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ECE/TRANS/17/Amend.36 

 ألوروبا  االقتصادية  اللجنة
 بموجب للبضائع الدولي  النقل بشأن الجمركية االتفاقية
 الدولي(  البري  النقل  )اتفاقية الدولي البري   النقل بطاقات
 1975 الثاني/نوفمبر  تشرين 14  في جنيف في المبرمة

 36 التعديل
 االتفاقية من 59 المادة بموجب         اعت مدت التي )التعديالت

 (2021أيار/مايو   25 في سريانها بدأ والتي

 

 المتحدة األمم
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 مالحظة

يستتتتتتند النو الموتد للتعديا الوارد في لوث الوإيىة للص النو المناو من وديف االتفاقية بموجب   
، وإخطار  2020فبراير  شباط/  26، المؤرخ C.N.71.2020.TREATIES-XI.A.16 رقملخطار الوديف 

المؤرخ  C.N.158.2021.TREATIES-XI.A.16 رقمالوديف   ، ويتضتتتتتتتتتتتتتتمن  2021تزيران/يونيتتتت     3، 
، علص الننو  2021أيار/مايو   25. وبدأ ستتتتتتتريان التعديا في  11بإدخاو تصتتتتتتتنينات علص الملن            اقتراتا   

الوديف   لخطتتتتتتار   في  عليتتتتتت   المؤرخ  C.N.81.2021.TREATIES-XI.A.16 رقمالمنصتتتتتتتتتتتتتتور   ،3 
 .2021تزيران/يوني    3، المؤرخ C.N.157.2021.TREATIES-XI.A.16، و2021آذار/مارس 

التي أعدتها أمانة لجنة األمم المتندة    ECE/TRANS/17/Amend.1-36                وتتضتتتتتتتتم ن الوإا    
االقتصتتتتتتتتتتتتتادية ألوروبا النو التاما لجميف التعديالت والتصتتتتتتتتتتتتتويبات التي اعتمدتها األ را  المتعاقدة في  

. بيتد أن نو 1978آذار/متارس  20منتو بتدن نفتاذ لتوث االتفتاقيتة في    1975 لعتا  اتفتاقيتة النىتا البر  التدولي
                    يمكن أن ي عد  نستتتت ة   ال  ECE/TRANS/17/Amend.1-36صتتتتويبات الواردة في الوإا   التعديالت والت 

                                                                                   مصتتتتتتتتتتتتتتتد قتتة مطتتابىتتة للنو األ،تتتتتتتتتتتتتتلي المودل لتتدأل الوديف، بتتا لو نو أعتتدتتت  أمتتانتتة لجنتتة األمم المتنتتدة 
 تتنما األمم المتندة أ  مستتتؤولية علص اق الن عن دقة لوث البيانات. وال االقتصتتتادية ألوروبا للعلم فى .

                                                                                       تالة الشتتتتتتتتتتتتي في منتوأل أ    من الوإا   المورورة أعالث، يرجص االتصتتتتتتتتتتتتاو ب مانة لجنة األمم المتندة  وفي
 .treaty@un.orgقسم المعالدات باألمم المتندة عبر عنوان البريد اقلتتروني:   أو االقتصادية ألوروبا،

  

mailto:treaty@un.org


ECE/TRANS/17/Amend.36 

3 GE.21-07480 

 1975 لعام قل البري الدوليمقترح لتعديل اتفاقية الن  

 اعتمدت 

   اللجنة اإلدارية التفاقية النقل البري الدولي  
 2020شباط/فبراير  18في   

 جديدة، فقرة )ق( 1المادة  -1 

 :ةالفىرة التالي )ر( 1بعد المادة         ت در ج 
د بمصتتطلج الجران النىا البر  الدولي اقلتترونيا لجران النىا البر    )ن(  الدولي الو                                                                        ي ىصتت 

                                                                                                 ي نفتت و عن  ري  التبتتادو اقلتتروني للبيتتانتتات، ويوفر المعتتادو الوةيفي لبطتتاقتتة النىتتا البر  التتدولي. وعلص 
الرغم من أن أتكا  اتفاقية النىا البر  الدولي تنطب ، فإن تفا،تتتتتتتتتتتتيا لجران النىا البر  الدولي اقلتتروني  

 .11منددة في المرف  

 )ب(3المادة  -2 

 :بالنو التالين النو الموجود ع         ي ستعاض 

                                                                      يجتتتب أن تتون عمليتتتات النىتتتا مكفولتتتة من قبتتتا رابطتتتات مواف  عليهتتتا  بىتتتا  ألتكتتتا   )ب( 
 1                                                                                      . ويجب أن ت نج ز تنت غطان بطاقة للنىا البر  الدولي مطابىة للنموذج المستتتتنستتتل في المرف   6 المادة

