االتفاقيةةةة   4 للمةةةادة ت قةةةاا 
لتسةةةديد او إيةةةداع ايةةةة رسةةةوم وملةةةذائب اسةةةت اد او تصةةةديذ م مةةةا  ةةةا  األمةةةذ  حةةةط ولةةةو  انةةةت 

دوالر امذيكةةُ عةة   50 000الذسةةوم والضةةذائب املعذملةةة للمخةةاتذة تتجةةاوز امل لةةم ا ةةدد مبقةةدار 
دوالر امذيكةُ عة   000 200بطاقة النقل الربي الدويل العادية  وم لم  ال حنات املنقولة مبوجب

ال ةةحنات املنقولةةة مبوجةةب بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل اخلاصةةة "ابلت ةةم والكحةةول"  او اي م لةةم 
 مماثل حتدده سلطات اجلمارك الوتنيةأل 

؛ 76و 75قةةذات    الفTRANS/WP.30/137؛ والوثيقةةة 35و 34  الفقةةذات  TRANS/GE.30/59}الوثيقةةة 
 ؛2  املذ ة  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1؛ والوثيقةة 25  الفقةذة TRANS/WP.30/159والوثيقة 
 {31الفقذة   .2/105AC./30ECE/TRANS/WPوالوثيقة 

تباادأ امللااؤولية القانونيااة الاايت تتحمل ااا اجلمعيااة الضااامنة جتاااه ساالطات البلااد الااذي يقااع فيااه مكتااب  -4
ة، منااذ حلظااة قبااول مكتااب اجلمااارك لبطاقااة النقاال الااربي الاادويل. ويف البلاادان التاليااة الاايت تُنقاال رااارك املغااادر 

عرب ا البضائع مبوجب نظام النقل الربي الدويل، تبدأ  ذه امللاؤولية مناذ حلظاة دصاول البضاائع  اذه البلادان 
، عندما يقبال 26من املادة  2و 1أو يف حالة تعليق النقل يف إطار نظام النقل الربي الدويل مبوجب الفقرتني 
 مكتب اجلمارك الذي ُتلتأنف فيه عملية النقل بطاقة النقل الربي الدويل. 

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }

يل ال تقتصااار ملاااؤولية اجلمعياااة الضاااامنة علاااى تغطياااة البضاااائع املدرجاااة يف بطاقاااة النقااال الاااربي الااادو  -5
فحلااب، باال تغطااي أيضااا  أيااة بضااائع، ولااو ه تكاان مدرجااة يف البطاقااة، قااد تكااون  فوتااة يف اجلاازء احملكاام 

 اإلغالق من املركبة الربية أو يف احلاوية املختومة. وال تشمل  ذه امللؤولية أية بضائع أصر .
 8م  املادة  5تفس ية للفقذة  مذ ذة

ع بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي غةةة  مدرجةةةة ب ةةةأ  بضةةةائع لضةةةامنة ااجلمعيةةةة  إىلإ ا قذةةةدم تلةةةب تسةةةديد  0-8-5
الةةة  بنةةةت علي ةةةا راي ةةةا    ال ضةةةائع  انةةةت  الوقةةةائعالةةةدويل  يكةةةو  علةةةى اقدارة املعنيةةةة ا  ت ةةةني 

 املختومةأل احلاويةع مستوع ة ع اجلز  ا كم اقغالق م  املذ  ة الربية او 
{؛ 1985،ب/اغسةةةةطس  1  ع   ودخةةةةل حيةةةةز النفةةةةاECE/TRANS/17/Amend.6التعةةةةديل } 

 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }
ماان  ااذه املااادة، يفاايض أن تفاصاايل  2و 1ألغااراض حتديااد الرسااوم والضاارائب املااذكورة يف الفقاارتني  -6

 البضائع كما  ي مدرجة يف البطاقة، صحيحة، يف غياب دليل على عكس ذلك.
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 8م  املادة  6تفس ية للفقذة  ةمذ ذ 

إ ا مل توجةةةد ع بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل خصةةةائص مفصةةةلة مبةةةا يكفةةةُ للتمكةةةني مةةة   -1 0-8-6
 ألابلتحديدحتديد الذسوم على ال ضائع  جيوز لألتذاة املعنية تقدمي ما يدل على ت يعت ا 

ال عالقةةة لةةه بط يعةةة رسةةوم وملةةذائب  ال بسةةعذ جةةزاع تذفةةذا ع حالةةة عةةدم تقةةدمي اي دليةةل  -2 
ع ا ةددة اخلصةائص تفاصةيل  على سعذ قابل للتط ي  على نوع ال ضائع الة  ت ةمل ا  وإمناال ضائع 

 بطاقة النقل الربي الدويلأل
 8من املادة  7الفقرة ُحذفحل 

 {2012أيلول/سبتمرب  13، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }

 8م  املادة  7 تفس ية للفقذة ةمذ ذ 

 8م  املادة  7التفس ية للفقذة  حذذ ت املذ ذة 0-8-7
 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل } 

 9املادة 

حتدد اجلمعية الضامنة مدة صاالحية بطاقاة النقال الاربي الادويل، وذلاك بتحدياد درياخ هناائي ال جياوز  -1
 طاقة من أجل قبوهلا لد  مكتب رارك املغادرة.بعده تقدمي الب

بشرط قبول مكتب رارك املغادرة لبطاقة النقل الربي الادويل يف التااريخ الن اائي للصاالحية أو قبلاه، كماا  -2
ماان  ااذه املااادة، تظاال البطاقااة صاااحلة حاال هنايااة عمليااة النقاال الااربي الاادويل عنااد  1 ااو منصااوص عليااه يف الفقاارة 

 قصد.مكتب رارك امل
 10املادة 

 تتم تصفية عملية النقل الربي الدويل دون أتصري. -1
 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }

حني تكون سلطات اجلماارك يف طارف متعاقاد ماا قاد قاماحل بتصافية عملياة نقال باري دويل، ال يعاود  -2
، إال إذا كانحل شا ادة 8من املادة  2و 1د املبالحل املذكورة يف الفقرتني بمكاهنا مطالبة اجلمعية الضامنة بلدا

انت اء عملية النقل الربي الدويل قد مت احلصاول علي اا بطريقاة غاري ساليمة أو احتيالياة، أو ه يكان قاد حاد  
 إهناء للعملية.

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }

 {2012أيلول/سبتمرب  13، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30ديل التع}
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 10تفس ية للمادة  مذ ذة
نت ةا  عمليةة النقةل الةربي الةدويل اهنةا مت احلصةول علي ةا بطذيقةة خاتئةة او احتياليةة اتعترب ش ادة  0-10-1

حةاوايت م يةأة حينما تكو  عمليةة النقةل الةربي الةدويل قةد اجنةزت بواسةطة مقطةورات شةح  او 
كت ف سو  تصذة مثل استعمال وائ  مزيفة او غة  صةحيحة  ألغذاا احتيالية  او حينما يذ 

 لمل  او حينما تكو  هذه ال  ادة إىل او است دال ال ضائع او التالعب ابألختام اجلمذ ية وما 
 قد مت احلصول علي ا بوسائل اخذى غ  م ذوعةأل

 {2002ااير/مايو  12ودخل حيز النفا  ع   ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 
ت ةمل ع ةارة "او مل يكة  قةد حةةدري إهنةا  للعمليةة" احلةاالت الة  تكةةو   ي ةا شة ادة اقهنةا  قةةد  0-10-2

 زذورتأل
 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل } 

 11املادة 
 الدويل، تقوم الللطات املختصة مبا يلي: يف حالة عدم تصفية عملية النقل الربي 

 إصطار حامل بطاقة النقل الربي الدويل على عنوانه املذكور يف البطاقة بعدم التصفية؛ )أ(
 إصطار اجلمعية الضامنة بعدم التصفية.  )ب(

وتقوم الللطات املختصاة بصطاار اجلمعياة الضاامنة يف صاالل فاية ال تتاااوز سانة واحادة مان درياخ 
بطاقة النقل الربي الدويل تلك الللطات وال تتااوز اللنتني عندما تكون شا ادة إهنااء عملياة قبول 

 النقل الربي الدويل مزورة أو مت احلصول علي ا بطريقة غري سليمة أو احتيالية.
 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21}التعديل 

 {2012أيلول/سبتمرب  13، دصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }
 11م  املادة  1 تفس ية للفقذة مذ ذة

  تذيقة اقخطار خطياا مرتو ة للت ذيع الوت أل 0-11-1
  {2002ااير/مايو  12  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 

 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }
 11م  املادة  1تعليقات على الفقذة 

 تسديد الذسوم والضذائب
  "تسديد الذسوم والضذائب" 11م  املادة  1على الفقذة  التعلي  حذذة
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  .2/105AC./30ECE/TRANS/WPالوثيقة و  ؛2املذ     .1Rev./2/2010/3AC./30ECE/TRANS/WPالوثيقة }
 {31 الفقذة

 خطاراتاحلد الزم  لك
بطاقةةات النقةةل الةةربي  تصةةفية يمةةا يتعلةة  ابحلةةد الةةزم  قخطةةار اجلمعيةةة الوتنيةةة الضةةامنة بعةةدم 

تذيقةةة إث ةةات  امةةاالةةدويل  يكةةو  اتريةة  االسةةتالم  ولةةيس اتريةة  اقرسةةال  هةةو التةةاري  احلاسةةمأل 
يث ةةةةت اقخطةةةةار   ةةةةُ مرتو ةةةةة لةةةةكدارة اجلمذ يةةةةة املعنيةةةةة  الربيةةةةد املسةةةةجل مةةةةثالا هةةةةو مبثابةةةةة دليةةةةل 

 اجلمعية الوتنية الضامنة مسقولة قانوراأل تظلاالستالم(أل وع حالة  اوز احلد الزم   ال 
 47  الفقةةةةةذات  TRANS/GE.30/35الوثيقةةةةةة و  ؛28  الفقةةةةةذة TRANS/GE.30/AC.2/12الوثيقةةةةةة }
 }15و 14  الفقذات  .11GRCC//30TRANS/GEالوثيقة و  ؛48و

 اجلمعيات الضامنة /اجلمعية إخطار
ابحلةةاالت الضةةامنة  سةةذع مةةا ميكةة   مجعيت ا/مجعياهتةةا الوتنيةةةغةةُ للسةةلطات اجلمذ يةةة إخطةةار ين 

 النقل الربي الدويلأل   اي ع حالة عدم تصفية عملية11م  املادة  1 امل مولة ابلفقذة
 {5واملذ   ؛ 2/59AC./30TRANS/WP.  46الوثيقة ؛ و 26  الفقذة .30/192TRANS/WPالوثيقة }

 طاقة النقل الربي الدويلإخطار حامل ب
املةةةةذ ذتني ه ع ةةةةةةار إليةةةةةةامل الةةةةدويل ذي ةةةةةةةةصةةةةاحب بطاقةةةةة النقةةةةل ال  ميكةةةة  الو ةةةةا  ب ةةةةذن إخطةةةةار

   رسال خطاب مسّجل 2-11-0و 1-11-0التفس يتني 
 46  الفقةةةةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/59الوثيقةةةةةةة ؛ و 26  الفقةةةةةةذة TRANS/WP.30/192الوثيقةةةةةةة }

 {5 واملذ  

ملاتحقا ، جياوز لللالطات املختصاة،  8من املادة  2و 1ح تلديد املبالحل املذكورة يف الفقرتني حينما يصب -2
بقدر اإلمكان، أن تطلب  ذا التلديد من الشخج امللؤول أو األشاخاص امللاؤولني مباشارة، قبال أن تعماد إىل 

 مطالبة اجلمعية الضامنة.
 {2012أيلول/سبتمرب  13، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }

 11م  املادة  2تفس ية للفقذة  مذ ذة

ت ةةةمل اجل ةةةود الةةة  يتعةةةني علةةةى السةةةلطات املختصةةةة ا  ت ةةةذهلا ملطال ةةةة ال ةةةخص او األشةةةخاص  0-11-2
  إرسةال مطال ةة التسةديد إىل حامةل بطاقةة النقةل الةربي الةدويل اقل ما ت ةملاملسقولني ابلتسديد  

ال طاقةةة  او ال ةةخص او األشةةخاص املسةةقولني  إ ا  ةةانوا خمتلفةةني   علةةى عنوانةةه املةةذ ور ع هةةذه
الةةذي  تث ةةت مسةةقوليت م مبوجةةب الت ةةذيع الةةوت أل وجيةةوز اجلمةةع بةةني مطال ةةة التسةةديد املوج ةةة إىل 

  ا( م  هذه املادةأل1 حامل بطاقة النقل الربي الدويل واقخطار امل ار إليه ع الفقذة
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 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.30لتعديل }ا  
 اد اجلمعياة الضاامنة يف غضاون ثالثاة  8من املادة  2و 1تُقدم املطالبة ابملبالحل املذكورة يف الفقرتني  -3

، أو أن شاا ادة  أشاا ر بعااد التاااريخ الااذي أحيطااحل فيااه اجلمعيااة علمااا   ن عمليااة النقاال الااربي الاادويل ه تصااف 
نقاال الااربي قااد مت احلصااول علي ااا بطريقااة غااري سااليمة أو احتياليااة، ويف أجاال ال يتعااد  عااامني انت اااء عمليااة ال

اعتبااارا  ماان ذلااك التاااريخ. ولكاان يف احلاااالت املتعلقااة بعمليااات النقاال الااربي الاادويل الاايت تصاابح، صااالل ماادة 
الواقعاة علاى الشاخج  العامني املذكورة أعااله، مو اع إجاراءات إدارياة أو قانونياة تتصال ابلتزاماات التلاديد

من  ذه املاادة، جياوز تقادمي أي مطالباة ابلتلاديد يف غضاون عاام مان  2األشخاص املشار إلي م يف الفقرة  أو
 التاريخ الذي يصبح فيه قرار الللطات املختصة أو احملاكم قابال  للتنفيذ.

 {2012أيلول/سبتمرب  13، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }
 11 م  املادة 3مذ ذات تفس ية للفقذة 

جيب على سلطات اجلمارك لدى اختا ها قةذاراا ابق ةذا  او عةدم اق ةذاد عة  ال ضةائع او املذ  ةة   0-11-3-1
وحةةةني تكةةةو  لةةةدي ا وسةةةائل اخةةةذى ع القةةةانو  حلمايةةةة املصةةةا  الةةة  تتحمةةةل املسةةةقولية عن ةةةا  

تسةةديد الذسةةوم والضةةذائب و وائةةد التخلةةف عةة   تتةةأثذ بكةةو  اجلمعيةةة الضةةامنة مسةةقولة عةة  اال
 التسديد ال  جيب ا  يتحمل ا حامل ال طاقةأل

 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل } 
وجيوز للسلطات املختصة ا  ت لم اجلمعيةة الضةامنة    اقجةذا ات اقداريةة او القانونيةة املتعلقةة  0-11-3-2

اجلمعيةةة   بةةالغابلتةةزام التسةةديد قةةد بةةدا اختا هةةاأل وع مجيةةع األحةةوال  تقةةوم السةةلطات املختصةةة 
 تلمل امل لةأل انقضا إهناؤها بعد م لة السنتني  ق ل  ميك الضامنة ابقجذا ات ال  

 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل } 
 11م  املادة  3تعلي  على الفقذة 

 املطال ة بد ع الذسوم والضذائب
 تعةةةذا جةةةةز  مةةةة بنسةةةة  مةةةة  الوائةةة   ات الصةةةةلةأل و  حالةةةةة  املطال ةةةةة ابلةةةد عجيةةةب ا  تذةةةةدعم 

املطال ةة ابلتعةويض عة  د ةع الذسةوم والضةذائب  زئةة املختصةة  ملخالفةة ين غةُ للسةلطاتال ضائع 
دو  اقخةةالل  ي مةة  األحكةةام و أل 8ة مةة  املةةاد 2و 1م ةةار إليةةه ع الفقةةذتني   مةةا هةةو  ةامل ذبةة

الوتنيةةة املتعلقةةة ابحلةة  ع االسةةتئناة  ين غةةُ للجمعيةةة الضةةامنة احلصةةول علةةى دليةةل بةةديل علةةى 
املخطةذة االنت ا  م  عملية النقل الربي الدويل  وعلي ةا ا  تقةدم الةدليل إىل السةلطات املختصةة 

 ألالدويل يالنقل الرب بعدم تصفية عملية 
 {2  املذ   1Rev./2/2010/3AC./30RANS/WP.ECE/T}الوثيقة 
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تقوم اجلمعية الضامنة بتلديد املبالحل املطاَلب هبا يف غضون فية مدهتا ثالثاة أشا ر اعتباارا  مان درياخ  -4
 تقدمي املطالبة ابلتلديد  د ا.

 {2012أيلول/سبتمرب  13، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }
 11 م  املادة 4للفقذة  تفس ية مذ ذة

تسةةديد امل ةةالم امل ةةار إلي ةةا ع   إ ا تذلةةب مةة  مجعيةةة ملةةامنة  و قةةاا لكجةةذا  امل ةةني ع هةةذه املةةادة 0-11-4
عةة  هةةذا التسةةديد ع غضةةو  احلةةد الةةزم  املقةةذر  اجلمعيةةة وقصةةذت 8مةة  املةةادة  2و 1الفقةةذتني 
ختصةةةة ا  تعتمةةةد علةةةى الالئحةةةة نصةةةت عليةةةه االتفاقيةةةة  جيةةةوز للسةةةلطات امل اشةةة ذ الةةةذيبثالثةةةة 

هةةذه احلةةاالت تقصةة اا ع مثةةل الوتنيةةة ع املطال ةةة بتسةةديد امل ةةالم املسةةتحقة  أل  األمةةذ يعةة  ع 
امل لةةة الزمنيةةة  وتسةةذيتنفيةةذ عقةةد ملةةما  دخلةةت  يةةه اجلمعيةةة الضةةامنة مبوجةةب القةةانو  الةةدويلأل 

ابست ارة املنظمة الدولية امل ار إلي ا ايضاا ع حالة قيام اجلمعية الضامنة  عند استالم املطال ة  
 املطال ةأل م ب أ  موقف ا  6م  املادة  2ع الفقذة 

 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل } 
 تعاد املبالحل امللددة إىل اجلمعية الضامنة إذا ثبحل مبا يُر ي الللطات املختصة، صاالل فاية العاامني -5

التالية لتاريخ تقدمي مطالباة التلاديد  اد ا، عادم ارتكااب أي خمالفاة فيماا يتعلاق بعملياة النقال الاربي الادويل 
 املعنية. وجيوز لديد م لة اللنتني وفقا  للتشريع الوطع.

 {2012أيلول/سبتمرب  13، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }
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 الفصل الثالث
 مبوجب بطاقة النقل الربي الدويل نقل البضائع

 التصديق على املركبات واحلاوايت )أ(
 12املادة 

يتعني على كل مركبة برية، لكي تندرج يف إطار أحكام الفرعني )أ( و)ب( من  ذا الفصل، فيما يتصل ببنيت ا  
ات صادقا  علي اا وفقاا  لإلجاراءهباذه االتفاقياة، كماا جياب أن تكاون م 2الشروط املبينة يف املرفاق  وجت يز ا، أن تلتويف

 .4هبذه االتفاقية. وتكون ش ادة التصديق علي ا متطابقة مع النموذج امللتنلخ يف املرفق  3يف املرفق  احملددة
 12تعليقات على املادة 

 ش ادة التصدي 
 3-الةفابلقطةع جيةب ا  تكةو   4الةوارد ع املذ ة   لكُ تكو  ش ادة التصدي  مطابقةة للنمةو  

 ألشطذي لى عمطوي  
؛ 30-27الفقةةةذات   TRANS/WP.30/157الوثيقةةةة و  ؛33الفقةةةذة   TRANS/GE.30/10الوثيقةةةة }
 {6  املذ   .2/35AC./30TRANS/WPالوثيقة و 

 التزويد ب  ادة تصدي  ولوحة تصدي 
ابالتفاقيةةة  علةةى املذ  ةةة  4   مةةا هةةو منصةوص عليةةه ع املذ ةة  التصةةدي ين غةُ ا  توملةةع شةة ادة 

ابالتفاقيةأل وع حالة نقةل  2م  املذ    1املادة   ما ورد وصف  لمل ع    ح على مقصورة ال
  )ي  1-0ع املةةةةةذ ذة التفسةةةةة ية  6قابةةةةةةل للتفكيةةةةةمل   مةةةةةا هةةةةةةو موملةةةةةةيف  ةةةةةةُ املذ ةةةةة   هيكةةةةةل

مة      اجلةز  الثةاين7تصدي    ما هو منصوص عليه ع املذ ة  الحاوية  ين غُ إلصاق لوحة  او
 احلاوية املصدق علي األعلى ابل للتفكيمل املصدق عليه او الق اهليكلاالتفاقية  على 

 {17  الفقذة .2/39AC./30TRANS/WPالوثيقة و  ؛38الفقذة   .30/168TRANS/WPالوثيقة }
 13املادة 

لكي تندرج احلاوايت يف إطاار الفارعني )أ( و)ب( مان  اذا الفصال، جياب أن تكاون مشايدة حلاب   -1
، كماا جياب أن تكاون مصادقا  علي اا وفقاا  لإلجاراءات احملاددة يف 7ن املرفاق الشروط املبيناة يف اجلازء األول ما

 اجلزء الثاين من ذلك املرفق.
أما احلاوايت املصدق علي ا ألغراض نقل البضائع حتحل أصتام اجلمارك وفقا  لالتفاقية اجلمركية بشأن  -2

األمام املتحادة، أو االتفاقياة اجلمركياة  ، أو االتفاقات الناشئة عن اا املربماة حتاحل رعاياة1956 احلاوايت، لعام
، أو أياة صاكوك دولياة قاد تلغاي أو تعادل  اذه االتفاقياة، فُتعتارب ممتثلاة ألحكاام 1972 بشأن احلاوايت لعام

 أعاله وجيب قبوهلا ألغراض النقل مبوجب إجراء النقل الربي الدويل بدون تصديق آصر. 1الفقرة 
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 14املادة 
حلااق يف رفااي االعااياف بصااالحية التصااديق علااى املركبااات أو احلاااوايت حيااتفك كاال طاارف متعاقااد اب -1

أعاااله. ومااع ذلااك ينبغااي أن تتانااب األطااراف  13و 12تلااتويف الشااروط املبينااة يف املااادتني  الربيااة الاايت ال
 املتعاقدة أتصري عملية النقل حينما تكون النقائج املكتشفة  ئيلة األمهية وال تنطوي على أي صطر هتريب.

قباال االسااتخدام ماارة أصاار  ألغااراض نقاال البضااائع حتااحل أصتااام اجلمااارك ينبغااي، يف حالااة أيااة مركبااة  -2
حاوية برية ه تعد تلتويف الشاروط الايت تاربر التصاديق علي اا، إماا إعادهتاا إىل حالت اا األصالية، أو عر ا ا  أو

 على التصديق جمددا .

 دويلالربي النقل الابلنقل حتحل غطاء بطاقة املتعلق اإلجراء  )ب(
 15املادة 

ال تُطلب أية واثئق رركية صاصة فيماا يتعلاق ابالساترياد املؤقاحل ملركباة برياة أو جمموعاة مركباات أو حاوياة  -1
حتمل بضائع حتحل غطاء نظام النقال الاربي الادويل. كماا ال يُطلاب أي  امان فيماا يتصال ابملركباة الربياة أو جمموعاة 

 املركبات أو احلاوية.
ماان  ااذه املااادة أي طاارف متعاقااد ماان املطالبااة بلااام اإلجااراءات املنصااوص  1أحكااام الفقاارة ال لنااع  -2

علي ااا يف لوائحااه الوطنيااة مبكتااب رااارك املقصااد، وذلااك بغيااة  اامان إعااادة تصاادير املركبااة الربيااة أو جمموعااة 
 املركبات أو احلاوية، مبارد إجناز عملية النقل الربي الدويل.

 15مذ ذة تفس ية للمادة 
للتسةجيل   مةا هةو احلةال ع بعةض ال لةدا    املذ  ات غ  اخلاملعةتن أ بعض الصعوابت ع حالة  قد 0-15

تكةةةو  الوائةةة  اجلمذ يةةةة مطلوبةةةة مةةة  اجةةةل السةةةما   ب ةةةأ  املقطةةةورات او شةةة ه املقطةةةورات  حينمةةةا ال
مايةةةة الكا يةةةة احل مةةةنيمةةع أت 15ابلةةدخول املققةةةتأل  فةةُة هةةذه احلالةةةة يكةةةو  مةةة  املمكةة  التقيةةةد ابملةةةادة 

 1 القسةةةيمتنيللسةةلطات اجلمذ يةةة  و لةةةمل بتسةةجيل خصةةةائص هةةذه املذ  ةةةات  الصةةنع واألرقةةةام( علةةى 
 املقابلة هلاأل الكعوبم  بطاقة النقل الربي الدويل ال  تستعمل ا ال لدا  املعنية  وعلى  2و

 15تعليقات على املادة 
 الوائ  اجلمذ ية

القسةةةيمات الةةة  ألغةةةذاا الفحةةةص  تذسةةةتعمل  عةةة  املذ  ةةةة  نظةةةذاا لعةةةدم املطال ةةةة بوثيقةةةة او ملةةةما
ال يثة  ايةة م ةكلة     ع حالةة حدوثةه املذ  ة  تدم عند نقطة الدخول ونقطة املغادرةأل  تذفصل

مةة  االتفاقيةةةأل وع حالةةة ةةةذد اختفةةا  املذ  ةةة جيةةب اختةةا  إجةةذا ات مبوجةةب  41ع ملةةو  املةةادة 
  لو الة الناقلة امل ني عنواهنا على بطاقة النقل الربي الدويلألالقانو  الوت  للمطال ة بتعويض م  ا

 {27و 26  الفقذات  .30/10TRANS/GEالوثيقة }
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 اقجذا ات اجلمذ ية
 حذذة التعلي 

 {44  الفقذة 30/294TRANS/WP.-ECE الوثيقة}
 ال  تقوم بعمليات نقل بذي دويلاملعاملة اجلمذ ية لوحدات اجلذارات 

املنفصلة ب أ  السما  ابلدخول املققت لوحدة جذار مسجلة ع اخلار   ين غُ لتجنب املعاملة 
حلامةةل بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ا  ي ةة  إىل ارقةةام تسةةجيل وحةةدة اجلةةذار علةةى غةةالة ال طاقةةة 

ع حالةةةة ومسةةةتنداهتاأل ودو  اقخةةةالل بتط يةةة  األحكةةةام األخةةةذى التفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل  
ر اثنةا  عمليةة النقةل الةربي الةدويل  ين غةُ حلامةل ال طاقةة إدخةال التصةوي ات وحدة اجلذا است دال

الزمنيةةةة السةةةليمة علي ةةةا  واحلصةةةول علةةةى تصةةةدي  السةةةلطات اجلمذ يةةةة علي ةةةا  ع خةةةالل امل لةةةة 
اجلذار املستعاا  ا  تعامَل وحدةا ددة وو قاا لكجذا ات ال  حتددها الالئحة الوتنيةأل وين غُ 

 ألللت ذيعات الوتنيةت قاا تعد تقوم بعملية نقل بذي دويل  عن ا  ال  مل 
  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91الوثيقةةةةةةة و  ؛12  الفقةةةةةذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007-6الوثيقةةةةةة }  

 {25الفقذة 
 16املادة 

لوحااة معدنيااة ملااتطيلة تو ااع نقاال بااري دويل،  بعمليااةمركبااة بريااة أو جمموعااة مركبااات قيااام يف حالااة  
هباذه االتفاقياة، ملصاقة علاى  5يف املرفاق  احملاددةق وتطاابق املواصافات TIRمل احلروف املنقوشاة قالشكل حت

بطريقاة مقدمة املركبة أو جمموعاة املركباات الربياة ولوحاة أصار  ملصاقة علاى مؤصرهتاا. وينبغاي و اع اللاوحتني 
تني بطريقااة ُيكاان هبااا قلب ماااا وجيااب أن تكااوان قااابلتني لإلزاحاااة أو مكّيفتااني أو جم ااز رؤيت مااا بو ااوح.  تيّلاار

 حاب ما أو طي ما أو ُيكن أن تشريا  ن طريقة أصر  أنه ليلحل  ناك عملية نقل بري دويل جارية. أو
 {1994حزيران/يونيه  24، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.16التعديل }

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }
 16تعلي  على املادة 

 اخلصائص التقنية للوحات النقل الربي الدويل
جيةةةب ا  تكةةةو  لوحةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل لوحةةةات صةةةل ة مطابقةةةة لالشةةةرتاتات التقنيةةةة امل ينةةةة ع 

هبذه االتفاقيةأل  ةاألوراق املصةمغة  ات االلتصةاق الةذاس ليسةت مق ولةة ألغةذاا  5واملذ    16 املادة
 وحات نقل بذي دويلألاالستعمال  ل

 {61  الفقذة .30/157TRANS/WP }الوثيقة
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 17املادة 

جيااوز إصاادار بطاقااة نقاال بااري دويل واحاادة بشااأن كاال مركبااة أو حاويااة بريااة. ومااع ذلااك جيااوز إصاادار  -1
بطاقة بشأن جمموعة مان املركباات أو عادة حااوايت  ملاة علاى مركباة برياة واحادة أو علاى جمموعاة مركباات. 

الة جياب أن يلارد بياان النقال الاربي الادويل للبضاائع املشامولة ببطاقاة النقال الاربي الادويل قائماة ويف  ذه احل
 منفصلة مبحتوايت كل مركبة يف جمموعة املركبات أو كل حاوية.

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }
  17ة م  املاد 1تفس ية للفقذة  مذ ذة

  يسةذدب طاقةة النقةل الةربي الةدويل     امل مولةليس املقصود م  النص على إلزام بيا  ال ضائع  0-17-1
على حدة  حمتوايت  ةل مذ  ةة او ةموعةة مذ  ةات او  ةل حاويةة مة  احلةاوايت  سةوى تسة يل 

ال جيوز تفس  هذا الةنص بصةذامة  عةل    توايت  ل مذ  ة او حاويةأل لذلمل التفتي  اجلمذ ُ 
 ةةل اخةةتالة بةةني ا تةةوايت الفعليةةة ملذ  ةةة او حاويةةة وبةةني حمتةةوايت تلةةمل املذ  ةةة او احلاويةةة  مةةا 

 هُ مدرجة ع ال يا  يعترب خذقاا ألحكام االتفاقيةأل
وإ ا اسةةتطاعت الو الةةة الناقلةةة إقنةةاع السةةلطات املعنيةةة  رغةةم هةةذا االخةةتالة     مجيةةع ال ضةةائع  

مةوع ال ضةائع امل ةحونة ع ةموعةة املذ  ةات او ع مجيةع احلةاوايت املدرجة ع ال يا  متوا قة مةع ة
 ب طاقة النقل الربي الدويل   د   لمل ال يعترب عادة خذقاا للمتطل ات اجلمذ يةأل امل مولة

تكااون بطاقااة النقاال الااربي الاادويل صاااحلة لرحلااة واحاادة فقااط. وحتااوي علااى األقاال عاادد القلاايمات  -2
 الربي الدويل املعع.املمكن فصل ا الالزمة للنقل 

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }
  17 م  املادة 2 تفس ية للفقذة مذ ذة

  ( مةةةة  10تط يةةةة  اقجةةةةذا  امل ةةةةني ع الفقةةةةذة  ميكةةةة ع حالةةةةة عمليةةةةات نقةةةةل األاري املنةةةةزيل   0-17-2
ي الةةدويل  وتكةةو  قائمةةة املنقةةوالت املعنيةةة مةةوجزة األحكةةام املتعلقةةة ابسةةتعمال بطاقةةة النقةةل الةةرب 

 على حنو معقولألوم سطة 
 17تعليقات على املادة 

 إصدار بطاقات النقل الربي الدويل ب أ  القطارات الربية وةموعات ش ه املقطورات اجلذارة
إصةدار  مكتب مجارك املغادرة يرتك األمذ حلذية تصذة سةلطات اجلمةارك  يمةا إ ا  ةا  مة  الةالزم ع

بطاقةةة واحةةدة او عةةدة بطاقةةات نقةةل بةةذي دويل ب ةةأ  ةموعةةة مذ  ةةات او عةةدة حةةاوايت حمملةةة علةةى 
( مةةة  االتفاقيةةةةأل  ( و ز 1مذ  ةةةة بذيةةةة واحةةةدة او علةةةى ةموعةةةة مذ  ةةةات   مةةةا هةةةو م ةةةني ع املةةةادة 
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اقةات مة  االتفاقيةة  بطلةب بط 4للمةادة  ت قةاا يسةميف  علةى ايةة حةال   الا  يتم هةذا اقصةدار   وما
 اجلمذ ية على الطذي ألابملكاتب نقل بذي دويل إملا ية 

 {26  الفقذة .30/157TRANS/WPالوثيقة }
 العاديةةةة او ال ضةةةائعإصةةةدار بطاقةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ب ةةةأ  محولةةةة خمتلطةةةة تتكةةةوّ  مةةة  ال ضةةةائع 

 .الّضخمة او الثّقيلة
ل ح  محولةة خمتلطةة تتكةوّ  مة    عدد بطاقات النقل الربي الدويل املطلوبة ب أ عند اخذ قذار 

 ملغةةادرة ع االعت ةةارامكتةةب مجةةارك  أيخةةذ  الثّقيلةةة او الضّةةخمة وال ضةةائع ةةال ال ضةةائع العاديّةةة 
الة  تةنص علةى وجةوب ا  حيمةل  ةل مة  الغةالة ومجيةع القسةيمات  32احكام املادة اخلاصةة 

ذه اقشةةارة ال تنط ةة  اقشةةارة "بضةةائع ملةةخمة وثقيلةةة"  ألغةةذاا نقةةل هةةذه ال ضةةائعأل ومبةةا ا  هةة
علةةةةةةى ال ضةةةةةةائع العاديةةةةةةة املنقولةةةةةةة حتةةةةةةت األختةةةةةةام اجلمذ يةةةةةةة   ةةةةةةد  األمةةةةةةذ سةةةةةةيحتا  إىل بطاقةةةةةةة 

  بطاقات( نقل بذي دويل منفصلة لتغطيته نقل ال ضائع العادية  او
 {57الفقذة   .30/206TRANS/WP؛ والوثيقة 3  املذ   .2/71AC./30TRANS/WP}الوثيقة 
 ع ،  واحد نقل بذي دويلعّدة بطاقات  استخدام

عةّدة بطاقةات نقةل بةذي دويل لعمليةة مةذور عةابذ واحةدة  علةى لعند ق ول مكتب مجةارك املغةادرة 
لالسةةتعمال املعنةةو  " ال طاقةةات ع اقتةةار األرقةةام املذجعيةةة لتلةةملهةةذا املكتةةب ا  ي ةة  إىل  ةةلّ 

 دويل املق ولةألمجيع قسيمات  ل بطاقة م  بطاقات النقل الربي الو لمل على الذيُ" 
 {52الفقذة   .30/208TRANS/WP؛ والوثيقة 3  املذ   .2/71AC./30TRANS/WPة الوثيق}

 18املادة 
النقااال الاااربي الااادويل عااادة مكاتاااب رركياااة للمغاااادرة واملقصاااد، ولكااان العااادد اإلراااايل هلاااذه  جياااوز أن يشااامل

ل الاربي الادويل إال إىل املكاتاب اجلمركياة بطاقاة النقا جيب أال يتااوز أربعاة مكاتاب. وجياوز أال تُقادماملكاتب 
 كل ا قد قبلحل  ذه البطاقةعند املغادرة  كاتب اجلمركية املإذا كانحل ابملقصد 

 {1989أاير/مايو  23، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.10 التعديل}
 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }

 18تفس ية للمادة  ةمذ ذ 
سةةةلطات اجلمةةةارك التابعةةةة  ا  تةةةذ ضلتسةةة يل سةةة  عمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل   مةةة  األساسةةةُ  0-18-1

لعمليةةةة نقةةةل مجذ ةةةُ  بوصةةةفه مكتةةةب مقصةةةدتعيةةةني مكتةةةب خةةةذو  مجذ ةةةُ تلةةةب ألحةةةد ال لةةةدا  
تفاقيةة  مستمذة ع تذيق ا إىل بلد ةاور إ ا  ا   لةمل ال لةد هةو ايضةاا تةذة متعاقةد ع هةذه اال

 ما مل تك  هناك ظذوة خاصة تربر الطلبأل
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إخذاج ةا و  تفذيةمعنةد اول نقطةة  حبيال يتسةت تفذيغ ةاجيب ا  تكو  ال ضائع م حونة  -1 0-18-2
مةةة  املذ  ةةةة او احلاويةةةة دو  ا  يكةةةو  مةةة  الضةةةذوري تفذيةةةم ال ةةةحنة او ال ةةةحنات األخةةةذى مةةة  

 ال ضائع املقذر تفذيغ ا ع نقان تفذيم اخذىأل
التفذيةم ع ا ثةذ مة  مكتةب واحةد  يكةو  مة  الضةذوري ا  مةا عمليةة نقةل  حينما تتطلب -2 

علةةى  ةةل بيةةا  مةة  بيةةارت ال ةةح  املت قيةةة  12ع اخلانةةة  تةةدوي   لةةمل  زئةةُاجلتفذيةةم الجيةةذي  بعةةد 
ويةدو  ايضةاا ع نفةس الوقةت علةى القسةيمات املت قيةة ومةا يقابل ةا على بطاقة النقل الةربي الةدويل  

 ما يفيد بوملع اختام جديدةأل  م   عوب
 18تعليقات على املادة 

 و/او املقصد عدة مكاتب مجذ ية للمغادرةوجود 
عملية مةذور عةابذ ا ثةذ مة  مكتةب مجذ ةُ واحةد للمغةادرة و/او املقصةد ع بلةد  جيوز ا  ت مل

بعةة واحد او عدة بلدا   شذيطة اال يتجاوز ةموع عةدد املكاتةب اجلمذ يةة للمغةادرة واملقصةد ار 
 1املذ ةة  بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل   مةة  األحكةةام املتعلقةةة ابسةةتعمال 6وو قةةاا للمةةادة مكاتةبأل 

(  م  الغةالة 3والصفحة  2  النسخة 1التفاقية  منو   بطاقة النقل الربي الدويل: النّسخة اب
 نيألوحيتةةا  األمةةذ  ابلنسةة ة لكةةل مكتةةب مجةةارك إملةةاع عنةةد املغادرة/املقصةةد  إىل وصةةلني إملةةا ي

 املقصةةةد /امةةةا مةةةل  بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل حيثمةةةا تسةةةتخدم عةةةدة مكاتةةةب مجذ يةةةة للمغادرة
حبيةةال تضةةاة ال ضةةائع امل ةةحونة/املفذغة ع وقةةت الحةة  ع مكاتةةب خمتلفةةة إىل  يجةةب ا  يةةتم 

(  وحبيةةةةةةةةةال تصةةةةةةةةةادق مكاتةةةةةةةةةب 11و 10و 9بيةةةةةةةةةا  ال ضةةةةةةةةةائع او ت ةةةةةةةةةطب منةةةةةةةةةه  اخلةةةةةةةةةارت 
 أل16مل حونة/املفذغة ع وقت الح   ع إتار ال ند املغادرة/املقصد على ال ضائع ا

 ؛41-39  الفقةةةذات TRANS/WP.30/141الوثيقةةةة و  ؛22  الفقةةةذة TRANS/GE.30/55الوثيقةةةة }
 ؛26  الفقةةةةةةةةذة TRANS/WP.30/192لوثيقةةةةةةةةة وا ؛3  املذ ةةةةةةةة  TRANS/WP.30/AC.2/31الوثيقةةةةةةةةة و 
 {5واملذ    46  الفقذة .2/59AC./30TRANS/WPالوثيقة و 

 والتفذيم إىل ا ثذ م  اربع نقان ع حاالت خاصةال ح   نقانعدد  زايدة نياتإمكا
بطاقةة النقةل الةربي الةدويل  م  األحكةام املتعلقةة ابسةتعمال 5م  االتفاقية واملادة  18ت قاا للمادّة 

تفذيةمأل ولةزايدة  جيوز ا  ت مل عملية النقل الواحدة ا ثةذ مة  اربةع نقةان شةح  او ال ( 1املذ    
ةموعةةة مذ  ةةات  او دد اقمجةةايل لنقةةان ال ةةح  والتفذيةةم  خةةالل عمليةةة تنقةةل مةةا  جيةةوز ملذ  ةةةالعةة
واحةدة   ةل من ةاّ حتةت بطاقةة نقةل مةذة بعةدة عمليةات مةذور عةابذ متتاليةة او ع  القيام حاوايت او

 اخليارات التّالية:جيوز ا  تذستخدم هلذه الغاية  وحتقيقاا بذي دويل منفصلةأل 
 28 املةادةعلةى ت قاا للتعلي  نقل واحدة لعملية ل طاق  نقل بذي دويل  املتتايلم االستخدا ‘1‘

 ميكةة  ا  ت ةةملمةةذور عةةابذ واحةةدة"أل لعمليةةة اسةةتخدام بطةةاق  نقةةل بةةذي دويل  إمكانيةةة"
مكاتةب مجةةارك للمغةادرة واملقصةةدأل  األول عةدداا يصةةل إىل اربعةةبطاقةة النقةل الةةربي الةدويل 
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بطاقةة نقةل بةذي دويل  ميكة   ةتيف  الذابةعالنقل ع مكتب اجلمارك  عمليةوبعد إمتام وإجناز 
ع   لةةمل  تابيةةاا يةةدر  هةةذه احلالةةة  جيةب ا   عمليةة النقةةلأل وعل ةةاقُ  واسةةتخدام اجديةدة 

 غطةةا بطةةاق  النقةةل الةةربي الةةدويلأل وابلتةةايل  يصةة يف ،خةةذ مكتةةب مجةةارك للمقصةةد حتةةت 
ل طاقةةة النقةةل الةةربي  ابلنسةة ةاملغةةادرة  هةةو مكتةةب مجةةارك األويلبطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل 

جيةب ا  تةةذ ذ علةةى و ثالثةةة مكاتةب مجةةارك للمقصةةدأل  ميكة  ا  ت ةةملالةة  الثانيةةة الةدويل 
 ابلنسةة ة السّةةلع املتّج ةةة إىل مكاتةةب مجةةارك املقصةةد ةةل   األويلبطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل 

املقصةةةد ب مجةةةارك اهنةةةا وج ةةةة مكتةةة مةةةا جيةةةب بيةةةا     الثانيةةةةل طاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل 
حةةةط و اقجةةةذا  سةةة عة مكاتةةةب مجةةةارك مغةةةادرة ومقصةةةدأل  وميكةةة  ا  ي ةةةمل هةةةذااألخةةة أل 

عمليةةة   اا  تقةةةوم  لتةةةاألساسةةةُ مةةة  االتفاقيةةةة  مةةة   2املةةةادة ع  ا ةةةددةتسةةةتو  ال ّةةةذون 
ومبةةةةا ا  بطةةةةاق  نقةةةةل بةةةةذي دويل  مذ ةةةةز حةةةةدودي واحةةةةد علةةةةى األقةةةةلألاملةةةةذور العةةةةابذ بع ةةةةور 
 ؛ وايل  الواحدة تلو األخذى   د  األمذ ال حيتا  إىل ا ثذ م  ملما تستخدما  على الت

   ةموعةة مذ  ةات( او عةّدة حةاوايتأل ت قةاا مةثالا االستعمال املتزام  لعّدة مذ  ات بذية   ‘2‘
تفاقيةة النقةل الةربي الةدويل  قةد تذصرةَدر لكةلّ مذ  ةة امة   17املادّة م   1 الفقذةألحكام 

دويل إىل الةربي الةنقةل البطاقةة  ةل بةذي دويل منفصةلةأل تغطّةُ   بذية او حاويةة بطاقةة نقةل
اجلمةةةارك وتفذيةةةمأل وين غةةةُ ا  يذ ةةة  مكتةةةب  ت ةةة  مكاتةةةب( حةةةد اربعةةةة نقةةةان شّةةةح  

" الذيةُاملخصةص "لالسةتعمال  للمغادرة إىل  لّ بطاقات النقل الربي الدويل ع اقتار
 ألمق ولةبطاقة نقل بذي دويل  قسيمات  لعلى مجيع 

تفذيةم خمتلفةة  نقةاناملةزعم تفذيغ ةا ع ال ةحنات  تفصةل املستخدمة  ال ديلة انّت اقمكانية اايا  
 أل1  الفقذة 2-18-0ع املذ ذة التفس ية  منصوص عليهع  بعض ا ال عض   ما هو 

  TRANS/WP.30/AC.2/71 واملذ ةةةة ؛ والوثيقةةةةة 28  الفقةةةةذة TRANS/WP.30/208الوثيقةةةةة }
 {3املذ   و  71الفقذة 
 2-18-0  على املذ ذة التفس ية تعلي
 السّلع تفذيم

ال يعةةةة   2-18-0بصةةةفة خاصةةةةة  ع املةةةذ ذة التفسةةة ية  " امل ةةةةار إليةةةه التفذيةةةم"مصةةةطليف 
 ي ةةا تسةةتمذّ  الةة  ع احلةةاالت  احلاويةةة  مةةثالا مةة  املذ  ةةة او ابلضةةذورة اقزاحةةة املاديةةة للسةةلع 
  إ ا انت ةت هةذه لكة العةابذأل  املةذورعملية  ا انت بعد  احلاويةعمليّة النقل ع نفس املذ  ة او 

ال بةةد مةة  إخةةذا  ل ةةاقُ ال ةةحنة  ابلنسةة ة حلمولةةة بضةةائع جزئيةةة واسةةتمذت ابلنسةة ة العمليةةة 
الضةخمة   السةلع الثقيلةة اواو  ع حالةة  احلاويةةهذه األخ ة م  مقصورة ال ح  املغلقة او 

 عملية املذور العابذألابلنس ة هلا مّذ ال  تستالضخمة املت قية او ع  السلع الثقيلة  تفصل
 {26  الفقذة .30/192TRANS/WP والوثيقة ؛5واملذ    46  الفقذة .2/59AC./30TRANS/WP الوثيقة}
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 19املادة 

يف املكتب اجلمركاي للمغاادرة. احلاوايت الربية أو جمموعة املركبات أو واملركبات جيب تقدمي البضائع  
إما من أجل  ،البضائعهلا لالقتناع بصحة املغادرة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة  وعلى الللطات اجلمركية لبلد

و ااع األصتااام اجلمركيااة أو ماان أجاال فحااج األصتااام اجلمركيااة املو ااوعة حتااحل ملااؤولية اللاالطات اجلمركيااة 
  حلب األصول.نيأشخاص مفو  على أيدياملذكورة 

 19مذ ذة تفس ية للمادة 
كتةب اجلمذ ةُ للمغةادرة بفحةص صةحة بيةا  ال ضةائع ملةذورة التحقة  علةى يتضم  اشرتان قيةام امل 0-19

األقل م  ا  اخلصائص الواردة ع بيةا  ال ضةائع متطابقةة مةع اخلصةائص الةواردة ع وائة  التصةديذ 
وع وائةةة  النقةةةةل او وائةةةة   اريةةةة اخةةةةذى متعلقةةةةة ابل ضةةةائعأل وقةةةةد يكةةةةو  علةةةى املكتةةةةب اجلمذ ةةةةُ 

حص ال ضائعأل وجيب عليه ايضاا  ق ل وملةع األختةام  ا  يفحةص حالةة للمغادرة ا  يقوم ايضاا بف
املذ  ة او احلاوية الربيةأل وع حالة املذ  ات او احلاوايت املغطاة بغالة جيب  حص حالةة األغطيةة 

 ا  هذه التج يزات ليست مدرجة ع ش ادة التصدي أل لمل تث يت ا   واربطة
 19تعليقات على املادة 
 ملغادرةالتفتي  ع مكتب ا

ا  يكو  التفتي  ع مكتب املغادرة صارماا الدويل م  الضذوري نظام النقل الربي س  لتس يل 
 و امالا  نظذاا أل  ادا  هذا النظام يعتمد عليهأل وجيب منع احلاالت التالية بصفة خاصة:

  تكو  أ   ضائع مبا يسميف بت ديل ا ب ضائع اخذى اثنا  الذحلة  الاملزيف ع  التصذييف  -
وشةح   ئذذ ولك  يعل  اهنا ورق جةدرا   وجيةذي  يمةا بعةد تفذيةم السةجائال حنة سجا
 ورق اجلدرا (أل

والكحةول ئذ نقل بضائع ليست مدرجة ع بيا  بطاقةة النقةل الةربي الةدويل  مثةل السةجا -
  والعقاق  املخدرة واألسلحة(أل

  TRANS/GE.30/GRCC/11؛ والوثيقةةةةةةةةةةة 31الفقةةةةةةةةةةذة   TRANS/GE.30/AC.2/12الوثيقةةةةةةةةةةة } 
 {21-19الفقذات 

 تزويذ ق ول مكتب اجلمارك ب لد املغادرة ل طاقة نقل بذي دويل 
بغيةةة تفةةادي القيةةود الصةةارمة مبكتةةب مجةةارك املغةةادرة  قةةد حيةةاول ا تةةالو  تزويةةذ ق ةةول هةةذا املكتةةب 

مارسةات هةذه املل طاقة نقةل بةذي دويل سةليمة متامةاا ابسةتخدام توابةع واختةام مجذ يةة مزيفةةأل ومثةل 
خطذة للغاية  ألنه ت قاا ألحكةام اتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل  تعتمةد السةلطات اجلمذ يةة االحتيالية 

ع مكتةةب اجلمةةارك  ةةذى ع بلةةدا  الع ةةور وبلةةدا  املقصةةد ع العةةادة علةةى عمليةةات الفحةةص الةة  
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غةادرة  او تضةطلع امل بلةدا ( ب لد املغادرةأل وابلتايل يضةطلع مكتةب مجةارك اخلةذو  املوجةود ع بلةد 
مكاتةةب مجةةةارك اخلةةةذو  املوجةةةودة ع بلةةدا  املغةةةادرة( بةةةدور حاسةةةم ع   ةةف مثةةةل هةةةذه األن ةةةطة 

 او هلا(  حص صةحة اختةام اجلمةارك وتوابع ةا والتحقة   إ  امكة   مة  ا  له االحتيالية وين غُ 
مةةع تلةةمل الةةواردة ع التفاصةةيل املةةذ ورة ع بيةةا  ال ضةةائع الةةوارد ع بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل تتفةة  

ورسةةةالة عقةةةد النقةةةل مبوجةةةب اتفاقيةةةة عقةةةد نقةةةل ال ضةةةائع  مثةةةل إعةةةال  تصةةةديذ املذا قةةةة هلةةةا الوائةةة  
ال ضةةةائع الةةةدويل( والةةة  يفحصةةة ا ع العةةةادة مكتةةةب اجلمةةةارك ب لةةةد املغةةةادرةأل وعنةةةد الضةةةذورة  يقةةةوم 

ت الفحةةص مكاتةةب مجةةارك اخلةةذو  هةةذه( بغةة   لةةمل مةة  عمليةةا مكتةةب مجةةارك اخلةةذو  هةةذا  او
 دويل ع بلد  او بلدا ( املغادرةألالربي النقل الاجلمذ ية الالزمة  يما يتصل بعملية 

  الفقةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/75؛ والوثيقةةةة 29  الفقةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/2004/2الوثيقةةةة }
 {TRANS/WP.30/AC.2/75/Corr.3والوثيقة  ؛3واملذ    61

 مواصفات اختام اجلمارك
اقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ملسةةألة معةةاي  واشةةرتاتات اختةةام اجلمةةاركأل   ةُة ت ةةرتن  قةة    اتفتتطةةذق ال 

 قاعةةدة عامةةة  ق ةةول األتةةذاة املتعاقةةدة ألختةةام اجلمةةارك املسةةتعملة مةة  جانةةب األتةةذاة املتعاقةةدة 
مواصةةفات اختةةام اجلمةةارك مرتو ةةة لتقةةديذ سةةلطات اجلمةةارك الوتنيةةةأل مسةةألة األخةةذىأل وابلتةةايل  ةةد  

جةةةل ملةةةما   عاليةةةة اختةةةام اجلمةةةارك  مةةة  املستصةةةوب قدارات اجلمةةةارك ا  تسةةةتخدم اختامةةةاا ومةةة  ا
احلةةد الصةةدد  يسةةرتعى انت ةةاه سةةلطات اجلمةةارك إىل  ذاهبةةهةةذا امليةةدا أل و ع تطل ةةات املتسةةتوع احةةدري 
 الةواردة ع املذ ة  اخلةاص هةا  ابلفصةل األول مة  االتفاقيةة الدوليةة لت سةي  وتنسةي  األد  للمتطل ةات

امل ةادئ التوجي يةة الذجةوع إىل  (أل و ضةالا عة   لةمل  ميكة املنّقحةة اقجذا ات اجلمذ يةة  اتفاقيةة  يوتةو
 منظمة اجلمارك العامليةألال  وذملعت بذعاية م  املذ   العام ابالتفاقية املذ ورة   6لفصل ل
؛ TRANS/WP.30/216/Corr.1 الوثيقةةةةةو ؛ 2واملذ ةةة   67  الفقةةةذة TRANS/WP.30/216الوثيقةةةة }
 {3املذ   و  54  الفقذة TRANS/WP.30/AC.2/77 الوثيقةو 

 20املادة 

جيااوز للاالطات اجلمااارك، فيمااا يتعلااق ابلاارحالت الاايت جتااري يف أرا ااي بلااد ا، أن حتاادد فااية زمنيااة قصااو  
 وتطلب من املركبة الربية أو جمموعة املركبات أو احلاوايت، أن تللك طريقا  معينا .

 20ة مذ ذة تفس ية للماد
هةذا   جيةب علةى سةلطات بلةد مةا ع حالة حتديد  رتات زمنية قصوى لنقل ال ضةائع داخةل اراملةُ 0-20

  ايةة لةوائيف خاصةة ختضةع هلةا الو ةاالت ملم  مجلة امور  ايضاا اجلمذ ية ا  أتخذ ع اعت ارها ال لد 
ُ املذ  ةات الربيةةأل لسةائقالقانونيةة الناقلة  وال سيما الالئحة اخلاصة بساعات العمل و رتات الذاحةة 

 وهناك توصية  ال متار  هذه السلطات حق ا ع تعيني تذي  إال إ ا اعتربت  لمل ملذوراياأل



 58 لنقل الربي الدويلنظام الع ور ل

 20تعلي  على املادة 
 الغذامات املالية

املاليةة الغذامةات تكةو  حيثما و  39و 20املادتني املرتت ة على ع حالة حدوري خذق لاللتزامات 
 الضةةامنة  بةةل  قةة  مةة  حامةةل بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل جيةةوز تل  ةةا مةة  اجلمعيةةة مطلوبةةة  ال

 ال خص املسقول ع  هذا اخلذقأل او
 {30  الفقذة .30/39TRANS/GEالوثيقة ؛ و 29الفقذة   .2/14AC./30TRANS/GEالوثيقة }

 21املادة 
املركبااة الربيااة أو جمموعااة رااارك املقصااد، عاارض جيااب يف كاال مكتااب رركااي علااى الطريااق ويف مكاتااب  

 ركبات أو احلاوية إىل الللطات اجلمركية من أجل املراقبة، مع الشحنة وبطاقة النقل الربي الدويل املتعلقة هبا.امل
 21مذ ذات تفس ية للمادة 

 ضةةةالا عةةة  ذ  ةةةة املد احكةةةام هةةةذه املةةادة حةةة  السةةةلطات اجلمذ يةةة ع  حةةةص مجيةةةع اجةةزا  ال تقيّةة 0-21-1
 املختومةألمقصورة ال ح  

 {2002ااير/مايو  12  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 
الحظ جيوز ملكتب الدخول اجلمذ ُ ا  يذد الناقلة إىل مكتب اخلذو  اجلمذ ُ لل لد اجملاور  إ ا  0-21-2

ةةنيف ابل ةةكل هةذا التصةةذييف اّ  ا   لةمل املكتةةب مل ميةةنيف اي تصةةذييف ب ةةأهنا او  الواجةةبأل وع مل ميذ
ع بطاقةة النقةل الةربي الةدويل موج ةة إىل  مالحظةةمكتب الدخول اجلمذ ةُ يذدر  هذه احلاالت 

 مكتب اخلذو  اجلمذ ُ املع أل
إ ا حةدري اثنةا  إجةةذا   حةص ا  عمةدت السةةلطات اجلمذ يةة إىل سةحب عينةةات مة  ال ضةةائع   0-21-3

 دنةةه جيةةب علةةى تلةةمل السةةلطات ا  تعةةد مةةذ ذة تسةةجل  ي ةةا مجيةةع خصةةائص عينةةات ال ضةةائع 
 على بيا  ال ضائع ع بطاقة النقل الربي الدويلأل املأخو ة
 21 على املادة تعليقات
 خذو   ع الطّذي ( وع مكتب مجارك ملقصد ع مكتب مجارك دويل عمليّة نقل بذي انت ا 

 االنت ا  ع الطذي 
 املذ  ة الربية او ةموعة املذ  ات او احلاوية ألغذاا الذقابةة علةى مكتةب مجةارك اخلةذو  مت عذا

  ع الطذي ( ومع ا ال حنة وبطاقة النقل الربي الدويل اخلاصة هباأل
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 اجلزئُ االنت ا 
علةى مكتةب مجةارك للمقصةد املذاق ةة املذ  ة الربية او ةموعة املذ  ات او احلاويةة ألغةذاا  مت عذا

    وت عت  لمل عملية تفذيم جزئُألومع ا ال حنة وبطاقة النقل الربي الدويل اخلاصة هبا
 الن ائُ زاقجنا

املذ  ةةة الربيةةة او ةموعةةة املذ  ةةات او احلاويةةة ألغةةذاا الذقابةةة علةةى ،خةةذ مكتةةب مجةةارك  مت عةةذا
النقةل الةربي الةدويل  االنت ةا  اجلزئةُ وبطاقةةللمقصد ومع ا ال حنة او ال ةحنة املت قّيةة ع حالةة 

 اخلاصة هباأل
 46  الفقةةةةةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/59الوثيقةةةةةةةة و  ؛26  الفقةةةةةةةذة TRANS/WP.30/192 الوثيقةةةةةةةة}  
 {5واملذ   

 22املادة 
يكاون علاى اللالطات  ،5مان املاادة  2كقاعدة عامة، وفيما عدا أثناء فحج البضاائع وفقاا  للفقارة  -1

كال طارف مان األطاراف املتعاقادة أن تقبال األصتاام اجلمركياة مان يف  اجلمركية للمكاتب اجلمركية على الطرياق 
تكون األصتام سليمة. ومع ذلك جيوز للللطات اجلمركية املذكورة آنفا  أن أطراف أصر  متعاقدة، شريطة أن 

 تضيف أصتام ا اخلاصة إذا كانحل متطلبات املراقبة جتعل ذلك  روراي .
يقبل ااا  ااذا الطاارف مباازااي نفااس احلمايااة األصتااام اجلمركيااة الاايت  ، علااى تااراب طاارف مااا متعاقااد،حتظااى -2

 الوطنية.األصتام  القانونية اليت تتمتع هبا
 22 تعلي  على املادة

 األختام اجلمذ يةمواصفات 
أل   ةُ ت ةرتن  قة    وشةذون األختةام اجلمذ يةةاتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل ملسةألة معةاي   تتطذقال 

 قاعدة عامةة  ق ةول األتةذاة املتعاقةدة ألختةام اجلمةارك املسةتعملة مة  جانةب األتةذاة املتعاقةدة 
ات اختةةام اجلمةةارك مرتو ةةة لتقةةديذ سةةلطات اجلمةةارك الوتنيةةةأل ومةة  األخةةذىأل وابلتةةايل  ةةد  مواصةةف

م  املستصوب قدارات اجلمارك ا  تستخدم اختاماا تستوع  األختام اجلمذ ية اجل ملما   عالية 
وع هةذا الصةةدد  يسةةرتعى انت ةةاه سةةلطات اجلمةةارك إىل  املتطل ةةات اجلمذ يةةة ع هةةذا اجملةةالألاحةدري 

الدوليةةة لت سةةي  وتنسةةي  اقجةةذا ات  مةة  املذ ةة  العةةام لالتفاقيةةة 6فصةةل امل ةةادئ التوجي يةةة ب ةةأ  ال
 ضةةةالا عةةة  ال ةةذون الةةةدذنيا لألختةةةام اجلمذ يةةة ا ةةةددة ع املذ ةةة    (املنقحةةة اجلمذ يةةة  اتفاقيةةةة  يوتةةةو
 اذعّد حتت رعاية منظمة اجلمارك العامليةأل م  االتفاقية املذ ورة  الذي  1اخلاص "ها " الفصل 

 ؛TRANS/WP.30/216/Corr.1 ؛ والوثيقةةةةة2واملذ ةةة   67  الفقةةةذة TRANS/WP.30/216الوثيقةةةة }
 {3واملذ    54  الفقذة .2/77AC./30TRANS/WPالوثيقة و 
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 23املادة 
 ال جيوز للللطات اجلمركية:

أن تشاايط فاارض حراسااة علااى املركبااات الربيااة أو جمموعااة املركبااات أو احلاااوايت املااارة فااوق أرا ااي  -
 حلاب الوكاالت الناقلة. بلد ا، على

على املركبات الربية أو جمموعاة املركباات أو احلااوايت وشاحناهتا،  يف الطريقأن تشيط إجراء فحج  -
 إال يف حاالت صاصة.

 23تعلي  على املادة 
 املذ  ات الربية  ذا احلذاسة على

ر ملةةةةما  ملةةةةمناا إىل جةةةةواز  ةةةةذا حذاسةةةةة ع ظةةةةذوة اسةةةةتثنائية  قةةةة  إ ا تعةةةةذ 23ت ةةةة  املةةةةادة 
احلذاسة إىل حتليل  ذا االمتثال لقانو  اجلمارك بطذق اخذىأل وين غُ ا  يستند اي قذار ب أ  

للمخةةةاتذأل وبوجةةةه خةةةاص  ين غةةةُ للسةةةلطات اجلمذ يةةةة ا  حتلةةةل خطةةةذ عةةةدم قيةةةام متع ةةةد النقةةةل 
( الطذيةة ع بتقةةدمي املذ  ةةة او املذ  ةةات الربيةةة مةةع ال ضةةائع إىل مكتةةب مجةةارك املقصةةد او اخلةةذو   

وخطةذ التةةداول احلةةذ لل ضةةائع بصةةورة غةة  شةةذعيةأل  ةةد   علةةت  لةةمل  توصةةى السةةلطات اجلمذ يةةة 
 بتقييم عدة عوامل  من ا العوامل التالية  دو  تذتيب معني(:

معلومةةةةات عةةةة  املخالفةةةةات اجلمذ يةةةةة الةةةة  ارتك  ةةةةا حامةةةةل بطاقةةةةة النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل   -
 ذا ات النقل الربي الدويل؛و ذلمل ع  سواب  سحب رخصته او است عاده م  إج

 معلومات ع  يعة متع د النقل؛ -
 م لم رسوم وملذائب االست اد او التصديذ املعذا للخطذ؛ -
 من أ ال ضائع وخ  س هاأل -

ع حالةةةة  ةةةذا حذاسةةةة مجذ يةةةة  وخاصةةةة إ ا مل يقةةةدام اي دليةةةل خطةةةُ للناقةةةل  توصةةةُ السةةةلطات 
ل طاقةةة النقةةل الةةربي  1لمةةة "حذاسةةة" ع الكعةةب رقةةم اجلمذ يةةة  بنةةا ا علةةى تلةةب الناقةةل   درا   

 "متنوعات"  تلي ا إشارة موجزة إىل األس اب ال  ادت إىل  ذا احلذاسةأل 5الدويل حتت اخلانة 
 و( ين غةةُ ا  تقتصةةذ قيمةةةة رسةةوم احلذاسةةة علةةى التكلفةةة التقديذيةةةة 1-0وو قةةاا للمةةذ ذة التفسةة ية 

غ  م اشذة للمنتجةات ا ليةة او ملةذي ة علةى الةواردات  ت كل محاية وجيب االللخدمات املقدمة  
 او الصادرات ألغذاا ج ائيةأل

، ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97الوثيقةةةةةةةة و  ؛26  الفقةةةةةةةذة ECE/TRANS/WP.30/240الوثيقةةةةةةةة }
 {27الفقذة 



لنقل الربي الدويلنظام الع ور ل  61 

 24املادة 
ة إذا قامااحل اللاالطات اجلمركيااة بجااراء فحااج علااى شااحنة مركبااة بريااة أو جمموعااة مركبااات أو حاوياا 

 قلايماتل، علاى اّ لاتُ أثناء سري الرحلة أو عند مكتب رركي على الطريق، يكون على تلك اللالطات أن 
يف املتبقيااة املقابلااة هلااا، وعلااى امللااتندات  الكعااوببطاقااة النقاال الااربي الاادويل امللااتعملة يف بلااد ا، وعلااى 

 أجريحل. اليتوتفاصيل عمليات املراقبة البطاقة، تفاصيل األصتام اجلديدة اليت و عحل 
 25املادة 

الظاروف املنصاوص علي اا يف املاادتني  غاريإذا حد  كلر األصتاام اجلمركياة علاى الطرياق يف تاروف  
اإلجاراء املباني يف  يطب اقأو إذا حد  ألي من البضائع تدمري أو إتاالف دون كلار تلاك األصتاام،  35و 24

ابلتطبياق احملتمال  اإلصااللالنقال الاربي الادويل، دون املرفق األول هبذه االتفاقية فيما يتعلاق ابساتعمال بطاقاة 
 ألحكام القانون الوطع. وينبغي استكمال التقرير املوثق الوارد يف  ذه البطاقة.

 26املادة 
جزئيا  يف أرا ي دولة ليلحل طرفا  متعاقادا  يف  متحينما يكون النقل مبوجب بطاقة نقل بري دويل قد  -1

قل الربي الدويل مؤقتا  أثناء ذلك اجلزء من الرحلاة. ويف تلاك احلالاة يكاون علاى  ذه االتفاقية، جيب وقف الن
الللطات اجلمركية التابعة للطرف املتعاقاد الاذي ستلاتمر الرحلاة علاى أرا ايه، أن تقبال بطاقاة النقال الاربي 

ت املميازة قاد الدويل من أجل استئناف النقل الاربي الادويل، شاريطة أن تكاون األصتاام اجلمركياة و/أو العالماا
أن تقباال الّلاالطات اجلمركيّااة بطاقااة النقاال الااربي  جيااوزاألصتااام اجلمركيااة سااليمة ،  تظاالتلااحل سااليمة. إذا ه 

 .25ألحكام املاّدة  الدويل الستئناف عملية النقل الربي طبقا  
 {؛2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }
 {2004أيلول/سبتمرب  19النفاذ يف  حيز، ودصل ECE/TRANS/17/Amend.24التعديل }
حامال بطاقاة النقال الاربي الادويل  الاذي ال يلاتخدم فياهمان الرحلاة  الشايء نفلاه علاى اجلازءينطبق  -2

، أو حينماا أكثار تبلايطا  وذلاك بلابب وجاود إجاراءات مارور رركاي عاابر  ،البطاقاة يف أرا اي طارف متعاقاد
 م مرور رركي عابر  روراي .يكون استعمال نظا ال
وقف أو استئناف النقل الربي الدويل، في ا جيري  اليتويف مثل  ذه احلاالت تعترب املكاتب اجلمركية  -3

 ، على التوايل.على الطريق، ومكاتب دصول رركية على الطريقمبثابة مكاتب صروج رركية 
 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }
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 26 على املادة تعليقات
 امنة ملجلمعيّة   يه تعلي  عملية نقل بذي ع بلد تذة متعاقد ال وجود

جلمعيةةات ملةةامنة معتمةةةدة   ي ةةا ال وجةةود الةة علةةى األتةةذاة املتعاقةةدة  26ايضةةاا املةةادة تنط ةة  
  ةةةل مةةة  اللجنةةةة  ويضةةةع   الفقةةةذة  ب(أل3ت قةةةاا للمةةةادة   االتفاقيةةةةاحكةةةام  ال تنط ةةة وابلتةةةايل  

اسةةا  علةةى األتةةذاة املتعاقةةدة  هةةذهملثةةل قائمةةة  اقداريةةة للنقةةل الةةربي الةةدويل واجمللةةس التنفيةةذي
 املذ ة األول مة   عمةالا ابجلةز   الوائ  املودعة لدى اجمللس التنفيذي م  ق ةل األتةذاة املتعاقةدة

 أل النقل الربي الدويل ابتفاقية 9
 {3واملذ    60و 59فقذات    ال.2/63AC./30TRANS/WPالوثيقة }

 بطذي  غ  تذي  الربع حالة القيام جبز  م  الذحلة  االتفاقيةاستعمال احكام 
 اجملةةاري السةةكمل احلديديةةة   اخةةذىتفاقيةةة  ميكةة  اسةةتخدام وسةةائل نقةةل االمةة   2للمةةادة ت قةةاا 

  تاملةةا وهنايت ةابدايةة عمليةة النقةل ( ع جةز  مة  الذحلةةة  بةني ألألأل   ومةا إىل  لةملاملائيةة الداخليةة
بطاقة النقل الربي الدويل ع حالة القيةام جبةز  مة   ا  هذا اجلز  يتم ع  تذي  الربأل وجيوز حلامل

 بطذي  غ  تذي  الرب إما:الذحلة 
 مةةة  2الفقةةةذة  ألحكةةةام و قةةةاا يطلةةةب مةةة  السةةةلطات اجلمذ يةةةة تعليةةة  عمليةةةة املةةةذور العةةةابذ ا   -

 ال بةةةةد مةةةة  تةةةةوا ذعمليةةةةة املةةةةذور العةةةةابذ   سةةةةتئناةا يتسةةةةت وحةةةةط ألمةةةة  االتفاقيةةةةة 26 املةةةةادة
وع حالةةةة تةةةداول  امةةةل  غةةة  الةةةربيألاخلةةةدمات اجلمذ يةةةة والذقابةةةة اجلمذ يةةةة عنةةةد انت ةةةا  اجلةةةز  

بتةةةدا  عمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل اميكةةة   بطذيةةة  غةةة  تذيةةة  الةةةرب الذحلةةةة داخةةةل بلةةةد املغةةةادرة 
مةة  بطاقةةة  2ورقةةم  1رقةةم  ع القسةةيمتنيبنةةز ع مكتةةب مجةةارك املغةةادرة   ةةوراا هنائ ةةا إوتصةةدي  

هةةذه الظةةذوة  لةة  يقةةدم اي ملةةما  ملةةا ت قةةى مةة  الذحلةةة  وع  النقةةل الةةربي الةةدويلأل وابلتةةايل
بسةةةة ولة مةةةة  االتفاقيةةةةة  ميكةةةة   26  وو قةةةةا ألحكةةةةام املةةةةادة مةةةةع  لةةةةملداخةةةةل نفةةةةس ال لةةةةدأل 

ع  تذيةةة  الةةةربيةةةتم بطذيةةة  غةةة  عمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل عنةةةد هنايةةةة اجلةةةز  الةةةذي  اسةةةتئناة
 او  ؛مكتب مجارك تذة متعاقد ،خذ

ا  يسةةةتخدم إجةةةذا  النقةةةل الةةةربي الةةةدويلأل لكةةة   ع هةةةذه احلالةةةة  جيةةةب علةةةى صةةةاحب  -
إ ا  ا  عمليةة النقةل الةربي الةدويل ع بلةد مةا  لة   ةذى إال  ال طاقة ا  أيخذ ع االعت ار

عاملةةة بطاقةةة م حذسةة   انةةت السةةلطات اجلمذ يةةة الوتنيةةة ع وملةةع يسةةميف هلةةا بضةةما 
(  علةةى الطذيةة : الةةدخول  حسةةب االقتضةةا (النقةةل الةةربي الةةدويل عنةةد النقةةان التاليةةة  

 ( واملقصدأل على الطذي املغادرة  
 {4املذ   و  64  الفقذة .2/67AC./30TRANS/WPالوثيقة } 



لنقل الربي الدويلنظام الع ور ل  63 

 27املادة 
ركااي آصاار جيااوز أن حياال مكتااب ر، 18ر نااا   حكااام  ااذه االتفاقيااة، وعلااى وجااه اخلصااوص املااادة  

 يف األصل. احملددملقصد ابمركي اجلكتب اململقصد  ل اب
 28املادة 

تشاا د اللاالطات اجلمركيااة ابنت اااء عمليااة النقاال الااربي الاادويل دون أتصااري. وُيكاان أن تصاادر شاا ادة  -1
انت اء عملياة النقال الاربي الادويل دون حتفظاات أو بتحفظاات: وإذا كاناحل شا ادة االنت ااء مصاحوبة باتحفك 

  اذه الوقاائع بعملياة النقال الاربي الادويل ذاهتاا. وتباني   أن يكون  ذا الاتحفك قائماا  علاى وقاائع هلاا صالةجيب 
 بو وح يف بطاقة النقل الربي الدويل.

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }
 ُتلاندنظاام آصار للرقاباة اجلمركياة، ال  إذا و عحل البضاائع حتاحل نظاام آصار لإلجاراءات اجلمركياة أو -2

 اذا اإلجاراء اجلمركاي ا صار أو نظاام الرقاباة اجلمركياة إىل حامال بطاقاة النقال يف إطاار ترتكاب قاد أي خمالفة 
، ECE/TRANS/17/Amend.21التعاااديل } الااربي الااادويل بصااافته  اااذه، أو ألي شاااخج يتصااارف نياباااة عناااهق.

 {2002أاير/مايو  12ودصل حيز النفاذ يف 
 28تفس ية للمادة  اتمذ ذ 

 ةا  وهةُ تجيب ا  يكو  استعمال بطاقة النقل الربي الةدويل مقتصةذاا علةى امل مةة املقصةود تغطي 0-28-1
عمليةةة النقةةلأل وجيةةب عةةدم اسةةتعمال هةةذه ال طاقةةة مةةثالا لتغطيةةة ختةةزي  ال ضةةائع اخلاملةةعة للمذاق ةةة 

 اجلمذ ية عند املقصدأل
 ؛ {2002ااير/مايو  12  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل } 
 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend30التعديل  

تةةنص هةةذه املةةادة علةةى ا  إهنةةا  عمليةةة مةةا مةة  عمليةةات النقةةل ال حةةذي الةةدويل جيةةب ا  يكةةو   0-28-2
نظام ،خذ للذقابة اجلمذ يةأل وي مل  مذهورا  خضاع ال ضائع لنظام ،خذ لكجذا ات اجلمذ ية او

ختليص ال ضائع لالستخدام الداخلُ  إما ابلكامل او ب ذون(  او النقةل عةرب احلةدود إىل   لمل
بلةةةد الةةةال  التصةةةديذ( او إىل منطقةةةة حةةةذة  او ختةةةزي  ال ضةةةائع ع مكةةةا  توا ةةة  عليةةةه سةةةلطات 

 ع  إجذا  ،خذأل اقعال  ع انتظاراجلمارك 
 {2012ايلول/س تمرب  13  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend30التعديل } 
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 28على املادة  اتتعليق
 إىل حامل بطاقة النقل الدويل او اي شخص ينوبه بطاقات النقل الربي الدويل إرجاع

صةةةدرت هةةةذه ال طاقةةةة  ةةةورا لصةةةاح  ا او اي شةةةخص ينوبةةةها  سةةةوا   إرجةةةاعجيةةةب الت ةةةديد علةةةى ا  
  و  حتفظةةةات  واجةةةب اساسةةُة علةةةى املكتةةةب اجلمذ ةةُة للمقصةةةدبتحفظةةةات او بةةةد شةةة ادة انت ةةةا 

ال يقتصذ على تس يل الفحةص الةذي تقةوم بةه املنظمةة الدوليةة واجلمعيةة الة  اصةدرت ال طاقةة  و لمل 
ة  ايضةاا   بةل 6 ما اش  إليه ع املادة  مة  إصةدار بطاقةة جديةدة إىل الو الةة الناقلةة عنةد املنظمةة  ميذكّو

   و حمدودأل وقت ماع  ال  هُ حبوزة حامل ا ال طاقات املستعملةال طاقةأل اما عدد  إرجاع
 24  الفقةةذات  TRANS/GE.30/GRCC/11لوثيقةةة وا ؛33الفقةةذة   TRANS/GE.30/AC.2/12الوثيقةةة }
 46  الفقةةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/59الوثيقةةةةة ؛ و 26  الفقةةةةذة TRANS/WP.30/192 الوثيقةةةةةو  ؛25و
 {5 املذ  و 

 لعملية نقل واحدة قتني للنقل الربي الدويلإمكانية استعمال بطا
قجنةاز عمليةة  غة   ةاة  ع بطاقةة النقةل الةربي الةدويل  القسةيماتحيدري احيةارا ا  يكةو  عةدد 

عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  اجلةةز  األول مةة  جيةةب إجنةةاز احلالةةةنقةةل بةةذي دويل  املةةةأل وع هةةذه 
نفةةةس مكتةةةب  ا  يق ةةةل ب طاقةةةة جديةةةدةب مةةة  االتفاقيةةةة  وجيةةة 28و 27األوىل و قةةةاا للمةةةادتني 

   ما جيب ا  يستعمل ا ع عملية النقل الربي الدويل السابقة انت ا اجلمارك الذي صدق على 
 أل  لتي ما  بطاق  النقل الربي الدويلع  لمل  ينعكسال بد ا  و  بقية عملية النقلأل

الوثيقةةةة ؛ و 26الفقةةةذة   TRANS/WP.30/192  الوثيقةةةة؛ و 21الفقةةةذة   TRANS/WP.30/AC.2/23الوثيقةةةة }
2/59AC./30TRANS/WP. 5 واملذ   46  الفقذة} 

 النقل الربي الدويل"عمليّة  انت ا بعد املنط قة اقجذا ات " حذذة التعلي  على
 {31  الفقذة .2/105AC./30ECE/TRANS/WPالوثيقة }

 دويلالربي النقل العملية إهنا  
عمليةةة نقةةل بةةذي دويل بةةدو  انت ةةا  علةةى صةةدي  تصةةدر  ي ةةا شةة ادة تع احلةةاالت الةة   -1

االنت ةا  بطذيقةة تعل  انه قد وقع احلصول على ش ادة ال  لسّلطات اجلمذ يّة لحتفظات  ين غُ 
اسة اهبا تلةب الةد ع و/او بعةدم التصةفية بطذق غ  شذعية ا  ت ة  ع إخطارهةا غ  سليمة او 

 او غ  شذعُألغ  سليم هذا اقهنا  ا  قعال  

رهنةةةاا النقةةةل الةةةربي الةةةدويل إهنةةةا  عمليةةةات السّةةةلطات اجلمذ يّةةةة علةةةى ين غةةةُ اال تصةةةدق  -2
  و لةةمل  قةة  ألغةةذاا الت ةةذب مةة  احكةةام األسةة اببتحفظةةات من جيةةة غةة  حمةةددة دو    ةةذ 

 ال غ أل 11م  املادة  1والفقذة   10م  املادة  1الفقذة 
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؛ 25الفقةةةةةةذة   TRANS/GE.30/AC.2/12الوثيقةةةةةةة ؛ و 12الفقةةةةةةذة   TRANS/GE.30/GRCC/11الوثيقةةةةةةة }
 {5واملذ    46  الفقذة TRANS/WP.30/AC.2/59الوثيقة ؛ و 26الفقذة   TRANS/WP.30/192 الوثيقةو 

 إبدا  التحفظات
نقةل العمليّةة خبصةوص انت ةا  لسّلطات اجلمذ يّة اّ  ت ة  بكةل وملةو  إىل اي حتفظةات لين غُ 

القسةةيمة مةة   27حتفةةظ عةة  تذيةة  مةةل  اخلانةةة د وجةةو ت ةة  إىل دويل   مةةا ين غةةُ ا  الةةربي الةة
 2رقةةم الكعةب علةةى  5" حتةةت ال نةد رقةم R"احلةذة بطاقةة النقةةل الةربي الةدويل بوملةةع ع  2 رقةم

إمتةةام تقذيةةذ بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل املصةةّدق عليةةه  إ ا وعةة  تذيةة  ل طاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل 
 ستوجب األمذأل ا
 ؛ والوثيقةةةةةةةةةة26  الفقةةةةةةةةةذة TRANS/WP.30/192؛ والوثيقةةةةةةةةةة 12 الفقةةةةةةةةةذة  TRANS/GE.30/8 الوثيقةةةةةةةةةة}

TRANS/WP.30/AC.2/59 5 واملذ   46  الفقذة} 
 دويلالربي النقل العملية ال ديلة قث ات انت ا  األشكال 

السةلطات توصةى    مةا ين غةُ  دويلالربي النقل النت ا  عملية قث ات ااشكال بديلة وملع بغية 
وعلى س يل املثال  املعلومات التالية  شذيطة تقدمي هةذه ة استثنائية   بصفتستخدماجلمذ ية    

 املعلومات مبا يذملي ا: 
غطةةا  الةةربي الةةدويل حتةةت أت يةةد ريةةُ يفيةةد ابنت ةةا  عمليةةة النقةةل ايّ شةة ادة رييّةةة او  -

عمليّة املعنيةة او أت يةد على إثذ التذة متعاقد ،خذ م  دويل الربي النقل عملية النفس 
ل ضةةةةائع املعنيةةةةة علةةةةى إجةةةةذا  مجذ ةةةةُ او نظةةةةام مذاق ةةةةة مجذ يةةةةة ،خةةةةذ   ةةةةالتخليص إحالةةةةة ا

 ؛ألغذاا االست الك ا لُ مثالا 
مة  بطاقةة النقةل الةربي الةدويل حيمةال  تةابع الطةذة املتعاقةد املعة   2او رقم  1رقم  الكعب -

 يتعةةني علي ةةا مةة  االتفاقيةةة  الةة  6او نسةةخة تسةةلم ا املنظمةةة الدوليةةة امل ةةار إلي ةةا ع املةةادة 
 إث ات اهنا مطابقة لألصلأل

؛ والوثيقةةةةةةةةة 26  الفقةةةةةةةةذة TRANS/WP.30/192الوثيقةةةةةةةة ؛ و 38  الفقةةةةةةةةذة TRANS/WP.30/159الوثيقةةةةةةةة }
TRANS/WP.30/AC.2/59 5واملذ    46  الفقذة} 

 النقل الربي الدويل متع دي النقل ل طاقاتإجذا ات حمسنة الستخدام 
صةةالت م اشةةذة مةةع املةةوظفني  ملتع ةةد النقةةلاقةةدة اال يكةةو  قةةد حيةةدري لةةدى بعةةض األتةةذاة املتع

املختصني ع مكتب مجارك بلد املقصد ق ل ا  ي دا املذسل إليه او و الؤه ابقجذا ات اجلمذ يةة 
الضذورية لتخليص ال ضائع م  اجل االسةت الك ا لةُ او وملةع ا حتةت اي نظةام ،خةذ للمذاق ةة 

او السائ  الةذي  يتمك  متع د النقل لربي الدويلأل و ُ اجلمذ ية ع وقت الح  لعملية النقل ا
  م  التحق  م  ا  السلطات اجلمذ ية املختصة قد اهنت حسب األصول عملية حلسابهيعمل 
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  إ ا رغةب ع  لةمل  ا  حلسةابه  او للسةائ  الةذي يعمةل ملتع د النقةلالنقل الربي الدويل  حي  
سةةةوى نسةةةخة مةةة  الورقةةةة  و الئةةةهاملذسةةةل إليةةةه او  ُيذعطةةةب طاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل واال  حيةةةتفظ

 غةةة  املخصصةةةة للسةةةلطات اجلمذ يةةةة( مةةة  بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل   2رقةةةم /1الصةةةفذا  رقةةةم 
ألغةةةذاا و ةةةذلمل ايةةةة وثيقةةةة اخةةةذى مطلوبةةةةأل وعنةةةد هنايةةةة عمليةةةة التخلةةةيص اجلمذ ةةةُ لل ضةةةائع 

تع ةةد النقةةل  او سةةائقه  ا  مل،خةةذ  ين غةةُ  مجذ ةةُ ا لةةُ او وملةةع ا حتةةت اي نظةةام االسةةت الك
اجةل احلصةول علةى شة ادة انت ةا  عمليةة  املختصني مة  يتوجه شخصياا إىل املسقولني اجلمذ يني

 ألالنقل الربي الدويل
 62و 61  الفقةةةةةذات  TRANS/WP.30/AC.2/59الوثيقةةةةةة ؛ و 54  الفقةةةةةذة TRANS/WP.30/188الوثيقةةةةةة }

 {6واملذ   

 الثقيلة أو الضخمة البضائعنقل األحكام املتعلقة ب )ج(
 29املادة 

ال تنطبااق أحكااام  ااذا الفاارع إال علااى نقاال البضااائع الثقيلااة أو الضااخمة كمااا  ااي مو ااحة يف الفقاارة  -1
 من  ذه االتفاقية. 1 الفرعية )ع( من املادة

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }
ا الفاااارع، جيااااوز نقاااال البضااااائع الثقيلااااة أو الضااااخمة بواسااااطة مركبااااات يف حالااااة انطباااااق أحكااااام  ااااذ -2
 إذا قررت ذلك الللطات عند املكتب اجلمركي للمغادرة. خمتومةحاوايت غري  أو
رأي تلااك اللاالطات أن البضااائع الثقيلااة أو الضااخمة  ماانال تنطبااق أحكااام  ااذا الفاارع إال إذا كااان  -3

ا ُيكن لييز ا بل ولة ابلرجاوع إىل األوصااف املبيناة، أو ُيكان تقادُي ا املنقولة واألشياء اإل افية املنقولة مع 
للبضااائع دون أن إزاحااة مااع األصتااام اجلمركيااة و/أو العالمااات املمياازة، وذلااك لكااي يتلااع منااع أي تبااديل أو 

 يكون ذلك وا حا  للعيان.
 29مذ ذة تفس ية للمادة 

بضةةةائع ثقيلةةةة  الةةة  تنقةةةلو احلةةةاوايت الربيةةةة ملذ  ةةةات ااب  يمةةةا يتصةةةلال تطلةةةب شةةة ادة تصةةةدي   0-29
مسةةةقولية املكتةةةب اجلمذ ةةُ للمغةةةادرة ا  يتأ ةةد مةةة  اسةةةتيفا   يكةةةو  مةة ملةةخمةأل ومةةةع  لةةمل  او

النقةةةلأل وعلةةةى املكاتةةةب  عمليةةةاتال ةةةذون األخةةةذى امل ينةةةة ع هةةةذه املةةةادة ب ةةةأ  هةةةذا النةةةوع مةةة  
ذ ةةةةُ للمغةةةادرة إال إ ا  ةةةا  ع تعاقةةةدة ا  تق ةةةل قةةةذار املكتةةةب اجلمامل األخةةةذىألتةةةذاة لاجلمذ يةةةة 

 أل29 راي ا انه متناقض بوملو  مع احكام املادة
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 29على املادة  تعليقات
 املذ  ات الربية املعتربة   ضائع ملخمة او ثقيلة

وع نفةس الوقةت اسةتيفا   ثقيلةة او ملةخمة  خاصةة بضةائعمذ  ات بذية او مذ  ات  اعت ارع حالة 
ع الفصةةةةل الثالةةةةةال   ( مةةةة  االتفاقيةةةةة  ال حاجةةةةةة  ددة ةةةةل مةةةة  املذ  ةةةةة وال ضةةةةةائع لل ةةةةذون ا ةةةة

ل طاقةةة نقةةل بةةذي دويل واحةةدة  حيمةةل غال  ةةا ومجيةةع مسةةتنداهتا املصةةادقة علةةى ال ةةذون امل ةةار  إال
ع مقصةورة ال ةح  عاديةة  بضةائع انت هذه املذ  ات حتمةل   وإ ام  االتفاقيةأل  32إليه ع املادّة 

 ة او احلاوية قد حصلت م  ق ل على املوا قةة ت قةاا لل ةذون احلاوايت  جيب ا  تكو  املذ او ع 
 ا ددة ع الفصل الثالال  ا(   ما جيب ختم مقصورة ال ح  او احلاوايتأل

مةة  خاصةةة مذ  ةةات بذيةةة او مذ  ةةات  تصةةديذمةة  االتفاقيةةة ع حالةةة  ‘3‘ ا(3احكةةام املةةادّة  تنط ةة 
مةةة   15املةةةادة احكةةةام  لةةةة  ال تنط ةةة الةةةذي يوجةةةد بةةةه مكتةةةب مجةةةارك املقصةةةدأل ع هةةةذه احلاال لةةةد 

اجلمذ يةةةةة خبصةةةةوص  أل وابلتةةةةايل  ةةةةد  الوائةةةة املققّةةةةت ملذ  ةةةةة بذيةةةةة الةةةة  ت ةةةة  إىل االسةةةةت اداالتفاقيةةةة 
 ألليست ملذوريةملثل هذه املذ  ات املققت  االست اد

  TRANS/WP.30/AC.2/65الوثيقة و  ؛6  واملذ   62و 61  الفقذات  TRANS/WP.30/AC.2/59الوثيقة }
 {72  الفقذة TRANS/WP.30/200والوثيقة  ؛2واملذ    40و 39الفقذات  

 نقل املاشية
مةة  االتفاقيةةة ب ةأ  نقةةل ال ضةةائع الثقيلةةة او الضةةخمة علةةى نقةةل  29جيةب تط يةة  احكةةام املةةادة 

 املاشيةأل
 {30  الفقذة TRANS/GE.30/AC.2/21الوثيقة}

 30املادة 
نقال البضاائع الثقيلاة أو الضاخمة مبوجاب نظاام النقال الاربي تنطبق ريع أحكاام  اذه االتفاقياة علاى  

 الفرع. هبذاالدويل، فيما عدا احلاالت اليت استثنت ا األحكام اخلاصة 
 31املادة 

البضاائع املدرجاة يف بطاقاة النقال الاربي الادويل، بال  تغطياةال تقتصر ملؤولية اجلمعياة الضاامنة علاى  
البضاائع املدرجاة يف  اذه البطاقاة، حال ولاو ه   امنة الشاحن أو تشمل أيضا  أية بضائع موجودة على منصا
 تكن البضائع املعنية مدرجة يف البطاقة.

 32املادة 
بطاقاااة النقااال الاااربي الااادويل، املصاااادقة علاااى قالبضاااائع الضاااخمة  قلااايماتينبغاااي أن حيمااال غاااالف ورياااع 

 ابرزة ابللغة اإلنكليزية أو الفرنلية.  حرف غليظةالثقيلةق،  أو
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 32علي  على املادة ت
 ثقيلة او ملخمة  عادية وبضائع بضائعإصدار بطاقات النقل الربي الدويل حلمولة خمتلطة تتكوّ  م  

عدد بطاقات النقل الةربي الةدويل املطلوبةة ل ةح  محولةة خمتلطةة تتكةوّ  خبصوص عند اخذ قذار 
غةادرة ع االعت ةار املمجةارك الثّقيلة او الّضخمة  أيخذ مكتةب  وال ضائعالعاديّة  ال ضائعم   ال 

تنص   يما يتصل ب ةح  ال ضةائع الثقيلةة او الضةخمة  علةى وجةوب ا  ال   32احكام املادّة 
مبةةةةا ا  هةةةةذا و  ثقيلةةةةة او ملةةةةخمة"أل بضةةةةائع" حيمةةةةل غةةةةالة بطاقةةةةة النقةةةةل و ةةةةل قسةةةةيماهتا اققةةةةذار

ذي دويل منفصةلة بطاقةة نقةل بةتذطلةب املنقولة حتةت خةتم مجذ ةُ  العادية  ال ضائعينط   على  ال
 العاديّةأل ال ضائع او بطاقات نقل بذي دويل( لتغطية شح  

 {57  الفقذة .30/206TRANS/WP الوثيقةو ؛ 3  املذ   .2/71AC./30TRANS/WP الوثيقة}
 33املادة 

جيااوز للاالطات املكتااب اجلمركااي للمغااادرة أن تطلااب قااوائم تعبئااة البضااائع أو صااور ا الفوتوغرافيااة  
و ما شابه ذلك، مما يكون  روراي  لتمييز البضائع املنقولاة، لكاي تضايف ا إىل بطاقاة النقال الاربي رسوماهتا أ أو

وجياب أن ترفاق نلاخة مان الدويل. ويف  ذه احلالة يكون على تلك اللالطات أن تصاادق علاى  اذه الواثئاق 
بيااانت بطاقاة النقال تتضمن ريع   ذه الواثئق بداصل صفحة غالف بطاقة النقل الربي الدويل، كما جيب أن

 الربي الدويل إشارة إىل  ذه الواثئق.
 34املادة 

من األطراف املتعاقدة، األصتام طرف الللطات يف املكاتب اجلمركية الواقعة على الطريق لكل  تقبل 
 ،الللطات املختصاة التابعاة ألطاراف متعاقادة أصار . وماع ذلاك تضع ااجلمركية و/أو العالمات املميزة اليت 

هلااا و ااع أصتااام إ ااافية و/أو عالمااات ممياازة أصاار ، وعلي ااا أن تلااال تفاصاايل األصتااام اجلدياادة و/أو  جيااوز
املقابلااة هلااا  الكعااوببطاقااة النقاال الااربي الادويل امللااتعملة يف بلااد ا، وعلاى  قلايماتالعالماات املمياازة علااى 

 من  ذه البطاقة. القليمات املتبقيةوعلى 
 35املادة 

مركياااة القائماااة بجاااراء فحاااج علاااى الشاااحنة يف مكتاااب رركاااي علاااى الطرياااق إذا كاناااحل اللااالطات اجل 
أثناء سري الرحلة ملزمة بكلر األصتام و/أو إزالة العالمات املميازة، يكاون علي اا أن تلاال األصتاام اجلديادة  أو

ملقابلاة هلاا ا الكعاوببطاقة النقل الربي الدويل امللتعملة يف بلاد ا، وعلاى  قليماتو/أو العالمات املميزة على 
 يف  ذه البطاقة. املتبقية القليماتوعلى 
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 الفصل الرابع

 املخالفات
 36املادة 

االنت اااااك، إىل  فياااه أرتكااااب الاااذياملنت ااااك، يف البلاااد  يُعاااّرضأي انت ااااك ألحكاااام  ااااذه االتفاقياااة،  
 العقوابت اليت يفر  ا قانون ذلك البلد.

