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ECE/TRANS/17/Amend.38 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا
 االتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب  

 دفاتر النقل البري الدولي )اتفاقية النقل البري الدولي( 
 1975تشرين الثاني/نوفمبر  14المبرمة في جنيف في  

 38التعديل 
 من االتفاقية  60                                    )التعديالت التي اعت مدت بموجب المادة 

 (2022شباط/فبراير  4والتي بدأ سريانها في 

 

 األمم المتحدة
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 مالحظة  

يستتتتتتند النو الموحد للتعديا الوا د في لوث الوإيىة للص النو المناو من وديف االتفاقية بموجب   
.  2020تشرين الثاني/نوفمبر   4، المؤ خ C.N.513.2020.TREATIES-XI.A.16لخطا  الوديف  قم 

، علص الننو المنصتتتتتتو  عليخ في لخطا  الوديف  2022شتتتتتتباط/فبراير   4وقد دخا التعديا حيز النفاذ في 
 .2021تشرين الثاني/نوفمبر   15، المؤ خ C.N.370.2021.TREATIES-XI.A.16 قم 

التي أعدتها أمانة لجنة األمم المتندة    ECE/TRANS/17/Amend.1-38                وتتضتتتتتتتتم ن الوإا    
  االقتصتتتتادية ألو ولا النو ال اما لجميف التعديالت والتصتتتتويبات التي اعتمدتها األتراق المتعاقدة في اتفاقية

             . بيتتد أ   نو 1978آذا /متتا      20منتتو بتتدا نفتتاذ لتتوث االتفتتاقيتتة في    1975النىتتا البرا التتدولي لعتتا   
                      ال يمكن أ  ي عد  نستتتت ة    ECE/TRANS/17/Amend.1-38في الوإا    التعديالت والتصتتتتويبات الوا دة

                                                                                               مصتتد قة مطابىة للنو األيتتلي المودى لدو الوديف، با لو نو أعدتخ أمانة لجنة األمم المتندة االقتصتتادية
ألو ولا للعلم فىط. وال تتنما األمم المتندة أية مستتتتتتتتتتتؤولية علص ا تاله عن دقة لوث البيانات. وفي حالة  

                                                                                         ك في منتوو أا  من الوإا   الموكو ة أعالث، يرجص االتصتتتتتتاو بلمانة لجنة األمم المتندة االقتصتتتتتتادية  الشتتتتتت 
 .treaty@un.orgألو ولا، أو قسم المعالدات باألمم المتندة عبر عنوا  البريد ا ل تروني:  
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 1975اتفاقية النقل البري الدولي لعام  لتعديلمقترح   
 اعتمدتخ

 2020تشرين األول/ أكتوبر    15-14في    التفاقية النقل البري الدولياللجنة اإلدارية    

 1، الفقرة 6المادة  -1  

 "لسلطات الجما ك أو غيرلا من السلطات الم تصة لطرق" بعبا ة"ل ا ترق"  يستعاض عن عبا ة

 ، السطر األول20المادة  -2  

 بعبا ة"يجوز لستتلطات الجما ك، ميما يتعل  بالرحالت التي تجرا في أ ا تتي بلدلا،"   يستتتعاض عن عبا ة
"يجوز لستتتتتتتتتتتتتتلطتات الجمتا ك، ميمتا يتعل  بتالرحالت التي تجرا في أ ا تتتتتتتتتتتتتتي ترق متعتاقتد أو عتدة أتراق  

 "   ا ،أو اقتصادي    ا  جمركي    ا  متعاقدة تشكا اتناد

 ، السطر األول2، الفقرة 38المادة  -3  

 "من دو  تلخير" بعبا ة"في غضو  أسبوى"  يستعاض عن عبا ة

 ،6من المادة  2، مذكرة تفسيرية للفقرة 6المرفق  -4  

"يجوز بموجب أحكا  لوث الفىرة أ  تعتمد الستلطات الجمركية لبلد ما أثثر من جمعية"    يستتعاض عن عبا ة
 "يجوز بموجب أحكا  لوث الفىرة أ  تلذ  السلطات الجمركية في ترق متعاقد ما ألثثر من جمعية" بعبا ة