 لدولي اقلتتروني.                                     أن ت نف و من خالو لجران النىا البر  ا أو بهوث االتفاقية

 ، السطر األول43المادة  -3 

 ،، الجزن الثتتتتالتتتت 7المرف   و ا  بعبتتتتارةبتتتتالجزن الثتتتتالتتتت ا    7و  6عن عبتتتتارة االمرفىين            ي ستتتتتتتتتتتتتتتعتتتتاض 
 ، الجزن الثانيا11 والمرف 

 جديدة         )رابعا ( 58مادة ال -4 

 المادة التالية:          )إالثا ( 58المادة   بعد        ت در ج 

         )رابعا ( 58المادة   

 هيئة التنفيذ التقني  
 و،ف يبين تتوينها ومهامها ونظامها الداخلي.   11يتم لنشان ليئة للتنفيو التىني. ويرد في المرف   

 ، السطر األول2، الفقرة 59المادة  -5 

 ، أ ا       مكررا   60لو منصور علي  في المادة  ما اباستثنان بعبارةاأ ا  كلمة  عن         ي ستعاض 

 ، السطر األول3الفقرة ، 59المادة  -6 

 ا       مكررا   60و 60االمادة  بعبارةا 60االمادة                   ي ستعاض عن عبارة 
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 جديدة        مكررا   60مادة ال -7 

 المادة التالية: 60المادة   بعد        ت در ج 

        مكررا   60المادة   

 وتعديالته 11اإلجراء الخاص لبدء نفاذ المرفق   
، تيز النفتاذ بتالنستتتتتتتتتتتتتبتة لجميف  59من المتادة   2و   1ىرتين                              ، التو  ي نظ ر ييت  وفىتا  للف 11يتدختا المرف    -1

                                                                                                      األ را  المتعاقدة بعد إالإة أشتهر من انىضتان فترة اإني عشتر شتهرا  بعد تاريل لبالم األمين العا  لامم المتندة  
شتتهر                                                                                                   األ را   المتعاقدة، باستتتثنان األ را  المتعاقدة التي أخطرت األمين العا  خطيا ، في غضتتون فترة الثالإة أ 

تيز النفاذ بالنستتتتبة لا را  المتعاقدة التي تستتتتنب    11. ويدخا المرف  11المورورة أعالث، بعد  قبولها للملن   
 لخطارلا بعد  الىبوو بعد ستة أشهر من التاريل الو  يتلىص يي  الوديف سنب لوا اقخطار. 

تعتتتتديتتتتا مىتر  للمرف    -2 اللجنتتتتة اقداريتتتتة في أ   لتتتتوث  11وتنظر  د  بتتتت غلبيتتتتة                  . وت عتمتتتت  التعتتتتديالت 
 .11الناضرين والمصوتين من األ را  المتعاقدة الملزمة بالمرف  

التي يتم   11                                                                            وي بل غ األمين العتا  لامم المتنتدة جميف األ را  المتعتاقتدة بتالتعتديالت علص المرف   -3
قتتدة الملزمتتة من لتتوث المتتادة للعلم بهتتا أو، في تتتالتتة األ را  المتعتتا  2                                تتتدارستتتتتتتتتتتتتتهتتا واعتمتتادلتتا وفىتتا  للفىرة  

 ، لىبولها.11 بالمرف 

                                                                                       وي ند د تاريل دخوو لوث التعديالت تيز النفاذ وقت اعتمادلا، ب غلبية الناضترين والمصتوتين من  -4
 .11األ را  المتعاقدة الملزمة بالمرف  

المتعتتتاقتتدة                  يىم خ مس  التتدوو   لم متتا  من لتتوث المتتتادة  4                                        وتتتدختتا التعتتتديالت تيز النفتتتاذ وفىتتتا  للفىرة   -5
                                                                          خ م س  منهتا، أيهمتا رتان العتدد األقتا، بنلوو تتاريل ستتتتتتتتتتتتتتتاب  ي نتد د وقتت اعتمتادلتا،   أو  11الملزمتة بتالمرف   

 بإخطار األمين العا  باعتراضها علص التعديالت.