 37املادة 
الذي ارتكبحل فيه خمالفة، يُعترب أهنا ارتكبحل على تراب الطارف الياب إذا ه يكن من املمكن إثبات  

 املتعاقد الذي اكتشفحل فيه املخالفة.
 38املادة 

ذه العمال هبالاتبعد مؤقتاا  أو بصافة دائماة مان يمان األطاراف املتعاقادة احلاق يف أن طرف يكون لكل  -1
 ملطبقة على النقل الدويل للبضائع.القوانني أو الالئحة اجلمركية ا ينت ك بشكل صطرياالتفاقية أي شخج 

 38م  املادة  1مذ ذة تفس ية للفقذة 
 هذه املذ ذة التفس يةأل  حذذ ت 0-38-1

 {2003ت ذي  الثاين/نو مرب  7  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.23التعديل } 
ف املتعاقااد الااذي يكااون ذا االسااتبعاد، يف غضااون أساابوع، اللاالطات املختصااة التابعااة للطاار هباا تُبل ااحل -2

إقلااايم اجلمعياااة أو اجلمعياااات القائماااة يف البلاااد أو  وكاااذلكالشاااخج املعاااع ملاااتقرا  أو مقيماااا  علاااى أر اااه، 
 التنفيذي للنقل الربي الدويل. االصتصاص اجلمركي الذي ارتكبحل فيه اجلرُية، واجمللس

 {1999ير شباط/فربا 17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
 38م  املادة  2مذ ذة تفس ية للفقذة 

 هذه املذ ذة التفس يةأل  حذذ ت 
 {1999ش ان/ ربايذ  17  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل } 

يذعترب ا  االلتزام القانوين  خطار اجمللةس التنفيةذي    شخصةاا مةا قةد اسةتذ عد مققتةاا او ب ةكل هنةائُ  0-38-2
لعمةةةل ابالتفاقيةةةة قةةةد اسةةةتوع ع حالةةةة االسةةةتخدام املالئةةةم والسةةةليم للتط يقةةةات اقلكرتونيةةةة الةةة  مةةة  ا

 ألتورهتا هلذا الغذا امانة النقل الربي الدويل حتت إشذاة اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل
 {2015 ينايذ/ انو  الثاين  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.32التعديل }
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 38على املادة  ليقاتتع
 التّعاو  بني السلطات املختصة

  اجلةةةز  9 بطاقةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل و قةةةا للمذ ةةة  اق   ل ةةةخص مةةةا ابسةةةتغالل يمةةا ّةةةّص 
يكةةو  ال ّةةخص املعةة ّ  الةةذيلسةةلطات املختصةةة للطّةةذة املتعاقةةد لمةة  االتفاقيةةة  ين غةةُ   الثةةاين
طذهةةا هبةةايّ معلومةةات ا  أتخةةذ ع االعت ةةار ا مسةةتقذاا بةةهاو مقيمةةاا  و قةةاا تةةذة متعاقةةد ،خةةذ  ّذ
ابلتايل  ولتمكةني كذّرة لقانو  اجلماركأل مترتكابه جلنيف خط ة او   ع  ا38م  املادة  2للفقذة 

الطةةذة املتعاقةةد الةةذي يقةةيم بةةه ال ةةخص املعةة  او يكةةو  مسةةتقذاا بةةه  النظةةذ ع املسةةألة بفعاليةةة  
 التفاصيلأل ما ميك  م  جيب ا  يتضم  اقخطار ا ثذ

الوثيقةةةةةةةةة و  ؛68الفقةةةةةةةةذة   TRANS/WP.30/200الوثيقةةةةةةةة و  ؛76فقةةةةةةةةذة ال ؛TRANS/WP.30/196الوثيقةةةةةةةة }
2/67AC./30TRANS/WP.3و املذ   63   الفقذة} 

 النقل الربي الدويل نظامم  حملُ است عاد متع د نقل 
إزا  قةوانني  رتكةب جنحةة خطة ةا وتة م  نظةام النقةل الةربي الةدويل متع ةد نقةل  يذست عدلكُ 

السّةةةةةلطات اجلمذ يّةةةةةة  توصةةةةةُ  مسةةةةةتقذاا بةةةةةهيكةةةةةو  مقيمةةةةةا او  الةةةةةذياجلمةةةةةارك علةةةةةى ارا ال لةةةةةد 
احكةةام  مةة  د( بةةدالا  1  اجلةةز  الثةةاين  الفقةةذة 9واملذ ةة   6مةة  املةةادة  4الفقةةذة ابسةةتخدام بنةةود 

  .38م  املادة  1الفقذة 
الوثيقةةةةةةةةة ؛ و 68الفقةةةةةةةةذة   TRANS/WP.30/200الوثيقةةةةةةةة و  ؛77لفقةةةةةةةةذة   اTRANS/WP.30/196الوثيقةةةةةةةة }

2/67AC./30TRANS/WP.3و املذ   63   الفقذة} 
 39املادة 

 يف حالة قبول عمليات النقل الربي الدويل ابعتبار ا سليمة من النواحي األصر : 

جيااوز لألطااراف املتعاقاادة أن تتغا ااى عاان التناقضااات الطفيفااة يف مراعاااة احلاادود الزمنيااة أو امللااالك  -1
 .املقررة

البضائع يف بطاقة النقل  الواردة ببيانتناقضات بني تفاصيل صصائج البضائع وجود يف حالة  ،ابملثل -2
 ال تعتاارب  ااذه التناقضاااتالااربي الاادويل وبااني احملتااوايت احلقيقيااة ملركبااة بريااة أو جمموعااة مركبااات أو حاويااة، 

نااع اللالطات املختصااة  ن  اذه التناقضااات تقادمي أدلاة تق متانت اكاات لالتفاقياة ارتكب ااا حامال البطاقااة، إذا 
تكاان انرااة عاان أصطاااء مرتكبااة عاان علاام أو عاان طريااق اإلمهااال يف وقااحل شااحن البضااائع أو تفريغ ااا أو يف  ه

 وقحل إعداد البيان.
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 39مذ ذة تفس ية للمادة 
غةم عةدم   ر التع   "اخطا  مذتك ة ع  تذي  اق ال"  على انه يع  األ عال الة جيب ا  يذف م  0-39

عةة  عمةةد وعلةةم اتم ابحلقةةائ   قةةد جنمةةت عةة  تقصةة  ع اختةةا  خطةةوات معقولةةة والزمةةة  ارتكاهبةةا
 لضما  صحة احلقائ  ع اية حالة خاصةأل

 40املادة 
ال جيوز لإلدارات اجلمركية التابعة لبلدان املغادرة وبلدان املقصاد أن تعتارب حامال بطاقاة النقال الاربي  

ات الاايت قااد تكتشااف يف  ااذه البلاادان، يف حااني أن  ااذه التناقضااات ترجااع يف الاادويل ملااؤوال  عاان التناقضاا
 ه يكن حامل البطاقة  العا  في ا.و  ،النقل الربي الدويلعملية الواقع إىل إجراءات رركية سبقحل أو أعقبحل 

 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }
 41املادة 

 يقنع الللطات اجلمركية  ن البضائع املبينة ابلتفصيل على بطاقة النقل الربي الدويل مبا عندما يثبحل 
أو أهنااا انقصااة حبكاام طبيعت ااا، جيااوز  أو ألسااباب قااا رة بلاابب حاااد  ُدماارت أو فُقاادت بشااكل ال يُعااّوض

 تلديد الرسوم والضرائب امللتحقة عادة. اإلعفاء من
 42املادة 

املختصااة  يعاارض فيااه األسااباب ذات الصاالة تُقااّدم لللاالطاتتعاقااد عنااد اسااتالم طلااب ماان طاارف م 
التابعة لألطراف املتعاقدة املعنية يف عملية نقال باري أن تازود ذلاك الطارف املتعاقاد ملمياع املعلوماات املتاحاة 

 أعاله. 41و 40و 39الالزمة لتنفيذ أحكام املواد 
 {2002أاير/مايو  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل }

 42تعلي  على املادة 
 التعاو  بني السلطات اجلمذ ية

بطاقات النقل الةربي  تصفيةغال اا ما يكو  م  الصعب على السلطات اجلمذ ية  ع حالة عدم 
الدويل  ا  تقذر رسوم وملذائب االسةت اد او التصةديذ املسةتحقة للمطال ةة هبةا  نظةذاا أل  وصةف 

غال ةةاا   قيمت ةةاأل لةةذلمل ضةةالا عةة  عةةدم بيةةا  ال ةةاا مةةا يكةةو  غامضةةاا جةةداا ال ضةةائع ع ال طاقةةة غ
يطلةةب إىل املكتةةب اجلمذ ةةُ للمغةةادرة تقةةدمي معلومةةات إملةةا ية عةة  ال ضةةائع امل ةةحونةأل وع  مةةا

لمعلومةةات بةةني السةةلطات املختصةةة لاحلةةاالت يكةةو  مةة  امل ةةم وجةةود تعةةاو  وثيةة  وت ةةادل  مثةةل
ميكةة   وحةةده 50و 42االمتثةةال التةةام ألحكةةام املةةادتني  إ ة  إ  التابعةة جلميةةع األتةةذاة املتعاقةةد

 الفعال لنظام املذور العابذ للنقل الربي الدويلأل الس ا  يضم  
 {40و 39  الفقذات  .30/131TRANS/WPالوثيقة }
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 ا  مكرر  42املادة 
الزماة لضامان الللطات املختصة، ابلتعااون الوثياق ماع اجلمعياات، علاى اهااذ رياع التادابري ال تعمل 

تتخذ هلاذا الغارض التادابري املالئماة للمراقباة الوطنياة  وهلا أنلبطاقات النقل الربي الدويل.  اللليماالستعمال 
والدوليااة. وجيااب علااى الفااور إبااالر تاادابري املراقبااة الوطنيااة إىل اجمللااس التنفيااذي للنقاال الااربي الاادويل الااذي 

 تعتمد ا اللانة اإلدارية.ف املراقبة الدولية حكام االتفاقية. أما تدابريأليفحج مطابقت ا 
 {1999شباط/فرباير  17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }

 مكذراا: 42مذ ذة تفس ية للمادة 
تةقثذ  علةى اهنةا تعة  ا  التةداب  الوتنيةة الة  قةد مكذراا  42 تذف م ع ارة "على الفور"  الواردة ع املادة مكذراا  0-42

علةةى تط يةة  االتفاقيةةة و/او سةة  نظةةام النقةةل الةةربي الةةدوي جيةةب ا  ت لّةةم  تابةةة إىل اجمللةةس التنفيةةذي 
للنقل الربي الدويل ع اسذع وقت ممكة   ق ةل دخوهلةا حيّةز النفةا   وإ ا  ةا   لةمل ممكنةاا ق ةل دخوهلةا 

اقشةةةذا ية والو ةةةا   حيةةةز النفةةةا  مةةة  اجةةةل متكةةةني اجمللةةةس التنفيةةةذي مةةة  االملةةةطالع بفعاليةةةة بوظائفةةةه
مبسقوليته ع  النظذ ع التداب  املعنيةة مة  حيةال تطابق ةا مةع اتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل وو قةاا للمةادة 

 م  االتفاقيةأل 8وت قاا الختصاصاته ا ددة ع املذ    مكذراا  42
 {2017 ينايذ/ انو  الثاين  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.33التعديل } 

 مكررا  اثنيا   42املادة 
حلااااب االقتضاااااء، املعتماااادة،  للامعياااااتتااااوفر اللاااالطات املختصااااة التابعااااة لألطااااراف املتعاقاااادة  

 .9من اجلزء األول من املرفق  ‘3‘3 للفقرةاملعلومات اليت حتتاج إلي ا للوفاء ابلتع د امللتزم به وفقا  

 عين ا.املعلومات الواجب توفري ا يف حاالت ب 10حيدد املرفق 
 {2006آب/أغلطس  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.27التعديل }
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 الفصل اخلامس

 املذكرات التفلريية
 43املادة 

بعاااي أحكاااام  اااذه ، 7واجلااازء الثالاااث مااان املرفاااق  6املرفاااق تفلااار املاااذكرات التفلاااريية الاااواردة يف  
 هبا. أيضا  ممارسات معينة موصى شرحاالتفاقية ومرفقاهتا. وت

 الفصل اللادق
 أحكام متفرقة

 44املادة 

 ما يلي: ابلتل يالت من أجلاجلمعيات الضامنة املعنية  بتزويدكل طرف متعاقد   يقوم 
حتويل العملة الالزمة للمبالحل اليت تطالاب هباا سالطات األطاراف املتعاقادة، مبقتضاى  )أ( 

 من  ذه االتفاقية، 8أحكام املادة 
زمة لتلديد تكاليف مناذج بطاقة النقل الاربي الادويل، املرسالة إىل حتويل العملة الال )ب( 

 اجلمعيات الضامنة من اجلمعيات األجنبية املقابلة هلا أو من املنظمات الدولية.
 45املادة 

كاال طاارف متعاقااد علااى نشاار قائمااة ابملكاتااب اجلمركيااة للمغااادرة، واملكاتااب اجلمركيااة الواقعااة   يعماال 
اجلمركيااة للمقصااد، الاايت صااادقحل علي اا  ااذه األطااراف لتقااوم بجناااز عمليااات النقاال ، واملكاتااب علاى الطريااق

الربي الدويل. وعلى األطاراف املتعاقادة ذات األرا اي املتاااورة أن تتشااور ماع بعضا ا الابعي بغياة االتفااق 
 ساعات عمل ا. على املكاتب احلدودية املقابلة وعلى 

 45مذ ذة تفس ية للمادة 
املةةادة األتةةذاة املتعاقةةدة     عةةل ا ةةرب عةةدد ممكةة  مةة  املكاتةةب اجلمذ يةةة  سةةوا  توصةةُ هةةذه  0-45

 او على احلدود  متاحاا للتعامل مع عمليات النقل الربي الدويلألاألراملُ داخل 
 46املادة 

ال جيااوز فاارض رسااوم مقاباال اخلاادمات اجلمركيااة املتعلقااة ابلعمليااات اجلمركيااة املااذكورة يف  ااذه االتفاقيااة،  -1
 إذا كانحل  ناك شروط بشأن األايم أو األوقات أو األماكن املختلفة عن تلك املعينة عادة ملثل  ذه العمليات. الإ
اجلمركياااة  تضاااع علاااى أكمااال وجاااه ممكااان اليتيباااات لتلااا يل العمليااااتعلاااى األطاااراف املتعاقااادة أن  -2

 ، ابملكاتب اجلمركية.املتعلقة ابلبضائع القابلة للتلف
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 46ة تعلي  على املاد
 م  متع د النقل:تل  ا تكاليف الفحوصات اجلمذ ية عند 

 ورد الةةنص علةةى  لةةمل عمتع ةةد النقةةل   مةةا لطلةةب  تل يةةةبتةةدخل اجلمةةارك متعلقةةة ايّ تكةةاليف 
 ألمتع د النقلم  اتفاقية النقل الربي الدويل  يتكفل ا  5 املادةالتّعلي  على 

  TRANS/WP.30/AC.2/63الوثيقةةةةةةة و ؛ 3ذ ةةةةةة  وامل 67و 66  الفقةةةةةةذات  TRANS/WP.30/196الوثيقةةةةةةة }
 {3واملذ    63الفقذة 

 47املادة 
ال حتول أحكام  ذه االتفاقياة دون تطبياق القياود والضاوابط املفرو اة مبوجاب الالئحاة الوطنياة علاى  -1

اب ألسابأساق املبادئ األصالقية العامة أو األمن العام أو اإلصحاح أو الصحة العامة أو ألسباب بيطرية أو 
 كما ال حتول دون فرض رسوم ملتحقة مبوجب  ذه الالئحة.تتعلق ابألمراض النباتية،  

 ال حتول أحكام  ذه االتفاقية دون تطبيق أحكام أصر  سواء وطنية أو دولية حتكم النقل. -2
 47على املادة  تعليقات

 تيس  التجارة واملذاق ة اجلمذ ية
أل  تسةةت دةمجذ يةةة اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل هةُة اتفاقيةةة   واهلةةدة مةة نظةةام املةةذور العةةابذ اجلمذ ةُة

مجذ ية إملةا يّة تذتكةز علةى لةوائيف اخةذى يكةو  مصةدرها  بتط ي  قيود وملواب هو السّما   47املادّة 
 أللتربيذ تط ي  قيود وملواب  مجذ ية إملا يةتذسرتَخرَدم  اال غ  القوانني اجلمذ يّةأل لذلمل جيب

أتخة ات إىل  والضةواب مةا تةقّدي مثةل هةذه القيةود  عةادة  47ادّة املةمة   1الفقةذة  مط انط قةت
هةةذه القيةةود والضةةواب  عنةةد احلةةد األد  جيةةب إبقةةا   لةةذلمل ال ضةةائعأل  لنقةةلإملةةا يّة وتكةةاليف 

 وجعل ا تقتصذ على احلاالت او املخاتذ احلقيقية ال  تربرهاأل
 {3واملذ    .2/69AC./30TRANS/WP الوثيقة؛ و 58  الفقذة .30/204TRANS/WPالوثيقة }

 املذا قةالوائ  
ين غُ للوائة  املطلوبةة مبوجةب االتفاقيةات الدوليةة  مثةل اتفاقيةة اال ةار الةدويل  نةواع احليةوارت 

مثةةةةل هةةةةذه دائمةةةةاا السةةةةلع املعنيةةةةةأل وع  تذا ةةةة ( ا  1973والن ةةةةااتت الربّيةةةةة املعذملةةةةة لالنقةةةةذاا  
وائةةةة  علةةةةى بطاقةةةةة النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل تط يةةةة  ميكةةةة  ا  تيسّةةةةذ اقشةةةةارة إىل هةةةةذه ال احلةةةةاالت 

 الضواب  اجلمذ يةأل
  TRANS/WP.30/AC.2/77؛ الوثيقةةةةةةةة 2واملذ ةةةةةةة    72  الفقةةةةةةةذة TRANS/WP.30/216الوثيقةةةةةةةة }

 {3   واملذ  54الفقذة 
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 48املادة 
سن  ُينع األطراف املتعاقدة األعضاء يف احتاد رركي أو اقتصادي، من ما من شيء يف  ذه االتفاقية 

 ااذه  عاانرا ااي ا، شااريطة أال ينااتج  بعمليااات النقاال الاايت تباادأ أو تنت ااي أو لاار  فيمااا يتعلااقأحكااام صاصااة 
 علي ا  ذه االتفاقية. املنصوصالتل يالت  انتقاص مناألحكام 

 49املادة 
غب ال حتول  ذه االتفاقية دون تطبيق املزيد من التل يالت اليت لنح ا األطراف املتعاقدة أو قد تر  

يف منح ااا إمااا عاان طريااق أحكااام ماان جانااب واحااد أو مبوجااب اتفاقااات ثنائيااة أو متعااددة األطااراف، شااريطة 
 وصاصة عمليات النقل الربي الدويل. ،تعرقل  ذه التل يالت تطبيق أحكام  ذه االتفاقية أال

 50املادة 
ورية لتنفياذ أحكااام ، ابملعلومااات الضار عناد الطلابعلاى األطاراف املتعاقاادة أن تازود بعضا ا الاابعي،  

 ذه االتفاقية، وال سيما املعلومات املتعلقة ابلتصديق على املركبات أو احلاوايت الربية، واملتعلقاة ابخلصاائج 
 التقنية لتصميم ا.

 51املادة 
 تشكل املرفقات هبذه االتفاقية جزءا  ال يتازأ من االتفاقية. 



 املذ قات 76 لنقل الربي الدويلاتفاقية ا

 الفصل اللابع

 صتامية أحكام
 52املادة 

 واالنضمام لتصديق والقبول واالعتمادواالتوقيع 
جيااوز جلميااع الاادول األعضاااء يف األماام املتحاادة أو األعضاااء يف أيااة وكالااة ماان الوكاااالت املتخصصااة  -1
يف الوكالااة الدوليااة للطاقااة الذريااة أو األطااراف يف النظااام األساسااي حملكمااة العاادل الدوليااة وأيااة دولااة أصاار   أو

 تحدة، أن تصبح أطرافا  متعاقدة يف  ذه االتفاقية:تدعو ا اجلمعية العامة لألمم امل
 ؛ أوابلتصديق أو القبول أو االعتمادابلتوقيع علي ا دون حتفك صاص  )أ(

أو القباااول  ابلتصاااديقبعاااد التوقياااع علي اااا ر ناااا   اعتماااادأو قباااول أو  تصاااديقبياااداع صاااك  )ب(
 ؛ أواالعتماد أو

 بيداع صك انضمام. )ج(
 كانون الثاين/  1من من  ذه املادة  1لتوقيع الدول املشار إلي ا يف الفقرة مفتوحة  تكون  ذه االتفاقية -2

وساااتكون بعاااد ذلاااك . يف مكتاااب األمااام املتحااادة ملنياااف 1976كاااانون األول/ديلااامرب   1حااال  1976ينااااير 
 مفتوحة النضمام ا إلي ا.

، يف أي وقااحل بعااد أن تكااون ي اااالادول األعضاااء فجياوز لالحتااادات اجلمركيااة أو االقتصااادية، ومع ااا ريااع  -3
قد أصابححل أطرافاا  متعاقادة يف  اذه االتفاقياة، أن تصابح أيضاا  أطرافاا  متعاقادة يف  اذه  الدول األعضاء في اريع 

 من  ذه املادة. إال أن  ذه االحتادات ال يكون هلا احلق يف التصويحل. 2و 1االتفاقية وفقا  ألحكام الفقرتني 
 لد  األمني العام لألمم املتحدة. و القبول أو االعتماد أو االنضمامُتودع صكوك التصديق أ -4

 53املادة 
 بدء النفاذ

من التاريخ الذي تكون فيه مخاس مان الادول املشاار إلي اا يف  أش ريبدأ نفاذ  ذه االتفاقية بعد ستة  -1
، أو تكاون قاد تمااداالعأو القباول أو  ابلتصاديق، قد وقعحل علي ا دون حتفك صااص 52من املادة  1الفقرة 

 أو االنضمام. االعتمادأو القبول أو  ابلتصديقصكوك ا اخلاصة فيه أودعحل 
قد وقعحل على االتفاقية دون  52من املادة  1بعد أن تكون مخس من الدول املشار إلي ا يف الفقرة  -2

أو القبااول  ابلتصااديقأو تكااون قااد أودعااحل صااكوك ا اخلاصااة  االعتمااادأو القبااول أو  ابلتصااديقحتفااك صاااص 
مان  أشا راألطاراف املتعاقادة بعاد ساتة  ابلنلبة للمزيد منأو االنضمام، يبدأ نفاذ  ذه االتفاقية  االعتماد أو

 أو االنضمام. االعتمادأو القبول أو  ابلتصديقدريخ إيداع صكوك ا اخلاصة 
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دء نفاذ تعديل  ذه أو االنضمام، يتم إيداعه بعد ب االعتمادأو القبول أو  ابلتصديقصك صاص  يّ أ -3
 بصيغت ا املعّدلة.االتفاقية، يعترب منطبقا  على  ذه االتفاقية 

ياتم إيداعاه بعاد قباول تعاديل ماا ولكان قبال بادء نفااذه، يعتارب منطبقاا  علاى  من  ذا القبيالأي صك  -4
 يف دريخ بدء نفاذ  ذا التعديل. بصيغت ا املعّدلة، ذه االتفاقية 

 54املادة 
 النقي

 األمني العام لألمم املتحدة. نقي  ذه االتفاقية بتوجيه إشعار هبذا النقي إىلألي طرف متعاقد جيوز  -1
 لإلشعار ابلنقي.ش را  من دريخ استالم األمني العام  مخلة عشريصبح االنلحاب انفذ املفعول بعد  -2
راارك املغاادرة قبال  علاى صاالحية بطاقاات النقال الاربي الادويل الايت قبل اا مكتاب النقييؤثر  ذا ال  -3

 كما أن الضمان الذي تكفله اجلمعية الضامنة يظل صاحلا  وفقا  ألحكام  ذه االتفاقية.  بدء نفاذ النقي،دريخ 
 55املادة 

 انت اء النفاذ
صاالل فاية زمنياة  ،إذا حد  بعد بدء نفاذ  ذه االتفاقية أن اخنفي عادد الادول األطاراف املتعاقادة 

هناياة فاية  اعتباارا  ماننفاذ مفعاول  اذه االتفاقياة متتالية، إىل أقل من مخس دول، ينت ي اثع عشر ش را  ملدة 
 اإلثع عشر ش را .

 56املادة 
 1959 لعاماتفاقية النقل الربي الدويل،  انت اء نفاذ

العالقاات باني األطاراف  يفوحتال  ل اا  1959 لعاام  ذه االتفاقية اتفاقياة النقال الاربي الادويل تلغي -1
 ملتعاقدة يف  ذه االتفاقية.ا
الصااادرة بشااأن املركبااات واحلااااوايت الربيااة حتااحل شااروط اتفاقيااة النقاال الاااربي  االعتمااادتكااون شاا ادات  -2

 تضاع اأصتاام رركياة  حتاحلمقبولة أثناء مدة صالحيت ا أو أي لديد هلا من أجال نقال البضاائع  1959 لعام الدويل
الايت لاحل مبوجب اا  للشاروطريطة أن تظل  اذه املركباات واحلااوايت ملاتوفية األطراف املتعاقدة يف  ذه االتفاقية ش

 املوافقة علي ا يف األصل.
 57املادة 

 تلوية املنازعات
ثنني أو أكثر مان األطاراف املتعاقادة بشاأن تفلاري أو تطبياق  اذه االتفاقياة، إبني  صالفيف حالة أي  -1

 اوض أو  ي طريقة أصر  للتلوية.تتم قدر اإلمكان تلوية  ذا اخلالف عن طريق التف
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 تتعااذربااني اثنااني أو أكثاار ماان األطااراف املتعاقاادة بشااأن تطبيااق  ااذه االتفاقيااة  صااالفيف حالااة أي  -2
علااى طلااب أحااد  ااذه  حُيااال  ااذا اخلااالف، بناااء  ماان  ااذه املااادة،  1تلااويته ابلوسااائل املشااار إلي ااا يف الفقاارة 

التايل: على كل طرف من أطراف النزاع أن يعني وسيطا  وعلى  األطراف، إىل  كمة حتكيم مكونة على النحو
مان اساتالم  أشا ر ؤالء الوسطاء أن يعيناوا وسايطا  آصار يصابح رئيلاا  هليئاة التحكايم. وإذا حاد  بعاد ثالثاة 

جيوز ألي طارف مان  الرئيس،الوسطاء يف اصتيار  يوّفقأحد األطراف يف تعيني وسيط، أو ه  قّصر طلب، أنال
 راف أن يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة تعيني وسيط أو تعيني رئيس  كمة التحكيم. ذه األط

 ألطراف اخلالف.ملزما   2يكون قرار  كمة التحكيم املتخذ مبوجب أحكام الفقرة  -3
 نظام ا الداصلي اخلاص. حتدد  كمة التحكيم -4
 تتخذ قرارات  كمة التحكيم  غلبية األصوات. -5
فإناه جياوز  قارار التحكايم،فيماا يتعلاق بتفلاري وتنفياذ  اخلاالفقد يثار باني أطاراف  جدلحالة أي يف  -6

 القرار لتبحل فيه. كمة التحكيم اليت أصدرت  يعرض اخلالف علىألي من  ذه األطراف أن 
 58املادة 

 التحفظات
أن تعلان أهناا  نضمام إلي اا،لد  التوقيع على  ذه االتفاقية أو التصديق علي ا أو االجيوز ألية دولة،  -1

ماان  ااذه االتفاقيااة. ولاان تكااون األطااراف املتعاقاادة  57ماان املااادة  6إىل  2ال تعتاارب نفلاا ا ملزمااة ابلفقاارات 
 هبذه الفقرات فيما يتعلق  ي طرف متعاقد أبد  مثل  ذا التحفك.ابلتقيد األصر  ملزمة 

ماان  ااذه  1عليااه يف الفقاارة  و منصااوصحتفظااا  وفااق مااا  ااجيااوز ألي طاارف متعاقااد، يكااون قااد أبااد   -2
إشااعار بااذلك إىل األمااني العااام يف أي وقااحل ماان األوقااات عاان طريااق توجيااه املااادة، أن يلااحب  ااذا الااتحفك 

 لألمم املتحدة.
 علاىيلامح بباداء أي حتفاك  المان  اذه املاادة،  1فيما عدا التحفظات املنصوص علي ا يف الفقارة  -3

  ذه االتفاقية.
 (ا  )مكرر  58املادة 

 اللانة اإلدارية
تكوين ااا وم ام ااا لوصااف  8يف املرفااق  ويااردجلنااة إداريااة مكونااة ماان ريااع األطااراف املتعاقاادة.  تُنشااأ 

 ونظام ا الداصلي.
 {1999شباط/فرباير  17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
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 (مكررا  اثنيا  ) 58املادة 
 ويلاجمللس التنفيذي للنقل الربي الد

تقوم اللانة اإلدارية بنشاء جملس تنفيذي للنقل الربي الدويل ك يئة فرعية تقوم نيابة عن ا بجناز امل اام  
 تكوين  ذا اجمللس وم امه ونظامه الداصلي.لوصف  8يف املرفق  ويردامللندة إلي ا من قبل االتفاقية واللانة. 

 {1999شباط/فرباير  17يف ، ودصل حيز النفاذ ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
 59املادة 

 تعديل  ذه االتفاقية إجراءات
جيوز تعديل  ذه االتفاقية، مبا يف ذلك مرفقاهتا، بناء على اقياح مقدم مان أحاد األطاراف املتعاقادة،  -1

 يف  ذه املادة. ات احملددةتبعا  لإلجراء
 8يف املرفاق  الاوارد، وفقا  للنظاام الاداصلي تقوم اللانة اإلدارية، املكونة من ريع األطراف املتعاقدة -2

تعديل مان  اذا القبيال ياتم حبثاه أو إعاداده أثنااء اجتمااع اللاناة وأي  .ببحث أي تعديل مقيح هلذه االتفاقية
يف التصااويحل، يقااوم األمااني العااام  املشاااركنياإلداريااة وتعتمااده  ااذه اللانااة  غلبيااة ثلثااي األعضاااء احلا اارين 

 الغه إىل األطراف املتعاقدة من أجل قبوهلا به.لألمم املتحدة بب
 {1999شباط/فرباير  17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
باادأ نفاااذ أي تعااديل مقاايح يااتم إبالغااه وفقااا  ، ي60عليااه مبوجااب املااادة  مااا  ااو منصااوصفيمااا عاادا  -3

من انقضاء مدة إثاع عشار شا را  عقاب  أش ربعد ثالثة للفقرة اللابقة فيما يتعلق ملميع األطراف املتعاقدة، 
صالهلاا تقادمي أي اعاياض علاى التعاديل املقايح  متيكون قاد ، و ي مدة جيب أال دريخ إبالر التعديل املقيح

 الدول األطراف املتعاقدة. منإىل األمني العام لألمم املتحدة من دولة تكون 
مان  اذه املاادة يعتارب التعاديل  3وفقاا  للفقارة  اإلشاعار باهياتم  يف حالة اعاياض علاى التعاديل املقايح -4

 مفعول.أي غري مقبول ولن يكون له 
 60املادة 

 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1إجراء صاص لتعديل املرفقات 
ويكون  10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1يبدأ نفاذ أي تعديل يقيح إدصاله على املرفقات  -1

يف درياخ حتادده اللاناة اإلدارياة وقاحل اعتمااده، ماا ه حياد   59مان املاادة  2و 1 للفقارتني قد مت حبثاه وفقاا  
حبلااول دريااخ ملاابق حتاادده اللانااة اإلداريااة يف الوقااحل ذاتااه أن يكااون مُخااس الاادول الاايت  ااي أطااراف متعاقاادة 

علاى التعاديل. وحتادد   اهابعياقد أصطر األماني العاام لألمام املتحادة  إذا كان  ذا الرقم أد ،مَخس من ا  أو
 املشار إلي ا يف  ذه الفقرة  غلبية ثلثي األعضاء احلا رين واملصوتني. التواريخاللانة اإلدارية 
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 ؛ 1999شباط/فرباير  17، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
 {2006آب/أغلطس  12، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.27التعديل 

أعااله، ابلنلابة  1تعديل معتمد وفقا  لإلجراءات املبيناة يف الفقارة  عند الدصول حّيز النفاذ، حيل أي -2
 التعديل ويبطل مفعوهلا. تتعلق هبذال أية أحكام سابقة ،  جلميع األطراف املتعاقدة

 61املادة 
 الطلبات والبالغات واالعيا ات

مااان  1طاااراف املتعاقااادة ورياااع الااادول املشاااار إلي اااا يف الفقااارة األماااني العاااام لألمااام املتحااادة رياااع األ ُُيطااار
 بادءأعااله، وبتااريخ  60و 59من  ذه االتفاقية،  ي طلب أو بالر أو اعياض مبوجب املادتني  52 املادة

 نفاذ أي تعديل.
 62املادة 

 مؤلر االستعراض
العااام لألمام املتحادة بطلاب لعقااد أن تتقادم إىل األماني تكاون ماان األطاراف املتعاقادة ملاوز ألياة دولاة  -1

 .مؤلر لغرض استعراض  ذه االتفاقية
عقاد ماؤلر استعرا اي تادعى إلياه كافاة األطاراف املتعاقادة لاألمني العام لألمم املتحادة الادعوة  يوجه -2

عقب دريخ توجياه  أش رإذا حد  يف غضون مدة ستة  52من املادة  1وكافة الدول املشار إلي ا يف الفقرة 
ابملوافقاة ما ال يقل عن ربع عدد الدول األطراف املتعاقدة األمني العاام لألمام املتحادة ُيطر ه الدعوة، أن  ذ
 عقد  ذا املؤلر. على
عقااد مااؤلر استعرا ااي تاادعى إليااه كافااة األطااراف لاألمااني العااام لألماام املتحاادة أيضااا  الاادعوة  يوجااه -3

تتقدم و يف حالة تلقيه طلبا  من اللانة اإلدارية.  52من املادة  1 املتعاقدة وكافة الدول املشار إلي ا يف الفقرة
 يف اللانة. واملصوتنيإذا وافقحل عليه أغلبية احلا رين  ابلطلباللانة اإلدارية 

األماني العاام لألمام  ُُيطارمان  اذه املاادة  3أو الفقارة  1يف حالة الدعوة إىل عقد مؤلر وفقاا  للفقارة  -4
اليت ترغب أن ويدعو ا إىل التقدم، يف غضون ثالثة أش ر ابملقيحات طراف املتعاقدة ريع األ بذلكاملتحدة 

، ريااع األطااراف املتعاقاادةتوزيااع جاادول األعمااال املؤقااحل للمااؤلر علااى يبحث ااا املااؤلر. ويتااوىل األمااني العااام 
 نعقاد املؤلر.على األقل من التاريخ احملدد ال أش رتلك املقيحات، وذلك قبل ثالثة  مشفوعا  بنصوص
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 63املادة 
 البالغات

األماني العاام لألمام ُُيطار  62و 61ابإل افة إىل البالغات واإلشعارات املنصوص علي ا يف املادتني  
 مبا يلي: 52املتحدة ريع الدول املشار إلي ا يف املادة 

 ؛52واالنضمام مبوجب املادة  والتصديق والقبول واالعتمادحاالت التوقيع  )أ(
 ؛53بدء نفاذ  ذه االتفاقية وفقا  للمادة  آجال )ب(
 ؛54مبوجب املادة  النقيحاالت  )ج(
 ؛55 ذه االتفاقية مبوجب املادة  انت اء نفاذ )د(
 .58التحفظات مبوجب املادة  () 

 64املادة 
 ذو احلايةالنج 

العاام لألمام التفاقياة لاد  األماني يودع النج األصلي هلاذه ، 1976كانون األول/ديلمرب   31بعد  
مان األطااراف املتعاقاادة واحااد إىل كال  من ااا مطابقاة لألصاال مصاادق علي ااااملتحادة الااذي يقاوم برسااال نلاخ 
 اليت ليلحل أطرافا  متعاقدة.  52من املادة  1 وإىل الدول املشار إلي ا يف الفقرة

  ذه االتفاقية. لتوقيع على، قام املوقعون أدانه، املفو ون هلذا الغرض طبقا  لألصول، ابملا تقدمإثباد   
ماان تشاارين الثاااين/نوفمرب عااام ألااف وتلااعمائة ومخلااة املوافااق للرابااع عشاار يف جنيااف  ااذا اليااوم  ررتُحاا 

 النصوص الثالثة متلاوية يف احلاية. علما   نوالفرنلية، والروسية وسبعني، يف نلخة واحدة ابللغات اإلنكليزية 
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  1975دويل، مرفقات اتفاقية النقل الربي ال 2-2
 (علي ا )مبا يف ذلك املذكرات التفلريية والتعليقات
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 1املرفق 

 بطاقة النقل الربي الدويل منوذج
 1 الصيغة

مان الغاالف حياث البناود  1إن بطاقة النقل الربي الدويل مطبوعة ابللغة الفرنلاية ابساتثناء الصافحة  -1
 الاااواردةقاااة ابساااتعمال بطاقاااة النقااال الاااربي الااادويلق مطبوعااة أيضاااا  ابللغاااة اإلنكليزياااة. كاااذلك قاألحكاااام املتعل

مان الغاالف. ومان املمكان  3من الغالف مطبوعة أيضا  ابإلنكليزية على الصفحة  2ابلفرنلية على الصفحة 
 ، قالتقرير املعتمدق بلغة غري الفرنلية حلب ما يكون مالئما .ترد على ت ر ا عبارةأيضا  أن 

 {1995آب/أغلطس  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.18التعديل }
جيوز أن تكون البطاقات امللاتعملة يف عملياات النقال الاربي الادويل يف إطاار سللالة  امان إقليماي  -2

من الغالف حيث البناود مطبوعاة  1مطبوعة  ية لغة رمسية أصر  من لغات األمم املتحدة، ابستثناء الصفحة 
ذلك قاألحكاام املتعلقاة ابساتعمال بطاقاة النقال الاربي الادويلق مطبوعاة علاى أيضا  ابإلنكليزية أو الفرنلاية. كا

ومطبوعاة أيضاا  ابإلنكليزياة أو الفرنلاية علاى  بلغاة األمام املتحادة الرمسياة امللاتعملة،من الغاالف  2الصفحة 
 من الغالف. 3الصفحة 

 2 الصيغة
الضمان من اجلمعياة الضاامنة، وفقاا   يف حالة نقل التبحل والكحول اليت قد يطلب في ا تقدمي مزيد من -3

، جيوز للللطات اجلمركية أن تطلب أن تكون بطاقات النقل الاربي 6ابملرفق  -3-8-0للمذكرة التفلريية 
، وأن قTABAC/ALCOOLق وقTOBACCO/ALCOHOLق الااادويل موساااومة بو اااوح بعالماااة قتبحل/كحاااولق

وابإل افة إىل ذلك جياب أن تقادم تفاصايل  .القليماتتو ع عالمة قتبحل/كحولق على الغالف وعلى ريع 
ابللغتني الفرنلية واإلنكليزياة علاى األقال بشاأن فئاات التباحل والكحاول املكفولاة ابلضامان، وذلاك علاى ورقاة 

 من غالف البطاقة.  2يف البطاقة عقب الصفحة  ُتدرجمنفصلة 
 {1994توبر تشرين األول/أك 1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.17التعديل }

 بطاقة النقل الربي الدويل لنمو  مذ ذة تفس ية 
 األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل   (  1-10

  يا  ال ضائعبقوائم ال ح  املذ قة 
  ( مةة  األحكةام املتعلقةةة ابسةتعمال بطاقةةة النقةل الةةربي الةدويل تسةةميف ابسةةتعمال 10إ  املةادة 

قائمةةة  ا يةة قدرا  ع ال يةا   حةط ولةةو  انةت هنةاك مسةاحة   ال طاقةة ذههبةمذ ة   قةوائم شةح   
مجيةةةع ال ضةةةائع املنقولةةةةأل إال ا   لةةةمل مسةةةمو  بةةةه  قةةة  إ ا  انةةةت قةةةوائم ال ةةةح  حتةةةوي مجيةةةع 
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 وشةةذيطة االمتثةةةال لكا ةةةةالتفاصةةيل الالزمةةةة ل يةةةا  ال ضةةائع ب ةةةكل واملةةةيف مقةةذو  وممكةةة  متييةةةزه  
  أل  (10املادة خذى املنصوص علي ا ع األحكام األ

 {1980ت ذي  األول/ا توبذ  1  ودخل حيز النفا  ع /2Amend./17ECE/TRANSالتعديل }
 تعليقات على منو   بطاقة النقل الربي الدويل

 تذيقة إر اق وائ  إملا ية
بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  مةة  األحكةةام املتعلقةةة ابسةةتعمال  11  ( او املةةادة 10و قةةاا للمةةادة 
علةةةى السةةةلطات و او غةةةالة هةةةذه ال طاقةةةة   بقسةةةيماتإر ةةةاق وائةةة  إملةةةا ية إىل  هنةةةاك حاجةةةة

ل طاقةةة بواسةةطة دابسةةات او ادوات اخةةذى  وا  توي ةةا  ختةةام علةةى حنةةو اباجلمذ يةةة ا  تذ ق ةةا 
 جيعل إزالت ا ترتك ،اراا واملحة جبال  على ال طاقةأل

؛ 3  املذ ةةةةةةة  TRANS/WP.30/AC.2/29الوثيقةةةةةةةة ؛ و 34الفقةةةةةةةذة   TRANS/WP.30/139الوثيقةةةةةةةة }
 {5واملذ    46  الفقذة .2/59AC./30TRANS/WPالوثيقة و 

 (القسيماتع  11-9اخلارت وصف ال ضائع ع بيا  ال ضائع  
تامةةةةة ال ابملذاعةةةةاةبطاقةةةةات النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل االلتةةةةزام وحةةةةاملُ جيةةةةب علةةةةى اقدارات اجلمذ يةةةةة 

لةةةدويلأل  مةةةةا جيةةةب  إ ا لةةةةزم األمةةةذ  وصةةةةف لألحكةةةام املتعلقةةةةة ابسةةةتعمال بطاقةةةةة النقةةةل الةةةةربي ا
ا ةةةةددة ع  8اخلانةةةةة ال ضةةةةائع ع وائةةةة  مذ قةةةةة يوملةةةةع علي ةةةةا خةةةةتم اجلمةةةةارك وي ةةةةار إلي ةةةةا ع 

بتحديةةةد يسةةةميف  الوصةةةف التجةةةاري املعتةةةاد لل ضةةةائع مبةةةا القسةةةيماتأل وجيةةةب علةةةى األقةةةل تقسةةةيم
 هويت ا بوملو  دو  الت ا  لألغذاا اجلمذ يةأل 

  الفقةةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/59الوثيقةةةةة ؛ و 15-12  الفقةةةةذات TRANS/GE.30/45الوثيقةةةةة }
 {5واملذ    46

 ال ضائع التصذييف بقيمة
ال ضةةائع علةةى بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ال يتةةييف اساسةةاا يسةةميف  تصةةذييف بقيمةةةإ  عةةدم وجةةود 

 لكدارات اجلمذ ية ابحتجاز ال ضائعأل
 {44الفقذة  .30/17TRANS/GEالوثيقة }
 النقل الربي الدويل نت ا  عمليةا

 إىل ال يةةارت املدونةةة املطلوبةةة  يكةةو  وجةةودابقملةةا ة   2مةة  القسةةيمة رقةةم  28إىل  24ع اخلةةارت 
 ألعمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويلقث ةةةات انت ةةةا  خةةةتم مجذ ةةُة واحةةةد وتوقيةةةع واحةةةد  قةةة  ملةةةذورايا و ا يةةةاا 

والكعةةوب وصةةفحة سةةيمات توقةةع الق اجلمذ يةةة ا  ختةةتم او السةةلطات حيةة  لسةةلطات اخةةذى غةة  وال
مبةةا يتضةةم  ختمةةاا مجذ يةةاا واحةةداا مةة  القسةةيمة   2رقةةم  للكعةةبالسةةلطات املختصةةة  الغةةالةأل ومةةل 
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واجلمعيةة الضةامنة تفيةد ابنت ةا  بطاقة النقل الةربي الةدويل  إمنا هو إشارة إىل حاملواقمضا    والتاري 
 دو  حتفظاتألاعتذمد مع بعض التحفظات او بعملية النقل الربي الدويل قد 

 46  الفقةةةةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/59؛ والوثيقةةةةةةة 26  الفقةةةةةةذة TRANS/WP.30/192الوثيقةةةةةةة }
 {5واملذ   

 الكعباألختام اجلمذ ية على 
 الكعةةةوبالسةةةلطات اجلمذ يةةةة ع بلةةةدا  الع ةةةور عةةة  وملةةةع خةةةتم علةةةى متتنةةةع حيةةةدري احيةةةارا ا  

ع االتفاقيةةأل ومةع ا  حةدوري  ليةهمنصةوص عاملوجودة ع بطاقات النقةل الةربي الةدويل  مةا هةو 
عمليةة النقةل الةربي الةدويل تاملةا  بصةالحيةمثل هذه احلةاالت غة  مسةمو  بةه  إال اهنةا ال تضةذ 

 الطذي (أل مكاتب املقصد بطاقة النقل الربي الدويل  ع ق لت
؛ والوثيقةة 26  الفقذة TRANS/WP.30/192؛ والوثيقة 57  الفقذة TRANS/GE.30/135الوثيقة }

2/59AC./30ANS/WP.TR 5واملذ    46  الفقذة} 
 األختام اجلمذ ية على الورقة الصفذا 

تل ت السلطات اجلمذ ية ع بعض ال لدا  وملع اختام مجذ ية علةى الورقةة الصةفذا  املوجةودة ع 
ع ال طاقةة  اذدرجةتلالسةتعمال اجلمذ ةُ ولكن ةا  موج ةةبطاقة النقل الةربي الةدويل والة  ليسةت 

يذت ةع ع مةل  القسةيماتأل ومة  املوصةى بةه ابلتةايل وملةع عالمةة ع بلغة بلد املغةادرة  مثالا لتكو  
علةةةى  عةةةب الورقةةةة  6  و ةةةذلمل ع اخلانةةةة 28و 23و 17و 15إىل  13خةةةارت ال طاقةةةة مةةة  

ليسةةةت ملةةةذورية علةةةى هةةةذه الورقةةةة  الصةةةفذا   مبةةةا ي ةةةني بوملةةةو  ا  األختةةةام والتوقيعةةةات اجلمذ يةةةة
 الربي الدويلأل الصفذا  ع بطاقة النقل 

 {49و 48الفقذات   .30/139TRANS/WPالوثيقة }
 املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل تذمجات األحكام
تظ ذ "األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل" ايضاا على ظ ذ  م  املوصى به ا 

اقةةة   يةةة لغةة قةةد تكةةو  مالئمةةة صةفحة بيةةا  ال ضةةائع  لةيس لالسةةتعمال اجلمذ ةةُ( ع هةذه ال ط
  مل  ال طاقة واستعماهلا ابل كل الصحييفأللتس يل 

 {45قذة الف .30/159TRANS/WPالوثيقة }
 دويلالربي النقل العملية النت ا  األشكال ال ديلة ال  تعترب إث ااتا 

مةة إىل   هنةاك توصةية مقد مةا ين غةُ  عملية نقل بذي دويلقث ات انت ا  بديلة صيم  وملعبغية 
تسةةتخدم بصةةفة اسةةتثنائية  علةةى سةة يل املثةةال  املعلومةةات التاليةةة شةةذيطة السةةلطات اجلمذ يةةة    

 ا  تكو  هذه املعلومات مقدمة مبا يذملي ا:
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نفةةس  غطةةا عمليّةةة النقةةل الةةربي الةةدويل حتةةت ريةةُ النت ةةا  ايّ شةة ادة رييّةةة او أت يةةد  -
انتقةةال أت يةةد متعاقةةد ،خةةذ او علةةى إثةةذ النقةةل الةةربي الةةدويل الةة  يقةةوم هبةةا تةةذة عمليّةةة 

مةة  ق يةةل التخلةةيص اجلمذ ةةُ مجذ يّةةة ،خةةذ  رقابةةة السّةةلع إىل إجةةذا  مجذ ةةُ ،خةةذ او نظةةام 
 ألغذاا االستعمال ا لُ؛

نسةخة من مةا مة  ق ةل الطّةذة املتعاقةد او  ني  مةا ين غةُخمتوم 2او رقم  1رقم الكع ني  -
االتفاقيةة  الة  يتعةني علي ةا ا  تق ةد مة   6املةادة  امل ار إلي ةا عاملنظمة الدولية  تو ذها

 اهنا نسخة مطابقة لألصل مصادق علي األ
؛ والوثيقة 26  الفقذة TRANS/WP.30/192؛ والوثيقة 38الفقذة   TRANS/WP.30/159الوثيقة }

TRANS/WP.30/AC.2/59 5 واملذ   46  الفقذة} 
 إبدا  التحفظات

عمليّةةة نقةةل بةةذي انت ةا   علةةى بكةل وملةةو  إىل اي حتفظةةات اجلمذ يّةةة اّ  ت ةة للسةةلطات ين غةُ 
النقةل  ع بطاقةة 2رقةم  القسةيمةمة   27 مبةل  اخلانةةدويل   ما ين غةُ ا  ت ةنّي وجةود حتفظةات 

 ضةالا  طاقةة النقةل الةربي ب 2رقم  الكعبعلى  5 " حتت ال ند رقمRالربي الدويل بوملع حذة "
  املصّدق عليه  إ ا استوجب األمذأل إمتام تقذيذ بطاقة النقل الربي الدويل ع 
؛ والوثيقةةةة 26  الفقةةةذة TRANS/WP.30/192؛ والوثيقةةةة 12  الفقةةةذة TRANS/GE.30/8 الوثيقةةةة}

TRANS/WP.30/AC.2/59 5 واملذ   46  الفقذة} 
 النقل الربي الدويل ال  تط ع وتوزّع حالياا  واستمارات بطاقاتمنو   

ي الةةةدويل ولتسةةة يل توزيع ةةةا وتسةةةجيل ا ميكةةة  تضةةةمني للتصةةةدي لتزييةةةف اسةةةتمارات النقةةةل الةةةرب 
االستمارات املط وعة واملوزعة تفاصيل وخصائص إملا ية مميزة ال تظ ذ على منو   بطاقةة النقةل 

  مثةةةل اهلويةةةة  وارقةةةام الصةةةفحات ورمةةةز ال ةةةفذة العموديةةةة  1الةةةربي الةةةدويل املستنسةةة  ع املذ ةةة  
التفاصةةيل والسةةمات اقملةةا ية جيةةب ا  توا ةة  ابقملةةا ة إىل يةةات خاصةةة اخةةذى واقيةةةأل وهةةذه 

 علي ا اللجنة اقدارية للنقل الربي الدويلأل 
 46  الفقةةةةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/59الوثيقةةةةةةة ؛ و 26  الفقةةةةةةذة TRANS/WP.30/192الوثيقةةةةةةة }

 {5واملذ   
 بطاقة النقل الربي الدويل مل 
يةةدوايا  املةةل  متنةةعي الةةدويل ال سةةتعمال بطاقةةة النقةةل الةةرب اب املتعلقةةة ب( مةة  األحكةةام 10 املةةادة
 مقذو ةا بوملو أل على مجيع الورقات  يّ وسائل اخذى  تاملا تكو  التّفاصيل او
 63  الفقةةةةةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/67الوثيقةةةةةةةة   77  الفقةةةةةةةذة TRANS/WP.30/200الوثيقةةةةةةةة }

 {3واملذ   
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 النقل الربي الدويلبطاقة ع  2رقم  الكعبعلى  3وال ند  2رقم  القسيمةم   26 مل  اخلانة
يذوصةةى  ال مَتةةةألَ اخلةةةارت امل ةةةار إلي ةةةا اعةةةاله عنةةد التفذيةةةم إال املكاتةةةب اجلمذ يةةةة عنةةةد املقصةةةد  

 وليس املكاتب اجلمذ ية عند اخلذو   ع الطذي (أل 
 TIRNS/WP.30/AC.2/2003/9؛ والوثيقةةةةة 4  واملذ ةةةة 61  الفقةةةةذة TRANS/WP.30/AC.2/69الوثيقةةةةة }

 {11الفقذة 
 إملا ية ع حالة وجود عدة مكاتب مجارك ب لد املغادرة او بلد املقصد ورقاتام استخد
مةةة  األحكةةةام املتعلقةةةة ابسةةةتعمال بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل  يلةةةزم اسةةةتخدام  6 للمةةةادةت قةةةاا 
إملةةا يتني لكةةل مكتةةب مجةةارك إملةةاع ب لةةد املغةةادرة او بلةةد املقصةةدأل ومت ةةياا مةةع املةةذ ذة  ورقتةةني

(   ةةد   ةةل مذحلةةة وتنيةةة لنقةةل بةةذي دويل تقةةع بةةني مكتةةب مجةةارك متتةةاليني   ب1-0التفسةة ية 
م مةةا  ةةا  وملةةع ما  ميكةة  اعت ارهةةا عمليةةة نقةةل بةةذي دويلأل ولضةةما  عةةدم حةةدوري انقطةةاع ع 

وتط ية  عمليةة  2رقةم /1 رقةم تنينصةيف ابسةتخدام ةموعةة واحةدة مة  القسةيماجلمذ يةة  يذ  املذاق ةة
ذي دويلأل وحيثما وذجدت عدة مكاتب مجةارك للمغةادرة   ةد  منفصلة لكل عملية نقل ب تصفية

وإمنةةا  قةة  عمليةةة نقةةل بةةذي دويل جديةةدة  تقتصةةذ علةةى بةةد مكاتةةب مجةةارك املغةةادرة املتعاق ةةة ال 
والكعةب  2ت  د ايضاا على انت ا  عملية النقل الربي الدويل السابقة و لمل مبل  القسيمة رقةم 

ي الةدويلأل وعلةى  لةمل  ةد  مكاتةب مجةارك املغةادرة املتتاليةة املنةاظذي  ع بطاقةة النقةل الةرب  2رقم 
ا مالةة ع  لل ضةائعتضطلع ايضاا بدور مكاتب مجارك املقصد او اخلذو   على الطذي ( ابلنسة ة 

  ع حالةةةة وجةةةود عةةةدة تعةةةديلمكاتةةةب املغةةةادرة السةةةابقةأل وينط ةةة  هةةةذا ايضةةةاا  مةةةع مةةةا يلةةةزم مةةة  
مكاتةب اجلمةةارك السةابقة( ال ي ةة د قصةةد السةاب   او مكاتةب مجةارك ب لةةد املقصةدأل  مكتةب امل

 او ت ةة د( علةةى انت ةةا  عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل السةةابقة وحسةةب  وإمنةةا ي ةةدا  او ت ةةدا( عمليةةة 
املنةةةاظذي  ع بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي  1والكعةةةب رقةةةم  1نقةةةل بةةةذي دويل جديةةةدة مبةةةل  القسةةةيمة رقةةةم 

السةةاب   او السةةابقة( يضةةطلع  تضةةطلع( بةةدور الةةدويلأل وعلةةى هةةذا  مكتةةب  او مكاتةةب( املقصةةد 
املتج ةةةةةةة إىل مكتةةةةةةب  لل ضةةةةةةائعمكتةةةةةةب مجةةةةةةارك املغةةةةةةادرة او الةةةةةةدخول  علةةةةةةى الطذيةةةةةة ( ابلنسةةةةةة ة 

 مكاتب( املقصد التايل  او التالية(أل  او
  TRANS/WP.30/AC.2/71الوثيقةةةةةةة واملذ ةةةةةة ؛ و  25الفقةةةةةةذة  TIRNS/WP.30/AC.2/2003/13الوثيقةةةةةةة }

 {2 واملذ   68الفقذة 
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ر ةض دخةول ال ضةائع ا ملةة ع إتةار نظةام عمليةة ع حالةة بطاقة النقل الربي الةدويل استخدام 
 النقل الربي الدويل إىل اراملُ تذة متعاقد

ع إتةةار بعةةدم السةةما  ل ضةةائع  اختةةا  السةةلطات املختصةةة  ع ظةةذوة اسةةتثنائية  لقةةذارع حالةةة 
ب ةدة    ت ة  سةلطات اجلمةارك  تذوصةى  ابلةدهإىل اراملُ  ابلدخولنظام النقل الربي الدويل 

  إىل سةة ب اختةةا  1/2بوملةةو  ع "خانةةة االسةةتخدام الذيةةُ" ع مجيةةع القسةةيمات املت قيةةة رقةةم 
الةدويل الة  القةانو  الةوت  او هذا القذار ابلتحديةد  اقشةارة ب ةكل واملةيف إىل احكةام القةانو  

ع  إىل  لةةةمل ت ةة  ا  لطات اجلمةةاركهةةذا القةةةذارأل ابقملةةا ة إىل  لةةمل  ين غةةُ لسةةة إلي ةةا اسةةتند
 "ألالنفا : "ر ض 2ورقم  1رقم  الكع ني املعنينيم   5 اخلانة

  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105الوثيقةةةةةةةةةةةةةة و  ؛ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/4الوثيقةةةةةةةةةةةةةة }
 {35الفقذة 
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 األوىل من منوذج بطاقة النقل الربي الدويل للصيغةمراجع 

 2006نيسا /ابذيل  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.26التعديل 

 2002ااير/مايو  12  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل 
 1989ااير/مايو  23  ودخل ع حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.10التعديل 
 1987،ب/اغسطس  1  ودخل ع حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل 
 1986،ب/اغسطس  1دخال حيز النفا  ع و   Corr.1  وECE/TRANS/17/Amend.7 التعديل
 1980ت ذي  األول/ا توبذ  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.2التعديل 

 من منوذج بطاقة النقل الربي الدويل الثانية للصيغةمراجع 

 2015 ينايذ/الثاين انو    1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.32التعديل 

 2006نيسا /ابذيل  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.26التعديل 
 2002ااير/مايو  12  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.21التعديل 
 1994ت ذي  األول/ا توبذ  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.17التعديل 
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 1 الصيغةالدويل:  منوذج بطاقة النقل الربي

 

م   3]الصفحة 
  اسم املنظمةة الدوليةة( [1ذ   امل

 *بطاقاة النقال الاربي الادويل

 ..... القليمات
 
  _____________________________ صاحلة لق ول ال ضائع لدى مكتب مجارك املغادرة حط اتري   -1
  ____________________________________________________ ج ة اقصدار  -2

 ____________________________________________________________  
  __________________________________________________ حامل ال طاقة  اسم -3

 ____________________________________________________________  
 توقيع امني املنظمة الدولية:   -5 توقيع املوظف الذيُ املفّوا جل ة -4

 صدار وختم اجل ة:اق 
 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
  ميذأل ق ل استخدام حامل ال طاقة(

  ______________________________________________ بلد املغادرة   -6
  __________________________________________  (1 بلد/بلدا  الوج ة -7

 _____________________________________________________  
  _______________________________  (1 ام تسجيل الناقلة/الناقالت الربيةرقم/ارق -8

 _____________________________________________________  
  ___________  ((1 ش ادة/ش ادات ق ول الناقلة/الناقالت الربية  رقم ا/ارقام ا واتّر ا/تواّر ا( -9

 _____________________________________________________  
  _________________________________  (1 رقم/ارقام تعذيف احلاوية/احلاوايت -10
 _____________________________________________________  

  ______________________________________________________ املالحظات  -11
 ________________________________________________________________  

 توقيع حامل ال طاقة: -12 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حلالة(  يذجى حذة الع ارة ال  ال تنط   على ا1 

///////////////////////// 

 ذعاية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروابأل  ال  اذعدت ب1975تفاقية النقل الربي الدويل  اب 1*  انظذ املذ   

 مالااااارق

 م  الغالة 1الصفحة 

  اسم ج ة اقصدار(

 والعنوا  وال لد( واالسم رقم اهلوية 
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 1الصيغة منوذج بطاقة النقل الربي الدويل: 

 

 األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل
 أحكام عامة -ألف 

 املغادرة او ع ال لد الذي يقيم  يه حامل ال طاقةألميك  إصدار بطاقة النقل الربي الدويل إما ع بلد  اإلصدار: -1
 م  الغالة  حيال تط ع ال نود ابقنكليزية ايضااأل هذه الصفحة هُ تذمجة ل 1: تط ع بطاقة النقل الربي الدويل ابلفذنسية   يما عدا الصفحة اللغة -2

م  الغالةأل  ما ميك  إملا ة صفحات اخذى تتضم   2لفذنسية ع الصفحة "األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل" الواردة ابللغة ا
 تذمجة للنص املط وعأل

م املتحدة إ  ال طاقات املستخدمة ع عمليات النقل الربي الدويل داخل ش كة ملمارت إقليمية ميك  ت اعت ا  ية لغة اخذى م  اللغات الذيية لألم 
ط ع ال نود ايضاا ابقنكليزية او الفذنسيةأل وتذد "األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل" ما عدا الصفحة األوىل م  الغالة  حيال ت م   3م  الغالة ابللغة الذيية املستخدمة م  لغات األمم املتحدة   ما تذد مط وعة ابقنكليزية او الفذنسية ع الصفحة  2مط وعة ع الصفحة 

 الغالةأل
بطاقة النقل الربي الدويل صاحلة حط انت ا  عملية النقل الربي الدويل ع املكتب اجلمذ ُ ابل لد املقصود  شذيطة ا  يكو  قد مت : تظل الصالحية -3

 م  الغالة(أل 1م  الصفحة  1تقدمي ا إىل املكتب اجلمذ ُ ع بلد املغادرة خالل  رتة الصالحية ال  حتددها اجل ة ال  اصدرهتا  ال ند 
: يلزم بطاقة واحدة  ق  م  بطاقات النقل الربي الدويل م  اجل ةموعة م  املذ  ات  قاتذة ومقطورة( او جملموعة م  احلاوايت بطاقاتعدد ال -4

  د( ادره(أل10حمملة على مذ  ة واحدة او على ةموعة م  املذ  ات  انظذ ايضاا ال ند 
: ميك  ا  تغطُ بطاقة م  بطاقات النقل الربي الدويل عدة مكاتب مجارك ع بالد ةعدد مكاتب اجلمارك يف بالد املغادرة والبالد املقصود -5

مارك ع ال لد املغادرة وال الد املقصودة  شذيطة اال يزيد عددها اقمجايل ع  اربعة مكاتبأل وال جيوز تقدمي بطاقة النقل الربي الدويل إىل مكتب اجل
 ( ادره(أل ه10بالد املغادرة قد ق لت تلمل ال طاقة  انظذ ايضاا ال ند  املقصود إال إ ا  انت مجيع مكاتب اجلمارك ع

: عندما يكو  هناك مكتب مجارك واحد ع بلد املغادرة ومكتب مجارك واحد ع بلد املقصد  جيب ا  تتضم  بطاقة النقل الربي عدد االستمارات -6
اجل بلد املقصد وصفحتني م  اجل  ل بلد يتم ع ورهأل ويلزم صفحتا  الدويل ما ال يقل ع  صفحتني م  اجل بلد املغادرة وصفحتني م  

 إملا يتا  م  اجل  ل مكتب إملاع م  مكاتب اجلمارك ع بلد املغادرة  او املقصد(أل
ت ع  ل مكتب مجذ ُ ع : تقدم بطاقة النقل الربي الدويل مع املذ  ة الربية او ةموعة املذ  ات او احلاوية/احلاوايتقدمي البطاقة يف مكاتب اجلمارك -7

ووملع ختم بالد املغادرة او ال الد ال  تقع على الطذي  وال الد املقصودةأل ويقوم موظف اجلمارك ع ،خذ مكتب مجارك ع بالد املغادرة ابلتوقيع 
   الذحلةألالذي يلُ بيا  ال ضائع  و لمل على مجيع املستندات ال  ستستخدم ع اجلز  املت قُ م 17التاري  عند ال ند 

 كيفية ملء بطاقة النقل الربي الدويل  -ابء 
: ال جيوز املسيف او الكتابة  وق الكالم ع بطاقة النقل الربي الدويلأل ويتم تصحييف اي خطأ ب طب ال يارت غ  امللح والكتابة فوق الكالم -8

ى التغي  ابلتوقيع عليه  حذة ايه األوىل  وتصدق السلطات الصحيحة وإملا ة ال يارت املطلوبة إ ا  ا   لمل ملذوراياأل ويقوم ال خص الذي اجذ 
 اجلمذ ية على  لملأل

: عندما ال تنص الت ذيعات الوتنية على تسجيل املقطورات واش اه املقطورات  يتم بيا  رقم ا او رقم صنع ا بدالا م  املعلومات املتعلقة ابلتلايل -9
 رقم تسجيل األ

 بيان البضائع: -10
  ال ضائع بلغة بلد املغادرة  ما مل تسميف السلطات اجلمذ ية ابستخدام لغة اخذىأل وحي  لسلطات مجارك ال لدا  األخذى ال  يكتب بيا  ا(

 ة يتم املذور عربها ا  تطلب تذمجت ا إىل لغاهتاأل وتفادايا ملا قد يرتتب على  لمل م  أتخ   يذستحس  ا  يقوم الناقل بتزويد سائ  املذ 
 ة املطلوبةألابلنصوص املرتمج

ينبغي طباعة البياانت الواردة يف بيان البضائع بواسطة ا لة الكاتبة أو نلخ ا حبيث تكون مقروءة بو وح على ريع الصفحات.   ب(
 ألولن تقبل سلطات اجلمارك أية صفحات غري مقروءة

ة ال يارت املطلوبة ع بيا  ال ضائعأل وع هذه احلالة  جيوز ا  تذ   ابملستندات صفحات منفصلة مثل بيا  ال ضائع او املستندات التجاري   (
عدد ونوع الطذود او املواد والوز  اقمجايل ‘ 2‘(؛ 8عدد الصفحات املذ قة  املذبع ‘ 1‘ين غُ ا  تتضم  مجيع املستندات ال يارت التالية: 
 (أل11إىل  9لل ضائع املدرجة ع الصفحات املذ قة  املذبعات م  

بطاقة النقل الربي الدويل ةموعة م  املذ  ات او عدة حاوايت  تدر  حمتوايت  ل مذ  ة او  ل حاوية ب كل منفصل ع  عندما ت مل  د(
 م  بيا  ال ضائع(أل 9بيا  ال ضائعأل ويس   هذه ال يارت رقم تسجيل املذ  ة او رقم احلاوية  ال ند 

ادرة او املقصد   د  ال يارت املتعلقة ابل ضائع ال  تتم معاينت ا او ال  يفرتا ا  وابملثل  إ ا  ا  مثة ا ثذ م  بلد مجارك ع بالد املغ  ه(
 يعاين ا  ل مكتب مجارك تكتب منفصلة ع  بعض ا ال عض ع بيا  ال ضائعأل

 يل م  اجل تعذيف ال ضائع عندما تطلب السلطات اجلمذ ية وائ  م  هذا الققوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، واملخططات، وما إىل ذلك:  -11
م  غالة بطاقة النقل الربي الدويل  وإملا ة إىل  لمل   2الثقيلة او الضخمة  تصدق السلطات اجلمذ ية على هذه الوائ  ال  تذ   ابلصفحة 

 م  مجيع املستنداتأل 8جيب   ذ هذه الوائ  ع املذبع 
 ( مقرخة وموقعة م  ق ل حامل بطاقة النقل الربي الدويل او و يلهأل15و 14جيب ا  تكو  مجيع املستندات  ال ندا   التوقيع: -12

 العوارض أو احلواد  -جيم 
ذ ية  إ ا  ع حال  سذ األختام اجلمذ ية او تلف ال ضائع او إصابت ا  ملذار ع حادري على الطذي   ي ادر الناقل  وراا إىل االتصال ابلسلطات اجلم -13

ة  او  إ ا مل يك   لمل ممكناا  ابالتصال  ية سلطات اخذى م  سلطات ال لد املختصةأل وتتوىل السلطات  ا  هناك مكتب مجارك على مقذب
 املعنية  ابلسذعة املمكنة  حتذيذ التقذيذ املصدق الواردة ع بطاقة النقل الربي الدويلأل

 13تم  لمل حبضور إحدى اجل ات املذ ورة ع ال ند ع حال وقوع حادثة تستلزم نقل ال حنة إىل مذ  ة اخذى او حاوية اخذى  جيب ا  ي -14
وعلى هذه اجل ة حتذيذ التقذيذ املصدقأل وجيب ا  تتضم  ال طاقة الع ارة "بضائع ثقيلة او ملخمة" لكُ تكو  املذ  ة او احلاوية ال ديلة اعالهأل 

رت اخلتم ع التقذيذ املصدقأل غ  انه  ع حال عدم مذّخصة لنقل ال ضائع املختومة خبتم اجلماركأل وعالوة على  لمل  يتم ختم ا وتدر  بيا
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 األختام او عالمات التعذيف ال  وجدت سليمة □ -4
 ةةةةةةةةةةةمتفذقات  الطذي  ا ددة  مكتب اجلمارك الذي جيب إبذاز ال حنة  يه  ااأل( ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -5
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ذ  ع  تذد او مادة   ما هو مومليف ع بيا  ال ضائع( -3
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 تداب  اخذى □ 
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 األختامعدد   رقم ش ادة متت املوا قة هل  رقم تسجيل ا   

 وتفاصيل ا  املوا قة علي ا       
 ال نعم     
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 الدويل األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي
 أحكام عامة -ألف 

 ألميك  إصدار بطاقة النقل الربي الدويل إما ع بلد املغادرة او ع ال لد الذي يقيم  يه حامل ال طاقة اإلصدار: -1
 م  الغالة  حيال تط ع ال نود ابقنكليزية ايضااأل هذه الصفحة هُ تذمجة ل 1تط ع بطاقة النقل الربي الدويل ابلفذنسية   يما عدا الصفحة اللغة:  -2

فحات اخذى تتضم  تذمجة م  الغالةأل  ما ميك  إملا ة ص 2"األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل" الواردة ابللغة الفذنسية ع الصفحة 
 للنص املط وعأل

ملتحدة ال طاقات املستخدمة ع عمليات النقل الربي الدويل داخل ش كة ملمارت إقليمية ميك  ت اعت ا  ية لغة اخذى م  اللغات الذيية لألمم اإ   
"األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل" مط وعة عدا الصفحة األوىل م  الغالة  حيال تط ع ال نود ايضاا ابقنكليزية او الفذنسيةأل وتذد  ما

 م  الغالةأل 3م  الغالة ابللغة الذيية املستخدمة م  لغات األمم املتحدة   ما تذد مط وعة ابقنكليزية او الفذنسية ع الصفحة  2ع الصفحة 
النقل الربي الدويل ع املكتب اجلمذ ُ ابل لد املقصود  شذيطة ا  يكو  قد مت تقدمي ا  تظل بطاقة النقل الربي الدويل صاحلة حط انت ا  عملية الصالحية: -3

 م  الغالة(أل 1م  الصفحة  1إىل املكتب اجلمذ ُ ع بلد املغادرة خالل  رتة الصالحية ال  حتددها اجل ة ال  اصدرهتا  ال ند 
ربي الدويل م  اجل ةموعة م  املذ  ات  قاتذة ومقطورة( او جملموعة م  احلاوايت حمملة يلزم بطاقة واحدة  ق  م  بطاقات النقل ال عدد البطاقات: -4

  د( ادره(أل10على مذ  ة واحدة او على ةموعة م  املذ  ات  انظذ ايضاا ال ند 
ويل عدة مكاتب مجارك ع بالد املغادرة ميك  ا  تغطُ بطاقة م  بطاقات النقل الربي الد عدد مكاتب اجلمارك يف بالد املغادرة والبالد املقصودة: -5

ل لد املقصود إال إ ا  وال الد املقصودة  شذيطة اال يزيد عددها اقمجايل ع  اربعة مكاتبأل وال جيوز تقدمي بطاقة النقل الربي الدويل إىل مكتب اجلمارك ع ا
 ( ادره(أل ه10ال ند  انت مجيع مكاتب اجلمارك ع بالد املغادرة قد ق لت تلمل ال طاقة  انظذ ايضاا 

عندما يكو  هناك مكتب مجارك واحد ع بلد املغادرة ومكتب مجارك واحد ع بلد املقصد  جيب ا  تتضم  بطاقة النقل الربي الدويل  عدد االستمارات: -6
ويلزم صفحتا  إملا يتا  م  اجل   ما ال يقل ع  صفحتني م  اجل بلد املغادرة وصفحتني م  اجل بلد املقصد وصفحتني م  اجل  ل بلد يتم ع ورهأل

  ل مكتب إملاع م  مكاتب اجلمارك ع بلد املغادرة  او املقصد(أل
تقدم بطاقة النقل الربي الدويل مع املذ  ة الربية او ةموعة املذ  ات او احلاوية/احلاوايت ع  ل مكتب مجذ ُ ع بالد تقدمي البطاقة يف مكاتب اجلمارك:  -7

ال  تقع على الطذي  وال الد املقصودةأل ويقوم موظف اجلمارك ع ،خذ مكتب مجارك ع بالد املغادرة ابلتوقيع ووملع ختم التاري  عند املغادرة او ال الد 
 الذي يلُ بيا  ال ضائع  و لمل على مجيع املستندات ال  ستستخدم ع اجلز  املت قُ م  الذحلةأل 17ال ند 

 ويلالد كيفية ملء بطاقة النقل الربي  -ابء 
ويتم تصحييف اي خطأ ب طب ال يارت غ  الصحيحة وإملا ة : ال جيوز املسيف او الكتابة  وق الكالم ع بطاقة النقل الربي الدويلأل امللح والكتابة فوق الكالم -8

 ق السلطات اجلمذ ية على  لملألال يارت املطلوبة إ ا  ا   لمل ملذوراياأل ويقوم ال خص الذي اجذى التغي  ابلتوقيع عليه  حذة ايه األوىل  وتصد
عندما ال تنص الت ذيعات الوتنية على تسجيل املقطورات واش اه املقطورات  يتم بيا  رقم ا او رقم صنع ا بدالا م  رقم املعلومات املتعلقة ابلتلايل:  -9

 تسجيل األ
 بيان البضائع: -10

ت اجلمذ ية ابستخدام لغة اخذىأل وحي  لسلطات مجارك ال لدا  األخذى ال  بلد املغادرة  ما مل تسميف السلطابلغة  يكتب بيا  ال ضائع  ا( 
 ة ابلنصوص يتم املذور عربها ا  تطلب تذمجت ا إىل لغاهتاأل وتفادايا ملا قد يرتتب على  لمل م  أتخ   يذستحس  ا  يقوم الناقل بتزويد سائ  املذ 

 املرتمجة املطلوبةأل
يف بيان البضائع بواسطة ا لة الكاتبة أو نلخ ا حبيث تكون مقروءة بو وح على ريع الصفحات.  ينبغي طباعة البياانت الواردة (ب) 

 ولن تقبل سلطات اجلمارك أية صفحات غري مقروءة.
احلالة   مثل بيا  ال ضائع او املستندات التجارية ال يارت املطلوبة ع بيا  ال ضائعأل وع هذه منفصلة جيوز ا  تذ   ابملستندات صفحات (   

عدد ونوع الطذود او املواد والوز  اقمجايل لل ضائع ‘ 2‘(؛ 8عدد الصفحات املذ قة  املذبع ‘ 1‘ين غُ ا  تتضم  مجيع املستندات ال يارت التالية: 
 (أل11إىل  9املدرجة ع الصفحات املذ قة  املذبعات م  

ت او عدة حاوايت  تدر  حمتوايت  ل مذ  ة او  ل حاوية ب كل منفصل ع عندما ت مل بطاقة النقل الربي الدويل ةموعة م  املذ  ا (د  
 م  بيا  ال ضائع(أل 9بيا  ال ضائعأل ويس   هذه ال يارت رقم تسجيل املذ  ة او رقم احلاوية  ال ند 

 ضائع ال  تتم معاينت ا او ال  يفرتا ا  او املقصد   د  ال يارت املتعلقة ابل املغادرة وابملثل  إ ا  ا  مثة ا ثذ م  بلد مجارك ع بالد (ه  
 يعاين ا  ل مكتب مجارك تكتب منفصلة ع  بعض ا ال عض ع بيا  ال ضائعأل

عندما تطلب السلطات اجلمذ ية وائ  م  هذا الق يل م  اجل تعذيف ال ضائع قوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، واملخططات، وما إىل ذلك:  -11
م  غالة بطاقة النقل الربي الدويل  وإملا ة إىل  لمل  جيب   ذ  2ة  تصدق السلطات اجلمذ ية على هذه الوائ  ال  تذ   ابلصفحة الثقيلة او الضخم

 م  مجيع املستنداتأل 8هذه الوائ  ع املذبع 
 الربي الدويل او و يلهأل( مقرخة وموقعة م  ق ل حامل بطاقة النقل 15و 14جيب ا  تكو  مجيع املستندات  ال ندا   التوقيع: -12

 العوارض أو احلواد  -جيم 
 ا    ذ ية  إ اع حال  سذ األختام اجلمذ ية او تلف ال ضائع او إصابت ا  ملذار ع حادري على الطذي   ي ادر الناقل  وراا إىل االتصال ابلسلطات اجلم -13

ية سلطات اخذى م  سلطات ال لد املختصةأل وتتوىل السلطات املعنية  ابلسذعة هناك مكتب مجارك على مقذبة  او  إ ا مل يك   لمل ممكناا  ابالتصال  
 املمكنة  حتذيذ التقذيذ املصدق الواردة ع بطاقة النقل الربي الدويلأل

وعلى اعالهأل  13د ع حال وقوع حادثة تستلزم نقل ال حنة إىل مذ  ة اخذى او حاوية اخذى  جيب ا  يتم  لمل حبضور إحدى اجل ات املذ ورة ع ال ن -14
ة لنقل ال ضائع هذه اجل ة حتذيذ التقذيذ املصدقأل وجيب ا  تتضم  ال طاقة الع ارة "بضائع ثقيلة او ملخمة" لكُ تكو  املذ  ة او احلاوية ال ديلة مذّخص

حال عدم وجود مذ  ة او حاوية مذّخصة  جيوز املختومة خبتم اجلماركأل وعالوة على  لمل  يتم ختم ا وتدر  بيارت اخلتم ع التقذيذ املصدقأل غ  انه  ع 
  التالية ال ت  يما نقل ال ضائع إىل مذ  ة او حاوية غ  مذّخصة  شذيطة ا  تتو ذ  ي ا ملمارت وا يةأل وع هذه احلالة  تتوىل السلطات اجلمذ ية ع ال لدا

 ي الدويل بواسطة تلمل املذ  ة او احلاويةألإ ا  انت هُ ايضاا ستسميف مبواصلة نقل تلمل ال ضائع مبوجب بطاقة النقل الرب 
ظار اي إجذا  ع حال وجود خطذ حمدق يستوجب تفذيم  امل احلمولة او جز  من ا  وراا  جيوز للناقل ا  يتخذ هذا اقجذا  مب ادرة منه ودو  تلب او انت -15

لى انه  ا  مضطذاا الختا   لمل اقجذا  حذصاا على سالمة املذ  ة او اعالهأل وعليه بعد  لمل ا  يقدم اقث ات ع 13م  ق ل السلطات املذ ورة ع ال ند 
اعاله بغية التحق  م   13احلاوية او ال حنةأل وحال اختا ه ما قد تقتضيه احلالة الطارئة م  تداب  وقائية  عليه إبالغ إحدى السلطات املذ ورة ع ال ند 

 ذ التقذيذ املصدقألالوقائع و حص ال حنة وختم املذ  ة او احلاوية وحتذي
 يظل التقذيذ املصدق مذ قاا ب طاقة النقل الربي الدويل إىل حني بلوغ املكتب اجلمذ ُ ع بلد املقصدأل -16
ذ املصّدق م  التقذي إملا ة إىل االستمارة النمو جية املذ قة ب طاقة النقل الربي الدويل  اهتا يذستصوب ا  تقوم ج ات إصدار ال طاقة بتزويد الناقلني بنس  -17

 بلغة او لغات بلدا  املذورأل

م   8]الصفحة 
 [1املذ   

 م  الغالة 3الصفحة 
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مة   9 ]الصةفحة
 [1املذ   

 املنظمةة الدوليةة( اسم 

 *بطاقاة النقال الاربي الادويل

 ///////////////////////// ..... القلليمات

 م  الغالة 1الصفحة 

   ال  اذعدت بذعاية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروابأل1975تفاقية النقل الربي الدويل  اب 1*  انظذ املذ   

 الرقم

  ________________________ صاحلة لق ول ال ضائع لدى مكتب مجارك املغادرة حط اتري   -1
  _______________________________________________ ج ة اقصدار  -2

 _______________________________________________________  
 

  _____________________________________________ سم حامل ال طاقة ا -3
 _______________________________________________________  

 
 
 توقيع امني املنظمة الدولية:   -5 املوظف الذيُ املفّوا جل ةتوقيع  -4

 اجل ة:وختم اقصدار  
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

أل ق ل استخدام حامل ال   طاقة( ميذ
  __________________________________________  بلد املغادرة -6
  _____________________________________  (1 بلد/بلدا  الوج ة -7

 ________________________________________________  
  ___________________________  (1 رقم/ارقام تسجيل الناقلة/الناقالت الربية -8

 ________________________________________________  
  _______ ((1 واتّر ا/تواّر ا( ش ادة/ش ادات ق ول الناقلة/الناقالت الربية  رقم ا/ارقام ا  -9

 ________________________________________________  
  ____________________________  (1 رقم/ارقام تعذيف احلاوية/احلاوايت -10
 ________________________________________________  

  _________________________________________________ املالحظات  -11
 __________________________________________________________  

 توقيع حامل ال طاقة: -12 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (  يذجى حذة الع ارة ال  ال تنط   على احلالة1 

 لعنوا  وال لد(سم وااال رقم اهلوية 
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 اقة النقل الربي الدويلاألحكام املتعلقة ابستعمال بط
 أحكام عامة -ألف 

 ميك  إصدار بطاقة النقل الربي الدويل إما ع بلد املغادرة او ع ال لد الذي يقيم  يه حامل ال طاقةأل اإلصدار: -1
 ايضااأل هذه الصفحة هُ تذمجة لم  الغالة  حيال تط ع ال نود ابقنكليزية  1تط ع بطاقة النقل الربي الدويل ابلفذنسية   يما عدا الصفحة اللغة:  -2

م  الغالةأل  ما ميك  إملا ة صفحات اخذى تتضم   2"األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل" الواردة ابللغة الفذنسية ع الصفحة 
 تذمجة للنص املط وعأل

ية ميك  ت اعت ا  ية لغة اخذى م  اللغات الذيية لألمم املتحدة ما إ  ال طاقات املستخدمة ع عمليات النقل الربي الدويل داخل ش كة ملمارت إقليم 
الدويل" مط وعة ع  عدا الصفحة األوىل م  الغالة  حيال تط ع ال نود ايضاا ابقنكليزية او الفذنسيةأل وتذد "األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي

 م  الغالةأل 3لغات األمم املتحدة   ما تذد مط وعة ابقنكليزية او الفذنسية ع الصفحة م  الغالة ابللغة الذيية املستخدمة م   2الصفحة 
تظل بطاقة النقل الربي الدويل صاحلة حط انت ا  عملية النقل الربي الدويل ع املكتب اجلمذ ُ ابل لد املقصود  شذيطة ا  يكو  قد مت  الصالحية: -3

 م  الغالة(أل 1م  الصفحة  1غادرة خالل  رتة الصالحية ال  حتددها اجل ة ال  اصدرهتا  ال ند تقدمي ا إىل املكتب اجلمذ ُ ع بلد امل
يلزم بطاقة واحدة  ق  م  بطاقات النقل الربي الدويل م  اجل ةموعة م  املذ  ات  قاتذة ومقطورة( او جملموعة م  احلاوايت حمملة  عدد البطاقات: -4

  د( ادره(أل10ة م  املذ  ات  انظذ ايضاا ال ند على مذ  ة واحدة او على ةموع
ميك  ا  تغطُ بطاقة م  بطاقات النقل الربي الدويل عدة مكاتب مجارك ع بالد املغادرة  عدد مكاتب اجلمارك يف بالد املغادرة والبالد املقصودة: -5

تقدمي بطاقة النقل الربي الدويل إىل مكتب اجلمارك ع ال لد املقصود إال وال الد املقصودة  شذيطة اال يزيد عددها اقمجايل ع  اربعة مكاتبأل وال جيوز 
 ( ادره(أل ه10إ ا  انت مجيع مكاتب اجلمارك ع بالد املغادرة قد ق لت تلمل ال طاقة  انظذ ايضاا ال ند 

د املقصد  جيب ا  تتضم  بطاقة النقل الربي عندما يكو  هناك مكتب مجارك واحد ع بلد املغادرة ومكتب مجارك واحد ع بل عدد االستمارات: -6
ا  الدويل ما ال يقل ع  صفحتني م  اجل بلد املغادرة وصفحتني م  اجل بلد املقصد وصفحتني م  اجل  ل بلد يتم ع ورهأل ويلزم صفحتا  إملا يت

 م  اجل  ل مكتب إملاع م  مكاتب اجلمارك ع بلد املغادرة  او املقصد(أل
تقدم بطاقة النقل الربي الدويل مع املذ  ة الربية او ةموعة املذ  ات او احلاوية/احلاوايت ع  ل مكتب مجذ ُ ع مكاتب اجلمارك: تقدمي البطاقة يف  -7

التاري  ووملع ختم بالد املغادرة او ال الد ال  تقع على الطذي  وال الد املقصودةأل ويقوم موظف اجلمارك ع ،خذ مكتب مجارك ع بالد املغادرة ابلتوقيع 
 الذي يلُ بيا  ال ضائع  و لمل على مجيع املستندات ال  ستستخدم ع اجلز  املت قُ م  الذحلةأل 17عند ال ند 

 الدويل كيفية ملء بطاقة النقل الربي  -ابء 
اي خطأ ب طب ال يارت غ  ال جيوز املسيف او الكتابة  وق الكالم ع بطاقة النقل الربي الدويلأل ويتم تصحييف  امللح والكتابة فوق الكالم: -8

سلطات الصحيحة وإملا ة ال يارت املطلوبة إ ا  ا   لمل ملذوراياأل ويقوم ال خص الذي اجذى التغي  ابلتوقيع عليه  حذة ايه األوىل  وتصدق ال
 اجلمذ ية على  لملأل

واش اه املقطورات  يتم بيا  رقم ا او رقم صنع ا بدالا م  رقم  عندما ال تنص الت ذيعات الوتنية على تسجيل املقطوراتاملعلومات املتعلقة ابلتلايل:  -9
 تسجيل األ

 بيان البضائع: -10
يكتب بيا  ال ضائع بلغة بلد املغادرة  ما مل تسميف السلطات اجلمذ ية ابستخدام لغة اخذىأل وحي  لسلطات مجارك ال لدا  األخذى   ا( 

األ وتفادايا ملا قد يرتتب على  لمل م  أتخ   يذستحس  ا  يقوم الناقل بتزويد سائ  ال  يتم املذور عربها ا  تطلب تذمجت ا إىل لغاهت  املذ  ة ابلنصوص املرتمجة املطلوبةأل
ينبغي طباعة البياانت الواردة يف بيان البضائع بواسطة ا لة الكاتبة أو نلخ ا حبيث تكون مقروءة بو وح على ريع  )ب( 

 أية صفحات غري مقروءة. الصفحات. ولن تقبل سلطات اجلمارك
جيوز ا  تذ   ابملستندات صفحات منفصلة مثل بيا  ال ضائع او املستندات التجارية ال يارت املطلوبة ع بيا  ال ضائعأل وع هذه    ( 

ود او املواد عدد ونوع الطذ ‘ 2‘(؛ 8عدد الصفحات املذ قة  املذبع ‘ 1‘احلالة  ين غُ ا  تتضم  مجيع املستندات ال يارت التالية: 
 (أل11إىل  9والوز  اقمجايل لل ضائع املدرجة ع الصفحات املذ قة  املذبعات م  

عندما ت مل بطاقة النقل الربي الدويل ةموعة م  املذ  ات او عدة حاوايت  تدر  حمتوايت  ل مذ  ة او  ل حاوية ب كل منفصل   د( 
 م  بيا  ال ضائع(أل 9ذ  ة او رقم احلاوية  ال ند ع بيا  ال ضائعأل ويس   هذه ال يارت رقم تسجيل امل

فرتا ا  وابملثل  إ ا  ا  مثة ا ثذ م  بلد مجارك ع بالد املغادرة او املقصد   د  ال يارت املتعلقة ابل ضائع ال  تتم معاينت ا او ال  ي ( ه 
 يعاين ا  ل مكتب مجارك تكتب منفصلة ع  بعض ا ال عض ع بيا  ال ضائعأل

عندما تطلب السلطات اجلمذ ية وائ  م  هذا الق يل م  اجل تعذيف ال ضائع قوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، واملخططات، وما إىل ذلك:  -11
جيب  م  غالة بطاقة النقل الربي الدويل  وإملا ة إىل  لمل  2الثقيلة او الضخمة  تصدق السلطات اجلمذ ية على هذه الوائ  ال  تذ   ابلصفحة 

 م  مجيع املستنداتأل 8  ذ هذه الوائ  ع املذبع 
 ( مقرخة وموقعة م  ق ل حامل بطاقة النقل الربي الدويل او و يلهأل15و 14جيب ا  تكو  مجيع املستندات  ال ندا   التوقيع: -12

 العوارض أو احلواد  -جيم 
ار ع حادري على الطذي   ي ادر الناقل  وراا إىل االتصال ابلسلطات اجلمذ ية  إ ا  ا  ع حال  سذ األختام اجلمذ ية او تلف ال ضائع او إصابت ا  ملذ  -13

  ابلسذعة هناك مكتب مجارك على مقذبة  او  إ ا مل يك   لمل ممكناا  ابالتصال  ية سلطات اخذى م  سلطات ال لد املختصةأل وتتوىل السلطات املعنية
 بطاقة النقل الربي الدويلأل املمكنة  حتذيذ التقذيذ املصدق الواردة ع

اعةالهأل وعلةى  13ع حال وقوع حادثة تستلزم نقل ال حنة إىل مذ  ة اخذى او حاوية اخةذى  جيةب ا  يةتم  لةمل حبضةور إحةدى اجل ةات املةذ ورة ع ال نةد  -14
املذ  ةةة او احلاويةةة ال ديلةةة مذّخصةةة لنقةةل ال ضةةائع هةةذه اجل ةةة حتذيةةذ التقذيةةذ املصةةدقأل وجيةةب ا  تتضةةم  ال طاقةةة الع ةةارة "بضةةائع ثقيلةةة او ملةةخمة" لكةُة تكةةو  

ة مذّخصةةة  املختومةةة خبةةتم اجلمةةاركأل وعةةالوة علةةى  لةةمل  يةةتم ختم ةةا وتةةدر  بيةةارت اخلةةتم ع التقذيةةذ املصةةدقأل غةة  انةةه  ع حةةال عةةدم وجةةود مذ  ةةة او حاويةة
وا يةةأل وع هةذه احلالةة  تتةوىل السةلطات اجلمذ يةة ع ال لةدا  التاليةة ال ةت  جيوز نقل ال ضائع إىل مذ  ة او حاوية غ  مذّخصة  شةذيطة ا  تتةو ذ  ي ةا ملةمارت

  يما إ ا  انت هُ ايضاا ستسميف مبواصلة نقل تلمل ال ضائع مبوجب بطاقة النقل الربي الدويل بواسطة تلمل املذ  ة او احلاويةأل
جيوز للناقل ا  يتخذ هذا اقجذا  مب ادرة منه ودو  تلب او انتظار اي ع حال وجود خطذ حمدق يستوجب تفذيم  امل احلمولة او جز  من ا  وراا   -15

