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 /∗ البري الدوليآتيب النقل

بإعداد هذا المنشور، بالتعاون ) UNECE(قامت أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا، التابعة لألمم المتحدة 
، في دورتها 1975دارية التفاقية النقل البري الدولي، إلمع أمانة النقل البري الدولي، وفقًا لطلب أبدته اللجنة ا

وآانت اللجنة قد قررت أنه ينبغي إصدار آتيب يحوي نص . 1983بر أآتو/دة في تشرين األولوالسادسة المعق
، والتعليقات المبداة على أحكام معينة، والمعلومات األخرى المفيدة لتستعين بها 1975اتفاقية النقل البري الدولي، 

 .سلطات الجمارك والهيئات المتعهدة بالنقل

 :ثالثة أقسام رئيسيةو التي تتضمن ، 2005 الصادرة في عام السابقةهذه الطبعة محل الطبعة  تحل

للنقل البري الدولي، ونطاق تطبيقه، وهدفه وأداء ) ترانزيت(فالقسم األول يصف نظام المرور العابر 
 .وظيفته، وتحليالت التطورات المحتملة في المستقبل

 12ًا من عتبارا، 1975ويحتوي القسم الثاني على النص الكامل التفاقية النقل البري الدولي، 
أما . 1975لقسم، بصفة أساسية، حذو هيكل اتفاقية النقل البري، اويحذو مخطط هذا . 2006أغسطس /آب

 بالجزء الثالث من االتفاقية، فقد وضعت مع األحكام 7 والمرفق 6المذآرات التفسيرية الواردة في المرفق 
 .المتعلقة بها في االتفاقية

والتعليقات الواردة في آتيب النقل البري الدولي، . إليهااقية المشار آما وضعت التعليقات مع أحكام االتف
إال أنها هامة فيما يتعلق بتفسير . 1975ليست ملزمة قانونًا لألطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي، 

، ورأي 1975لبري الدولي،  التفاقية النقل ااإلداريةوتنسيق وتطبيق هذه االتفاقية نظرًا ألنها تعبر عن رأي اللجنة 
ة المؤثرة على النقل التابع للجنة االقتصادية ألوروبا، التابعة لألمم ـالفرقة العاملة المعنية بالمسائل الجمرآي

 .، آما هو مبين بشأن آل تعليق)UNECE(المتحدة 

ل، نماذج ، ويحوي، آمثا1975معلومات عن تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي،  ويقدم القسم الثالث
 .لبطاقة النقل البري الدولي المستوفاة حسب األصول

                                                           
∗/  "TIR"  النقل البري الدولي" يرمز الى" ،"Transport Internationaux Routiers". 
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 - 1 - إتفاقية النقل البري الدولي

 نظام المرور العابر الجمرآي للنقل البري الدولي 1

 مقدمة 1-1

 الخلفية 1-1-1

 تحت رعاية لجنة األمم المتحدة 1975نوفمبر /عقد في تشرين الثانيي نتج عن مؤتمر استعراض
. 1978عام ، التي أصبحت سارية المفعول في 1975 النقل البري الدولي لعام اتفاقيةاالقتصادية ألوروبا، إبرام 

 حتى اآلن، النظام العالمي ، النقل الدولي، وأنها في الواقعاتفاقيات أنها إحدى أنجح االتفاقيةومنذئذ أثبتت هذه 
 النقل البري الدولي ونظامها الخاص للمرور اتفاقيةفالفكرة التي قامت عليها . الوحيد الموجود للمرور العابر

لمرور العابر اإلقليمية، وأسهمت بالتالي بصفة مباشرة وغير مباشرة العابر، قد شكلت األساس لكثير من نظم ا
في تسهيل النقل الدولي، وال سيما النقل البري الدولي، ليس في أوروبا والشرق األوسط فحسب، بل أيضًا في 

 .أجزاء أخرى من العالم مثل أفريقيا وأمريكا الالتينية

 األوروبية، على الصفيحة المعدنية المألوفة ذات وسوف يتعرف أي مسافر في أي وقت بالطرق البرية
اللونين األزرق واألبيض، التي تحملها اآلالف من سيارات الشحن وشبه القاطرات التي تستخدم نظام المرور 

فبالنسبة إلى السائق ومتعهد النقل والشاحن بالسفن، تمثل هذه الصفيحة المعدنية النقل البري . العابر الجمرآي
 .ريع والكفؤالدولي الس

فسرعان ما بدأ العمل على وضع نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية، 
 1949 األول للنقل البري الدولي في عام االتفاق  عقدوقد تم.  ألوروبااالقتصاديةتحت رعاية لجنة األمم المتحدة 

 للنقل اتفاقيةد إلى التفاوض على إبرام و هذا المشروع المحدوأدى نجاح. بين عدد قليل من البلدان األوروبية
 لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا، وأصبحت سارية 1959 في عام اعتمدتهاالبري الدولي، 

ان  تنقيح هذه االتفاقية األولى للنقل البري الدولي لتأخذ في الحسب1975وجرى في عام . 1960المفعول في عام 
التجربة العملية في تشغيل هذا النظام، وتضفي الفعالية على تطورات التقدم التقني ومتطلبات الجمارك والنقل 

 .المتغيرة

 الخبرة المكتسبة في السنوات العشر إلى الخمس عشرة األولى من تشغيل هذا النظام استخدمتوهكذا 
.  ويحظى في الوقت ذاته بالمزيد من األمن الجمرآيلتجعل نظام النقل البري الدولي أآثر فعالية وأقل تعقيدًا

وهناك سبب آخر لضرورة تعديل النظام األصلي للنقل البري الدولي، وهو ظهور تقنية نقل جديدة في أوائل 
وظهرت بعد ذلك بوقت قصير، الحاوية البرية الداخلية التي تستخدمها . الحاوية البحرية: الستينات، أال وهي
ئتمان المتبادل المستحدثة من أجل تحسين فعالية النقل ال األوروبية، آما تستخدمها هيئة االسكك الحديدية

 . بالسكك الحديديةالنقل/البري



 - 2 - إتفاقية النقل البري الدولي

وقد استلزمت هذه التقنيات الجديدة المتبعة في النقل المشترك أو المتعدد الوسائط قبول الحاوية 
ويعني ذلك أيضًا أن نظام النقل البري . لجمرآية وحدة شحن مأمونة من الناحية ا،، بشروط معينةباعتبارها

الدولي لم يعد يغطي النقل البري فحسب، بل يمتد ليشمل أيضًا النقل بالسكك الحديدية والطرق المائية الداخلية بل 
 .حتى النقل البحري، ولو أن جزءًا واحدًا، على األقل، من عملية النقل اإلجمالية، ال يزال هو النقل البري حتمًا

 االتفاقيةإال أن .  وحلت محلها1959 القديمة لعام االتفاقية الجديدة ألغت االتفاقيةالنفاذ، بدخولها حيز و
السابقة ما زالت سارية المفعول ألسباب مختلفة، أحدها أن طرفًا من األطراف المتعاقدة في االتفاقية القديمة 

 .1975 لعام لم ينضم بعد إلى اتفاقية النقل البري الدولي) اليابان(

 التغطية الجغرافية 1-1-2

 النقل البري الدولي أنها من أصلح الصكوك الدولية الفعالة التي تم إعدادها تحت رعاية اتفاقيةأثبتت 
.  طرفًا متعاقدًا، من بينها الجماعة األوروبية67نضم إليها حتى اآلن ا فقد .لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

وأخبرت بلدان في آسيا . آملها، وتمتد لتغطي شمال أفريقيا والشرقين األدنى واألوسطوتغطي أوروبا بأ
بالتسهيالت التي يوفرها هذا النظام العالمي للنقل العابر الجمرآي، واالهتمام الذي أبدته هذه البلدان بهذا النظام 

في الوقت الحاضر تعاقدة أيضًا ومن األطراف الم. يدل على أنها قد تنضم إلى أي اتفاقية في القريب العاجل
 من آتّيب النقل 3نظر الفصل ا(الواليات المتحدة األمريكية وآندا، وآذلك شيلي وأوروغواي في أمريكا الجنوبية 

 ).البري الدولي

النقل البري الدولي الصادرة دفاتر لى عدد إ استناداآما يمكن الحكم على نجاح نظام النقل البري الدولي، 
 بطاقة، تزايد هذا العدد باطراد حتى بلغ 3 000 سوى ما يزيد بقليل على 1952نما لم يصدر في عام فبي. آل عام

دفاتر وخالل السبعينات والثمانينات تراوح الطلب على . 1970في عام  800 000 ثم 1960في عام  100 000
 أعدتجماعة األوروبية التي ويمكن تفسير ذلك بتوسع ال. 900 000 و 500 000النقل البري الدولي بين حوالي 

 .نظامها الخاص للمرور العابر، وبالتالي لم تعد هذه البطاقات الزمة لعمليات المرور العابر بين بلدانها األعضاء

ونتيجة لتوسع التجارة األوروبية بين الشرق والغرب والزيادة الهائلة المقابلة في النقل البري الدولي، 
، )2006( مليون 3.6بلغ اآلن هو ي، و1992في عام دفتر  الدولي الصادرة مليون النقل البريدفاتر تجاوز عدد 

.  اجتياز جمرآي يوميا50 000 بلدًا، وأآثر من 55 عملية مرور عابر في أآثر من 10 000وهذا ما يمثل حوالي 
 /∗  . متعهد38 000 آما يفوق عدد متعهدي النقل المصرح لهم من قبل السلطات الجمرآية القومية باستخدام الدفاتر

                                                           
 . الرقمية عن عدد بطاقات النقل البري الدولي الصادرة في مختلف البلدانل المزيد من التفاصي8-1يوجد في إطار الفصل   /∗



 - 3 - إتفاقية النقل البري الدولي

 ،   لم تؤدي إلى حد آلن 2004انضمام عدد من بلدان أوروبا الوسطى للمجموعة األوروبية في سنة 
و في نفس الوقت يمكن أن . إلى أي إنخفاض في عدد عمليات نظام النقل البري الدولي في هذا الجزء من أوروبا

الد الشرق األوسط وآسيا سوف تستمر في الزيادة في نتوقع أن عدد عمليات النقل البري الدولي في و إلى ب
 . .المستقبل

 بطاقات النقل البري الدولي يمكن تفسيرها بالسمات الخاصة استعمالالهائلة في وفي الواقع فإن الزيادة 
وفعال من حيث ومرن  متعهدي النقل والسلطات الجمرآية، بنظام بسيط إلىلنظام النقل البري الدولي الذي يتقدم 

 .التكلفة ومأمون فيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع عبر الحدود

 تطور اتفاقية النقل البري الدولي 1-1-3

، بدأت الفرقة العاملة 1995، في عام . ، عدلت اتفاقية النقل البري الدولي سبعة وعشرين مرة1975منذ 
مدعومة  (WP.30)الجمرآية ذات الصلة بالنقل التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا المعنية بالمشاآل 

 .. من قبل عدة فرق خبراء مختصة، في العمل على مراجعة شاملة لنظام النقل البري الدولي

ودخلت حيز النفاذ . 1997 بنجاح في الدولي البري النقل لقد انتهت المرحلة األولى لعملية مراجعة اتفاقية
وتضمنت إمكانية مراقبة دخول متعهدي النقل نظام النقل . 1999راير فب/ شباط17في آل الدول المتعاقدة في 

.  وتوزيعها المرآزيالدولي البري النقلالبري الدولي، باإلضافة إلى المنظمة الدولية المسؤولة عن طباعة دفاتر 
هي آما راعت المرحلة األولى شفافية طريقة عمل نظام الضمان الدولي ووضعت هيئة إشراف حكومية دولية 

 ).المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي(لجنة مراقبة النقل البري الدولي 

أعدتها الفرقة العاملة ) المرحلة الثانية(آما دخلت رزمة ثانية من التعديالت التفاقية النقل البري الدولي 
رية لسلطات وهي تنص بشكل واضح على المسؤوليات القانونية واإلدا. 2002مايو /  أيار12حيز النفاذ في 

الجمارك ومتعهدي النقل والمنظمة الدولية التي أصبحت هي األخرى مسؤولة عن التنظيم والسير الفعال لنظام 
 .الضمان الدولي

، بدأت أشغال المرحلة الثالثة من عملية مراجعة اتفاقية النقل البري الدولي بقصد السماح 2000وفي عام 
ية للمعالجة اإللكترونية للبيانات في نظام النقل البري الدولي، بدون بأمور من بينها استعمال اآلليات العصر

 .المساس بفلسفته األساسية أو هيكله القانوني اإلداري والذي تم تحديثه مؤخرًا
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بإنشاء نظام لمراقبة بطاقات النقل  2006أغسطس / آب12أقر التعديل األخير الذي دخل حيز النفاذ في 
 البيانات التي تحيلها هيئات الجمارك وتطلع عليها الرابطات وإدارات الجمارك فيما البري الدولي للحفاظ على

متعهدي الهدف من نظام المراقبة الدولي هو تزويد . يتعلق بانتهاء عمليات النقل البري الدولي في مكاتب المقصد
تطبيق إدارة  الّدولّية في ضمان الّنقل وسلسلة الجدًا يستخدمها قطاعبأداة مهّمة  و نظـام الضمان الدولي النقل

إلى قاعدة فإن وصول السلطات الجمرآية   وآذلك.النقل البري الدولي الّتجارّية لنظام اتفي العملّيالمخاطر 
النقل البري عملّيات التحّري بعد انتهاء قد سّهل إلى حّد بعيد إجراءات  نظام النقل البري الدولي المأمون بيانات
 .الوطنية الدولي

 انتهاء عملية مراجعة اتفاقية النقل البري الدولي، سيكون نظام النقل البري الدولي جاهزًا تمامًا ومع
ومن جهة أخرى، سيستمر مراجعة اتفاقية . لمراجعة المتطلبات المستقبلية للنقل والتجارة واإلجراءات الجمرآية
ند الحاجة لضمان إجراء عبور جمرآي فعال ال النقل البري الدولي الرقابة الحكومية، واألمن، وإمكانية التدخل ع

 .بد منه في النقل والتجارة في العصر الحديث

 الهدف والمزايا 1-1-4

الخاضعة لألختام نبطت نظم المرور العابر لكي تسهل إلى أقصى حد ممكن حرآة البضائع لقد اسُت
وحتى يتسنى لمثل هذا النظام أن . مرآية الجفي التجارة الدولية، وتكفل ما يلزم من األمن والضماناتالجمرآية، 

اإلجراءات الواجب القيام بها في إرهاق السلطات الجمرآية، يؤدي مهامه على ما يرام، من الضروري أال تفرط 
 توازن بين متطلبات السلطات إلىولذلك يجب التوصل . همئمتعهدي النقل ووآاالأو تفرط في تعقيد مهمة 

 .متعهدي النقل من الناحية األخرىالجمرآية من ناحية ومتطلبات 

حينما تعبر البضائع أراضي دولة أو دول أثناء النقل الدولي للبضائع بالطرق البرية، تقوم أنه والمعتاد 
وهذه تختلف من دولة إلى دولة، ولكنها في . السلطات الجمرآية في آل دولة بتطبيق الضوابط واإلجراءات الوطنية

ضمان أو ( أمن وطنية اشتراطاتيش الشحنة في آل الحدود الوطنية، آما تقوم بفرض آثير من األحيان تتضمن تفت
بغية تغطية الرسوم والضرائب المحتملة التي ) إلى ذلكأو آفالة أو مبلغ ضمان بقيمة الرسوم الجمرآية، وما سند 

مطبقة تباعًا في آل بلد من وآانت هذه التدابير ال. إقليمتنطوي على مخاطرة أثناء المرور العابر للبضائع في آل 
 .إلى نفقات باهظة وتأخيرات وعقبات في سبيل النقل الدوليبلدان المرور العابر، تؤدي 
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 نظام النقل البري الدولي في محاولة لتخفيف هذه المصاعب التي تواجه متعهدي النقل، استنباطوقد تم 
 الوطنية التقليدية، مع اإلجراءاتبط يحل محل للضوابنظام دولي إلدارات الجمرآية لتزويد اوفي الوقت ذاته 

 .حماية فعالة إليرادات آل دولة يجري نقل البضائع عبرها

 المزايا المتاحة لإلدارات الجمرآية )أ(

فيما يتعلق بتدابير المراقبة الجمرآية على الحدود، يكفل نظام النقل البري الدولي بوضوح مزايا لصالح 
ويتفادى في الوقت ذاته الحاجة .  الوطنية إلجراءات المرور العابراالشتراطاتل من اإلدارات الجمرآية ألنه يقل

 التفتيش المادي من بلدان المرور العابر، عدا فحص إلى – الباهظة التكاليف من حيث القوى العاملة والمرافق –
بيق ضمانات ونظم توثيق عن الحاجة إلى تطُيغني آما . األختام واألحوال الخارجية لمقصورة أو حاوية الشحنة

 .وطنية

وثيقة تغطيها ن حقيقة أن عملية المرور العابر الدولي عناشئة أخرى وفضًال عن ذلك هناك مزايا 
تقديم معلومات غير صحيحة إلى احتمال النقل البري الدولي، مما يقلل من دفتر مرور عابر واحدة فقط، هي 

 .اإلدارات الجمرآية

ات الجمارك حق تفتيش السلع تحت ختم الجمارك في أي وقت من وفي حالة الشك، تمتلك سلط
األوقات، و إذا دعت الحاجة، وقف عملية النقل البري الدولي أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة بموجب التشريع 

ونظرًا لألحكام الصارمة التفاقية النقل البري الدولي واهتمام آل من متعهدي النقل وسلطات الجمارك . الوطني
لذلك يمكن أن تقلل السلطات الجمرآية . بيق هذه األحكام، فإن مثل هذه التدخالت يجب أن تبقى استثنائيةبتط

إجراءات الجمارك اإلدارية الروتينية إلى الحد األدنى وتكرس مواردها المحدودة إلجراءات مراقبة محددة تستند 
 .إلى تقدير المخاطر والمعلومات السرية

، بوصفه هيئة حكومية دولية، يسهر على قيام آل جهة من الجهات  البري الدوليلنقلالمجلس التنفيذي ل
وفي حالة وجود . الفاعلة في اإلجراءات بموجب اتفاقية النقل البري الدولي بتطبيق أحكام االتفاقية آما ينبغي

التوجه إلى صعوبات في تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي على المستوى الدولي، يمكن لسلطات الجمارك 
 هو أيضا الدوليالتنفيذي للنقل البري والمجلس . ي والتماس نصائحه ودعمه البري الدوللنقلالمجلس التنفيذي ل

 .في خدمة آل األطراف المتعاقدة لتنسيق وتشجيع تبادل المعلومات السرية وغيرها من المعلومات
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 المزايا المتاحة لصناعة النقل )ب(

 إذ يجوز للبضائع أن تمر عبر الحدود .االتفاقية للتجارة والنقل واضحة بجالءإن المزايا التي توفرها 
التقليدية القائمة في سبيل الحرآة الدولية وبتذليل العقبات . الوطنية بأدنى حد ممكن من تدخل اإلدارات الجمرآية

ل من التأخيرات في المرور وباإلقال. لبضائع، يعمل نظام النقل البري الدولي على تشجيع تنمية التجارة الدوليةل
 . العابر يتيح هذا النظام تحقيق وفورات ال يستهان بها في تكاليف النقل

 بفضل سلسلة ضماناتها الدولية، إمكانية الوصول المبسط نسبيًا إلى النقل البري الدوليآما تتيح اتفاقية 
 .من تسهيالت أنظمة العبور الجمرآيالضمانات المطلوبة التي هي شرط أساسي إلفادة صناعة النقل والتجارة 

القائمة في سبيل حرآة المرور الدولية بالطرق البرية، بسبب قبات يؤدي هذا النظام، بتذليله العوأخيرًا 
 .الحتياجاتهم بمزيد من السهولة أسلوب النقل األنسب اختيارالضوابط الجمرآية، إلى تمكين المصدرين من 

 ئالمباد 1-2

منصوص عليه ز لنظام المرور العابر الجمرآي للنقل البري الدولي حسبما هو يقدم أدناه وصف موج
لمتعهدي هذا الوصف الموجز مدى جاذبية هذا النظام بالنسبة ويبين . 1975 النقل البري الدولي لعام في اتفاقية

 .النقل والسلطات الجمرآية نظرًا لبساطته وفعاليته

تقديم أقصى الضمانات  في طريقها، وفي نفس الوقت خلولكي يتسنى ضمان مرور البضائع بأدنى تد
الدعامات الخمس  تشكل أساسية يحتوي نظام النقل البري الدولي على خمسة شروط ،إلى اإلدارات الجمرآية

 ):1نظر الشكل ا(رور العابر الجمرآي للنقل البري الدولي معليها نظام الالتي سيقوم 

  توفر للجمارك آل الضمانات األمنية؛حاويات آمنةالبضائع في ناقالت أو نقل ينبغي  )1(

معترف به الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة، بضمان تغطية ينبغي طوال الرحلة  )2(
 ؛دوليًا

نقل بري دولي مقبول دوليًا ومستعمل في بلد بدفتر نبغي أن تكون البضائع مصحوبة ي )3(
بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر عمل بمثابة وثيقة مراقبة جمرآية في يالمغادرة و

 ؛وبلدان المقصد



 - 7 - إتفاقية النقل البري الدولي

بلدان المرور العابر وبلدان المقصد تدابير المراقبة الجمرآية المتخذة جميع ينبغي أن تقبل  )4(
 ؛في بلد المغادرة

 : إجراءات النقل البري الدولي المتاحة أمامإلىالنفاذ  )5(

 لنقل البري الدولي، وأمام لجمعيات الوطنية من أجل إصدار بطاقات اا - 

  بطاقات النقل البري الدولي،استخداماألشخاص الطبيعيين والقانونيين من أجل  - 

 .ينبغي أن ترخص به السلطات الوطنية المختصة 

 مبادئ نظام النقل البري الدولي :1الشكل البياني 
 

UNECE UNECE

إخضاع إمكانية دخول 
الناقالت أو الحاويات 

 لضوابط معينة

اعتراف متبادل بتدابير 
 المراقبة الجمرآية

 بطاقة نقل بري دولي
 )وثيقة مراقبة جمرآية(

 ناقــالت ضمان دولي
 أو حاويات آمنـة

 األعمدة الخمسة لنظام المرور العابر الجمرآي للنقل البري الدولي

 ياتفاقية النقل البري الدول
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 الموافقة على الناقالت والحاويات البري 1-2-1

تفاقية النقل البري الدولي أن تنقل البضائع في حاويات أو ناقالت األمن، تشترط اضمان فيما يتعلق ب
بختم جمرآي، وأن أي مختومة برية ذات مقصورات للشحن مشيدة بحيث ال يمكن النفاذ إلى داخلها حينما تكون 

 .بوضوحظاهرًا تالعب بها سيكون 

ءات للموافقة، وال تنقل البضائع إال  معايير للتشييد وإجرااالتفاقيةوفي سبيل هذا الهدف وضعت 
بموجب بطاقة نقل بري دولي إذا آانت مقصورة الشحن في الناقلة أو الحاوية البرية قد تمت الموافقة عليها وفقًا 

، يكون على سلطات الموافقة االتفاقية الشتراطات وإذا آانت الحاوية أو مقصورة الشحن مستوفية .المعاييرلهذه 
 لوحة الموافقة في الموافقة في حالة الناقالت البرية أوة ، أن تصدر ما يسمى بشهاد المختصةنيةأو التفتيش الوط

 .، يجب أن تكون هذه الشهادات معترفًا بها في آل األطراف المتعاقدة من حيث المبدأ.الحاوياتحالة 

د الجديدة المقترحة من وإذا ساور الشك سلطات الموافقة أو التفتيش الوطنية فيما إذا آانت أشكال التشيي
النقل البري الدولي، يجوز لهذه المواصفات التقنية المنصوص عليها في اتفاقية شية مع اأصحاب المصانع متم

المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي   إلىالسلطات أن تتقدم عن طريق السلطات الحكومية الخاصة بكل منها،
بالمشاآل الجمرآية ذات الصلة بالنقل إلى الفرقة العاملة المعنية  أو/و لدوليإلى اللجنة اإلدارية للنقل البري ا أو/و
)WP.30 ( لفرقة  لويجوز. وتطلب إبداء الرأي بشأن هذه المسألة،  ألوروبااالقتصاديةالتابعة للجنة األمم المتحدة

مر في حالة شكل تشييد جديد قابل  إذا لزم األ،تعليق، أو القيامبداء إ اللجنة اإلدارية للنقل البري الدوليوالعاملة 
 . تعديل لنص االتفاقيةاقتراحللتطبيق عمومًا ولم تشمله حتى اآلن االتفاقية، بإعداد 

 نظام الضمان الدولي 1-2-2

العنصر الثاني األساسي من نظام المرور العابر الجمرآي للنقل البري الدولي هو نظامه المعمول به 
الجمرآية والضرائب تغطية جمعية وطنية ضامنة للرسوم ا النظام بغية ضمان ستنبط هذافقد . للضمان الدولي

أية لحظة، إذا لم يكن من الممكن إلقاء المسؤولية على عاتق  في المعرضة للمخاطر أثناء عمليات المرور العابر
 .الهيئة المتعهدة بالنقل التابعة لنظام النقل البري الدولي
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فكل جمعية ممثلة لمصالح قطاع النقل . لنقل البري الدولي واضح المعالموالعمل بنظام الضمان التابع ل
في بلد معين ومفروضة من قبل اإلدارة الجمرآية لذلك البلد، يكون عليها أن تضمن القيام داخل ذلك البلد بتسديد 

.  الدوليأية رسوم وضرائب قد تصبح مستحقة السداد في حالة أية مخالفة تحدث في سير عملية النقل البري
وبالتالي تضمن هذه الجمعية الوطنية الضامنة تسديد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقالت الوطنية واألجنبية 

ن جمعية مماثلة في بلد عن هذه الجمعية الوطنية الضامنة ذاتها أو عالنقل البري الدولي الصادرة دفاتر بموجب 
 .آخر

ضه، عن جميع عمليات النقل التابعة لنظام النقل البري وبذلك يحظى آل بلد بفائدة ضمان مكفول في أر
فهناك على الدوام، إذا جاز التعبير، شريك وطني تستطيع السلطات الجمرآية . الدولي التي تجري داخل أراضيه

ة  نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، بمثاباعتبارولذا يمكن .  بوجهة نظرها في حاالت المخالفةإليهأن تتقدم 
. التي تقوم على ضمانات دولية وليس على ضمانات وطنيةالمرور العابر الوطنية، عمليات سلسلة متوالية من 

لكن الترتيبات التي تحكم إعمال الضمان ترتكز على أساس اختصاص قضائي وطني ويرد النص عليها عادة في 
 من آتّيب النقل 6 لذلك االتفاق في الفرع ويرد مثال(اتفاق بين السلطات الجمرآية الوطنية والجمعيات الوطنية 

 ).البري الدولي

. تشكل سلسلة ضمان تربط بين جميع بلدان النقل البري الدوليآلها الجمعيات الوطنية الضامنة و
 ،(IRU)  يديرها االتحاد الدولي للنقل البريوالعاملة حاليًا هي تلك التي ودة ـدة الموجـوسلسلة الضمان الوحي

، وهو منظمة غير حكومية تمثل مصالح الهيئات المتعهدة بالنقل البري على نطاق )سويسرا(يف ومقره في جن
 للنقل التنفيذيمجلس تحت إشراف ال ،شرآات تأمين دولّية آبيرة وسلسلة الضمان يغطيها تأمين عدة .عالمي

 . (TIRExB) البري الدولي

الجمعية الضامنة، أن التوجه إلى قبل وفي حالة حدوث أية مخالفة، يجب على السلطات الجمرآية، 
أما . تسعى حيثما أمكن، إلى الحصول على تسديد المبالغ المستحقة من الشخص المسؤول قانونيًا بصفة مباشرة

، فتكون دائمًا الجمعية الضامنة )الشخص المسؤول قانونيًاإعسار مثًال بسبب (إذا آان من المحتم تطبيق الضمان 
 السلطات الجمرآية التابعة لذلك البلد، بغية تسوية هذه إليهاجدت فيه المخالفة هي التي تسعى التابعة للبلد الذي و
ومع ذلك يجوز لهذه الجمعية الضامنة أن تتقدم، عن طريق سلسلة .  طبقًا للتشريع الوطنيالمسألة داخل البلد

 . النفقات التي دفعتهاالستردادالضمان الدولية، بطلب 
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والحد األقصى الموصى به للمبلغ الذي . كل بلد على حدةلد النقدية للضمان بالنسبة ويجري تعيين الحدو
نقل بري دفتر دوالر أمريكي عن آل  50 000يطلب من آل جمعية وطنية، وهو محدد في الوقت الراهن بمبلغ 

 ).الكحول/نقل بري دولي في حالة نقل التبغدفتر دوالر أمريكي عن آل  200 000(دولي 

 طاقة النقل البري الدوليب 1-2-3

األساس اإلداري لنظام النقل البري  التي هي وثيقة جمرآية دولية، النقل البري الدوليدفتر شكل ُي
 .في إطار هذا النظامالدولي، وتقدم الدليل القاطع على وجود ضمان دولي لصالح البضائع المنقولة 

 الدولي للنقل البري االتحاد يعتبر  (TIRExB)وتحت إشراف المجلس التنفيذي للنقل البري الدول
(IRU)النقل البري الدولي على الجمعيات الوطنية دفاتر بطبع وتوزيع للقيام لمنظمة الدولية الوحيدة المفوضة  ا

وعلى آل جمعية .  تعاقدي موقع مع االتحاد الدولي للنقل البريالتزامالضامنة بمقتضى الشروط المبينة في 
في بلدها وفقًا للشروط المبينة في إعالن متعهدي النقل  إلىالنقل البري دفاتر  بإصدار وطنية بدورها أن تقوم

 .المعقود بين متعهد النقل والجمعية االلتزام

المرتبة في مجموعات من الكعوب والقسيمات، النقل البري الدولي وسلسلة دفتر أما صفحة غالف 
النقل البري الدولي من وجهة نظر عمليات التفتيش التي تقوم تر لدف في الداخل، فهي تمثل المهمة األساسية اثنتين

آل بلد يقوم بعملية نقل بري دولي يستخدم آعبين و. بها السلطات الجمرآية، ومن أجل إعمال نظام الضمان
 .وقسيمتين

حمل أسماء وأختام وتوقيعات المنظمة الدولية والجمعية ينقل بري دولي ساري المفعول ودفتر فتقديم 
. الضمانصالحية حسب األصول، هو في حد ذاته دليل على وجود ويكون متعهد النقل قد مأله لتي أصدرتها، وا
بمكان المقصد المفعول إلى حين إنجاز عملية النقل البري الدولي في مكتب الجمارك ا الدفتر ساري ظل هذيو

ضون الوقت الذي حددته الجمعية التي بلد المغادرة في غبفي مكتب الجمارك النهائي، شريطة أن يكون قد نفذ 
 .أصدرته

 عتراف الدولي بتدابير المراقبة الجمرآيةاال 1-2-4

إن العنصر الرابع الذي يقوم عليه نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، هو المبدأ الذي يقضي بأن 
 .المرور العابر وبلدان المقصدتدابير المراقبة الجمرآية المتخذة في بلد المغادرة ينبغي أن تقبلها بلدان 
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البضائع المنقولة في إطار عملية النقل البري الدولي في مقصورات شحن  آون ويترتب على هذا المبدأ
أو حاويات النقل البري ال تخضع، آقاعدة عامة، للفحص في مكاتب الجمارك أثناء المرور في ناقالت مختومة 
إال أن . المتعهدة بالنقل بالنسبة للهيئة  الرئيسية لنظام النقل البري الدوليالمزاياوهنا تحديدًا تكمن إحدى العابر، 

. في المكان في حاالت االشتباه بوجود مخالفاتمتفرقة ذلك ال يستبعد حق مكاتب الجمارك في إجراء فحوص 
 .تدابير استثنائيةحتى المشترط من االتفاقية أن تكون مثل هذه الفحوص وولكن المفهوم بل 

 اإلجراء المغري جدًا للهيئة المتعهدة بالنقل يعني أساسًا أن الفحص الذي يقوم به مكتب الجمارك فهذا
. التابع لبلد المغادرة مقبول لدى جميع مكاتب الجمارك األخرى أثناء عملية المرور العابر للنقل البري الدولي

في يقوم مكتب الجمارك نقل البري الدولي، تبرير ثقة السلطات الجمرآية بحسن سير نظام الونتيجة لذلك، وبغية 
 .لد المغادرة بدور حاسمب

ولذا فمن الضروري أن يكون التفتيش أو الفحص الجمرآي في مكتب بلد المغادرة صارمًا وآامًال ألن 
آما يجب على هذا المكتب، قبل وضع أختامه، أن يفحص . أداء مهام نظام النقل البري الدولي برمته يعتمد عليه

ة مقصورة الشحن في مرآبة أو حاوية النقل البري، وفي حالة المقصورة أو الحاويات ذات األغطية الوقائية، حال
يجب على المكتب أن يفحص حالة هذه األغطية ومرابط تثبيتها، نظرًا ألن هذه المعدات ليست مدرجة في شهادة 

 .الموافقة

 ضوابط الوصول إلى نظام النقل البري الدولي 1-2-5

 عددًا من  الحالّيةنظام النقل البري الدوليعملّية مراجعة ل األولىالمرحلة أدخلت ، 1999عام في 
 وهي تحدد شروطًا والتزامات جديدة 1999التعديالت على اتفاقية النقل البري الدولي بدأ سريانها في عام 

أنشطة من  بغية حماية هذا النظام فقد استحدثت هذه التدابير. الستخدام صناعة النقل لنظام النقل البري الدولي
 .حتيال التي ترتكبها بصفة خاصة الجريمة المنظمة دوليًاالا
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 ينص على التفويض الممنوح من السلطات الوطنية  الذي،9رقم لالتفاقية هو المرفق وفي مرفق جديد 
 الدولي، تم وضع حد النقل البريدفاتر إلى الجمعيات الوطنية، بإصدار ) عادة السلطات الجمرآية(المختصة 

الذي يمكن الحصول عليه بإبرام عقد مكتوب أو بموجب مرسوم (من الشروط والمتطلبات لهذا التفويض أدنى 
، )أي االتحاد الدولي للنقل البري( االشتراطات التجارية التي قد تطلبها المنظمة الدولية إلىوباإلضافة ). حكومي
 الوطنية لن يسمح بتفويضها إال إذا آانت قائمة بالفعل لمدة سنة على  المعدلة على أن الجمعياتاالتفاقيةتنص 

وضع مالي سليم، وتستخدم موظفين متمرسين، ولم ترتكب أية مخالفات خطيرة أو متكررة ب تتمتعاألقل، و
 مكتوب مع السلطات اتفاقوفضًال عن ذلك، يجب على هذه الجمعيات عقد .  الضريبيةلتشريعات الجمرآية أول

تغطية ضمان عن على  ضمن واجبات أخرى، تقديم دليل ،تصة التابعة للبلد الذي تقيم فيه آما يجب عليهاالمخ
 من آتّيب 6الفرع  التفويض في  التفاقيةمثاليرد ( جميع مسؤولياتها المحتملة تجاه السلطات الجمرآية الوطنية

 ).النقل البري الدولي

وصول جميع تقوم السلطات الجمرآية بمراقبة ضرورة أن  الجديد باالتفاقية أيضًا 9المرفق وُيدخل 
ويشمل الحد األدنى من الشروط والمتطلبات . مستخدمي نظام النقل البري الدولي، أي الناقلين، إلى هذا النظام

لتشريعات لالمالي السليم، وعدم وجود مخالفات خطيرة أو متكررة الوضع المنصوص عليها في االتفاقية، 
النقل البري الدولي، دفاتر ، وإيداع إعالن مكتوب لدى الجمعية الوطنية التي تقوم بإصدار لضريبيةاالجمرآية أو 

 .مسؤوليات متعهد النقليحّدد 

النقل البري الدولي فيجري دفاتر النقل المرخص لهم باستخدام متعهدي ن جميع ـأما المعلومات ع
جنيف تحت   التنفيذي لنظام النقل البري الدولي فيلدى المجلس TIR Data Bank (ITDB)في تخزينها مرآزيًا 

 من 38 طبقًا للمادة  السلطات الجمرآيةإليهويجري أيضًا تسجيل أي سحب للتفويض تعمد .  موّحدرمز تعريف
 .االتفاقية

 الهيكل اإلداري 1-3

. لية العصريةتفاقيات الجمرآية الدوالي إحدى أحدث وأآمل اه 1975لعام إن اتفاقية النقل البري الدولي 
قد تكون ناجمة عن نصوص أحكام المنازعات فهي تعمل بكفاءة عالية ولم تقع بشأنها سوى حاالت قليلة من 

 .غامضة ومبهمة وتفسيرات مختلفة
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، أحدها مصلحة جميع األطراف المعنية، سواء الهيئات لسهولة تطبيق االتفاقيةوتوجد عدة أسباب 
نه يوفر الوقت والمال لجميع هذه إهذا النظام إذ سير رآية، في المحافظة على المتعهدة بالنقل أو السلطات الجم

 .األطراف المعنية

للنص القانوني من تفسيرًا  النقل البري الدولي قدموا بالفعل واضعي اتفاقيةوهناك سبب آخر هو أن 
، ) لالتفاقية6دة في المرفق الوار (التفسيريةالمالحظات فهذه . االتفاقيةتفسيرية في صلب إيراد مالحظات خالل 

بعض أحكام االتفاقية ومرفقاتها، وتصف بعض وهي تقدم إيضاحات ل .االتفاقيةتشكل جزءًا ال يتجزأ من 
التفسيرية ال تعدل وهذه المالحظات . اليومي لنظام النقل البري الدوليحسن السير الممارسات الموصى بها بشأن 

 .وضوحًاوأآثر دقة وهدفها ها أحكام االتفاقية ولكنها تجعل محتويات

 عندما ُوضعت 1975في عام " أمرًا واقعًا"بسرعة فائقة، وما آان اليوم وتحدث التغيرات التكنولوجية 
وال يؤثر ذلك على التقنيات الجمرآية فحسب، بل يؤثر أيضًا . االتفاقية، ال يسري بالضرورة في الوقت الحاضر

 ثمن البضائع ارتفاع ذلك، ومع تزايد إلىوباإلضافة .  التحايلقنياتحاويات وعلى تالسيارات والعلى صناعة 
 تقنيات تهريب استنباط، مما ينتج عنه ارتفاعهاالمهربة، وخاصة العقاقير المخدرة، أن أرباح المهربين يتزايد 

قل البري الدولي  النواتفاقيةونظرًا لهذه التطورات، يجب دائمًا تحديث نظام النقل البري الدولي .  التطورمتزايدة
 النقل البري الدولي، وإلى لجنة باتفاقية اللجنة اإلدارية المعنية إلىهد بهذه المهمة وقد ُع.  أساسه القانونيباعتبارها

 . (UNECE) بجنيفاألمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 . النقل البري الدوليالتفاقيةللهيكل اإلداري مخطط مجمل  أدناه، 2 في الشكل يردو

من آتّيب النقل البري الدولي نبذة عن الخطوات الرئيسية التي ينبغي  9-1 الفرع تقدم فيما يلي بموجبو
 .في نظام النقل البري الدوليالمتعاقدة أن تتخذها آافة األطراف 
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 الهيكل اإلداري التفاقية النقل البري الدولي: 2الشكل البياني 

 

 

أمين النقل البري
  الدولي

 أمانة النقل البري
  الدولي

 اللجنة االقتصادية ألوروبا
 لجنة النقل الداخلي
 المنظمة الحكومية

 الدول األعضاء في األمم المتحدة

 المنظمة الدولية
 ) من االتفاقية6المادة (

 المنظمة غير الحكومية
 متعهدو النقل وما إلى ذلك

 
 التأمين الدولي
 أو الضمان المالي

 المجلس التنفيذي للنقل
 البري الدولي

 المنظمة الحكومية
 تسعة أعضاء منتَخبين

ألف البلد البلد باء البلد جيم

القرار أو الموافقة
المشورة أو االستشارة
نظام التأمين الدولي أو الضمانة المالية

 السلطات الجمرآية

 الرابطة الوطنية

 الجهة المستخِدمة لبطاقة
 النقل البري الدولي

 السلطات الجمرآية

 الرابطة الوطنية

 الجهة المستخِدمة لبطاقة
 النقل البري الدولي

 السلطات الجمرآية

 الرابطة الوطنية

 الجهة المستخِدمة لبطاقة
 النقل البري الدولي

 اللجنة اإلدارية للنقل البري الدولي
 كوميةالمنظمة الح

 جميع األطراف المتعاقدة في اتفاقية
 النقل البري الدولي

ألمم المتحدة الفرقة العاملة التابعة للجنة ا
االقتصادية ألوروبا، والمعنية بالمسائل 

 )30ورقة العمل (الجمرآية المؤثرة على النقل 
 المنظمة الحكومية

 الدول األعضاء في األمم المتحدة

فريق االتصال المعني بالنقل البري
لشؤون الجمارك  جهاز مختَلط

 والنقل وما إلى ذلك

الدوليةالمنظمات الحكومية قسم من هيكل 
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 دولياللجنة اإلدارية للنقل البري ال 1-3-1

. لالتفاقية، هي أعلى هيئة تابعة االتفاقيةإن اللجنة اإلدارية، المكونة من جميع األطراف المتعاقدة في 
االقتصادية ألوروبا، ومقرها األمم المتحدة  تحت رعاية لجنة ، في الربيع والخريف،فهي تجتمع مرتين في العام

، وإتاحة الفرصة لجميع البلدان والسلطات التفاقيةافي جنيف، من أجل الموافقة على التعديالت المدخلة على 
اعتماد اثنين وعشرين وقد تم حتى اآلن . النظامسير المختصة والمنظمات الدولية المعنية لتتبادل اآلراء بشأن 

 .آما وافقت اللجنة على العديد من القرارات والتوصيات والتعليقات. 1975 لعام  النقل البري الدوليتعديال التفاقية

 المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي  1-3-2

 وهدفه هو تعزيز 1999قامت األطراف المتعاقدة في االتفاقية بإنشاء هذا المجلس التنفيذي في عام 
التعاون الدولي بين السلطات الجمرآية في تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي، وإيجاد هيئة دولية حكومية 

وهذا المجلس التنفيذي مكون . طبيق نظام النقل البري الدولي ونظام الضمان الدوليلإلشراف وتقديم الدعم في ت
 أعضاء تنتخبهم، بصفتهم الشخصية، الحكومات التي تكون أطرافًا متعاقدة في االتفاقية، ليعملوا بوالية 9من 

 .نامدتها عام

لمرآزيين لدفاتر النقل والمجلس التنفيذي مفوض ألمور من بينها اإلشراف على الطباعة والتوزيع ا
البري الدولي، ومراقبة نظام الضمان والتأمين الدولي، وآذلك تنسيق وتشجيع تبادل المعلومات السرية بين 

 .السلطات الجمرآية وسائر السلطات الحكومية

ويكون أمين النقل البري الدولي . ويتولى أمين المجلس تنفيذ قرارات هذا األخير، بمساعدة األمانة
 . في أمانة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروباعضوًا

وُتموَّل أنشطة المجلس في الوقت الحاضر عن طريق ضريبة ُتفرض على آل دفتر للنقل البري الدولي 
 .يوزع
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الفرقة العاملة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، والمعنية بالمسائل  1-3-3
 )30ورقة عمل (قل المؤثرة على النالجمرآية 

وذلك بشكل عام ، التي تعقد ما بين دورتين وثالث دورات في العام في جنيف،  العاملةتقوم الفرقة
.  للنقل البري الدولياإلدارية أعمال اللجنة بتزامن مع دورات لجنة إدارة اتفاقية النقل البري الدولي، بدعم

 الدول األعضاء في األمم المتحدة، وأمام المنظمات الدولية والمشارآة في هذه الفرقة العاملة مفتوحة أمام جميع
 .المهتمة باألمر

فهذه التعليقات . االتفاقيةأحكام  التعليقات على بعض باعتمادآما تقوم الفرقة العاملة، على نحو منتظم، 
 التفسيريةوالمالحظات ية مثل ما تلزمها مواد االتفاقبألطراف المتعاقدة في االتفاقية، لليست ملزمة قانونًا بالنسبة 

ومع ذلك فهي هامة فيما يتعلق بتفسير وتنسيق وتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي، ألنها تعبر عن توافق في . لها
نظام النقل البري الدولي تستخدم آراء الفرقة العاملة الممثلة فيها أغلبية األطراف المتعاقدة والهيئات الرئيسية التي 

لنقل البري الدولي للنظر فيها التفاقية ا اإلداريةترسل عادة إلى اللجنة ي تعتمدها الفرقة العاملة التالتعليقات و(
 ).والتصديق عليها

 فريق االتصال التابع للنقل البري الدولي 1-3-4

ذات الجمرآية بالمشاآل أنشأت هذا الفريق الفرقة العاملة التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا والمعنية 
، من أجل توفير آلية استشارية بين الحكومات األعضاء في هذه اللجنة االقتصادية، (WP.30)ة بالنقل الصل

واألطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي، والمنظمات المعنية غير الحكومية، لكي يتسنى رد الفعل 
دولي، والنهوض بأعباء نهج منسق دوليًا في بسرعة إزاء المشاآل الجديدة الناشئة في تطبيق نظام النقل البري ال

 . الوطنيىتنفيذ اتفاقية النقل البري الدولي على المستو

، وتساعده في ذلك أمانة لجنة األمم (WP.30)ويقدم فريق االتصال التقارير مباشرة إلى الفرقة العاملة 
 .المتحدة االقتصادية ألوروبا
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 حاليًانظام النقل البري الدولي المعمول به  1-4

عمل نظام النقل البري الدولي حاليًا، مع إشارة طريقة ، بشكل مبّسطتبين اإلجراءات الموصوفة أدناه، 
 الشكل). أدناه3نظر الشكل ا(خاصة إلى إجراءات الرقابة الجمرآية 

 نظام النقل البري الدولي المعمول به حاليًا: 3الشكل 
 
 
 

 

 

 تباع بطاقة النقل البري الدولي إلى

 الدخــول
 جمارك

 ة الدوليةالمنظم
 الضامنة

 حاملها

 تعاد بطاقة النقل البري الدولي إلى

 تفحص البضائع
 وتختمها

 تزيل األختام تنهي  المرورالثاني بـلد

 بلـد المرور
 األول

 المغادرة بلد بلد الوجهة

تقدم بطاقة النقل 
 البري الدولي إلى

 ألف

 باء

 جيم

 دال

هاء

 النقلتوزع بطاقة 
 البري الدولي على

 الجهة الوطنية
 الضامنة

عملية اإلفراجعملية اإلفراج

 عملية النقل البري الدولي

تفحص
األختام

 تعاد بطاقة النقل البري الدولي إلى

تفحص
األختام

تفحص
األختام

تفحص
األختام

بلـد المرور
 الثالث

الخــروج
جمارك جمارك

الدخــول الخــروج
جمارك

 الدخــول
 جمارك

الدخــول
جمارك

الدخــول
جمارك

 الخــروج
 جمارك

الخــروج
جمارك

 المغــادرة
 جمارك

تفحص
األختام

تفحص
األختام

تفحص
األختام

تفحص
األختام

تفحص
األختام

تفحص
األختام

عملية اإلفراجعملية اإلفراجعملية اإلفراج



 - 18 - إتفاقية النقل البري الدولي

 التصدير، تقوم الجماركإتمام إجراءات الذي يجري فيه مكان العند مكتب جمارك المغادرة، وهو عادة 
آما . الهيئة المتعهدة بالنقلالذي تملؤه النقل البري الدولي دفتر بفحص الشحنة على أساس المعلومات المقدمة في 

حدة وابقسيمة النقل البري الدولي واالحتفاظ دفتر تقوم الجمارك بختم مقصورة الشحنة وتقديم تقرير بذلك في 
وعند عبور . إلى متعهد النقل الذي يبدأ عملية النقلالدفتر عاد ُيو. المقابل لهاالعكب وتوثيق ) البيضاءالبطاقة (

 الدفترمن ) الخضراءالبطاقة (ثانية قسيمة حدود الخروج من ذلك البلد، تقوم الجمارك بفحص األختام وفصل 
القِسمين اللتين تكون السلطات الجمرآية قد مألتهما ن إ البلد إذ أن تغادرللناقلة ويجوز . المقابل لهاالكعب وتوثيق 

 .البري الدولي في ذلك البلد قد أنجزتتقدمان الدليل على أن عملية النقل 

 النقلأنها تعترف بأن عملية  أي ، البري الدوليالنقلة يعملبعد ذلك بتصفية وتقوم السلطات الجمرآية 
استعمال مثل  ،بالّرغم من أّن إجراءات أخرى( الّتالي لإلجراء قة سليمة طبًقا البري الدولي قد ُأْنِهَيْت بطري

على المكتب أي (عند الخروج مكتب الجمارك ):  قد ُتْسَتْعَمل أيًضا،الوسائل اإللكترونّية أو المكاتب المرآزّية
التي القسيمة  يقوم بمقارنة إلى مكتب المغادرة الذي) الخضراءالبطاقة (المفصولة القسيمة سال ربإيقوم ) الحدود

  وال تحفظات من جانب مكتب الخروج،اعتراضاتوإذا لم تكن هناك .  بها مبدئيًااحتفظالتي القسيمة تسلمها مع 
 .فإنه بإمكان السلطات الجمرآية أن تعلن تصفية عملية النقل البري الدولي

إلى مكتب لم تصل القسيمة إذا التي فصلها مكتب الخروج تحوي تحفظات، أو القسيمة أما إذا آانت 
عملّية يبعث على القلق إزاء حسن سير لدى الّسلطات الجمرآّية أّي سبب آخر آان  أو إذا ،لمغادرةعند االجمارك 

أن أيضًا ب ُيْخَبَراِن معنيانالالوطنية  الّنقل والجمعّية الّضامنة ومتعهد. داخلّييتم فتح تحقيق  ، البري الدوليالنقل
 ألسباب أخرى أنه أو ،على اإلطالقتحصل  أو لم ،التحفظاتقد تم إقرارها مع  ، البري الدوليالنقلة عملّينهاية 

وإذا آانت التفسيرات . وتطلب منها تفسيرات ، الدوليالبريعملّية النقل ذات حسن سير قد أّدت إلى الّشك في 
ري الدولي والتشريعات الوطنية لتحديد اتفاقية النقل البهذه األخيرة المقدمة ال ترضي سلطات الجمارك تطبق 

وإذا آان يبدو من المستحيل الحصول عليها من الشخص المسؤول قانونًا . الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك
 في اآلجال الجمعية الضامنة بأنه يجب عليها أن تسدد المبلغ المطلوبتخطر بصفة مباشرة فإن سلطات الجمارك 

 .المحددة في االتفاقية
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ويقوم مكتب الدخول . تخضع العملية لنفس النظام المطّبق في بلد المغادرة بلد مرور عابر آلفيو
ويباشر مكتب . النقل البري الدوليدفتر من قسيمة  بلد مرور عابر، بفحص األختام وسحب  آلالجمرآي في

عملّية النقل دئذ إعالن انتهاء ويجوز عن ،تمهيدًا لمراقبة نهائيةالقسيمتين وتجري مقارنة . الخروج عمله بالمثل
وفي بلد المقصد، إذا .  إلى اإلجراء المبين أعاله،مخالفاتوجود في حالة القسيمتان،  أو تخضع ، الدوليالبري

النقل البري بملء دفتر آان مكتب الدخول الواقع على الحدود هو أيضًا مكتب المقصد، يكون عليه أن يقوم 
تخزين أو تخليص (م نقلها إلى نظام جمرآي آخر عمسؤوًال عن البضائع المزويصبح بقسيمتين الدولي ويحتفظ 

وإذا تحتم نقل الشحنة إلى مكتب آخر في البلد يكون على مكتب الدخول أن ). وما إلى ذلكجمرآي عند االستيراد 
 .الوجهة النهائيةيعمل بمثابة مكتب دخول على الحدود ويصبح المكتب التالي داخل البلد هو مكتب 

اإلجراءات اإلدارية الوطنية وحقوق  إال أن ،ويجري تنفيذ النظام عادة على النحو الموضح أعاله
حتيال افإذا اشتبه أحد المكاتب بحدوث .  غير منقوصةالرقابة المكفولة لكل مكتب جمرآي ضالع في العملية تظل

بري الدولي، يكون من حقه أن النقل البدفتر أو خشي من حدوث تالعب أختامًا في حالة غير سوية أو وجد 
 . النقل البري الدوليعملّية، أو أن يقوم، إذا استوجب األمر بوقف يفحص البضائع

لكي يتسنى توفير ضوابط أآثر فعالية، يجوز للجمارك أن تقرر طريق نقل تسلكه المرآبات يجعل من و
ي أيضًا إنجاز الرحلة في غضون حد زمني وينبغ. تشافها بلوحة النقل البري الدولي التي يجب أن تحملهااآالسهل 
فيضان أو جليد أو عطل (لتزام بمواعيد أو مسالك السفر ألي سبب الوعلى متعهد النقل الذي ال يستطيع ا. معقول

نقل إلى األختام المكسورة، أو الحاجة (وفي الحاالت األشد خطورة . أن يكون قادرًا على تبرير موقفه) وهلم جرا
يكون على متعهد النقل أن يحصل على بيان ) ى مرآبة أخرى، أو دمار الشحنة التام أو الجزئيلإشحنة البضائع 

 .رسمي من أية سلطة محلية متيسرة، مستخدمًا التقرير المصدق عليه الوارد في بطاقة النقل البري الدولي

 . مصداقية التقاريروعلى أساس مثل هذا التقرير يجوز للسلطات الجمرآية أن تبدأ أي تحقيق الزم لتقييم
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 تطوير نظام النقل البري مستقبًال 1-5

 التطبيق العالمي لنظام النقل البري الدولي 1-5-1

يجري تعزيز نظام النقل البري الدولي تحت رعاية األمم المتحدة، لكي يكون متاحًا على أوسع نطاق 
عتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع ا .1984ففي عام . ممكن أمام جميع البلدان الراغبة في االستفادة منه

، يوصي بأن تقوم البلدان في شتى أرجاء العالم بدراسة إمكانية )79/1984( قرارًا (ECOSOC) لألمم المتحدة
ويوصي فضًال عن ذلك بأن تقوم . نظام النقل البري الدولي في تشريعاتها الوطنيةوإدراج  إلى االتفاقية، االنضمام

والمنظمات غير الحكومية، وال سيما اللجان االقتصادية التابعة الدولية ولية والمنظمات الحكومية المنظمات الد
 .نظام النقل البري الدولي آنظام عالمي للمرور العابر الجمرآيإقرار لألمم المتحدة، بتشجيع 

، اُتخذت إجراءات الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة قرارلهذا الوفًقا 
لنهوض بتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي في سائر البلدان إضافة إلى األطراف المتعاقدة حاليًا وعددها 67. 

وعدة حلقات دراسية وندوات إقليمية ودون إقليمية قد نظمت بالفعل في أوروبا وآسيا والشرق األوسط           
 .على التسهيالت التي توفرها االتفاقيةإلطالع الحكومات وصناعة التجارة والنقل 

وبصفة . الشرق األوسطوويجري العمل حاليًا على تمديد نطاق نظام النقل البري الدولي إلى آسيا 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية و ألوروبا، االقتصادية لجنة األمم المتحدة اتخاصة تقوم بهذا العمل أمان
لغربي آسيا لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  و،(UN ESCAP)الهادئ واالجتماعية آلسيا والمحيط 

(ESCWA)،  أحد األرآان األساسية لتحقيق نقل بري دولي فعال باعتبارهنظام النقل البري الدولي  تعززالتي 
وتدعم هذه الجهود عدة هيئات ومصارف دولية، مثل اللجنة األوروبية ومصرف . في آسيا والشرق األوسط

لتنمية اآلسيوي، تعتبر نظام النقل البري الدولي بمثابة عنصر هام لتسهيل النقل البري على طول طريق الحرير ا
 . أو في اإلقليم الفرعي من الميكونغ األآبر في الشرق األقصى من آسياةالتاريخي

 نظام النقل البري الدولي وإعداد البيانات اإللكتروني 1-5-2

مستمر وسوف للبيانات اإللكتروني عن طريق التجهيز في شتى أرجاء العالم  ةإن تبديل الوثائق الورقي
بشكل  سيؤّثر هذا االّتجاه.إلدارات الجمرآية والهيئات المتعهدة بالنقلليكتسب المزيد من األهمية أيضًا بالنسبة 

 .الّسلطات الجمرآّيةوعلى المستندات التي تستخدمها متزايد على إجراءات الجمارك 
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فهي، من ناحية، محكومة بقوانين تلزمها .  تواجه معضلة حقيقية سباب هي أن اإلدارات الجمرآيةواأل
 متزايد انتقادفهي موضع . ومن ناحية أخرى. تهريبال واالحتيالاإليرادات بأسلوب فعال، ومنع تحصيل بجمع و

بسبب عدم ) آالء الشحن وومثل المستوردين والمصدرين ومتعهدي النقل(المعترفة من األطراف التجارية 
 .تسهيلها اإلسراع بمعدل حرآة البضائع المشحونة

 الجمرآي االحتيالوإذا أخذنا في الحسبان قيود القوى العاملة في الجمارك واإلتقان المتزايد لطرق 
تكييف فضًال عن زيادة اإلنتاجية والضوابط الجمرآية سوى والتهريب، يبدو أنه ال يوجد أي بديل آخر 

 . باستخدام أحدث التكنولوجيات والمعالجة اإللكترونية للبياناتالّدولّيةالوطنية وءات اإلدارّية اإلجرا

 البري الدولي النقلبالحوسبة اإللكترونية لنظام  البري الدولي  النقلفي اتفاقيةاألطراف المتعاقدة أخذت 
النقل البري لنظام   اإللكترونيةحوسبةالأن ب تاعترف آما .االتفاقيةعملّية مراجعة من  ةثالثالالمرحلة برنامج في 

 : ما يلي ضوءعلىالدولي حتمّيًة 

السرعة الفائقة لتطور التكنولوجيا حاليًا، على أساس تكنولوجيات اإلنترنت والبطاقات  -
 الذآية، التي تؤثر خصوصًا على النقل والتجارة الدوليين؛

 و ك والممارسات التجارية؛الحاجة المتزايدة لتسحين فعالية إجراءات الجمار -

ضرورة مكافحة األنشطة االحتيالية التي يجب محاربتها بأآثر الوسائل مالءمة  -
 .وفعالية

وبالنظر إلى تعّدد وتنوُّع الهيكل اإلداري لألطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي والتي تفوق 
بيل قادرًا على العمل بأسلوب ال مرآزي ومرن للغاية الستين دولة، يجب أن يكون أي نظام محوسب من هذا الق

مثل إنشاء بنك معلومات دولي مرآزي تحت . على أساس القليل فقط من العناصر المعيارية المقبولة دوليًا
وهذه مهمة صعبة لكن مغرية سيتعين عليها تحقيق  .المراقبة الجمرآية وإدارة بيانات الضمانات من قبل الجمارك

: ولكن ليس هناك من شك.  في الربط مع نظام تكنولوجيا المعلومات للنقل البري الدولي القائم مستوا مناسب
فنظام النقل البري الدولي يجب أن يظل متمشيًا مع أحدث التطورات التقنية للمعالجة اإللكترونية للبيانات، التي 

وإذا لم يتسنَّ .  الجمارك والنقل والتجارةأحدثت بالفعل، وسوف تحدث بصفة متزايدة، تغييرًا عميقًا في آل أنشطة
ذلك فإن نظام النقل البري الدولي، وال سيما نظام دفتر النقل البري الدولي الورقي، سيصبح عقبة أمام نجاعة 

 .النقل والتجارة الدوليين وسيعّرض للخطر فعالية اإلجراءات والضوابط الجمرآية
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المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي، وآذلك المنظمات فيجب أن تتصدى لهذا التحدي آافة األطراف 
 .الوطنية والمنظمات الدولية، وأيضًا صناعة النقل

 االستنتاج 1-6

لقد أثبت نظام النقل البري الدولي، الذي أنشئ منذ أآثر من خمسين عامًا، آما أثبتت اتفاقية النقل البري 
ر جمرآي دولي، وقاما بدور هام في تسهيل التجارة والنقل الدوليين، ال الدولي، فعاليتهما الهائلة آنظام مرور عاب

 .سيما داخل أوروبا، ومؤخرًا أيضًا بين أوروبا والبلدان المجاورة

ومع الزيادة السريعة في حرآة المرور بين شرق وغرب أوروبا، وظهور العديد من البلدان المستقلة 
ى نظام النقل البري الدولي العابر أن يواجه تحديات جديدة لم يسبق حديثًا في وسط وشرق أوروبا، أصبح اآلن عل

في نفس الوقت، تواجه السلطات الجمرآية عددًا ال ُيحصى من عمليات االحتيال والتهريب الجمرآية، . لها مثيل
سبب الرسوم نتيجة لألحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتغيرة في آثير من البلدان في هذه المنطقة، وب

 .والضرائب الجمرآية المتزايدة بشدة

هذا باإلضافة إلى أن إدارة ومراقبة نظام النقل البري الدولي تطرحان مشاآل أمام سلطات الجمارك 
الوطنية، التي ما زالت، وال سيما في البلدان المستقلة حديثًا، تفتقر للخبرة الالزمة، ولما يكفي من الموظفين 

 .نالمدربين المالئمي

ولتفادي هذه التطورات غير المرغوبة، تفرض أحيانًا بعض الحكومات ومعها جهات فاعلة أخرى في 
نظام النقل البري الدولي تدابير أحادية الطرف من قبيل اشتراط ضمانات إضافية لعمليات المرور العابر للنقل 

ن مع أحكام وروح اتفاقية النقل البري البري الدولي أو استبعاد فئات معينة من السلع وهذان أمران ال يتماشيا
 .الدولي

ومع أن مثل هذه التدابير قد تكفل شيئًا من االرتياح المؤقت، فإنها على المدى الطويل سوف ال تقتصر 
على إغراء بلدان أخرى باستحداث تدابير مماثلة، بل أيضًا ستجعل التجارة الدولية والنقل الدولي أآثر تكلفة، وقد 

 .ة المطاف إلى االنهيار التام في نظام النقل البري الدولي دون وجود بديل صالح منظورتؤدي في نهاي

وتتيح اتفاقية النقل البري الدولي ذاتها بالفعل عددًا من التدابير لحماية المصالح المشروعة للسلطات 
ي يستغرقها هذا الجمرآية، مثل اشتراط خدمات المرافقة وتعيين طرق المرور العابر وتخفيض األوقات الت

 .ويجوز إعداد تدابير أخرى إذا رغبت في ذلك األطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي. المرور
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أما الحلول الثابتة الطويلة األجل فال يمكن إيجادها إال في عمل مشترك متضافر تقوم به آافة األطراف 
 ويتيح المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، وآذلك لجنة األمم .المعنية المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي

، )30ورقة العمل (المتحدة االقتصادية ألوروبا وفرقتها العاملة المعنية بالمشاآل الجمرآية ذات الصلة بالنقل 
 في تطبيق وقد أوضحت التجربة أن الحلول لكثير من المشاآل المستجدة حديثًا. منبرًا لمثل هذا التعاون والتنسيق

اتفاقية النقل البري الدولي، أمكن إيجادها داخل مختلف األجهزة والهيئات المنشأة في إطار هذه االتفاقية واللجنة 
 .االقتصادية ألوروبا

وهدف أمانة النقل البري الدولي، وآذلك اللجنة االقتصادية ألوروبا وأمانتها، هو مواصلة العمل في هذا 
لية جيدة األداء لزيادة تحسين التعاون والتنسيق بين األطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل االتجاه وإتاحة آلية دو

ومن الضروري استمرار تحسين اإلطار القانوني الذي يعمل في داخله نظام النقل . البري الدولي وصناعة النقل
 متمشيًا على الدوام مع متطلبات البري الدولي، وترشيد عمله لكي يكون نظام المرور العابر للنقل البري الدولي

 .صناعة النقل وسلطات الجمارك

واألمم المتحدة، باعتبارها منظمة عالمية، هي وديع اتفاقية النقل البري الدولي، وتكفل اإلطار والخدمات 
لماضية أن وقد أوضحت التجربة ا. الالزمة إلدارة هذه االتفاقية وتكييفها حيثما لزم األمر وفقًا للمتطلبات المتغيرة

اتفاقية النقل البري الدولي، آجزء من أعمال تسهيل النقل المضطلع بها في إطار اللجنة االقتصادية ألوروبا، قد 
خدمت مصالح جميع األطراف المعنية، سواء السلطات الجمرآية أو الهيئات المتعهدة بالنقل، وهناك ما يكفي 

 .لالعتقاد بأنها ستظل تخدمها في المستقبل

 علومات عن نظام النقل البري الدوليم 1-7

باإلضافة إلى آتيب النقل البري الدولي الحالي، المتوفر في شكل ورقي وفي شكل إلكتروني وبلغات 
 .عديدة، توجد عدة مصادر أخرى للمعلومات عن اتفاقية النقل البري الدولي واألطراف المتعاقدة فيها

ة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا علـى شبكـة وأشمل المصادر وأآثرها استيفاء هو موقع لجن
ويوفر هذا الموقع، . )http://tir.unece.org(اإلنترنـت الذي ُيدار باالشتراك بين اللجنة وأمانة النقل البري الدول 

ة عن إدارة وتطبيق اتفاقية النقل البري باإلضافة إلى نص آتيب النقل البري الدولي بلغات عديدة، معلومات حديث
آما يحتوي على آخر المعلومات عن التفسيرات القانونية التفاقية النقل البري . الدولي في آل األطراف المتعاقدة

الدولي، وعلى إخطارات الوديع، وعلى إجراءات المراقبة التي أدخلتها السلطات الجمرآية واللجنة اإلدارية للنقل 
ويحتوي أيضًا موقع اتحاد النقل البري الدولي على آل الوثائق والتقارير الصادرة بخصوص . ليالبري الدو

دورات اللجنة اإلدارية للنقل البري الدولي والفرقة العاملة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا والمعنية 
 ).باإلنكليزية والروسية والفرنسية(المخصص  وفريق خبرائها (WP.30)بالمشاآل الجمرآية ذات الصلة بالنقل 
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وباإلضافة إلى ذلك فإن أمانة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا لديها دليل دولي لنقاط االتصال في 
وهؤالء الخبراء من السلطات . مجال النقل البري الدولي في جميع البلدان التي تستخدم نظام النقل البري الدولي

والجمعيات الوطنية يجوز االتصال بهم بخصوص تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي على الجمرآية الوطنية 
والمعلومات عن نقاط االتصال في مجال النقل البري الدولي متاحة أيضًا على موقع اتحاد . المستوى الوطني

 األمم المتحدة آلمة السر يمكن الحصول عليها باالتصال بأمانة لجنة(النقل البري الدولي على اإلنترنت 
 ).االقتصادية ألوروبا أو أمانة النقل البري الدولي

وللجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وأمانة النقل البري الدولي سجل دولي بأجهزة الختم والطوابع 
 .الجمرآية وهو متاح فقط لالستخدام العصري من قبل السلطات الجمرآية

المتحدة االقتصادية ألوروبا والمجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، يمكن االتصال بأمانة لجنة األمم 
 :واألمانة العامة للنقل البري الدولي على العنوان التالي

 
 OFFICE 401-3, PALAIS DES NATIONS 
 CH-1210 GENEVA (SWITZERLAND) 
 TEL: +41-22-917-24 53; 
 FAX: +41-22-917-00 39 
 OR +41-22-917-06 14; 
 E-MAIL: TIREXB@UNECE.ORG. 
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 للنقل البري عدد بطاقات النقل البري الدولي الصادرة من االتحاد الدولي 1-8
 إلىمختلف الجمعيات الوطنية

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  البلد
 499 900 424 000 650 375 550 313 263 700 192 800 236 800  الروسياالتحاد

 5 500 5 000 950 3 900 1 1 300 3 600 4 000 أذربيجان
 50 100 0 150 100 150 0 األردن
 550 300 200 250 100 200 - أرمينيا
 3 000 2 000 000 3 000 2 2 200 2 000 1 000 إسبانيا
 47 000 43 000 000 56 000 91 90 000 97 000 79 600 إستونيا
 0 0 0 0 0 0 500 إسرائيل
 800 800 400 400 500 250 0 ألبانيا
 32 300 35 200 050 42 950 39 42 950 42 950 41 400 ألمانيا

 4 500 1 800 400 2 900 1 300 600 900 أوزبكستان
 324 000 266 000 000 251 500 222 000 190 200 000 184 000 أوآرانيا
 48 000 33 000 000 33 000 33 20 000 15 000 30 000 )الجمهورية اإلسالمية(إيران
 19 500 25 000 000 37 500 45 44 000 41 000 40 000 إيطاليا

 1 300 3 000 700 200 200 0 0 البرتغال
 500 800 200 1 300 1 1 150 2 200 2 400 لكسمبرغ/بلجيكا
 394 500 349 000 000 313 000 303 252 000 211 000 205 000 بلغاريا
 291 500 188 000 500 273 000 244 213 500 167 000 244 500 بولندا

 197 500 182 200 000 187 600 237 284 200 232 000 230 200 بيالروس
 689 000 589 000 000 544 000 419 412 000 327 200 336 000 ترآيا
 1 000 400 200 150 0 150 - نستانامترآ
 300 50 0 - - - - دجيكستانت

 0 0 0 0 0 0 0 تونس
 42 500 37 850 700 39 950 38 34 850 34 700 32 550  التشيكيةالجمهورية
 31 550 27 700 400 27 400 27 29 300 22 100 17 050  السابقةاليوغوسالفية مقدونيا جمهورية
 61 050 58 500 900 46 800 46 24 450 21 100 18 000 ملدوفا

 4 300 3 600 050 1 000 2  500 2 500 1 000 جورجيا
 1 000 300 600 2 100 5 6 550 6 350 7 350 الدانمرك
 397 200 514 700 300 486 900 472 462 600 363 800 333 000 رومانيا
 23 050 20 900 450 18 800 34 28 050 31 100 35 550 سلوفاآيا
 16 400 6 550 000 22 600 18 17 800 19 300 20 500 سلوفينيا
 1 200 1 550 500 1 400 3 2 600 5 200 4 900 السويد
 1 600 1 450 600 1 600 2 2 400 3 200 2 200 سويسرا
 800 1 500 900 300 1 900 1 400 700 سوريا
 8 800 - - - - - - صربيا
 - 5 000 350 5 050 2 1 400 700 - و الجبل األسود صربيا
 8 200 10 000 300 12 050 13 13 700 14 250 18 750 فرنسا
 13 300 17 200 300 16 050 20 19 700 20 300 17 000 فنلندا