من  5للص  2                                                                          وعند بدن نفاذ أ  تعديا ي عتم د وفىا  لإلجرانات المنصتتتتتتتتتور عليها في الفىرات من  -6
منتا أ  أتكتا  ستتتتتتتتتتتتتتابىتة    11لتوا التعتديتا لتدأل جميف األ را  المتعتاقتدة الملزمتة بتالمرف   لتوث المتادة، ينتا

 يشير لليها التعديا ويبطلها.

 ، السطر الثالث61المادة   -8 

 ا       مكررا   60و 60او بعبارةا 60عن عبارة او         ي ستعاض 

 جديدة‘  11، فقرة فرعية ’3، الجزء األول، الفقرة  9المرفق   -9 

 3‘ من الفىرة 10‘الفىرة الفرعية  بعد  يلي ما        ي در ج 

من  10من المادة  2الت كيد، في تالة لجران اتتيا ي ورد و،تتتتتف  في الفىرة  ‘11‘ 
صتتتتتتتة، أن                               ، بنان  علص  لب الستتتتتتتلطات الم ت 11، لا را  المتعاقدة الملزمة بالمرف   11المرف   

الضتتتتتتتتتتتتتتمتان ،تتتتتتتتتتتتتتنيج، وأن النىتا البر  التدولي يتم بموجتب لجران النىتا البر  التدولي اقلتتروني  
 وتوفير معلومات أخرأل ذات ،لة بالنىا البر  الدولي.
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 11المرفق   -10 

 10المرف   يلي بعد ما       ي درج 

 11المرفق   

 إجراء النقل البري الدولي اإللكتروني  

 الجزء األول  

   1المادة    
 نطاق التطبيق

التتتدولي اقلتتروني علص الننو   -1 تنظم األتكتتتا  الواردة في لتتتوا المرف  تنفيتتتو لجران النىتتتا البر  
من االتفتاقيتة، وتنطب  في العالقتات بين األ را  المتعتاقتدة الملزمتة بهتوا    1المنتدد في فىرة )فىرات( المتادة  

 .       مكررا   60ة من الماد 1المرف ، علص الننو المنصور علي  في الفىرة 

                                                                                        وال يمكن استتتتتتتتتت دا  لجران النىا البر  الدولي اقلتتروني في عمليات النىا التي تجر  جز يا  في   -2
اقتصتتتتتتتتتتتتاد  لدي  لقليم  أو                                 يكون دولة عضتتتتتتتتتتتتوا  في اتناد جمرري 11لقليم  ر  متعاقد غير ملز  بالمرف  

 جمرري واتد.

  2المادة   
 تعاريف 

 ألغراض لوا الملن : 

د بمصتتتتتتتتتتتتتطلج انظا  النىا البر  الدولي اقلتترونيا نظا  تتنولوجيا المعلومات  )أ(                                                                             ي ىصتتتتتتتتتتتتت 
ف لتمكين تبادو المعلومات اقلتترونية بين الجهات الفاعلة المشاررة في لجران النىا                                                                                                   واالتصاالت الو  و ض 

 البر  الدولي اقلتتروني.

د بمصتتتتتطلج اموا،تتتتتفات النىا البر  الدولي اقلتترو  )ب(  نيا الموا،تتتتتفات المفا يمية                                                   ي ىصتتتتت 
من لتوا   5                                                                                              والوةيفيتة والتىنيتة قجران النىتا البر  التدولي اقلتتروني المعتمتد ة والمعتد لتة وفىتا  ألتكتا  المتادة  

 المرف .

د بمصتتتتطلج ابيانات النىا البر  الدولي المستتتتبىةا البيانات المىدمة للص الستتتتلطات   )ج(                                                                                  ي ىصتتتت 
وا،تتتتتتتفات النىا البر  الدولي اقلتتروني، عن اعتزا  ،تتتتتتتاتب البطاقة                                    الم تصتتتتتتتة في بلد الموادرة، وفىا  لم

 وضف بضا ف ضمن لجران النىا البر  الدولي اقلتتروني.

د بمصتطلج ابيانات التعديا المستبىةا البيانات المىدمة للص الستلطات الم تصتة في   )د(                                                                                  ي ىصت 
النىا البر  الدولي اقلتتروني، عن اعتزا                                                            البلد الو  ي طل ب يي  تعديا لبيانات اقعالن، وفىا  لموا،تتتتتتتتتتتتفات 

 ،اتب البطاقة تعديا بيانات اقعالن.