اعالهأل وعليه بعد  لمل ا  يقدم اقث ات على انه  ا  مضطذاا الختا   لمل اقجذا  حذصاا على سالمة  13إجذا  م  ق ل السلطات املذ ورة ع ال ند 
اعاله بغية  13الة الطارئة م  تداب  وقائية  عليه إبالغ إحدى السلطات املذ ورة ع ال ند املذ  ة او احلاوية او ال حنةأل وحال اختا ه ما قد تقتضيه احل

 التحق  م  الوقائع و حص ال حنة وختم املذ  ة او احلاوية وحتذيذ التقذيذ املصدقأل
 ملقصدأليظل التقذيذ املصدق مذ قاا ب طاقة النقل الربي الدويل إىل حني بلوغ املكتب اجلمذ ُ ع بلد ا -16
م  التقذيذ املصّدق  إملا ة إىل االستمارة النمو جية املذ قة ب طاقة النقل الربي الدويل  اهتا يذستصوب ا  تقوم ج ات إصدار ال طاقة بتزويد الناقلني بنس  -17

 بلغة او لغات بلدا  املذورأل

 10]الصفحة 
 [1املذ    م 

 م  الغالة 2الصفحة 
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  ا مبوجب بطاقةقائمة ابلبضائع اليت جيب نقل
 النقل الربي الدويل للتبحل/الكحول  ذه

ع املائةةة او ا ثةةذ  رمةةز النظةةام  80الكحةةول االثيلةةةُ غةة  املتغةة ة ت يعتةةةه ولةةه قةةةةوة ابحلجةةم ت لةةم  (1 
 (22.07.10:  (HS Code) املنس 

كذات ع املائةةةةة  واملسةةةة 80الكحةةةةول االثيلةةةةُ غةةةة  املتغةةةة ة ت يعتةةةةه ولةةةةه قةةةةوة ابحلجةةةةم اقةةةةل مةةةة   (2 
الكحولية والذوحيات املعطذة وغ ها م  امل ةذوابت الكحوليةة  واملستحضةذات الكحوليةة املذ  ةة 

 (HS Code: 22.08)م  النوع املستعمل لصناعة امل ذوابت 
 (HS Code: 24.02.10) اا ار وال  وت واللفا ات ال  حتوي ت غجالسي (3 
 (HS Code: 24.02.20) اا السجايذ ال  حتوي ت غ (4 
 (HS Code: 24.03.10)ت م التدخني سوا  حيوي او ال حيوي بدائل ت م  ية نس ة  (5 

مةةةةةةة   11]الصةةةةةةةفحة 
  [1املذ   

 2منوذج بطاقة النقل الربي الدويل: النج 
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 تبحل
 كحول

 تبحل
 كحول

 //////////////////////////////            TIRبطاقة   -1 1الصفحة    1 رقم القليمة

 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة -2
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -2    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -1 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -3 

 اسم املنظمة الدولية  -3

 حامل ال طاقة  رقم اهلوية واالسم والعنوا  وال لد(  -4 لالستخدام الذيُ

 املقصدبلد/بلدا    -6 بلد املغادرة  -5

 الوائ  املذ قة ب يا  ال ضائع  -8 املذ  اترقم/ارقام تسجيل املذ  ة/  -7

  بيان البضائع

 التحميةةةةل او  مقصورة/مقصةةةةورات  ا(   -9
 احلاوية/احلاوايت          

 او املواد عالمات وارقام الطذود   ب(    

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوز   -11 عدد ونوع الطذود او املوادأل وصف ال ضائع -10
اقمجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايل 

 ابلكيلوغذام

األختام او  -16
ت التعذيف عالما

املستخدمة  رقم 
 التعذيف(

 
 
 
 

ةمةةةةةةوع عةةةةةةدد الطةةةةةةذود املسةةةةةةجلة ع بيةةةةةةا   -12
 ال ضائع ووج ت ا

 
 
 

 الةةةةةواردة ع  اقةةةةةذ    ال يةةةةةارت -13 العدد
 اعةةةةةةةةةةةاله صةةةةةةةةةةةحيحة  12-1ال نةةةةةةةةةةةود  
 و املة 
 املكا  والتاري  -14 

 ال طاقةةةةةةةةةةةةةةةةةة  توقيةةةةةةةةةةةةةةةةةع حامةةةةةةةةةةةةةةةةةل -15
 او و يله

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

وظةةةةةةةةف مكتةةةةةةةب مجةةةةةةةارك توقيةةةةةةةع م -17
 املغادرة وختم التاري 

 مكتب اجلمارك -1 

 مكتب اجلمارك -2 

 مكتب اجلمارك -3 

او مكتةةب مجةةارك الةةدخول  شةة ادة ال ضةةائع الةة  متةةت معاينت ةةا مةة  ق ةةل مكتةةب مجةةارك املغةةادرة -18
 العابذ

 

األختةةةةةةةةةةةام او عالمةةةةةةةةةةةات التعذيةةةةةةةةةةةف الةةةةةةةةةةة   -19 □
 وجدت سليمة

 للمذور   بهالوقت املسمو  -20
 

  حتت رقم  مت التسجيل ع مكتب اجلمارك ع -21

 األ(إال حنة  يه   متفذقات  خ  الس  ا دد  مكتب اجلمارك الذي جيب إبذاز -22
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 توقيع موظف اجلمارك -23
 وختم التوقيع

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 

 رقم

توقيةةةةةةةةةةع موظةةةةةةةةةةف اجلمةةةةةةةةةةارك وخةةةةةةةةةةتم  -6 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقَ وله مكتب اجلمارك ع  -1
 التاري 

 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحتت الذقم  -2

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألختام او عالمات التعذيف املستخدمة  -3
 ف ال  وجدت سليمةاألختام او عالمات التعذي □ -4
 األ( ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإمتفذقات  الطذي  ا ددة  مكتب اجلمارك الذي جيب إبذاز ال حنة  يه   -5

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 رقم ////////////////////////////////////       TIRلبطاقة    1الصفحة    1رقم  اإليصال     

م   12]الصفحة 
  بيضا ([ 1املذ   

 2منوذج بطاقة النقل الربي الدويل: الصيغة 
 

 
 



1املذ    الدويللنقل الربي اتفاقية ا 100   

 تبحل
 كحول

 تبحل
 كحول

مةةةةةةة   13]الصةةةةةةةفحة 
 ///////////////////////////////////              TIRبطاقة   -1 2الصفحة    2رقم  القليمة  خضذا ([ 1املذ   

 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة -2
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -2    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -1 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -3 

 اسم املنظمة الدولية  -3

 حامل ال طاقة  رقم اهلوية واالسم والعنوا  وال لد(  -4 لالستخدام الذيُ

 بلد/بلدا  الوج ة  -6 بلد املغادرة  -5

 الوائ  املذ قة ب يا  ال ضائع  -8 رقم/ارقام تسجيل املذ  ة/املذ  ات  -7

  بيان البضائع

 التحميةةةةل او  مقصورة/مقصةةةةورات  ا(   -9
 احلاوية/احلاوايت           

 او املواد عالمات وارقام الطذود  ب(     

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوز   -11 عدد ونوع الطذود او املوادأل وصف ال ضائع -10
اقمجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايل 

 ابلكيلوغذام

األختام او  -16
عالمات التعذيف 
املستخدمة  رقم 

 التعذيف(
 
 
 
 

ةمةةةةةةوع عةةةةةةدد الطةةةةةةذود املسةةةةةةجلة ع بيةةةةةةا   -12
 ال ضائع ووج ت ا

 
 
 

 الةةةةةةةةةةواردة ع  اقةةةةةةةةةةذ    ال يةةةةةةةةةةارت -13 العدد
اعةةةةاله صةةةةحيحة  12-1ال نةةةةود 
 و املة

 املكا  والتاري  -14 
 ة او و يلهال طاق توقيع حامل -15

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

توقيةةةةةةع موظةةةةةةةف مكتةةةةةةب مجةةةةةةةارك  -17
 املغادرة وختم التاري 

 مكتب اجلمارك -1 

 مكتب اجلمارك -2 

 مكتب اجلمارك -3 

 اخلذو  اثنا ة اق ذا   م  ق ل مكتب مجارك بلد دش ا -24 ش ادة ال ضائع ال  متت معاينت ا م  ق ل مكتب مجارك املغادرة   -18
 املذور او بلد الوج ة(           ارك الدخول العابذاو مكتب مج

األختةةةةةةةةةام او عالمةةةةةةةةةات التعذيةةةةةةةةةف الةةةةةةةةة   -19 □
 وجدت سليمة

 األختةام او عالمةات التعذيةف ال  -25 □الوقت املسمو  به    -20
 وجدت سليمة للمذور

 ن اعدد الطذود املفذ  ع -26 حتت رقم        مت التسجيل ع مكتب اجلمارك ع   -21

 احلجوزات -27 متفذقات  خ  الس  ا دد  مكتب اجلمارك الذي جيب إبذاز    -22
      األ(إال حنة  يه         

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 توقيع موظف اجلمارك  -28    توقيع موظف اجلمارك -23

 وختم التاري  توقيعوخامت ال       
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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 التاري 
 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  األختام او عالمات التعذيف ال  وجدت سليمة □ -2

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بيا  ال ضائع( ا ذ  عنة تذد او مادة   ما هو مومليف ع -3
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألختام اجلديدة  -4
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 تبحل
 كحول

 تبحل
 كحول

م   14]الصفحة 
  صفذا ([ 1املذ   

 تقذيذ مصداق
  م  اتفاقية النقل الربي الدويل عليه  انظذ ايضاا القواعد 25موملوع و قاا ألحكام املادة 

 املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل( 17إىل  13م  
 المتعلقة باستخدام بطاقة النقل البري الدولي )بطاقة تير( 17إلى  13من 

 ///////////////////////////////////              TIRبطاقة    -2 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة   -1

 املنظمة الدولية اسم   -3 

 حامل ال طاقة    -5 رقم/ارقام تسجيل املذ  ة/املذ  ات   -4
  رقم اهلوية واالسم والعنوا  وال لد(       

 

 غ  سليم     سليم     ختم اجلمارك    -6
       □        □ 

 مالحظات   -8

ة/مقصةةةورات ال حنة/ال ةةةحنات او حاويت ا/حاوايهتةةةا مقصور    -7
 غ  سليمة     سليمة 
  □      □ 

 

 12امل ني ع العمود  مفقودة او اتلفة على النحو 13إىل  10السلع ا ددة ع ال نود  □ ال ي دو ا  مثة اية سلع رقصة  □   -9
 

 مقصورة/مقصةةةةةورات ال حنة/ال ةةةةةحنات او   ا(   -10
 حاويت ا/حاوايهتا             

 وارقام ا عالمات الطذود او املواد  ب(       
 
 

عةةةةةةةةةةةدد الطةةةةةةةةةةةذود او املةةةةةةةةةةةواد  -11
 ونوع ا؛ وصف ال ضائع

مفقةةةةةةةةةةةةةةةودة  -12
 او اتلفة

مالحظات  يذجى بيةا   -13
تفاصةةيل الكميةةات املفقةةودة او 

 التالفة(

 اتري  احلادثة ومكا  وقوع ا ومالبساهتا  -14
 
 

 لتمكني عملية النقل الربي الدويل م  مواصلةالتداب  املتخذة  -15
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوصف ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوملع اختام جديدةأل عددها  □ 
 ادره( 16حتويل احلمولة  انظذ ال ند  □ 
 تداب  اخذى □ 

 املذ  ات احلاوية/احلاوايت املستخدمة بديالا ع حال حتويل ال ضائع  يذجى وصف املذ  ة/ -16
 األختامعدد   ش ادة رقم متت املوا قةهل   رقم تسجيل ا   

 وتفاصيل ا  املوا قة علي ا       
 ال نعم     
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 رقم التعذيف 
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  السلطة ال  وملعت هذا التقذيذ املصّدق -17
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إقذار مكتةب اجلمةارك التةايل الةذي وصةلت إليةه واسةطة النقةل الةربي   -18
 الدويل
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 رقم

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2منوذج بطاقة النقل الربي الدويل: الصيغة 
 

 



1املذ    الدويللنقل الربي اتفاقية ا 102   

 2منوذج بطاقة النقل الربي الدويل: الصيغة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل
 أحكام عامة - ألف

 ميك  إصدار بطاقة النقل الربي الدويل إما ع بلد املغادرة او ع ال لد الذي يقيم  يه حامل ال طاقةأل اإلصدار: -1
"األحكام  ل م  الغالة  حيال تط ع ال نود ابقنكليزية ايضااأل هذه الصفحة هُ تذمجة 1: تط ع بطاقة النقل الربي الدويل ابلفذنسية   يما عدا الصفحة اللغة -2

 م  الغالةأل  ما ميك  إملا ة صفحات اخذى تتضم  تذمجة للنص املط وعأل 2املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الدويل" الواردة ابللغة الفذنسية ع الصفحة 
خذى م  اللغات الذيية لألمم املتحدة ما عدا إ  ال طاقات املستخدمة ع عمليات النقل الربي الدويل داخل ش كة ملمارت إقليمية ميك  ت اعت ا  ية لغة ا 

 2ويل" مط وعة ع الصفحة الصفحة األوىل م  الغالة  حيال تط ع ال نود ايضاا ابقنكليزية او الفذنسيةأل وتذد "األحكام املتعلقة ابستعمال بطاقة النقل الربي الد
 م  الغالةأل 3د مط وعة ابقنكليزية او الفذنسية ع الصفحة م  الغالة ابللغة الذيية املستخدمة م  لغات األمم املتحدة   ما تذ 

 تقدمي ا إىل : تظل بطاقة النقل الربي الدويل صاحلة حط انت ا  عملية النقل الربي الدويل ع املكتب اجلمذ ُ ابل لد املقصود  شذيطة ا  يكو  قد متالصالحية -3
 م  الغالة(أل 1م  الصفحة  1ال  حتددها اجل ة ال  اصدرهتا  ال ند املكتب اجلمذ ُ ع بلد املغادرة خالل  رتة الصالحية 

ى : يلزم بطاقة واحدة  ق  م  بطاقات النقل الربي الدويل م  اجل ةموعة م  املذ  ات  قاتذة ومقطورة( او جملموعة م  احلاوايت حمملة علعدد البطاقات -4
  د( ادره(أل10ال ند مذ  ة واحدة او على ةموعة م  املذ  ات  انظذ ايضاا 

: ميك  ا  تغطُ بطاقة م  بطاقات النقل الربي الدويل عدة مكاتب مجارك ع بالد املغادرة وال الد عدد مكاتب اجلمارك يف بالد املغادرة والبالد املقصودة -5
دويل إىل مكتب اجلمارك ع ال لد املقصود إال إ ا  انت مجيع املقصودة  شذيطة اال يزيد عددها اقمجايل ع  اربعة مكاتبأل وال جيوز تقدمي بطاقة النقل الربي ال

 ( ادره(أل ه10مكاتب اجلمارك ع بالد املغادرة قد ق لت تلمل ال طاقة  انظذ ايضاا ال ند 
قة النقل الربي الدويل : عندما يكو  هناك مكتب مجارك واحد ع بلد املغادرة ومكتب مجارك واحد ع بلد املقصد  جيب ا  تتضم  بطاعدد االستمارات -6

 ل ال يقل ع  صفحتني م  اجل بلد املغادرة وصفحتني م  اجل بلد املقصد وصفحتني م  اجل  ل بلد يتم ع ورهأل ويلزم صفحتا  إملا يتا  م  اجل   ما
 مكتب إملاع م  مكاتب اجلمارك ع بلد املغادرة  او املقصد(أل

النقل الربي الدويل مع املذ  ة الربية او ةموعة املذ  ات او احلاوية/احلاوايت ع  ل مكتب مجذ ُ ع بالد : تقدم بطاقة تقدمي البطاقة يف مكاتب اجلمارك -7
 17ختم التاري  عند ال ند املغادرة او ال الد ال  تقع على الطذي  وال الد املقصودةأل ويقوم موظف اجلمارك ع ،خذ مكتب مجارك ع بالد املغادرة ابلتوقيع ووملع 

 يلُ بيا  ال ضائع  و لمل على مجيع املستندات ال  ستستخدم ع اجلز  املت قُ م  الذحلةألالذي 
 كيفية ملء بطاقة النقل الربي الدويل  -ابء 

لصحيحة : ال جيوز املسيف او الكتابة  وق الكالم ع بطاقة النقل الربي الدويلأل ويتم تصحييف اي خطأ ب طب ال يارت غ  اامللح والكتابة فوق الكالم -8
 مذ ية على  لملألوإملا ة ال يارت املطلوبة إ ا  ا   لمل ملذوراياأل ويقوم ال خص الذي اجذى التغي  ابلتوقيع عليه  حذة ايه األوىل  وتصدق السلطات اجل

  رقم ا او رقم صنع ا بدالا م  رقم : عندما ال تنص الت ذيعات الوتنية على تسجيل املقطورات واش اه املقطورات  يتم بيااملعلومات املتعلقة ابلتلايل -9
 تسجيل األ

 بيان البضائع: -10
املذور عربها  يكتب بيا  ال ضائع بلغة بلد املغادرة  ما مل تسميف السلطات اجلمذ ية ابستخدام لغة اخذىأل وحي  لسلطات مجارك ال لدا  األخذى ال  يتم  ا(

 ى  لمل م  أتخ   يذستحس  ا  يقوم الناقل بتزويد سائ  املذ  ة ابلنصوص املرتمجة املطلوبةألا  تطلب تذمجت ا إىل لغاهتاأل وتفادايا ملا قد يرتتب عل
ينبغي طباعة البياانت الواردة يف بيان البضائع بواسطة ا لة الكاتبة أو نلخ ا حبيث تكون مقروءة بو وح على ريع الصفحات. ولن تقبل   ب(

 ألسلطات اجلمارك أية صفحات غري مقروءة
ين غُ ا   وز ا  تذ   ابملستندات صفحات منفصلة مثل بيا  ال ضائع او املستندات التجارية ال يارت املطلوبة ع بيا  ال ضائعأل وع هذه احلالة جي   (

لل ضائع املدرجة ع عدد ونوع الطذود او املواد والوز  اقمجايل ‘ 2‘(؛ 8عدد الصفحات املذ قة  املذبع ‘ 1‘تتضم  مجيع املستندات ال يارت التالية: 
 (أل11إىل  9الصفحات املذ قة  املذبعات م  

 ضائعأل عندما ت مل بطاقة النقل الربي الدويل ةموعة م  املذ  ات او عدة حاوايت  تدر  حمتوايت  ل مذ  ة او  ل حاوية ب كل منفصل ع بيا  ال  د(
 م  بيا  ال ضائع(أل 9ويس   هذه ال يارت رقم تسجيل املذ  ة او رقم احلاوية  ال ند 

فرتا ا  يعاين ا  ل وابملثل  إ ا  ا  مثة ا ثذ م  بلد مجارك ع بالد املغادرة او املقصد   د  ال يارت املتعلقة ابل ضائع ال  تتم معاينت ا او ال  ي  ه(
 مكتب مجارك تكتب منفصلة ع  بعض ا ال عض ع بيا  ال ضائعأل

عندما تطلب السلطات اجلمذ ية وائ  م  هذا الق يل م  اجل تعذيف ال ضائع الثقيلة فية، واملخططات، وما إىل ذلك: قوائم التغليف، والصور الفوتوغرا -11
م  غالة بطاقة النقل الربي الدويل  وإملا ة إىل  لمل  جيب   ذ هذه الوائ   2الضخمة  تصدق السلطات اجلمذ ية على هذه الوائ  ال  تذ   ابلصفحة  او

 م  مجيع املستنداتأل 8ع املذبع 
 ( مقرخة وموقعة م  ق ل حامل بطاقة النقل الربي الدويل او و يلهأل15و 14جيب ا  تكو  مجيع املستندات  ال ندا   التوقيع: -12

 العوارض أو احلواد  -جيم 
سذعة املمكنة  مكتب مجارك على مقذبة  او  إ ا مل يك   لمل ممكناا  ابالتصال  ية سلطات اخذى م  سلطات ال لد املختصةأل وتتوىل السلطات املعنية  ابلاقل  وراا إىل االتصال ابلسلطات اجلمذ ية  إ ا  ا  هناك ع حال  سذ األختام اجلمذ ية او تلف ال ضائع او إصابت ا  ملذار ع حادري على الطذي   ي ادر الن -13

 حتذيذ التقذيذ املصدق الواردة ع بطاقة النقل الربي الدويلأل
اعالهأل وعلى هذه  13 حال وقوع حادثة تستلزم نقل ال حنة إىل مذ  ة اخذى او حاوية اخذى  جيب ا  يتم  لمل حبضور إحدى اجل ات املذ ورة ع ال ند ع -14

ة لنقل ال ضائع املختومة خبتم اجل ة حتذيذ التقذيذ املصدقأل وجيب ا  تتضم  ال طاقة الع ارة "بضائع ثقيلة او ملخمة" لكُ تكو  املذ  ة او احلاوية ال ديلة مذّخص
نقل ال ضائع إىل  اجلماركأل وعالوة على  لمل  يتم ختم ا وتدر  بيارت اخلتم ع التقذيذ املصدقأل غ  انه  ع حال عدم وجود مذ  ة او حاوية مذّخصة  جيوز

سلطات اجلمذ ية ع ال لدا  التالية ال ت  يما إ ا  انت هُ ايضاا مذ  ة او حاوية غ  مذّخصة  شذيطة ا  تتو ذ  ي ا ملمارت وا يةأل وع هذه احلالة  تتوىل ال
 ستسميف مبواصلة نقل تلمل ال ضائع مبوجب بطاقة النقل الربي الدويل بواسطة تلمل املذ  ة او احلاويةأل

مب ادرة منه ودو  تلب او انتظار اي إجذا  م  ع حال وجود خطذ حمدق يستوجب تفذيم  امل احلمولة او جز  من ا  وراا  جيوز للناقل ا  يتخذ هذا اقجذا   -15
اعالهأل وعليه بعد  لمل ا  يقدم اقث ات على انه  ا  مضطذاا الختا   لمل اقجذا  حذصاا على سالمة املذ  ة او احلاوية  13ق ل السلطات املذ ورة ع ال ند 

اعاله بغية التحق  م  الوقائع  13ليه إبالغ إحدى السلطات املذ ورة ع ال ند ال حنةأل وحال اختا ه ما قد تقتضيه احلالة الطارئة م  تداب  وقائية  ع او
 و حص ال حنة وختم املذ  ة او احلاوية وحتذيذ التقذيذ املصدقأل

 يظل التقذيذ املصدق مذ قاا ب طاقة النقل الربي الدويل إىل حني بلوغ املكتب اجلمذ ُ ع بلد املقصدأل -16
لغة لنمو جية املذ قة ب طاقة النقل الربي الدويل  اهتا يذستصوب ا  تقوم ج ات إصدار ال طاقة بتزويد الناقلني بنس  م  التقذيذ املصّدق بإملا ة إىل االستمارة ا -17

 لغات بلدا  املذورأل او

م   15]الصفحة 
 [1املذ   

 م  الغالة 3الصفحة 
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 2املرفق 

 ركبات الربيةلشروط التقنية القابلة للتطبيق على املالالئحة املتعلقة اب
 أصتام رركيةحتحل اليت ُيكن قبوهلا لتقوم ابلنقل الدويل 

 1املادة 

 املبادئ األساسية

إن املصاااادقة علاااى القياااام بعملياااات النقااال الااادويل للبضاااائع مبوجاااب أصتاااام رركياااة ال جياااوز منح اااا  
 للمركبات اليت تكون مقصورات الشحن في ا مشيدة وجم زة على منط يكفل ما يلي: إال

نقل البضائع من اجلزء املغلق لاما  من املركبة أو إدصاهلا فيه بدون استحالة إمكانية  )أ( 
 وا حة ملالء أو بدون كلر اخلتم اجلمركي،تالعب ترك آاثر 
 و ع األصتام اجلمركية علي ا بل ولة وفعالية،إمكانية  )ب( 
 ملاحات خمبأة ُيكن إصفاء البضائع في ا،عدم احتواء  )ج( 
 كافة امللاحات الكفيلة ابستيعاب البضائع متاحة بل ولة للتفتيش اجلمركي.كون   )د( 

 1تعليقات على املادة 
 الص اريج األسطوانية اخلاصة ابملذ  ات

تسةةتعمل لغةةذا تزويةةد املذ  ةةةة اهنةةا ال تعتةةرب الصةة اريج االختياريةةة مبثابةةة مقصةةورات شةةح  تاملةةا 
ملة لغةةةذا نقةةل بضةةائع غةة  الوقةةود ال تعتةةرب مبثابةةةة ابلوقةةود   مةةا ا  الصةة اريج اقملةةا ية املسةةتع

صةة اريج الوقةةود عةة  مقصةةورات شةةح  نظةةذاا للمصةةاعب التقنيةةة املتعلقةةة ابملصةةادقة علي ةةا ومتييزهةةا 
 العاديةأل 

 {54-51الفقذات   TRANS/GE.30/39الوثيقة }
 وجود عالمات على مقصورات ال ح 

الستنسةةةال ال ةةةفاة والعالمةةةات ابملةةةواد ابميكةةة  السةةةما  بوجةةةود صةةةور زيتيةةةة ورسةةةومات منقولةةةة 
الةة  ال ميكةة  انتزاع ةةا مةة  جةةدرا  او الةةوا  وغةة   لةةمل مةة  العالمةةات املماثلةةة العا سةةة للضةةو  

مقصةةةورات ال ةةةح   إ ا مل تكةةة  ختفةةةُ هيكةةةل اجلةةةدرا  او األلةةةوا  الةةةذي جيةةةب ا  يكةةةو  مذئيةةةاا 
ثلةةةة ميكةةة  ا  ختفةةةُ بوملةةةو أل إال انةةةه ال ميكةةة  السةةةما  بوجةةةود ملصةةةقات وعالمةةةات اخةةةذى مما

 (أل2 ع املذ   3م  املادة  5ايضاا التعلي  على الفقذة  انظذ تحات ع مقصورات ال ح   
 {45  الفقذة TRANS/GE.30/57؛ والوثيقة 39الفقذة   TRANS/WP.30/151الوثيقة }
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 2املادة 
  يكل مقصورات الشحن

 من  ذه الالئحة: 1تلبية ملتطلبات املادة  -1
ياااع األجااازاء املكوناااة ملقصاااورة الشاااحن )اجلواناااب واألر اااية واألباااواب واللاااقف جياااري جتم )أ( 

واألعماادة واإلطااارات والقطااع العر ااية ومااا شااابه ذلااك( إمااا بواسااطة أدوات ال ُيكاان أن تاازال وتلااتبدل ماان 
بواسطة طرق تؤدي إىل  يكل ال ُيكن تعديله دون ترك آاثر وا حة  اخلارج دون ترك آاثر وا حة للعيان أو

امااا . وحينمااا تكااون اجلوانااب واألر ااية واألبااواب واللااقف مكونااة ماان أجاازاء خمتلفااة جيااب أن تكااون  ااذه ل
 ؛كافية  متانةوذات الشروط نفس لاألجزاء ملتوفية 

 2 ا( م  املادة 1مذ ذة تفس ية للفقذة 
  ميع األجزا  املكونة  ا( 2-2-1

 ومسةةام  لول يةةة وصةةةواميل  إا(بذشةةام وبذاغةةةُ ع حالةةة اسةةتعمال ادوات ربةةة   مسةةام    ا(
جيب إدخال عةدد  ةاة مة  هةذه األدوات مة  اخلةار  عةرب األجةزا  املكونةة اجملمعةة وتةربز 

او حلةام او لولةب او ابلتطذية   امع الداخل حيةال تكةو  مث تةة ب ةدة  مةثالا مبسةام  بذشة
يةةة  اي التقليدالربشةام او اللحةام علةى الصةمولة(أل ومةع  لةمل ميكة  ايضةاا إدخةال مسةام  

 يتطلب وملع ا إدخاهلا م   ال جانب ةمع األجزا  املكونة( م  الداخلألبذشام مسام  
بذاغةُ  اتيةة ميكة  تث يةت ارملةية مقصةورة ال ةح  بواسةطة   اعةالهتقدم دو  اقخالل مبا  

 اتيةةةةة احلفةةةةذ او مسةةةةام  بذمشةةةةة جيةةةةذي إدخاهلةةةةا بع ةةةةوة متفجةةةةذة احلفةةةةذ او مسةةةةام  بذشةةةةام 
عةةةرب ابهلةةةوا  املضةةةغون حيثمةةةا توملةةةع مةةة  الةةةداخل ومتةةةذ بةةةزوااي قائمةةةة داببةةةيس مدخلةةةة  او

  ا  اللول ةة الرباغةُ  اتيةةاألرملية والقطع العذملية املعدنية حتت األ وي رتن  يما عةدا حالةة 
 ألملحومة هبا تكو  اتذا  ا ع حما اة مع مستوى اجلز  اخلارجُ م  القطعة العذملية او

 {1981ت ذي  األول/ا توبذ  1دخل حيز النفا  ع   و ECE/TRANS/17/Amend.3التعديل }
عةةددها لكةةُ تسةةتوع و  ادوات الةةذب   الوصةةالت(هيةةة علةةى السةةلطة املختصةةة ا  تقةةذر ما  ب(

ابلتأ ةةةد مةةة  ا  متطل ةةةات الفقةةةذة الفذعيةةةة  ا( مةةة  هةةةذه املةةةذ ذةأل وعلي ةةةا ا  تفعةةةل  لةةةمل 
ت دل دو  تةذك ،ار واملةحة ال ميكة  ا  تةزال او تسةهبةذه الطذيقةة األجزا  املكونة اجملمعةة 

 جليةأل وال ختضع حالة اختيار او وملع ادوات رب  اخذى ألية قيودأل
 يةة ادوات ربة  ميكة  ا  م  هذه املةذ ذة التفسة ية ال يسميف مبوجب الفقذة الفذعية  ا(    (

تةةزال او تسةةت دل دو  تةةذك ،ار واملةةحة جليةةة  اي دو  اشةةرتان تةةداوهلا مةة   ةةال جةةانب 
واملسةام   ات ونة املزمع  ميع األ ومة  امثلةة هةذه األدوات مسةام  التمديةد األجزا  املك

 وما شابه  لملأل   م  جانب واحدسدادة 
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اعةةاله علةةى املذ  ةةات اخلاصةةة  مثةةل املذ  ةةات املعزولةةة الةةوارد وصةةف ا تنط ةة  تةةذق التجميةةع   د(
ة لالشةةرتاتات بغةةالة واملذ  ةةات املثلجةةة واملذ  ةةات الصةة ذجيية بقةةدر مةةا تكةةو  غةة  خمالفةة

التقنيةةةةة الةةةة  جيةةةةب ا  تسةةةةتو ي ا هةةةةذه املذ  ةةةةات  يمةةةةا يتعلةةةة  ابسةةةةتخدام األ وإ ا حةةةةدري 
ع الفقةةذة الفذعيةةة الةةوارد وصةةف ا عمليةةاا تث يةةت األجةةزا  ابلطذيقةةة ا  يتعةةذر ألسةة اب تقنيةةة 

 ا( م  هذه املذ ذة  يكو  م  املمك  رب  األجزا  املكونة بواسةطة األدوات املةذ ورة ع 
الوصةول مة  اخلةار  إىل اال يكةو  مة  املمكة  ذة الفذعية   ( م  هذه املذ ذة ب ذن الفق

 لجدارأللالداخلُ السطيف األدوات املستخدمة على 
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  ا(1-2-2تعليقات على املذ ذة التفس ية 
 ذب الاداة  -1

ب ذن  2املذ   م   2  ا( م  املادة1استعمال اداة الذب  املوملحة ابلذسم ادره و قاا للفقذة يتم 
إدخال عدد  اة م  هذه األدوات م  اخلار  وتث يت ةا  حكةام مة  الةداخل حسةب االشةرتان 

 أل6 ا( الواردة ع املذ    1-2-2املنصوص عليه ع املذ ذة التفس ية 
؛ 45الفقةذة   TRANS/WP.30/127الوثيقة ؛ و 36-34  الفقذات TRANS/WP.30/123الوثيقة }
 {3املذ    TRANS/WP.30/AC.2/23الوثيقة و 

 الرت يبتذيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذب اداة  -2
أل ونظةذاا 6 ا( الةواردة ع املذ ة   1-2-2   و قاا للمةذ ذة التفسة يةامل ينة ادره استعمال اداة الذب يتم 

او املذبةةع ا ةةزّز   واملسةةند املسةةطيفخلصائصةة ا التقنيةةة املالزمةةة  مثةةل الةةذا  الك ةة   ي املظ ةةذ اجلةةانب 
 مقة ض مة  ال السةتيمل( ميكة  تث يةت  ون يطةة اقحكةام املغلفةةلسفلُ م  هذا الةذا   على اجلانب ا

ومةا إىل  لةملأل وع  امهذه األداة  حكام على ابت  مقصورات ال ح  دو  حاجة إىل حلام او بذشة

2 1 3 4 

يتم إدخال املسمار 
بو ( م  خالل ثقب  الد

مذَعّد للغذاأل توملع 
األسطوانة املسنانة  وق مقخذة 

 الدبو أل

تعمل مواصلة شد مقخذة 
الدبو  على   س 

األسطوانة املسننة إىل داخل 
  ةذَذا التث يتأل

توملع تذ ي ة املقدّومة  وق مقخذة 
الدبو أل تعمل ةموعة املقدّومة/اداة 
الرت يب على ال د على الدبو  

  ملم الصحائف معااألوت دا ع

مع تزايد ال ةد  تنكسذ 
مقخذة الدبو   ويعمل 

السندا  على د ع األسطوانة 
 املسننة امل ّكلة ابلك سأل
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مةة   ةةال جةةانب األجةةزا  املكونةةة املزمةةع  ميع ةةا   ةةد  هةةذه املناولةةة حةةني ا   ميةةع اداة الةةذب  يتطلةةب 
  مثالا على ابت  مقصةورة ال ةح أل وتسةتعمل التوجيه صامولة ال ميك   تح ا إال على جانب األدا

 األداة  ات املسند املذبع عادة لتث يت مفصالت على مقصورات ال ح أل
  الفقةةةةذات TRANS/WP.30/137الوثيقةةةةة و  ؛44و 43  الفقةةةةذات  TRANS/WP.30/135الوثيقةةةةة }

 {3املذ     TRANS/WP.30/AG.2/27الوثيقة ؛ و 59-61
  امثلة ألداة رب 

 
 املسام   الداببيس( املدخلة ابهلوا  املضغون لتث يت ارملية مقصورة ال ح 

ع  ثةة  مةة  مبةةا ي ةة ه تذسةةتخدم ع احةةد انظمةةة الت ةةييد مسةةام   ات جةةذوع مسةةلكة حلزونيةةاا  
رملةةية الذقيقةةةة األوجةةه الرباغةةُ  ات اللول ةةة الداخليةةةة ويعطةةُ املزيةةد مةة  قةةةوة التث يةةت ع حالةةة األ

نسةةةة يااأل  فةةةةُ هةةةةذه الطذيقةةةةة يةةةةقدي االحتكةةةةاك النةةةةاتج عنةةةةد إدخةةةةال املسةةةةمار  إىل  واب  ت قةةةةة  
 ذومات الزنةمل املغطيةة للجةذع ومةادة القطعةة املتعارملةة مة  األرملةية  وبةذلمل يةتم حلام مةا معةاا 

ألب كل مذ   ذا 

 {54-52الفقذات   TRANS/GE.30/GRCC/10؛ والوثيقة 125  الفقذة TRANS/GE.30/33الوثيقة }
 الرباغُ  اتية اللول ة و اتية احلفذ

 مسَند حمّزز

 اداة الرت يب
 التوجيهصامول 

 ن يطة إحكام مغلفة

 را      
 مسّطيف

 مسَند مذبةع
 اخلةةةار 

 الداخةةل
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مسةةةةماراا  اس  -1ال يعتةةةةرب الربغةةةةُ  و اللول ةةةةة الداخليةةةةة و اس احلفةةةةذ امل ةةةةني ع الذسةةةةم التخطيطةةةةُ 
 ا( مةةة  االتفاقيةةةةأل  ةةةذلمل املسةةةمار سةةةيتم   ا( 1-2-2اللول ةةةة ابملعةةةت الةةةوارد ع املةةةذ ذة التفسةةة ية 

 ا( للمذ ة    ا( 1-2-2املعدنية حتتةه و قةاا ألحكةام املةذ ذة التفسة ية حلامه على القطع املتعارملة 
 45أل و خيةةار ،خةةذ ميكةة   بةةدالا مةة   لةةمل  تقةةويس بعةةض هةةذه املسةةام  إىل زاويةةة ال تقةةل عةة  6

أل اما ع حالة استعماهلا مع قاعدة ارملةية  مةا ع 2 ما هو م ني ع الذسم التخطيطُ شذقاا  درجة 
  ل  يعترب حلام او تقويس املسام  ملذوراياأل 4و 3الذيني  األمثلة املوملحة هلا ع

 {3  املذ   TRANS/WP.30/AC.2/27؛ والوثيقة 51-48  الفقذات TRANS/WP.30/135الوثيقة }
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 تذيقة الرت يب
َفذ ع اخل -1   بألحيذ
 لدى مالمست ا للمعد (تذثقب الط قتا  اخل  ية والفوال يةة  تنكسةذ األجنحةة  -2
انت ةةا  عمليةةةة اللول ةةة  ربةةة  املكةةونني اهليكليةةةني األول  -3

 والثاين ب عض ما ال عض(
 
 

 املكو  اهليكلُ األول  خ ب(
 املكو  اهليكلُ الثاين   وال (

 
 

 1الذسم التخطيطُ 
 
 

2الذسم التخطيطُ   
 
 

 جيم -املقطع اب  
 
 

 املنظذ الف
 
 
 

 اجلدار األمامُ
 
 

 بااء
 
 

 جيم
 
 

تث اةةةت األرملةةةية واغطيةةةة األرملةةةية املتينةةةة اقملةةةا ية هبيكةةةل املذ  ةةةة 
 و اتية اللول ة احلفذالسفلُ بواسطة بذاغُ  اتية 

 
 

 3الذسم التخطيطُ 
 
 

 4الذسم التخطيطُ 
 
وا قةة  هبيكةل املذ  ةةة تث تاةت األرملةية  املكونةة مةة  الةوا  مت 

 السفلُ بواسطة بذاغُ  اتية احلفذ و اتية اللول ة

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

 األول
 الثاين
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 مق ولية الرباشم مسدودة الطذة
-2-2 ذة التفسةةةةة ية بصفةةةةةةة عامةةةةةةة ال تسةةةةةةميف االتفاقيةةةةةةة   مةةةةةا ورد الةةةةةنص علةةةةةى  لةةةةةمل ع املةةةةةذ 

  ابسةةةتعمال بذاشةةةم مسةةةدودة الطةةةذة لتجميةةةع األجةةةزا  املكونةةةة ملقصةةةورة 6  (  ع املذ ةةة    ا( 1
ال ةةح أل ومةةع  لةةمل ميكةة  اسةةتعمال هةةذه الرباشةةم ب ةةذن اسةةتعمال عةةدد  ةةاة مةة  ادوات الةةذب  

 املكونةأل ا( م  االتفاقية م  اجل  ميع األجزا    ا( 1-2-2ع املذ ذة التفس ية و قما ورد 
 {3  املذ   TRANS/WP.30/AC.29؛ والوثيقة 58-54  الفقذات TRANS/WP.30/137الوثيقة }

جيااب تزويااد األبااواب وريااع أج اازة اإلغااالق األصاار  )مبااا يف ذلااك الصاامامات وأغطيااة فتحااات  )ب(
أن  الدصول واحلوايف الناتئة وما شابه ذلك،( مل از ُيكن أن تو ع عليه األصتام اجلمركية. وجياب

ُيكااان إزالتاااه أو تبديلاااه مااان اخلاااارج دون تااارك آاثر وا اااحة جلياااة  يكاااون  اااذا اجل ااااز حبياااث ال
ُيكااان فاااتح البااااب أو أدوات الاااربط دون كلااار األصتاااام اجلمركياااة. وجياااب أن تاااوّفر لألصتاااام  وال

 الوقاية الكافية. وُيلمح ابللقوف املنفتحة.
 2 ب( م  املادة 1مذ ذة تفس ية للفقذة 

 ألبواب واج زة اقغالق األخذىا  ب(2-2-1
 جيب ا  يكو  اجل از الذي ميك  ا  توملع عليه األختام اجلمذ ية:  ا(

الةةذب  ت قةةاا للفقةةذة  ا( مةة  اداتةةني مةة  ادوات مث تةةاا بلحةةام او مبةةا ال يقةةل عةة   ‘1‘
 او ؛ ا( 1-2-2املذ ذة التفس ية 

بعةةةةد إغةةةةالق  مصةةةةمماا ب ةةةةكل ال ميكةةةة  إزالتةةةةه دو  تةةةةذك ،ار واملةةةةحة جليةةةةة  ‘2‘
 مقصورة ال ح  وسدها  حكامأل

 وجيب ايضاا:
مليمةةرت او علةةى شةةقوق ال يقةةل  11علةةى ثقةةوب ال يقةةل قطذهةةا عةة   ا  حيتةةوي ‘3‘

 ألمليمرتات 3مليمرت وعذمل ا ع   11توهلا ع  
 وا  يكفل تث يتاا مساوايا م ما  ا  نوع اخلتم املستعملأل ‘4‘

ت الطوقيةةةةةة وحمةةةةةاور التمفصةةةةةل واألج ةةةةةزة جيةةةةةب ا  تكةةةةةو  املفصةةةةةالت الطذ يةةةةةة واملفصةةةةةال  ب(
األخةةذى اخلاصةةة ابألبةةواب املعلقةةة ومةةا مياثل ةةا مث تةةة ت قةةاا لالشةةرتاتات الةةواردة ع الفقةةذتني 

( مةة  هةةذه املةةذ ذةأل و ضةةالا عةة   لةةمل جيةةب ا  تكةةو  املكةةورت 2( و 1  الفةةذعيتني  ا(
اور( مث تةةةةةة ب ةةةةةكل املختلفةةةةةة هلةةةةةذه األج ةةةةةزة  مثةةةةةل األلةةةةةوا  املفصةةةةةلية او املسةةةةةام  او ا ةةةةة

يسميف  زالت ا او تفكيك ا بعد إغالق مقصورة ال ةح  دو  تةذك ،ار واملةحة جليةة   ال
الذسةةةةةم  انظةةةةةذب ةةةةةذن ا  تكةةةةةو  ملةةةةةذورية لضةةةةةما  األمةةةةةا  اجلمذ ةةةةةُ ملقصةةةةةورة ال ةةةةةح أل  

 أل(6  ا( امللح  ابملذ   1التخطيطُ رقم 
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خلةةةار   يكفةةةُ انةةةه وعلةةةى ايةةةة حةةةال  حيثمةةةا ال يتسةةةت الوصةةةول إىل هةةةذا اجل ةةةاز مةةة  ا 
املفصلة او ج از مماثل دو  تذك ،ار واملحة جلية بعد إغالق وختم  ميك  نزعه م  ال

يكو  لل اب او ج از اقغالق ا ثذ م  مفصلتني  يقتصذ  ال اب او ما مياثلهأل وحيثما
اتةذاة ال ةاب  ت قةاا لالشةرتاتات الةواردة ع الفقةذتني  التث يت على اقذب مفصةلتني إىل

 ( اعالهأل2( و 1ني  ا( الفذعيت
 {1987،ب/اغسطس  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل }

  ب( ب(1-2-2تعليقات على املذ ذة التفس ية 
 ابب او ج از إغالق له ا ثذ م  مفصلتني

ع حالة وجود ابب او ج از إغالق له ا ثذ م  مفصلتني  جيوز للسلطات املختصة ا  تطلب 
 ابالتفاقيةأل 2م  املذ    1صالت إملا ية الستيفا  االشرتاتات الواردة ع املادة تث يت مف

  {45  الفقذة TRANS/WP.30/155؛ والوثيقة 6  املذ   TRANS/WP.30/AC.2/35الوثيقة }
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 املفصالت الطذ ية
مةةةع  ب( ابالقةةةرتا   يسةةةتوع اجل ةةةاز املوملةةةيف ابلذسةةةم ادره االشةةةرتاتات الةةةواردة ع الفقةةةذة الفذعيةةةة

 أل6 ب( للمذ    1-2-2( م  املذ ذة التفس ية 2  الفقذة الفذعية  ا(

 
 الوصف

ر ومسند هذا اجل از شكل خاص جيعل م  املسةتحيل تفكيةمل هةذي  العنصةذي  حينمةا تكةو  ملسما
ار اجل ةازأل  املفصلة مغلقةأل وين غُ استعمال مسمار ملولب لةه را  سداسُة ال ةكل رتةيف ورا  مسةم

 مةةا ين غةُة ا  تكةةو  املسةةا ة بةةني را  املسةةمار اللةةولب واملسةةند صةةغ ة مبةةا مينةةع إزالةةة املسةةمار اللةةولب 
  أليكو  م  الضذوري حلام املسام  اللول ية بدو  تذك ،ار واملحة جليةأل وع هذه احلالة ال

  TRANS/WP.30/AC.2/23؛ والوثيقةةةةةةة 2واملذ ةةةةةة   47و 46  الفقةةةةةةذات  TRANS/WP.30/123 الوثيقةةةةةةة}
 {3املذ   

 لو  معدين ملولب م  الداخل
 
 

 مسمةار
 
 

  دو  الذا  سداسُ ال كل(
 
 

 مسند
 
 

M 8 
 
 

M 8 
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اسةةتثنائية  ع حالةةة املذ  ةةات  ات مقصةةورات ال ةةح  املعزولةةة  ةةد  اج ةةزة اخلةةتم  بصةةفة   (
اجلمذ ةةةُ واملفصةةةالت وايةةةة اج ةةةزة متّكةةة  إزالت ةةةا الوصةةةول إىل داخةةةل مقصةةةورة ال ةةةح  

املسةاحات الة  ميكة  إخفةا  ال ضةائع  ي ةا  قةد جيةوز تث يت ةا علةى ابةواب مقصةورات  او
 التالية: األدواتال ح  هذه بواسطة 

مسةةةةام  تث يةةةةت او مسةةةةام  ربةةةة  ملول ةةةةة جيةةةةذي إدخاهلةةةةا مةةةة  اخلةةةةار  ولكن ةةةةا  ‘1‘
ال تسةةتوع االشةةرتاتات الةةواردة ع الفقةةذة  ا( اعةةاله مةة  املةةذ ذة  لةةمل  خبةةالة

  ا(  و لمل ب ذن:1-2-2التفس ية 
و ج ةةاز ا  تكةةو   يةةول هةةذه املسةةام  مث تةةة ع داخةةل لةةو  لول ةةة ا -

 مماثل مذ ب خلف الط قة او الط قات اخلارجية م  هيكل ال اب 
ا  تكةو  رؤو  العةدد املالئةةم مة  هةةذه املسةام  ملحومةةة علةى اج ةةزة  -

  األختام اجلمذ ية واملفصالت وما مياثل ا ب كل جيعل ا م وهة متاماا 

م  غ  املمك  إزالة هذه املسةام  دو  تةذك عالمةات مذئيةة  ا  يكو  -
امللحةةة   1تالعةةةبأل  انظةةةذ الذسةةةم التخطيطةةةُ رقةةةم وجةةةود تةةةدل علةةةى 

 أل(6ابملذ   
مزودة جب از رب  يتم إدخالةه مة  ابتة  هيكةل ال ةاب املعةزول و لةمل  تكو ا   ‘2‘

 ب ذن:

ا  يةةةةتم  ميةةةةع مسةةةةمار الةةةةذب  وتةةةةوق التث يةةةةت  دوات ملةةةةغ  هةةةةوائُ  -
مةةةةائُ وتث يت مةةةةةا خلةةةةةف لةةةةةو  او ج ةةةةةاز مماثةةةةةل مذ ةةةةةب بةةةةةني الط قةةةةةة  او

 اخلارجية م  هيكل ال اب واملادة العازلة 
يكةةو  مسةةمار الةةذب  ع وملةةع ال ميكةة  الوصةةول إليةةه مةة  ابتةة   ا  -

  مقصورة ال ح  
ا  يكةةةةو  هنةةةةاك عةةةةدد  ةةةةاة مةةةة  اتةةةةواق التث يةةةةت ومسةةةةام  الةةةةذب   -

دو   األدواتامللحومةةةة معةةةاا وا  يكةةةو  مةةة  غةةة  املمكةةة  إزالةةةة هةةةذه 
ب  انظةةةذ الذسةةةم التخطيطةةةُ تةةةذك عالمةةةات مذئيةةةة تةةةدل علةةةى التالعةةة

 (أل6امللح  ابملذ    5 رقم
 {1991،ب/اغسطس  1؛ ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.13التعديل }

 ةةمل مقصةةورات ال ةةح  ت ا"مقصةةورة ال ةةح  املعزولةةة" علةةى اهنةةع ةةارة قخةةذ تين غةةُ ا  
 املثلجة ومقصورات ال ح   ات درجة احلذارة الثابتةأل
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 ‘2‘ ب(  (1-2-2 لتفس يةاتعلي  على املذ ذة 
نةةةص الفقةةةذة الفذعيةةةة األوىل لةةةو متةةةت االستعاملةةةة  بعةةةد ع ةةةارة " ميةةةع    ةةةممةةة  املمكةةة  حتسةةةني 

  دوات ملغ  هوائُ او مائُ"  ع  ع ارة "وتث يت ا" بع ارة "تث يت را  املسمار"أل
 {25  الفقذة TRANS/WP.30/AC.2/29الوثيقة }

ى اج ةةةةزة إغةةةةالق مثةةةةل الصةةةةمامات وا ةةةةابس املذ  ةةةةات الةةةة  حتتةةةةوي علةةةة تصةةةةميمجيةةةةب   د(
عنةد   ب كل ي قةى عةدد األختةام اجلمذ يةة شاهب او تحات الدخول واحلواع الناتئة وما 

احلد األد أل وتو يقاا هلذه الغاية جيب ا  تكو  اج زة اقغالق املتجاورة مرتابطة جب ةاز 
 ؛نفس الغذام رتك ال يتطلب سوى ختم مجذ ُ واحد  وجيب تزويده بغطا  يفُ ب

جيةةةب ت ةةةييد املذ  ةةةات  ات السةةةقوة املنفتحةةةة بطذيقةةةة تسةةةميف خبتم ةةةا  قةةةل عةةةدد مةةة    ه(
 ؛األختام اجلمذ ية

الةةةة  تتطلةةةةب ا ثةةةةذ مةةةة  خةةةةتم مجذ ةةةةُ واحةةةةد حةةةةط تصةةةة  مقمنةةةةة األختةةةةام  احلةةةةاالتع   و(
 تفاقيةةاب 4 املذ    5ال ند اجلمذ ية  يذَ ار لعدد هذه األختام ع ش ادة التصدي  حتت 

(أل ويذذ ة  ب ة ادة التصةدي  رسةم ختطيطةُ او صةور للمذ  ةة 1975النقل الربي الدويل  
 الربية ت ني مكا  األختام اجلمذ ية ابلتحديدأل

 {2003 ت ذي  الثاين/نو مرب 7  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.23التعديل }

  ب(  و(1-2-2 التفس يةتعلي  على املذ ذة 
لالزمةةة قدرا  عةةدد ومكةةا  األختةةام ع شةة ادة املصةةادقة  عنةةدما حيتةةا  األمةةذ إىل الفةةرتة الزمنيةةة ا

 ا ثذ م  ختم مجذ ُ واحد
 2003،ب/اغسةةةطس  7  و( الّةةة  تةةدخل حيةةز النفةةا  ع  ب( 1-2-2احكةةام املةةذ ذة التّفسةة يّة 

  و ديةةد تنط ةة  علةةى املذ  ةةات الربيةةة الةة  يصةةادق علي ةةا للمةةذة األوىل او مبناسةة ة عمليةةة التفتةةي
 و( حيةةز   ب( 1-2-2 ةةلّ سةةنتني  بعةةد دخةةول املةةذ ذة التّفسةة يّة الةةذي يةةتم  شةة ادة التصةةدي  

  سةتحتا  مجيةةع 2005،ب/اغسةطس  7النفةا   حسةب االقتضةا أل ابلتةايل  واعت ةاراا مة  اترية  
 املذ  ات الربية ال  تتطلب ا ثذ م  ختم واحد ل لوغ اخلتم اجلمذ ُ اآلم  ل  ادة تصدي  ت قاا 

  ب(  و(أل 1-2-2للمذ ذة التّفس يّة 
 59  الفقةذة TRANS/WP.30/AC.2/69؛ والوثيقةة 2واملذ ة   62  الفقةذة TRANS/GE.30/206الوثيقة }

 {TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1؛ والوثيقة 2واملذ   
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 2 ب(  م  املادة  1تعليقات على الفقذة 
 األبوابتث يت 

ت ال  ليست مثلجة وال معزولة ولك  هلةا بطانةة داخليةة  جيةب ا  ع حالة ابواب املذ  ات او احلاواي
متذ األدوات  املسام  امللول ة ومسام  الربشام وامثاهلا( املث تة للمفصالت وج ةاز اخلةتم اجلمذ ُة  مة  

 خالل يمل ال اب بكامله  مبا ع  لمل ال طانة( وا  تكو  مث تة بوملو  مذئُ ابلداخلأل

 {101  الفقذة TRANS/GE.30/14الوثيقة }
 اجلمذ ية األختامعدد 

  حّذة التعلي 

 {2  املذ   TRANS/WP.30/AC.2/69الوثيقة }
 امثلة ألدوات اخلتم اجلمذ ُ

لكةةةةُ يتسةةةةت احلصةةةةول علةةةةى خةةةةتم مجذ ةةةةُ ابةةةةت قحكةةةةام سةةةةد مقصةةةةورات وحةةةةاوايت ال ةةةةح   
مةة  املةةذ ذة التفسةة ية تسةةتوع ادوات إحكةةام السةةد ال ةةذون الةةواردة ع الفقةةذة الفذعيةةة  ا(  ا  جيةةب

يتعةةني   (أل و ضةةالا عةة   لةةمل4إىل  1 انظةةذ األشةةكال التوملةةيحية مةة   6ابملذ ةة     ب( 2-2-1
 وملع األختام اجلمذ ية و قاا لل ذون التالية:

 ال يزيد تول ح ل الذب  على الطول الالزم ويكو  مذبوتاا  حكام  ما ين غُ؛ 
 ربي الدويل؛ا  ميذ ح ل الذب  عرب حلقات ج از النقل ال 
 ا  توملع األختام   ثذ ما ميك  م  اقحكام؛ 

ا  يةةتم تث يةةت األجةةزا  األخةةذى مةة  ج ةةاز اقغةةالق  مثةةل مقةةابض ،ليةةات اقغةةالق واج ةةزة 
تع ةةي  الكامةةات واسةةندة قضةة ا  اقغةةالق و قةةاا لل ةةذون الةةواردة ع الفقةةذة الفذعيةةة  ا( مةة  

 (أل4إىل  1األشكال التومليحية م   انظذ  6ابملذ      ا(1-2-2 املذ ذة التفس ية
ال بد م  مذاعاة  و   عالية اي ج از إغالق حمكةم تةنخفض ع حالةة ال لةى ابالسةتعمال  مةثالا 
ع قضةةة ا  اقغةةةالق او املفصةةةالت او اج ةةةزة تع ةةةي  الكامةةةاتأل وجيةةةب اختةةةا  التةةةداب  املالئمةةةة 

 لتحديد حاالت ال لى هذهأل
 {3  املذ   TRANS/WP.30/AC.2/31؛ والوثيقة 17  الفقذة TRANS/WP.30/145الوثيقة }
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 1ال كل 
حكام مثال ل اب خلفُ ملقصورة وحاوية شح  ي ني ج ازاا ققفال األبواب  

 حسب املعاي  اجلمذ ية
 
 

 ج از تع ي  الكامات
 
 
 

 سناد
 
 
 

 بااب صلفاي
 
 

 اداة سد حمكم
 
 

 قضيب إقفال
 
 

 ة رب  معتمدة     •
 
 

 ج از تع ي  الكامات
 
 

 بذشام مبسمارمث ت 
 
 

 بةاب
 
 

 بةاب
 
 

 مسمار بذشام
 
 

 ج از إقفال حمكم
 
 
 مث ت ابللحام

 
 

 مق ض حتذيمل
 
ة تث يةةةت مقةةة ض نقطةةة 

 حتذيمل
 
 قضيب إقفال 

 
 ج از تع ي   امات 

 
 

سةةةةةةةةةةناد قضةةةةةةةةةةيب 
 اققفال

 
 

 بذشام
 
 

 ج از ققفال األبواب
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1 2

3 4

لتث يت ابواب احلاوايت ومقصورات ال ح  املثلجة واملعزولةأل وع  4ورقم  3م  املمك  ايضاا استعمال ج ازي اخلتم اجلمذ ُ رقم 
بواسطة ما ال يقل ع  اثنني م  مسام  التث يت او املسام  اللول ية جيذي تث يت ما ع  ي  اجل ازي  يت هذحالة هذا االستعمال جيوز تث

ابت  لو  لولب معدين خلف لو  ال اب اخلارجُأل وع مثل هذه احلاالت جيب ا  تكو  رؤو  الرباشم او الرباغُ ملحومة حبيال 
 }35  الفقذة TRANS/GE.30/16الوثيقة  (أل6ع املذ    1ُ رقم متاماا  انظذ ايضاا الذسم التومليحيتغ  شكل ا 

 2ال كل 
 امثلةة ألج زة اخلتم اجلمذ ُ

 
 

معذا للتالعب والع ال إ ا مل تك  ال ذون املذ ورة اعاله مستو اةأل وابلنظذ إىل حذس  محايت ا م   1إ  ج از اققفال ا كم رقم 
 استعمال األج زة ادرهأل التالعب ق ل وملع األختام اجلمذ ية يستحس 

 
 

ثقةةةةةةوب مةةةةةة  اجةةةةةةل الرباشةةةةةةم او 
الرباغةةةُ او املسةةةام  اللول يةةةة او 

 غ ها  تثّ ت داخل ال اب(
 
 

ثقةةةوب مةةة  اجةةةل الرباشةةةم او الرباغةةةُ 
او املسةةةام  اللول يةةةة او غ هةةةا  تث ّةةةت 

 داخل ال اب(
 
 

 مذتكز للجز 
 الدوار

 
 

 مذتكز للجز 
 لدوارا

 
 جز  دوار

 
 

 جز  دوار
 
 

ثقةةةةةةوب مةةةةةة  اجةةةةةةل 
 اخلتم اجلمذ ُ

 
 

ثقةةةةةةةةوب مةةةةةةةة  اجةةةةةةةةل 
 اخلتم اجلمذ ُ

 
 

 را عة
 
 

 را عة
 
 

 لو  خلفُ
 
 

 ماسمل الذا عة
 
 

 ماسمل الذا عة
 
 

 لو  خلفُ
 
 

 جز  دوار
 
 را عةة 

 
ثقوب م  اجل  

 اخلتم اجلمذ ُ
 
 ماسمل 

 الذا عة
 
 

 ماسمل
 الذا عة

 
 

 را عة
 
ثقوب م  اجل  

 اخلتم اجلمذ ُ
 
 

 جز  دوار
 
ثقةةةةةةةةةةوب الرباشةةةةةةةةةةم او الرباغةةةةةةةةةةُ او  

املسةةام  اللول يةةة او غ هةةا  تث ّةةةت 
 داخل ال اب(

 
ثقةةةةوب مةةةةة  اجةةةةةل الرباشةةةةةم او  

الرباغُ او املسةام  اللول يةة او 
 غ ها  داخل ال اب( 

 
 
 

مسمار لولب او بذغُ او 
 بذشام او لتث يت جز  دوار

 
 

مسمار بذشام ملحوم 
 اخللفُ ابللو 

 
 

   خلفُلو 
 
 

 لو  خلفُ
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لتجنب االرت اك ب أ   احلذريستحس  استعمال ج از اخلتم اجلمذ ُ هذا على احلاوايت ومقصورات ال ح  املعدنيةأل وجيب توخُ 
ع ختام علي األ وجيوز استعمال خمتلف انواع األختامأل وع حالة استعمال اخلتم ابلك الت التحديد الدقي  لألما   ال  يتعني وملع األ

األربعة  ا  ب     د(أل وع حالة استعمال اختام صل ة جيب ا  متذ األختام  شكل "مثانية" يوصى بتمذيذ الك الت عرب مجيع الثقوب
 الثقب   ( او الثقب  د(أل عرب 

 3ال كل 
 مثال جل از ختم مجذ ُ

 
 للسذقةمانع ج از إقفال  

 
 

 ال ةاب األيسةذ
 
 

اجلز  السفلُ م  املقطع 
 العذملُ

 

 

 حلةام
 
 

ثقوب م  اجل تث يت 
 األختام اجلمذ ية

 
 

 ال ةاب األمية 
 
 
 

 

 

 

 

 ا
 
 ب 
 
 

 د
 
 

  
 
 

 مفصل ال اب
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خلتم اجلمذ ُ لتث يت ابواب احلاوايت ومقصورات ال ح  املعزولةأل وقد ختتلف نقطةة اخلتم هبذا اجل از م  يستعمل هذا النوع م  ج از ا

بنية إىل اخذى رهناا مبا إ ا  ا  املمسمل اخلاص بوملع األختام ميذ ا قياا او عموداياأل وم  وج ة نظةذ مجذ ية يكفل اجل از  و الثقب 
 ا  اجل از  ا املمسمل األ قُ حيتا  إىل ختم حمكم لكُ يكو  ،مناا م  الناحية اجلمذ يةألالعمودي قدراا ا رب م  األما  ع حني 

 
 

 4ال كل 
 مثال جل از ختم مجذ ُ

 
 ج از تع ي  

 الكامةة
 
 

  امةة
 
 

 سناد إقفال
 
 

 مق ض حتذيمل
 
 

  امةة
 
 

 سناد إقفال
 
 

 ج از تع ي  الكامة
 
 

 ج از ختم
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تزو د منافذ الت وية والتصريف مل از ُينع الوصاول إىل ابطان مقصاورة الشاحن. وجياب أن يكاون  اذا    (
 يلمح بزالته أو تبديله من اخلارج دون ترك آاثر وا حة جلية. اجل از يف شكل ال

 2  ( م  املادة 1فقذة مذ ذة تفس ية لل

 منا ذ الت وية 1-  (2-2-1
 مليمرت  400جيب  م  حيال امل دا  اال يتجاوز بعدها األقصى   ا(

 جيب سد املنا ذ ال  تسميف ابلدخول امل اشذ إىل مقصورة ال ح :  ب(
مليمةةرتات  3بواسةطة شة كة سةةلكية او سةةتائذ مثق ةةة  ال عةد األقصةى للثقةةب هةو:  ‘1‘

 وتكةو  حمميةة ب ةة كة معدنيةة ملحومةة  ال عةةد األقصةى للثقةوب هةةو:احلةالتني(  ع

 مليمرتات(  او 10
بواسطة ستارة معدنية مثق ةة واحةدة  ات قةوة  ا يةة  ال عةد األقصةى للثقةوب هةو:  ‘2‘

 ويمل الستارة هو: مليمرت واحد على األقل(أل ؛مليمرتات 3
 {1990،ب/اغسطس  1ودخل حيز النفا  ع   ECE/TRANS/17/Amend.12التعديل } 

 1-  (1-2-2تعلي  على املذ ذة التفس ية 
 منا ذ هتوية مقصورات ال ح  املعزولة

 مثال لستارة م يأة بني السطحني الداخلُ واخلارجُ ملقصورات شح  معزولةأل
 {3  املذ   TRANS/WP.30/AC.2/25؛ والوثيقة 43  الوثيقة TRANS/WP.30/127الوثيقة }

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 2و 1انظذ الذيني التخطيطيني 

 
 

 غ ا  خارجُ
 
 

مصذاع ع 
 وملعية إغالق

 
 

 اخلةار 
 
 

 الداخةل
 
 

 مادة عازلة
 
 

 حاجب معدين
 
 

 املوغَل  مفتو 
 
 غ ا  داخلُ 
 

 

 1الذسم التخطيطُ 
 

 

 2الذسم التخطيطُ 
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جيةب تزويةةد املنا ةةذ الةة  ال تسةةميف ابلةدخول امل اشةةذ إىل مقصةةورة ال ةةح   مةةثالا بسةة ب    (
اج زة مفصلية او عارملة( ابألج زة امل ار إلي ا ع الفقذة الفذعية  ب( ال  جيوز  ي ةا 

لل ة كة السةةلكية ابلنسة ة مليمةرتات   10مةع  لةمل ا  تزيةد ابعةاد الثقةةةوب إىل مةا ي لةم 
 مليمرتاا  ابلنس ة لل  كة املعدنية الواقية(أل 20ونية( او الستارة املعد

 {1990،ب/اغسطس  1ودخل حيز النفا  ع   ECE/TRANS/17/Amend.12التعديل } 
ع حالةةة  ةةتيف ثقةةب ع الةةوا  معدنيةةة  جيةةب مةة  حيةةال امل ةةدا اشةةرتان اسةةتعمال األج ةةزة   د(

لةمل يذسةميف ابسةتعمال اج ةزة امل ار إلي ا ع الفقذة الفذعية  ب( م  هذه املةذ ذةأل ومةع  
 إغالق ع شكل ستارة معدنية مثق ة مث تة م  اخلار  وش كة سلكية مث تة م  الداخلأل

جيةةةوز السةةةما  ابسةةةتعمال اج ةةةزة مماثلةةةة غةةة  معدنيةةةة ب ةةةذن ا  تكةةةو  الثقةةةوب مسةةةتو ية  ( ه
يةةاا دو  األبعةةاد الالزمةةة وا  تكةةو  املةةادة املسةةتعملة قويةةة مبةةا يكفةةُ ملنةةع توسةةيع الثقةةوب  عل

إتالة وامليف للعيةا أل هةذا ابقملةا ة إىل انةه جيةب ا  يكةو  مة  املسةتحيل ت ةديل ج ةاز 
 الت وية ابلع ال م  جانب واحد  ق  م  اللو أل

جيةةوز تزويةةد  تحةةة الت ويةةة جب ةةاز واق يةةتم تث يتةةه علةةى اللةةو  املعةةدين بطذيقةةة تسةةميف ابلتفتةةي    و(
 5تةةاا علةةى اللةةو  علةةى مسةةا ة ال تقةةل عةة  اجلمذ ةُة الةةالزمأل ويكةةو  هةةذا اجل ةةاز الةةواقُ مث 

 سنتيمرتات م  ستارة  تحة الت ويةأل
 {1984،ب/اغسطس  1  ودخل حيز النفا  ع .5ECE/TRANS/17/Amendالتعديل }

 1-  (1-2-2تعليقات على املذ ذة التفس ية 
 مثال جل از واق
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 منا ذ الت وية ع مقصورات ال ح 
مليمةرت   دنةه جيةوز أليةة إدارة  400لت ويةة جيةب  مة  حيةال امل ةدا  اال تتجةاوز مع ا   تحات منا ذ ا

مليمةرت  400خمتصة  ع حالة الو ا  جبميةع ال ةذون األخةذى  ا  تعطُة موا قت ةا علةى منفةذ يتجةاوز 
 إ ا قدم إلي ا مثل هذا املنفذأل

؛ 37و 36ات    الفقةذ TRANS/WP.30/143؛ والوثيقة 102  الفقذة TRANS/GE.30/14الوثيقة }
 {3  املذ   TRANS/WP.30/AC.2/31الوثيقة 

 2  ( م  املادة 1مذ ذة تفس ية للفقذة 
 منا ذ التصذيف 2  (2-2-1

 مليمرتااأل 35جيب م  حيال امل دا اال يتجاوز ا رب ابعادها   ا(
 ا جيب تزويد املنا ذ ال  تسميف ابلوصول امل اشذ إىل مقصورة ال ةح  ابألج ةزة الةوارد وصةف  ب(

 املتعلقة مبنا ذ الت ويةأل 1-  (1-2-2ع الفقذة الفذعية  ب( م  املذ ذة التفس ية 
ع حالةةةةة منا ةةةةذ التصةةةةذيف الةةةة  ال تسةةةةميف ابلوصةةةةول امل اشةةةةذ إىل مقصةةةةورة ال ةةةةةح       (

 ب( مةةة  هةةةذه املةةةذ ذة   يذ ةةةرتن اسةةةتعمال األج ةةةزة امل ةةةار إلي ةةةا ع الفقةةةذة الفذعيةةةة ال

 اا
 
 

 1ا
 

 ا -املقطع ا 
 
 

TIR 
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ذ مةزودة جب ةاز حةاجز ميكة  الوصةول إليةه بسة ولة مة  ابتة  ب ذن ا  تكو  هذه املنا 
 مقصورة ال ح أل

)ج( ماان  ااذه الالئحااة، جيااوز اللااماح بوجااود أجاازاء مكونااة ملقصااورة 1دون اإلصااالل  حكااام املااادة  -2
الشحن يتعني، ألسباب عملية، أن تشمل ملاحات فارغة )مثال  بني احلواجز الفاصلة جلدار مازدوج(. ولكاي 

 استعمال  ذه امللاحات إلصفاء البضائع: يتلع منع
يف حالة تغطية امللاحة الكامل من األر ية إىل اللقف، أو يف حاالت أصار  حياث يكاون  ‘1‘

الفاارار بين ااا وبااني اجلاادار اخلااارجي  صااورا  لامااا ، يكااون تبطااني اجلاازء الااداصلي ماان مقصااورة 
 ؛اثر وا حة للعيانالشحن مثبتا  بشكل ال يلمح بزالته أو تبديله دون ترك آ

يف حالااة بطانااة يقاال ارتفاع ااا عاان االرتفاااع الكاماال، وتكااون الفراغااات بااني البطانااة واجلاادار  ‘2‘
اخلاااارجي غاااري  صاااورة لاماااا ، ويف رياااع احلااااالت األصااار  حياااث توجاااد فراغاااات يف بنياااة 
مقصااورة الشااحن، جيااب إبقاااء عاادد  ااذه الفراغااات علااى احلااد األد ، ويكااون ماان املمكاان 

 صول إىل  ذه الفراغات ألغراض التفتيش اجلمركي.الو 
 2م  املادة  2تعلي  على الفقذة 

 إزالة األجزا  اهليكلية ع العارملات اجملوّ ة
جيةةةب إبقةةةا  األجةةةزا  اهليكليةةةة مةةة  مقصةةةورات ال ةةةح   ات الفذاغةةةات ا صةةةورة مثةةةل العارملةةةات 

شح  جديدة تسةتخدم عارملةات اجملوّ ة  على اد  حد وإزالت ا ابلتدريج ع تصميم مقصورات 
جان يةة مفتوحةة حيثمةةا امكة   لةةملأل وإ ا حةدري ألسةة اب إن ةائية اسةةتعمال  ذاغةات حمصةةورة ع 
األجزا  اهليكلية م  مقصورات ال ح    م  اجلائز السما  بتزويدها بثقةوب يقصةد هبةا تسة يل 

هةذا الق يةل ع  التفتي  اجلمذ ُ على املساحات اجملوّ ةأل وجيب تدوي  وجود ثقوب التفتةي  مة 
 التفاقية(ألاب 4  ادة التصدي  على املذ  ات الربية  املذ   ب 12 اخلانة

  الفقةةةةةةذات TRANS/WP.30/137؛ والوثيقةةةةةةة 65-63  الفقةةةةةةذات TRANS/WP.30/135الوثيقةةةةةةة }
  TRANS/WP.30/151؛ والوثيقةةةةةةةةةةةةةة 3  املذ ةةةةةةةةةةةة  TRANS/WP.30/AC.2/27والوثيقةةةةةةةةةةةةة  ؛65-67

 {36-33الفقذات 
لماح ابستعمال نوافذ بشارط أن تكاون مصانوعة مان ماواد ذات مقاوماة قوياة وأال يكاون مان جيوز ال -3

أو تبديل ا من اخلارج دون ترك آاثر وا حة جلية. ومع ذلك جيوز اللماح ابستعمال الزجاج،  املمكن إزالت ا
ُيكان أن تازال مان ولكن يف حالة استعمال زجاج غري زجاج أمان، جيب تزويد النوافذ بشبكة معدنية مثبتاة ال 

 مليميات. 10اخلارج؛ وال تتااوز عيون  ذه الشبكة 
 {1986أغلطس /آب 1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.7التعديل }
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 2م  املادة  3مذ ذة تفس ية للفقذة 
 زجا  األما  2-2-3

ي حيةةدري ع يعتةةرب الزجةةا  زجةةا  امةةا  إ ا مل يكةة  هنةةاك احتمةةال قتال ةةه نتيجةةة ألي عامةةل عةةاد
 الظذوة العادية الستعمال مذ  ة ماأل وجيب ا  حيمل الزجا  عالمة متيزه  نه زجا  اما أل

 {1986،ب/اغسطس  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.7التعديل }
ُيلاامح ابلفتحااات يف األر ااية ألغااراض تقنيااة مثاال التزييااحل والصاايانة وتعبئااة صااندوق الرماال، وذلااك  -4

أن تكااون  ااذه الفتحااات ماازودة بغطاااء ُيكاان تثبيتااه بطريقااة يلااتحيل مع ااا الوصااول إىل مقصااورة فقاط بشاارط 
 الشحن من اخلارج.

 2م  املادة  4تعلي  على الفقذة 
 وقاية الفتحات األرملية ألغذاا تقنية

جيةةةب أتمةةةني وقايةةةة  ا يةةةة ألغطيةةةة الفتحةةةات األرملةةةية ألغةةةذاا تقنيةةةة  إ ا  انةةةت   يةةةزات منةةةع 
 قصورة ال ح  م  اخلار  موجودة  اهتا داخل مقصورة ال ح ألالوصول إىل م

 {39-35  الفقذات .2/14AC./30TRANS/GEالوثيقة }
 3املادة 

 املركبات اجملّ زة بغالف واق
ماان  ااذه الالئحااة علااى املركبااات اجمل اازة  2و 1حيثمااا يكااون ذلااك مالئمااا ، تنطبااق أحكااام املااادتني  -1

  ذه املركبات جيب أن لتثل ألحكام  ذه املادة.  بغالف واٍق.  ذا ابإل افة إىل أن
يكااون الغااالف مصاانوعا  إمااا ماان قمااام القنااب أو قمااام مغطااى ابلبالسااتيك أو معااا  ابملطاااط وأن  -2

يكون ذا قوة كافية وغري قابل للماط ويف حالاة جيادة ومركاب بطريقاة جتعال مان امللاتحيل، بعاد تثبياحل ج ااز 
 حن دون ترك آاثر وا حة ملالء.اإلغالق، الوصول إىل مقصورة الش

إذا كان الغالف مكوان  من عدة قطاع جياب أن تكاون أطرافاه مطوياة علاى بعضا ا الابعي وخماطاة معاا   -3
مليماايا . وتو ااع  ااذه الاادرزات كمااا  ااو مبااني يف  15باادرزات تبعااد عاان بعضاا ا الاابعي مبلااافة ال تقاال عاان 

حالة بعي أجزاء  اذا الغاالف )مثال األطاراف املتدلياة  امللحق هبذه الالئحة. أما يف 1الرسم التو يحي رقم 
والزوااي املقواة( فإنه إذا ه يكن من املمكن جتميع القطع مع بعض ا الابعي بتلاك الطريقاة، يكفاي طاي طارف 

)أ( امللحاق هباذه الالئحاة.  2أو رقام  1اجلزء العلوي وو ع الدرزات كما  و مبني يف الرسم التو يحي رقام 
الدرزات مرئية إال من الداصل ويكون لون اخليط امللتعمل لتلك الدرزة خمتلفا  بو اوح عان وال تكون إحد  

 لون الغالف ذاته وعن لون اخليط امللتعمل للدرزة األصر . وهاط الدرزات ريع ا آبلة صياطة.
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 3م  املادة  3مذ ذة تفس ية للفقذة 
 األغلفة املكونة م  عدة قطع 2-3-3

قطةةةع املتعةةةددة املكونةةةة لغةةةالة واحةةةد مكونةةةة مةةة  مةةةواد خمتلفةةةة مطابقةةةة تكةةةو  الجيةةةوز ا    ا(
 ؛2املذ     3م  املادة  2ألحكام الفقذة 

ع تكةةوي  الغةةالة ب ةةذن ا  تكةةو  الواجةةب يذسةةميف  ي تذتيةةب للقطةةع يضةةم  األمةةا    ب(
 أل2 املذ    3القطع ةمعة و قاا لل ذون ا ددة ع املادة 

ن قمااام مغطااى ابلبالسااتيك ومكااوان  ماان عاادة قطااع، فإنااه جيااوز اصتياااراي إذا كااان الغااالف مصاانوعا  ماا -4
امللحااق هباذه الالئحااة. وينبغااي أن تتااداصل أطاارف  3حلام اا معااا  علااى النحااو املباني يف الرساام التو اايحي رقاام 

مليماايا . وتكااون القطااع ملحومااة معااا  علااى كاماال عاارض التااداصل. ويكااون طاارف  15القطااع مبااا ال يقاال عاان 
مليماايات مثبتااا  بعمليااة اللحااام ذاهتااا.  7ارجي مغطااى بشااريط ماان البالسااتيك ال يقاال عر ااه عاان الغااالف اخلاا

مليمايات مناط موّحاد ووا اح  3ويكون لشريط البالستيك والغالف على كل جانب منه ال يقال عر اه عان 
ا دون تارك املعاه خمتوما  علي ما. وتكاون القطاع ملحوماة بشاكل جيعال مان غاري املمكان فصال ا وإعاادة وصال 

 آاثر وا حة ملالء.
 3م  املادة  4تعليقات على الفقذة 

 ال الستيملمادة شذي  م  
أل وابلتةايل ال يسةميف  إ  اشرتان التغطية ب ذي  م  ال السةتيمل امةذ ملةذوري ألغةذاا األمةا  اجلمذ ُة

 ابالستغنا  عنهأل
 {99  الفقذة TRANS/GE.30/17الوثيقة }

 تداخل اتذاة قطع الغالة
مليمةرتاا  دنةه  15ُ ألغذاا األما  اجلمذ ُ تداخل اتذاة قطع الغالة مبا ال يقةل عة  مع انه يكف

مليمةرتاا او ا ثةذأل وقةةد يكةو   لةمل ملةذورايا ألغةذاا تقنيةة رهنةاا بنةةوع  20جيةوز السةما  بتةداخل ي لةم 
 قماش الغالة والتحامهأل

  TRANS/WP.30/AC.30/AC.2/37؛ والوثيقةةةةةةةةة 65و 64  الفقةةةةةةةةذات  TRANS/WP.30/162الوثيقةةةةةةةة }
 {6املذ   

 الطذق املمكنة للحام قطع الغالة
 2ت ةةمل تةةذق حلةةةام قطةةع األغلفةةة املعةةةرتة  هنةةا ،منةةةة مجذ يةةاا إ ا ت قةةت و قةةةاا ألحكةةام املذ ةةة  

حيةال تلحةم قطةع األغلفةة ابسةتعمال درجةات حةذارة عاليةة وتذيقةةة   ابالتفاقيةة  "تذيقةة اللحةام"
 غلفة ابستعمال  بذبة عالية وملغ  عالأل"الذبذبة العالية"  وحيال تلحم قطع األ
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 {6  املذ   .2/37AC./30TRANS/WP؛ والوثيقة65و 64  الفقذات  .30/162TRANS/WPالوثيقة }
امللحااق هبااذه الالئحااة:  4جتاار  إصااالحات وفقااا  للطريقااة الااوارد وصااف ا يف الرساام التو اايحي رقاام  -5

مليمايا . ويكاون  15ئيتني بفاصل بين ما ال يقال عان تطو  األطراف يف بعض ا البعي وهاط معا  بدرزتني مر 
لون اخليط املرئي من الباطن خمتلفا  عان لاون اخلايط املرئاي مان اخلاارج وخمتلفاا  عان لاون الغاالف ذاتاه. وتكاون 
الاادرزات ريع ااا خماطااة آبلااة صياطااة. ويف حالااة إصااالح إتااالف غااالف قاارب األطااراف بتبااديل اجلاازء املتلااف 

 1من  ذه املاادة والرسام التو ايحي رقام  3مكن أيضا  و ع الدرزة وفقا  ألحكام الفقرة برقعة، يكون من امل
امللحااق هبااذه الالئحااة. وجيااوز، كحاال بااديل، إصااالح األغلفااة املصاانوعة ماان قمااام مغطااى ابلبالسااتيك وفقااا  

لبالسااتيك ماان  ااذه املااادة. ولكاان جيااب يف  ااذه احلالااة أن يكااون شااريط ا 4للطريقااة الااوارد وصااف ا يف الفقاارة 
 ملصقا  ملانيب الغالف وأن تكون الرقعة مثبتة على ابطن الغالف.

 3م  املادة  5تعليقات على الفقذة 
 اشذتة م  مادة عا سة

جيةةوز السةةما  ابسةةتعمال اشةةذتة مةة  مةةادة عا سةةة ميكةة  متزيق ةةا وتكةةو  مغطيةةة هليكةةل األغلفةةة 
غلفةةة املصةةنوعة مةة  قمةةاش مغطةةى الواقيةةة ملقصةةورات ال ةةح   إ ا  انةةت ملحومةةة متامةةاا علةةى األ

 انظةذابالتفاقيةة   2ع املذ ة   3مة  املةادة  5ابل الستيمل ومث تة و قةاا لل ةذون ا ةددة ع الفقةذة 
 الذسم التومليحُ ادره(أل

 {40  الفقذة TRANS/WP.30/151الوثيقة }
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 إصال  األغلفة املصنوعة م  قماش مغطى ابل الستيمل
  ابلعمليةةة التاليةةة قصةةال  مثةةل هةةةذه األغلفةةة: يسةةتعمل الفينيةةل املسةةال حتةةت الضةةةغ  جيةةوز السةةما 

واحلةةذارة لتث يةةت القطعةةة علةةى الغةةالة ابلةةذواب أل ومةة  الواملةةيف وال ةةدي ُ ع مثةةل هةةذه احلةةاالت انةةه 
 بد م  تث يت شذي  م  ال الستيمل خمتوم بنم  موحّد على تذة القطعة على جانب الغالةأل ال
 {33  الفقذة TRANS/GE.30/GRCC/4؛ والوثيقة 40  الفقذة TRANS/GE.30/6الوثيقة }

 شذي  م  مادة بالستيكية
 
 

 شذي  م  مادة عا سة
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)أ( و)ب( مااان  اااذه 1جياااب تثبياااحل الغاااالف علاااى املركباااة بتطاااابق دم ماااع الشاااروط املبيناااة يف املاااادة  -6
 الالئحة. وُيكن استعمال التا يزات التالية:

 ُيكن تثبيحل الغالف بواسطة: )أ(
 باتحلقات معدنية مثبتة على املرك ‘1‘
 فتحات دائرية يف طرف العالف ‘2‘
 حبل رابط ُير عرب احللقات فوق الغالف ومرئي من اخلارج بكامل طوله. ‘3‘

مليماايا  تقاااق ماان  250يتااداصل الغااالف مااع األجاازاء الصاالبة ماان املركبااة مبااا ال يقاال عاان  
 مقصورة الشحن. وسط حلقات التثبيحل، ما ه يكن نظام بنية املركبة يف حد ذاته ُينع الوصول إىل

 3 ا( م  املادة 6مذ ذات تفس ية للفقذة 
 مذ  ة  ات حلقات منزلقة 1- ا(2-3-6

إ  حلقات التث يت املعدنية املنزلقة على قض ا  معدنية مث تة على املذ  ات مق ولة ألغذاا هذه 
 و لمل ب ذن: (6امللح  ابملذ    2نظذ الذسم التومليحُ رقم ا الفقذة 

سةةنتيمرتاا وبطذيقةةة  60 ا  مث تةةة علةةى املذ  ةةة وبين ةةا مسةةا ات اقصةةاها ا  تكةةو  القضةة  ا(
 تسميف  زالت ا وت ديل ا دو  تذك ،ار واملحة جلية؛ ال

ا  تكو  احللقات مصنوعة بطةوق مةزدو  او مةزودة بقضةيب مذ ةزي ومدةةة ع قطعةة   ب(
 واحدة بدو  استعمال حلام؛

 2ب  اتم مةةةةةع ال ةةةةةذون امل ينةةةةةة ع املذ ةةةةة  ا  يكةةةةةو  الغةةةةةالة مث تةةةةةاا علةةةةةى املذ  ةةةةةة بتطةةةةةا   (
  ا( م  هذه االتفاقيةأل1 ابملادة

 مذ  ات  ات حلقات دوارة 2- ا(2-3-6
جيةةوز ألغةةذاا هةةذه الفقةةذة ق ةةول حلقةةات معدنيةةة دوارة  تةةدور  ةةل من ةةا ع سةةناد قوسةةُ معةةدين 

 :( و لمل ب ذن6 ا( امللح  ابملذ   2الذسم التومليحُ رقم  انظذمث ت على املذ  ة  
ا  يكو   ل سناد قوسُ مث تاا على املذ  ة بطذيقة  عل م  غ  املمك  إزالته وت ديله   ا(

 دو  تذك ،ار واملحة جلية؛
 ا  يكو  اللولب حتت  ل سناد قوسُ مطوقاا متاماا بغطا  معدين ع شكل جذ أل  ب(
 {1982 ت ذي  األول/ا توبذ 1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.4التعديل }
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 3 ا( م  املادة 6تعليقات على الفقذة 
 مثال لقضيب إغالق

 2ابملذ ةةةة   1يسةةةةتوع اجل ةةةةاز املوملةةةةيف ابلذسةةةةم ادره ال ةةةةذون ا ةةةةددة ع الفقةةةةذة  ا( مةةةة  املةةةةادة 
 أل2املذ     3م  املادة  8و 6والفقذتني 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف الذسم التومليحُ اعاله
س الوملةع  نةوع تقليةدي مة  حلقةة النقةل الةربي الةةدويل  يذذّ ةب اجل ةاز علةى اللةو  اجلةانب ع نفة

مليمةرتاا مة  خة  وسة   150وبطذيقة  عل هةذه احللقةة مة  اجل ةاز واقعةة علةى مسةا ة اقصةاها 
القةةائمأل ويكةةو  اجل ةةاز مث تةةاا علةةى اللةةو  اجلةةانب بربشةةامني م ةةاهبني حللقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل 

مدةة: لو  قاعدي وحلقة نقةل بةذي دويل قابلةة للطةُ املعتادةأل ويتكو  م  ثالثة اجزا  معدنية 
وّل اللو  األمامُ إىل وملعية اقغالق  ميةذ  ولو  امامُ منزل  ي مل قضيب إغالقأل وحينما حيذ
قضيب اقغةالق مة  خةالل ثقةب ع القةائم ويغلة  اللةو  اجلةانب إىل القةائمأل ومةع  لةمل  يذةدخل 

حلقة النقل الةربي تطوى يمرتااأل وع الوقت  اته مل 20قضيب اقغالق ع القائم مبا ال يقل ع  
الدويل تلقائياا إىل اخلار أل وع هذا الوملع التلقائُ ومع مذور ح ل الذب  م  خةالل احللقةة  ةوق 

 الغالة يكو  اللو  األمامُ املنزل  مغلقاا ومث تاا وال ميك  إرجاعه ةدداا إىل وملعية الفتيفأل 
 46  الفقذتةةةةةةةةةا  TRANS/WP.30/127؛ والوثيقةةةةةةةةة 40ة   الفقةةةةةةةةذ TRANS/WP.30/125الوثيقةةةةةةةةةة }
 {3  املذ   TRANS/WP.30/AG.2/23؛ والوثيقة 47و
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 الغالة ةشكل عذو 
مسةتديذة او بيضةاوية ال ةكل واال تةربز احللقةات ا ثةذ الغالة املثقوبة ع العذوة ميك  ا  تكو  

مل جيةذي تث يةت األغلفةة  مما هو ملذوري م  األجةزا  املالئمةة ع املذ  ةةأل ولكةُ يتسةت ملةما   لة
 ما ين غةُأل وعلةى السةلطات اجلمذ يةة ا  تتأ ةد عنةد ختم ةا للمذ  ةة الربيةة مة  ا  ح ةل الةذب  

 م دود  حكام  ما ين غُأل

 {35  الفقذة TRANS/GE.30/57الوثيقة }
 املعدنية الالزمة لذب  اغلفة املذ  ات  حكاممثال للحلقات 

دويل معدنيةةة ع الةةدعامات املعدنيةةة امللحومةةة الةة  جيةةذي دمةةج نةةوع ينطةةوي مةة  حلقةةة نقةةل بةةذي 
تةةُ حلقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل وميكةة  تةةدعم وحتةةوي ،ليةةات اقغةةالق الالزمةةة لأللةةوا  اجلان يةةةأل 

خارجيةةاا ابليةةد مةة  خةةالل ثقةةب صةةغ  مفتةةو  ع اللةةو  اخلةةارجُ للدعامةةةأل وميكةة   عةة  تذيةة  
"الفةةةتيف"أل ويةةةتم إدمةةةا  ادا  هةةةذه احللقةةةة ربةةةض  إبقةةةا  هةةةذه احللقةةةة إمةةةا ع وملةةةعية "الغلةةة " او 
 اخلاصة ع ج از إغالق اللو  اجلانب على النحو التايل:

علةةى  ةةل مسةةمار إغةةالق للةةو  اجلةةانب ب ةةكل يقيةةد احلذ ةةة العموديةةة معدنيةةة جيةةذي حلةةام قطعةةة 
اقغةةالق وجيعةل إتةةالق األلةةوا  اجلان يةة غةة  ممكة أل وع الوقةةت  اتةةه مينةع شةةكل وموقةةع ملسةام  

عندما تكةو  ،ليةة إقفةال األلةوا  اجلان يةة ع حلقات النقل الربي الدويل  تيف ه القطع املعدنية هذ
 ألوملعية مفتوحة

الطةةُة خارجيةةةاا ومث تةةةة ابلغةةةالة وملةةعية وهةةذا يعةةة  ا  حلقةةةة النقةةةل الةةربي الةةةدويل  حينمةةةا تكةةةو  ع 
لةةةوا  اجلان يةةةة علةةةى ذ مةةة  خةةةالل احللقةةةة  سةةةتعمل ع املقةةةام األول علةةةى تث يةةةت األمتةةةومذبوتةةةة حب ةةةل 

 جانب(ألحاجز ع املقام الثاين على تث يت الدعامة على ارملية مقصورة ال ح   وستعمل الدعامة  
و ضةةالا عةة   لةةمل سةةيعمل مسةةمار إغةةالق الدعامةةة العليةةا امللحةةوم علةةى احةةد مسةةام  اقغةةالق 

 وا  اجلان يةألتث يت األل،  واحد مع لأللوا  اجلان ية على تث يت السقف العلوي ع ابلنس ة 
حيتةا  األمةذ إىل  سةذ الدعامةة  الطةُ خارجيةاا  يةع وملةع وتاملةا بقيةت حلقةة النقةل الةربي الةدويل

  تيف اللو  اجلانب او السقف العلويأل لياا ق ل 
 ؛2واملذ ة    109  الفقةذة TRANS/GE.30/35الوثيقةة ؛ و 15الفقذة   TRANS/GE.30/AC.2/12الوثيقة }
 {ادره نظذ الذسم التومليحُ؛ ا29-27  الفقذات TRANS/GE.30/GRCC/11الوثيقة و 

 لذب  اغلفة املذ  ات  حكام الالزمةمثال للحلقات املعدنية 
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حينمااا جيااب تثبيااحل أي طاارف غااالف بصاافة دائمااة علااى مركبااة، يتعاانّي وصاال اللااطحني معااا  باادون  )ب(
 فاصل وتثبيت ما يف مكاهنما بتا يزات متينة.