 750 450 000 1 100 1 950 1 150 1 000 قبرص
 32 650 19 600 000 17 400 17 6 400 9 100 10 400 آازاخستان

 9 300 9 500 700 9 650 7 9 800 7 900 7 700 آرواتيا
 11 450 6 250 900 4 700 2 1 250 550 100 آرغستان
 0 300 50 500 0 0 500 الكويت
 50 0 0 50 50 - - لبنان
 105 500 90 000 000 91 500 154 132 000 124 300 127 500 التفيا
 165 000 151 600 700 148 200 327 299 500 275 900 247 000 ليتوانيا
 100 0 100 0 0 0 0 المغرب
 1 650 2 600 400 4 000 6 7 650 9 800 10 900 وأيرلندا الشماليةالعظمى بريطانيا مملكة
 0 - 150 - - - - منغوليا

 100 100 0 0 500 500 500 رويجالن
 14 150 21 700 850 19 900 20 18 100 21 000 15 100 النمسا
 35 800 34 300 900 44 650 67 95 450 123 500 150 600 هنغاريا
 21 000 15 600 200 22 600 22 30 950 33 350 46 450 هولندا
 30 700 33 200 500 40 600 23 29 400 22 000 20 000 اليونان

 - - - 800 1 400 700 - يوغسالفيا
 3 599 850 3 240 650 050 211 3 000 298 3 3 095 200 2 710 150 2 782 600 المجموع
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 الدولي النقل البريأدوار و مسئولّيات األطراف المعنية المشترآة في نظام  1-9

على أساس الّتعاون بين األطراف المتعاقدة زن مبني جيدة التواآلّية نظام ذي  الدولي إن نظام النقل البري
 –طراف آّل األتكون ساسّي أّن من األ إّنه  تسهيل طريقة العمل، ّضمانمع السهر على ،و قطاع المواصالت

 الوآاالت المتعهدة بالنقل و ، الّضامنة الوطنية الجمعّياتالدولي،  للنقل البريمجلس الّتنفيذيال ،حكومات
ملّخص لألدوار و مسئولّيات . حكام اتفاقية النقل البري الدولي وفًقا ألاواجباتهل استجابت – ّدولّيةالمنّظمات ال

 .هأسفلوجد ُت الدولي نظام النقل البريفي طراف األمختلف 

 مسؤولية الحكومة 1-9-1

 ؛)أي نشرها في الجريدة الرسمية( النقل البري الدولي وفقًا للقانون الوطني اتفاقيةقبول  -

 52المادة ) (الوديع(إيداع صك انضمام لدى مكتب األمم المتحدة القانوني في نيويورك  -
 ؛)من االتفاقية

 والجزء األول من 6المادة (تفويض المنظمة الوطنية أو المنظمات الوطنية الضامنة  -
 ؛) باالتفاقية9المرفق 

والجزء الثاني من  6المادة (تفويض أشخاص الستخدام دفاتر النقل البري الدولي،  -
 ؛) لالتفاقية9المرفق 

 من 45المادة (نشر قائمة بالمكاتب الجمرآية المؤهلة للقيام بعمليات النقل البري الدولي  -
 ؛)االتفاقية

 تدريب موظفي الجمارك في مجال تنفيذ اإلجراءات الجمرآية للنقل البري الدولي؛ -

الناقالت والحاويات الخاصة بالنقل إنشاء أو تعيين سلطة مسؤولة عن الموافقة على  -
 ؛)االتفاقية  من12المادة (البري 

، إذا أمكن عن طريق المكاتب ضامنةالوطنية الجمعية إرسال إلى المنظمة الدولية أو ال -
اإلقليمية أو المرآزية للمعلومات في شكل موحد فيما يتعلق بجميع دفاتر النقل البري 

االتفاقية بموجب المادة  من) 1 (1رك المقصد، وفقا للمادة الدولي التي تقدم في مكاتب الجما
ً   من1، المادة 10 ثالثا و المرفق 42 بأسرع وسائل االتصال : اآلجل المحدد(االتفاقية
 ، وإن أمكن يوميًا )الفاآس، البريد اإللكتروني، وما إلى ذلك(
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 :البري الدوليتقديم الوثائق والمعلومات التالية إلى المجلس التنفيذي للنقل  -

 نظام الضمان الدولي

نسخة مصدقة لالتفاق المكتوب أو أي صك قانوني آخر بين السلطات  -
والجمعيات الوطنية وأيضًا أية تعديالت مدخلة على ) الجمارك(المختصة 

 ؛)بأسرع ما يمكن: المهلة(االتفاق أو على الصك 

 أية تعديالت مدخلة نسخة مصدقة لعقد التأمين أو عقد الضمان المالي وأيضًا -
 ؛)بأسرع ما يمكن: المهلة(على العقد 

 ).بأسرع ما يمكن: المهلة(نسخة شهادة التأمين التي تجدد سنويًا  -

 مراقبة النفاذ إلى إجراء النقل البري الدولي

تفاصيل آل شخص مفوض من قبل المسؤولين المعتمدين الستخدام دفاتر النقل  -
 ؛)أسبوع واحد: المهلة(ه البري الدولي أو ُسحب ترخيص

قائمة آاملة وحديثة بكل األشخاص المفوضين من قبل المسؤولين المعتمدين  -
 31آل : المهلة(الستخدام دفاتر النقل البري الدولي أو الذين سحب ترخيصهم 

 ؛)ديسمبر من السنة وبأسرع ما يمكن/آانون األول

: المهلة (38فاقية وفقًا للمادة تفاصيل استبعاد آل شخص من اإلفادة من منافع االت -
 إجراءات المراقبة الوطنية).أسبوع واحد

تفاصيل أي إجراءات مراقبة وطنية يعتزم المسؤولون الوطنيون المعتمدون  -
 ).بأسرع ما يمكن: المهلة( مكررًا 42اتخاذها وفقًا للمادة 
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 مسؤولية الجمعية الوطنية الضامنة 1-9-2

و تتعهد بتسديد مبالغ رسوم م مع السلطات الجمرآية الوطنية؛ التزا) اتفاق(إبرام عقد  -
التخلف عن التسديد، تكون لى أية فائدة عإلى أو التصدير، باإلضافة االستيراد وضرائب 

مستحقة بموجب القوانين واللوائح الجمرآية للبلد الذي لوحظت فيه مخالفة فيما يتعلق 
نية مسؤولة قانونيًا عن تسديد هذه المبالغ على وستكون الجمعية الوط. النقل البري الدوليب

 ؛ وباالشتراك مع األشخاص المستحقة منهم المبالغ المذآورة أعالهانفراد

إبرام اتفاق مكتوب بخصوص طريقة عمل نظام الضمان الدولي مع منظمة دوليـة  -
) ـد الموجودحاليًا يقـوم االتحاد الدولي للنقل البري بإدارة نظـام الضمان الدولي الوحي(
 ؛) مكررًا2-6-0المذآرة التفسيرية (

 ةحّملالمت المسؤوليات وسوف يغطي هذا الضمان) 1، الفقرة 6المادة (العمل آضامن  -
بالعمليات الجارية بموجب بطاقات نقل بري دولي صادرة من جمعيات باإلرتباط مع 

 ا؛أجنبية منتسبة إلى نفس المنظمة الدولية المنتسبة هي ذاتها إليه

المستوفين الحد األدنى للشروط بطاقات نقل بري دولي إال لألشخاص إصدار  -
الذين لم يكن دخولهم إلى نظام ) ، الجزء الثاني9 و المرفق 1، الفقرة 6المادة (والمتطلبات 

النقل البري الدولي قد رفضته السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة التي يكون 
 ؛)1، الفقرة 6المادة ( أو مستقرًا فيها الشخص المعني مقيمًا

عقد إعالن التزام مع الوآالة المتعهدة بالنقل التي تطلب دفاتر النقل البري الدولي  -
 ؛)وبإمكان الجمعية الضامنة أن تشترط وجود ضمان أو إيداع مصرفي(

 إصدار بطاقات النقل البري الدولي على أساس نظام إدارة المخاطر؛ -

 جميع التدابير الالزمة اتخاذبالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة، على أن تعمل،  -
 )مكرر 42الماّدة (الصحيح لبطاقات النقل البري الدولي االستعمال لضمان 

 :إرسال الوثائق والمعلومات التالية إلى الهيئة القومية المعتمدة -
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 نظام الضمان الدولي

لضمان المالي وأيضًا أي تعديالت نسخة مصدقة من عقد التأمين أو عقد ا -
 ؛)بأسرع ما يمكن: المهلة(مدخلة على العقد 

 ).بأسرع ما يمكن: المهلة(نسخة من شهادة التأمين التي تجّدد سنويًا  -

 مراقبة النفاد إلى إجراء النقل البري الدولي

المعلومات عن آل شخص يطلب التصريح من السلطات المختصة الستخدام  -
  البري الدولي؛دفاتر النقل

قائمة آاملة وحديثة بكل األشخاص المفوضين من قبل السلطات المختصة  -
 31آل : المهلة(الستخدام دفاتر النقل البري الدولي أو الذين سحب ترخيصهم 

 آانون 31ديسمبر من آل سنة خالل األسبوع األول بعد تاريـخ /آانون األول
 ).ديسمبر/األول

 لمتعهدة بالنقلمسؤولية الوآالة ا 1-9-3

يضع الشروط الالزمة الستعمال دفاتر (عقد إعالن التزام مع الجمعية الوطنية الضامنة  -
 ؛)النقل البري الدولي

الحصول على شهادة الموافقة المتعلقة بالناقالت والحاويات البرية، التي يجب أن  -
 ُتصدرها سلطات التفتيش الوطنية المختصة؛

 من 16المادة (ي الدولي على الناقالت والحاويات البرية إلصاق لوحة النقل البر -
 ).االتفاقية

 )االتحاد الدولي للنقل البري: وهي حاليًا(مسؤولية المنظمة الدولية  1-9-4

الحصول على تصريح لتولي مسؤولية التنظيم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سيره،  -
 ؛) من االتفاقية6 مكررًا من المادة 2الفقرة (و تمنحه اللجنة اإلدارية للنقل البري الدولي، 

 الحصول على موافقة الجمعية الوطنية الضامنة عن طريق تأمين أو ضمان دولي؛ -

 و تقديم دليل الدوليعقد الضمان من د السلطات المختصة بنسخ مصّدق عليها ّيزوت -
 ؛تغطية ضمانعلى 
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دولي مع الجمعيات الوطنية إبرام اتفاقات مكتوبة بشأن تشغيل نظام الضمان ال -
 ؛) مكررًا2-6-0المذآرة التفسيرية (الضامنة، 

الحصول على تصريح طبع وتوزيع بطاقات النقل البري الدولي، الذي تمنحه اللجنة  -
 ؛)8من المرفق ) ب(10المادة (اإلدارية للنقل البري الدولي 

، يعكس التصريحات يبرم اتفاق خطي مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا -
و ينص على أن تفي ) ب (10 ، المادة 8أو المرفق / مكررا و2.6الممنوحة وفقا للمادة 

المنظمة الدولية باألحكام ذات الصلة من االتفاقية، وأن تحترم اختصاصات األطراف 
 المتعاقدة في االتفاقية وأن تمتثل لقرارات اللجنة اإلدارية وطلبات المجلس التنفيذي النقل

وبالتوقيع على االتفاق، تؤآد المنظمة الدولية أنها تقبل المسؤوليات التي . البري الدولي
 ). ً)ب (10.8 و 2- مكررا2-6-0المذآرة التفسيرية (يفرضها التصريح 

إبالغ جميع الجمعيات الوطنية الضامنة والسلطات الجمرآية الوطنية علمًا بقبول  -
 جمعيات ضامنة جديدة؛

كامل البيانات ب ، على أساس سنوّي،السلطات المختصة دّيزو الضمان و تإدارة نظام -
 ة؛معّلقالمدفوعة و ال ،لعدد المطالبات المقامة

إدارة نظام بطاقات النقل البري الدولي، وضمان الطباعة المرآزية لدفاتر النقل البري  -
 :الدولي وتوزيعها على الجمعيات الوطنية الضامنة

 بطاقات النقل البري الدولي؛خطر تزوير من  المعقولة لتقليل خذ آّل االحتياطأ -

 أخطاء أو نقص بوثيقة التي فيهاخذ العمل الّتقويمّي المناسب في القضايا أ -
 بطاقات النقل البري الدولي، أظهرتهاقد ،  الّدولّيةالجمارك

 حّددت  التيو اإلجراءاتاألحكام السلطات المختصة بالمعلومات عن  دّيزوت -
 ؛ الّضامنة الوطنيةالجمعّياتإصدار بطاقات النقل البري الدولي من طرف 

بطاقات النقل البري السلطات المختصة بالبيانات اإلحصائّية على عدد  دّيزوت -
 ؛ إلى آّل طرف متعاقدةالموّزعالدولي 



 - 31 - إتفاقية النقل البري الدولي

صدر بالمنّظمة اإلبتفاصيل سعر للنقل البري الدولي   المجلس التنفيذيدّيزوت -
 بطاقات النقل البري الدولي؛  منّية لكّل نوعالّدول

، مثل، المهتمة باألمرلدعم تدريب موظفي األطراف  و خبرته خدماتةعرض  -
 الجمعيات الوطنية؛

من  10أنشأ وفقا للمرفق  بطاقات النقل البري الدولي، نظام تحّكم إلكترونّي لديري -
 :اإلتفاقية خصوصا

 ؛ الّنظامهاواجهالتي يات المختصة بالمشاآل يخبر األطراف المتعاقدة و السلط -

يزّود السلطات المختصة باإلحصاءات و البيانات على أداء األطراف المتعاقدة  -
 فيما يخّص نظام الّتحّكم اإللكترونّي؛

إدارة  أداةآ فاعلّيته لتحسينيحاول باستمرار تحسين نظام الّتحّكم اإللكترونّي  -
 ؛حتيالاإل ة و مكافحالمخاطر

ملحق ال(اللجنة اإلدارية للنقل البري الدولي  في جلسات ه يشارك بدور،آمراقبيعمل  -
 من 5 الفقرة ،11 الماّدة ،8ملحق ال(المجلس التنفيذي , )من االتفاقية) الثاني (1 الماّدة ،8

ائل الفرقة العاملة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، والمعنية بالمس ،)االتفاقية
 فريق االتصال المعني بالنقل البري؛و ) WP.30(الجمرآية المؤثرة على النقل 

 :خصوصا المجلس التنفيذي،يشارك في أنشطة  -

 تسوية المنازعاتلتسهيل المجلس التنفيذي ى تدعيشارك في القضايا حيث ُيس -

 لة عنمتك المعلومات الكاملة و المالمجلس التنفيذي، بناء على طلب ،يزّود -
بشرط أن ال يخالف هذا الّطلب القانون النقل البري الدولي،  نظام إشتغال

 ؛.خ إل،البياناتسرية بخصوص حماية 

 مشكلًة تتضّمن األنشطة المحتالة أو ّةيالمجلس التنفيذي بأفوًرا يبلغ  أن -
 النقل البري الدولي؛ االتفاقية لها عالقةّصعوبات أخرى 

آتابة النقل البري  المنتظمة مع غير رسمّيةال لالجتماعات وفرمتأن يكون  -
 الدولي؛
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، المادة 8 للمرفقوفًقا األمين العام للنقل البري الدولي، مسؤولية المجلس الّتنفيذّي و  1-9-5
 اتفاقية النقل البري الدولي من 10

ضمن واجبات من  المجلس التنفيذي، ،لهذا الغرض. يشرف على تطبيق االّتفاقّية -
 خاّص إنتباهيعطي . مثال ، الميدان علىزياراتيدير  ،استفتاءاتب ، يقمعّيناتأخرى، يعّد 

 :للمجاالت التالية

 ؛ المرآباتمطابقة -

 الوطنية؛تصريح الجمعّيات  -

 ؛اإلجهاضو   اإلنهاء إجراءاتمطابقة -

طلب الّدفع من األشخاص المسئولين مباشرة  وية،  إجراءات قانوناتخاذ ؛تمييز -
 النقل البري الدولي؛ خرقحالة عن 

 و 38لماّدة ل وفقا النقل البري الدولي،االستبعاد و االنسحابات من إجراء  -
 من اتفاقية النقل البري الدولي؛ الجزء الثاني ،9ملحق ال

 إلتفاقية النقل البري الدولي؛تنفيذ الّتعديالت  -

 اتها؛ و ملحقلالتفاقيةالّرسمّية الّثالث  اللغاتطابق ت -

 42الماّدة ( من قبل أّي طرف متعاقد ةالمراقبة الجديدة المأخوذ تدابيربتزام لإلا -
 ؛)مكررة

المجلس  يفحص و يسأل ،لهذا الغرض.  الدوليالّضماننظام  سيرعلى اإلشراف  -
 للضمانات و شهادات الوثيقة الوطنية الدولي،عقد الضمان ) حيثما لزم األمر (التنفيذي

 أيًضا المنّظمة الّدولّية أن تزّود على أساس لمجلس التنفيذيايطالب . الضمان الّسنوّية
 ة؛معّلقالمدفوعة و ال ،كامل البيانات لعدد المطالبات المقامةب ،سنوّي

 ؛ إنجاز المهام المسندة إليه من قبل اللجنة اإلدارية -
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 اإلشراف على مرآزية الطباعة والتوزيع لبطاقات النقل البري الدولي على الجمعيات -
بطاقة   مطابقةمتابعة مور،األ جملة منضمن هذا يت. الوطنية التي تقوم به المنظمة الدوليـة

  تعديالتتّي تزويد الموافقة الّتمهيدّية أليمع  اإلتفاقيةوفقًا الشتراطاتالنقل البري الدولي 
 البطاقة؛ على شكل تقع

ن المعلومات بين تنسيق وتشجيع تبادل االستخبارات والمعلومات السرية وغيرها م -
ي  البري الدوللنقلالمجلس التنفيذي ليعمل . السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة

ّتجارب االّتجاهات الجديدة و طرق و المعرفة السلطات المختصة لتبادل على تشجيع 
 ،اتَتَلقَّى مثل هذه المعلومُي مّابمجّرد . ألفضل الممارساتباإلضافة إلى أمثلة االحتيال 

 ها؛وّلي االهتمام بنشرت و يهاآمستودعي  البري الدوللنقلالمجلس التنفيذي ليعمل 

تنسيق وتشجيع تبادل المعلومات بين السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة  -
 المراقبةنظام بخصوص  ، على سبيل المثال،يتضّمن هذا. والجمعيات والمنظمات الدولية

  أفضل الممارسات، الى غير ذلك؛أمثلة عن ،اإللكترونّي

تسهيل تسوية المنازعات بين األطراف المتعاقدة والجمعيات وشرآات التأمين  -
  و، الحميدة للّتوّسطهمساعيي  البري الدوللنقلالمجلس التنفيذي لستخدم ي. والمنظمات
 ؛أّي نزاعتسوية مساعدة في ال ، مناسبحيثما هو

آية واألطراف األخرى المهتمة والمعنية بنظام دعم تدريب موظفي السلطات الجمر -
 النقل البري الدولي؛

االحتفاظ بسجل مرآزي بشأن تزويد األطراف المتعاقدة بالمعلومات عن جميع القواعد  -
واإلجراءات المقررة بشأن إصدار بطاقات النقل البري الدولي من الجمعيات، بقدر ما هـي 

 ؛9تطلبات المبينة بوضوح في المرفق متعلقة بالحد األدنى من الشروط والم

حساسية هذه مدى  في االعتبار اأخذبطاقات النقل البري الدولي، سعر يقوم بمتابعة  -
 .القضّية

يكون اّلذي ي، األمين العام للنقل البري الدولي،  البري الدوللنقليقوم بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي ل
وستساعد هذا األمين العام أمانة تابعة لنظام النقل .  التابعة لألمم المتحدةعضوًا في اللجنة االقتصادية األوروبية
 .البري الدولي تقرر حجمها اللجنة اإلدارية
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 1975 النقل البري الدولي، اتفاقية 2

أغسطس / آب12، في تاريخ 1975يتضمن هذا القسم النص الكامل التفاقية النقل البري الدولي لعام 
 .1975 هذا القسم حذو تخطيط هيكل اتفاقية النقل البري الدولي لعام ويحذو تخطيط. 2006

 من االتفاقية، فقد ُأدرجت 7 وفي الجزء الثالث من المرفق 6 الواردة في المرفق المذآرات التفسيريةأما 
ووفقًا ألحكام . 6مع ذلك بعد األحكام التي تشير إليها في االتفاقية، باستثناء الرسوم البيانية الواردة في المرفق 

آما تصف ممارسات .  من االتفاقية، تفسر هذه المذآرات بعض أحكام االتفاقية ونصوص مرفقاتها43المادة 
 .معينة موصى بها

وال تتضمن المذآرات التفسيرية أي تعديل ألحكام هذه االتفاقية أو نصوص مرفقاتها، بل تقتصر على 
 من هذه 12وبالنظر خاصة إلى أحكام المادة .  دقة ووضوحًامجرد تحديد محتوياتها ومعناها ونطاقها بأآثر

 فيما يتعلق بالشروط التقنية الالزمة للموافقة على الناقالت البرية الخاصة بالنقل بموجب الختم 2االتفاقية ومرفقها 
 األطراف الجمرآي، تحدد المذآرات التفسيرية، حيثما آان ذلك مالئمًا، تقنيات التشييد التي ينبغي أن تقبلها

آما تحدد المذآرات التفسيرية، حيثما آان ذلك مالئمًا، تقنيات التشييد . المتعاقدة باعتبارها ممتثلة لتلك األحكام
 .المخالفة لتلك األحكام

 تطور مع مراعاة ومرفقاتها االتفاقيةوهكذا تتيح المذآرات التفسيرية وسيلة لتطبيق أحكام هذه 
 .صاديةالتكنولوجيا والمتطلبات االقت

أما التعليقات الواردة في آتيب النقل البري الدولي، . أحكام االتفاقية المتعلقة بهابعد  التعليقات وُأدرجت
إال أنها ذات أهمية فيما يتعلق . 1975ليست ملزمة قانونًا لألطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي لعام ف

 النقل البري الدولي التفاقيةرًا ألنها تعبر عن وجهات نظر اللجنة اإلدارية  وتنسيقها وتطبيقها، نظاالتفاقيةبتفسير 
 االقتصاديةالنقل والتابعة للجنة األمم المتحدة ب ذات الصلة الجمرآية بالمشاآل، والفرقة العاملة المعنية 1975لعام 

  .ألوروبا، آما هو مبين بشأن آل تعليق
 TRANS/GE.30/55}من الوثيقة  40الفقرة {
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 1975ي، ـري الدولـل البـة النقـمتن اتفاقي 2-1
 )بما في ذلك المذآرات التفسيرية والتعليقات بشأنها(

 االتفاقية المعنية بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي
 )1975، تفاقية النقل البري الدوليا(

 إن األطراف المتعاقدة

 لي للبضائع بواسطة المرآبات البرية،إذ ترغب تسهيل النقل الدو

 أن تحسين أحوال النقل يشكل أحد العوامل األساسية لتنمية اعتبارهاوإذ تضع في 
 التعاون فيما بينها،

وإذ تعلن أنفسها محبذة تبسيط وتنسيق الرسميات اإلدارية في مجال النقل الدولي، وال 
 سيما على الحدود،

 :قد اتفقت على النحو التالي

 ل األولالفص

 أحكام عامة

 تعاريف)  أ(

 1المادة 

 :ألغراض هذه االتفاقية

، نقل البضائع من مكتب جمارك مغادرة إلى "عملية النقل البري" سوف يعني المصطلح  )أ(
، المبين في "إجراء النقل البري الدولي"مكتب جمارك مقصد، بموجب اإلجراء المسمى 

 ،االتفاقيةهذه 
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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جزءًا من النقل البري الدولي ينعقد في طرف " عملية النقل البري الدولي"تعني عبارة  )ب(
إلى مكتب جمارك ) في الطريق(متعاقد من مكتب جمارك في نقطة المغادرة أو الدخول 

 ؛)في الطريق(المقصد في نقطة الوصول أو الخروج 
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21عديل الت{

 ) ب(1مذآرات تفسيرية للمادة 

أنه، حيثما تقع عدة مكاتب جمرآية للمغادرة أو الوصول في ) ب(1تعني المادة  ) ب (0-1
. بلد أو عدة بلدان، يمكن إجراء أآثر من عملية نقل بري دولي في طرف متعاقد

ظروف، يعتبر الجزء الوطني من النقل البري الدولي الذي أجري بين وفي هذه ال
مكتبين جمرآيين متعاقبين، بصرف النظر عما إذا آانا مكتبي مغادرة أو وصول 

 ".، عملية نقل بري دوليعبورأو 
 تشرين أول  فيالنفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.25التعديل {

 }2005أآتوبر /األول

أن المرآبة البرية أو مجموعة المرآبات أو " بداية عملية النقل البري "تعني عبارة )ج(
) في الطريق(الحاوية قد عرضت ألغراض الرقابة على مكتب جمارك المغادرة أو الدخول 

ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة وأن مكتب الجمارك قبل بطاقة النقل 
 البري الدولي؛

 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

أن المرآبة البرية أو مجموعة المرآبات " انتهاء عملية النقل البري الدولي"تعني عبارة  )د(
في (أو الحاوية قد عرضت ألغراض الرقابة على مكتب جمارك المقصد أو الخروج 

 لخاصة بها؛ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي ا) الطريق
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

اعتراف سلطات الجمارك بأن " اإلفراج عن عملية النقل البري الدولي"تعني عبارة  ) ه(
وهو ما تثبته . عملية النقل البري الدولي قد أنهيت بشكل صحيح في طرف متعاقد

اس مقارنة البيانات أو المعلومات المتاحة لمكتب جمارك السلطات الجمرآية على أس
والبيانات أو المعلومات المتاحة في مكتب جمارك ) في الطريق(المقصد أو الخروج 

  ؛)"في الطريق(المغادرة أو الدخول 
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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، الرسوم الجمرآية " أو التصديراالستيرادوم وضرائب رس"سوف يعني المصطلح  )و(
وآافة الرسوم األخرى، والضرائب والمصروفات والتكاليف األخرى، التي يجري 

 أو تصدير البضائع، ولكنها ال تشمل المصروفات استيرادتحصيلها عن أو بشأن 
 .والتكاليف المقتصرة في مبلغها على التكلفة المقدرة للخدمات المقدمة

 1التفسيرية المتعلقة بالمادة مذآرات ال

، آافة 1من المادة ) و(تعني المصروفات والنفقات المستثناة في الفقرة الفرعية  )و(0-1
المبالغ، ما عدا رسوم وضرائب االستيراد أو التصدير، التي تفرضها األطراف 

رة في وسوف تكون هذه المبالغ مقتص. المتعاقدة عن أو بشأن االستيراد أو التصدير
مقدارها على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ولن تمثل حماية غير مباشرة 

فهذه . للمنتجات المحلية أو ضريبة على الواردات أو الصادرات ألغراض مالية
 :المصروفات ولنفقات تشمل عدة موضوعات من بينها مدفوعات بشأن

 شهادات المصدر إذا آانت مطلوبة للمرور العابر، -

 لتحاليل التي تجريها مختبرات الجمارك ألغراض المراقبة،ا -

عمليات التفتيش الجمرآي وعمليات التخليص األخرى التي يجري  -
 .إنجازها خارج ساعات العمل العادية أو بعيدًا عن مكاتب الجمارك

عمليات التفتيش التي تجري ألسباب صحية أو بيطرية أو باثولوجية  -
 .نباتية

 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

على أية مرآبة برية ذات محرك " مرآبة برية "سوف ال يقتصر معنى المصطلح  )ز(
  بها،لالقترانآهربائي، بل يشمل أيضًا أية عربة مقطورة أو شبه مقطورة مصممة 

ات مترابطة تسافر على ، مرآب"مجموعة مؤتلفة من المرآبات"سوف يعني المصطلح  )ح(
 الطريق آوحدة،

عربة رافعة أو صهريج متحرك (صنف من معدات النقل " حاوية"سوف يعني المصطلح  )ط(
 ):أو جهاز آخر مماثل



 - 40 - إتفاقية النقل البري الدولي

  البضائع،احتواءمغلف آليًا أو جزئيًا ليشكل مقصورة أعدت لغرض  ‘1‘

  المتكرر،ماللالستعوذو ميزة دائمة وبالتالي قوي بما يكفي ليكون مناسبًا  ‘2‘

ومصمم خصيصًا لتسهيل نقل البضائع بأسلوب واحد أو أآثر من واحد من  ‘3‘
 أساليب النقل بدون إعادة شحن وسطي،

 السريع، وخاصة عند تحويله من أسلوب نقل إلى االستعمالومصمم ألغراض  ‘4‘
 آخر،

 ومصمم بحيث يسهل ملؤه وتفريغه، ‘5‘

  أآثر،وله حجم داخلي سعته متر مكعب أو ‘6‘

 بمثابة حاويات" األجهزة القابلة للتفكيك"وتعتبر 

 ) ي(1مذآرات تفسيرية للمادة 

، مقصورة شحن ليست مزودة بمحرك آلي "جهاز قابل للتفكيك"يعني المصطلح  ) ي (0-1
ويكون هيكلها المعدني مع اإلطار . ومصممة خصيصًا لنقلها على مرآبة برية

ويشمل أيضًا جهاز تبادل في . لهذا الغرضالتحتي للجهاز مكيفًا بصفة خاصة 
شكل مقصورة شحن مصممة بصفة خاصة للنقل المزدوج بالطرق البرية والسكك 

 .الحديدية
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 1ّ) ي(1مذآرات تفسيرية للمادة 

 في إليهامطبق على المعدات واألجهزة المشار آما هو " مغلف جزئيًا"المصطلح  ‘1‘) ي (0-1
 متعلق باألجهزة المكونة عمومًا من أرضية 1 من المادة ‘1‘) ي(الفقرة الفرعية 

آما أن . وبنية فوقية تفصل مساحة شحن مساوية لتلك المساحة الموجودة في حاوية
. و األماميةالحاويات من هذا النوع قد تتضمن واحدًا أو أآثر من الجدران الجانبية أ

وهذا . وفي بعض الحاالت ال يوجد سوى سقف واحد مربوط إلى األرضية بأعمدة
آالسيارات (النوع من الحاويات مستعمل بصفة خاصة لنقل البضائع الضخمة 

 ).مثًال
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد حيث يبدأ "لمغادرةمكتب جمارك ا"يعني المصطلح  )ي(
النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع بموجب إجراء النقل البري 

 الدولي،
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

ابع لطرف متعاقد حيث ، أي مكتب جمارك ت"مكتب جمارك المقصد"يعني المصطلح  )ك(
ينتهي النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع بموجب إجراء النقل البري 

 الدولي،
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد يجري "مكتب جمارك في الطريق"يعني المصطلح  )ل(
 أو تصدير مرآبة برية أو مجموعة مرآبات أو حاوية في سياق عملية استيرادبواسطته 

 نقل بري دولي،
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

  على السواء،واالعتباري، الشخصين الطبيعي "شخص"يعني المصطلح  )م(

ل البري الدولي الشخص الذي صدرت له بطاقة نقل بطاقة النق" حامل"يعني مصطلح  )ن(
بري دولي وفقًا ألحكام االتفاقية ذات الصلة، والذي صدر نيابة عنه إعالن جمرآي في 
شكل بطاقة نقل بري دولي تبين رغبته في وضع بضائع تحت إجراء النقل البري الجوي 

آبة البرية أو ويكون هذا الشخص مسؤوًال عن عرض المر. في مكتب جمارك المغادرة
مجموعة المرآبات أو الحاوية ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بها 
على مكتب جمارك المغادرة، ومكتب الجمارك في الطريق ومكتب جمارك المقصد، وعن 

 ؛"المراعاة الواجبة ألحكام االتفاقية األخرى ذات الصلة
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذ حيز دخل ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

، أي شيء ثقيل أو ضخم ال يجري عادة نقله "بضائع ثقيلة أو ضخمة"يعني المصطلح  )س(
 في مرآبة مغلقة أو حاوية مغلقة بسبب وزنه أو حجمه أو طبيعته،

، جمعية وافقت عليها سلطات الجمارك التابعة لطرف "جمعية ضامنة"يعني المصطلح  )ع(
 . آفالة لصالح األشخاص مستعملي إجراء النقل البري الدوليعتبارهابامتعاقد 
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 النطاق)  ب(

 2المادة 

سوف تنطبق هذه االتفاقية على نقل البضائع، بدون إعادة شحن وسطي، في مرآبات 
برية أو مجموعة من المرآبات أو في حاويات عبر واحد أو أآثر من الحدود بين مكتب جمارك 

ألطراف المتعاقدة، ومكتب جمارك مقصد تابع لطرف آخر أو لنفس الطرف، مغادرة تابع ألحد ا
 .شريطة أن يجري بالطرق البرية جزء من الرحلة بين بداية ونهاية عملية النقل البري الدولي

 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 المذآرات التفسيرية

 على أنه يجوز أن تبدأ وتنتهي في نفس البلد أي عملية بموجب بطاقة 2تنص المادة  0-2-1
وفي . نقل بري دولي، بشرط أن يجري إنجاز جزء من الرحلة في أرض أجنبية

هذه الحاالت ليس هناك ما يمنع سلطات جمارك بلد المغادرة من أن تطلب، 
 تأمين إعادة باإلضافة إلى بطاقة النقل البري الدولي، وثيقة وطنية مقصود بها

ومع ذلك يوصي بأن على السلطات الجمرآية أال . استيراد البضائع بدون جمارك
تصر على استعمال مثل هذه الوثيقة، بل تقبل بدًال منها مصادقة مالئمة موقعة على 

 .بطاقة النقل البري الدولي

، إال إذا ال تسمح أحكام هذه المادة بنقل البضائع تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي 2-2-0
فهي ال تحدد الجزء من الرحلة . آان إنجاز جزء من الرحلة يجري بالطرق البرية

الذي يجب أن يجري برًا، بل يكفي أن يحدث ذلك من نقطة ما بين بداية ونهاية 
إال أنه قد يحدث ألسباب غير منظورة ذات طابع تجاري أو . النقل البري الدولي

من الرحلة بطريق بري رغم نوايا الراسل عرضي، أنه ال يمكن إنجاز أي جزء 
وفي هذه الحاالت يكون على األطراف المتعاقدة أن تقبل بطاقة . في بداية الرحلة

 .النقل البري الدولي، وأن تظل مسؤولية الجمعيات الضامنة قانونًا سارية المفعول
 }2002 مايو/أيار 12 في النفاذدخل حيز  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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 2تعليق على المادة 

 ال بطاقات النقل البري الدوليماستع

 بطاقات النقل البري الدولي لرحالت تتم آليًا استعماليحدث في بعض المناسبات 
مثًال من مكتب في داخل البلد إلى مكتب خروج على الحدود، (داخل بلد واحد 

رض الحصول على وذلك لغ) بدون تقديم البطاقة عند الدخول إلى البلد الذي يليه
 .حتياليةاأختام جمرآية ألغراض 

 الدولي للنقل البري بإحاطة سلطات الجمارك الوطنية علمًا بمثل االتحادويتعهد 
  الحاالت. هذه

  من الوثيقة65و 64، والفقرتان TRANS/GE.30/AC.2/12 من الوثيقة 34الفقرة {
{TRANS/WP /GE.30/35 

عدم القيام بجزء من الرحلة عبر  ي حالةنظام النقل البري الدولي فال ماستع
 الطريق

، السكك الحديدية( من اإلتفاقية، يمكن استخدام وسائل النقل األخرى 2وفقا للمادة 
طالما أجري  في جزء من الرحلة، بين ابتدائها و انتهائها، )الطرق المائية الداخلية

لة القيام بجزء آما يمكن لصاحب بطاقة النقل البري الدولي في حا. عبر الطريق
   من الرحلة على ما غير البرأن؛

المادة حكام يطلب من السلطات الجمرآية تعليق عملية المرور العابر وفقا أل -
عملية المرور العابر، يجب   حتي يمكن إستئناف االتفاقية من2، الفقرة 26

وجود الخدمات الجمرآية و الرقابة الجمرآية عند انتهاء الجزء الذي على ما 
و في حالة تداول آامل الرحلة داخل بلد المغادرة على ما غير البر، . غير البر

يمكن إبتداء عملية النقل البري الدولي وتصديق انهائها فورا في مكتب جمارك 
و .  من بطاقة النقل البري الدولي2 و رقم 1المغادرة بسحب اآلصاالت رقم 

ا تبقى من الرحلة داخل بالتالي و تحت هذه الظروف، لن يقدم أي ضمان لم
، يمكن إستأناف عملية  االتفاقية من26المادة حكام آذلك، و وفقا أل .نفس البلد

النقل البري الدولي عند نهاية الجزء الذي على ما غير البر في مكتب جمارك 
 . طرف متعاقد آخر
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لكن، في هذه الحالة، يجب على صاحب . أن يستخدم إجراء النقل البري الدولي -
لبطاقة أن يأخذ في االعتبارأن عملية النقل البري الدولي في بلد ما، لن تجرى ا

إال في حالة ضمان السلطات الجمرآية القومية حسن معاملة بطاقة النقل البري 
، المغادرة )الطريقفي (الدخول ): آساري المفعول(الدولي عند النقاط التالية 

  . المقصدو)  الطريقفي(
  من الوثيقة64 ة الفقر؛ TIRExB/REP/13/Rev.1ثيقة من الو23 ةالفقر{

TRANS/WP.30.AC.2/67  4فق رمال و{ 

 3المادة 

 :لكي تصبح أحكام هذه االتفاقية قابلة للتطبيق

 يجب إنجاز عمليات النقل )أ(

 بواسطة مرآبات برية أو مجموعة مرآبات أو حاويات تمت الموافقة عليها ‘1‘
 ، أو)أ(في الفصل الثالث  الشروط المبينة بموجب مسبقا

بواسطة مرآبات برية أخرى أو مجموعة مرآبات أخرى أو حاويات أخرى  ‘2‘
 ، أو) ج( الشروط المبينة في الفصل الثالث بموجب

بواسطة مرآبات برية أو مرآبات خاصة، مثل حافالت نقل الرآاب واآلالت  ‘3‘
المرآبات واآلالت الرافعة والجرافات وآالت صب الخرسانة وما شابه ذلك من 

التي يتم تصديرها والتي تعتبر هي نفسها بالتالي بضائع مسافرة بوسائلها 
الخاصة من مكتب جمرآي في نقطة المغادرة إلى مكتب جمرآي في نقطة 

وإذا آانت هذه ). ج(الوصول وذلك بموجب الشروط المبينة في الفصل الثالث 
عًا ذلك، الشروط المشار إليها في المرآبات محملة ببضائع أخرى، تطبق عليها، تب

  أعاله؛`2` أو الفقرة `1`الفقرة 

 ،6  مكفولة من قبل رابطات موافق عليها طبقًا ألحكام المادةالنقل أن تكون عمليات يجب )ب(
 أن تنجز تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي مطابقة للنموذج المستنسخ في المرفق ويجب

 ". الوثيقةبهذه 1
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ،وECE/TRANS/17/Amend.22 التعديل{
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 3تعليق على المادة 

  بضائع ضخمة أو ثقيلة المعتبرة آالمرآبات البرية

 و سلع ثقيلة أو ضخمة نفسها أو مرآبات خاّصة مرآبات بريةفي حالة اعتبرت 
توفية في مس  و الّسلعات المرآبل منآ و تكن  ّسلع ّثقيلة أو ّضخمةهي تكن تشحن
فال حاجة إال  ،االتفاقيةمن ) ج( في الفصل الثالث ةروذآلشروط الم انفس الوقت

 على المصادقة ها وجميع مستنداتهايحمل غالفلبطاقة نقل بري دولي واحدة، 
تحمل  مثل هذه المرآباتن آانت إ. االتفاقيةمن  32 في الماّدة إليه شارالم الشروط

المرآبة أو األوعية  أوال على  يجب،و في األوعية أشحنّسلع عادّية في مقصورة ال
 أو األوعية، آما يجب ختم )أ(المبينة في الفصل الثالث  شروطتستوفي الأن 

 .شحنمقصورة ال

أو برية مرآبات  رّيصدتاالتفاقية في حالة من ) 3) (أ (3الماّدة أحكام طبق ت
 بلد آخر حيث ى إل مكتب الجمارك للمغادرة آانمرآبات خاّصة من البلد حيث 

االتفاقية من  15الماّدة أحكام شير ، تفي هذه الحالة. للمقصديكون مكتب الجمارك 
وثائق فال ،لهذاو .  غير ساري المفعولبريةستيراد المؤّقت لمرآبة ن اإلإلى ا

 . ُ َتَطلَّب لنستيراد المؤّقت لمثل هذه المرآباتاإل بخصوص يةالجمرآ
 62و  61 ةالفقر ؛2 والمرفق TRANS/WP.30/AC.2/65 من الوثيقة 40و 39 ةالفقر{

  من الوثيقة72؛ الفقرة 6و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/59 من الوثيقة
{TRANS/WP.30/200 

 المبادئ)  ج(

 4المادة 

لن تكون البضائع المنقولة بموجب إجراء النقل البري الدولي معرضة لتسديد أو إيداع 
 .د مكاتب جمارك على الطريقأو تصدير عناستيراد رسوم وضرائب 
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 4 على المادة التعليق

الرسوم والضرائب  (3-8التعليقات على المذآرة التفسيرية إلى يرجى الرجوع 
 ).مرافقة المرآبات البرية (23وإلى المادة ) المعرضة للمخاطرة

 5المادة 

 في مرآبات آقاعدة عامة، لن تكون البضائع المنقولة بموجب إجراء النقل البري الدولي -1
برية أو مجموعة مرآبات أو حاويات محكمة اإلغالق، معرضة للفحص عند مكاتب جمارك على 

 .الطريق

، وخاصة في استثنائيةولكن، منعًا إلساءة االستعمال يجوز لسلطات الجمارك في حاالت  -2
 .حالة االشتباه بوجود مخالفة، أن تجري فحصًا للبضائع عند هذه المكاتب

 5رية للمادة مذآرة تفسي

ال تستبعد هذه المادة الحق في إجراء فحوص سريعة على البضائع، ولكنها تشدد  0-5
وفي الواقع يكفل إجراء بطاقة . على أن تكون هذه الفحوص محدودة جدًا في عددها

فأوًال يجب أن يتفق . النقل البري الدولي حماية أآبر مما تكفله اإلجراءات الوطنية
لمتعلق بالبضائع مع البنود المقدمة على الوثائق الجمرآية التي قد بند هذه البطاقة ا

أن بلدان المرور العابر والمقصد إلى هذا باإلضافة . تكون مطلوبة في بلد المغادرة
تكفل لها الحماية بالضوابط التي تتم عند المغادرة وتصدق عليها سلطات الجمارك 

 ).19 أنظر المذآرة تحت المادة(في مكتب المغادرة 
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 5المادة  من 2الفقرة تعليق على 

 بناء على طلب المتفرقةفحوص ال أو في الطريق في مكاتب الجمارك الفحصات 
 متعهدي النقلمن 

 حيث تنّفذ الّسلطات ،5الماّدة من  2الفقرة   ذآرت في، التيالحاالت الغير عادّية
ّطلب بأثناء الّرحلة  م أفي الطريق في مكاتب الجمارك سوى الفحصاتالجمرآّية 

 سير عملية أثناء  تقد حدث  أن أية مخالفة منهم ّشّكفي حالةمن متعهدي النقل 
أن ال ترفض  الّسلطات الجمرآّيةعلى ينبغي ، في مثل هذا الوضع. المرور العابر

 .ْبررغير َم الّطلب ت إذا اعتبرإال الفحصات إجراء

، تكون ّطلب من متعهد النقلب بفحصالّسلطات الجمرآّية تقوم الحاالت حيث 
 و 1 الفقرة ،46الماّدة ألحكام  ا طبقالخدمات على عاتق هذا األخير،تكاليف 

 .الفحص مًعا بكّل الّتكاليف األخرى التي قد تظهر بسبب ها،تعليق
من  63 ةالفقر ؛3 والمرفق /196TRANS/WP.30 من الوثيقة 67  و66 ةالفقر{

  3}مرفقو ال TRANS/WP.30/AC.2/63الوثيقة

 الفصل الثاني

 إصدار بطاقات النقل البري الدولي

 مسؤولية الجمعيات الضامنة

 6المادة 

يجوز لكل طرف من األطراف المتعاقدة تفويض جمعيات لتقوم بإصدار بطاقات نقل بري  -1
دولي إما مباشرة أو عن طريق جمعيات متماثلة، ولتعمل بمثابة جمعيات ضامنة، طالما آان هناك 

ويجوز إلغاء .  بالجزء األول9 ألدنى الشروط والمتطلبات آما هي مبينة في المرفق لامتثا
 .التفويض إذا لم تعد هذه الشروط والمتطلبات مستوفاة

 }1999فبراير / شباط17دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {
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 تالمسؤوليا يغطي أيضًا ال تتم الموافقة على جمعية في أي بلد ما لم يكن ضمانها -2
القانونية المتحملة في ذلك البلد فيما يتعلق بالعمليات المغطاة ببطاقات نقل بري دولي صادرة من 

 .إليهاجمعيات أجنبية منضمة إلى نفس المنظمة الدولية التي تكون تلك الجمعية ذاتها منضمة 

 6 من المادة 2 تفسيرية للفقرة ةمذآر

 هذه الفقرة أن توافق السلطات الجمرآية لبلد ما على أآثر من يجوز بموجب أحكام 0-6-2
جمعية واحدة تتحمل آل منها المسؤولية القانونية الناشئة من العمليات المضطلع 

 .بها تحت غطاء البطاقات الصادرة منها أو من الجمعيات المتطابقة معها

، تولي 2ر إليه في الفقرة  تخول اللجنة اإلدارية منظمة دولية، على النحو المشا-مكررا 2
 ".مسؤولية التنظيم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سيره، شريطة أن تقبل هذه المسؤولية

 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 6 من المادة  مكرر2مذآرات تفسيرية للفقرة 

إتفاقات مكتوبة بموجب  األعظاء فيها الجمعياتالدولية و تحدد العالقة بين المنظمة  1- مكررا0-6-2
 .بشأن سير عمل نظام الضمان الدولي

 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21 الوثيقة{

 مكررًا في اتفاق خطي يبرم بين لجنة األمم 2-6يرد التصريح الممنوح وفقًا للمادة  2- مكررا0-6-2
وينص االتفاق على أن تفي المنظمة . االقتصادية ألوروبا والمنظمة الدوليةالمتحدة 

الدولية باألحكام ذات الصلة من االتفاقية، وأن تحترم اختصاصات األطراف 
المتعاقدة في االتفاقية وأن تمتثل لقرارات اللجنة اإلدارية وطلبات المجلس التنفيذي 

على االتفاق، تؤآد المنظمة الدولية أنها تقبل وبالتوقيع . التفاقية النقل البري الدولي
ويسري االتفاق أيضًا على مسؤوليات . المسؤوليات التي يفرضها التصريح

في حالة قيام المنظمة الدولية ) ب (10، المادة 8المنظمة الدولية الواردة في المرفق 
. زيالمشار إليها أعاله بطباعة وتوزيع بطاقات النقل البري الدولي بشكل مرآ

 .وتعتمد اللجنة اإلدارية االتفاق
أغسطس / آب12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.27 الوثيقة{

2006{ 
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ال يجوز لجمعية أن تصدر بطاقات نقل بري دولي إال إلى األشخاص الذين لم يكن دخولهم  -3
ف المتعاقدة التي يكون إلى نظام النقل البري الدولي قد رفضته السلطات المختصة التابعة لألطرا

 .الشخص المعني مقيمًا أو مستقرًا فيها
 }1999فبراير / شباط17دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

 ينال يجوز منح ترخيص بالدخول إلى نظام النقل البري الدولي إال إلى األشخاص الذ -4
 ودون .االتفاقية بالجزء الثاني من هذه 9رفق  أدنى الشروط والمتطلبات المبينة في الماستوفوا

 . هذه المعايير مضمونًااستيفاء يجوز إلغاء الترخيص إذا لم يعد 38اإلخالل بالمادة 
 }1999فبراير / شباط17دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

المبين في  فقًا لإلجراءسوف يتم منح الترخيص بالدخول إلى نظام النقل البري الدولي، و -5
 . بالجزء الثاني من هذه االتفاقية9المرفق 

 }1999فبراير / شباط17دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.19 التعديل {

 7المادة 

لن تكون نماذج بطاقة النقل البري الدولي المرسلة إلى الجمعيات الضامنة من الجمعيات 
استيراد مات الدولية، مسؤولة قانونيًا عن تسديد رسوم وضرائب األجنبية المماثلة أو من المنظ

 .وتصدير وستكون معفية من محظورات وقيود االستيراد والتصدير

 8المادة 

أو التصدير، باإلضافة االستيراد تتعهد الجمعية الضامنة بتسديد مبالغ رسوم وضرائب  -1
وجب القوانين واللوائح الجمرآية للبلد التخلف عن التسديد، تكون مستحقة بملى أية فائدة عإلى 

وستكون مسؤولة قانونيًا عن تسديد . النقل البري الدوليالذي لوحظت فيه مخالفة فيما يتعلق ب
 . وباالشتراك مع األشخاص المستحقة منهم المبالغ المذآورة أعالهانفرادهذه المبالغ على 

 }2002 مايو/أيار 12في دخل حيز النفاذ  ، وECE/TRANS/17/Amend.21 التعديل {
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 8تعليقات على المادة 

 غرامات إدارية

ال تشمل المسؤولية القانونية التي تتحملها الجمعيات الضامنة، حسب النص الوارد 
  .، الغرامات اإلدارية أو العقوبات المالية األخرى8 من المادة 1في الفقرة 

 بالوثيقة 3، والمرفق TRANS/WP.30/137 من الوثيقة 70-68رات قالف{
{TRANS/WP.30/AC.2/29 

 تحصيل مبالغ إضافية

 لسلطات الجمارك بتحصيل مبالغ إضافية مثل 8 من المادة 2 و1تسمح الفقرتان 
 .تعويضات سائلة أو جزاءات أخرى، من حامل البطاقة إذا رأت ذلك ضروريًا

 من الوثيقة 69والفقرة ؛ TRANS/WP.30/135من الوثيقة  55-52الفقرات {
{TRANS/WP.30/137 

 متعاقد ال تنص على تسديد رسوم وضرائب ففي الحاالت حيث قوانين ولوائح طر -2
 أعاله، يكون على الجمعية الضامنة أن تتعهد بأن 1أو تصدير آما ورد في نص المادة استيراد 

أو االستيراد تقوم، حسب نفس الشروط، بتسديد مبلغ يساوي في مقداره رسوم وضرائب 
 .ية فائدة ناجمة عن التخلف في التسديدالتصدير وأ

 8 من المادة 2مذآرات تفسيرية للفقرة 

 يجوز 8 من المادة 1في حالة وجود مخالفات من النوع المنصوص عليه في الفقرة  0-8-2
تطبيق أحكام هذه الفقرة، حيث تنص قوانين ولوائح طرف متعاقد على تسديد مبالغ 

صدير، مثل مبالغ غرامات إدارية أو عقوبات أو التاالستيراد غير رسوم وضرائب 
ومع ذلك ال يجوز أن يتجاوز المبلغ المزمع تسديده قيمة رسوم . مالية أخرى

وضرائب االستيراد أو التصدير التي آان من المقدر لها أن تكون مستحقة إذا 
ويزاد هذا . آانت البضائع مستوردة أو مصدرة وفقًا لألحكام الجمرآية المتعلقة بها

 .المبلغ بإضافة أية فوائد تخلف عن التسديد
أغسطس /  دخل حيز النفاذ في أول آب و،ECE/TRANS/17/Amend.8لتعديل ا{

1987{ 

يجوز لكل طرف متعاقد أن يقرر الحد األقصى للمبلغ عن آل بطاقة نقل بري دولي، الذي  -3
 . أعاله2 و 1يمكن طلبه من الجمعية الضامنة على أساس نصوص الفقرتين 

 8 من المادة 3مذآرات تفسيرية للفقرة 

 دوالر أمريكي 50 000أوصت هذه الفقرة سلطات الجمارك بتحديد مبلغ يساوي  0-8-3
لكل بطاقة نقل بري دولي، باعتباره الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن استحقاقه من 
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 أما في حالة نقل الكحول والتبغ الواردة تفاصيلهما أدناه. الجمعية الضامنة
ويتجاوزان مستويات الحد األقصى المبينة أيضًا أدناه، يجوز لسلطات الجمارك أن 
تزيد الحد األقصى للمبلغ الممكن المطالبة به من الجمعية الضامنة إلى مبلغ يساوي 

 : دوالر أمريكي200 000

 أو %80ثيـلي غيـر المتغيـرة طبيعتـه ولـه قوة بالحجم تبلغ الالكحـول ا )1(
 )HS Code 22.07.10(أعلى 

، %80الكحـول االثيلي غير المتغيرة طبيعته وله قوة بالحجم أقل من  )2(
والمسكرات الكحولية والروحيات المعطرة وغيرها من المشروبات 
الكحولية، والمستحضرات الكحولية المرآبة من النوع المستعمل لصناعة 

 )HS Code 22.08( المشروبات

 )HS Code 24.02.10(ـوي تبغ حات التي تالسيكار والشيروت واللفاف )3(

 )HS Code 24.02.20(السجاير التي تحوي تبغ  )4(

ي بدائـل تبغ بأية نسبة وـحتبغ التدخين سواء يحوي أو ال ي )5(
)24.03.10HS  Code( 

يوصى بتحديد الحد األقصى للمبلغ الممكن المطالبة به من الجمعية الضامنة بمبلغ 
ريكي إذا لم تتجاوز آميات فئات التبغ والكحول المذآورة  دوالر أم50 000يساوي 

 :أعاله الكميات التالية

  لتر300 )1(

  لتر500 )2(

  قطعة40 000 )3(

  قطعة70 000 )4(

 . آيلوغرام100 )5(
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من الفئات أعاله ) اللترات والقطع والكيلوغرامات(ويجب إدراج الكميات بالتحديد 
 . الوارد في بطاقة النقل البري الدوليللتبغ والكحول، في بيان البضائع

أآتوبر /دخل حيز النفاذ في أول تشرين األولو ، ECE/TRANS/17/Amend.17لتعديل ا{
أغسطس /دخل حيز النفاذ في أول آبو ، ECE/TRANS/17/Amend.18، والتعديل 1994
1995{ 

 3-8-0تعليق على المذآرات التفسيرية 

 الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة

 من االتفاقية، لن تكون البضائع المنقولة بموجب نظام النقل البري 4وفقًا للمادة 
أو تصدير مهما آان استيراد الدولي معرضة لتسديد أو إيداع أية رسوم وضرائب 

األمر، حتى ولو آانت الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة تتجاوز المبلغ 
حنات المنقولة بموجب بطاقة النقل  دوالر أمريكي عن الش50 000المحدد بمقدار 

 دوالر أمريكي عن الشحنات المنقولة 000 200البري الدولي العادية، ومبلغ 
، أو أي مبلغ مماثل "بالتبغ والكحول"بموجب بطاقة النقل البري الدولي الخاصة 

ومع ذلك يجوز في مثل هذه الحاالت لسلطات . تحدده سلطات الجمارك الوطنية
بمرافقة االتفاقية،  من 23ان المرور العابر، أن تطالب، وفقًا للمادة الجمارك في بلد

 . المرآبات البرية على حساب الوآاالت المتعهدة بالنقل على أراضي بلدانها
 من الوثيقة 76و 75، والفقرتان TRANS/GE.30/59 من الوثيقة 35و 34الفقرتان {

TRANS/WP.30/137 من الوثيقة 25، والفقرة {TRANS/WP.30/159 

تبدأ المسؤولية القانونية التي تتحملها الجمعية الضامنة نحو سلطات البلد حيث يقع مكتب  -4
وفي البلدان . جمارك المغادرة، في الوقت حينما يقبل مكتب الجمارك بطاقة النقل البري الدولي
ه المسؤولية في التالية التي يجري خاللها نقل البضائع بموجب نظام النقل البري الدولي، تبدأ هذ

الوقت حينما يجري استيراد البضائع، أو حيث يجري تعليق النقل البري الدولي بموجب نص 
 في الوقت حينما يقبل البطاقة مكتب الجمارك حيث يجري – 26 من المادة 2  و1الفقرتين 

 .استئناف النقل البري الدولي
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

لن تقتصر مسؤولية الجمعية الضامنة على تغطية البضائع المدرجة في بطاقة النقل  -5
البري الدولي فحسب، بل تغطي أيضًا أية بضائع، ولو لم تكن مدرجة في البطاقة، قد تكون 

ل هذه ولن تشم. محفوظة في الجزء المحكم اإلغالق من المرآبة البرية أو في الحاوية المسدودة
 .المسؤولية أية بضائع أخرى
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 8 من المادة 5مذآرات تفسيرية للفقرة 

إذا آان الضمان موضع تساؤل بشأن بضائع ليست مدرجة في بطاقة النقل البري  0-8-5
المعنية أن تبين الحقائق التي بنت عليها رأيها بأن اإلدارة الدولي، يكون على 

إلغالق من المرآبة البرية أو الحاوية البضائع آانت مستوعبة في الجزء المحكم ا
 .المغلقة 

أغسطس /ذ في أول آبادخل حيز النفو ، ECE/TRANS/17/Amend.6التعديل {
1985{ 

 من هذه المادة، سوف 2  و1ألغراض تحديد الرسوم والضرائب المذآورة في الفقرتين  -6
ة عدم وجود دليل على يفترض أن تفاصيل البضائع آما هي مدرجة في البطاقة، صحيحة، في حال

 .النقيض

 8 من المادة 6مذآرات تفسيرية للفقرة 

إذا لم توجد في بطاقة النقل البري الدولي خصائص مفصلة بما يكفي  -1 0-8-6
للتمكين من تحديد الرسوم على البضائع، يجوز لألطراف المعنية تقديم ما يدل على 

 .طبيعتها بدقة

فسوف تفرض رسوم وضرائب، ال بسعر أما في حالة عدم تقديم أي دليل  -2
له بطبيعة البضائع، بل بأعلى سعر قابل للتطبيق على نوع  جزافي ال عالقة

 .البضائع التي تشملها الخصائص الواردة في بطاقة النقل البري الدولي

 من هذه المادة مستحقًا، يجوز 2  و1حينما يصبح تسديد المبالغ المذآورة في الفقرتين  -7
لمختصة، بقدر اإلمكان، أن تطلب هذا التسديد من الشخص أو األشخاص المسؤولين للسلطات ا

 .الضامنةالمطالبة ضد الجمعية إلى مباشرة، قبل أن تعمد 

 8 من المادة 7مذآرات تفسيرية للفقرة 

تشمل التدابير التي تتخذها السلطات المختصة لمطالبة الشخص أو االشخاص  7-8-0
ع على ٌاألقل إخطارا بعدم اإلفراج عن عملية النقل البري المسؤولين مباشرة بالدف

 أو تخويل المطالبة بالدفع إلى حامل بطاقة النقل البري الدولي/الدولي و
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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 9المادة 

لنقل البري الدولي، وذلك سوف تقوم الجمعية الضامنة بتحديد مدة صالحية بطاقة ا -1
 .بتحديد تاريخ نهائي ال يجوز بعده تقديم البطاقة من أجل قبولها لدى مكتب جمارك المغادرة

وبشرط قبولها لدى مكتب جمارك المغادرة في أو قبل التاريخ النهائي للصالحية، آما هو  -2
ية عملية النقل البري  من هذه المادة، ستظل البطاقة صالحة حتى نها1منصوص عليه في الفقرة 

 .الدولي عند مكتب جمارك المقصد

 10المادة 

 .يتم اإلفراج عن عملية النقل البري الدولي دون تأخير -1
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 يعود حين تكون سلطات الجمارك في بلد ما قد أفرجت عن عملية نقل بري دولي، ال -2
 إال إذا 8 من المادة 2 و1بإمكانها مطالبة الجمعية الضامنة بسداد المبالغ المذآورة في الفقرتين 

آانت شهادة انتهاء عملية النقل البري الدولي قد تم الحصول عليها بطريقة خاطئة أو احتيالية، أو 
 .لم يكن قد حدث إنهاء للعملية

 }2002 مايو/أيار 12حيز النفاذ في دخل  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 10مذآرة تفسيرية للمادة 

ة النقل البري الدولي أنها تم الحصول عليها بطريقة ملي عنتهاءسوف تعتبر شهادة إ 0-10
، حينما تكون عملية النقل البري الدولي قد أنجزت بواسطة احتياليةخاطئة أو 

 حينما يكتشف سوء ، أواحتياليةمقطورات شحن أو حاويات مهيأة ألغراض 
تصرف مثل استعمال وثائق مزيفة أو غير صحيحة، أو استبدال البضائع أو 
التالعب باألختام الجمرآية وما شابه ذلك، أو حينما تكون هذه الشهادة قد تم 

 .الحصول عليها بوسائل أخرى غير مشروعة
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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 11المادة 

 الحق في في حالة عدم اإلفراج عن عملية النقل البري الدولي ال يكون للسلطات المختصة -1
 على حساب الجمعية الضامنة، 8 من المادة 2  و1المطالبة بتسديد المبالغ المذآورة في الفقرتين 

ه البطاقة بإبالغ إال إذا آانت تلك السلطات قد قامت في غضون مدة عام من تاريخ قبولها هذ
شهادة انتهاء عملية النقل البري وينطبق هذا الحكم ذاته حيث تكون . الجمعية آتابة بعدم اإلفراج

، إال أن المدة في هذه الحالة ستكون احتيالية قد تم الحصول عليها بطريقة خاطئة أو الدولي
  .محددة بعامين

 }2002 مايو/أيار 12في دخل حيز النفاذ  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 11لمادة ا من 1مذآرات تفسيرية للفقرة 

ينبغي للسلطات الجمرآية باإلضافة إلى إخطار الجمعية الضامنة، أن تخطر آذلك  0-11-1
حامل بطاقة النقل البري الدولي بأسرع ما يمكن عندما ال يفرج عن عملية نقل 

 .معية الضامنةويمكن أن يتم ذلك في نفس وقت إخطار الج. بري دولي
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 11 المادة 1لفقرة  اتعليقات على

 تسديد الرسوم والضرائب

الجمعيات الضامنة، إلى  التجائهايجب على السلطات المختصة أن تقتصر، في 
جزء من البضائع الذي على تسديد الرسوم والضرائب المتهرب منها بصدد ذلك ال

 .ارتكبت فيه مخالفات
 من الوثيقة 8، الفقرة TRANS/GE.30/AC.2/12 من الوثيقة 22الفقرة {

{TRANS/GE.30/GRCC/11 

 الحد الزمني لإلخطارات

فيما يتعلق بالحد الزمني إلخطار الجمعية الوطنية الضامنة بعدم اإلفراج عن 
، وليس تاريخ اإلرسال، هو الستالمابطاقات النقل البري الدولي، يكون تاريخ 

إال أن طريقة إثبات اإلخطار فهي متروآة لإلدارة الجمرآية . التاريخ الحاسم
وفي حالة تجاوز الحد ). االستالمالبريد المسجل مثًال هو بمثابة دليل يثبت (المعنية 

 .الزمني، ال تعود الجمعية الوطنية الضامنة مسؤولة قانونًا
 من الوثيقة 48و 47الفقرتان TRANS/GE.30/AC.2/12  ثيقة من الو28الفقرة {

TRANS/GE.30/35 من الوثيقة 15و 14، والفقرتان {TRANS/GE.30/GRCC/11 
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  ةماناضالجمعيات ال/إخطارالجمعّية

 بأسرع ما يمكن القومّيةينبغي على للسلطات الجمرآية إخطار الجمعية الضامنة 
 النقل عمليةاإلفراج عن يقع ذلك عندما لم , 1قرة الف, 11للحاالت المغّطاة بالماّدة 

 .البري الدولي
   من الوثيقة46 الفقرة  وTRANS/WP.30/192  من الوثيقة26الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/595 فقرم وال{  

 إخطار حامل بطاقة النقل البري الدولي

  فسيرية تة في مذآر إليهشارصاحب بطاقة النقل البري الدولي الممطلب اإلخطار 
   يمكن أن ُيَحقَُّق بإرسال خطاب مسّجل1-11-0  و0-8-7
   من الوثيقة46 الفقرة  وTRANS/WP.30/192  من الوثيقة26الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/595فق رم وال{ 

 إلى الجمعية الضامنة 8من المادة  2 و1ُتقّدم المطالبة بالمبالغ المذآورة في الفقرتين  -2
ور بعد التاريخ الذي أحيطت فيه الجمعية علمًا بأن عملية النقل البري الدولي خالل أول ثالثة شه

لم يفرج عنها، أو أن شهادة انتهاء عملية النقل البري قد تم الحصول عليها بطريقة خاطئة أو 
ولكن في الحاالت التي تصبح، . احتيالية، وبحد أقصى ال يزيد عن مدة عامين من هذا التاريخ

مين المذآورة أعاله، موضع إجراءات قانونية، يجوز تقديم المطالبة بالتسديد في خالل مدة العا
  .غضون عام من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المحكمة قابًال للتنفيذ

 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 11لمادةمن ا 2، للفقرة مذآرات تفسيرية

 على سلطات الجمارك في اتخاذها قرارًا باإلفراج أو عدم اإلفراج عن يجب 0-11-2
البضائع أو المرآبة، وتكون لديها وسائل أخرى في القانون لحماية المصالح التي 
تتولى المسؤولية عنها، أن تتجنب التأثير عليها بالحقيقة القائلة إن الجمعية الضامنة 

ئب وفوائد التخلف عن السداد التي يجب مسؤولة قانونًا عن تسديد الرسوم والضرا
 .أن يتحملها حامل البطاقة

سوف تكون أمام الجمعية الضامنة مدة ثالثة شهور من تاريخ تقديم المطالبة بالتسديد  -3
ويجوز أن تعاد هذه المبالغ إلى الجمعية إذا حدث في . إليها لتقوم خالال بتسديد المبالغ المطلوبة

 تقديم المطالبة بالتسديد، تقديم إثبات يقنع سلطات الجمارك بأنه لم ترتكب فترة العامين بعد تاريخ
 .أية مخالفة فيما يتعلق بعملية النقل المعنية بهذا الصدد
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 11لمادةمن ا 3، للفقرة مذآرات تفسيرية

 تسديد المبالغ المشار 11إذا طلب من جمعية ضامنة، وفقًا لإلجراء المبين في المادة  0-11-3
 وقصرت عن هذا التسديد في غضون الحد 8من المادة  2 و 1في الفقرتين ليها إ

الزمني المقرر بثالثة شهور آما نصت عليه االتفاقية، يجوز للسلطات المختصة 
أن تعتمد على اللوائح الوطنية في المطالبة بتسديد المبالغ المستحقة، ألن األمر 

 دخلت فيه الجمعية الضامنة يعني في هذه الحاالت تقصيرًا عن تنفيذ عقد ضمان
 .بموجب القانون الدولي

 الفصل الثالث

 نقل البضائع بموجب بطاقة النقل البري الدولي

  التصديق على المرآبات والحاويات) أ(

 12المادة 

من هذا الفصل، يجب أن تكون آل ) ب(و) أ(لكي يتسنى الوقوع داخل إطار الفرعين 
 بهذه االتفاقية، 2هيزها مستوفية الشروط المبينة في المرفق مرآبة برية فيما يتعلق ببنيتها وتج

وتكون شهادة .  بهذه االتفاقية3آما يجب أن تكون مصدقًا عليها وفقًا لإلجراء المبين في المرفق 
 .4التصديق عليها متطابقة مع النموذج المستنسخ في المرفق 

 12تعليق على المادة 

 شهادة التصديق

 يجب أن تكون شهادة التصديق بالشكل 4وارد في المرفق لكي تطابق النموذج ال
 . منطوية على جزئين3ألف 

 من الوثيقة 30-27، والفقرات TRANS/GE.30/10 من الوثيقة 33الفقرة {
TRANS/WP.30/157 بالوثيقة 6، والمرفق {TRANS/WP.30/AC.2/35 
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 التزويد بشهادة تصديق ولوحة تصديق

 باالتفاقية، 4آما هو منصوص عليه في المرفق ينبغي أن توضع شهادة تصديق، 
على المرآبة مقتصرة على مقصورة الشحنة بالمرآبة حسب الوصف الوارد في 

وفي حالة نقل شيء قابـل للتفكيك، آما هـو .  باالتفاقية2 من المرفق 1المادة 
، أو حاوية، ينبغي إلصاق ) ه(  1-0 في المذآرة التفسيرية 6موضـح فـي المرفق 

، الجزء الثاني من االتفاقية، 7حة تصديق، آما هو منصوص عليه في المرفق لو
 .على الشيء القابل للتفكيك المصدق عليه أو الحاوية المصدق عليها

 من الوثيقة 17، والفقرة TRANS/WP.30/168 من الوثيقة 38الفقرة {
{TRANS/WP.30/AC.2/39 

 13المادة 

من هذا الفصل، يجب أن تكون الحاوية ) ب(و) أ(عين لكي يتسنى الوقوع داخل إطار الفر -1
 آما يجب أن تكون مصدقًا عليها وفقًا 7مشيدة حسب الشروط المبينة في الجزء األول من المرفق 

 .لإلجراء المبين في الجزء الثاني من ذلك المرفق

 فاقيةلالتأما الحاويات المصدق عليها ألغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك وفقًا  -2
، أو االتفاقيات الناشئة عنها المبرمة تحت رعاية األمم 1956الجمرآية بشأن الحاويات، عام 

، أو أية صكوك دولية قد تلغي أو تعدل 1972المتحدة، أو االتفاقية الجمرآية بشأن الحاويات، عام 
لنقل بموجب  أعاله ويجب قبولها ألغراض ا1هذه االتفاقية، فسوف تعتبر ممتثلة ألحكام الفقرة 
 .إجراء النقل البري الدولي بدون المزيد من التصديق