د بمصتتطلج ابيانات اقعالنا بيانات النىا البر  الدولي المستتبىة وبيانات التعديا  (ه )                                                                                 ي ىصتت 
 المسبىة التي قبلت بها السلطات الم تصة.
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د بمصتتتتتتتتتتتتطلج ااقعالنا الفعا الو  يبين بموجب  ،تتتتتتتتتتتتات )و(  ممثل   أو  ب البطاقة،                                                 ي ىصتتتتتتتتتتتت 
                                                                                                 )ممثلت (، وفىا  لموا،تتفات النىا البر  الدولي اقلتتروني، اعتزام  وضتتف البضتتا ف ضتتمن لجران النىا البر  
                                                                                               الدولي اقلتتروني. ومنو لنظة قبوو الستتتلطات الم تصتتتة لإلعالن، استتتتنادا  للص بيانات النىا البر  الدولي 

بيانات اقعالن للص نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني، يشتتكا بيانات التعديا المستتبىة، ونىا   أو المستتبىة
 لوا اقعالن المعادو الىانوني لبطاقة النىا البر  الدولي المىبولة.

د بمصتتتطلج االوإيىة المصتتتاتبةا الوإيىة المطبوعة التي يصتتتدرلا النظا  الجمرري  )ز(                                                                               ي ىصتتت 
لتوجيهيتة الواردة في الموا،تتتتتتتتتتتتتتفتات التىنيتة للنىتا البر                                                  للتترونيتا ، بعتد قبوو اقعالن، تمشتتتتتتتتتتتتتتيتا  مف المبتاد  ا

الدولي اقلتتروني. ويمكن استتتتت دا  الوإيىة المصتتتتاتبة لتستتتتجيا النوادي التي تىف في الطري ، ولي تنا  
 من لوث االتفاقية ولإلجران االتتيا ي. 25                                  منا التىرير المعتمد عمال  بالمادة  

د بمصتتتتتتتتتتتتطلج االتوإي ا عملية للتت  ) (                                               رونية تمك  ن من الت كد من الهوية اقلتترونية                                     ي ىصتتتتتتتتتتتت 
 من مصدر البيانات وسالمتها في شكا للتتروني. أو  اعتبار ، أو لش و  بيعي

   3المادة   
 تنفيذ إجراء النقل البري الدولي اإللكتروني 

ا األ را  المتعتتاقتتدة الملزمتتة بتتالمرف    -1 التتدولي نظمهتتا الجمرريتتة بنظتتا  النىتتا البر     11                                        ت صتتتتتتتتتتتتتتتت 
                                                       اقلتتروني وفىا  لموا،فات النىا البر  الدولي اقلتتروني.

ا يي  نظم  الجمررية بنظا  النىا البر  الدولي  -2                                                                                          ولتا  ر  متعاقد ترية تنديد التاريل الو  ي صت 
ا للص جميف األ را  المتعتاقتدة األخرأل الملزمتة بتالمرف    قبتا تتاريل    11                                                                                  اقلتتروني. وي بل غ تتاريل الو ،تتتتتتتتتتتتتتت 

ا الفعليال  يىا عن ستة أشهر. ال بما              و ، 

   4المادة   
 تكوين هيئة التنفيذ التقني ومهامها ونظامها الداخلي 

                                                   أعضتان في ليئة التنفيو التىني. وت عى د دورات الهيئة   11تتون األ را  المتعاقدة الملزمة بالمرف   -1
ب  ،تون موا،تفات النىا البر  الدولي                                          بنان  علص  لب اللجنة اقدارية، تستبما يتطل أو علص فترات منتظمة

 اقلتتروني. ويتم لبالم اللجنة اقدارية بانتظا  ب نشطة ليئة التنفيو التىني واعتباراتها.

من  1علص الننو المنصتور علي  في الفىرة  11تىبا المرف    لم  ويجوز لا را  المتعاقدة التي -2
 دورات ليئة التنفيو التىني رمراقبين.ولممثلي المنظمات الدولية تضور         مكررا   60المادة 

وتىو  ليئتة التنفيتو التىني بر،تتتتتتتتتتتتتتد الجوانتب التىنيتة والوةيفيتة لتنفيتو لجرانات النىتا البر  التدولي   -3
                                                                                         اقلتتروني، فضال  عن تنسي  وتعزيز تبادو المعلومات بش ن المسا ا التي تدخا في نطان اختصا،ها.