 ، نهاية الفقرة8من المادة  3، مذكرة تفسيرية للفقرة 6المرفق  -5  

 يو و" 400 000" بعبا ةدوال  أمريكي"  200 000" يستعاض عن عبا ة

 ، السطر الثالث38من المادة  2، مذكرة تفسيرية للفقرة 6المرفق  -6  

 "يكو "  بعبا ة"يعتبر أ "  يستعاض عن عبا ة

 45، مذكرتان تفسيريتان للمادة 6المرفق  -7  

 كما يلي: نصها 45للمادة  1-45-0موكرة تفسيرية جديدة  تضاق

                                                                                يعتبر أيضتتتتتتتتتتا  أ  النكم الىانوني الوا ينو علص نشتتتتتتتتتتر قا مة المكاتب الجمركية للم اد ة،   0-45-1
والمكاتب الجمركية الواقعة علص الطري  والمكاتب الجمركية للمىصتتتتتتتتد، التي يتتتتتتتتوده عليها 
 نجاز عمليات النىا البرا الدولي قد استتتتتتتتتتوفي عن تري  االستتتتتتتتتت دا  الستتتتتتتتتليم للتطبيىات 

 تهتتا لهتتوا ال رض أمتتانتتة النىتتا البرا التتدولي تنتت  لشتتتتتتتتتتتتتتراق المجل   ا ل ترونيتتة التي تو 
 التنفيوا للنىا البرا الدولي.

 2-45-0النالية لتصبح  45-0الموكرة التفسيرية   يعاد ترقيم
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 9من الجزء الثاني للمرفق  4، مذكرة تفسيرية للفقرة 6المرفق  -8  

، مستتتتتتتتتتومية 4                                                                    "ت عتبر الشتتتتتتتتتروط الىانونية لتىديم المعلومات، وفىما لو مبين في الفىرة    يستتتتتتتتتتعاض عن عبا ة
 ، 4                                         "ت ناو البيانات، وفىما لو مبين في الفىرة  بعبا ة                                                    للشتتتتتروط لذا ما استتتتتت  دم  علص الننو المال م التطبيىات" 

 عن تري  االست دا  السليم للتطبيىات"

 1، الجزء األول، الفقرة 9المرفق  -9  

"الستتتتتتتلطات الجمركية أو غيرلا من الستتتتتتتلطات الم تصتتتتتتة   بعبا ة"األتراق المتعاقدة"    ستتتتتتتتعاض عن عبا ةي 
 لطرق متعاقد"

 ، السطر األول4، الجزء الثاني، الفقرة 9المرفق  -10  

 "من دو  تلخير" بعبا ة"في غضو  أسبوى واحد"  يستعاض عن عبا ة

 ة الفقرة، نهاي4، الجزء الثاني، الفقرة 9المرفق  -11  

 "، بما في ذلك ما يلي: بعبا ة                                 " تبىا  للترخيو النموذجي المرف "  يستعاض عن عبا ة

                                                                               قم الهوية الفردية والشت صتية الوحيد المستن د للشت و من الجمعية الضتامنة، بالتعاو   )أ( 
 ية؛                                                                                     مف المنظمة الدولية المنتسبة لليها الجمعية، وفىا  للشكا المنس  الوا تنددث اللجنة ا دا  

                                                                        استتتم وعنوا  الشتتت و أو المؤستتتستتتة، وفي حالة المؤستتتستتتة التجا ية تىد  أيضتتتا  أستتتماا  )ب( 
 المديرين المسؤولين؛

 جهة االتصاو مف كاما معلومات االتصاو؛ )ج( 

                                                                             قم التسجيا التجا ا أو  قم  خصة النىا الدولي أو غير ذلك )لذا كا  متاحا (." )د( 

 5قرة ، الجزء الثاني، الف9المرفق  -12  

 :  بالنو التاليعن النو النالي  يستعاض

لدو علم الجمعيات بلا ت يير في تفايتتتتيا األشتتتت ا  المرخو لهم، تىو  من دو  تلخير بتحالة الت يير  
 للص السلطات الم تصة والمجل  التنفيوا للنىا البرا الدولي.

 ، الجزء الثاني، استمارة الترخيص النموذجية9المرفق  -13  

                         وي نوق النو المرتبط بها. 9استما ة الترخيو النموذجية الملنىة بالجزا الثاني من المرف         ت نوق
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