 14المادة 

 بصالحية التصديق على المرآبات أو االعترافيحتفظ آل طرف متعاقد بالحق في رفض  -1
ومع ذلك ينبغي أن .  أعاله13 و12الحاويات البرية التي تستوفي الشروط المبينة في المادتين 

 تأخير حرآة المرور حينما تكون النقائص المكتشفة طفيفة األهمية وال تتجنب األطراف المتعاقدة
 .أية مخاطرة تهريبتتضمن 
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رة أخرى ألغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك، ينبغي في حالة مقبل االستخدام  -2
ا أية مرآبة أو حاوية برية لم تعد تستوفي الشروط التي تبرر التصديق عليها، إما أن يعاد تجديده

 .ها إلعادة التصديق عليهامإلى حالتها األصلية، أو تقدي

 اإلجراء لمتعلق بالنقل تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي)  ب(

 15المادة 

 المؤقت لمرآبة برية أو باالستيرادال يجوز طلب وثائق جمرآية خاصة فيما يتعلق  -1
آما ال يجوز طلب .  الدوليمجموعة مرآبات أو حاوية تحمل بضائع تحت غطاء نظام النقل البري

 .ضمان عن المرآبة البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاوية

 من هذه المادة أي طرف متعاقد من المطالبة بأن تستوفي لدى 1لن تمنع أحكام الفقرة  -2
مكتب جمارك المقصد، تلك الرسميات التي وضعتها لوائحه الوطنية بغية ضمان إعادة تصدير 

 .أو مجموعة المرآبات أو الحاوية، بمجرد إنجاز عملية النقل البري الدوليالمرآبة البرية 

 15مذآرة تفسيرية للمادة 

ربما تنشأ بعض الصعوبات في حالة مرآبات ليست خاضعة للتسجيل، آما هو  0-15
تكون  ض البلدان، بشأن المقطورات أو شبه المقطورات، حينما العالحال في ب

ففي هذه الحالة يكون . من أجل السماح بالدخول المؤقتالوثائق الجمرآية مطلوبة 
 مع تأآيد الحماية الكافية للسلطات الجمرآية، وذلك 15من الممكن التقيد بالمادة 

 من 2  و1على المستندين ) الصنع واألرقام(بتسجيل خصائص هذه المرآبات 
رومات المقابلة بطاقة النقل البري الدولي التي تستعملها البلدان المعنية، وعلى األ

 .لها



 - 60 - إتفاقية النقل البري الدولي

 15تعليقات على المادة 

 الوثائق الجمرآية

نظرًا لعدم المطالبة بوثيقة أو ضمان عن المرآبة، ستعمل ألغراض الفحص تلك 
فحدوث تدمير المرآبة . المستندات التي فصلت عند نقطة الدخول ونقطة المغادرة

 اختفاءحالة مجرد وفي . االتفاقية من 41ال يثير أية مشكلة، في ضوء المادة 
 إجراءات بموجب القانون الوطني للمطالبة بتعويض من اتخاذالمرآبة يجب 

  .الوآالة الناقلة المبين عنوانها على بطاقة النقل البري الدولي
 TRANS/GE.30/10}  من الوثيقة27و 26الفقرتان {

  الجمرآيةاإلجراءات

  تشرين21صادرة في  ال4151/88إن الئحة الجماعة االقتصادية األوروبية 
 المعنية بإدارة )1، الصفحةO.J.L 367 ،31.12.1988 (1988نوفمبر /الثاني

اإلجـراءات الجمرآية بشأن البضائع المستوردة في أراضي الجماعة، والئحـة 
، O.J.L 186(، 1989يونيه / حزيران14  الصـادرة في1855/89الجمـاعة 

المؤقت لوسائل النقل، ال تغيران شـأن االستيراد ب)  8، الصفحة 30.06.1989
اإلجراءات الجمرآية آما هي مشترطة بموجب اتفاقية النقل البري الدولي، لعام 

 .1975 من اتفاقية النقل البري الدولي لعام 15، وال تتعارضان مع المادة 1975
  TRANS/WP.30/131} من الوثيقة38و 37الفقرتان {

 16المادة 

أو مجموعة مرآبات قائمة بإنجاز نقل بري دولي، أن تكون ينبغي في حالة مرآبة برية 
وتطابق المواصفات " TIR"هناك لوحة معدنية مستطيلة الشكل تحمل الحروف المنقوشة 

 بهذه االتفاقية، ملصقة على مقدمة المرآبة أو مجموعة المرآبات البرية 5المعينة في المرفق 
. لوحتين في مكان يتيح رؤيتهما بوضوحوينبغي وضع ال. ولوحة أخرى ملصقة على مؤخرتها

ويكون من الممكن نزعهما أو ترآيبهما أو تصميمهما على نحو يتيح قلب وضعهما أو تغطيتهما 
 أو ثنيهما أو ما يشير بأي أسلوب آخر يشير إلى عدم وجود عملية نقل بري دولي جارية

 }1994يونيه /ن حزيرا24 دخل حيز النفاذ في  و،ECE/TRANS/17/Amend.16التعديل {
 }2002 مايو/أيار 12 في دخل حيز النفاذ و، ECE/TRANS/17/Amend.21 التعديل{
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 16تعليق على المادة 

 الخصائص التقنية للوحات النقل البري الدولي

 لالشتراطاتيجب أن تكون لوحات النقل البري الدولي لوحات صلبة مطابقة 
فاألوراق المصمغة ذات . ه االتفاقية بهذ5 والمرفق 16التقنية المبينة في المادة 

 .آلوحات نقل بري دولياالستعمال االلتصاق الذاتي ليست مقبولة ألغراض 
 TRANS/WP.30/157} من 61الفقرة {

 17المادة 

يجوز إصدار بطاقة نقل بري دولي واحدة بشأن آل مرآبة أو حاوية برية ومع ذلك يجوز  -1
أو  أو عدة حاويات محملة على مرآبة برية واحدة إصدار بطاقة بشأن مجموعة من المرآبات

وفي هذه الحالة يكون على بيان النقل البري الدولي للبضائع المغطاة . على مجموعة مرآبات
ببطاقة النقل البري الدولي أن يدرج في قائمة، على حدة، محتويات آل مرآبة في مجموعة 

 .المرآبات أو آل حاوية

 17 لمادةن ام 1، للفقرة مذآرات تفسيرية

ليس المقصود من النص على إلزام بيان البضائع المغطاة ببطاقة النقل البري  0-17-1
دة، محتويات آل مرآبة أو مجموعة مرآبات أو آل حالدولي بأن يبين، على 

حاوية من الحاويات، سوى تسهيل التفتيش الجمرآي على محتويات آل مرآبة أو 
 بين اختالفلنص بصرامة تجعل آل ولذلك ال يجوز تفسير هذا ا. حاوية

المحتويات الفعلية لمرآبة أو حاوية وبين محتويات تلك المرآبة أو الحاوية آما هي 
 .االتفاقيةمدرجة في البيان، يعتبر خرقًا ألحكام 

وإذا استطاعت الوآالة الناقلة إقناع السلطات المعنية، رغم هذا االختالف، بأن  
يان متوافقة مع مجموع البضائع المشحونة في جميع البضائع المدرجة في الب

مجموعة المرآبات أو في جميع الحاويات المغطاة ببطاقة النقل البري الدولي، فإن 
 .ذلك ال يعتبر عادة خرقًا للمتطلبات الجمرآية
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وتحوي على األقل عدد . تكون بطاقة النقل البري الدولي صالحة لرحلة واحدة فقط -2
 .عها الالزمة للنقل البري الدولي المعنيالمستندات الممكن نز

 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 17 لمادةمن ا 2، للفقرة مذآرات تفسيرية

أما في حالة عمليات نقل األثاث المنزلي، فمن الممكن تطبيق اإلجراء المبين في  0-17-2
تعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، وتكون من األحكام الم) ج(10الفقرة 

 .قائمة المنقوالت المعنية موجزة على نحو معقول

 17تعليق على المادة 

إصدار بطاقات النقل البري الدولي بشأن القطارات البرية ومجموعات شبه 
 المقطورات الجرارة

فيما إذا عند مكتب جمارك المغادرة يترك األمر لحرية تصرف سلطات الجمارك 
آان من الالزم إصدار بطاقة واحدة أو عدة بطاقات نقل بري دولي بشأن مجموعة 
مرآبات أو عدة حاويات محملة على مرآبة برية واحدة أو على مجموعة 

وما أن يتم هذا . االتفاقيةمن ) د(و) ج(1مرآبات، آما هو مبين في المادة 
، بطلب بطاقات نقل االتفاقية من 4اإلصدار، فلن يسمح، على أية حال، وفقًا للمادة 

 .بري دولي إضافية عند المكاتب الجمرآية الواقعة على الطريق للمرور
 TRANS/WP.30/157} من الوثيقة 26الفقرة {

إصدار بطاقات النقل البري الدولي بشأن حمولة مختلطة تتكّون من البضائع 
 .العادّية و األمتعة الّضخمة أو الّثقيلة

 حمولة لشحن ةعلى عدد بطاقات النقل البري الدولي المطلوبعند أخذ قرار 
أّن مكتب , مختلطة تتكّون من آال البضائع العادّية واألمتعة الّثقيلة أو الّضخمة

ينبغي لها،  طبًقا  التي32الجمارك للمغادرة سيأخذ في االعتبار البنود المعّينة للماّدة 
بري الدولي، المصادقة على أن يحمل غالف وجميع مستندات بطاقة النقل ال

يقّدم طلًبا للّسلع العادّية المنقولة لم  يقدص الّتوبما أن. "البضائع الضخمة أو الثقيلة"
أو بطاقات النقل  (ةسُيَتَطلَّب بطاقة نقل بري دولي منفصل, تحت ختم الجمارك

 . لتغطية نقل البضائع العادّي) البري الدولي
 TRANS/WP.30/AC.2/71}،3؛ المرفق  TRANS/WP.30/206 من الوثيقة57الفقرة {
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 نقل بري دوليبطاقات االستخدام المتزامن لعّدة 

 مرور عابر يةعمللنقل بري دولي بطاقات لمغادرة عّدة ال مكتب جمارك و قبعند
في البطاقات  تلكجع امرأرقام يشير إلى آّل أن هذا المكتب على  ،واحدة
نقل بري دولي بطاقة ى آّل اإليصاالت لكّل علو ذلك “لالستعمال الّرسمّي”اإلطار
 .ةمقبول

 TRANS/WP.30/AC.2/71}،3؛ المرفق  TRANS/WP.30/208 من الوثيقة52الفقرة {

 18المادة 

دولي عدة مكاتب جمرآية للمغادرة والمقصد، ولكن العدد البري النقل الستخدم يربما 
ينبغي تقديم بطاقة النقل البري الدولي إال وقد ال . اإلجمالي لهذه المكاتب لن يتجاوز أربعة مكاتب

 المكاتب الجمرآية للمغادرة إذا آانت مكاتب المغادرة الجمرآية آلها قد قبلت هذه البطاقةإلى 
 }1989مايو / أيار23دخل حيز النفاذ في و ، ECE/TRANS/17/Amend.10 التعديل{
 }2002 مايو/يارأ 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 18مذآرات تفسيرية للمادة 

من الضروري لتسهيل سير عملية النقل البري الدولي، أنه يجب على سلطات  0-18-1
 بمثابة إليهاالجمارك التابعة ألحد البلدان أن ترفض تعيين مكتب خروج جمرآي 

 بلد مجاور إذاإلى مكتب جمرآي للمقصد بالنسبة لعملية نقل مستمرة في طريقها 
، ما لم تكن هناك ظروف االتفاقيةآان ذلك البلد هو أيضًا طرف متعاقد في هذه 

 .خاصة تبرر الطلب

 تفريغها ميجب أن تكون البضائع مشحونة على نحو يجعل الشحنة المزع -1 0-18-2
عند أول نقطة تفريغ، يمكن إخراجها من المرآبة أو الحاوية دون أن يكون من 

الشحنات األخرى من البضائع المقرر تفريغها في الضروري تفريغ الشحنة أو 
 .نقاط تفريغ أخرى

حيث تتضمن عملية نقل التفريغ في أآثر من مكتب واحد، يكون من  -2 
 على جميع 12الضروري أن يجري، بعد تفريغ جزئي وضع تسجيل له في المربع 

 وضع البيانات الباقية على بطاقة النقل البري الدولي، ويجري في الوقت ذاته
تسجيل آخر على المستندات الباقية واألرومات المقابلة لها بما يعني وضع أختام 

 .جديدة
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 18تعليق على المادة 

 عدة مكاتب جمرآية للمغادرة

أو /لمغادرة ول أآثر من مكتب جمرآي واحد مرور عابر يةربما تستخدم عمل
دد المكاتب  في بلد واحد أو عدة بلدان، شريطة أال يتجاوز مجموع عالمقصد

 بخصوص حكام لأل6 للبندوفًقا  .الجمرآية للمغادرة والمقصد أربعة مكاتب
نقل بطاقة ال نموذج من االتفاقية، 1ملحق ال(دولي البري النقل بطاقة الاستعمال 

لكّل مكتب و يتطلب  ،)الف للغ3 الصفحة و 2نسخة ال ،1لّنسخة ا: دوليالبري ال
 أما ملء بطاقة النقل البري .نيين إضافي وصلالمقصدجمارك إضافّي للمغادرة أو 

الدولي حيثما تستخدم عدة مكاتب جمرآية للمغادرة، فيجب أن يتم بطريقة تجعل 
 شطبها/اــن الواجب إضافتهــ فيما بعد عند مكاتب مختلفة مإفراغ/البضائع شحن

ى البضائع ـ المصادقة علالمقصد/مغادرةالفي بيان البضائع، ويجب على مكاتب 
  .16لمشحونة فيما بعد بموجب البند ا
  من الوثيقة41-39 ين والفقرت؛TRANS/GE.30/55 من الوثيقة 22الفقرة {

TRANS/WP.30/141ة  من الوثيق3فق رم ال؛TRANS/WP.30/AC.2/31 26 ةالفقر؛ و 
 TRANS/WP.30/AC.2/59 الوثيقة من 46 ةالفقرو  ؛TRANS/WP.30/192 الوثيقة من
 }5فق رم الو

فراغ الّنقاط إلى أآثر من أربعة في الحاالت نيات رفع عدد مراآز الشحن و اإلامكا
 الخاصة

دولي البري النقل بطاقة ال بخصوص استعمال  لألحكام5 والبند 18طبًقا للماّدة 
. غافر و اإلشحننقاط لل أربعة مرور عابر واحدة  عملية ، لن تتجاوز)1المرفق(

تقوم  قد ة، واحد  أثناء عملية مرور عابرغافر و اإلشحن ال مكاتبللزيادة في عدد
مرآبة أو مجموعة مرآبات أو حاويات بعدة عمليات مرور عابر متتالية أو في 

 قد ُتْسَتْخَدم الغاية،لهذه . ةنقل بري دولي منفصل بطاقة  تحت واحدة، آل منهّامّرة
 :الخيارات الّتالية:
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 للّتعليق  طبقا واحدةنقل لعملّية نقل بري دوليبطاقتي  لزامن االستخدام المت)1(
 مرور عابرنقل بري دولي لعملّية بطاقتي احتمال استخدام " 28الماّدة على 
 مكاتب جمارك 4  حدىإلدولي األّول البري النقل بطاقة الضّمن تتقد . "واحدة

 في مكتب الجمارك اإلفراج عن عملية النقلو ء نتها اإلبعد.  و المقصدلمغادرةل
في .النقلْسَتْخَدم لباقي عملّية ُت و ةنقل بري دولي جديدبطاقة ُفِتَح تد ق، الّرابع

. دولي البري النقل تى بطاقتي ال آلعلى ياآتابهذه الحالة، يجب أن يعكس ذلك 
بري النقل بطاقة ال تحت ستار للمقصدمكتب جمارك  خرآ يصبح و بالتالي،

ة دولي الّثانيالبري النقل ل لبطاقة ا المغادرة  جماركمكتبهو  ى،دولي األّولال
 على تذآر  أن يجب.للمقصد ثالثة مكاتب جمارك إلى حدتضّمن التي قد ت
مّتجهة إلى مكاتب جمارك الآّل الّسلع ى دولي األّولالبري النقل بطاقة ال
مكتب الجمارك األخير ة، وأنها وجهة دولي الّثانيالبري النقل لبطاقة ال المقصد
 سبعة مكاتب جمارك للمغادرة و  حدذا اإلجراء إلىقد يغّطي مثل ه. للمقصد
  من إّنه،التفاقية من ا2 في الماّدة  المذآورة لّشروطتستوفى ا حتى. المقصد

  حدود مرآزعلى األقّلبعبور  عمليتي المرور العابر تى آل تقومساسّي أناأل
 ضمان، فعلى الّتواليأستعملتا  بطاقتي نقل بري دولي قد وجود ًلنظر. واحد
  يستخدم لتغطيتهما؛  واحددولي

أو عّدة ) مرآباتمجموعة  ،مثال (برية االستعمال المتزامن لعّدة مرآبات )2(
 قد إتفاقية النقل البري الدولي، من 1 الفقرة ،17الماّدة ألحكام  اطبق. حاويات

غّطي آّل ت. ةنقل بري دولي منفصلبطاقة  حاوية أو بريةلكّل مرآبة  ْصَدرُت
ينبغي أن يشير .  و اإلفراغنحّشأربعة نقاط للحد بري دولي إلى نقل بطاقة 
بري النقل بطاقات ال تلك المرجع أرقام الجمارك للمغادرة إلى آّل مكاتب/مكتب

المستندات   جميع على"لالستعمال الّرسمّي" اإلطارالمخصص لهدولي في ال
 .نقل بري دولي قبلتبطاقة كّل ل

 مختلفة تفريغ تفريغها في ّنقاط م الّشحنات المزع،ةمستخدمال اإلمكانية ا آانّتأي
-18-0 تفسيريةال المذآرة آما هو مشترط في ، البعضايجب أن ُتْفَصل عن بعضه

 .1 الفقرة ،2
 الوثيقة من 71الفقرة  و المرفق؛ TRANS/WP.30/208 من الوثيقة 28الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/713فق رم ال و{ 
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 2-18-0يرية تفسالمذآرة التعليق على 

 إفراغ الّسلع

ال  2-18-0المذآرة التفسيرية  في المشار إليها، و بصفة خاصة،" اإلفراغ"عبارة 
 الحاالت حيث ،لا مث،لّسلع من المرآبة أو الوعاءادّل بالّضرورة على إزالة ت

عملية المررور  ت في نفس المرآبة أو الوعاء بعد أن انتهالنقلتستمّر عملّية 
 ،ستمّر لباقي الشحنةتلّسلع و ا ئي من جزشحن لهذه العملية ت إذا انته،لكّن. العابر
 في حالة سلع ، المغلقة أو الوعاء أوشحن من مقصورة التخرج هذه األخيرة سوف

ستمّر تْفَصل عن الّسلع الّثقيلة أو الّضخمة المتبّقية التي لها ُت س،ثقيلة أو ضخمة
 .عملية المررور العابر

 من الوثيقة 26 الفقرة ؛5 و المرفق TRANS/WP.30/AC.2/59   ثيقةمن الو 46الفقرة {
{TRANS/WP.30/192 

 19المادة 

يجب تقديم البضائع والمرآبة البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاوية في المكتب 
وعلى السلطات الجمرآية لبلد المغادرة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة القتناعها . الجمرآي للمغادرة

بيان البضائع وإما من أجل وضع األختام الجمرآية أو من أجل فحص األختام الجمرآية بصحة 
ويقوم بذلك أشخاص مفوضون حسب . الموضوعة تحت مسؤولية السلطات الجمرآية المذآورة

 .األصول

 19مذآرة تفسيرية للمادة 

قيام المكتب الجمرآي للمغادرة بفحص صحة بيان البضائع اشتراط يتضمن  0-19
ورة التحقق على األقل من أن الخصائص الواردة في بيان البضائع متطابقة ضر

مع الخصائص الواردة في وثائق التصدير وفي وثائق النقل أو وثائق تجارية 
وقد يكون على المكتب الجمرآي للمغادرة أن يقوم أيضًا . أخرى متعلقة بالبضائع

أن يفحص حالة المرآبة ويجب عليه أيضًا، قبل وضع األختام، . بفحص البضائع
وفي حالة المرآبات أو الحاويات المغطاة بغالف يجب فحص .  البريةالحاويةأو 

حالة األغطية ومرابط تثبيتها، إذ أن هذه التجهيزات ليست مدرجة في شهادة 
 .التصديق
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 19تعليق على المادة 

 التفتيش في مكتب المغادرة

أن يكون التفتيش في مكتب  لدوليمن الضروري لتسهيل عمل نظام النقل البري ا
ويجب منع . المغادرة صارمًا وآامًال، نظرًا ألن أداء هذا النظام يعتمد عليه

 :الحاالت التالية بصفة خاصة

اإلعالن المزيف عن بضائع بما يسمح بتبديلها ببضائع أخرى أثناء الرحلة  -
يما بعد مثًال تكون الشحنة سجاير ولكن يعلن أنها ورق جدران، ويجري ف(

 ).تفريغ السجاير وشحن ورق الجدران

مثل السجاير (نقل بضائع ليست مدرجة في بيان بطاقة النقل البري الدولي  -
  ).والكحول والعقاقير المخدرة واألسلحة

 من الوثيقة 21-19، والفقرات TRANS/GE.30/AC.2/12 من الوثيقة 31الفقرة {
{TRANS/GE.30/GRCC/11 

 تزوير قبول مكتب الجمارك ببلد المغادرة لبطاقة نقل بري قد يحاول المحتالون
 دولي صحيحة ولكنها تحمل أختامًا وطوابع جمرآية مزورة

وهذه الممارسات الخاطئة خطرة للغاية، ألنه طبقًا ألحكام اتفاقية النقل البري 
الدولي، تعتمد السلطات الجمرآية في بلدان العبور وبلدان المقصد في العادة على 

وبالتالي يضطلع .  ليات الفحص التي تجري في مكتب الجمارك ببلد المغادرةعم
أو تضطلع مكاتب جمارك (مكتب جمارك الخروج الموجود في بلد المغادرة 

بدور حاسم في آشف مثل هذه األنشطة ) الخروج الموجودة في بلدان المغادرة
ابعها والتحقق، إن فحص صحة أختام الجمارك وطو) أو لها(االحتيالية وينبغي لـه 

أمكن، من أن التفاصيل المذآورة في بيان البضائع الوارد في بطاقة النقل البري 
مثل إعالن تصدير السلع (الدولي تتفق مع تلك الواردة في الوثائق المصاحبة 

والتي يفحصها في ) ورسالة عقد النقل بموجب اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي
 وعند الضرورة، يقوم مكتب جمارك الخروج .د المغادرةالعادة مكتب الجمارك ببل

بغير ذلك من عمليات الفحص الجمرآية ) أو مكاتب جمارك الخروج هذه(هذا 
 .المغادرة) أو بلدان(الالزمة فيما يتصل بعملية نقل بري دولي في بلد 

  من الوثيقة 61 الفقرة ؛3و المرفق ، TIRExB/REP/2003/18 من الوثيقة 29الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/75 {TRANS/WP.30/AC.2/75/Corr.3 و 

 مواصفات أختام الجمارك

. ال تتصدى اتفاقية النقل البري الدولي لمسألة معايير واشتراطات أختام الجمارك
فهي تشترط فقط، آقاعدة عامة، قبول األطراف المتعاقدة ألختام الجمارك 
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وبالتالي فإن مواصفات أختام . المستعملة من جانب األطراف المتعاقدة األخرى
ومن أجل ضمان فعالية أختام . الجمارك متروآة لتقدير سلطات الجمارك الوطنية

الجمارك، من المستصوب إلدارات الجمارك أن تستخدم أختامًا تستوفي أحدث 
وفي هذا الصدد، يسترعى انتباه سلطات الجمارك إلى . متطلبات هذا الميدان
ردة في المرفق الخاص هاء بالفصل األول من االتفاقية الدولية المتطلبات الدنيا الوا

وفضًال عن ذلك، ). اتفاقية آيوتو المعدلة(لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمرآية 
 من المرفق العام باالتفاقية المذآورة، حسبما ُأعّد تحت 6يمكن الرجوع إلى الفصل 

 .رعاية منظمة الجمارك العالمية
 و 2و المرفق   TRANS/WP.30/216يقة  من الوث67الفقرة {

TRANS/WP.30/216/Corr.1  ; من الوثيقة 54الفقرة  TRANS/WP.30/AC.2/77 و  
 }3المرفق 

 20المادة 

يجوز لسلطات الجمارك، فيما يتعلق بالرحالت التي تجري في أراضي بلدها، أن تحدد 
ت أو الحاويات، أن تسلك طريقًا فترة زمنية قصوى وتطلب من المرآبة البرية أو مجموعة المرآبا

 .معينًا

 20مذآرة تفسيرية للمادة 

في حالة تحديد فترات زمنية قصوى لنقل البضائع داخل أراضيها، يجب على  0-20
 بالمثل، ضمن جملة أمور، أية لوائح اعتبارهاالسلطات الجمرآية أن تأخذ في 

صة بساعات العمل خاصة تخضع لها الوآاالت الناقلة، وال سيما اللوائح الخا
وهناك توصية بأال تمارس هذه . وفترات الراحة المكفولة لسائقي المرآبات البرية

 .السلطات حقها في تعيين طريق إال إذا اعتبرت ذلك ضروريًا
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 20التعليق على المادة 

 وتكون العقوبات 39 و 20 المستمدة من المادتين لاللتزاماتفي حالة حدوث خرق 
فال يجوز طلبها من الجمعية الضامنة، بل فقط من حامل بطاقة المالية مطلوبة، 
 .أو الشخص المسؤول عن هذا الخرق .النقل البري الدولي

 من الوثيقة 30، والفقرة TRANS/GE.30/AC.2/14 من الوثيقة 29الفقرة {
{TRANS/GE.30/39 

 21المادة 

د، تقديم المرآبة يجب في آل مكتب جمرآي على الطريق وفي المكاتب الجمرآية للمقص
السلطات الجمرآية من أجل أغراض المراقبة، مع إلى البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاوية 

 .الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بها

 21مذآرات تفسيرية للمادة 

ال تقيد أحكام هذه المادة حق السلطات الجمرآية في فحص جميع أجزاء مرآبة ما  0-21-1
  .مقصورة الشحن المغلقة إغالقًا محكمًاعدا 
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

يجوز لمكتب الدخول الجمرآي أن يرد الناقلة إلى مكتب الخروج الجمرآي للبلد  0-21-2
هذا المجاور، إذا وجد أن ذلك المكتب لم يمنح أي تصريح بشأنها أو إذا لم يكن 

وفي هذه الحاالت يدخل مكتب الدخول . التصريح ممنوحًا بالشكل الواجب
مكتب الخروج إلى الجمرآي مذآرة في بطاقة النقل البري الدولي موجهة 

 .الجمرآي المعني

إذا حدث أثناء إجراء فحص أن عمدت السلطات الجمرآية إلى سحب عينات من  0-21-3
ن تعد مذآرة تسجل فيها جميع خصائص البضائع، فإنه يجب على تلك السلطات أ

 .عينات البضائع المأخوذة على بيان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي
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 21تعليق على المادة ال

و في مكتب ) في الّطريق  ( خروجفي مكتب الجمارك للنقل بري عملّية ء نتهاإ
 للمقصدالجمارك 

 اإلنتهاء في الطريق

 المرآبات أو الحاوية قد عرضت ألغراض الرقابة أن المرآبة البرية أو مجموعة
ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري ) في الطريق(على مكتب جمارك الخروج 

 .الدولي الخاصة بها

 اإلنتهاء الجزئي

أن المرآبة البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاوية قد عرضت ألغراض الرقابة 
 ة النقل البري الدولي الخاصة بهاعلى مكتب جمارك للمقصد ومعها الشحنة وبطاق

  .إفراغ جزئّيتها عملية بعّت

 اإلنتهاء النهائي

أن المرآبة البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاوية قد عرضت ألغراض الرقابة 
 في حالة يةبّقالشحنة المتأو على آخر مكتب جمارك للمقصد ومعها الشحنة 

 .نقل البري الدولي الخاصة بهاو بطاقة ال ة سابقةجزئيأو إنتهاءات /ءنتهاإ
 من الوثيقة 46؛ الفقرة  TRANS/WP.30/192من الوثيقة 26الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/59 5 و المرفق{ 

 22المادة 

 يكون على 5 من المادة 2آقاعدة عامة، وفيما عدا أثناء فحص البضائع وفقًا للفقرة  -1
لكل طرف من األطراف المتعاقدة، أن تقبل السلطات الجمرآية للمكاتب الجمرآية على الطريق 

ومع ذلك . األختام الجمرآية الصادرة من أطراف أخرى متعاقدة، شريطة أن تكون األختام سليمة
يجوز للسلطات الجمرآية المذآورة آنفًا أن تضيف أختامها الخاصة إذا آانت متطلبات المراقبة 

 .تجعل ذلك ضروريًا

 متعاقد، في أراضي ذلك الطرف، طرف التي قبلها هكذا وسوف تحظى األختام الجمرآية -2
 .بمزايا نفس الحماية القانونية المضفاة على األختام الوطنية
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 22تعليق على المادة ال

 مواصفات أختام الجمارك

. ال تتصدى اتفاقية النقل البري الدولي لمسألة معايير واشتراطات أختام الجمارك
بول األطراف المتعاقدة ألختام الجمارك فهي تشترط فقط، آقاعدة عامة، ق

وبالتالي فإن مواصفات أختام . المستعملة من جانب األطراف المتعاقدة األخرى
ومن أجل ضمان فعالية أختام . الجمارك متروآة لتقدير سلطات الجمارك الوطنية

الجمارك، من المستصوب إلدارات الجمارك أن تستخدم أختامًا تستوفي أحدث 
وفي هذا الصدد، يسترعى انتباه سلطات الجمارك إلى . ا الميدانمتطلبات هذ

المتطلبات الدنيا الواردة في المرفق الخاص هاء بالفصل األول من االتفاقية الدولية 
وفضًال عن ذلك، ). اتفاقية آيوتو المعدلة(لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمرآية 

اقية المذآورة، حسبما ُأعّد تحت  من المرفق العام باالتف6يمكن الرجوع إلى الفصل 
 .رعاية منظمة الجمارك العالمية

 و 2و المرفق   TRANS/WP.30/216 من الوثيقة 67الفقرة {
TRANS/WP.30/216/Corr.1  ; من الوثيقة 54الفقرة  TRANS/WP.30/AC.2/77 و  

 }3المرفق 

 23المادة 

 :ال يجوز للسلطات الجمرآية

مرآبات البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاويات أن تشترط فرض حراسة على ال -
 .المارة فوق أراضي بلدها، على حساب الوآاالت الناقلة

أن تشترط إجراء فحص في الطريق على المرآبات البرية أو مجموعة المرآبات أو  -
 الحاويات وشحناتها، 

 .إال في حاالت خاصة
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 23تعليق على المادة 

 حراسة المرآبات البرية

 من االتفاقية، لن تكون البضائع المنقولة بموجب نظام النقل البري 4 للمادة وفقًا
أو تصدير مهما استيراد الدولي خاضعة لتسديد أو إيداع أية رسوم وضرائب 

آانت، حتى ولو تجاوزت الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة، المبلغ 
 بطاقة النقل  دوالر أمريكي بشأن الشحنات المنقولة بموجب50 000المساوي 

 دوالر أمريكي بشأن الشحنات 200 000البري الدولي العادية، والمبلغ المساوي 
التبغ والكحول، أو "المنقولة بموجب بطاقة النقل البري الدولي الخاصة بشحنات 

وفي مثل هذه الحاالت تستطيع . أي مبلغ مماثل تحدده السلطات الجمرآية الوطنية
 من االتفاقية، 23 المرور العابر، مع ذلك، طبقًا للمادة السلطات الجمرآية في بلدان

أن تشترط فرض حراسة على المرآبات البرية على حساب الوآاالت الناقلة فوق 
 .أراضي بلدها

 من الوثيقة 76و 75، والفقرتان TRANS/GE.30/59 من الوثيقة 35و 34الفقرتان {
TRANS/WP.30/137 من الوثيقة 25، والفقرة TRANS/WP.30/159 من 63؛و الفقرة 

 و TRANS/WP.30/AC.2/63 من الوثيقة 63 و الفقرة ؛ TRANS/WP.30/194  الوثيقة
 }3 المرفق

 24المادة 

إذا قامت السلطات الجمرآية بإجراء فحص على شحنة مرآبة برية أو مجموعة مرآبات 
 السلطات أن أو حاوية أثناء سير الرحلة أو عند مكتب جمرآي على الطريق، يكون على تلك

تسجيل، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي المستعملة في بلدها، وعلى األرومات المقابلة 
لها، وعلى المستندات الباقية في البطاقة، تفاصيل األختام الجديدة، التي وضعت والضوابط التي 

 .أجريت
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 25المادة 

لفة عن الظروف المنصوص إذا حدث آسر األختام الجمرآية على الطريق في ظروف مخت
 أو إذا حدث ألي من البضائع تدمير أو إتالف دون آسر تلك األختام، 35  و24عليها في المادتين 

يجوز تطبيق اإلجراء المبين في المرفق األول بهذه االتفاقية فيما يتعلق باستعمال بطاقة النقل 
وينبغي استكمال التقرير . لوطنيالبري الدولي، دون إخالل بالتطبيق المحتمل ألحكام القانون ا

 .الموثق الوارد في هذه البطاقة

 26المادة 

حينما يكون النقل بموجب بطاقة نقل بري دولي قد حدث جزئيًا في أراضي دولة ليست  -1
.  مؤقتًا أثناء ذلك الجزء من الرحلةالنقل البري الدوليطرفًا متعاقدًا في هذه االتفاقية، يجب وقف 

 يكون على السلطات الجمرآية التابعة للطرف المتعاقد الذي ستستمر الرحلة على وفي تلك الحالة
أراضيه، أن تقبل بطاقة النقل البري الدولي من أجل استئناف النقل البري الدولي، شريطة أن 

 لم تبق األختام الجمرآية  إذا.أو العالمات المميزة قد ظلت سليمة/تكون األختام الجمرآية و
عملية النقل البري الستئناف بطاقة النقل البري الدولي الّسلطات الجمرآّية   تقبل أنيمكن ،سليمًة

 .25 الماّدة طبقا ألحكام
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
 }2004 سبتمبر/أيلول 12 النفاذ في حيز، ودخل ECE/TRANS/17/Amend.24التعديل {

ينطبق ذلك ذاته إذا حدث في جزء من الرحلة أن حامل بطاقة النقل البري الدولي وسوف  -2
لم يستعمل البطاقة في أراضي طرف متعاقد وذلك بسبب وجود إجراءات مرور جمرآي عابر 

 .مبسطة، أو حينما يكون استعمال نظام مرور جمرآي عابر ليس ضروريًا

 النقل استئنافجمرآية حيث يجري وقف أو وفي مثل هذه الحاالت سوف تعتبر المكاتب ال -3
البري الدولي، بمثابة مكاتب خروج جمرآية على الطريق، ومكاتب دخول جمرآية على الطريق، 

 .على التوالي
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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 26تعليق على المادة 

  لجمعّية ّضامنة وجود ال حيثتعاقد طرف مبلد في عملية نقل بري  تعليق

  لجمعّية ّضامنةوجود ال حيث  طراف المتعاقدةاأل  على26الماّدة   أيًضاآما تنطبق
 ،3 وفًقا للماّدة ،غير سارية المفعولأحكام اإلتفاقية   بالتالي، تكن وموافق عليها

 لتنفيذيسوف تنشأ الجنة اإلدارية للنقل البري الدولي و المجلس ا) .ب( الفقرة 
الوثائق المودعة لدى المجلس مثل هؤالء األطراف المتعاقدة على أساس لقائمة 
 9 الملحق األول من الجزء آما هو مدرج في من قبل األطراف المتعاقدة التنفيذي

 . .إتفاقية النقل البري الدوليمن 
 }3 و المرفق TRANS/WP.30/AC.2/63 من الوثيقة 60 و 59 تانالفقر{

 بّرال  على ما غيرجزء من الرحلةفي حالة القيام ب كام اإلتفاقيةأح استعمال

، السكك الحديدية( من اإلتفاقية، يمكن استخدام وسائل النقل األخرى 2وفقا للمادة 
طالما يجرى  في جزء من الرحلة، بين ابتدائها و انتهائها، )الطرق المائية الداخلية

لبري الدولي في حالة القيام بجزء آما يمكن لصاحب بطاقة النقل ا. عبر الطريق
 :من الرحلة على ما غير البر

حكام يطلب من السلطات الجمرآية تعليق عملية المرور العابر وفقا أل -
عملية المرور العابر،   حتي يمكن إستئناف االتفاقية من2، الفقرة 26 المادة

 الذي يجب وجود الخدمات الجمرآية و الرقابة الجمرآية عند انتهاء الجزء
و في حالة تداول آامل الرحلة داخل بلد المغادرة على ما . على ما غير البر

غير البر، يمكن إبتداء عملية النقل البري الدولي وتصديق انهائها فورا في 
 من بطاقة النقل 2 و رقم 1مكتب جمارك المغادرة بسحب اآلصاالت رقم 

دم أي ضمان لما تبقى من و بالتالي و تحت هذه الظروف، لن يق. البري الدولي
، يمكن  االتفاقية من26المادة حكام آذلك، و وفقا أل .الرحلة داخل نفس البلد

إستأناف عملية النقل البري الدولي عند نهاية الجزء الذي على ما غير البر في 
 . مكتب جمارك طرف متعاقد آخر
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جب على صاحب لكن، في هذه الحالة، ي. أن يستخدم إجراء النقل البري الدولي -
البطاقة أن يأخذ في االعتبارأن عملية النقل البري الدولي في بلد ما، لن تجرى 
إال في حالة ضمان السلطات الجمرآية القومية حسن معاملة بطاقة النقل البري 

، المغادرة )على الطريق(الدخول ): آساري المفعول(الدولي عند النقاط التالية 
  . المقصدو) على الطريق(

  من الوثيقة64 ة الفقر؛TIRExB/REP/13/Rev.1  من الوثيقة23 ةلفقرا{
TRANS/WP.30/AC.2/67 4فق رمال و{ 

 27المادة 

 يجوز أن يحل مكتب جمرآي 18رهنًا بأحكام هذه االتفاقية، وعلى وجه الخصوص المادة 
 .آخر للمقصد محل مكتب جمرآي للمقصد مبين في األصل

 28المادة 

ويمكن أن تصدر . لجمرآية بانتهاء عملية النقل البري الدولي دون تأخيرتشهد السلطات ا -1
وإذا آانت شهادة االنتهاء : شهادة انتهاء عملية النقل البري الدولي دون تحفظات أو بتحفظات

وتبين هذه . مصحوبة بتحفظ يكون هذا التحفظ بسبب وقائع ترتبط بعملية النقل البري الدولي ذاتها
 .ي بطاقة النقل البري الدوليالوقائع بوضوح ف

 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

إذا وضعت البضائع تحت نظام آخر لإلجراءات الجمرآية أو نظام آخر للرقابة الجمرآية،  -2
لجمرآية إلى ال تعزى أي مخالفة ترتكب بمقتضى هذا اإلجراء الجمرآية اآلخر أو نظام الرقابة ا

  ".حامل بطاقة النقل البري الدولي بصفته هذه، أو ألي شخص يتصرف نيابة عنه
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 28مذآرة تفسيرية للمادة 

بطاقة النقل البري الدولي مقتصرًا على المهمة المقصود استعمال يجب أن يكون  0-28
ويجب عدم استعمال هذه البطاقة، مثًال لتغطية . نها أن تغطيها، وهي عملية النقلم

 .تخزين البضائع الخاضعة للمراقبة الجمرآية عند المقصد
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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 28تعليق على المادة 

 إعادة بطاقات النقل البري الدولي

، سواء  لصاحبها أو أي شخص ينوبًهلتشديد على أن إعادة هذه البطاقة فورايجب ا
. ، واجب أساسي على المكتب الجمرآي للمقصدتحفظات أو بدون بتحفظات نهتأ

 به المنظمة الدولية والجمعية التي اقومتفذلك ال يقتصر على تسهيل الفحص الذي 
ًا يمكن االتحاد من إصدار ، بل أيض6ت البطاقة آما أشير إليه في المادة أصدر

أما عدد البطاقات المستعملة في . بطاقة جديدة إلى الوآالة الناقلة عند إعادة البطاقة
 .أية مرة واحدة، فهو محدود

  من الوثيقة 25و 24، والفقرتان TRANS/GE.30/AC.2/12 من الوثيقة 33الفقرة {
TRANS/GE.30/GRCC/11 ةمن الوثيق 26؛ الفقرةTRANS/WP.30/192  46؛ الفقرة 

 }5  و المرفق TRANS/WP.30/AC.2/59 من الوثيقة

 بطاقتين للنقل البري الدولياستعمال إمكانية 

يحدث أحيانًا أن يكون عدد الصحائف في بطاقة النقل البري الدولي ليس آافيًا 
وفي هذه الحاالت يجب إنجاز عملية النقل .  آاملة بري دوليإلنجاز عملية نقل

  نقلبطاقة االتفاقية، ويجب استعمال  من28و 27ولي األولى وفقًا للمادتين البري الد
التي البد أن تقبل من نفس مكتب الجمارك الذي صدق على إنتهاء عملية جديدة 

ال بد أن يبين ذلك علي آلى  . النقل البري الدولي السابقة و المستعملة لباقي العملية
  .النقل البري الدوليبطاقتي 

 ةمن الوثيق 26؛ الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/23  الوثيقة من21 الفقرة{
TRANS/WP.30/192  من الوثيقة 46؛ الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/59 5 و المرفق{ 

 نقل بري دولي عملّية نتهاءاإلجراءات الّسارية المفعول بعد إ

 عند مكتب ملية نقل بري دولي عإنتهاء  التصديق على على أن28 المادة تنص
 بشرط أن توضع البضائع تحت نتهاء اإلتمسي مقصد، يجب أن يتم دون تأخير،ال

 أن تكون يمكنقد .  أو تحت إجراء جمرآي آخرنظام آخر للمراقبة الجمرآية
ّتخزين  أو حّرة نقل عبر حدود بلد ّثالث أو منطقةالداخلي، أو  لالستعمالمرخصة 
جراء إل هَاعوِض خانتظار إعالنالّسلطات الجمرآّية أثناء موافق عليه من في مكان 
 . آخرجمرآي

 من الوثيقة 46؛ الفقرة  TRANS/WP.30/192 ةمن الوثيق 26الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/59 5  و المرفق{ 
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 ملية نقل بري دوليعإنتهاء 

 بدون ملية نقل بري دوليعإنتهاء   على قد ُصدِّقَْالتيفي الحاالت  -1
 وقع الحصول علىقد ه جمرآّية اّلتي تعلن أنالّسلطات ال على  ينبغيتحفظات،
 اإلفراج  عدم لها في إخطارتشير أن شرعيةغير بطرق  أو الايحتإهاء تشهادة اإلن

 .شرعي غير  إحتيالي أوأو الّطلب للّدفعة أسبابها إلعالن هذا اإلنهاء/و

النقل البري  عملّيات نتهاء إ على الّسلطات الجمرآّيةدقال ينبغي أن ّتص -2
 بغية ذلك.  دون إعطاء األسبابالتي تسند لها تحفظات معتادة غير محددة، دوليال

 . ال غير1  الفقرة،11 و الماّدة 1  الفقرة،10 الماّدة اتطلبتتجّنب م
 من الوثيقة 12 ة، والفقرTRANS/GE.30/AC.2/12  من الوثيقة25الفقرة {

TRANS/GE.30/GRCC/11 ةمن الوثيق 26؛ الفقرةTRANS/WP.30/192  46؛ الفقرة 
 }5  و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/59 من الوثيقة

 التحفظاتإبداء 

أي تحفظات إزاء إنتهاء  إلىح وضتشير بكل و ّنالّسلطات الجمرآّية أعلى ينبغي 
 من 27 اإلطار في التحفظات ينبغي أن تبّين وجود آما نقل بري دولي،عملّية 

 على 5بند رقم ال تحت "آر" بوضع لبطاقة النقل البري الدولي 2وصل رقم ال
 بطاقة النقل البري الدولي تقرير إتمام مع لبطاقة النقل البري الدولي 2 رقم المستند

 . ذا أستوجب األمر إ،المصّدق عليه
؛  TRANS/WP.30/192ة من الوثيق 26؛ الفقرة  TRANS/GE.30/8  من الوثيقة12لفقرة ا{

 }5 و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/59 من الوثيقة 46الفقرة 

 األشكال البديلة التي تعتبر إثباتًا إلنتهاء عملية نقل بري دولي

بغية إنشاء أشكال بديلة إلثباًة إنتهاء عملية نقل بري دولي، هناك توصية مقدمة إلى 
السلطات الجمرآية بأن تقبل، بصفة استثنائية، آدليل على إثبات صحة اإلفراج عن 

إستجابتا  ،على سبيل المثال المعلومات الّتاليةولي، تمد بطاقات النقل البري الد
 :لتسائالتهم

نفس اء غّطتحت  النقل البري الدوليعملّية إنتهاء أّي شهادة رسمّية أو تأآيد  -
النقل عملّية هذه  و تلت من قبل طرف متعاقد آخر أجرت نقل بري دوليعملّية 

 آخر أو نظام جمرآيلى إجراء لّسلع إانتقال إ أو تأآيد المعنية البري الدولي
 ؛المنزلّيلإلستعمال  تحويل أغراض على سبيل المثال ،ّرقابة جمرآّية آخر
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 منها من قبل هذا الّطرف المتعاقد أو ّنسخة ختومةم 2 أو رقم 1رقم القسيمة  -
 نسخة انهأل  من اإلتفاقية إثباتا6  آما تشير لذلك المادةالمنظمة الدوليةتمدها 
 .لألصل مطابقة

 TRANS/WP.30/192ة الوثيق من 26 الفقرة ؛TRANS/WP.30/159ة الوثيق من 38الفقرة {
 }5و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/59ة الوثيق من 46و الفقرة 

إجراءات محسنة الستخدام بطاقات النقل البري الدولي من جانب الهيئات المتعهدة 
 بالنقل

ن للهيئة المتعهدة بالنقل صالت قد يحدث لدى بعض األطراف المتعاقدة أال يكو
مباشرة مع الموظفين المختصين في مكتب جمارك بلد المقصد قبل أن يبدأ المرسل 
إليه أو وآالؤه باإلجراءات الجمرآية الضرورية لتخليص البضائع من أجل 
االستهالك المحلي أو وضعها تحت أي نظام آخر للمراقبة الجمرآية في وقت 

وآي تتمكن الهيئة المتعهدة بالنقل، أو السائق . ري الدوليالحق لعملية النقل الب
الذي يعمل لحسابها، من التحقق من أن السلطات الجمرآية المختصة قد أنهت 
حسب األصول عملية النقل البري الدولي، يحق للهيئة المتعهدة بالنقل، أو للسائق 

البري الدولي وأال الذي يعمل لحسابها، إذا رغبت في ذلك، أن تحتفظ ببطاقة النقل 
غير  (2رقم /1ُتعطي المرسل إليه أو وآالئه سوى نسخة من الورقة الصفراء رقم 

من بطاقة النقل البري الدولي، وآذلك أية وثيقة ) المخصصة للسلطات الجمرآية
وعند نهاية عملية التخليص الجمرآي للبضائع المعدة لالستهالك . أخرى مطلوبة

نظام آخر للمراقبة الجمرآية، ينبغي أن يكون من حق المحلي أو لوضعها تحت أي 
الهيئة المتعهدة بالنقل، أو السائق الذي يعمل لحسابه، أن تتقدم شخصيًا لدى 
المسؤول الجمرآي المختص من أجل الحصول على شهادة بانتهاء عملية النقل 

 البري الدولي

 األحكام المتعلقة بالبضائع الثقيلة أو الضخمة)  ج(

 29المادة 

ال تنطبق أحكام هذا الفرع إال على نقل البضائع الثقيلة أو الضخمة آما هي موضحة في  -1
 . من هذه االتفاقية1من المادة ) ع(الفقرة الفرعية 

 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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ئع الثقيلة أو الضخمة بواسطة  أحكام هذا الفرع، يجوز نقل البضاانطباقوفي حالة  -2
 .مرآبات أو حاويات غير مسدودة إذا قررت ذلك السلطات عند المكتب الجمرآي للمغادرة

وال تنطبق أحكام هذا الفرع إال إذا آان في رأي تلك السلطات أن البضائع الثقيلة أو  -3
 بالرجوع إلى الضخمة المنقولة واألشياء اإلضافية المنقولة معها، يمكن تمييزها بسهولة

أو العالمات المميزة، وذلك لكي /األوصاف المبينة، أو يمكن تقديمها مع األختام الجمرآية و
 .ع أي تبديل أو إزالة للبضائع دون أن يكون ذلك واضحًا للعياننيتسنى م

 29مذآرة تفسيرية للمادة 

ئع ثقيلة أو ال تطلب شهادة تصديق عن المرآبات أو الحاويات البرية الناقلة بضا 0-29
 استيفاءومع ذلك تكون مسؤولية المكتب الجمرآي للمغادرة أن يتأآد من . ضخمة

وعلى . الشروط األخرى المبينة في هذه المادة بشأن هذا النوع من عملية النقل
ي ـالمكاتب الجمرآية ألطراف أخرى متعاقدة أن تقبل قرار المكتب الجمرآ

 .29 تناقض بوضوح مع أحكام المادةللمغادرة إال إذا آان في رأيها أنه م

 29تعليق على المادة 

 بضائع ضخمة أو ثقيلة المعتبرة آالمرآبات البرية

 و سلع ثقيلة أو ضخمة نفسها أو مرآبات خاّصة مرآبات بريةفي حالة اعتبرت 
مستوفية في   و الّسلعات المرآبل منآ و تكن  ّسلع ّثقيلة أو ّضخمةهي تكن تشحن
فال حاجة إال  ،االتفاقيةمن ) ج( في الفصل الثالث ةروذآط الملشرو انفس الوقت

 على المصادقة ها وجميع مستنداتهايحمل غالفلبطاقة نقل بري دولي واحدة، 
تحمل  مثل هذه المرآباتن آانت إ. االتفاقيةمن  32 في الماّدة إليه شارالم الشروط

المرآبة أو األوعية لى  أوال ع يجب، أو في األوعيةشحنّسلع عادّية في مقصورة ال
 أو األوعية، آما يجب ختم )أ(المبينة في الفصل الثالث  شروطتستوفي الأن 

 .شحنمقصورة ال
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أو برية مرآبات  رّيصدتاالتفاقية في حالة من ) 3) (أ (3الماّدة أحكام طبق ت
 بلد آخر حيث  إلى مكتب الجمارك للمغادرة آانمرآبات خاّصة من البلد حيث 

االتفاقية من  15الماّدة أحكام شير ، تفي هذه الحالة. للمقصد الجمارك يكون مكتب
وثائق فال ،لهذاو .  غير ساري المفعولبريةستيراد المؤّقت لمرآبة ن اإلإلى ا

 .ُ َتَطلَّب لنستيراد المؤّقت لمثل هذه المرآباتاإل بخصوص يةالجمرآ
 40و 39 ةالفقر؛ 6مرفق  و الTRANS/WP.30/AC.2/59  من الوثيقة 62و  61 ةالفقر{

 من الوثيقة 72الفقرة  ؛2 والمرفق /65TRANS/WP.30/AC.2 من الوثيقة
200/{TRANS/WP.30 

 نقل الماشية

 من االتفاقية بشأن نقل البضائع الثقيلة أو الضخمة 29يجب تطبيق أحكام المادة 
 .على نقل الماشية

 TRANS/GE.30/AC.2/21} من الوثيقة30الفقرة {

 30المادة 

تنطبق جميع أحكام هذه االتفاقية على نقل البضائع الثقيلة أو الضخمة بموجب نظام النقل 
 . األحكام الخاصة لهذا الفرعاستثنتهاالبري الدولي، فيما عدا تلك الحاالت التي 

 31المادة 

ال تقتصر مسؤولية الجمعية الضامنة على شمول البضائع المدرجة في بطاقة النقل البري 
بل تشمل أيضًا أية بضائع موجودة على منصة الشحن أو بين البضائع المدرجة في هذه الدولي، 

 .البطاقة، حتى ولو لم تكن البضائع المعنية مدرجة في البطاقة

 32المادة 

ينبغي أن يحمل غالف وجميع مستندات بطاقة النقل البري الدولي، المصادقة على 
 . باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية، بحروف بارزة"البضائع الضخمة أو الثقيلة"
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 32تعليق على المادة 

لحمولة مختلطة تتكّون من ّسلع عادّية و ّسلع بطاقات النقل البري الدولي  إصدار
 ّثقيلة أو ّضخمة

 حمولة لشحن ةالمطلوببطاقات النقل البري الدولي عند أخذ قرار على عدد 
 سيأخذ مكتب ، الّثقيلة أو الّضخمةمختلطة تتكّون من آال الّسلع العادّية و الّسلع

 الّسلع الّثقيلة التي طبقا لها، لشحن 32لماّدة أحكام االجمارك للمغادرة في االعتبار 
ّسلع ّثقيلة " الّتأييد هاو آّل إيصاالتغالف بطاقة النقل حّمل يأو الّضخمة الغطاء س

لمنقولة تحت ختم لّسلع العادّية اا ينطبق على هذا الّتأييد ال بما أن. "أو ّضخمة
َتَطلَّب  ُت)بطاقات نقل بري دوليأو  ( ةمنفصلي، بطاقة نقل بري دولي جمرآ

 . الّسلع العادّية شحنلتغطية 
 من 57الفقرة ؛ 3، و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/71الوثيقة{

  TRANS/WP.30/206}الوثيقة

 33المادة 

عبئة البضائع أو صورها يجوز لسلطات المكتب الجمرآي للمغادرة أن تطلب قوائم ت
الفوتوغرافية أو رسوماتها أو ما شابه ذلك، مما يكون ضروريًا لتمييز البضائع المنقولة، لكي 

وفي هذه الحالة يكون على تلك السلطات أن تصادق على . تضيفها إلى بطاقة النقل البري الدولي
ة وأن تتضمن جميع هذه الوثائق تلصق نسخة منها على الصفحة الداخلية من غالف البطاق

 .هذه الوثائقإلى بيانات بطاقة النقل البري الدولي إشارة 

 34المادة 

يجب على السلطات في المكاتب الجمرآية الواقعة على الطريق لكل من األطراف 
أو العالمات المميزة التي وضعتها السلطات المختصة /المتعاقدة، أن تقبل األختام الجمرآية و

 ةأو عالمات مميز/ومع ذلك يجوز لها وضع أختام إضافية و. اقدة أخرىالتابعة ألطراف متع
أو العالمات المميزة، على مستندات بطاقة /أخرى، وعليها أن تسجل تفاصيل األختام الجديدة و

النقل البري الدولي المستعملة في بلدها، وعلى األرومات المقابلة لها وعلى المستندات الباقية 
 .من هذه البطاقة
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 35مادة ال

إذا آانت السلطات الجمرآية القائمة بإجراء فحص على الشحنة في مكتب جمرآي على 
أو إزالة العالمات المميزة، يكون عليها أن /الطريق أو أثناء سير الرحلة، ملزمة بكسر األختام و

ستعملة أو العالمات المميزة، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي الم/تسجل األختام الجديدة و
 .في بلدها، وعلى األرومات المقابلة لها وعلى المستندات الباقية في هذه البطاقة

 الفصل الرابع

 المخالفات

 36المادة 

 أرتكب، فعل يجعل المنتهك معرضًا، في البلد حيث االتفاقيةإن أي انتهاك ألحكام هذه 
 .االنتهاك، إلى العقوبات التي يفرضها قانون ذلك البلد

 37المادة 

 مخالفة، فسوف تعتبر أنها ارتكبت في ارتكبتإذا لم يكن من الممكن إثبات في أي أرض 
 .اآتشافهاأرض الطرف المتعاقد حيث حدث 

 38المادة 

سيكون لكل من األطراف المتعاقدة الحق في أن تستبعد مؤقتًا أو بصفة دائمة من أعمال  -1
 القوانين أو اللوائح الجمرآية المطبقة تنفيذ هذه االتفاقية، أي شخص مذنب بجريمة خطيرة ضد

 .على النقل الدولي للبضائع

 38 من المادة 1مذآرة تفسيرية للفقرة 

  .تفسيريةالمذآرة وقع حذف هذه ال 0-38-1
 نوفمبر/تشرين الثاني 7، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.23التعديل {

2003{ 
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ن أسبوع، إلى السلطات المختصة التابعة للطرف وسيجري إبالغ هذا االستبعاد، في غضو -2
المتعاقد الذي يكون الشخص المعني مستقرًا أو مقيمًا على أرضه، وإلى الجمعية أو الجمعيات 
القائمة في البلد أو األرض الجمرآية حيث ارتكبت الجريمة، والى المجلس التنفيذي للنقل البري 

 .الدولي
 }1999فبراير / شباط17ودخل حيز النفاذ في ، ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

 38 من المادة 2مذآرة تفسيرية للفقرة 

 . تفسيريةالمذآرة وقع حذف هذه ال 0-38-2
فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

1999{ 

 38تعليق على المادة 

 الّتعاون بين السلطات المختصة

، 9 قرفمللوفقا بطاقات النقل البري الدولي الستغالل فيما يخّص تصريح شخص 
السلطات المختصة للّطرف المتعاقد حيث على  ينبغي ،االتفاقيةمن الجزء الثاني 

أخذ في االعتبار أّي معلومات مخطرة ت أن قاطنايكون الّشخص المعنّي مقيًما أو 
لجنح خطيرة أو  عن إرتكابه 2  الفقرة،38 من قبل طرف متعاقد آخر وفًقا للماّدة

 للّسماح بالّتفكير الكفء للحالة من قبل الّطرف ،لهذا. الجماركقانون ل  مكّررة
 اإلخطار  هذا ينبغي أن يحتويقاطنا،المتعاقد حيث يكون الّشخص المعنّي مقيًما أو 

 .تفاصيلعلى أآثر ما يمكن من ال
 من الوثيقة 68 ةالفقر ؛TRANS/WP.30/196 من الوثيقة 76 ةالفقر{

TRANS/WP.30/200 من الوثيقة 63؛ الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/67 3 و المرفق{ 

 النقل البري الدوليمحّلّي من إجراء متعهد نقل استبعاد 

   خطيرةةجنح إرتكب قومّيالنقل البري الدولي متعهد نقل من نظام  ستبعديلكي 
ناك توصية قاطنا، هأو ا كون مقيمي أرض البلد حيث على الجمارك قوانين إزاء

الجزء ، 9 ملحقال و 4 الفقرة ،6م بنود الماّدة استخد باالّسلطات الجمرآّيةمقدمة إلى 
 . 1 الفقرة ،38 الماّدة عن أحكامبدًال ) د (1 الفقرة ،الثاني

 من الوثيقة 68 ةالفقر ؛TRANS/WP.30/196 من الوثيقة 77 ةالفقر{
TRANS/WP.30/200 من الوثيقة 63؛ الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/673  و المرفق{ 



 - 84 - إتفاقية النقل البري الدولي

 39المادة 

 :في حالة قبول عمليات النقل البري الدولي باعتبارها سليمة من النواحي األخرى

يجوز لألطراف المتعاقدة أن تتغاضى عن التناقضات الطفيفة في مراعاة الحدود الزمنية  -1
 .أو المسالك المقررة

لبضائع المبينة على بيان البضائع في وبالمثل في حالة تناقضات بين تفاصيل خصائص ا -2
بطاقة النقل البري الدولي وبين المحتويات الحقيقية لمرآبة برية أو مجموعة مرآبات أو حاوية، 

 حامل هذه البطاقة، إذا جرى تقديم أدلة تقنع السلطات ارتكبها لالتفاقية انتهاآاتفهي لن تعتبر 
خطاء مرتكبة عن علم أو عن طريق اإلهمال في المختصة بأن هذه التناقضات لم تكن ناجمة عن أ

 .وقت شحن البضائع أو تفريغها أو في وقت إعداد ذلك البيان

 39مذآرة تفسيرية للمادة 

، فينبغي أن يؤخذ على أنه يعني "أخطاء مرتكبة عن طريق اإلهمال"أما التعبير  0-39
نجمت عن تقصير األفعال التي مع أنها لم ترتكب عن عمد وعلم تام بالحقائق، قد 

 . خطوات معقولة والزمة لضمان صحة الحقائق في أية حالة خاصةاتخاذفي 

 40المادة 

 التابعة لبلدان المغادرة وبلدان المقصد أن تعتبر حامل بطاقة الجمرآيةال يجوز لإلدارات 
 النقل البري الدولي مسؤوًال عن التناقضات التي قد تكتشف في هذه البلدان، في حين أن هذه

دولي لم يكن البري النقل الالتناقضات ترجع في الواقع إلى إجراءات جمرآية سبقت أو أعقبت 
 .حامل البطاقة ضالعًا فيها

 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {
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 41المادة 

ل على بطاقة النقل في حالة إثبات يقنع السلطات الجمرآية بأن البضائع المبينة بالتفصي
 أو قوة قاهرة أو بسبب حادث استردادهاالبري الدولي، قد حدث تدميرها أو فقدانها بحيث يتعذر 

 .أو أنها ناقصة بحكم طبيعتها، يجوز التنازل عن تسديد الرسوم والضرائب المستحقة عادة

 42المادة 

، يكون على السلطات  طلب من طرف متعاقد يرجو فيه إبداء األسباب المالئمةاستالمعند 
المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة المعنية في عملية نقل بري أن تزود ذلك الطرف المتعاقد 

 . أعاله41و 40و 39بجميع المعلومات المتاحة الالزمة لتنفيذ أحكام المواد 
 }2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل {

 42المادة تعليق على 

 التعاون بين السلطات الجمرآية

غالبًا ما يكون من الصعب على السلطات الجمرآية، في حالة عدم اإلفراج عن 
أو التصدير  االستيراد بطاقات النقل البري الدولي، أن تقرر رسوم وضرائب

المستحقة للمطالبة بها، نظرًا ألن وصف البضائع في البطاقة غالبًا ما يكون 
ولذلك غالبًا ما يطلب إلى المكتب الجمرآي . ًا وقيمتها ليست مبينةغامضًا جد

وفي هذه الحاالت يكون . للمغادرة تقديم معلومات إضافية عن البضائع المشحونة
من المهم وجود تعاون وثيق وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة التابعة 

 و 42لتام ألحكام المادتين  ااالمتثاللجميع األطراف المتعاقدة، إذ ليس هناك سوى 
 . ما يمكن أن يضمن األداء الفعال لنظام المرور العابر للنقل البري الدولي50
 TRANS/WP.30/131} من الوثيقة 40و 39الفقرتان {
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  مكررة42المادة 

 جميع اتخاذعلى السلطات المختصة أن تعمل، بالتعاون الوثيق مع الجمعيات، على 
وقد تتخذ لهذا الغرض . الصحيح لبطاقات النقل البري الدولياالستعمال  التدابير الالزمة لضمان

إلى ويجب على الفور إبالغ تدابير المراقبة الوطنية . التدابير المالئمة للمراقبة الوطنية والدولية
أما تدابير . المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي الذي سيفحص مطابقتها مع أحكام االتفاقية

 .لدولية فسوف تعتمدها اللجنة اإلداريةالمراقبة ا
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

  ثالثًا42المادة 

توفر السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة، حسب االقتضاء، للرابطات المعتمدة، 
 من الجزء األول من `3`)و(1 به وفقًا للمادة المعلومات التي تحتاج إليها للوفاء بالتعهد الملتزم

 .9المرفق 

 . المعلومات الواجب توفيرها في حاالت بعينها10يحدد المرفق 
 }2006أغسطس / آب12، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.27التعديل {

 الفصل الخامس

 تفسيريةالمذآرات ال

 43المادة 

 بالجزء الثالث، بعض أحكام هذه 7 و6المرفقين تفسر المذآرات التفسيرية الواردة في 
 .وتصف أيضًا ممارسات معينة موصى بها. ومرفقاتهااالتفاقية 
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 الفصل السادس

 أحكام متفرقة

 44المادة 

 :يجب على آل طرف متعاقد أن يزود الجمعيات الضامنة المعنية بتسهيالت تتيح ما يلي

 بها سلطات األطراف المتعاقدة، بمقتضى أحكام تحويل العملة الالزمة للمبالغ التي تطالب )أ(
  من هذه االتفاقية،8المادة 

إلى وتحويل العملة الالزمة لتسديد تكاليف نماذج بطاقة النقل البري الدولي، المرسلة  )ب(
 .الجمعيات الضامنة من الجمعيات األجنبية المقابلة لها أو من المنظمات الدولية

 45المادة 

عاقد أن يعمل على نشر قائمة بالمكاتب الجمرآية للمغادرة، يجب على آل طرف مت
والمكاتب الجمرآية الواقعة على الطريق، والمكاتب الجمرآية للمقصد، التي صادقت عليها هذه 

وعلى األطراف المتعاقدة ذات األراضي . األطراف لتقوم بإنجاز عمليات النقل البري الدولي
 على المكاتب الحدودية المقابلة وعلى االتفاقض بغية المتجاورة أن تتشاور مع بعضها البع

 .الساعات التي تكون فيها مفتوحة

 45مذآرة تفسيرية للمادة 

توصي هذه المادة األطراف المتعاقدة بأن تجعل أآبر عدد ممكن من المكاتب  0-45
الجمرآية، سواء داخل األرض أو على الحدود، متاحًا للتعامل مع عمليات النقل 

 .الدوليالبري 

 46المادة 

ال يجوز فرض رسوم مقابل الخدمات الجمرآية المتعلقة بالعمليات الجمرآية المذآورة في  -1
هذه االتفاقية، إال إذا آانت هناك شروط بشأن األيام أو على األوقات أو األماآن المختلفة عن تلك 

 .المعينة عادة لمثل هذه العمليات
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مل إلى أآمل مدى ممكن على ترتيب تسهيالت في المكاتب على األطراف المتعاقدة أن تع -2
 .الجمرآية، لصالح العمليات الجمرآية المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف

 46تعليق على المادة 

 :متعهد النقل من ها عند ّطلبية الجمرآاتفحوصال تكاليف

طروح في آما هو ممتعهد النقل، ّطلب ل الجمارك تلبيتا بتدخل متعّلقة تكاليفأّي 
 .يتكفلها هذا األخيرسوف  من اتفاقية النقل البري الدولي، 5لى الماّدة عالّتعليق 

 من الوثيقة 63؛ الفقرة 3و المرفق  TRANS/WP.30/196 من الوثيقة 67 و 66 ةالفقر{
TRANS/WP.30/AC.2/633  و المرفق{ 

 47المادة 

وابط المفروضة بموجب اللوائح ال تحول أحكام هذه االتفاقية دون تطبيق القيود والض -1
 األخالقية العامة أو األمن العام أو اإلصحاح أو الصحة العامة أو المبادئالوطنية على أساس 

ألسباب بيطرية أو أمراض نباتية، آما ال تحول دون فرض رسوم مستحقة بموجب مثل هذه 
 .اللوائح

 .اء وطنية أو دولية تحكم النقلوال تحول أحكام هذه االتفاقية دون تطبيق أحكام أخرى سو -2

 47تعليق على المادة 

 ية الجمرآالفحصاتالّتسهيل الّتجارّي و 

 نظام المرور العابر ت استهدفيةجمرآاتفاقية النقل البري الدولي هي اتفاقية 
إضافّية ية جمرآوفحصات م قيود اْسَتْخَدُا هو الّسماح ب47هدف الماّدة . الجمرآي

هو فلذلك . جمرآّيةال القوانين أخرى يكون مصدرها غيرة  لوائح قومّيترتكز على
 . إضافّيةجمرآيةْسَتْخَدم لتبرير مطالب ُتال يجب أن 
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والفحصات تؤّدي مثل هذه القيود غالبا ما  ،1 الفقرة ،47 الماّدة حيث أمكن تطبيق
ء يجب إبقاوبالتالي و بقبول هذا، . البضائع شحنإلى ّتأخيرات و ّتكاليف إضافّية ل

على حد أدنى ومقتصرة على الحاالت حيث الظروف أو والفحصات القيود 
 .المخاطر الحقيقية تبرر مثل هذه الضوابط

و  TRANS/WP.30/AC.2/69 ؛ الوثيقةTRANS/WP.30/204 من الوثيقة 58الفقرة {
 }3المرفق 

 الوثائق المصاحبة

قية االتجار الدولي مثل اتفا(ينبغي للوثائق المطلوبة بموجب االتفاقيات الدولية 
أن تصحب دائمًا ) 1973، بأنواع الحيوانات والنباتات البّرية المعرضة لالنقراض

وفي هذه الحالة يمكن أن تيّسر اإلشارة إلى هذه الوثائق على بطاقة . السلع المعنية
 .النقل البري الدولي من تطبيق الضوابط الجمرآية

 من الوثيقة 54؛ الفقرة 2 المرفق  وTRANS/WP.30/216 من الوثيقة 72الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/77  3و المرفق{ 

 48المادة 

 جمرآي أو اتحادليس في هذه االتفاقية أي شيء يمنع األطراف المتعاقدة األعضاء في 
، من سن أحكام خاصة متعلقة بعمليات النقل التي تبدأ أو تنتهي أو تمر في أراضيها، اقتصادي

 .ه األحكام توهين التسهيالت التي نصت عليها هذه االتفاقيةشريطة أال ينتج من هذ

 49المادة 

دون تطبيق المزيد من التسهيالت التي تمنحها األطراف المتعاقدة االتفاقية ال تحول هذه 
 ثنائية أو متعددة اتفاقاتأو قد ترغب في منحها إما عن طريق أحكام من جانب واحد أو بموجب 

وخاصة عمليات النقل االتفاقية ل هذه التسهيالت تطبيق أحكام هذه األطراف، شريطة أال تعرق
 .البري الدولي
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 50المادة 

على األطراف المتعاقدة أن تزود بعضها البعض، بناء على طلب، بالمعلومات الضرورية 
، وال سيما المعلومات المتعلقة بالتصديق على المرآبات أو الحاويات االتفاقيةلتنفيذ أحكام هذه 