ورتهتتا األولص، نظتتامهتتا التتداخلي وتىتتدمتت  للص اللجنتتة اقداريتتة وتعتمتتد ليئتتة التنفيتتو التىني، في د -4
 .11لتصادن علي  األ را  المتعاقدة الملزمة بالمرف  

   5المادة   
 إجراءات اعتماد وتعديل مواصفات النقل البري الدولي اإللكتروني 

 يلي: بما  تىو  ليئة التنفيو التىني 



ECE/TRANS/17/Amend.36 

7 GE.21-07480 

النىتتا البر  التتدولي اقلتتروني، وتعتتديالت لتتوث اعتمتتاد الموا،تتتتتتتتتتتتتتفتتات التىنيتتة قجران   )أ( 
الموا،تتتتتتتتتتتتتفات، لضتتتتتتتتتتتتتمان توافىها مف الموا،تتتتتتتتتتتتتفات الوةيفية قجران النىا البر  الدولي اقلتتروني. وعند  

 اعتمادلا، تبت في الفترة االنتىالية المناسبة لتنفيولا.

وتعتتديالت لتتوث لعتتداد الموا،تتتتتتتتتتتتتتفتتات الوةيفيتتة قجران النىتتا البر  التتدولي اقلتتروني،   )ب( 
الموا،تتفات، لضتتمان توافىها مف الموا،تتفات المفا يمية قجران النىا البر  الدولي اقلتتروني. وتناو لوث 
الموا،تتتفات الوةيفية للص اللجنة اقدارية العتمادلا ب غلبية الناضتتترين والمصتتتوتين من األ را  المتعاقدة 

                                               د االقتضتتتان، لتصتتتبج موا،تتتفات تىنية في تاريل ي ند د ، ورولي لتنفيولا، ولتطويرلا، عن 11الملزمة بالمرف  
 عند اعتمادلا.

النظر في لدختاو تعتديالت علص الموا،تتتتتتتتتتتتتتفتات المفتا يميتة قجران النىتا البر  التدولي  )ج( 
                                                                                             اقلتتروني لن  لبتتت اللجنتتة اقداريتتة ذلتتي. وت عتمتت د الموا،تتتتتتتتتتتتتتفتتات المفتتا يميتتة قجران النىتتا البر  التتدولي 

 ،11تهتا، بت غلبيتة النتاضتتتتتتتتتتتتتترين والمصتتتتتتتتتتتتتتوتين من األ را  المتعتاقتدة الملزمتة بتالمرف   اقلتتروني وتعتديال
                                                                             ت نف و وتطو ر، عند االقتضان، لتصبج موا،فات وةيفية في تاريل يندد وقت اعتمادلا. كما

   6المادة   
 تقديم بيانات النقل البري الدولي المسبقة وبيانات التعديل المسبقة

من يمثل  )يمثلها(، بيانات النىا البر  الدولي المستتبىة وبيانات التعديا  وأ  يىد  ،تتاتب البطاقة، -1
                                                                                                 المستبىة للص الستلطات الم تصتة في بلد الموادرة والبلد الو  ي طل ب يي  لدخاو تعديا علص بيانات اقعالن. 

 ن                                                               التعتتديتتا وفىتتا  للىتتانون الو ني، تنيتتا الستتتتتتتتتتتتتتلطتتات الم تصتتتتتتتتتتتتتتتة بيتتانتتات اقعال أو  وبمجرد قبوو اقعالن
 تعديلها، للص نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني. أو

ويجوز تىتديم بيتانتات النىتا البر  التدولي المستتتتتتتتتتتتتتبىتة وبيتانتات التعتديتا المستتتتتتتتتتتتتتبىتة الوارد ذررلتا في   -2
 عن  ري  نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني. أو لما مباشرة للص السلطات الم تصة 1 الفىرة

تىديم بيانات النىا البر  الدولي المستتتتتتتتتتتبىة وبيانات  11ة الملزمة بالمرف   وتىبا األ را  المتعاقد -3
 التعديا المسبىة عن  ري  نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني.

وتنشتتر الستتلطات الم تصتتة قا مة بجميف الوستتا ا اقلتترونية التي يمكن من خاللها تىديم بيانات  -4
 تعديا المسبىة.النىا البر  الدولي المسبىة وبيانات ال

   7المادة   
 التوثيق 

تعديا لبيانات اقعالن في أ  بلد علص  وو خ  الستتير،  أو لدأل قبوو اقعالن في بلد الموادرة -1
بيانات التعديا المستتتتتبىة، وتاما   أو  تىو  الستتتتتلطات الم تصتتتتتة بتوإي  بيانات النىا البر  الدولي المستتتتتبىة،

                               البطاقة، وفىا  للىانون الو ني.

توإي  ،تتتتتتتتتتتتتتتاتتب البطتاقتة عن  ري  نظتا  النىتا   11ىبتا األ را  المتعتاقتدة الملزمتة بتالمرف   وت  -2
 البر  الدولي اقلتتروني.

