
 

 GE.21-07506 (A) 

ECE/TRANS/17/Amend.37 

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

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

 ( 2021 حزيران/يونيه 1 في سريانها بدأ والتي

 

 المتحدة األمم
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 مالحظة  

للتعديل الوارد في هذه الوثيقة إلى النو المحال من وديع االتفاقية بموجب  يستتتتتتند النو الموحد   
.  2020تشرين الثاني/نوفمبر   4، المؤرخ C.N.514.2020.TREATIES-XI.A.16 إخطار الوديع رقم

، على النحو المنصتتتتتتتتتو  عليه في إخطار الوديع  2021حزيران/يونيه   1وقد دخل التعديل حيز النفاذ في 
 .2021آذار/مارس  9، المؤرخ C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 رقم

التي أعدتها أمانة لجنة األمم المتحدة   ECE/TRANS/17/Amend.1-37 وتتضتتتتتتتتمن الوثا   
االقتصتتتتتتتتتتتتتادية ألورولا النو التامل لجميع التعديالت والتصتتتتتتتتتتتتتويلات التي اعتمدتها األ را  المتعاقدة في  

. بيتد أن نو 1978آذار/متارس    20منتذ بتدن نفتاذ هتذه االتفتاقيتة في    1975  اتفتاقيتة النقتل البرل التدولي لعتا 
            ي عد  نستتتت ة  أن  ال يمكن  ECE/TRANS/17/Amend.1-37 التعديالت والتصتتتتويلات الواردة في الوثا  

                                                                                         مصتتتتتد قة مطابقة للنو األلتتتتتلي المودي لدب الوديع، بل هو نو أعدته أمانة اللجنة االقتصتتتتتادية ألورولا 
وال تتحمل األمم المتحدة أل مستؤولية على اط ال  عن دقة هذه البيانات. وفي حالة الشتف في  للعلم فقط.  

مضتتتتتمون أل من الوثا   المذأورة أعاله، يرجى االتصتتتتتال ب مانة لجنة األمم المتحدة االقتصتتتتتادية ألورولا،  
 .treaty@un.org:  قسم المعاهدات باألمم المتحدة عبر عنوان البريد اطلتتروني أو

mailto:treaty@un.org
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 1975 لعام الدولي البري  النقل اتفاقية لتعديل مقترح  

 اعتمدته

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

 49 للمادة تفسيرية مذكرة ،6 المرفق  

 أالتالي: نصها  49 للمادة جديدة تفسيرية مذأرة إضافة 

 النحو   على  لهم  المرخو   األشتتتتتتتتتت ا    الو نية،   للتشتتتتتتتتتتريعات        وفقا    تمنح،  أن   المتعاقدة   لأل را   يجوز  0-49
  الستتتلطات   تحددها  التي   الشتتترو    تشتتتمل  أن   وينلغي   االتفاقية.  أحكا   تطبي    في  أكبر  تستتتهيالت  الواجب 

 لضتتمان  واالتصتتاالت   المعلومات   تتنولوجيات  تطبي    األقل،   على   التستتهيالت،   هذه   منح   عند  الم تصتتة 
 مجموعة  أو   البرية،   المرألة  أو   اللضتتتتتتتا ع،   تقديم   من   واطعفان   الدولي،  البرل  النقل   إجران   ستتتتتتتير   حستتتتتتتن 
  وأذلف   المقصتتتتتتتتتتتتتد،  أو   للمغادرة   الجمارك  مكاتب   في   الدولي  البرل  النقل   بطاقة  مع  الحاوية  أو   المرألات 
  التفاقية         وفقا   بها   معهود   محددة  واجلات  ألدان   الواجب  النحو   على  لهم   المرخو  لألشتتتتتتتتتتت ا    تعليمات 
 النقل   بطاقة   وختم   تعبئة  ال صتو ،   وجه   على  ذلف،  ومن   الجمرأية،  الستلطات   إلى  الدولي   البرل  النقل 
 النحو   على  لهم  المرخو   لألشتتتتتتتت ا    وينلغي  فحصتتتتتتتتها.  أو   الجمرأية  األختا   ووضتتتتتتتتع  الدولي   البرل 

  الستتتتتتتتلطات          يمك  ن  مما   الستتتتتتتتجالت،   لحفظ         نظاما    يضتتتتتتتتعوا   أن  ر أكب  تستتتتتتتتهيالت  أل          م ن حوا  الذين  الواجب 
  تفتيش  عمليات   وتنفيذ   اطجران  على   اطشتتتتتتتترا    عن        فضتتتتتتتتال   فعالة،  جمرأية  بمراقلة   القيا    من   الجمرأية 
 على  الدولي   البرل  النقل   بطاقة  حاملي   بمستتتؤولية  المستتتاس   دون  أكبر   تستتتهيالت  منح   وينلغي   عشتتتوا ية. 

 االتفاقية.  من   11  المادة   من   2 الفقرة   في  عليه  المنصو   النحو 
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