 .رية، والمتعلقة بالخصائص التقنية لتصميمهاالب

 51المادة 

 .االتفاقيةتشكل المرفقات بهذه االتفاقية جزءًا ال يتجزأ من 

 الفصل السابع

 مواد ختامية

 52المادة 

 واالنضمامالتوقيع واإلبرام والقبول والمصادقة 

لة من الوآاالت يجوز لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة أو األعضاء في أية وآا -1
المتخصصة أو في الوآالة الدولية للطاقة الذرية أو األطراف في النظام األساسي لمحكمة العدل 
الدولية وأية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لألمم المتحدة، أن تصبح أطرافًا متعاقدة في هذه 

 :االتفاقية

 و المصادقة؛ أوبالتوقيع عليها دون تحفظ خاص باإلبرام أو القبول أ )أ(

بإيداع صك إبرام أو قبول أو مصادقة بعد التوقيع عليها رهنًا باإلبرام أو القبول أو  )ب(
 المصادقة؛ أو

 .انضمامبإيداع صك  )ج(

 حتى أول آانون 1976يناير /ستكون هذه االتفاقية مفتوحة من أول آانون الثاني -2
في ليها األمم المتحدة بجنيف، الدول المشار إ، ضمنًا، لتوقع عليها، في مكتب 1976ديسمبر /األول

 . إليهاالنضمامهاوستكون بعد ذلك مفتوحة .  من هذه المادة1الفقرة 
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ومعها جميع دولها األعضاء، أو في أي وقت االقتصادية،  الجمرآية أو لالتحاداتيجوز  -3
، أن تصبح أيضًا اقيةاالتفبعد أن تكون جميع دولها األعضاء قد أصبحت أطرافًا متعاقدة في هذه 

 االتحاداتإال أن هذه .  من هذه المادة2 و1أطرافًا متعاقدة في هذه االتفاقية وفقًا ألحكام الفقرتين 
 .ال يكون لها الحق في التصويت

، فسوف يجري إيداعها لدى األمين االلتزامأما صكوك اإلبرام أو القبول أو المصادقة أو  -4
 .العام لألمم المتحدة

 53 المادة

 بدء النفاذ

سيبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ستة شهور من التاريخ الذي تكون فيه خمس من الدول  -1
، قد وقعت عليها دون تحفظ خاص باإلبرام أو القبول أو 52 من المادة 1 في الفقرة إليهاالمشار 

 .االنضمامة أو المصادقة، أو تكون فيه قد أودعت صكوآها الخاصة باإلبرام أو القبول أو المصادق

 قد وقعت على 52 من المادة 1 في الفقرة إليهابعد أن تكون خمس من الدول المشار  -2
االتفاقية دون تحفظ خاص باإلبرام أو القبول أو المصادقة، أو تكون قد أودعت صكوآها الخاصة 

زيد من األطراف ، سيبدأ نفاذ هذه االتفاقية ألجل الماالنضمامباإلبرام أو القبول أو المصادقة أو 
المتعاقدة بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكوآها الخاصة باإلبرام أو القبول أو المصادقة أو 

 .االنضمام

أن أي صك خاص باإلبرام أو القبول أو المصادقة أو االنضمام، يتم إيداعه بعد بدء نفاذ  -3
 .آما هي معدلةتعديل على هذه االتفاقية، سوف يعتبر منطبقًا على هذه االتفاقية 

إن أي صك آهذا يتم إيداعه بعد قبول تعديل ما ولكن قبل بدء نفاذه، سوف يعتبر منطبقًا  -4
 .على هذه االتفاقية آما هي معدلة، في تاريخ بدء نفاذ هذا التعديل
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 54المادة 

 االنسحاب

 إلى سحاباالن بأن يقدم إشعارًا بهذا االتفاقيةيجوز ألي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه  -1
 .األمين العام لألمم المتحدة

 . األمين العام هذا اإلشعاراستالم شهرًا من تاريخ 15 نافذ المفعول بعد االنسحابيصبح  -2

 على صالحية بطاقات النقل البري الدولي التي قبلها مكتب جمارك االنسحابلن يؤثر هذا  -3
ان الذي تكفله الجمعية الضامنة سيظل ، آما أن الضماالنسحابالمغادرة قبل تاريخ نفاذ مفعول 
 .صالحًا وفقًا ألحكام هذه االتفاقية

 55المادة 

 اإلنهـاء

إذا حدث بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية أن انخفض عدد الدول األطراف المتعاقدة خالل فترة 
 منينتهي  شهور متتابعة، إلى أقل من خمس دول، فإن نفاذ مفعول هذه االتفاقية 12زمنية لمدة 

 .نهاية فترة اإلثني عشر شهرًا

 56المادة 

 1959إنهاء تنفيذ اتفاقية النقل البري الدولي، عام 

 وتحل محلها بشأن 1959عام  سوف تنهى هذه االتفاقية اتفاقية النقل البري الدولي -1
 .العالقات بين األطراف المتعاقدة في هذه االتفاقية

 المرآبات والحاويات البرية تحت شروط سوف تكون شهادات المصادقة الصادرة بشأن -2
، مقبولة أثناء مدة صالحيتها أو أي تمديد لها من أجل نقل 1959عام  اتفاقية النقل البري الدولي

البضائع بموجب أختام جمرآية وضعتها األطراف المتعاقدة في هذه االتفاقية شريطة أن تظل هذه 
 .موجبها الموافقة عليها في األصلالمرآبات والحاويات مستوفية الشروط التي تمت ب
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 57المادة 

 تسوية المنازعات

 من األطراف المتعاقدة يثار بشأن تفسير أو اثنين أو أآثر من اثنينفي حالة أي نزاع بين  -1
، يجب بقدر اإلمكان أن تجري تسوية هذا النزاع عن طريق التفاوض بينها أو االتفاقيةتطبيق هذه 

 .بأي طريق آخر للتسوية

 من األطراف المتعاقدة يثار بشأن تطبيق اثنين أو أآثر من اثنينفي حالة أي نزاع بين  -2
 من هذه المادة، فإنه 1 في الفقرة إليهاهذه االتفاقية، وليس من الممكن تسويته بالوسائل المشار 

حو يجب أن يحال هذا النزاع، بناء على طلب أحد هذه األطراف، إلى محكمة تحكيم مكونة على الن
على آل طرف من أطراف النزاع أن يعين وسيطًا وعلى هؤالء الوسطاء أن يعينوا وسيطًا : التالي

 طلب اإلحالة، أن أحد استالموإذا حدث بعد ثالثة شهور من . آخر يصبح رئيسًا لهيئة التحكيم
ألي  هذا الرئيس، فإنه يجوز اختياراألطراف لم ينجح في تعيين وسيط، أو لم ينجح الوسطاء في 

 األمين العام لألمم المتحدة تعيين وسيط أو تعيين رئيس إلىطرف من هذه األطراف أن يطلب 
 .محكمة التحكيم

 . ملزمًا على أطراف النزاع2سيكون قرار محكمة التحكيم المتخذ بموجب أحكام الفقرة  -3

 .يجوز لمحكمة التحكيم أن تقرر نظامها الداخلي الخاص -4

 .ة التحكيم بأغلبية األصواتستتخذ قرارات محكم -5

في حالة أي خالف قد يثار بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ الحكم فإنه يجوز  -6
ألي من هذه األطراف أن يقدم هذا الخالف إلى محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم لتصدر قرارًا 

 .بشأنه

 58المادة 

 التحفظات

 هذه االتفاقية، أن تعلن إلى انضمامهاا أو تصديقها أو يجوز ألية دولة، في وقت توقيعه -1
ولن تكون األطراف .  من هذه االتفاقية57 من المادة 6 إلى 2أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرات 

 .المتعاقدة األخرى ملزمة بهذه الفقرات فيما يتعلق بأي طرف متعاقد أبدى مثل هذا التحفظ
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 من 1 قد أبدى تحفيظًا حسب المنصوص عليه في الفقرة ويجوز ألي طرف متعاقد، يكون -2
هذه المادة، أن يسحب في أي وقت هذا التحفظ عن طريق تقديم إشعار بذلك إلى األمين العام لألمم 

 .المتحدة

 من هذه المادة، لن يسمح بإبداء أي 1وفيما عدا التحفظات المنصوص عليها في الفقرة  -3
 .االتفاقيةتحفظ نحو هذه 

 )مكررة( 58دة الما

ويوجد في المرفق . سوف يجري إنشاء لجنة إدارية مكونة من جميع األطراف المتعاقدة
 . وصف يبين تكوينها ومهامها ونظامها الداخلي8
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

 )ثالثًا( 58المادة 

 ولي للنقل البري الديتنفيذالمجلس ال

 للنقل البري الدولي آهيئة فرعية ستقوم يستقوم اللجنة اإلدارية بإنشاء مجلس تنفيذ
 وصف 8ويوجد في المرفق .  واللجنةاالتفاقيةنيابة عنها بإنجاز المهام المسندة إليها من قبل 
 .يبين تكوين هذا المجلس ومهامه ونظامه الداخلي

 }1999فبراير / شباط17لنفاذ في ، ودخل حيز اECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

 59المادة 

 اإلجراءات المقررة بشأن تعديل هذه االتفاقية

 مقدم من أحد األطراف اقتراحيجوز تعديل هذه االتفاقية، بما في ذلك مرفقاتها، بناء على  -1
 .المتعاقدة، تبعًا لإلجراء المعين في هذه المادة
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 جميع األطراف المتعاقدة، وفقًا للنظام الداخلي سوف تقوم اللجنة اإلدارية، المكونة من -2
 ببحث أي تعديل مقترح لهذه االتفاقية، فأي تعديل من هذا القبيل يتم بحثه أو 8المبين في المرفق 

 اللجنة اإلدارية وتعتمده هذه اللجنة بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين اجتماعإعداده أثناء 
 األطراف المتعاقدة من إلى العام لألمم المتحدة بإبالغه المشترآين في التصويت، سيقوم األمين

 .أجل قبولها به
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

 يبدأ نفاذ أي تعديل مقترح يتم إبالغه وفقًا 60فيما عدا المنصوص عليه بموجب المادة  -3
 مدة إثني عشر انقضاءاألطراف المتعاقدة، بعد ثالثة شهور من للفقرة السابقة فيما يتعلق بجميع 

 التعديل على اعتراضشهرًا عقب تاريخ إبالغ التعديل المقترح ال يكون قد جرى خاللها تقديم أي 
 .المقترح إلى األمين العام لألمم المتحدة من أية دولة تكون إحدى الدول األطراف المتعاقدة

 من هذه المادة سوف 3عديل المقترح يتم تقديمه وفقًا للفقرة  على التاعتراضفي حالة  -4
 .يعتبر هذا التعديل غير مقبول ولن يكون له مفعول أيًا آان

 60المادة 

 10 و9 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1إجراء خاص لتعديل المرفقات 

 10 و9 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2 و1يبدأ نفاذ أي تعديل يقترح إدخاله على المرفقات  -1
 في تاريخ تحدده اللجنة اإلدارية وقت 59 من المادة 2 و1يكون قد تم بحثه وفقًا للفقرتين و

اعتماده، ما لم يحدث بحلول تاريخ مسبق تحدده اللجنة اإلدارية في الوقت ذاته أن يكون ُخمس 
حدة الدول التي هي أطراف متعاقدة أو َخمس منها، أيهما أقل، قد أخطر األمين العام لألمم المت

وتحدد اللجنة اإلدارية المواعيد المشار إليها في هذه الفقرة بأغلبية ثلثي . باعتراضها على التعديل
 .األعضاء الحاضرين والمصوتين

 ؛ 1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {
 }2006غسطس أ/ آب12، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.27التعديل 
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 1وعند دخوله حيز النفاذ، يكون أي تعديل معتمد وفقًا لإلجراءات المبينة في الفقرة  -2
أعاله، قد أصبح بالنسبة لجميع األطراف المتعاقدة يحل محل أية أحكام سابقة يشير إليها هذا 

 .التعديل ويبطل مفعولها

 61المادة 

 واالعتراضاتالطلبات والبالغات 

ين العام لألمم المتحدة بإحاطة جميع األطراف المتعاقدة وجميع الدول سوف يقوم األم
 اعتراض من هذه االتفاقية، علمًا بأي طلب أو بالغ أو 52 من المادة 1 في الفقرة إليهاالمشار 

 . أعاله، وبتاريخ بدأ نفاذ أي تعديل60و 59بموجب المادتين 

 62المادة 

 مؤتمر االستعراض

 األمين العام لألمم المتحدة بطلب لعقد إلىاألطراف المتعاقدة أن تتقدم بجوز ألية دولة من  -1
 . هذه االتفاقية وإعادة النظر فيهااستعراضمؤتمر لغرض 

 تدعى استعراضيسوف يقوم األمين العام لألمم المتحدة بتوجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر  -2
 إذا حدث في 52 من المادة 1 الفقرة  فيإليها آافة األطراف المتعاقدة وآافة الدول المشار إليه

غضون مدة ستة شهور عقب تاريخ توجيه هذه الدعوة، أن ما ال يقل عن ربع عدد الدول 
 .األطراف المتعاقدة قد أحاط األمين العام لألمم المتحدة علمًا بقبولها طلب عقد هذا المؤتمر

 استعراضيلى عقد مؤتمر وسيقوم األمين العام لألمم المتحدة أيضًا بتوجيه الدعوة إ -3
 في حالة 52 من المادة 1 في الفقرة إليهاتدعى إليه آافة األطراف المتعاقدة وآافة الدول المشار 

وسوف تتقدم اللجنة اإلدارية بهذا الطلب إذا وافقت عليه . تلقيه طلبًا بذلك من اللجنة اإلدارية
 .أغلبية الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجنة



 - 97 - إتفاقية النقل البري الدولي

 من هذه المادة سيقوم األمين 3 أو الفقرة 1في حالة الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقًا للفقرة و -4
العام لألمم المتحدة بتوجيه هذه الدعوة إلى جميع األطراف المتعاقدة ويطلب إليها أن تقدم في 

 وسيتولى األمين العام تزويد. غضون مدة ثالثة شهور المقترحات التي ترغب أن يبحثها المؤتمر
جميع األطراف المتعاقدة بمنشور يتضمن جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ومعه نصوص تلك 

 . المؤتمرالنعقادالمقترحات، وذلك قبل ثالثة شهور على األقل من التاريخ المحدد 

 63المادة 

 البالغات

 سيحيط 62  و61 البالغات واإلشعارات المنصوص عليها في المادتين إلىباإلضافة 
 : علمًا بما يلي52 في المادة إليهاعام لألمم المتحدة جميع الدول المشار األمين ال

 ؛52 بموجب المادة واالنضمامحاالت التوقيع واإلبرام والقبول والمصادقة  )أ(

 ؛53 وفقًا للمادة االتفاقيةمواعيد بدء نفاذ هذه  )ب(

 ؛54حاالت االنسحاب بموجب المادة  )ج(

 ؛55جب المادة إنهاء هذه االتفاقية بمو )د(

 .58التحفظات بموجب المادة  ( ه(

 64المادة 

 النص األصيل

 لدى األمين العام االتفاقية، إيداع أصل هذه 1976ديسمبر / آانون األول31سوف يتم، بعد 
لألمم المتحدة الذي سيقوم بإرسال نسخ صحيحة معتمدة منها إلى آل من األطراف المتعاقدة وإلى 

 . وهي ليست من األطراف المتعاقدة52 من المادة 1ي الفقرة  فإليهاالدول المشار 

، فإن الموقعين أدناه، المفوضين لهذا الغرض تفويضًا صحيحًا، قد وقعوا وإثباتًا لذلك
 .االتفاقيةهذه 
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نوفمبر عام ألف وتسعمائة / في جنيف هذا اليوم الرابع عشر من تشرين الثانيحررت
لغات اإلنكليزية والفرنسية والروسية، وأن النصوص وخمسة وسبعين، في نسخة واحدة بال

 .الثالثة متساوية في الحجية

____________________ 
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 1975، يالمرفقات باتفاقية النقل البري الدول 2-2
 
 
 

 )بما في ذلك المذآرات التفسيرية والتعليقات بشأنها(
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 1المرفق
  

 بطاقة النقل البري الدولي نموذج

 1النص 

 من الغالف 1اقة النقل البري الدولي مطبوعة باللغة الفرنسية باستثناء الصفحة إن بط -1
األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري "آذلك . اإلنكليزيةحيث البنود مطبوعة أيضًا باللغة 

 3 على الصفحة باإلنكليزية من الغالف مطبوعة أيضًا 2المبينة بالفرنسية على الصفحة " الدولي
بلغة غير " التقرير المعتمد"ومن الممكن أيضًا أن يظهر على جانبها المقلوب، .  الغالفمن

 .الفرنسية حسب ما يكون مالئمًا
 }1995أغسطس /، و دخل حيز النفاذ في أول آبECE/TRANS/17/Amend.18التعديل {

لسلة ويجوز أن تكون البطاقات المستعملة في عمليات النقل البري الدولي في إطار س -2
 من 1ضمان إقليمي، مطبوعة بأية لغة رسمية أخرى من لغات األمم المتحدة، باستثناء الصفحة 

األحكام المتعلقة باستعمال "آذلك .  أو الفرنسيةباإلنكليزيةالغالف حيث البنود مطبوعة أيضًا 
ة من  من الغالف باللغة الرسمية المستعمل2مطبوعة على الصفحة " بطاقة النقل البري الدولي

 . من الغالف3 أو الفرنسية على الصفحة باإلنكليزيةلغات األمم المتحدة، ومطبوعة أيضًا 

 2النص 

في حالة نقل التبغ والكحول التي قد يطلب فيها تقديم مزيد من الضمان من الجمعية  -3
 ، يجوز للسلطات الجمرآية أن تطلب أن6 بالمرفق -3-8-0الضامنة، وفقًا للمذآرة التفسيرية 

، وأن توضع عالمة "آحول/تبغ"تكون بطاقات النقل البري الدولي موسومة بوضوح بعالمة 
 ذلك يجب أن تقدم تفاصيل، إلىوباإلضافة . على الغالف وعلى جميع المستندات" آحول/تبغ"

 على األقل، بشأن فئات التبغ والكحول المكفولة بالضمان، وذلك واإلنكليزية الفرنسيةباللغتين 
 .  من غالف البطاقة2 منفصلة مدخلة في البطاقة عقب الصفحة على ورقة

 }1994أآتوبر /، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين األولECE/TRANS/17/Amend.17التعديل {
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 مذآرة تفسيرية عن نموذج بطاقة النقل البري الدولي

 األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي ) ج( 1-10

 حن المرفقة مع بيان البضائعقوائم الش

من األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، تسمح ) ج( 10إن المادة  
باستعمال قوائم شحن بمثابة مرفق إلى هذه البطاقة حتى ولو آانت هناك رغم ذلك، 

إال أن ذلك مسموح به فقط . مساحة من البيان آافية إلدراج جميع البضائع المنقولة
ذا آانت قوائم الشحن تحوي جميع التفاصيل الالزمة لبيان البضائع بشكل واضح إ

مقروء وممكن تمييزه، وأن تكون آافة األحكام األخرى المنصوص عليها في 
 . معمول بموجبها) ج( 10المادة 

، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين ECE/TRANS/17/Amend. 2 التعديل{
 }1980أآتوبر /األول

 على نموذج بطاقة النقل البري الدوليتعليقات 

 طريقة إرفاق وثائق إضافية

 بشأن استعمال بطاقة النقل البري الدولي، في حالة 11أو المادة ) ج( 10وفقًا للمادة 
وجود ما يدعو إلى إرفاق وثائق إضافية مع مستندات أو غالف هذه البطاقة، يكون 

واسطة دباسات أو أدوات أخرى، على السلطات الجمرآية أن ترفقها مع البطاقة ب
 .وأن توسمها بأختام على نحو يجعل إزالتها تترك آثارًا واضحة بجالء على البطاقة

 من الوثيقة 3 ، والمرفقTRANS/WP.30/139 من الوثيقة 43الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/29، من الوثيقة 46 ةالفقر TRANS/WP.30/AC.2/59 و 

 }5المرفق 

 )في المستندات 11-9اإلطار(ن البضائع وصف البضائع في بيا

يجب على اإلدارات الجمرآية وحملة بطاقات النقل البري الدولي، االلتزام بمراعاة 
آما يجب، إذا لزم . تامة لألحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي

 إليهااألمر، وصف البضائع في وثائق مرفقة يوضع عليها ختم الجمارك ويشار 
فمن الضروري على األقل الوصف التجاري .  المحدد في المستندات8ي اإلطار ف

 لألغراض التباسالمعتاد للبضائع بما يسمح بتعيين هويتها بوضوح دون 
  .الجمرآية

 من الوثيقة 46 ةالفقر ،TRANS/GE.30/17  من الوثيقة15-12الفقرات {
TRANS/WP.30/AC.2/59 5 و المرفق{ 
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 عإعالن قيمة البضائ

إن عدم وجود إعالن قيمة البضائع على بطاقة النقل البري الدولي ال يتيح أساسًا 
 . البضائعباحتجازيسمح لإلدارات الجمرآية 

 TRANS/GE.30/17} من الوثيقة 44لفقرة {

  النقل البري الدوليإنتهاء عملية

  وجود ختم جمرآي واحد وتوقيع واحد فقط ضروريًا،باإلضافة للكتابات المطلوبة
 من 28 إلى 24اإلطارفي ، و يكن ذلك  النقل البري الدوليعملية ثباة إنتهاءوآافيًا إل

وتوقع  أ وال يحق لسلطات أخرى غير الجمرآية أن تختم.2األرومة رقم 
ألرومة  لالسلطات المختصةتكن تعبئة .  الغالف األمامّيالقسيمات أو المستندات؛

بّين إلى لت ، الّتاريخ و اإلمضاء،واحدك ة ختم الجمار متضّمًنمن القسيمة، 2رقم 
 النقل البري عملية إنتهاء و الجمعّية الّضامنة أن صاحب بطاقة النقل البري الدولي

 .تحفظات مع أو بدون ،الدولي قد ُصدَِّق
 من الوثيقة 46 ةالفقر ؛TRANS/WP.30/192 من الوثيقة 26 ةالفقر{

TRANS/WP.30/AC.2/59 5 و المرفق{ 

 لجمرآية على األرومةاألختام ا

 الجمرآية في بلدان العبور تمتنع عن وضع ختم على السلطاتيحدث أحيانًا أن 
. االتفاقيةاألرومات الموجودة في بطاقات النقل البري الدولي آما هو مشترط في 

حية عملية لصبومع أن حدوث مثل هذه الحاالت غير مسموح به، إال أنها ال تضر 
في ( بطاقة النقل البري الدولي قبوللما تقوم مكاتب المقصد بالنقل البري الدولي طا

 .)الطريق
 من الوثيقة 26 ةالفقر؛ TRANS/GE.30/135  من الوثيقة57لفقرة {

TRANS/WP.30/192من الوثيقة 46 ةالفقر ؛ TRANS/WP.30/AC.2/59 5 و المرفق{ 

 األختام الجمرآية على الورقة الصفراء

بعض البلدان وضع أختام جمرآية على الورقة الصفراء  السلطات الجمرآية في طلبت
 الجمرآي لالستعمالالموجودة في بطاقة النقل البري الدولي والتي ليست معروضة 

ولكنها أدخلت في البطاقة لتكون بمثابة مثال بلغة بلد المغادرة من أجل تعبئة 
 الدولي في ولذلك أبديت توصية بإدخال صالئب في بطاقة النقل البري. المستندات

 المحدد على أرومة الورقة 6 في اإلطار 28و 23 واإلطارات 15-13اإلطارات 
الصفراء يتبين بوضوح أن األختام والتوقيعات الجمرآية ليست ضرورية على هذه 

  .الورقة الصفراء الموجودة في بطاقة النقل البري الدولي
 TRANS/WP.30/139} من الوثيقة 49و 48 نالفقرتا{
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 ات اللغوية لألحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدوليالترجم

" األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي"أبديت توصية بأن تظهر 
في هذه البطاقة، ) ليس لالستعمال الجمرآي(أيضًا على ظهر صفحة بيان البضائع 

 . لبطاقة وحسن استعمالهابأية لغة قد تكون مالئمة لتسهيل التعبئة الصحيحة ل
 TRANS/WP.30/159} من الوثيقة 45لفقرة {

 األشكال البديلة التي تعتبر إثباتًا إلنتهاء عملية نقل بري دولي

بغية إنشاء أشكال بديلة إلثباًة إنتهاء عملية نقل بري دولي، هناك توصية مقدمة إلى 
إثبات صحة اإلفراج عن السلطات الجمرآية بأن تقبل، بصفة استثنائية، آدليل على 

إستجابتا  ،على سبيل المثال المعلومات الّتاليةبطاقات النقل البري الدولي، تمد 
 :لتسائالتهم

نفس اء غّطتحت  النقل البري الدوليعملّية إنتهاء أّي شهادة رسمّية أو تأآيد  -
النقل عملّية هذه  و تلت من قبل طرف متعاقد آخر أجرت نقل بري دوليعملّية 

 آخر أو نظام جمرآيلّسلع إلى إجراء انتقال إ أو تأآيد المعنية بري الدوليال
 ؛المنزلّيلإلستعمال  تحويل أغراض على سبيل المثال ،ّرقابة جمرآّية آخر

 منها من قبل هذا الّطرف المتعاقد أو ّنسخة ختومةم 2 أو رقم 1رقم القسيمة  -
 نسخة انهأل من اإلتفاقية إثباتا 6  آما تشير لذلك المادةالمنظمة الدوليةتمدها 
 .ألصلل مطابقة

 TRANS/WP.30/192ة الوثيق من 26؛ الفقرة TRANS/WP.30/159ة الوثيق من 38الفقرة {
 }5 و المرفق TRANS/WP.30/AC.2/59ة الوثيق من 46و الفقرة 

 التحفظاتإبداء 

 إنتهاء أي تحفظات إزاء إلىح وضتشير بكل و ّنالّسلطات الجمرآّية أعلى ينبغي 
 من 27 اإلطار في التحفظات ينبغي أن تبّين وجود آما نقل بري دولي،عملّية 

 على 5 بند رقمال تحت "R" بوضع حرف لبطاقة النقل البري الدولي 2وصل رقم ال
 بطاقة النقل البري الدولي تقرير إتمام مع لبطاقة النقل البري الدولي 2 رقم المستند

 . مرذا أستوجب األ إ،المصّدق عليه
 TRANS/WP.30/192ةمن الوثيق 26؛ الفقرة  TRANS/GE.30/8  من الوثيقة12 لفقرةا{

 }5 و المرفق TRANS/WP.30/AC.2/59 من الوثيقة 46؛ الفقرة 
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  حالياوّزعتطبع و ت التينموذج و أشكال بطاقة النقل البري الدولي 

 ا، و تسجيلهايعه تزييف بطاقة النقل البري الدولي و لتسهيل توزرقل طرقلكي تع
حتوي على ت قد المطبوعة و الموزعة حالياأشكال بطاقة النقل البري الدولي 

 ال تظهر في نموذج بطاقة النقل البري الدولي تيالّتفاصيل و الّسمات اإلضافّية اّل
و مشّفر بالبار باإلضافة إلى ات  أعداد الّصفح،هوّيةال مثل ،1 في الملحق رجالّمد

اإلدارّية  لجنةال ُتَقّر  يجب أن هذه الّتفاصيل و الّسمات اإلضافّية.سمات واقية أخرى
 . في شأنهالنقل البري الدوليل
   من الوثيقة46 الفقرة  وTRANS/WP.30/192  من الوثيقة26الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/595فق رم وال{ 

 بطاقة النقل البري الدوليتعبئة 

بطاقة النقل البري الدولي ال يمنع بخصوص استعمال من األحكام ) ب ( 10رقم 
 . طالما تكون الّتفاصيل مقروءًة بوضوح، يدويًّا أو بأّي وسائل أخرىالتعبئة

 من الوثيقة 63؛ الفقرة TRANS/WP.30/200 من الوثيقة 77 ةالفقر{
TRANS/WP.30/AC.2/67 3 و المرفق{ 

 لبطاقة النقل 2 رقم القسيمة على 3بند ال و 2 رقم المستند من 26 تعبئة اإلطار
 البري الدولي

 رقم المستند من 26(أعاله المشار إليها  ن تقع تعبئة هذه اإلطاراتبأهناك توصية 
 الشحن، من  إفراغعند)  لبطاقة النقل البري الدولي2 رقم القسيمة على 3بند ال و 2

في ( مكاتب الجمارك للخروج من قبل  و ليس ،لوجهة فقطلمكاتب الجمارك طرف 
 .)قالّطري

  من الوثيقة11 الفقرة 4فق رموال TRANS/WP.30/AC.2/69  من الوثيقة61الفقرة {
{TIRExB/REP/15 
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استخدام أوراق إضافية في حالة وجود عدة مكاتب جمارك ببلد المغادرة أو بلد 
 المقصد

 من األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، يلزم 6طبقًا للفقرة 
. قتين إضافيتين لكل مكتب جمارك إضافي ببلد المغادرة أو بلد المقصداستخدام ور

، فإن آل مرحلة وطنية لنقل بري دولي تقع )ب(1-0وتمشيًا مع المذآرة التفسيرية 
بين مكتبي جمارك متتاليين، مهما آان وضعهما، يمكن اعتبارها عملية نقل بري 

ة، ينصح باستخدام ولضمان عدم حدوث انقطاع في الضوابط الجمرآي. دولي
 وتطبيق عملية إفراج منفصلة لكل 2رقم /1مجموعة واحدة من القسيمات رقم 

وحيثما ُوجدت عدة مكاتب جمارك للمغادرة، فإن مكاتب . عملية نقل بري دولي
جمارك المغادرة المتعاقبة ال تبدأ فقط عملية نقل بري دولي جديدة وإنما تشهد 

 2لبري الدولي السابقة وذلك بملء القسيمة رقم أيضًا على انتهاء عملية النقل ا
وعلى ذلك فإن مكاتب .  المناظرين في بطاقة النقل البري الدولي2والكعب رقم 

جمارك المغادرة المتتالية تضطلع أيضًا بدور مكاتب جمارك المقصد أو الخروج 
 هذا وينطبق. بالنسبة للسلع المحمَّلة في مكاتب المغادرة السابقة) على الطريق(

. أيضًا، مع ما يلزم من تبديل، في حالة وجود عدة مكاتب جمارك ببلد المقصد
على انتهاء ) أو تشهد(ال يشهد ) أو مكاتب الجمارك السابقة(فمكتب المقصد السابق 

عملية نقل بري ) أو تبدأ(عملية النقل البري الدولي السابقة وحسب، وإنما يبدأ 
 المناظرين في بطاقة النقل البري 1الكعب رقم  و1دولي جديدة بملء القسيمة رقم 

يضطلع ) أو السابقة(المقصد السابق ) أو مكاتب(وعلى هذا، مكتب . الدولي
بالنسبة للسلع ) على الطريق(بدور بمكتب جمارك المغادرة أو الدخول ) تضطلع(

 ).أو التالية(المقصد التالي ) أو مكاتب(المتجهة إلى مكتب 
  من الوثيقة68الفقرة فق؛ رموال TIRExB/REP/17 قة من الوثي25الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/71 2}فق رموال  
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   من نموذج بطاقة النقل البري الدولي األولىللّنسخةمراجع 
 

 2006 أبريل/نيسانأول دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.26التعديل 
 2002 مايو/أيار 12 في دخل حيز النفاذ ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل 
 1989مايو / أيار23، و دخل في حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.10التعديل 
 1987أغسطس /  دخل في حيز النفاذ في أول آبو، ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل 
 1986أغسطس /  حيز النفاذ في أول آبال دخن، الذي1 و التعديل ،ECE/TRANS/17/Amend.7التعديل 

 1980أآتوبر /، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين األولECE/TRANS/17/Amend.2عديل الت
 

  من نموذج بطاقة النقل البري الدولي األولىللّنسخةمراجع 
 

 2006 أبريل/نيسانأول دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.26التعديل 
 2002 مايو/أيار 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل 
 1994أآتوبر /، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين األولECE/TRANS/17/Amend.17التعديل 
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 1النص : نموذج بطاقة النقل البري الدولي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3الصفحة [
)إســم المنظمـة الدوليـة( ]1من المرفق 

*بطاقـة النقـل الـبري الـدولي

.....المستندات

 
 _____________________صالحة لقبول البضائع لدى مكتب جمارك المغادرة حتى تاريخ  -1
 __________________________________________________جهة اإلصدار  -2

___________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________إسم حامل البطاقة  -3
___________________________________________________________ 

 
 :   توقيع أمين المنظمة الدولية-5 توقيع الموظف الرسمي المفّوض لجهة -4

 :اإلصدار وخاتم الجهة 
 
 
 

 ــــــــــــ 

 ) استخدام حامل البطاقةُيمأل قبل(
 ____________________________________________ بلد المغادرة  -6
 ________________________________________ )1(بلدان الوجهة/ بلد-7

____________________________________________________ 
 __________________________ )1(الناقالت البرية/أرقام تسجيل الناقلة/ رقم-8

____________________________________________________ 
 أرقامها /رقمها(الناقالت البرية /شهادات قبول الناقلة/شهادة -9

 _______________________________________ ) )1()تواريخها/وتاريخها
____________________________________________________ 

 ___________________________ )1(الحاويات/أرقام تعريف الحاوية/ رقم-10
____________________________________________________ 

 ____________________________________________________المالحظات  -11
_______________________________________________________________ 

 : توقيع حامل البطاقة-12 
 
 
 ــــــــــــــ يرجى حذف العبارة التي ال تنطبق على الحالة)  1(

/////////////////////////

 .وبااألمم المتحدة االقتصادية ألور، التي ُأعدت برعاية لجنة 1975 من اتفاقية النقل البري الدولي، 1  انظر المرفق *

الرقم

  من الغالف1الصفحة 

 )اسم جهة اإلصدار(

 )رقم الهوية اإلسم والعنوان والبلد(
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 1النص : نموذج بطاقة النقل البري الدولي
 
 األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي 

  أحكام عامة-ألف 
 . في البلد الذي يقيم فيه حامل البطاقة يمكن إصدار بطاقة النقل البري الدولي إما في بلد المغادرة أو:اإلصدار -1
هذه الصفحة هي ترجمة .  من الغالف، حيث تطبع البنود باإلنكليزية أيضًا1تطبع بطاقة النقل البري الدولي بالفرنسية، فيما عدا الصفحة : اللغة -2

آما يمكن إضافة صفحات أخرى .  من الغالف2الصفحة الواردة باللغة الفرنسية في " األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي " ل
 .تتضمن ترجمة للنص المطبوع

البطاقات المستخدمة في عمليات النقل البري الدولي داخل شبكة ضمانات إقليمية يمكن طباعتها بأية لغة أخرى من اللغات الرسمية لألمم إن  
األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل "وترد . أيضًا باإلنكليزية أو الفرنسيةالمتحدة ما عدا الصفحة األولى من الغالف، حيث تطبع البنود 

 من الغالف باللغة الرسمية المستخدمة من لغات األمم المتحدة، آما ترد مطبوعة باإلنكليزية أو الفرنسية 2مطبوعة في الصفحة " البري الدولي
 . من الغالف3في الصفحة 

 البري الدولي صالحة حتى انتهاء عملية النقل البري الدولي في المكتب الجمرآي بالبلد المقصود، شريطة أن يكون تظل بطاقة النقل: الصالحية -3
 من 1 من الصفحة 1البند (قد تم تقديمها إلى المكتب الجمرآي في بلد المغادرة خالل فترة الصالحية التي تحددها الجهة التي أصدرتها 

 ).الغالف
أو لمجموعة من ) قاطرة ومقطورة(م بطاقة واحدة فقط من بطاقات النقل البري الدولي من أجل مجموعة من المرآبات يلز: عدد البطاقات -4

 ).أدناه) د(10انظر أيضًا البند (الحاويات محملة على مرآبة واحدة أو على مجموعة من المرآبات 
تغطي بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي عدة مكاتب جمارك في بالد يمكن أن : عدد مكاتب الجمارك في بالد المغادرة والبالد المقصودة -5

وال يجوز تقديم بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب الجمارك . المغادرة والبالد المقصودة، شريطة أال يزيد عددها اإلجمالي عن أربعة مكاتب
 ).أدناه(  ه(10انظر أيضًا البند (درة قد قبلت تلك البطاقة في البلد المقصود إال إذا آانت جميع مكاتب الجمارك في بالد المغا

عندما يكون هناك مكتب جمارك واحد في بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد المقصد، يجب أن تتضمن بطاقة النقل : عدد االستمارات -6
ويلزم . قصد وصفحتين من أجل آل بلد يتم عبورهالبري الدولي ما ال يقل عن صفحتين من أجل بلد المغادرة وصفحتين من أجل بلد الم

 ).أو المقصد(صفحتان إضافيتان من أجل آل مكتب إضافي من مكاتب الجمارك في بلد المغادرة 
تب الحاويات في آل مك/تقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المرآبة البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاوية: تقديم البطاقة في مكاتب الجمارك -7

ويقوم موظف الجمارك في آخر مكتب جمارك في بالد المغادرة . جمرآي في بالد المغادرة أو البالد التي تقع على الطريق والبالد المقصودة
 . الذي يلي بيان البضائع، وذلك على جميع المستندات التي ستستخدم في الجزء المتبقي من الرحلة17بالتوقيع ووضع ختم التاريخ عند البند 

  آيفية ملء بطاقة النقل البري الدولي-اء ب
ويتم تصحيح أي خطأ بشطب البيانات غير . ال يجوز المسح أو الكتابة فوق الكالم في بطاقة النقل البري الدولي: المسح والكتابة فوق الكالم -8

التوقيع عليه بأحرف اسمه األولى، وتصدق ويقوم الشخص الذي أجرى التغيير ب. الصحيحة وإضافة البيانات المطلوبة إذا آان ذلك ضروريًا
 .السلطات الجمرآية على ذلك

عندما ال تنص التشريعات الوطنية على تسجيل المقطورات وأشباه المقطورات، يتم بيان رقمها أو رقم صنعها : المعلومات المتعلقة بالتسجيل -9
 .بدًال من رقم تسجيلها

 :بيان البضائع -10
ويحق لسلطات جمارك البلدان األخرى التي . لغة بلد المغادرة، ما لم تسمح السلطات الجمرآية باستخدام لغة أخرىيكتب بيان البضائع ب )أ(

وتفاديًا لما قد يترتب على ذلك من تأخير، ُيستحسن أن يقوم الناقل بتزويد سائق . يتم المرور عبرها أن تطلب ترجمتها إلى لغاتها
 .المرآبة بالنصوص المترجمة المطلوبة

. ينبغي طباعة البيانات الواردة في بيان البضائع بواسطة اآللة الكاتبة أو نسخها بحيث تكون مقروءة بوضوح على جميع الصفحات )ب(
 .ولن تقبل سلطات الجمارك أية صفحات غير مقروءة

وفي هذه . المطلوبة في بيان البضائعيجوز أن ترفق بالمستندات صفحات منفصلة مثل بيان البضائع أو المستندات التجارية البيانات  )ج(
عدد ونوع الطرود أو المواد ‘ 2‘؛ )8المربع (عدد الصفحات المرفقة ‘ 1‘: الحالة، ينبغي أن تتضمن جميع المستندات البيانات التالية

 ).11 إلى 9المربعات من (والوزن اإلجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات المرفقة 
ل البري الدولي مجموعة من المرآبات أو عدة حاويات، تدرج محتويات آل مرآبة أو آل حاوية بشكل منفصل عندما تشمل بطاقة النق )د(

 ). من بيان البضائع9البند (ويسبق هذه البيانات رقم تسجيل المرآبة أو رقم الحاوية . في بيان البضائع
قصد، فإن البيانات المتعلقة بالبضائع التي تتم معاينتها أو التي يفترض وبالمثل، إذا آان ثمة أآثر من بلد جمارك في بالد المغادرة أو الم )ه(

 .أن يعاينها آل مكتب جمارك تكتب منفصلة عن بعضها البعض في بيان البضائع
تعريف عندما تطلب السلطات الجمرآية وثائق من هذا القبيل من أجل : قوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، والمخططات، وما إلى ذلك -11

 من غالف بطاقة النقل البري الدولي، وإضافة 2البضائع الثقيلة أو الضخمة، تصدق السلطات الجمرآية على هذه الوثائق التي ترفق بالصفحة 
 . من جميع المستندات8إلى ذلك، يجب ذآر هذه الوثائق في المربع 

 .موقعة من قبل حامل بطاقة النقل البري الدولي أو وآيلهمؤرخة و) 15 و14البندان ( يجب أن تكون جميع المستندات :التوقيع -12
  العوارض أو الحوادث-جيم 

في حال آسر األختام الجمرآية أو تلف البضائع أو إصابتها بأضرار في حادث على الطريق، يبادر الناقل فورًا إلى االتصال بالسلطات  -13
. لم يكن ذلك ممكنًا، باالتصال بأية سلطات أخرى من سلطات البلد المختصة آان هناك مكتب جمارك على مقربة، أو، إذا الجمرآية، إذا

 .وتتولى السلطات المعنية، بالسرعة الممكنة، تحرير التقرير المصدق الواردة في بطاقة النقل البري الدولي
 13ر إحدى الجهات المذآورة في البند في حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى مرآبة أخرى أو حاوية أخرى، يجب أن يتم ذلك بحضو -14

لكي تكون المرآبة أو الحاوية " بضائع ثقيلة أو ضخمة"ويجب أن تتضمن البطاقة العبارة . وعلى هذه الجهة تحرير التقرير المصدق. أعاله
غير أنه، في . ي التقرير المصدقوعالوة على ذلك، يتم ختمها وتدرج بيانات الختم ف. البديلة مرّخصة لنقل البضائع المختومة بختم الجمارك

وفي . حال عدم وجود مرآبة أو حاوية مرّخصة، يجوز نقل البضائع إلى مرآبة أو حاوية غير مرّخصة، شريطة أن تتوفر فيها ضمانات وافية
البضائع بموجب بطاقة النقل هذه الحالة، تتولى السلطات الجمرآية في البلدان التالية البت فيما إذا آانت هي أيضًا ستسمح بمواصلة نقل تلك 

 .البري الدولي بواسطة تلك المرآبة أو الحاوية
في حال وجود خطر محدق يستوجب تفريغ آامل الحمولة أو جزء منها فورًا، يجوز للناقل أن يتخذ هذا اإلجراء بمبادرة منه ودون طلب أو  -15

عليه بعد ذلك أن يقدم اإلثبات على أنه آان مضطرًا التخاذ ذلك اإلجراء و.  أعاله13انتظار أي إجراء من قبل السلطات المذآورة في البند 
وحال اتخاذه ما قد تقتضيه الحالة الطارئة من تدابير وقائية، عليه إبالغ إحدى السلطات . حرصًا على سالمة المرآبة أو الحاوية أو الشحنة

 . وختم المرآبة أو الحاوية وتحرير التقرير المصدق أعاله بغية التحقق من الوقائع وفحص الشحنة13المذآورة في البند 
 .يظل التقرير المصدق مرفقًا ببطاقة النقل البري الدولي إلى حين بلوغ المكتب الجمرآي في بلد المقصد -16
بتزويد الناقلين بنسخ من إضافة إلى االستمارة النموذجية المرفقة ببطاقة النقل البري الدولي ذاتها ُيستصوب أن تقوم جهات إصدار البطاقة  -17

 .التقرير المصّدق بلغة أو لغات بلدان المرور

 4الصفحة [
 ]1من المرفق 

  من الغالف2الصفحة 
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  5الصفحة [ 

 1من المرفق 
 )]بيضاء(

 //////////////////////////////              بطاقة تير-1 1الصفحة    1 رقمالمستند
 مكاتب جمارك المغادرة/مكتب -2

  ـــــــ-2 ــــــ    -1 
  ــــــ-3 

   اسم المنظمة الدولية-3

رقم الهوية واالسم والعنوان (  حامل البطاقة -4
 )والبلد

 لالستخدام الرسمي

 بلدان الوجهة/  بلد-6 بلد المغادرة  -5
   الوثائق المرفقة ببيان البضائع-8 المرآبات/أرقام تسجيل المرآبة/  رقم-7

  بيان البضائع

 مقصورات/مقصورة) أ  (-9
         التحميل أو 

 الحاويات/الحاوية
 عالمات وأرقام الطرود) ب     (

            أو المواد

وصف . المواد عدد ونوع الطرود أو -10
 البضائع

 الوزن -11
اإلجمالي 
 بالكيلوغرام

 األختام -16
أو عالمات 

التعريف 
المستخدمة 

رقم (
 )التعريف

 
 
 
 

 مجموع عدد الطرود المسجلة في -12
 بيان البضائع ووجهتها

 
 
 

  مكتب الجمارك-1 
  مكتب الجمارك-2 
  مكتب الجمارك-3 

  أقر بأن البيانات-13 العدد
 12-1الواردة في البنود  
 أعاله صحيحة وآاملة 
 خ المكان والتاري-14 
  توقيع حامل-15 
 البطاقة أو وآيله 

 
 ــــــــــ 
 ــــــــــ 

 توقيع موظـف مكتب -17
 جمارك المغادرة وخاتم التاريخ

  شهادة البضائع التي تمت معاينتها من قبل مكتب جمارك المغادرة-18
 العابرأو مكتب جمارك الدخول 

 

 األختام أو عالمات التعريف -19 □
 وجدت سليمة                التي 

  الوقت المسموح به-20
 للمرور

 

  تحت رقم   تم التسجيل في مكتب الجمارك في-21
 خط السير المحدد، مكتب الجمارك الذي يجب إبراز( متفرقات -22

 .)الشحنة فيه، الخ
 ـــــــــــــــ

 لجمارك توقيع موظف ا-23
التوقيع وخاتم

 

  َقِبله مكتب الجمارك في ـــــــــــــــــــــــ-1
  تحت الرقم ــــــــــــــــــــــــــــ-2
  األختام أو عالمات التعريف المستخدمة ــــــــــــــــ-3
  األختام أو عالمات التعريف التي وجدت سليمة□ -4
الطريق المحددة، مكتب الجمارك الذي يجب إبراز الشحنة فيه، ( متفرقات -5
 .)الخ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ

 توقيع موظف الجمارك -6
 وخاتم التاريخ

 
 
 
 

 ــــــــــــــ

رقم

- - - - - - - - - -------------------------- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -
رقم ////////////////////////////////////       لبطاقة تير   1الصفحة    1     اإليصال رقم 
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من 6الصفحة [
 1المرفق 

 )]خضراء(
 ///////////////////////////////////              بطاقة تير  -1 2الصفحة    2المستند رقم 

 مكاتب جمارك المغادرة/مكتب -2
  ـــــــ-2 ــــــ    -1 
  ــــــ-3 

   اسم المنظمة الدولية-3

رقم الهوية واالسم والعنوان (امل البطاقة   ح-4
 )والبلد

 لالستخدام الرسمي

 بلدان الوجهة/  بلد-6   بلد المغادرة-5
   الوثائق المرفقة ببيان البضائع-8 المرآبات/أرقام تسجيل المرآبة/  رقم-7

  بيان البضائع

 مقصورات/مقصورة) أ  (-9
         التحميل أو 

 الحاويات/الحاوية
 ام الطرودعالمات وأرق) ب     (

            أو المواد

وصف .  عدد ونوع الطرود أو المواد-10
 البضائع

 الوزن -11
اإلجمالي 
 بالكيلوغرام

 األختام -16
أو عالمات 

التعريف 
المستخدمة 

رقم (
 )التعريف

 
 
 
 

 مجموع عدد الطرود المسجلة في -12
 بيان البضائع ووجهتها

 
 
 

  مكتب الجمارك-1 
  مكتب الجمارك-2 
  مكتب الجمارك-3 

  أقر بأن البيانات-13 العدد
 12-1في البنود الواردة  
 أعاله صحيحة وآاملة 
  المكان والتاريخ-14 
  توقيع حامل-15 
 البطاقة أو وآيله 

 
 ــــــــــ 
 ــــــــــ 

 توقيع موظـف مكتب -17
 جمارك المغادرة وخاتم التاريخ

من قبل مكتب ( شهاة اإلفراج -24 ينتها من قبل مكتب جمارك المغادرة   شهادة البضائع التي تمت معا-18
 جمارك بلد 

 )  الخروج أثناء المرور أو بلد الوجهة    أو مكتب جمارك الدخول العابر
 األختام أو عالمات التعريف -19 □

 التي وجدت سليمة
  األختـام أو عالمـات التعريـف التي-25 □ الوقت المسموح به   -20

 وجدت سليمة للمرور
  عدد الطرود المفرج عنها-26                      تحت رقم   تم التسجيل في مكتب الجمارك في  -21
  الحجوزات-27 خط السير المحدد، مكتب الجمارك الذي يجب إبراز   ( متفرقات -22

      .)الشحنة فيه، الخ
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ

  توقيع موظف الجمارك -28    وظف الجمارك توقيع م-23

  وقت الوصول المسجل من قبل مكتب الجمارك ـــــــــــــ-1
  األختام أو عالمات التعريف التي وجدت سليمة□ -2
 )آما هو موضح في بيان البضائع( أفرج عن ـــــــــ طرد أو مادة -3
 األختام الجديدة ــــــــــــــــــــــــــ -4
  الحجوزات ــــــــــــــــــــــــــــ-5

 ـــــــــــــــــــ    ــــــــــــــ
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توقيع موظف الجمارك -6
 اتم التاريخوخ

 
 
 
 
 ـــــــــــــــ

 

رقم
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  7الصفحة [

 1من المرفق 
 )]صفراء(

 تقرير مصدَّق
 انظر أيضًا القواعد( من اتفاقية النقل البري الدولي 25موضوع وفقًا ألحكام المادة 

 )بطاقة تير( المتعلقة باستخدام بطاقة النقل البري الدولي 17 إلى 13من 

 ///////////////////////////////////              بطاقة تير   -2مارك المغادرةمكاتب ج/مكتب   -1
    إسم المنظمة الدولية-3 
رقم الهوية واالسم والعنوان (   حامل البطاقة -5 المرآبات/أرقام تسجيل المرآبة/   رقم-4

 )والبلد
 
 

     غير سليم     سليم    خاتم الجمارك -6
       □        □ 

    مالحظات-8

الشحنات أو /مقصورات الشحنة/   مقصورة-7
     غير سليمة سليمة حاوياتها /حاويتها

       □        □ 

 

  مفقودة أو تالفة على النحو13 إلى 10  السلع المحددة في البنود □  ال يبدو أن ثمة أية سلع ناقصة □   -9
 12     المبين في العمود    

 مقصورات الشحنة /رةمقصو) أ  (-10
 حاوياتها/الشحنات أو حاويتها           /

 عالمات الطرود أو المواد) ب       (
  وأرقامها           

 
 

 عدد الطرود أو المواد -11
 ونوعها؛ وصف البضائع

12- 
مفقودة 

أو 
 تالفة

يرجى بيان ( مالحظات -13
تفاصيل الكميات المفقودة أو 

 )التالفة

 ادثة ومكان وقوعها ومالبساتها  تاريخ الح-14
 
 

 التدابير المتخذة لتمكين عملية النقل البري الدولي من مواصلة -15
 عددها ـــــــ وصفها ــــــــ.  وضع أختام جديدة□ 
 ) أدناه16انظر البند ( تحويل الحمولة □ 
  تدابير أخرى□ 

 الحاويات المستخدمة بديًال/يةالمرآبات الحاو/في حال تحويل البضائع، يرجى وصف المرآبة -16
عدد   رقم مصّدقة  تمت الموافقة    هل رقم تسجيلها   
 الخواتم

 وتفاصيلها  الموافقة عليها       
 ال نعم     
 ـــــ/ــ ــــــ □ □  ـــــ  المرآبة)أ( 
 ـــــ/ــ ــــــ □ □  ـــــ   
  رقم التعريف   
 ـــــ/ــ   □ □  ـــــ الحاوية) ب( 
 ـــــ/ــ   □ □  ـــــ   

السلطة التي وضعت هذا التقرير المصّدق -17
  

 
 
 

      ــــــــــ ــــــــــ
 التوقيع  الخاتم/التاريخ/  المكان

  إقرار مكتب الجمارك التالي الذي وصلت إليه واسطة -18
 النقل البري الدولي

 
 

 ــــــــــ
        التوقيع

 ربع المناسب داخل المX يرجى وضع إشارة □
 

رقم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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 الدولي األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري

  أحكام عامة-ألف 
 .قل البري الدولي إما في بلد المغادرة أو في البلد الذي يقيم فيه حامل البطاقة يمكن إصدار بطاقة الن:اإلصدار -1
هذه الصفحة .  من الغالف، حيث تطبع البنود باإلنكليزية أيضًا1تطبع بطاقة النقل البري الدولي بالفرنسية، فيما عدا الصفحة : اللغة -2

آما يمكن .  من الغالف2الواردة باللغة الفرنسية في الصفحة " ري الدولياألحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل الب " هي ترجمة ل
 .إضافة صفحات أخرى تتضمن ترجمة للنص المطبوع

البطاقات المستخدمة في عمليات النقل البري الدولي داخل شبكة ضمانات إقليمية يمكن طباعتها بأية لغة أخرى من اللغات إن  
األحكام المتعلقة "وترد . فحة األولى من الغالف، حيث تطبع البنود أيضًا باإلنكليزية أو الفرنسيةالرسمية لألمم المتحدة ما عدا الص
 من الغالف باللغة الرسمية المستخدمة من لغات األمم المتحدة، آما ترد 2مطبوعة في الصفحة " باستعمال بطاقة النقل البري الدولي

 .ن الغالف م3مطبوعة باإلنكليزية أو الفرنسية في الصفحة 
 تظل بطاقة النقل البري الدولي صالحة حتى انتهاء عملية النقل البري الدولي في المكتب الجمرآي بالبلد المقصود، :الصالحية -3

 1البند (شريطة أن يكون قد تم تقديمها إلى المكتب الجمرآي في بلد المغادرة خالل فترة الصالحية التي تحددها الجهة التي أصدرتها 
 ). من الغالف1فحة من الص

أو ) قاطرة ومقطورة( يلزم بطاقة واحدة فقط من بطاقات النقل البري الدولي من أجل مجموعة من المرآبات :عدد البطاقات -4
 ).أدناه) د(10انظر أيضًا البند (لمجموعة من الحاويات محملة على مرآبة واحدة أو على مجموعة من المرآبات 

 يمكن أن تغطي بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي عدة مكاتب جمارك :د المغادرة والبالد المقصودةعدد مكاتب الجمارك في بال -5
وال يجوز تقديم بطاقة النقل البري الدولي . في بالد المغادرة والبالد المقصودة، شريطة أال يزيد عددها اإلجمالي عن أربعة مكاتب

انظر أيضًا البند ( آانت جميع مكاتب الجمارك في بالد المغادرة قد قبلت تلك البطاقة إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود إال إذا
 ).أدناه(  ه(10

 عندما يكون هناك مكتب جمارك واحد في بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد المقصد، يجب أن تتضمن :عدد االستمارات -6
جل بلد المغادرة وصفحتين من أجل بلد المقصد وصفحتين من أجل آل بلد يتم بطاقة النقل البري الدولي ما ال يقل عن صفحتين من أ

 ).أو المقصد(ويلزم صفحتان إضافيتان من أجل آل مكتب إضافي من مكاتب الجمارك في بلد المغادرة . عبوره
الحاويات في / المرآبات أو الحاويةتقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المرآبة البرية أو مجموعة: تقديم البطاقة في مكاتب الجمارك -7

ويقوم موظف الجمارك في آخر مكتب . آل مكتب جمرآي في بالد المغادرة أو البالد التي تقع على الطريق والبالد المقصودة
  الذي يلي بيان البضائع، وذلك على جميع المستندات التي17جمارك في بالد المغادرة بالتوقيع ووضع ختم التاريخ عند البند 

 .ستستخدم في الجزء المتبقي من الرحلة
 الدولي  آيفية ملء بطاقة النقل البري-باء 

ويتم تصحيح أي خطأ بشطب . ال يجوز المسح أو الكتابة فوق الكالم في بطاقة النقل البري الدولي: المسح والكتابة فوق الكالم -8
ويقوم الشخص الذي أجرى التغيير بالتوقيع عليه بأحرف . وريًاالبيانات غير الصحيحة وإضافة البيانات المطلوبة إذا آان ذلك ضر

 .اسمه األولى، وتصدق السلطات الجمرآية على ذلك
عندما ال تنص التشريعات الوطنية على تسجيل المقطورات وأشباه المقطورات، يتم بيان رقمها أو : المعلومات المتعلقة بالتسجيل -9

 .رقم صنعها بدًال من رقم تسجيلها
 :بيان البضائع -10

ويحق لسلطات جمارك .  بلد المغادرة، ما لم تسمح السلطات الجمرآية باستخدام لغة أخرىبلغةيكتب بيان البضائع  )أ( 
وتفاديًا لما قد يترتب على ذلك من تأخير، ُيستحسن أن . البلدان األخرى التي يتم المرور عبرها أن تطلب ترجمتها إلى لغاتها

 . سائق المرآبة بالنصوص المترجمة المطلوبةيقوم الناقل بتزويد
ينبغي طباعة البيانات الواردة في بيان البضائع بواسطة اآللة الكاتبة أو نسخها بحيث تكون مقروءة بوضوح على  )ب( 

 .ولن تقبل سلطات الجمارك أية صفحات غير مقروءة. جميع الصفحات
ن البضائع أو المستندات التجارية البيانات المطلوبة في بيان  مثل بيامنفصلةيجوز أن ترفق بالمستندات صفحات  )ج( 

‘ 2‘؛ )8المربع (عدد الصفحات المرفقة ‘ 1‘: وفي هذه الحالة، ينبغي أن تتضمن جميع المستندات البيانات التالية. البضائع
 ).11 إلى 9ت من المربعا(عدد ونوع الطرود أو المواد والوزن اإلجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات المرفقة 

عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجموعة من المرآبات أو عدة حاويات، تدرج محتويات آل مرآبة أو آل  )د( 
 ). من بيان البضائع9البند (ويسبق هذه البيانات رقم تسجيل المرآبة أو رقم الحاوية . حاوية بشكل منفصل في بيان البضائع

 أو المقصد، فإن البيانات المتعلقة بالبضائع التي تتم المغادرةمة أآثر من بلد جمارك في بالد وبالمثل، إذا آان ث ( ه( 
 .معاينتها أو التي يفترض أن يعاينها آل مكتب جمارك تكتب منفصلة عن بعضها البعض في بيان البضائع

السلطات الجمرآية وثائق من هذا القبيل من أجل عندما تطلب : قوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، والمخططات، وما إلى ذلك -11
 من غالف بطاقة النقل البري 2تعريف البضائع الثقيلة أو الضخمة، تصدق السلطات الجمرآية على هذه الوثائق التي ترفق بالصفحة 

 . من جميع المستندات8الدولي، وإضافة إلى ذلك، يجب ذآر هذه الوثائق في المربع 
 .مؤرخة وموقعة من قبل حامل بطاقة النقل البري الدولي أو وآيله) 15 و14البندان (تكون جميع المستندات  يجب أن :التوقيع -12

  العوارض أو الحوادث-جيم 
في حال آسر األختام الجمرآية أو تلف البضائع أو إصابتها بأضرار في حادث على الطريق، يبادر الناقل فورًا إلى االتصال  -13

 آان هناك مكتب جمارك على مقربة، أو، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، باالتصال بأية سلطات أخرى من سلطات  إذابالسلطات الجمرآية،
 .وتتولى السلطات المعنية، بالسرعة الممكنة، تحرير التقرير المصدق الواردة في بطاقة النقل البري الدولي. البلد المختصة

رآبة أخرى أو حاوية أخرى، يجب أن يتم ذلك بحضور إحدى الجهات المذآورة في في حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى م -14
لكي تكون " بضائع ثقيلة أو ضخمة"ويجب أن تتضمن البطاقة العبارة . وعلى هذه الجهة تحرير التقرير المصدق.  أعاله13البند 

الوة على ذلك، يتم ختمها وتدرج بيانات الختم في وع. المرآبة أو الحاوية البديلة مرّخصة لنقل البضائع المختومة بختم الجمارك
غير أنه، في حال عدم وجود مرآبة أو حاوية مرّخصة، يجوز نقل البضائع إلى مرآبة أو حاوية غير مرّخصة، . التقرير المصدق

يما إذا آانت هي أيضًا وفي هذه الحالة، تتولى السلطات الجمرآية في البلدان التالية البت ف. شريطة أن تتوفر فيها ضمانات وافية
 .ستسمح بمواصلة نقل تلك البضائع بموجب بطاقة النقل البري الدولي بواسطة تلك المرآبة أو الحاوية

في حال وجود خطر محدق يستوجب تفريغ آامل الحمولة أو جزء منها فورًا، يجوز للناقل أن يتخذ هذا اإلجراء بمبادرة منه ودون  -15
وعليه بعد ذلك أن يقدم اإلثبات على أنه آان مضطرًا .  أعاله13من قبل السلطات المذآورة في البند طلب أو انتظار أي إجراء 

وحال اتخاذه ما قد تقتضيه الحالة الطارئة من تدابير وقائية، . التخاذ ذلك اإلجراء حرصًا على سالمة المرآبة أو الحاوية أو الشحنة
ل ل لط ل لل أ ل ل ل ل أ
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)إســم المنظمـة الدوليـة( ]1من المرفق 

*بطاقـة النقـل الـبري الـدولي

/////////////////////////.....المستندات

 .األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، التي ُأعدت برعاية لجنة 1975 من اتفاقية النقل البري الدولي، 1  انظر المرفق *
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 األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي
  أحكام عامة-ألف 

 .ه حامل البطاقة يمكن إصدار بطاقة النقل البري الدولي إما في بلد المغادرة أو في البلد الذي يقيم في:اإلصدار -1
هذه الصفحة هي ترجمة .  من الغالف، حيث تطبع البنود باإلنكليزية أيضًا1تطبع بطاقة النقل البري الدولي بالفرنسية، فيما عدا الصفحة : اللغة -2

ا يمكن إضافة صفحات أخرى آم.  من الغالف2الواردة باللغة الفرنسية في الصفحة " األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي " ل
 .تتضمن ترجمة للنص المطبوع

البطاقات المستخدمة في عمليات النقل البري الدولي داخل شبكة ضمانات إقليمية يمكن طباعتها بأية لغة أخرى من اللغات الرسمية لألمم إن  
األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل "وترد . لفرنسيةالمتحدة ما عدا الصفحة األولى من الغالف، حيث تطبع البنود أيضًا باإلنكليزية أو ا

 من الغالف باللغة الرسمية المستخدمة من لغات األمم المتحدة، آما ترد مطبوعة باإلنكليزية أو الفرنسية 2مطبوعة في الصفحة " البري الدولي
 . من الغالف3في الصفحة 

ى انتهاء عملية النقل البري الدولي في المكتب الجمرآي بالبلد المقصود، شريطة أن يكون  تظل بطاقة النقل البري الدولي صالحة حت:الصالحية -3
 من 1 من الصفحة 1البند (قد تم تقديمها إلى المكتب الجمرآي في بلد المغادرة خالل فترة الصالحية التي تحددها الجهة التي أصدرتها 

 ).الغالف
أو لمجموعة من ) قاطرة ومقطورة(طاقات النقل البري الدولي من أجل مجموعة من المرآبات  يلزم بطاقة واحدة فقط من ب:عدد البطاقات -4

 ).أدناه) د(10انظر أيضًا البند (الحاويات محملة على مرآبة واحدة أو على مجموعة من المرآبات 
لنقل البري الدولي عدة مكاتب جمارك في بالد  يمكن أن تغطي بطاقة من بطاقات ا:عدد مكاتب الجمارك في بالد المغادرة والبالد المقصودة -5

وال يجوز تقديم بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب الجمارك . المغادرة والبالد المقصودة، شريطة أال يزيد عددها اإلجمالي عن أربعة مكاتب
 ).أدناه(  ه(10انظر أيضًا البند (ة في البلد المقصود إال إذا آانت جميع مكاتب الجمارك في بالد المغادرة قد قبلت تلك البطاق

 عندما يكون هناك مكتب جمارك واحد في بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد المقصد، يجب أن تتضمن بطاقة النقل :عدد االستمارات -6
ويلزم . بلد يتم عبورهالبري الدولي ما ال يقل عن صفحتين من أجل بلد المغادرة وصفحتين من أجل بلد المقصد وصفحتين من أجل آل 

 ).أو المقصد(صفحتان إضافيتان من أجل آل مكتب إضافي من مكاتب الجمارك في بلد المغادرة 
الحاويات في آل مكتب /تقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المرآبة البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاوية: تقديم البطاقة في مكاتب الجمارك -7

ويقوم موظف الجمارك في آخر مكتب جمارك في بالد المغادرة . درة أو البالد التي تقع على الطريق والبالد المقصودةجمرآي في بالد المغا
 . الذي يلي بيان البضائع، وذلك على جميع المستندات التي ستستخدم في الجزء المتبقي من الرحلة17بالتوقيع ووضع ختم التاريخ عند البند 

 الدولي لنقل البري آيفية ملء بطاقة ا-باء 
ويتم تصحيح أي خطأ بشطب البيانات غير .  ال يجوز المسح أو الكتابة فوق الكالم في بطاقة النقل البري الدولي:المسح والكتابة فوق الكالم -8

ه األولى، وتصدق ويقوم الشخص الذي أجرى التغيير بالتوقيع عليه بأحرف اسم. الصحيحة وإضافة البيانات المطلوبة إذا آان ذلك ضروريًا
 .السلطات الجمرآية على ذلك

عندما ال تنص التشريعات الوطنية على تسجيل المقطورات وأشباه المقطورات، يتم بيان رقمها أو رقم صنعها : المعلومات المتعلقة بالتسجيل -9
 .بدًال من رقم تسجيلها

 :بيان البضائع -10
ويحق لسلطات جمارك البلدان . لم تسمح السلطات الجمرآية باستخدام لغة أخرىيكتب بيان البضائع بلغة بلد المغادرة، ما  )أ( 

وتفاديًا لما قد يترتب على ذلك من تأخير، ُيستحسن أن يقوم الناقل بتزويد . األخرى التي يتم المرور عبرها أن تطلب ترجمتها إلى لغاتها
 .سائق المرآبة بالنصوص المترجمة المطلوبة

بيانات الواردة في بيان البضائع بواسطة اآللة الكاتبة أو نسخها بحيث تكون مقروءة بوضوح على جميع ينبغي طباعة ال )ب( 
 .ولن تقبل سلطات الجمارك أية صفحات غير مقروءة. الصفحات

. بضائعيجوز أن ترفق بالمستندات صفحات منفصلة مثل بيان البضائع أو المستندات التجارية البيانات المطلوبة في بيان ال )ج( 
عدد ونوع الطرود أو ‘ 2‘؛ )8المربع (عدد الصفحات المرفقة ‘ 1‘: وفي هذه الحالة، ينبغي أن تتضمن جميع المستندات البيانات التالية
 ).11 إلى 9المربعات من (المواد والوزن اإلجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات المرفقة 

وعة من المرآبات أو عدة حاويات، تدرج محتويات آل مرآبة أو آل حاوية عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجم )د( 
 ). من بيان البضائع9البند (ويسبق هذه البيانات رقم تسجيل المرآبة أو رقم الحاوية . بشكل منفصل في بيان البضائع

ت المتعلقة بالبضائع التي تتم معاينتها أو وبالمثل، إذا آان ثمة أآثر من بلد جمارك في بالد المغادرة أو المقصد، فإن البيانا ( ه( 
 .التي يفترض أن يعاينها آل مكتب جمارك تكتب منفصلة عن بعضها البعض في بيان البضائع

عندما تطلب السلطات الجمرآية وثائق من هذا القبيل من أجل تعريف : قوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، والمخططات، وما إلى ذلك -11
 من غالف بطاقة النقل البري الدولي، وإضافة 2ثقيلة أو الضخمة، تصدق السلطات الجمرآية على هذه الوثائق التي ترفق بالصفحة البضائع ال

 . من جميع المستندات8إلى ذلك، يجب ذآر هذه الوثائق في المربع 
 .ل بطاقة النقل البري الدولي أو وآيلهمؤرخة وموقعة من قبل حام) 15 و14البندان ( يجب أن تكون جميع المستندات :التوقيع -12

  العوارض أو الحوادث-جيم 
في حال آسر األختام الجمرآية أو تلف البضائع أو إصابتها بأضرار في حادث على الطريق، يبادر الناقل فورًا إلى االتصال بالسلطات  -13

. ، باالتصال بأية سلطات أخرى من سلطات البلد المختصة آان هناك مكتب جمارك على مقربة، أو، إذا لم يكن ذلك ممكنًاالجمرآية، إذا
 .وتتولى السلطات المعنية، بالسرعة الممكنة، تحرير التقرير المصدق الواردة في بطاقة النقل البري الدولي

 13مذآورة في البند في حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى مرآبة أخرى أو حاوية أخرى، يجب أن يتم ذلك بحضور إحدى الجهات ال -14
لكي تكون المرآبة أو الحاوية " بضائع ثقيلة أو ضخمة"ويجب أن تتضمن البطاقة العبارة . وعلى هذه الجهة تحرير التقرير المصدق. أعاله

غير أنه، في . وعالوة على ذلك، يتم ختمها وتدرج بيانات الختم في التقرير المصدق. البديلة مرّخصة لنقل البضائع المختومة بختم الجمارك
وفي . حال عدم وجود مرآبة أو حاوية مرّخصة، يجوز نقل البضائع إلى مرآبة أو حاوية غير مرّخصة، شريطة أن تتوفر فيها ضمانات وافية
اقة النقل هذه الحالة، تتولى السلطات الجمرآية في البلدان التالية البت فيما إذا آانت هي أيضًا ستسمح بمواصلة نقل تلك البضائع بموجب بط

 .البري الدولي بواسطة تلك المرآبة أو الحاوية
في حال وجود خطر محدق يستوجب تفريغ آامل الحمولة أو جزء منها فورًا، يجوز للناقل أن يتخذ هذا اإلجراء بمبادرة منه ودون طلب أو  -15

يقدم اإلثبات على أنه آان مضطرًا التخاذ ذلك اإلجراء وعليه بعد ذلك أن .  أعاله13انتظار أي إجراء من قبل السلطات المذآورة في البند 
وحال اتخاذه ما قد تقتضيه الحالة الطارئة من تدابير وقائية، عليه إبالغ إحدى السلطات . حرصًا على سالمة المرآبة أو الحاوية أو الشحنة