من لوث  2وتنشتتتر الستتتلطات الم تصتتتة قا مة بوليات التوإي  األخرأل غير تلي المنددة في الفىرة  -3
 المادة التي يمكن است دامها للتوإي .
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بيانات اقعالن الواردة من الستلطات الم تصتة في  11لملزمة بالمرف   وتىبا األ را  المتعاقدة ا -4
                                                                                                 بلتد الموتادرة والبلتد التو  ي طلت ب ييت  لدختاو تعتديتا علص بيتانتات اقعالن عن  ري  نظتا  النىتا البر  التدولي 

 اقلتتروني باعتبارث المعادو الىانوني لبطاقة مىبولة من بطاقات النىا البر  الدولي.

   8المادة   
 العتراف المتبادل بتوثيق صاحب البطاقة ا

تىر بوإي  ،تتتتتتتتتتتتتتاتتب البطتاقتة التو  تجريت  الستتتتتتتتتتتتتتلطتات الم تصتتتتتتتتتتتتتتة أل را  المتعتاقتدة الملزمتة  
، 11 التي تىبا اقعالن السلطات الم تصة لجميف األ را  المتعاقدة الالتىة الملزمة بالمرف   11 بالمرف 

  واو عملية النىا البر  الدولي.

   9المادة   
 لبات بيانات إضافية متط

باقضتتافة للص البيانات المنددة في الموا،تتفات الوةيفية والتىنية، يجوز للستتلطات الم تصتتة أن  -1
 تطلب بيانات لضايية ينو عليها التشريف الو ني.

وينبوي للستتتتتتتلطات الم تصتتتتتتتة أن تىصتتتتتتتر، قدر اقمكان، متطلبات البيانات علص تلي الواردة في   -2
تعون عمليات النىا  ال الوةيفية والتىنية وأن تستتتعص للص تيستتتير تىديم البيانات اقضتتتايية تتصالموا،تتتفات  

                                         البر  الدولي التي تتم وفىا  لهوا المرف .

   10المادة   
 اإلجراء االحتياطي 

تيثما تعور بدن لجران النىا البر  الدولي اقلتتروني ألستتباب تىنية في مكتب الجمارل للموادرة،   -1
 لصاتب بطاقة النىا البر  الدولي الرجول للص لجران النىا البر  الدولي.يجوز 

                                                                                    وتيثمتا بتدأ لجران النىتا البر  التدولي اقلتتروني ولتن استتتتتتتتتتتتتتتمرارث أ عي  ألستتتتتتتتتتتتتتبتاب تىنيتة، تىبتا  -2
                                                                                            الستتتتتتتلطات الم تصتتتتتتتة الوإيىة المصتتتتتتتاتبة وتعالجها وفىا  لإلجران المبين في موا،تتتتتتتفات النىا البر  الدولي 

                                                                                             روني، رلنا  بتوافر معلومات لضتتتتايية من النظم اقلتترونية البديلة علص الننو المبين في الموا،تتتتفات  اقلتت 
 الوةيفية والتىنية.

                                                                                وين  للستتتلطات الم تصتتتة لا را  المتعاقدة أيضتتتا  أن تطلب من رابطات الضتتتمان الو نية أن  -3
ن النىا البر  الدولي اقلتتروني،  تؤرد أن الضتتتتمان ،تتتتنيج، وأن عملية نىا بر  دولي جارية بموجب لجرا

 وأن تىد  معلومات أخرأل ذات ،لة بعملية النىا البر  الدولي.

في االتفان المبر  بين الستتتتتتتتتتلطات الم تصتتتتتتتتتتة ورابطة   3                                      وي ند د اقجران الوارد و،تتتتتتتتتتف  في الفىرة   -4
 .9  )د( من الجزن األوو من المرف1الضمان الو نية، علص الننو المنصور علي  في الفىرة 

   11المادة   
 استضافة نظام النقل البري الدولي اإللكتروني 

                                                                                  ي ستتتتتتتتتتتتتتتضتتتتتتتتتتتتتتا  نظتا  النىتا البر  التدولي اقلتتروني وتتم لدارتت  تنتت رعتايتة لجنتة األمم المتنتدة  -1
 االقتصادية ألوروبا.
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ا نظمها الجمررية بنظا  النىا البر  ا -2 لدولي                                                                                     وتستاعد اللجنة االقتصتادية ألوروبا البلدان علص و ،ت 
ا التشويلي. بما  اقلتتروني،                                                                            في ذلي عن  ري  اختبارات المطابىة لضمان تسن سير عملها قبا الو ، 