 3 ب( م  املادة 6 ية للفقذة مذ ذة تفس
 األغلفة املث تة بصفة دائمة  ب(2-3-6

املذ  ةة  جيةب تث يةت الغةالة ع هيكةل تث يت تذة او اتذاة الغالة بصفة دائمة على حيثما يتم 
املذ  ةةةة  ج ةةزة وصةةةل هيكةةل او اي قمةةةاش ،خةةذ مناسةةب علةةةى بصةةفيحة او صةةةفائيف معدنيةةة مكانةةه 
 أل6 ا( ع املذ   1-2-2فقةذة الفذعيةة  ا( م  املذ ذة التفس ية  ُة الال ذون ا ددة تستوع 

 3 ب( م  املادة 6تعلي  على الفقذة 
ع الفقةذتني ال ةذون ا ةددة  6امللحة  ابملذ ة   4يستوع اجل ةاز امل ةني ع الذسةم التوملةيحُ رقةم 

 أل2ع املذ    3 ب( م  املادة 6 ا( و6الفذعيتني 
 {4الفقذة   .30/55TRANS/GEالوثيقة }

يف حالااة اسااتعمال ج اااز إغااالق غااالف جيااب أن يااربط بحكااام يف و ااعية اإلغااالق الغااالف  ااارج  )ج(
 (.6على سبيل املثال الرسم التو يحي رقم  انظرمقصورة الشحن. )

 {1986آب/أغلطس  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.7التعديل } 

 لو  جانب
 

 دعامةةة
 



2املذ    لنقل الربي الدويلاتفاقية ا 132   

 )قوائم أو جوانب أو أقواق أو ألواح، إخل(. يدّعم الغالف ببنية فوقية مالئمة -7

 3م  املادة  7تعلي  على الفقذة 
 اغطية املذ  ات دعائم 

قد تكو  األتواق الساندة للغةالة ةو ةة ع بعةض األحيةا  ومة  املمكة  اسةتعماهلا  مخةابيفأل 
  ةةأل األجةزا  األخةذى ع املذ ابلنسة ة للعديةد مة  م  املمك  تفتي ة ا  مةا هةو احلةال يظل ولك  

 وجيوز ع هذه احلاالت السما  ابستعمال اتواق ةو ةأل
 100  الفقةةةةةةةةةةذات  TRANS/GE.30/12؛ والوثيقةةةةةةةةةةة 90الفقةةةةةةةةةةذة   TRANS/GE.30/14الوثيقةةةةةةةةةةة }
 {41  الفقذة .30/6TRANS/GE؛ والوثيقة 101و

أكارب  مليمي. ومع ذلك جيوز أن يكاون التباعاد 200ال يتااوز التباعد بني احللقات وبني الفتحات  -8
مليمي بني احللقات والفتحات على كل من جانيب العمود إذا كاان  يكال املركباة  300لكن دون أن يتااوز 

 والغالف مبنيني بشكل ُينع الوصول إىل مقصورة الشحن. وال بد من تعزيز الفتحات. 
 {1979آب/أغلطس  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.1التعديل }

 3م  املادة  8للفقذة  مذ ذة تفس ية

مليمةةةرت  ةةوق األعمةةدة إ ا  انةةةت  300تجةةاوز يمليمةةرت ولكةة  ال  200ت اعةةد ي لةةةم جيةةوز ق ةةول  2-3-8
مبا يسةميف مبذورهةا بيضاوية ال كل وصغ ة الفتحات احللقات مدخلة ع األلوا  اجلان ية وتكو  

  وق احللقات  ق أل
 {1979،ب/اغسطس  1  ع   ودخل حيز النفاECE/TRANS/17/Amend.1التعديل } 

 ُتلتخدم أدوات الربط التالية: -9
 أو ؛مليميات 3كبالت من الللك الفوالذي ال يقل قطر ا عن  )أ(

مليمايات ومغطااة بكلااء يف غاالف  8حبال من القنب اهلندي أو قنب الليزال ال يقل قطر ا عن  )ب(
 شفاف من البالستيك غري قابل للتمطط؛ أو

جمموعات من األلياف البصرية امللفوفة يف غالف فوالذي ملوي ملفوف يف غاالف  حبال تتكون من )ج(
 شفاف من البالستيك غري قابل للتمطط؛ أو

حبال تتكون من لب نلياي  اط مبا ال يقل عن أربع جدائل من أساالك الفاوالذ ال غاري تغطاي اللاب  )د(
 لاب الغالف الشفاف إن وجد(.مليميات )دون ح 3ابلكامل، شريطة أن ال يقل قطر احلبال عن 

)أ( أو )د( مااان  اااذه املاااادة أن تكاااون احلباااال ملفوفاااة يف غطااااء شااافاف مااان  9وفقاااا  للفقااارة جياااوز،  
 بالستيك غري قابل للتمطط.ال
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النااواحي ماان خمتلااف تطااابق يأمااا يف احلاااالت الاايت حتااتم تثبيااحل الغااالف علااى اإلطااار يف ج اااز تشااييد  
كاأداة رباط )و نااك مثاال مان اجللاد  ن  ذه املادة، فإنه ُيكن اساتعمال ساري )أ( م6األصر  مع أحكام الفقرة 

امللحاق هباذا املرفاق(. وجياب أن يتطاابق اللاري  7جل از تشييد من  ذا الناوع مباني يف الرسام التو ايحي رقام 
 ( فيما يتعلق مبادة صنعه وأبعاده وشكله.3)أ()11الفقرة الشروط احملددة يف مع 
 ؛ 1989آب/أغلطس  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.11التعديل }

 ؛ 1994تشرين األول/أكتوبر  1دصل حيز النفاذ يف و ، ECE/TRANS/17/Amend.17التعديل 
 {2005تشرين األول/أكتوبر  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.25التعديل 

 3م  املادة  9مذ ذة تفس ية للفقذة 
 املذ ذة التفس يةألهذه حذذ ت  2-3-9

 {2005ت ذي  األول/ا توبذ  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.25التعديل } 
 9-3-2تعليقات على املذ ذة التفس ية 

 ح ال م  النايلو 
ال يسةةةةميف ابسةةةةتعمال ح ةةةةال النةةةةايلو  املغطةةةةاة بغةةةةالة مةةةة  ال السةةةةتيمل  نظةةةةذاا ألهنةةةةا ال تسةةةةتوع 

 أل2ملذ   اب 3 م  املادة 9 ع الفقذةال ذون ا ددة 
 ؛33-30  الفقةذات TRANS/GE.30/GRCC/11الوثيقةة ؛ و 16الفقذة   TRANS/GE.30/AC.2/12الوثيقة }
  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91الوثيقةةةةةةةة ؛ و واملذ ةةةةةةة  34 الفقةةةةةةةذة  ECE/TRANS/WP.30/232الوثيقةةةةةةةة و 

 {24 الفقذة
 ح ل الذب 

ميتثةل مة  خمتلةف ة علةى اقتةار ع ج ةاز ت ةييد م  املمك  ع احلاالت ال  حتتم تث ت الغةال
سة   ح ةل يتكةو  الا  يسةتعمل  بةدالا مة   3  ا( مة  املةادة6 حكةام الفقةذةألالنواحُ األخذى 

 م  قطعتنيأل
 {33  الفقذة TRANS/WP.30/125الوثيقة }

كال   يتكون كل حبل من قطعة واحدة وله قطعة طرفياة معدنياة صالبة علاى كال مان الطارفني. وتلامح -10
قطعااة طرفيااة معدنيااة بدصااال صاايط أو شااريط اخلااتم اجلمركااي. وتشاامل أداة الااربط لكاال قطعااة معدنيااة، وفقااا  

)أ( و)ب( و)د( ماان  ااذه املااادة، برشاااما  جموفااا  ُياار عاارب احلباال حبيااث يلاامح بدصااال صاايط 9ألحكااام الفقاارة 
اجملاوف حبياث يتلاع التأكاد مان أن شريط اخلتم اجلمركي. ويبقى احلبال مرئياا  علاى كال مان جاانيب الربشاام  أو

 امللحق هبذه الالئحة(. 5احلبل سليم يف قطعة واحدة )انظر الرسم التو يحي رقم 
 {2005تشرين األول/أكتوبر  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.25التعديل }
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مكن اساتعمال الطارق على املنافذ اليت ُتلتخدم للشحن والتفريحل، يتم وصل اللطحني معا . ومن امل -11
 التالية:

 يكون لطريف الغالف تداصل مالئم. ويتم أيضا  تثبيت ما  دوات الربط التالية: )أ(
 من  ذه املادة، 4و 3طية خماطة أو ملحومة وفقا  للفقرتني  ‘1‘
مااان  اااذه املاااادة وتكاااون احللقاااات  8حلقاااات وفتحاااات تلاااتويف الشاااروط احملاااددة يف الفقااارة  ‘2‘

 ن،مصنوعة من معد
سااري مصاانوع ماان قمااام مالئاام، يف قطعااة واحاادة سااليمة، وغااري قاباال للااتمطط، ويبلااحل عر ااه  ‘3‘

مليمايات وُيار عارب احللقاات ويثباحل ماع طاريف  3مليميا  على األقل وال يقل مسكاه عان  20
 الغالف والطية. ويتم تثبيحل  ذا اللري يف ابطن الغالف وتزويده مبا يلي:

 من  ذه املادة، أو 9شار إليه يف الفقرة إما فتحة لتمرير احلبل امل 
مان  اذه املاادة وتثبيت اا ابحلبال  6فتحة ُيكن ربط ا إىل احللقة املعدنية املشار إلي ا يف الفقرة  

 من  ذه املادة. 9املشار إليه يف الفقرة 
ن ُيناع الوصاول إىل مقصاورة الشاحفاصال تثبياحل ج ااز صااص مثال لاوح مت إذا ُيشيط استعمال طية ولن  

 يف حالة املركبات ذات األغلفة املنزلقة.أنه ال ُيشيط استعمال طية دون ترك آاثر وا حة ملالء. كما 
 ؛1992آب/أغلطس  1دصل حيز النفاذ يف و ؛ ECE/TRANS/17/Amend.14التعديل }

 {2001حزيران/يونيه  12حيز النفاذ يف ؛ ودصال Add.1؛ وECE/TRANS/17/Amend.20 التعديل
 3 ا( م  املادة 11ية للفقذة مذ ذة تفس  

 ر ارة شد الغالة 1- ا(2-3-11
ّ ز  تحات  متذ علةى تةول  تحات اغلفة الكث  م  املذ  ات على ظاهذها بذ ذة ا قُ خترتقه  ذ

جانةةب املذ  ةةةأل وتسةةتعمل هةةذه الذ ةةارة  املعذو ةةة ابسةةم ر ةةارة ال ةةد  مةة  اجةةل شةةد الغةةالة 
عملت هةذه الذ ةارة قخفةا  شةقوق ا قيةة مفتوحةة استذ بواسطة ح ال شد او اج زة مماثلةأل وقد 

يوصةى بعةدم املذ  ةأل لذلمل على الوصول غ  امل ذوع إىل ال ضائع ا مولة   ممّا اات  ع الغالة
 السما  ابستعمال ر ارة م  هذا النوعأل وم  املمك  استعمال األج زة التالية بدالا من ا:

 او ؛ابت  الغالة ر ارة شد  ات تصميم مماثل مث تة على  ا(
واحةةةدة علةةةةى السةةةةطيف اخلةةةةارجُ عةةةةذوة  ر ةةةارة صةةةةغ ة  ذديةةةةة ختةةةةرتق  ةةةل واحةةةةد من ةةةةا  ب(

 للغالة ومت اعدة على مسا ات تسميف ب د مالئم للغالةأل
 و خيار بديل قد يكو  م  املمك  ع بعض احلاالت  نب استعمال ر ارة ال د على األغلفةأل
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 سيور الغالة 2- ا(2-3-11
 ة التالية مالئمة لصنع السيور:تعترب األقم  
 اجللد؛  ا( 

اقم ةةةة غةةة  قابلةةةة للةةةتمط  ت ةةةمل القمةةةاش املغطةةةى ابل السةةةتيمل او املعةةةا  ابملطةةةان    ب(
شذيطة اال يكو  م  املمك  التحام هذه األقم ة او ت كل ا م  جديةد بعةد قطع ةا 

السةةةتيمل واملةةةحة جبةةةال أل هةةةذا ابقملةةةا ة إىل ا  قمةةةاش ال بةةةدو  ا  يةةةرتك  لةةةمل ،اراا 
 املستعمل لتغطية السيور جيب ا  يكو  شفا اا ورعم السطيفأل

 2- ا(11-3-2تعليقات على املذ ذة التفس ية 
 مثال للسيور املخصصة لذب  اغلفة املذ  ات  حكام

 
 

 

 

 

 

 

 جيب تدعيم األالعذوات ع الس  تذى اللجنة اقدارية ا  

 {16  الفقذة TRANS/GE.30/AC.2/21الوثيقة }
 يت السيورتث 

 أل2ابملذ    3م  املادة ‘ 3‘ ا(11يستوع اجل از امل ني ادره االشرتاتات الواردة ع الفقذة 
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(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 
 الوصف
( ع  تحةة الغةةالة املخصصةة لل ةةح  1السةة  اجللةدي مةة  خةالل العةذوة العليةةا  ا  ميةّذر جيةب 

ةةو والتفذيةةم   مةة  خةةالل العةةذوة ميةةّذر ( مث 2ذ  مةة  مقصةةورة ال ةةح  مةة  خةةالل العةةذوة السةةفلى  ّذ
 ألتذة الس ( على 3املدعمة  

  TRANS/WP.30/AC.2/23الوثيقةةةةة ؛ و 3واملذ ةةةة   47-45الفقةةةةذات   TRANS/WP.30/123الوثيقةةةةة }
 {3املذ   

االشةرتاتات الةواردة ع اجلةز   6 ملذ ة ابامللحة   3يستوع اجل از امل ني ع الذسم التومليحُ رقةم  3- ا(2-3-11
 أل3 ب( م  املادة 6 ا( و6ع الفقذتني  2  األخ  م  املذ 

 ؛1993اب/اغسطس  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.15التعديل } 
 {1994ت ذي  األول/ا توبذ  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.17التعديل  

تكااون مقصااورة  يكااون  ناااك ج اااز إغااالق صاااص يااربط ويغلااق طااريف الغااالف معااا  بحكااام حينمااا )ب(
الشااحن مغلقااة وخمتومااة. ويااتم تزويااد  ااذا اجل اااز بفتحااة ُيكاان أن لاار ماان صالهلااا احللقااة املعدنيااة 

مان  اذه املاادة.  9مان  اذه املاادة، وتثبيتاه ابحلبال املشاار إلياه يف الفقارة  6املشار إلي ا يف الفقرة 
 املرفق.امللحق هبذا  8 ويوجد وصف ملثل  ذا اجل از يف الرسم التو يحي رقم

 {1992آب/أغلطس  1دصل حيز النفاذ يف و ؛ ECE/TRANS/17/Amend.14التعديل } 
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 4املادة 

 املركبات ذات األغلفة املنزلقة
ماان  ااذه الالئحااة علااى املركبااات ذات األغلفااة  3و 2و 1حيثمااا كااان مالئمااا ، تنطبااق أحكااام املااواد  -1

 حكام  ذه املادة.املنزلقة. وعالوة على ذلك، جيب أن تفي  ذه املركبات  
يتعني أن تفي األغلفة املنزلقة واألر ية واألباواب وغري اا مان العناصار الايت تشاكل مقصاورة الشاحن  -2

مااان  اااذه الالئحاااة، أو بتلاااك الاااواردة يف الفقااارات  3مااان املاااادة  11و 9و 8و 6 حكاااام الفقااارات إماااا 
 أدانه.‘ 6‘إىل ‘ 1‘الفرعية 
واألر ية واألبواب وغري ا مان العناصار املكوناة ملقصاورة الشاحن يتعني تركيب األغلفة املنزلقة  ‘1‘

حبيث ال ُيكن فتح اا أو إغالق اا دون تارك آاثر مرئياة، إماا بواساطة جت يازات ال ُيكان تنحيت اا 
أو تبااديل ا ماان اخلااارج دون تاارك آاثر وا ااحة، أو بطاارق ماان شااأهنا أن تشااّكل بنيااة متكاملااة 

 ة.ُيكن تغيري ا دون ترك آاثر وا ح ال
يتعااني أن يغطااي غااالف املركبااة العناصاار الصاالبة انطالقااا  ماان أعلااى املركبااة حاال ربااع امللااافة  ‘2‘

 50الفعليااة علااى األقاال بااني ساايور التثبيااحل. كمااا ينبغااي أن يغطااي الغااالف مااا ال يقاال عاان 
مليميا  من العناصر الصلبة يف أسفل املركبة. وينبغاي أال تتاااوز الفتحاة األُفقياة باني الغاالف 

علااى احملااور الطااويل  مليماايات عمااوداي   10والعناصاار الصاالبة ماان مقصااورة الشااحن ملااافة 
 للمركبة يف أي مكان بعد إغالق مقصورة الشحن وصتم ا لألغراض اجلمركية. 

ينبغي تركيب ج از توجيه انزالق الغالف وج از شّد األغلفة املنزلقة وغري ذلك من األجازاء  ‘3‘
ح األبااواب وغري ااا ماان األجاازاء املتحركااة املغلقااة واملختومااة ماان املتحركااة حبيااث ال ُيكاان فاات

جانااب اجلمااارك أو إغالق ااا ماان اخلااارج، دون تاارك آاثر مرئيااة. وينبغااي تركيااب ج اااز اناازالق 
الغالف وج از توجيه األغلفة املنزلقة وأج زة شد ا، وغري ذلك من األجزاء املتحركاة حبياث 

دون تااارك آاثر مرئياااة، بعاااد تثبياااحل أج ااازة  يلاااتحيل الوصاااول إىل داصااال مقصاااورة الشاااحن
 املرفق هبذه الالئحة.  9اإلغالق. ويرد منوذج ملثل  ذه اليكيبة يف الرسم التو يحي رقم 

ينبغي أال تتااوز امللافة األُفقية بني سيور التثبيحل، امللتخدمة ألغراض اجلماارك، علاى العناصار  ‘4‘
كان أن تكاون امللاافة الفاصالة أكارب ولكان ينبغاي مليماي. وماع ذلاك ُي 200الصلبة يف املركبة، 

مليمي بني سايور التثبياحل إىل ُياني أو يلاار أياة عار اة عمودياة  300أال يكون  نالك أكثر من 
إذا كان تصميم املركباة والغاالف مان شاأنه أن حياول دون الوصاول  ي شاكل إىل داصال مقصاورة 

 أعاله.‘ 2‘ددة يف الفقرة الشحن. ويف ريع األحوال ينبغي مراعاة الشروط احمل
 مليمي. 600ينبغي أال تتااوز امللافة الفاصلة بني سيور التثبيحل  ‘5‘
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ينبغي أن تفي رواباط اإلغاالق امللاتخدمة لتثبياحل الغاالف علاى العناصار الصالبة مان املركباة  ‘6‘
 من  ذه الالئحة. 3من املادة  9ابلشروط احملددة يف الفقرة 

 {2017 كانون الثاين/يناير  1ودصل حيز النفاذ يف  ،ECE/TRANS/17/Amend.33التعديل } 
 5املادة 

 املركبات ذات غالف اللقف املنزلق
من  ذه الالئحة على املركبات ذات غاالف  4و 3و 2و 1تنطبق، حلب االقتضاء، أحكام املواد  -1

 ذه املادة.اللقف املنزلق. وابإل افة إىل ذلك، جيب أن تكون  ذه املركبات مطابقة ألحكام  
 أدانه.‘ 3‘إىل ‘ 1‘ينبغي أن يفي غالف اللقف املنزلق ابلشروط احملددة يف الفقرات الفرعية من  -2

يرّكااب غااالف اللااقف املنزلااق إمااا بواسااطة جت ياازات ال ُيكاان تنحيت ااا أو تبااديل ا ماان اخلااارج  ‘1‘
ا دون تاارك دون تاارك آاثر وا ااحة أو بطاارق أصاار  ماان شااأهنا أن تشااكل بنيااة ال ُيكاان تغيري اا

 آاثر وا حة.
جيب أن يغطي الغالف األجزاء الصلبة من اللقف عند اجلاناب األماامي مان مقصاورة الشاحن،  ‘2‘

حبيااث يلااتحيل جااذب غااالف اللااقف فااوق احلافااة العليااا للعار ااة األفقيااة العليااا. وعلااى طااول 
ع ااا مقصاورة الشاحن وكاال جانبي اا، يااتم إدصاال سالك فاوالذي ملاابق الشاد بطريقاة يلاتحيل م

تنحيتااه أو إعااادة إدصالااه ماان جديااد دون تاارك آاثر وا ااحة. ويثبّااحل غااالف اللااقف إىل الناقاال 
 املنزلق حبيث يلتحيل تنحيته وإعادة تثبيته دون ترك آاثر وا حة.

يُرك ب كل من ج از الاتحكم يف اللاقف املنزلاق وأدوات شاد اللاقف املنزلاق وغاري ذلاك مان  ‘3‘
يقة يلتحيل مع ا أن تُفتح أو تُغلق مان اخلاارج، دون تارك آاثر األجزاء املتحركة األصر ، بطر 

وا حة، األبواب أو اللاقوف أو األجازاء األصار  املتحركاة، بعاد إغالق اا وصتم اا لألغاراض 
اجلمركيااة. وُتركااب أج اازة الااتحكم يف اللااقف املنزلااق وأدوات شااده وغااري ذلااك ماان األجاازاء 

ل إىل مقصاورة الشاحن دون تارك آاثر وا احة املتحركة األصر  بطريقة يلتحيل مع اا الوصاو 
 بعد تثبيحل أج زة اإلغالق.

 امللحق هبذه الالئحة. 10ويرد مثال لنظام تركيب ممكن يف الرسم التو يحي رقم  
 {2017 كانون الثاين/يناير  1ودصل حيز النفاذ يف  ،ECE/TRANS/17/Amend.33التعديل } 
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 1الرسم التو يحي رقم 

 طع خماطة معا  غالف مصنوع من عدة ق
 

 درزة
 خي  م  لو  خمتلف ع  لو  الغالة وعة  لةو  

 الدرزة األخذى(

م  لو  خي  ال ميك  رؤيته إال م  الداخل و 
خمتلف ع  لو  الدرزة وع  لو  الدرزة 

 األخذى
 

 درزة
 

 منظذ داخلُ
 

  'ا -املقطع ا 
 درزة مسطحة مزدوجة

 

 درزة
 

 'أ 

 

 أ
 

 'أ 
 

 أ
 

مم على  15
 األقل

 

 منظذ خارجُ
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 2الرسم التو يحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع خماطة معا  

 

 أل2ملذ   اب 3م  املادة  3و قاا ألحكام الفقذة الغالة ي ني هذا الذسم التومليحُ اجلز  العلوي املطوي م    *
 

خةةي  ال ميكةةة  رؤيتةةه إال مةةة  الةةداخل ومةةة  
لةةةةو  خمتلةةةةف عةةةة  لةةةةو  الغةةةةالة وعةةةة  لةةةةو  

 الدرزة األخذى
 

 درزة ر نية
 

 'أ 
 

 أ
 

 'أ 
 

 أ
 

 درزة
 

 درزة
 

 منظذ داخلُ
 

درزة  خي   و لو  خمتلف ع  لو  الغالة وع  
 لو  الدرزة األخذى(

 حوايل 
 مم 40

 

  / 'ا  -املقطع ا 
 

 ذ خارجُمنظ
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 )أ(2الرسم التو يحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع خماطة معا  

 
 

 أل2ملذ   اب 3م  املادة  3و قاا ألحكام الفقذة الغالة ي ني هذا الذسم التومليحُ اجلز  العلوي املطوي م    *
 

 درزة زاوية
 

 درزة
 

درزة  خي   و لو  خمتلف ع  لو  الغالة وع  
 لو  الدرزة األخذى(

خي  ال ميك  رؤيته إال م  الداخل وم  
ع  لو  لو  خمتلف ع  لو  الغالة و 

 الدرزة األخذى
 

 منظذ داخلُ
 

 منظذ خارجُ
 

 درزة
 

 'أ 
 

 أ
 

  / 'ا  -املقطع ا 
 

 'أ 
 

 أ
 

 حوايل 
 مم 40
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 3الرسم التو يحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع خماطة معا  

 

 'ا  -املقطع ا 
 

 'ا  -املقطع ا 
 

 'ا 
 

 ا
 

13 
 مم

 
 

 مم 3
 
 

 مم 3
 
 

7 
 مم
 

 َس  م  مادة بالستيكية
 

 ليمرتاألرقام ابمل
 

 مم 15
 

 منظذ داخلُ
 

 ظذ خارجُمن
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 4الرسم التو يحي رقم 
 الغالف ترقيع

 
 

 ألالغالة يكو  لو  اخليون املذئية م  الداخل خمتلفاا ع  لو  اخليون املذئية م  اخلار  وع  لو   *
 

 الداخل
 

 اخلار 
 

 درزات
 

 'ا 
 

 ا
 

 درزات 
 

مم على  15
 األقل

 

 'ا 
 

 ا
 

  'ا  -املقطع ا 
 

 منظذ داخلُ
 

 منظذ خارجُ
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 5حي رقم الرسم التو ي
 مثال للقطعة الطرفية

 
 

تم اجلمذ ةُ بذشام ةّوة لتمذيذ خةي  او شةذي  اخلة
مةةةةم  احلةةةةد األد   3 احلةةةةد األد  لعةةةةذا الثقةةةةب: 

 مم( 11لطوله: 

 بذشام  امل
 

 قطعةةةةةةةةةة تذ يةةةةةةةةةة مةةةةةةةةة 
 معد  صلب

 

 ح ةل
 

 غمد بالستيكُ شفاة
 

 ثقب يغل  م  ق ل الناقل
 منظذ جانب: املقخذة -2 

 

 منظذ جانب: املقدمة -1
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 6الرسم التو يحي رقم 
 مثال جل از إغالق الغالف

 

 الوصف
اببأل والفتحات تذة كو  مزوداا مبا ال يقل ع  حلقة معدنية واحدة على  ل هذا اجل از قغالق الغالة مق ول ب ذن ا  ي

يكو  اجلز  املذئُ  ال  متذ م  خالهلا احللقة بيضاوية ال كل و ات حجم يكفُ  ق  جملذد السما  مبذور احللقة م  خاللهأل وال
 ا يكو  اجل از مغلقااألابرزاا إىل ا ثذ م  ملعف احلد األقصى لسممل ح ل الذب  حينماملعنية م  احللقة 

 

 3)  2)  1) 
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 7الرسم التو يحي رقم 
 مثال لألغلفة املثبتة على إطار من شكل صاص

 
 
 

 الوصف
هذا اجل از املخصص لذب  الغالة على املذ  ة مق ول ب ذن ا  تكو  احللقات مدخلة ع املظ ذ اجلانب وال تربز إىل ا ثذ 

 م  احلد األقصى لعم  املظ ذ اجلانبأل ويكو  عذا املظ ذ اجلانب مليقاا إىل اقصى حد ممك أل
 

 الف
 

 'الف
 

 'الف  -ملقطع الف ا
 
 

  تحة
 

 إتةار
 

 َس 
 

 حلقة
 

 إتار
 

 املظ ذ اجلانب
 

 غالة
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 8الرسم التو يحي رقم 
 ج از إغالق الغالف على الفتحات املخصصة للشحن والتفريحل

 {انظر الوصف على الصفحة التالية}
 

 2-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 1-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 4-8الذسم التومليحُ رقم 
 3-8الذسم التومليحُ رقم  

 1-8الذسم التومليحُ رقم  
 

 3-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 4-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 2-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 الغالة وشذي  ال الستيمل

 

 حاشية مع ح ل

 

 مظ ذ جان ةةُ لكقفال

 
 الغالة

 

 للحاشية حيةةوز

 
 مظ ذ جان ةةُ
 لقضيب اققفال

 

 منظذ امامُ

 
 منظذ جانب

 

 منظذ علوي

 

 قضيب اققفال

 

 و تحةحلقة 

 

 بذشام
 

 بذشام
 

 مفصلة

 

 الغالة

 

 ح ل الذب 

 

 شامبذ 
 

 بذشام
 

صفيحة 
 معدنية

 

 غطةا  شفاة

 

 منظذ خارجُ

 
 منظذ داخلُ
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 الوصف

الةةذب  بةةني الطةةذ ني علةةى الفتحةةات ع الغةةالة املسةةتعملة لل ةةةح  يةةتم ع هةةذا اجل ةةاز املخصةةص لكغةةالق  
 انظذ  ح الا  حتتوي امل توهلا على  منيومأل و تحات الغالة و والتفذيم والتحام ما معاا بواسطة قضيب إغالق م  األل

تكةةو  و جيعةةل مةة  املسةةتحيل جةذب الغةةالة إىل خةةار  ج ةاز قضةةيب اقغةةالقأل وهةذا (أل 1-8الذسةم التوملةةيحُ رقةةم 
 ابالتفاقيةأل 2ع املذ    3م  املادة  4احلاشية قائمة على اخلار  وملحومة و قاا للفقذة 

منيةوم: وإزالق مةا ع قنةاتني و مة  األلمتذيذ الطةذ ني ع اجلةان ني املفتةوحني علةى قضةيب اقغةالق املصةنوع ويتم  
يةتم التحةام وملةعية راسةية توليتني متوازيتني ين غُ إغالق ما عند تذ  ما األسفلأل وحينمةا يكةو  قضةيب اقغةالق ع 

 تذع الغالة معااأل
على بربشام وعند الطذة األعلى م  الفتحة يتم وقف قضيب اقغالق بغطا  شفاة م  ال الستيمل مث ت  
موصلني معاا مبفصلة مربمشة قاتحةة  جزاي (أل ويتكو  قضيب اقغالق م  2-8ظذ الذسم التومليحُ رقم الغالة  ان

املسةمار  زاحةة أل وجيةب ا  تكةو  هةذه املفصةلة مصةممة بطذيقةة ال تسةميف والتحذيةمل الطةُ مة  اجةل تسة يل التث يةت
 (أل3-8الدوار ما ا  يتم إغالق اجل از  انظذ الذسم التومليحُ رقم 

ز  األسفل م  قضيب اقغالق توجد  تحةة متةذ احللقةة مة  خالهلةاأل وهةذه الفتحةة بيضةاوية ال ةكل وعند اجل 
جذب ح ل الذب  ويتم (أل 4-8ذور احللقة م  خالهلا  انظذ الذسم التومليحُ رقم للسما  مبو ات حجم يكفُ  ق  

 للنقل الربي الدويل م  خالل هذه احللقة لتث يت قضيب اقغالقأل
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 9الرسم التو يحي رقم 

 مثال لتشييد مركبة ذات أغلفة منزلقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-9مليحُ رقم الذسم التو 

 الطي يف األعلىوتداصل لرير الغالف 
 

 3-9الذسم التومليحُ رقم 

 ازدواج طي الغالف يف األسفل

 م ّد الس 
 

 سقف
 

 عارملة ا قية عليا
 شذي  عارا 

 

 دعامة عمودية
 

م د الدعامة 
 العمودية

 

 غالة منزل 

 

الغالة تداخل 
قل يين غُ اال 

ع  ربع املسا ة 
بني سيور 

 ث يتالت

 

 ج از التث يت
 

 س  التث يت
 

 دعامة عمودية

 

 يس  التث يت وال د

 

 عارملة ا قية سفلى

 

 رملية مقصورة ال ح ا

 ح ل الذب 

 
 العارملة األ قية السفلىعلى حلقة 

 

 غالة منزل 
 

الغالة تداخل 
ين غُ اال تقل ع  

 ممأل 50

 
 الستارة تحة 

 

 2-9الذسم التومليحُ رقم 

 

 ةة بني سيور التث يتمسا 
 

ح ةةةةل او  ابةةةةل 
 اقغالق

 

 1-9الذسم التومليحُ رقم 

 3-9الذسم التومليحُ رقم  

 

 س  التث يت
 

 شذي  عارا

 

 حلقة التث يت

 

 1-9الذسم التومليحُ رقم 

 

 غالة

 
 ارملية مقصورة ال ح 

 

ح ةةةةل او  ابةةةةل 
 اقغالق

 
 4-9الذسم التومليحُ رقم 

 

 5-9الذسم التومليحُ رقم 
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 )دبع( 9الرسم التو يحي رقم 
 4-9الذسم التومليحُ رقم 

قحكام تث يةت األغلفةة املنزلقةة ع اال ةاه األ قةُ  تذسةتخدم قارنةة مسةننة بسةقاتة  عةادة علةى حا ةة حا ةة مةقخذة املذ  ةة(أل 
 مثاال   ا( وب ب( لكيفية تث يت القارنة املسننة بسقاتة او عل ة تذو أل -الذسم التومليحُ مثالني ويقدم هذا 

 التث يت بقارنة مذسننة بسقاتة  ا(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تث يت عل ة الرتو   ب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعائم زاوية خلفية غالة منزل 

 مكربمقطع 

جيةةةةةب تث يةةةةةةت الغطةةةةةةا  املعةةةةةةدين عنةةةةةةدما 
يكو  ع وملعية إغالق  شةذحية بصةورة 

 شفا ة( حب ل تث يت

 قارنة مسننة بسقاتة

 ح ل تث يت

 ح ل تث يت

 زنربك ملحوم عند الطذ ني

 اسطوانتا  ملحومتا  اب ور

 اسطوانة ملحومة ابهليكل

 صراع تدويذ يدوي بثالثة اقذامحاية  

 ا ور
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 )دبع( 9الرسم التو يحي رقم 

 5-9الذسم التومليحُ رقم 
ذ  وهو عادة مقدمة احلاوية(  جيوز استخدام النظامني التاليني لتث يت الغالة املنزل  على اجلانب اآلخ

  ا( او  ب(
 غطا  معدين  ا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تحة بيضاوية مليقة  ج از مقاومة الذ ع ألن وب ال د  ب(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدار امامُ

 زاوية دعامة

دليل ح ل 
 التث يت

 حمور دورا 

 حامل ان وب

 ح ل التث يت تث يت حمكم نتيجة الرت يب اهلندسُ

 غالة منزل 

 ارملية مقصورة ال ح 

 مقطع

  ة حب ل تث يت(اقغالق  شذحية مصورة شفايذتث ةةةةةت الغةةةةةالة املعةةةةةدين  عنةةةةةدما يكةةةةةو  ع وملةةةةةعية 

 منزل غالة 

 حلقة مفصلية ح ل التث يت

  تحة بيضاوية 
 مليقة

دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 التث يت

 دعامة زاوية

 جدار امامُ
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 10الرسم التو يحي رقم 
 مثال لتشييد حاوية ذات غالف سطح منزلق

 

 م  هذه الالئحةأل 6ثاال للحاوية وال ذون اهلامة ا ددة ع املادة يعذا هذا الذسم التخطيطُ م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-10الذسم التخطيطُ 
ال ةةد  مث تةةا  ع حاشةةية  علةةى  ةةل جانةةب ويث ةةت السةةلمل الفةةوال ي  سةةلكا   ةةوال اي  مسةة قاا 

( وع مقخذتةةةةه  انظةةةةذ الذسةةةةم 2-10املسةةةة   ال ةةةةد ع مقدمةةةةة اهليكةةةةل  انظةةةةذ الذسةةةةم التوملةةةةيحُ 
(أل وجيعل  ل قوة اجلّذ وقذص التوصيل على  ل جانب مة  الناقةل املنزلة  مة  3-10لتومليحُ ا

 املستحيل ر ع احلاشية ابلسلمل الفوال ي مس   ال د  وق العارملة األ قية العلياأل
-

 غالة السقف غالة السقف

 رقل منزل 

 عارملة ا قية

 رقل منزل 

 قذص توصيل

سةةلمل  ةةوال ي مسةة   ال ةةد مث ةةت ع حاشةةيةأل وقةةوة اجلةةّذ  و ةةذلمل قةةذص التوصةةيل 
لى  ل جانب م  الناقل املنزل   جيعال  م  املستحيل ر ةع احلاشةية  ةوق العارملةة ع

 األ قية العلياأل

 2-10الذسم التخطيطُ  1-10الذسم التخطيطُ  سلكا   وال اي  مس قاا ال د  واحد على  ل جانب م  جانب احلاوية

 ح ل تث يت حمي   سفل احلاوية

 3-10الذسم التخطيطُ 
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 مس   ال د سلمل  وال ي

نقطةةةةةةةةة تث يةةةةةةةةت السةةةةةةةةلمل الفةةةةةةةةوال ي 
مسةة   ال ةةد بربشةةام  بذشةةام  امةةل( 

 ي  اللحاماو ع  تذ 

تغطةةةةةةةةةى نقطةةةةةةةةةة التث يةةةةةةةةةت  ليةةةةةةةةةا 
ابلسةةةةةلمل مسةةةةة   ال ةةةةةد وتث ةةةةةت 

 بغالة السقف

يذتث ةةةةةةةةةةةةةةةةت غةةةةةةةةةةةةةةةةالة 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةقف علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
اجلانةةةةةةةةب األمةةةةةةةةامُ  
مةةثالا بسةةة  غةةةالة  
و قمةةةةةةةا هةةةةةةةو م ةةةةةةةار 

 11إليةةةةةةه ع الفقةةةةةةذة 
 أل3م  املادة 

 ح ل تث يت

 )دبع( 10الرسم التو يحي رقم 

 2-10الذسم التومليحُ رقم 
لب م  السقف ع اجلانب األمامُ م  احلاويةة  حبيةال جيب ا  يتداخل غالة السقف املنزل  مع اجلز  الص

 ال ميك  جذب غالة السقف  وق احلا ة العليا للعارملة األ قية العلياأل
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 )دبع( 10الرسم التو يحي رقم 

 

 3-10الذسم التومليحُ رقم 
اويةة دو  تةةذك ع مةقخذة اهليكةل تذذّ ةب ع السةقف اداة خاصةة مة  ق يةةل لوحةة عارملةة  مبةا مينةع الوصةول إىل احل

 ،ار واملحة مذئية ما ا  تكو  األبواب مغلقة او خمتومةأل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغطةةةةى نقطةةةةة تث يةةةةت السةةةةلمل 
الفةةةوال ي مسةةة   ال ةةةد  ليةةةاا  
ويةةةةةةقّم  الغطةةةةةةا  املعةةةةةةدين عةةةةةة  

 تذق اللحام او بربشام

يذةةةةةةةةةةدخل سةةةةةةةةةةلمل  ةةةةةةةةةةوال ي 
 مس   ال د ع حاشية

ُّ جةةةةز   ال ةةةةةةد  يصةةةةةة يف  داة السةةةةةةقف املوصةةةةةةول اداة ال ةةةةد علةةةةى ،ليةةةةة الذ ةةةةعأل بطةةةة
السةةةةةةةةةةلمل الفةةةةةةةةةةوال ي مسةةةةةةةةةة   اقج ةةةةةةةةةةاد 

 م دوداا 

غلة ( املةزّود رقل غةالة السةقف  امل
 جب از إغالق  ع الداخل(

 قفةةةةةةةال األبةةةةةةةواب وختم ةةةةةةةا  
يص يف اجل از ،منةاا لألغةذاا 

 اجلمذ ية
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 3املرفق 

 اإلجراءات املقررة للتصديق على املركبات الربية املمتثلة للشروط التقنية 
 2املنصوص علي ا يف الالئحة الواردة يف املرفق 

 أحكام عامة

  حد اإلجراءات التالية:جيوز التصديق على املركبات الربية  -1
 أو ؛بشكل فردي )أ(

 حلب نوع التصميم )جمموعة من املركبات الربية(. )ب(
. 4يااتم، بشااأن املركبااات املصاادق علي ااا، إصاادار شاا ادة تصااديق مطابقااة للنمااوذج الااوارد يف املرفااق  -2

رفاق ابلشا ادة صاور أو رساوم وُتطبع  ذه الش ادة بلغة البلد الصادرة منه وابللغاة الفرنلاية أو اإلنكليزياة. وتُ 
بيانية موثقاة مان اللالطة الايت منحاحل التصاديق إذا رأت تلاك اللالطة أن ذلاك  اروري. وحينئاذ تقاوم تلاك 

 من ش ادة التصديق. 6 الللطة بدراج عدد  ذه الواثئق يف البند
 2تعليقات على الفقذة 

 على ال  ادةاملالمل وملع اسم 
 املالةةةمل( لةةةيس هةةةو اسةةةم املالةةةمل  8املذبةةةع السةةةم امل ةةةني ع املالةةةمل ا  اتغةةةّ  قةةةد حيةةةدري ع حالةةةة 

 ألخالة يث   لمل ايوم  املفذوا اال اجلديدأل 
 {37  الفقذة TRANS/GE.30/12الوثيقة }

 االسم امل ني على املذ  ات
قةةد حيةةدري ع نفةةس الظةةذوة ا  يظ ةةذ علةةى الصةةور املذ قةةة ابل ةة ادة اسةةم غةة  االسةةم امل ةةني ابلفعةةل 

ين غُ ع هذه احلالةة منةع املذ  ةة مة  الةدخول  إ  ا  الغةذا الوحيةد مة  الصةورة هةو  على املذ  ةأل وال
 ا  ت ني املظ ذ العام للمذ  ةأل

 {39و 38الفقذات    TRANS/GE.30/12الوثيقة }
 على ال  ادة 5مكا  غ   اة  ع اخلانة 

الالزمة ع  ال يارتتدوي    جيوز اا  خصائص اخذى(  ا ي 5املكا  ع اخلانة ك  يإ ا مل 
 على ظ ذ ال  ادةألملحوظة 

 {41و 40 الفقذات  TRANS/GE.30/12لوثيقة ا}
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 حُيتفك بش ادة التصديق على ت ر املركبة الربية. -3
 3تعلي  على الفقذة 

 جيب ا  تكو  هذه ال  ادة هُ األصل وليس نسخة من ا  ية حالأل
 {52  الفقذة TRANS/GE.30/33الوثيقة }

وجتدياد التصاديق حيثماا كاان ذلاك مالئماا ، ياتم كال عاامني عارض املركباات الربياة،  ألغراض التفتيش -4
ألغراض التفتيش، على الللطات املختصة التابعة لبلد تلاايل املركباة، أو بلاد إقاماة مالك اا أو ملاتعمل ا، 

 يف حالة املركبات غري امللالة.
ددة للتصااديق علي ااا، جيااب، قباال اللااماح إذا ه تعااد أيااة مركبااة بريااة ملااتوفية للشااروط التقنيااة احملاا -5

ابستعماهلا لنقل البضائع يف تل بطاقات النقل الاربي الادويل، أن تعااد إىل احلالاة الايت باررت التصاديق علي اا، 
 لكي تلتويف الشروط التقنية املذكورة.

يق، وجياب يف حالة حدو  تغيري يف اخلصائج األساسية للمركبة الربية، تتوقف تغطياة املركباة ابلتصاد -6
أن تعيد الللطات املختصة التصديق علي ا من جديد قبل اللماح ابستعماهلا لنقل البضاائع يف تال بطاقاات 

 النقل الربي الدويل.
جيوز للللطات املختصة التابعة لبلد ما تلايل املركبة أو التابعة لبلد إقامة مالك ا أو ملتعمل ا و،  -7

 ا، جياوز لللالطات أن تقاوم، حلاب احلالاة، بلاحب أو جتدياد شا ادة يف حالة املركبات اليت ال يلازم تلاايل
من  ذه االتفاقية، ويف  14التصديق، أو بصدار ش ادة تصديق جديدة يف الظروف املبينة بو وح يف املادة 

 من  ذا املرفق. 6و 5و 4الفقرات 
 اإلجراءات الالزمة للتصديق بصفة فردية

يل أو ممثاال أي من مااا أن يتقاادم بطلااب إىل اللاالطات املختصااة جيااب علااى املالااك أو القااائم ابلتشااغ -8
للحصول على تصديق بصفة فردية. وعلى اللالطات املختصاة أن تقاوم بتفتايش املركباة الربياة املعرو اة وفقاا  

أعااااله وتقتناااع  ن املركباااة ملاااتوفية للشاااروط التقنياااة احملاااددة يف  7إىل  1للقواعاااد العاماااة املبيناااة يف الفقااارات 
  .4وتقوم بعد التصديق بصدار ش ادة مطابقة للنموذج الوارد يف املرفق  2 املرفق

 اإلجراءات الالزمة للتصديق حلب نوع التصميم
 )سلللة املركبات الربية(

حياااث تكاااون املركباااات الربياااة مصااانوعة حلاااب سللااالة الناااوع، جياااوز لصاااانع ا أن يتقااادم بطلاااب إىل  -9
 أجل التصديق علي ا حلب نوع التصميم. الللطات املختصة التابعة لبلد صنع ا من

علاى الصااانع أن يبااني يف طلبااه أرقاام أو حااروف اهلويااة الاايت ُيلااند ا إىل ناوع املركبااة الربيااة املتعلااق هبااا  -10
 طلبه للتصديق.
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 يكون الطلب مصحواب  برسومات وحتديد مفّصل لنوع املركبة الربية املطلوب التصديق علي ا. -11
 يا   نه سيقوم مبا يلي:يتع د الصانع صط -12
 سيقدم إىل الللطة املختصة املركبات من النوع املعع الذي قد ترغب تلك الللطة يف فحصه؛ )أ(

سيلمح للللطة املختصة ابملزيد مان فحاج وحادات أصار  يف أي وقاحل أثنااء إنتااج سللالة الناوع  )ب(
 املعع؛
 التصميم أو املواصفة قبال املضاي قادما  هباذا سيخطر الللطة املختصة  ي تغيري م ما كان طفيفا  يف )ج(

 التغيري؛
سيضع على املركباات الربياة يف مكاان مرئاي أرقاام أو حاروف  وياة ناوع التصاميم، والارقم التلللالي  )د(

 للمركبة يف سلللة النوع املعع: )رقم الصانع(؛
 سيحفك سال املركبات املصنوعة حلب نوع التصميم املصدق عليه. )) 

الللطة املختصة أن تبني التغيريات، إن وجادت، الايت جياب إدصاهلاا علاى ناوع التصاميم املقايح  على -13
 لكي يتلع منح التصديق.

لن ُينح أي تصديق حلب نوع التصميم ما ه تقتنع اللالطة املختصاة، بعاد فحاج واحادة أو أكثار  -14
ذلاك الناوع ملاتوفية للشاروط التقنياة من املركباات املصانوعة حلاب ناوع التصاميم املعاع،  ن املركباات مان 

 .2احملددة يف املرفق 
هطر الللطة املختصة الصانع كتابة بقرار ا منح التصاديق حلاب الناوع. ويكاون  اذا القارار مؤرصاا   -15

 ومرقما . وتكون الللطة اليت اهذت القرار  ددة بو وح.
ق توقع اا حلاب األصاول  صاوص  تتخذ الللطة املختصة اخلطاوات الالزماة إلصادار شا ادة تصادي -16

 كل مركبة صنعحل طبقا  لنوع تصميم مصدق عليه.
يقااوم حاماال شاا ادة التصااديق قباال اسااتعمال املركبااة لنقاال البضااائع حتااحل تاال بطاقااة نقاال بااري دويل،  -17

 بتضمني ش ادة التصديق، عند االقتضاء، ما يلي:
 ( أو1رقم التلايل املُلند للمركبة )البند رقم  -
 (.8امسه وعنوان مقر مؤسلته يف حالة املركبة غري اخلا عة للتلايل )البند رقم تفاصيل  -
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 17مذ ذة تفس ية للفقذة 
 إجذا ات التصدي  3-0-17

على انةه جيةوز للسةلطات املختصةة التابعةة لطةذة متعاقةد ا  تصةدر شة ادة  3ينص املذ    -1
يةةة إجةةذا ات تصةةدي  إملةةا ية تصةةدي  ب ةةأ  مذ  ةةة ان ةةئت داخةةل اراملةةي ا  وانةةه لةة  تكةةو  هنةةاك ا

 تسجيل ا او ع بلد إقامة مالك ا  حسب احلالةأل ين غُ تط يق ا ب أ  مثل هذه املذ  ة ع بلد 
ع تعاقةةد امللطةةذة للةةيس املقصةةود هبةةذه األحكةةام تقييةةد حةة  السةةلطات املختصةةة التابعةةة  -2

ع وقةت السةت اد او تصةدي   إمةا عنةد االع تلةب شة ادة بلد تسجيل املذ  ةة او إقامةة املالةمل  
 ألغذاا مذت طة بتسجيل او مذاق ة املذ  ة او مبتطل ات قانونية مماثلةألالح  

يف حالة تصدير مركبة مصدق علي ا حلب نوع التصميم إىل بلاد آصار يكاون طرفاا  متعاقادا  يف  اذه  -18
 سترياد ا.االتفاقية، لن تكون  ناك إجراءات تصديق أصر  مطلوبة يف ذلك البلد فيما يتعلق اب

 إقرار ش ادة التصديق إجراءات 
يف حالااة وجااود نقااائج رئيلااية يف مركبااة مصاادق علي ااا حتماال بضااائع مبوجااب بطاقااة نقاال بااري دويل،  -19

جيوز للللطات املختصة التابعة لألطاراف املتعاقادة، إماا أن تارفي اللاماح للمركباة مبواصالة رحلت اا مبوجاب 
باااة مبواصااالة رحلت اااا مبوجاااب  اااذه البطاقاااة علاااى أرا اااي ا ماااع اهااااذ بطاقاااة نقااال باااري دويل، أو تلااامح للمرك

االحتياطات األمنية الوقائية الالزمة. وجيب أن تعااد املركباة املصادق علي اا إىل حالاة مقبولاة  سارع ماا ُيكان، 
 ويف ريع األحوال قبل استعماهلا مرة أصر  لنقل البضائع مبوجب بطاقة نقل بري دويل.

ماان  10حلاااالت تُاادرج اللاالطات اجلمركيااة إقاارارا  مالئمااا  ابلتصااديق يف البنااد رقاام يف كاال ماان  ااذه ا -20
شاا ادة التصااديق علااى املركبااة. وحينمااا تعاااد املركبااة إىل حالااة تااربر التصااديق علي ااا يااتم تقاادُي ا إىل اللاالطات 

إقاارارا  يلغااي  11املختصااة التابعااة للطاارف املتعاقااد لتقااوم بعااادة شاارعية الشاا ادة  ن تضاايف يف البنااد رقاام 
مبوجاب أحكاام الفقارة اللاابقة،  10املالحظات اللابقة. كما أن أية مركبة لحل املصادقة علي ا يف البناد رقام 

ال جيوز اساتعماهلا مارة أصار  لنقال البضاائع مبوجاب بطاقاة نقال باري دويل، حال تاتم إعادهتاا إىل حالاة مقبولاة 
 كما  و مبني أعاله.  10وحل يتم إلغاء املصادقة املدرجة يف البند رقم 

 20مذ ذة تفس ية للفقذة 
 اقجذا ات الالزمة للمصادقة على ش ادة التصدي  3-0-20

حتت ا  تذدر    بعد إعادة املذ  ة إىل حالة مق ولة  يكفُ بعيوبع حالة إلغا  مصادقة متعلقة 
اسةةةم  ةةةا يلي"النقةةةائص مت تصةةةحيح ا" ع ةةةارة تفيةةةد      املخصةةةص هلةةةذا الغةةةذا 11ال نةةةد رقةةةم 

 وتوقيع وختم السلطة املختصة املعنيةأل
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 20تعلي  على الفقذة 
لوحظةةةةت ع األغلفةةةةة عيةةةةوب علةةةةى شةةةة ادة التصةةةةدي   ايةةةةة  10رقةةةةم اخلانةةةةة ا  تةةةةدر  ع جيةةةةوز 

 ج از تث يت األ او
 {49-46الفقذات   .30/33TRANS/GEم  الوثيقة }

 من قبل الللطات املختصة. ينبغي أن تكون كل مصادقة واردة على الش ادة مؤرصة وموثقة -21
صطار يف حالة وجود نقائج يف املركبة تعترب ا الللطات اجلمركية ذات أمهية طفيفة وال تنطاوي علاى  -22

حاماال وُُيطار اليصايج مبواصالة اساتعمال املركباة لنقاال البضاائع مبوجاب بطاقاة نقال باري دويل. جياوز هترياب، 
م لاة  إىل حالاة مقبولاة يف غضاونوإعادهتا مركبته إصالح عيد عليه أن يويتعني ، العيوبش ادة التصديق هبذه 

 .زمنية معقولة
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 4املرفق 

 منوذج ش ادة التصديق على مركبة برية

 تعليقات
 ش ادة التصدي 

مطويةةة علةةى اثنةةني   A3مط وعةةة علةةى ورقةةة واحةةدة مةة  القطةةع ين غةةُ ا  تكةةو  شةة ادة التصةةدي  
الةةة األخةة ة  جيةةب ا  حتمةةل مجيةةع الصةةفحات أل وع هةةذه احلA4علةةى عةةدة ورقةةات مةة  القطةةع  او

تابع السلطات املختصة او   حل بديل  ملمّ الورقةات إىل بعضة ا الة عض حبيةال ال ميكة  ت ةديل 
 صفحة  خذى دو  تذك ،ار واملحة مذئيةأل 

 {11  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125الوثيقة }
 ين غُ إر اق اال   يانية الذسوم الصور او ال

ملةةا هةةو منصةةوص عليةةه ع  ةة ادة التصةةدي  و قةةاا لسةةتدعُ األمةةذ إر ةةاق صةةور او رسةةوم بيانيةةة حيثمةةا ي
 حالة املذ  ة الفعليةأل بدقة وبطذيقة حمدثة تعكس الصور او الذسوم ابالتفاقية جيب ا   4املذ   

 {31  الفقذة TRANS/WP.30/157الوثيقة }
 للتفكيملالتصدي  على األجزا  القابلة 

ابعت ارهةا للتفكيةمل مة  االتفاقيةة  ين غةُ ا  تعامةل األجةزا  القابلةة  ي( 1املادة  و قما نصت عليه
ابالتفاقيةةةة مطلوبةةةة  4حةةاوايتأل وابلتةةةايل ال تكةةو  شةةة ادات التصةةةدي  املنصةةوص علي ةةةا ع املذ ةة  

أل ومةةع 6للمذ ةة   (ي 1-0حسةةب تعذيف ةةا ع املةةذ ذة التفسةة ية للتفكيةةمل ب ةةأ  األجةةزا  القابلةةة 
 ابالتفاقيةأل 7ت تصدي  و قاا ألحكام اجلز  الثاين م  املذ    لمل تطلب لوحا

 {59  الفقذة TRANS/WP.30/157الوثيقة }
 مكا  وعدد األختام اجلمذ ية

لعةدد يذ ةار   اآلم ا ثذ م  ختم مجذ ُ واحد ل لوغ حالة اخلتم اجلمذ ُ تتطلب ع احلاالت ال  
(أل 1975تفاقية النقل الربي الةدويل  اب 4ذ    امل 5حتت النّقطة التصدي  هذه األختام ع ش ادة 

ويذذ ةة  ب ةة ادة التصةةدي  رسةةم ختطيطةةُ او صةةور للمذ  ةةة الربيةةة ت ةةنّي بدقةةة وحتديةةد مكةةا  األختةةام 
 7 ب( و( الّةةةة  دخلةةةةت حيةةةةز النفةةةةا  ع 1-2-2احكةةةةام املةةةةذ ذة التّفسةةةة يّة اجلمذ يةةةةةأل وتنط ةةةة  
علي ةةةةةةةا للمةةةةةةةذة األوىل او مبناسةةةةةةة ة الةةةةةةة  يصةةةةةةةادق الربيةةةةةةةة ذ  ةةةةةةةات املعلةةةةةةةى  2003،ب/اغسةةةةةةةطس 

الك ةةةةةف و ديةةةةةد شةةةةة ادة التصةةةةةدي  الةةةةة  تقةةةةةوم هبةةةةةا  ةةةةةلّ سةةةةةنتني  بعةةةةةد دخةةةةةول املةةةةةذ ذة  عمليةةةةةة
مةة  اتريةة  واعت ةةاراا  ب( و( حيةةز النفةةا  حيثمةةا يكةةو   لةةمل مالئمةةااأل ابلتةةايل  1-2-2 التّفسةة يّة
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م واحةد ل لةوغ اخلةتم ا ثةذ مة  خةتتتطلةب  لّ املذ  ات الربية ال  حتتا     2005،ب/اغسطس  7
  ب( و(أل1-2-2التفس ية ملذ ذة مت ياا مع ال  ادة تصدي  اآلم   اجلمذ ُ 

؛ 2  املذ ةةةةةةة  TRANS/WP.30/AC.2/69الوثيقةةةةةةةة ؛ و 62  الفقةةةةةةةذة TRANS/GE.30/206الوثيقةةةةةةةة }
 {TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1الوثيقة و 

 دخال ال  ادة النمو جية اجلديدةق رتة انتقالية 
ربيةة  الةذي اصة يف ر ةذ املفعةول ع اللمذ  ةة ل كل اجلديد ل  ادة التصةدي  النمو جيةة يكو  ال

ابلنسةةةةةة ة مطلةةةةةةوابا  (4  املذ ةةةةةة  TRANS/WP.30/AC.2/35 الوثيقةةةةةةة  1995اول ،ب/اغسةةةةةةطس 
لمذ  ات الربية املذاد التصدي  علي ا ألول مذة او مبناسة ة الفحةص  ةل سةنتني و ديةد التصةدي  ل

 1  اعت ةةةةةاراا مةةةةة  يتعةةةةةنيخةةةةةذى حيثمةةةةةا  ةةةةةا   لةةةةةمل مالئمةةةةةااأل وبنةةةةةا  عليةةةةةه علةةةةةى مذ  ةةةةةات بذيةةةةةة ا
   تزويد مجيع املذ  ات الربية ابل كل اجلديد لل  ادة النمو جيةأل1997اغسطس /،ب
؛ والوثيقةةةةةةةةةة TRANS/WP.30/R.158الوثيقةةةةةةةةةة ؛ و 48-46  الفقةةةةةةةةةذات TRANS/WP.30/R.164الوثيقةةةةةةةةةة }

TRANS/WP.30/AC.2/37 6واملذ     42  الفقذة} 
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 1975تشرين الثاين/نوفمرب  14مة يف اتفاقية النقل الربي الدويل املرب 

  .................................................................... رقم ال  ادة

  ......................................................................  عصادرة 
  السلطة املختصة(

 [1]الصفحة 

 {أل1995،ب/اغسطس  1دخل حيز النفا  ع و   ECE/TRANS/17/Amenr.18التعديل } *

 *ربيةاللمركبة لش ادة التصديق النموذجية 

 

 
 

 ش ادة التصديق

 ملذ  ة بذية م  اجل نقل ال ضائع
 حتت اخلتم اجلمذ ُ
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 ربية )دبع(اللمركبة لش ادة التصديق النموذجية 
 

 
 رقم ال  ادة

 

 أل4انظذ رجا  "املالحظة اهلامة" على الصفحة 
 [2]الصفحة 

 ع اخلانة املنط قةأل"×" ملع عالمة   *

 

 اخلتم

 

  تفاصيل أصر  -8
  ....................................................................................  االسم والعنوا  
  ...................................................................................................  

 التجديدات -9

 صاحلة حط
 

 حتديد اهلوية
  .................................................................................... رقم التسجيل -1

  ......................................................................................  ذ  ةنوع امل -2

  .....................................................................................  رقم اهليكل  -3

  .................................................................................  التجارية العالمة -4

  ..................................................................................  تفاصيل اخذى -5

  ...................................................................................  عدد املذ قات -6

 التصديق -7

 */التصدي  بصفة  ذدية □ 

 */التصدي  حسب نوع التصميم □ 

  ................................................  رقم الرتخيص  عند االقتضا (

  ........................................................................ املكا 

   التاري 

   التوقيع

 مدة الصالحية

 املكا  

 التاري  

 التوقيع  

 اخلتم 
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 ربية )دبع(اللمركبة لش ادة التصديق النموذجية 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم ال  ادة
 

 4"املالحظة اهلامة" على الصفحة  الذجوع إىليذجى 

 [3]الصفحة 

 العيوبتصحييف   -11
 

 مالحظات اخذى   -12
 

 الستخدام السلطات املختصة  ق (  مالحظات
 تات 

 السلطة
 

 اخلتم
 

 امللحوظة العيوب  -10

 

 التوقيع

 

 السلطة
 

 اخلتم

 التوقيع

 
 العيوبتصحييف   -11
 

 امللحوظة العيوب  -10

 السلطة
 

 اخلتم
 

 التوقيع

 السلطة
 

 اخلتم
 

 التوقيع

 العيوبتصحييف   -11
 

 امللحوظة العيوب  -10

 السلطة
 

 اخلتم
 

 التوقيع

 السلطة
 

 اخلتم
 

 التوقيع
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 ربية )دبع(اللمركبة لنموذجية ش ادة التصديق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة  امة

حينما تذى السلطة ال  منحةت التصةدي  ا   لةمل ملةذوري   دنةه جيةب إر ةاق  -1
و رسوم بيانية موثقة م  تلمل السلطة على ش ادة التصدي أل وحينئذ يكو  علةى صور ا

 م  ال  ادةأل 6السلطة املختصة ا  تدر  عدد تلمل الوائ  ع إتار ال ند رقم 

ين غةةُ حفةةظ ال ةة ادة علةةى ظ ةةذ املذ  ةةة الربيةةةأل وجيةةب ا  تكةةو  هةةُ ال ةة ادة  -2
 األصلية وليس نسخة من ا  ية حالأل

غةةةذاا التفتةةةي  و ديةةةد التصةةةدي  ألملذ  ةةةات الربيةةةة  ةةةل عةةةامني ا عةةةذاين غةةةُ  -3
بلةةد املذ  ةةة او ل لةةد تسةةجيل السةةلطات املختصةةة التابعةةة علةةى حيثمةةا  ةةا   لةةمل مالئمةةاا  

 مالك ا او مستعمل ا ع حالة املذ  ات غ  املسجلةألإقامة 

ي  علي ةا  ل ةذون التقنيةة املقةذرة ب ةأ  التصةدلإ ا مل تعد املذ  ة الربيةة مسةتو ية  -4
ربي الةةةنقةةةل ال دنةةةه جيةةةب  ق ةةةل السةةةما  ابسةةةتعماهلا لنقةةةل ال ضةةةائع حتةةةت ظةةةل بطاقةةةات 

تذميم ةةا إىل احلالةةة الةة  بةةذرت التصةةدي  علي ةةا  لكةةُ تسةةتوع مةةذة اخةةذى إعةةادة دويل  الةة
 تلمل ال ذون التقنية املذ ورةأل

 تتوقةةةف تغطيةةةة التصةةةدي إ ا حةةةدري تغيةةة  ع اخلصةةةائص األساسةةةية ملذ  ةةةة بذيةةةة  -5
السةلطة املختصةةة التصةدي  علي ةةا ق ةل السةةما  ابسةتعماهلا لنقةةل ال ضةةائع للمذ  ةة وتعيةةد 

 حتت ظل بطاقات النقل الربي الدويلأل

 [4]الصفحة 
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 5املرفق 

 لوحات النقل الربي الدويل

 مليمي. 400على  250تكون مقاسات اللوحة  -1
مليمااي وعاارض  200مكتوبااة ابحلاروف الالتينيااة الكباارية، وذات ارتفااع يبلااحل  "TIR"تكاون احلااروف  -2
 اللون على صلفية زرقاء. مليميا . وتكون احلروف بيضاء 20يقل عن  ال

 تعلي 
أل حةةذوة التينيةةة   ةة ة 5دويل ت قةةاا لةةنص املذ ةة  الةةربي الةةنقةةل الادره منةةو   للوحةةة يةةذد  

اخلةةة  مليمةةةرت وعةةةذا  200احلةةةذوة: ارتفاع ةةةا   (RAL.5017)بيضةةةا  اللةةةو  علةةةى خلفيةةةة زرقةةةا  
لوحة النقل الةربي ( حيتوي على EPSم  ال كل إلكرتوينّ  يوجد ملف  (مليمرتاا  20يقل ع   ال

علةى اقنرتنةةت لنقةل الةةربي الةدويل اعلةى موقةع م ةنّي اعةةاله     مةةا هةو 5للمذ ة  طابقةة املالةدويل 
 http://tir.unece.org)    النقل الربي الدويلألابالتصال  مني عليه احلصول او ميك 
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25
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 {3املذ     TRANS/WP.30/AC.2/69 الوثيقة؛ و 62  الفقذة TRANS/WP.30/204الوثيقة }
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 6املرفق 

 مذكرات تفلريية

 مقدمة للمذ ذات التفس ية
املةةذ ذات التفسة ية بعةةض احكةةام ت ةةذ  مةة  هةةذه االتفاقيةة   43ام املةادة و قةاا ألحكةة ‘1‘

 هذه االتفاقية ونصوص مذ قاهتاأل وتصف ايضاا بعض املمارسات املوصى هبا 
ال تعةةدل املةةةذ ذات التفسةة ية احكةةةام هةةذه االتفاقيةةةة او احكةةام مذ قاهتةةةا  بةةل تقتصةةةذ  ‘2‘

 على جعل حمتوايهتا ومعناها ونطاق ا ا ثذ دوَقة 
 2مةةة  هةةةذه االتفاقيةةةة واحكةةةام املذ ةةة   12بصةةةفة خاصةةةة  وابلنظةةةذ إىل احكةةةام املةةةادة  ‘3‘

حتةدد خةتم مجذ ةُ  للنقةل حتةت املتعلقة ابل ذون التقنية للتصدي  على املذ  ات الربيةة 
 لةمل مالئمةاا  تقنيةات الت ةةييد الة  ين غةُ ا  تق ل ةةا  ةةا  املةذ ذات التفسة ية  حيثمةا  

هةذه املةذ ذات ايضةاا  وحتةدد ت ارها متطابقة مع تلةمل األحكةامأل األتذاة املتعاقدة ابع
 حيثما  ا   لمل مالئماا  تقنيات الت ييد ال  ال تتطاب  مع هذه األحكام 

مةةع تتةةييف املةةذ ذات التفسةة ية وسةةيلة لتط يةة  احكةةام هةةذه االتفاقيةةة واحكةةام مذ قاهتةةا  ‘4‘
 تطور التكنولوجيا واملتطل ات االقتصاديةألمذاعاة 

 حظة:مال
مةع األحكةام املتعلقةة هبةاأل والذسةوم التوملةيحية  6ذ ذات التفسة ية الةواردة ع املذ ة  اذدرجت امل}

 {ع هذا املذ  مدرجة املتعلقة ابملذ ذات التفس ية 
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 1الرسم التو يحي رقم 

 مثال ملفصلة وج از إغالق رركي  كم على أبواب املركبات اليت تضم

 مقصورات شحن معزولة 

 
 
 

 ج از اخلتم اجلمركي
 

 ببةةا
 جز  االرتكاز 

 االرتكاز حمور 
 

 حمور االرتكاز
 

 عازل
 

 املستخدم للتث يةةت الربغُرا  
 بواسطةةة اللحةةامأل ال ميكةة  الت كيل  لياا م ّوه 

 الوصول إليه عندما يكو  ال اب خمتوماا 
 

 را عة
 ألختام اجلمذ يةلثقوب  

 لوحة خلفية 
 تخدم للتث يت املسالربغُ را  املسمار امللولةب او  

 بواسطة اللحامالت كيل  لياا م ّوه 
 لوحة معدنية ملول ة م  الداخل 

 

 مفصلة
 

را  مسمةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ملولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 
ملحةةةةةةةةةةةوم متامةةةةةةةةةةةاا  بذغةةةةةةةةةةةُ او

 وم ّوه الت كيل  لياا 
 

 لوحة معدنية ملول ة م  الداخل
 

 مفصلة
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 )أ(1لرسم التو يحي رقم ا

 املفصلةحملور مثال ملفصلة ال حتتاج إىل وقاية صاصة 

 ب(أل 1-2-2متتثةةل املفصةةلة امل ينةةة ادره ملتطل ةةات اجلملةةة الثانيةةة مةة  الفقةةذة  ب( مةة  املةةذ ذة التفسةة ية  
ال ةذي  متتةد ورا    تصميم ال ذي  ولوحة املفصلة جيعةل ايةة وقايةة خاصةة ملسةمار ا ةور غة  ملةذورية  إ  إ  مسةاند

اتذة لوحة املفصلةأل وابلتةايل متنةع هةذه املسةاند  ةتيف ابب اقغةالق اجلمذ ةُ ا كةم علةى اجلانةب اجمل ةز مبفصةالت 
 دو  تذك ،ار واملحة جبال   حط ولو اذزيل املسمار غ  ا مُأل

 
 
 
 

 اتذاة لوحة املفصلة
 

 مسمار
 

 مسندا 
 

 شذي 
 

 شذي 
 

 مسمار
 

 ندا مس
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 2الرسم التو يحي رقم 

 مركبة مغلفة ذات حلقات منازلقة

 

 

 

 سم 60
 

 حلقة  ات توقني
 

 قضيب معدين
 

حلقةةةةةة بديلةةةةةة  ات 
 قضيب مذ زي

 

 تث يتسلمل 
 البديل الثاين 

 

 البديل األول
 

 نقان تث يت القض ا 
 

 سم 60
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 )أ(2رقم  الرسم التو يحي

 ("D"مثال حللقة دوارة )حلقة 

 

 

 مسمار بذمشة
 

 'D'لحلقة لالطةةذة املفلطةةةيف  املربشم( 
 

 'D'حلقة دّوارة ب كل 
 

  تيفة تث يت
 

 غطا  النابض
 

 ربض
 

 حلقةةة جلديةة قحكام الذب 
 



6لمذ   الذسوم التومليحية ل لنقل الربي الدويلاتفاقية ا 172   

 3الرسم التو يحي رقم 

 مثال جل از خمصج لربط أغلفة املركبة بحكام

مةة  املذ ةة   3 ا( مةة  املةةادة 11يسةةتوع اجل ةةاز امل ةةني ادره االشةةرتاتات ا ةةددة ع اجلةةز  األخةة  مةة  الفقةةذة  
 أل2م  املذ    3 ب( م  املادة 6و ا( 6أل  ما يستوع االشرتاتات ا ددة ع الفقذتني 2
 {1994ت ذي  األول/ا توبذ  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.17التعديل }

 

 جةدار
 

 غةالة
 

 ح ل لذب  الغالة
 

 حلقة تث يت
 

 عذوات 
 

 قضيب معدين مربشم
 

 جز  م  الغالة
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 4الرسم التو يحي رقم 

 ج از لربط األغلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عارملة حديدية
 األرملية 

 

 حلقة تث يت
 

 ح ل رب 
 

 أل2املذ   م   3ادة  ب( م  امل6 ا( و6يستوع اجل از امل ني ادره االشرتاتات ا ددة ع الفقذتني الفذعيتني 
 

 الغالة
 

 األرملية
 

 الغالة
 

 سلمل ختم
 

 حلقة تث يت
 عارملة حديدية 

 
 

 تعلي 
 أل2ابملذ    3 ب( م  املادة 6 ا( و6الذسم التومليحُ ادره مثال جل از رب  اغلفة املذ  ات و قاا للفقذتني 

 30/147الوثيقةTRANS/WP. 32  الفقذة 
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 5الرسم التو يحي رقم 

 مثال جل از ربط  كم مدصل من داصل كيان ابب معزول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطذع منظذ ال اب
 

 1-5م التومليحُ رقم الذس
 

 انظذ الذسم التومليحُ
 انظذ الذسم التومليحُ 2-5رقم 

 3-5رقم 

 قضيب إقفال
 

 مفصلة
 خ ب 
 

 مطاتية وصلة
 مانعة للتسذب

 

 تث يت توق
 

 مسمار  دبو ( رب 
 

 لو  معدين
 

 رغوة عازلة
 

 قضيب اققفالسناد 
 

 غ ا  خارجُ
 

 عازل خ ب
 لو  معدين 
 غ ا  داخلُ 

 
 رغوة عازلة

 

 مسمار رب 
 

 تث يت توق
 

 قضيب إقفال
 

 2-5الذسم التومليحُ رقم 
 

 3-5الذسم التومليحُ رقم 
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 7املرفق 

 مرفق يتعلق ابلتصديق على احلاوايت
 اجلزء األول

  الئحة بشأن الشروط التقنية القابلة للتطبيق على احلاوايت اليت
 صتم رركيحتحل ُيكن قبوهلا ألغراض النقل الدويل 

 مذ ذات تفس ية
 ينةةةة بوملةةةو  ع امل 2بعةةةد إجةةةذا  مجيةةةع التغيةةة ات الضةةةذورية  تنط ةةة  املةةةذ ذات التفسةةة ية للمذ ةةة  

ختم مجذ ُ مة  اجةل حتت هبذه االتفاقية على احلاوايت املصدق علي ا ألغذاا النقل  6املذ   
 تط ي  هذه االتفاقيةأل

 1املادة 
 املبادئ األساسية

صااتم رركااي، إال للحاااوايت املشاايدة واجمل اازة بطريقااة حتااحل ال جيااوز ماانح التصااديق ألغااراض النقاال الاادويل  
 يلي: تكفل ما

أال يكون من املمكن إزالة أياة بضاائع مان جازء احلاوياة املغلاق بحكاام أو إدصاهلاا فياه دون تارك آاثر  )أ(
 مرئية للعيان تدل على وجود تالعب، أو دون كلر اخلتم اجلمركي؛

 أال يكون من املمكن و ع األصتام اجلمركية علي ا بل ولة وفاعلية؛ )ب(
 في ا؛ أال تكون هبا خمابئ ُيكن إصفاء بضائع )ج(
أن يكااون ماان اللاا ل الوصااول إىل األماااكن الاايت ُيكاان أن حتتااوي علااى بضااائع، ألغااراض التفتاايش  )د(

 اجلمركي.
 1تعلي  على املادة 

 وملع عالمات على احلاوايت
ورسوم منقولة إىل احلاوية ابالحتكاك وعالمات اخةذى مماثلةة لوحات مذسومة جيوز السما  بوجود 

اغلفة احلاوايت  إ ا مل تك  حتجب هيكل اجلدار او الغةالة الةذي ال ميك  نزع ا م  جدرا  او 
جيةةةب ا  يكةةةو  مذئيةةةاا بوملةةةو أل وال جيةةةوز علةةةى ايةةةة حةةةال السةةةما  بوجةةةود ملصةةةقات او عالمةةةات 

 اخذى مماثلة ميك  ا  ختفُ  تحات ع احلاويةأل
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ثيقةةة ؛ والو 35  الفقةةذة TRANS/WP.30/141؛ والوثيقةةة 45  الفقةةذة TRANS/GE.30/57الوثيقةةة }
TRANS/WP.30/AC.2/31   3  املذ} 

 2املادة 
  يكل احلاوايت

 من  ذه الالئحة: 1للوفاء مبتطلبات املادة  -1
ترّكاااب رياااع األجااازاء املكوناااة للحاوياااة )اجلواناااب واألر اااية واألباااواب واللاااقف واألعمااادة واأُلطااار  )أ(

 ا ماان اخلااارج باادون تاارك آاثر والقطااع امللتعر ااة إخل( إمااا بواسااطة أج اازة ال ُيكاان إزاحت ااا أو تبااديل
مرئيااة أو  ساااليب تُفضااي إىل وجااود  يكاال ال ُيكاان تعديلااه باادون تاارك آاثر مرئيااة. وحينمااا تكااون 
اجلوانب واألر ية واألباواب واللاقوف مصانوعة مان مكاوانت خمتلفاة، جياب أن تفاي  اذه املكاوانت 

 بنفس املتطلبات وتكون ذات قوة كافية؛
اإلغاالق األصار  )مباا يف ذلاك الصامامات وفتحاات الادصول واحلاوايف الناتئاة  تزو د األباواب وأج ازة )ب(

إخل( مل از ُيكن أن تو اع علياه األصتاام اجلمركياة. وجياب أن يكاون  اذا اجل ااز حبياث ال يكاون مان 
املمكن إزاحته أو تبديله من صارج احلاوية بدون ترك آاثر مرئية، أو فتح الباب أو ج ااز الاربط دون  

 ام اجلمركية. وجيب تزويد  ذا اجل از بوقاية كافية. وجيوز اللماح ابللقوف املنفتحة؛كلر األصت
 2 ب( م  املادة 1تعلي  على الفقذة 

 وقاية األختام اجلمذ ية على احلاوايت
نظةةةذاا أل  االتفاقيةةةة ال تةةةنص علةةةى ايةةةة متطل ةةةات معينةةةة  يمةةةا يتعلةةة  ابلوسةةةائل الكفيلةةةة حبمايةةةة اخلةةةتم 

محايةة اخلةتم بتغطيتةه جب ةاز خةاص  او صةنع ال ةاب ب ةكل يسةت عد اي ختيار بةني ميك  االاجلمذ ُ  
 لختم ابالرتطامأللخطذ إتالة 

 {93  الفقذة .30/17TRANS/GEالوثيقة }
ينبغي تزويد الفتحات املخصصة للت وية والتصريف مل از ُينع الوصول إىل داصل احلاوية. وجياب أن  )ج(

 زاحته أو تبديله من صارج احلاوية دون ترك آاثر مرئية.يكون  ذا اجل از حبيث ال ُيكن إ
 2  ( م  املادة 1تعلي  على الفقذة 

  تحات الت وية ع احلاوايت
مليمةرت   دنةه جيةوز أليةة إدارة  400مع ا   تحات الت وية ال ين غُ م  حيال امل ةدا ا  تتجةاوز 

 400ق ا على  تحة ا ةرب مة  خمتصة  ع حالة الو ا  جبميع املتطل ات األخذى  ا  متنيف تصدي
 مليمرت ع حالة تقدمي مثل هذه الفتحة إلي األ

 {37و 36الفقذات    .30/143TRANS/WP؛ والوثيقة 102  الفقذة .30/14TRANS/GEالوثيقة }
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)ج( ماان  ااذه الالئحااة، جيااوز اللااماح  جاازاء مكوّينااة للحاويااة يتحااتم 1دون اإلصااالل  حكااام املااادة  -2
ة أن حتااوي ملااااحات فارغاااة )ماااثال بااني قلااامي جااادار ماازدوج(. وملناااع اساااتعمال  اااذه علي ااا ألساااباب عمليااا

 الفتحات املذكورة إلصفاء بضائع ال بد من الل ر على ما يلي:
إذا كانااحل البطانااة الداصليااة تغطااي كاماال اجلاادار الااداصلي، ماان األر ااية إىل اللااقف، أو يف  ‘1‘

 اجلدار اخلارجي مغلقا  لاماا ، جتّ از البطاناة احلاالت األصر  اليت يكون في ا الفرار بين ا وبني
 الداصلية حبيث يلتحيل إزاحت ا أو تبديل ا دون ترك آاثر مرئية،

إذا كانااحل البطانااة دون االرتفاااع الكاماال والفراغااات بين ااا وبااني اجلاادار اخلااارجي غااري مغلقااة  ‘2‘
، ينبغااي إبقاااء عاادد لامااا ، ويف ريااع احلاااالت األصاار  حيااث حتااد  فراغااات يف بنيااة احلاويااة

مثااال  اااذه الفراغاااات عناااد أد  حاااد وجياااب أن يكاااون الوصاااول إىل  اااذه الفراغاااات سااا ال  
 ألغراض التفتيش اجلمركي.

 {1987أغلطس /آب 1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل } 
 2م  املادة  2تعلي  على الفقذة 

 األجزا  اهليكلية اجملو ة إزاحة
    مثةل الةدعامات اجملو ةةاملغلقةةعدد األجزا  اهليكلية م  احلةاوايت  ات الفذاغةات ين غُ إبقا  

وإزالت ةةةا ابلتةةةدريج ع تصةةةميم حةةةاوايت جديةةةدة  و لةةةمل ابسةةةتخدام دعامةةةات عنةةةد احلةةةد األد  
  اسةتعمال  ذاغةات تتعلة  ابلت ةييدمفتوحة املظ ذ اجلةانب حيثمةا امكة أل وإ ا حةدري  ألسة اب 

يكليةةة مةة  احلةةاوايت   دنةةه جيةةوز السةةما  بفةةتيف ثقةةوب يقصةةد من ةةا تسةة يل ع األجةةزا  اهلمغلقةةة 
إجذا  التفتي  اجلمذ ُ علةى األجةزا  اجملو ةةأل وين غةُ تةدوي  ثقةوب التفتةي  هةذه ع إتةار ال نةد 

شة ادة التصةدي  علةى احلةاوايت  اجلةز  ع م  النمو   الثالال  7م  النمو   الثاين او ال ند  9
 التفاقية(ألاب 7الثاين م  املذ   

 {7  املذ   .2/33AC./30TRANS/WP؛ والوثيقة 37-33الفقذات   .30/151TRANS/WPالوثيقة }
 6)ي( للمرفاق 1-0جيوز اللماح بنوافذ يف األجازاء القابلاة للتفكياك احملاددة يف املاذكرة التفلاريية  -3

ا أو تباديل ا مان اخلاارج دون ابالتفاقية، بشرط أن تكون مصانوعة مان ماواد ذات قاوة كافياة وال ُيكان إزاحت ا
ترك آاثر وا احة ملاالء. وماع ذلاك ُيكان اللاماح ابساتعمال الزجااج. لكان، إذا كاان الزجااج امللاتعمل غاري 
زجااج األماان، فإناه جياب تزوياد النوافاذ بشابكة معدنياة مثبتاة حبياث ال ُيكان إزاحت اا مان اخلاارج؛ وال تتااااوز 

)ي( ماان 1نوافااذ يف احلاااوايت كمااا  ااو مو ااح يف املااادة  مليماايات. وال يلاامح بفااتح 10فتحااات الشاابكة 
 6)ي( للمرفاق 1-0االتفاقية، يف غري األجزاء القابلة للتفكيك حلب املنصوص عليه يف املذكرة التفلاريية 

 ابالتفاقية.
 {1994تشرين األول/أكتوبر  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.17التعديل }
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 3املادة 
 ابلة للطي أو التفكيكاحلاوايت الق

 ااذا ابإل ااافة إىل  ؛ماان  ااذه الالئحااة 2و 1احلاااوايت القابلااة للطااي أو التفكيااك ألحكااام املااادتني هضااع  
ماا أن يااتم تشااييد احلاوياة. وجيااب أن يكااون الاابعي أهناا تكااون مازودة مل اااز رابااط يغلاق خمتلااف األجاازاء ماع بضااع ا 

 لحاوية حني تشييد ا.لاجلمارك إذا كان قائما  على اللطح اخلارجي  خلتمقابال  للربط مبلامري ملولبة  ذا اجل از 
 4املادة 

 احلاوايت املغلفة
ماان  ااذه الالئحااة علااى احلاااوايت املغلفااة حيثمااا كااان  ااذا التطبيااق  3و 2و 1تنطبااق أحكااام املااواد  -1

 ممكنا .  ذا ابإل افة إىل أن  ذه احلاوايت جيب أن لتثل ألحكام  ذه املادة.
ن الغالف مصنوعا  من قمام القناب القاوي أو مان قماام مغطاى ابلبالساتيك أو معاا  ابملطااط يكو  -2

وذا قوة كافياة وغاري مطااط. ويكاون يف حالاة جيادة ومصانوعا  بطريقاة جتعال مان امللاتحيل، بعاد تثبياحل ج ااز 
 اإلغالق، الوصول إىل الشحنة دون ترك آاثر مرئية ملالء.

دة قطاع، فلاوف ياتم طاي أطراف اا علاى بعضا ا وصياطت اا معاا  بادرزتني إذا كان الغالف مكوان  من عا -3
امللحااق هبااذه  1مليماايا . وتكااون الاادرزدن مطااابقتني للرساام التو اايحي رقاام  15بين مااا ملااافة ال تقاال عاان 

الالئحة؛ لكن، إذا تبني، يف حالة بعي أجزاء الغاالف )مثال األطاراف املتدلياة والازوااي املدعماة، أناه ال ُيكان 
ميااع القطااع بتلااك الطريقااة فإنااه يكفااي طااي طاارف اجلاازء العلااوي وصياطااة الاادرزتني كمااا  ااو مبااني يف الرساام جت

امللحااق هبااذه الالئحااة. وتكااون إحااد  الاادرزتني مرئيااة ماان الااداصل فقااط ويكااون اخلاايط  2التو اايحي رقاام 
عمل للاادرزة امللااتعمل لتلااك الاادرزة ماان لااون خمتلااف بو ااوح عاان لااون الغااالف ذاتااه وعاان لااون اخلاايط امللاات

 األصر . وتكون صياطة الدرزتني منازة آبلة صياطة.
إذا كاان الغاالف مصانوعا  مان قمااام مغطاى ابلبالساتيك ومكاوان مان عاادة قطاع، جياوز، كحاّل بااديل،  -4

امللحااق هبااذه الالئحااة. وتتااداصل  3حلام ااا مااع بعضاا ا الاابعي علااى النحااو املبااني يف الرساام التو اايحي رقاام 
مليميا . ويتم دمج القطع مع بعض ا بص ر ا فوق عرض التداصل بكاملاه.  15قل عن أطراف القطع مبا ال ي

مليماايات يااتم لصااقه بعمليااة  3البالسااتيك ال يقاال عر ااه عاان  ماان ويُغطااي طاارف الغااالف اخلااارجي بشااريط
مليمايات علاى كال مان جانبياه نقاش ابرز مناتظم  3اللحام ذاهتاا. وسايكون لشاريط البالساتيك وعلاى عارض 

ملعااه مطبوعاا  عليااه. وتكاون القطاع ملحومااة بطريقاة حتاول دون فصاال ا وإعاادة وصال ا دون تاارك آاثر وا اح ا
 وا حة ملالء.
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 4م  املادة  4تعليقات على الفقذة 
 شذي  م  ال الستيمل

إ  االشةةرتان اخلةةاص ب ةةذي  ال السةةتيمل ملةةذوري ألغةةذاا األمةةا  اجلمذ ةةُأل وابلتةةايل ال يسةةميف 
 ابالستغنا  عنهأل

؛ والوثيقةةة 35  الفقةةذة TRANS/WP.30/141؛ والوثيقةةة 99  الفقةةذة TRANS/GE.30/17 الوثيقةةة}
2/31AC./30TRANS/WP.   3  املذ} 

 تداخل اتذاة قطع الغالة
مليمةةرتاا يكةةو   ا يةةاا ألغةةذاا األمةةا   15مةةع ا  تةةداخل اتةةذاة قطةةع الغةةالة مبةةا ال يقةةل عةة  

 أ ثذ وقد يكو  ملةذورايا ألسة اب تقنيةة رهنةاا مليمرتاا  20اجلمذ ُ   دنه جيوز ق ول تداخل ي لم 
 ألوالتحامه بنوع قماش الغالة

 {6  املذ   .2/37AC./30TRANS/WP؛ والوثيقة 65و 64لفقذات    ا.30/162TRANS/WPالوثيقة }
 ذق حلام قطع الغالةتذ 

 2ذ ة  إ ا ت قةت و قةاا ألحكةام امل،منة مجذ يةاا إ  تذق حلام قطع الغالة املعرتة هبا ابعت ارها 
دة ةا بصة ذها ابسةتعمال درجةات حةذارة يةتم ابالتفاقية  ت مل "تذيقة الدمج ابلص ذ"  حيال 

حلةةام قطةةع األغلفةةة ابسةةتعمال درجةةات  بذبةةة عاليةةة يةةتم عاليةةة و"تذيقةةة الذبذبةةة العاليةةة" حيةةال 
 وملغ  عالأل

 {6ذ     امل.2/37AC./30TRANS/WPالوثيقة ؛ و 65و 64لفقذات    ا.30/162TRANS/WPالوثيقة }
امللحااق هبااذه الالئحااة.  4جتاار  اإلصااالحات وفقااا  للطريقااة الااوارد وصااف ا يف الرساام التو اايحي رقاام  -5

مليماايا  علااى األقاال.  15وتكااون األطااراف مطويااة علااى بعضاا ا الاابعي. وتااتم صياطت ااا معااا  باادرزتني بين مااا 
ارج وعان لاون الغاالف ذاتاه. وتاتم ويكون لون اخليط املرئي من الاداصل خمتلفاا  عان لاون اخلايط املرئاي مان اخلا

صياطة ريع الدرزات آبلة اخلياطة. وحينماا جيار  إصاالح غاالف متلاف قارب األطاراف بتباديل اجلازء التاالف 
 1مان  اذه املاادة والرسام التو ايحي رقام  3برقعة، فإنه من املمكن أيضا  و ع الادرزة وفقاا  ألحكاام الفقارة 

بديل إصالح األغلفة املصانوعة مان قماام مغطاى ابلبالساتيك وفقاا   امللحق هبذه الالئحة. ومن املمكن كحل
من  ذه املادة. ولكن جيب يف  ذه احلالاة إلصااق شاريط البالساتيك علاى  4للطريقة الوارد وصف ا يف الفقرة 

 جانيب الغالف كلي ما مع تثبيحل الرقعة على بطانة الغالف.
 {1987أغلطس /آب 1يف ، ودصل حيز النفاذ ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل }
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 4م  املادة  5تعليقات على الفقذة 
 إصال  األغلفة املصنوعة م  قماش مغطى ابل الستيمل

املسةال حتةت الضةغ  الفينيةل سةتعمل إ  العملية التالية مسةمو  هبةا قصةال  مثةل هةذه األغلفةة: يذ 
انةه جيةب ه احلةاالت واحلذارة لتث يت القطعة على الغالة ابلذواب أل وم  الوامليف اجللُ ع مثل هذ

 شذي  بالستيمل مط وع بنق  ابرز على تذة القطعة على جانب الغالة  لي ماألإلصاق 
؛ 33  الفقةةةةةةةةذة TRANS/GE.30/GRCC/4؛ والوثيقةةةةةةةةة 40  الفقةةةةةةةةذة TRANS/GE.30/6الوثيقةةةةةةةةة }

 {3  املذ   .2/31AC./30TRANS/WP؛ والوثيقة 35  الفقذة .30/141TRANS/WPوالوثيقة 
 دة عا سةشذائ  م  ما
تغطةةُ هيكةةل اغلفةةة احلةةاوايت   الةة  ميكةة  نزع ةةاالةة   ةةذائ  مةة  مةةادة عا سةةة الإ  اسةةتعمال 
إ ا  انةةةةت ملحومةةةةة متامةةةةاا علةةةةى األغلفةةةةة املصةةةةنوعة مةةةة  قمةةةةاش مغطةةةةى مةةةةع  لةةةةمل  مسةةةةمو  بةةةةه

ابالتفاقيةةة  2مةة  املذ ةة   3مةة  املةةادة  5ابل السةةتيمل ومث تةةة و قةةاا لالشةةرتاتات الةةواردة ع الفقةةذة 
 ادره(أل  ذ الذسم التومليحُ انظ
 {40  الفقذة 30/151WP.\TRANSالوثيقة }
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يتعني تثبيحل الغالف على احلاوية مبا يضمن مراعاة الشروط الاواردة يف الفقارتني الفارعيتني )أ( و)ب(  -6
 ن األساليب التالية:من  ذه الالئحة مراعاة كاملة. وُيكن استخدام أي م 1من املادة 

 ُيكن تثبيحل الغالف بواسطة: )أ(
 حلقات معدنية مثبتة على احلاوايت، ‘1‘
 عروة على طول حاشية الغالف، ‘2‘
 وصلة إغالق لر عرب احللقات من فوق الغالف وتبقى مرئية من اخلارج بكامل طوهلا. ‘3‘
مقاساة مان مركاز  ا  مليماي  250ل عان مباا ال يقاوينبغي أن يغطي الغالف العناصر الصلبة من احلاوياة  

إىل مااان األشاااكال حلقاااات التثبياااحل، ماااا ه ُيناااع تصاااميم بنااااء احلاوياااة يف حاااد ذاتاااه مااان الوصاااول  ي شاااكل 
 البضائع.

 4 ا( م  املادة 6مذ ذة تومليحية ب أ  الفقذة 
ل مثةاالا جل ةاز تث يةت األغلفةة حةو   يعةذا مة  اجلةز  الثالةال 7الذسةم التوملةيحُ امللحة  ابملذ ة  

 املص وبة للحاوايت  واملق ولة لدى اجلماركألالزوااي 
عنادما يتوجااب تثبيااحل أحاد أطااراف الغااالف بصااورة دائماة علااى احلاويااة، يتعاني جتميااع الطاارفني باادون  )ب(

 انقطاع و مان لاسك ما بوسائل  كمة.
اوياة )انظار عند استخدام آلية إلغالق الغالف يتعني وصل الغالف يف و عية اإلغالق من صارج احل )ج(

 املرفق هبذه الالئحة(. 6على سبيل املثال الرسم التو يحي رقم 
 {1987أغلطس /آب 1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل } 

 يكون الغالف مدعوما  ببنية فوقية مالئمة )أعمدة وجوانب وأقواق وألواح إخل(. -7
 {1987أغلطس /آب 1لنفاذ يف ، ودصل حيز اECE/TRANS/17/Amend.8التعديل }

 4م  املادة  7تعلي  على الفقذة 

 دعامات لألغلفة
ع بعض األحيا  تكو  األعمدة الداعمة للغةالة ةو ةة ومة  املمكة  اسةتعماهلا  مخ ةأأل وهةُ 

هةذه وع على اية حال قابلة دائماا للتفتي   ما هو احلال ابلنسة ة لكثة  مة  األجةزا  األخةذىأل 
 ما  ابستعمال دعامات ةو ةألجيوز الس  الظذوة

 100الفقةةةةةةةةةةذات    TRANS/GE.30/12؛ والوثيقةةةةةةةةةةة 90  الفقةةةةةةةةةةذة TRANS/GE.30/14الوثيقةةةةةةةةةةة }
؛ 35الفقةةةةذة   TRANS/WP.30/141؛ والوثيقةةةةة 41الفقةةةةذة   TRANS/GE.30/6؛ والوثيقةةةةة 101و

 {3  املذ   TRANS/WP.30/AC.2/31والوثيقة 
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مليمي. وجيوز ماع ذلاك أن تكاون  200لافات بني الفتحات ال تتااوز امللافات بني احللقات وامل -8
مليماي باني احللقاات والفتحاات علاى كال مان جاانيب العماود إذا كاان  300امللافات أكرب. لكان ال تتاااوز 

 تشييد احلاوية والغالف ُينع لاما  الوصول إىل داصل احلاوية. وتكون الفتحات مدعمة.