 . الحاوية وتحرير التقرير المصدق أعاله بغية التحقق من الوقائع وفحص الشحنة وختم المرآبة أو13المذآورة في البند 
 .يظل التقرير المصدق مرفقًا ببطاقة النقل البري الدولي إلى حين بلوغ المكتب الجمرآي في بلد المقصد -16
بنسخ من إضافة إلى االستمارة النموذجية المرفقة ببطاقة النقل البري الدولي ذاتها ُيستصوب أن تقوم جهات إصدار البطاقة بتزويد الناقلين  -17

 .التقرير المصّدق بلغة أو لغات بلدان المرور

 10الصفحة [
]1من المرفق 

  من الغالف2الصفحة 
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[Annex 1 
page 11]

Liste des marchandises devant être 
impérativement transportées sous le couvert

de ce carnet TIR tabac/alcool

1) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou
 plus (code SH: 22.07.10) 

2) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 
 80%; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques
 composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 22.08) 

3) Cigares (y compris ceux à bout coupé) et cigarillos, contenant du tabac (code SH:
 24.02.10) 

4) Cigarettes contenant du tabac (code SH: 24.02.20) 

5) Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 
 (code SH: 24.03.10)

List of goods which must be transported 
under cover of this 

tobacco/alcohol TIR carnet

(1) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher
 (HS code: 22.07.10) 

(2) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol;
 spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations
 of a kind used for the manufacture of beverages (HS code: 22.08) 

(3) Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco (HS code: 24.02.10) 

(4) Cigarettes containing tobacco (HS code: 24.02.20) 

(5)  Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion
 (HS code: 24.03.10)

,

'' / ''

1) ,  80% 
 ( : 22.07.10)      

      
2) ,  80% 

; , ;
,  ( : 22.08) 

3) ,  '' ’’, 
( : 24.02.10) 

4) ,  ( : 24.02.20) 

5) ,
 ( : 24.03.10) 

 

 وجب بطاقةقائمة بالبضائع التي يجب نقلها بم

 للكحول هذه/النقل البري الدولي للتبغ

 HS) في المائة أو أعلـى 80الكحول االثيلـي غير المتغيرة طبيعتـه وله قــوة بالحجم تبلغ  )1(
Code: 22.07.10) 

 في المائة، والمسكرات 80الكحول االثيلي غير المتغيرة طبيعته وله قوة بالحجم أقل من  )2(
لمعطرة وغيرها من المشروبات الكحولية، والمستحضرات الكحولية الكحولية والروحيات ا

 (HS Code: 22.08)المرآبة من النوع المستعمل لصناعة المشروبات 
 (HS Code: 24.02.10)السيكار والشيروت واللفافات التي تحوي تبغ  )3(
 (HS Code: 24.02.20)السجاير التي تحوي تبغ  )4(
 (HS Code: 24.03.10)و ال يحوي بدائل تبغ بأية نسبة تبغ التدخين سواء يحوي أ )5(

 من 11الصفحة [
 ]1المرفق 

 2النص :  البري الدولينموذج بطاقة النقل
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  12الصفحة [
 1من المرفق 

 )]بيضاء(
 //////////////////////////////              بطاقة تير-1 1الصفحة    1  رقمالمستند

 مكاتب جمارك المغادرة/مكتب -2
  ـــــــ-2 ــــــ    -1 
  ــــــ-3 

   اسم المنظمة الدولية-3

رقم الهوية واالسم والعنوان (  حامل البطاقة -4
 )والبلد

 لالستخدام الرسمي

 بلدان الوجهة/  بلد-6   بلد المغادرة-5
   الوثائق المرفقة ببيان البضائع-8 المرآبات/أرقام تسجيل المرآبة/  رقم-7

  بيان البضائع

 مقصورات/ةمقصور) أ  (-9
         التحميل أو 

 الحاويات/الحاوية
 عالمات وأرقام الطرود) ب     (

            أو المواد

وصف .  عدد ونوع الطرود أو المواد-10
 البضائع

 الوزن -11
اإلجمالي 
 بالكيلوغرام

 األختام -16
أو عالمات 

التعريف 
المستخدمة 

رقم (
 )التعريف

 
 
 
 

جلة في  مجموع عدد الطرود المس-12
 بيان البضائع ووجهتها

 
 
 

  مكتب الجمارك-1 
  مكتب الجمارك-2 
  مكتب الجمارك-3 

  أقر بأن البيانات-13 العدد
 12-1الواردة في البنود  
 أعاله صحيحة وآاملة 
  المكان والتاريخ-14 
  توقيع حامل-15 
 البطاقة أو وآيله 

 
 ــــــــــ 
 ــــــــــ 

 توقيع موظـف مكتب -17
 جمارك المغادرة وخاتم التاريخ

  شهادة البضائع التي تمت معاينتها من قبل مكتب جمارك المغادرة-18
 أو مكتب جمارك الدخول العابر

 

 األختام أو عالمات التعريف -19 □
 وجدت سليمة                التي 

  الوقت المسموح به-20
 للمرور

 

  تحت رقم  ي تم التسجيل في مكتب الجمارك ف-21
 خط السير المحدد، مكتب الجمارك الذي يجب إبراز( متفرقات -22

 .)الشحنة فيه، الخ
 ـــــــــــــــ

  توقيع موظف الجمارك-23
التوقيع وخاتم

 

 ـــــــــــــــــــ َقِبله مكتب الجمارك في ــــ-1
  تحت الرقم ــــــــــــــــــــــــــــ-2
  األختام أو عالمات التعريف المستخدمة ــــــــــــــــ-3
  األختام أو عالمات التعريف التي وجدت سليمة□ -4
كتب الجمارك الذي يجب إبراز الشحنة فيه، الطريق المحددة، م( متفرقات -5
 .)الخ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توقيع موظف الجمارك -6
 وخاتم التاريخ

 
 
 
 

 ــــــــــــــ

 رقم

- - - - - - - - - - -------------------------- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
رقم ////////////////////////////////////       لبطاقة تير   1الصفحة    1     اإليصال رقم 

 2النص : نموذج بطاقة النقل البري الدولي
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 13الصفحة [

 1من المرفق 
 )]خضراء(

 ///////////////////////////////////              بطاقة تير  -1 2الصفحة    2المستند رقم
 لمغادرةمكاتب جمارك ا/مكتب -2

  ـــــــ-2 ــــــ    -1 
  ــــــ-3 

   اسم المنظمة الدولية-3

رقم الهوية واالسم والعنوان (  حامل البطاقة -4
 )والبلد

 لالستخدام الرسمي

 بلدان الوجهة/  بلد-6   بلد المغادرة-5
   الوثائق المرفقة ببيان البضائع-8 المرآبات/أرقام تسجيل المرآبة/  رقم-7

   البضائعبيان

 مقصورات/مقصورة) أ  (-9
         التحميل أو 

 الحاويات/الحاوية
 عالمات وأرقام الطرود) ب     (

            أو المواد

وصف .  عدد ونوع الطرود أو المواد-10
 البضائع

 الوزن -11
اإلجمالي 
 بالكيلوغرام

 األختام -16
أو عالمات 

التعريف 
المستخدمة 

رقم (
 )التعريف

 
 
 
 

 مجموع عدد الطرود المسجلة في -12
 بيان البضائع ووجهتها

 
 
 

  مكتب الجمارك-1 
  مكتب الجمارك-2 
  مكتب الجمارك-3 

  أقر بأن البيانات-13 العدد
 12-1الواردة في البنود  
 أعاله صحيحة وآاملة 
  المكان والتاريخ-14 
  توقيع حامل-15 
 البطاقة أو وآيله 

 
 ــــــــــ 
 ــــــــــ 

 توقيع موظـف مكتب -17
 جمارك المغادرة وخاتم التاريخ

من قبل مكتب ( شهاة اإلفراج -24  شهادة البضائع التي تمت معاينتها من قبل مكتب جمارك المغادرة  -18
 جمارك بلد 

 )  الخروج أثناء المرور أو بلد الوجهة    أو مكتب جمارك الدخول العابر
مات التعريف  األختام أو عال-19 □

 التي وجدت سليمة
  األختـام أو عالمـات التعريـف التي-25 □ الوقت المسموح به   -20

 وجدت سليمة للمرور
  عدد الطرود المفرج عنها-26                      تحت رقم   تم التسجيل في مكتب الجمارك في  -21
  الحجوزات-27 إبراز   خط السير المحدد، مكتب الجمارك الذي يجب ( متفرقات -22

      .)الشحنة فيه، الخ
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ

  توقيع موظف الجمارك -28     توقيع موظف الجمارك-23

  وقت الوصول المسجل من قبل مكتب الجمارك ـــــــــــــ-1
  األختام أو عالمات التعريف التي وجدت سليمة□ -2
 )آما هو موضح في بيان البضائع( أفرج عن ـــــــــ طرد أو مادة -3
 ــــــــــــــــــاألختام الجديدة ــــــــ -4
  الحجوزات ــــــــــــــــــــــــــــ-5

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توقيع موظف الجمارك -6
 وخاتم التاريخ

 
 
 
 
 ـــــــــــــــ

 

مرق

- - - - - - - - -------------------------- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
رقم ////////////////////////////////////       لبطاقة تير   1الصفحة    1     اإليصال رقم 

 2النص : نموذج بطاقة النقل البري الدولي
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  14الصفحة [

 1من المرفق 
 )]صفراء(

 تقرير مصدَّق
 انظر أيضًا القواعد( من اتفاقية النقل البري الدولي 25موضوع وفقًا ألحكام المادة 

 )بطاقة تير(ي  المتعلقة باستخدام بطاقة النقل البري الدول17 إلى 13من 

 ///////////////////////////////////              بطاقة تير   -2مكاتب جمارك المغادرة/مكتب   -1
    إسم المنظمة الدولية-3 
رقم الهوية واالسم والعنوان (   حامل البطاقة -5 المرآبات/أرقام تسجيل المرآبة/   رقم-4

 )والبلد
 
 

     غير سليم     سليم    خاتم الجمارك -6
       □        □ 

    مالحظات-8

الشحنات أو /مقصورات الشحنة/   مقصورة-7
     غير سليمة سليمة حاوياتها /حاويتها

       □        □ 

 

  مفقودة أو تالفة على النحو13 إلى 10محددة في البنود   السلع ال□  ال يبدو أن ثمة أية سلع ناقصة □   -9
 12     المبين في العمود    

 مقصورات الشحنة /مقصورة) أ  (-10
 حاوياتها/الشحنات أو حاويتها           /

 عالمات الطرود أو المواد) ب       (
  وأرقامها           

 
 

 عدد الطرود أو المواد -11
 ونوعها؛ وصف البضائع

12- 
مفقودة 

أو 
 تالفة

يرجى بيان ( مالحظات -13
تفاصيل الكميات المفقودة أو 

 )التالفة

   تاريخ الحادثة ومكان وقوعها ومالبساتها-14
 
 

 التدابير المتخذة لتمكين عملية النقل البري الدولي من مواصلة -15
 عددها ـــــــ وصفها ــــــــ.  وضع أختام جديدة□ 
 ) أدناه16انظر البند ( تحويل الحمولة □ 
  تدابير أخرى□ 

 الحاويات المستخدمة بديًال/المرآبات الحاوية/في حال تحويل البضائع، يرجى وصف المرآبة -16
عدد   رقم مصّدقة  تمت الموافقة    هل رقم تسجيلها   
 الخواتم

 وتفاصيلها  الموافقة عليها       
 ال نعم     
 ـــــ/ــ ــــــ □ □  ـــــ  المرآبة)أ( 
 ـــــ/ــ ــــــ □ □  ـــــ   
  رقم التعريف   
 ـــــ/ــ   □ □  ـــــ الحاوية) ب( 
 ـــــ/ــ   □ □  ـــــ   

السلطة التي وضعت هذا التقرير المصّدق -17
  

 
 
 

      ــــــــــ ــــــــــ
 التوقيع  الخاتم/التاريخ/  المكان

ذي وصلت إليه واسطة   إقرار مكتب الجمارك التالي ال-18
 النقل البري الدولي

 
 

 ــــــــــ
        التوقيع

  داخل المربع المناسبX يرجى وضع إشارة □
 

رقم

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2النص : نموذج بطاقة النقل البري الدولي
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 2النص : نموذج بطاقة النقل البري الدولي
 
 
 
 
 
 
 

 األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي
  أحكام عامة-ألف 

 . يمكن إصدار بطاقة النقل البري الدولي إما في بلد المغادرة أو في البلد الذي يقيم فيه حامل البطاقة:اإلصدار -1
هذه الصفحة هي ترجمة .  من الغالف، حيث تطبع البنود باإلنكليزية أيضًا1ية، فيما عدا الصفحة تطبع بطاقة النقل البري الدولي بالفرنس: اللغة -2

آما يمكن إضافة صفحات أخرى .  من الغالف2الواردة باللغة الفرنسية في الصفحة " األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي " ل
 .تتضمن ترجمة للنص المطبوع

المستخدمة في عمليات النقل البري الدولي داخل شبكة ضمانات إقليمية يمكن طباعتها بأية لغة أخرى من اللغات الرسمية لألمم البطاقات إن  
األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل "وترد . المتحدة ما عدا الصفحة األولى من الغالف، حيث تطبع البنود أيضًا باإلنكليزية أو الفرنسية

 من الغالف باللغة الرسمية المستخدمة من لغات األمم المتحدة، آما ترد مطبوعة باإلنكليزية أو الفرنسية 2مطبوعة في الصفحة " ليالبري الدو
 . من الغالف3في الصفحة 

صود، شريطة أن يكون تظل بطاقة النقل البري الدولي صالحة حتى انتهاء عملية النقل البري الدولي في المكتب الجمرآي بالبلد المق: الصالحية -3
 من 1 من الصفحة 1البند (قد تم تقديمها إلى المكتب الجمرآي في بلد المغادرة خالل فترة الصالحية التي تحددها الجهة التي أصدرتها 

 ).الغالف
أو لمجموعة من ) رةقاطرة ومقطو(يلزم بطاقة واحدة فقط من بطاقات النقل البري الدولي من أجل مجموعة من المرآبات : عدد البطاقات -4

 ).أدناه) د(10انظر أيضًا البند (الحاويات محملة على مرآبة واحدة أو على مجموعة من المرآبات 
يمكن أن تغطي بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي عدة مكاتب جمارك في بالد : عدد مكاتب الجمارك في بالد المغادرة والبالد المقصودة -5

وال يجوز تقديم بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب الجمارك . صودة، شريطة أال يزيد عددها اإلجمالي عن أربعة مكاتبالمغادرة والبالد المق
 ).أدناه(  ه(10انظر أيضًا البند (في البلد المقصود إال إذا آانت جميع مكاتب الجمارك في بالد المغادرة قد قبلت تلك البطاقة 

ن هناك مكتب جمارك واحد في بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد المقصد، يجب أن تتضمن بطاقة النقل عندما يكو: عدد االستمارات -6
ويلزم . البري الدولي ما ال يقل عن صفحتين من أجل بلد المغادرة وصفحتين من أجل بلد المقصد وصفحتين من أجل آل بلد يتم عبوره

 ).أو المقصد(اتب الجمارك في بلد المغادرة صفحتان إضافيتان من أجل آل مكتب إضافي من مك
الحاويات في آل مكتب /تقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المرآبة البرية أو مجموعة المرآبات أو الحاوية: تقديم البطاقة في مكاتب الجمارك -7

الجمارك في آخر مكتب جمارك في بالد المغادرة ويقوم موظف . جمرآي في بالد المغادرة أو البالد التي تقع على الطريق والبالد المقصودة
 . الذي يلي بيان البضائع، وذلك على جميع المستندات التي ستستخدم في الجزء المتبقي من الرحلة17بالتوقيع ووضع ختم التاريخ عند البند 

  آيفية ملء بطاقة النقل البري الدولي-باء 
ويتم تصحيح أي خطأ بشطب البيانات غير . و الكتابة فوق الكالم في بطاقة النقل البري الدوليال يجوز المسح أ: المسح والكتابة فوق الكالم -8

ويقوم الشخص الذي أجرى التغيير بالتوقيع عليه بأحرف اسمه األولى، وتصدق . الصحيحة وإضافة البيانات المطلوبة إذا آان ذلك ضروريًا
 .السلطات الجمرآية على ذلك

عندما ال تنص التشريعات الوطنية على تسجيل المقطورات وأشباه المقطورات، يتم بيان رقمها أو رقم صنعها :  بالتسجيلالمعلومات المتعلقة -9
 .بدًال من رقم تسجيلها

 :بيان البضائع -10
بلدان األخرى التي ويحق لسلطات جمارك ال. يكتب بيان البضائع بلغة بلد المغادرة، ما لم تسمح السلطات الجمرآية باستخدام لغة أخرى )أ(

وتفاديًا لما قد يترتب على ذلك من تأخير، ُيستحسن أن يقوم الناقل بتزويد سائق . يتم المرور عبرها أن تطلب ترجمتها إلى لغاتها
 .المرآبة بالنصوص المترجمة المطلوبة

.  تكون مقروءة بوضوح على جميع الصفحاتينبغي طباعة البيانات الواردة في بيان البضائع بواسطة اآللة الكاتبة أو نسخها بحيث )ب(
 .ولن تقبل سلطات الجمارك أية صفحات غير مقروءة

وفي هذه . يجوز أن ترفق بالمستندات صفحات منفصلة مثل بيان البضائع أو المستندات التجارية البيانات المطلوبة في بيان البضائع )ج(
عدد ونوع الطرود أو المواد ‘ 2‘؛ )8المربع (عدد الصفحات المرفقة ‘ 1‘: ليةالحالة، ينبغي أن تتضمن جميع المستندات البيانات التا

 ).11 إلى 9المربعات من (والوزن اإلجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات المرفقة 
كل منفصل عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجموعة من المرآبات أو عدة حاويات، تدرج محتويات آل مرآبة أو آل حاوية بش )د(

 ). من بيان البضائع9البند (ويسبق هذه البيانات رقم تسجيل المرآبة أو رقم الحاوية . في بيان البضائع
وبالمثل، إذا آان ثمة أآثر من بلد جمارك في بالد المغادرة أو المقصد، فإن البيانات المتعلقة بالبضائع التي تتم معاينتها أو التي يفترض  )ه(

 .ب جمارك تكتب منفصلة عن بعضها البعض في بيان البضائعأن يعاينها آل مكت
عندما تطلب السلطات الجمرآية وثائق من هذا القبيل من أجل تعريف : قوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، والمخططات، وما إلى ذلك -11

 من غالف بطاقة النقل البري الدولي، وإضافة 2فحة البضائع الثقيلة أو الضخمة، تصدق السلطات الجمرآية على هذه الوثائق التي ترفق بالص
 . من جميع المستندات8إلى ذلك، يجب ذآر هذه الوثائق في المربع 

 .مؤرخة وموقعة من قبل حامل بطاقة النقل البري الدولي أو وآيله) 15 و14البندان ( يجب أن تكون جميع المستندات :التوقيع -12
  العوارض أو الحوادث-جيم 

حال آسر األختام الجمرآية أو تلف البضائع أو إصابتها بأضرار في حادث على الطريق، يبادر الناقل فورًا إلى االتصال بالسلطات في  -13
.  آان هناك مكتب جمارك على مقربة، أو، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، باالتصال بأية سلطات أخرى من سلطات البلد المختصةالجمرآية، إذا

 .معنية، بالسرعة الممكنة، تحرير التقرير المصدق الواردة في بطاقة النقل البري الدوليوتتولى السلطات ال
 13في حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى مرآبة أخرى أو حاوية أخرى، يجب أن يتم ذلك بحضور إحدى الجهات المذآورة في البند  -14

لكي تكون المرآبة أو الحاوية " بضائع ثقيلة أو ضخمة"ن تتضمن البطاقة العبارة ويجب أ. وعلى هذه الجهة تحرير التقرير المصدق. أعاله
غير أنه، في . وعالوة على ذلك، يتم ختمها وتدرج بيانات الختم في التقرير المصدق. البديلة مرّخصة لنقل البضائع المختومة بختم الجمارك

وفي . ى مرآبة أو حاوية غير مرّخصة، شريطة أن تتوفر فيها ضمانات وافيةحال عدم وجود مرآبة أو حاوية مرّخصة، يجوز نقل البضائع إل
هذه الحالة، تتولى السلطات الجمرآية في البلدان التالية البت فيما إذا آانت هي أيضًا ستسمح بمواصلة نقل تلك البضائع بموجب بطاقة النقل 

 .البري الدولي بواسطة تلك المرآبة أو الحاوية
 خطر محدق يستوجب تفريغ آامل الحمولة أو جزء منها فورًا، يجوز للناقل أن يتخذ هذا اإلجراء بمبادرة منه ودون طلب أو في حال وجود -15

وعليه بعد ذلك أن يقدم اإلثبات على أنه آان مضطرًا التخاذ ذلك اإلجراء .  أعاله13انتظار أي إجراء من قبل السلطات المذآورة في البند 
وحال اتخاذه ما قد تقتضيه الحالة الطارئة من تدابير وقائية، عليه إبالغ إحدى السلطات . مرآبة أو الحاوية أو الشحنةحرصًا على سالمة ال

 . أعاله بغية التحقق من الوقائع وفحص الشحنة وختم المرآبة أو الحاوية وتحرير التقرير المصدق13المذآورة في البند 
 .النقل البري الدولي إلى حين بلوغ المكتب الجمرآي في بلد المقصديظل التقرير المصدق مرفقًا ببطاقة  -16
إضافة إلى االستمارة النموذجية المرفقة ببطاقة النقل البري الدولي ذاتها ُيستصوب أن تقوم جهات إصدار البطاقة بتزويد الناقلين بنسخ من  -17

 .التقرير المصّدق بلغة أو لغات بلدان المرور

 15الصفحة [
]1من المرفق 

 الغالف من 3الصفحة 
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 2المرفق 
  
 على المرآبات البرية لتطبيقالئحة بشأن الشروط التقنية القابلة ل

 الدولي بموجب أختام جمرآية التي يمكن قبولها لتقوم بالنقل

 1المادة 

  األساسيةئالمباد

إن المصادقة على القيام بعمليات النقل الدولي للبضائع بموجب أختام جمرآية ال يجوز 
 : يكفل ما يليمنحها إال للمرآبات التي تكون مقصورات الشحن فيها مشيدة ومجهزة على نمط

أنه ال يمكن نقل البضائع من الجزء المغلق تمامًا من المرآبة أو إدخالها فيه بدون ترك  )أ(
 آثار واضحة بجالء للتالعب أو بدون آسر الختم الجمرآي،

 أنه يمكن وضع األختام الجمرآية عليها بسهولة وفعالية، )ب(

  فيها،أنها ال تحوي مساحات مخبأة يمكن إخفاء البضائع )ج(

 .ستيعاب البضائع متاحة بسهولة للتفتيش الجمرآياأن آافة المساحات الكفيلة ب )د(

 1تعليقات على المادة 

  األسطوانية الخاصة بالمرآباتجالصهاري

 بمثابة مقصورات شحن طالما تستعمل لغرض االختياريةال تعتبر الصهاريج 
لمستعملة لغرض نقل بضائع تزويد المرآبة بالوقود، آما أن الصهاريج اإلضافية ا

غير الوقود ال تعتبر بمثابة مقصورات شحن نظرًا للمصاعب التقنية المتعلقة 
 . بالمصادقة عليها وتمييزها من صهاريج الوقود العادية

 TRANS/GE.30/39} من الوثيقة 54-51الفقرات {
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 وجود عالمات على مقصورات الشحن

 وأطواق من المواد باالحتكاكنقولة يمكن السماح بوجود صور زيتية ورسومات م
 من انتزاعهاالعاآسة للضوء أو الصوت والعالمات األخرى المماثلة التي ال يمكن 

 األلواحجدران أو ألواح مقصورات الشحن، إذا لم تكن تخفي هيكل الجدران أو 
إال أنه ال يمكن السماح بوجود . الذي يجب مع ذلك أن يكون مرئيًا بوضوح

ات أخرى مماثلة يمكن أن تخفي فتحات في مقصورات الشحن ملصقات وعالم
 ).2  في المرفق3 من المادة 5أنظر أيضًا التعليق على الفقرة (
 من الوثيقة 45، والفقرة TRANS/WP.30/151 من الوثيقة 39الفقرة {

{TRANS/GE.30/57 

 2المادة 

 هيكل مقصورات الشحن

 : من هذه اللوائح1تلبية لمتطلبات المادة  -1

الجوانب واألرضية واألبواب والسقف (يجري تجميع األجزاء المكونة لمقصورة الشحن  )أ(
إما بواسطة أدوات ال يمكن أن تزال ) واألعمدة واإلطارات والقطع العرضية وما شابه ذلك

وتستبدل من الخارج دون ترك آثار واضحة للعيان أو بواسطة طرق تؤدي إلى هيكل ال 
وحينما تكون الجوانب واألرضية واألبواب .  آثار واضحة تمامًايمكن تعديله دون ترك

 االشتراطاتوالسقف مكونة من أجزاء مختلفة يجب أن تكون هذه األجزاء مستوفية نفس 
 .وذات قوة آافية

 2من المادة ) أ(1مذآرة تفسيرية للفقرة 

 تجميع األجزاء المكونة )أ( 2-2-1

ر برشمة وقالووظ وملولبة وصمولة مسامي( أدوات ربط استعمالفي حالة  )أ(
يجب إدخال عدد آاف من هذه األدوات من الخارج عبر األجزاء ) ومثلها

مثًال بمسامير (المكونة المجمعة وتبرز في الداخل حيث تكون مثبتة بشدة 
ومع ذلك ). برشمة أو لحام أو لولب أو بالتطريق أو اللحام على الصمولة

أي مسامير برشمة يتطلب (مة التقليدية يمكن أيضًا إدخال مسامير البرش
 .وذلك من الداخل) وضعها إدخالها من آال جانبي مجمع األجزاء المكونة
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 ذآر أعاله يمكن تثبيت أرضية مقصورة الشحن بواسطة بمادون اإلخالل  
مسامير قالووظ ذاتية السد أو مسامير برشمة ذاتية الحفر أو مسامير 

فجرة أو دبابيس مدخلة بالهواء المضغوط برشمة يجري إدخالها بعبوة مت
ع طحيثما توضع من الداخل وتمر بزوايا قائمة خالل األرضية والق

ويشترط فيما عدا حالة مسامير قالووظ ذاتية . العرضية المعدنية تحتها
السد، أن تكون أطرافها في محاذاة مع مستوى الجزء الخارجي من القطعة 

 .العرضية أو باللحام عليها
، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين ECE/TRANS/17/Amend.3عديل الت{

 }1981أآتوبر /األول

، وآم )الوصالت(على السلطة المختصة أن تقرر ما هي أدوات الربط  )ب(
وعليها . من هذه المذآرة) أ(عددها لكي تستوفي متطلبات الفقرة الفرعية 

عة هكذا ال يمكن أن أن تفعل ذلك بأن تتأآد من أن األجزاء المكونة المجم
 أو اختياروال تخضع حالة . تزال أو تستبدل دون ترك آثار واضحة جلية

 .وضع أدوات ربط أخرى ألية قيود

بأية أدوات ربط يمكن أن تزال أو ) أ(ال يسمح بموجب الفقرة الفرعية  )ج(
 تداولها من آال اشتراطتستبدل دون ترك آثار واضحة جلية، أي دون 

ومن أمثلة هذه األدوات مسامير . المكونة المزمع تجميعهاجانبي األجزاء 
 .برشمة التمديد والمسدودة من جانب واحد والمشابهة لها

 أعاله على المرآبات الخاصة، مثل الموصوفةتنطبق طرق التجميع  )د(
المرآبات المعزولة بغالف والمرآبات المثلجة والمرآبات الصهريجية 

 التقنية التي يجب أن تستوفيها هذه شتراطاتلالبقدر ما تكون غير مخالفة 
وإذا حدث ألسباب تقنية أنه ال يمكن . المرآبات فيما يتعلق باستخدامها

من هذه ) أ(عمليًا تثبيت األجزاء بالطريقة الموصوفة في الفقرة الفرعية 
المذآرة، فسوف يكون من الممكن ربط األجزاء المكونة بواسطة األدوات 

من هذه المذآرة بشرط أنه ال يمكن ) ج(ة الفرعية المذآورة في الفقر
الوصول من الخارج إلى األدوات المستخدمة على الوجه الداخلي من 

 .الجدار
 



 - 126 - 2 المرفق  الدولي البري النقل إتفاقية

 )أ(1-2-2تعليقات على المذآرة التفسيرية 

 أداة للربط -1

 2 من المادة) أ( 1يجري استعمال أداة الربط الموضحة بالرسم أدناه وفقًا للفقرة 
 بشرط إدخال عدد آاف من هذه األدوات من الخارج وتثبيتها 2المرفق الواردة في 

 1-2-2 المنصوص عليه في المذآرة التفسيرية االشتراطبإحكام من الداخل حسب 
 .6الواردة في المرفق ) أ(
 من الوثيقة 45، والفقرة TRANS/WP.30/123 من الوثيقة 36-34الفقرات {

TRANS/WP.30/127 ة  بالوثيق3، والمرفق{TRANS/WP.30/AC.2/23 
 

 سلسلة الترآيب
 

21 3 4

يتم إدخال المسمار 
من خالل ) الدبوس(

توضع . ثقب ُمَعّد
األسطوانة المسنَّنة فوق

 .مؤخرة الدبوس

تعمل مواصلة شد
مؤخرة الدبوس على 

آبس األسطوانة 
المسننة إلىداخل 
 .ُفَرض التثبيت

توضع مجموعة المقدِّمة فوق 
تعمل . مؤخرة الدبوس
أداة الترآيب /مجموعة المقدِّمة

على الشد على الدبوس وتبدأ 
 .ًافي ضم الصحائف مع

مع تزايد الشـد، تنكسر 
مؤخرة الدبوس، ويعمل

السندان على دفع 
األسطوانة المسننة 
 .المشّكلة بالكبس



 - 127 - الدولي البري النقل إتفاقية 2 رفقالم

 داة للربطأ -2

-2-2      أداة الربط، الواردة أدناه أمثلة لها، وفقًا للمذآرة التفسيريةاستعماليجري 
ونظرًا لخصائصها التقنية المالزمة، مثل الرأس الكبير . 6الواردة في المرفق ) أ( 1

 أو المربع على الجانب السفلي ذي المظهر الجانبي المنخفض، والمسند المخرش
يمكن تثبيت ) مقبض من البالستيك(من هذا الرأس، ومعلم التثبيت المغلف بكبسولة 

هذه األداة بإحكام على باطن مقصورات الشحن دون حاجة إلى لحام أو برشمة وما 
وفي حين أن تجميع أداة الربط يتطلب العمل من آال جانبي األجزاء . إلى ذلك

زمع تجميعها، فإن هذه األداة ال يمكن فتحها إال على جانب صمولة المكونة الم
وتستعمل األداة ذات المسند المربع عادة . لى باطن مقصورة الشحنعالدفع، مثًال 

 .لتثبيت مفصالت على مقصورات الشحن
 من الوثيقة 61-59، والفقرات TRANS/WP.30/135 من الوثيقة 44و 43رتان الفق{

TRANS/WP.30/137 ، بالوثيقة 3والمرفق {TRANS/WP.30/AG.2/27 
 

  أمثلة ألداة ربط
 

مسَند ُمخرَّش

 أداة الترآيب

 ولة الدفع

معَلم تثبيت
 ولةمغّلف بكبس

رأس آبير ذو
مظهرجانبي منخفض

مسَند مربـع

الخـــارج

 الداخــل
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 المدخلة بالضغط الهوائي لتثبيت أرضية مقصورة الشحن) الدبابيس(المسامير 

 حلزونيًا، مما – مسامير ذات جذوع مسلكة استعماليجري في أحد أنظمة التشييد، 
ويعطي المزيد من قوة يشابه في آثير من األوجه مسامير القلووظ ذاتية اللولبة 

 الناتج االحتكاكففي هذه الطريقة يؤدي . التثبيت في حالة األرضية الرقيقة نسبيًا
عند إدخال المسمار، إلى ذوبان طبقة آرومات الزنك المغطية للجذع ومادة القطعة 

 .المتعارضة من األرضية، وبذلك يتم على ما يرام لحامهما معًا
 من الوثيقة 54-52، والفقرات TRANS/GE.30/33 من الوثيقة  125الفقرة {

{TRANS/GE.30/GRCC/10 

 مسامير القالووظ ذاتية اللولبة وذاتية الحفر

 -1ال يعتبر مسمار القالووظ ذاتي اللولبة وذاتي الحفر المبين في الرسم التخطيطي 
 6 للمرفق) أ( )أ( 1-2-2آمسمار ذاتي اللولبة بالمعنى الوارد في المذآرة التفسيرية 

فذلك المسمار سيجري لحامه على القطع المتعارضة المعدنية تحته وفقًا . باالتفاقية
وآخيار آخر يمكن بدًال . 6للمرفق ) ب(و) أ( )أ( 1-2-2ألحكام المذآرة التفسيرية 

 درجة آما هو مبين في 45من ذلك، ثني بعض هذه المسامير إلى زاوية ال تقل عن 
 مع قاعدة أرضية آما في األمثلة استعمالهاة أما في حال. 2الرسم التخطيطي 

 . فلن يعتبر لحام أو ثني المسامير ضروريًا4 و3الموضحة لها في الرسمين 
 بالوثيقة 3، والمرفق TRANS/WP.30/135 من الوثيقة 51-48الفقرات {

{TRANS/WP.30/AC.2/27 
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طريقة الترآيب
 
 .ُيحَفر في الخشب -1
تنكسر (قتان الخشبية والفوالذية ُتثقب الطب -2

 )األجنحة لدى مالمستها للمعدن
ربط المكونين (انتهاء عملية اللولبة  -3

 )الهيكليين األول والثاني ببعضهما البعض

)خشب(المكون الهيكلي األول 
)فوالذ(المكون الهيكلي الثاني 

 1الرسم التخطيطي 

  جيم-المقطع باء 2المخطط

المنظر ألف

بـاءالجدار األمامي
جيم

تثبَّت األرضية وأغطية األرضية المتينة اإلضافية
المرآبة السفلي بواسطة مسامير قالووظ بهيكل 

 ذاتية الحفر وذاتية اللولبة

3الرسم التخطيطي

4الرسم التخطيطي

تثبتَّت األرضية، المكونة من ألواح متوافقة،
بهيكل المرآبة السفلي بواسطة مسامير 

 قالووظ ذاتية الحفر وذاتية اللولبة

1 2 3

األول

الثاني
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 شرعية مسامير البرشمة مسدودة الطرف

-2-2  فاقيـة، آما هو مشترط في المذآرة التفسيريةبصفـة عامـة ال تسـمح االت
، باستعمال مسامير برشمة مسدودة الطرف لتجميع 6، في المرفق )ج( )أ( 1

ومع ذلك يمكن استعمال هذه المسامير بشرط . األجزاء المكونة لمقصورة الشحن
-2-2استعمال عدد آاف من اآلالت الرابطة آما هو وارد في المذآرة التفسيرية 

 .ل تجميع األجزاء المكونةجمن االتفاقية من أ) أ( )أ( 1
، والوثيقة  TRANS/WP.30/137 من الوثيقة  58-54الفقرات {

{TRANS/WP.30/AC.29/Annex3 

بما في ذلك محابس التدفق وأغطية (يجب تزويد األبواب وجميع أجهزة اإلغالق األخرى  )ب(
 بجهاز يمكن أن توضع عليه األختام )فتحات الدخول والحوافي الناتئة وما شابه ذلك،

الجمرآية ويجب أن يكون هذا الجهاز بشكل ال يمكن إزالته أو تبديله من الخارج دون 
ترك آثار واضحة جلية وال يمكن فتح الباب أو أدوات الربط دون آسر األختام الجمرآية، 

 .وسوف يسمح بسقوف للفتح. وهي يجب أن تكون مزودة بوقاية آافية

 2من المادة ) ب(1تفسيرية للفقرة مذآرات 

 األبواب وأجهزة اإلغالق األخرى )ب(2-2-1

 :يجب أن يكون الجهاز الذي يمكن أن توضع عليه األختام الجمرآية )أ(

مثبتًا بلحام أو بما ال يقل عن جهازين من أجهزة الربط طبقًا للفقرة  ‘1‘
 ؛)أ( 1-2-2من المذآرة التفسيرية ) أ(

 أو 

شكل ال يمكن إزالته دون ترك آثار واضحة جلية، بعد مصممًا ب ‘2‘
 .إغالق مقصورة الشحن وسدها بإحكام
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 :ويجب أيضًا

 ملليمتر أو على شقوق 11يحتوي على ثقوب ال يقل قطرها عن أن  ‘3‘
 .ملليمترات 3 ملليمتر وعرضها عن 11ال يقل طولها عن 

 .سد المستعملوأن يكفل تثبيتًا مساويًا مهما آان نوع الختم وال ‘4‘

يجب أن تكون المفصالت الطرفية والمفصالت الطوقية والمسامير  )ب(
المفصلية واألجهزة األخرى الخاصة باألبواب المعلقة وما يماثلها، مثبتة 

من هذه ) 2(و) 1( )أ( الواردة في الفقرتين الفرعيتين لالشتراطاتطبقًا 
ختلفة لهذه األجهزة وفضًال عن ذلك يجب أن تكون المكونات الم. المذآرة

مثبتة بشكل ال يسمح ) مثل األلواح المفصلية أو المسامير أو المحاور(
بإزالتها أو تفكيكها بعد إغالق مقصورة الشحن، دون ترك آثار واضحة 
 .جلية، بشرط أن تكون ضرورية لضمان األمان الجمرآي لمقصورة الشحن

 .)6 الملحق بالمرفق) أ( 1 رقم التخطيطيأنظر الرسم (

 هذا الجهاز من الخارج، سوف إلىوعلى أية حال حيث ال يتسنى الوصول  
يكفي أنه ال يمكن نزعه من المفصلة أو جهاز مماثل دون ترك آثار 

وحيث يكون للباب أو . واضحة جلية بعد إغالق وختم الباب أو ما يماثله
جهاز اإلغالق أآثر من مفصلتين، يقتصر التثبيت على أقرب مفصلتين 

 الواردة في الفقرتين الفرعيتين لالشتراطات أطراف الباب، طبقًا إلى
 .أعاله) 2(و) 1)(أ(
، و دخل حيز النفاذ في أول ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل {
 }1987أغسطس /آب

 )ب)(ب(1-2-2تعليق على المذآرة التفسيرية 

 باب أو جهاز إغالق له أآثر من مفصلتين

ق له أآثر من مفصلتين، يجوز للسلطات في حالة وجود باب أو جهاز إغال
المختصة أن تطلب تثبيت مفصالت إضافية الستيفاء االشتراطات الواردة في 

 . باالتفاقية2 من المرفق 1المادة 
  و TRANS/WP.30/AC.2/35 الوثيقة ؛TRANS/WP.30/155 من الوثيقة 45الفقرة {

  }6المرفق 
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 المفصالت الطرفية

) ب(  الواردة في الفقرة الفرعيةأدناه االشتراطاتالرسم يستوفي الجهاز الموضح ب
 ).ب( 1-2-2 بالمذآرة التفسيرية 6من المرفق ) 2( )أ( مع الفقرة الفرعية باالقتران

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف

ر وتحميل هذا الجهاز شكل خاص يجعل من المستحيل تفكيك هذه المواد حينما لمسما
 ناتئ مسمار ملولب له رأس سداسي الشكل تعمالاسوينبغي . تكون المفصلة مغلقة
آما ينبغي أن تكون المساحة بين رأس المسمار اللولبي والتحميل , وراء مسمار الجهاز

وفي هذه . صغيرة إلى حد يمنع إزالة المسمار اللولبي بدون ترك آثار واضحة جلية
 .الحالة لن يكون من الضروري لحام المسامير اللولبية

  الوثيقة؛2والمرفق    TRANS/WP.30/123 من الوثيقة47و 46الفقرتان {
TRANS/WP.30/AC.2/23 3 و المرفق{ 

لوح معدني ملولب من الداخل

 المسمـار

)دون الرأس سداسي الشكل(

 التحميل

M 8 M 8
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، في حالة مرآبات ذات مقصورات شحن معزولة فإن استثنائيةوبصفة  )ج(
أجهزة األختام الجمرآية والمفصالت وأية أجهزة تتيح إزالتها الوصول 

إخفاء البضائع فيها، قد إلى داخل مقصورة الشحن أو المساحات التي يمكن 
 :يجوز تثبيتها على أبواب مقصورات الشحن هذه بواسطة األجهزة التالية

مسامير تثبيت أو مسامير ربط ملولبة يجري إدخالها من الخارج  ‘1‘
) أ( الواردة في الفقرة االشتراطاتولكنها دون ذلك ال تستوفي 

 :، وذلك بشرط)أ( 1-2-2أعاله من المذآرة التفسيرية 

أن تكون ذيول هذه المسامير مثبتة في داخل لوح لولبة أو  - 
جهاز مماثل مرآب خلف الطبقة أو الطبقات الخارجية من هيكل 

 .الباب

وأن تكون رؤوس العدد المالئم من هذه المسامير ملحومة  - 
على أجهزة األختام الجمرآية والمفصالت وما يماثلها بشكل 

 و يجعلها مشوهة تمامًا،

ذه المسامير ال يمكن أن تزال دون ترك عالمات هأن  - 
 .)6 الملحق بالمرفق 1أنظر الرسم البياني رقم ( .مرئية للتالعب

وأن تكون مزودة بجهاز ربط يجري إدخاله من باطن هيكل الباب  ‘2‘
 :المعزول وذلك بشرط

أن يجري تجميع مسمار الربط وطوق التثبيت للجهاز  - 
وتثبيتهما خلف لوح أو بأدوات ضغط هوائي أو مائي 

جهاز مماثل مرآب بين الطبقة الخارجية من هيكل الباب 
 والمادة العازلة،

 إليهوأن يكون مسمار الربط في وضع ال يمكن الوصول  - 
 و من باطن مقصورة الشحن،
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أن يكون هناك عدد آاف من أطواق التثبيت ومسامير  - 
 أن تزال حومة معًا وأن هذه األجهزة ال يمكنملالربط ال

أنظر الرسم البياني ( دون ترك عالمات مرئية للتالعب
 ).6 الملحق بالمرفق 5رقم 

 و دخل حيز النفاذ في أول ؛.13ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {
 }1991أغسطس /آب

على أنه يشمل " مقصورة الشحن المعزولة"ينبغي أن يؤخذ مصطلح  
 .رارة الثابتةمقصورات الشحن المثلجة ومقصورات الشحن ذات الح

 ‘2‘)ج)(ب(1-2-2تعليق على المذآرة التفسيرية 

تجميع بأدوات "من الممكن تحسين فهم نص المدخلة األولى إذا جرى بعد التعبير 
تثبيت رأس : "بالتعبير" وتثبيتهما: "، تبديل التعبير"ضغط هوائي أو مائي

 ".المسمار
 TRANS/WP.30/AC.2/29} من الوثيقة 25الفقرة {

ب تصميم المرآبات التي تحتوي على أجهزة إغالق مثل الصمامات يج )د(
والمحابس وفتحات الدخول والحوافي الناتئة وما يماثلها، بشكل يبقى عدد 

وفي سبيل هذه الغاية يجب أن تكون . األختام الجمرآية على الحد األدنى
أجهزة اإلغالق المتجاورة مترابطة بجهاز مشترك ال يتطلب سوى ختم 

 . واحد، ويجب تزويده بغطاء يفي بنفس الغرضجمرآي

يجب تشييد المرآبات ذات السقوف المخصصة للفتح، بأسلوب يسمح  )ه(
 بختمها بأقل 

 .عدد من األختام الجمرآية 

حتى تصير مؤمنة  واحد ختم جمرآي ُتَتَطلَّب أآثر من التيالحاالت  )و(
 تحت التصديقدة عدد هذه األختام في شهالسُيَشار الجمرآية، األختام 
رسم تخطيطّي ). 1975 إتفاقية النقل البري الدولي، من 4ملحق ال (5الّنقطة 

 المكان الّدقيق مبينتا التصديقّشهادة رفق لأو صور مرآبة الّطريق ست
 .الجمرآيةختام لأل
تشرين  7، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.23التعديل {

 }2003 نوفمبر/الثاني
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 )و) (ب(1-2-2ى المذآرة التفسيرية تعليق عل

قة عدد و مكان األختام عندما ُتَتَطلَّب داصشهادة المالزمنية لإلضافة على فترة ال
  واحدختم جمرآيآثر من الحاجة أل

أغسطس /آب 7 فيدخلت حيز النفاذ  تياّل) و( )ب( 1-2-2ّية فسير الّتذآرة المأحكام
 للمرة األولى أو بمناسبة دق عليهاصايالبرية التي  مرآبات على طبقنت س2003

 ذآرة بعد دخول المسنتين، آّل التي تقوم بها التصديقشهادة عملية الكشف و تجديد 
اعتباًرا و  بالتالي،. حيز النفاذ حيثما يكون ذلك مالئمًا) و( )ب( 1-2-2ّية فسيرالّت

 واحد ختمتطّلب أآثر من البرية التي  آّل مرآبات ،2005أغسطس /آب 7 تاريخمن 
ّية فسير الّتذآرةلمطبقا ل تصديقحتاج لشهادة وف ت سلبلوغ الختم الجمرآي المأمن،

 ).و) (ب( 2-2-1
  من الوثيقة59 ة الفقر؛2 و المرفق TRANS/GE.30/206 من الوثيقة 62الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/69 الوثيقة؛ 2 و المرفق {TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1 

 2، من المادة )ب (1تعليقات على الفقرة 

 تثبيت األبواب

في حالة أبواب المرآبات أو الحاويات التي ليست مثلجة وال معزولة ولكن لها 
المسامير الملولبة ومسامير البرشمة (بطانة داخلية، يجب أن تمر األجهزة 

المثبتة للمفصالت وجهاز الختم الجمرآي، من خالل سمك الباب بكامله ) وأمثالها
 .وأن تكون مثبتة بوضوح مرئي على البطانة) البطانةبما في ذلك (
 TRANS/GE.30/14} من الوثيقة 10الفقرة {

 عدد األختام الجمرآية

  التعليقحذف 
 TRANS/WP.30/AC.2/69} من الوثيقة 2المرفق {
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 أمثلة ألجهزة الختم الجمرآي

لكي يتسنى الحصول على ختم جمرآي ثابت إلحكام سد مقصورات وحاويات 
 الواردة في الفقرة االشتراطاتن، يتعين على أجهزة السد المحكم أن تستوفي الشح

أنذر الرسم  (6بالمرفق () ب( 1-2-2من المذآرة التفسيرية ) أ((الفرعية 
وفضًال عن ذلك يتعين وضع األختام الجمرآية وفقًا لالشتراطات ). 4-1التوضيحي 

 :التالية

وري وأن يكون مربوطًا ال يزيد طول حبل الربط على الطول الضر 
 ؛بإحكام مالئم

 ؛وأن يمر حبل الربط من خالل حلقات جهاز النقل البري الدولي 

 ؛وأن توضع األختام بأقصى ما يمكن من اإلحكام 

وأن يجري تثبيت األجزاء األخرى من جهاز اإلغالق مثل مقابض آليات  
اإلغالق وأجهزة تعشيق الكامات ومقاعد قضبان اإلغالق حسب 

-2-2     من المذآرة التفسيرية) أ( الواردة في الفقرة الفرعية شتراطاتاال
 ).1أنظر الرسم التوضيحي ( 6بالمرفق ) أ( 1

وينبغي أن يوضع في الذهن أن فعالية أي جهاز إغالق محكم سوف تنخفض في 
حالة وجود البلى باالستعمال، مثًال في قضبان اإلغالق أو المفصالت أو أجهزة 

 .فيجب اتخاذ التدابير المالئمة لمعرفة هوية مثل هذه الحاالت. عشيقآامات الت
 بالوثيقة  3، والمرفق TRANS/WP.30/145 من الوثيقة 17الفقرة {

{TRANS/WP.30/AC.2/31 
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1لتوضيحيالرسم ا

مثال لباب خلفي لمقصورات وحاويات الشحن يبين جهازًا إلقفال األبواب بإحكام 
 حسب المعايير الجمرآية

 جهاز تعشيق الكامات
 تحميل أو حامـل

 بـاب خلفـي

  جهاز ربط معتمد•قضيب إقفالجهاز سد محكم

 جهاز تعشيق الكامات

مثبت بمسمار برشمة

 بـاب

بـاب

 جهاز إقفال محكم مسمار برشمة

 مثبت باللحام
 مقبض تحريك

نقطة تثبيت 
 مقبض تحريك

 قضيب إقفال

جهاز تعشيق الكامات

مقعد قضبان 
 اإلقفال

 مسمار قالووظ

 جهاز إلقفال األبواب
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1 2

3 4

 لتثبيت أبواب الحاويات ومقصورات الشحن4 ورقم3ًا استعمال أجهزة الختم الجمرآي رقمومن الممكن أيض
وفي حالة هذا االستعمال يجوز تثبيت هذه األجهزة بواسطة ما ال يقل عن اثنين من. المثلجة والمعزولة

 مشوهة تمامًامسامير التثبيت أو الملولبة يجري تثبيتهما في باطن لوح لولبة معدني مدخل بشكل يجعلها
 TRANS/GE.30/6} من الوثيقة 35الفقرة {). 6 في المرفق 1انظر أيضًا الرسم التوضيحي رقم (

2الرسم التوضيحي
 

 أمثلـة ألجهزة الختم الجمرآي

. معرض للتالعب والعبث إذا لم تكن االشتراطات المذآورة أعاله مستوفاة1إن جهاز اإلقفال المحكم رقم
.وبالنظر إلى تحسين حمايتها ضد العبث قبل وضع األختام الجمرآية يستحسن استعمال األجهزة المذآورة أدناه

ثقوب من أجل مسامير 
برشمة أو مسامير 

قالووظ أو مسامير 
تثّبت (ملولبة أو غيرها 

 )داخل الباب

ثقوب من أجل مسامير
برشمة أو مسامير قالووظ أو 

مسامير ملولبة أو غيرها 
 )تثّبت داخل الباب(

ُجلبة من أجل
جزء االرتكاز

ُجلبة من أجل
جزء االرتكاز

جزء االرتكاز ء االرتكازجز

ثقوب من أجل
الختم الجمرآي

ثقوب من أجل
الختم الجمرآي

 رافعة
رافعة

لوح خلفي

أداة احتجاز الرافعة أداة احتجاز الرافعة

 لوح خلفي

 جزء االرتكاز

 رافعـة

ثقوب من أجل
الختم الجمرآي

أداة احتجاز
الرافعة

أداة احتجاز
الرافعة

رافعة

قوب من أجلث
الختم الجمرآي

جزء االرتكاز

ثقوب من أجل مسامير 
برشمة أو مسامير قالووظ 

أو مسامير ملولبة أو 
)تثّبت داخل الباب(غيرها 

ثقوب من أجل مسامير
برشمة أو مسامير 

قالووظ أو مسامير 
تثّبت (ملولبة أو غيرها 

 )داخل الباب

لولب أومسمار م
مسمار قالووظ أو
مسمار برشمة أو
غيره لتثبيت جزء
االرتكاز

مسمار برشمة ملحوم
لوح خلفي الخلفيباللوح

لوح خلفي
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ويجب توخي الحرص. يستحسن استعمال جهاز الختم الجمرآي على الحاويات ومقصورات الشحن المعدنية
ويجوز استعمال مختلف أنواع. لتجنب االرتباك بشأن التحديد الدقيق لألماآن التي يتعين وضع األختام عليها

يوصى بتمرير الكبول من خالل جميع الثقوب" 8 -ثمانية " في شكل وفي حالة استعمال أختام آبلية. األختام
أو الثقب) ج(وفي حالة استعمال أختام صلبة يجب أن تمر األختام من خالل الثقب ). أ، ب، ج، د(األربعة 

 ). د(

 3توضيحيالرسم ال
 

 مثال لجهاز ختم جمرآي

 جهاز إقفال مضاد للسرقة

 البـاب األيسـر

الجزء السفلي من
 المقطع العرضي

لحـام

ثقوب من أجل تثبيت 
 األختام الجمرآية

البـاب األيمـن

 أ 

ب

د

ج

 مفصل الباب
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وقد تختلف. يستعمل هذا النوع من جهاز الختم الجمرآي لتثبيت أبواب الحاويات ومقصورات الشحن المعزولة
ى أخرى رهنًا بما إذا آان الممسك الخاص بوضع األختام يمر أفقيًا أونقطـة الختم بهذا الجهاز من بنية إل

ومن وجهة نظـر جمرآية يكفل الجهاز ذو الثقب العمودي تثبيتًا أفضل في حين أن الجهاز األفقي. عموديًا
 .محكم لكي يتسنى له الثبات الجمرآي الممسك يحتاج إلى ختم

4الرسم التوضيحي
 

 مثال لجهاز ختم جمرآي

 جهاز تعشيق
 الكامـة

 آامـة

 قضيب إقفال

 مقبض تحريك

 آامـة

قضيب إقفال

جهاز تعشيق الكامة

جهاز ختم
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 باطن إلىسوف يتم تزويد منافذ التهوية والتصريف بجهاز يمنع الوصول  )ج(
هذا الجهاز في شكل ال يسمح بإزالته أو تبديله من ويجب أن يكون . مقصورة الشحن

 .الخارج بدون ترك آثار واضحة جلية

 2من المادة ) ج(1مذآرة تفسيرية للفقرة 

 ويةهمنافذ الت 1-)ج(2-2-1

  ملليمتر،400يجب، من حيث المبدأ، أال يتجاوز أآبر أبعادها  )أ(

 :ورة الشحنيجب سد المنافذ التي تسمح بالدخول المباشر إلى مقص )ب(

 3:  هوللثقبالبعد األقصى (بواسطة شبكة سلكية أو سـتائر مثقبة  ‘1‘
وعليها وقاية بشبكة معدنية ملحومة ) ملليمترات في الحالتين

 أو ،) ملليمترات10 :البعد األقصى للثقوب هو(

البعد األقصى (بواسطة ستارة معدنية مثقبة واحدة ذات قوة آافية  ‘2‘
ملليمتر واحد على : ترات، وسمك الستارة ملليم3: للثقوب هو

 ).األقل
 دخل حيز النفاذ في أول و،.12ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {
 }1990أغسطس /آب
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 1-)ج(1-2-2تعليق على المذآرة التفسيرية 

 منافذ التهوية لمقصورات الشحن المعزولة

 .ولة مثال لستارة مهيأة بين السطحين الداخلي والخارجي لمقصورات شحن معز
 بالوثيقة 3، المرفق TRANS/WP.30/127 من الوثيقة 43الفقرة {

{TRANS/WP.30/AC.2/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقصورة الشحن إلىيجب تزويد المنافذ التي ال تسمح بالدخول المباشر  )ج(
 في إليهاباألجهزة المشار ) مثًال بسبب أجهزة مرفقية أو ألواح درعية(

 ما إلىوب ــالتي يجوز فيها مع ذلك أن تزيد أبعاد الثق) ب(الفرعية الفقرة 
ملليمترًا  20 و) للشبكة السلكية أو الستارة المعدنية( ملليمترات 10يبلغ 

 ).للشبكة المعدنية الواقية(
 دخل حيز النفاذ في أول و،.12ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {
 }1990أغسطس /آب

ألواح معدنية، يجب من حيث المبدأ األمر في حالة ثقب فتحات في  )د(
. من هذه المذآرة) ب( في الفقرة الفرعية إليهاباستعمال األجهزة المشار 

ومع ذلك سوف يسمح باستعمال أجهزة إغالق في شكل ستارة معدنية 
 .مثقبة مثبتة من الخارج وشبكة سلكية أو أخرى مثبتة من الداخل

السطح 2 و1انظر الرسمين التخطيطيين 
الخا

الِمغَلق ُمغَلق

الخـارج  الداخـل

مادة عازلة

حاجب معدني

غَلق مفتوحالِم

السطح الداخلي

1الرسم التخطيطي 2الرسم التخطيطي 
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مطابقة غير معدنية بشرط أن تكون الثقوب يجوز السماح باستعمال أجهزة  ( ه(
مستوفية األبعاد المشترطة وأن تكون المادة المستعملة قوية بما يكفي لمنع 

 أنه يجب إلىهذا باإلضافة . توسيع الثقوب فعليًا دون إتالف واضح للعيان
أن يكون من المستحيل تبديل جهاز التهوية بالعبث من جانب واحد فقط من 

 .اللوح

ز تزويد منفذ التهوية بجهاز واق يجري تثبيته على اللوح المعدني يجو )و(
وسيكون هذا الجهاز الواقي . بطريقة تسمح بالتفتيش الجمرآي على المنفذ
 سنتيمترات من ستارة منفذ 5مثبتًا على اللوح على مسافة ال تقل عن 

 .التهوية
 دخل حيز النفاذ في أول  و،.5ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {
 }1984أغسطس /آب

 1-)ج(1-2-2تعليقات على المذآرة التفسيرية 

 مثال لجهاز واق

 ألف

'ألف

 ' ألف-المقطع ألف 
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 منافذ التهوية في مقصورات الشحن

 ملليمتر، فإنه يجوز 400مع أن منافذ التهوية يجب، من حيث المبدأ، أال تتجاوز 
 األخرى، أن تعطي االشتراطاتألية إدارة مختصة، في حالة الوفاء بجميع 

 . مثل هذا المنفذإليها ملليمتر إذا قدم 400نفذ يتجاوز موافقتها على م
 من الوثيقة  37 و36، الفقرتان TRANS/GE.30/14 من الوثيقة 102الفقرة {

TRANS/WP.30/143 الوارد في الوثيقة 3، المرفق {TRANS/WP.30/AC.2/31 

 2من المادة ) ج(1مذآرة تفسيرية للفقرة 

 منافذ التصريف 2)ج(2-2-1

 . ملليمترًا35ن حيث المبدأ أال يتجاوز أآبر أبعادها يجب م )أ(

 مقصورة الشحن إلىيجب تزويد المنافذ التي تسمح بالوصول المباشر  )ب(
-2من المذآرة التفسيرية ) ب(باألجهزة الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 

 . المتعلقة بمنافذ التهوية1)ج(2-1

 مقصورة إلىبالوصول المباشر  في حالة منافذ التصريف التي ال تسمح  )ج(
) ب(  في الفقرة الفرعيةإليهاالشحن، لن يتعين استعمال األجهزة المشار 

من هذه المذآرة، بشرط أن تكون هذه المنافذ مزودة بجهاز حاجز يمكن 
 . بسهولة من باطن مقصورة الشحنإليهالوصول 

ماح بوجود أجزاء مكونة من هذه اللوائح، يجوز الس) ج(1على الرغم من أحكام المادة  -2
مثًال بين الحواجز الفاصلة (لمقصورة الشحن يتعين ألسباب عملية أن تشمل مساحات فارغة 

 : هذه المساحات إلخفاء البضائعاستعمالولكي يتسنى منع ). لجدار مزدوج

 الكامل من األرضية إلى السقف، أو في حاالت االرتفاعيجب في حالة تغطيتها  ‘1‘
ن الفراغ بينها وبين الجدار الخارجي محصورًا تمامًا، أن يكون أخرى، حيث يكو

تبطين الجزء الداخلي من مقصورة الشحن مثبتًا بشكل ال يسمح بإزالته أو تبديله 
 .دون ترك آثار واضحة للعيان
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 الكامل، وتكون الفراغات بين التبطين االرتفاع عن ارتفاعهوفي حالة تبطين يقل  ‘2‘
يست محصورة تمامًا، وفي جميع الحاالت األخرى حيث توجد والجدار الخارجي ل

فراغات في بنية مقصورة شحن، يجب إبقاء عدد هذه الفراغات على الحد 
 بسهولة ألغراض التفتيش إليهااألدنى، وتكون هذه الفراغات قابلة للوصول 

 .الجمرآي

 2 من المادة 2تعليق على الفقرة 

 ت المفرغةإزالة األجزاء الهيكلية في العارضا

 الشحن ذات الفراغات المحصورة مثل مقصوراتيجب إبقاء األجزاء الهيكلية من 
العارضات المفرغة، على أدنى حد وأن تزال بالتدريج في تصميم مقصورات 

وإذا حدث ألسباب . شحن جديدة تستخدم عارضات جانبية مفتوحة حيثما أمكن ذلك
الهيكلية من مقصورات الشحن،  فراغات محصورة في األجزاء استعمالإنشائية 

فمن الجائز السماح بتزويدها بثقوب يقصد بها تسهيل التفتيش الجمرآي على 
 في 12ويجب تدوين وجود هذه الثقوب التفتيشية في إطار البند . المساحات المفرغة

 ).االتفاقيةمن  4المرفق (شهادة التصديق على المرآبات البرية 
 من الوثيقة 67-65 الفقرات ؛TRANS/WP.30/135 من الوثيقة 65-63الفقرات {

TRANS/WP.30/137الوارد في الوثيقة 3 المرفق ؛ TRANS/WP.30/AC.2/27؛ 
 TRANS/WP.30/151} من الوثيقة 36-33 الفقرات

يجوز السماح باستعمال نوافذ بشرط أن تكون مصنوعة من مواد ذات قوة آافية وأنها  -3
ومع ذلك يجوز السماح . لخارج دون ترك آثار واضحة جليةيمكن أن تزال أو تستبدل من ا ال

باستعمال زجاج، ولكن في حالة استعمال زجاج غير زجاج أمان، يجب تزويد النوافذ بشبكة 
 . ملليمترات10وال تتجاوز عيون هذه الشبكة . معدنية مثبتة ال يمكن أن تزال من الخارج

 }1986أغسطس / فاذ في أول آب حيز النل دخو، ECE/TRANS/17/Amend.7التعديل {
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 2 من المادة 3مذآرة تفسيرية للفقرة 

 زجاج األمان 2-2-3

يعتبر الزجاج زجاج أمان إذا لم تكن هناك مخاطرة من إتالفه نتيجة ألي عامل 
ويجب أن يحمل الزجاج . عادي يحدث في الظروف العادية الستعمال مرآبة

 .عالمة تميزه بأنه زجاج أمان
أغسطس /  حيز النفاذ في أول آبل دخو، ECE/TRANS/17/Amend.7التعديل {

1986{ 

يجوز السماح بصنع فتحات في األرضية ألغراض تقنية مثل التزييت والصيانة وتعبئة  -4
 أن تكون هذه الفتحات مزودة بغطاء يمكن تثبيته بطريقة تجعل بشرطصندوق الرمل، وذلك فقط 

 .من الخارج إليهامقصورة الشحن غير قابلة للوصول 

 2 من المادة 4تعليق على الفقرة 

 تأمين الفتحات األرضية ألغراض تقنية

يجب أن تكفل وقاية آافية ألغطية الفتحات األرضية ألغراض تقنية، إذا آانت 
 مقصورة الشحن من الخارج موجودة ذاتها داخل إلىترتيبات منع الوصول 

 .مقصورة الشحن
 TRANS/GE.30/AC.2/14} من الوثيقة 39-35 الفقرات{

 3المادة 

 المرآبات المصفحة بغالف واق

من هذه اللوائح على  2  و1حيثما يكون ذلك مالئمًا، سوف تنطبق أحكام المادتين  -1
 .هذا باإلضافة إلى أن هذه المرآبات سوف تعمل وفقًا لهذه المادة. المرآبات المصفحة

 قماش مغطى بالبالستيك أو معالج ويكون هذا الغالف مصنوعًا إما من قماش القنب أو -2
بالمطاط وأن يكون ذا قوة آافية وغير قابل للمط وفي حالة جيدة ومرآب بطريقة تجعل من 

 . مقصورة الشحن دون ترك آثار واضحة بجالءإلى لالوصوالمستحيل، بعد تثبيت جهاز اإلغالق، 
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رافها مطوية في بعضها وإذا آان هذا الغالف مكونًا من عدة قطع فإنه يجب أن تكون أط -3
وتوضع هذه . ملليمترًا 15البعض ومخاطة معًا بدرزات تبعد عن بعضها بمسافة ال تقل عن 

أما في حالة بعض أجزاء .  الملحق بهذه اللوائح1الدرزات آما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 
مكن تجميع القطع مع إذا لم يكن من الم) مثل األطراف المتدلية والزوايا المقواة(هذا الغالف 

بعضها البعض بتلك الطريقة، فسوف يكفي طي طرف الجزء العلوي ووضع الدرزات آما هو 
وال تكون إحدى الدرزات . الملحق بهذه اللوائح) أ( 2 ورقم 1مبين في الرسم التوضيحي رقم 

الغالف مرئية إال من الداخل ويكون لون الخيط المستعمل لتلك الدرزة مختلفًا بوضوح عن لون 
 .وتخاط الدرزات جميعها بالماآينة. ذاته وعن لون الخيط المستعمل للدرزة األخرى

 3 من المادة 3مذآرة تفسيرية للفقرة 

 األغلفة المكونة من عدة قطع 2-3-3

قد تكون القطع المتعددة المكونة لغالف واحد مكونة من مواد مختلفة  )أ(
 .2رفق  بالم3 من المادة 2مطابقة ألحكام الفقرة 

وسوف يسمح بأي ترتيب للقطع يضمن األمان آما ينبغي في تكوين  )ب(
من  3الغالف بشرط أن تكون القطع مجمعة وفقًا الشتراطات المادة 

 .2 المرفق

إذا آان الغالف مصنوعًا من قماش مغطى بالبالستيك ومكونًا من عدة قطع، فإنه يجوز  -4
وينبغي .  الملحق بهذه اللوائح3في الرسم التوضيحي رقم  لحامها معًا على النحو المبين اختياريا

وتكون القطع ملحومة معًا على آامل عرض .  ملليمترًا15أن تتداخل أطرف القطع بما ال يقل عن 
 7وسوف يكون طرف الغالف الخارجي مغطى بشريط من البالستيك ال يقل عرضه عن . التداخل

ن لشريط البالستيك والغالف على آل جانب منه وسيكو. ملليمترات مثبتًا بعملية اللحام ذاتها
وتكون القطع .  ملليمترات، نمط تصريف منتظم واضح المعالم مختومًا عليها3لعرض ال يقل عن 

 .ملحومة بشكل يجعل من غير الممكن فصلها وإعادة وصلها دون ترك آثار واضحة بجالء
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 3 من المادة 4تعليقات على الفقرة 

 كشريط من البالستي

إن اشتراط التغطية بشريط من البالستيك أمر ضروري إلغراض األمان 
 .وبالتالي ال يسمح باالستغناء عنه. الجمرآي

 TRANS/GE.30/17} من الوثيقة 99الفقرة {

 تداخل أطراف قطع الغالف

مع أنه يكفي ألغراض األمان الجمرآي تداخل أطراف قطع الغالف لما ال يقل عن 
وقد يكون ذلك .  ملليمترًا أو أآثر20جوز السماح بتداخل يبلغ  ملليمترًا فإنه ي15

 .ضروريًا ألغراض تقنية رهنًا بنوع قماش الغالف والتحامه
 الوارد في الوثيقة 6، المرفق TRANS/WP.30/162 من الوثيقة 65و 64الفقرتان {

{TRANS/WP.30/AC.30/AC.2/37 

 الطرق المقررة للحام قطع الغالف

مقررة للحام قطع األغلفة باعتبارها ذات أمان جمرآي إذا طبقت ينبغي للطرق ال
حيث تلحم قطع األغلفة " طريقة اللحام" باالتفاقية، أن تشمل 2وفقًا ألحكام المرفق 

، وحيث تلحم قطع األغلفة "الذبذبة العالية" درجات حرارة عالية وطريقة باستعمال
 . ذبذبة عالية وضغط عالباستعمال

 الوارد في 6، المرفق TRANS/WP.30/162 من الوثيقة 65و 64الفقرتان {
 TRANS/WP.30/AC.2/37}الوثيقة

 الملحق 4سوف تجرى إصالحات وفقًا للطريقة الموصوفة في الرسم التوضيحي رقم  - 5
فتطوى األطراف في بعضها البعض وتخاط معًا بدرزتين مرئيتين بفاصل بينهما ال . بهذه اللوائح

وسيكون لون الخيط المرئي من الباطن مختلفًا عن لون الخيط المرئي من . ًا ملليمتر15يقل عن 
وفي حالة . وتكون الدرزات جميعها مخاطة بماآينة خياطة. الخارج ومختلفًا عن لون الغالف ذاته

إصالح إتالف غالف قرب األطراف بتبديل الجزء المتلف برقعة، يكون من الممكن أيضًا وضع 
ومن .  الملحق بهذه اللوائح1 من هذه المادة والرسم التوضيحي رقم 3 الفقرة الدرزة وفقًا ألحكام

الممكن آبديل إصالح األغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبالستيك وفقًا للطريقة الموصوفة في 
ولكن يجب في هذه الحالة أن يكون شريط البالستيك ملصقًا بجانبي .  من هذه المادة4الفقرة 

 . الرقعة مثبتة على باطن الغالفالغالف وأن تكون
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 3 من المادة 5تعليقات على الفقرة 

 شرائط من مادة عاآسة

يجوز السماح باستعمال شرائط من مادة عاآسة يمكن نزعها وتكون مغطية هيكل 
األغلفة الواقية لمقصورات الشحن، وإذا آانت مع ذلك ملحومة تمامًا على األغلفة 

 الواردة في الفقرة لالشتراطاتستيك ومثبتة وفقًا المصنوعة من قماش مغطى بالبال
 ).أدناه 9أنظر الرسم التوضيحي رقم ( باالتفاقية 2 في المرفق 3 من المادة 5
 TRANS/WP.30/151} من الوثيقة 40الفقرة {
 
 
 
 

شريط من مادة بالستيكية

شريط من مادة عاآسة

شريط من مادة بالستيكية

13 13

3 3 3 3
7 7

غـالف

غـالف

رقعـة
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 من قماش مغطى بالبالستيكإصالح األغلفة المصنوعة إصالح األغلفة المصنوعة 

يستعمل الفينيل المسال : التالية إلصالح مثل هذه األغلفةيجوز السماح بالعملية 
ومن الواضح الجلي في . تحت ضغط وحرارة لتثبيت القطعة على الغالف بالذوبان