                                                                                 وت تتا  الموارد الالزمتة للجنتة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة ألوروبتا للوفتان بتااللتزامتات المنصتتتتتتتتتتتتتتور عليهتا في   -3
تتروني من موارد من الميزانيتتة                                    ي مو و نظتتا  النىتتا البر  التتدولي اقل لم ومتتا  من لتتوث المتتادة.  2و  1 الفىرتين

العتاديتة لامم المتنتدة، ت ضتتتتتتتتتتتتتتف الموارد المطلوبتة للنظتا  المتالي والىواعتد المتاليتة ألمواو ومشتتتتتتتتتتتتتتاريف األمم 
المتنتتدة ال تتارجتتة عن الميزانيتتة. وتىرر اللجنتتة اقداريتتة آليتتة تمويتتا تشتتتتتتتتتتتتتتويتتا نظتتا  النىتتا البر  التتدولي 

 با وتواف  عليها.اقلتتروني في اللجنة االقتصادية ألورو 

   12المادة   
 إدارة نظام النقل البري الدولي اإللكتروني 

تت و اللجنة االقتصتتتتتادية ألوروبا الترتيبات المناستتتتتبة لت زين وتف  البيانات في نظا  النىا البر   -1
 سنوات. 10تىا عن   ال الدولي اقلتتروني لمدة

البيانات الم زنة في نظا  النىا البر  الدولي  ويجوز للجنة االقتصادية ألوروبا أن تست د  جميف -2
 اقلتتروني بالنيابة عن الهيئات الم تصة في لوث االتفاقية بورض است راج اقتصانات المجمعة.

ويجوز للستتتتتتتتتتتتتتلطتات الم تصتتتتتتتتتتتتتتة لا را  المتعتاقتدة، التي يجر  تنفيتو عمليتة نىتا بر  دولي في   -3
قانونية تتعل   أو لتتروني وتصتتتتتتتتتتتبج موضتتتتتتتتتتتول لجرانات لداريةلقليمها بموجب لجران النىا البر  الدولي اق

رابطة الضتتتتمان الو نية، أن تطلب   أو األشتتتت ار المستتتتؤولين مباشتتتترة أو  بالتزا  الدفف من جانب الشتتتت و
للص اللجنة االقتصادية ألوروبا وتنصا منها علص معلومات م زنة في نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني  

لمتنتتتازل عليهتتتا ألغراض التنى . ويمكن تىتتتديم لتتتوث المعلومتتتات رتتتدليتتتا في اقجرانات  تتعل  بتتتالمطتتتالبتتتة ا
 الىانونية الو نية. أو اقدارية

لفشتتتتتتتتتتتتتتان المعلومتات  أو                                                             وفي النتاالت األخرأل غير تلتي المنتددة في لتوث المتادة، ي نظ ر نشتتتتتتتتتتتتتتر -4
 رخو لها.كيانات غير م أو الم زنة في نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني ألش ار

   13المادة   
 نشر قائمة مكاتب الجمارك القادرة على التعامل مع النقل البري الدولي اإللكتروني 

تتفا الستتتتتتتتتلطات الم تصتتتتتتتتتة رون قا مة مكاتب الجمارل للموادرة ومكاتب الجمارل علص الطري   
النىا البر  الدولي ومكاتب الجمارل للمىصتتتتتتتتتتتتتد المعتمدة قنجاز عمليات النىا البر  الدولي بموجب لجران  

اقلتترونيتة دقيىتة ومنتدإتة في جميف األوقتات في قتاعتدة البيتانتات اقلتترونيتة للمكتاتتب الجمرريتة المعتمتدة،  
 التي يضعها ويصونها المجلس التنفيو  للنىا البر  الدولي.

   14المادة   
 ي الدولي التفاقية النقل البر  10المتطلبات القانونية لتقديم البيانات بموجب المرفق 

الفىرات    في  المبين  الننو  البيتتتتانتتتتات، علص  لتىتتتتديم  الىتتتتانونيتتتتة  المتطلبتتتتات  من   4و  3و  1                                                                          ت عتب ر 
 من لوث االتفاقية، مستوفاة بتنفيو لجران النىا البر  الدولي اقلتتروني. 10 المرف 
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 الجزء الثاني  