 {1987أغلطس آب/ 1دصل حيز النفاذ يف ، و ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل }
 ُتلتخدم أدوات الربط التالية: -9

 مليميات، أو 3حبال من الللك الفوالذي ال يقل قطر ا عن  )أ(
مليمايات ومغطااة بكلااء يف غاالف  8حبال من القنب اهلندي أو قنب الليزال ال يقل قطر ا عن  )ب(

 شفاف من بالستيك غري مطاط؛ أو
من جمموعات من األلياف البصرية امللفوفة يف غالف فوالذي ملوي ملفوف يف غاالف  حبال تتكون )ج(

 شفاف من بالستيك غري مطاط؛ أو
حبااال تتكااون ماان لااب نلااياي  اااط مبااا ال يقاال عاان أربااع جاادائل ماان أسااالك الفااوالذ ال غااري تغطااي  )د(

ف الشاافاف إن مليماايات )دون حلاااب الغااال 3اللااب ابلكاماال، شااريطة أال يقاال قطاار احلبااال عاان 
 وجد(.

)أ( أو )د( مااان  اااذه املاااادة أن تكاااون احلباااال ملفوفاااة يف غطااااء شااافاف مااان 9وفقاااا  للفقااارة جياااوز و 
 .مطاط بالستيك غري

الناواحي األصار  مان أما يف احلاالت اليت حتاتم تثبياحل الغاالف علاى اإلطاار يف ج ااز تشاييد متطاابق  
استعمال سري جلدي كأداة ربط )و ناك مثال جل از تشييد )أ( من  ذه املادة، فإنه ُيكن 6 مع أحكام الفقرة

امللحااق هبااذا املرفااق(. وجيااب أن يتطااابق اللااري اجللاادي مااع  7مان  ااذا النااوع مبااني يف الرساام التو اايحي رقاام 
 ( فيما يتعلق مبادة صنعه وأبعاده وشكله.3)أ()11 يف الفقرةاملنصوص علي ا املتطلبات 

التعاااااااديل ؛ 1989آب/أغلاااااااطس  1ودصااااااال حياااااااز النفااااااااذ يف  ،ECE/TRANS/17/Amend.11التعاااااااديل }
ECE/TRANS/17/Amend.17 ؛ التعاااااااديل 1994تشااااااارين األول/أكتاااااااوبر  1، وقاااااااد دصااااااال حياااااااز النفااااااااذ يف
ECE/TRANS/17/Amend.25 2005تشرين األول/أكتوبر  1، ودصل حيز النفاذ يف} 

 4م  املادة  9تعلي  على الفقذة 
 ح ال الذب استعمال 

 استعمال ح ل مكو  م  قطعتني بدالا م  س  جلديألالت ييد هذا ج از  م  املمك  ع
  34  الفقةةةذة ECE/TRANS/WP.30/232؛ والوثيقةةةة 33الفقةةةذة   TRANS/WP.30/125الوثيقةةةة }

 {24  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91الوثيقة ؛ و واملذ  
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لاى كال طارف. وتلامح كال قطعاة طرفياة يكون كل حبل كامال  يف قطعة واحدة وله قطعة طرفياة معدنياة ع -10
بدصال صيط أو شاريط اخلاتم اجلمركاي. وتشامل أداة رباط كال قطعاة طرفياة معدنياة برشااما  جموفاا  ُيار صاالل احلبال 
لكي يلمح بدصال صايط أو شاريط اخلاتم اجلمركاي. ويبقاى احلبال مرئياا  علاى كال مان جاانيب الربشاام اجملاوف لكاي 

 امللحق هبذه الالئحة(. 5ل يف قطعة واحدة )انظر الرسم التو يحي رقم يتلع التأكد من أن احلبل كام
يااتم وصاال اللااطحني معااا  عنااد الفتحااات املوجااودة يف الغااالف امللااتعملة للشااحن والتفريااحل. وُيكاان  -11

 استخدام األسلوبني التاليني:
 يكون لطريف الغالف تداصل مالئم. ويكون الطرفان مربوطني أيضا  بواسطة: )أ(

 من  ذه املادة، 4و 3رفرفة خماطة أو ملحومة وفقا  للفقرتني  ‘1‘
ماان  ااذه املااادة، وتكااون احللقااات مصاانوعة ماان  8حلقااات وثقااوب ملااتوفية لشااروط الفقاارة  ‘2‘

 معدن،
 20سري جلدي مصنوع مان ماادة مالئماة ويف قطعاة واحادة وغاري مطااط وبعارض ال يقال عان  ‘3‘

ر عاارب احللقاات وياربط طااريف الغاالف ماع الرفرفااة. مليمايات، ُيا 3يقال عاان  مليمايا  ومساك ال
 ويتم تثبيحل اللري اجللدي داصل الغالف وتزويده مبا يلي:

 من  ذه املادة؛ أو  9إما بثقب يلتوعب احلبل املذكور يف الفقرة  
ماان  ااذه املاادة، أو تثبيتااه ابحلباال  6بثقاب ُيكاان وصااله إىل احللقاة املعدنيااة املااذكورة يف الفقارة  

 من  ذه املادة. 9إليه يف الفقرة املشار 
تركياب ج ااز صااص، مثال لاوح حااجز، ُيناع مت ولن تكون  نااك حاجاة إىل رفرفاة إذا  

الوصااول إىل احلاويااة دون تاارك آاثر مرئيااة بو ااوح، كمااا لاان يشاايط وجااود رفرفااة للحاااوايت 
 ة.ذات الغالف املنزلق. وال يلزم كذلك إ افة رفرفة للحاوايت ذات األغلفة املنزلق

 ؛ 1992آب/أغلاااااطس  1ودصااااال حياااااز النفااااااذ يف  ،ECE/TRANS/17/Amend.14التعاااااديل }
 {2001حزيران/يونيه  12ودصل حيز النفاذ يف  ،ECE/TRANS/17/Amend.20التعديل 

ج از إغالق صاص يُبقي أطاراف الغالف مغلقاة بحكام حينما تكون احلاوية مغلقة وخمتومة. ويكاون  )ب(
مان  اذه املاادة وياتم التثبياحل  6فتحة لر عرب ا احللقة املعدنية املذكورة يف الفقارة  ذا اجل از مزودا  ب

 8ماان  ااذه املااادة. وياارد وصااف  ااذا اجل اااز يف الرساام التو اايحي رقاام  9ابحلباال املااذكور يف الفقاارة 
 امللحق هبذا املرفق.

 {1992آب/أغلطس  1ودصل حيز النفاذ يف  ،ECE/TRANS/17/Amend.14التعديل } 
أما عالمات اهلوية، اليت جيب أن تظ ر على احلاوية، ولوحة التصديق املنصوص علي ا يف اجلزء الثاين  -12

 من  ذا املرفق، فياب أال يغطي ا الغالف م ما كانحل الظروف.
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 5املادة 
 احلاوايت ذات األغلفة املنزلقة

احلااااوايت ذات  مااان  اااذه الالئحاااة علاااى 4و 3و 2و 1تنطباااق، حلاااب االقتضااااء، أحكاااام املاااواد  -1
 األغلفة املنزلقة. وابإل افة إىل ذلك، لتثل  ذه احلاوايت ألحكام  ذه املادة.

تلااااتويف األغلفااااة املنزلقااااة واألر ااااية واألبااااواب وسااااائر األجاااازاء املكونااااة للحاويااااة إمااااا االشااااياطات  -2
ددة يف الفقاارات ماان  ااذه الالئحااة وإمااا االشااياطات احملاا 4ماان املااادة  11و 9و 8و 6يف الفقاارات  الااواردة
 أدانه.‘ 6‘إىل ‘ 1‘الفرعية 

يتم جتميع األغلفة املنزلقة واألر ية واألبواب وسائر األجزاء املكونة للحاوية على حنو يتعاذر  ‘1‘
 معه فتح ا أو إغالق ا دون ترك آاثر وا حة.

ة الفعلياة يتداصل الغالف مع األجزاء الصلبة يف أعلى احلاوياة مبلاافة ال تقال عان رباع امللااف ‘2‘
باااني سااايور الشاااد. ويتاااداصل الغاااالف ماااع األجااازاء الصااالبة يف أسااافل احلاوياااة مبلاااافة ال تقااال 

مليمااااي . وجيااااب أال تتااااااوز الفتحااااة األفقيااااة بااااني الغطاااااء واألجاااازاء الصاااالبة ماااان  50 عاااان
مليميات مقاسة ابلتعامد ماع احملاور الطاوالين للحاوياة يف أي مكاان بعاد إغالق اا  10 احلاوية

 ألغراض رركية.وصتم ا 
يتم جتميع نظام توجيه األغلفة املنزلقة واألجزاء املتحركة األصر  على حنو يتعذر معه فاتح أو  ‘3‘

إغالق األبواب واألجزاء املتحركة األصر  املغلقة واملختومة ألغراض رركية من اخلاارج دون 
املتحركاة األصار  علاى ترك آاثر وا احة. وياتم جتمياع نظاام توجياه األغلفاة املنزلقاة واألجازاء 

حنااو يلااتحيل معااه الوصااول إىل احلاويااة دون تاارك آاثر وا ااحة. وياارد وصااف  ااذا النظااام يف 
 امللحق هبذه الالئحة. 9الرسم التو يحي رقم 

جيااب أال تتااااوز امللااافة األفقيااة بااني احللقااات امللااتخدمة ألغااراض رركيااة واملوجااودة علااى  ‘4‘
يمي. ولكن جيوز أن تكون امللافة الفاصلة بني احللقات مل 200األجزاء الصلبة من احلاوية 

مليمااي إذا كااان تصااميم  300املوجااودة علااى جااانيب القااائم أكاارب ماان ذلااك علااى أال تتااااوز 
احلاوياااة واألغلفاااة ُيناااع الوصاااول إىل احلاوياااة منعاااا  كلياااا . ويف رياااع األحاااوال، جياااب االمتثاااال 

 أعاله.‘ 2‘للشروط املنصوص علي ا يف الفقرة الفرعية 
 مليمي. 600جيب أال تتااوز امللافة بني سيور الشد  ‘5‘
جياااب أن تلاااتويف األربطاااة امللاااتخدمة يف تثبيااااحل األغلفاااة إىل األجااازاء الصااالبة مااان احلاويااااة  ‘6‘

 من  ذه الالئحة. 4من املادة  9االشياطات املنصوص علي ا يف الفقرة 
 {2017كانون الثاين/يناير   1اذ يف ، ودصل حيز النفECE/TRANS/17/Amend.30التعديل } 
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 6املادة 
 احلاوايت ذات غالف اللقف املنزلق

ماان  اذه الالئحااة علاى احلاااوايت ذات  5و 4و 3و 2و 1تنطباق، حلااب االقتضااء، أحكااام املاواد  -1
 غالف اللقف املنزلق. وابإل افة إىل ذلك، لتثل احلاوايت ألحكام  ذه املادة.

 أدانه.‘ 3‘إىل ‘ 1‘لق الشروط احملددة يف الفقرات الفرعية من يلتويف غالف اللقف املنز  -2
يتم جتميع غالف اللقف املنزلاق إماا بواساطة أج ازة ال ُيكان تنحيت اا أو تباديل ا مان اخلاارج  ‘1‘

 دون ترك آاثر وا حة، وإما  ساليب تفضي إىل بنية ال ُيكن تغيري ا دون ترك آاثر وا حة.
لق مع اجلزء الصالب مان اللاقف علاى اجلاناب األماامي للحاوياة يتداصل غالف اللقف املنز  ‘2‘

حبيث يلتحيل جذب الطرف العلوي للعار ة األفقية. وعلى طول احلاوياة، علاى جانبي اا يف 
حاشية غالف اللقف، يتم إدصال سلك فوالذي ملبق اإلج اد بطريقة يتعاذر مع اا تنحيتاه 

الف اللاطح إىل الناقال املنزلاق حبياث أو إدصاله من جديد دون ترك آاثر وا حة. ويثبّاحل غا
 يلتحيل تنحيته أو إعادة تثبيته دون ترك آاثر وا حة.

يتم جتميع نظام توجيه اللقف املنزلق وأج زة شد اللقف املنزلق واألجزاء املتحركاة األصار   ‘3‘
بطريقة يتعذر مع اا فاتح أو إغاالق األباواب واللاقف واألجازاء املتحركاة األصار  مان اخلاارج 

تااارك آاثر وا اااحة، بعاااد إغالق اااا وصتم اااا ألغاااراض رركياااة. وياااتم جتمياااع ج ااااز توجياااه  دون
اللقف املنزلق وأج زة شّد اللقف املنزلق واألجزاء املتحركة األصر  بطريقاة يلاتحيل مع اا 

 الوصول إىل احلاوية دون ترك آاثر وا حة بعد تثبيحل أج زة اإلقفال.
 هبذه الالئحة مثال لنظام التشييد املمكن. امللحق 10ويرد يف الرسم التو يحي رقم  
 {2017كانون الثاين/يناير   1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.33التعديل } 
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 1الرسم التو يحي رقم 

 صنوعة من عدة قطعاملغلفة األ

 

 درزة
  لةو  الغةالة وعة   خي   و لةو  خمتلةف عة

 لو  الدرزة األخذى(

خي  ال ميك  رؤيته إال م  الداخل 
و و لو  خمتلف ع  لو  الدرزة وع  

 لو  الدرزة األخذى
 

 درزة
 

 منظذ داخلُ
 

  1 ا -املقطع ا 
 درزة مسطحة مزدوجة

 

 درزة
 

 1ا 
 

 ا
 

 1ا 
 

 ا
 

مم على  15
 األقل
 

 منظذ خارجُ
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 2الرسم التو يحي رقم 

 أغلفة مصنوعة من عدة قطع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسمو  هبا ايضاا  2 ا( ع املذ   2لزاوية املخاتة ابلطذيقة امل ينة ع الذسم التومليحُ رقم مالحظة: الدرزة ا 

 أل2م  املذ    3م  املادة  3و قاا ألحكام الفقذة  الغالةمليحُ اجلز  العلوي املطوي م  ي ني هذا الذسم التو   *
 

خةةةةةي  ال ميكةةةةة  رؤيتةةةةةه إال مةةةةة  الةةةةةداخل 
و و لةو  خمتلةف عة  لةو  الغةالة وعةة  

 لو  الدرزة األخذى
 

 زاوايدرزة 
 

 1ا 
 

 ا
 

 1ا 
 

 ا
 

 درزة
 

 درزة
 

 منظذ داخلُ
 

  درزة  خي   و لو  خمتلف ع  لو 
 الغالة وع  لو  الدرزة األخذى(

 

 حوايل 
 مم 40

 

  / 1ا  -املقطع ا 
 

 منظذ خارجُ
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 تعلي 
مستنسةة  مصةنوعة مةة  عةةدة قطةع خماتةةة مةع بعضةة ا"  اغلفةةة" 2 ا( ابملذ ة  2الذسةم التوملةةيحُ 

 هاعالللمالحظة الذ نية و قاا الدرزة  مثال للطذيقة املصدق علي ا خلياتة   7هنا ع املذ   
 {32  الفقذة TRANS/WP.30/147الوثيقة }

 
 

 أل2م  املذ    3م  املادة  3و قاا ألحكام الفقذة  الغالةي ني هذا الذسم التومليحُ اجلز  العلوي املطوي م    *
 

 درزة ر نية
 

 درزة
 

درزة  خي   و لو  خمتلف ع  لو  
 درزة األخذى(الغالة وع  لو  ال

خةةي  ال ميكةة  رؤيتةةه إال مةة  الةةداخل 
و و لةةةةو  خمتلةةةةف عةةةة  لةةةةو  الغةةةةالة 

 وع  لو  الدرزة األخذى
 

 منظذ داخلُ
 

 منظذ خارجُ
 

 درزة
 

 1ا 
 

 ا
 

  / 1ا  -املقطع ا 
 

 1ا 
 

 ا
 

 حوايل 
 مم 40
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 3الرسم التو يحي رقم 

 أغلفة مصنوعة من عدة قطع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1ا  -املقطع ا 
 

 1ا 
 

 ا
 

13 
 مم

 
 

 مم 3
 
 

 مم 3
 
 

7 
 مم
 

 مادة بالستيكية َس  م 
 

 األرقام املقّدمة هُ ابمليليمرت
 

 مم 15
 

 منظذ داخلُ
 

 منظذ خارجُ
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 4الرسم التو يحي رقم 

 ترميم الغالف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ألالغالةاا ع  لو  اخليون املذئية م  اخلار  وع  لو  يكو  لو  اخليون املذئية م  الداخل خمتلف  * 

 الوجه الداخلُ
 

 الوجه اخلارجُ
 

 درزات
 

 1ا 
 

 ا
 

 *درزات
 

مم  15
 على األقل

 

 1ا 
 

 ا
 

 1ا  -املقطع ا 
 

 منظذ داخلُ
 

 منظذ خارجُ
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 5الرسم التو يحي رقم 

 عينة من القطعة الطرفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةةةةةةّوة لتمذيةةةةةذ خةةةةةي  او شةةةةةذي  اخلةةةةةتم  بذشةةةةةام
مةةةم   3اجلمذ ةةةُ  احلةةةد األد  لعةةةذا الثقةةةب: 

 مم( 11احلد األد  لطوله: 
 

 بذشام صلب
 

 قطعةةةةةةةة تذ يةةةةةةةة مةةةةةةة 
 معد  صلب

 

 ح ةل
 

 غمد بالستيكُ شفاة
 

 غل  م  ق ل الناقلثقب يذ 
 املقخذةنب: منظذ جا -2 

 

 منظذ جانب: املقدمة -1
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 6لتو يحي رقم الرسم ا

 مثال جل از إغالق الغالف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصف
اببأل والفتحات تذة هذا اجل از قغالق الغالة مق ول ب ذن ا  يكو  مزوداا مبا ال يقل ع  حلقة معدنية واحدة على  ل 

اجلز  املذئُ  ال  متذ م  خالهلا احللقة بيضاوية ال كل و ات حجم يكفُ  ق  جملذد السما  مبذور احللقة م  خاللهأل وال يكو 
 ألمقفالا  م  احللقة ابرزاا إىل ا ثذ م  ملعف احلد األقصى لسممل ح ل الذب  حينما يكو  اجل از

 3)  2)  1) 
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 7الرسم التو يحي رقم 

 ذات شكل صاصُأطُر مثال لألغلفة املثبتة إىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصف
الغالة على املذ  ة مق ول ب ذن ا  تكو  احللقات مدخلة ع املظ ذ اجلانب وال تربز إىل ا ثذ لتث يت هذا اجل از املخصص 

 ظ ذ اجلانبأل ويكو  عذا املظ ذ اجلانب مليقاا إىل اقصى حد ممك ألم  احلد األقصى لعم  امل

 الف
 

 1 الف
 

 1 الف -املقطع الف 
 

 عذوة
 

 إتةار
 

 َس 
 

 حلقة
 

 إتار
 

 املظ ذ اجلانب

 غالة
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 8الرسم التو يحي رقم 
 ج از إغالق الغالف عند الفتحات اخلاصة ابلشحن والتفريحل

 {الوصف على الصفحة التالية}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 1-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 4-8الذسم التومليحُ رقم 
 3-8الذسم التومليحُ رقم  

 1-8الذسم التومليحُ رقم  
 

 3-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 4-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 2-8الذسم التومليحُ رقم 
 

 الغالة وشذي  م  ال الستيمل
 

 حاشية مع ح ل
 

 مظ ذ جان ةةُ لكقفال
 

 الغالة
 

 للحاشية حيةةوز
 

 مظ ذ جان ةةُ
 لقضيب اققفال

 

 منظذ امامُ
 

 منظذ جانب
 

 ويمنظذ عل
 

 قضيب اققفال
 

 و تحةحلقة 
 

 بذشام
 

 بذشام
 

 مفصلة
 

 الغالة
 

 ح ل الذب 
 

 بذشام
 

 بذشام
 

صفيحة 
 معدنية

 

 غطةا  شفاة
 

 منظذ خارجُ
 

 منظذ داخلُ
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 الوصف
الذب  بني الطذ ني على الفتحات ع الغالة املستعملة لل ح  والتفذيم والتحام ما اقغالق هذا يتم ع ج از  

 امةةل توهلةةا  انظةةذ الذسةةم التوملةةيحُ علةةى  منيةةومأل و تحةةات الغةةالة مةةزودة حباشةةية و معةةاا بواسةةطة قضةةيب إغةةالق مةة  األل
تكةةو  احلاشةةية قائمةةة علةةى و جةةذب الغةةالة إىل خةةار  ج ةةاز قضةةيب اقغةةالقأل جيعةةل مةة  املسةةتحيل هةةذا (أل و 1-8 رقةةم

 ابالتفاقيةأل 2املذ   م   3م  املادة  4اخلار  وملحومة و قاا للفقذة 
منيةةةوم وإزالق مةةةا ع قنةةةاتني و متذيةةةذ الطةةةذ ني ع اجلةةةان ني املفتةةةوحني علةةةى قضةةةيب اقغةةةالق املصةةةنوع مةةة  األلويةةةتم  

العلةوي يلةتحم تذ ةةا غالق مةا عنةد تذ  مةا األسةفلأل وحينمةا يكةو  قضةيب اقغةالق ع وملةعه تةوليتني متةوازيتني ين غةُ إ
 الغالة معااأل
علةى بربشةام م  الفتحة يةتم وقةف قضةيب اقغةالق بغطةا  شةفاة مة  ال السةتيمل مث ةت العلوي وعند الطذة  

لتيسة  معةاا مبفصةلة مربمشةة  لنيو موصةجةزاي  (أل ويتكةو  قضةيب اقغةالق مة  2-8الغالة  انظذ الذسم التوملةيحُ رقةم 
أل وجيب ا  تكةو  هةذه املفصةلة مصةممة بطذيقةة ال تسةميف  زالةة املسةمار الةدوار والتنحية الطُ م  اجل تس يل التث يت

 (أل3-8ا  يتم إغالق اجل از  انظذ الذسم التومليحُ رقم  ما
الفتحة بيضاوية ال كل و ات  اجلز  األسفل م  قضيب اقغالق توجد  تحة متذ احللقة م  خالهلاأل وهذهوع  

جةذب ح ةةل الةةذب  للنقةةل الةةربي ويةةتم (أل 4-8احللقةة مةة  خالهلةةا  انظةةذ الذسةم التوملةةيحُ رقةةم لتمذيةةذ حجةم يكفةةُ  قةة  
 الدويل م  خالل هذه احللقة لتث يت قضيب اقغالقأل
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 9الرسم التو يحي رقم 

 نموذج بناء حاوية ذات أغلفة منزلقةمثال ل

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-9الذسم التومليحُ رقم 

 الطُ ع األعلىوتداخل متذيذ الغالة 
 
 

 3-9الذسم التومليحُ رقم 

 الغالة ع األسفلتداخل 

 

 م ّد الس 
 

 سقف
 

 عارملة ا قية عليا
 شذي  عارا 

 

 دعامة عمودية
 

م د الدعامة 
 العمودية

 

 غالة منزل 

 

تُ تداخل 
الغالة ين غُ 

قل ع  ربع ياال 
املسا ة بني 
 سيور التث يت

 

 ج از التث يت
 

 س  التث يت
 

 دعامة عمودية

 م  مل مفصلة ال د
 

 عارملة ا قية سفلى

 ة ال ح ارملية مقصور 

 ح ل تث يت

 
 العارملة األ قية السفلىعلى حلقة 

 غالة منزل 
 

تُ تداخل 
الغالة ين غُ اال 

 ممأل 50قل ع  ي

 
 عذوة الستارة

 

 2-9الذسم التومليحُ رقم 

 

 مسا ةة بني سيور التث يت
 

 الذب ح ل 

 

 1-9الذسم التومليحُ رقم 

 3-9الذسم التومليحُ رقم 
 

 س  التث يت
 

 عارا شذي 

 

 حلقة التث يت

 

 1-9الذسم التومليحُ رقم 

 

 غالة

 
 ارملية مقصورة ال ح 

 

 الذب ح ل 

 5-9الذسم التومليحُ رقم 

 

 4-9الذسم التومليحُ رقم 
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 )دبع( 9الرسم التو يحي رقم 
 4-9الذسم التومليحُ رقم 

قحكةةام ربةة  األغلفةةة املنزلقةةة ع اال ةةاه األ قةةُ  تذسةةتخدم قارنةةة مسةةننة بسةةقاتة  عةةادة ع الطةةذة اخللفةةُ مةة  احلاويةةة(أل 
 نة او عل ة الرتو ألويقدم هذا الذسم التومليحُ مثالني   ا املثال  ا( واملثال  ب(  يوملحا   يفية تث يت القارنة املسن

 تث يت القارنة املسننة بسقاتة   ا(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تث يت عل ة الرتو   ب(
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دعائم زاوية خلفية غالة منزل 

 مقطع مضخم

ب ةةكل شةةفاة( حب ةةل الةةذب  عنةةدما يثذ ةةةةةةةةت الغةةةةةةةةالة املعةةةةةةةةدين  املصةةةةةةةةور 
 القاقغيكو  ع وملعية 

 قارنة مسننة بسقاتة

 رب  ح ل 

 رب ح ل 

 على  ال الطذ نيملحوم  ُزنرب مسمار 

 ا ورمع ملحوما  قذصا  

 ملحوم ابهليكلقذص 

 صبثالثة اقذااليدوية تدويذ المحاية  راع 

 ا ور
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 )دبع( 9الرسم التو يحي رقم 

 5-9الذسم التومليحُ رقم 
 ا( األسلوبني استخدام ميك  حاوية(  اجلانب األمامُ لللتث يت الغالة املنزل  على اجلانب اآلخذ  وهو عادة 

 التاليني او  ب(
 غطا  معدين  ا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن وب ال د الذ ع اسلوب مانع بيضاوية مليقة  عذوة   ب(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدار امامُ

 زاوية دعامة

موجه ح ل 
 الذب 

 حمور دورا 

 حامل ان وب

 رب ح ل  ييدبذغُ مث ت عند الت 

 غالة منزل 

 ارملية مقصورة ال ح 

 مقطع

حب ةل  املصةور ب ةكل شةفاة(  الغةالة املعةدينيذث ت 
 الذب  عندما يكو  ع وملعية اقغالق

 منزل غالة 

 حلقة مفصلية رب ح ل 

بيضاوية عذوة 
 مليقة

 موجه ح ل الذب 

 دعامة زاوية

 جدار امامُ
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 10الرسم التو يحي رقم 

 مثال لنموذج لتشييد حاوية ذات غالف اللقف املنزلق 

 

 م  هذه الالئحةأل  6وبعض االشرتاتات الوارد وصف ا ع املادة حاوية  مثالالتومليحُ يعذا هذا الذسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-10الذسم التومليحُ رقم 
ويث ةت السةلمل جةانب احلاويةةأل   مث تةا  ع حاشةية  علةى اقج اد سلكا   وال اي  مس قاا يث ت 

 امقخذهتةةةو ( 2-10رقةةةم  انظةةةذ الذسةةةم التوملةةةيحُ احلاويةةةة مقدمةةةة اقج ةةةاد إىل الفةةةوال ي مسةةة   
علةةى  ةةل رقةةل الوصةةل قةةوة اجلةةّذ وقةةذص مةة   ةةل   (أل وجيعةةل3-10رقةةم  انظةةذ الذسةةم التوملةةيحُ 

 ألوية وق العارملة األ قية العلاقج اد م  املستحيل ر ع احلاشية ابلسلمل الفوال ي مس   منزل  
-

 غالة السقف غالة السقف

 نزل رقل م

عارملة ا قية 
 علوية

 رقل منزل 

 قذص توصيل

قةةوة اجلةةّذ  و ةةذلمل قةةذص و عةةل ع حاشةةيةأل اقج ةةاد مةةدخل سةةلمل  ةةوال ي مسةة   
 م  املستحيل ر عه  وق العارملة األ قية العلويةأل  منزل رقل على  ل الوصل 

 2-10الذسم التومليحُ رقم  1-10 الذسم التومليحُ رقم سلمل مس   اقج اد  سلمل على  ل واحد م  جانب احلاوية

 حمي   سفل احلاويةرب  ح ل 

 3-10الذسم التومليحُ رقم 

40 
لى 

رت ع
مليم

ألقل
ا
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 اقج ادسلمل  وال ي مس   

نقطةةةةةةةةة تث يةةةةةةةةت السةةةةةةةةلمل الفةةةةةةةةوال ي 
بربشةةةةةةةةام  بذشةةةةةةةةام  اقج ةةةةةةةةاد مسةةةةةةةة   

 اللحام امل( او 

السلمل الفةوال ي نقطة تث يت 
مسةةةةةةةةةةةة   اقج ةةةةةةةةةةةةاد يغطي ةةةةةةةةةةةةا 

 ف وحيمي ا  لياا غالة السق

السةقف حممةُ علةةى 
اجلانةةةةةةةةب األمةةةةةةةةامُ  
مةةةةةثالا بواسةةةةةطة سةةةةة  
جلةةةةدي  مةةةةا وردت 
اقشةةةةةةةةارة إىل  لةةةةةةةةمل 

مةةةةةةة   11ع الفقةةةةةةذة 
 3املادة 

 الذب ح ل 

 )دبع( 10الرسم التو يحي رقم 

 2-10الذسم التومليحُ رقم 
احلاوية حبيال ال ميك  يتداخل غالة السقف املنزل  مع اجلز  الصلب م  السقف على اجلانب األمامُ م  

 جلب غالة السقف  وق الطذة العلوي للعارملة األ قية العلويةأل
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 )دبع( 10الرسم التو يحي رقم 

 

 3-10الذسم التومليحُ رقم 
ع مةةقخذة احلاويةةة  يذذّ ةةب إىل السةةقف ج ةةاز خةةاص  مثةةل عارملةةة  مبةةا مينةةع الوصةةول إىل احلاويةةة دو  تةةذك ،ار 

 اب او ختتم واملحة عندما تغل  األبو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقطةةةةةة تث يةةةةةت السةةةةةلمل الفةةةةةوال ي 
 غةةةةالةمسةةةة   اقج ةةةةاد يغطي ةةةةا 

السةةةةةةقف  ليةةةةةةاا ويكةةةةةةو  الغةةةةةةةالة 
املعدين حممياا ع  تذي  اللحام او 

  امل(الربمشة  بذشام  

مسةةةةةةةةةةةةة   يذةةةةةةةةةةةةةدخل سةةةةةةةةةةةةةلمل 
 ع حاشيةاقج اد 

ُّ اجلةةز   ج ةةاز شةةد علةةى ،ليةةة الذ ةةعأل وبطةة
مةةة  السةةةةقف املةةةةزّود جب ةةةةاد ال ةةةةد يصةةةة يف 
السةةةلمل الفةةةوال ي مسةةة   اقج ةةةاد حتةةةت 

 ملغ 

رقةةةةةةةةةل منزلةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  غةةةةةةةةةالة السةةةةةةةةةقف 
 املغلةةةةةةةةةة ( مةةةةةةةةةةزّود جب ةةةةةةةةةةاز إغةةةةةةةةةةالق  ع 

 الداخل(

 قفةةةةةةةةةةةال األبةةةةةةةةةةةواب وختم ةةةةةةةةةةةا  
 ذ ياا ة مج،منالتج يزات ص يف ت
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 اجلزء الثاين

 اإلجراءات الالزمة للتصديق على احلاوايت املمتثلة
 يف اجلزء األولاملنصوص علي ا للشروط التقنية 

 أحكام عامة
 جيوز التصديق على حاوايت لتقوم بنقل البضائع حتحل صتم رركي، إما: -1
 ات الالزمة للتصديق يف مرحلة الصنع(؛ أويف مرحلة الصنع، حلب نوع التصميم )اإلجراء )أ(

يف مرحلااة دليااة للصاانع، إمااا بصاافة فرديااة، أو لعاادد معااني ماان حاااوايت نااحل تفااس النااوع )اإلجااراءات  )ب(
 الالزمة للتصديق يف مرحلة دلية للصنع(.

 التصديقبني إجراءي أحكام مشيكة 
مقاادم الطلااب، بعااد التصااديق،  علااى اللاالطة املختصااة امللااؤولة عاان ماانح التصااديق أن تصاادر إىل -2

شاا ادة تصااديق صاااحلة، حلااب احلالااة، إمااا للللاالة غااري  اادودة ماان احلاااوايت ذات النااوع املصاادق عليااه، 
 لعدد معني من احلاوايت. أو
علاااى املنتفاااع ابلتصاااديق أن يلصاااق لوحاااة تصاااديق علاااى احلاوياااة أو احلااااوايت املصااادق علي اااا قبااال  -3

 رركي. استخدام ا لنقل البضائع مبوجب صتم
يتم إلصااق لوحاة التصاديق بصافة دائماة ويف مكاان مرئاي بو اوح، وجمااور ألياة لوحاة تصاديق أصار   -4

 صادرة ألغراض رمسية.
 4تعليقات على الفقذة 

 إلصاق اللوحات املصدق علي ا
صةةنوعة مةة  ال السةةةتيمل املاحلةةةاوايت  علةةى تصةةدي  اللوحةةةات قلصةةاق اسةةتعمال غةةةذا  قةةوي  يسةةتوع

االتفاقيةةة  شةةذيطة ا  تكةةو  لوحةةات التصةةدي  ملصةةقة بطذيقةةة حتةةول دو  إزالت ةةا ة ع ال ةةذون ا ةةدد
 ابالتفاقيةأل 7بس ولة  وتاملا يكو  هناك امتثال لالشرتاتات الواردة ع اجلز  الثاين م  املذ   

 {36و 35  الفقذات  .30/10TRANS/GEالوثيقة }
 لوحة بيارت ةمعة

وع مكا  مذئُ بوملو  على احلاوية املصدق دائمة ة ملصقة بصفة جيوز السما  ابستعمال لوحة قاعدي
بسة ولة  إزاحت ةا وتذ ي  ا بطذيقة حتول دو  معاا علي ا ال  ميك   ميع لوحات التصدي  املطلوبة علي ا 

 التفاقيةألاب 7هناك امتثال لالشرتاتات الواردة ع اجلز  الثاين م  املذ    ا  و لمل تاملا  
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علةةةى احلاويةةةة وتكمةةةيالا هلةةةا ابسةةةتعمال ملصةةةقات جبانةةةب لوحةةةات التصةةةدي    مةةةا جيةةةوز السةةةما 
بةةديالا  يةةة حةةال جيةةب اال تذعتةةرب لتسةة يل معذ ةةة هويةةة لوحةةات التصةةدي  ملتع ةةدي النقةةل  ولكةة  

 للوحات التصدي أل
؛ 19-15الفقةذات   TRANS/WP.30/135الوثيقة ؛ و 24-18الفقذات   TRANS/WP.30/133الوثيقة }
 {3املذ     2/27AC./30S/WP.TRANالوثيقة و 

هبذا اجلزء، شكل لوحة معدنية  1امللتنلخ يف املرفق  1تتخذ لوحة التصديق املطابقة للنموذج رقم  -5
ساااانتيميات. وتكااااون اخلصااااائج التفصاااايلية التاليااااة مطبوعااااة  10ساااانتيميا  علااااى  20ال يقاااال مقاساااا ا عاااان 

صااار دائااام ومقاااروء بو اااوح ابللغاااة اإلنكليزياااة منقوشاااة علاااى اللوحاااة أو مبيناااة علاااى ساااطح ا  ي شاااكل آ أو
 الفرنلية على األقل: أو
 الكلمات قمصدق علي ا لتقوم ابلنقل حتحل صتم رركيق؛ )أ(

بيااان البلااد الااذي ماانح فيااه التصااديق، إمااا ابالساام أو بعالمااة ممياازة تبااني بلااد تلااايل املركبااات ذات  )ب(
التصديق )ابألرقام أو احلروف إخل(، ودريخ سنة  احملركات يف حركة املرور الربي الدولية، ورقم ش ادة

 ق(؛1973صادرة يف عام  26تعع ق ولندا، ش ادة تصديق رقم  "NL/26/73"إصدار ا )مثال  
 رقم التلللل الذي ُيلنده الصانع للحاوية )رقم الصانع(؛ )ج(
 أرقام أو حروف  وية نوع احلاوية إذا كان التصديق علي ا قد مت حلب النوع. )د(

  د(5مذ ذة تفس ية للفقذة 
اختةةةام مجذ يةةةة  يكةةةو  قةةةد مت حتةةةت ع حالةةةة حةةةاويتني مغلفتةةةني مصةةةدق علي مةةةا للقيةةةام ابلنقةةةل 

ل ةةذون لوصةل ما معةةاا بطذيقةةة  عل مةةا ت ةكال  حاويةةة واحةةدة مغطةةاة بغةالة واحةةد ومسةةتو ية 
منفصةلة الالزمة للنقل مبوجب خةتم مجذ ةُ  لة  تكةو  هنةاك حاجةة إىل إصةدار شة ادة تصةدي  

 ألللمجموعةاو لوحة تصدي  
إذا ه تعاد احلاويااة متطابقاة مااع الشاروط التقنيااة املنصاوص علي ااا مان أجاال التصاديق، فإنااه جياب قباال  -6

استخدام ا لنقل البضائع مبوجب أصتام رركية، أن يعاد ترميم ا إىل حالت ا اليت بررت التصديق علي ا، لكاي 
 ملذكورة.تتطابق مرة أصر  مع الشروط التقنية ا

يف حالة تغيري اخلصائج األساسية حلاوية ما، تتوقف تغطية احلاوية ابلتصديق، وتعيد التصاديق علي اا  -7
 الللطة املختصة قبل اللماح ابستخدام ا لنقل البضائع مبوجب صتم رركي.

 أحكام صاصة للتصديق حلب التصميم عند مرحلة الصنع
حينما تكون احلاوايت مصنوعة حلاب سللالة الناوع، جياوز للصاانع أن يتقادم إىل اللالطة املختصاة  -8

 التابعة لبلد الصنع يطلب يلتمس فيه التصديق حلب نوع التصميم.
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 8تعلي  على الفقذة 
 التصدي  على احلاوية ع بلد غ  بلد الصنع

سةةميف ابملزيةةد مةة  التفسةة   ةةد  امل ةةا ل ال ي 7مةة  اجلةةز  الثةةاين مةة  املذ ةة   8مةةع ا  نةةص الفقةةذة 
املتعلقةةة ابلتصةةدي  علةةى احلةةاوايت ع بلةةد غةة  بلةةد الصةةنع مةة  املمكةة  حل ةةا ابلتط يةة  العملةةُ 

الة  تسةميف ابلتصةدي  علةى احلةاوايت  7مة  اجلةز  الثةاين مة  املذ ة   17-15ألحكام الفقذات 
 ع مذحلة اتلية ملذحلة الصنعأل

 {27قذة   الف.30/43TRANS/GEالوثيقة }
 يذكر الصانع يف طلبه أرقام أو حروف اهلوية اليت يلند ا لنوع احلاوية املتعلق هبا طلب التصديق علي ا. -9

 يكون الطلب مشفوعا  برسومات ومواصفات مفصلة لتصميم نوع احلاوية املطلوب التصديق علي ا. -10
 يتعني على الصانع تقدمي تع د مكتوب  نه: -11
 للطة املختصة حاوايت من النوع املعع الذي قد ترغب تلك الللطة يف فحصه؛سيقدم إىل ال )أ(

 سيلمح للللطة املختصة بفحج املزيد من الوحدات يف أي وقحل أثناء عملية إنتاج سلللة النوع املعع؛ )ب(
سيخطر الللطات املختصة  ي تغيري م ماا كاان ماداه يف التصاميم أو املواصافات قبال املضاي قُادما   )ج(

 هبذا التغيري؛
سيضع عالمة على احلاوايت يف مكان مرئي بو اوح تباني، ابإل اافة إىل العالماات املطلوباة علاى لوحاة  )د(

 التصديق، أرقام أو حروف  وية نوع التصميم ورقم التلللل للحاوية يف سلللة النوع )رقم الصانع(؛
 يه.سيحتفك بلال للحاوايت املصنوعة حلب نوع التصميم املصدق عل )ه(
تااذكر اللاالطة املختصااة التغيااريات، إن وجاادت، الاايت جيااب إدصاهلااا علااى نااوع التصااميم املقاايح لكااي  -12

 يتلع منح التصديق.
ال جيوز منح التصديق على الناوع حلاب ناوع التصاميم إال إذا اقتنعاحل اللالطة املختصاة عان طرياق  -13

اوايت ماان ذلااك الناااوع متطابقااة ماااع فحااج حاويااة أو أكثااار مصاانوعة حلااب ناااوع التصااميم املعااع،  ن احلااا
 الشروط التقنية املنصوص علي ا يف اجلزء األول.

يف حالة التصديق على حاوية، تصدر إىل مقدم الطلب ش ادة تصديق واحدة مطابقة للنموذج الثاين  -14
ق علياه هبذا اجلزء، وصااحلة جلمياع احلااوايت املصانوعة طبقاا  ملواصافات الناوع املصاد 2امللتنلخ يف امللحق 

 5هبذه الطريقة. وتعطي  ذه الش ادة الصاانع حاق إلصااق لوحاة تصاديق ابلشاكل املنصاوص علياه يف الفقارة 
 من  ذا اجلزء.
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 أحكام صاصة للتصديق يف مرحلة دلية ملرحلة الصنع

يف حالة عدم تقادمي طلاب تصاديق يف مرحلاة الصانع، جياوز للمالاك أو املتع اد أو ممثال أي من ماا أن  -15
بطلااب تصااديق إىل اللاالطة املختصااة الاايت يلااتطيع أن يقاادم إلي ااا احلاويااة أو احلاااوايت الاايت يلااتمس يتقاادم 

 التصديق علي ا.
مان  اذا اجلازء رقام التلللال )رقام الصاانع( الاذي  15يذكر طلب التصاديق املقادم مبوجاب الفقارة  -16

 يضعه الصانع على كل حاوية.
كارب عادد مان احلااوايت تعتاربه  اروراي ، مان أن احلاوياة أو حينما تتأكد الللطة املختصة، بعاد فحاج أ -17

احلاوايت متطابقة مع الشروط التقنية املنصاوص علي اا يف اجلازء األول، ُتصادر شا ادة تصاديق مطابقاة للنماوذج 
الثالااث امللتنلااخ يف امللحااق الثالااث هبااذا اجلاازء، تكااون صاااحلة فقااط لعاادد احلاااوايت املصاادق علي ااا. و ااذه 

حتمل رقم تلللل الصانع أو األرقام املُلندة للحاوية أو احلاوايت املتعلقة هبا، لنح مقدم الطلاب  الش ادة اليت
 من  ذا اجلزء، على كل حاوية مصدق علي ا. 5حق إلصاق لوحة التصديق املشار إلي ا يف الفقرة 
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TYPE */.......... 

 

MANUFACTURER'S No 
OF THE CONTAINER .......... 

 

Metal plate 
 

Container wall 
 

*/ Only in case of approval by design type. 
 

≥ 200 mm 

 

APPROVED FOR TRANSPORT 
UNDER CUSTOMS SEAL 

 
NL/26/73 

 

 ]الرقم[

 ...[ */] نوع ا ]رقم صنع احلاوية...[

 

 ]جدار احلاوية[
 ]لو  معدنةُ[

  ق  ع حالة املصادقة علي ا حسب نوع التصميمأل *
 

 ]مصد ق علي ا لتقوم ابلنقل مبوجب صتم رركي[

 

 مم او اتول[ 200]
 

≥
 1

0
0
 m

m
  

[
10

0
 

ول[
 ات

 او
مم

 

 

 1امللحق 

 األولالنموذج 
 لوحة التصديق

 )النج اإلنكليزي(
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TYPE */.......... 

 

No. DE FABRICATION  
DU CONTENEUR   .......... 

 

Plaque métallique 

 
Paroi du conteneur 

 
*/ Seulement en cas d’agrément par type de construction. 

 

≥ 200 mm 

 

AGREE POUR LE TRANSPORT 

SOUS SCELLEMENT DOUANIER 

 
NL/26/73 

 

≥
 1

0
0
 m

m
  

  1امللحق 

 ولاألالنموذج 
 لوحة التصديق
 )النج الفرنلي(

 

 ]الرقم[

 ...[ /*] نوع ا ]رقم صنع احلاوية...[

 

 ]جدار احلاوية[
 

10
0

 
تول

و ا
مم ا

 

 ]مصد ق علي ا لتقوم ابلنقل مبوجب صتم رركي[

 

 ]لو  معدنةُ[
  ق  ع حالة املصادقة علي ا حسب نوع التصميمأل *

 

 مم او اتول[ 200]
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  2امللحق 

 النموذج الثاين
  االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الربي الدويل للبضائع

 (1975بطاقات النقل الربي الدويل ) مبوجب
 ش ادة التصديق حلب نوع التصميم

 
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل *رقم ال  ادة -1
ادره قةةد مت التصةةدي  عليةةه وا  احلةةاوايت املصةةنوعة هبةةذا النةةوع ميكةة   هةةذه شةة ادة    نةةوع تصةةميم احلاويةةة الةةوارد وصةةفه -2

 ق وهلا لتقوم بنقل ال ضائع مبوجب ختم مجذ ُأل
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل نوع احلاوية -3
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل رقم تعذيف نوع التصميم -4
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل رقم تعذيف الذسوم املعمول هبا -5
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل التصميم رقم تعذيف مواصفات -6
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل الوز  الفارغ -7
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل لسنتيمرتاألبعاد اخلارجية اب -8
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل اخلصائص األساسية للت ييد  ت يعة مادة القماش ونوع الت ييد إا( -9

  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  
 هذه ال  ادة صاحلة جلميع احلاوايت املصنوعة ت قاا للذسوم واملواصفات امل ار إلي ا اعالهأل -10
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل اصدرت إىل  -11

 

 عليه م  صنعه  املذخص له  لصاق لوحة تصدي  على  ل حاوية م  نوع التصميم املصدق 
 20 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل بتاري   ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل ع 

 
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل م   

 

__________ 
 7 ب( ع اجلز  الثاين م  املذ   5يذجى إدخال احلذوة واألرقام ال  ين غُ وملع عالماهتا علةى لوحةة التصدي   انظذ الفقذة  *

 (1975ابالتفاقية اجلمذ ية ب أ  النقل الدويل لل ضائع مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل  

 {مالحظة  امة على الصفحة التالية}

  اسم الصانع وعنوانه(
 

  توقيع وختم اقدارة او املنظمة ال  اصدرت ال  ادة(
 

  التاري (  املكا (
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 مالحظة  امة

 ابالتفاقية اجلمركية بشأن النقل 7من اجلزء الثاين من املرفق  7و 6)الفقردن 
 (1975الربي الدويل للبضائع مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل 

ب قبااال اللاااماح للتصااديق علي اااا، فإناااه جياااحملاااددة إذا ه تعااد احلاوياااة متطابقااة ماااع الشاااروط التقنيااة  -6
ابساتعماهلا لنقال البضاائع مبوجاب صااتم رركاي، أن يعااد ترميم اا إىل احلالاة الاايت باررت التصاديق علي اا، لكااي 

 تطابق مرة أصر  تلك الشروط التقنية املذكورة.

توقااف تغطياااة  ااذه احلاوياااة ابلتصااديق، وال يلااامح ت، مااا يف حالااة تغيااري اخلصاااائج األساسااية حلاوياااة -7
غاراض النقاال الاربي الاادويل للبضاائع مبوجااب صاتم رركاي حاال تعياد اللاالطة املختصاة التصااديق ابساتعماهلا أل

 علي ا.
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  3امللحق 

 النموذج الثالث

 االتفاقية اجلمركية بشأن النقل الدويل للبضائع مبوجب
 (1975بطاقات النقل الربي الدويل )

 
 ش ادة التصديق

 املمنوحة ع مذحلة اتلية للصنع
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل * ادةرقم ال  -1

 هذه ش ادة    احلاوية  احلاوايت( ادره مصدق علي ا لتقوم بنقل ال ضائع مبوجب حتم مجذ ُأل -2

  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل نوع احلاوية  احلاوايت( -3
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل للحاوية  احلاوايت(التسلسل املسندة م  الصانع ارقام  -4

  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل الوز  الفارغ -5
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل األبعاد اخلارجية ابلسنتيمرت -6
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل لل يكل  ت يعة املادة ونوع الت ييد  إا(اخلصائص األساسية  -7

  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  
  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل اصدرت إىل  -8

 
 وهو مذخص له  لصاق لوحة تصدي  على احلاوية  احلاوايت( املذ ورة اعاله  
 20 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل بتاري   ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل ع 

 
 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل م  
  

___________ 
ابالتفاقية  7 ب( ع اجلز  الثاين م  املذ   5يذجى إدخال احلذوة واألرقام ال  ين غُ وملع عالماهتا علةى لوحةة التصدي   انظذ الفقذة   *

 (1975 اجلمذ ية ب أ  النقل الدويل لل ضائع مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل 

 {مالحظة  امة على الصفحة التالية}

  اسم مقدم الطلب وعنوانه(

 وقيع وختم اقدارة او املنظمة ال  اصدرت ال  ادة( ت
 

  التاري (  املكا (
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 مالحظة  امة
 ابالتفاقية اجلمركية بشأن النقل 7من اجلزء الثاين من املرفق  7و 6)الفقردن 

 (1975ائع مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل الربي الدويل للبض

للتصااديق علي اااا، فإناااه جيااب قبااال اللاااماح احملاااددة إذا ه تعااد احلاوياااة متطابقااة ماااع الشاااروط التقنيااة  -6
ابساتعماهلا لنقال البضاائع مبوجاب صااتم رركاي، أن يعااد ترميم اا إىل احلالاة الاايت باررت التصاديق علي اا، لكااي 

 التقنية املذكورة.تطابق مرة أصر  تلك الشروط 

تغطية  ذه احلاوياة ابلتصاديق، وال يلامح ابساتعماهلا تتوقف ، ما يف حالة تغيري اخلصائج األساسية حلاوية -7
 ألغراض النقل الربي الدويل للبضائع مبوجب صتم رركي حل تعيد الللطة املختصة التصديق علي ا.
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 اجلزء الثالث

 مذكرات تفلريية
 ذ ذات تفس يةم

هبةذه االتفاقيةة  6إجذا  التغي ات الضذورية  تنط   املذ ذات التفسة ية امل ينةة بوملةو  ع املذ ة   بعد
 على احلاوايت املصدق علي ا لتقوم ابلنقل مبوجب ختم مجذ ُ ألغذاا تط ي  االتفاقيةأل

 مالحظة:
وقةةد اذدرجةةت  مت وملةةع املةةذ ذات التفسةة ية الةةواردة ع اجلةةز  الثالةةال  مةةع األحكةةام املتعلقةةة هبةةاأل}

 {الذسوم التومليحية املتعلقة ابملذ ذات التفس ية ع اجلز  الثالال



اجلز  الثالال - 7لمذ   الذسوم التومليحية ل لنقل الربي الدويلاتفاقية ا 214   

 

 املصبوبة حلاوايتاج از لتثبيحل األغلفة حول أركان 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقذة الفذعية  ا(يستوع اشرتاتات اجل از امل ني ادره 
 اجلز  األول  4م  املادة  6م  الفقذة 

 
 تث يت الغالة عند دعامة الذ  

 

 ح ل تث يت الغالة
 

 غةالة السقف
 

 منظذ قطاعةُ
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 8املرفق 

 تشكيل وم ام اللانة اإلدارية واجمللس التنفيذي 
 *الدويل والنظام الداصلي لكل من ما للنقل الربي

 1املادة 
 كون األطراف املتعاقدة أعضاء يف اللانة اإلدارية.ت ‘1‘
من  52من املادة  1للانة أن تقرر أنه جيوز لإلدارات املختصة التابعة للدول املشار إلي ا يف الفقرة  ‘2‘

 اذه االتفاقياة، والايت ليلاحل أطرافاا  متعاقادة أو ممثّيلاة ملنظماات دولياة، حضاور دورات اللاناة بصافة املراقااب 
 ابمللائل اليت هتم ا. فيما يتعلق

 مكررا   1املادة 
 .59من املادة  2و 1تنظر اللانة يف أي تعديل مقيح على االتفاقية وفقا  للفقرتني  -1
تقااااوم اللانااااة برصااااد تطبيااااق االتفاقيااااة وفحااااج أي إجااااراء تتخااااذه األطااااراف املتعاقاااادة واجلمعيااااات  -2

 واملنظمات الدولية مبوجب االتفاقية ولشيا  مع ا.
قااوم اللانااة، عاان طريااق اجمللااس التنفيااذي للنقاال الااربي الاادويل، ابإلشااراف وبتقاادمي الاادعم يف تطبيااق ت -3

 االتفاقية على امللتويني الوطع والدويل.
تتلقى اللانة وتفحج البياانت املالية اللنوية املراَجعاة وتقاوم مبراجعاة التقريار الاذي تقدماه )التقاارير  -4

. وللاناة أن تطلاب، يف ساياق 9عمال  اباللتزامات مبوجب اجلزء الثالث ابملرفاق  اليت تقدم ا( املنظمة الدولية
الفحااج الااذي تقااوم بااه ويف حاادود نطاااق  ااذا الفحااج، احلصااول علااى معلومااات أو إيضاااحات أو تقااارير 

 إ افية من املنظمة الدولية أو ُمراجع احللاابت اخلارجي امللتقل.
، وابالستناد إىل تقييم املخاطر، للانة احلق يف طلاب 4الفقرة دون اإلصالل ابلفحج املشار إليه يف  -5

إجاراء فحااوص إ اافية. وتكلااف اللانااة اجمللاس التنفيااذي للنقاال الاربي الاادويل بتقياايم املخااطر أو تطلااب ماان 
 دوائر األمم املتحدة املختصة القيام بذلك.

قوم به اجمللس التنفيذي للنقال الاربي وحتدد اللانة نطاق الفحوص اإل افية مع مراعاة تقييم املخاطر الذي ي
 الدويل أو تقوم به دوائر األمم املتحدة املختصة.

 وحيتفك اجمللس التنفيذي بنتائج ريع الفحوص ويعر  ا على نظر ريع األطراف املتعاقدة.
 توافق اللانة على إجراء القيام ابلفحوص اإل افية. -6

__________ 

 {1999ش ان/ ربايذ  17  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل } *
 .{2018متوز/يوليه  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.34التعديل }
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 1مذ ذة تفس ية للفقذة 
للجنةة ا  تطلةب مة  دوائةذ األمةم املتحةدة املختصةة القيةام ابلفحةص اقملةاعأل  مةا جيةوز للجنةة  جيوز 6-مكذراا  8-1

بةةةدالا مةةة   لةةةمل  االسةةةتعانة خبةةةدمات مذاجةةع حسةةةاابت خةةةارجُ مسةةةتقل وتكلةةةف اجمللةةةس  ا  تقةةذر 
التنفيةةةذي للنقةةةل الةةةربي الةةةدويل بوملةةةع اختصاصةةةات مذاجةةةع احلسةةةاابت علةةةى اسةةةا  هةةةدة وغةةةذا 

ا اللجنةةأل وتوا ة  اللجنةة علةى االختصاصةاتأل ويةتمخض عة  الفحةص اقملةاع املذاجعة  مةا حتةدد 
الةةذي يقةةوم بةةه مذاجةةع حسةةاابت خةةارجُ مسةةتقل تقذيةةذ وخطةةاب مةة  اقدارة يذعذملةةا  علةةى اللجنةةةأل 
وع مثةةل هةةذه احلالةةة  تتحمةةل ميزانيةةة اجمللةةس التنفيةةذي للنقةةل الةةربي الةةدويل تكلفةةة السةةتعانة خبةةدمات 

 رجُ املستقل  مبا ع  لمل إجذا ات التعاقد  ات الصلةألمذاجعة احلساابت اخلا
 2املادة 

  دمات األمانة.يزّود األمني العام لألمم املتحدة اللانة  
 3املادة 

 تقوم اللانة، يف دورهتا األوىل كل عام، ابنتخاب رئيس وانئب للرئيس. 
 4املادة 

ارياة سانواي  حتاحل رعاياة اللاناة االقتصاادية ألورواب، اللانة اإلدانعقاد يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل  
 من األطراف املتعاقدة.تكون ال يقل عن مخس دول التابعة ملا أيضا  بناء على طلب اإلدارات املختصة و 

 5املادة 
صاوت واحاد.  تطرح املقيحات للتصويحل. ويكون لكل دولة من األطراف املتعاقدة املمث لاة يف الادورةو  

قيحات املتعلقاة بدصاال تعاديالت علاى  اذه االتفاقياة، تعتماد اللاناة املقيحاات األصار   غلبياة وفيما عدا امل
أصاوات الاادول احلا ارة املدليااة  صاواهتا. أمااا التعاديالت املقاايح إدصاهلاا علااى  اذه االتفاقيااة والقارارات املشااار 

 وات الدول احلا رة املدلية  صواهتا. غلبية ثلثي أصفتعتمد من  ذه االتفاقية  60و 59إلي ا يف املادتني 
 6املادة 

األقال مان ثلاث الادول الايت يتألف على نصاب قانوين من الضروري اكتمال ألغراض اهاذ القرارات  
 تكون من األطراف املتعاقدة.

 {1994حزيران/يونيه  24؛ ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.16التعديل }
 7املادة 

 قرير ا قبل اصتتام دورهتا.تتعتمد اللانة  
 8املادة 

االقتصااادية ألورواب أحكااام مالئمااة يف  ااذا املرفااق، تكااون أحكااام النظااام الااداصلي للانااة غياااب يف  
 ذلك. صالفقابلة للتطبيق ما ه تقرر اللانة 
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 *ونظامه الداصليللنقل الربي الدويل تشكيل وم ام اجمللس التنفيذي 
 *9املادة 

)مكاررا   58تنفيذي للنقل الربي الدويل، الاذي أنشاأته اللاناة اإلدارياة وفقاا  للماادة يتكون اجمللس ال -1
اثنيا (، من تلعة أعضاء ُُيتار كل واحد من م من خمتلف األطاراف املتعاقادة يف االتفاقياة. وحيضار أماني النقال 

 الربي الدويل دورات اجمللس التنفيذي.
 1مذ ذة تفس ية للفقذة 

ى اعضةةةةا  اجمللةةةةس التنفيةةةةذي للنقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل ابلكفةةةةا ة واخلةةةةربة ع تط يةةةة  جيةةةةب ا  يتحلةةةة 8-9-1
اقجةةذا ات اجلمذ يةةة  وال سةةيما إجةةذا ات الع ةةور ع إتةةار النقةةل الةةربي الةةدويل  علةةى الصةةعيدي  
الةةوت  والةةدويلأل واعضةةا  اجمللةةس تعيةةن م حكومةةاهتم او املنظمةةات الةة  هةةُ اتةةذاة متعاقةةدة ع 

عضةةا  مصةةا  األتةةذاة املتعاقةةدة ع االتفاقيةةة  ولةةيس املصةةا  الفذديةةة ألي االتفاقيةةةأل وميثةةل األ
 حكومة او منظمةأل

 {2015 انو  الثاين/ينايذ   1؛ ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.32التعديل } 
  تنتخااب اللانااة اإلداريااة أعضاااء اجمللااس التنفيااذي  غلبيااة احلا اارين املشاااركني يف التصااويحل. وواليااة -2

كل عضو من أعضااء اجمللاس مادهتا عاماان. ومان املمكان إعاادة انتخااب أعضااء اجمللاس لوالياة جديادة. كماا 
 تقوم اللانة اإلدارية بتحديد اصتصاصات اجمللس التنفيذي.

 2مذ ذة تفس ية للفقذة 
ه  للجنةة ع حالة استقالة احد اعضا  اجمللس التنفيةذي للنقةل الةربي الةدويل ق ةل إمتةام  ةرتة واليتة 8-9-2

اقدارية للنقل الربي الدويل ا  تنتخب عضواا حيل حملهأل وع هذه احلالة  ي غل العضو املنتخب 
املنصةةب ع الفةةرتة املت قيةةة مةة  واليةةة سةةلفهأل وع حالةةة عجةةز احةةد اعضةةا  اجمللةةس عةة  إمتةةام  ةةرتة 

وامانة النقل الربي واليته  ألس اب غ  االستقالة  حتال هذه املعلومة  تابة إىل اجمللس التنفيذي 
الدويل ع  تذي  اقدارة الوتنية للعضو املعة أل وع هةذه احلالةة  للجنةة ا  تنتخةب عضةواا بةديالا 

 حيل حمله ملدة  رتة الوالية غ  املنقضيةأل 
 {2015 انو  الثاين/ينايذ   1؛ ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.32التعديل } 

 *10املادة 
 نفيذي ابمل ام التالية:يقوم اجمللس الت 

اإلشراف على تطبيق االتفاقية، مباا يف ذلاك تنفياذ نظاام الضامان، وإجنااز امل اام الايت ع ادت هباا إلياه  )أ(
 اللانة اإلدارية؛

__________ 

 .}1999ش ان/ ربايذ  17  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل { *
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اإلشراف علاى مركزياة طباعاة بطاقاات النقال الاربي الادويل وتوزيع اا علاى اجلمعياات، وجياوز أن تقاوم  )ب(
 ؛6ق علي ا كما  و مشار إليه يف املادة هبذه الوتيفة منظمة دولية متف

 ب( 10تفس ية للمادة  ةمذ ذ 
مكةةذراا علةةى مسةةقوليات املنظمةةة  2-6يسةةذي االتفةةاق امل ةةار إليةةه ع املةةذ ذة التفسةة ية للمةةادة  ب(  8-10

ع الفقذة الفذعية  ب( م  هذه املادة ع حالة قيام املنظمة الدولية  هُ حمدادةالدولية ايضاا  ما 
  ار إلي ا اعاله بط اعة وتوزيع بطاقات النقل الربي الدويل ب كل مذ زيألامل
 {2006،ب/اغسطس  12  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.27التعديل } 

تنلااايق وتشاااايع تباااادل االساااتخبارات وساااائر املعلوماااات األصااار  باااني اللااالطات املختصاااة التابعاااة  )ج(
 لألطراف املتعاقدة؛

ايع تبااادل املعلومااات بااني اللاالطات املختصااة التابعااة لألطااراف املتعاقاادة واجلمعيااات تنلاايق وتشاا )د(
 واملنظمات الدولية؛

تيلاااري تلاااوية املنازعاااات باااني األطاااراف املتعاقااادة واجلمعياااات وشاااركات التاااأمني واملنظمااااات، دون  () 
 بشأن تلوية املنازعات؛ 57اإلصالل ابملادة 

 مركية واألطراف األصر  امل تمة واملعنية بنظام النقل الربي الدويل؛دعم تدريب موتفي الللطات اجل )و(
االحتفاظ بلال مركزي بشاأن تزوياد األطاراف املتعاقادة ابملعلوماات الايت تقادم ا املنظماات الدولياة  )ز(

، عاان ريااع القواعااد واإلجااراءات املقااررة بشااأن إصاادار اجلمعيااات 6حلااب املشااار إليااه يف املااادة 
الربي الدويل، بقدر ما أهنا تتعلق ابحلد األد  من الشروط واملتطلبات املبينة بو اوح لبطاقات النقل 

 ؛9يف املرفق 
 رصد سعر بطاقات النقل الربي الدويل. )ح(

 *11املادة 
يدعو أمني النقل الربي الدويل إىل عقد جللة، بناء علاى طلاب اللاناة اإلدارياة أو طلاب ماا ال يقال  -1

 لس.عن ثالثة من أعضاء اجمل
ويبذل اجمللس قصار  ج ده يف سبيل اهاذ القرارات بتوافق ا راء، وإذا ه يكن من املمكن التوصل  -2

إىل  ذا التوافق يف ا راء، تطارح القارارات للتصاويحل وتُتخاذ  غلبياة احلا ارين املادلني  صاواهتم. وال باد مان 
 قرارات. وال يشارك األمني يف التصويحل.اكتمال النصاب القانوين، و و مخلة أعضاء، ألغراض اهاذ ال

 يقوم اجمللس ابنتخاب رئيس له واعتماد أية أحكام إ افية لنظامه الداصلي. -3

__________ 

 .}1999ش ان/ ربايذ  17  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل { *
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يقدم اجمللس تقريرا  عن أنشطته، مبا يف ذلك حلاابت مراَجَعة، إىل اللانة اإلدارية مرة يف العاام علاى  -4
 التنفيذي بتمثيل اجمللس يف اللانة اإلدارية. األقل، أو بناء على طلب اللانة. ويقوم رئيس اجمللس

ينظاار اجمللااس يف أيااة معلومااات واستفلااارات يقاادم ا إليااه كاال ماان اللانااة اإلداريااة واألطااراف املتعاقاادة  -5
مان االتفاقياة. ويكاون  6وأمني النقل الربي الدويل واجلمعيات الوطنية واملنظماات الدولياة املشاار إلي اا يف املاادة 

ت الدولية احلق يف حضور دورات اجمللس بصفة املراقب ما ه يقرر رئيس اجمللس صالف ذلاك. وإذا هلذه املنظما
 لزم األمر جيوز ألية منظمة أصر  حضور دورات اجمللس بصفة املراقب بناء على دعوة من رئيس اجمللس.

 *12املادة 

لتابعااة لألماام املتحاادة ويقااوم بتنفيااذ األورواب نقاال الااربي الاادويل عضااوا  يف اللانااة االقتصااادية ال أماانييكااون  
أماناة دبعاة لنظاام النقال الاربي الادويل تقارر  قرارات اجمللس التنفيذي يف إطار اصتصاصات اجمللاس. وتلااعد األماني

 .حام ا اللانة اإلدارية
 *13املادة 

طاقاة نقال علاى كال ب لّول عمليات اجمللس التنفيذي واألمانة العامة للنقال الاربي الادويل بفارض رسام -1
، ريثمااا يتلااع احلصااول علااى 6املااادة  بااري دويل تقااوم بتوزيع ااا املنظمااة الدوليااة حلاابما  ااو مشااار إليااه يف

 مصادر لويل بديلة، على أن توافق اللانة اإلدارية على مبلحل  ذا الرسم.
 {2009كانون الثاين/يناير   1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.28التعديل }

 *13م  املادة  1فس ية للفقذة ت ةمذ ذ 

 الرتتي ات املالية 8-13-1-1
األتذاة املتعاقدة ع االتفاقية متويل عمليات اجمللس التنفيذي واألمانةة العامةة للنقةل الةربي تزمع  

ملةةدة عةةامنيأل ولكةة  هةةذا ال مينةةع اوليةةة الةةدويل مةة  امليزانيةةة العاديةةة لألمةةم املتحةةدة بعةةد  ةةرتة متويةةل 
 اخذىألبديلة مصادر م  إ ا مل يتيسذ التمويل م  األمم املتحدة او األولية رتة متديد هذه الف

 التنفيذي للنقل الربي الدويلس  عمل اجمللس  8-13-1-2
ّول عمل اعضا      ل من مأل  حكوماتاجمللس م  ميذ

 م لم الذسم 8-13-1-3
اجمللس التنفيذي وخطة تكاليف ة استناداا إىل  ا( ميزاني 1حيداد م لم الذسم امل ار إليه ع الفقذة  

واألمانةةة العامةةة للنقةةل الةةربي الةةدويل ابلصةةيغة الةة  توا ةة  علي ةةا اللجنةةة اقداريةةة  وإىل  ب( عةةدد 
 ألبطاقات النقل الربي الدويل املذتقب توزيع ا حس ما تقذره املنظمة الدولية

 {2009/ينايذ  انو  الثاين  1 ؛ ودخل حيز النفا  عECE/TRANS/17/Amend.28التعديل } 
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توافاااق اللاناااة اإلدارياااة علاااى إجاااراءات لويااال عمااال اجمللاااس التنفياااذي واألماناااة العاماااة للنقااال الاااربي  -2
 *الدويل

 {2009كانون الثاين/يناير   1 ؛ ودصل حيز النفاذ يفECE/TRANS/17/Amend.28التعديل }
 13م  املادة  2تفس ية للفقذة  ةمذ ذ 

اقجةذا  ينعكس   6ملنظمة الدولية  حس ما هو م ار إليه ع املادة إجذا  م اورات مع ا عقب 8-13-2
ع االتفةةاق املةةربم بةةني جلنةةة األمةةم املتحةةدة االقتصةةادية ألورواب  متصةةذ ة  2امل ةةار إليةةه ع الفقةةذة 

واملنظمةة الدوليةة   نيابة ع  األتذاة املتعاقدة وو قاا للوالية املسندة إلي ا م  ق ل هةذه األتةذاة
 ألأل وتصدر اللجنة اقدارية موا قت ا على االتفاق6ي ا ع املادة امل ار إل

 {2009  انو  الثاين/ينايذ  1 ؛ ودخل حيز النفا  عECE/TRANS/17/Amend.28التعديل } 
 

__________ 

 38  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89ىل الوثيقة   يذجى الذجوع إهذه اقجذا اتلالتالع على تفاصيل  *
 .واملذ   الثاين
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 *9املرفق 

 ُسبل الوصول إىل نظام النقل الربي الدويل

 اجلزء األول
 كا ة  امنةلعمل  اليصيج للامعيات بصدار بطاقات النقل الربي الدويل وا

  شروط واملتطلباتاحلد األد  لل
فيمااا يلااي تو اايح للحااد األد  للشااروط واملتطلبااات الاايت جيااب أن تلااتوفي ا اجلمعيااات ماان أجااال  -1

احلصول على ترصيج من األطراف املتعاقدة بصدار بطاقات النقال الاربي الادويل والعمال مبثاباة  اامنة وفقاا  
 من االتفاقية: 6للمادة 

 إثبات التواجد رمسيا  يف الطرف املتعاقد الذي يصدر فيه اليصيج ملدة عام على األقل. )أ(
 * ا(1مذ ذة تفس ية للفقذة 

  ا( 1حذذ ت املذ ذة التفس ية للفقذة   ا(9-1-1
 {2012 ينايذ/ انو  الثاين  1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.29التعديل } 

 سليم وقدرات تنظيمية لكن اجلمعية من الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب االتفاقية. إثبات وجود و ع مايل )ب(
 عدم ارتكاب خمالفات صطرية أو متكررة للتشريعات اجلمركية أو الضريبية.  )ج(
عقاااد اتفااااق مكتاااوب أو أي صاااك قاااانوين آصااار باااني اجلمعياااة واللااالطات املختصاااة التابعاااة للطااارف  )د(

 .3، مبا يف ذلك قبول اجلمعية لواجباهتا على النحو احملدد يف الفقرة املتعاقد الذي يوجد فيه مقر ا
تااودع لااد  اجمللااس التنفيااذي للنقاال الااربي الاادويل نلااخة موثقااة ماان االتفاااق املكتااوب أو أي صااك  -2

ة )د(، مشفوعة  إذا لزم األمر بيرة موثقة إىل اللغة اإلنكليزيا1قانوين آصر، على النحو املشار إليه يف الفقرة 
 أو الفرنلية أو الروسية. ويُوج ه نظر اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل فورا  إىل أي تغيريات.

 تتمثل واجبات اجلمعية فيما يلي: -3
 من االتفاقية؛ 8االمتثال لاللتزامات املنصوص علي ا يف املادة  '1'
ألطااراف املتعاقاادة قبااول أقصااى مبلااحل ملااتحق دفعااه عاان كاال بطاقااة نقاال بااري دويل حتاادده ا '2'

 من االتفاقية؛ 8من املادة  3وُيكن مطالبة اجلمعية به وفقا  للفقرة 
__________ 

  ECE/TRANS/17/Amend.29؛ والتعديل 1999ش ان/ ربايذ  17  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل { *
 }2012 انو  الثاين/ينايذ   1ودخل حيز النفا  ع 

 }2018متوز/يوليه  1لنفا  ع   ودخل حيز اECE/TRANS/17/Amend.34التعديل {
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القيام ابستمرار، وصاصة قبل طلاب اليصايج لقباول أشاخاص يف نظاام النقال الاربي الادويل،  '3'
ابلتحقاااق مااان أن  اااؤالء األشاااخاص يلاااتوفون احلاااد األد  للشاااروط واملتطلباااات، كماااا  اااو 

 زء الثاين من  ذا املرفق؛منصوص عليه يف اجل
تقدمي  ماانهتا عن ريع امللؤوليات القانونية الناشئة يف البلد الذي يوجاد فياه مقر اا، فيماا  '4'

يتعلق ابلعمليات املغطاة ببطاقات النقل الربي الدويل الصادرة من ا ومان اجلمعياات األجنبياة 
 عية؛املنتلبة إىل نفس املنظمة الدولية اليت تنتلب إلي ا اجلم

القيام، عن طريق شركة أتمني أو جمموعاة مان ج اات التاأمني أو مؤسلاة مالياة، بتغطياة رياع  '5'
ملؤولياهتا القانونية على حنو ير ي الللطات املختصة التابعة للطارف املتعاقاد الاذي يوجاد 
فياااه مقر اااا. وتغطاااي عقاااود التاااأمني أو الضااامان املاااايل كااال ملاااؤولياهتا القانونياااة فيماااا يتعلاااق 

لعمليات اجلارية مبوجب بطاقات نقل بري دويل صادرة من ا أو من رعيات أجنبية منتلبة اب
 إىل نفس املنظمة الدولية اليت تنتلب إلي ا اجلمعية؛

وال تقاال امل لااة الزمنيااة لتقاادمي إشااعار بهناااء عقااود التااأمني أو الضاامان املااايل عاان امل لااة الزمنيااة  
وب أو أي صااك قااانوين آصاار، علااى النحااو املشااار إليااه يف لتقاادمي إشااعار بهناااء االتفاااق املكتاا

)د(. وتودع لد  اجمللس التنفياذي للنقال الاربي الادويل نلاخة موثقاة مان عقاد التاأمني 1الفقرة 
أو الضمان املايل ابإل افة إىل ريع التعديالت املدصلة عليه الحقاا ، مشافوعة ، إذا لازم األمار، 

 أو الفرنلية أو الروسية؛ بيرة موثقة إىل اللغة اإلنكليزية
 السابقة‘ 5‘ و( -1حذذة التعلي  على الفقذة 

؛ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/4/Rev.1والوثيقةةةةة ؛ ECE/TRANS/W.30/2010/3/Rev.1 الوثيقةةةةة}
 {32  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105والوثيقة 

ار/ماارق، علاى ساعر كال ناوع آذ 1إطالع اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل سنواي ، قبال  '6'
 من بطاقات النقل الربي الدويل اليت تصدر ا؛

 {2015 يناير/كانون الثاين  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.32التعديل } 
اللماح للللطات املختصة ابلتحقق من ريع اللاالت واحللاابت احملتفك هبا فيما يتعلق  '7'

 ويل؛بدارة نظام النقل الربي الد
قبول أي إجراء يرمي إىل حتقيق تلوية فعالة للمنازعات الناشائة عان االساتعمال غاري اللاليم  '8'

 أو االحتيايل لبطاقات النقل الربي الدويل، دون اللاوء إىل احملاكم، كلما أمكن ذلك؛
 اا، االمتثال الصارم لقرارات الللطات املختصة التابعة للطرف املتعاقد الذي يوجد فياه مقر  '9'

مان االتفاقياة واجلازء الثااين مان  6فيما يتعلق بلغاء اليصيج أو سحبه مبا يتماشى مع املاادة 
 من االتفاقية؛ 38 ذا املرفق، أو ابستبعاد األشخاص وفقا  للمادة 
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املوافقة على أن تنفذ  مانة رياع القارارات املعتمادة مان اللاناة اإلدارياة واجمللاس التنفياذي بقادر  '10'
 ن قد قبلت ا الللطات املختصة التابعة للطرف املتعاقد الذي يوجد فيه مقر اجلمعية.ما تكو 

، تلاااديد املباااالحل املشاااار إلي اااا يف 11طُلاااب مااان رعياااة  اااامنة، وفقاااا  لإلجااراء املباااني يف املاااادة ماال  -4
فاااق املكتااوب لالتطبقااا  ، وجااب علي ااا أن تُعلاام املنظمااة الدوليااة بتلقااي الطلااب، 8املااادة  ماان 2و 1الفقاارتني 

 . 6مكررا  من املادة  2للفقرة  1-مكررا   2-6-0املشار إليه يف املذكرة التفلريية 
يلغي الطرف املتعاقد الذي يوجد فيه مقر اجلمعية اليصيج هلا بصدار بطاقاات النقال الاربي الادويل  -5

متعاقاد أن يلغاي اليصايج، وابلعمل كضامن يف حالة عدم امتثاهلا هلاذه الشاروط واملتطلباات. وإذا قارر طارف 
 يصبح القرار انفذا  بعد ثالثة أش ر على األقل من دريخ اإللغاء.

ال ُُيال اليصاايج للامعيااة حتااحل الشااروط املبينااة أعاااله مبلااؤوليات تلااك اجلمعيااة والتزاماهتااا القانونيااة  -6
 مبوجب االتفاقية.

لبااات اإل ااافية الاايت قااد يرغااب كاال طاارف ابلشااروط واملتطالشااروط واملتطلبااات املبينااة أعاااله ال ُهاال  -7
 .يف فر  ا متعاقد
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 اجلزء الثاين

 اليصيج لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني ابستخدام
 بطاقات النقل الربي الدويل

  شروط واملتطلباتاحلد األد  لل

يف  فيمااا يلااي تو اايح احلااد األد  للشااروط واملتطلبااات الاايت جيااب أن يلااتوفي ا األشااخاص الراغبااون -1
 االنضمام إىل نظام النقل الربي الدويل:

صربة مثبتة أو على األقل مقدرة مالئمة للعمل يف جماال النقال الادويل املناتظم )حامال تارصيج للقياام  )أ(
  عمال النقل الدويل وما إىل ذلك(.

 و ع مايل سليم. )ب(
 دراية مثبتة يف جمال تطبيق اتفاقية النقل الربي الدويل. )ج(
 وجود خمالفات جليمة أو متكررة للتشريعات اجلمركية أو الضريبية.عدم  )د(
 تع د يف إعالن التزام مكتوب مقدم إىل اجلمعية  ن  ذا الشخج: () 

ُيتثاال جلميااع اإلجااراءات الشااكلية املطلوبااة مبوجااب االتفاقيااة، لااد  مكاتااب رااارك املغااادرة  ‘1‘
 ملقصد؛واملكاتب الواقعة يف طريق املرور ومكاتب رارك ا

مان االتفاقياة إذا  8مان املاادة  2و 1سيقوم بتلديد املبالحل امللتحقة، املذكورة يف الفقارتني  ‘2‘
 يف االتفاقية؛ 11من املادة  2طلبحل منه ذلك الللطات املختصة لشيا  مع الفقرة 

 {2012أيلول/سبتمرب  13، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.30التعديل }
لامعيات ابلتحقاق مان صاحة املعلوماات بشاأن احلاد األد  للشاروط واملتطلباات سيلمح ل ‘3‘

 أعاله، بقدر ما تلمح به التشريعات الوطنية. املذكور
جيااوز لللاالطات املختصااة التابعااة لألطااراف املتعاقاادة، كمااا جيااوز للامعيااات ذاهتااا، إدصااال شااروط  -2

النقااال الاااربي الااادويل، ماااا ه تقااارر اللااالطات  ومتطلباااات إ اااافية أشاااد صااارامة لللاااماح ابالنضااامام إىل نظاااام
 املختصة صالف ذلك.

 اإلجراءات
تقرر األطراف املتعاقدة، وفقا  للتشريعات الوطنية، اإلجراءات اليت جياب اتباع اا مان أجال االنضامام  -3

 .2و 1إىل نظام النقل الربي الدويل على أساق احلد األد  للشروط واملتطلبات املبني يف الفقرتني 
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 3ذ ذة تفس ية للفقذة م
 جلنة الرتخيص 9-2-3

هنةةاك توصةةية  ن ةةا  جلةةا  تةةذخيص وتنيةةة تضةةم ممثلةةني للسةةلطات املختصةةة واجلمعيةةات الوتنيةةة 
 واملنظمات األخذى املعنيةأل 

 {1999ش ان/ ربايذ  17  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل }
وع مااان درياااخ اليصااايج أو ساااحب اليصااايج ابساااتعمال تقاااوم اللااالطات املختصاااة، يف غضاااون أساااب -4

بطاقات النقل الربي الدويل، برسال تفاصيل صصائج كل شاخج إىل اجمللاس التنفياذي للنقال الاربي الادويل 
 طبقا  لليصيج النموذجي املرفق.

 4مذ ذة تفس ية للفقذة 
  مسةتو ية لل ةذون إ ا مةا 4الفقذة تذعترب ال ذون القانونية لتقدمي املعلومات  و قما هو م ني ع  9-2-4

استذخدمت على النحو املالئم التط يقات اقلكرتونية ال  وملعت ا امانة النقل الةربي الةدويل هلةذا 
 الغذا حتت إشذاة اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويلأل

 {2015 انو  الثاين/ينايذ   1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.32التعديل } 
كااانون األول/ديلاامرب،  مساااء ريااع األشااخاص   31تقااوم اجلمعيااة ساانواي  برسااال قائمااة  دثااة حاال  -5

  31املرصج هلم وكذلك األشخاص الذين سحب من م اليصيج. وترسل  ذه القائمة يف غضون أسبوع بعد 
 لس التنفيذي.كانون األول/ديلمرب إىل الللطات املختصة. وتقوم  ذه الللطات بتقدمي نلخة من ا إىل اجمل

 5مذ ذة تفس ية للفقذة 
 مع إدخال التغي ات الالزمةأل 5على الفقذة  4-2-9تنط   املذ ذة التفس ية  9-2-5

 {2015 انو  الثاين/ينايذ   1  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.32التعديل }  
حاد ذاتاه أي حاق يف احلصاول علاى فاليصيج ابالنضمام إىل نظام النقال الاربي الادويل ال يشاكل يف  -6

 بطاقات النقل الربي الدويل من اجلمعيات.
ُُينح اليصيج لشخج ابستعمال بطاقات النقل الربي الدويل ابحلد األد  للشروط واملتطلبات دون  -7

 اإلصالل مبلؤوليات ذلك الشخج والتزاماته القانونية مبوجب االتفاقية.
 ذا اتاقج -تعليقات على اجلز  الثاين 

 التّعاو  بني السلطات املختصة
  اجلةز  9للمذ ة   ستغالل بطاقات النقةل الةربي الةدويل و قةاا يتعل  ابلرتخيص ل خص ما اب يما 

يكةو  ال ّةخص الةذي املتعاقةد لدى الطةذة على السلطات املختصة يتعني الثاين م  االتفاقية  
طةذ هبةا علومةات ا  أتخةذ ع االعت ةار ايّ م  بةهاو قاتنةاا  املع ّ مقيماا   تةذة متعاقةد ،خةذ و قةاا ّذ
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ارتكةةةةاب خمالفةةةات متكةةةذرة لقةةةةانو  اجلمةةةاركأل ابلتةةةةايل  ومةةة  اجةةةةل عةةة   2مةةة  املةةةةادة  2للفقةةةذة 
السةةما  للطةةذة املتعاقةةد الةةذي يكةةو  ال ةةخص املعةة  مقيمةةاا او قاتنةةاا بةةه ابلنظةةذ ع األمةةذ  مةةا 

 يلألا ثذ ما ميك  م  التفاصين غُ  جيب ا  يتضم  هذا اقخطار 
؛ والوثيقة 68الفقذة   TRANS/WP.30/200الوثيقة ؛ و 76  الفقذة TRANS/WP.30/196الوثيقة }

TRANS/WP.30/AC.2/67   3واملذ     63الفقذة} 
 النقل الربي الدويلإجذا ات م  حملُ است عاد متع د نقل 

زا  قةوانني خطة ة إوتة  ارتكةب خمالفةة لكُ يسةت عد مة  نظةام النقةل الةربي الةدويل متع ةد نقةل 
السّةلطات اجلمذ يّةة ابسةتخدام تذوصَةى    بةهاو قاتناا  يكو  مقيماا الذي  اجلمارك على ارا ال لد

مة   1الفقةذة احكةام مة   د( بةدالا 1  اجلةز  الثةاين  الفقةذة 9واملذ ة   6بنةود املةادّة م   4الفقذة 
 أل38املادة 

؛ والوثيقة 68  الفقذة TRANS/WP.30/200؛ والوثيقة 77  الفقذة TRANS/WP.30/196الوثيقة }
TRANS/WP.30/AC.2/67   3واملذ     63الفقذة} 
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 ةاليصيج النموذجي استمارة

  ................................ البلد: 
  ........................................  اسم اجلمعية:

  .................................... الللطة املختصة:

 اجلمعيات الوتنية و/او السلطات املختصة متلقها

 رقةم
 اهلوية

 اسم ال خص/
 املقسسة

 عنوا  مقذ األعمال
 التجارية

ورقم نقطة االتصال 
 الدخول ورقم اهلاتف
 والفا س والربيد

تسجيل األعمال 
 التجارية او رقم

 *الذخصة
 سحب الرتخيص ع

 **وقت ساب 
اتري  
 **الرتخيص

 اتري  سحب
 اخلتم/التوقيع **الرتخيص

         
         
         
 إ ا  ا  متاحااأل *
 ألعند االقتضا  **

املارصج اجلمعياة ترسال ية إىل اللالطات املختصاة عان كال شاخج جيب على األقل تقدمي املعلومات التال 
 :{2018لوز/يوليه  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.34التعديل }هلا طلب ترصيج بشأنه 

رقم اهلوية الفردية والشخصية الوحيد امللاَند للشاخج مان اجلمعياة الضاامنة )ابلتعااون ماع املنظماة  -
 ا اجلمعية( وفقا  لشكل منلق. وحتدد اللانة اإلدارية شكل رقم اهلوية.الدولية املنتلبة إلي 

 {2006نيلان/أبريل  1، ودصل حيز النفاذ يف ECE/TRANS/17/Amend.26التعديل } 
 اسم وعنوان الشخج أو املؤسلة )ويف حالة املؤسلة التاارية تقدم أيضا  أمساء املديرين امللؤولني(. -
طبيعااي املرصااااج لااه أن يقادم معلومااات عاان عمليااة النقاال الااربي الاادويل ج اة االتصااال )الشااخج ال -

 إىل الللطات اجلمركية واجلمعيات( مع األرقام الكاملة لل اتف والفاكس والربيد اإللكيوين.
 رقم التلايل التااري أو رقم رصصة النقل الدويل أو غري ذلك )إذا كان متاحا (. -
ان ذلااك واردا ( مبااا يف ذلااك التااواريخ وطااول ماادة سااحب اليصاايج يف وقااحل سااابق )إذا كاا -

 سحب اليصيج وطبيعته.
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 تعلي  على استمارة الرتخيص النمو جية
 شكل الذقم التعذيفُ اخلاص والوحيد

بطاقةات النقةل الةربي الةدويل حلةاملُ تعذيفةُ اللةذقم لقذرت اللجنة اقدارية األخةذ ابل ةكل التةايل 
  9بطاقات النقل الربي الةدويل عمةالا  حكةام املذ ة  هلم ابستخدام مذخص على اهنم اشخاص 

 م  اتفاقية النقل الربي الدويل:  اجلز  الثاين
"AAA/BBB/XX...X"  

 يةه لألشةخاص ابسةتخدام بطاقةات يةذّخص رمزاا ثالثةُ احلةذوة لل لةد الةذي  "AAA"متثل  حيال
وتذن ةذ ليةة لتوحيةد املقةاييسأل الدو النقل الربي الدويل مت ياا مع نظام التصنيف املعتمد ع املنظمة 

للدول األتذاة ع اتفاقية النقةل الةربي الةدويل  مذ ة  ابلنس ة ابنتظام قائمة  املة بذموز ال لدا  
 جبداول اعمال اللجنة اقدارية وتقاريذها الذييةأل

ة بطاقةالرتخيص حلامةل م  خالهلا مت رمزاا ثالثُ األرقام للذابطة الوتنية ال   "BBB" متثل حيالو 
النقةةل الةةربي الةةدويل ابسةةتخدام ا  مت ةةياا مةةع نظةةام التصةةنيف الةةذي ان ةةأته املنظمةةة الدوليةةة  ات 
الصةةلة الةة  تنتمةةُ إلي ةةا الذابطةةة  مبةةا يةةو ذ تعذيفةةاا ال لةة س  يةةه لكةةل رابطةةة وتنيةةةأل وتن ةةذ ابنتظةةام 

 ذها الذييةألقائمة  املة بذموز الذابطات الوتنية   مذ   جبداول اعمال اللجنة اقدارية وتقاري
لةةةةه املةةةذّخص ارقةةةام( تعةةةذة ال ةةةخص  10 اهمتعاق ةةةة  حبةةةد اقصةةةارقامةةةاا  "XX...X" متثةةةل وحيةةةال

مةة  اتفاقيةةة النقةةل الةةربي     اجلةةز  الثةةاين9ابسةةتخدام بطاقةةة نقةةل بةةذي دويل عمةةالا  حكةةام املذ ةة  
الةذي حةط إ ا مل يعةد ال ةخص   تعذيفةُ ال جيةوز اسةتخدامه مةذة اخةذىرقم الدويلأل ومط صدر 

 حامالا ل طاقة نقل بذي دويلألالذقم لةه هذا اذسند 
  TRANS/WP.30/AC.2/77الوثيقةةةةةةةةة و ؛ 2واملذ ةةةةةةةة    36  الفقةةةةةةةةذة TRANS/WP.30/218الوثيقةةةةةةةةة }

 {3 واملذ    51 الفقذة
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 اجلزء الثالث

، بتويل ملؤولية التنظيم 6دولية، على النحو املشار إليه يف املادة اللمنظمة اليصيج ل
 النقل الربي الدويل وتوزيع اوطباعة بطاقات لنظام  مان دويل وحلن سريه  الفعال

 الشروط واملتطلبات

الشروط واملتطلبات اليت يتعني على املنظمة الدولية االمتثال هلا لكي أتذن هلاا اللاناة اإلدارياة، وفقاا   -1
ال لنظاام  اامان دويل وحلان سااريه مان االتفاقيااة، بتاويل ملاؤولية التنظاايم الفعا 6مكاررا  ماان املاادة  2للفقارة 

 وطباعة بطاقات النقل الربي الدويل وتوزيع ا  ي:

إثبات الكفاءة امل نية وسالمة الو ع املايل من أجل التنظيم الفعال لنظام  امان دويل وحلان ساريه  )أ(
سانوية والقدرات التنظيمية للوفااء ابلتزاماهتاا مبوجاب االتفاقياة عان طرياق تقادمي بيااانت مالياة موحادة 

 ُمراَجعة حلب األصول من مراجعي حلاابت ملتقلني معيف هبم دوليا ؛
 عدم وجود خمالفات صطرية أو متكررة للتشريعات اجلمركية أو الضريبية. )ب(
 مبوجب اليصيج، تقوم املنظمة الدولية مبا يلي: -2
عية الوطنية املنتلبة إىل املنظمة تزويد األطراف املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل عن طريق اجلم )أ(

 الدولية بُنلخ مصد قة من عقد الضمان العام وإثبات تغطية الضمان؛
تزويااد اهليئااات املختصااة التفاقيااة النقاال الااربي الاادويل مبعلومااات عاان القواعااد واإلجااراءات احملااددة  )ب(

 للامعيات الوطنية من أجل إصدار بطاقات النقل الربي الدويل؛
اهليئاااات املختصاااة التفاقياااة النقااال الاااربي الااادويل، سااانواي ، ببيااااانت بشاااأن املطالباااات املقدماااة، تزوياااد  )ج(

 العالقة، أو امللددة أو امللّواة بدون دفع؛ أو
تزويااد اهليئااات املختصااة التفاقيااة النقاال الااربي الاادويل مبعلومااات كاملااة ودمااة عاان سااري نظااام بطاقااات  )د(

ى ساابيل املثااال ال احلصاار، ابملعلومااات املوثوقااة القّيمااة املتعلقااة النقاال الااربي الاادويل، وال ساايما، علاا
ابالجتا ات اللائدة فيما ُيج عدد عملياات بطاقاات النقال الاربي الادويل غاري املنت ياة، واملطالباات 
املقدمة، أو املوجودة قيد التلوية، أو املدفوعة أو اليت ُسويحل بدون دفع الايت قاد تثاري شاواغل فيماا 

صحيح لنظام بطاقات النقل الربي الدويل أو الايت قاد تفضاي إىل مصااعب يف اساتمرار ُيج اللري ال
 سري نظام  ماهنا الدويل؛

تزويد اهليئات املختصة التفاقية النقل الربي الدويل ببياانت إحصائية عان عادد بطاقاات النقال الاربي  ) (
 الدويل اليت ُوزعحل على كل طرف متعاقد، مصنفة  حلب النوع؛
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يد اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل بتفاصايل ساعر التوزياع الاذي تطبقاه املنظماة الدولياة لكال تزو  )و(
 نوع من بطاقات النقل الربي الدويل؛

 اهاذ ريع اخلطوات املمكنة للحد من صطر تزوير بطاقات النقل الربي الدويل؛ )ز(
في ا عن عيب أو قصور يف بطاقات النقل اهاذ اإلجراء التصحيحي املالئم يف احلاالت اليت ُيكشف  )ح(

 الربي الدويل وإبالر اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل هبذه احلاالت؛
املشاركة الكاملة يف القضااي اليت يُادعى في اا اجمللاس التنفياذي للنقال الاربي الادويل إىل تيلاري تلاوية  )ط(

 للمنازعات؛
الربي الدويل فورا   ي مشكلة تنطاوي علاى أعماال تزويار  احلرص على إبالر اجمللس التنفيذي للنقل )ي(

 أو صعوابت أصر  متعلقة بتطبيق اتفاقية النقل الربي الدويل؛
من االتفاقية،  10إدارة نظام مراقبة دفاتر النقل الربي الدويل، على النحو املنصوص عليه يف املرفق  )ك(

نظمااة الدولياااة واللااالطات اجلمركياااة، وإباااالر إىل جانااب اجلمعياااات الضاااامنة الوطنياااة املنتلااابة إىل امل
 األطراف املتعاقدة واهليئات املختصة لالتفاقية ابملشاكل القائمة يف النظام؛

تزوياااد اهليئاااات املختصاااة التفاقياااة النقااال الاااربي الااادويل بحصااااءات وبيااااانت بشاااأن أداء األطاااراف  )ل(
 ؛10رفق املتعاقدة فيما يتعلق بنظام املراقبة املنصوص عليه يف امل

 6 مكررا  من املادة 2إبرام اتفاق مكتوب، قبل التاريخ املؤقحل للراين اليصيج املمنوح وفقا  للفقرة  )م(
ماان االتفاقيااة أو جتديااده بشاا رين علااى األقاال، مااع أمانااة اللانااة االقتصااادية ألورواب، بتفااويي ماان 

 ا احملددة يف  ذه الفقرة؛اللانة اإلدارية وابمس ا، ويتضمن قبول املنظمة الدولية لواجباهت
ملك ساالت وحلاابت ملتقلة تتضامن املعلوماات والواثئاق الايت هتام تنظايم وساري نظاام الضامان  )ن(

 الدويل وطباعة وتوزيع بطاقات النقل الربي الدويل؛
تقادمي تعاوهناا الكاماال واحلياع، مباا يف ذلااك علاى سابيل املثااال ال احلصار، تيلاري وصااول دوائار األماام  )ق(

تحدة املختصة أو أي كيان آصر خمتج إىل اللاالت واحللاابت املشار إلي اا أعااله. والقياام، يف امل
ريااع األوقااات، بتيلااري عمليااات التفتاايش واملراجعااة اإل ااافية الاايت تضااطلع هبااا نيابااة عاان األطااراف 

 مكررا ؛ 8من املادة  6و 5، الفقردن 8املتعاقدة، عمال  ابملرفق 
مراجاع صاارجي ملاتقل للحلااابت للقياام بعملياات املراجعاة اللانوية لللااالت  االستعانة  دمات )ع(

واحللاابت املشار إلي ا يف الفقرة الفرعية )ن(. وتتم املراجعة اخلارجية طبقا  للمعاايري الدولياة ملراجعاة 
 احللاابت وتفضي إىل تقرير مراجعة سنوي وصطاب إدارة يقد مان إىل اللانة اإلدارية.