مثل هذه الحاالت إلصاق شريط من البالستيك مختوم بنمط تصريف على طرف 
 .القطعة على جانبي الغالف

  من الوثيقة33ة ، الفقرTRANS/GE.30/6 من الوثيقة 40الفقرة {
{TRANS/GE.30/GRCC/4 

) ب(و) أ(1يجب تثبيت الغالف على المرآبة بتطابق صارم مع الشروط المبينة في المادة  -6
 : األجهزة التاليةاستعمالومن الممكن . من هذه اللوائح

 :يمكن تثبيت الغالف بواسطة )أ(

 حلقات معدنية مثبتة على المرآبات ‘1‘

 العالفرف عروات مدخلة في ط ‘2‘

 .حبل رابط يمر من خالل الحلقات فوق الغالف ومرئي من الخارج بكامل طوله ‘3‘

وسوف يتداخل الغالف مع األجزاء الصلبة من المرآبة بما ال يقل عن  
ملليمترًا تقاس من وسط حلقات التثبيت، ما لم يكن نظام بنية المرآبة في حد  250

 .ن مقصورة الشحإلىذاتها تمنع آل الوصول 

 3من المادة ) أ(6مذآرات تفسيرية للفقرة 

 مرآبة ذات حلقات منزلقة 1-)أ(2-3-6

إن حلقات التثبيت المعدنية المنزلقة على قضبان معدنية مثبتة على المرآبات، 
) 6 الملحق بالمرفق 2ظر الرسم التوضيحي رقم نأ(مقبولة ألغراض هذه الفقرة 

 :وذلك بشرط

سنتيمترًا  60لى المرآبة وبينها مسافات أقصاها أن تكون القضبان مثبتة ع )أ(
 .وبطريقة ال تسمح بإزالتها وتبديلها دون ترك آثار وواضحة جلية

وأن تكون الحلقات مصنوعة بطوق مزدوج أو مزودة بقضيب مرآزي  )ب(
  لحاماستعمالومدمجة في قطعة واحدة بدون 
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مع الشروط المبينة وأن يكون الغالف مثبتًا على المرآبة بتطابق صارم  )ج(
 .من هذه االتفاقية) أ(1 بالمادة 2في المرفق 

 مرآبات ذات حلقات دوارة 2-)أ(2-3-6

يجوز ألغراض هذه الفقرة قبول حلقات معدنية دوارة، تدور آل منها في سناد 
الملحق ) أ(2أنظر الرسم التوضيحي رقم (قوسي معدني مثبت على المرآبة 

 :وذلك بشرط ) 6بالمرفق 

أن يكون آل سناد قوسي مثبتًا على المرآبة بطريقة تجعل من غير الممكن  )أ(
 إزالته وتبديله دون ترك آثار واضحة جلية

أن يكون اللولب تحت آل سناد قوسي مطوقًا تمامًا بغطاء معدني في شكل  )ب(
 .جرس

أآتوبر /، و دخل حيز النفاذ في أول آب.4ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {
1982{ 

 3من المادة ) أ(6ت على الفقرة تعليقا

 مثال إلنشاء قضيب إغالق

 1 بالمادة 2 الواردة في المرفق االشتراطاتيستوفي الجهاز الموضح بالرسم أدناه 
 .8و) أ(6 في الفقرتين 3 بالمادة 2والمرفق ) أ(في الفقرة 

 

 

 
 
 
 

منظر جانبي

 لوح جانبي

لوح أمامي منزلق

 حلقة نقل بري دولي قابلة للطي
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200 150 

28
0

لى
 ع
مم

 
 

قل
األ

 



 - 152 - 2 المرفق  الدولي البري النقل إتفاقية

 وصف الرسم التوضيحي أعاله

نفس الوضع آنوع تقليدي من حلقة سيجري ترآيب الجهاز على اللوح الجانبي في 
النقل البري الدولي، وبطريقة تجعل هذه الحلقة من الجهاز واقعة على مسافة 

وسيكون الجهاز مثبتًا على اللوح .  ملليمترًا من خط الوسط للعمود150أقصاها 
ويتكون . الجانبي ببرشامتين مماثلتين لبرشمة حلقات النقل البري الدولي المعتادة

لوح قاعدي وحلقة نقل بري دولي قابلة للطي :  أجزاء معدنية مدمجةمن ثالثة
وحينما يزلق اللوح األمامي إلى داخل . ولوح أمامي منزلق يشمل قضيب إغالق

وضع اإلغالق، يمر قضيب اإلغالق من خالل ثقب في العمود ويغلق اللوح 
 يقل عن ومع ذلك سيدخل قضيب اإلغالق في العمود بما ال. الجانبي إلى العمود

.  الخارجإلىوفي الوقت ذاته تنطوي حلقة النقل البري الدولي تلقائيًا .  ملليمترًا20
 ومع مرور حبل الربط من خالل الحلقة فوق الغالف التلقائيوفي هذا الوضع 

 .يكون اللوح األمامي المنزلق مغلقًا ومثبتًا وال يمكن زلقه عائدًا في وضع الفتح
 من الوثيقة 47و 46، الفقرتـان TRANS/WP.30/125ـة  مـن الوثيق40الفقـرة {

TRANS/WP.30/127الوارد في الوثيقة 3 ، المرفق {TRANS/WP.30/AG.2/23 

 شكل عروات الغالف

من الممكن أن تكون العروات المثقوبة في األغلفة مستديرة أو بيضاوية الشكل وأال 
ولكي .  في المرآبةتبرز الحلقات أآثر مما هو ضروري من األجزاء المالئمة

وعلى السلطات الجمرآية أن . يتسنى ضمان ذلك يجري تثبيت األغلفة آما ينبغي
 .تتأآد عند ختمها المرآبة البرية من أن حبل الربط مشدد بإحكام صحيح

 TRANS/GE.30/57} من الوثيقة 35الفقرة {

 أمثلة الحلقات المعدنية المطلوبة لربط أغلفة المرآبات بإحكام

مج نوع ينطوي من حلقة نقل بري دولي معدنية في الدعامات المعدنية يجري د
ومن الممكن . الملحومة التي تدعم وتحوي آليات اإلغالق الالزمة لأللواح الجانبية

طي حلقة النقل البري الدولي خارجيًا باليد من خالل ثقب صغير مفتوح في اللوح 
اسطة شحنة لولبية إما في ويجري إبقاء هذه الحلقة بو. الخارجي من الدعامة

ويتم إدماج أداء هذه الحلقة الخاصة في جهاز ". خارج"أو الوضع " داخل"الوضع 
 :إغالق اللوح الجانبي على النحو التالي
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يجري لحام قطعة من المعدن على آل مسمار إغالق اللوح الجانبي بشكل يقيد 
وفي . جانبية غير ممكنالحرآة العمودية لمسمار اإلغالق ويجعل إطالق األلواح ال

الوقت ذاته يمنع شكل وموقع هذه القطع المعدنية الطي خارجيًا لحلقات النقل البري 
 .الدولي ذات أقفال ألواح جانبية مفتوحة

وهذا يعني أن حلقة النقل البري الدولي، حينما تكون في وضع الطي خارجيًا 
مل في المقام األول ومثبتة بالغالف ومربوطة بحبل يمر من خالل الحلقة، ستع

على تثبيت األلواح الجانبية على الدعامة، وتعمل في المقام الثاني على تثبيت 
 ).دعم جانبي(الدعامة على أرضية مقصورة الشحن 

وفضًال عن ذلك سيعمل مسمار إغالق الدعامة العليا الملحوم على أحد مسامير 
لوي في نفس وقت تثبيت اإلغالق لأللواح الجانبية، على تثبيت آيان السقف الع

 .األلواح الجانبية

في وضع الطي خارجيًا يجب أن تكون  وطالما بقيت حلقة النقل البري الدولي
 .الدعامة متلفة تمامًا قبل إمكانية فتح اللوح الجانبي أو آيان السقف العلوي

 من الوثيقة 109، الفقرة TRANS/GE.30/AC.2/12 من الوثيقة 15الفقرة {
TRANS/GE.30/35 من الوثيقة 29-27 ، والفقرات2 والمرفق 

TRANS/GE.30/GRCC/11 أسفله، أنظر الرسم التوضيحي{ 
 

 مثال للحلقات المعدنية المطلوبة لربط أغلفة المرآبات بإحكام
 

 
 
 
 

 لوح جانبي

 دعامــة
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 دائمة على مرآبة، فإنه يجب وصل السطحين بصفةحينما يجب تثبيت أي طرف غالف  )ب(
 .ي مكانهما بأجهزة قويةمعًا بدون فاصل وتثبيتهما ف

 3من المادة ) ب(6مذآرة تفسيرية للفقرة 

 األغلفة المثبتة بصفة دائمة )ب(2-3-6

حينما يجري تثبيت طرف أو أطراف الغالف بصفة دائمة على جسد المرآبة، فإنه 
يجب تثبيت الغالف في مكانه بشريط أو أشرطة من المعدن أو أي قماش آخر 

 الـواردة فـي الفقـرة االشتراطاتأجهزة وصل تستوفي مناسب على جسد المرآبة ب
 .6في المرفق ) أ(1-2-2 من المذآرة التفسيرية) أ(الفرعيـة 

 3من المادة ) ب(6تعليق على الفقرة 

 االشتراطات 6 الملحق بالمرفق 4يستوفي الجهاز المبين في الرسم التوضيحي رقم 
 .3من المادة ) ب(6و) أ(6 وفي الفقرتين الفرعيتين 2الواردة في المرفق 

 TRANS/GE.30/55} من الوثيقة 41الفقرة {

 جهاز إغالق غالف فإنه يجب بعد إغالقه أن يكون موصال الغالف استعمالفي حالة  )ج(
 ).6أنظر آمثال الرسم التوضيحي رقم (بإحكام إلى ظاهر مقصورة الشحن 

 }1986أغسطس /  آب حيز النفاذ في أولل دخو، ECE/TRANS/17/Amend.7التعديل {

أعمدة أو جوانب أو أقواس أو (سيجري دعم سناد الغالف بكيان إنشائي علوي مالئم  - 7
 .)خألواح ال

 3 من المادة 7تعليق على الفقرة 

 دعائم ألغطية المرآبة

قد تكون األطواق الساندة للغالف مجوفة في بعض األحيان ومن الممكن استعمالها 
ائمًا تفتيشها آما هو الحال لكثير من األجزاء األخرى ولكن من الممكن د. آمخابئ

 .ويجوز في هذه الحاالت السماح باستعمال أطواق مجوفة. في المرآبة
 من الوثيقة 101و 100 ، الفقرتانTRANS/GE.30/14 من الوثيقة 90 الفقرة{

TRANS/GE.30/12من الوثيقة 41 ، الفقرة {TRANS/GE.30/6 
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فات بين الحلقات والمسافات بين العروات أال تزيد على يشترط في حالة المسا - 8
ملليمتر بين الحلقات والعروات  300ملليمتر ومع ذلك قد يجوز أن تزاد ولكن دون أن تتجاوز  200

 إلىعلى آل من جانبي العمود إذا آان آيان المرآبة والغالف مبني بشكل يمنع آل وصول 
 .وسوف تتم تقوية العروات. مقصورة الشحن

 }1979أغسطس /، و دخل حيز النفاذ في أول آبECE/TRANS/17/Amend.1التعديل {

 3 من المادة 8مذآرة تفسيرية للفقرة 

ملليمتر فوق  300ملليمتر ولكنها ال تتجاوز  200يجوز قبول مسافات تزيد على  2-3-8
األعمدة إذا آانت الحلقات مدخلة في األلواح الجانبية وتكون العروات بيضاوية 

 .لشكل وصغيرة إلى حد يمكنها من مجرد المرور فوق الحلقات فقطا
أغسطس /، و دخل حيز النفاذ في أول آبECE/TRANS/17/Amend.1التعديل {

1979{ 

 :ُتستخدم أدوات الربط التالية -9

  ملليمترات، أو3حبال من السلك الفوالذي ال يقل قطرها عن  )أ(

 مليمترات ومغطاة بكساء في 8ال ال يقل قطرها عن حبال من القنب الهندي أو قنب السيز )ب(
 غالف شفاف من بالستيك غير قابل للتمطط؛ أو

حبال تتكون من مجموعات من األلياف البصرية الملفوفة في غالف فوالذي ملوي  )ج(
 ملفوف في غالف شفاف من بالستيك غير قابل للتمطط؛ أو

 أربع جدائل من أسالك الفوالذ ال غير حبال تتكون من لب نسيجي محاط بما ال يقل عن )د(
دون حساب الغالف ( مليمترات 3تغطي اللب بالكامل، شريطة أن ال يقل قطر الحبال عن 

 ).الشفاف إن وجد

من هذه المادة أن تكون الحبال ملفوفة في غطاء شفاف ) د(أو ) أ (9ويمكن وفقًا للفقرة 
 .من بالستيك غير قابل للتمطط

ي تحتم تثبيت الغالف على اإلطار في جهاز تشييد متطابق في النواحي األخرى  في الحاالت التأما
وهناك مثال لجهاز تشييد (من هذه المادة، فإنه يمكن استعمال سير جلدي آأداة ربط ) أ(6مع أحكام الفقرة 

ي ويجب أن يتطابق السير الجلد).  الملحق بهذا المرفق7من هذا النوع مبين في الرسم التوضيحي رقم 
 .فيما يتعلق بمادة صنعه وأبعاده وشكله) 3)(أ(11مع المتطلبات المشترطة في الفقرة 

 ؛1989أغسطس /، و دخل حيز النفاذ في أول آبECE/TRANS/17/Amend.11 التعديل{
 ؛ 1994أآتوبر /أول تشرين األول، وقد دخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.17 التعديل
 }2005أآتوبر / تشرين األولأول، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.25التعديل 
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 3 من المادة 9مذآرة تفسيرية للفقرة 

 .تفسيريةالمذآرة وقع حذف هذه ال 2-3-9
 تشرين أول، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.25التعديل {

 }2005أآتوبر /األول

 9-3-2تعليق على المذآرة التفسيرية 

 يلونحبال من النا

ال يسمح باستعمال حبال من النايلون المغطاة بغالف من البالستيك، نظرًا ألنها ال 
 وال تطابق 2 بالمرفق 3 من المادة 9 الواردة في الفقرة االشتراطاتتستوفي 

 .الوصف الوارد في المذآرة التفسيرية أعاله
 ةثيقمن الو 33-30 ، الفقراتTRANS/GE.30/AC.2/12 من الوثيقة 16الفقرة {

{TRANS/GE.30/GRCC/11 

 حبل الربط

من الممكن في الحاالت التي تحتم تثبت الغالف على اإلطار في جهاز تشييد 
 أن يستعمل، بدًال 3من المادة ) أ(6متطابق في النواحي األخرى مع أحكام الفقرة 

 .من سير جلدي، حبل ويتكون من قطعتين
 TRANS/WP.30/125} من الوثيقة 33الفقرة {

. يتكون آل حبل من قطعة واحدة وله قطعة طرفية معدنية صلبة على آل من الطرفين -10
وتشمل أداة الربط لكل . وتسمح آل قطعة طرفية معدنية بإدخال خيط أو شريط الختم الجمرآي

من هذه المادة، برشامة مجوفة تمر من خالل ) د(و) ب(و) أ (9قطعة معدنية، وفقًا ألحكام الفقرة 
ويبقى الحبل مرئيًا على آل من جانبي . تسمح بإدخال خيط أو شريط الختم الجمرآيالحبل بحيث 

انظر الرسم (البرشامة المجوفة بحيث يتسنى التأآد من أن الحبل سليم في قطعة واحدة 
 .) الملحق بهذه اللوائح5التوضيحي رقم 

 }2005أآتوبر / تشرين األولأول، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.25التعديل {

ومن . سوف يجري على فتحات الغالف المستعملة للشحن والتفريغ وصل السطحين معًا -11
 : األجهزة التاليةاستعمالالممكن 

 :ويجري أيضًا تثبيتهما بأدوات الربط التالية. سيكون لطرفي الغالف تداخل مالئم )أ(

 دة، من هذه الما4 و 3رفرف مخاط أو ملحوم وفقًا للفقرتين  ‘1‘
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 من هذه المادة وتكون 8حلقات وعروات تستوفي الشروط الواردة في الفقرة  ‘2‘
 الحلقات مصنوعة من معدن،

سير جلدي مصنوع من قماش مالئم، في قطعة واحدة سليمة، وغير قابل  ‘3‘
 ملليمترات 3 ملليمترًا على األقل وال يقل سمكه عن 20للتمطط، ويبلغ عرضه 
وسيجري تثبيت هذا . ويثبت معًا طرفي الغالف والرفرفويمر من خالل الحلقات 

 :السير الجلدي في باطن الغالف وتزويده بما يلي

  من هذه المادة،9إما عروة الستيعاب الحبل المذآور في الفقرة  

 أو 

 من هذه المادة وتثبيتها 6عروة يمكن ربطها إلى حلقة معدنية مذآورة في الفقرة  
 . من هذه المادة9ة بالحبل المذآور في الفقر

 يمنع الوصول اعتراضيولن يطلب استعمال رفرف إذا جرى تثبيت جهاز خاص مثل لوح 
 في حالة استعمال رفرف آما ال يطلب . مقصورة الشحن دون ترك آثار واضحة بجالءإلى

 .المرآبات ذات األغلفة المنزلقة
 ؛1992أغسطس /؛ دخل حيز النفاذ في أول آب.14ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {

 }2001يونيه /حزيران 12؛ دخل حيز النفاذ في 1.عديل و ECE/TRANS/17/Amend.20التعديل 

 3من المادة ) أ(11مذآرة تفسيرية للفقرة 

 رفارف شد الغالف 1-)أ(2-3-11

يجري تزويد أغلفة الكثير من المرآبات على ظاهرها برفرف أفقي تخترقه 
 باسموتستعمل هذه الرفارف، المعروفة . عروات تمر على طول جانب المرآبة

وقد . رفارف الشد، من أجل شد الغالف بواسطة حبال شد أو أجهزة مماثلة
استعملت هذه الرفارف إلخفاء شقوق أفقية مفتوحة في الغالف تتيح الوصول غير 

ولذلك أبديت توصية تدعو إلى عدم .  البضائع المحمولة في المرآبةإلىالمشروع 
 األجهزة التالية بدًال استعمالومن الممكن .  رفارف من هذا النوعالباستعمالسماح 

 :منها

 رفارف شد ذات تصميم مماثل مثبتة على باطن الغالف، أو )أ(
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رفارف صغيرة فردية تخترق آل واحد منها عروة واحدة مثبتة على  )ب(
السطح الخارجي للغالف ومتباعدة على مسافات بحيث تسمح بشد مالئم 

 .للغالف

 رفارف الشد استعمالوآخيار بديل قد يكون من الممكن في بعض الحاالت تجنب 
 .على األغلفة

 سيور الغالف 2-)أ(2-3-11

 :تعتبر األقمشة التالية مالئمة لصنع السيور

 ؛الجلد )أ(

أقمشة غير قابلة للتمطط تشمل القماش المغطى بالبالستيك أو المعالج  )ب(
ن بعد قطعها أن يتم لحامها أو يعاد ك ال يمبالمطاط، بشرط أن هذه األقمشة

هذا باإلضافة إلى أن قماش . تكوينها بدون ترك آثار واضحة بجالء
 .البالستيك المستعمل لتغطية السيور يجب أن يكون شفافًا وناعم السطح

 2-)أ(11-3-2تعليقات على المذآرة التفسيرية 
 

 مثال للسيور المخصصة لربط أغلفة المرآبات بإحكام

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ترى اللجنة اإلدارية أن العروات الموجودة في السير الجلدي يجب تدعيمها
 TRANS/GE.30/AC.2/12} من الوثيقة 16الفقرة {
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(1)

(2)

(3)

 تثبيت السيور

 3 من المادة ‘3‘)أ(11 الواردة في الفقرة االشتراطاتيستوفي الجهاز المبين أدناه 
 .2بالمرفق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصف

في فتحة الغالف المخصصة ) 1(لسير الجلدي من خالل العروة العليا يجب تمرير ا
ثم ) 2(للشحن والتفريغ، وأن يخرج من مقصورة الشحن من خالل العروة السفلى 

 .على نهاية العروة) 3(يجري تمريره من خالل العروة المدعمة 
ي  الوارد ف3، والمرفق TRANS/WP.30/123 من الوثيقة 47 إلى 45الفقرات من {

 TRANS/WP.30/AC.2/23}الوثيقة 

 6  المرفق من الملحق3يستوفي الجهاز المبين في الرسم التوضيحي رقم  3-)أ(2-3-11
من ) ب(6و ) أ(6 في الفقرتين 2 الواردة في الجزء األخير من المرفق االشتراطات

 .3المادة 
 ؛1993أغسطس / أب، ودخل حيز النفاذ في أولECE/TRANS/17/Amend.15التعديل {

، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين ECE/TRANS/17/Amend.17التعديل 
 }1994أآتوبر /األول
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تزويد الغالف بجهاز إغالق خاص يربط ويغلق طرفي الغالف معًا بإحكام حينما تكون  )ب(
وسيجري تزويد هذا الجهاز بفتحة يمكن أن تمر من . مقصورة الشحن مغلقة ومبرشمة

 من هذه المادة، وتثبيته بالحبل المذآور في 6 مذآورة في الفقرة خاللها حلقة معدنية
 8 ويوجد وصف لمثل هذا الجهاز في الرسم التوضيحي رقم.  من هذه المادة9الفقرة 

 .الملحق بهذا المرفق
 }1992أغسطس /؛ دخل حيز النفاذ في أول آب.14ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {

 4المادة 

 منزلقةالمرآبات ذات األغلفة ال

 من هذه اللوائح على المرآبات ذات 3 و2و 1حيثما آان مالئمًا، تنطبق أحكام المواد  -1
 .وعالوة على ذلك، يجب أن تفي هذه المرآبات بأحكام هذه المادة. األغلفة المنزلقة

يتعين أن تفي األغلفة المنزلقة واألرضية واألبواب وغيرها من العناصر التي تشكل  -2
 من هذه اللوائح، أو بتلك 3 من المادة 11 و9 و8 و6باشتراطات الفقرات  إما مقصورة الشحن

 .التالية‘ 6‘إلى ‘ 1‘الواردة في الفقرات الفرعية 

يتعين تجميع األغلفة المنزلقة واألرضية واألبواب وغيرها من العناصر المكونة  ‘1‘
 .يةلمقصورة الشحن بحيث ال يمكن فتحها أو إغالقها دون ترك آثار مرئ

يتعين أن يغطي غالف المرآبة العناصر الصلبة ابتداًء من أعلى المرآبة حتى ربع  ‘2‘
آما ينبغي أن يغطي الغالف ما ال . المسافة الفعلية على األقل بين سيور التثبيت

وينبغي أن ال تتجاوز .  مليمترا من العناصر الصلبة في أسفل المرآبة50يقل عن 
 10 والعناصر الصلبة من مقصورة الشحن مسافة الفتحة اُألفقية بين الغالف

 عموديا على المحور الطولي للمرآبة، في أي مكان بعد إغالق تمليمترا
 .مقصورة الشحن وختمها من قبل الجمارك
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ينبغي تجميع قناة انزالق الغالف وغيرها من األجزاء المتحرآة بحيث ال يمكن  ‘3‘
الجمارك وغيرها من األجزاء فتح األبواب المغلقة والمختومة من جانب 

وينبغي تجميع قناة . المتحرآة وال إغالقها من الخارج دون ترك آثار مرئية
انزالق الغالف وغيرها من األجزاء المتحرآة بحيث يستحيل الوصول إلى داخل 

وهذا النظام موصوف في الرسم . مقصورة الشحن دون ترك آثار مرئية
 . ئح المرفق بهذه اللوا9التوضيحي رقم 

ينبغي أال تتجاوز المسافة اُألفقية بين سيور التثبيت، المستخدمة ألغراض  ‘4‘
ومع ذلك يمكن . ر مليمت200الجمارك، على العناصر الصلبة في المرآبة مسافة 

 300أن تكون المسافة الفاصلة أآبر من ذلك ولكن ينبغي أال يكون هنالك أآثر من 
و يسار أية عارضة عمودية إذا آان تصميم  بين سيور التثبيت إلى يمين أرمليمت

المرآبة والغالف من شأنه أن يحول دون الوصول بأي شكل إلى داخل مقصورة 
‘ 2‘وفي جميع األحوال ينبغي مراعاة الشروط الموصوفة في الفقرة . الشحن
 .أعاله

 .ر مليمت600ينبغي أال تتجاوز المسافة الفاصلة بين سيور التثبيت  ‘5‘

ن تفي روابط اإلغالق المستخدمة لتثبيت الغالف على العناصر الصلبة من ينبغي أ ‘6‘
 ". من هذه اللوائح3 من المادة 9المرآبة باالشتراطات الواردة في الفقرة 

 }2001يونيه / حزيران12؛ و دخل حيز النفاذ في ECE/ TRANS/17/Amend.20التعديل {
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 1الرسم التوضيحي رقم 
 خاطة معًاغالف مصنوع من عدة قطع م

 

درزة
 
خيط ذو لون مختلف عن لون الغالف (

 )وعن لون الدرزة األخرى

خيط ال يمكن رؤيته إال من الداخل
ن لون الدرزةوذو لون مختلف ع

وعن لون الدرزة األخرى

درزة

 منظر داخلي

' أ-المقطع أ 
درزة مسطحة مزدوجة

درزة

أ'أ 

أ'أ

 مم على15
 األقل

 منظر خارجي
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 2الرسم التوضيحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع مخاطة معًا

 

 .2 من المرفق 3 من المادة 3يبين هذا الرسم التوضيحي الجزء العلوي المطوي من الغطاء وفقًا ألحكام الفقرة   /∗

خيط ال يمكن رؤيته إال من الداخل 
وذو لون مختلف عن لون الغالف 

 وعن لون الدرزة األخرى

درزة رآنية

'أ

أ

'أ

أ

درزة

 درزة

 منظر داخلي
خيط ذو لون مختلف عن لون(درزة

)الغالف وعن لون الدرزة األخرى

حوالي
 مم40

/∗  ' أ -أ المقطع 

 منظر خارجي
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 )أ(2الرسم التوضيحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع مخاطة معًا

 
 

 .2 من المرفق 3 من المادة 3يبين هذا الرسم التوضيحي الجزء العلوي المطوي من الغطاء وفقًا ألحكام الفقرة   /∗

درزة رآنية

 درزة

خيط ذو لون مختلف عن لون(درزة
)الغالف وعن لون الدرزة األخرى

خيط ال يمكن رؤيته إال من الداخل 
وذو لون مختلف عن لون الغالف 

 لون الدرزة األخرىوعن 

 منظر داخلي

 منظر خارجي

 درزة

'أ

أ

/∗  ' أ -المقطع أ 

'أ

أ

حوالي
 مم40
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 3الرسم التوضيحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع مخاطة معًا

 

 

 ' أ -المقطع أ 

أ'أ 

 مم13

 مم7  مم3  مم3

َسير من مادة بالستيكية

األرقام المشار إليها هي 
 مم15 بالميليمتر

 منظر داخلي

منظر خارجي



 -166 - 2 المرفق  الدولي البري النقل إتفاقية

 4الرسم التوضيحي رقم 
 ترميم الغالف

 
 

 .يكون لون الخيوط المرئية من الداخل مختلفًا عن لون الخيوط المرئية من الخارج وعن لون الغطاء  /∗

الوجه الداخلي

الوجه الخارجي

أ'أدرزات

  درزات/∗

 مم15
األقلعلى 

 ' أ -المقطع أ  أ'أ 

 منظر داخلي

 منظر خارجي
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 5الرسم التوضيحي رقم 
 عة الطرفيةمثال للقط

 
 

مسمار برشمة مجّوف لتمرير خيط أو 
الحد األدنى (شريط الختم الجمرآي 

:  مم، الحد األدنى لطوله3: لعرض الثقب
 ) مم11

 مسمار برشمة صلبة

قطعة طرفية من
 المعدن الصلب

حبـل

فغمد بالستيكي شفا

 ثقب يغلق من قبل الناقل
 المؤخرة: منظر جانبي-2

المقدمة: منظر جانبي-1
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 6الرسم التوضيحي رقم 
  الغالفإغالقمثال لجهاز 

 

 الوصف
هذا الجهاز إلغالق الغالف مقبول بشرط أن يكون مزودًا بما ال يقل عن حلقة معدنية واحدة على آل نهاية

اح بمروروالفتحات التي تمر من خاللها الحلقة بيضاوية الشكل وذات حجم يكفي فقط لمجرد السم. باب
وال يكون الجزء المرئي من الحلقة بارزًا إلى أآثر من ضعف الحد األقصى لسمك حبل. الحلقة من خالله

 .الربط حينما يكون الجهاز مغلقًا

  (1)                                   (2)                                  (3) 



 - 169 - الدولي البري النقل إتفاقية 2 المرفق

 7الرسم التوضيحي رقم 
 مثال لألغلفة المثبتة على إطار من شكل خاص

 
 
 

 الوصف
هذا الجهاز المخصص لربط الغالف على المرآبة مقبول بشرط أن تكون الحلقات مدخلة في المظهر الجانبي

ويكون عرض المظهر الجانبي ضيقًا إلى أقصى. وال تبرز إلى أآثر من الحد األقصى لعمق المظهر الجانبي
 .حد ممكن

ألف

'لفأ

' ألف -المقطع ألف 

 عروة

إطـار َسير حلقة

إطار
 المظهر الجانبي

غالف
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 8الرسم التوضيحي رقم 
 جهاز إغالق الغالف على الفتحات المخصصة للشحن والتفريغ

 }نظر الوصف على الصفحة التاليةا{
 

-8الرسم التوضيحي رقم 
2

-8الرسم التوضيحي رقم
1

الرسم التوضيحي رقم 
84 -8الرسم التوضيحي رقم

3
-8الرسم التوضيحي رقم 

1
-8الرسم التوضيحي رقم

3

-8الرسم التوضيحي رقم
4

-8الرسم التوضيحي رقم 
2

الغالف وشريط من
ك ت ال ال

حاشية مع حبل

 الغالفمظهر جانبــي لإلقفال

للحاشيةحيــِز مظهر جانبــي
 لقضيب اإلقفال

منظر
ا أ

منظر 
جانب

منظر
ي عل

ب اإلقفالقضي

حلقة 

مسمار  ارممس
ة ش ب

مف

الغالف

حبل الربط

 مسمار
ة ش

 مسمار
ة ش

صفيحة 
 معدنية

غطـاء شفاف

 منظر داخلي منظر خارجي
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 الوصف

 
في هذا الجهاز المخصص لإلغالق يجري الربط بين الطرفين على الفتحات في الغالف

وفتحات. المستعملة للشحن والتفريغ والتحامهما معًا بواسطة قضيب إغالق من األلمنيوم
).1–8نظر الرسم التوضيحي رقم ا(الغالف مزودة بحاشية فوق آامل طولها المغطى لحبل 

وسوف تكون. وذلك يجعل من المستحيل جذب الغالف إلى خارج جهاز قضيب اإلغالق
 .باالتفاقية 2 في المرفق 3 من المادة 4ملحومة وفقًا للفقرة الحاشية قائمة على الخارج و

 
:ويجري تمرير الطرفين في الجانبين المفتوحين على قضيب اإلغالق المصنوع من األلمنيوم

وحينما يكون. لوإزالقهما في قناتين طوليتين متوازيتين ينبغي إغالقهما عند طرفهما األسف
 .التحام طرفي الغالف معًاقضيب اإلغالق في وضعه األعلى يتم 

 
وعند الطرف األعلى من الفتحة يتم وقف قضيب اإلغالق بغطاء شفاف من البالستيك مثبت

ويتكون قضيب اإلغالق من جزئين). 2–8نظر الرسم التوضيحي رقم ا(ببرشمة على الغالف 
أن تكونويجب . موصلين معًا بمفصلة مبرشمة إلتاحة الطي من أجل تسهيل التثبيت واإلزالة

نظرا(هذه المفصلة مصممة بطريقة ال تسمح بإزالة المسمار الدوار ما أن يتم إغالق الجهاز 
 ).3–8الرسم التوضيحي رقم 

 
وهذه الفتحة. وعند الجزء األسفل من قضيب اإلغالق توجد فتحة تمر الحلقة من خاللها

نظر الرسم التوضيحيا (بيضاوية الشكل وذات حجم يكفي فقط إلتاحة مرور الحلقة من خاللها
وسيجري جذب حبل الربط للنقل البري الدولي من خالل هذه الحلقة لتثبيت قضيب). 4–8رقم 

 .اإلغالق
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 9 رقم الرسم التوضيحي
 نموذج بناء حاوية ذات أغلفة منزلقة

 
 
 
 
 
 
 

 2-9الرسم التوضيحي رقم 
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3-9الرسم التوضيحي رقم
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غالف منزلق
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50أال تقل عن 

عروة
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الرسم التوضيحي رقم 

 مسافـة بين سيور التثبيت
حبل أو 

آابل 
اإلغالق

-9الرسم التوضيحي رقم 
-9الرسم التوضيحي رقم  3

سير التثبيت

 شريط عارض

حلقة التثبيت

-9الرسم التوضيحي رقم
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صورةأرضية مقغالف
الشحن

حبل أو 
آابل 
ال اإل
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 3المرفق 
  

 اإلجراءات المقررة للتصديق على المرآبات البرية الممتثلة للشروط التقنية
 2المبينة بوضوح في الالئحة الواردة في المرفق 

 بوجه عام

 :يجوز التصديق على المرآبات البرية بأحد اإلجراءات التالية -1

 أوفرادى،  )أ(

 ).سلسلة من المرآبات البرية(حسب نوع التصميم  )ب(

سيجري بشأن المرآبات المصدق عليها، إصدار شهادة تصديق مطابقة للنموذج القياسي  -2
وسيجري طبع هذه الشهادة بلغة البلد الصادرة منه وباللغة الفرنسية أو . 4الوارد في المرفق 

افية أو رسوم بيانية موثقة من السلطة التي وسوف ترفق بالشهادة صور فوتوغر. اإلنكليزية
وحينئذ تقوم تلك السلطة بإدراج عدد هذه . منحت التصديق إذا رأت تلك السلطة أن ذلك ضروري

 . من شهادة التصديق6الوثائق في البند 

 2تعليقات على الفقرة 

 وضع اسم الملك على الشهادة

 اسمليس هو ) المالك (8 المربع  المبين فياالسملك أن اقد يحدث في حالة تغيير الم
 .وال ينبغي أن يثير ذلك أي نزاع. المالك الجديد

 TRANS/GE.30/12} من الوثيقة 37الفقرة {
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 االسم المبين على المرآبات

قد يحدث في نفس الظروف أن يظهر على الصور الفوتوغرافية المرفقة بالشهادة 
وال ينبغي في هذه الحالة منع .  المبين بالفعل على المرآبةاالسم غير ذلك اسم

المرآبة من الدخول، إذ أن الغرض الوحيد من الصورة الفوتوغرافية هو أن تبين 
 .المظهر العام للمرآبة

 TRANS/GE.30/12} من الوثيقة 39و 38الفقرتان {

  على الشهادة5مساحة غير آافية في المربع 

 فإنه يجوز إدراج آافية،) خصائص أخرى (5إذا لم تكن المساحة في المربع 
 .البيانات الالزمة في مذآرة على ظهر الشهادة

 TRANS/GE.30/12} من الوثيقة 41و 40الفقرتان  {

 .ينبغي حفظ شهادة التصديق على ظهر المرآبة البرية - 3

 3تعليق على الفقرة 

 .يجب أن تكون هذه الشهادة هي األصل وليست نسخة منها بأية حال
 TRANS/GE.30/33} من الوثيقة 52الفقرة {

ألغراض التفتيش وتجديد التصديق حيثما آان ذلك مالئمًا، سيجري آل عامين تقديم  -4
السلطات المختصة التابعة للبلد المسجلة في المرآبة، أو البلد المقيم فيه إلى المرآبات البرية 

 .مالكها أو مستعملها، في حالة المرآبات غير المسجلة

ة برية مستوفية الشروط التقنية المقررة للتصديق عليها، فإنه يجب، إذا لم تعد أية مرآب -5
قبل السماح باستعمالها لنقل البضائع في ظل بطاقات النقل البري الدولي، أن تعاد إلى الحالة التي 

 .بررت التصديق عليها، لكي تستوفي الشروط التقنية المذآورة

رآبة البرية، ستتوقف تغطية المرآبة في حالة حدوث تغيير في الخصائص األساسية للم -6
بالتصديق، ويجب أن تعيد السلطات المختصة التصديق عليها قبل السماح باستعمالها لنقل 

 .البضائع في ظل بطاقات النقل البري الدولي
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يجوز للسلطات المختصة التابعة للبلد المسجلة فيه المرآبة أو التابعة للبلد المقيم فيه  -7
ملها، في حالة المرآبات التي ال يلزم تسجيلها، أن تقوم، حسب الحالة، بسحب أو مالكها أو مستع

تجديد شهادة التصديق، أو بإصدار شهادة تصديق جديدة في الظروف المبينة بوضوح في المادة 
 . من هذا المرفق6 و5 و4 من هذه االتفاقية، وفي الفقرات 14

 اإلجراءات الالزمة للتصديق بصفة فردية

 السلطات إلى على المالك أو القائم بالتشغيل أو ممثل أي منهما أن يتقدم بطلب يجب -8
وعلى السلطات المختصة أن تقوم بتفتيش المرآبة . المختصة للحصول على تصديق بصفة فردية

 أعاله وتقتنع بأن المرآبة 7إلى  1البرية المعروضة وفقًا للقواعد العامة المبينة في الفقرات 
 وتقوم بعد التصديق بإصدار شهادة مطابقة 2وط التقنية المقررة في المرفق مستوفية الشر

 .4للنموذج الوارد في المرفق 

 اإلجراءات الالزمة للتصديق حسب نوع التصميم
 )سلسلة من المرآبات البرية(

حيث تكون المرآبات البرية مصنوعة حسب سلسلة النوع، يجوز لصانعها أن يتقدم بطلب  -9
 . المختصة التابعة لبلد صنعها من أجل التصديق عليها حسب نوع التصميم السلطاتإلى

تي تعين نوع المرآبة البرية لعلى الصانع أن يبين في طلبه أرقام أو حروف الهوية ا -10
 .المتعلق بها طلبه للتصديق

يكون الطلب مصحوبًا برسومات وتعيين تفصيلي لنوع المرآبة البرية المطلوب التصديق  -11
 .يهاعل

 :أن يقدم الصانع تعهدًا مكتوبًا بأنه سيقوم بما يلي -12

السلطة المختصة مرآبات من النوع المعني حسب ما ترغب تلك السلطة في إلى بأن يقدم  )أ(
 ؛فحصه

بأن يسمح للسلطة المختصة بالمزيد من فحص وحدات أخرى في أي وقت أثناء إنتاج  )ب(
 ؛سلسلة النوع المعني
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السلطة المختصة عن أي تغيير مهما آان طفيفًا في التصميم أو المواصفة قبل بأن يخطر  )ج(
 ؛المضي قدمًا بهذا التغيير

بأن يضع على المرآبات البرية في مكان مرئي أرقام أو حروف هوية نوع التصميم،  )د(
 ؛)رقم الصانع: (والرقم المسلسل للمرآبة في سلسلة النوع

 .لمصنوعة حسب نوع التصميم المصدق عليهبأن يحفظ سجًال للمرآبات ا ) ه(

على السلطة المختصة أن تبين ما هي التغييرات، إن وجدت، التي يجب إجراؤها على  -13
 .نوع التصميم المقترح لكي يتسنى منح التصديق

لن يمنح أي تصديق حسب نوع التصميم ما لم تقتنع السلطة المختصة، بعد فحص واحدة  -14
 المرآبات المصنوعة حسب نوع التصميم المعني بأن المرآبات من ذلك أو أآثر من واحدة من

 .2النوع مستوفية الشروط التقنية المقررة في المرفق 

وسيكون هذا . ستخطر السلطة المختصة الصانع آتابة بقرارها منح التصديق حسب النوع -15
 .وح القرار معينة بوضتوستكون السلطة التي اتخذ. القرار مؤرخًا ومرقمًا

سوف تتخذ السلطة المختصة الخطوات الالزمة إلصدار شهادة تصديق توقعها حسب  -16
 .األصول بصدد آل مرآبة صنعت طبقًا لنوع تصميم مصدق عليه

يجب على حامل شهادة التصديق قبل استعماله المرآبة لنقل البضائع تحت ظل بطاقة نقل  -17
 :تصديق ما يليبري دولي، أن يدرج حسب المطلوب على شهادة ال

 أو) 1البند رقم (رقم التسجيل الممنوح للمرآبة  -

البند رقم ( وعنوان أعماله في حالة مرآبة ليست خاضعة للتسجيل اسمهتفاصيل  -
8.( 
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 17مذآرة تفسيرية للفقرة 

 إجراءات التصديق 17–0–3

 على أنه يجوز للسلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد 3ينص المرفق  -1 
در شهادة تصديق بشأن مرآبة أنشئت داخل أراضيها، وأنه لن تكون هناك أن تص

أية إجراءات تصديق إضافية ينبغي تطبيقها بشأن مثل هذه المرآبة في البلد 
 .المسجلة فيه أو البلد الذي يقيم فيه مالكها، حسب ما تكون الحالة

ة لطرف ليس المقصود بهذه األحكام تقييد حق السلطات المختصة التابع -2 
متعاقد حيث المرآبة مسجلة أو حيث يقيم مالكها، في طلب شهادة تصديق آهذه، 
إما عند االستيراد أو بالتالي ألغراض مرتبطة بتسجيل أو مراقبة المرآبة أو 

 .بمتطلبات قانونية مماثلة

بلد آخر يكون أحد األطراف إلى في حالة تصدير مرآبة مصدق عليها حسب نوع التصميم  -18
تعاقدة في هذه االتفاقية، فلن تكون هناك إجراءات تصديق أخرى مطلوبة في ذلك البلد فيما الم

 .يتعلق باستيرادها

 اإلجراءات الالزمة للمصادقة
 على شهادة التصديق

في حالة وجود نقائص رئيسية في مرآبة مصدق عليها تحمل بضائع بموجب بطاقة نقل  -19
تابعة لألطراف المتعاقدة، إما أن ترفض السماح للمرآبة بري دولي، يجوز للسلطات المختصة ال

بمواصلة رحلتها بموجب بطاقة نقل بري دولي، أو تسمح للمرآبة بمواصلة رحلتها بموجب هذه 
ويجب أن تعاد المرآبة .  األمنية الوقائية الالزمةاالحتياطات اتخاذالبطاقة على أراضيها مع 

ما يمكن، وعلى أية حال، قبل استعمالها مرة أخرى لنقل حالة مقبولة بأسرع إلى المصدق عليها 
 .البضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي
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 من 10وفي آل من هذه الحاالت ستقوم السلطات الجمرآية بمصادقة مالئمة في البند رقم  -20
حالة تبرر التصديق عليها فسوف يجري إلى وحينما تعاد المرآبة . شهادة التصديق على المرآبة

 السلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد لتقوم بإعادة شرعية الشهادة بأن تضيف إلىديمها تق
آما أن أية مرآبة تمت المصادقة عليها في .  تلغي المالحظات السابقة11 البند رقم إلىمصادقة 

 بموجب أحكام الفقرة السابقة، ال يجوز استعمالها مرة أخرى لنقل البضائع بموجب 10البند رقم 
بطاقة نقل بري دولي، حتى تتم إعادتها إلى حالة مقبولة، وحتى يتم إلغاء المصادقة المدرجة في 

 . آما هو مبين أعاله10البند رقم 

 20مذآرة تفسيرية للفقرة 

 اإلجراءات الالزمة للمصادقة على شهادة التصديق 20–0–3

لة مقبولة، فإنه في حالة إلغاء مصادقة متعلقة بنقائص، بعد إعادة المرآبة إلى حا
النقائص تم " المدرج لهذا الغرض، تعبير أن 11يكفي أن يبين تحت البند رقم 

 . وختم السلطة المختصة المعنيةعيتبعه اسم وتوقي" تصحيحها

 20تعليق على الفقرة 

 على شهادة التصديق، أية نقائص لوحظت 10من الممكن أن تدرج في المربع رقم 
 .افي األغلفة أو جهاز تثبيته

 TRANS/GE.30/33} من الوثيقة 49 – 46الفقرات {

ينبغي أن تكون آل مصادقة واردة على الشهادة، مؤرخة وموثقة من قبل السلطات  -21
 .المختصة

في حالة وجود نقائص في المرآبة تعتبرها السلطات الجمرآية ذات أهمية طفيفة وال  -22
 المرآبة استعمالمواصلة تنطوي على مخاطرة التهريب، فإنه من الممكن الترخيص ب

وسوف يحاط حامل شهادة التصديق . لنقل البضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي
علمًا بهذه النقائص، ويجب عليه أن يعيد ترميم مرآبته إلى حالة مقبولة في غضون 

 .وقت معقول

23-  
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 4المرفق 
  

 الشهادة النموذجية للتصديق على مرآبة برية

 تعليقات

 شهادة التصديق

 مطوية في ثنيتين، انظر العينة في 3غي أن تكون شهادة التصديق بالشكل ألف ينب
 ما بعد 

 من الوثيقة 29-27، الفقرات TRANS/GE.30/10 من الوثيقة 33 الفقرة{
TRANS/WP.30/157 الوارد في الوثيقة 6، المرفق {TRANS/WP.30/AC.2/35 

 صور فوتوغرافية أو رسوم بيانية ينبغي إرفاقها

يستدعي األمر إرفاق صور فوتوغرافية أو رسوم بيانية بشهادة التصديق حيثما 
 باالتفاقية فإنها يجب أن تعّبر بدقة وبطريقة محدثة عن 4وفقًا لنص المرفق 

 .المرآبة الحقيقية
 TRANS/WP.30/157} من الوثيقة 31الفقرة {

 التصديق على األجزاء القابلة للفصل

ن االتفاقية، ينبغي أن تعامل األجزاء القابلة  م) ه(1آما هو مشترط في المادة 
وبالتالي ال تكون شهادات التصديق المنصوص عليها . للفصل باعتبارها حاويات

 باالتفاقية، مطلوبة بشأن األجزاء القابلة للفصل حسب تعريفها في 4في المرفق 
حكام ومع ذلك تطلب لوحات تصديق وفقًا أل. 6 للمرفق ) ه(1-0المذآرة التفسيرية 

 . باالتفاقية7 الجزء الثاني من المرفق
 TRANS/WP.30/157} من الوثيقة 59الفقرة {
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 األختام الجمرآيةمكان و عدد 

لبلوغ حالة الختم الجمرآي  واحد ختم جمرآي ُتَتَطلَّب أآثر من التيفي الحاالت 
 4حق ملال ( 5قة تحت الّنقطة صاد في شهادة الماألختامعدد هذه ل سُيَشار المأمن،

البرية مرآبة الرسم تخطيطّي أو صور ). 1975 إتفاقية النقل البري الدولي،من 
 ذآرة المأحكام .الجمرآيةختام لأل المكان الّدقيق مبينتا التصديقّشهادة رفق لست
 طبقنت س2003 أغسطس/آب 7في دخلت حيز النفاذ  تياّل) و) (ب( 2-2-1ّية فسيرالّت

عملية الكشف و  للمرة األولى أو بمناسبة  عليهاصادقيالتي  مرآبات الّطريق على
-2-1ّية فسير الّتذآرة بعد دخول المسنتين، آّل التي تقوم بها التصديقشهادة تجديد 

 7 تاريخاعتباًرا من و  بالتالي،. حيز النفاذ حيثما يكون ذلك مالئمًا) و) (ب( 2
 لبلوغ واحد ختمتطّلب أآثر من البرية التي مرآبات ال آّل ،2005أغسطس /آب

 2-2-1ّية فسير الّتذآرةلمطبقا ل تصديقحتاج لشهادة وف ت سالختم الجمرآي المأمن،
 ).و) (ب(
  من الوثيقة59 ة الفقر؛2 و المرفق TRANS/GE.30/206 من الوثيقة 62الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/69 الوثيقة؛ 2 و المرفق {TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1 

  إدخال الشهادة النموذجية الجديدةفترة انتقالية من أجل

سيكون الشكل الجديد لشهادة التصديق النموذجية لمرآبة برية، الذي أصبح نافذ 
 الوارد في الوثيقة 4المرفق  (1995أغسطس /المفعول في أول آب

TRANS/WP.30/AC.2/35 ( مطلوبًا بشأن المرآبات البرية المراد التصديق عليها
حص آل سنتين وتجديد التصديق على مرآبات برية ألول مرة أو بمناسبة الف

أغسطس / وبناء عليه يجب، اعتبارًا من أول آب. أخرى حيثما آان ذلك مالئمًا
 .، تزويد جميع المرآبات البرية بالشكل الجديد للشهادة النموذجية1997

؛ TRANS/WP.30/R.158؛ الوثيقة TRANS/WP.30/R.164 من الوثيقة 48-46ات الفقر{
 }6 والمرفق TRANS/WP.30/AC.2/37 من الوثيقة 42ة الفقر
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 )السلطة المختصة(

 شهادة التصديق

 علمرآبة برية من أجل نقل البضائ
 بموجب ختم جمرآي

 .................................................................................................رقم الشهادة

 ..................................................................................................صادرة من

 ]1الصفحة [

 1975نوفمبر / تشرين الثاني14اتفاقية النقل البري الدولي المبرمة في 

 }1995أغسطس /، وقد دخل حيز النفاذ في أول آبECE/TRANS/17 الوارد في الوثيقة 18التعديل { /*

 /*شهادة التصديق النموذجية لمرآبة برية
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 )تابع(شهادة التصديق النموذجية لمرآبة برية 
 
 

 
 رقم الشهادة

 على الصفحة" المالحظة الهامة"يرجى نظر 
 ]2الصفحة [

 .على البديل القابل للتطبيق" ×"وضع عالمة   /*

 الختم

............................................................................... تفاصيل أخرى -8
............................................................................... االسم والعنوان 
 ................................................................................................ 

 التجديدات -9

 صالحة حتى

 التعريف
 ............................................................................... رقم التسجيل -1
 ............................................................................... نوع المرآبة -2
 ................................................................................ رقم الشاسيه -3
 ........................................................................... المارآة التجارية -4
 ............................................................................. أخرىتفاصيل  -5
 .............................................................................. عدد المرفقات -6

 التصديق -7

 /*التصديق بصفة فردية □ 

 /*التصديق حسب نوع التصميم □ 

 .......................................... )إذا آان واردًا(رقم الترخيص 
 .....................................................................المكان
 ................................................................... التاريخ
 .................................................................... التوقيع

صالحة 

المكان 
التاريخ 

التوقيع 
 الختم
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 )تابع(شهادة التصديق النموذجية لمرآبة برية 
 
 
 
 
 
 

 رقم الشهادة

 4على الصفحة " المالحظة الهامة"يرجى نظر 
 ]3الصفحة [

   تصحيح النقائص-11

    مالحظات أخرى-12

 )محجوزة للسلطات المختصة (مالحظات

 الختم السلطة

  النقائص الملحوظة-10

 التوقيع

 الختم السلطة

 التوقيع

 الملحوظة  النقائص-10   تصحيح النقائص-11

 الختم السلطة

 التوقيع

 الختم السلطة

 التوقيع

  النقائص الملحوظة-10   تصحيح النقائص-11

 الختم السلطة

 التوقيع

 الختم السلطة

 التوقيع
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 )تابع(شهادة التصديق النموذجية لمرآبة برية 
 
 
 
 

 مالحظة هامة

حينما ترى السلطة التي منحت التصديق أن ذلك ضروري، فإنه -1
يجب إرفاق صور فوتوغرافية أو رسوم بيانية موثقة من تلك السلطة على

المختصة أن تدرج عدد تلكوحينئذ يكون على السلطة . شهادة التصديق
 . من الشهادة6الوثائق في إطار البند رقم 

 
ويجب أن تكون. وينبغي حفظ الشهادة على ظهر المرآبة البرية  -2

 .هي الشهادة األصلية وليست نسخة فوتوغرافية منها بأية حال
 
وينبغي تقديم المرآبات البرية آل عامين من أجل أغراض التفتيش  -3

ديق حيثما آان ذلك مالئمًا، إلى السلطات المختصة التابعة للبلدوتجديد التص
المسجلة فيه المرآبة أو للبلد المقيم فيه مالكها أو مستعملها في حالة

 .المرآبات غير المسجلة
 
إذا لم تعد المرآبة البرية مستوفية الشروط التقنية المقررة بشأن  -4

تعمالها لنقل البضائع تحت ظلالتصديق عليها، فإنه يجب، قبل السماح باس
بطاقات نقل بري دولي، أن يعاد ترميمها إلى الحالة التي بررت التصديق

 . مرة أخرى تلك الشروط التقنية المذآورةي تستوفيعليها، لك
 
إذا حدث تغيير في الخصائص األساسية لمرآبة برية فإن تغطية  -5

المختصة التصديقالمرآبة بالتصديق عليها ستوقف حتى تعيد السلطة 
عليها قبل السماح باستعمالها لنقل البضائع تحت ظل بطاقات النقل البري

 .الدولي

 ]4الصفحة [
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 5المرفق 
  

 لوحات النقل البري الدولي

 . ملليمتر400 × 250ستكون أبعاد اللوحة بمقياس  -1

 مكتوبة بالحروف الالتينية الكبيرة، وذات ارتفاع يبلغ "TIR"تكون الحروف  -2
وستكون الحروف بيضاء اللون على خلفية زرقاء . ملليمترًا 20ملليمتر وعرض ال يقل عن  200
 .اللون

 تعليق

حروف التينية آبيرة . 5موذج للوحة نقل بري دولي طبقًا لنص المرفق مبين أدناه ن
 بيضاء اللون على خلفية زرقاء اللون

 ) ملليمترًا20 ملليمتر وعرض جّرة قلم ال يقل عن 200ارتفاعها : طابع الحروف(
لوحة النقل البري  على يحتوي) EPSشكل الحاشية المغّلفة ( ملّف إلكترونّي 

للنقل ت انترناإل على موقع موجود ، فوقهو مدرج آما ،5ملحق لل مطابقة الدولي
  البري الدولي

)http:// tir.unece.org ( بكتابة النقل البري  باالّتصال  عليهلوَصالْحأو يمكن
 .الدولي
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}3و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/69 ؛ الوثيقةTRANS/WP.30/204 من الوثيقة 62الفقرة {
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 6المرفق 
  

 مذآرات تفسيرية

 مقدمة للمذآرات التفسيرية

اقية، تفسر المذآرات التفسيرية بعض  من هذه االتف43وفقًا ألحكام المادة  ‘1‘
وتصف أيضًا بعض الممارسات . أحكام هذه االتفاقية ونصوص مرفقاتها

 الموصى بها،

وال تعدل المذآرات التفسيرية أحكام هذه االتفاقية أو أحكام مرفقاتها، بل  ‘2‘
 تقتصر على جعل محتوياتها ومعناها ونطاقها أآثر ِدَقة،

 من هذه االتفاقية وأحكام 12 إلى أحكام المادة وبصفة خاصة، وبالنظر ‘3‘
 المتعلقة بالشروط التقنية للتصديق على المرآبات البرية لتقوم 2المرفق 

بالنقل بموجب ختم جمرآي، تعّين المذآرات التفسيرية، حيثما يكون ذلك 
مالئمًا، تقنيات التشييد التي ينبغي أن تقبلها األطراف المتعاقدة باعتبارها 

وتعين هذه المذآرات أيضًا، حيثما آان ذلك . قة مع تلك األحكاممتطاب
 مالئمًا، ما هي تقنيات التشييد التي ال تتطابق مع هذه األحكام،

وتتيح المذآرات التفسيرية وسيلة لتطبيق أحكام هذه االتفاقية وأحكام  ‘4‘
مرفقاتها بحيث تأخذ في االعتبار تطور التكنولوجيا والمتطلبات 

 .يةاالقتصاد

 
 :مالحظة

.  موضوعة مع األحكام المتعلقة بها6المذآرات التفسيرية الواردة في المرفق {
 }والرسوم التوضيحية المتعلقة بالمذآرات التفسيرية واردة في هذا المرفق
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 1الرسم التوضيحي رقم 
 مثال لمفصلة وجهاز إغالق جمرآي محكم على أبواب المرآبات التي تضم

  بغالفمقصورات شحن معزولة
 

 

جهاز الختم الجمرآي

بــاب
جزء االرتكاز
ُجلبة االرتكاز

مسمار ملولب أو مسمار قالووظ أو مسمار
برشمة أو مثله لتثبيت جزء االرتكاز

مادة عازلة

رأس مسمار قالووظ المستخدم للتثبيــت
ال يمكــن. مشّوه تمامًا بواسطــة اللحــام

الوصول إليه عندما يكون الباب مختومًا

رافعة
ثقوب من أجل األختام الجمرآية
لوحة خلفية
وظرأس المسمار الملولـب أو مسمـــار قالو

المستخدم للتثبيت مشّوه تمامًا بواسطة اللحام

لوحة معدنية ملولبة من الداخل

 مفصلة

رأس مسمــار 
ملولــــب أو مسمار 
قالووظ ملحوم تمامًا 

 ومشوَّه تمامًا

 لوحة معدنية ملولبة من الداخل

 نصل المفصلة
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 )أ(1الرسم التوضيحي رقم 
 مثال لمفصلة ال تحتاج إلى وقاية خاصة لمسمار المفصلة

من المذآرة ) ب(تتطابق المفصلة المبينة أدناه مع االشتراطات الواردة في الجملة الثانية في الفقرة 
 غير ضرورية، إذ إن فتصميم الشريط ولوحة المفصلة يجعل أية وقاية خاصة للمسمار). ب(1-2-2التفسيرية 

وبالتالي تمنع هذه المساند فتح باب اإلغالق الجمرآي المحكم . مساند الشريط تمتد وراء أطرف لوحة المفصلة
 .على الجانب المجهز بمفصالت دون ترك آثار واضحة بجالء، حتى ولو ُأزيل المسمار المنعدم الوقاية

 
 
 
 

 أطراف لوحة المفصلة

مسمار

 مسندان

 شريط

 شريط

 مسمار
 مسندان
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 2الرسم التوضيحي رقم 
  منـزلقةمرآبة مغلفة ذات حلقات

 
 

 

 سم60

حلقة ذات طوقين

قضيب معدني

حلقة بديلة ذات
قضيب مرآزي

سلك ربط

 البديل الثاني

 البديل األول

 نقاط وصل القضبان

  سم60
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 )أ(2الرسم التوضيحي رقم 
 )"D"حلقة (مثال لحلقة دوارة 
 

 

 مسمار برشمة

 'D'لحلقة ) المبرشم(الطــرف المفلطـــح 

 'D'حلقة دّوارة بشكل 

 آتيفة تثبيت

 غطاء النابض

 نابض

 حلقــة جلديـة إلحكام الربط
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 3الرسم التوضيحي رقم 
 مثال لجهاز مخصص لربط أغلفة المرآبة بإحكام

 3من المادة ) أ(11يستوفي الجهاز المبين أدناه االشتراطات الواردة في الجزء األخير من الفقرة 
 .2 بالمرفق 3من المادة ) ب(6و) أ(6لواردة في الفقرتين  آما يستوفي االشتراطات ا2بالمرفق 

 }1994أآتوبر /أول تشرين األول، و دخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.17 التعديل{
 

جـدار

 غـالف

 حبل لربط الغالف

 حلقة تثبيت

 عروتان

قضيب معدني مبرشم

 جزء من الغالف
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 4الرسم التوضيحي رقم 
 جهاز لربط األغلفة

 
 
 
 

األرضية عارضة حديدية 

 حلقة تثبيت

 حبل ربط

 .3من المادة ) أ(6، الفقرة الفرعية 2المرفق يستوفي الجهاز المبين أدناه االشتراطات الواردة في 

 الغالف

األرضية

الغالف

سلك ختم

حلقة تثبيت
 عارضة حديدية

 تعليق

)أ(6الرسم التوضيحي أدناه مثال لجهاز لربط أغلفة المرآبات وفقًا للفقرتين 
 .2 بالمرفق 3من المادة ) ب(6و
 TRANS/WP.30/147}من الوثيقة  32الفقرة {
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 5الرسم التوضيحي رقم 
 مثال لجهاز ربط محكم مدخل من داخل آيان باب معزول

 
 
 

 منظر من طرف الباب

 1-5الرسم التوضيحي رقم 

انظر الرسم التوضيحي
انظر الرسم التوضيحي 2-5رقم 

3-5رقم 

قضيب إقفال

مفصلة

خشب

حة مطاطيةشري
 مانعة للتسرب

ُجلبة تثبيت

ربط) دبوس(مسمار 

لوح معدني

عازل َرَغوي

سرج من أجل
قضيب اإلقفال

غشاء خارجي

عازل خشبي

يلوح معدن

غشاء داخلي عازل َرَغوي

)دبوس(مسمار 

ُجلبة تثبيت

قضيب إقفال

 2-5الرسم التوضيحي رقم 

 2-5الرسم التوضيحي رقم 
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 7المرفق 
  

 في ما يتعلق بالتصديق على الحاويات

 الجزء األول

 الئحة بشأن الشروط التقنية القابلة للتطبيق على الحاويات التي

 يمكن قبولها ألغراض النقل الدولي بموجب ختم جمرآي

 مذآرات تفسيرية

بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية، تنطبق المذآرات التفسيرية للمرفق 
 بهذه االتفاقية على الحاويات المصدق عليها 6ة بوضوح في المرفق المبين 2

 .ألغراض النقل بموجب ختم جمرآي من أجل تطبيق هذه االتفاقية

 1المادة 

 المبادئ األساسية

ال يجوز منح التصديق ألغراض النقل الدولي بموجب ختم جمرآي، إال للحاويات المشيدة 
 :والمجهزة بطريقة تكفل ما يلي

نه ال يمكن أن تزال أية بضائع من جزء الحاوية المغلق بإحكام أو إدخالها فيه دون ترك أ )أ(
 آثار مرئية للعيان ناتجة عن عبث، أو دون آسر الختم الجمرآي؛

 أن األختام الجمرآية يمكن ختمها عليها بسهولة وفاعلية؛ )ب(

 أنها ال تحوي مساحات مخبأة يمكن إخفاء بضائع فيها؛ )ج(

جميع المساحات القادرة على احتواء البضائع يمكن الوصول إليها بسهولة ألغراض أن  )د(
 .التفتيش الجمرآي
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 1تعليق على المادة 

 وضع عالمات على الحاويات

يجوز السماح بوجود صور زيتية ورسوم منقولة إلى الحاوية باالحتكاك وعالمات 
ت، إذا لم تكن تحجب أخرى مماثلة ال يمكن نزعها من جدران أو أغلفة الحاويا

وال يجوز . هيكل الجدار أو الغالف الذي يجب أن يكون مرئيًا بوضوح مع ذلك
على أية حال السماح بوجود ملصقات أو عالمات أخرى مماثلة يمكن أن تخفي 

 .فتحات في الحاوية
 من الوثيقة 35؛ الفقرة TRANS/GE.30/57 من الوثيقة 45الفقرة {

TRANS/WP.30/141 الوارد في الوثيقة 3؛ المرفق {TRANS/WP.30/AC.2/31 

 2المادة 

 هيكل الحاويات

 : من هذه الالئحة1للوفاء بمتطلبات المادة  -1

الجوانب واألرضية واألبواب والسقف (سيجري تجميع األجزاء المكونة للحاوية  )أ(
 تبديلها إما بواسطة أجهزة ال يمكن إزالتها أو) واألعمدة واُألطر والقطع المستعرضة إلخ

من الخارج بدون ترك آثار مرئية أو بأساليب تؤدي إلى هيكل ال يمكن تعديله بدون ترك 
وحينما تكون الجوانب واألرضية واألبواب والسقف مصنوعة من مختلف . آثار مرئية

 المكونات، فإنه يجب أن تفي هذه المكونات بنفس المتطلبات وتكون ذات قوة آافية؛

بما في ذلك أغطية المحابس وفتحات (بواب وأجهزة اإلغالق األخرى وسيجري تزويد األ )ب(
ويجب أن يكون هذا الجهاز . بجهاز يمكن ختمه باألختام الجمرآية) الدخول والحوافي إلخ

بشكل ليس من الممكن إزالته أو تبديله من خارج الحاوية بدون ترك آثار مرئية، أو فتح 
. ويجب تزويد هذا الجهاز بوقاية آافية. الجمرآيةالباب أو جهاز الربط دون آسر األختام 

 ويجوز السماح بسقوف للفتح؛
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 2من المادة ) ب(1تعليق على الفقرة 

 وقاية األختام الجمرآية على الحاويات

نظرًا ألن االتفاقية ال تنص على أية متطلبات معينة فيما يتعلق بالوسائل الكفيلة 
ار إما حماية الختم بتغطيته بجهاز خاص، بحماية الختم الجمرآي، يكون هناك اختي

 .أو صنع الباب بشكل يستبعد أي خطر من إتالف الختم باالرتطام
 TRANS/GE.30/17} من الوثيقة 93الفقرة {

ينبغي تزويد الفتحات المخصصة للتهوية والتصريف بجهاز يمنع الوصول إلى داخل  )ج(
لممكن إزالته أو تبديله من خارج ويجب أن يكون هذا الجهاز بشكل ليس من ا. الحاوية

 .الحاوية دون ترك آثار مرئية

 2من المادة ) ج(1تعليق على الفقرة 

 فتحات التهوية في الحاويات

 ملليمتر، فإنه يجوز 400مع أن فتحات التهوية ال ينبغي من حيث المبدأ أن تتجاوز 
منح تصديقها ألية إدارة مختصة، في حالة الوفاء بجميع المتطلبات األخرى، أن ت

 . ملليمتر في حالة تقديم مثل هذه الفتحة إليها400على فتحة أآبر من 
 من الوثيقة 37و 36؛ الفقرتان TRANS/GE.30/14 من الوثيقة 102الفقرة {

{TRANS/WP.30/143 

من هذه الالئحة، يجوز السماح بأجزاء مكوِّنة للحاوية ) ج(1 المادة بأحكامدون اإلخالل  -2
، ومن أجل )مثال بين قسمي جدار مزدوج( ألسباب عملية أن تحوي مساحات فارغة يتحتم عليها

 :منع استعمال هذه الفتحات المذآورة إلخفاء بضائع

ستكون البطانة الداخلية للحاوية، حيث تغطي االرتفاع الكامل من األرضية إلى  ‘1‘
غلق السقف، أو في حاالت أخرى حيث الفراغ بينها وبين الجدار الخارجي م

 تمامًا، مثبتة بشكل يمنع إزالتها أو تبديلها دون ترك آثار مرئية،



 - 198 - 7 المرفق - األول الجزء   الدولي البري النقل إتفاقية

أما حيث تكون البطانة أقل من االرتفاع الكامل والفراغات بينها وبين الجدار  ‘2‘
الخارجي ليست مغلقة تمامًا، وفي جميع الحاالت األخرى حيث تحدث فراغات في 

اغات على أدنى حد ويكون الوصول آيان الحاوية، ينبغي إبقاء عدد مثل هذه الفر
 .إلى هذه الفراغات سهًال ألغراض التفتيش الجمرآي

أغسطس /  دخل حيز النفاذ في أول آبو، ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل {
1987{ 

 2 من المادة 2تعليق على الفقرة 

 إزالة األجزاء الهيكلية الدعامية المجوفة

لحاويات ذات الفراغات المطوقة، مثل ينبغي إبقاء عدد األجزاء الهيكلية من ا
الدعامات المجوفة، على أدنى حد، وإزالتها بالتدريج في تصميم حاويات جديدة، 

وإذا حدث، ألسباب . وذلك باستخدام دعامات مفتوحة المظهر الجانبي حيثما أمكن
تشييدية، استعمال فراغات مطوقة في األجزاء الهيكلية من الحاويات، فإنه يجوز 

ح بفتح ثقوب يقصد منها تسهيل إجراء التفتيش الجمرآي على األجزاء السما
 من النموذج الثاني أو 9وينبغي تدوين ثقوب التفتيش هذه في إطار البند . المجوفة

الجزء الثاني من ( من النموذج الثالث من شهادة التصديق على الحاويات 7البند 
 ). باالتفاقية7المرفق 

 الوارد في الوثيقة 7؛ المرفق TRANS/WP.30/151قة  من الوثي37-33الفقرات {
{TRANS/WP.30/AC.2/33 

يجوز السماح بنوافذ في األجزاء القابلة للفصل آما هو مبين في المذآرة التفسيرية  -3
 باالتفاقية، بشرط أن تكون مصنوعة من مواد ذات قوة آافية وليس من الممكن إزالتها 6للمرفق 

. ومع ذلك يمكن السماح باستعمال زجاج. ون ترك آثار واضحة بجالءأو تبديلها من الخارج د
ولكن إذا آان الزجاج المستعمل ليس زجاج األمان فإنه يجب تزويد النوافذ بشبكة معدنية مثبتة 

وال يسمح بفتح .  ملليمترات10ليس من الممكن إزالتها من الخارج، وال تتجاوز فتحات الشبكة 
 من االتفاقية، في غير األجزاء القابلة للفصل ( ه(1 موضح في المادة نوافذ في الحاويات آما هو

 .باالتفاقية 6للمرفق (  ه(1-0حسب المنصوص عليه في المذآرة التفسيرية 
 }1994أآتوبر /أول تشرين األول، و دخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.17 التعديل{
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 3المادة 

 الحاويات القابلة للطي أو التفكيك

.  من هذه الالئحة2 و1ستكون الحاويات القابلة للطي أو التفكيك خاضعة ألحكام المادتين 
هذا باإلضافة إلى أنها ستكون مزودة بجهاز رابط يغلق مختلف األجزاء مع بضعها ما أن يتم 

ويجب أن يكون هذا الجهاز الرابط برتاج قابًال لختمه من الجمارك إذا آان قائمًا . تشييد الحاوية
 .على السطح الخارجي من الحاوية حين تشييدها

 4المادة 

 الحاويات المغلفة

 من هذه الالئحة على الحاويات المغلفة حيثما آان 3 و2 و1سيجري تطبيق أحكام المواد  -1
 .هذا باإلضافة إلى أن هذه الحاويات ستمتثل ألحكام هذه المادة. هذا التطبيق ممكنًا

 قماش القنب القوي أو من قماش مغطى بالبالستيك أو وسيكون الغالف مصنوعًا من -2
وسيكون في حالة جيدة وتهيئة تجعل من . معالج بالمطاط وذو قوة آافية وغير قابل لالمتطاط