 )ح(2، المادة  11مذكرات تفسيرية للمرفق    

وو،تتتف نهن منستتت  في موا،تتتفات النىا البر  الدولي اقلتتروني،  للص أن يتم وضتتتف  1-) (11-2
أن توإ  ،تتتتتتتتتتتتتتاتتب البطتاقتة بت   عمليتة  11يجوز لا را  المتعتاقتدة الملزمتة بتالمرف  

النصتتتتتتر، استتتتتتم/كلمة  ال في ذلي، علص ستتتتتتبيا المثاو بما ينو عليها قانونها الو ني،
 توقيعاتهم اقلتترونية. أو                   مرور المست د مين

                                                                               ت تف ا ستتتتتالمة البيانات المتبادلة بين نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني والستتتتتلطات  ستتتتت  2-) (11-2
الم تصتتتة، ورولي توإي  نظم تتنولوجيا المعلومات واالتصتتتاالت، عن  ري  و،تتتالت  

 م مونة، علص الننو المندد في الموا،فات التىنية للنىا البر  الدولي اقلتتروني.

 2، الفقرة  3لمادة  ، ا11مذكرة تفسيرية للمرفق    

بتنتديت  نظتامهتا الجمرري الو ني   11تو،تتتتتتتتتتتتتتص األ را  المتعتاقتدة الملزمتة بتالمرف     11-3-2
تيز  11وضتتتتتتتتمان و،تتتتتتتتل  بنظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني بمجرد دخوو المرف   

االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية أن تىرر في تاريل   أو النفاذ بالنستتتتتتتتتتتتتتبة لها. ويجوز لالتنادات الجمررية
تيج لها الوقت لو،تتتتتتتتتتتا النظم الجمررية الو نية لجميف دولها األعضتتتتتتتتتتتان  ي  مما  الت ،

 بنظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني.

 3، الفقرة  6، المادة  11مذكرة تفسيرية للمرفق    

باالعترا ، قدر اقمكان، بتىديم بيانات  11تو،ص األ را  المتعاقدة الملزمة بالمرف     11-6-3
بىتة وبيتانتات التعتديتا المستتتتتتتتتتتتتتبىتة بتالطرن المشتتتتتتتتتتتتتتار لليهتا في  النىتا البر  التدولي المستتتتتتتتتتتتتت 

 الموا،فات الوةيفية والتىنية.

 2، الفقرة  7، المادة  11مذكرة تفسيرية للمرفق    

يكفا نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني، بالوستتتا ا المبينة في موا،تتتفات النىا البر     11-7-2
بيانات التعديا  أو ر  الدولي المستتتتتتتتتتتتتبىة،الدولي اقلتتروني، ستتتتتتتتتتتتتالمة بيانات النىا الب 

 يكفا أن البيانات قد أرسلها ،اتب البطاقة. رما المسبىة،

 4، الفقرة  7، المادة  11مذكرة تفسيرية للمرفق    

يكفا نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني، بالوستتتا ا المبينة في موا،تتتفات النىا البر     11-7-4
يكفا أن البيانات قد أرسلتها السلطات   رما  ت اقعالن،الدولي اقلتتروني، سالمة بيانا

 الم تصة للبلدان المشاررة في عملية النىا.

 8، المادة  11مذكرة تفسيرية للمرفق    

يكفا نظا  النىا البر  الدولي اقلتتروني، بالوستتتا ا المبينة في موا،تتتفات النىا البر     11-8
في ذلي اقشتارة للص ،تاتب البطاقة،   بما الدولي اقلتتروني، ستالمة بيانات اقعالن،
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الموإىة من قبا الستتتتتتتتتتتتلطات الم تصتتتتتتتتتتتتة التي تىبا اقعالن، والمتلىاة من الستتتتتتتتتتتتلطات  
 الم تصة والمنالة لليها.

 3، الفقرة  11، المادة  11مذكرة تفسيرية للمرفق    

ة لنظتا  يجوز لا را  المتعتاقتدة، لن لز  األمر، أن تىرر تمويتا التتتاليف التشتتتتتتتتتتتتتتويليت  11-11-3
النىتتتا البر  التتدولي اقلتتروني من خالو مبلغ لتتتتا عمليتتتة من عمليتتتات النىتتتا البر   

لتوث النتاالت، تىرر األ را  المتعتاقتدة الوقتت المنتاستتتتتتتتتتتتتتب العتمتاد آليتات  وفي  التدولي.
                                                                                    تمويا بديلة و را ىها. وت ع د  اللجنة االقتصتادية ألوروبا الميزانية المطلوبة، وتستتعرضتها 

 و التىني، وتواف  عليها اللجنة اقدارية.ليئة التنفي 
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