( أشا ر، 3ُهطر رعية  امنة املنظمة الدولية ابملطالبة بدفع، تقوم املنظمة، يف غضون ثالثاة )عندما  -3
 ببالر اجلمعية الضامنة مبوقف ا من املطالبة.
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كل املعلومات الايت حتصال علي اا املنظماة الدولياة مبوجاب االتفاقياة، بطريقاة مباشارة أو غاري مباشارة،  -4
تقدُي ا، مشمولٌة بواجب سر امل نة وال ُتلتخدم أو جُت  از ألي غارض جتااري وتكون سرية بطبيعت ا أو بطريقة 

وال ألي غرض آصر غري الذي ُقدمحل له وال ُتكَشف ألي طرف اثلاث دون إذن صاريح مان الشاخج املعاع 
أو اللااالطة الااايت قااادمحل املعلوماااات. بياااد أناااه جياااوز دون إذن كشاااف  اااذه املعلوماااات لللااالطات املختصاااة 

اقدة يف  ذه االتفاقية، إذا كان  نااك تارصيج باذلك أو إلازام باه عماال   حكاام القاانون الاوطع لألطراف املتع
أو الدويل أو إذا كان ذلك يف سياق إجراءات قانونية. ويكون كشاف املعلوماات أو تبليغ اا يف إطاار االمتثاال 

 التام لألحكام اللارية فيما ُيج محاية البياانت.
يف حالااة عاادم  6مكااررا  ماان املااادة  2 إلغاااء اليصاايج املمنااوح وفقااا  للفقاارة للانااة اإلداريااة احلااق يف -5

 ا  االمتثال للشروط واملتطلبات املذكورة أعاله. وإذا قررت اللانة اإلدارية إلغاء اليصيج، يصابح القارار انفاذ
 بعد ستة أش ر على األقل من دريخ اإللغاء.

 وط املبينة أعاله مبلؤوليات املنظمة والتزاماهتا مبوجب االتفاقية.ال ُُيل اليصيج ملنظمة دولية مبوجب الشر  -6
 {2013تشرين األول/أكتوبر  10يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.31التعديل }
 {2018لوز/يوليه  1يف  النفاذ، ودصل حيز ECE/TRANS/17/Amend.34التعديل }
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 *10املرفق 
 دةاات املعتمااادة توفري ا للامعياااراف املتعاقااااومات اليت يتعني على األطالااملع

 مكررا ( 2-6مكررا  اثنيا ( وللمنظمة الدولية )مبوجب املادة  42)مبوجب املادة 

ذه االتفاقيةةة  ي ةةرتن هبةة 9مةة  اجلةةز  األول مةة  املذ ةة   ‘3‘3  والفقةةذة 6مةة  املةةادة  1مبقتضةةى احكةةام الفقةةذة  
هلم ابلوصةول إىل نظةام النقةل الةربي ص املذخا ستتحق  ابستمذار م  ا  األشخاص املعتمدة ا  تتع د  هناجلمعية م  

 م  االتفاقيةأل 9املنصوص عليه ع اجلز  الثاين م  املذ   احلد األد  للشروط واملتطلبات الدويل قد استو وا 
ظمةةةة دوليةةةة معتمةةةدة األعضةةةا   ي ةةةا وو ةةةا ا مبسةةةقولياهتا  مناجلمعيةةةات وتقةةةوم املنظمةةةة الدوليةةةة  ابلنيابةةةة عةةة   

   ن ا  نظام ملذاق ة بطاقات النقل الربي الدويل للحفاا على ال يارت 6مكذراا م  املادة  2مبوجب احكام الفقذة 
ال  حتيل ا هيئات اجلمارك وتطلع علي ا الذابطات وإدارات اجلمارك  يما يتعل  ابنت ا  عمليات النقل الربي الةدويل 

مك  الذابطةةات مةة  الو ةةا  بتع ةةداهتا بفعاليةةة  تقةةدم األتةةذاة املتعاقةةدة معلومةةات إىل ع مكاتةةب املقصةةدأل وحةةط تةةت
 نظام املذاق ة و قاا لكجذا  التايل:

حتيةةل هيئةةات اجلمةةارك إىل منظمةةة دوليةةة او إىل اجلمعيةةات الوتنيةةة الضةةامنة  إ  امكةة  عةة  تذيةة  املكاتةةب  (1 
ا س  الربيةةةد اقلكةةةرتوين  ومةةةا إىل  لةةةمل(  وإ  امكةةة  املذ زيةةةة او اققليميةةةة و سةةةذع وسةةةائل االتصةةةال  الفةةة

يوميةةاا  املعلومةةات التاليةةة  حةةد اد  ع صةةيغة موحةةدة بصةةدد مجيةةع بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل الةة  تقةةدم 
 ( م  االتفاقية:1 1إىل مكاتب اجلمارك ع املقصد   ما هو حمدد ع املادة 

 الذقم املذجعُ ل طاقة النقل الربي الدويل؛  ا(
 اتري  ورقم التسجيل ع د رت اجلمارك؛  ب(
 االسم او رقم مكتب اجلمارك ع املقصد؛   (
مةة   28-24التةةاري  والةةذقم املذجعةُة املةةذ ورا  ع شةة ادة انت ةةا  عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  اخلةةارت   د(

 ع ال ند  ب((؛( ع مكتب اجلمارك ابملقصد  إ ا اختلفا ع  التاري  والذقم الواردي  2 القسيمة رقم
 االنت ا  اجلزئُ او التام؛ ( ه
انت ةةةا  عمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل املعتمةةةدة بةةةتحفظ او بةةةدو  حتفةةةظ لةةةدى مكتةةةب اجلمةةةارك ع   و(

 م  االتفاقية؛ 11و 8املقصد مع عدم املسا  ابملادتني 
 معلومات او مستندات اخذى  اختياري(؛  ز(
 رقم الصفحةأل   (

__________ 

 أل}2006،ب/اغسطس  12  ودخل حيز النفا  ع ECE/TRANS/17/Amend.27التعديل { *
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رة التسةةةوية النمو جيةةةة الةةةواردة ع امللحةةة  إىل هيئةةةات اجلمةةةارك مةةة  جانةةةب اجلمعيةةةات جيةةةوز إرسةةةال اسةةةتما (2 
 الوتنية او املنظمة الدولية:

ع حالة التضارب بني ال يارت ا الة وتلمل الواردة ع القسيمات املوجودة ع بطاقة النقةل الةربي   ا(
 الدويل املستعملة؛ او

 دة بطاقة النقل الربي الدويل املستعملة إىل اجلمعية الوتنيةألع حالة عدم إحالة اية بيارت وإعا  ب(
تذد هيئات اجلمارك على تل ات التسةوية إ  امكة   عةادة اسةتمارة التسةوية النمو جيةة مملةو ة علةى النحةو  

 الواجب ع اقذب وقت ممك أل
ت  لتغطيةة العمليةة امل ةار تربم هيئات اجلمةارك واجلمعيةات الوتنيةة الضةامنة اتفاقةاا يتم ةى مةع القةانو  الةو  (3 

 إلي ا اعاله ب أ  ت ادل ال يارتأل
تةةو ذ املنظمةةةة الدوليةةة هليئةةةات اجلمةةةارك سةة يل االتةةةالع علةةةى قاعةةدة بيةةةارت بطاقةةةات النقةةل الةةةربي الةةةدويل  (4 

 املنت ية وعلى قاعدة بينات بطاقات النقل الربي الدويل ابتلة املفعولأل
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 ملحق
 

 مقدم طلب التوفيق ا ُيلؤ  استمارة تلوية منوذجية

 املقصد:

 مكتب مجارك املقصد: مكتب اجلمارك اققليمُ  اختياري(:

 االسم: االسم:

 اتري  االستالم: اتري  االستالم:

 التاري :

 اخلتم:
 التاري :
 اخلتم:

 أتكيد االبياانت الواجب 
 بيارت نظام املذاق ة   بطاقة النقل الربي الدويل  مصدر ال يارت

قةةةةةةةةةةةم إحالةةةةةةةةةةةة ر 
بطاقةةةةةةة النقةةةةةةل 
 الربي الدويل

اسةةةةةةةةةةةةةم او رقةةةةةةةةةةةةةةم 
مكتةةةةةةةب مجةةةةةةةارك 

 املقصد*

 ُ املةةةةةةةةةذ ور ع الةةةةةةةةةذقم املذجعةةةةةةةةة
شةةةةة ادة انت ةةةةةا  عمليةةةةةة النقةةةةةل 

-24الةةربي الةةدويل  اخلةةارت 
( ع 2يصةةةال رقةةةم اقمةةة   28

 مكتب مجارك املقصد*

التةةاري  املةةذ ور ع شةة ادة 
انت ةةا  عمليةةةة النقةةل الةةةربي 
الةةةدويل ع مكتةةةب مجةةةارك 

 قصد*امل

 انت ا  جةزئُ/ رقم الصفحة
 اتم

انت ةةةةةةةةا  عمليةةةةةةةةة النقةةةةةةةةل 
الةةةةةربي الةةةةةةدويل املعتمةةةةةةد 
 بتحفظ او بةدو  حتفةظ
ع مكتةةةةةةةةةةةةةةب مجةةةةةةةةةةةةةةارك 

 املقصد

عةةدد الطةةذود 
  اختياري(

        
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ ها:  بطاقة النقل الربي الدويلقسيمات نسخة ع    الضميمات:

 مكتب رارك املقصدرد 

 اي إشارة تدل علىعدم وجود    التصويب   التأ يد  

 انت ا  عملية النقل الربي الدويل ادره(التصوي ات  يذجى إدخال  

الةةةةةذقم املذجعةةةةةُة 
 طاقةةةةةةةة النقةةةةةةةل ل

 الربي الدويل

اسةةةةةةةةةةةةةةةم او رقةةةةةةةةةةةةةةةةم 
مكتةةةةةةةةةب مجةةةةةةةةةارك 

 *املقصد

 ُ ع  املةةةةةةةةةذ ورالةةةةةةةةةذقم املذجعةةةةةةةةة
شةةةةة ادة انت ةةةةةا  عمليةةةةةة النقةةةةةل 

-24الةةربي الةةدويل  اخلةةارت 
( ع 2يصةةةال رقةةةم اقمةةة   28

 مكتب مجارك املقصد*

التةةاري  املةةذ ور ع شةة ادة 
انت ةةا  عمليةةةة النقةةل الةةةربي 
الةةةدويل ع مكتةةةب مجةةةارك 

 املقصد*

 انت ا  جةةزئُ/ رقم الصفحة
 اتم

انت ةةةةةةةةا  عمليةةةةةةةةة النقةةةةةةةةل 
الةةةةةربي الةةةةةةدويل املعتمةةةةةةد 

 و  حتفةظبتحفظ او بةد
ع مكتةةةةةةةةةةةةةةب مجةةةةةةةةةةةةةةارك 

 املقصد

عةةةةدد الطةةةةذود 
  اختياري(

        
  التعليقات:
 ختم وتوقيع مكتب مجارك املقصد: التاري :

 

 مكتب اجلمارك املركزي )اصتياري(

 التعليقات:
 

 اخلتم و/او التوقيع التاري :
   

__________ 

 حذ ة النقل الربي الدويلألالذي تنت ُ  يه  مكتب مجارك املقصدا  هذه ال يارت ت   إىل يذجى مالحظة  *
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 1975األطراف املتعاقدة يف اتفاقية النقل الربي الدويل،  -3

 املتعاقدة األطراف
 للنقل الربي الدويل:  عملية مرور عابرإقامة البلدان اليت ُيكن مع ا 

  (2018نيسا /ابذيل  18ع  
 ا غانستا  ا غانستا 

 ال انيا ال انيا
 - اجلزائذ
 ارمينيا ارمينيا
 النمسا النمسا

 ا ربيجا  ا ربيجا 
 بيالرو  بيالرو 
 بلجيكا بلجيكا

 وسنة واهلذسملال  ال وسنة واهلذسمل
 بلغاراي بلغاراي
 -  ندا
 - شيلُ
  ذواتيا  ذواتيا
 قربص قربص

 اجلم ورية الت يكية اجلم ورية الت يكية
 الدامنذك الدامنذك
 إستونيا إستونيا
  نلندا  نلندا
  ذنسا  ذنسا

 جورجيا جورجيا
 املانيا املانيا
 اليور  اليور 
 هنغاراي هنغاراي
 - اهلند
 - ونيسياإند

 اقسالمية( -إيذا   مج ورية  اقسالمية( -إيذا   مج ورية 
 يذلنداا يذلنداا

 إسذائيل إسذائيل
 إيطاليا إيطاليا
 األرد  األرد 

  ازاخستا   ازاخستا 
 الكويت الكويت

 ق غيزستا  ق غيزستا 
 التفيا التفيا
 ل نا  ل نا 

__________ 

 بنا  على املعلومات املقدمة م  االحتاد الدويل للنقل الربيأل *
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 املتعاقدة األطراف
 للنقل الربي الدويل:  عملية مرور عابرإقامة البلدان اليت ُيكن مع ا 

  (2018نيسا /ابذيل  18ع  
 لي  اي لي  اي
 ليتوانيا ليتوانيا

 لكسمربغ لكسمربغ
 مالطة مالطة

 مولدو ا مولدو ا
 منغوليا منغوليا
 املغذب املغذب

 اجل ل األسود اجل ل األسود
 املغذب املغذب
 هولندا هولندا
 النذويج النذويج

 اب ستا  اب ستا 
 - مج ورية الصني ال ع ية

 بولندا بولندا
 الربتغال الربتغال

 - قطذ
 - مج ورية  وراي

 رومانيا انياروم
 االحتاد الذوسُ االحتاد الذوسُ

 صذبيا صذبيا
 سلو ا يا سلو ا يا
 سلو ينيا سلو ينيا
 إس انيا إس انيا

 - دولة  لسطني
 السويد السويد
 سويسذا سويسذا

 اجلم ورية العذبية السورية اجلم ورية العذبية السورية
 تاجيكستا  تاجيكستا 

 سابقاا مج ورية مقدونيا اليوغوسال ية  سابقاا  ية مج ورية مقدونيا اليوغوسال
 تونس تونس
 تذ يا تذ يا

 تذ مانستا  تذ مانستا 
 او ذانيا او ذانيا

 اقمارات العذبية املتحدة اقمارات العذبية املتحدة
 اململكة املتحدة اململكة املتحدة

 - الوالايت املتحدة األمذيكية
 - اوروغواي
 ستا اوزبك اوزبكستا 

 - االحتاد األورو 
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 1975القرارات والتوصيات املتعلقة ابتفاقية النقل الربي الدويل،  -4

 49القرار رقم 
 العابر للنقل الربي الدويل التدابري القصرية األجل لضمان أمن وكفاءة أداء نظام املرور

 ة املؤثّرةالفرقة العاملة املعنية ابمللائل اجلمركي 1995آذار/مارق  3اعتمدته يف 
 تابعة للانة األمم املتحدة االقتصادية ألوروابال على النقل

 إّ  الفذقة العاملة املعنية ابملسائل اجلمذ ية املقثّوذة على النقل  
إ  تق د ا ية األدا  السلس والفعال لالتفاقية اجلمذ ية ب أ  النقل الدويل لل ضائع مبوجب بطاقات النقةل  

 ( بغية تس يل النقل الدويل والتجارة الدولية 1975النقل الربي الدويل   الربي الدويل  اتفاقية
وإ  يساورها القل  إزا  حجم االحتيال والت ذيب ع اجملال اجلمذ ُ ع إتار نظام املذور العابذ للنقل الربي  
  1975يعذا للخطذ تداب  التس يل املنصوص علي ا ع اتفاقية النقل الربي الدويل   الدويل  مما
وعزماا من ا على محاية نظام املذور العةابذ للنقةل الةربي الةدويل  الةذي يسة ل تنميةة التجةارة  وخاصةة احلذ ةة  

 الدولية لل ضائع 
واقتناعةةةاا من ةةةا    نظةةةام املةةةذور العةةةابذ للنقةةةل الةةةربي الةةةدويل ال ميكةةة  محايتةةةه إال مةةة  خةةةالل عمةةةل م ةةةرتك  

العابذ للنقل الربي الدويل  سلطات اجلمارك واجلمعيات الوتنيةة الضةامنة ومتضا ذ تقوم به مجيع اتذاة نظام املذور 
والقائمة  صدار ال طاقات  واالحتاد الدويل للنقل الربي  وشذ ات التأمني(  وبةذلمل يعتةرب مة  الضةذوري اساسةاا ا  

 يكو  هناك ت ادل مفتو  للمعلومات ب أ  مجيع اوجه هذا النظام 
    ةةُ تقةةذر ابقمجةةاع وملةةع التةةداب  التاليةةة القصةة ة 1975النقةةل الةةربي الةةدويل  وإ  تنتظةةذ تنقةةييف اتفاقيةةة  

األجةةةل لتقةةةوم بتنفيةةةذها   سةةةذع مةةةا ميكةةة   السةةةلطات املختصةةةة التابعةةةة لألتةةةذاة املتعاقةةةةدة ع اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي 
 :1975الدويل  

بطذيقةةة احتياليةةة  ولتعجيةةل ا الةة  يةةتم إصةدارهمة  اجةةل تسةة يل الك ةف عةة  بطاقةةات النقةةل الةربي الةةدويل  -1
بقةةدر مةةا ميكةة  وت قةةاا للمتطل ةةات     قةةد تذغةةب األتةةذاة املتعاقةةدة ع ا  تن ةةيفعمليةةة التصةةفيةإجةةذا ات 

 قدارة بطاقات النقل الربي الدويل؛مذ زية الوتنية  مكاتب او إجذا ات 
 نقل بضائع حساسة؛ والتفتي  ع حالةللتصفية على األتذاة املتعاقدة ا  تقيم إجذا ات معجلة  -2
على األتذاة املتعاقةدة واالحتةاد الةدويل للنقةل الةربي اختةا  مجيةع اخلطةوات الالزمةة لضةما  اقسةذاع  عةادة  -3

استحداري بطاقات النقل الربي الدويل املخصصة ل حنات "الكحول/الت م"  ومع ا ملمارت مب لم حمدد 
 ال حنات ا تمل تعذمل ا للمخاتذ؛تعكس 
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مكاتةب مجةارك املقصةد او اخلةةذو  إعةةادة تةذاة املتعاقةدة  مة  خةةالل الالئحةة الوتنيةة املالئمةة  تضةم  األ -4
او مكاتةةب مجةةارك املغةةادرة او الةةدخول   سةةذع املذ زيةةة إىل املكاتةةب  2بطاقةةة النقةةل الةةربي رقةةم قسةةيمات 

 ميك  وع موعد ال يتجاوز  سة اايم عمل عقب إجناز عملية النقل الربي الدويل؛ ما
مةةة  اجةةةل تسةةة يل الذقابةةةة اجلمذ يةةةة علةةةى شةةةحنات الت ةةةم والكحةةةول  قةةةد تذغةةةب األتةةةذاة املتعاقةةةدة  و قةةةاا  -5

للممارسةةات اقداريةةة الوتنيةةة  ع حتديةةد عةةدد املكاتةةب اجلمذ يةةة املةةذخص هلةةا بق ةةول بطاقةةات النقةةل الةةربي 
 الدويل املخصصة ل حنات "الت م/الكحول"؛

االت نقةةل الت ةةم والكحةةول و ةةذلمل ال ضةةائع األخةةذى احلساسةةة الةة  تضةةم  األتةةذاة املتعاقةةدة انةةه ع حةة -6
خةتم حتةت على الفور تقدمي معلومات مس قة ع  نقل مثل هذه ال ضةائع يتم السلطات املختصة  حتددها 

 مجذ ُ  م  مكتب مجارك املغادرة او الدخول إىل مكتب مجارك املقصد او اخلذو ؛
  تقوم األتذاة املتعاقدة بوملةع مواصةفات للحةدود 1975الربي الدويل  م  اتفاقية النقل  20عمالا ابملادة  -7

اختةام حتةت واحلةاوايت ع حالةة النقةل ا  تسةلك ا املذ  ةات الربيةة الزمنية  وبقدر ما ميك   للطذق ال  جيةب 
 حلةا  ويذطلةب السةلطات املختصةةأل حتةددها مجذ ية  للت م والكحول و ذلمل ال ضائع احلساسة األخذى الة  

 ألاألحكام م  األتذاة املتعاقدة ا  تفذا عقوابت و قاا للقانو  الوت  ع حالة عدم احرتام هذه
  ممةا يتةييف 1975مة  اتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل   38احكةام املةادة على تط ية  األتذاة املتعاقدة تس ذ  -8

ألي شةخص مذةدا  ابلنسة ة   1975هةذه االتفاقيةة  ذصةة إعمةال إمكانية االست عاد املققةت او الةدائم مة  
 على النقل الدويل لل ضائع؛املنط قة قوانني اجلمارك الوتنية او الالئحة لابرتكاب انت اك خط  

تتخةةذ األتةةذاة املتعاقةةدة مجيةةع التةةداب  الالزمةةة لتجنةةب سةةذقة وإسةةا ة اسةةتعمال األختةةام اجلمذ يةةة  وتعمةةل  -9
 اص للحيلولة دو  تزويذ األختام اجلمذ ية؛م  اخلاآلرب احل  مثل احلديثةتكنولوجيات العلى استعمال 

تط يةةة  التطلةةةب األتةةةذاة املتعاقةةةدة إىل االحتةةةاد الةةةدويل للنقةةةل الةةةربي واجلمعيةةةات الوتنيةةةة الضةةةامنة  تةةةوخُ  -10
داريةة عنةد إصةدار بطاقةات النقةل الةربي الةدويل  بغيةة التأ ةد إىل اقصةى حةد اقضةواب  اللمعاي  و لصارم ال

 زاهة متع دي النقل؛ممك  م   فا ة ون
تكثف األتذاة املتعاقدة للمذور العابذ ت ادل املعلومات واالستخ ارات ب ةأ  هةذا النظةام  يمةا بين ةا و قةاا  -11

مذ زيةةةة ملكا حةةةة االحتيةةةال داخةةةل السةةةلطات املختصةةةةأل نقاتةةةاا للت ةةةذيعات الوتنيةةةةأل وتن ةةةيف هلةةةذا الغةةةذا 
   سةةذع مةةا ميكةة  إىل امانةةة جلنةةة والفةةا سارقةةام اهلةةاتف وتذسةةل عنةةاوي  هةةذه النقةةان املذ زيةةة  مبةةا ع  لةةمل 

 األمم املتحدة االقتصادية ألورواب م  اجل إعداد دليل دويلأل
تدعو األتذاة املتعاقدة إىل النظذ بعناية ع مقرتحات االحتاد الدويل للنقل الربي ب أ  إعمال نظم ت ةادل  

لةةدويل  الةة  حتيل ةةا إلي ةةا امانةةة اللجنةةة االقتصةةادية ألورواب  بغيةةة ال يةةارت اقلكرتونيةةة قدارة بطاقةةات النقةةل الةةربي ا
 اعتمادها ا تمل؛ 
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 1تطلب مة  األتةذاة املتعاقةدة ع االتفاقيةة ا  حتةي  األمةني التنفيةذي للجنةة االقتصةادية ألورواب  حبلةول  
   علماا بق وهلا هلذا القذار؛1995 يونيه حزيذا /
نةةة األمةةم املتحةةدة االقتصةةادية ألورواب إحاتةةة مجيةةع األتةةذاة املتعاقةةدة ع تطلةةب إىل األمةةني التنفيةةذي للج 

   علماا بق ول هذا القذارأل1975اتفاقية النقل الربي الدويل  
 49ق لت ال لدا  التالية القذار رقم 

 بيالرو  النمسا
 بلغاراي بلجيكا
 اجلم ورية الت يكية  ذواتيا
 إستونيا الدامنذك
  ذنسا  نلندا
 اليور  املانيا

 اقسالمية( -إيذا   مج ورية  هنغاراي
 إيطاليا ايذلندا
 التفيا األرد 
 لكسمربغ ليتوانيا
 النذويج هولندا
 الربتغال بولندا
 االحتاد الذوسُ رومانيا

 سلو ينيا سلو ا يا
 السويد إس انيا
 تذ يا سويسذا

 االحتاد األورو  اململكة املتحدة
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 توصية

 خلاصة ابلبضائع يف بطاقات النقل الربي الدويلتطبيق رموز النظام املنلق ا
 ، 1975لعام  التوصية اليت اعتمدهتا اللانة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل

 *2008كانون الثاين/يناير   31يف 
 إ  اللجنة اقدارية   
 ع العابذة  احلاجة إىل تط ي  تداب   عالة قدارة املخاتذ وتقييم ا  يما يتعل  ابل ضائإ  تق د  
ا  اي عمليةةةة للنقةةةل الةةةربي الةةةدويل يسةةة ق ا عةةةادةا إعةةةال  تصةةةديذ حيتةةةوي علةةةى الذمةةةز  وإ  تضةةةع ع اعت ارهةةةا 

 السلعُ لل ضائع ت قاا لالتفاقية الدولية املتعلقة ابلنظام املنس  لتوصيف السلع وتذميزها  املسمى رموز النظام املنس ( 
ع تعذيةةةف ال ضةةةائع الةةة  قةةةد ت ةةةكل خطةةةذاا امنيةةةاا  وتيسةةة  حذ ةةةة  ا يةةةة اهلةةةدة املةةةزدو  املتمثةةةلوإ  تةةةدرك  

 ال ضائع األخذى 
 نةه حيثمةا امكة  الوصةول إىل نظةام رمةوز النظةام املنسة    ةد  اسةتخدامه ع بطاقةات النقةل  واقتناعاا من ةا 

 الربي الدويل إىل جانب استخدام لغة واملحة ع وصف ال ضائع قد يس م ع بلوغ هذا اهلدة 
ا  إدرا  رموز النظام املنسة  ع بطاقةات النقةل الةربي الةدويل مة  شةأنه ايضةاا تضع ع اعت ارها  ذلمل  وإ  

 ا  ييسذ املعاجلة اقلكرتونية لل يارت 
ا  التعةديالت  ات الصةةلة التفاقيةة النقةةل الةربي الةدويل اجلةةاري إعةدادها ع إتةةار املذحلةة الثالثةةة  وإ  تةدرك 

 ذق بعض الوقت ق ل ا  تدخل حيز النفا  م  عملية تنقيح ا قد تستغ
التوصةةية    يقةةوم حةةاملو بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل او اي اشةةخاص يتولةةو  نيابةةة عةةن م  تقةةذر -1 

مة  بيةا  ال ضةائع علةى القسةيمة  10مل  بطاقة النقل الربي الدويل  بتدوي  رموز النظام املنس  لل ضةائع ع اخلانةة 
اجلمذ ةةُ  الصةةفحة الصةةفذا ( مةة  بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  ابقملةةا ة إىل وصةةف  الةة  ليسةةت موجّ ةةة لالسةةتخدام

 لل ضائع بلغة واملحة؛ 
السةةلطات اجلمذ يةةة ع مكتةةب مجةةارك املغةةادرة علةةى التحقةة   عنةةد االقتضةةا   مةة  ا  رمةةز  حتةةال -2 

ديذ و/او الوائةةة  التجاريةةةة النظةةةام املنسةةة  املةةةدو  ع بيةةةا  ال ضةةةائع يطةةةاب  الذمةةةز املةةةدو  ع اقعةةةال  اجلمذ ةةةُ للتصةةة
 وائ  النقل األخذىأل او

إ ا قذ لةةت بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل مةة  جانةةب مكتةةب مجةةارك املغةةادرة دو  تةةدوي  رمةةز النظةةام املنسةة    
 مكاتب مجارك املقصدأل ين غُ ا  يذ رتن هذا الذمز م  مكاتب مجارك الع ور التالية او ال

__________ 

 أل{واملذ   الثاين 28-27الفقذات    ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93الوثيقة } *
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ام املنس  لل ضائع على بطاقة النقل الةربي الةدويل إىل أتخة  اثنةا  عمليةة جيب اال يقدي عدم تدوي  رمز النظ 
النقل الربي الدويل  وجيب اال ي كل عائقاا امةام ق ةول بطاقةات النقةل الةربي الةدويلأل وجيةب اال يذعتةرب عةدم تةدوي  رمةز 

 بطاقة النقل الربي الدويلأليقدي إىل اي مسقوليات قانونية تقع على حامل  النظام املنس  خمالفة لالتفاقية  واال
جيةةب ا  يط ةة  امل ةةدا نفسةةه عنةةد اشةةت اه السةةلطات اجلمذ يةةة ع عةةدم صةةحة رمةةز النظةةام املنسةة   او عنةةد  

 التعارا بني الوصف امل س  لل ضائع ورمز النظام املنس أل
 ضةةةائع مةةة  اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل  يعتةةةرب الوصةةةف امل سةةة  لل 8مةةة  املةةةادة  6دو  اقخةةةالل ابلفقةةةذة  

د تعارا بني الوصف العادي والوصف الذي ي   إليه رمز النظام املنس أل   صحيحاا إ ا وذجو
شةة ذاا مةة  اتريةة  دخوهلةةا حيةةز النفةةا   بغيةةة ملةةما   12يةةتم اسةةتعذاا التط يةة  العملةةُ هلةةذه التوصةةية بعةةد  

 حتقي  اهدا  األ 
 أل2008ااير/مايو  1تدخل هذه التوصية حيز النفا  ع  
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 توصية

 ق نظام رموز لتدوين املالحظات املتعلقة ابلعيوب يف ش ادة املوافقةتطبي
 ، 1975توصية اعتمدهتا اللانة اإلدارية التفاقية النقل الربي الدويل، 

 (1 2015حزيران/يونيه  11يف 
 إ  اللجنة اقدارية  
 لدويل؛على احلاجة إىل التط ي  املنّس  واملوّحد ألحكام اتفاقية النقل الربي اإ  ت دد  
   تط يةة  نظةةام رمةةوز يسةةّ ل ويوّحةةد عمليةةة إبةةالغ النةةاقلني والسةةلطات اجلمذ يةةة ع خمتلةةف  واقتناعةةاا من ةةا 

األتةةةذاة املتعاقةةةدة وغةةة   لةةةمل مةةة  اهليئةةةات املنخذتةةةة ع نظةةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ابلعيةةةوب ع مقصةةةورات شةةةح  
 املذ  ات املعتمدة ألغذاا إجذا ات النقل الربي الدويل؛

  ية تقدمي وصف وامليف وال ل س  يه للعيوب ع مقصورات شح  املذ  ات املعتمةدة ألغةذاا إ  تسلّم و  
 إجذا ات النقل الربي الدويل؛

انه حيصل احيارا ا  يكو  عيب ما مدّورا بطذيقة تتعذر مع ةا قذا تةه بسة ب خة  اليةد او اللغةة  وإ  تدرك 
ب ةة ادة التصةةدي   وابلتةةايل ال يفيةةد التةةدوي    10مذ يةةة ع اخلانةةة رقةةم الوتنيةةة او الكتابةةة ممةةا تسةةتعمله السةةلطات اجل
  ث اا السلطات املكلفة  قذاره بعد تصحيحه؛

توصةةية السةةلطات املختصةةة ابسةةتكمال العيةةوب املدونةةة خبةة  اليةةد بنظةةام رمةةوز ي ةةنّي موملةةع تقةةذر  (1  
 ونوع العيب املدّو  ع ش ادة التصدي  

على ت جيع استخدام هذه التوصية والتأ ةد  حيثمةا  ةا   لةمل ممكنةاا   السلطات املختصةحتال  (2  
 م  ش ادة التصدي  متطابقة مع رموز هذه التوصيةأل 10م  ا  الذموز املذ ورة ع اخلانة رقم 

ب ةة ادة التصةةدي  ال ي ةةكل عائقةةاا حيةةول دو  ق ةةول شةة ادة التصةةدي   10وغيةةاب اي رمةةز ع اخلانةةة رقةةم  
 مستو اةأل 3  تاملا ا  احا م املذ 

ويتم اسةتعذاا التط ية  العملةُ هلةذه التوصةية ]عةامني[ بعةد اترية  دخوهلةا حيةز النفةا   و لةمل بغيةة السة ذ  
 على حتقي  اهدا  األ

 أل2015ت ذي  األول/ا توبذ  1تدخل هذه التوصية حيز النفا  ع  

__________ 

 1) {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125 واملذ   الثالال‘ 2‘  الفقذة}أل 



  243 القذارات والتوصيات

 نظام الرموز لتدوين املالحظات عن العيوب يف ش ادة التصديق

 ( ارقامأل4املوّحد م  اربعة  يتألف النظام  
يقّسم الذمز مقصورة ال ح  إىل ستة اقسام: اليسار  اليمني  األرملةية  السةقف  اجلةدار األمةامُ  اجلةدار  

اخللفُأل وابقملا ة إىل  لةمل  تقّسةم مقصةورة ال ةح  إىل ثالثةة اجةزا  منفصةلة ابلطةول  ع ا ةاه احلذ ةة(: املقدمةة  
 يد تقسيم املقدمة واملقرخة مبا ا  املنطقة املذاد  حص ا صغ ة جدااألالوس   املقخذةأل وال لزوم ملز 

 الرقم األول -ألف 
 ي   الذقم األول إىل اجلز  املع  م  مقصورة ال ح :

1xxx )ُاجلانب األيسذ  مذئياا م  جانب املذ  ة اخللف 

2xxx )ُاجلانب األمي   مذئياا م  جانب املذ  ة اخللف 
3xxx السقف 

4xxx رمليةاأل 

5xxx  ُاجلدار األمام 
6xxx ُاجلدار اخللف 
7xxx يتعل  العيب املع  مبقصورة ال ح   كل 
8xxx يتعل  العيب حب ل الذب  ع سياق النقل الربي الدويل 

9xxx  إشكاليات  يما يتصل ب  ادة التصدي 
0xxx إشكاليات اخذى غ  مذ ورة 
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 الرقم الثاين -ابء 
  إىل اجلز  املع  ابلطولي   الذقم الثاين 

x0xx ) ال ينط    مثالا اقشكاليات املتعلقة ب  ادة التصدي 

x1xx  11املقدمة  مثالاxx )اجلانب األيسذ  املقدمة = 

x2xx  الوس 

x3xx املقخذة 

x4xx املساحة   مل ا معنية 

 املقدمة الوس  املقخذة 

 

 

 

 

5xxx= 
 اجلدار
 األمامُ

6xxx= 
 راجلدا

 اخللفُ

3xxx= 
 السقف

4xxx= 
 األرملية

2xxx= 
 اجلانب
 األمي 

1xxx= 
اجلانب 
 األيسذ
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 الرقمان األصريان -جيم 
  إىل العيةةب ع حةةد  اتةةهأل و يمةةا يلةةُ العيةةوب األ ثةةذ شةةيوعاا املكت ةةفة ع ي ةة  الذقمةةا  األخةة ا

 املمارسة العملية:
 إشكاليات هلا صلة ابألرملية -1

 األرملية غ  مث تة م  الداخل 11
 األرملية غ  مث تة برباشم او بذاغُ  اتية اللول ة او الثقب  12
  تحة بني الوا  األرملية 13
 إشكالية غ  مذ ورة 19
إشكاليات هلا صلة ابألبةواب او غة   لةمل مة  نظةم اققفةال  مبةا ع  لةمل الصةمامات  -2

 واغطية  تحات الدخول واحلواع الناتئة  إاأل(
 تث يت املفصلة غ   اة او غ  حمكم 21
 ج از اققفال غ   اة او غ  حمكم 22
و تصةميم ال ةاب التج يزة ال  ميك  ا  توملع علي ا األختةام اجلمذ يةة ليسةت حمكمةة ا 23

 يسميف بفتحه دو   سذ األختام اجلمذ ية
 تقو  او تُ ّل   تحة 24
 مفاصل اتلفة/مكسورة/خملوعة 25
 األبواب او نظم اققفال األخذى غ  مالئمة 26
 إشكالية غ  مذ ورة 29
 إشكاليات هلا صلة ابألجناب الصل ة والص اريج ألألأل  اخلزارت املعدنية( -3

ست هلا مسام   اتيةة الثقةب وال بذاشةم  اتيةة اللول ةة وال هُة موصةولة عة  ادوات الوصل لي 31
 تذي  اللحام

 ادوات الوصل مكسورة 32
ُّ ع الغالة ّل   تحة 33  تقو /ت
 ثقب 34
 إشكالية غ  مذ ورة 39
 إشكاليات هلا صلة مبقصورات ال ح   ات األغلفة -4
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 عذوة/حلقة تث يت معدنية مفقودة او هبا خلل 41
 منو   عذوة غ  مالئم 42
 إصال  غ  مو    درزات صغ ة للغاية  استخدام مواد غ  مالئمة للتصلييف  ألألأل( 43
 تداخل غ   اة لألغلفة 44
 متزي /ثقب ع الغالة 45
 غالة م  مادة غ  مالئمة 46
 إشكالية غ  مذ ورة 49
 إشكاليات هلا صلة جبانب األغلفة املنزلقة -5

 ائم املعدنية لألغلفة املنزلقة قد ّلف  تحاتالتقو  ع الدع 51
تصةةلييف غةة  مو ةة  لألغلفةةة املنزلقةةة  درزات صةةغ ة للغايةةة واسةةتخدام مةةواد غةة  مالئمةةة  52

 للتصلييف ألألأل(
 األغلفة املنزلقة مصنوعة م  مادة غ  مالئمة 53
 متزي /ثقب ع األغلفة املنزلقة 54
 مليمرتات 10جزا  الصل ة تتجاوز  تحات ا قية بني األغلفة املنزلقة واأل 55
 إشكالية غ  مذ ورة 59
 إشكاليات هلا صلة ابلغالة املنزل  -6

 خمصصة للمستق ل 
 إشكاليات هلا صلة بتج يزات ال د وإقفال الغالة وتث يته -7

   يزات شد غ  مالئمة 71
   يزات تث يت غ  مالئمة 72
   يزات إقفال غ  مالئمة 73
 د وإقفال الغالة وتث يته غ  حمكمة ب كل  اة حب ل الذب   يزات ال  74
 س  مفقود او سائب او خمتل للغاية او مصنوع م  مادة غ  مالئمة 75
 إشكالية غ  مذ ورة 76
 إشكاليات هلا صلة حب ل التث يت -8
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 اجلز  اخللفُ م  اجلانب األمي  ل  ه املقطورة -ثقب ع اجلدار املعدين اجلانب =  2334

 

   امل( ح ل التث يت به عيب 81
 تذة ح ل التث يت به عيب 82
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 *فضل املمارساتألأمثلة  -5
 مقدمة 5-1

ملمارسات ال  اعةدهتا الفذقةة العاملةة املعنيةة ابملسةائل اجلمذ يةة املةقثذة علةى النقةل التابعةة للجنةة األمةم إ  امثلة ا ضل ا 
املتحةةدة االقتصةةادية ألورواب واعتمةةدهتا اللجنةةة اقداريةةة التفاقيةةة النقةةةل الةةربي الةةدويل ين غةةُة عةةدم اخللةة  بين ةةا وبةةني التعليقةةات 

  TRANS/WP.30/AC.2/59  اعتمدتةةةةةة ا الفذقةةةةةةة العاملةةةةةة او اللجنةةةةةة اقداريةةةةةة  غ هةةةةةا مةةةةة  املمارسةةةةةات املوصةةةةةى هبةةةةةةا الةةةةة او
(أل وهذه األمثلة أل ضل املمارسات مدرجة ع  تيّةب النقةل الةربي الةدويل هبةدة تيسة  تط ية  احكةام االتفاقيةة ع 47 الفقذة

 ات النقل الربي الدويل منذ ع د قذيبألال لدا  ال  انضمت حديثاا إىل االتفاقية و/او ع ال لدا  ال   ذي  ي ا عملي

 إجراءات إهناء عملية النقل الربي الدويل 5-2
ين غُ تقدمي ال ضائع وبطاقة النقل الربي الدويل اخلاصةة هبةا إىل مكتةب مجةارك بلةد املقصةد او بلةد املغةادرة  -1

 ابألمةةذ  ا  يسةةميف  بنةةا  علةةى  ع الطذيةة ( ع اايم وسةةاعات العمةةل املعتةةادةأل غةة  انةةه جيةةوز ملكتةةب اجلمةةارك املعةة 
 تلب ونفقة الطذة املع   بتقدمي الوائ  املذ ورة خار  اايم وساعات العمل املعتادةأل

 يتعني على مكتب اجلمارك ع بلد املقصد او بلد املغادرة  ع الطذي (: -2
 التحق   إ ا لزم األمذ  م  الوائ  ومقصورات ال ح  وال ضائع املوجودة بداخل ا؛ -
 تسجيل بطاقة النقل الربي الدويل؛ -
 2رقةم القسةيمة م   28إىل  24م  مل  اخلارت إصدار ش ادة ابنت ا  عملية النقل الربي الدويل  -

 م  بطاقة النقل الربي الدويل؛
وإرجاع ال طاقة إىل ال ةخص الةذي  م  بطاقة النقل الربي الدويل 2مل  الكعب ونزع القسيمة رقم  -

 استظ ذ هبا؛
النقةةةل الةةةربي  دوي  انت ةةةا  عمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ع نظةةةام مذاق ةةةة دويل معتمةةةد  مثةةةل نظةةةامتةةة -

التفاقيةة اب 10ت قاا للمذ ة  الذي يستخدمه االحتاد الدويل للنقل الربي   (SafeTIR)الدويل اآلم  
 أل انياا م  االتفاقيةمكذراا  42وعمالا ابملادة 

م  بطاقةة النقةل الةربي الةدويل  جيةوز ملكتةب اجلمةارك ع بلةد املقصةد  2رقم  والكعب 2و يما عدا القسيمة رقم  -3
او بلد املغادرة  ع الطذي ( إصدار وائ  إملا ية إىل ال خص الذي يقدم بطاقة النقل الربي الةدويل  مةثالا  إيصةال ميلةقه  

قة   و لةمل لتيسة  عمليةة   ةف عند الطلب ومس قاا  ال خص املع (  مةا جيةوز لةه ايضةاا اسةتخدام وسةائل اخةذى للتح
األختةةام اجلمذ يةةة املزيفةةة املوسةةومة ع بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويلأل ولك ةةف ايةةة خمالفةةة ع اسةةذع وقةةت حيةة  للسةةلطات 

__________ 

النقةةل الةةربي مةة   تيّةةب  5الفصةةل ابالمتثةةال للتوصةةيات الةةواردة ع  ا  األتةةذاة املتعاقةةدة غةة  ملزمةةة قانونيةةاا   ةةدر مالحظةةة *
 أل{9  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007/4 الدويل }الوثيقة
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ع بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل وايةةة وثيقةةة إملةةا ية اخةةذى اثنةةا  رحلةةة عةةودة  2اجلمذ يةةة ا  تتحقةة  مةة  صةةحة الكعةةب رقةةم 
 رهتا اراملُ ال لدأل وين غُ القيام بعمليات التحق  هذه ع اسذع وقت ممك ألاملذ  ة و/او لدى مغاد

 مالحظة:

غال ةةاا مةةا جيةةد متع ةةدو النقةةل صةةعوابت ع الةةذد علةةى استفسةةارات السةةلطات اجلمذ يةةة ب ةةأ  عةةدم تصةةفية عمليةةات  
انت ةةا  عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  اعةةاله ال تذق ةةل  ةةدليل علةةى 3النقةةل الةةربي الةةدويلأل ولةةئ   انةةت الوائةة  املةةذ ورة ع الفقةةذة 

 دهنةةا قةةد تسةةاعد ع عمليةةة الةةذد علةةى االستفسةةاراتأل ومبوجةةب نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل يةةتم إرجةةاع بطاقةةة النقةةل الةةربي إىل 
هبةا متع د النقل  لك  هذا األخ  يذسل ا بعدئذ إىل اجلمعية الوتنيةة وابلتةايل قةد ال ت قةى حبوزتةه ايةة وائة  ميكنةه االسةتظ ار 

ع حالة مواج ة تلب الذد على اية استفساراتأل وتةدوي  انت ةا  عمليةات النقةل الةربي الةدويل   مةا يةذد ع نظةام مذاق ةة دويل 
 10الةذي يسةتخدمه االحتةاد الةدويل للنقةل الةربي  ت قةاا للمذ ة   (SafeTIR)مذخص به  مثل نظةام النقةل الةربي الةدويل اآلمة  

 مكذراا انياا  جيوز ا  يذعترب هو اآلخذ دليالا مق والا على انت ا  عمليات النقل الربي الدويلأل 2ابالتفاقية ومت ياا مع مادهتا 

 إجراءات تصفية عمليات النقل الربي الدويل 5-3
ين غةةُ ملكاتةةب اجلمةةارك الةة  تتنةةاول بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل ا  متسةةمل سةةجالت مسةةتقلة ل طاقةةات  -1

 النقل الربي الدويلأل
مةة  بطاقةةة النقةةل  1ملكتةةب مجةةارك بلةةد املغةةادرة او الةةدخول  ع الطذيةة ( االحتفةةاا ابلقسةةيمة رقةةم  ين غةةُ -2

  ين غةةةةُ ا  تذةةةةدر  ع اخلانةةةةة الةةةة  حتمةةةةل عنةةةةوا  "خمصصةةةةة 2الةةةةربي الةةةةدويلأل وتيسةةةة اا لعمليةةةةة إعةةةةادة القسةةةةيمة رقةةةةم 
لورقةةة إىل ألألأل" يلي ةةا االسةةم والعنةةوا  الع ةةارة التاليةةة: "ين غةةُ إعةةادة هةةذه ا 2لالسةةتعمال الذيةةُ" مةة  القسةةيمة رقةةم 

إليةةه  عةة  تذيةة  مكتةةب مذ ةةزي او إىل هةةذا املكتةةب   2الكامةةل ملكتةةب اجلمةةارك الةةذي ين غةةُ إعةةادة القسةةيمة رقةةم 
 حس ما يكو  مالئماا(أل وين غُ قدر اقمكا  إدرا  هذه الع ارة بواسطة ختم وين غُ ا  تكو  ميسورة القذا ةأل

 1مة  القسةيمة رقةم  22املغةادرة او الةدخول  ع الطذية ( التحقة  مة  ا  اخلانةة  ين غُ ملكتب مجةارك بلةد -3
 حتتوي  عالا على اسم مكتب مجارك بلد املقصد او بلد املغادرة  ع الطذي (  و لمل تيس ا قجذا ات التحقي أل

رك بلةد الوصةول جيوز ملكتب اجلمارك ع بلةد املغةادرة او الةدخول  ع الطذية ( ا  ي لةم مسة قاا مكتةب مجةا -4
او املغادرة  ع الطذي (  رسال ال ضائع ا مولة مبقتضى نظام النقل الربي الدويل و لمل در ا ألي تزييةف او خةداع 

 ع إهنا  عملية النقل الربي الدويلأل
يتعني على مكتب اجلمارك ع بلةد املقصةد او بلةد املغةادرة  ع الطذية ( ا  يفصةل ويذسةل دو  أتخة   ع  -5

الذي حيتوي علةى اخلةارت  2 سة اايم عمل( بعد انت ا  عملية النقل الربي الدويل اجلز  م  القسيمة رقم  غضو 
إىل مكتب اجلمارك املذ ور ع اخلانة ال  حتمل عنوا  "خمصصة لالسةتخدام الذيةُ"  و لةمل عة   28إىل  18م  

 مااألتذي  مكتب اجلمارك املذ زي او إىل هذا املكتب  حس ما يكو  مالئ
ويعمةةد مكتةةب اجلمةةارك ع بلةةد املقصةةد   ةةور انت ةةا  عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ودو  أتخةة   إىل إاتحةةة مجيةةع  -6

املعلومةةةةات املتصةةةةلة ابنت ةةةةا  عمليةةةةة النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل وإىل نظةةةةام مذاق ةةةةة دويل معتمةةةةد  مثةةةةل نظةةةةام النقةةةةل الةةةةربي اآلمةةةة  
 SafeTIR)  مكذراا انيااأل 42ابالتفاقية ومت ياا مع مادهتا  10الربي  ت قاا للمذ   الذي يستخدمه االحتاد الدويل للنقل 
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مةة  بطاقةةة النقةةل  2وجيةةوز ق ةةول رسةةالة إلكرتونيةةة او بواسةةطة الفةةا س تتضةةم  ال يةةارت الةةواردة ع القسةةيمة رقةةم  -7
لربيةد  او اسةتمارة اقعةادة( مة  اب 2الربي الدويل  تأ يد النت ا  عملية النقل الربي الدويل  بدالا مة  إعةادة القسةيمة رقةم 

 مكتب اجلمارك ع بلد املقصد او بلد املغادرة  ع الطذي ( إىل مكتب مجارك بلد املغادرة او الدخول  ع الطذي (أل
اعةةاله  او لةةدى اسةةتالم رسةةالة إلكرتونيةةة او بواسةةةطة  5املةةذ ورة ع الفقةةذة  2لةةدى اسةةتالم القسةةيمة رقةةم  -8

اعةةاله  يتعةةني علةةى مكتةةب اجلمةةارك ع بلةةد املغةةادرة او بلةةد الةةدخول  ع  7ع الفقةةذة  الفةةا س  مةةا هةةو م ةةار إليةةه
 1الطذي ( ا  يعمد دو  أتخ  إىل مقارنة ال يارت الواردة  ي ا مع ال يارت املتصلة بذلمل والواردة ع القسيمة رقم 

 الهألاع 2م  بطاقة النقل الربي الدويل  ال  يكو  قد احتفظ هبا ت قاا للفقذة 
وع حال تعدد مكاتب مجارك بلدا  املغةادرة وبلةدا  املقصةد  تط ة  اقجةذا ات الةوارد وصةف ا اعةاله  مةع  -9

 تغي  ما يلزم تغي هأل
وإ ا اختلةةةف مكتةةةب مجةةةارك بلةةةد املقصةةةد او بلةةةد املغةةةادرة  ع الطذيةةة ( عةةة  مكتةةةب اجلمةةةارك املةةةذ ور ع  -10

   يتعني على املكتب األول ا  ّرب املكتب الثاين بذلمل دو  أتخ ألم  بطاقة النقل الربي الدويل 2القسيمة رقم 
وحذصةةاا علةةى   ةةف او در  حةةاالت التزييةةف  يتعةةني علةةى مكتةةب مجةةارك بلةةد املغةةادرة او بلةةد الةةدخول  ع  -11

ة الطذية (  واملكتةةب املذ ةزي إ ا اقتضةةى األمةةذ(  بصةذة النظةةذ عةة  احلةاالت امل ةةكوك  ي ةةا  ا  يتحقة  الحقةةا وبطذيقةة
 مستندات ع  ل ش ذأل 6املعادة و لمل مبعدل واحدة ع األلف ولك  ليس اقل م   2ع وائية م  القسيمات رقم 

يتعةني علةى السةلطات اجلمذ يةةة ا  تتخةذ مجيةع التةةداب  الالزمةة حلمايةة اتصةةاالهتا وسةجالهتا وملفاهتةا وغةة   -12
 ابلتصفيةأل لمل م  اي استخدام زائف وا  حتول دو  إرسال أت يدات  ا بة 

 *االستفلار واالسيجاعإجراءات  5-4
تصف اجلداول املدرجة ادره بصورة مقتض ة إجذا ات االستفسار واالسرتجاع املوصى ابت اع ا م  جانب  -1

مكاتب اجلمارك ع بلدا  املغادرة او الدخول  ع الطذي (  او بلدا  املقصد او بلدا  اخلذو   ع الطذي (  او م  
 املذ زي للجماركأل جانب املكتب

ا إجةذا ات االستفسةار واالسةرتجاع الواجةب تط يق ةا ع االحتةاد األورو  إ ا مل تذ عةةال 1وي ةني اجلةدول رقةم  -2
 ب( ينط ة  1الذسالة اقلكرتونية اخلاصة إىل مكتب اجلمارك ع بلد املقصد او بلد اخلةذو   ع الطذية (أل واجلةدول 

اقجةةةذا  االحتيةةةاتُ  اي ع حالةةةة عةةةدم وجةةةود اسةةةلوب ملعاجلةةةة ال يةةةارت علةةةى احلةةةاالت الةةة  يةةةتم  ي ةةةا اسةةةتخدام 
 للع ورأل الدويلواالقتصار  ق  على استخدام بطاقة النقل الربي 

إجةةةةذا ات االستفسةةةةار واالسةةةةرتجاع الواجةةةةب تط يق ةةةةا ع االحتةةةةاد الذوسةةةةُ إ ا مل يتسةةةةلم  2وي ةةةةني اجلةةةةدول  -3
إىل مكتةةب  الةةدويل ع الطذيةة ( أت يةةدا  هنةةا  عمليةةة النقةةل الةةربي  مكتةةب اجلمةةارك ع بلةةد املغةةادرة او بلةةد الةةدخول

 اجلمارك ع بلد املقصد او بلد اخلذو   ع الطذي (أل
__________ 

 أل{40  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111  والوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/4الوثيقة } *
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 حتاد األورويب(اال) أ1اجلدول 
التةةةداب  الواجةةةب اختا هةةةا مةةة  جانةةةب مكتةةةب 

ع الةةةةةةةةدخول   اجلمةةةةةةةةارك ع بلةةةةةةةةد املغةةةةةةةةادرة او
 امل لة الزمنية ال ذون (الطذي 

 رسةةةةةةالة عةةةةةة   تلةةةةةةب معلومةةةةةةاتإرسةةةةةةال  (1 
مكتةب اجلمةارك ع إىل  (IE904القةائم الوملع 
 او بلةةةةةةةد اخلةةةةةةةذو   ع الطذيةةةةةةة (املقصةةةةةةةد بلةةةةةةةةد 

   إجذا  ساب  لالستفسار(

ا ةةةةةددة الزمنيةةةةةة بعةةةةةد انقضةةةةةا  امل لةةةةةة  االستفسارق ل ال د  ع إجذا ات 
لعةةةةةذا ال ضةةةةةاعة ع مكتةةةةةب املقصةةةةةد 

إخطةةةةةةةةار وإ ا مل يةةةةةةةةتم تلقةةةةةةةةُ رسةةةةةةةةالة "
اايم  6( او بعةةةةةةد IE006 ابلوصةةةةةةول" 

" اقخطةار ابلوصةولم  تلقةى رسةالة "
ذاق ةةة" امل"نتةةائج  إ ا مل يةةتم تلقةةُ رسةةالة

 018IE) 

( التحق  م  وجود ملف ب أ  انت ةا  عمليةة 2 
النقةةةل الةةربي الةةدويل ع نظةةام مذاق ةةة دويل معتمةةد  

 10سةةةةةةتخدمه املنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة ت قةةةةةةاا للمذ ةةةةةة  ت
 التفاقيةاب

( 1ردة ع اخلطةةةةةوة  نفةةةةةس ال ةةةةةذون الةةةةةوا
ابقملةةةةةةةا ة إىل احلصةةةةةةةول علةةةةةةةى اعةةةةةةةاله  

للتوجةةةةةه إىل مكتةةةةةب املعلومةةةةةات الالزمةةةةةة 
ع مجةةةةةارك املقصةةةةةد او اخلةةةةةذو  ا تمةةةةةل  

 (الطذي 

 اعاله( 1اخلطوة  ع ،  واحد مع 

توجيةةةةه رسةةةةالة  -( بةةةةد  إجةةةةذا ات التحقيةةةة  3 
( إىل مكتب اجلمةارك IE142"تلب التحقي "  

 (ع الطذي اخلذو   او بلد املقصد ع بلد 

انقضةةةا  بعةةةد اايم  7تقةةةديذ  اقصةةةى علةةةى  (1الذد السلب على التدب   ع حالة 
يقةةةوم  (أل1  امل لةةةة الزمنيةةةة امل ةةةار إلي ةةةا ع

مكتب املقصد او اخلةذو   ع الطذية ( 
 اا يوم 28ابلذد ع غضو  

معلومةةةةةةةات عةةةةةةة  "تلةةةةةةةب  رسةةةةةةةالةتوجيةةةةةةةه ( 4 
 وصةةةول احلذ ةةةة "او توجيةةةه خطةةةاب إخطةةةار إىل

وإبةةةةةةالغ بطاقةةةةةة النقةةةةةةل الةةةةةربي الةةةةةدويل حامةةةةةل 
اجلمعية الضامنة بضذورة تقدمي الدليل علةى ا  
عملية النقةل الةربي الةدويل قةد انت ةت  إخطةار 

 مس  (

سةةةةةتجابة االسةةةةةتجابة او االع حالةةةةةة عةةةةةدم 
مةةة  مكتةةةب املقصةةةد  الذسةةةالة( غةةة  الوا يةةةة 

 (ع الطذي او اخلذو   

 (3بعد اخلطوة   اا يوم 28على األقل 

بطاقةةةةة  ( إخطةةةار اجلمعيةةةة الضةةةةامنة وحامةةةل5 
عمليةةة النقةةل بعةةدم تصةةفية  الةةدويلالةةربي النقةةل 
 الدويلالربي 

 (4 انقضةا  م لةة االسةتجابة للخطةوة بعد  
 يومةةةاا  28قابلةةةة للتمديةةةد ملةةةدة  يومةةةاا  28 

حامةةةةل بنةةةةا  علةةةةى تلةةةةب مةةةة   إملةةةةا ياا 
 ال طاقة( 

حتديةةةةةد ال ةةةةةخص املسةةةةةقول  األشةةةةةخاص ( 6 
اشةةةةةةذة و/او سةةةةةةلطات اجلمةةةةةةارك م  املسةةةةةةقولني(

 الدي  اجلمذ ُاملختصة لتحصيل 

 (5 اخلطوة  بعد حتّمل دي  مجذ ُع حال 

املسقول ( ع حدود اقمكةا   مطال ة 7 
 م اشذة ابلد ع (األشخةاص املسقولني او 

 (6بعد اخلطوة   حتّمل دي  مجذ ُع حال 

بعةةةةةد  و يةةةةةد ع املدي /املةةةةةدين ع حةةةةةال مل الضامنةاجلمعية ( إرسال تلب ابلد ع إىل 8 
 ش ذم لة 

 (5اش ذ بعد اخلطوة   3
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 األورويب( اإلجراء االحتياطياالحتاد ) ب1اجلدول 

التةةةةةداب  الواجةةةةةب اختا هةةةةةا مةةةةة  جانةةةةةب مكتةةةةةب 
 امل لة الزمنية ال ذون (ع الطذي الدخول   اجلمارك ع بلد املغادرة او

( التحقةةةةة  مةةةةة  وجةةةةةود سةةةةةجل ب ةةةةةأ  إهنةةةةةا  1 
ع نظةام مذاق ةة دوليةة معتمةد تةةديذه  عمليةة النقةل

 التفاقيةاب 10املنظمة الدولية  و قا للمذ   

 2اجلز  املناسةب مة  القسةيمة رقةم عدم تلقُ  االستفسارق ل ال د  ع إجذا ات 
امل لةةةةة الزمنيةةةةة اايم بعةةةةد انت ةةةةا   8ع غضةةةةو  

ا ةةةةةددة لتقدميةةةةةةه ع مكتةةةةةةب مجةةةةةةارك املقصةةةةةةد 
 أل(ع الطذي اخلذو    او

 - الةةةةةةدويل الةةةةةةربيسةةةةةةال "بطاقةةةةةةة النقةةةةةةل ( إر 2 
" إىل مكتةةب مجةةةارك املقصةةةد االستفسةةةارإشةةعار 

 (ع الطذي او اخلذو   

الةةربي عمليةةة النقةةل مل يةةتم إهنةةا  
 الدويل

يتم إرجاعةه  2قسيمة رقم الاجلز  املناسب م  
بعةةةد شةةة ذي   ميكةةة  ا  ت ةةةدا امل لةةةة  ةةةوراا بعةةةد 

يقةةةةةوم مكتةةةةةب ( مبوجةةةةةب قةةةةةذار(أل و 1اخلطةةةةةوة  
لةةةذد اب( ع الطذيةةة ملقصةةةد او اخلةةةذو   مجةةةارك ا

 أليوماا  28ع غضو  

( إبةةةةالغ حامةةةةل ال طاقةةةةة واجلمعيةةةةة الضةةةةامنة 3 
  وإبالغ ما بضذورة تقةدمي هنا اقحتمال عدم اب

  اقخطار املس  (الدليل 

الةةربي مل يةةتم إهنةةا  عمليةةة النقةةل 
 الدويل

 (2 انقضا  م لة االستجابة للخطوة بعد 

بطاقةةةةةة  لضةةةةةامنة وحامةةةةةلإخطةةةةةار اجلمعيةةةةةة ا (4 
النقةةةل بعةةةدم تصةةةفية عمليةةةة  الةةةدويلالةةةربي النقةةةل 
 الدويل الربي

( 3 انقضةةةةا  م لةةةةة االسةةةةتجابة للخطةةةةوة بعةةةةد  
 يومةةةةةةةاا  28يومةةةةةةةا قابلةةةةةةةة للتمديةةةةةةةد ملةةةةةةةدة  28 

 بنا  على تلب صاحب ال طاقة( إملا ياا 
  األشةةةةةةخاصاملسةةةةةةقول ( حتديةةةةةةد ال ةةةةةةخص 5 

( م اشةةةةةةةذة و/او سةةةةةةةلطات اجلمةةةةةةةارك املسةةةةةةةقولني
 الدي  اجلمذ ُ املختصة لتحصيل 

 (4 اخلطوة  بعد ع حالة حتّمل الدي  اجلمذ ُ

إ ا امكةةة   مةةة  ال ةةةخص  ( تلةةةب السةةةداد 6 
 ( م اشذةاملسقولني  األشخاصاملسقول 

 (5 اخلطوة  بعد ع حالة حتّمل الدي  اجلمذ ُ

 (4اخلطوة  اش ذ بعد  3 ع حالة حتّمل الدي  اجلمذ ُ الضامنةاجلمعية ( إرسال تلب السداد إىل 7 

 مالحظات على كال اجلدولني
اشة ذ  حامةل بطاقةة النقةل الةربي الةدويل  3يتعني على املكتب املسقول ع  التحقي  ا  يعلةم  ع غضةو   

واجلمعيةةة الضةةامنة ق ولةةه او عةةدم ق ولةةه ألشةةكال اخةةذى مةة  األدلةةة علةةى تصةةفية عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل و ةةذلمل 
الةذي مت ا ت ةةا ه  الةدويلحامةةل ال طاقةة ومةّده  ي دليةةل يةدعم عةدم ا تمةةال عمليةة النقةل الةةربي  التواصةل ايضةاا مةع

 اثنا  اقجذا أل
ب ةكل صةحييف  تعةنّي علةى املكتةب الةدويل مط ث ت اثنةا  إجةذا  التحقية  انةه مت إهنةا  عمليةة النقةل الةربي  

واجلمعيةةةة الضةةةامنة وعنةةةد االقتضةةةا  الةةةدويل ي املسةةةقول عةةة  التحقيةةة  القيةةةام  ةةةوراا  بةةةالغ حامةةةل بطاقةةةة النقةةةل الةةةرب 
 السلطات اجلمذ ية ال  قد تكو  ابشذت إجذا ات اسرتدادأل 
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 2اجلدول 
 االحتاد الروسي

  التةةةداب  الواجةةةب اختا هةةةا مةةة  جانةةةب
 السلطة اجلمذ ية املسقولة اقجذا ات تط ي  شذون السلطات اجلمذ ية

( إرسةةال إخطةةةار عة  انت ةا  عمليةة 1 
الةةةةةةةةةةربي الةةةةةةةةةةدويل إىل مكتةةةةةةةةةةب  النقةةةةةةةةةةل

اخلةذو  او بلةد املقصةد اجلمارك ع بلد 
 ( ع الطذي  

النقةل  إلكةرتوين النت ةا  عمليةة أت يداستالم عدم 
مةة  مكتةةةب مجةةارك بلةةةد املقصةةةد او  الةةةدويلالةةربي 
اايم عمةل بعةد  5( خةالل ع الطذية  اخلةذو  بلد 

 املوعد الن ائُ ا دد لع ور اجلمارك

بلةد  اواملغادرة لد مكتةب اجلمارك ع ب
 (ع الطذي  الدخول 

 الةةةةربي( إبةةةةالغ حامةةةةل بطاقةةةةة النقةةةةل 2 
بعةدم وجةود معلومةات عة  تسةليم  الدويل

 الوقائع عال ضائع وبداية التحقي  

عةةةدم اسةةتالم أت يةةد إلكةةرتوين قهنةةا  عمليةةة النقةةل 
املقصةد ع بلةد اجلمةارك مة  مكتةب  الةدويلالربي 
اايم عمةةةل  5الل ( خةةةع الطذيةةة  بلةةةد اخلةةةذو  او 

 بعد املوعد الن ائُ ا دد لع ور اجلمارك

مكتب اجلمارك ع بلد املغادرة او بلةد 
 (ع الطذي الدخول  

( التحقةةةةةة  مةةةةةة  وجةةةةةةود معلومةةةةةةةات 3 
 الةدويلالربي ب أ  انت ا  عملية النقل 

ع نظةةةةةةةام مذاق ةةةةةةة دويل معتمةةةةةةد  مثةةةةةةل 
 (SafeTIR  نظةةةام النقةةةل الةةةربي اآلمةةة 

حتةةاد الةةدويل للنقةةل الةةذي يسةةتخدمه اال
 التفاقيةاب 10الربي ت قاا للمذ   

استالم إخطار  إلكرتوين او خطُ( بعةدم تقدمي 
او املقصةةد ال ضةةائع إىل مكتةةب اجلمةةارك ع بلةةد 

 (ع الطذي بلد اخلذو   

مكتب اجلمارك ع بلد املغادرة او بلةد 
( او مكتةةةةةةةةةةب ع الطذيةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةدخول  

 اجلمارك املذ زي

ات التحقيةة  ب ةةأ  إجةةذا م اشةةذة ( 4 
 خالفة اجلمذ يةامل

م اشذة بعد استالم إخطار  إلكرتوين او خطةُ( 
بعدم تقدمي ال ضائع إىل مكتب اجلمةارك ع بلةد 

 (ع الطذي او بلد اخلذو   املقصد 

مكتب اجلمارك ع بلد املغادرة او بلةد 
 (ع الطذي الدخول  

( االهتمةةةام بصةةةفة خاصةةةة ابلوائةةة  5 
انت ةةا  علةةى  ةةدليل ةا  تقدمي ةةميكةة  الةة  

 الدويلالربي عملية النقل 

تقةةةةدمي مثةةةةل هةةةةذه الوائةةةة  مةةةة  قو ةةةةل األشةةةةخاص 
 املعنيني ابألمذ

مكتب اجلمارك ع بلد املغادرة او بلةد 
( ابلتنسةةةةةي  مةةةةةع ع الطذيةةةةة الةةةةةدخول  

او بلةد املقصد مكتب اجلمارك ع بلد 
 (ع الطذي اخلذو   

( إ ا امكةةةةةةة   تسةةةةةةةليم تلةةةةةةةب ابلةةةةةةةد ع 6 
بطاقةةة النقةةل حلامةةل إىل ممثةةل معتمةةد  يذذسةل
 ع  تذي  الربيد يذذسل او  الدويلالربي 

اايم عمةةةل مةةة  اتريةةة   10ع موعةةةد ال يتجةةةاوز 
زئةةةةةةُ اجلد ع الةةةةةةد ع او الةةةةةةالك ةةةةةةف عةةةةةة  عةةةةةةدم 

 لذسوم اجلمذ يةل

بلةد  مكتةب اجلمارك ع بلد املغادرة او
 (ع الطذي الدخول  

وسةةةةةةائذ ( إرسةةةةةةال املطال ةةةةةةة ابلةةةةةةد ع 7 
ئةةةة   ات الصةةةةلة إىل اهليئةةةةة املذ زيةةةةة الوا

املسةقولة عةة  مذاق ةة تط يةة  نظةام النقةةل 
 الربي الدويل ع ال لد املع  ابألمذ

 الةةدويلالةةذي عةةدم اسةةتجابة حامةةل بطاقةةة النقةةل 
مةة  اتريةة   يومةةاا  20لمطال ةةة ابلةةد ع ع غضةةو  ل

 استالم الطلب

مكتب اجلمارك ع بلد املغادرة او بلةد 
 (ع الطذي الدخول  

الوتنيةةةة الضةةةامنة اجلمعيةةةة ( إخطةةةار 8 
او االنت ةا  امل ةذون  مث االنت ةا  بعدم 

تقةةةةدمي مطال ةةةةة ابلةةةةد ع ت قةةةةاا ألحكةةةةام 
 الدويلالربي اتفاقية النقل 

تلقةةُ اهليئةةة املذ زيةةة ألدلةةة تذملةةي ا علةةى ا تمةةال 
 التصفية ت قاا لألصول 

 اهليئة اجلمذ ية املذ زية

( سةةةةةةةةةحب اقخطةةةةةةةةةار او املطال ةةةةةةةةةة 9 
   إ ا مل تذسل املطال ة بعدأللد عاب

اقتنةةاع املكتةةب املذ ةةزي بربهةةةةا  التصفيةةةةة حسةةب 
 الوصول

 اهليئة اجلمذ ية املذ زية
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 مالحظة

يتعةةني علةةى املكتةةب املسةةقول عةة  التحقيةة  ا  يعلةةم حامةةل بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل او اجلمعيةةة الضةةامنة  
مليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل و ةةةذلمل ع احلةةةاالت الةةة  ميكةةة   ي ةةةا بق ةةةول او عةةةدم ق ةةةول األدلةةةة ال ديلةةةة علةةةى انت ةةةا  ع

 للمكتب  ع األثنا   تصفية العملية بوسائله اخلاصة  العثور على ش ادة انت ا  العملية مثالا(أل
 يذد ادره منو   مقرت  الستمارة االستفسار  و ذلمل رسالة تذ   منو جية  ُ تستخدم ا السلطات اجلمذ يةأل -4
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 طار ابلتحقيقإصمنوذج 
 إصطار ابلتحقيق -بطاقة النقل الربي الدويل 

 (ع الطذي هذا اجلز  مكتب اجلمارك ع بلد املغادرة او بلد الدخول  ميأل  -اوالا 
 بطاقة النقل الربي الدويل رقم -الف

 مذ قة 1نسخة م  الورقة رقم  

 بلد اخلذو  /املقصدمكتب مجارك بلد  -اب 
 (ع الطذي  

 (ع الطذي مجارك بلد املغادرة/بلد الدخول   مكتب -جيم

 العنوا  الكامل(و  االسم  
 ع حدود معذ ة مكتب اجلمارك هذا   د  ال حنة: -ها 

  إ ا  ار معذو نيرقةم تسجيل املذ  ة او اسم السفينة   -دال
 
 

  بتاري   اليوم وال  ذ والسنة(  ....................................... عذذملت على -1 □
 وال  ذ والسنة(بتاري   اليوم   ......................................... سذلمت إىل -2 □
  ال ضاعة: تقدمي معلومات ع  مآلبطاقة النقل الربي الدويل ليس  مكانه  حامل -3 □

 :اخلتم التوقيع: :املكا  والتاري 
 (ع الطذي بلد اخلذو   /املقصدهذا اجلز  مكتب اجلمارك ع بلد ميأل  -انياا 

 تلب معلومات إملا ية 

 :إرسال( ع الطذي ب اجلمارك ع بلد املغادرة/الدخول  تيس اا ألغذاا التحقي  يذجى م  مكت
 وصف دقي  لل ضائع -1 □

 (CMR الدويل الربي مبوجب اتفاقية عقد نقل ال ضائع وثيقة ال ح  الصادرة نسخة م   -2 □

 الوائ  او املعلومات التالية: -3 □

 :اخلتم التوقيع: :املكا  والتاري 

 ( ع الطذي جلمارك ع بلد املغادرة/الدخول  هذا اجلز  مكتب اميألا  -الثاا 
  على تلب املعلومات اقملا ية الذد 

 تيهنس  او الوائ  املطلوبة مذ قة الاملعلومات او  -1 □

 غ  متاحةالوائ  املذ ورة اعاله او نس  الاملعلومات او  -2 □

 :اخلتم التوقيع: :املكا  والتاري 

 (ع الطذي بلد اخلذو   /املقصداجلمارك ع بلد هذا اجلز  مكتب ميأل  -رابعاا 

مة  القسةيمة ومثة نسخة موثقةة حسةب الوصةول  ؛                           اذرسلت بتاري   اليوم وال  ذ والسنة( 1رقم القسيمة  -1 □
 رقم مذ قة تياا 

 وثقة حسب األصول  مذ قة هبذا اقخطارامل  2رقم القسيمة  -2 □
 وقت ممك  ع اقذب 1رقم م  القسيمة او نسخة  2رقم تذذسل القسيمة لتحقي  جارية وسوة عمليات ا -3 □

 لقد عذذملت ال حنة ع هذا املكتب دو  ا  تكو  مصحوبة ابلوائ   ات الصلة -4 □

م هنا ال ال حنة وال بطاقة النقل الربي الدويل؛ وال ميك  احلصول على اية معلومات  -5 □  ب أهنمامل تقدا

 :اخلتم التوقيع: :كا  والتاري امل
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 منوذج رسالة تذكري

 رسالة تذكري -بطاقة النقل الربي الدويل 
 (ع الطذي مكتب مجارك املغادرة/الدخول   -اوالا 

  االسم والعنوا ( 
 التذ  املوّجه إلي ا السلطة  -انياا 

  االسم والعنوا ( 

 الذقماملذجع/ -الثاا 

 الدويل  الذقم والتاري ( بطاقة النقل الربي -رابعاا 

 إخطار ابلتحقي   الذقم والتاري ( -خامساا 

 (ع الطذي بلد اخلذو   /املقصدمكتب مجارك بلد ع  تفاصيل  إ  وجدت   -سادساا 

 اخذىاية معلومات  -سابعاا 
 -الصفحة ع ظ ذ اتبع  - 

 اي رد على اقخطار ابلتحقي  املذ ور اعالهاتل  حط اآل  مل  -امناا 
 مبا ،لت إليه التحقيقات اجلاريةُ الذجا  إعالم 

 املوّجه إلي ا التذ  رد السلطة  -اتسعاا 
 -الصفحة ع ظ ذ اتبع  - 

  ...................................... بتاري     ................................... حذذر ع 

 اخلتم  التوقيع   

 م  بطاقة النقل الربي الدويل 1رقم القسيمة نسخة م   :املذ قات
 نسخة م  اقخطار ابلتحقي   
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 على عدم التصفيةكدليل ق الواجب تقدُي ا  قائمة ابلواثئ 5-5
ال بد م  تزويد وائة  اساسةية لةدعم املطال ةة ابلةد عأل وبصةفة عامةة ين غةُ ا  ت ةمل هةذه الوائة  نقطتةني  -1

 اثنتني على وجه اخلصوص   ا:
 الوتنية الضامنةألاجلمعية األس اب املوج ة لوقوع املسقولية على عات    ا(

 الوتنية الضامنةألاجلمعية وم اجلمذ ية املستحقة على م لم الضذائب والذس  ب(
 وألغذاا تربيذ املطال ة ابلد ع  ت دو الوائ  التالية  ا ية: -2

  مسةةتو اة وخمتومةةة حسةةب األصةةول مةة  جانةةب السةةلطات اجلمذ يةةة  1رقةةم القسةةيمة نسةةخة مةة   -
مةة   4كةةام الفقةةذة الوتنيةةة الضةةامنة عمةةالا  حاجلمعيةةة علةةى وقةةوع املسةةقولية علةةى عةةات   ةةدليل 
 م  االتفاقية؛ 8املادة 

 11مةة  املةةادة  2الوائةة  الةة  تةةربه  علةةى ا  السةةلطات اجلمذ يةةة قةةد ت قةةت  عةةالا احكةةام الفقةةذة  -
بطاقةةة النقةةل الةةربي حامةةل نسةةخة عةة  الذسةةالة املسةةجلة الةة  اذرسةةلت إىل   مةة  ق يةةل مةة  االتفاقيةةة

 الدويل خمطذة إايه ابملطال ة ابلد ع؛
الذئيسةةية للمخالفةةة   ي ةةا( النقةةان ُ  رسةةالة( مةة  جانةةب السةةلطات اجلمذ يةةة تعةةدد  يةةه بيةةا  خطةة -

انت ةةةا  عمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل حسةةةب ادلةةةة املذتك ةةةة  مبةةةا ع  لةةةمل األسةةة اب الةةة  توملةةةيف ا  
 ؛يّتضيف اهنا غ   ا يةاألصول   ما هُ مقدمة م  األشخاص املعنيني  

اله  يذستحسةة  إيةةذاد حسةةاب مفصةةل للضةةذائب والذسةةوم اجلمذ يةةة   ب( اعةة1ومةة  اجةةل اسةةتيفا  النقطةةة  -3
 ع  لمل حتديد القيمة اجلمذ ية لل ضائع واملعدالت التعذيفية املط قةأل مبا

 ، جيوز أن تطلب ا ، صالف بطاقات النقل الربي الدويلالواثئقاملعلومات و  5-6
  صوص عملية النقل الربي الدويل على الطريقمكاتب اجلمارك 

  توَصةى مكاتةب اجلمةةارك علةى الطّذية     تسةتخدم اساسةاا بطاقةةة النقةل الةربي الةدويل  الةة  املذاق ةةغةذاا أل 
هةةةُ تصةةةذييف ع ةةةور مجذ ةةةُأل وحيثمةةةا تطلةةةب املكاتةةةب اجلمذ يةةةة ع الطذيةةة  معلومةةةات إملةةةا ية  يمةةةا يتصةةةل بعمليةةةة نقةةةل 

علومةات الالزمةةة للتعذيةف ال ضةائع واملذ  ةةات مبوجةب بطاقةة نقةل بةةذي دويل  ال يذ ةرتن ا  تتضةم  ال طاقةةة ا ثةذ مة  امل
الربيةأل وجيب ا  تذذسُ السلطات اجلمذ ية اشرتاتاهتا على اسةا  االشةرتاتات ا ةددة ع اتفاقةات النقةل الةربي الةدويل 

  وجيةب ا  تقتصةذ (CMR)ب أ  عقد نقةل ال ضةائع الةربي الةدويل  1956ااير/مايو  19 ات الصلة م  ق يل اتفاقية 
املتعلقةةة ابملعلومةةات علةةى املعلومةةات املتاحةةة ع وائةة  النةةاقلني العاديةةة  وثيقةةة ال ةةح  مبوجةةب اتفاقيةةة الةةدويل مطال  ةةا 
 (أل2واملذ    21  الفقذة TRANS/WP.30/212  وقائمة ال ح   إ  وجدت  إا ألألأل(  (CMR)لل ضائع 
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 توصيات من أجل حتلني االتصال بني الللطات الوطنية املختصة  5-7
 يات الوطنية الضامنةواجلمع

م  صالحيات األتذاة املتعاقدة  و قاا ألحكةام الت ةذيعات الوتنيةة واقجةذا ات املعمةول هبةا  حتديةد حمتةوى  -1
الذسةائل املوج ةة إىل اجلمعيةة الوتنيةة الضةامنة خةالل إجةةذا ات النظةذ ع املطال ةاتأل لكة   ومة  اجةل تفةادي اي سةةو  

ة وا يت ا ومربراهتةا   ةد  السةلطات املختصةة واجلمعيةات الوتنيةة الضةامنة لألتةذاة تفاهم ب أ  ت يعة املخالفة املزعوم
املتعاقةةدة مةةدعوة إىل اسةةتعذاا وحتةةديال خمتلةةف رسةةائل ا حبيةةال ت ةة  علةةى األقةةل إىل املذاحةةل الةة  تعةةرتة هبةةا االتفاقيةةة 

د ع وصةةةف ا ضةةةل ممارسةةةاهتا اجلمذ يةةةة ب ةةةأ  النقةةةل الةةةدويل لل ضةةةائع مبوجةةةب بطاقةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل و/او تةةةذ 
 وتتضم   قدر اقمكا   املعلومات الدنيا التالية  انظذ اجلداول ادره(أل

 واملذاحل ال  تذقذ هبا اتفاقية النقل الربي الدويل هُ: -2
اقخطةةةار: ع غضةةةو  مةةةدة عةةةام مةةة  اتريةةة  ق ةةةول بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل  جيةةةب علةةةى السةةةلطات املختصةةةة   ا(

ب 1 الفقةذة التصةفية بطاقة النقل الربي الةدويل  ا  ختطةذ اجلمعيةة  تابةةا بعةدم تذصف به   ال  مل للطذة املتعاقد
 م  االتفاقية(؛ 11م  املادة 

وعامني بعد اتري  إخطار اجلمعيةة بعةدم اش ذ املطال ة ابلد ع: امام السلطات املختصة مدة ترتاو  بني ثالثة   ب(
غةة  م ةةذوعة العمليةةة قةةد مت احلصةةول علي ةةا بطذيقةةة انت ةةا  و ا  شةة ادة عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  اتصةةفية 

 م  االتفاقية(أل 11م  املادة  3احتيالية(  لتقدم خالهلا إىل اجلمعية مطال ة بتسديد امل الم  الفقذة  او
ة مةة  واسةةت اقاا هلةةذه االلتزامةةات القانونيةةة  اعتمةةدت اتةةذاة متعاقةةدة خمتلفةةة اقخطةةار املسةة   بوصةةفه ممارسةة -3

اصة يف إجةذا ا معمةوالا بةه لةدى خمتلةف إال انةه ال يذعتةرب مطل ةاا قانونيةاا  انةه رغم   اقخطار املس  و  ا ضل املمارساتأل
إىل املكتب اجلمذ ةُ تذذجع مل  2رقم القسيمة خطار اجلمعية الضامنة ع ابكذ مذحلة ممكنة    قاألتذاة املتعاقدة 

اسةتكمال عمليةة النقةل الةربي الةدويلأل وتوجةه هةذه علةى إىل تقةدمي دليةل هتا ودعو للمغادرة او الدخول على الطذي   
 11مة  املةادة  1و قةاا للفقةذة يةتم ابقخطةار الةذي اقخةالل الذسالة  ال  اص حت تعذة بع ارة "اقخطار املس  "  دو  

  نفس الوقةتقة  اهتا و/او ع م  االتفاقيةأل لك   نظذاا إىل ا  مجيع األتذاة املتعاقدة ال تط   هذا املف وم ابلطذي
 ةةد  درجةةة االمتثةةال للعناصةةذ املوصةةى هبةةا ميكةة  ا  تت ةةاي  ت اينةةاا شةةديداا بةةني بلةةد و،خةةذأل وتوَصةةى األتةةذاة املتعاقةةدة 

 أل7-5واجلمعيات الوتنية مبذاعاة  لمل عند تط ي  ا ضل املمارسات الواردة ع الفصل 
أل 7-5 ملزمةةة قانونيةةا ابالمتثةةال للتوصةةيات الةةواردة ع الفقةةذة و ةةدر اقشةةارة إىل ا  األتةةذاة املتعاقةةدة غةة  -4

واحكةةةام اتفاقيةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل والت ةةةذيعات الوتنيةةةة وحةةةدها حتةةةدد مةةةدى شةةةذعية اي مذاسةةةلة بةةةني السةةةلطات 
 املختصة لألتذاة املتعاقدة واجلمعيات الوتنية الضامنةأل

 يلُ: نية الضامنة التابعة لألتذاة املتعاقدة مباوبصفة عامة  تذوَصى سلطات اجلمارك واجلمعيات الوت -5
 االقتصار ع  ل رسالة على منو   بطاقة واحدة للنقل الربي الدويل؛ -
ع مجيةةع األوقةةات  وخباصةةة ق ةةل القيةةام بتحقيقةةات  مةة  ايةةة معلومةةات قةةدر اقمكةةا   االسةةتفادة  -

الذي ي ذة  (SafeTIR)اآلم  يل   مثل نظام النقل الربي الدو معتمدمتو ذة ع نظام مذاق ة دويل 
 التفاقيةألاب 10عليه االحتاد الدويل للنقل الربي ت قاا للمذ   
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 اجلدول األول

 العناصر املوصى هبا للمراسالت الفعالة املوج ة من الللطات املختصة إىل اجلمعيات الوطنية الضامنة

 عند إصدار الذسالة  توّ ذتمط ال يارت الواجب إدراج ا   

بعةةةةةةةةدم  طةةةةةةةةار املسةةةةةةة  اقخ
املوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه إىل التصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفية 

 اجلمعية الضامنة

  ا ضل ممارسة(

 اقخطةةةةةةةةةةةةةةةةةار بعةةةةةةةةةةةةةةةةدم
املوجةةةةةةةه إىل التصةةةةةةةفية 

 اجلمعية الضامنة

 (ب( 1-11 املادة 

اجلمعيةةةةةةةةةةةةةة  مطال ةةةةةةةةةةةةةة
 الضةامنةةة ابلتسديد

 (3-11 املادة 
     
 √ √ (1 √   تابة التاري  واملذجع خب  وامليف ومقذو   1

تةةو ذ ع بطاقةةةة النقةةل الةةةربي مةةةط قةةم اهلويةةةة الوحيةةد  اسةةم  وعنةةةوا  ور  2
 الدويل( لصاحب بطاقة النقل الربي الدويل 

√ √ √ 

 √ √ √ رقم بطاقة النقل الربي الدويل  حذ ا  ومثانية ارقام(  3

 √ √ √ اتري  ق ول اجلمارك بطاقة النقل الربي الدويل  4

 √ √ √ ذ(اهم بنود املخالفة واملذاجع القانونية  التربي 5

 √ √ √ األقصى املوصى به للذد  عند االقتضا ( واألجل عنوا  اقرجاع/الذد  6

 √ √ √  1رقم  القسيمةنسخة م   7

قائمة املستندات املمكنة/املوصى بتقدمي ا م  جانةب اجلمعيةات الوتنيةة   8
مةةةةة  اجلةةةةةدول الثةةةةاين  وت ةةةةةمل  عنةةةةةد  5ابلصةةةةيغة امل ةةةةةار إلي ةةةةةا ع ال نةةةةد 

سةةةتندات املتعلقةةة ابل ةةةخص املسقول/األشةةخاص املسةةةقولني اقمكةةا   امل
 م اشذة 

√ √ - 

الةةةةةذد علةةةةةى الوائةةةةة  املقدمةةةةةة  مثةةةةةل الق ةةةةةول او اققفةةةةةال او الةةةةةذ ض عنةةةةةةد  9
  (2 االقتضا 

- √ - 

  او نسةخة منةه بطاقةة النقةل الةربي الةدويلحامةل اقشارة إىل إخطار  10
 (2-11-0و 1-11-0 املالحظات التفس ية 

- √ √ 

مة  ال ةخص املسقول/األشةخاص املقدم اقشارة إىل تلب التسديد  11
 (  إ ا تو ذت2-11او نسخة منه  املادة /املسقولني م اشذة و

- √ √ 

اقشةةةةةارة إىل اقخطةةةةةار املسةةةةة   للجمعيةةةةةة الضةةةةةامنة و/او نسةةةةةخة منةةةةةه إ ا  12
 تو ذت

- √ - 

 √ - - اقشارة إىل إخطار اجلمعية الضامنة و/او نسخة منه 13

اقشةةةارة إىل اتفةةةاق الضةةةما  القةةةائم او اي نةةةوع ،خةةةذ مةةة  الصةةةكوك  14
 القانونية

- - √ 

 - √ - اقشارة إىل امل لم اقرشادي للمطال ة ا تملة 15

اجلمذ يةةةةة  مبةةةا ع  لةةةمل حتديةةةةد  واألدا اتاحلسةةةاب املفصةةةل للذسةةةوم  16
دة القيمةةة اجلمذ يةةة للسةةلع  واملعةةدالت التعذيفيةةة املط قةةة واسةةعار الفائةة

 املنط قة عند التخلف ع  التسديد

- - √ 

 √ - - (4-11،جال التسديد  املادة  17

 √ - - تفاصيل التسديد 18

 √ - - ةمعلومات تتعل   جذا ات الطع  ا تمل 19

__________ 

 ألعنصذ موصى به=  √ (1 

د    الق ةةول = أت يةةد ق ةةول السةةلطات املعلومةةات الةة  قةةدمت ا اجلمعيةةة ع مذحلةةة سةةابقة؛ اققفةةال = املعلومةةات الةة  تفيةة (2 
السةةةلطات قةةةذرت عةةةدم متابعةةةة املخالفةةةة املزعومةةةة وإقفةةةال امللةةةف؛ الةةةذ ض = املعلومةةةات الةةة  تفيةةةد    السةةةلطات مل تق ةةةل 

 ألاملعلومات ال  قدمت ا اجلمعية ع مذحلة سابقة  مبا ع  لمل اس اب الذ ض
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 اجلدول الثاين

 صةالعناصر املوصى هبا للمراسالت الفعالة املوج ة من اجلمعيات الوطنية الضامنة إىل الللطات املخت

 توّ ذت عنةد إصةدار الذسالةمط ال يارت الواجب إدراج ا   

على اقخطةةار املسة    ذدّ ال
املوجةةةةه إىل التصةةةةفية بعةةةةدم 

 اجلمعية الضامنة

  ا ضل ممارسة(

علةةةةةةةةى اقخطةةةةةةةةار  ذدّ الةةةةةةةة
املوجةةةةةه التصةةةةةفية بعةةةةةدم 

 إىل اجلمعية الضامنة

 (ب( 1-11 املادة 

مطال ةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى  ذدّ الةةةةةةةةة
اجلمعيةة ابلتسديد إىل 

 ضامنةال

 (3-11 املادة 
 √ √ √  تابة التاري  واملذجع خب  وامليف ومقذو   1

تةةةو ذ ع بطاقةةةة النقةةةل مةةةط اسةةةم وعنةةةوا  ورقةةةم اهلويةةةة الوحيةةةد   2
 الربي الدويل( لصاحب بطاقة النقل الربي الدويل 

√ √ √ 

 √ √ √ رقم بطاقة النقل الربي الدويل  حذ ا  ومثانية ارقام(  3

 √ √ √ اقرسالعنوا   4

لعمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل االنت ةةا  العةةادي الوائةة  الةة  ت ةةني  5
 املعنية  مثل:

ايةةة شةة ادة او أت يةةد ريةُة بن ايةةة عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  •
ال  تغطي ا نفس عملية النقل ال  اجنزها تةذة متعاقةد ،خةذ 
عقةةةب عمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل املعنيةةةة او أت يةةةد خضةةةوع 

جذا ات مجذ يةة اخةذى او نظةام ،خةذ مة  نظةم  عنية السلع امل
ألغةةةةةةةةةةذاا املذاق ةةةةةةةةةة اجلمذ يةةةةةةةةةةة  مثةةةةةةةةةةل التخلةةةةةةةةةةيص اجلمذ ةةةةةةةةةُة 

 ستعمال املنزيل؛ اال
ع بطاقةةة النقةل الةربي الةةدويل  2او  1ال طاقةة رقةم  عةب  •

الةةةةة  ختم ةةةةةا علةةةةةى النحةةةةةو الواجةةةةةب الطةةةةةذة املتعاقةةةةةد او 
 نسخة منه مقدمة م  املنظمة الدولية؛

استكمال عمليةة النقةل الةربي الةدويل   مةا تةذد سجالت ع   •
التةابع لالحتةاد اآلمة  "نظام النقل الربي الةدويل  ما يذعذة بع 

 التفاقية"؛اب 10ت قاا للمذ   "الدويل للنقل الربي 
مكتب مجارك املقصد او اخلةذو  يصدرها  اية وثيقة إملا ية •

بطاقةةة النقةةل الةةربي يسةةتظ ذ  ع الطذيةة ( لل ةةخص الةةذي 
مسة قاا  قهميلةمثالا إيصال ابالسةتالم  عنةد الطلةب  دويل  ال

 ال خص املع (؛
اية وثيقة متكّو  م  تعذيف ال خص املسقول/األشخاص  •

 ؛(1 م اشذةاملسقولني 

√ √ √ 

اقشارة إىل اقخطار املس   املذسل إىل اجلمعيةة الضةامنة عنةد  6
 تو ذه 

√ - - 

 - √ - معية الضامنة شارة إىل اقخطار املوجه إىل اجلاق 7

 √ - - اقشارة إىل املطال ة ابلتسديد املذسلة إىل اجلمعية 8

 √ - - الذد على املطال ة ابلتسديد  الق ول او الذ ض( 9

اقشةةةارة إىل احكةةةام خاصةةةة ع اتفةةةاق الضةةةما  القةةةائم او اي  10
 نوع ،خذ م  الصكوك القانونية

- - √ 

__________ 

 ع اي وقت  حال تو ذهأليتم ددة  بل ميك  ا  على املذاحل الثالري ا  5 امل ار إلي ا حتت النقطةال يقتصذ تقدمي الوائ   (1 
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 *اجلدول الثالث

 صطار امللبقلرسالة اإلمنوذج 

 الربي الدويلوحامل بطاقة النقل  الدويلالربي إىل مجعية ملما  النقل رسالة إعالمية تذ عال 

……………………………………..…………………………… 

   املكا  والتاري (  اقدارة املعنية( االسم الكامل ملكتب اجلمارك/

  .................................. رقم  الربي الدويلمعلومات بشأن بطاقة النقل  املو وع:

  ...................................................................  إىلموج ة  

 (الربي الدويل االسم الكامل والعنوا  ورقم اهلوية حلامل بطاقة النقل  

  ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  

  االسم الكامل للجمعية الضامنة( 

 السيدة/السيد

مجةةةةارك سةةةةّجل ا مكتةةةةب رقةةةةم ألألألألألألألألأل الةةةةربي الةةةةدويل فةةةةذت حتةةةةت غطةةةةا  بطاقةةةةة النقةةةةل نذ بةةةةذي دويل عمليةةةةة نقةةةةل 
  اراملُ ألألألألألألألألألألألأل  اسم الطذة املتعاقد(ألهنا دخلت مذ قة تيه  على ا 1نسخة م  القسيمة رقم ألألألألألألألألأل  

كهنةةةا  السةةةةليم ع إقلةةةيم ألألألألألألألألأل  اسةةةم الطةةةةذة ل إبالغكةةةم    إدارة اجلمةةةارك لةةةةدينا مل تتلةةة  أت يةةةداا نةةةودذ 
 ألألألألألألألألألألألألألألأل رقمالربي الدويل حتت غطا  بطاقة النقل الربي الدويل وال  مّتت املتعاقد( لعملية النقل 

الةةربي هةةذه ع نظةةام مذاق ةةة بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل بطاقةةة النقةةل أت ةةدر مةة  وملةةعية  ة إىل  لةةمل  لقةةد ابقملةةا
 :الدويل وت نّي انه

ع إقلةةيم ألألألألألألألألأل  اسةةم الطةةةذة  الةةربي الةةةدويللةةيس هنةةاك معلومةةةات تق ةةد إهنةةا  عمليةةةة النقةةل  (1 
 املتعاقد( 

مت االتصةال ابلفعةل مبكتةب بلةد املقصةد لقةد  ألالةربي الةدويل يوجد سجل ب أ  هذه عملية النقةل (2 
 ع ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل  املكا   واسم الطذة املتعاقد(

__________ 

* {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/15و  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111 43  الفقذة}أل 
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الةةدويل ولكةة  مل يةةتم تلقةةى اي الةةربي مةة  اجةةل التأ ةةد مةة  املعلومةةات املتةةو ذة ع نظةةام مذاق ةةة بطاقةةة النقةةل 
 أت يد حط اآل أل

  الدويلالربي م  اتفاقية النقل  11 ب( م  املادة 1 للفقذة و قاا الواجب خطار قدو  اقخالل ابو لذلمل  
 ةةكل صةةحييف ع بالةةربي الةةدويل تث ةةت انةةه مت إهنةةا  عمليةةة النقةةل الةة  زويةةدر ابلوائةة  املناسةة ة م إىل تنةةدعو 

 م  اتري  هذه الذسالةأل يوماا  28ألأل  اسم الطذة املتعاقد( ع غضو  إقليم ألألألألألألألأل
 لسلع:ال  تعّذة ابة م  الوائ  التالية ين غُ تقدمي الدليل على شكل واحد

وثيقة مصةدقة مة  ق ةل سةلطات مجةارك مكتةب مجةارك بلةد املقصةد او بلةد اخلةذو   ع الطذية (  -
 ا  ال ضاعة مت عذمل ا ع هذا املكتب اجلمذ ُ  اوتذث ت م  تذة متعاقد ،خذ 

اققلةيم اجلمذ ةُ  تذة متعاقد ،خذ تق د ا  ال ضاعة قد دخلت  لةملع  صادرة  وثيقة مجارك -
 ألغذاا املعاجلة اجلمذ ية او االستخدام اجلمذ ُ املعتمدي ؛ او 

الطذة املتعاقةد تث ةت ع السلطات اجلمذ ية واقذهتا  صدرت ع تذة متعاقد ،خذ مجذ ية وثيقة -
 نظام التداول احلذ ع  لمل الطذة املتعاقدألتندر  ع إتار ا  هذه السلع 

  املذ ورة اعاله  مصدقة ابعت ارها نسخة حقيقية م  ق ل اهليئة الة  نسخة او صورة م  الوائ -
ع صةةلية  مةة  ق ةةل سةةلطات الطةةذة املتعاقةةد املعةة  او مةة  ق ةةل السةةلطة املعنيةةة األالوائةة  اقةةّذت 
 أل1975الدويل  الربياتفاقية النقل ع متعاقد ،خذ تذة 

 إىل تذسل ا  اي م  الوائ  املذ ورة اعاله جيب 

…………………………………………………………………… 
 توقيع ال خص املسقول( ختم مكتب اجلمارك/

  الدويلالربي م  بطاقة النقل  1نسخة م  القسيمة رقم  املذ  :
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 *38مثال ألفضل ممارسة فيما يتعلق بتطبيق املادة  5-8
 مالحظات ل يدية -ألف
لفات"  إشةارات إىل الت ةذيعات الوتنيةة يتضم  الفصل الذابع م  اتفاقية النقل الربي الدويل املعنو  "املخا -1

"اي انت ةاك ألحكةام هةذه االتفاقيةة  عةل جيعةل املنت ةةمل   بوجةه خةاص   ةد  36لألتةذاة املتعاقةدةأل وت قةاا للمةادة 
ع  38أل وت ةةكل املةةادة معذملةةاا  ع ال لةةد حيةةال ارتكةةب االنت ةةاك  إىل العقةةوابت الةة  يفذملةة ا قةةانو   لةةمل ال لةةد"

 عتمد ايضاا ع تط يقه العملُ على الت ذيعات الوتنيةأل  مثالا  حيدد القانو  الوت  ما يلُ:  اهتا حكماا إتارايا ي
خطةةةورة اي خمالفةةةة  "جذميةةةة خطةةة ة خملةةةة ابلقةةةوانني او الالئحةةةة اجلمذ يةةةة املط قةةةة ع ةةةةال النقةةةل  -

 الدويل لل ضائع"(؛
 ؛38اتري  بدا نفا  االست عاد ت قاا للمادة  -

 التعلي  ا تمل لالست عاد اثنا  الطع ألإجذا ات الطع  و  -

اداة حلمايةة ووقايةة إجةذا ات النقةل الةربي الةدويل مة  االنت ا ةات   38بصورة عامة  ين غُ ا  تعترب املادة  -2
 و قاا جلسامة املخالفةأل  38ال  آلية تلقائية للجزا ات ع  ل الظذوةأل وين غُ تربيذ تط ي  املادة 

  الةةة  حتكةةةم عمليةةةة 9واحكةةةام اجلةةةز  الثةةةاين مةةة  املذ ةةة   6اتةةةاا وثيقةةةاا  حكةةةام املةةةادة ارت  38تةةةذت   املةةةادة  -3
انضةةةمام األشةةةخاص الط يعيةةةني واالعت ةةةاريني إىل نظةةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويلأل وتةةةربز هةةةذه العالقةةةة ع تعليقةةةني علةةةى 

 النقل الربي الدويل"أل   ا "التعاو  بني السلطات املختصة" و"است عاد متع د نقل حملُ م  إجذا  38 املادة
   ذ األتذاة الفاعلة التالية: 38وبغض النظذ ع  ال خص املست عد  يذد ع املادة  -4

 ؛1-38السلطات املختصة للطذة املتعاقد الذي ارتك ت على ارمله املخالفة وتط    يه املادة  -
 و مقيماا على ارمله؛السلطات املختصة للطذة املتعاقد الذي يكو  ال خص املست عد مستقذاا به ا -

 اجلمعية او اجلمعيات القائمة ع ال لد الذي ارتك ت  يه املخالفة؛ -

 اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويلأل -

عةةةالوة علةةةى  لةةةمل  ت ةةةارك اجلمعيةةةة الوتنيةةةة املختصةةةة للطةةةذة املتعاقةةةد  الةةةذي يكةةةو  ال ةةةخص املسةةةت عد  
   بذغم عدم اقشارة إىل  لمل ب كل صذييف ع النصأل38مستقذاا به او مقيماا على ارمله  ع تط ي  املادة 

 ألالدويل بطاقة النقل الربي حاملُعلى است عاد  38يقتصذ تط ي  املادة  -5

__________ 

 ؛ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/14 واملذ   الثالال؛ والوثيقة 30-28 الفقذات  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93الوثيقة } *
 أل{42فقذة ال  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111الوثيقة و 
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أل وين غةُ ا  38ونظذاا مل ار ة عدة اتةذاة  ال غةت عة  التعةاو  الوثية  مة  اجةل التط ية  السةلس للمةادة  -6
 يذتكز هذا التعاو  على عنصذي  رئيسيني   ا: 

 املطالع األتذاة الفاعلة املعنية على النحو الواجب ابلوظائف املسندة إلي ا؛ -
 ت ادل املعلومات بسذعة وشفا يةأل -

 .*ويذد ادره مثال أل ضل املمارسات ع هذا الصدد 

 **مثال ألفضل ممارسة -ابء
نني او لةوائيف اجلمةارك ملد قةوا ين غُ للسلطات املختصة للطذة املتعاقد  الذي ارتك ت على ارمله خمالفة -7

املط قة على النقل الدويل لل ضائع  مبا ع  لمل على سة يل املثةال ال احلصةذ اتفاقيةة النقةل الةربي الةدويل(  ا  تنظةذ  
و قةةاا للت ةةذيعات الوتنيةةة   يمةةا إ ا  انةةت هةةذه املخالفةةة ت ةةكل جذميةةة خطةة ة خملةةة ابلقةةوانني او الالئحةةة اجلمذ يةةة 

 لل ضةةائع  ومةةا إ ا  ةةا  ين غةةُ اسةةت عاد حامةةل بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل مةة  نظةةام النقةةل املط قةةة علةةى النقةةل الةةدويل
 أل1-38 الربي الدويل و قاا للمادة

  ين غةةُ إخطةةار ال ةةخص املسةةت عد دو  إبطةةا أل ويفضاةةل إصةةدار هةةذه 1-38إ ا اختةةذ قةةذار لتنفيةةذ املةةادة  -8
النقةةل الةةربي الةةدويل  اقنكليزيةةة او الذوسةةية او الفذنسةةةية(   املعلومةةات بواحةةدة مةة  اللغةةات الذييةةة الةةثالري التفاقيةةة

 :†وين غُ ا  حتتوي هذه املعلومات على األقل على التفاصيل التالية
 اتري  ومكا  إصدار الوثيقة؛ -
 اسم السلطة املختصة وعنواهنا الذيُ؛ -

 اسم ال خص املست عد وعنوانه وبلده ورقم بطاقة هويته؛ -

 ل طاقة النقل الربي الدويل  حسب االقتضا (؛الذقم املذجعُ  -

 رقم او ارقام تسجيل املذ  ة او املذ  ات الربية  حسب االقتضا (؛ -

 رقم او ارقام تعذيف احلاوية او احلاوايت  حسب االقتضا (؛ -

 وصف ال ضائع  ت قاا ل يا  ال ضائع(  حسب االقتضا (؛ -

 اتري  ومكا  ارتكاب املخالفة؛ -
__________ 

ت قاا للتعلي  املعنو  "است عاد متع د نقل حملُ م  إجذا  النقل الربي الدويل"  توصةى السةلطات اجلمذ يةة  عمةال احكةام  *
مثةةل ملةةد اهليئةةات األجن يةةة املتع ةةدة ابلنقةةل املت مةةة ابرتكةةاب خمالفةةة جسةةيمة للقةةوانني اجلمذ يةةةأل ويةةذد تنةةاول  1-38املةةادة 

 ال املقرت  أل ضل ممارسةألهذا الوملع ع سياق املث
 أل}42الفقذة   ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111 ؛ والوثيقةECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/14 الوثيقة{ **
هةةةذه الوثيقةةة بعةةض املعلومةةةاتأل  ةةد ا اسةةتخدمت ع اسةةةتكمال االسةةتمارة لغةةة غةةة  اللغةةات الذييةةة الةةةثالري ملحةة  تةةذد ع  †

 ألت على األقل ابقنكليزية او الذوسية او الفذنسيةلالتفاقية  ين غُ ا  تقدم عناوي  اخلار
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 للمخالفة؛ وصف مفصل -
 ؛1-38اس اب تط ي  املادة  -

 نوع االست عاد  مققت ام دائم( واتري  بد  نفا ه؛ -

 مدة االست عاد  ع حالة االست عاد املققت  ق (؛ -

معلومةةةةات عةةةة  إجةةةةذا ات الطعةةةة  املمكنةةةةة  األجةةةةل الن ةةةةائُ  وهيئةةةةات الطعةةةة   وإمكانيةةةةة تعليةةةة   -
 االست عاد ع حالة االستئناة وما إىل  لمل(أل

 وين غُ إر اق نسخة م  بطاقة النقل الربي الدويل  عند االقتضا أل 
وين غُ إبالغ املعلومات إىل ال خص املست عد  سةذع وسةيلة اتصةال متاحةة  الفةا س  او الربيةد اقلكةرتوين   -9

مةات إرسةال هةذه املعلو إذا نج على ذلاك التشاريع الاوطع، وما إىل  لمل(أل وين غُ  ذلمل ا  جيذي خالل اسة وع  
 ابلربيد املسجل إىل ال خص املست عد  او تسليم ا إىل ممثله القانوين مقابل التوقيع على إيصال بذلملأل

وين غةةةةُ  ةةةةذلمل إبةةةةالغ املعلومةةةةات نفسةةةة ا  ع غضةةةةو  اسةةةة وع   سةةةةذع وسةةةةيلة اتصةةةةال متاحةةةةة  الفةةةةا س  -10
لذي يكةو  ال ةخص املعة  مسةتقذاا بةه الربيد اقلكرتوين  وما إىل  لمل( إىل السلطات املختصة للطذة املتعاقد ا او

او مقيماا على ارمله  وإىل اجلمعية او اجلمعيات القائمة ع ال لد او املنطقة اجلمذ يةة حيةال ارتذك ةت املخالفةة  وإىل 
اجمللةةس التنفيةةذي للنقةةل الةةربي الةةدويل  وبقةةدر اقمكةةا  إىل اجلمعيةةة التابعةةة للطةةذة املتعاقةةد الةةذي يكةةو  ال ةةخص 

 مقيماا على ارمله  اجلمعية املةذصّدرة(أل   به اواملع  مستقذاا 
وع حالةةةة حةةةدوري اي تغيةةة ات ع وملةةةع االسةةةت عاد األصةةةلُ  إلغةةةاؤه او تعليقةةةه  ومةةةا إىل  لةةةمل(  ين غةةةُ  -11

 اعاله هبذه التغي اتأل 10و 9للسلطات املختصة ال  است عدت ال خص ا  ت لّوم اجل ات املذ ورة ع الفقذتني 
ات املختصة ع الطةذة املتعاقةد  الةذي يكةو  ال ةخص املسةت عد مسةتقذاا بةه او مقيمةاا علةى وين غُ للسلط -12

ارمله  ا  تنظذ  يما إ ا  ا  ميك  للمخالفة املذتك ة ا  تقثذ ع احلد األد  لل ذون واملعاي  امل ينةة ع اجلةز  الثةاين 
النقةةل الةةربي الةةدويلأل  ةةد   ةةا  ال ةةخص   الةة  جيةةب علةةى األشةةخاص اسةةتيفاؤها لالنضةةمام إىل نظةةام 9مةة  املذ ةة  

املعةة  مل يعةةد يفةةُ هبةةذه املتطل ةةات  ين غةةُ إلغةةا  تذخيصةةهأل وين غةةُ إبةةالغ اجمللةةس التنفيةةذي للنقةةل الةةربي الةةدويل هبةةذا 
 اقلغا  ع غضو  اس وعأل ويوصى ايضاا  بالغ السلطات املختصة ال  اصدرت امذ االست عادأل 

كةة  اختةةا ه ب ةةأ  إلغةةا  الرتخةةيص مةة  جانةةب السةةلطات املختصةةة للطةةذة وبصةةذة النظةةذ عةة  القةةذار املم -13
املتعاقد الذي يكو  ال خص املع  مسةتقذاا بةه او مقيمةاا علةى ارملةه  ين غةُ للجمعيةة املةةذصدرة تقيةيم مةدى موثوقيةة 

قةف إصةدار حامل بطاقة النقل الربي الدويل  وجيوز هلا ا  تفذا عليه جزا ات تتفة  مةع لوائح ةا الداخليةة  مثةل و 
 بطاقات النقل الربي الدويلأل
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 ملحق

 النقل الربي الدويلنظام معلومات بشأن االستبعاد من 
 من اتفاقية النقل الربي الدويل( 38من املادة  1)طبقا  للفقرة 

 إىل: 

 ل خص املست عد(ا اسم وعنوا  وبلد ورقم بطاقة هوية 

 تذابي الدويل على النقل الرب نظام هذا إخطار لكم  نكم است عدمت م  
   اسم ال لد( ________________________________

  اتري ( ____________ي دا نفا  هذا االست عاد اعت اراا م  

  اتري ( ____________مققت حط   □       دائم  □    وهذا االست عاد  
 ميك  الطع  ع قذار االست عاد امام 

________________________________ 
  اسم هيئة الطع (

  م لة الطع  و قاا للت ذيعات الوتنية(أل ____________خالل 

 نتج االست عاد ع  خمالفة تذد تفاصيل ا ادره:
 الذقم املذجعُ ل طاقة النقل الربي الدويل  حسب االقتضا (

 رقم او ارقام تسجيل املذ  ة او املذ  ات الربية  حسب االقتضا (

 م تعذيف احلاوية او احلاوايت  حسب االقتضا (رقم او ارقا

 وصف ال ضائع  ت قاا ل يا  ال ضائع(  حسب االقتضا (

 اتري  ومكا  املخالفة

 وصف املخالفة

 :1-38اس اب تط ي  املادة 
 املذ قات  إ  وجدت(

 اسم وعنوا  اهليئة املختصة:

 اخلتم  حسب االقتضا (  التوقيع التاري  واملكا 
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  40و 39فضل ممارسة بشأن تطبيق أحكام املادتني أ 5-9

 *من اتفاقية النقل الربي الدويل
 2و 1ع القسةيمتني  15-13عنةد املغةادرة  وعنةد توقيةع حامةل بطاقةة النقةل الةربي الةدويل علةى اخلةارت  -1

ا ة إىل  لةةمل  مةة  ال طاقةةة  يضةةطلع حامةةل ال طاقةةة ابملسةةقولية عةة  صةةحة ال يةةارت املدونةةة علةةى بيةةا  ال ضةةائعأل إملةة
واملذ ذة التفس ية املتعلقة هبا  جيب على مكتب مجارك املغادرة ا  يط ّو  ملواب  صارمة لضما   19وعمالا ابملادة 

املعنةو  "التفتةي  ع مكتةب املغةادرة": "ألألأل  19دقةة بيةا  ال ضةائعأل وي ةداد علةى هةذا امل ةدا ع التعلية  علةى املةادة 
لنقةل الةربي  الةدويل ا  يكةو  التفتةي  ع مكتةب املغةادرة صةارماا و ةامالا  نظةذاا م  الضذوري  لتسة يل عمةل نظةام ا

 ألأل  ادا  هذا النظام يعتمد عليه"
ومةةةع  لةةةمل  قةةةد تكت ةةةف السةةةلطات اجلمذ يةةةة ع منطقةةةة ع ةةةور وع مقصةةةد مةةةا تناقضةةةات بةةةني تفاصةةةيل  -2

وا تةوايت الفعليةة ع مقصةورة ال ةح أل خصةائص ال ضةائع املسةجلة ع بيةا  ال ضةائع ع بطاقةة النقةل الةربي الةدويل 
ع مثةةةل هةةةةذه احلةةةةاالت  وق ةةةل اعت ةةةةار هةةةةذه الوقةةةائع خمالفةةةةات ارتك  ةةةةا حامةةةل بطاقةةةةة النقةةةةل الةةةربي الةةةةدويل  ين غةةةةُ 

 م  اتفاقية النقل الربي الدويل: 40و 39للسلطات اجلمذ ية ا  أتخذ ع االعت ار الواجب احكام املادتني 
 39املادة ق

 :األصر  ليات اتفاقية النقل الربي الدويل ابعتبار ا سليمة من النواحييف حالة قبول عم
1- ... 

ابملثل، يف حالة تناقضاات باني تفاصايل صصاائج البضاائع املبيناة علاى بياان البضاائع يف بطاقاة النقال  -2
قضات انت اكات حاوية، لن تعترب  ذه التنا الربي الدويل واحملتوايت احلقيقية ملركبة برية أو جمموعة مركبات أو

لالتفاقيااة ارتكب ااا حاماال  ااذه البطاقااة، إذا جاار  تقاادمي أدلااة تقنااع اللاالطات املختصااة  ن  ااذه التناقضااات 
تكاان انرااة عاان أصطاااء مرتكبااة عاان علاام أو عاان طريااق اإلمهااال يف وقااحل شااحن البضااائع أو تفريغ ااا أو يف  ه

 وقحل إعداد ذلك البيانق.
 39مذ ذة تفس ية للمادة 

  "اخطةا  مذت كةة عة  تذية  اق ةال" ين غةُ ا  يقخةذ علةى انةه يعة  األ عةال الة  مةع اهنةةا التع ة 0-39
تذتكب ع  عمد وعلم اتم ابحلقائ   قةد جنمةت عة  تقصة  ع اختةا  خطةوات معقولةة والزمةة  مل

 لضما  صحة احلقائ  ع اية حالة خاصةأل

__________ 

 أل{29   الفقذةECE/TRANS/WP.30/AC.2/97والوثيقة ؛ 15  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2009/2الوثيقة } *
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 40املادة ق
ادرة وبلدان املقصاد أن تعتارب حامال بطاقاة النقال الاربي ال جيوز لإلدارات اجلمركية التابعة لبلدان املغ 

الاادويل ملااؤوال  عاان التناقضااات الاايت قااد تكتشااف يف  ااذه البلاادان، يف حااني أن  ااذه التناقضااات ترجااع يف 
 .قالواقع إىل إجراءات رركية سبقحل أو أعقبحل النقل الربي الدويل ه يكن حامل البطاقة  العا في ا

اجلمذ يةةة  عنةةد حتديةةد املسةةقولية ا تملةةة حلامةةل بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ع  لةةذلمل جيةةب علةةى السةةلطات -3
 هذه احلاالت  ا  ت حال املسائل التالية: 

هةةةةل جيةةةةوز ق ةةةةول عمليةةةةة النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل ابعت ارهةةةةا سةةةةليمة مةةةة  النةةةةواحُ األخةةةةذى  دي اجةةةةة  -
 (؟ وبوجه خاص  هل ال تزال األختام اجلمذ ية سليمة؟39 املادة

 2ل تعةةزى هةةذه التناقضةةات إىل اخطةةا  ارتك  ةةا حامةةل ال طاقةةة عةة  علةةم او عةة  إ ةةال  الفقةةذة هةة -
 (؟39م  املادة 

هل تتعل  هذه التناقضات ابقجذا ات اجلمذ ية ال  س قت او اعق ت عملية النقل الربي الدويل  -
 (أل 40وال  مل يك  حامل ال طاقة ملالعاا  ي ا  املادة 

ين غةةُ حلامةةل بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل   39-0  واملةةذ ذة التفسةة ية 39مةة  املةةادة  2 و مةةا تق ةةد الفقةةذة -4
عنةةد مةةل  ال طاقةةة  ا  يتخةةذ اخلطةةوات املعقولةةة والالزمةةة لضةةما  صةةحة احلقةةائ  ع ايةةة حالةةة خاصةةةأل و يمةةا يتعلةة  

 قةةل ال ضةائع الةدويل الطذقةةُابملسةقولية التعاقديةة حلامةةل ال طاقةة  مة  األرجةةيف ا  يسةتفيد مة  احكةةام اتفاقيةة عقةد ن
مة  املةادة  1ال  انضمت إلي ا معظم ال لدا  ال  هُ اتذاة متعاقدة ع اتفاقية النقل الربي الدويلأل وتنص الفقةذة 

 م  اتفاقية عقد نقل ال ضائع الدويل على ما يلُ: 8
 يتثبحل الناقل مما يلي عند استالم البضائع: -1ق

 وثيقة الشحن  صوص عدد الطرود وعالماهتا وأرقام ا؛ الواردة يف التصرحيات صحة  )أ( 
 احلالة الظا رة للبضائع وتغليف اق. )ب( 

قةد تطةذا حةةاالت ال يكةو   ي ةا حامةةل ال طاقةة ع وملةةع يسةميف لةه ابلتث ةةت مة  هةذه ال نةةود بصةورة  عالةةةأل  -5
لةةدويل ع مينةةا  حبةةذي لنقل ةةا بغةة   مةةثالا  إ ا اسةةتلم حامةةل ال طاقةةة حاويةةة خمتومةةة غةة  م ةةمولة بنظةةام النقةةل الةةربي ا

الطذيةة  الةةربي الةةدويل  وشةةذع ع نقل ةةا ابلطذيةة  الةةربي   مةة  ا تمةةل اال يةةتمك  مةة  التث ةةت مةة  ال ضةةائع  وعليةةه ا  
يعتمد على الوائ  املصاح ة هلا  ق   بوليصة ال ح   وقائمة التع ئةة  ومةا إىل  لةمل(أل وع هةذه الظةذوة  يوصةى 

سجيل حتفظ على وثيقة ال ح  الصادرة مبوجب اتفاقية عقةد نقةل ال ضةائع الةدويل الطذقةُ  حامل ال طاقة ب دة بت
 م  هذه االتفاقية: 8م  املادة  2على النحو الوارد ع الفقذة 

__________ 

 أل1956ااير/مايو  19  املربمة ع (CMR)اتفاقية عقد نقل ال ضائع الدويل الطذقُ  *
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)أ( 1عندما ال تتوفر لد  الناقل وسائل معقولة للتثبحل من صحة التصرحيات املشار إلي اا يف الفقارة  -2ق
ظاتااه يف وثيقااة الشااحن مشاافوعة ابألسااباب الاايت تلااتند إلي ااا ... وال تكااون  ااذه ماان  ااذه املااادة، يلااال حتف

ل إال إذا وافق صراحة على االلتزام هبا يف وثيقة الشحنق.  التحفظات ملزمة للمرسي
مة  اتفاقيةة عقةد نقةل ال ضةائع الةدويل الطذقةُ علةى انةه: لألغةذاا اجلمذ يةة او غة   11وتنص ايضاا املادة  -6

ا ات الذيية  جيب على املذسةل ا  يذ ة  الوائة  الالزمةة مةع وثيقةة ال ةح  او يضةع ا حتةت تصةذة  لمل م  اقجذ 
 الناقلأل وابقملا ة إىل  لمل  تنص هذه املادة صذاحة على ما يلُ:

اال  -2ق ال يتعااني علااى الناقاال االستفلااار عاان صااحة أو كفايااة  ااذه الواثئااق أو املعلومااات. ويكااون املرسي
عاان أي أ اارار تنشااأ عاان عاادم وجااود  ااذه الواثئااق واملعلومااات أو عاادم كفايت ااا أو عاادم ملااؤوال  أمااام الناقاال 

 صحت ا، إال يف حالة ارتكاب الناقل ألفعال صاطئة أو إمهالق.
ةل  11و 8يعترب أتث  املادتني  -7 م  اتفاقية عقد نقل ال ضائع الدويل الطذقُ على العالقة التعاقديةة بةني املذسو

 ال  ين غُ للجمارك ا  تضع ا ع االعت ارألوالناقل احد العوامل 
م  اتفاقية النقل الربي الدويل على انه  ع حالة وجةود تناقضةات  جيةب علةى  39م  املادة  2وتنص الفقذة  -8

حامل بطاقة النقل الةربي الةدويل ا  يث ةت للسةلطات املختصةة ا  هةذه التناقضةات غة  رمجةة عة  اخطةا  مذتك ةة عة  
ع وقةةت إعةةداد بيةةا  ال ضةةائعأل ومبعةةت ،خةةذ  ين غةةُ حلامةةل ال طاقةةة ا  يث ةةت انةةه مل يكةة  ع وملةةع علةةم او عةة  إ ةةال 

علةةةى ا  األمةةةذ مةةةرتوك  39مةةة  املةةةادة  2يسةةةميف لةةةه ابلتث ةةةت مةةة  التفاصةةةيل املدونةةةة ع بيةةةا  ال ضةةةائعأل وتةةةنص الفقةةةذة 
  بضةائع حمظةورة  ين غةُ ايضةاا ا  للسلطات اجلمذ ية لق ول او ر ض تفس ات حامل ال طاقة او ادلتهأل وع حالة شح

 أل47تقخذ ع االعت ار إمكانية تط ي  احكام حمددة م  احكام الت ذيعات الوتنية  على النحو الوارد ع املادة 
وع العديد م  احلاالت  تس   عملية النقل الربي الدويل إجذا ات تصةديذ جيةذي ع إتارهةا إعةداد إعةال   -9

ُ ا  تتطاب  تفاصيل ال ضائع  على النحو املدو  ع بطاقة النقل الةربي الةدويل  مةع تصديذ لل ضائعأل ولذلمل  ين غ
بيةارت إعةةال  تصةةديذ ال ضةةائعأل  ةةد   ةا  هنةةاك شةةمل ب ةةأ  تفاصةةيل بيةا  ال ضةةائع ع بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  

بلةد املغةادرة او إىل  ميك  ملكتةب مجةارك الع ةور ومكتةب مجةارك بلةد املقصةد ا  يوّج ةا استفسةاراا إىل مكتةب مجةارك
م  اتفاقية النقل الربي الدويل  جيب علةى مكتةب مجةارك بلةد املغةادرة  لةدى تلقيةه هةذا  42املصدّورأل وعمالا ابملادة 

االستفسار  ا  يزود مقدم االستفسار جبميع املعلومات املتاحة املتعلقة ابلنقل الربي الدويل حمل االستفسار  وبوجه 
 ديذ ال ضائعألخاص بنسخة م  إعال  تص

 ع حالة وجود تناقضات  قد تكو  مسقوليات حامل بطاقة النقل الربي الدويل  ات شقني: -10
مسقولية ع  د ع الذسوم واألدا ات اجلمذ ية املسةتحقة علةى ال ضةائع الناقصةة  إ  حةدري  لةملأل  -

حيةة   ةةد ا مل يةةد ع حامةةل ال طاقةةة او اي شةةخص ،خةةذ مسةةقول ب ةةكل م اشةةذ امل ةةالم املسةةتحقة  
 للجمارك ا  تطالب اجلمعية الوتنية الضامنة ابلد عأل

سيما الغذامات و/او العقوابت  مسقولية تفذمل ا احكام القانو  اقداري او قانو  العقوابت  وال -
املاليةأل و ةدر اقشةارة إىل ا  الضةما  الةذي متنحةه اجلمعيةة الوتنيةة الضةامنة ال يغطةُ هةذا اجلةز  

 ةألم  مسقوليات حامل ال طاق
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والتنةاقض بةةني تفاصةيل بيةةا  ال ضةائع ع بطاقةةة النقةةل الةربي الةةدويل وا تةوى الفعلةةُ ملقصةورة ال ةةح  ال يعةة   -11
ابلضذورة ا  هناك بضائع سذةح ت مة  املقصةورة املختومةة او املةيفت إلي ةا بصةورة غة  قانونيةة  ومت تةداوهلا  وتذسةتح  

ل قةةد او  مبسةةقولياته وسةةلام مجيةةع ال ضةةائع اختةةام مجذ يةةة سةةليمة  علي ةةا رسةةوم ادا ات مجذ يةةةأل وقةةد يكةةو  متع ةةد النقةة
ولكةة  وقةةع خطةةأ ع بيةةا  ال ضةةائع ع بطاقةةة النقةةل ق ةةل بةةد  عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويلأل لةةذلمل  جيةةب علةةى السةةلطات 

 لى تذاب بلدهاألاجلمذ ية املعنية ا  تث ت ا  هذه ال ضائع قد ا لتت  عالا بطذيقة غ  قانونية م  الذقابة اجلمذ ية ع
أل  فُ  ل مثال من ةا   40و 39وتلقُ احلاالت العملية اخلمس التالية الضو  على إمكانية تط ي  املادتني  -12

  انت األختام اجلمذ ية سليمة  ومل توجد على املذ  ة الربية اما   خفية  ومل يعثذ على دليل على الت ذيبأل
 (39احلالة األوىل  املادة 

بةةذي  وحةةدة قةةاتذة وشةة ه مقطةةورة( إىل مكتةةب مجةةارك بلةةد املقصةةد  ومل يكةة  هبةةا اي ،ار وصةةلت رقلةةة شةةح   
تالعةةب ابألختةةام اجلمذ يةةةأل و انةةت ال ةةحنة مع اةةأة ع صةةنادي  مةة  الكذتةةو  ومذوصاةةفة بصةةورة صةةحيحة ع بيةةا  ال ضةةائع  

أل ودا ةع السةائ  100 بةدالا مة  صةندوقاا  95ولك  عدد الصنادي  ع مقصورة ال ح   ةا  اقةل مة  املةذ ور ع الوائة : 
بقولةةه إنةةه تسةةلم شةة ه املقطةةورة املختومةةة مةة  مينةةا   انةةت قةةد وصةةلت إليةةه علةةى ظ ةةذ ع اةةارةأل هلةةذا السةة ب  مل يةةتمك  مةة  
التحقةة  مةة  صةةحة بيةةا  ال ضةةائع  وسةةجل حتفظةةاا علةةى وثيقةةة ال ةةح  الصةةادرة مبوجةةب اتفاقيةةة عقةةد نقةةل ال ضةةائع الةةدويل 

جلمارك ع بلد املقصد على إهنا  عملية النقل الربي الدويل مةع تسةجيل حتفةظ  وشةذع ع إجةذا  الطذقُأل وصداق مكتب ا
حتقي   واتصل مبذسل ال ضائع الذي ا د خطياا ا  الطةذود املفقةودة مل ت ةح  ع بلةد املغةادرة نتيجةة خطةأ منةهأل علةى هةذا 

ت ةاره "خطةأ ارتك ةه الناقةل عة  علةم او عة  األسا   خلص مكتب اجلمارك إىل ا  عدم صةحة بيةا  ال ضةائع ال ميكة  اع
   اذعفُ حامل بطاقة النقل الربي الدويل م  املسقوليةأل39م  املادة  2إ ال"أل وعمالا ابلفقذة 

 (39احلالة الثانية  املادة 
وصةةلت شةةةاحنة نقةةل بةةةذي إىل مكتةةةب مجةةارك بلةةةد املقصةةد  ومل يكةةة  هبةةةا اي ،ار تالعةةب ابألختةةةام اجلمذ يةةةةأل  

نة مع ةةأة ع صةةنادي  مةة  الكذتةةو  وموصاةةفة بصةةورة صةةحيحة ع بيةةا  ال ضةةائع  ولكةة  عةةدد الصةةةنادي  ع و انةةت ال ةةح
أل وقةال السةائ  إنةه مل يالحةظ  لةمل 100صندوقاا بدالا مة   98مقصورة ال ح   ا  اقل م  املذ ور ع وائ  ال ح : 

يذاقةةةب عمليةةةة تع ئةةةة مذ  تةةةه وا  حيصةةُة الةةةنقصأل وراى مكتةةةب اجلمةةةارك ع بلةةةد املقصةةةد ا  السةةةائ   ةةةا  ين غةةُة لةةةه ا  
الصنادي   واعتربت ا  هذه احلالة "خطأ ارتذكب نتيجةة إ ةال" و ذملةت غذامةة علةى متع ةد النقةل لعةدم صةحة التصةذييفأل 

  ق   ومل تطالب بد ع رسوم او ادا ات مجذ يةأل 98غ  ا  السلطات اجلمذ ية ق لت ا  عدد الصنادي  امل حونة هو 
 (40و 39املادات  احلالة الثالثة  

وصةةلت شةةاحنة نقةةل بةةذي دويل إىل مكتةةب مجةةارك بلةةد املقصةةد  ختةةام مجذ يةةة سةةليمةأل و انةةت ال ةةحنة   
ع  لةمل عةدد الصةةنادي   موصاةفة بصةورة صةةحيحة ع بيةا  ال ضةائعأل غةة  ا  السةلطات اجلمذ يةة ا ت ةةفت ورا   مبةا

 تكة  مةذ ورة ال ع بطاقةة النقةل وال ع وثيقةة ال ةح  الصنادي  وجبوار اجلدار األمامُ ل ة ه املقطةورة قطةع ااري مل
الصادرة مبوجب اتفاقية عقد نقل ال ضائع الدويل الطذقُأل و سذ السائ   وهو ايضاا مالمل املذ  ة(  لمل  نه اشرتى 
 هذا األاري م  بلد املغادرة ألغذاا االستخدام ال خصُ  و   املذسل ال عولم لةه بةذلملأل و ةا  السةائ  يعتةرب ا 
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داعُ ابلتايل لكشارة إليه ع بيا  ال ضائع الذي جيب ا   األاري ممتلكات شخصية وليست بضائع  ارية  وانه ال
يطاب  وثيقة ال ح  الصادرة مبوجب االتفاقية وإعال  تصديذ ال ضائع املقدم م  مذسل ال حنةأل ومل يوا   مكتةب 

السةائ  لعةدم صةحة التصةذييف  ووجةه إليةه تعليمةات     اجلمارك ع بلد املقصد على هذا الذاي  و ذا غذامة على
 39يصةةةةةةذّ  ابألاري السةةةةةةت اده ابيةةةةةةه ال خصةةةةةةُأل  فةةةةةةُ هةةةةةةذه احلالةةةةةةة  ال تنط ةةةةةة  اقعفةةةةةةا ات الةةةةةةواردة ع املةةةةةةادة 

 على حامل بطاقة النقل الربي الدويلأل 40 املادة او
 (40احلالة الذابعة  املادة 

ةةلّومت ال ضةةائع املنقولةةة مبوجةةب بطاقةةة ا  لنقةةل الةةربي الةةدويل إىل مكتةةب مجةةارك بلةةد املقصةةدأل وي ةة  بيةةا  سذ
صةندوق مةة  الكذتةو أل و انةت األختةةام  100ال ضةائع املةدو  علةى بطاقةةة النقةل إىل ا  ال ةحنة  احذيةةة( مع ةأة ع 

اجلمذ يةةة سةةليمةأل وقةةد نةةزع مكتةةب اجلمةةارك األختةةام واهنةةى اقجةةذا ات دو  تسةةجيل حتفةةظ  ولكنةةه مل جيةةذ تفتي ةةاا 
يةةااأل وجةةذى تفذيةةم ال ضةةائع وختزين ةةا مققتةةاا ع مسةةتودعأل وبعةةد  لةةمل  قةةدم املسةةتورد إعةةالرا السةةت اد  ميةةة بضةةائع مجذ 

مماثلةةة ملةةا هةةو مةةدو  ع بيةةا  بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويلأل غةة  انةةه اثنةةا  الفحةةص املةةادي لل ةةحنة ا ت ةةف مكتةةب 
املسةةةةتورد  لةةةةمل  نةةةةه اسةةةةتند ع إعةةةةال   أل و سةةةةذ100صةةةةندوقاا ولةةةةيس  150اجلمةةةةارك ا  عةةةةدد صةةةةنادي  األحذيةةةةة 

االست اد الذي قدمه إىل بيةا  ال ضةائع املةدو  ع بطاقةة النقةل الةربي الةدويل  معتةرباا ا  املسةقولية عة  هةذه املخالفةة 
تقع على عات  حامل ال طاقة وليس عليه هوأل غة  انةه ع هةذه احلالةة اوَ  حامةل ال طاقةة ابلتزاماتةه  وقةدم ال ضةائع 

مة وبطاقة النقل الربي الدويل واملذ  ةة ع مكتةب مجةارك بلةد املقصةد  واهنيةت العمليةةأل وبقيةت ال ضةائع بعةض املختو 
الوقةت ع املسةتودع بعةد إمتةام إجةةذا ات النقةل الةربي الةدويل  وال يتحمةل حامةةل ال طاقةة اي مسةقولية عمةا ميكةة  ا  

مة  ال ضةائع ق ةل تقةدمي إعةال  االسةت ادأل لةذلمل   حيدري لل حنة اثنا  التخزي أل  م  مسةقولية املسةتورد ا  يتحقة 
   ال يعترب حامل بطاقة النقل الدويل مسقوالا قانوراأل 40وت قاا للمادة 

 (40احلالة اخلامسة  املادة 
يفذا بلد املغادرة قيوداا  مجذ ية وغ  مجذ ية( على تصديذ املواد اخلام  ومن ا النحا أل وع الوقت نفسه   

د علةةى تصةةديذ املةةواد املصةةنعة مةة  النحةةا أل وع مكتةةب مجةةارك بلةةد املغةةادرة  قةةدم املصةةدّور تصةةذحياا ال تفةةذا اي قيةةو 
لتصةةديذ بضةةائع   ةةذ  يةةه ا  ال ضةةائع ع ةةارة عةة  "وصةةالت حناسةةية"أل وبعةةد القيةةام  جةةذا ات التصةةديذ  جةةذى خةةتم 

قةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ال ضةةائع وخضةةعت قجةةذا ات النقةةل الةةربي الةةدويلأل و ةةا  وصةةف ال ضةةائع  ع  ةةل مةة  بطا
ووثيقة ال ح  الصادرة مبوجب االتفاقية  مطابقاا للوصف الةوارد ع إعةال  التصةديذأل ووصةلت شةاحنة النقةل الةربي 
الةةدويل إىل مكتةةب مجةةارك بلةةد املغةةادرة  ع الطذيةة (  ختةةام مجذ يةةة سةةليمةأل غةة  ا  مكتةةب مجةةارك بلةةد املغةةادرة قةةذر 

ت اه ع ا  وصةف ال ضةةائع زوّور عمةداا لتجنةةب القيةود التصةةديذيةأل واث تةت اخلةةربة إجةذا  تفتةي  مةةادي لل ضةائع  لالشةة
التقنية ا  املواد ال ميك  استخدام ا  وصالت وإمنا هُ ع الواقع س ائمل   تل م  النحا (أل وم  مث   ا  ين غُ 

د ةةةع الذسةةةوم  ا  يعلةةة  ا  ال ضةةةائع "حنةةةا  خةةةام"أل وواجةةةه املصةةةدر اهتامةةةات بعةةةدم صةةةحة اقعةةةال   والت ةةةذب مةةة 
اجلمذ ية  وخمالفة لوائيف التصديذأل ونظذاا أل  املخالفة الذئيسية ارت طت اساساا  جذا ات سابقة للتصةديذ   لةم يعتةرب 

 أل40حامل بطاقة النقل الربي الدويل مسقوالا  عمالا ابملادة 
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 *، اجلزء الثاين9املرفق بتطبيق مثال ألفضل املمارسات فيما يتعلق  5-10
انضةةمام األشةةخاص الط يعيةةني واالعت ةةاريني إىل نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل علةةى حنةةو خاملةةع للمذاق ةةة  يذعتةةرب -1

يّوز نظام النقل الربي الةدويل عة  العديةد مة  نذظذةم املةذور  واحداا م  األر ا  اخلمسة التفاقية النقل الربي الدويل ال  متذ
بغةذا  1999لمذاق ة ع اتفاقية النقل الربي الدويل ع عةام العابذ اجلمذ ُ األخذىأل وقد اذدموج االنضمام اخلاملع ل

محاية النظام م  األن طة االحتياليةة  و لةمل ابالختيةار السةليم للج ةات املتع ةدة ابلنقةل علةى اسةا  حةد اد  مة  
درجةةةة ع املذ ةةة  

ذ
  علةةةى   اجلةةةز  الثةةةاين مةةة  االتفاقيةةةةأل ويسةةةتند التط يةةة  العملةةةُ هلةةةذه املعةةةاي9ال ةةةذون واملتطل ةةةات امل

 الت ذيعات الوتنيةأل
وهناك تذ ا   اعال  رئيسةيا  ع إجةذا  الرتخةيص   ةا السةلطات املختصةة  اجلمةارك  ووزارة النقةل  ومةا إىل  -2

 لمل( واجلمعية الوتنية املصدرة ل طاقات النقل الةربي الةدويلأل وال غةت عة  التعةاو  الوثية  بةني هةذي  الطةذ ني  وميكة  
الةةواردة  3-2-9   ن ةةا  جلنةةة تةةذخيص وتنيةةة علةةى النحةةو املوصةةى بةةه ع املةةذ ذة التفسةة ية تنظةةيم هةةذا التعةةاو   مةةثالا 
  اجلةةز  األول  مةة  االتفاقيةةة  تتع ةةد اجلمعيةةة    تقةةوم علةةى الةةدوام  وخاصةةة ق ةةل تل  ةةا 9ابالتفاقيةةةأل وعمةةالا ابملذ ةة  

  األشةةةخاص يسةةةتو و  احلةةةد األد  الرتخةةةيص لق ةةةول اشةةةخاص ع نظةةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويل  ابلتحقةةة  مةةة  ا  هةةةقال
 لل ذون واملتطل ات  ما هو م ني بوملو  ع اجلز  الثاين م  هذا املذ  أل

غةة  ا  السةةلطات املختصةةة الةة  متثةةل احلكومةةة هةةُ  قةة  الةة  ميكن ةةا ا  تصةةدّوق علةةى اي نتيجةةة تتوصةةل  -3
النضمام إىل نظام النقل الربي الةدويلأل إملةا ة إىل إلي ا اجلمعية ع هذا الصدد  وا  تتخذ قذاراا قانونياا  يما يتعل  اب

ميكةة  إاتحةةة املعلومةةات الضةةذورية ألغةةذاا الرتخةةيص إال مةة  خةةالل السةةلطات املختصةةةأل ومةة  مث  ين غةةُ   لةةمل  ال
 للسلطات املختصة اال تع د بوظائف ا ومسقولياهتا الذيية إىل اجلمعيةأل

  احلد األد  للشروط واملتطلباتالتحقق من  -أوال  

ي نيّو اجلدول ادره توزيع العمل بني السلطات املختصة واجلمعية ع إتةار التحقة  مة  ال ةذون واملتطل ةات  -4
الواجب استيفاؤها م  جانب األشةخاص املتقةدمني بطل ةات لالنضةمام إىل نظةام النقةل الةربي الةدويلأل و يمةا يتعلة  

 عد حد ممك  و قاا للت ذيعات الوتنيةألابألشخاص الط يعيني  ين غُ ا  يذط ا  هذا اجلدول إىل اب

__________ 

 أل{28  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91الوثيقة } *
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 الللطات املختصة اليت تتخذ ااإلجراءات  اجلمعية اليت تتخذ ااإلجراءات  الواثئق/املعلومات الواجب تقدُي ا

 املثبتة أو، على األقل، املقدرة على العمل يف جمال النقل الربي املنتظماخلربة   1-1
 التسجيل الذيُ

 ملعلومةةةات مجةةةع الوائةةة   وحتليةةةل ا
 التحق  والتحليل والتقييم إىل السلطات املختصة وإحالت ا

 تذخيص ابلقيام  عمال النقل الدويل
ملذ  ةةات اارقةةام لوحةةات وشةة ادات اعتمةةاد 

 الربية
 ش ادات الكفا ة امل نية لكدارة العليا

اقث ةةةةةةااتت املتعلقةةةةةةة ابلعمليةةةةةةات التجاريةةةةةةة 
ضةةةةةةةائع السةةةةةةةابقة  واتفاقيةةةةةةةة عقةةةةةةةد نقةةةةةةةل ال 

   وسائذ الوائ والطل اتالدويل الطذقُ  

 الو ع املايل اللليم  1-2
إث ةةةةات القةةةةدرة املاليةةةةة علةةةةى االسةةةةتمذار  مثةةةةل 
التز يةةةةة املصةةةةذ ية  وتقيةةةةيم اجلةةةةدارة االئتمانيةةةةة  

الت ةةةذيعات بةةةه بقةةدر مةةةا تسةةةميف  وما إىل  لمل
الوتنيةةةةة  مجةةةةع الوائةةةة   وحتليةةةةل 
املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  وتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمي ا إىل 

 املختصة السلطات
الوملةةةةةةةع املةةةةةةةايل و قةةةةةةةاا لتقةةةةةةةاريذ السةةةةةةةلطات  التحق  والتحليل والتقييم

 الضذي ية الوتنية  والسجالت التجارية
   وة املوازنةالتقاريذ ا اس ية السنوية  و 

 دراية مثبتة يف جمال تطبيق اتفاقية النقل الربي الدويل  1-3
 التحقةةةةةة  مةةةةةة  شةةةةةة ادة الكفةةةةةةا ة دراية متع دي النقل

امل نيةةةةةة و/او ال ةةةةة ادة الصةةةةةادرة 
 اجلمارك  وإجذا  املقابالتع  

 التحق  والتحليل والتقييم

 التعاو   إاتحة هذا التدريب عند اللزوم تدريب اقدارة واملوظفني 
 االتالع املذاق ة والتفقد التغي ات ع اقدارة واملوظفني

 ركية أو التشريعات الضريبيةعدم وجود خمالفات جليمة أو متكررة للقواعد اجلم  1-4

عةةةدم وجةةةود خمالفةةةات جسةةةيمة او متكةةةذرة 
 للقواعد اجلمذ ية

املذاق ةةةةةةةةةةةةة  بقةةةةةةةةةةةةدر مةةةةةةةةةةةةا  -1
الت ةةةذيعات الوتنيةةةة  بةةةه تسةةةميف 

وتقةةةةدمي املعلومةةةةةات  ات الصةةةةةلة 
 إىل السلطات املختصة

مذاق ةةةةةةةةةةةة ادا  متع ةةةةةةةةةةةدي  -2
خالل نظام النقل الربي  النقل م 
 (SafeTIRاآلم    الدويل

املعلومةةةةةةةات  ات الصةةةةةةةلة مةةةةةةة  مجةةةةةةةع  -1
  والنظةذ  ي ةا  وإن ةا  ا ليةاملكاتب اجلمذ ية 

 قاعدة بيارت
التحقةةة  مةةة  املعلومةةةات  ات الصةةةلة  -2

الةةةةةةةةةواردة مةةةةةةةةة  اجلمعيةةةةةةةةةة الوتنيةةةةةةةةةة املختصةةةةةةةةةة  
 تطلب األمذ  لمل إ ا
ألي معلومةةةات عةةة   الواج ةةةةاملذاعةةةاة  -3

 املخالفات اجلمذ ية املذتك ة ع اخلار 
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 الللطات املختصة اليت تتخذ ااإلجراءات  اجلمعية اليت تتخذ ااإلجراءات  الواثئق/املعلومات الواجب تقدُي ا
لفةةةةةات ملةةةةةذي ية جسةةةةةمية او عةةةةةدم وجةةةةةود خما

بةةةةةةةه املذاق ةةةةةةةة بقةةةةةةةدر مةةةةةةةا تسةةةةةةةميف  متكذرة
الت ةةةةةةةةذيعات الوتنيةةةةةةةةةة  وتقةةةةةةةةةدمي 
املعلومةةةةةةةةةةةةةةةات  ات الصةةةةةةةةةةةةةةةلة إىل 

 السلطات املختصة

تلةةةةةةةب معلومةةةةةةةات مةةةةةةة  السةةةةةةةلطات الضةةةةةةةذي ية 
وغ ها ع   ل حالةة وبصةورة منتظمةة  والنظةذ 
 ي ةةاأل والتحقةة   إ  لةةزم األمةةذ  مةة  املعلومةةةات 

اجلمعيةةةةةةةة الوتنيةةةةةةةة مةةةةةةةة  الصةةةةةةةلة املقدمةةةةةةةة  ات 
 املختصة

عةدم ارتكةةاب خمالفةات سةةابقة للت ةةذيعات 
اجلمذ يةةةةة او الضةةةةةذي ية مةةةةة  جانةةةةةب اقدارة 

ادلةة احلصةول علةى  -واصةحاب املصةلحة 
 السجل م  السواب إجيابية على خلو 

 االّتالع مجع املعلومات واملذاق ة السمعةخبصوص الفعال التحذي 

 التزام صطي تع دات اجلمعية يف إعالن   1-5
اجلةةةةةز    9إدرا  التع ةةةةةدات املناسةةةةة ة  املذ ةةةةة  

مكتةةةةةوب  تصةةةةةذييفع  ه(( 1  الفقةةةةةذة الثةةةةةاين
  صمل التزام(

إلةةةزام متع ةةةد النقةةةل ابلتوقيةةةع علةةةى 
 التصذييف

 التحق   إ  لزم األمذ

طل ات وقد تضع السلطات املختصة التابعة لألتذاة املتعاقدة او اجلمعيات نفس ا مزيداا م  ال ذون واملت -5
األ ثةةذ تقييةةدا  يمةةا يتعلةة  ابالنضةةمام إىل نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل  مةةا مل تقةةذر السةةلطات املختصةةة خةةالة  لةةملأل 
وجيب على السلطات املختصة ا  تن ذ مجيع ال ذون واملتطل ات اقملةا ية علةى املسةتوى الةوت   و لةمل ابلتعةاو  

 مع اجلمعية الوتنية املختصةأل
ي ةكل ع حةد  اتةه حقةا ع احلصةول علةى بطاقةات  إىل نظام النقل الربي الةدويل الوالرتخيص ابالنضمام  -6

النقةةل مةة  اجلمعيةةاتأل وهلةةذا السةة ب  يتعةةني علةةى اي شةةخص ات ةةاع الالئحةةة الةة  تضةةع ا اجلمعيةةة الوتنيةةة املختصةةة 
 و/او املنظمة الدولية ال  تنتسب إلي األ

اعةةاله  ال ق ةةل تلةةب الرتخةةيص ابالنضةةمام إىل نظةةةام وجيةةب ملةةما  اسةةتيفا  ال ةةذون واملتطل ةةات الةةةواردة  -7
النقل الربي الدويل  حسب  وإمنا ايضةاا وبصةورة مسةتمذة بعةد مةنيف هةذا الرتخةيصأل وين غةُ القيةام بعمليةات التحقة  
الالحقةةة بصةةورة منتظمةةة ولةةيس  قةة  إ ا وردت معلومةةات عةة  بعةةض امل ةةا ل   املخالفةةات او اقعسةةار  ومةةا إىل 

 ملختصة ا  تتخذ الرتتي ات الالزمة قجذا  عمليات التحق  ابنتظامأل  لمل(أل وللسلطات ا
 اإلجراءات -اثنيا  
ين غةةُ للسةةلطات املختصةةة ا  تقةةذر  ابالشةةرتاك مةةع اجلمعيةةة الوتنيةةة املختصةةة  وو قةةاا للت ةةذيعات الوتنيةةة   -8

ى اسةةا  ال ةةذون واملتطل ةةات اقجةةذا ات الواجةةب اختا هةةا  يمةةا يتعلةة  ابالنضةةمام إىل نظةةام النقةةل الةةربي الةةدويل علةة
املةةذ ورة اعةةالهأل وين غةةُ هلةةذه اقجةةذا ات ا  حتةةدد بوجةةه خةةاص م لةةة للنظةةذ ع تل ةةات االنضةةمام إىل نظةةام النقةةل 
طةذ مقةدم الطلةب بعةد  لةمل خطيةا ابلقةذار املتخةذأل وع حالةة الةذ ض  ين غةُ ايضةاا إخطةار  ّذ الربي الدويل  على ا  

  نةألاملمكالطع  مقدم الطلب  جذا ات 
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اإللكيوين للبياانت التبادل مراقبة تطبيق نظام بشأن املمارسات املوصى هبا  5-11
 *ابالتفاقية 10يف املرفق ، املشار إليه الدويلالربي النقل يتصل ببطاقات  فيما

 مقدمة -أوال  
 توصةةةةةية ب ةةةةةأ الةةةةةدويل   اعتمةةةةةدت اللجنةةةةةة اقداريةةةةةة للنقةةةةةل الةةةةةربي 1995ت ةةةةةذي  األول/ا تةةةةةوبذ  20ع  -1

اسةتحداري نظةةام مذاق ةةة ل طاقةةات النقةل الةةربي الةةدويلأل والغةةذا مة  هةةذه التوصةةية هةةو تزويةد املنظمةةة الدوليةةة بسةةذعة 
بيةةارت إهنةةا  مجيةةع العمليةةات ع إتةةار بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل مبكاتةةب مجةةارك املقصةةد  مبةةا يسةةميف هلةةا  دارة 

ع شةةةةكل ا املةةةةنقيف قةةةةد املةةةةيفت ع وقةةةةت الحةةةة   املخةةةةاتذ ع سلسةةةةلة الضةةةةمارت ع الوقةةةةت املناسةةةةبأل والتوصةةةةية
 ي  ت ةةكل املذ ةة  ابتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويلأل وو قةةاا للةةنص التم يةةد2006،ب/اغسةةطس  12واصةة حت  منةةذ 

"جيةةةب علةةةى املنظمةةةة الدوليةةةة ا  تذن ةةةيف نظامةةةاا ملذاق ةةةة بطاقةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل حلفةةةظ ال يةةةارت املتعلقةةةة  هنةةةا  
دويل مبكاتةب املقصةد  الة  حتيل ةا السةلطات اجلمذ يةة وتكةو  متاحةة للجمعيةات واقدارات عمليات النقل الةربي الة

اجلمذ ية"أل ولتمكني اجلمعيات واملقسسات م  االملطالع بواليت ا على حنو  عال  يتعني علةى السةلطات اجلمذ يةة 
 مجعية وتنية(ألإحالة ةموعة ابتة م  ال يارت ع شكل موحد إىل سلسلة الضما   منظمة دولية او 

 النطاق -اثنيا  
املوصى هبا هةو تزويةد اجلمةارك الوتنيةة وغ هةا مة  السةلطات املختصةة ابخلطةون  ةالغذا م  هذه املمارس -2
إىل املنظمةةة  ة( نقةةل ال يةةارت املطلوبةةُذيضةةة لكيفيةةة حتسةةني تنظةةيم وسةةذعة  او ع هنايةةة املطةةاة ع الوقةةت احلقيقةةالع

مةة  هةةذه املمارسةةة املوصةةى هبةةا هةةو نقةةل ال يةةارت  ُأل واهلةةدة الن ةةائقةةة النقةةل الةةربي الةةدويلالدوليةةة املعنيةةة مبذاق ةةة بطا
اقلكرتونيةةةة إىل نظةةةام املنظمةةةة الدوليةةةة علةةةى الفةةةور عقةةةب االنت ةةةا  ع مكاتةةةب مجةةةارك املقصةةةد  و لةةةمل بعةةةد خةةةتم 

 أل م  بطاقة النقل الربي الدويل 2م  القسيمة رقم  2السلطات اجلمذ ية للكعب رقم 

 الصعيد الوطععلى  إلرسال اإللكيوينلنظام استحدا   -ثا  اثل
م  مكتب مجارك املقصد إىل نظةام  10املذ   تعتمد املمارسات املوصى هبا لنقل ال يارت امل ار إلي ا ع  -3

ُ املذاق ة التابع للمنظمة الدولية ل ذن مس   هو ا  تكو  سلطات اجلمارك الوتنية تعمل على نظام إلكرتوين يغط
ةةع ال يةةارت مةة  خةةالل  الةةدويل يبةةد  وإهنةةا   ورمبةةا ايضةةاا تصةةفية  عمليةةات النقةةل الةةرب  ما علةةى املسةةتوى الةةوت  او  ذ

 الربةيات احلاسوبية املناس ة  ال  تيّسذ تنسي  وإرسال ال يارت املطلوبة إىل املنظمة الدوليةأل

__________ 

 أل {29  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/101؛ والوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/6الوثيقة } *
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 اإلجراءات -رابعا  
 جل بد  عملية اقرسال:ام   -4

طذ   ا( السلطات اجلمذ ية التابعة ملكتةب مجةارك املقصةد  هنةا  عمليةة النقةل الةربي الةدويل  ويةتم  لةمل عة  ختذ
 أل10( ا لى واققليمُ ابل يارت املطلوبة مبوجب املذ   Serverتذي  إخطار اخلادوم  وحدة اخلدمة 

لةةُ او اققليمةةُ ع غضةو   ةةرتة زمنيةةه حمةةددة  يةةتم إرسةةال ةموعةةة ال يةةارت عةة  تذيةة  اخلةةادوم ا   ب(
 إىل اخلادوم املذ زي الوت أل 

 يتم حتويل ال يارت ا ددة إما إىل:   (

 (؛Record File( مع إن ا  ملف تسجيل  EDIمنو   الت ادل اقلكرتوين لل يارت   ‘1‘
 يتم تغي  اسم امللف  و قاا للمعيار ا دد؛   ا(

 ة  بني ال ة كُ  على اسا  يومتتم إقامة اتصال على  رتات خمتلفة وإ  امك  ب(
 ( وخادوم املنظمة الدولية؛VPNاخلاصة   ةاال رتاملي

 يتم إرسال امللف؛   (
 إمتام عمليات  حص دقيقة للتأ د م  وصول امللف إىل العنوا  املقصود؛  د(
 (؛VPNوقف االتصال عرب ال  كة اال رتاملية اخلاصة    ه(
ملةةف التسةةجيل مةة  ع ( وختزينةةه Procedure Reportحفةةظ تقذيةةذ اقجةةذا ات    و(

 اجل املذاجعة واالتالعأل

( مطابقةةةة لل يةةةةارت املطلةةةوب إرسةةةاهلا و قةةةةاا XMLيةةةتم إرسةةةال رسةةةالة بلغةةةةة الرتميةةةز املوّسةةةعة   ‘2‘
 انظةةةةذ ادره(أل وابلنسةةةة ة لألتةةةةذاة املتعاقةةةةدة الةةةة  تسةةةةتخدم  او تعتةةةةزم  10ألحكةةةةام املذ ةةةة  

  عةال الذسةالة بعةد  لةمل إىل املنظمةة الدوليةة عة   استخدام( خدمات ش كة املنظمة الدولية 
 تذي  خدمات ال  كة املتف  علي ا م  خالل االتصال عرب ال  كة اال رتاملية اخلاصةأل 

 البياانت املطلوب إرساهلا -صاملا  

  يتعةةةني علةةةى السةةةلطات اجلمذ يةةةة ا  تذذسةةةل  علةةةى األقةةةل  املعلومةةةات التاليةةةة ع 10و قةةةاا ألحكةةةام املذ ةةة   -5
يتصل جبميع بطاقات النقل الربي الدويل املقدمةة إىل مكاتةب مجةارك املقصةد  علةى النحةو ا ةدد  موّحد  يماشكل 

  ل( م  االتفاقية:1ع املادة 
 ؛( ل طاقة النقل الربي الدويلReference Number  ُالذقم املذجع  ا( 
 د رت اجلمارك؛ع التاري  ورقم التسجيل   ب( 
 ارك املقصد؛اسم او رقم مكتب مج   ( 
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مة   28-24وثيقةة إهنةا  عمليةة النقةل الةربي الةدويل  اخلةارت ع امل ار إليةه  ُالذقم املذجعالتاري  و   د(
 عند مكتب مجارك املقصد  إ ا  ا  خمتلفاا ع   ب((؛ (2القسيمة رقم 

 انت ا  العملية  لياا او جزئياا؛  ه(
مكتةةةةب مجةةةةارك ع بةةةةتحفظ او بةةةةدو  حتفةةةةظ  التصةةةةدي  علةةةةى انت ةةةةا  عمليةةةةة النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل  و(

 م  االتفاقية؛ 11و 8املقصد  دو  اقخالل  حكام املادتني 
 معلومات او وائ  اخذى  اختياري(؛  ز(
 رقم الصفحةأل   (

 ةإجراءات اإلرسال البديل -سادسا  

مةةع عةدد مةة  اجلمعيةةات هبةةا اعةاله  الةة  اقذهتةةا املنظمةة الدوليةةة بتعةاو  وثيةة   ىجيةب مذاعةةاة املمارسةة املوصةة -6
األعضةةا   ي ةةا واقدارات الوتنيةةة اجلمذ يةةة امل تمةةة  دو  اقخةةالل حبةة  إدارات اجلمةةارك الوتنيةةة ع وملةةع إجةةذا ات 

 : 10نقل خاصة هبا  رهناا ابلو ا  ابملعاي  التالية  ال  حددها املذ   
 ؛نيةجيب إرسال املعلومات إىل املنظمة الدولية او إىل اجلمعية الوت  ا( 
 ؛إ ا امك   لمل  ع  تذي  املكاتب املذ زية او اققليمية  ب( 

   إا(؛ع  تذي  اسذع وسيلة اتصال متاحة  الفا س  الربيد اقلكرتوين   ( 
 على اسا  يومُ  إ ا امك   لمل؛  د( 

 ع شكل موحد؛  ه(
 املمارسة املوصى هبا؛بطذيقة تتضم  على األقل ال يارت امل ار إلي ا ع اجلز  اخلامس م  هذه   و(
جيةةب ا  تةةربم سةةلطات اجلمةةارك واجلمعيةةات الوتنيةةة الضةةامنة اتفاقةةاا  مت ةةياا مةةع القةةانو  الةةوت     ز(

 يغطُ ت ادل ال يارت واملعلوماتأل مبا

 االحتياطيالليناريو  -سابعا  

  إىل ا ضةل احللةول نقل ال يارت إلكرتونياا  جيب على سلطات اجلمارك اللجو ع حالة الف ل املستمذ ع  -7
ابالتفاقيةة علةى النحةو الةوارد  10املذ ة  ع لنقل ال يارت  وم  مث ملةما  اسةتيفا  ال ةذون املنصةوص علي ةا  ةال ديل
 اجلز  الساد  م  هذه املمارسة املوصى هباألع 

 معلومات إ افية -اثمنا  
  مةةدعوة 10بغةةذا تط يةة  املذ ةة  االسةةتفادة مةة  خةةدمات ال ةة كة املتاحةةة ع األتةةذاة املتعاقةةدة الذاغ ةةة  -8

 لالتصال  مانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألورواب او املنظمة الدوليةأل
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 *تغطية الضمان يف إقليم الطرف املتعاقداإلجراءات الواجب اهاذ ا قبل وقف  5-12
تنيةة قصةدار بطاقةة م  االتفاقية  جيوز لكل تذة متعاقد ا  يفوا اجلمعيات الو  6و قاا ألحكام املادة  -1

  اجلةز  9النقل الربي الدويل والعمل بوصف ا ملامنة  رهناا ابالمتثال لل ةذون واملتطل ةات املنصةوص علي ةا ع املذ ة  
،خذ بني اجلمعيةة والسةلطات املختصةة ع األتةذاة   د(أل وإبذام اتفاق مكتوب او  ي صمل قانوين1األول  الفقذة 

ة  يذ كل واحداا م  هةذه ال ةذون واملتطل ةاتأل وال ميكة  تعلية  ملةما  التغطيةة ع املتعاقدة الذي تتواجد به اجلمعي
هةةذا ال لةةد إال مةة  قو ةةل اي تةةذة ع االتفةةاق املكتةةوب املةةذ ور اعةةاله  ويةةتم  لةةمل عةة  تذيةة  إلغةةا  االتفةةاق او مةة  

 خالل إلغا  التصذييفأل 
  ة  مة  املطال ةات او العمليةات غة    ع حالة رغ ةة او املةطذار اجلمعيةة الوتنيةة  مةثالا بسة ب وجةود عةدد -2

هذا ال لد   دنه ميك  القيام بذلمل ع  تذي  إخطةار  تةا  ع املنت ية ع سياق النقل الربي الدويل( لتعلي  الضما  
 ‘أل5‘3  اجلز  األول  الفقذة 9قبالغ ا بعزم ا إهنا  االتفاق املكتوب  و قاا للمذ    ةيوّجه إىل السلطات املختص

او إلغةةا  الرتخةةيص  ‘ 5‘3  اجلةةز  األول  الفقةةذة 9للسةةلطات املختصةةة إهنةةا  االتفةةاق  و قةةاا للمذ ةة   ميكةة  -3
اجلمعيةةة الوتنيةةة مل تعةةد قةةادرة علةةى الو ةةا  ابلتزاماهتةةا  ب( إ ا مةةا قةةذرت ا  1  اجلةةز  األول  الفقةةذة 9و قةةاا للمذ ةة  

 مبوجب االتفاقيةأل
هنةةا  االتفةةاق اتةةول مةة  امل لةةة املمنوحةةة لكشةةعار  هنةةا  التةةأمني جيةةب ا  تكةةو  امل لةةة املمنوحةةة لكشةةعار   -4
لكةةة   مةةة  اجةةةل احلةةةد مةةة  ‘أل 5‘3  اجلةةةز  األول  الفقةةةذة 9املذ ةةة  ع  مةةةا هةةةو م ةةةار إليةةةه   عقةةةد الضةةةما  املةةةايل او

كةةو  م لةةة مةة  االتفاقيةةة( جيةةب ا  ت 6املةةادة ع املخةةاتذ املاليةةة للجمعيةةة الوتنيةةة  واملنظمةةة الدوليةةة  امل ةةار إلي ةةا 
 اقشعار  هنا  االتفاق قص ة  وجيب  م  األ ضل  و قاا للقانو  الوت   اال تتجاوز ثالثة اش ذأل

 أليتم حتديد امل لة املمنوحة لكشعار  لغا  التصذييف ت قاا ألحكام القانو  الوت  -5
 ى بتط ي  اقجذا ات التالية:اقجذا ات املقدية إىل إهنا  االتفاق او إلغا  التصذييف  يوصع ق ل الدخول  -6

 لمةةةا زاد عةةةدد عمليةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل غةةة  املنت يةةةة ع تةةةذة متعاقةةةد إىل حةةةد انةةةه يوجةةةد  -
احتمةةال اال تظةةل اجلمعيةةة الوتنيةةة ع وملةةع يسةةميف هلةةا  إ  تذلةةب من ةةا  لةةمل  بتةةو   ملةةمارهتا  

 ُلدولية(  رسال خطاب ريةتقوم اجلمعية  رمبا ع  تذي  م ادرة او ع  تذي  دعم م  املنظمة ا
إىل السةةلطات املختصةةة يذسةةل  الضةةو  علةةى ال يةةارت اخلاصةةة جبميةةع احلةةاالت  ات الصةةلة يث ةةت 

إىل اقجةةذا ات العاديةةة الةة  تةةتم عةة   ةاحتمةةال تعةةذذا التزام ةةا بتةةو   الضةةما  للخطةةذأل وابقملةةا 
قة  ةل حالةة حمةددة مة  تذي  السلطات الوتنية املختصة  يتعني على هذه السلطات ا  تتابع بد

إبةةالغ  ةالوتنيةة ةاحلةةاالت الةة  ت لةةم عن ةةا اجلمعيةةة الوتنيةةةأل وع نفةةس الوقةةت جيةةب علةةى اجلمعيةة
 (ألTIRExBللنقل الربي الدويل   ي( واجمللس التنفيذAC. 2اقدارية   ةاللجن

__________ 

 أل {44  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111والوثيقة  ؛ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/16الوثيقة } *
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خةة  دو  أت ةللنقةةل الةةربي الةةدويل  ةةل حالةةه مةة  حةةاالت األزمةةات ا تملةة يي حةةال اجمللةةس التنفيةةذ -
او مة  سلسةلة الضةما   ةاملختصة ة ع  تذي  استطالعات راي او معلومةات مة  السةلطات الوتنية

(  وع نفةس الوقةت تقةوم AC. 2اقداريةة   ةالدويل او غ ها( ويقدم تقذيةذا عة  اسةتنتاجاته إىل اللجنة
 تنيةألإلي ا م  قو ل اجلمعية الو  ة( بذصد ومتابعة املعلومات املقدمAC. 2اللجنة اقدارية  

ةةةربة علةةةى ال ةةةذوع ع إهنةةةا  االتفةةةاق  علةةةى الةةةذغم مةةة  إمتةةةام  - إ ا شةةةعذت اجلمعيةةةة الوتنيةةةة  هنةةةا ةذ
الفحص م  قو ل سلطات اجلمارك واجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل  يتعةني علةى اجلمعيةة ا  

ت املناسةةة ة ختطةةةذ املنظمةةةة الدوليةةةة بنواايهةةةا  مةةة  اجةةةل السةةةما  للمنظمةةةة الدوليةةةة ابختةةةا  اقجةةةذا ا
للحفةةاا علةةى التنظةةيم الفعةةال و اعليةةة نظةةام الضةةما  علةةى املسةةتوى ا لةةُ والةةدويل  و لةةمل و قةةاا 

مكذراا وإىل ا  يتم إهنا  االتفاق او إلغاؤه  ت ةذل املنظمةة الدوليةة  بتعةاو  وثية  مةع  2-6للمادة 
جديةةدة تفةةُ جبميةةع  السةةلطات اجلمذ يةةة املعنيةةة   ةةل اجل ةةود الالزمةةة قجيةةاد مجعيةةة وتنيةةة ملةةامنة

 لةةمل الطةةذة ع املعةةاي  املقةةذرة  مةة  اجةةل التأ ةةد مةة  احلصةةول علةةى تغطيةةة ملةةما  غةة  منقطعةةة 
 ةاملتعاقةةدأل وجيةةب ايضةةاا ا  تذصةةد اللجنةةة اقداريةةة الوملةةع عةة   ثةةب وتتخةةذ مجيةةع التةةداب  الالزمةة

 عاليةة عمةل نظةام لضما  استمذارية التفويض املمنو  إىل املنظمة الدوليةة لتحمةل مسةقولية تنظةيم 
 مكذرا م  االتفاقيةأل 2-6الضما  الدويل  عمالا ابملادة 

وقةةةةت  نصةةةةوص واحكةةةةام ع اي ا  تط ةةةة   ع اقجةةةذا  اعةةةةاله ال ّةةةةل حبةةةة  األتةةةةذاة املتعاقةةةدة  -
 د(  و لةةمل هبةةدة 1الفقةةذة الثةةاين   اجلةةز  9و ةةذلمل املذ ةة   6مةة  املةةادة  4 او الفقةةذة 38 املةةادة

 إجذا ات النقل الربي الدويل على اراملي األا ا ظة على استدامة 
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 مبادئ توجي ية إليصال وإنفاذ تدابري مراقبة جديدة طبقا  للمتطلبات القانونية  5-13
 *مكررا  من اتفاقية النقل الربي الدويل 42مبوجب املادة 

ألورواب قبالغ مةا ابلتةدب   اخلطوة األوىل: توجيه رسالة خطيةة رييةة إىل اجمللةس التنفيةذي وامانةة اللجنةة االقتصةادية
املزمةةع اختةةا هأل وتقةةوم األمانةةة  لةةدى اسةةتالم الذسةةالة  بتعميم ةةا علةةى اعضةةا  اجمللةةس التنفيةةذي و درا  املسةةألة علةةى 

 جدول اعمال الدورة التالية املقذرة  ت قاا للنظام الداخلُ للمجلس التنفيذيأل
دب  املقةرت  ع دورتةه العاديةة التاليةة  او ع دورة اسةتثنائية عنةد اخلطوة الثانية: ي ةذع اجمللةس التنفيةذي ع مناق ةة التة

 اللزومأل وللمجلس ا  يعمد   جز  م  تقديذه لألمذ  إىل ما يلُ:
 إجذا  دراسات استقصائية؛  ا( 
 دعوة خربا ؛  ب( 
 نية؛تلب معلومات إملا ية م  الطذة املتعاقد  األتذاة املتعاقدة( وسائذ اجل ات الفاعلة املع   ( 
 إجذا  م اورات على عني املكا ؛  د( 
 القيام  ي ن ان ،خذ يندر   اية ان طة اخذى تندر ( ع إتار ةال اختصاصهأل  ه( 

ابتفاقية النقل الربي الدويل   ملفا  الصة غة الن ائيةة علةى  8مكذراا واملذ    42يقوم اجمللس التنفيذي  عمالا ابملادة 
 ا   التدب  املقرت  مع احكام اتفاقية النقل الربي الدويلألتقديذه خبصوص توا   او عدم تو 

اخلطةوة الثالثةة: ابالسةةتناد إىل اخلطةوة الثانيةةة  يقةوم اجمللةةس التنفيةذي ابتةالع اللجنةةة اقداريةة علةةى اسةتنتاجاته عمةةالا 
   م  اتفاقية النقل الربي الدويلأل4  الفقذة 11   املادة8ابملذ   

  م  اتفاقية النقل الةربي الةدويل  8مكذراا  املذ    1م  املادة  2نة اقدارية  عمالا ابلفقذة اخلطوة الذابعة: تنظذ اللج
ع املعلومات املقدمة م  ال لد املع  واجمللس التنفيذي وت ّت ع مسألة تطاب  التدب  املقةرت   التةداب  املقرتحةة( مةع 

 الت اللجنة اقداريةألاالتفاقيةأل و در مالحظة ا  السلطة األعلى تظل م  م مو 

__________ 

 أل {9  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125الوثيقة } *
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 *مثال لعملية نقل بري دويل متعدد الوسائط 5-14

 سيناريو احلاوية

 

ع املائةة مة   90هناك انواع حاوايت خمتلفة تذستخدم ع النقةل املتعةدد الوسةائ أل غة  انةه يقةّدر ا  نسة ة  -1
قةةدمااأل وع  40او  20لغالةةب حةةاوايت النقةةل املتعةةدد الوسةةائ  إمنةةا هةةُ "ألغةةذاا االسةةتعمال العةةام" حجم ةةا ع ا

ع املائةةة مةة  التجةةارة ال حذيةةة العامليةةةأل وينط ةة  هةةذا السةةيناريو علةةى معظةةم  60مثّلةةت احلةةاوايت نسةة ة  2010عةةام 
 انواع واستخدامات احلاوايت متعددة الوسائ   تاملا ظلت معتمدة ألغذاا النقل الربي الدويلأل

قةةةل الةةةربي علةةةى تكليةةةف لنقةةةل حاويةةةة مةةة  اخالتسةةةيخُ ع ظةةةل هةةةذا السةةةيناريو  حيصةةةل حامةةةل بطاقةةةة الن -2
 جورجيا( إىل مقصد داخلُ  و ذانياأل ومل  بطاقة النقل الربي الدويل يت ةع نفةس اقجةذا  املسةتخدم ابلنسة ة للنقةل 

مة  صةفحة الغةالة  ويذةدرّ   3الربي العادي: يذدر  اسم حامل بطاقة النقل الربي الدويل املذخص له ع اخلانة رقم 
   عند االقتضا أل20تعذيف احلاوية ع اخلانة رقم 
واقجذا  الذي جيةب ا  يتخةذه مكتةب مجةارك املغةادرة يتّ ةع ايضةاا نفةس اقجةذا  املسةتخدم ابلنسة ة للنقةل الةربي  -3

ع( العادي: تذاقةب السةلطات اجلمذ يةة احلمولةة ابالسةتناد إىل املعلومةات الةواردة ع بطاقةة النقةل الةربي الةدويل  بيةا  ال ضةائ
ومتةةةأل  1الةة  ميلقهةةا حامةةل ال طاقةةة املةةذخص لةةةه  مث ختةةتم احلاويةةة  وتسةةجل رقةةم اخلةةةتم ع ال طاقةةة  وتفصةةل القسةةيمة رقةةم 

   اجلز  الثالال  اب  ا( م   تّيب النقل الربي الدويل(أل 7م  االتفاقية والفصل  19 انظذ املادة  1الكعب رقم 
وم السةةةلطات اجلمذ يةةة مبذاق ةةةة األختةةام  وتفصةةةل القسةةةيمة لةةدى الوصةةةول إىل مينةةا  ابتةةةومُ  جورجيةةا(  تقةةة -4
ومتةةأل الكعةةب املطةةاب  هلةةا وتعيةةد بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل إىل  ممثةةل( حامةةل ال طاقةةةأل مث حتّمةةل احلاويةةة علةةى  2 رقةةم

  اجلةز  الثالةال  اب  ب( مة   7سفينة شةح  ال ضةائع ألغةذاا اجلةز  ال حةذي مة  عمليةة النقةل  انظةذ ايضةاا الفصةل 
  تّيب النقل الربي الدويل(أل 

__________ 

 ضل ممارسة يستند إىل مثةال قةائم أل ضةل ممارسةة ع عمليةة نقةل بةذي دويل متعةدد الوسةائ  بةني تةذ ني متعاقةدي  هذا املثال أل *
يسةةت عد مةةع  لةةمل  ةةو  هةةذا املثةةال ال ميكةة  ا  ينط ةة  علةةى عمليةةات نقةةل متعةةدد الوسةةائ  بةةني اتةةذاة معينةةة  لكةة  هةةذا ال

 متعاقدة ع االتفاقية بس ب انط اق احكام القانو  ا لُأل
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اثنةا  اجلةز  ال حةةذي مة  عمليةة النقةةل  حلامةل بطاقةة النقةةل الةربي الةدويل ا  يطلةةب مة  السةلطات اجلمذ يةةة  -5
"اسةةتعمال  26مةة  االتفاقيةةة  انظةةذ التعليةة  علةةى املةةادة  26مةة  املةةادة  2وقةةف عمليةةة النقةةل ت قةةاا ألحكةةام الفقةةذة 

حالة القيام جبز  م  الذحلة على ما غ  الرب"(أل وع حالة وقف عملية النقةل  جيةب إجذا ات النقل الربي الدويل ع 
ا  تكو  املعاجلة واملذاق ة اجلمذ يتني متاحتني ع هناية اجلز  ال حذي م  الذحلة قصد استئناة عملية النقل ع إتار 

 م  االتفاقيةأل 26النقل الربي الدويل  ت قاا ألحكام املادة 
قةة إحالةة بطاقةة النقةةل الةربي الةدويل  ابلربيةد او  ي تذيقةة اخةةذى( مة  مكتةب مجةارك اخلةةذو  ومسةألة تذي -6

 على الطذي  إىل مكتب مجارك الدخول على الطذي  مرتو ة حلامل بطاقة النقل الربي الدويلأل
لةدويل إىل مكتةب وبعد تفذيم احلاوية م  السفينة مبينا  إيلييت يفسمل  او ذانيا(  تقةدام بطاقةة النقةل الةربي ا -7

 1مة  االتفاقيةةة(أل ويذاقةةب مكتةب اجلمةةارك األختةةام ويفصةل القسةةيمة رقةةم  21مجةارك الةةدخول علةى الطذيةة   املةةادة 
   اجلز  الثالال  اب   ( م   تّيب النقل الربي الدويلأل7 انظذ ايضاا الفصل  1وميأل الكعب رقم 

 

حيال تذعذا احلاويةة وال ضةائع ألغةذاا تصةفية عمليةة وتتواصل عملية النقل حط املقصد الن ائُ  و ذانيا  -8
 2مةة  االتفاقيةةة(أل ويقةةوم مكتةةب مجةةارك املقصةةد بفصةةل القسةةيمة رقةةم  28النقةةل الةةربي الةةدويل وإجنازهةةا  ليةةاا  املةةادة 

نظةام وميأل الكعب املطاب  هلا ويعيد بطاقة النقل الربي الدويلأل وو قاا لكجذا  العادي  يتم أت يةد انت ةا  العمليةة ع 
ابالتفاقيةةةة(أل بعةةةد  لةةةمل  يَعَمةةةد مكتةةةب  10  املذ ةةة  (SafeTIR)املذاق ةةةة الدوليةةةة  نظةةةام النقةةةل الةةةربي الةةةدويل اآلمةةة  

  اجلةةز  الثالةةال  اب  د(  مةة   تيّةةب 7اجلمةةارك املخةةتص إىل تصةةفية عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  انظةةذ ايضةةاا الفصةةل 
 النقل الربي الدويل(أل
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 توَصى األتذاة املتعاقدة    أتخذ ع اعت ارها ما يلُ: ع سياق هذا املثال  -9
 ( انه: 2008ديسمرب /ا  اجمللس التنفيذي  ا  قد ارأتى  ع دورته الثامنة والثالثني   انو  األول  ا(

نظةةةذاا لعةةةدم وجةةةود ايةةةة إشةةةكالية قانونيةةةة او عمليةةةة  يمةةةا يتصةةةل ابللجةةةو  إىل خةةةدمات املتعاقةةةدي  مةةة   •
 و م  املعقول اقرتا  إدخال تغي ات على اتفاقية النقل الربي الدويل؛ال ات    دنه ال ي د

قصةةةد دعةةةم االسةةةتعانة ابسةةةتمذار خبةةةدمات املتعاقةةةدي  مةةة  ال ةةةات  ع املسةةةتق ل  ي ةةةدو مةةة  املناسةةةب  •
[ ب طاقة نقل 3ا  تق ل السلطات اجلمذ ية ل لد املغادرة ]الدخول على الطذي   التوصية مبا يلُ: ما
ص ،خةةةذ غةةة  حامةةةل ال طاقةةةة املةةةذخص لةةةه  تق ةةةل بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل بةةةذي دويل مةةة  شةةةخ

[ بلةةدا  اخةةذى م ةةار ة ع عمليةةة نقةةل بةةذي دويل دو  4السةةلطات اجلمذ يةةة ع ]نفةةس ال لةةد او ع 
 (أل9  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/2009/4اية شذون إملا ية  انظذ الوثيقة 

(؛ انظةةذ 2009 ربايذ /ا ع دورهتةةا السةةابعة واألربعةةني  شةة اناّ  هةةذه االعت ةةارات  انةةت اللجنةةة قةةد اّ ةةدهت  ب(
 (أل8  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97الوثيقة 

مسألة ما إ ا ميك  ام ال حلامل بطاقة نقل بذي دويل ا  يكلف متعاقداا م  ال ات  ابلقيام جبز  م  عملية  -10
 أل والواقةةع ا  بعةةض األتةةذاة املتعاقةةدة تسةةميف لةة عض النقةةل الةةربي الةةدويل تتوقةةف علةةى الت ةةذيع الةةوت  لل لةةد املعةة

حةةاملُ بطاقةةات النقةةل الةةربي  مبوا قةةة اجلمعيةةة الوتنيةةة الضةةامنة  ابلتعاقةةد مةة  ال ةةات  خبصةةوص جةةز  مةة  عمليةةات 
النقةةل او  ل ةةا  ابللجةةو  إىل التعاقةةد مةة  ال ةةات  مةةع عةةدد خمتةةار مةة  متع ةةدي النقةةل مةة  اتةةذاة الثةةة يةةتم  ةةذزهم 

ا ال تسميف بذلمل اتذاة متعاقدة اخذىأل وعلى اي حال  د  اللجةو  إىل متعاقةد مة  ال ةات  ال يذعفةُ مس قاا  بينم
 أل11م  املادة  2حامل بطاقة النقل الربي الدويل م  املسقولية  ت قاا للفقذة 

 



 مثال للرتخيص واالتفاقية 284 

 

 صدار بطاقات النقل الربي الدويل بللامعيات لليصيج مثال  -6
 *كا ة  امنة، ومثال لالتفاقوالعمل  

 بطاقات النقل الربي الدويل  صداربللامعيات لليصيج مثال  6-1
 كا ة  امنةلعمل  او 

م  االتفاقية اجلمذ ية ب أ  النقل الربي الدويل لل ضائع مبوجب بطاقات النقل  6م  املادة  1و قاا للفقذة  -1
  وابلصةةيغة 1975لثةةاين/نو مرب ت ةذي  ا 14( املربمةة جبنيةةف ع 1975الةربي الةةدويل  اتفاقيةة النقةةل الةربي الةةدويل  

 اسةةم السةةلطات املختصةةة( …أل  لالةة  نذقحةةت هبةةا الحقةةاا  وي ةةار إلي ةةا  يمةةا بعةةد ابتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل(  ا
 اسم اجلمعّية( ألألألأل  لم  ألألألأل  اسم ال لد/االحتاد اجلمذ ُ او االحّتاد االقتصادي( ألألألأل مبوجب هذا يفّوا ا…أل 

نقةةل الةةربي الةةدويل حتةةت غطةةا  اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل وللعمةةل  ضةةام  ع ألألألأل  اسةةم ألألألأل قصةةدار بطاقةةات ال
املنصةةوص احلااد األد  للشااروط واملتطلبااات ( ألألألأل تاملةةا متتثةةل متامةةاا ادياالقتصةةاالحتةةاد ال لةةد/االحتاد اجلمذ ةةُ او 

 ابالتفاقيةأل  9عليه ع اجلز  األول م  املذ   
 جلمعّية( ألألألأل قد:خصوصاا  اّ  ألألألأل  اسم ا -2

 اث تت وجودها منذ عام على األقل  جمعية راسخة ع الطذة املتعاقد الذي صدر  يه الرتخيص؛  ا( 
 ؛قدمت الدليل على وجود وملع مايل سليم وقدرات تنظيمية متكن ا م  الو ا  ابلتزاماهتا مبوجب االتفاقية  ب( 

  اجلمارك او الت ذيعات الضذي ية  اث تت عدم ارتكاهبا جذائم خط ة او متكذرة ملد   ( 

مةة  ألألألأل  اسةةم …  اسةةم السةةلطات املختصةةة( …أل  لابذمةةت اتفاقةةاا مكتوابا/صةةكاا قانونيةةاا ،خةةذ مةةع ا  د(
  ‘5‘3ال لد/االحتاد اجلمذ ُ او االحتاد االقتصادي( ألألألأل عقدت مبوج ةه تع ةداا ت قةاا ألحكةام الفقةذة 

 ؛تّيه(ابالتفاقية  مذ    9اجلز  األول  املذ   
 …أل ق لت ال ذون واملتطل ات اقملا ّية التالية  إ  وجدت(:   ه( 

املنصةةةوص عليةةةه ع اجلةةةز  األول  للحاااد األد  للشاااروط واملتطلباااات ع حالةةةة عةةةدم االمتثةةةال اخلطةةة  او املتكةةةذر  -3
  ُ او االقتصادي(أل م  ألألألأل  اسم ال لد/االحتاد اجلمذ …أل  اسم السلطات املختصة( … م  االتفاقية  تلغُ  9املذ   

( ألألألأل مبوجةةب اجلمعيةةة الرتخةةيص مبوجةةب الّ ةةذون امل ةةار إلي ةةا اعةةاله يةةتم دو  اقخةةالل مبسةةقولية  اسةةم -4
اتفاقية النقل الربي الدويلأل وهذا يع  ا  إلغا  الرتخةيص  صةدار بطاقةات النقةل الةربي الةدويل وللعمةل  ضةام  لة  