 .المستحيل، بعد تثبيت جهاز اإلغالق، الوصول إلى الشحنة دون ترك آثار مرئية بجالء

طي أطرافها في بعضها وخياطتها معًا إذا آان الغالف مكونًا من عدة قطع، فسوف يجري  -3
وستكون الدرزتان مدروزتين آما هو مبين في .  ملليمترًا15بدرزتين بينهما مسافة ال تقل عن 

مثل (ولكن إذا تبين في حالة بعض أجزاء الغالف .  الملحق بهذه الالئحة1الرسم التوضيحي رقم 
ع القطع بتلك الطريقة فإنه يكفي طي طرف األطراف المتدلية واألرآان المدعمة، أنه ال يمكن تجمي

. الملحق بهذه الالئحة 2الجزء العلوي وخياطة الدرزتين آما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 
وستكون إحدى الدرزتين مرئية من الداخل فقط وسيكون الخيط المستعمل لتلك الدرزة من لون 

وستكون خياطة . عمل للدرزة األخرىمختلف بوضوح عن لون الغالف ذاته وعن لون الخيط المست
 .الدرزتين منجزة بماآينة خياطة
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إذا آان الغالف مصنوعًا من قماش مغطى بالبالستيك ومكونا من عدة قطع، فإنه يجوز  -4
 الملحق بهذه 3آبديل لحامها مع بعضها البعض على النحو المبين في الرسم التوضيحي رقم 

وسيجري دمج القطع مع .  ملليمترًا15بما ال يقل عن وسوف تتداخل أطراف القطع . الالئحة
وستجري تغطية طرف الغالف الخارجي بشريط من . بعضها بصهرها فوق عرض التداخل بكامله

وسيكون لشريط .  ملليمترات يتم لصقه بعملية اللحام ذاتها3البالستيك ال يقل عرضه عن 
ارز منتظم واضح المعالم مطبوعًا  ملليمترات على آل من جانبيه، نقش ب3البالستيك وعرض 

وستكون القطع ملحومة بطريقة تحول دون فصلها وإعادة وصلها دون ترك آثار واضحة . عليه
 .بجالء

 4 من المادة 4تعليقات على الفقرة 

 شريط من البالستيك

. إن االشتراط الخاص بشريط البالستيك ضروري ألغراض األمان الجمرآي
 .ناء عنهوبالتالي ال يسمح باالستغ

 من الوثيقة 35؛ الفقرة TRANS/GE.30/17 من الوثيقة 99الفقرة {
TRANS/WP.30/141 الوارد في الوثيقة 3؛ المرفق {TRANS/WP.30/AC.2/31 

 تداخل أطراف قطع الغالف

 ملليمترًا يكون آافيًا ألغراض 15مع أن تداخل أطراف قطع الغالف بما ال يقل عن 
 ملليمترًا فأآثر وقد يكون 20 قبول تداخل يبلغ األمان الجمرآي، فإنه يجوز

 .ضروريًا ألسباب تقنية رهنًا بنوع قماش الغالف والتصاقه
 الوارد في الوثيقة 6 المرفق ؛TRANS/WP.30/162 من الوثيقة 65و 64الفقرتان {

{TRANS/WP.30/AC.2/37 

 طرق لحام قطع الغالف

 ذات أمان جمرآي إذا طبقت إن طرق لحام قطع الغالف المعترف بها باعتبارها
، حيث يجري "طريقة الدمج بالصهر" باالتفاقية، تشمل 2وفقًا ألحكام المرفق 

حيث " طريقة الذبذبة العالية"دمجها بصهرها باستعمال درجات حرارة عالية و
 .يجري لحام قطع األغلفة باستعمال درجات ذبذبة عالية وضغط عال

 الوارد في الوثيقة 6؛ المرفق  TRANS/WP.30/162 من الوثيقة 65و 64الفقرتان { 
{TRANS/WP.30/AC.2/37 
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 الملحق 4ستجري اإلصالحات وفقًا للطريقة الوارد وصفها في الرسم التوضيحي رقم  -5
 15وتتم خياطتها معًا بدرزتين بينهما . وستكون األطراف مطوية في بعضها البعض. بهذه الالئحة

ون الخيط المرئي من الداخل مختلفًا عن لون الخيط المرئي من وسيكون ل. ملليمترًا على األقل
وحينما يجري . وستتم خياطة جميع الدرزات بماآينة الخياطة. الخارج وعن لون الغالف ذاته

إصالح غالف متلف قرب األطراف بتبديل الجزء التالف برقعة، فإنه من الممكن أيضًا وضع 
ومن .  الملحق بهذه الالئحة1لمادة والرسم التوضيحي رقم  من هذه ا3الدرزة وفقًا ألحكام الفقرة 

الممكن آبديل إصالح األغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبالستيك وفقًا للطريقة الوارد وصفها 
ولكن يجب في هذه الحالة إلصاق شريط البالستيك على جانبي .  من هذه المادة4في الفقرة 

 .طانة الغالفالغالف آليهما مع تثبيت الرقعة على ب
 }1987أغسطس /  دخل حيز النفاذ في أول آبو، ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل {

 4 من المادة 5تعليقات على الفقرة 

 إصالح األغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبالستيك

يستعمل القينيل المسال : إن العملية التالية مسموح بها إلصالح مثل هذه األغلفة
ومن الواضح الجلي . ة لتثبيت القطعة على الغالف بالذوبانتحت الضغط والحرار

في مثل هذه الحاالت أن شريط بالستيك مطبوع بنقش بارز سيجري إلصاقه على 
 .طرف القطعة على جانبي الغالف آليهما

 من الوثيقة 33؛ الفقرة TRANS/GE.30/6  من الوثيقة40الفقرة {
TRANS/GE.30/GRCC/4 من الوثيقة35؛ الفقرة  TRANS/WP.30/1413  المرفق؛ 

 TRANS/WP.30/AC.2/31}الوارد في الوثيقة 

 شرائط من مادة عاآسة

إن استعمال شرائط من مادة عاآسة يمكن نزعها وهي تغطي هيكل أغلفة الحاويات 
مسموح به، على أية حال، إذا آانت ملحومة تمامًا على األغلفة المصنوعة من 

 3 من المادة 5فقًا لالشتراطات الواردة في الفقرة قماش مغطى بالبالستيك ومثبتة و
 ). أدناه 9انظر الرسم التوضيحي رقم ( باالتفاقية 2من المرفق 

 TRANS\WP.30/151} من الوثيقة 40الفقرة {
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يتعين تثبيت الغالف على الحاوية بما يضمن مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين  -6
ويمكن استخدام أي من . ة األولى من هذه اللوائح مراعاة آاملةمن الماد) ب(و) أ(الفرعيتين 

 :األساليب التالية

 :يمكن تثبيت الغالف بواسطة )أ(

 حلقات معدنية مثبتة على الحاويات، ‘1‘

 عروات مفتوحة على طول حاشية الغالف، ‘2‘

وصلة إغالق تمر عبر الحلقات من فوق الغالف وتبقى مرئية من الخارج بكامل  ‘3‘
 .ولهاط

 على األقل ر مليمت250وينبغي أن يغطي الغالف العناصر الصلبة من الحاوية لمسافة 
مقاسة من مرآز حلقات التثبيت، ما لم يمنع تصميم بناء الحاوية في حد ذاته من الوصول بأي 

 .شكل إلى البضائع

 4من المادة ) أ(6مذآرة توضيحية بشأن الفقرة 

 من الجزء الثالث يصف مثاًال لجهاز تثبيت 7الرسم التوضيحي الملحق بالمرفق 
 .األغلفة حول األرآان المصبوبة للحاويات، والمقبولة لدى الجمارك

عندما يتوجب تثبيت أحد أطراف الغالف بصورة دائمة على الحاوية، يتعين تجميع  )ب(
 .الطرفين بدون انقطاع وضمان تماسكهما بوسائل محكمة

الغالف يتعين وصل الغالف في وضعية اإلغالق من خارج عند استخدام آلية إلغالق  )ج(
 ). المرفق بهذه اللوائح6انظر على سبيل المثال الرسم التوضيحي رقم (الحاوية 

 }1987أغسطس /  دخل حيز النفاذ في أول آبو، ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل {

 ).وألواح إلخأعمدة وجوانب وأقواس (سيكون الغالف مسنودًا بإنشاء علوي مالئم  -7
 }1987أغسطس /  دخل حيز النفاذ في أول آبو، ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل {
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 4 من المادة 7تعليق على الفقرة 

 دعامات لألغلفة

في بعض األحيان تكون األعمدة الداعمة للغالف مجوفة ومن الممكن استعمالها 
ل بالنسبة لكثير من وهي على أية حال قابلة دائمًا للتفتيش آما هو الحا. آمخبأ

 .وتحت هذه الظروف يجوز السماح باستعمال دعامات مجوفة. األجزاء األخرى
 من الوثيقة 101و 100 الفقرتان ؛TRANS/GE.30/14 من الوثيقة 90الفقرة {

TRANS/GE.30/12من الوثيقة 41 الفقرة ؛ TRANS/GE.30/6 من الوثيقة 35؛ الفقرة 
TRANS/WP.30.141 ثيقة  بالو3؛ المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/31 

ويجوز على أية .  ملليمتر200لن تتجاوز المسافات بين الحلقات والمسافات بين العروات  -8
 ملليمتر بين الحلقات والعروات على 300ولكن لن تتجاوز . حال أن تكون المسافات أآبر من ذلك

.  وصول إلى داخل الحاويةآل من جانبي العمود إذا آان تشييد الحاوية والغالف بشكل يمنع آل
 .وتكون العروات مدعمة

 }1987أغسطس /  دخل حيز النفاذ في أول آبو، ECE/TRANS/17/Amend.8التعديل {

 :ُتستخدم أدوات الربط التالية -9

  ملليمترات، أو3حبال من السلك الفوالذي ال يقل قطرها عن  )أ(

 مليمترات ومغطاة بكساء في 8رها عن حبال من القنب الهندي أو قنب السيزال ال يقل قط )ب(
 غالف شفاف من بالستيك غير قابل للتمطط؛ أو

حبال تتكون من مجموعات من األلياف البصرية الملفوفة في غالف فوالذي ملوي  )ج(
 ملفوف في غالف شفاف من بالستيك غير قابل للتمطط؛ أو

من أسالك الفوالذ ال غير حبال تتكون من لب نسيجي محاط بما ال يقل عن أربع جدائل  )د(
دون حساب الغالف ( مليمترات 3تغطي اللب بالكامل، شريطة أن ال يقل قطر الحبال عن 

 ).الشفاف إن وجد

من هذه المادة أن تكون الحبال ملفوفة في غطاء شفاف ) د(أو ) أ (9ويمكن وفقًا للفقرة 
 .من بالستيك غير قابل للتمطط
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ت الغالف على اإلطار في جهاز تشييد متطابق في النواحي أما في الحاالت التي تحتم تثبي
وهناك (من هذه المادة، فإنه يمكن استعمال سير جلدي آأداة ربط ) أ(6األخرى مع أحكام الفقرة 

ويجب ).  الملحق بهذا المرفق7مثال لجهاز تشييد من هذا النوع مبين في الرسم التوضيحي رقم 
فيما يتعلق بمادة صنعه ) 3)(أ(11بات المشترطة في الفقرة أن يتطابق السير الجلدي مع المتطل

 .وأبعاده وشكله
 ؛1989أغسطس /، و دخل حيز النفاذ في أول آبECE/TRANS/17/Amend.11 التعديل{

 ؛ 1994أآتوبر /أول تشرين األول، وقد دخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.17 التعديل
 }2005أآتوبر / تشرين األولأولخل حيز النفاذ في ، ودECE/TRANS/17/Amend.25التعديل 

 4 من المادة 9تعليق على الفقرة 

 استعمال سيور جلدية

من الممكن في هذا الجهاز الالحق استعمال حبل مكون من قطعتين بدًال من سير 
 .جلدي

 TRANS/WP.30/125} من الوثيقة 33الفقرة {

. عة طرفية معدنية على آل من طرفيهسيكون آل حبل آامًال في قطعة واحدة وله قط -10
وستشمل أداة ربط آل قطعة طرفية معدنية برشام مجوف يمر خالل الحبل لكي يسمح بإدخال خيط 

وسيبقى الحبل مرئيًا على آل من جانبي البرشام المجوف لكي يتسنى . أو شريط الختم الجمرآي
 ). الملحق بهذه اللوائح5حي رقم انظر الرسم التوضي(التأآد من أن الحبل آامل في قطعة واحدة 

يجري وصل السطحين معًا عند الفتحات الموجودة في الغالف المستعملة للشحن  -11
 :والتفريغ

 :وأن يكونا مربوطين أيضًا بواسطة. سيكون لطرفي الغالف تداخل مالئم )أ(

  من هذه المادة،4 و3رفرفة مخاطة أو ملحومة وفقًا للفقرتين  ‘1‘

 من هذه المادة، وتكون الحلقات 8وب مستوفية شروط الفقرة حلقات وثق ‘2‘
 مصنوعة من المعدن،
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سير جلدي مصنوع من مادة مالئمة وفي قطعة واحدة وغير قابل لالمتطاط  ‘3‘
 ملليمترات، يمر خالل الحلقات ويربط 3 ملليمترا وسمك 20وبعرض ال يقل عن 

 :لدي داخل الغالف وتزويدهوسيجري تثبيت السير الج. طرفي الغالف مع الرفرفة

  من هذه المادة؛9إما بثقب يستوعب الحبل المذآور في الفقرة  

 من هذه المادة، أو 6أو بثقب يمكن وصله إلى حلقة معدنية مذآورة في الفقرة  
 . من هذه المادة9تثبيته بحبل مذآور في الفقرة 

 لوح حاجز، يمنع ولن تكون هناك حاجة إلى رفرفة إذا جرى ترآيب جهاز خاص، مثل
الوصول إلى الحاوية دون ترك آثار مرئية بوضوح، آما لن يشترط وجود رفرفة 

وال يلزم آذلك إضافة رفرفة للحاويات ذات األغلفة . للحاويات ذات الغالف المنزلق
 .المنزلقة

 ؛1992أغسطس / و دخل حيز النفاذ في أول آب،.14ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {
 }2001يونيه / حزيران12 و دخل حيز النفاذ في ،ECE/ TRANS/17/Amend.20التعديل 

جهاز إغالق خاص يربـط أطـراف الغالف مغلقـة بإحكام حينما تكون الحاوية مغلقة  )ب(
وسيكون هذا الجهاز مزودًا بفتحة تمر خاللها حلقة معدنية مذآورة في الفقرة . ومختومة

وهذا الجهاز .  من هذه المادة9ور في الفقرة  من هذه المادة ويجري التثبيت بحبل مذآ6
 . الملحق بهذا المرفق8موصوف في الرسم التوضيحي رقم 

 }1992أغسطس / و دخل حيز النفاذ في أول آب،.14ECE/TRANS/17/Amendالتعديل {

أما عالمات الهوية، التي يجب أن تظهر على الحاوية، ولوحة التصديق المنصوص عليها  -12
 .اني من هذا المرفق، فلن يغطيهما الغالف مهما آانت الظروففي الجزء الث

 5المادة 

 الحاويات ذات األغلفة المنزلقة

 من هذه الالئحة على الحاويات ذات األغلفة المنزلقة، 4 و3 و2 و1تنطبق أحكام المواد  -1
 . المادةوباإلضافة إلى ذلك، تمتثل هذه الحاويات ألحكام هذه. حيثما آان هذا التطبيق ممكنًا
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تستوفي األغلفة المنزلقة واألرضية واألبواب وسائر األجزاء المكونة للحاوية إما  -2
 من هذه الالئحة وإما االشتراطات 4 من المادة 11و 9 و8 و6االشتراطات الواردة في الفقرات 

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

ضية واألبواب وسائر األجزاء المكونة للحاوية يتم تجميع األغلفة المنزلقة واألر ‘1‘
 .على نحو يتعذر معه فتحها أو إغالقها دون ترك آثار واضحة

يتداخل الغالف مع األجزاء الصلبة في أعلى الحاوية بمسافة ال تقل عن ربع  ‘2‘
ويتداخل الغالف مع األجزاء الصلبة في أسفل . المسافة الفعلية بين سيور الشد

ويجب أال تتجاوز الفتحة األفقية بين .  مليمتر50ة ال تقل عن الحاوية بمساف
 مليمترات مقيسًة بالتعامد مع المحور 10الغطاء واألجزاء الصلبة من الحاوية 

 .الطوالني للحاوية في أي مكان بعد إغالقها وختمها ألغراض جمرآية

رى على نحو يتم تجميع نظام توجيه األغلفة المنزلقة واألجزاء المتحرآة األخ ‘3‘
يتعذر معه فتح أو إغالق األبواب واألجزاء المتحرآة األخرى المغلقة والمختومة 

ويتم تجميع نظام توجيه . ألغراض جمرآية من الخارج دون ترك آثار واضحة
األغلفة المنزلقة واألجزاء المتحرآة األخرى على نحو يستحيل معه الوصول إلى 

وصف هذا النظام في الرسم التوضيحي ويرد . الحاوية دون ترك آثار واضحة
 . الملحق بهذه الالئحة9رقم 

يجب أال تتجاوز المسافة األفقية بين الحلقات المستخدمة ألغراض جمرآية  ‘4‘
ولكن يجوز أن تكون .  مليمتر200والموجودة على األجزاء الصلبة من الحاوية 

آبر من ذلك على أال المسافة الفاصلة بين الحلقات الموجودة على جانبي القائم أ
 مليمتر إذا آان تصميم الحاوية واألغلفة يمنع الوصول إلى الحاوية 300تتجاوز 
وفي جميع األحوال، يجب االمتثال للشروط المذآورة في الفقرة . منعًا باتًا
 .أعاله‘ 2‘الفرعية 

 . مليمتر600يجب أال تتجاوز المسافة بين سيور الشد  ‘5‘

بطة المستخدمة في تثبيت األغلفة إلى األجزاء الصلبة من يجب أن تستوفي األر ‘6‘
 من هذه 4 من المادة 9الحاوية االشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 

 ."الالئحة
 }2001يونيه / حزيران12 و دخل حيز النفاذ في ،ECE/ TRANS/17/Amend.20التعديل {
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 1 الرسم التوضيحي رقم -الجزء األول 
 ة قطعأغلفة مصنوعة من عد

 

درزة
 
خيط ذو لون مختلف عن لون الغالف (

 )وعن لون الدرزة األخرى

خيط ال يمكن رؤيته إال من الداخل
وذو لون مختلف عن لون الدرزة
وعن لون الدرزة األخرى

درزة

 منظر داخلي

' أ-المقطع أ 
مزدوجةدرزة مسطحة 

درزة

أ'أ 

أ'أ

 مم على15
 األقل

 منظر خارجي
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 2 الرسم التوضيحي رقم -الجزء األول 
 أغلفة مصنوعة من عدة قطع

 
 

 

 .2 من المرفق 3 من المادة 3 العلوي المطوي من الغطاء وفقًا ألحكام الفقرة يبين هذا الرسم التوضيحي الجزء  /∗

خيط ال يمكن رؤيته إال من الداخل 
وذو لون مختلف عن لون الغالف 

 وعن لون الدرزة األخرى

درزة رآنية

'أ

أ

'أ

أ

درزة

 درزة

 منظر داخلي
خيط ذو لون مختلف عن لون(درزة

)الغالف وعن لون الدرزة األخرى

حوالي
 مم40

/∗  ' أ -المقطع أ 

 منظر خارجي
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 التعليق

أغطية مصنوعة من عدة قطع مخاطة مع  "2بالمرفق ) أ(2الرسم التوضيحي 
 آمثال للطريقة المصدق عليها لخياطة األعمدة 7منسوخ هنا في المرفق " بعضها

 الرآنية وفقًا للمذآرة أعاله
 TRANS/WP.30/147}ن الوثيقة  م32الفقرة {

 
 

 .2 من المرفق 3 من المادة 3يبين هذا الرسم التوضيحي الجزء العلوي المطوي من الغطاء وفقًا ألحكام الفقرة   /∗

درزة رآنية

 درزة

لونخيط ذو لون مختلف عن(درزة
)الغالف وعن لون الدرزة األخرى

خيط ال يمكن رؤيته إال من الداخل 
وذو لون مختلف عن لون الغالف 

 وعن لون الدرزة األخرى

 منظر داخلي

منظر خارجي

 درزة

'أ

أ

/∗  ' أ -المقطع أ 

'أ

أ

حوالي
 مم40
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 3 الرسم التوضيحي رقم -الجزء األول 
 أغلفة مصنوعة من عدة قطع

 

 

 ' أ -المقطع أ 

أ'أ 

 مم13

 مم7  مم3  مم3

َسير من مادة بالستيكية

األرقام المشار إليها هي 
 مم15 ميليمتربال

 منظر داخلي

منظر خارجي
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 4 الرسم التوضيحي رقم -الجزء األول 
 ترميم الغالف

 

 .يكون لون الخيوط المرئية من الداخل مختلفًا عن لون الخيوط المرئية من الخارج وعن لون الغطاء  /∗

الوجه الداخلي

الوجه الخارجي

أ'أدرزات

  درزات/∗

مم على 15
 األقل

 ' أ -المقطع أ  أ'أ 

 منظر داخلي

 منظر خارجي
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 5 الرسم التوضيحي رقم -الجزء األول 
 عينة من القطعة الطرفية

 

مسمار برشمة مجّوف لتمرير خيط أو 
الحد األدنى (شريط الختم الجمرآي 

:  مم، الحد األدنى لطوله3: لعرض الثقب
 ) مم11

 مسمار برشمة صلبة

قطعة طرفية من
 المعدن الصلب

حبـل

غمد بالستيكي شفاف

 ثقب يغلق من قبل الناقل
 المؤخرة: منظر جانبي-2

المقدمة: منظر جانبي-1



 - 214 - 7 المرفق - األول الجزء   الدولي البري النقل إتفاقية

 6 الرسم التوضيحي رقم -الجزء األول 
  الغالفمثال لجهاز إغالق

 

 الوصف
قبول بشرط أن يكون مزودًا بما ال يقل عن حلقة معدنية واحدة على آل نهايةهذا الجهاز إلغالق الغالف م

والفتحات التي تمر من خاللها الحلقة بيضاوية الشكل وذات حجم يكفي فقط لمجرد السماح بمرور. باب
وال يكون الجزء المرئي من الحلقة بارزًا إلى أآثر من ضعف الحد األقصى لسمك حبل. الحلقة من خالله

 .ربط حينما يكون الجهاز مغلقًاال

  (1)                                   (2)                                  (3) 
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 7 الرسم التوضيحي رقم -الجزء األول 
 مثال لألغلفة المثبتة إلى إطارات ذات شكل خاص

 
 
 

 الوصف
مرآبة مقبول بشرط أن تكون الحلقات مدخلة في المظهر الجانبيهذا الجهاز المخصص لربط الغالف على ال

ويكون عرض المظهر الجانبي ضيقًا إلى أقصى. وال تبرز إلى أآثر من الحد األقصى لعمق المظهر الجانبي
 .حد ممكن

ألف

'ألف

' ألف -المقطع ألف 

 عروة

إطـار َسير حلقة

إطار

 المظهر الجانبي

غالف
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 8 الرسم التوضيحي رقم -الجزء األول 
 جهاز إغالق الغالف عند الفتحات الخاصة بالشحن والتفريغ

 }الوصف على الصفحة التالية{
 

-8الرسم التوضيحي رقم 
2

-8الرسم التوضيحي رقم
1

الرسم التوضيحي رقم 
84 -8الرسم التوضيحي رقم

3
-8الرسم التوضيحي رقم 

1
-8الرسم التوضيحي رقم

3

-8الرسم التوضيحي رقم
4

-8الرسم التوضيحي رقم 
2

الغالف وشريط من
ك ت ال ال

حاشية مع حبل

 الغالفمظهر جانبــي لإلقفال

للحاشيةحيــِز مظهر جانبــي
 لقضيب اإلقفال

منظر
ا أ

منظر 
جانب

منظر
ي عل

قضيب اإلقفال

حلقة 

مسمار  ارممس
ة ش ب

مف

الغالف

حبل الربط

 مسمار
ة ش

 مسمار
ة ش

صفيحة 
 معدنية

غطـاء شفاف

 منظر داخلي منظر خارجي
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 الوصف

لربط بين الطرفين على الفتحات في الغالف في هذا الجهاز المخصص لإلغالق يجري ا
وفتحات الغالف . المستعملة للشحن والتفريغ والتحامهما معًا بواسطة قضيب إغالق من األلمنيوم

وذلك يجعل ). 1–8نظر الرسم التوضيحي رقم ا(مزودة بحاشية فوق آامل طولها المغطى لحبل 
وسوف تكون الحاشية قائمة على . من المستحيل جذب الغالف إلى خارج جهاز قضيب اإلغالق

 .باالتفاقية 2 في المرفق 3 من المادة 4الخارج وملحومة وفقًا للفقرة 

: ويجري تمرير الطرفين في الجانبين المفتوحين على قضيب اإلغالق المصنوع من األلمنيوم
 يكون وحينما. لوإزالقهما في قناتين طوليتين متوازيتين ينبغي إغالقهما عند طرفهما األسف

 .قضيب اإلغالق في وضعه األعلى يتم التحام طرفي الغالف معًا

وعند الطرف األعلى من الفتحة يتم وقف قضيب اإلغالق بغطاء شفاف من البالستيك مثبت 
ويتكون قضيب اإلغالق من جزئين ). 2–8نظر الرسم التوضيحي رقم ا(ببرشمة على الغالف 

ويجب أن تكون هذه . ي من أجل تسهيل التثبيت واإلزالةموصلين معًا بمفصلة مبرشمة إلتاحة الط
نظر الرسم ا(المفصلة مصممة بطريقة ال تسمح بإزالة المسمار الدوار ما أن يتم إغالق الجهاز 

 ).3–8التوضيحي رقم 

وهذه الفتحة بيضاوية . وعند الجزء األسفل من قضيب اإلغالق توجد فتحة تمر الحلقة من خاللها
). 4–8نظر الرسم التوضيحي رقم ا( يكفي فقط إلتاحة مرور الحلقة من خاللها الشكل وذات حجم

 .وسيجري جذب حبل الربط للنقل البري الدولي من خالل هذه الحلقة لتثبيت قضيب اإلغالق
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 9 الرسم التوضيحي رقم - الجزء األول 
 نموذج بناء حاوية ذات أغلفة منزلقة

 

 2-9الرسم التوضيحي رقم 
 

تمرير الغالف وازدواج الطي في 
أل

3-9قمالرسم التوضيحي ر
 

 ازدواج طي الغالف في األسفل

مشد السير
سقف

 عارضة أفقية عليا
شريط 
 عارض

دعامة
عمودية

مشد الدعامة 
 العمودية

 غالف منزلق

ازدواجية
طي الغالف
ينبغي أال تقل
عن ربع
المسافة بين
سيور التثبيت

جهاز التثبيت

سير
التثبيت

 دعامة عمودية

عارضة أفقية 
سفلى

عارضة أفقية 
سفل

أرضية مقصورة 
الشحن

آابل لوحة
TIR
حلقة العارضة األفقية
فل ال

غالف منزلق

إزدواجية طي
الغالف  ينبغي

50أال تقل عن 

عروة
ا ال

الرسم التوضيحي رقم 

 مسافـة بين سيور التثبيت
حبل أو 

آابل 
اإلغالق

-9الرسم التوضيحي رقم 
-9توضيحي رقم الرسم ال 3

سير التثبيت

 شريط عارض

حلقة التثبيت

-9الرسم التوضيحي رقم
1

أرضية مقصورةغالف
الشحن

حبل أو 
آابل 

الق اإل
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 7المرفق 

 الجزء الثاني

 ات الالزمة للتصديق على الحاويات الممتثلةاإلجراء

 للشروط التقنية المقررة في الجزء األول

 بصفة عامة

 :يجوز التصديق على حاويات لتقوم بنقل البضائع بموجب ختم جمرآي، إما -1

؛ )اإلجراءات الالزمة للتصديق في مرحلة الصنع(في مرحلة الصنع، حسب نوع التصميم  )أ(
 أو

ية للصنع، إما بصفة فردية، أو بشأن عدد معين من حاويات ذات نوع واحد في مرحلة تال )ب(
 ).اإلجراءات الالزمة للتصديق في مرحلة تالية للصنع(

 أحكام مشترآة في الحالتين إلجراءات التصديق

على السلطة المختصة المسؤولة عن منح التصديق أن تصدر إلى مقدم الطلب، بعد  -2
حة، حسب الحالة، إما لصالح سلسلة غير محدودة من الحاويات التصديق، شهادة تصديق صال

 .ذات النوع المصدق عليه، أو لصالح عدد معين من الحاويات

على المنتفع بالتصديق أن يلصق لوحة تصديق على الحاوية أو الحاويات المصدق عليها  -3
 .قبل استخدامها لنقل البضائع بموجب ختم جمرآي

يق بصفة دائمة وفي مكان مرئي بوضوح، ومجاور ألية لوحة يتم إلصاق لوحة التصد -4
 .تصديق أخرى صادرة ألغراض رسمية
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 4تعليقات على الفقرة 

 إلصاق اللوحات المصدق عليها

يستوفى استعمال غراء قوي يلصق لوحات تصديق إلى الحاويات، مصنوعة من 
ملصقة بطريقة البالستيك، اشتراطات االتفاقية، شريطة أن تكون لوحات التصديق 

تحول دون إزالتها بسهولة، وطالما يكون هناك امتثال لالشتراطات الواردة في 
 . باالتفاقية7الجزء الثاني من المرفق 

 TRANS/GE.30/10} من الوثيقة 36و 35الفقرتان {

 لوحة بيانات مجمعة

يجوز السماح باستعمال لوحة قاعدية ملصقة بصفة مستديمة وفي مكان مرئي 
لى الحاوية المصدق عليها التي يمكن تجميع لوحات التصديق المطلوبة بوضوح ع

عليها مع بعضها وترآيبها بطريقة تحول دون إزالتها بسهولة، وذلك طالما هناك 
 . من االتفاقية7امتثال لالشتراطات الواردة في الجزء الثاني من المرفق 

باإلضافة إليها آما يجوز السماح باستعمال ملصقات بجانب لوحات التصديق و
على الحاوية لتسهيل معرفة هوية لوحات التصديق لمتعهدي النقل، ولكن لن تعتبر 

 .بأية حال آبديل للوحات التصديق الموصوفة
 من الوثيقة 19-15 ؛ الفقراتTRANS/WP.30/133 من الوثيقة 24-18الفقرات {

TRANS/WP.30/135 الوارد في الوثيقة 3؛ المرفق {TRANS/WP.30/AC.2/27 

 بهذا الجزء، 1 المستنسخ في المرفق 1سوف تتخذ لوحة التصديق المطابقة للنموذج رقم  -5
وستكون الخصائص .  مؤتمر األمم المتحدة10×20شكل لوحة معدنية ال يقل مقياسها عن 

التفصيلية التالية مطبوعة أو منقوشة على اللوحة أو مبينة على سطحها بأي شكل آخر دائم 
 : باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية على األقلومقروء بوضوح

 ؛"مصدق عليها لتقوم بالنقل بموجب ختم جمرآي"الكلمات  )أ(

تبيين البلد الذي منح فيه التصديق، إما باالسم أو بعالمة مميزة تبين بلد تسجيل المرآبات  )ب(
، شهادة )باألرقام أو الحرف إلخ(ذات المحرآات في حرآة المرور البري الدولية، ورقم 

هولندا، شهادة تصديق رقم " تعني "NL/26/73"مثًال (التصديق وتاريخ سنة إصدارها 
 ؛")1973 صادرة في عام 26
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 ؛)رقم الصانع(الرقم المسلسل المعين للحاوية من الصانع  )ج(

 .أرقام أو حروف هوية نوع الحاوية إذا آان التصديق عليها حسب النوع )د(

 )د(5مذآرة تفسيرية للفقرة 

في حالة حاويتين مغلفتين مصدق عليهما للقيام بالنقل بموجب أختام جمرآية، يكون 
قد تم وصلهما معًا بطريقة تجعلهما تشكالن حاوية واحدة، مغطاة بغالف واحد 
ومستوفية الشروط الالزمة للنقل بموجب ختم جمرآي، فلن تكون هناك حاجة إلى 

 .ق لهذا االزدواجإصدار شهادة تصديق منفصلة أو لوحة تصدي

إذا لم تعد الحاوية متطابقة مع الشروط التقنية المقررة من أجل التصديق، فإنه يجب قبل  -6
استخدامها لنقل البضائع بموجب أختام جمرآية، أن يعاد ترميمها إلى حالتها التي بررت التصديق 

 .عليها، لكي تتطابق مرة أخرى مع الشروط التقنية المذآورة

تغيير الخصائص األساسية لحاوية، فسوف توقف تغطيتها بالتصديق، وتعيد في حالة  -7
 .التصديق عليها السلطة المختصة قبل السماح باستخدامها لنقل البضائع بموجب ختم جمرآي

 أحكام خاصة للتصديق حسب التصميم عند مرحلة الصنع

 أن يقدم السلطة حينما تكون الحاويات مصنوعة حسب سلسلة النوع، فإنه يجوز للصانع -8
 .المختصة التابعة لبلد الصنع يلتمس فيه التصديق حسب نوع التصميم
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 8تعليق على الفقرة 

 إظافة إسم التعليق

 ال يسمح بالمزيد من التفسير 7  من الجزء الثاني من المرفق8مع أن نص الفقرة 
 الممكن فإن المشاآل المتعلقة بالتصديق على الحاويات في بلد غير بلد الصنع، من

 التي 7  من الجزء الثاني من المرفق17-15حلها بالتطبيق العملي ألحكام الفقرات 
 .تسمح بالتصديق على الحاويات في مرحلة تالية لمرحلة الصنع

 TRANS/GE.30/43} من الوثيقة 27الفقرة {

 يجب على الصانع أن يبين في طلبه أرقام أو حروف الهوية التي يعينها لنوع الحاوية -9
 .المتعلق بها طلبه التصديق عليها

يجب أن يكون الطلب مصحوبًا برسومات ومواصفات مفصلة لتصميم نوع الحاوية  -10
 .المطلوب التصديق عليها

 :يجب على الصانع تقديم تعهد مكتوب بأنه -11

سيقدم إلى السلطة المختصة حاويات من النوع المعني الذي قد ترغب تلك السلطة في  )أ(
 فحصه؛

سيسمح للسلطة المختصة بفحص المزيد من الوحدات في أي وقت أثناء عملية إنتاج  )ب(
 سلسلة النوع المعني؛

سيخطر السلطات المختصة بأي تغيير مهما آان مقداره في التصميم أو المواصفات قبل  )ج(
 المضي ُقدمًا بهذا التغيير؛

اإلضافة إلى العالمات سيضع عالمة على الحاويات في مكان مرئي بوضوح تبين، ب )د(
المطلوبة على لوحة التصديق، أرقام أو حروف هوية نوع التصميم والرقم المسلسل 

 ؛)رقم الصانع(للحاوية في سلسلة النوع 

 .سيحتفظ بسجل للحاويات المصنوعة حسب نوع التصميم المصدق عليه )ه(

لتي يجب إجراؤها يجب على السلطة المختصة أن تبين ما هي التغييرات، إن وجدت، ا -12
 .على نوع التصميم المقترح لكي يتسنى منح التصديق
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ال يجوز منح التصديق على النوع حسب نوع التصميم إال إذا اقتنعت السلطة المختصة  -13
عن طريق فحص حاوية أو أآثر من حاوية مصنوعة حسب نوع التصميم المعني، بأن الحاويات 

 .تقنية المقررة في الجزء األولمن ذلك النوع متطابقة مع الشروط ال

في حالة التصديق على حاوية، ستصدر إلى مقدم الطلب شهادة تصديق واحدة مطابقة  -14
 بهذا الجزء، وصالح لجميع الحاويات المصنوعة طبقًا 2للنموذج الثاني المستنسخ في الملحق 
اق لوحة تصديق وستعطي هذه الشهادة الصانع حق إلص. لمواصفات النوع المصدق عليه هكذا

 . من هذا الجزء5بالشكل الموصوف في الفقرة 

 أحكام خاصة للتصديق في مرحلة تالية لمرحلة الصنع

في حالة عدم تقديم طلب للتصديق في مرحلة الصنع، يجوز للمالك أو المتعهد أو ممثل  -15
ها الحاوية أو أي منهما أن يتقدم بطلب للتصديق إلى السلطة المختصة التي يستطيع أن يقدم إلي

 .الحاويات التي إلى التصديق عليها

 من هذا الجزء أن يبين الرقم المسلسل 15يجب على طلب التصديق المقدم بموجب الفقرة  -16
 .الذي يضعه الصانع على آل حاوية) رقم الصانع(

حينما تتأآد السلطة المختصة، بعد فحص أآبر عدد من الحاويات تعتبره ضروريًا، من أن  -17
الحاوية أو الحاويات متطابقة مع الشروط التقنية المبينة في الجزء األول، فإنها ستصدر شهادة 
تصديق مطابقة للنموذج الثالث المستنسخ في الملحق الثالث بهذا الجزء، تكون صالح فحسب 

فهذه الشهادة التي ستحمل الرقم المسلسل للصانع أو األرقام . على عدد الحاويات المصدق عليه
لمعينة للحاوية أو الحاويات المتعلقة بها، ستعطي مقدم الطلب حق إلصاق لوحة التصديق ا

 . من هذا الجزء، على آل حاوية مصدق عليها هكذا5الموصوفة في 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[

  ...]/*نوعها[  ...]رقم صنع الحاوية[

 ]جدار الحاوية[
]لوح معدنـي[

 .] فقط في حالة المصادقة عليها حسب نوع التصميم/*[

 ]مصدَّق عليها لتقوم بالنقل بموجب ختم جمرآي[

 ]طول مم أو أ200[

≥ 
10

0 
m

m
 ]
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أط

و 
م أ
 م

[ 

  بالجزء الثاني1الملحق 
 1النموذج رقم 
 لوحة التصديق

 )النص 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 ≥ 

10
0 

m
m

 

  بالجزء الثاني1الملحق 
 1النموذج رقم 

 ة التصديقلوح
 )النص الفرنسي(
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  بالجزء الثاني2الملحق 
 النموذج الرقم الثاني

 
 االتفاقية الجمرآية بشأن النقل البري الدولي للبضائع بموجب

 )1975(بطاقات النقل البري الدولي 

 شهادة التصديق حسب نوع التصميم

 

 ........................................................................................................................../*رقم الشهادة -1

د وصفه أدناه قد تم التصديق عليه وأن الحاويات المصنوعة بهذا النوع هذه شهادة بأن نوع تصميم الحاوية الوار -2

 .يمكن قبولها لتقوم بنقل البضائع بموجب ختم جمرآي

 ............................................................................................................................نوع الحاوية -3

 ............................................................................................................رقم تعريف نوع التصميم -4

 ...................................................................................................رقم تعريف الرسوم المعمول بها -5

 ......................................................................................................رقم تعريف مواصفات التنظيم -6

 ..........................................................................................................................الوزن الفارغ -7

 .........................................................................................................رجية بالسنتيمتراألبعاد الخا -8

 .........................................................)طبيعة مادة القماش ونوع التشييد إلخ(يد يالخصائص األساسية للتش -9

 .......................................................................................................................................... 

 .هذه الشهادة صالحة لجميع الحاويات المصنوعة طبقًا للرسوم والمواصفات المشار إليها أعاله -10

 ..........................................................................................................................أصدرت إلى  -11

 

 المصدق عليه من صنعه،له بإلصاق لوحة تصديق على آل حاوية من نوع التصميم المرخص  

 20................................................................ بتاريخ........................................................في 

 

 ..........................................................................................................................من  

 

__________ 
في الجزء الثاني من ) ب (5انظر الفقرة (يرجى إدخال الحروف واألرقام التي ينبغي وضع عالماتها علـى لوحـة التصديق   /*

 )1975،  باالتفاقية الجمرآية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي7المرفق 

 

 }مالحظة هامة على الصفحة التالية{

)اسم الصانع وعنوانه(

 )توقيع وختم اإلدارة أو المنظمة التي أصدرت الشهادة(

 )التاريخ()المكان(
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 مالحظة هامة
  باالتفاقية الجمرآية بشأن النقل7 من الجزء الثاني من المرفق 7 و6الفقرتان (

 )1975البري الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي 
 

 
ليها، فإنه يجب قبل السماح الحاوية متطابقة مع الشروط التقنية المقررة للتصديق عإذا لم تعد  -6

باستعمالها لنقل البضائع بموجب ختم جمرآي، أن يعاد ترميمها إلى الحالة التي بررت التصديق عليها، لكي 
 .تطابق مرة أخرى تلك الشروط التقنية المذآورة

 
في حالة تغيير الخصائص األساسية لحاوية، فسوف توقف تغطية هذه الحاوية بالتصديق عليها،  -7
ال يسمح باستعمالها ألغراض النقل البري الدولي للبضائع بموجب ختم جمرآي، حتى تعيد السلطة و

 .المختصة التصديق عليها
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  بالجزء الثاني3الملحق 
 النموذج الرقم الثالث

 
 االتفاقية الجمرآية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب

 )1975(بطاقات النقل البري الدولي 

 
 شهادة التصديق

 الممنوحة في مرحلة تالية للصنع

 

 .............................................................................................................................../*رقم الشهادة -1

 .مصدق عليها لتقوم بنقل البضائع بموجب حتم جمرآيأدناه المعينة ) الحاويات(الحاوية هذه شهادة بأن  -2

 .................................................................................................................)الحاويات (نوع الحاوية -3

 ..........................................................................من البضائع) الحاويات(األرقام المسلسلة المعينة للحاوية  -4

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................الوزن الفارغ -5

 ..............................................................................................................األبعاد الخارجية بالسنتيمتر -6

 ....................................................................)طبيعة المادة ونوع التشييد، إلخ(للهيكل الخصائص األساسية  -7

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................أصدرت إلى  -8

 

 المذآورة أعاله،) الحاويات(له بإلصاق لوحة تصديق على الحاوية مرخص وهو  

 20........................................................ بتاريخ..........................................................في 

 

...............................................................................................................................من 

  

___________ 
في الجزء الثاني من المرفق ) ب (5انظر الفقرة (حروف واألرقام التي ينبغي وضع عالماتها علـى لوحـة التصديق يرجى إدخال ال  /*

 )1975 باالتفاقية الجمرآية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي، 7
 

 }مالحظة هامة على الصفحة التالية{

)اسم مقدم الطلب وعنوانه(

 )توقيع وختم اإلدارة أو المنظمة التي أصدرت الشهادة(

)التاريخ()المكان(
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 مالحظة هامة
  باالتفاقية الجمرآية بشأن النقل7لجزء الثاني من المرفق  من ا7 و6الفقرتان (

 )1975البري الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي 
 

 
الحاوية متطابقة مع الشروط التقنية المقررة للتصديق عليها، فإنه يجب قبل السماح إذا لم تعد  -6

ترميمها إلى الحالة التي بررت التصديق عليها، لكي باستعمالها لنقل البضائع بموجب ختم جمرآي، أن يعاد 
 .تطابق مرة أخرى تلك الشروط التقنية المذآورة

 
في حالة تغيير الخصائص األساسية لحاوية، فسوف توقف تغطية هذه الحاوية بالتصديق عليها،  -7

عيد السلطة وال يسمح باستعمالها ألغراض النقل البري الدولي للبضائع بموجب ختم جمرآي، حتى ت
 .المختصة التصديق عليها

 
 
 
 
 



 - 230 - 7 المرفق - الثاني الجزء  الدولي البري النقل إتفاقية



 - 231 - الدولي البري النقل إتفاقية 7 قالمرف - الثالث الجزء

 7المرفق 

 الجزء الثالث

 مذآرات تفسيرية

 مذآرات تفسيرية

بعد إجراء التغييرات الضرورية، تنطبق المذآرات التفسيرية المبينة بوضوح في 
 بهذه االتفاقية، على الحاويات المصدق عليها لتقوم بالنقل بموجب ختم 6المرفق 

 .بيق االتفاقيةجمرآي ألغراض تط
 
 

 :مالحظة

. تم وضع المذآرات التفسيرية الواردة في الجزء الثالث، مع األحكام المتعلقة بها{
 }وقد ُأدرجت الرسوم التوضيحية المتعلقة بالمذآرات التفسيرية في الجزء الثالث
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 7الرسوم التوضيحية للمرفق 

 جهاز لتثبيت األغلفة حول األرآان المصبوبة للحاويات
 
 

 

 )أ(لواردة في الفقرة الفرعية الجهاز المبين أدناه مستوفي االشتراطات ا
 . في الجزء األول4 من المادة 6من الفقرة 

 تثبيت الغالف عند دعامة الرآن

 غـالف السقف حبل تثبيت الغالف

 منظر قطاعـي
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 8المرفق 
  

 تشكيل ومهام اللجنة اإلدارية والمجلس التنفيذي للنقل البري
 ∗/الدولي والنظام الداخلي لكل منهما 

 /∗تشكيل ومهام اللجنة اإلدارية ونظامها الداخلي

 1المادة 

 .ستكون األطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة اإلدارية ‘1‘

 من 52 من المادة 1للدول المشار إليها في الفقرة وقد تقرر أن اإلدارات المختصة التابعة  ‘2‘
هذه االتفاقية، والتي ليست أطرافًا متعاقدة أو ممثِّلة لمنظمات دولية، يجوز لها حضور دورات 

 .اللجنة بصفة مراقبة فيما يتعلق بالمسائل التي تهمها

 ∗/ مرة أخرى1المادة 

 .59 من المادة 2 و1قًا للفقرتين ستنظر اللجنة في أي تعديل مقترح على االتفاقية وف -1

ستقوم اللجنة برصد تطبيق االتفاقية وفحص أي إجراء تتخذه األطراف المتعاقدة  -2
 .والجمعيات والمنظمات الدولية، بموجب االتفاقية والتمشي معها

ستقوم اللجنة، عن طريق المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، باإلشراف والتزويد  -3
 .طبيق االتفاقية على المستويين الوطني والدوليبالدعم في ت

 2المادة 

 .سيقوم األمين العام لألمم المتحدة بتزويد اللجنة بخدمات األمانة

                                                           
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19ديل التع /∗  {
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 3المادة 

 .ستقوم اللجنة، في دورتها األولى آل عام، بانتخاب رئيس ونائب للرئيس

 4المادة 

ية سنويًا تحت رعاية اللجنة سيدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد اللجنة اإلدار
االقتصادية ألوروبا، وإلى عقدها أيضًا بناء على طلب اإلدارات المختصة التابعة لم ال يقل عن 

 .خمس دول من األطراف المتعاقدة

 5المادة 

وسيكون لكل دولة من األطراف المتعاقدة الممثَّلة في . سوف تطرح المقترحات للتصويت
عدا المقترحات المتعلقة بإدخال تعديالت على هذه االتفاقية، ستعتمد وفيما . الدورة، صوت واحد

أما التعديالت . اللجنة المقترحات األخرى بأغلبية أصوات الدول الحاضرة المدلية بأصواتها
 من هذه 60و 59المقترح إدخالها على هذه االتفاقية والقرارات المشار إليها في المادتين 

 .ادها بأغلبية ثلثي أصوات الدول الحاضرة المدلية بأصواتهااالتفاقية، فسوف يجري اعتم

 6المادة 

إن المطلوب ألغراض اتخاذ القرارات هو حضور نصاب قانوني في الجلسة يتكّون على 
 .األقل من ثلث الدول التي تكون من األطراف المتعاقدة

 }1994 هيوني/ حزيران24؛ و دخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.16التعديل {

 7المادة 

 .يجب على اللجنة أن تعتمد تقريرها قبل اختتام دورتها

 8المادة 

في حالة عدم وجود أحكام مالئمة في هذا المرفق، تكون أحكام النظام الداخلي للجنة 
 .األوروبية االقتصادية قابلة للتطبيق ما لم تقرر اللجنة خالل ذلك
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 /∗اخليتشكيل ومهام المجلس التنفيذي ونظامه الد

 ∗/9المادة 

 58يتكون المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، الذي أنشأته اللجنة اإلدارية وفقًا للمادة  -1
، من تسعة أعضاء يجري اختيار آل منهم من مختلف األطراف المتعاقدة في )مكررة ثالثًا(

 .ذيوسيحضر األمين العام للنقل البري الدولي دورات المجلس التنفي. االتفاقية

وستقوم اللجنة اإلدارية بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بأغلبية الحاضرين المشارآين  -2
ومن الممكن أن يعاد انتخاب . وتستغرق والية آل عضو في هذا المجلس مدة عامين. في التصويت

 .آما ستقوم اللجنة اإلدارية بتعيين اختصاصات المجلس التنفيذي. هؤالء األعضاء

 ∗/10المادة 

 :سيقوم المجلس التنفيذي بالمهام التالية

اإلشراف على تطبيق االتفاقية، بما في ذلك تنفيذ نظام الضمان، وإنجاز المهام التي  )أ(
 عهدت بها إليه اللجنة اإلدارية؛

اإلشراف على تنفيذ مرآزية الطباعة والتوزيع على الجمعيات التابعة لنظام بطاقات النقل  )ب(
 ؛6 تقوم بذلك منظمة دولية متفق عليها حسب المشار إليه في المادة البري الدولي، وقد

 ) ب( 10مذآرات تفسيرية للمادة 

 مكررًا على مسؤوليات 2-6يسري االتفاق المشار إليه في المذآرة التفسيرية للمادة  ) ب (8-10
من هذه المادة في ) ب(المنظمة الدولية أيضًا آما تم تحديدها في الفقرة الفرعية 

حالة قيام المنظمة الدولية المشار إليها أعاله بطباعة وتوزيع بطاقات النقل البري 
 .الدولي بشكل مرآزي

أغسطس / آب12، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.27التعديل {
2006{ 

تنسيق وتشجيع تبادل االستخبارات والمعلومات األخرى بين السلطات المختصة التابعة  )ج (
 المتعاقدة؛لألطراف 

                                                           
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل  /∗  {
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تنسيق وتشجيع تبادل المعلومات بين السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة  )د(
 والجمعيات والمنظمات الدولية؛

تسهيل تسوية المنازعات بين األطراف المتعاقدة والجمعيات وشرآات التأمين والمنظمات  ( ه(
  بشأن تسوية المنازعات؛57دون اإلخالل بالمادة 

 تدريب موظفي السلطات الجمرآية واألطراف األخرى المهتمة والمعنية بنظام النقل دعم )و(
 البري الدولي؛

االحتفاظ بسجل مرآزي بشأن تزويد األطراف المتعاقدة بالمعلومات التي تقدمها  )ز(
، عن جميع القواعد واإلجراءات المقررة 6المنظمات الدولية حسب المشار إليه في المادة 

 بطاقات النقل البري الدولي من الجمعيات، بقدر ما هـي متعلقة بالحد األدنى بشأن إصدار
 ؛9من الشروط والمتطلبات المبينة بوضوح في المرفق 

 .رصد سعر بطاقات النقل البري الدولي )ح(

 ∗/11المادة 

ستنعقد دورة للمجلس يدعو إلى عقدها األمين العام للنقل البري الدولي، بناء على طلب  -1
 .لجنة اإلدارية أو طلب ما ال يقل عن ثالثة من أعضاء المجلسال

وسوف يبذل المجلس قصارى جهده في سبيل اتخاذ القرارات بتوافق جماعي في الرأي  -2
وإذا لم يكن من الممكن التوصل إلى هذا التوافق الجماعي في الرأي، فسوف تطرح القرارات 

والمطلوب هو نصاب قانوني من خمسة . أصواتهمللتصويت وُتتخذ بأغلبية الحاضرين المدلين ب
 .ولن يشارك األمين العام في التصويت. أعضاء ألغراض اتخاذ القرارات

 .وسيقوم المجلس بانتخاب رئيس له واعتماد أية قواعد إضافية لنظامه الداخلي -3

سيقدم المجلس تقريرًا عن أنشطته، بما في ذلك تقديم حسابات جرت مراجعتها، إلى  -4
وسيقوم رئيس المجلس . اللجنة اإلدارية مرة في العام على األقل، أو بناء على طلب هذه اللجنة

 .التنفيذي بتمثيل المجلس في اللجنة اإلدارية

                                                           
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل  /∗  {
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سينظر المجلس في أية معلومات واستفسارات تقدمها إليه اللجنة اإلدارية واألطراف  -5
جمعيات الوطنية والمنظمات الدولية المشار إليها المتعاقدة واألمين العام للنقل البري الدولي وال

وسيكون لهذه المنظمات الدولية الحق في حضور دورات المجلس .  من االتفاقية6في المادة 
وإذا لزم األمر يجوز ألية منظمة أخرى . بصفة مراقبة ما لم يقرر رئيس المجلس خالف ذلك

 .ئيس المجلسحضور دورات المجلس بصفة مراقبة بناء على دعوة من ر

 ∗/12المادة 

سيكون األمين العام للنقل البري الدولي عضوًا في اللجنة االقتصادية األوروبية التابعة 
. لألمم المتحدة وسيقوم بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي في إطار اختصاصات هذا المجلس

 .مها اللجنة اإلداريةوستساعد هذا األمين العام أمانة تابعة لنظام النقل البري الدولي تقرر حج

 ∗/13المادة 

سيجري تمويل عمليات المجلس التنفيذي واألمانة العامة للنقل البري الدولي، عن طريق  -1
ضريبة تفرض على آل بطاقة بري دولي تقوم بتوزيعها المنظمة الدولية حسب المشار إليه في 

 . إلى أن يحين وقت الحصول على مصادر تمويل بديلة6المادة 

 ∗/13 من المادة 1ات تفسيرية للفقرة مذآر

 الترتيبات المالية 8-13-1-1

تتوقع األطراف المتعاقدة في االتفاقية، أن يجري تمويل عمليات المجلس التنفيذي 
واألمانة العامة للنقل البري الدولي من الميزانية العادية لألمم المتحدة بعد فترة 

منع تمديد هذه الفترة االبتدائية إذا لم ولكن هذا ال ي. تمويل ابتدائية لمدة عامين
 .يتيسر التمويل من األمم المتحدة أو مصادر أخرى

                                                           
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل  /∗  {
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 أعمال المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي 8-13-1-2

 .سيجري تمويل أعمال أعضاء هذا المجلس من حكومة آل منهم

ة اإلدارية بتحديد  ستقوم اللجن6وبعد مشاورات مع المنظمة الدولية المذآورة في المادة  -2
ومن شأن هذه اللجنة الترخيص بأية . مقدار الضريبة المفروضة واإلجراءات الالزمة لتحصيلها

 .تغييرات يقترح إدخالها على هذه الضريبة
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 /∗9المرفق 
  

 وسائل الوصول إلى نظام النقل البري الدولي

 الجزء األول

 وليالترخيص للجمعيات بإصدار بطاقات النقل البري الد

 الحد األدنى للشروط والمتطلبات

فيما يلي توضيح الحد األدنى للشروط والمتطلبات التي يجب أن تستوفيها الجمعيات من  -1
أجل الحصول على ترخيص من األطراف المتعاقدة بإصدار بطاقات النقل البري الدولي والعمل 

 : من االتفاقية6بمثابة ضامنة وفقًا للمادة 

 .المثبت لمدة عام على األقل آمؤسسة راسخة تمثل مصالح قطاع النقلوجود الجمعية  )أ(

  ∗/)أ(1مذآرة تفسيرية للفقرة 

 مؤسسة راسخة )أ(9-1-1

 تلك المنظمات 9في الجزء األول من المرفق ) أ(1تشمل األحكام الواردة في الفقرة 
 .الضالعة في التجارة الدولية للبضائع، بما في ذلك الغرف التجارية

 .ثبات وضع مالي سليم وقدرات تنظيمية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقيةإ )ب(

 .دراية مثبتة لموظفيها في مجال التطبيق الصحيح لالتفاقية )ج(

 .عدم ارتكابها جرائم خطيرة أو متكررة ضد الجمارك أو التشريعات الضرائبية )د(

                                                           
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل /∗  {



 - 240 - الدولي البري النقل إتفاقية 9 المرفق - األول الجزء

ي آخر بين الجمعية والسلطات المختصة إثبات وجود اتفاق مكتوب أو أي صك قانون ( ه(
ويجب أن تودع لدى المجلس التنفيذي للنقل . التابعة للطرف المتعاقد الذي نشأت فيه

البري الدولي نسخة موثقة من االتفاق المكتوب أو أي صك قانوني آخر، ومعها إذا لزم 
 .األمر ترجمة موثقة إلى اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو الروسية

 :تتعهد الجمعية، في ذلك االتفاق المكتوب أو الصك القانوني، بما يلي )و(

  من االتفاقية؛8أن تمتثل لجميع االلتزامات المبينة بوضوح في المادة  ‘1‘

أن تقبل أعلى مبلغ مستحق دفعه عن آل بطاقة نقل بري دولي يكون قد حدده  ‘2‘
  من االتفاقية؛8 من المادة 3ة الطرف المتعاقد للمطالبة به من الجمعية وفقًا للفقر

أن تقوم على الدوام، وخاصة قبل طلبها الترخيص لقبول أشخاص في نظام النقل  ‘3‘
البري الدولي، بالتحقق من أن هؤالء األشخاص استوفوا الحد األدنى للشروط 

 والمتطلبات آما هو مبين بوضوح في الجزء الثاني من هذا المرفق؛

ميع المسؤوليات القانونية المتحملة في البلد المقيمة به، أن تقدم ضمانها عن ج ‘4‘
فيما يتعلق بالعمليات المغطاة ببطاقات النقل البري الدولي الصادرة منها ذاتها 
ومن الجمعيات األجنبية المنتسبة إلى نفس المنظمة الدولية المنتسبة هي ذاتها 

 إليها؛

ر تأمين أو مؤسسة مالية، أن تقوم، عن طريق شرآة تأمين أو مجموعة مصاد ‘5‘
بتغطية جميع مسؤولياتها القانونية على نحو يرضي السلطات المختصة التابعة 

وسوف تغطي عقود التأمين أو . لألطراف المتعاقدة التي ُأنشئت فيها الجمعية
الضمان المالي مجموع التزاماتها ومسؤولياتها القانونية فيما يتعلق بالعمليات 

ات نقل بري دولي صادرة منها ذاتها أو من جمعيات أجنبية الجارية بموجب بطاق
 .منتسبة إلى نفس المنظمة الدولية المنتسبة هي ذاتها إليها
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ال تقل المهلة الزمنية لتقديم إشعار بإنهاء عقود التأمين أو الضمان المالي، عن  
ر المهلة الزمنية لتقديم إشعار بإنهاء االتفاق المكتوب أو أي صك قانوني آخ

ويجب أن تودع لدى المجلس التنفيذي للنقل البري . أعاله(  ه(بموجب الفقرة 
الدولي نسخة موثقة من عقد التأمين أو الضمان المالي باإلضافة إلى جميع 
التعديالت المدخلة عليه فيما بعد، ومعها إذا لزم األمر، ترجمة موثقة إلى اللغة 

 .اإلنكليزية أو الفرنسية أو الروسية

 ‘5‘) و(-1 على الفقرة تعليق

في سياق نظام التأمين الدولي الذي يديره االتحاد الدولي للنقل البري  )أ(
لصالح الجمعيات األعضاء فيه آما هو مبين في وثيقة اللجنة االقتصادية األوروبية 

، يكون المطلوب من آل جمعية أن تقدم إلى TRANS/WP.30/R195ذات الرمز 
 لكل طرف متعاقد نسخة صحيحة طبق األصل وموثقة السلطات المختصة التابعة

من النص الكامل والمتنام لعقد التأمين العالمي المبرم بين مؤسسات التأمين العالمي 
من ناحية، وآل من الجمعيات األعضاء في االتحاد الدولي ) الطبعة الثالثة(الدولية 

عقد الذي سيوقعه ممثلو فهذا ال. للنقل البري باعتبارها منتفعة، من الناحية األخرى
مؤسسات التأمين الدولية والجمعيات واالتحاد الدولي للنقل البري، سيغطي آافة 
المسؤوليات القانونية التي تتحملها الجمعيات على نحو يرضي السلطات المختصة، 
وسيشمل جميع شروط التأمين والمواعيد النهائية المحددة لها واألسباب المحتملة 

وعقد التأمين العالمي هذا .  التأمين قبل وضعه موضع التنفيذللتراجع عن عقد
منطبق بحذافيره على آافة الجمعيات الوطنية المشارآة في إطار نظام النقل البري 

وبما أن التشريع الوطني في أحد األطراف المتعاقدة في االتفاقية يمنع . الدولي
أمين من عقد التأمين العالمي، توقيع الجمعيات الوطنية باعتبارها أطرافًا تحظى بالت

فإنه من الممكن السماح بصفة استثنائية ولفترة مؤقتة، بأن يكون عقد التأمين 
العالمي مبرمًا وموقعًا بواسطة ممثلي االتحاد الدولي للنقل البري متصرفًا 
باألصالة عن نفسه ونيابة عن الجمعيات األعضاء فيه واألطراف الثالثة، وبواسطة 

وال يغير هذا الحكم المؤقت مسؤوليات . ات التأمين الدولية فقطممثلي مؤسس
 .الجمعيات الضامنة آما هو مشترط في االتفاقية
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يجب على السلطة المختصة التابعة لكل طرف متعاقد أن تقدم على الفور،  )ب(
إلى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، نسخة موثقة ومصدقًا عليها من عقد 

، ومعها نسخة موثقة من االتفاق )أ(المي المذآور في إطار الفقرة التأمين الع
المكتوب المصدق عليه أو أي صك قانوني آخر مبرم بين الجمعية والسلطة 

في الجزء (  ه(1المختصة التابعة للطرف المتعاقد حسب المطلوب وفقًا للفقرة 
 . باالتفاقية9األول من المرفق 

عديل في العقد العالمي المذآور في إطار يجب اإلبالغ فورًا عن أي ت )ج(
، إلى السلطات المختصة التابعة لكل طرف متعاقد وإلى المجلس التنفيذي )أ(الفقرة 

 .للنقل البري الدولي، وذلك بواسطة الجمعيات واالتحاد الدولي للنقل البري

آور ستكون المهلة الزمنيــة لتقديم إشعـار بإنهاء عقد التأمين العالمي المذ )د(
 .، هي ستة شهور)أ(في إطار الفقرة 

 من الوثيقة 2 المرفق TRANS/WP.30/AC.2/51؛ من الوثيقة19و   17الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/49من الوثيقة 9 و 6 الفقرة ؛ TRANS/WP.30/1998/17؛ 

الوثيقة ؛ TRANS/WP.30/1998/17 من الوثيقة 36 و 32الفقرة 
{TRANS/WP.30/1998/7 

ح للسلطات المختصة بالتحقق من جميع السجالت والحسابات المحفوظة أن تسم ‘6‘
 فيما يتعلق بإدارة نظام النقل البري الدولي؛

أن تقبل أي إجراء يرمي إلى تحقيق تسوية فعالة للمنازعات الناشئة عن  ‘7‘
 االستعمال غير المالئم أو االحتيالي لبطاقات النقل البري الدولي؛

أي انتهاك خطير أو متكرر للشروط والمتطلبات ذات الحد أن توافق على أن  ‘8‘
األدنى الحالي سوف يؤدي إلى إلغاء الترخيص لها بإصدار بطاقات نقل بري 

 دولي؛

أن تمتثل امتثاًال صارمًا لقرارات السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد  ‘9‘
 من االتفاقية والجزء 38الناشئة فيه، فيما يتعلق باستبعاد األشخاص وفقًا للمادة 

 الثاني من هذا المرفق؛
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أن توافق على تنفيذها بإخالص لجميع القرارات المعتمدة من اللجنة اإلدارية  ‘10‘
والمجلس التنفيذي بقدر ما قبلتها السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة 

 .التي ُأنشئت فيها الجمعية

ت فيها الجمعية أن تلغي الترخيص لها بإصدار بطاقات يجوز لألطراف المتعاقدة التي ُأنشئ -2
 .نقل بري دولي في حالة انتهاك خطير أو متكرر لهذه الشروط والمتطلبات ذات الحد األدنى

سيكون هذا الترخيص للجمعية تحت الشروط المبينة أعاله ممنوحًا دون إخالل  -3
 .تفاقيةبمسؤوليات تلك الجمعية والتزاماتها القانونية بموجب اال

تم وضع الشروط والمتطلبات ذات الحد األدنى المبينة أعاله، دون إخالل بشروط  -4
 .ومتطلبات إضافية قد ترغب األطراف المتعاقدة في فرضها
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 الجزء الثاني

 الترخيص لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين باستخدام

 بطاقات النقل البري الدولي

 الحد األدنى للشروط والمتطلبات

فيما يلي توضيح الحد األدنى للشروط والمتطلبات التي يجب أن يستوفيها األشخاص  -1
 :الراغبون في االنضمام إلى نظام النقل البري الدولي

حامل (خبرة مثبتة أو على األقل مقدرة مالئمة للعمل في مجال النقل الدولي المنتظم  )أ(
 ).ترخيص للقيام بأعمال النقل الدولي وما إلى ذلك

 .وضع مالي سليم )ب(

 .دراية مثبتة في مجال تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي )ج(

 .عدم وجود مخالفات جسيمة أو متكررة ضد الجمارك أو التشريعات الضريبية  )د(

 :تعهد في إعالن مكتوب لاللتزام مقدم إلى الجمعية بأن هذا الشخص ( ه(

االتفاقية، لدى مكاتب جمارك سيمتثل لجميع الرسميات المطلوبة بموجب  ‘1‘
 المغادرة والمكاتب الواقعة في طريق المرور ومكاتب جمارك المقصد؛

من ) 2 و 1في الفقرتين  (8سيقوم بتسديد المبالغ المستحقة، المذآورة في المادة  ‘2‘
 في 8 من المادة 7االتفاقية إذا طلبت منه ذلك السلطات المختصة وفقًا للفقرة 

 االتفاقية؛

سيسمح للجمعيات بالتحقق من صحة المعلومات بشأن الشروط والمتطلبات ذات  ‘3‘
 .الحد األدنى المذآورة أعاله، بقدر ما تسمح به التشريعات الوطنية

يجوز للسلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة، آما يجوز للجمعيات ذاتها، إدخال  -2
مام إلى نظام النقل البري الدولي، ما لم تقرر شروط ومتطلبات إضافية أشد صرامة للسماح باالنض

 .السلطات المختصة خالف ذلك
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 اإلجراءات

ستقرر األطراف المتعاقدة، وفقًا للتشريعات الوطنية، تلك اإلجراءات التي يجب اتباعها  -3
من أجل االنضمام إلى نظام النقل البري الدولي على أساس الشروط والمتطلبات ذات الحد األدنى 

 .2 و1ينة في الفقرتين المب

 3مذآرة تفسيرية للفقرة 

 لجنة الترخيص 9-2-3

هناك توصية بإنشاء لجان ترخيص وطنية تضم ممثلين للسلطات المختصة 
 . والجمعيات الوطنية والمنظمات األخرى المعنية

 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل {

طات المختصة، في غضون أسبوع من تاريخ الترخيص أو سحب الترخيص ستقوم السل -4
الستعمال بطاقات النقل البري الدولي، بإرسال تفاصيل خصائص آل شخص إلى المجلس التنفيذي 

 .للنقل البري الدولي طبقًا للترخيص النموذجي المرفق

سمبر، بأسماء جميع دي/ آانون األول31ستقوم الجمعية سنويًا بإرسال قائمة محدثة حتى  -5
وسترسل هذه القائمة . األشخاص المرخص لهم وآذلك األشخاص الذين سحب منهم الترخيص

وستقوم هذه السلطات بتقديم . ديسمبر إلى السلطات المختصة/ آانون األول31خالل أسبوع بعد 
 .نسخة منها إلى المجلس التنفيذي

لي ال يشكل في حد ذاته أي حق في فالترخيص باالنضمام إلى نظام النقل البري الدو -6
 .الحصول على بطاقات النقل البري الدولي من الجمعيات

سيكون الترخيص لشخص باستعمال بطاقات النقل البري الدولي تحت الشروط  -7
والمتطلبات ذات الحد األدنى، ممنوحًا دون إخالل بمسؤوليات ذلك الشخص والتزاماته القانونية 

 .بموجب االتفاقية
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 ّتعاون بين السلطات المختصةال

، 9 قرفمللوفقا بطاقات النقل البري الدولي فيما يخّص تصريح شخص الستغالل 
السلطات المختصة للّطرف المتعاقد حيث على  ينبغي ،االتفاقيةمن الجزء الثاني 

أخذ في االعتبار أّي معلومات مخطرة ت أن قاطنايكون الّشخص المعنّي مقيًما أو 
لجنح خطيرة أو عن إرتكابه  2 الفقرة ،38تعاقد آخر وفًقا للماّدة من قبل طرف م

 للّسماح بالّتفكير الكفء للحالة من قبل الّطرف ،لهذا. الجماركقانون ل  مكّررة
 اإلخطار  هذا ينبغي أن يحتويقاطنا،المتعاقد حيث يكون الّشخص المعنّي مقيًما أو 

 .تفاصيلعلى أآثر ما يمكن من ال
 من الوثيقة 68 ةالفقر ؛TRANS/WP.30/196 ن الوثيقةم 76 ةالفقر{

TRANS/WP.30/200 من الوثيقة 63؛ الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/67 و المرفق 
3{ 

 النقل البري الدوليمحّلّي من إجراء متعهد نقل استبعاد 

   خطيرةةجنح إرتكب قومّيالنقل البري الدولي متعهد نقل من نظام  ستبعديلكي 
قاطنا، هناك توصية أو ا كون مقيمي أرض البلد حيث على لجماركا قوانين إزاء

الجزء ، 9ملحق ال و 4 الفقرة ،6م بنود الماّدة استخد باالّسلطات الجمرآّيةمقدمة إلى 
 . 1 الفقرة ،38 الماّدة عن أحكامبدًال ) د (1 الفقرة ،الثاني

 من الوثيقة 68 ةالفقر ؛TRANS/WP.30/196 من الوثيقة 77 ةالفقر{
TRANS/WP.30/200 من الوثيقة 63؛ الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/67 و المرفق 

3{ 
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 شكل الترخيص النموذجي
 
 

 ............................................:البلد 
 ......................................................... :اسم الجمعية

