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 مالحظة

ع          ن ودي ال م نص المح ى ال يقة إل ذه الوث ي ه واردة ف تعديالت ال د لل نص الموح تند ال يس
اره        ي إخط ية ف  الذي بدأ نفاذه في    2001مايو  / أيار 23 المؤرخ   C.N.503.2001.TREATIES-4االتفاق

ران12 يه / حزي نص  . 2001يون ذا ال درج ه ا ي ع   آم ار الودي ى إخط ويبات عل  التص
C.N.503.2001.TREATIES-4 ؤرخ ار23 الم ايو / أي ار   2001م ي إخط ويبات وردت ف ي تص ، وه

ع    ؤرخ    C.N.1106.2001.TREATIES-5الودي الذي بدأ نفاذه في     (2001أآتوبر  / تشرين األول   23 الم
رين األول23 توبر / تش ع   ) 2001أآ ار الودي ي إخط ؤرخ C.N.14.2002.TREATIES-1وف  9 الم

 ).2002أبريل / نيسان9الذي بدأ نفاذه في  (2002يناير /آانون الثاني

ائق    من الوث تحدة    ECE/TRANS/17/Amend.1-20وتتض م الم نة األم ة لج ا أمان ي أعدته ، الت
راف         تمدتها األط ي اع ويبات الت تعديالت والتص يع ال امل لجم نص الك ا، ال ادية ألوروب االقتص

تعاقدة في اتفاقية ال     مارس / آذار20 منذ بدء نفاذ هذه االتفاقية في     1975نقل البري الدولي لعام     الم
 ECE/TRANS/17/Amend.1-20إال أن نصوص التعديالت والتصويبات الواردة في الوثائق           . 1978

ل هي نصوص         ع، ب دى الودي ودع ل نص األصلي الم ة لل خة مصدقة مطابق بارها نس ن اعت ال يمك
م الم  نة األم ة لج ا أمان ا أعدته ادية ألوروب طتحدة االقتص م فق ة . للعل تحدة أي م الم تحمل األم وال ت

يانات            ذه الب ة ه ؤولية آانت عن دق يقة من الوثائق اآلنفة         . مس توى أي وث ي مح ة الشك ف ي حال وف
ي   اهدات ف م المع ا أو بقس تحدة االقتصادية ألوروب م الم نة األم ة لج رجى االتصال بأمان ر، ي الذآ

 .treaty@un.org: ان البريد اإللكتروني التالياألمـم المتحدة على عنـو
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 1975تعديالت مقترحة التفاقية النقل البري الدولي لعام 

 اعتمدتها

 1975اللجنة اإلدارية التفاقية النقل البري الدولي لعام 

 2000أآتوبر / تشرين األول20في 

  جديدة4، مادة 2المرفق 

 : على ما يليتنص جديدة 4 مادة تضاف

 4المادة "

 المرآبات ذات األغلفة المنزلقة

واد   -1  ام الم بق أحك ة   3 و2 و1تنط بات ذات األغلف ى المرآ ة عل ذه الالئح ن ه  م
ناً            يق ممك ذا التطب ان ه ثما آ نزلقة، حي ك، تمتثل هذه المرآبات ألحكام هذه      . الم ى ذل وباإلضافة إل

 .المادة

ائر األج             -2  واب وس نزلقة واألرضية واألب ة الم توفي األغلف زاء المكونة لمقصورة   تس
رات              ي الفق واردة ف تراطات ال ا االش ادة      11 و 9 و 8 و 6الشحن إم ن الم ذه الالئحة وإما   3 م ن ه  م

 .أدناه‘ 6‘إلى ‘ 1‘االشتراطات المبينة في الفقرات الفرعية 

يتم تجميع األغلفة المنزلقة واألرضية واألبواب وسائر األجزاء المكونة لمقصورة           ‘1‘
 .عذر معه فتحها أو إغالقها دون ترك آثار واضحةالشحن على نحو يت

ع     ‘2‘ ن رب ل ع افة ال تق بة بمس ى المرآ ي أعل لبة ف زاء الص ع األج الف م تداخل الغ ي
د          يور الش ن س ية بي افة الفعل ي أسفل             . المس زاء الصلبة ف ع األج تداخل الغالف م وي

ن     ل ع افة ال تق بة بمس تر50المرآ ية   .  مليم تحة األفق تجاوز الف ب أال ت ن ويج  بي
ن مقصورة الشحن              زاء الصلبة م ترات مقيسًة بالتعامد مع      10الغالف واألج  مليم

تمها         حن وخ ورة الش الق مقص د إغ ان بع ي أي مك بة ف ي للمرآ ور الطوالن المح
 .ألغراض جمرآية

و   ‘3‘ ى نح تحرآة األخرى عل زاء الم نزلقة واألج ة الم يه األغلف ام توج يع نظ تم تجم ي
الق األ   تح أو إغ ه ف تعذر مع ة أو    ي رى المغلق تحرآة األخ زاء الم واب واألج ب

ويتم تجميع نظام   . المختومة ألغراض جمرآية من الخارج دون ترك آثار واضحة        
ه           تحيل مع و يس ى نح رى عل تحرآة األخ زاء الم نزلقة واألج ة الم يه األغلف توج

ويرد وصف هذا النظام في . الوصول إلى مقصورة الشحن دون ترك آثار واضحة       
 . الملحق بهذه الالئحة9حي رقم الرسم التوضي
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ية   ‘4‘ راض جمرآ تخدمة ألغ ات المس ن الحلق ية بي افة األفق تجاوز المس ب أال ت يج
ن المرآبة             زاء الصلبة م ى األج ودة عل ولكن يجوز أن تكون  .  مليمتر 200والموج