( ألألألأل ع ألألألأل  اسةةةم ال لةةةد/االحتاد اجلمذ ةةةُ او االحتةةةادي اجلمعيةةةة اسةةةميةةةقثّذ علةةةى املسةةةقولية الةةة  يتحمل ةةةا ألألألأل  
 اسةةم السةةلطات …أل االقتصةادي( ألألألأل خبصةةوص العمليةةات حتةت غطةةا  بطاقةةات النقةل الةةربي الةةدويل الة  تق ل ةةا 

__________ 

 ت ةةةذي  األول/ 10الةةةذي دخةةةل حيةةةز النفةةةا  ع   31تغيةةة ات الةةة  ادخل ةةةا التعةةةديل المت حتةةةديال هةةةذا املثةةةال لةةةيعكس  *

 أل9  على اجلز  األول م  املذ   2013 ا توبذ
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ليةة ق ل اتري  إلغا  الرتخيص وإصدارها له او صدوره عة  مجعيةة اجن يةة منتسة ة لةنفس املنظمةة الدو …أل املختصة( 
 ال  تنتسب إلي ا هُ نفس األ 

يدخل هةذا الرتخةيص حيةز النفةا  ع التةاري  الةذي ي ةدا  يةه نفةا  االتفةاق املكتوب/الصةمل القةانوين امل ةار  -5
  ه( اعالهأل 2 إليه ع الفقذة

  *لالتفاقمثال  6-2
دويل لل ضةةائع مبوجةةب ابالتفاقيةةة اجلمذ يةةة ب ةةأ  النقةةل الةة 9 د( مةة  اجلةةز  األول مةة  املذ ةة  1و قةةاا للفقةةذة  

 ت ةةةةذي  الثةةةةاين/ 14( املربمةةةةة جبنيةةةةف ع 1975بطاقةةةةات النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل  اتفاقيةةةةة النقةةةةل الةةةةربي الةةةةدويل  

  واملعدلةةة ع وقةةت الحةة   وي ةةار لي ةةا  يمةةا بعةةد ابتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل( يتفةة  مبوج ةةه علةةى 1975 نةةو مرب
ألألألأل  اسةم ال لةد/االحتاد اجلمذ ةُ او االحتةاد االقتصةادي( ألألألأل   اسم السلطات املختصةة( ألألأل مة يلُ  ل م :  ما

 والة ألألأل  اسم اجلمعية( ألألأل

 التع د -ألف

بق ول هذا االتفاق ع الّ كل املناسب  و قاا للت ذيع الوت  واملمارسة اقدارية تتع د ألألأل  اسم اجلمعيةة(  -1
 ُ:   اجلز  األول م  االتفاقية  مبا يل9ألألأل  و قاا للمذ   

اتفةةاق النقةةل الةةربي الةةدويل  خصوصةةاا مةة   8بوملةةو  ع املةةادة ا ةةددة االمتثةال جلميةةع االلتزامةةات   ا( 
 تلمل الواردة ع الفذع اب  ادره؛

 اسةم ال لةد/االحتاد اجلمذ ةُ او االحتةاد ألألأل حيدده بطاقة نقل بذي دويل األقصى لكل  لم املق ول   ب( 
مة  اتفاقيةة النقةل الةربي  8مة  املةادة  3 اسم اجلمعية( بد عةه ألألأل و قةاا للفقةذة الذي ميك  مطال ة ألألأل  االقتصادي(

 الدويل   ما هو م نّي بتفصيل ع الفذع جيم ادره؛
شةخاص ع نظةام النقةل الةربي الةدويل  ابلتحقة  لألالرتخيص تلب   وخاصة ق ل ابستمذارالقيام    ( 

 9 املذ ةة مةة  ع اجلةةز  الثةةاين املنصةةوص عليةةه  واملتطلبااات احلااد األد  للشااروطمةة  ا  هةةقال  األشةةخاص اسةةتو وا 
 ابالتفاقية؛
اسةةم ال لةةد/االحتاد اجلمذ ةُة او االحتةةاد  … مةة  ميةةع املسةةقوليات القانونيةةة املتحملةةة جلملةةماهنا تقةةدمي   د( 

اجلمعيةات وعة   اهتةا عن ةا بطاقات النقل الربي الدويل الصةادرة حتت غطا   يما يتعل  ابلعمليات  االقتصادي( ألألأل
 ال  تنتسب إلي ا هُ نفس ا؛ األجن ية املنتس ة إىل نفس املنظمة الدولية 

القيام  مبا يذذملُ السلطات املختصة ع ألألأل  اسم ال لد/االحتاد اجلمذ ُ او االحتاد االقتصةادي(    ه( 
تغطةُ عقةةود و  اليةةألالةذي تتواجةد بةه  بتغطيةة مسةةقولياهتا لةدى شةذ ة أتمةني او ةموعةة شةةذ ات أتمةني او مقسسةة م

التأمني او الضما  املايل ةموع التزاماهتا ومسةقولياهتا القانونيةة  يمةا يتعلة  ابلعمليةات اجلاريةة مبوجةب بطاقةات نقةل 
 ال  تنتسب إلي ا هُ نفس ا؛مجعيات اجن ية منتس ة إىل نفس املنظمة الدولية ع   اهتا او عن ا بذي دويل صادرة 
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صة ابلتحق  م  مجيع السجالت واحلساابت ا فوظة  يمةا يتعلة   دارة السما  للسلطات املخت  و( 
 ؛نظام النقل الربي الدويل

املالئةةةةم  ق ةةةةول إجةةةةذا  يذمةةةةُ إىل حتقيةةةة  تسةةةةوية  عالةةةةة للمنازعةةةةات الناشةةةةئة عةةةة  االسةةةةتعمال غةةةة   ز( 
 ؛*االحتيايل ل طاقات النقل الربي الدويل او

احلايل يقّدي إىل للحد األد  للشروط واملتطلبات خط   اققذار    اي عدم امتثال متكذر او   ( 
 ؛(الرتخيص م  مثال 3ع الفقذة منصوص عليه  صدار بطاقات النقل الربي الدويل   ما هو إلغا  الرتخيص 

االحتاد اجلمذ ةُ او االحتةةاد /د اسةم ال لة… ع صةارماا لقةذارات السةةلطات املختصةة االمتثةال امتثةاالا   ن( 
 ابالتفاقية؛  9واجلز  الثاين م  املذ    38   يما يتعل  ابست عاد األشخاص و قاا للمادة ألألأل املتواجدة  يه االقتصادي(

بكل امانة  بقدر القذارات املعتمدة م  اللجنة اقدارية واجمللس التنفيذي املوا قة على تنفيذ مجيع   ي( 
 ألالذي تتواجد بهألألأل اجلمذ ُ او االحتاد االقتصادي( االحتاد /دألألأل  اسم ال لع السلطات املختصة ما تق ل هبا 

 امللؤولية -ابء
 )أ((1)انظر الفرع ألف، الفقرة  

تتع ةةد ألألأل  اسةةم اجلمعيّةةة( ألألألأل بةةد ع رسةةوم وادا ات االسةةت اد والتصةةديذ؛  ضةةالا عةة  ايةةة  وائةةد علةةى التخلةةف  -2
اد اجلمذ ةةةُة او االحتةةةةةاد االقتصةةةةةادي( ألألأل إ ا عةةةة  التسةةةةةديد مسةةةةةتحقة الةةةةد ع مبوجةةةةةب قةةةةةوانني ولةةةةوائيف  اسةةةةةم ال لةةةةةد/االحت

لوحظت خمالفة  يما يتصل بعملية نقل بذي دويلأل وتكو  مسةقولة  ملةامنة متضةامنة مةع األشةخاص املطةال ني بتسةديد  ما
 امل الم امل ار إلي ا اعاله  ع  د ع هذه امل المأل 

مسقولية اجلمعيةة ع اآلجةال ا ةددة ع مسقولية اجلمعّية ربعة ع  احكام االتفاقيةأل وب كل خاص  ت دا  -3
 م  االتفاقيةأل  8م  املادة  4الفقذة 

 حّد الضمان األقصى -جيم
 )ب((1)انظر الفرع ألف، الفقرة  

امل لةةم األقصةةى الةةذي جيةةوز ا  تطالةةب بةةه السةةلطات املختصةةة ع ألألأل  اسةةم بلةةد/االحتاد اجلمذ ةةُ او االحتةةاد  -4
 أل*لكّل بطاقة نقل بذي الدويل يورو  مائة الف( 100 000أل حيذَداد مب لم يساوي االقتصادي( ألألأل  اسم اجلمعية( ألأل

ابتفاقيةة النقةل  6ع املذ    3-8-0ع حالة نقل الكحول والت م  الذي تذد تفاصيله ع املذ ذة التفس ية  -5
طال ه به السلطات املختصةة ع الربي الدويل  والذي يتجاوز العت ة ا ددة  يه  حيدد امل لم األقصى الذي جيوز ا  ت

 200 000ألألأل  اسةةةةةم ال لةةةةةد/االحتاد اجلمذ ةةةةةُ او االحتةةةةةاد االقتصةةةةةادي( ألألأل  اسةةةةةم اجلمعيةةةةةة( ألألأل مب لةةةةةم يسةةةةةاوي 
 الف( دوالر م  دوالرات الوالايت املتحدة األمذيكية لكل بطاقة نقل بذي دويل لنقل "الكحول/الت م"أل  مئتا

__________ 

 ميك  إحلاقه ابالتفاقأل *
 أل3-8-0ت قاا للمذ ذة التفس ية  *
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عملةةةة الوتنيةةةة تتحةةةدد ألألأل  يومياا/ش ذايا/سةةةنوايا( ألألأل علةةةى اسةةةا  ألألأل  سةةةعذ قيمةةةة الكميةةةات املةةةذ ورة اعةةةاله ابل -6
 حتويل العملة(أل

 بدء النفاذ  -دال
يدخل هذا االتفاق حّيز التنفيذ ع ألألأل  يوم( ألألأل  ش ذ( ألألأل  سنة( ألألأل ب ذن تقدمي ادلة موثّقةة لتغطيةة  -7

جلمذ ةةةُ او االحتةةةاد اجلمذ ةةةُ االقتصةةةادي( ألألأل  اسةةةم مجيةةةع املسةةةقوليات الةةة  تتحمل ةةةا ع ألألأل  اسةةةم ال لةةةد/االحتاد ا
 ه( اعةةالهأل وع حالةةة عةةدم تقةةدمي األدلةةة املوثقةةة حبلةةول 1-اجلمعيةةة( ألألأل و قمةةا وردت اقشةةارة إليةةه ع اجلةةز  الةةف

 التاري  ا دد  ي دا نفا  االتفاق ع اتري  تقدمي األدلة املوثقةأل 

  اإلهناء - اء
ةةل -8 ّذ مبسةةقوليات ألألأل  اسةةم املنظمةةة( ألألأل مبوجةةب اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويلأل وهةةذا  إهنةةا  هةةذا االتفةةاق ال 

يعةة  ا  إهنةةا  االتفةةاق لةة  يةةقثذ علةةى املسةةقوليات الةة  تتحمل ةةا ألألأل  اسةةم املنظمةةة( ألألأل ع ألألأل  اسةةم ال لةةد/االحتاد 
لربي الدويل ال  تق ل ا ألألأل اجلمذ ُ او االحتاد اجلمذ ُ االقتصادي(  يما يتصل ابلعمليات مبوجب بطاقات النقل ا

 اسم السلطات املختصة( ألألأل ق ل اتري  إهنا  هذا االتفاق وتصدرها بنفس ا وتصدرها مجعيات اجن ية منتس ة إىل 
 نفس املنظمة الدولية ال  تنتسب إلي ا هُ نفس األ 

  ألواجلمعية التأري  وتوقيع السلطات املختصة -9
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 دويلالربي النقل البطاقة  -7

 مثال لبطاقة نقل بري دويل ملتوفاة على النحو الواجب 7-1
اعد اجمللس التنفيذي للنقل الربي الدويل  ابلتعاو  مع سلطات اجلمارك ع املانيا وإيطاليةا وتذ يةا وسويسةذا  -1

مثةةاالا ل طاقةةة نقةةل بةةذي دويل مسةةتو اة علةةى النحةةو  2003-2002و ةةذلمل االحتةةاد الةةدويل للنقةةل الةةربي  ع الفةةرتة 
واجةب وميكةة  ا  تسةةتخدم  نمةةو   ملتع ةةدي النقةةل وسةةلطات اجلمةارك مةة  اجةةل مةةل  بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ال

ابالتفاقية(  والة  دخلةت حيةز  1على حنو سليمأل ويذاعُ املثال التعديالت ال  اذدخلت على شكل ال طاقة  املذ   
 (أل2002ااير/مايو  12ز النفا  ع   ودخل حيECE/TRANS/17/Amend.21التعديل   2002التنفيذ ع عام 

ومةةة  املعةةةذوة ا  بعةةةض التعقيةةةدات الكةةةربى ع إجةةةذا ات التخلةةةيص اجلمذ ةةةُ هةةةُ نتيجةةةة حةةةاالت ينةةةدر  -2
حدوث ا عمليااأل و يمةا يتعلة   جةذا ات النقةل الةربي الةدويل   ةد  تلةمل احلةاالت غة  العاديةة تتصةل بعمليةات النقةل 

مةة  االتفاقيةةة(  او ت ةةمل وقةةف  18ذ يةةة للمغةةادرة و/او املقصةةد  املةةادة الةةربي الةةدويل الةة  تغطةةُ عةةدة مكاتةةب مج
مة  االتفاقيةةأل ولتنةاول مجيةع هةذه القضةااي  اسةتحدري اجمللةس  26العمل  جذا ات النقل الربي الدويل و قاا للمادة 

 التنفيذي للنقل الربي الدويل مثاالا معقداا  جيمع بني السمات التالية:
 منو جية؛ميثل عملية نقل   ا( 
 يغطُ اقصى عدد مسمو  به م  املكاتب اجلمذ ية للمغادرة واملقصد  اي اربعة مكاتب؛  ب( 
 يوجد مكت ا  مجذ يا  للمغادرة ع ال لد الواحد؛   ( 
 يوجد مكت ا  مجذ يا  للمقصد ع بلدي  خمتلفني؛   د( 
مذاحةةل النقةةل الةةدويل الةة  ي ةةمل وقةةف العمةةل  جةةذا ات النقةةل الةةربي الةةدويل خةةالل مذحلةةة مةة    ه( 

  ذي بذااأل ال
 وتذد تفاصيل خ  الذحلة ع اجلدول ادره:  
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 التعليق الو ع املكتب اجلمركي، البلد

  (1مكتب مغادرة   تذابزو   تذ يا

  (2مكتب مغادرة   إيذينكوي  تذ يا

 وقف عملية النقل الربي الدويل مكتب خذو  ا  تذ ياشحيدراب

 وقف إجذا  النقل الربي الدويلألع إتار م  تذ يا إىل إيطاليا  تنقل السلع حبذاا 

 تذستأنف إجذا ات النقل الربي الدويل  مكتب دخول ست  إيطاليايمذ أ تذي

  مكتب خذو  بورس   ياسو  إيطاليا

  مكتب دخول سرتادا  سويسذا - ياسو 

االتفاقيةةةةةة  ين غةةةةةُ للمكتةةةةةب  مةةةةة  10أل و قةةةةةاا للمذ ةةةةة  *جزئةةةةةُإهنةةةةةا   (1مكتب مقصد   ب    سويسذا
اجلمذ ُ ا  حيوّول إىل نظام مذاق ةة دويل ل طاقةات النقةل الةربي الةدويل 

اجلزئةُ لعمليةة النقةل الةربي الةدويلأل ابقهنةا  ال يارت املطلوبةة املتعلقةة 
 ذتيةةب مةة    5ولالتةةالع علةةى التفاصةةيل  يذجةةى الذجةةوع إىل الفصةةل 

 النقل الربي الدويلأل

  خذو مكتب  ابزل  سويسذا

  مكتب دخول  ايل ،م راي   املانيا

مةةة  االتفاقيةةةة  ين غةةةُ للمكتةةةب  10و قةةةاا للمذ ةةة   أل*الن ةةةائُاقجنةةةاز  (2مكتب مقصد    ذاي ورغ  املانيا
اجلمذ ُ ا  حيوال إىل نظام مذاق ةة دويل ل طاقةات النقةل الةربي الةدويل 

الةربي الةدويلأل  الن ائُ لعملية النقل ابقجنازال يارت املطلوبة املتعلقة 
 ذتيةةب مةة    5ولالتةةالع علةةى التفاصةةيل  يذجةةى الذجةةوع إىل الفصةةل 

 النقل الربي الدويلأل

  ويذد ادره مثال ل طاقة نقل بذي دويل مستو اة على النحو الواجبأل -3

__________ 

مجةارك "استكمال عملية النقل الةربي الةدويل ع مكتةب  21دة لالتالع على التعاريف  يذجى الذجوع إىل التعلي  على املا *
 ألاملقصد"مجارك خلذو   ع الطذي ( وع مكتب ا
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 *ابستخدام بطاقة النقل الربي الدويليتصل أفضل املمارسات فيما  7-2
 قواعد عامة بشأن استخدام بطاقة النقل الربي الدويل -أوال  

 تفاقية النقل الربي الدويل(اب 1)املرفق  

د الةذي يتواجةد بةه او يقةيم  يةه حامةل ال طاقةة او ع ميك  إصدار بطاقة النقل الربي الدويل إما ع ال لاقصدار:  -1
  .بلد املغادرة

مةة  الغةالة  حيةةال تط ةع ال نةةود  1: تط ةع بطاقةةة النقةل الةةربي الةدويل ابلفذنسةةية   يمةا عةةدا الصةفحة اللغةة -2
لةدويل" الة  ابقنكليزية ايضاا؛ وتتضم  بطاقة النقةل الةربي الةدويل "األحكةام املتعلقةة ابسةتعمال بطاقةة النقةل الةربي ا

مةة  الغةةالةأل  مةةا ميكةة  إر ةةاق  3مةة  الغةةالة وابللغةةة اقنكليزيةةة ع الصةةفحة  2تةةذد ابللغةةة الفذنسةةية ع الصةةفحة 
 .ورقات إملا ية اخذى تتضم  تذمجة للنص املط وع

وميكةة  ت اعةةة ال طاقةةات املسةةتخدمة ع عمليةةات نقةةل بةةذي دويل داخةةل شةة كة ملةةمارت إقليميةةة  يةةة لغةةة  
ات الذييةةةة لألمةةةم املتحةةةدة مةةةا عةةةدا الصةةةفحة األوىل مةةة  الغةةةالة  حيةةةال تط ةةةع ال نةةةود  ي ةةةا ايضةةةاا اخةةةذى مةةة  اللغةةة

مةة   2ابقنكليزيةة او الفذنسةيةأل وتةذد "األحكةام املتعلقةة ابسةتعمال بطاقةة النقةل الةربي الةدويل" مط وعةة ع الصةفحة 
 3عة ابقنكليزيةة او الفذنسةية ع الصةفحة الغالة ابللغة الذيية املستخدمة م  لغات األمم املتحدة   ما تذد مط و 

 .م  الغالة
: تظل بطاقة النقل الربي الدويل صاحلة حط انت ا  عملية النقةل الةربي الةدويل ع مكتةب مجةارك الصالحية -3

املقصةةد  شةةذيطة ا  يكةةو  قةةد مت تقةةدمي ا إىل املكتةةب اجلمذ ةةُ ع بلةةد املغةةادرة خةةالل  ةةرتة الصةةالحية الةة  حتةةددها 
 ألم  الغالة( 1م  الصفحة  1ال  اصدرهتا  ال ند اجل ة 

: يلةةزم بطاقةةة واحةةدة  قةة  مةة  بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل جملموعةةة مةة  املذ  ةةات  قةةاتذة عةةدد ال طاقةةات -4
 د( 10ومقطةةةورة( او لعةةةدة حةةةاوايت حمملةةةة علةةةى مذ  ةةةة واحةةةدة او علةةةى ةموعةةةة مةةة  املذ  ةةةات  انظةةةذ ايضةةةاا ال نةةةد 

 ادره(أل
: ميك  ا  تغطُ بطاقة م  بطاقات النقةل الةربي الةدويل عةدة اجلمارك ع بلد املغادرة وبلد املقصد عدد مكاتب -5

مكاتب مجارك ع بلد املغادرة وبلد املقصةد  شةذيطة اال يزيةد عةددها اقمجةايل علةى اربعةة مكاتةبأل وال جيةوز تقةدمي بطاقةة 
 انةةت مجيةةع مكاتةةب اجلمةةارك ع بلةةد املغةةادرة قةةد ق لةةت   النقةةل الةةربي الةةدويل إىل مكتةةب اجلمةةارك ع بلةةد املقصةةد إال إ ا

 ادره(أل ه( 10تلمل ال طاقة  انظذ ايضاا القاعدة 
: عندما يكةو  هنةاك مكتةب مجةارك واحةد ع بلةد املغةادرة ومكتةب مجةارك واحةد ع بلةد عدد االستمارات -6

املغادرة وورقتني ل لد املقصةد وورقتةني  املقصد  جيب ا  تتضم  بطاقة النقل الربي الدويل ما ال يقل ع  ورقتني ل لد
 لكل بلد يتم ع ورهأل ويلزم ورقتا  إملا يتا  لكل مكتب مجارك إملاع ع بلد املغادرة  او املقصد(أل

__________ 

 أل}30  الفقذة {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97الوثيقة  *
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: تقةةةدم بطاقةةةة النقةةةةل الةةةربي الةةةدويل مةةةع املذ  ةةةة الربيةةةة او ةموعةةةة املذ  ةةةةات تقةةةدمي ال طاقةةةة ع مكاتةةةب اجلمةةةارك -7
مكتب مجةارك مغةادرة ومكتةب مجةارك ع ةور ومكتةب مجةارك مقصةدأل ويقةوم موظةف اجلمةارك  احلاوية/احلاوايت ع  ل او

الةةذي يلةُة بيةةا  ال ضةةائع ووملةةع التةةاري  والتوقيةةع علةةى مجيةةع  17ع ،خةةذ مكتةةب للجمةةارك ع بلةةد املغةةادرة بتوقيةةع ال نةةد 
 القسائم ال  ستستخةدم ع اجلةز  املت قُ م  الذحلةأل

 قل الربي الدويلبطاقة النملء كيفية  -اثنيا  
ال جيةةوز ا ةةو او الكتابةةة  ةةوق بيةةارت اصةةلية ع بطاقةةة النقةةل الةةربي  ا ةةو والكتابةةة  ةةوق ال يةةارت األصةةلية: -8

الدويلأل ويذصحيف اي خطأ ب طب ال يارت غ  الصحيحة وإملا ة ال يارت املطلوبة إ ا  ةا   لةمل ملةذوراياأل ويقةوم 
 . حذة ايه األوىل  وتصدق السلطات اجلمذ ية على  لمل ال خص الذي جيذي التغي  ابلتوقيع عليه

عنةةةةدما ال تةةةةنص الت ةةةةذيعات الوتنيةةةةة علةةةةى تسةةةةجيل املقطةةةةورات واشةةةة اه  املعلومةةةةات املتعلقةةةةة ابلتسةةةةجيل: -9
 .املقطورات  ي نّي رقم ا او رقم صنع ا بدالا م  رقم تسجيل ا

 :بيا  ال ضائع -10
ةةالا بيةةا  ال ضةةائع بلغةةة بلةةد املغةة  ا(  ادرة  مةةا مل تسةةميف السةةلطات اجلمذ يةةة ابسةةتخدام لغةةة ميذ

اخذىأل وحي  لسلطات مجارك ال لةدا  األخةذى الة  يةتم املةذور عربهةا ا  تطلةب تذمجت ةا إىل لغت ةاأل وتفةادايا 
ملةةا قةةةد يرتتةةةب علةةى  لةةةمل ال ةةةذن مةةة  أتخةة   يذستحسةةة  ا  يقةةةوم الناقةةةل بتزويةةد سةةةائ  املذ  ةةةة ابلنصةةةوص 

 .املرتمجة املطلوبة
ين غةةُ ت اعةةة ال يةةارت الةةواردة ع بيةةا  ال ضةةائع بواسةةطة اآللةةة الكات ةةة او نسةةخ ا حبيةةال   ب( 

 .تكو  مقذو ة بوملو  على مجيع األوراقأل ول  تق ل سلطات اجلمارك ايةة ورقات غ  مقذو ة
جيوز ا  تذ   ابلقسائم ورقات منفصلة م  نفس النمو   مثل بيا  ال ضائع او القسةائم    ( 
  تقةةدم مجيةةع املعلومةةات املطلوبةةة ع بيةةا  ال ضةةائعأل وع هةةذه احلالةةة  ين غةةُ ا  تتضةةم  مجيةةع التجاريةةة الةة

 :القسائم ال يارت التالية
  (؛8عدد الورقات املذ قة  اخلانة  ‘1‘
املةةواد والةةوز  اقمجةةايل لل ضةةائع املدرجةةة ع الورقةةات املذ قةةة  اوعةةدد ونةةوع الطةةذود  ‘2‘

 (أل11إىل  9 اخلارت م  
عنةدما ت ةةمل بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل ةموعةةة مةة  املذ  ةةات او عةةدة حةةاوايت  يذ ةةار   د( 

إىل حمتوايت  ل مذ  ة او  ل حاوية ب كل منفصل ع بيا  ال ضةائعأل ويسة   هةذه ال يةارت رقةم تسةجيل 
 م  بيا  ال ضائع(أل 9املذ  ة او رقم احلاوية  ال ند 
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ارك ع بلةةد املغةةادرة او املقصةةد   ةةد  ال يةةارت ابملثةةل  إ ا  ةةا  مثةةة ا ثةةذ مةة  مكتةةب مجةة  ه( 
املتعلقة ابل ضائع ال   ذي مذاق ت ا او يفرتا مذاق ت ا ع  ةل مكتةب مجةارك تذكتةب منفصةلة عة  بعضة ا 

 .ال عض ع بيا  ال ضائع
ئة  عندما تطلةب السةلطات اجلمذ يةة وا قوائم التغليف  والصور الفوتوغذا ية  واملخططات  وما إىل  لمل: -11

مةة  هةةذا الق يةةل مةة  اجةةل تعذيةةف ال ضةةائع الثقيلةةة او الضةةخمة  تصةةدق السةةلطات اجلمذ يةةة علةةى هةةذه الوائةة  الةة  
 .م  مجيع القسيمات 8م  غالة ال طاقةأل إملا ة إىل  لمل  جيب   ذ هذه الوائ  ع اخلانة  2تذ   ابلصفحة 

رخةة وموقعةة مة  ق ةل حامةل بطاقةة النقةل الةربي ( مق 15و 14جيب ا  تكو  مجيع القسيمات  ال ندا   التوقيع: -12
 .الدويل او و يله

 تعليمات ع   يفيةة تع ئة  ل خانة م  خارت بطاقة النقل الربي الدويلأل 1وتذد ع املذ    -13

املكاتب اجلمركية أثنااء  بطاقة النقل الربي الدويل من جانب خمتلفمناولة قليمات  -اثلثا  
 عملية النقل الربي الدويل

 الورقة الصفراء ليلحل الستخدام اجلمارك -لفأ

ليس للورقة الصفذا  اي قيمة قانونية  ألهنةا ليسةت جةز اا مة  اتفاقيةة النقةةل الةربي الةدويلأل وقةد اذدرجةت ع  -14
بلغةة بلةد املغةادرة  2رقةم /1لتقةدم تذمجةة أليةا  اخلةارت ع القسةيمتني رقةم ‘ 1‘بطاقة النقل الةربي الةدويل لسة  ني: 

لالحتفاا بسجل لل يارت املستقاة م  بيا  ال ضائع ع بطاقة النقل الربي الدويل بعةد نةزع مجيةع القسةيمات ‘ 2‘و
ال طاقة اثنا  عملية النقل الربي الدويلأل ويقوم حامل بطاقة النقل الةربي الةدويل بتع ئةة الورقةة الصةفذا  بةنفس الطذيقةة 

مارك ا  تقوم مبل  و/او ختم الورقة الصفذا   ابستثنا  احلاالت ال  ميأل هبا القسيماتأل وال يذفرتا ع سلطات اجل
الةةة  يطلةةةب  ي ةةةا حامةةةل بطاقةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل التصةةةدي  علةةةى التغيةةة ات الةةة  ادخلةةةتأل وال جيةةةوز نةةةزع الورقةةةة 

 .الصفذا 
 2رقم /1رقم والكعبان  2رقم /1القليمتان رقم  -ابء
ة النقةةل الةةربي الةةدويل مةة  خةةالل املثةةال التةةايل األ ثةةذ بسةةاتة: يةةذد ادره توملةةييف السةةتخدام قسةةيمات بطاقةة -15

ي ةةدا النقةةل الةةربي الةةدويل ع هةةذا املثةةال ع مكتةةب مجةةارك املغةةادرة ع ال لةةد الةةف مث ميةةذ مبكتةةب مجةةارك اخلةةذو   ع 
الطذيةة (  ويةةدخل ال لةةد اب  مةة  خةةالل مكتةةب مجةةارك الةةدخول  ع الطذيةة ( وينت ةةُ ع مكتةةب مجةةارك املقصةةد ع 

 .ل لد اب أل ويذد الحقاا شذ  لكيفية استخدام القسيمات ع احلاالت األ ثذ تعقيداا ا
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 (1 مكتب مجارك املغادرة ع ال لد الف  ا(
مةة  بطاقةةة النقةةل الةةربي  1 الصةةفحة  1يسةةتكمل مكتةةب مجةةارك املغةةادرة اخلةةارت التاليةةة ع القسةةيمة رقةةم  

واخلةارت  18واخلانةة  (2  لالسةتعمال الذيةُ( Official Use" "For(: اخلانةة 2 الصةفحة  2الةدويل( والقسةيمة رقةم 
ع مجيةع صةفحات بطاقةة النقةل  17و 16 عند االقتضا (أل  ما يقوم هذا املكتةب مبةل  اخلةانتني  23إىل  20م  

(أل مث يقةةوم مكتةةب املغةةادرة بنةةزع 1 الصةةفحة  1علةةى الكعةةب رقةةم  6و 5و 3-1الةةربي الةةدويل ويسةةتكمل اخلةةارت 
 ( ويذجع بطاقة النقل الربي الدويل إىل حامل ا ل د  عملية النقل الربي الدويلأل1 الصفحة  1قم القسيمة ر 

 مكتب مجارك اخلذو   ع الطذي ( م  ال لد الف  ب(
مة  بطاقةة النقةل الةربي  2 الصةفحة  2يستكمل مكتب مجارك اخلةذو  اخلةارت التاليةة علةى القسةيمة رقةم  
 عنةةةد  2و 1أل  مةةةا انةةةه يقةةةوم مبةةةل  اخلةةةانتني 28 عنةةةد االقتضةةةا (  و 27(  و عنةةةد االقتضةةةا  25و 24الةةةدويل(: 

(أل مث يقةةوم مكتةةب 2 الصةةفحة  2علةةى الكعةةب رقةةم  6 عنةةد االقتضةةا ( و 5 عنةةد االقتضةةا (  و 4االقتضةةا (  و
الةربي  ( ويذذجع بطاقة النقةل الةربي الةدويل إىل حامل ةا ملواصةلة عمليةة النقةل2 الصفحة  2اخلذو  بنزع القسيمة رقم 

الةةدويلأل وين غةةُ بعدئةةذ  ا  يقةةوم مكتةةب اخلةةذو  بتصةةفية عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  يذجةةى الذجةةوع إىل مثةةال ا ضةةل 
 م   تيب النقل الربي الدويلأل 3-5املمارسات ع الفصل 

 مكتب مجارك الدخول  ع الطذي ( إىل ال لد اب    (
مةة  بطاقةةة النقةةل الةةربي  3 الصةةفحة  1يمة رقةةم يسةتكمل مكتةةب مجةةارك الةةدخول اخلةةارت التاليةةة ع القسةة 

(  عنةةةةةد االقتضةةةةةا (  ُ لالسةةةةةتعمال الذيةةةةة "For Official Use"(: اخلانةةةةةة 4 الصةةةةةفحة  2الةةةةةدويل( والقسةةةةةيمة رقةةةةةم 
 عنةد  3و 2و 1أل  ما يقوم املكتةب مبةل  اخلةارت 23إىل  20 عند االقتضا ( واخلارت م   19و 18واخلانتني 

(أل مث يقوم مكتب الدخول 3 الصفحة  1على الكعب رقم  6و 5عند االقتضا ( واخلانتني   4االقتضا (  واخلانة 
  ( ويذذجع بطاقة النقل الربي الدويل إىل حامل ا ملواصلة عملية النقل الربي الدويلأل3 الصفحة  1بنزع القسيمة رقم 

 مكتب مجارك املقصد ع ال لد اب   د(
مةة  بطاقةةة النقةةل  4 الصةةفحة  2ت التاليةةة علةةى القسةةيمة رقةةم يسةةتكمل مكتةةب مجةةارك املقصةةد مةةل  اخلةةار 

 2و 1أل  مةةا يقةةوم مبةةل  اخلةةانتني 28 عنةةد االقتضةةا (  و 27و 26 عنةةد االقتضةةا (  و 25و 24الةةربي الةةدويل(: 
 2علةةةى الكعةةةب رقةةةم  6 عنةةةد االقتضةةةا ( واخلانةةةة  5 عنةةةد االقتضةةةا (  واخلانةةةة  4و 3 عنةةةد االقتضةةةا (  واخلةةةانتني 

( ويذجةةع بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل 4 الصةةفحة  2أل مث يقةةوم مكتةةب بلةةد املقصةةد  زالةةة القسةةيمة رقةةم (4 الصةةفحة 

__________ 

ا موظفةو ذ ز على املذاق ةة الة  يقةوم هبةيذ بطاقة النقل الربي الدويل ومعاجلت ا ا ثذ مما  قسيماتيذّ ز الوصف ادره على مل   (1 
يذجةةى الذجةةوع إىل مةةواد اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل بعمليةةات املذاق ةةة اجلمذ يةةة  اجلمةةاركأل وللحصةةول علةةى تفاصةةيل تتعلةة  

عةة  املةةذ ذات التفسةة ية والتعليقةةاتأل  الضةةواب  الةة  ينفةةذها رجةةال اجلمةةارك ع مكتةةب املغةةادرة  علةةى سةة يل املثةةال    ضةةالا 
 أل19تذد هبا قائمة ع املادة 

 أل1الوارد ع اجلدول الوصف يذجى الذجوع إىل ما إ ا  ا  ين غُ ام ال مل  هذه اخلارت ع حالة معينة  ملعذ ة  (2 
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حامل األ بعد  لمل  يقوم مكتب بلد املقصد بتصفية عملية النقل الربي الدويل  يذجةى الذجةوع إىل مثةال ا ضةل  إىل
 .م   تيب النقل الربي الدويل( 3-5املمارسات ع الفصل 

 عدة بلدا  ع ورحالة وجود   ه(
ع حالةةة وجةةود عةةدة بلةةدا  ع ةةور  يتصةةذة  ةةل مكتةةب مجةةارك مةة  مكاتةةب اخلةةذو  او الةةدخول  ع الطذيةة (  

و قةةاا لكجةةذا ات الةةواردة ع الفقةةذتني  ب( و  ( اعةةاله علةةى التةةوايلأل وتذسةةتخدم لكةةل بلةةد ع ةةور صةةفحتا  إملةةا يتا  
 .(2 الكعب رقم/2والقسيمة رقم  1الكعب رقم /1 القسيمة رقم 

 وجود عدة مكاتب مجارك ع بلد املغادرة  و(
ع حالة وجود عدة مكاتب مجارك ع بلد املغةادرة  ين غةُ تعةديل اقجةذا  الةوارد ع الفقةذة  ا( اعةاله علةى  

ع مجيةع الصةةفحات املت قيةة مة  بطاقةةة النقةل الةةربي الةدويل إال ،خةةذ  17و 16يقةةوم مبةل  اخلةةانتني  النحةو التةايلأل ال
رك ع بلةةد املغةةادرة  بينمةةا ال ميةةأل مكتةةب مجةةارك املغةةادرة السةةاب   او مكاتةةب مجةةارك املغةةادرة السةةابقة( مكتةةب مجةةا

أل وابسةتثنا  مكتةب مجةارك املغةادرة األول  يتصةذة اي مكتةب مة  2ورقةم  1هاتني اخلةانتني إال ع القسةيمتني رقةم 
 الطذية ( مت ةياا مةع الفقةذة  ب( وعندئةذ  مكاتب اجلمارك الالحقة ع بدايةة األمةذ بوصةفه مكتةب مجةارك خةذو   ع

 ق  بوصفه مكتب مجارك املغةادرة مت ةياا مةع الفقةذة  ا( اعةالهأل ويتطلةب األمةذ  ابلنسة ة لكةل مكتةب مغةادرة ،خةذ 
  (أل2الكعب رقم /2والقسيمة رقم  1الكعب رقم /1صفحتني إملا يتني  القسيمة رقم 

 وجود عدة مكاتب مجارك ع بلد املقصد  ز(
الة وجود عدة مكاتب مجةارك ع بلةد مقصةد  ال يت ةع اقجةذا  املةذ ور ع الفقةذة  د( اعةاله إال ،خةذ ع ح 

مكتب م  هذه املكاتبأل ويتصذة اي مكتب م  مكاتب اجلمارك السابقة ع بداية األمذ بوصفه مكتةب مجةارك 
دخةول  ع الطذية ( مت ةياا مةع مقصد  و قاا لكجذا ات ا ددة ع الفقذة  د(  وعندئةذ  قة  بوصةفه مكتةب مجةارك 

الفقذة  ب( اعالهأل وبعد تفذيم ال ضائع وإزالةة اختام ةا اجلمذ يةة ي ةطب بياهنةا مة  القسةائم املت قيةة ع بطاقةة النقةل 
الربي الةدويل ويضةاة بيةا  األختةام اجلمذ يةة اجلديةدة الة  جيةذي تث يت ةاأل ويتطلةب األمةذ ع  ةل مكتةب إملةاع مة  

 (أل2الكعب رقم /2والقسيمة رقم  1الكعب رقم /1تا  إملا يتا   القسيمة رقم مكاتب بلد املقصد صفح
 بطاقة النقل الربي الدويلمن غري امللتخدمة القليمات  -جيم
إ ا بقيت  بعد هناية عملية النقل الربي الةدويل  ع  ،خةذ( مكتةب مة  مكاتةب مجةارك املقصةد  قسةيمات  -16

يل  ين غةُ ا  تلغي ةا وت طل ةا سةلطات اجلمةارك ب ةكل ظةاهذ للعيةا   عة  غ  مستعملة ع بطاقة النقل الةربي الةدو 
 .تذي  شط  ا او ثق  ا وما إىل  لمل(  بغية تفادي إمكانية استخدام ا ألغذاا احتيالية
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 استخدام بطاقة النقل الربي الدويل يف احلاالت غري العادية -رابعا  
 قأو احلواد ، والتقرير املصداحلاالت العار ة  -ألف

ع حال  سةذ األختةام اجلمذ يةة او تلةف ال ضةائع او إصةابت ا  ملةذار ع حادثةة اثنةا  الع ةور  ي ةادر الناقةل  -17
 ةةوراا إىل االتصةةال ابلسةةلطات اجلمذ يةةة  إ ا  ةةا  هنةةاك مكتةةب مجةةارك قذيةةب  او  إ ا مل يكةة   لةةمل ممكنةةاا  ي ةةادر 

ىل السلطات املعنية  ابلسذعة املمكنةة  حتذيةذ التقذيةذ ابالتصال  ية سلطات اخذى م  سلطات ال لد املختصةأل وتتو 
املصدق  ع الصفحة األخ ة م  بطاقة النقل الربي الدويل(أل وإ ا حذرت السلطات غة  اجلمذ يةة التقذيةذ املصةدق  
جيةةب علةةى حاملةةه ا  ي لةةم اجلمةةارك عةة  احلادثةةة او العةةارا  أل  اجلمةةارك هةةُ اجل ةةة الوحيةةدة الةة  ميكةة  ا  ت ةةّت 

ا مةةةا إ ا  انةةت املذ  ةةةة صةةاحلة ام ال ملواصةةةلة نقةةل ال ضةةةائع حتةةت اختةةةام اجلمةةارك وا  تضةةةع هةةذه األختةةةام علةةةى  يمةة
 أل احلاوية ملا ت قى م  الذحلةأل ابقملا ة إىل  لمل  ختّول اجلمارك دو  غ ها ملما  املذاق ة التامة لل ضائع املنقولة

اخةذى او حاويةة اخةذى  جيةب ا  يةتم  لةمل حبضةور  وع حال وقوع حادثة تسةتلزم نقةل ال ةحنة إىل مذ  ةة -18
اعالهأل وعلى هذه اجل ة حتذيذ التقذيذ املصدقأل ومةا مل تتضةم  ال طاقةة ع ةارة  17إحدى اجل ات املذ ورة ع الفقذة 

"بضائع ثقيلة او ملخمة"  جيب ا  تكو  املذ  ة او احلاويةة ال ديلةة مذّخصةة لنقةل ال ضةائع املختومةة خبةتم اجلمةاركأل 
ة علةةى  لةةمل  جيةةب ا  ختةةتم ال ضةةائع وتةةدر  بيةةارت اخلةةتم ع التقذيةةذ املصةةدقأل غةة  انةةه  ع حةةال عةةدم وجةةود عةةالو 

مذ  ة او حاوية مذّخصة  جيوز نقل ال ضائع إىل مذ  ة او حاوية غ  مذّخصة  شذيطة ا  تتو ذ  ي ا ملمارت وا يةأل 
إ ا  انةت هةُ ايضةاا ستسةميف مبواصةلة نقةل  ال ةت  يمةا وع هذه احلالةة  تتةوىل السةلطات اجلمذ يةة ع ال لةدا  التاليةة

 .تلمل ال ضائع بواسطة تلمل املذ  ة او احلاوية مبوجب بطاقة النقل الربي الدويل
وع حال وجود خطذ حمدق يستوجب تفذيم  امل احلمولةة او جةز  من ةا  ةوراا  جيةوز للناقةل ا  يتخةذ هةذا  -19

اعةةالهأل وعليةةه بعةةد  17ي إجةةذا  مةة  ق ةةل السةةلطات املةةذ ورة ع ال نةةد اقجةةذا  مب ةةادرة منةةه ودو  تلةةب او انتظةةار ا
 لمل ا  يقدم الدليل على انةه  ةا  مضةطذاا الختةا   لةمل اقجةذا  حذصةاا علةى سةالمة املذ  ةة او احلاويةة او ال ةحنةأل 

 17 القاعةدة وحال اختا ه ما قد تقتضيه احلالة الطارئة م  تداب  وقائية  عليةه إبةالغ إحةدى السةلطات املةذ ورة ع
 ألاعاله بغية التحق  م  الوقائع و حص ال حنة وختم املذ  ة او احلاوية وحتذيذ التقذيذ املصدق

ويظل التقذيذ املصدق مذ قاا ب طاقة النقل الربي الةدويلأل وإ ا لةزم األمةذ  ميكة  ملكاتةب اجلمةارك ع ال لةدا   -20
 ملفاهتاأل التالية تصويذ التقذيذ املصّدق لالحتفاا بنس  منه ع

إملا ة إىل االستمارة النمو جيةة املذ قةة ب طاقةة النقةل الةربي الةدويل  اهتةا  توَصةى اجلمعيةات بتزويةد النةاقلني  -21
 بنس  م  التقذيذ املصدق بلغة او لغات بلدا  الع ورأل

 . يفية مل  التقذيذ املصدق ل طاقة النقل الربي الدويل  2وي ني املذ    -22
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 ل الربي الدويلحاز بطاقة النق -ابء

جيوز للسلطات املختصة  بصورة استثنائية  حجز بطاقة النقل الربي الدويل  على سة يل املثةال  إ ا  انةت  -23
غةة  صةةاحلة او ألغةةذاا التحقيةة أل وع هةةةذه احلةةاالت  تعةةاد إىل حامةةل ال طاقةةة الزاويةةةة املذقمةةة الةة  ميكةة   صةةةل ا  

لربي الدويلأل وعلى السةلطة الة  حجةزت بطاقةة النقةل الةربي الةدويل ا  املوجودة على الغالة اخللفُ ل طاقة النقل ا
ختتم الوريقة وتوقع األ ابقملا ة إىل  لمل  ين غُ اقشارة إىل التفاصيل املتعلقةة هبةذه السةلطة وابملكةا  والتةاري أل وع 

 ألد الذي حذجزت  يهاول  ذصة  ين غُ إعادة بطاقة النقل الربي الدويل إىل اجلمعية الوتنية املختصة ع ال ل
 البضائع الضخمة أو الثقيلة -جيم
ع حالة ال ضائع الضخمة او الثقيلة  جيةب ا  حيمةل غةالة بطاقةة النقةل الةربي الةدويل ومجيةع القسةيمات  -24

 .ختماا ي ني  وهنا "بضاعة ملخمة او ثقيلة"  حذة ابرزة ابقنكليزية او الفذنسية
 اعا  استخدام بطاقيت نقل بري دويل تب -دال
جيوز ملتع د النقل ا  يستخدم بطاقتني م  بطاقات النقل الربي الدويل على حنو متتال  عملية نقةل واحةدة  -25

ع حاالت استثنائية  ومن ا  على س يل املثال  إ ا  ا  عدد القسيمات ع بطاقة واحدة م  بطاقةات النقةل الةربي 
زايدة احلةةةد األقصةةى املسةةةمو  بةةه لعةةةدد امةةا   التحميةةةل  الةةدويل ال يكفةةةُ لتنفيةةذ عمليةةةة النقةةل ابلكامةةةل او هبةةدة

والتفذيةةمأل وع هةةذه احلةةاالت  ميكةة  إهنةةا  اول بطاقةةة مةة  بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل ع مكتةةب مجةةارك  مةةا ميكةة  
لةةنفس املكتةةب ا  يق ةةةل بطاقةةة جديةةدة وا  يق ةةةل اسةةتخدام ا للفةةرتة املت قيةةةة مةة  الذحلةةةأل وابلتةةةايل  يصةة يف مكتةةةب 

ذا مكتةةب مجةةارك املقصةةد ابلنسةة ة ل طاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل األوىل  ومكتةةب مجةةارك املغةةادرة ابلنسةة ة اجلمةةارك هةة
ل طاقة النقةل الةربي الةدويل الثانيةةأل وجيةب إدرا  إشةارات ع  ةل بطاقةة مة  بطاقةات النقةل الةربي الةدويل لت يةا  هةذا 

قيةةة  مةة  األساسةةُ اسةةتخدام بطةةاق  النقةةل الةةربي مةة  االتفا 2األمةةذأل والسةةتيفا  ال ةةذون املنصةةوص علي ةةا ع املةةادة 
 .الدويل الجتياز نقطة حدود واحدة على األقل

 يف آن واحد استخدام عّدة بطاقات نقل بري دويل - اء

م  اتفاقية النقل الربي الدويل  ميك  إصةدار بطاقةة نقةل بةذي دويل منفصةلة  17م  املادة  1مت ياا مع الفقذة  -26
حاوية  حط لو  انت املذ  ةة جةز اا مة  ةموعةة مذ  ةات تسةا ذ معةاا او  انةت عةدة حةاوايت حمملةة لكل مذ  ة بذية او 

على مذ  ة بذية واحدةأل وع هذه احلاالت  ين غُ ا  ي   مكتب  ت   مكاتب( اجلمارك إىل  ّل ارقةام مذاجةع تلةمل 
اقةة نقةل بةذي دويل مق ولةةأل و يمةا يتعلة  ال طاقات ع خانة "لالستعمال الذيُ" و لمل على  ّل القسيمات ع  ةّل بط

بنقل شحنة خمتلطة تضم بضائع عادية وبضائع ملخمة او ثقيلة  مثةة حاجةة إىل بطاقةة نقةل بةذي دويل منفصةلة لتغطيةة 
اعةاله(أل وين غةةُ ا  تنط ة  القاعةدة نفسة ا ع حالةةة املذ  ةة الربيةة املصةةّدرة  24نقةل ال ضةائع العاديةة  انظةةذ ايضةاا الفقةذة 

 تذعترب ع حد  اهتا بضاعة لكن ا تس  على عجالهتا وحتمل سلعاا عادية اخذىألوال  
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 دويلالربي النقل التعليق عملية  -واو
مةة  اتفاقيةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  ين غةُة ا  يقةةوم  26إ ا جةةذى تعليةة  عمليةةة نقةةل بةةذي دويل و قةةاا ألحكةةام املةةادة  -27

 ي الصةةلة  2ع الكعةب  5  مةا يلةزم بةةذلمل اخلصةوص ع اخلانةة رقةةم ،خةذ مكتةب مجةةارك ق ةل تعليةة  عمليةةة النقةل بتةةدوي
 ألم  بطاقة النقل الربي الدويل

 من جانب مكتب رارك واحد 2ورقم  1االستخدام املتزامن للقليمتني رقم  -زاي
 ع ظذوة استثنائية  قد ال يكو  حامل بطاقة النقل الربي الدويل ع وملع ميكنه م  االسةتمذار ع عمليةة -28

أل وعلةى 38نقل بذي دويل  على س يل املثال إ ا  ا  ال يستطيع دخول بلد مقصد استذ عد منه سابقاا و قاا للمةادة 
النقل الربي الدويل ال ميك  ا  ت دا ع بلد املقصد  ين غُ ع مثل هذه احلالة ا  يتصةذة مكتةب الذغم م  ا  عملية 

قهنةةا  السةةليم لعمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  سةةذهاأل وللقيةةام الةةدخول بوصةةفه ،خةةذ مكتةةب ع بلةةد املقصةةد وا  يضةةم  ا
بةذلمل  ين غةةُ ملكتةةب مجةةارك الةةدخول ا  ين ةةُ  ةةوراا عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل مةة  خةةالل املعاجلةةة املتزامنةةة للقسةةيمتني 

ملذاق ةةةة الدوليةةةة اب  اعةةةالهأل  مةةةا ين غةةةُ إبةةةالغ نظةةةام ا -  مت ةةةياا مةةةع الفقةةةذتني  ا( و د( مةةة  الفةةةذع الثةةةاا 2ورقةةةم  1رقةةةم 
 ألم  االتفاقية 10ابل يارت املطلوبة   ما هو منصوص عليه ع املذ   

 املعاينة أثناء العبور -حاء

   جةةةذا  معاينةةةة حلمولةةةة مذ  ةةةة بذيةةةة  او ةموعةةةة مةةة  24إ ا قامةةةت سةةةلطات اجلمةةةارك  مت ةةةيا مةةةع املةةةادة  -29
علي ةةةا ا  تسةةةجل علةةةى القسةةةيمات وعلةةةى الكذعةةةوب املذ  ةةةات او حاويةةةة اثنةةةا  الذحلةةةة او ع مكتةةةب مجةةةارك ع ةةةور  

املقابلةةة املسةةتخدمة ع بلةةدها  وعلةةى القسةةيمات املت قيةةة ع بطاقةةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  تفاصةةيل األختةةام اجلديةةةدة 
 ألاملوملوعة واملعاينات اجملذاة

 املرافقة -طاء
وصةى السةلطات اجلمذ يةةة  بنةا  علةةى   ت23عنةدما تذا ة  املذ  ةةات الربيةة علةةى نفقةة الناقةل مت ةةيا مةع املةةادة  -30

"متفذقةات"  5مة  بطاقةة النقةل الةربي الةدويل ع خانةة ال نةد  1تلب الناقةل   درا   لمةة "مذا قةة" ع الكعةب رقةم 
 تلي ا إشارة خمتصذة لألس اب ال  ادت إىل اشرتان هذه املذا قةأل

 (1 يف حالة رفي دصوهلاالربي الدويل التعامل مع بطاقة النقل  -ايء

قد حتدري ألس اب ال عالقة هلا بتط ي  احكام اتفاقية النقل الربي الدويل  ا  تقذر السلطات املختصة ع  -31
بلد ما عدم السما  للنقل الربي الدويل بدخول تذاهباأل ع حالة حدوري  لمل  تذنصيف سلطات مجارك الةدخول  ع 

 الطذي ( ب دة بتط ي  اقجذا ات التالية: 
  وتوثةةة  بدايةةةة وانت ةةةا  عمليةةةة النقةةةل الةةةربي الةةةدويل 2ورقةةةم  1نةةةزع القسةةةيمتني رقةةةم مةةل  مث خةةةتم و   ا( 

 ؛ابلنس ة ل لدها
__________ 
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  السةة ب ورا  1/2اقشةةارة ع خانةةة "لالسةةتخدام الذيةةُ" ع  ةةل مةةا ت قةةى مةة  القسةةيمتني رقةةم   ب( 
قشةةارة ايضةةاا إىل احكةةام قةةذار ر ةةض النقةةل الةةربي الةةدويلأل وين غةةُ اقشةةارة إىل السةة ب الةةذي ادى إىل قةةذار الةةذ ض وا

 القانو  الوت  او الدويل الذي يستند إلي ا هذا القذار؛

 ؛"ر ض الوصول" 2ورقم  1م  الكع ني املعنيني رقم  5اقشارة ع اخلانة رقم    ( 

إىل مكتةةةب مجةةةارك اخلةةةذو  ع الطذيةةة   جيةةةب علةةةى سةةةلطات اجلمةةةارك املوا قةةةة علةةةى  ةعنةةةد العةةةود  د( 
واملضُ قدما لفتيف بطاقةة  1/2 بلد/بلدا  املقصد( ع القسيمات املت قية رقم  6ت على اخلانة التغي ات ال  ادخل

 ع اراملُ بلدهاأل الدويل يالنقل الربي الدويل لعملية النقل الرب 

يذنصةةةيف حةةةاملو بطاقةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ابسةةةتخدام الصةةةفحات املت قيةةةة مةةة  ال طاقةةةة ملتابعةةةة النقةةةل الةةةربي  -32
حالة ا  يكو  عدد الصفحات املت قية غ   اة  لتنفيذ  امةل عمليةة النقةل الةربي الةدويل  ميكة  اسةتخدام  الدويلأل ع

م  االتفاقية  جيب ا  يتم االنت ا  مة  اجلةز  األول  28بطاقة نقل بذي دويل انيةأل ومت ياا مع نص التعلي  على املادة 
جديةدة مق ولةة بةذي دويل تفاقيةة وجيةب ا  تكةو  بطاقةة نقةل مة  اال 28و 27م  النقل الربي الدويل و قاا للمةادتني 

مةة  ق ةةل نفةةس مكتةةب اجلمةةارك الةةذي وثةة  إهنةةا  عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل السةةابقة واملسةةتخدمة للفةةرتة املت قيةةة مةة  
 النقل الربي الدويلأل جيب ا  يتم تدوي  هذا األمذ ع بطاقة النقل الربي الدويل  ما ين غُأل

الااربي الاادويل الصتيااار النقاال  اتبطاقاا ياملتوصااية حلاا -صاملا  
 (3(  2 الربي الدويلالنوع املناسب من بطاقة النقل 

يذنصةةيف حةةاملو بطاقةةات النقةةل الةةربي الةةدويل  او مةة  ميةةثل م(    حيةةددوا بعنايةةة نةةوع بطاقةةات النقةةل الةةربي  -33
ات النقةل الةربي الةةدويل صةةفحة(  مبةا يتوا ة  مةع ا ضةةل متطل ة 20او  14صةفحات او  6صةفحات او  4الةدويل  

 النقل الربي الدويلألسيتم م  اجله  تيف بطاقة  ا دد الذي
يذنصيف حاملو بطاقات النقل الربي الدويل  او م  ميثل م( مبل  ما ميك  م  القسيمات  إ  مل يك   ل ا   -34

"الئحةةةة اسةةةتخدام مةةة   12  و قةةةاا للقاعةةةدة 15و 14مةةة  بطاقةةةات النقةةةل الةةةربي الةةةدويل وأتريةةة  وتوقيةةةع اخلةةةانتني 
 بطاقات النقل الربي الدويل"أل

مجيةةةةع ع  17 ةع مكتةةةةب اجلمةةةةارك األخةةةة  ع بلةةةةد املغةةةةادرة  جيةةةةب علةةةةى اجلمةةةةارك أتريةةةة  وتوقيةةةةع اخلانةةةة -35
م  "الئحةة اسةتخدام بطاقةات النقةل  7القسيمات ال  س   ا  مألها حامل ال طاقة  او م  ميثله(  و قاا للقاعدة 

 الربي الدويل"أل

__________ 

مة   25  يذجةى الذجةوع إىل الفقةذة الةدويلالةربي بطاقةات النقةل االستخدام املتتايل الثنتني م  ع حالة  (2 
 هذا الفصلأل

 أل}37الفقذة   ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105والوثيقة  ؛ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/5الوثيقة { (3 
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ي قسةةيمة مت قيةةة ع بطاقةةة النقةةل الةةربي الةةدويل مل يسةة   ملقذهةةا مةة  ق ةةل صةةاحب ال طاقةةة  او مةة  ميثلةةه(  ا -36
لعدم حصوله على عدد  ةاة الربي الدويل إلغاؤها  و لمل على مسقولية حامل بطاقة النقل  (4 جيب على اجلمارك

الستكمال عمليةة النقةل الةربي الةدويل لربي الدويل ام  القسيمات املعّ أة واملوقعة واملقرخة واملختومة ع بطاقة النقل 
 ال   ذتحت ال طاقة م  اجل األ

 {37  الفقذة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105؛ والوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/5الوثيقة }
 

__________ 

 اعالهأل 16يذجى الذجوع إىل الفقذة  (4 
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 املرفق األول

 صاانت بطاقات النقل الربي الدويل ملء
 معلومات يتعني ذكر ابياانت/ القائمة مبلئ ااجل ة  رقم اخلانة ووصف ا

 صفحة الغالف األول
 مكتةةةةةب لةةةةةدى ال ضةةةةةائع لق ةةةةةول صةةةةةاحلة -1

  ألألأل حط املغادرة مجارك
اتري  انت ا  الصالحية  و قاا لل كل التايل: اليةوم  رقما (/ال ة ذ  رقما (/السةنة  اربعةة ارقةام((  الةذي  اجلمعية

 مكتةةب لةةدى ق وهلةةا ك املغةةادرةأل وب ةةذنال جيةةوز بعةةده تقةةدمي ال طاقةةة مةة  اجةةل ق وهلةةا لةةدى مكتةةب مجةةار 
الةةربي  النقةةل عمليةةة هنايةةة حةةط صةةاحلة ال طاقةةة تظةةل انت ةةا  الصةةالحية او ق لةةه  اتريةة  ع املغةةادرة مجةةارك
 اية تصوي ات ع هذه اخلانةأل[ دخال ال يذسميف  ]مالحظة: املقصدأل مجارك ع مكتب الدويل

 اقصدار الوتنيةألمجعية م اس املنظمة الدولية او اجلمعية ج ة اقصدار -2
رقم تعذيف حامل ال طاقة وايه وعنوانه وبلدهأل يسند رقم تعذيف خاص و ذيد حلامةل ال طاقةة مة  جانةب  اجلمعية حامل ال طاقة -3

 اجلمعية الضامنة  ابلتعاو  مع املنظمة الدولية ال  تنتسب هلا اجلمعية( و قاا لل كل املوحد التايل:
"AAA/BBB/XX...X " 
ملستعمل بطاقات النقةل  الرتخيص" رمزاا ثالثُ احلذوة لل لد الذي صدر  يه AAAيال ميثل "ح

أل وتذن ةةةذ املقةةةاييس الةةةربي الةةةدويل مت ةةةياا مةةةع نظةةةام التصةةةنيف املعتمةةةد ع املنظمةةةة العامليةةةة لتوحيةةةد
اول ابنتظام قائمة  املة بذموز ال لدا  للدول األتذاة ع اتفاقية النقل الربي الدويل  مذ ة  جبةد

 اعمال اللجنة اقدارية وتقاريذها الذيية؛
حلامل بطاقة الرتخيص م  خالهلا  مت" رمزاا ثالثُ األرقام للجمعية الوتنية ال  BBBوحيال ميثل"

املنظمةة الدوليةةة  ات وملةةعته النقةل الةةربي الةدويل ابسةةتخدام ا  مت ةياا مةةع نظةام التصةةنيف الةذي 
وتنيةةأل وتذن ةذ ابنتظةام  مجعيةةو ذ تعذيفةاا ال لة س  يةه لكةل الصلة ال  تنتمُ إلي ا اجلمعية  مبةا ية

 قائمة  املة بذموز اجلمعيات الوتنية  مذ   جبداول اعمال اللجنة اقدارية وتقاريذها الذيية؛
لةةةةةه  املةةةةةذّخصارقةةةةةام( تذعةةةةةذّوة ال ةةةةةخص  10" اعةةةةةداداا متتاليةةةةةة  اقصةةةةةاها XX...Xوحيةةةةةال ميثةةةةةل "

مة  اتفاقيةةة النقةل الةةربي     اجلةز  الثةةاين9 حكةام املذ ةة  ابسةتخدام بطاقةة نقةةل بةذي دويل عمةةالا 
مل يعد ال خص الذي وإ  حط   رقم التعذيف ال جيوز استخدامه مذة اخذىاذسند الدويلأل ومط 

 اذسند له هذا الذقم حامالا ل طاقة نقل بذي دويلأل
توقيع املوظف الذيُ املفوا جل ة  -4

 اجلمعيةاقصدار وختم 
 ألاملةذصدورة وقيع اجلمعيةختم وت اجلمعية
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 معلومات يتعني ذكر ابياانت/ القائمة مبلئ ااجل ة  رقم اخلانة ووصف ا
 توقيع  ختم( امني املنظمة الدوليةأل املنظمة الدولية توقيع امني املنظمة الدولية -5
 بلد  بلدا (  االسم او الذمز( حيال ي دا النقل الربي الدويل ل حنة او شحنة جزئية م  ال ضائعأل حامل ال طاقة بلد/بلدا  املغادرة -6
 بلد  بلدا (  االسم او الذمز( حيال ينت ُ النقل الربي الدويل ل حنة او شحنة جزئية م  ال ضائعأل ال طاقة حامل بلد/بلدا  املقصد -7
رقم او ارقام تسجيل املذ  ة  املذ  ات( الربية وال يقتصذ  لمل على املذ  ة الربية  ات ا ذك  مثل  حامل ال طاقة املذ  ة/املذ  ات الربيةرقم/ارقام تسجيل  -8

 تنص ال وعندما  مل ايضاا العذبة املقطورة او ش ه املقطورة املقرتنة هباأليت القاتذة(  بل الوحدا
 بةدالا  صةنع ا او رقةم يذ ةنّي رقم ةا املقطةورات  واش اه املقطورات تسجيل على الوتنية الت ذيعات

 تسجيل األ رقم م 
املذ  ةةةةة/املذ  ات ش ادة/شةةةة ادات ق ةةةةول  -9

 الذقم والتاري (   الربية
 و قةاا لل ةكل التةايل: اليةوم  رقما (/ال ة ذ   رقم واتري  إصدار ش ادة  ش ادات( املوا قةة علةى ال طاقةة مل ال طاقةحا

 ألارقام( اربعة رقما (/السنة  

 رقم  ارقام( احلاوية  احلاوايت(  حيثما ينط    لملأل حامل ال طاقة احلاوية/احلاوايت تعذيف رقم/ارقام -10

 مالحظات خمتلفة  مثل  تابة ع ارة "بضائع ثقيلة او ملخمة"أل ة او حامل ال طاقةاجلمعي املالحظات -11

علةةى  11-6توقيةةع حامةةل ال طاقةةة او ممثلةةه  للمصةةادقة علةةى صةةحة املعلومةةات الةةواردة ع اخلةةارت  حامل ال طاقة توقيع حامل ال طاقة -12
  م  الغالةأل األوىلالصفحة 
 )بيضاء( 1القليمة رقم 

 الذقم املذجعُ ل طاقة النقل الربي الدويلأل املنظمة الدولية النقل الربي الدويل رقم بطاقة -1

إ ا اقتضةةةى األمةةةذ  اسةةةم ومكةةةا  املكتةةةب  املكاتةةةب( حيةةةال ي ةةةدا النقةةةل الةةةربي الةةةدويل ل ةةةحنة  حامل ال طاقة مجارك املغادرة (مكاتب  مكتب -2
حبسةب عةةدد  3و 1بةةني ادرة مكاتةةب املغةوميكة  ا  يةةرتاو  عةدد شةحنة جزئيةةة مة  ال ضةةائعأل  او

ادره(أل وجيةةب اال يتعةةةدى العةةةدد اقمجةةايل ملكاتةةةب مجةةةارك املغةةةادرة  12مكاتةةب املقصةةةد  ال نةةةد 
 املقصد اربعة مكاتبأل او

 اسم و/او شعار املنظمة الدولية املنظمة الدولية اسم املنظمة الدولية -3

بة اجلمذ ية  مثل رقم وثيقةة اجلمةارك السةابقة  واسةم مكتةب اجلمةارك اي معلومات لتس يل الذقا مجذ يةسلطة اي  الذيُ لالستعمال 
 ا  والعنوا  الكامل هلذا املكتبألإ 2الذي جيب ا  تعاد إليه القسيمة رقم 

حامةةةةةةةل ال طاقةةةةةةةة  رقةةةةةةةم اهلويةةةةةةةة واالسةةةةةةةةم  -4
 والعنوا  وال لد(

 3لتفاصةيل  يذجةى الذجةوع إىل اخلانةة رقم تعذيف حامل ال طاقة وايه وعنوانه وبلدهأل لالتةالع علةى ا حامل ال طاقة
 م  الغالةألاألوىل م  الصفحة 
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 معلومات يتعني ذكر ابياانت/ القائمة مبلئ ااجل ة  رقم اخلانة ووصف ا
ال لةةد  ال لةةدا (  االسةةم او الذمةةز( حيةةال ي ةةدا النقةةل الةةربي الةةدويل ل ةةحنة او شةةحنة جزئيةةة مةة   حامل ال طاقة بلد/بلدا  املغادرة -5

 ال ضائعأل

ال ينت ةةُ النقةةل الةةربي الةةدويل ل ةةحنة او شةةحنة جزئيةةة مةة  بلةةد  بلةةدا (  االسةةم او الذمةةز( حيةة حامل ال طاقة بلد/بلدا  املقصد -6
 ال ضائعأل

 املذ  ةةةة  املذ  ةةةات( تسةةةجيل( ارقةةةام  رقةةةم -7
 الربية

رقةةم او ارقةةام تسةةجيل املذ  ةةة  املذ  ةةات( الربيةةة  وال يقتصةةذ  لةةمل علةةى املذ  ةةة الربيةةة  ات ا ةةذك  حامل ال طاقة
 وعنةدما قطةورة او شة ه املقطةورة املقرتنةة هبةاأل مثل الوحةدات القةاتذة(  بةل ي ةمل ايضةاا العذبةة امل

 او رقةةةم رقم ةةةا ي ةةةنّي  املقطةةةورات  واشةةة اه املقطةةةورات تسةةةجيل علةةةى الوتنيةةةة الت ةةةذيعات تةةةنص ال
 تسجيل األ رقم م  بدالا  صنع ا

ل الةةربي الةةدويل  ميكةة  إر ةةاق مةة  قواعةةد اسةةتعمال بطاقةةة النقةة 11  ( او 10و قةةاا للقاعةةدتني  حامل ال طاقة الوائ  املذ قة ب يا  ال ضائع -8
وائ  إملا ية ب طاقة النقل الةربي الةدويلأل وع هةذه احلالةة  ين غةُ ملكتةب مجةارك املغةادرة ملةم ا 
إىل بطاقة النقل الربي الدويل بواسطة دابسات او غ ها مة  األج ةزة وخبتم ةا بطذيقةة مة  شةأ  

الوائةة   ين غةةُ ا  ّةةتم مكتةةب  إزالت ةةا ا  تةةرتك ،اراا واملةةحة علةةى ال طاقةةةأل ولتجنةةب اسةةت دال
املغةةادرة  ةةل صةةفحة مةة  الوائةة  املذ قةةةأل وين غةةُ ا  تكةةو  الوائةة  م ةة و ة ابلغةةالة  او الورقةةة 

 بطاقة النقل الربي الدويلأل ع الصفذا ( وبكل قسيمة 

 أل8يتعني اقشارة إىل تفاصيل هذه الوائ  ع اخلانة 

ال ةةةح   (مقصةةةورات  مقصةةةورة ا(  -9
 (احلاوايت  او احلاوية

 الطذود او املواد وارقام عالمات  ب(  

 او احلاوية  احلاوايت(  عند االقتضا (ألال ح  رقم  ارقام( تعذيف مقصورة  مقصورات(  ا(  حامل ال طاقة

 تعذيف الطذود او املوادألوارقام عالمات  ب( 

طةةذود او املةةواد؛ ووصةةف ال ضةةائعأل ين غةةُ ا  يتضةةم  وصةةف السةةلع اي ةةا التجةةاري الرقةةم ونةةوع  حامل ال طاقة او املةواد؛ وصف ال ضائعرقم ونوع الطذود  -10
التعةذة علي ةا ب ةكل واملةيف تيسة  ا( وجيةب إ اج زة تلفزيو   اج ةزة  يةديو  اقةذاص مدةةة  

ألغةةةةذاا مجذ يةةةةةأل ال تذق ةةةةل األوصةةةةاة العامةةةةة  مثةةةةل إلكرتونيةةةةات او اج ةةةةزة منزليةةةةة او مالبةةةةس 
قملةةةا ة إىل  لةةةمل  جيةةةب اقشةةةارة إىل عةةةدد الطةةةذود  ات ابائع لةةةوازم داخليةةةة   وصةةةف لل ضةةة او

الصةةلة بكةةل وصةةف مةة  اوصةةاة ال ضةةاعة ع بيةةا  ال ضةةائعأل و يمةةا يتعلةة  ابل ضةةائع الضةةخمة  
 على السوائلألونفس ال ُ  ينط   جيب التصذييف بكمية ال ضائعأل 
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  بطاقة نقل بذي دويل

 معلومات يتعني ذكر ابياانت/ القائمة مبلئ ااجل ة  رقم اخلانة ووصف ا
 امألالوز  اقمجايل ابلكيلوغذ  حامل ال طاقة الوز  اقمجايل ابلكيلوغذام -11

 م  بيا  ال ضائع 11-9مالحظات عامة تتعل  ابخلارت 
  حمتةوايت تةدر  حةاوايت  عةدة او املذ  ةات مة  ةموعةة الةدويل الربي النقل بطاقة ت مل عندما
 تسةةجيل رقةةم ال يةةارتهةةذه  ويسةة   ال ضةةائعأل بيةةا  ع منفصةةل ب ةةكل  ةةل حاويةةة  او مذ  ةةة  ةةل
 ع مجارك مكتب م  ا ثذ مثة  ا   إ ا وابملثل   ضائع(ال بيا  م  9 احلاوية  ال ند رقم او املذ  ة
 يفةةةرتا الةةة  او  ةةةذي مذاق ت ةةةا الةةة  ابل ضةةةائع املتعلقةةةة ال يةةةارت  ةةةد  املقصةةةد  او املغةةةادرة بلةةةد

 ال ضائعأل بيا  ع ال عض بعض ا ع  منفصلة تكتب مجارك مكتب مذاق ت ا ع  ل

ةموع عدد الطذود املسجلة ع بيا  ال ضائع  -12
 مكتب  مكاتب( اجلمارك قصدها:وم

مجةارك املقصةد  والعةدد اقمجةايل للطةذود م  مكاتةب عدد الطذود املعدة للتسليم ع  ل مكتب  حامل ال طاقة
 1بةني مكاتةب املقصةد ا  يرتاو  عةدد ميك   واأليا  واما   املكاتب املعنية إ ا اقتضى األمذأل

جيةب اال يتعةةدى العةدد اقمجةايل ملكاتةةب و  اعةاله(أل 2حبسةةب عةدد مكاتةب املغةةادرة  ال نةد  3و
 مجارك املغادرة واملقصد اربعة مكاتبأل

 12-1   ال يةةةارت الةةةواردة ع ال نةةةود  قةةةذ  اذ  -13
 اعاله صحيحة و املة

 املكا  والتاري  -14
 توقيع حامل ال طاقة او و يله -15

ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقةام((  ضةالا املكا  والتاري   و قاا لل كل التايل: اليوم  رقما (/ حامل ال طاقة
هةةذه اخلانةةة  يتحمةةل حامةةل ال طاقةةة مسةةقولية صةةحة  ومبةةل عةة  توقيةةع حامةةل ال طاقةةة او و يلةةهأل 

 ال طاقةألقسيمات وين غُ إدرا  هذه املدخالت ع مجيع  املعلومات املسجلة ع ال طاقةأل

األختةةام او عالمةةات التعذيةةف املسةةتخدمة  -16
 يف( الذقم  التعذ 

رقم وتفاصةيل تعذيةف األختةام او عالمةات التعذيةف املسةتخدمةأل ين غةُ ا  ي ة  مكتةب مجةارك  املغادرة مكتب مجارك
 املت قيةأل القسيماتاملغادرة إىل هذه املعلومات على مجيع 

توقيةةةةع موظةةةةف مكتةةةةةب مجةةةةارك املغةةةةةادرة  -17
 وختم التاري 

: اليوم  رقما (/ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقةام((  وخةتم وتوقيةع التاري   و قاا لل كل التايل املغادرة مكتب مجارك
 املسقول املختص ع مكتب مجارك املغادرةأل 

ع ،خذ مكتب م  مكاتب مجارك املغادرة  على موظف اجلمةارك ا  يوقةع ويضةع خةتم التةاري  
 املت قيةأل القسيماتاسفل بيا  ال ضائع على مجيع  17على ال ند 

 ضةةائع اخلاملةةعة ملذاق ةةة مكتةةب شةة ادة ال -18
مجةةةةةةةةةةارك املغةةةةةةةةةةادرة او مكتةةةةةةةةةةب مجةةةةةةةةةةارك 

 (ع الطذي  الدخول 

مكتةةةةةةةب مجةةةةةةةارك املغةةةةةةةةادرة 
مكتب مجارك الةدخول  او
 (ع الطذي  

   وموقعه إ ا لزم األمذأل(ع الطذي  اسم مكتب مجارك املغادرة او مكتب مجارك الدخول 

األختةةةةةةةةام او عالمةةةةةةةةات التعذيةةةةةةةةف الةةةةةةةةة   -19
 وجدت سليمة

مكتةةةةةةةب مجةةةةةةةارك املغةةةةةةةةادرة 
مكتب مجارك الةدخول  او
 (ع الطذي  

 مكتب مجارك املغادرة األول هذه اخلانةأل ميألوال  بداية عملية النقل الربي الدويلألع اخلانة املالئمة إ ا وذجدت األختام او عالمات التعذيف األخذى سليمة ع  "X"عالمة توملع 
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 معلومات يتعني ذكر ابياانت/ القائمة مبلئ ااجل ة  رقم اخلانة ووصف ا
املغةةةةةةةةادرة  مكتةةةةةةةب مجةةةةةةةارك الوقت املسو  به للع ور -20

مكتب مجارك الةدخول  او
 (ع الطذي  

اتريةةة  و قةةةاا لل ةةةكل التةةةايل: اليةةةوم  -عنةةةد االقتضةةةا   جيةةةب حتديةةةد م لةةةة للع ةةةور  موعةةةد هنةةةائُ 
عند اللزوم( ين غةُ خالهلةا تقةدمي بطاقةة  - رقما (/ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقام( والوقت 

ع  ة املذ  ةةات او احلاويةةة إىل مكتةةب مجةةارك اخلةةذو  النقةةل الةةربي الةةدويل واملذ  ةةة الربيةةة او ةموعةة
 او مكتب مجارك املقصدأل( الطذي 

 __ع  اجلمارك مكتب ع التسجيةلمت  -21
 __ذقم الحتت 

مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او
 (ع الطذي  مجارك الدخول 

يل املسةند إىل يلي ةا رقةم التسةج( ع الطذية  تفاصيل التعذيف ملكتب مجارك املغادرة او الدخول 
 عملية النقل الربي الدويل ع الد رت اجلمذ ُأل

مكتةةةةب  ا ةةةدد  السةةة  متفذقةةةات  خةةة  -22
ا  تقةةةةةةةّدم  يةةةةةةةه  جيةةةةةةةب الةةةةةةةذي اجلمةةةةةةةارك
 األ(إال حنة  

مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او
 (ع الطذي  مجارك الدخول 

ا  تقةةدم  يةةه او مكتةةب املقصةةد الةةذي جيةةب ( ع الطذيةة  متفذقةةات  مثةةل اسةةم مكتةةب الةةدخول 
وعند الضذورة  ميك  اقشارة هنا إىل املسةار ا ةدد   ال ضائع وعند االقتضا  موقع هذا املكتبأل

 و قاا للوائيف الوتنيةأل

توقيع موظةف اجلمةارك وخةتم التةاري  ع  -23
 مكتب اجلمارك

مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او
 (ع الطذي  مجارك الدخول 

: اليوم  رقما (/ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقةام((  وخةتم وتوقيةع التاري   و قاا لل كل التايل
 أل(ع الطذي  املسقول املختص ع مكتب مجارك املغادرة او مكتب مجارك الدخول 

 1)اإليصال( رقم  الكعب
مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او كتب اجلمارك عمب ل قذ  -1

 (ع الطذي  مجارك الدخول 
 أل(ع الطذي  اصة مبكتب مجارك املغادرة او مكتب مجارك الدخول تفاصيل التعذيف اخل

مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او __حتت رقم  -2
 (ع الطذي  مجارك الدخول 

 رقم التسجيل املسند إىل عملية النقل الربي الدويل ع الد رت اجلمذ ُأل

مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او األختام او عالمات التعذيف املستخدمة -3
 (ع الطذي  مجارك الدخول 

 عند االقتضا   رقم وتفاصيل تعذيف األختام او عالمات التعذيف املستخدمةأل

األختةةةةةةةةام او عالمةةةةةةةةات التعذيةةةةةةةةةف الةةةةةةةة   -4
 وجدت سليمة

مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او
 (ع الطذي  مجارك الدخول 

المةات التعذيةةف األخةةذى سةةليمة " ع اخلانةةة املالئمةة إ ا وذجةةدت األختةةام او عXعالمةةة "توملةع 
 مكتب مجارك املغادرة األول هذه اخلانةأل ميألع بداية عملية النقل الربي الدويلأل وال 

متفذقةةةات  خةةة  السةةة  ا ةةةدد  مكتةةةةب  -5
ال ةةةةةةحنة  تقةةةةةةدمياجلمةةةةةارك الةةةةةةذي جيةةةةةب 

 األ(إ  يه 

مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او
 (ع الطذي  مجارك الدخول 

او مكتةةب املقصةةد الةةذي جيةةب ا  تقةةدم  يةةه ( ع الطذيةة  كتةةب الةةدخول متفذقةةات  مثةةل اسةةم م
 وجيوز عند الضذورة اقشارة هنا إىل املسار ا ددأل ال ضائع وموقع هذا املكتب عند االقتضا أل

توقيع موظةف اجلمةارك وخةتم التةاري  ع  -6
 مكتب اجلمارك

مكتةب  مكتب مجارك املغةادرة او
 (ع الطذي  مجارك الدخول 

ري   و قاا لل كل التايل: اليوم  رقما (/ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقةام((  وخةتم وتوقيةع التا
 أل(ع الطذي  املسقول املختص ع مكتب مجارك املغادرة او مكتب مجارك الدخول 
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  بطاقة نقل بذي دويل

 معلومات يتعني ذكر ابياانت/ القائمة مبلئ ااجل ة  رقم اخلانة ووصف ا
 )صضراء( 2رقم  القليمة

ةةأل    ةةأل هبةةا  2مةة  القسةةيمة  32-1اخلةةارت متذ قابلةةة ع القسةةيمة اخلةةارت املبةةنفس الطذيقةةة الةة  متذ
مةة  القسةةيمة  23-1التفاصةةيل الةةواردة ع اخلةةارت  تتطةةاب أل و قاعةةدة عامةةة  ين غةةُ ا  1 رقةةم
الةةة  تسةةة ق ا  للمزيةةةد مةةة  التفاصةةةيل  يذجةةةى  1مةةةع التفاصةةةيل املقابلةةةة ع القسةةةيمة رقةةةم  2 رقةةةم

 انياا(ألالفذع الذجوع إىل 

عمليةةة النقةةل الةةربي الةةدويل  إهنةةا شةة ادة  -24
( ع الطذيةةةةةة  ارك اخلةةةةةةذو   مكتةةةةةةب مجةةةةةة

 مكتب مجارك املقصد( او

ع  مكتب مجةارك اخلةذو  
او مكتةب مجةارك ( الطذي 
 املقصد

 أل(ع الطذي  تفاصيل التعذيف اخلاصة مبكتب مجارك املغادرة او مكتب مجارك الدخول 

األختةةةةةةةةام او عالمةةةةةةةةات التعذيةةةةةةةةف الةةةةةةةة   -25
 سليمة وجدت

ع  مكتب مجةارك اخلةذو  
ب مجةارك او مكتة( الطذي 
 املقصد

 ع اخلانة املالئمة إ ا وذجدت األختام او عالمات التعذيف األخذى سليمةأل  "X"عالمة توملع 

املصدق على انت ةا  عمليةة عدد الطذود  -26
 الربي الدويل تنقل ا

ب اخلةذو  إال مكاتب مجارك املقصد ولةيس مكاتة مبلئ األ ال تقوم (1 عدد الطذود ال  مت تفذيغ ا مكتب مجارك املقصد
 أل(2 (ع الطذي  

ع  مكتب مجةارك اخلةذو   التحفظات -27
او مكتةب مجةارك ( الطذي 
 املقصد

ةةأل هةةذه اخلانةةة إال ع حةةاالت الك ةةف عةة  خمالفةةات او حةةوادري او ال   يمةةا  حةةاالت عارملةةةمتذ
" يليه وصف وامليف ألي R" احلذةوع هذه احلاالت  ين غُ إدرا   يتصل ابلنقل الربي الدويلأل

أل ين غُ اال تصدق سلطات اجلمارك على انت ا  عمليات النقل الربي الدويل ال  وملعت حتفظ
 األس ابأل بيا ب أهنا حتفظات عامة غ  حمددة  دو  

موظةف اجلمةارك وخةتم التةاري  ع  توقيع -28
 اجلمارك مكتب

ع  مكتب مجةارك اخلةذو  
او مكتةب مجةارك ( الطذي 
 املقصد

: اليوم  رقما (/ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقةام((  وخةتم وتوقيةع التاري   و قاا لل كل التايل
 أل(ع الطذي  املسقول املختص ع مكتب مجارك املغادرة او مكتب مجارك الدخول 

__________ 

 أل2-18-0ابملذ ذة التفس ية  ي الصلة ميك  الذجوع إىل التعلي  "إ ذاغ السلع"  (1 
  طاقة النقل الربي الدويل"ألل 2الكعب رقم م   3و 2رقم القسيمة م   26اخلانة  مل " 1ابملذ   ميك  الذجوع إىل التعلي   ي الصلة  (2 
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 معلومات يتعني ذكر ابياانت/ القائمة مبلئ ااجل ة  رقم اخلانة ووصف ا
قو ةةةل مةةة   املصةةةّدق عليةةةهوقةةةت الوصةةةول  -1

 مكتب اجلمارك 
ع  مكتةةب مجةةارك اخلةةذو  

او مكتةةةب مجةةارك ( الطذيةة 
 املقصد

 أل(ع الطذي  اصة مبكتب مجارك املغادرة او مكتب مجارك الدخول تفاصيل التعذيف اخل

األختةةةةةةةةام او عالمةةةةةةةةات التعذيةةةةةةةةف الةةةةةةةةة   -2
 وجدت سليمة

ع  مكتةةب مجةةارك اخلةةذو  
او مكتةةةب مجةةارك ( الطذيةة 
 املقصد

 إ ا وذجدت األختام او عالمات التعذيف األخذى سليمةألاملناس ة ع اخلانة  "X"عالمة توملع 

د املفةةةةةذ  عن ةةةةةا   مةةةةةا هةةةةةو عةةةةةدد الطةةةةةذو  -3
 مومليف ع بيا  ال ضائع(

إال مكاتةةب مجةةارك املقصةةد ولةةيس مكاتةةب مبلئ ةةا أل ال تقةةوم (1 عةةةدد الطةةةذود الةة  مل يةةتم تفذيغ ةةا مكتب مجارك املقصد
 أل(2 اخلذو  العابذ

ع  مكتةةب مجةةارك اخلةةذو   األختام اجلديدة -4
او مكتةةةب مجةةارك ( الطذيةة 
 املقصد

 وتفاصيل تعذيف األختام او عالمات التعذيف املستخدمةألعند االقتضا   رقم 

ع  مكتةةب مجةةارك اخلةةذو   التحفظات -5
او مكتةةةب مجةةارك ( الطذيةة 
 املقصد

أل هةذه اخلانةة  مثل ةا مثةل ال نةد    إال ع حةاالت الك ةف 2مة  القسةيمة رقةم  27ين غُ اال متذ
ي الةةةةدويلأل وع هةةةةذه  يمةةةةا يتصةةةةل ابلنقةةةةل الةةةةرب حةةةةاالت عارملةةةةة عةةةة  خمالفةةةةات او حةةةةوادري او 

 اال تصةدق الّسةلطات ين غةُ " يليه وصف وامليف ألي حتفةظأل"R حذةاحلاالت  ين غُ إدرا  

على انت ا  عمليات النقل الربي الدويل ال  وملعت ب أهنا حتفظات عامة غة  حمةددة  اجلمذ ّية
 األس ابألبيا  دو  

توقيع موظةف اجلمةارك وخةتم التةاري  ع  -6
 مكتب اجلمارك

ع  مجةةارك اخلةةذو  مكتةةب 
او مكتةةةب مجةةارك ( الطذيةة 
 املقصد

التاري   و قاا لل كل التايل: اليوم  رقما (/ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقام((  وختم وتوقيع 
 أل(ع الطذي  املسقول املختص ع مكتب مجارك املغادرة او مكتب مجارك الدخول 
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  بطاقة نقل بذي دويل

 املرفق الثاين
 ل الربي الدويلالتقرير املصدق لبطاقة النق ملء

 يتعني ذكر االيت علومات املبياانت/ال رقم اخلانة عنواهنا

القسةةيمتني  مةة  2ع اخلانةةة تظ ةةذا  اسةةم مكتةةب  مكاتةةب( مجةةارك املغةةادرة وموقع ةةا   مةةا  املغادرة مجارك مكاتب/مكتب -1
 أل2ورقم  1 رقم

 الذقم املذجعُ لل طاقةأل بطاقة النقل الربي الدويل رقم -2
 اسم و/او شعار املنظمة الدوليةأل ملنظمة الدوليةاسم ا -3
   عند االقتضا أل(احلاوايت  احلاوية تعذيف( ارقام  رقماملذ  ة  املذ  ات(  تسجيل( ارقام  رقم (احلاوايت  تعذيف احلاوية (ارقام  رقم (املذ  ات  املذ  ة تسجيل( ارقام  رقم -4
لالتالع على التفاصيل  يذجى الذجوع إىل أل و رقم تعذيف حامل ال طاقة وايه وعنوانه وبلده   وال لد(حامل ال طاقة  رقم اهلوية واالسم والعنوا -5

 م  الغالةأل 1م  الصفحة  3اخلانة 
 اجلماركختم  -6

 سليم
 غ  سليم

" ع اخلانةةةة املالئمةةةة: ع اخلانةةةة اليسةةةذى إ ا  انةةةت X"عالمةةةة توملةةةع حالةةةة اختةةةام اجلمةةةاركأل 
 خلانة اليمت إ ا  انت األختام غ  سليمةألاألختام سليمة؛ وع ا

 احلاوية  احلاوايت(ال ح  او  (مقصورات  مقصورة -7
 سليمة

 غ  سليمة

" ع اخلانةةة X"عالمةةة توملةةع أل (احلةةاوايت  التحميةةل او احلاويةةة (مقصةةورات  حالةةة مقصةةورة
نة اليمت إ ا  املالئمة: ع اخلانة اليسذى إ ا  انت مقصورة  حاوية( ال ح  سليمة؛ وع اخلا

  انت مقصورة  حاوية( ال ح  غ  سليمةأل
 ستنتاجات  إ  وجدتاالالحظات/امل املالحظات -8

 رقصة سلع اية مثة ا  ي دو ال -9
 (D) اتلفةة او (M) مفقودة 13إىل  10ال نود م   عامل ار إلي ا  السلع 

 12النحو امل ني ع العمود  على

 اي سةلع رقصةةألمل تكة  هنةاك ع اخلانةة اليسةذى  إ ا " X"عالمةة بوملةع اخلانةة  مةل جيةب 

مبةةةا ي ةةةني ال ضةةةائع املفقةةةودة  13إىل  10اخلةةةارت مةةة  مةةةل  احلالةةةة األخةةة ة  جيةةةب هةةةذه وع 
 التالفةأل او

 (احلاوايت  او احلاوية ال ح  (مقصورات  مقصورة  ا( -10
 الطذود او املوادوارقام عالمات   ب( 

 حيثمةةا  احلاويةةة  احلةةاوايت(او  ة  مقصةةورات( ال ةةح مقصةةور تعذيةةف رقةةم  ارقةةام(   ا(
 ينط    لمل(؛

 الطذود او املوادألاو ارقام تعذيف عالمات   ب(
 أل2ورقم  1م  القسيمتني رقم  10التفاصيل  ما تظ ذ ع اخلانة  عدد الطذود او املواد ونوع ا؛ وصف ال ضائع -11

 اتلفةأل - Dمفقودة   - D") M"او  "M"  مفقودة او اتلفة -12
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 يتعني ذكر االيت علومات املبياانت/ال رقم اخلانة عنواهنا

 تفاصيل الكميات املفقودة او التالفةألو الحظات امل مالحظات  يذجى إعطا  تفاصيل الكميات املفقودة او التالفة( -13

اتريةة  احلادثةةةة  و قةةاا لل ةةةكل التةةايل: اليةةةوم  رقما (/ال ةة ذ  رقما (/السةةةنة  اربعةةة ارقةةةام((   اتري  احلادثة ومكا  وقوع ا ومالبساهتا -14
 ووصف مالبساهتاأل ومكا  وقوع ا

 التداب  املتخذة لتمكني عملية النقل الربي الدويل م  املواصلة -15
 وملع اختام جديدةأل

 عددهاأل
 وصف ا

  ادره( 16حتويل احلمولة  انظذ ال ند 
 تداب  اخذى

 " ع اخلانة املالئمة  وعند االقتضا   ين غُ استكمال ال نود األخذىألX"عالمة توملع 

 احلاويةةةةةةة(/املذ  ات  يةةةةةةل ال ضةةةةةةائع  يذجةةةةةةى وصةةةةةةف املذ  ةةةةةةةع حةةةةةةال حتو  -16
 املستخدمة ال ديلة  (احلاوايت 

 املذ  ة  ا(
رقةةم شةة ادة املوا قةةة  رقةةم   رقةةم تسةةجيل ا  متةةت املوا قةةة علي ةةا  نعةةم  ال( 

 األختام املوملوعة وتفاصيل ا
  احلاويةرقم تعذيف   ب(

 
 
" ع Xعالمةة "توملةع نقل بذي دويل  رقم تسجيل املذ  ةأل إ ا رخص للمذ  ة  جذا    ا(

وعنةةةد االقتضةةةا   ين غةةةُ  " ع اخلانةةةة اليمةةةتX"عالمةةةة وذملةةةعت اخلانةةةة اليسةةةذى  وإال 
 إدرا  رقم ش ادة الرتخيص ورقم وتفاصيل األختام املوملوعةأل

رقةةم  ارقةةام( تعذيةةف احلاويةةة  احلةةاوايت(أل إ ا رخةةص للمذ  ةةة  جةةذا  نقةةل بةةذي دويل    ب(
" ع اخلانةةةةة "X" ع اخلانةةةةة اليسةةةةذى  وإال اذدخلةةةةت عالمةةةةة X"ين غةةةةُ وملةةةةع عالمةةةةة 

 وعند االقتضا   ين غُ إدرا  عدد األختام املوملوعة وتفاصيل األ اليمتأل

 عليه السلطة ال  وملعت هذا التقذيذ املصدق -17
 التوقيع/اخلتماملكا /التاري / 

؛ املكةةا  والتةةاري  عليةةه بيةةارت السةةلطة الةة  اسةةتكملت التقذيةةذ املصةةدقتفاصةةيل اسم/عنوا /
 اخلتم والتوقيعألو  و قاا لل كل التايل: اليوم  رقما (/ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقام((  

 النقل الربي الدويل عمليةإقذار مكتب اجلمارك التايل الذي وصلت إليه  -18
 التوقيع 

لل كل التايل: اليوم النقل الربي الدويل إىل مكتب اجلمارك التايل  و قا  عمليةاتري  وصول 
   رقما (/ال  ذ  رقما (/السنة  اربعة ارقام((  وختم املكتب وتوقيعهأل

    