ائم أآبر من ذلك على أال                      ي الق ى جانب ودة عل ات الموج ن الحلق افة الفاصلة بي المس
مليمتر إذا آان تصميم المرآبة واألغلفة يمنع الوصول إلى مقصورة           300تتجاوز  

اً      نعًا بات وفي جميع األحوال، يجب االمتثال للشروط المذآورة في الفقرة         . الشحن م
 .أعاله‘ 2‘الفرعية 

 . مليمتر600يجب أال تتجاوز المسافة بين سيور الشد  ‘5‘

ي تثبيت األ            ‘6‘ تخدمة ف ة المس توفي األربط ى األجزاء الصلبة من   يجب أن تس ة إل غلف
رة     ي الفق يها ف وص عل تراطات المنص بة االش ادة  9المرآ ن الم ذه  3 م ن ه  م

 ."الالئحة

 :2 الرسم التوضيحي الجديد التالي إلى الرسوم التوضيحية الملحقة حاليًا بالمرفق يضاف 
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 )أ (11، الفقرة 4ل، المادة ، الجزء األو7المرفق 

 :4من المادة ) أ (11 الجملة الجديدة التالية بعد الجملة األخيرة من الفقرة ضاف 

 ."وال يلزم آذلك إضافة رفرفة للحاويات ذات األغلفة المنزلقة" 

 5، الجزء األول، المادة 7المرفق 

 : بما يلي5 عن نص المادة ستعاض 

 5المادة "

 ة المنزلقةالحاويات ذات األغلف

واد  -1  ام الم بق أحك ة  4 و3 و2 و1تنط ات ذات األغلف ى الحاوي ة عل ذه الالئح ن ه  م
ناً            يق ممك ذا التطب ان ه ثما آ نزلقة، حي ك، تمتثل هذه الحاويات ألحكام هذه           . الم ى ذل وباإلضافة إل

 .المادة

ة المنزلقة واألرضية واألبواب وسائر األجزاء المكونة للحاوي           -2  توفي األغلف ة إما  تس
رات        ي الفق واردة ف تراطات ال ن المادة  11 و9 و8 و6االش  من هذه الالئحة وإما االشتراطات 4 م

 .أدناه‘ 6‘إلى ‘ 1‘المبينة في الفقرات الفرعية 

واب وسائر األجزاء المكونة للحاوية                 ‘1‘ نزلقة واألرضية واألب ة الم يع األغلف تم تجم ي
 .رك آثار واضحةعلى نحو يتعذر معه فتحها أو إغالقها دون ت

ع      ‘2‘ ن رب ل ع افة ال تق ة بمس ى الحاوي ي أعل لبة ف زاء الص ع األج الف م تداخل الغ ي
د          يور الش ن س ية بي افة الفعل ي أسفل             . المس زاء الصلبة ف ع األج تداخل الغالف م وي

ن     ل ع افة ال تق ة بمس تر50الحاوي ن     .  مليم ية بي تحة األفق تجاوز الف ب أال ت ويج
ن زاء الصلبة م اء واألج ة الغط ور 10 الحاوي ع المح تعامد م ًة بال ترات مقيس  مليم

 .الطوالني للحاوية في أي مكان بعد إغالقها وختمها ألغراض جمرآية

و   ‘3‘ ى نح تحرآة األخرى عل زاء الم نزلقة واألج ة الم يه األغلف ام توج يع نظ تم تجم ي
ه فتح أو إغالق األبواب واألجزاء المتحرآة األخرى المغلقة والمختوم             تعذر مع ة ي

ار واضحة           رك آث ارج دون ت ن الخ ية م يع نظام توجيه   . ألغراض جمرآ تم تجم وي
نزلقة واألجزاء المتحرآة األخرى على نحو يستحيل معه الوصول إلى             ة الم األغلف

ار واضحة         رك آث ة دون ت م التوضيحي             . الحاوي ي الرس نظام ف ذا ال رد وصف ه وي
 . الملحق بهذه الالئحة9رقم 

تجاوز المس ‘4‘ ب أال ت ية  يج راض جمرآ تخدمة ألغ ات المس ن الحلق ية بي افة األفق
ن الحاوية             زاء الصلبة م ى األج ودة عل ولكن يجوز أن تكون    .  مليمتر 200والموج

ائم أآبر من ذلك على أال                      ي الق ى جانب ودة عل ات الموج ن الحلق افة الفاصلة بي المس
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تجاوز    ان تصميم الحاوية واألغلفة يمنع الوصول إلى            300ت تر إذا آ  الحاوية   مليم
وفي جميع األحوال، يجب االمتثال للشروط المذآورة في الفقرة الفرعية          . منعًا باتاً 

 .أعاله‘ 2‘

 . مليمتر600يجب أال تتجاوز المسافة بين سيور الشد  ‘5‘

ى األجزاء الصلبة من               ‘6‘ ة إل ي تثبيت األغلف تخدمة ف ة المس توفي األربط يجب أن تس
 ." من هذه الالئحة4 من المادة 9ها في الفقرة الحاوية االشتراطات المنصوص علي

زء   يضاف  يًا بالج ة حال وم التوضيحية الملحق ى الرس ي إل د التال م التوضيحي الجدي  الرس
 :7األول من المرفق 
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