 
 ................................................... :السلطة المختصة

 
 أو السلطات المختصة/تستوفيه الجمعيات الوطنية و

 رقـم
 الهوية

اسم 
 /الشخص
 المؤسسة

عنوان مقر 
 األعمال
 التجارية

 نقطة االتصال
ورقم الدخول 
 ورقم الهاتف
والفاآس 
 والبريد

تسجيل 
األعمال 

التجارية أو 
 رقم
 /∗الرخصة

سحب 
الترخيص 

 في
 وقت سابق

∗∗/ 

تاريخ 
 الترخيص

∗∗/ 

 تاريخ سحب
 الترخيص

∗∗/ 

 الختم
 التوقيع/

         
         
         
 .إذا آان متاحًا /∗
 .إذا آان واردًا /∗∗

علومات التالية إلى السلطات المختصة عن آل شخص تقوم يجب على األقل تقديم الم
 :الجمعية المصدق عليها بإرسال طلب لمنحه الترخيص

بالتعاون مع (رقم الهوية الفردية والشخصية المعين للشخص من الجمعية الضامنة  -
وتحدد اللجنة اإلدارية . وفقًا لشكل منسق) المنظمة الدولية المنتسبة إليها الجمعية

 .قم الهويةشكل ر
 }2006أبريل / نيسان1، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.26التعديل  {

وفي حالة مؤسسة تجارية تقدم أيضًا أسماء (اسم وعنوان الشخص أو المؤسسة  -
 ).المديرين المسؤولين

على الشخص الطبيعي المرخــص لــه أن يقدم معلومات عن عملية (نقطة االتصال  -
مع األرقام الكاملة للهاتف ) ري الدولي إلى السلطات الجمرآية والجمعياتالنقل الب

 .والفاآس والبريد

 ).إذا آان متاحًا(رقم التسجيل التجاري أو رقم رخصة النقل الدولي أو غير ذلك  -
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بما في ذلك التواريخ وطول مدة ) إذا آان واردًا(سحب الترخيص في وقت سابق  -
 .سحب الترخيص وطبيعته

 عليق على شكل الترخيص النموذجيت

 شكل الرقم التعريفي الخاص والوحيد

قررت اللجنة اإلدارية األخذ بالشكل التالي لرقم تعريفي بأصحاب بطاقات النقل 
البري الدولي على أنهم أشخاص صرح لهم باستخدام بطاقات النقل البري الدولي 

 :النقل البري الدولي من الجزء الثاني من اتفاقية 9عمًال بأحكام المرفق 

"AAA/BBB/XX...X"، 

 يمثل رمزًا ثالثي الحروف للبلد الذي يصرح فيه لألشخاص "AAA"حيث 
باستخدام بطاقات النقل البري الدولي تمشيًا مع نظام التصنيف المعتمد في المنظمة 

ف وُتنشر بانتظام قائمة آاملة برموز البلدان للدول األطرا. العالمية للتوحيد القياسي
في اتفاقية النقل البري الدولي آمرفق بجداول أعمال اللجنة اإلدارية وتقاريرها 

 .الرسمية

 يمثل رمزًا ثالثي األرقام للرابطة الوطنية التي صرح من خاللها "BBB"وحيث 
لصاحب بطاقة النقل البري الدولي باستخدامها، تمشيًا مع نظام التصنيف الذي 

لصلة التي تنتمي إليها الرابطة، بما يوفر تعريفًا ال أنشأته المنظمة الدولية ذات ا
وتنشر بانتظام قائمة آاملة برموز الرابطات الوطنية، . لبس فيه لكل رابطة وطنية

 .آمرفق بجداول أعمال اللجنة اإلدارية وتقاريرها الرسمية

تعرف الشخص )  أرقام10بحد أقصى ( يمثل أعدادًا متعاقبة "XX...X"وحيث 
، الجزء الثاني 9 باستخدام بطاقة نقل بري دولي عمًال بأحكام المرفق المصرح لـه

ومتى صدر عدد تعريفي ال يجوز استخدامه مرة . من اتفاقية النقل البري الدولي
أخرى حتى وإذا لم يعد الشخص الذي ُأعطي لـه هذا العدد حامًال لبطاقة نقل بري 

 .دولي
 من الوثيقة 51 ةالفقر؛ 2 المرفق  وTRANS/WP.30/218 من الوثيقة 36 ةالفقر{

TRANS/WP.30/AC.2/77 3 و المرفق{ 
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 /∗10المرفق 
  

 المعلومات التي يتعين على األطراف المتعاقدة توفيرها للرابطات المعتمدة
 ) مكررًا2-6بموجب المادة (ولمنظمة دولية )  ثالثًا42بموجب المادة (

 9 من الجزء األول من المرفق `3`)و(1 ، والفقرة6 من المادة 1بمقتضى أحكام الفقرة 
من هذه االتفاقية، يشترط من الرابطات المعتمدة أن تتعهد بأنها ستتحقق باستمرار من أن 
األشخاص المصرح لهم بالوصول إلى نظام النقل البري الدولي قد استوفوا الشروط والمتطلبات 

 .تفاقية من اال9الدنيا المنصوص عليها في الجزء الثاني من المرفق 

وتقوم المنظمة الدولية، بالنيابة عن الرابطات األعضاء فيها ووفاًء بمسؤولياتها آمنظمة 
، بإنشاء نظام لمراقبة بطاقات النقل 6 مكررًا من المادة 2دولية معتمدة بموجب أحكام الفقرة 

ات وإدارات البري الدولي للحفاظ على البيانات التي تحيلها هيئات الجمارك وتطلع عليها الرابط
وحتى تتمكن . الجمارك فيما يتعلق بانتهاء عمليات النقل البري الدولي في مكاتب المقصد

الرابطات من الوفاء بتعهداتها بفعالية، تقدم  األطراف المتعاقدة معلومات إلى نظام المراقبة وفقًا 
 :لإلجراء التالي

لضمان الوطنية، إن أمكن عن تحيل هيئات الجمارك إلى منظمة دولية أو إلى رابطات ا )1(
الفاآس، البريد (طريق المكاتب المرآزية أو اإلقليمية، وبأسرع وسائل االتصال 

، وإن أمكن يوميًا، المعلومات التالية آحد أدنى في صيغة )اإللكتروني، وما إلى ذلك
موحدة بصدد جميع بطاقات النقل البري الدولي التي تقدم إلى مكاتب الجمارك في 

 :من االتفاقية) 1(1، آما هو محدد في المادة المقصد

 رقم إحالة بطاقة النقل البري الدولي؛ )أ(

 التاريخ ورقم التسجيل في دفتر الجمارك؛ )ب(

 االسم أو رقم مكتب الجمارك في المقصد؛ )ج(

التاريخ ورقم اإلحالة المذآوران في شهادة انتهاء عملية النقل البري الدولي  )د(
إذا اختلفت (في مكتب الجمارك في المقصد ) 2 من اإليصال رقم 28-24الخانات (

 ؛))ب(عن تلك الواردة في البند 

                                                           
 }1999فبراير / شباط17، ودخل حيز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعديل /∗  {
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 االنتهاء الجزئي أو التام؛ ( ه(

انتهاء عملية النقل البري الدولي المعتمدة بحجز أو بدون حجز لدى مكتب  )و(
  من االتفاقية؛11 و8الجمارك في المقصد مع عدم المساس بالمادتين 

 ؛)اختياري(معلومات أو مستندات أخرى  )ز(

 .رقم الصفحة )ح(

يجوز إرسال استمارة التسوية النموذجية الواردة في التذييل إلى هيئات الجمارك من  )2(
 :جانب الرابطات الوطنية أو منظمة دولية

في حالة التضارب بين البيانات المحالة وتلك الواردة في األرومات الموجودة في  )أ(
 نقل البري الدولي المستعملة؛ أوبطاقة ال

 في حالة عدم إحالة أية بيانات وإعادة بطاقة النقل البري الدولي المستعملة إلى  )ب(
 .الرابطة الوطنية

ترد هيئات الجمارك على طلبات التسوية إن أمكن بإعادة استمارة التسوية النموذجية  
 .مملوءة على النحو الواجب في أقرب وقت ممكن

 هيئات الجمارك ورابطات الضمان الوطنية اتفاقا يتمشى مع القانون الوطني لتغطية تبرم )3(
 .العملية المشار إليها أعاله بشأن تبادل البيانات

توفر منظمة دولية لهيئات الجمارك سبيل االطالع على قاعدة بيانات بطاقات النقل البري  )4(
 .لبري الدولي الباطلة المفعولالدولي المنتهية وعلى قاعدة بينات بطاقات النقل ا
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 تذييل

 استمارة تسوية نموذجية
 تمأل من قبل مقدم طلب التوفيق

 :المقصد
 :مكتب جمارك المقصد ):اختياري(مكتب الجمارك اإلقليمي 

 :االسم :االسم
 :تاريخ االستالم :تاريخ االستالم

 :التاريخ
 :الختم

 :التاريخ
 :الختم
 هاالبيانات الواجب تثبيت

 بيانات نظام المراقبة   بطاقة النقل البري الدولي  مصدر البيانات
رقم إحالة 

بطاقة النقل 
البري 
 الدولي

اسم أو رقم 
مكتب 

جمارك 
 *المقصد

رقم اإلحالة المذآور 
في شهادة انتهاء عملية 

النقل البري الدولي 
 من 28-24الخانات (

في ) 2االيصال رقم 
مكتب جمارك 

 *المقصد

يخ المذآور التار
في شهادة انتهاء 

عملية النقل 
البري الدولي في 

مكتب جمارك 
 *المقصد

رقم 
 الصفحة

انتهاء 
 تام/جـزئي

انتهاء عملية 
النقل البري 

الدولي المعتمد 
بحجز أو بدون 
حجز آلي في 
مكتب جمارك 

 المقصد

عدد 
الطرود 

 )اختياري(

        
نسخة عن ايصاالت بطاقة النقل   :الضميمات

 لبري الدوليا
 ـــــــــــــ: غيرها

 الرد الوارد من مكتب جمارك المقصد
  لتأآيدا   التصويب   عدم وجود مرجع 

عن انتهاء عملية النقل البري   )يرجى إدخال التوصيات أدناه(     
 الدولي

رقم إحالة 
بطاقة النقل 

البري 
 الدولي

اسم أو رقم 
مكتب 

جمارك 
 *المقصد

لمذآور رقم اإلحالة ا
في شهادة انتهاء عملية 

النقل البري الدولي 
 من 28-24الخانات (

في ) 2االيصال رقم 
مكتب جمارك 

 *المقصد

التاريخ المذآور 
في شهادة انتهاء 

عملية النقل 
البري الدولي في 

مكتب جمارك 
 *المقصد

رقم 
 الصفحة

انتهاء 
 تام/جـزئي

انتهاء عملية 
النقل البري 

الدولي المعتمد 
و بدون بحجز أ

حجز آلي في 
مكتب جمارك 

 المقصد

عدد 
الطرود 

 )اختياري(

        
 :التعليقات
 :ختم وتوقيع مكتب جمارك المقصد :التاريخ

 )اختياري(مكتب الجمارك المرآزي 
 :التعليقات
 أو التوقيع/الختم و :التاريخ

 
                                                           

ي حالة انتهاء حرآة النقل  فمكتب جمارك المقصدترجى اإلفادة بأن هذه البيانات تشير إلى  *
 .البري الدولي
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 - 255 -  األطراف المتعاقدة

 1975األطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي، لعام  -3
 ملية مرور عابرالبلدان التي يمكن معها إنشاء ع

  :للنقل البري الدولي
 /∗ )2007 يناير/آانون الثاني 28من  اعتبارًا(

 األطراف المتعاقدة

 أفغانستان -     
 ألبانيا ألبانيا 
 الجزائر -     
 أرمينيا أرمينيا 
 النمسا النمسا 
 أذربيجان أذربيجيان 
 بيالروس بيالروس 
 بلجيكا بلجيكا 
 الهرسكالبوسنة و -     
 بلغاريا بلغاريا 
 آندا -     
 شيلي -     
 آرواتيا آرواتيا 
 قبرص قبرص 
 الجمهورية التشيكية الجمهورية التشيكية 
 الدانمرك الدانمرك 
 إستونيا إستونيا 
 فنلندا فنلندا 
 فرنسا فرنسا 
 جورجيا جورجيا 
 الجبل األسود -     
 ألمانيا ألمانيا 
 يونانال اليونان 
 هنغاريا هنغاريا 
 إندونيسيا -     
 ) اإلسالمية-جمهورية (إيران  ) اإلسالمية-جمهورية (إيران  
 آيرلندا نداليرآ 
 إسرائيل إسرائيل 
 إيطاليا إيطاليا 
 األردن األردن 
 آازاخستان آازاخستان 
 قيرغيزستان قيرغيزستان 
 الكويت الكويت 
 التفيا التفيا 
 لبنان لبنان 
 ليتوانيا ليتوانيا 
 لكسمبرغ لكسمبرغ 
 ليبيريا -     
 مالطة مالطة 
 المغرب المغرب 

 
 األطراف المتعاقدة البلدان التي يمكن معها إنشاء عملية مرور عابر

                                                            
 .بناء على المعلومات المقدمة من االتحاد الدولي للنقل البري /∗  



 - 256 -  لمتعاقدةاألطراف ا

 :للنقل البري الدولي
 /∗ )2007 يناير/آانون الثاني 28من  اعتبارًا(

 هولندا هولندا 
 النرويج النرويج 
 بولندا ولنداب 
 البرتغال البرتغال 
 جمهورية آوريا -     
 ملدوفا ملدوفا 
 رومانيا رومانيا 
 االتحاد الروسي االتحاد الروسي 
 سلوفاآيا سلوفاآيا 
 سلوفينيا سلوفينيا 
 إسبانيا إسبانيا 
 السويد السويد 
 سويسرا سويسرا 
  السوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية السورية 
 طاجيكستان طاجيكستان 
 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
 تونس تونس 
 ترآيا ترآيا 
 ترآمانستان -     
 أوآرانيا أوآرانيا 
 المملكة المتحدة المتحدةالمملكة  
 الواليات المتحدة األمريكية -     
 يأوروغوا -     
 أوزبكستان أوزبكستان 
 صربيا صربيا 
 منغوليا -     

 االتحاد االقتصادي األوروبي 

 

                                                            
 .ناء على المعلومات المقدمة من االتحاد الدولي للنقل البري /∗  
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 1975القرارات والتوصيات المتعلقة باتفاقية النقل البري الدولي،  -4

 49القرار رقم 

 التدابير القصيرة األجل لضمان أمن وآفاءة أداء نظام المرور
 بري الدوليالعابر للنقل ال

 49القرار رقم 

  الفرقة العاملة المعنية بالمسائل الجمرآية المؤّثرة1995مارس / آذار3اعتمدته في 
 على النقل، وهي فرقة تابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 الفرقة العاملة المعنية بالمسائل الجمرآية المؤثِّرة على النقل،

 والفعال لالتفاقية الجمرآية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات إذ تؤآد أهمية األداء السلس
 بغية تسهيل النقل الدولي والتجارة الدولية،) 1975اتفاقية النقل البري الدولي، (النقل البري الدولي 

وإذ يساورها القلق إزاء مقدار االحتيال والتهريب في المجال الجمرآي في إطار نظام المرور العابر 
 ،1975لنقل البري الدولي، مما يعرض للخطر تدابير التسهيل المنصوص عليها في اتفاقية النقل البري الدولي، ل

وإذ تصمم على حماية نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، الذي يسهل تنمية التجارة، وخاصة 
 الحرآة الدولية للبضائع،

 البري الدولي ال يمكن حمايته إال من خالل عمل مشترك واقتناعًا منها بأن نظام المرور العابر للنقل
سلطات الجمارك والجمعيات الوطنية (ومتضافر تقوم به جميع أطراف نظام المرور العابر للنقل البري الدولي 

، وبذلك يعتبر من )الضامنة والقائمة بإصدار البطاقات، واالتحاد الدولي للنقل البري، وشرآات التأمين
 ًا أن يكون هناك تبادل مفتوح للمعلومات بشأن جميع أوجه هذا النظام،الضروري أساس

، فهي تقرر باإلجماع وضع التدابير التالية 1975وريثما تنتظر تعديل اتفاقية النقل البري الدولي، 
النقل القصيرة األجل، لتقوم بتنفيذها، بأسرع ما يمكن السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقـدة في اتفاقية 

 :1975البري الدولي، 
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من أجل تسهيل الكشف عن بطاقات النقل البري الدولي المطلق سراحها بطريقة احتيالية،  -1
ولتعجيل إجراءات إطالق السراح، قد ترغب األطراف المتعاقدة في أن تنشئ بقدر ما يمكن 

 قل البري الدولي؛وطبقًا للمتطلبات الوطنية، مكاتب أو إجراءات ممرآزة إلدارة بطاقات الن

ويجب على األطراف المتعاقدة أن تقيم إجراءات معجلة إلطالق السراح والتفتيش في حالة  -2
 نقل بضائع حساسة؛

ويجب على األطراف المتعاقدة واالتحاد الدولي للنقل البري اتخاذ جميع الخطوات الالزمة  -3
 المخصصة لشحنات لضمان اإلسراع بإعادة استحداث بطاقات النقل البري الدولي

، ومعها ضمانات بمبلغ محدد يعّبر عن الشحنات المحتمل تعرضها "التبغ/الكحول"
 للمخاطر؛

وتضمن األطراف المتعاقدة، من خالل اللوائح الوطنية المالئمة، أن مكاتب جمارك المقصد  -4
ب  إلى المكاتب الممرآزة أو مكات2أو الخروج تعيد مستندات بطاقة النقل البري رقم 

جمارك المغادرة أو الدخول، بأسرع ما يمكن وفي موعد ال يتجاوز خمسة أيام عمل عقب 
 إنجاز عملية النقل البري الدولي؛

ومن أجل تسهيل الرقابة الجمرآية على شحنات التبغ والكحول، قد ترغب األطراف  -5
رآية المرخص المتعاقدة، وفقًا للممارسات اإلدارية الوطنية، في تحديد عدد المكاتب الجم

 ؛"الكحول/التبغ"لها بقبول بطاقات النقل البري الدولي المخصصة لشحنات 

وتضمن األطراف المتعاقدة أنه في حاالت نقل التبغ والكحول وآذلك البضائع األخرى  -6
الحساسة التي تعّينها السلطات المختصة، سيجري على الفور تقديم معلومات مسبقة عن 

موجب ختم جمرآي، من مكتب جمارك المغادرة أو الدخول إلى نقل مثل هذه البضائع ب
 مكتب جمارك المقصد أو الخروج؛

، تقوم األطراف المتعاقدة بوضع 1975 من اتفاقية النقل البري الدولي، 20وعمًال بالمادة  -7
مواصفات للحدود الزمنية، وبقدر ما يمكن، للطرق التي يجب اتباعها للمرآبات والحاويات 

في حالة النقل بموجب أختام جمرآية، للتبغ والكحول وآذلك البضائع الحساسة البرية 
ومطلوب بإلحاح من األطراف المتعاقدة أن تفرض . األخرى التي تعينها السلطات المختصة

 .عقوبات، وفقًا للقانون الوطني في حالة عدم احترام هذه المواصفات
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، يجب 1975 من اتفاقية النقل البري الدولي، 38وتضمن األطراف المتعاقدة أن أحكام المادة  -8
، ألي 1975تطبيقها، مما يتيح إمكانية االستبعاد المؤقت أو الدائم من عملية هذه االتفاقية 

شخص ُمدان بارتكاب انتهاك خطير ضد قوانين الجمارك الوطنية أو اللوائح المطبقة على 
 النقل الدولي للبضائع؛

ة جميع التدابير الالزمة لتجنب سرقة وإساءة استعمال األختام وتتخذ األطراف المتعاقد -9
الجمرآية، وتعمل على استعمال تكنولوجيات جديدة، مثل حبر خاص أمني للحيلولة دون 

 تزوير األختام الجمرآية؛

وتطلب األطراف المتعاقدة إلى االتحاد الدولي للنقل البري والجمعيات الوطنية الضامنة،  -10
ارم لمعايير وضوابط إدارية عند إصدار بطاقات النقل البري الدولي، بغية توخي تطبيق ص

 التأآد إلى أقصى حد ممكن من آفاءة ونزاهة متعهدي النقل؛

وتكثف األطراف المتعاقدة للمرور العابر تبادل المعلومات واالستخبارات بشأن هذا النظام  -11
الغرض نقاط مرآزية لمكافحة االحتيال وتنشئ لهذا . فيما بينها وفقًا للتشريعات الوطنية

وترسل عناوين هذه النقاط المرآزية، بما في ذلك أرقام الهاتف . داخل السلطات المختصة
والتلفاآس، بأسرع ما يمكن إلى أمانة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا من أجل إعداد 

 .دليل دولي

ة لمقترحات االتحاد الدولي للنقل البري بشأن استحداث تدعو األطراف المتعاقدة إلى إجراء دراسة بعناي
األجهزة اإللكترونية لتبادل البيانات الستعمالها في إدارة بطاقات النقل البري الدولي، التي سترسلها إليها أمانة تلك 

 اللجنة؛

ل تطلب إلى األطراف المتعاقدة في االتفاقية أن تحيط األمين التنفيذي لتلك اللجنة، بحلول أو
 .، علمًا بقبولها القرار الحالي1995يونيه /حزيران

، 1975تطلب إلى هذا األمين التنفيذي إحاطة جميع األطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي، 
 .علمًا بما تم من قبول هذا القرار
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 49قبلت البلدان التالية القرار رقم 

 

 بيالروس النمسا

 بلغاريا بلجيكا

 مهورية التشيكيةالج آرواتيا

 فنلندا إستونيا

 ألمانيا فرنسا

 هنغاريا اليونان

 آيرلندا ) اإلسالمية-جمهورية (إيران 

 األردن إيطاليا

 لكسمبرغ ليتوانيا

 النرويج هولندا

 البرتغال بولندا

 االتحاد الروسي رومانيا

 سلوفينيا سلوفاآيا

 السويد إسبانيا

 ترآيا سويسرا

 التفيا المملكة المتحدة

 االتحاد األوروبي مركالدن
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 /∗أمثلة عن أفضل الممارسات -5

 مقدمة 5-1

إن أمثلة أفضل الممارسات التي أعدتها الفرقة العاملة المعنية بالمسائل الجمرآية المؤثرة على النقل 
لبري الدولي والتابعة للجنة االقتصادية ألوروبا في األمم المتحدة والتي اعتمدتها اللجنة اإلدارية التفاقية النقـل ا

ينبغـي التمييز بينها وبين التعليقات أو غيرها من الممارسات الموصى بهـا والتي اعتمدتـها الفرقـة العاملـة أو 
وهذه األمثلة عن أفضل الممارسات ترد في آتيب ). 47، الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/59. (اللجنة اإلدارية

أو في تلك /تفاقية في البلدان التي انضمت حديثا إلى االتفاقية والنقل البري الدولي بهدف تيسير تطبيق أحكام اال
 .البلدان التي تجري فيها عمليات النقل البري الدولي منذ عهد قريب

 إجراءات إنهاء عملية النقل البري الدولي 5-2

 أو بلد ينبغي تقديم البضائع وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بها إلى مكتب جمارك البلد المقصود -1
غير أنه من الممكن لمكتب الجمارك المعني باألمر، بناء . في أيام وساعات العمل المعتادة) في الطريق(المغادرة 

 .على طلب ونفقة الطرف المعني، قبول تقديم الوثائق المذآورة خارج أيام وساعات العمل المعتادة

 ):في الطريق(درة يتعين على مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغا -2

 التحقق، إذا لزم األمر، من الوثائق ومقصورات الشحن والبضائع الموجودة بداخلها؛ -

 تسجيل بطاقة النقل البري الدولي؛ -

 من 28 إلى 24إصدار شهادة بانتهاء عملية النقل البري الدولي باستكمال البنود من  -
  من بطاقة النقل البري الدولي؛2الورقة رقم 

  ونزعها من بطاقة النقل البري الدولي؛2مال أرومة الورقة رقم استك -

                                                           
 من 9الفقرة  ( من اتفاقية النقل البري الدولي5 الفقرةباالمتثال للتوصيات الواردة في قانونيا  ملزمة أن األطراف المتعاقدة غير ة بالمالحظ والجدير/∗  

 ).TIRExB/REP/29 الوثيقة
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تدوين انتهاء عملية النقل البري الدولي في نظام مراقبة دولي معتمد، مثل نظام  -
SAFETIR 20 الذي يستخدمه االتحاد الدولي للنقل البري طبقا للتوصية المؤرخة في 

عمًال بأحكام (دارية للنقل البري الدولي  الصادرة عن اللجنة اإل1995أآتوبر /تشرين األول
 ).  من االتفاقيةمكررة 42المادة 

 من بطاقة النقل البري الدولي، يمكن لمكتب الجمارك في البلد 2 واألرومة رقم 2وفيما عدا الورقة رقم  -3
البري الدولي إصدار وثائق إضافية إلى الشخص الذي يقدم بطاقة النقل ) في الطريق(المقصود أو بلد المغادرة 

آما يمكنه أيضا استخدام وسائل ) آالمصادقة مثالً، بناء على طلب صاحب العالقة، على إيصال مستكمل مسبقًا(
أخرى للتحقق وذلك لتيسير عملية التعرف إلى األختام الجمرآية المزيفة الموسومة في بطاقات النقل البري 

 في 2ت الجمرآية أن تتحقق من صحة األرومة رقم ولكشف أية مخالفة في أسرع وقت يحق للسلطا. الدولي
. أو لدى مغادرتها أراضي البلد/بطاقة النقل البري الدولي وأية وثيقة إضافية أخرى أثناء رحلة عودة المرآبة و

 .وينبغي القيام بعمليات التحقق هذه في أسرع وقت ممكن
 

 :مالحظة

لسلطات الجمرآية بشأن عدم تصفية عمليات آثيرًا ما يستصعب أصحاب الشأن الرد على استفسارات ا
 أعاله ال تشكل برهانًا على انتهاء عملية النقل البري 3ولئن آانت الوثائق المذآورة في الفقرة . النقل البري الدولي

وفي ظل نظام النقل البري الدولي تتلقى . الدولي فإنها قد تكون مفيدة على األقل في عملية الرد على االستفسارات
، ولكن عليها بعدئذ إحالة هذه األرومة إلى الرابطة الوطنية، ومن ثم ال 2يئة المتعهدة بالنقل أرومة الورقة رقم اله

آما أن تدوين عمليات للنقل البري الدولي، آما يظهر في نظام . يبقى لديها أي وثيقة تبرزها في حالة أي استفسار
ه االتحاد الدولي للنقل البري طبقًا ألحكام التوصية  الذي يستخدمSAFETIRمراقبة دولي معتمد مثل نظام 

عمال بأحكام المادة ( الصادرة عن اللجنة اإلدارية النقل البري الدولي 1995أآتوبر / تشرين األول20المؤرخة في 
 .، يمكن أيضا قبوله بوصفه برهانا على انتهاء عملية النقل البري الدولي) من االتفاقيةمكررة 42

 تصفية عمليات النقل البري الدوليإجراءات  5-3

ينبغي لمكاتب الجمارك التي تتناول بطاقات النقل البري الدولي أن تمسك سجالت مستقلة لبطاقات النقل  -1
 .البري الدولي
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 من بطاقة النقل 1االحتفاظ بالورقة رقم ) في الطريق(ينبغي لمكتب جمارك بلد المغادرة أو الدخول  -2
مخصصة "، ينبغي اإلشارة في الخانة التي تحمل عنوان 2يرًا لعملية إعادة الورقة رقم وتيس. البري الدولي

متبوعًا باالسم والعنوان ..." ينبغي إعادة هذه الورقة إلى : " النص التالي2من الورقة رقم " لالستعمال الرسمي
ي أو إلى هذا المكتب، حسبما بواسطة مكتب مرآز( إليه 2الكامل لمكتب الجمارك الذي ينبغي إعادة الورقة رقم 

 .وينبغي قدر اإلمكان إدراج هذا النص بواسطة ختم طباعة وينبغي أن يكون ميسور القراءة). يكون مالئمًا

 تحتوي 1 من الورقة رقم 22التحقق من أن الخانة ) في الطريق( لمكتب جمارك بلد المغادرة أو الدخول ينبغي -3
 .، وذلك تيسيرا إلجراءات التحقيق)في الطريق(لمقصود أو بلد المغادرة فعالً على اسم مكتب جمارك البلد ا

أن يبلغ مسبقًا مكتب جمارك بلد ) في الطريق(يمكن لمكتب الجمارك في بلد المغادرة أو الدخول  -4
عن إرسال البضائع المحمولة بمقتضى نظام النقل البري الدولي وذلك درءا ) في الطريق(الوصول أو المغادرة 

 .ي تزييف أو خداع في عملية انتهاء النقل البري الدوليأل

أن ينزع ويرسل دون تأخير ) في الطريق(يتعين على مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة  -5
 الذي يحتوي 2بعد انتهاء عملية النقل البري الدولي ذلك الجزء من الورقة رقم ) في غضون خمسة أيام عمل(

مخصصة لالستخدام "، إلى مكتب الجمارك المذآور في الخانة التي تحمل عنوان 28 إلى 18من على الخانات 
 .، وذلك بواسطة مكتب الجمارك المرآزي أو إلى هذا المكتب، حسبما يكون مالئمًا"الرسمي

، إلى د مكتب الجمارك في البلد المقصود، اعتبارا من انتهاء عملية النقل البري الدولي ودون تأخيرويعم -6
إتاحة جميع المعلومات المتصلة بانتهاء عملية النقل البري الدولي المدرجة في نظام مراقبة دولي معتمد، مثل نظام 

SAFETIR 1995أآتوبر / تشرين األول20 الذي يستخدمه االتحاد الدولي للنقل البري، طبقا للتوصية المؤرخة في 
 ). من االتفاقيةمكررة 42عمالً بأحكام المادة (ي الصادرة عن اللجنة اإلدارية للنقل البري الدول

 من 2ومن الممكن قبول رسالة إلكترونية أو بواسطة الفاآس تتضمن البيانات الواردة في الورقة رقم  -7
 بالبريد 2بطاقة النقل البري الدولي وذلك بمثابة تأآيد النتهاء عملية النقل البري الدولي، بدًال من إعادة الورقة رقم 

إلى مكتب جمارك بلد ) في الطريق(من مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة ) و الستمارة عودةأ(
 ).في الطريق(المغادرة أو الدخول 
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 أعاله، أو لدى استالم رسالة إلكترونية أو بواسطة 5 المذآورة في الفقرة 2ولدى استالم الورقة رقم  -8
أن ) في الطريق(ه، يتعين على مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول  أعال7الفاآس آما ذآر في الفقرة 

 من 1يعمد دون تأخير إلى مقارنة البيانات الواردة فيها مع تلك البيانات المتصلة بذلك والواردة في الورقة رقم 
 .ه أعال2بطاقة النقل البري الدولي، والتي يكون قد احتفظ بها طبقا لما ورد في الفقرة 

وفي حال تعدد مكاتب جمارك بلدان المغادرة والبلدان المقصودة، تطبق اإلجراءات الموصوفة أعاله  -9
 .تغيير ما يلزم تغييرهمع 

عن مكتب الجمارك المذآور في ) في الطريق(ختلف مكتب جمارك البلد المقصود أو بلد المغادرة وإذا ا -10
 . يتعين على المكتب األول أن يعلن المكتب الثاني بذلك دون تأخير من بطاقة النقل البري الدولي،2الورقة رقم 

في (وحرصًا على آشف أو درء حاالت التزييف، يتعين على مكتب جمارك بلد المغادرة أو بلد الدخول  -11
، بصرف النظر عن الحاالت التي يشتبه بها، أن يتحقق الحقا )والمكتب المرآزي إذا اقتضى األمر) (الطريق
 . في آل شهر6 المعادة وذلك بمعدل واحدة في األلف ولكن ليس أقل من 2قة عشوائية من الورقات رقم وبطري

يتعين على السلطات الجمرآية أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لحماية اتصاالتها وسجالتها وملفاتها  -12
 .وغير ذلك من آل استخدام زائف وأن تحول دون إرسال تأآيدات آاذبة بالتصفية

 إجراءات التحقيق 5-4

تصف الجداول المدرجة أدناه بصورة مقتضبة إجراءات التحقيق الموصى باتباعها من جانب مكاتب  -1
، أو )في الطريق(، أو البلدان المقصودة أو بلدان الخروج )في الطريق(الجمارك في بلدان المغادرة أو الدخول 
 .من جانب المكتب المرآزي للجمارك

 يبين إجراءات التحقيق التي ينبغي تطبيقها في إطار الجماعة األوروبية إذا لم ُترسل 1م والجدول رق -2
 ).في الطريق( إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج 2الورقة رقم 

 يبين إجراءات التحقيق التي ينبغي تطبيقها في االتحاد الروسي إذا لم يتسلم مكتب 2والجدول رقم  -3
تأآيدا، بالبريد اإللكتروني أو بالفاآس، بوصول البضائع ) في الطريق(ك في بلد المغادرة أو بلد الدخول الجمار

 ).في الطريق(إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج 
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 1الجدول 
 )الجماعة األوروبية(

 
التدابير الواجب اتخاذها من جانب مكتب 

 )العبور(ول الجمارك في بلد المغادرة أوالدخ
 البضائع غير الحساسة

 )بتقدير السلطات المختصة(
 البضائع الحساسة

 )بتقدير السلطات المختصة(

االستعالم لدى مكتب الجمارك في البلـد ) 1(
 )في الطريق(المقصـود أو بلد الخروج 

 في 2عدم إرسال الورقة رقم 
 غضون ثالثة أشهر

 في 2عدم إرسال الورقة رقم 
 غضون شهر واحد

التحقق من وجود ملف بشأن انتهاء عملية ) 2(
النقـل البري الدولي في نظام مراقبة دولي 

 الذي يستخدمه SAFETIRمعتمد، مثل نظام 
 االتحاد الدولي للنقل البري

في آن واحد مع التدبير 
 المذآور أعاله

في آن واحد مع التدبير 
 المذآور أعاله

حتمال إعالم الرابطة الوطنية الضامنة با) 3(
 )إخطار مسبق(عدم االلتزام 

في آن واحد مع التدبير 
 المذآور أعاله

في آن واحد مع التدبير 
 المذآور أعاله

إرسال التذآير إلى هيئة المراقبة في مكتب ) 4(
في (الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج 

 )الطريق

 )1(شهر واحد بعد الخطوة  )1(ثالثة أشهر بعد الخطوة 

نذار الرابطة الضامنة وصاحب بطاقة إ) 5(
النقل البري الدولي بأن العملية لم تنته أو أنها 

 انتهت مع تحفظات

 )4(شهر واحد بعد الخطوة  )4(ثالثة أشهر بعد الخطوة 

في حدود اإلمكـان، مطالبة الشخص أو ) 6(
 األشخـاص المسؤولين بالدفع

 )5(وة ثالثة أشهر بعد الخط )5(ثالثة أشهر بعد الخطوة 

 )6(شهر واحد بعد الخطوة  )6(شهر واحد بعد الخطوة  إرسال طلب بالدفع إلى الرابطة الضامنة) 7(

 
 :مالحظة

يتعين على المكتب المسؤول عن التحقيق أن يعلم، في غضون ثالثة أشهر، صاحب بطاقة النقل البري 
ن البرهان على انتهاء عملية النقل البري الدولي أو الرابطة الضامنة عن قبوله أو عدم قبوله ألشكال أخرى م

الدولي وآذلك عن تلك الحاالت التي يكون فيها المكتب إبان ذلك قد تمكن من تصفية العملية قيد النظر بأساليبه 
 ).العثور على شهادة انتهاء العملية مثًال(الخاصة 
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 2الجدول 
 )االتحاد الروسي(

 
 التدابير الواجب اتخاذها من جانب

 ت الجمرآيةالسلطا
 شروط
  التطبيق

 السلطة الجمرآية
  المسؤولة

إرسـال إخطــار خطي إلى مكتب الجمارك في ) 1(
بعـدم ) في الطريق(بلد المغـادرة أو بلد الدخول 
 يومــًا من انتهاء 15تقديم البضائع في غضون 
 المهلة المخصصة لتسليمها

لم تعرض البضائــع على 
مكتب الجمارك في البلد 

في (صـود أو بلد الخروج المق
خــالل المهلـة ) الطريق

 المخصصة لتسليمها

مكتـب الجمارك في البلد 
في (المقصود وبلد الخروج 

 )الطريق

إرسـال تذآير إلى مكتــب الجمارك في البلد ) 2(
 )في الطريق(المقصود أو بلد الخروج 

بالبريــد (عـدم استالم التأآيد 
لعـدم ) اإللكتروني أو خطيًا

تقديم البضائع لدى مكتب 
الجمـارك في البلد المقصود أو 

 )في الطريق(بلــد الخـروج 

مكتب الجمارك في بلد 
في (المغادرة أو بلد الدخول 

 )الطريق

التحقق من وجود معلومـات بشأن انتهاء عملية ) 3(
النقل في نظـام مراقبة دولي معتمد، مثل نظــام 

SAFETIRدولي للنقل  الذي يستخدمه االتحاد ال
 البري

استالم إخطار خطي بعـدم 
تقديم البضائع إلى مكتب 

الجمارك في البلد المقصود أو 
 )في الطريق(بلد الخروج 

مكتب الجمارك في بلد 
في (المغادرة أو بلد الدخول 

أو مكتب الجمارك ) الطريق
 المرآزي

المبادرة في إجراءات التحقيق بشأن مخالفة ) 4(
 األنظمة الجمرآية

ستالم إخطار خطي بعدم تقديم ا
البضائع إلى مكتب الجمارك 

في البلد المقصود أو بلد 
 )في الطريق(الخروج 

مكتب الجمارك في بلد 
في (المغادرة أو بلد الدخول 

 )الطريق

أو صاحب /إعالم الهيئة المتعهدة بالنقــل و) 5(
بطاقة النقــل البري الدولي بإجـراءات التحقيق 

الفـة األنظمة الجمرآيـة، إما الجارية بشأن مخ
بإرسال نسخـة من الملف، أو بإرسال هذا الملف 

 إلى الممثل المعتمد لدى الهيئة المتعهدة بالنقل

تحريك إجراءات التحقيــق 
 بشأن مخالفة األنظمة الجمرآية

مكتـب الجمارك في بلد 
في (المغادرة أو بلد الدخول 

 )الطريق

ائق التي يمكــن االهتمام بصفة خاصة بالوث) 6(
تقديمهـا برهانًا على التصفية حسب الوصول، 
والتحقق من أن المستلم المحتمـل للبضائع لم 

 يخالف األنظمة الجمرآية

تقديم مثل هذه الوثائق من ِقبل 
 األشخاص المعنيين باألمر

مكتب الجمارك في بلد 
في (المغادرة أو بلد الدخول 

بالتنسيق مع مكتب ) الطريق
في البلد المقصود الجمارك 

في (أو بلد الخروج 
 )الطريق

حساب مبلغ الضرائب والرسوم الجمرآية ) 7(
المستحقة بما في ذلك الفوائد القانونية، ثم استيفاء 

طلب بالدفع ُيرسل إذا أمكن إلى الهيئة المتعهدة 

ك إجراءات التحقيق تحريــ
 بشأن مخالفة األنظمة الجمرآية

مكتـب الجمارك في بلد 
في (المغادرة أو بلد الدخول 

 )الطريق
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 التدابير الواجب اتخاذها من جانب
 ت الجمرآيةالسلطا

 شروط
  التطبيق

 السلطة الجمرآية
  المسؤولة

أو صاحب بطاقة النقل البري الدولي، أو /بالنقل و
 تقدَّم إلى ممثله المعتمد

إرسال المطالبة بالدفع وجميع الوثائق ذات ) 8(
الصلة إلى الهيئة المرآزية المسؤولة عن مراقبة 
تطبيق نظام النقل البري الدولي في البلد المعني 

 باألمر

ة الهيئة المتعهدة عدم استجاب
أو أي شخص آخر (بالنقل 

بالمطالبة بالدفع ) معني باألمر
 في غضون مهلة شهر واحد

مكتب الجمارك في بلد 
في (المغادرة أو بلد الدخول 

 )الطريق

إخطار الرابطة الوطنية الضامنة، ثم تقديم ) 9(
مطالبة بالدفع طبقًا ألحكام اتفاقية النقل البري 

 الدولي

ة الهيئة المتعهدة عدم استجاب
أو أي شخص آخر (بالنقل 

 بالمطالبة بالدفع) معني باألمر

 المكتب المرآزي للجمارك

إذا دعا األمر، سحب اإلخطار أو المطالبة ) 10(
 بالدفع في غضون ثالثة أشهر

اقتناع المكتب المرآزي 
ببرهــان التصفيــة حسب 

 الوصول

 المكتب المرآزي للجمارك

طة الوطنية الضامنة في غضون إبالغ الراب) 11(
 ثالثة أشهر

تبّين أن البرهان المذآور أعاله 
 غير آاٍف

 المكتب المرآزي للجمارك

إرسال البيانات ذات الصلة ببطاقات النقل ) 12(
البري الدولي المعلقة بالبريد اإللكتروني إلى 

 يومًا من 30الرابطة الضامنة وذلك في غضون 
إخطار (ليم البضائع انتهاء المهلة المخصصة لتس

ينبغي تحديث قائمة بطاقات ). مسبق شبه رسمي
 النقل البري الدولي هذه بانتظام

استخدام نظم تبادل البيانات 
 المحوسبة

مكتب الجمارك المرآزي 
 أو أي مكتب جمارك آخر

 
 :مالحظة

لنقل البري يتعين على المكتب المسؤول عن التحقيق أن يعلم، في غضون ثالثة أشهر، صاحب بطاقة ا
الدولي أو الرابطة الضامنة بقبوله أو عدم قبوله باألشكال األخرى من البرهان على انتهاء عملية النقل البري 
الدولي وآذلك عن تلك الحاالت التي يكون المكتب إبان ذلك قد تمكن من تصفية العملية قيد النظر بأساليبه 

 ).العثور على شهادة انتهاء العملية مثًال(الخاصة 

فيما يلي أدناه ثمة نموذج مقترح لعملية تحقيق وآذلك رسالة تذآير نموذجية آي تستخدمها السلطات  -4
 .الجمرآية



 - 268 - الممارسات أفضل

 نموذج بيان تحقيق
  بيان تحقيق-بطاقة النقل البري الدولي 

 
 )في الطريق(ُيمأل هذا الجزء من ِقبل مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول  -أوًال 

 )في الطريق(بلد الخروج /مكتب جمارك البلد المقصود -باء 
  

 بطاقة النقل البري الدولي رقم -ألف 
  مرفقة1نسخة من الورقة رقم  

 رقـم تسجيل المرآبة أو اسم السفينة، حسب -دال 
 مقتضى الحال 

 )في الطريق(بلد الدخول /مكتب جمارك بلد المغادرة -جيم 
 )العنوان الكامل+ االسم ( 

 :في حدود معرفة مكتب الجمارك هذا، فإن الشحنة -ء ها 

  )اليوم والشهر والسنة( بتاريخ ..............................................ُعرضت على -1 

 )اليوم والشهر والسنة( بتاريخ ..................................................... ُسلمت إلى-2 

  :إليه البضاعة صاحب بطاقة النقل البري الدولي ليس بإمكانه أن يعلمنا بما آلت -3 

 :المكان والتاريخ :التوقيع :الخاتم

 )في الطريق(بلد الخروج /ُيمأل هذا الجزء من ِقبل مكتب الجمارك في البلد المقصود -ثانيًا 
 طلب معلومات إضافية 

 :تزويدنا بما يلي) في الطريق(الدخول /تيسيرًا ألغراض التحقيق يرجى من مكتب الجمارك في بلد المغادرة
 وصف دقيق للبضائع -1 
 CMRنسخة من رسالة عقد النقل بموجب اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي  -2 
 :الوثائق أو المعلومات التالية -3 

 :المكان والتاريخ :التوقيع :الخاتم

  )في الطريق(الدخول /ي بلد المغادرةُيمأل هذا الجزء من ِقبل مكتب الجمارك ف -ثالثًا 
 رد على طلب المعلومات اإلضافية 

 المعلومات أو نسخ أو أصول الوثائق المطلوبة مرفقة طيًا -1 
 المعلومات أو نسخ أو أصول الوثائق المذآورة أعاله ليست في حوزتنا -2 

 :ريخالمكان والتا :التوقيع :الخاتم

 )في الطريق(بلد الخروج /هذا الجزء ُيمأل من ِقبل مكتب الجمارك في البلد المقصود -رابعًا

  مرفقة طيًا1؛ وثمة نسخة موثقة حسب الوصول بالورقة                   رقم )اليوم والشهر والسنة( ُأرسلت بتاريخ 1الورقة رقم  -1 
 ، موثقة حسب األصول، مرفقة طيًا بهذا اإلخطار2لورقة رقم ا -2 
 وقت ممكن  في أقرب1 أو نسخة عن الورقة رقم 2عمليات التحقيق جارية وسوف نرسل إليكم الورقة رقم  -3 
 لقد ُعرضت الشحنة في هذا المكتب دون أن تكون مصحوبة بالوثائق ذات الصلة -4 
 لم تقدَّم هنا ال الشحنة وال بطاقة النقل البري الدولي؛ وال يمكن الحصول على أية معلومات بشأنها -5 

 :المكان والتاريخ :التوقيع :الخاتم

└──┴──┴──┘  DD MM YY 
└──┴──┴──┘  DD MM YY )اسم وعنوان الشخص أو المؤسسة( 

└─┴─┴─┘  DD MM YY 

└─┴─┴─┘
   1      2      3 
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 نموذج رسالة تذآير
  رسالة تذآير-بطاقة النقل البري الدولي 

 
 )في الطريق(الدخول /مكتب جمارك المغادرة -أوًال

 )االسم والعنوان( 

 السلطة المقصودة بالتذآير -ثانيًا 

 )االسم والعنوان( 

  رقم/المرجع -ثالثًا 
 

 )الرقم والتاريخ(بطاقة النقل البري الدولي  -رابعًا 
 

 )الرقم والتاريخ(إخطار بالتحقيق  -خامسًا 

 

 )في الطريق (بلد الخروج/تفاصيل، إن وجدت، بشأن مكتب جمارك البلد المقصود -سادسًا 

 

 أية معلومات إضافية -سابعًا 

 

 - تابع خلف الصفحة - 

 لم نتلق حتى اليوم أي رد على اإلخطار بالتحقيق المذآور أعاله -ثامنًا 

 الرجاء إعالمنا بما آلت إليه التحقيقات الجارية 

 

 رد السلطة المقصودة -تاسعًا 

 

 - تابع خلف الصفحة - 

 

 .....................................................بتاريخ   ، .................................................ُحرر في 

 

 

  الخاتم  التوقيع  

 

  من بطاقة النقل البري الدولي1نسخة من الورقة رقم  :المرفقات
 نسخة من اإلخطار بالتحقيق  
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 قائمة بالوثائق الواجب تقديمها برهانًا على عدم التصفية 5-5

ئق نقطتين وبصفة عامة ينبغي أن تشمل هذه الوثا. ال بد من تزويد وثائق أساسية لدعم المطالبة بالدفع -1
 :اثنتين على وجه الخصوص

 .األسباب الموجبة لوقوع المسؤولية على عاتق الرابطة الوطنية الضامنة )أ(

 .مبلغ الضرائب والرسوم الجمرآية المستحقة على الرابطة الوطنية الضامنة )ب(

 :وألغراض تبرير المطالبة بالدفع، يبدو أن الوثائق التالية آافية -2

، مستوفاة ومختومة حسب األصول من جانب السلطات 1 رقم نسخة من الورقة -
الجمرآية برهانًا على وقوع المسؤولية على عاتق الرابطة الوطنية الضامنة عمًال بأحكام 

  من االتفاقية؛8 من المادة 4الفقرة 

 من المادة 7الوثائق التي تبرهن على أن السلطات الجمرآية قد طبقت فعًال أحكام الفقرة  -
مثال ذلك نسخة عن الرسالة المسجلة التي ُأرسلت إلى صاحب بطاقة النقل ( االتفاقية  من8

 ؛)البري الدولي مخطرة إياه بالمطالبة بالدفع

من جانب السلطات الجمرآية تعدد فيه العناصر الرئيسية للمخالفة ) رسالة(بيان خطي  -
نتهاء عملية النقل البري المرتكبة، بما في ذلك األسباب التي توضح أن البراهين على ا

 الدولي حسب األصول، آما هي مقدمة من األشخاص المعنيين، يبدو أنها غير آافية؛

أعاله، ُيستحسن إيراد حساب مفصل للضرائب والرسوم الجمرآية، بما ) ب(1ومن أجل استيفاء النقطة  -3
 .في ذلك تحديد القيمة الجمرآية للبضائع والمعدالت المطبقة
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مكاتب عند ي قدُ َتَطلَّب ت اّلبطاقات النقل البري الدولي خالف ،المعلومات و الّتوثيق 5-6
 عملية النقل البري الدولي بخصوص على الطريقالجمارك 

 البري الدولي،بطاقة النقل  أساسا الّطريق أن تستخدم على مكاتب الجمارك ، توصىالمراقبةألغراض 
عملية مرور  ّتوثيق إضافّي بخصوص تستدعيحيث المراآز الجمرآية . لعبور جمرآي اتكون إعالنو التي 
. البريةمرآبات بالالبضائع و بف يتتعّرلل الالزمةمعلومات ال أآثر من يشترط هنا ما هون ل ، الّطريقعلى عابر

على و  النقل الدولي،في اّتفاقّيات التي حددت  البات المناسبةالمطينبغي أن تبني الّسلطات الجمرآّية مطالبهم على 
حّدد ت و ينبغي أن 1956مايو /أيار 19 بتاريخ) CMR (الشحن الدولي للبضائع على البر عقد إتفاقية ،سبيل المثال

حظة شحنة مال( الّنقل الت متعهديآالو في الّتوثيق العادّي ة المتاحتلكمعلومات إلى الالّسلطات الجمرآّية طلب 
 )2ملحق ال و TRANS/WP.30/212 من الوثيقة 21فقرة ال) ( إلخوردت إن الشحن؛ قائمة ؛)CMR(ل

 الوطنية جمعيات والالمختصة من أجل تحسين االتصال بين السلطات الوطنية توصيات 5-7
 الضامنة

  تحديد بها،لمعمولا األطراف المتعاقدة، وفقًا ألحكام التشريعات الوطنية واإلجراءات صالحيات من -1
 ومن أجل ،لكن. وىاشكال النظر في إجراءات إلى الرابطة الوطنية الضامنة خالل الرسائل الموجهةمحتوى 

 المختصة والجمعيات طبيعة المخالفة المزعومة ومبلغها وتبريرها، فإن السلطات سوء تفاهم بشأنتفادي أي 
 األقل على تشير بقدر مارسائلها مختلف راض وتحديث  المتعاقدة مدعوة إلى استعلألطرافالوطنية الضامنة 

 للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدوليالنقل الدولي الجمرآية بشأن تفاقية االالمراحل التي تعترف بها إلى 
 ).أدناهانظر الجدول  (التالية، المعلومات الدنيا قدر اإلمكان ممارساتها وتتضمن، أفضلأو ترد في وصف /و

 : ُتقر بها اتفاقية النقل البري الدولي هيالتي مراحلوال -2

 النقل البري الدولي، يجب على بطاقة عام من تاريخ قبول في غضون مدة: اإلخطار )أ(
 النقل البري الدولي، أن تخطر بطاقة تفرج عنالسلطات المختصة للطرف المتعاقد، التي لم 

 ؛) من االتفاقية11 ةالماد من 1الفقرة  (اإلفراج بعدم الجمعية آتابًة
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 بين ثالثة شهور وعامين بعد تاريخ تتراوح المختصة مدةلسلطات أمام ا:  بالدفعالمطالبة )ب(
عن تلك أو أن شهادة اإلفراج ( الدولي البريعملية النقل عن  اإلفراج بعدم الجمعيةإخطار 
إلى الجمعية مطالبة  خاللها تقدمل، ) الحصول عليها بطريقة خاطئة أو احتياليةتمقد العملية 

 ). من االتفاقية11 من المادة 2الفقرة  (بتسديد المبالغ

 : أفضل ممارسة بوصفهما يليمختلفة  االلتزامات القانونية، اعتمدت أطراف متعاقدة لهذه واستباقًا -3

 ُيعتبر مطلبًا قانونيًا، فقد أصبح إجراًء الرغم أن اإلخطار المسبق :  المسبقاإلخطار )أ(
الضامنة في أبكر مرحلة ممكنة الجمعية  إخطار المتعاقدة به لدى مختلف األطراف معموًال

 الطريق، داعية على أو الدخول للمغادرة الجمرآيمكتب ال إلىعد  لم ُي2بأن المستند رقم 
 التي ، هذه الرسالةوتوجه.  النقل البري الدوليعملية إلى تقديم دليل عن استكمال اإياه

اإلخطار الذي يجري وفقًا للفقرة ب المساس دون، " المسبقاإلخطار"ة عرف بعبارتأصبحت 
لكن، نظرًا إلى أن جميع األطراف المتعاقدة ال تطبق هذا .  من االتفاقية11 المادة من 1

أو في الوقت ذاته، فإن درجة االمتثال للعناصر الموصى بها / بالطريقة ذاتها والمفهوم
 الوطنية والجمعياتى األطراف المتعاقدة وتوَص. ين بلد وآخر أن تتباين تباينًا شديدًا بيمكن

 .7-5بمراعاة ذلك عند تطبيق أفضل الممارسات الواردة في الفصل 

-5 باالمتثال للتوصيات الواردة في الفقرةقانونيا  ملزمة أن األطراف المتعاقدة غير ة بالمالحظوالجدير -4
 الوطنية الضامنة إال والجمعياتألطراف المتعاقدة ل المختصةلسلطات بين اُتَتبادل  رسالة أية شرعية تحدد وال .7

 . البري الدولي والتشريعات الوطنيةالنقلأحكام اتفاقية 

لألطراف المتعاقدة التابعة  الوطنية الضامنة والجمعياتى سلطات الجمارك وَص ُتعامة، وبصفة -5
 :يلي بما

  للنقل البري الدولي؛ةواحد بطاقة على نموذج رسالة في آل االقتصار -

، من أية قدر اإلمكان بتحقيقات، القيام، وبخاصة قبل األوقات في جميع االستفادة -
 مثل نظام النقل البري الدولي المأمون مأذون،معلومات متوفرة في نظام مراقبة دولي 

 .البريالذي يشرف عليه االتحاد الدولي للنقل 
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 األول الجدول
  الوطنية الضامنةإلى الجمعياتالسلطات المختصة  الموجهة من لةاراسالت الفعلمبها ل الموصى العناصر

 
 المسبق ارـاإلخط إصدار الرسالة عند آلما توّفرت الواجب إدراجها، البيانات 

 اإلفراج بعدم
 الجمعيةالموجه إلى 

 الضامنة
 )أفضل ممارسة(

 بعدم ارـخطاإل
الموجه  اإلفراج

 الجمعيةإلى 
 الضامنة

 )1-11المادة (

 الجمعية مطالبة
ة ــامنـالض

 بالتسديد
 )2-11المادة (

 √ √  1 √   التاريخ والمرجع بخط واضح ومقروء آتابة 1
 النقل بطاقةآلما توفر في ( وعنوان ورقم الهوية الوحيد اسم، 2

  النقل البري الدولي بطاقة صاحبل )البري الدولي
√ √ √ 

 √ √ √ )  وثمانية أرقامحرفان( النقل البري الدولي بطاقة رقم 3
 √ √ √  النقل البري الدولي بطاقة قبول الجمارك تاريخ 4
 √ √ √ )ريرالتب( بنود المخالفة والمراجع القانونية أهم 5
عند (الرد والتاريخ األقصى الموصى به للرد /اإلرجاع عنوان 6

 ) االقتضاء
√ √ √ 

 √ √ √  1 من المستند رقم نسخة 7
 الجمعياتالموصى بتقديمها من جانب /ات الممكنة المستندقائمة 8

 من الجدول الثاني، 5 البند في المشار إليها بالصيغةالوطنية، 
  المتعلقة بالشخصالمستنداتوتشمل، عند اإلمكان، 

 األشخاص اآلخرين المسؤولين مباشرة /المسؤول

√ √ - 

 عند أو الرفضاإلقفال  على الوثائق المقدمة، مثل القبول أو الرد 9
  2االقتضاء

- √ - 

 النقل البري الدولي بطاقة إلى إخطار صاحب اإلشارة 10
 )1-11-0 و7-08 التفسيريةالمالحظات (

- √ √ 

األشخاص / المسؤول من الشخصالتسديدطلب إلى  اإلشارة 11
 إذا توفرت، )7-8المادة (ه أو نسخة من/والمسؤولين مباشرة 

- √ √ 

 منه أو نسخة/ الضامنة وللجمعيةسبق  إلى اإلخطار الماإلشارة 12
 إذا توفرت

- √ - 

 √ - - هأو نسخة من/ الضامنة والجمعيةإخطار إلى  اإلشارة 13
خر من الصكوك آ  نوع إلى اتفاق الضمان القائم أو أياإلشارة 14

 القانونية
- - √ 

 - √ -  إلى المبلغ اإلرشادي للمطالبة المحتملةاإلشارة 15
ل للرسوم والضرائب الجمرآية، بما في ذلك  المفصالحساب 16

 المطبقة والمعدالت التعريفية للسلع،تحديد القيمة الجمرآية 
 التسديدوأسعار الفائدة المنطبقة عند التخلف عن 

- - √ 

 √ - - )3-11المادة  (التسديد آجال 17
 √ - - التسديد تفاصيل 18
 √ - - المحتمل تتعلق بإجراءات الطعن معلومات 19

                                                           
  الموصى به؛العنصر = √   1
 قررت عدم السلطاتالمعلومات التي تفيد بأن  = اإلقفال؛ سابقةفي مرحلة  الجمعية التي قدمتها المعلومات السلطات قبولتأآيد  = القبول   2

في مرحلة  الجمعية التي قدمتها المعلومات بأن السلطات لم تقبل تفيدالمعلومات التي =  الملف؛ الرفض وإقفالمتابعة المخالفة المزعومة 
  أسباب الرفض؛ذلكسابقة، بما في 
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 الثاني الجدول
 السلطات المختصةإلى  الوطنية الضامنة الموجهة من الجمعيات ةلا الفعللمراسالت بها الموصى العناصر

 
ار ـ اإلخطعلى رد إصـدار الرسالةد ـ عنآلما توّفرت الواجب إدراجها، البيانات 

المسبق بعدم اإلفراج 
 الجمعيةالموجه إلى 

 الضامنة
 )أفضل ممارسة(

خطار  اإلعلى رد
راج ـدم اإلفـبع

الموجه إلى 
 الضامنةالجمعية 

 )1-11المادة (

 المطالبة على رّد
 ة الموجهبالتسـديـد

 الجمعيةى ـإل
 الضامنة

 )2-11المادة (
 √ √ √  ومقروء التاريخ والمرجع بخط واضح آتابة 1
 النقل بطاقةآلما توفر في ( وعنوان ورقم الهوية الوحيد اسم 2

  النقل البري الدولي بطاقة حبلصا) البري الدولي
√ √ √ 

 √ √ √ ) أرقامحرفان وثمانية ( النقل البري الدولي بطاقة رقم 3
 √ √ √ اإلرجاع عنوان 4
  النظامي لعملية النقل البرياالستكمال التي تبين الوثائق 5

 :، مثلالمعنيةالدولي 
لي بنهاية عملية النقل البري الدورسمي  شهادة أو تأآيد أية

 عملية النقل التي أنجزها طرف متعاقد آخر نفسالتي تغطيها 
خضوع  أو تأآيد المعنيةعقب عملية النقل البري الدولي 

 السلع المعنية إلى إجراءات جمرآية أخرى أو نظام آخر من
 الجمرآية، مثل التخليص الجمرآي لالستعمال المراقبة نظم

 المنزلي؛ 
ي ت النقل البري الدولي البطاقةي  ف2 أو 1 رقم أرومة البطاقة

 ا الطرف المتعاقد أو نسخة منهالواجب على النحو اختمه
 مقدمة من المنظمة الدولية؛

 عملية النقل البري الدولي، آما ترد في استكمال عن سجالت
 النقل البري الدولي السليم التابع لالتحاد نظام " ما ُيعرف ب

 ؛"الدولي للنقل البري
مقصد أو ال وثيقة إضافية، صادرة عن مكتب جمارك أية

 النقل البري بطاقةللشخص الذي يقدم ) الطريق في(الخروج 
 مسبقًا الشخص هأليممثل الوصل بالطلب الذي (الدولي 
 ؛)المعني

األشخاص / وثيقة تمكِّن من تعريف الشخص المسؤولأية
  3 ؛المسؤولين مباشرة

√ √ √ 

 الضامنة الجمعيةار المسبق المرسل إلى  إلى اإلخطاإلشارة 6
 عند توفره 

√ - - 

 - √ -  الضامنةالجمعية  إلى اإلخطار الموجه إلى إشارة 7
 √ - - الجمعية المرسلة إلى بالتسديد إلى المطالبة اإلشارة 8
 √ - - )القبول أو الرفض (بالتسديد على المطالبة الرد 9

 أي أوق الضمان القائم  إلى أحكام خاصة في اتفااإلشارة 10
  من الصكوك القانونيةنوع آخر

- - √ 

                                                           
 . المراحل الثالث المحددة، بل يمكن أن يجري في أي وقت، حال توفرهعلى 5 يقتصر تقديم الوثائق بموجب البند ال   3
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 مثال لتصريح للجمعيات إلصدار بطاقات النقل البري الدولي  -6
 و العمل آضامن و مثال لإلتفاقية

 مثال لتصريح للجمعيات إلصدار 6-1
 بطاقات النقل البري الدولي و للعمل آضامن

بطاقات النقل  الّنقل الّدولّي للسلع تحت ستار الجمارك بخصوص قيةاتفا من 1 الفقرة ،6وفًقا للماّدة  - 1
 آما عّدل فيما بعد 1975 نوفمبر 14عمل في جنيف في ) 1975  البري الدولي،لاتفاقية النق (البري الدولي

اسم .... (من . … ) اسم السلطات المختصة. (… ال, ) البري الدوليلآاتفاقية النق  إليه أسفلهشارمال (
إلصدار بطاقات النقل البري ) .... اسم الجمعّية(....  بموجب هذا يفّوض ال) .... جمارك أو اّتحاد اقتصادي/بلد

) .... جمارك أو اّتحاد اقتصادّي/اسم بلد.... ( و للعمل آضامن في  البري الدوليل اتفاقية النقالدولي تحت ستار
 .االتفاقية األول من الجزء ،9ا هو مشترط في الملحق  الّشروط و المطالب آمى ألدنْمُتِثُل تماًماُت طالما

 :قد) .... اسم الجمعّية.... ( الخصوصا، - 2

  ،/∗وجود الجمعية المثبت لمدة عام على األقل آمؤسسة راسخة تمثل مصالح قطاع النقل )أ(

  ،.ةإثبات وضع مالي سليم وقدرات تنظيمية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقي )ب(

 دراية مثبتة لموظفيها في مجال التطبيق الصحيح لالتفاقية، )ج(

  عدم ارتكابها جرائم خطيرة أو متكررة ضد الجمارك أو التشريعات الضرائبية، )د(

                                                           
 . من اتفاقية النقل البري الدولي9للمرفق ) أ (1الفقرة .ل، الجزء األو9التفسيرية أنذر المذآرة /∗  
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.... من . … ) اسم السلطات المختصة. (…  الإثبات وجود اتفاق مكتوب أو أي صك قانوني آخر بين )ه(
 )ف (1 الفقرة األول، الجزء ،9 هنا بما يّتفق مع مؤن الملحق التوليو ) ....  اقتصادّيداتحاجمارك أو / بلدالاسم (
 ،)حاطم(االتفاقية من

 .…) :إن وجد(ل الشروط اإلضافّية الّتالية و المطالب وقب )و(

ء  الجز،9 الملحق بها فيصّرح الملّظروف و المطالب ا المكرر ألدنىخطير أو عدم االمتثال الفي حالة  - 3
/ اسم بلد .... (من . … ) اسم السلطات المختصة. (… من طرف هذا الّتصريح سُيْلَغى األول، من االتفاقية،

 ).جمارك أو اّتحاد اقتصادّي

....  سيكون بدون االنحياز إلى المسئولّيات والّديون من الاله، أعا المشار إليهالّتصريح تحت الّشروط - 4
 النقل البري بطاقاتهذا يعني أن إلغاء التصريح إلصدار . ية النقل البري الدوليتحت اتفاق) .... اسم الجمعّية(

/ اسم بلد ..... (في.... )اسم الجمعّية( .... .من طرفو للعمل آضامن لن يؤّثر على الّديون المتحّملة  الدولي
من مقبول  و لي النقل البري الدوبطاقات تحت ستار   بخصوص عملّيات.....)جمارك أو اّتحاد اقتصادّي

جمعّيات أجنبّية   بنفسه ووإصدارهقبل تاريخ اإللغاء لهذا الّتصريح . … ) اسم السلطات المختصة. (… طرف
  .ذاتهضّم إليها هو التي ينمنتسبة لنفس المنّظمة الّدولّية 

 2الفقرة ونّية في أداة قان/ االّتفاق المكتوبهأشار إلي الذييجيء هذا الّتصريح ساري المفعول في الّتاريخ  - 5
 . حّيز الّتنفيذ يدخل اله أع) ه(
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  /∗مثال لإلتفاقية 6-2

بطاقات  على الّنقل الّدولّي للسلع تحت ستار التفاقية الجمارك) ه (1 الفقرة األول، الجزء ،9للمرفق وفًقا 
 آما عّدل فيما بعد ،1975 نوفمبر 14عمل في جنيف في ) 1975 النقل البري الدولي، اتفاقية (النقل البري الدولي

جمارك /اسم بلد. (… من … ) .اسم السلطات المختصة. (… ال)  أسفله آاتفاقية النقل البري الدوليهالمشار إلي(
 :بموجب هذا يّتفق آما يلي. … ) اسم الجمعّية. (… و ال. … ) أو اّتحاد اقتصادّي

 :المهمة )أ

) اسم الجمعّية.... ( ال،ًقا لقانون قومّي و الممارسة اإلدارّية وف،بقبول هذه االّتفاقّية في الّشكل المناسب - 1
 :على االتفاقية، األول منالجزء , 9وفًقا لملحق ، يتوّلى.... 

 خصوًصا المحتواة في  من االتفاقية،8االمتثال لجميع االلتزامات المبينة بوضوح في المادة  )أ(
 ه،أسفلب القسم 

اسم .... ( آل بطاقة نقل بري دولي يكون قد حدد منقبول أعلى مبلغ مستحق دفعه عن )ب(
وفًقا ) .... اسم الجمعّية .... ( طرفالتي قد ُيدََّعى من/الذي) جمارك أو اّتحاد اقتصادّي/بلد

 ه، أسفل ج آما هو مشار بالّتفصيل في القسماالتفاقية، من 3الفقرة , 8للماّدة 

ص لقبول أشخاص في نظام النقل البري القيام على الدوام، وخاصة قبل طلبها الترخي )ج(
الدولي، بالتحقق من أن هؤالء األشخاص استوفوا الحد األدنى للشروط والمتطلبات آما هو 

 مبين بوضوح في الجزء الثاني من هذا المرفق،

جمارك أو /اسم بلد. ( … تقدم ضمانها عن جميع المسؤوليات القانونية المتحملة من قبل )د(
 فيما يتعلق بالعمليات المغطاة ببطاقات النقل البري الدولي الصادرة  … )اّتحاد اقتصادّي

منها ذاتها ومن الجمعيات األجنبية المنتسبة إلى نفس المنظمة الدولية المنتسبة هي ذاتها 
 إليها،

                                                           
 .)ه  ( 1الفقرة ,  الجزء األول،9أو أّي أداة قانونّية أخرى وفًقا لملحق /∗  
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تقوم، عن طريق شرآة تأمين أو مجموعة مصادر تأمين أو مؤسسة مالية، بتغطية جميع  )ه(
جمارك أو اّتحاد /اسم بلد(… من نية على نحو يرضي السلطات المختصة مسؤولياتها القانو

 وسوف تغطي عقود التأمين أو الضمان المالي مجموع التزاماتها . … ) اقتصادّي
ومسؤولياتها القانونية فيما يتعلق بالعمليات الجارية بموجب بطاقات نقل بري دولي صادرة 

 إلى نفس المنظمة الدولية المنتسبة هي ذاتها إليها،منها ذاتها أو من جمعيات أجنبية منتسبة 

للسلطات المختصة بالتحقق من جميع السجالت والحسابات المحفوظة فيما يتعلق  السماح )و(
 بإدارة نظام النقل البري الدولي،

 /∗أي إجراء يرمي إلى تحقيق تسوية فعالة للمنازعات الناشئة عن االستعمال غير قبول )ز(
 حتيالي لبطاقات النقل البري الدولي،المالئم أواال

 إلى ؤّدييس والمتطلبات الدنيا الحالية طروشيّتفق أن أّي عصيان مكّرر أو خطير بال )ح(
  من مثال3آما هو مشترط في الفقرة  (ملغاة بطاقات النقل البري الدوليإصدار ب التصريح
 ،)االتفاقية

جمارك أو /دالب الاسم. (… من ختصة التابعة  تمتثل امتثاًال صارمًا لقرارات السلطات الم )ط(
 من االتفاقية 38 الناشئة فيه، فيما يتعلق باستبعاد األشخاص وفقًا للمادة …) اّتحاد اقتصادّي

 والجزء الثاني من هذا المرفق،

توافق على تنفيذها بإخالص لجميع القرارات المعتمدة من اللجنة اإلدارية والمجلس  )ي(
جمارك أو اّتحاد /دالبالاسم  .... (ل  قبلتها السلطات المختصة التابعةالتنفيذي بقدر ما

 .التي ُأنشئت فيها الجمعية) .... اقتصادّي

                                                           
 .قد يكون ملحقا باالتفاقية/∗  
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 المسؤوليات  )ب
 ))أ (1 أ، فقرة مأنذر القس(

 ، مًعا بأّي فائدة تأخير، و الّضرائبدأو االستيرادفع رسوم تصدير بيتعّهد ) .... اسم الجمعّية.... (ال - 2
إذا مخالفة لوحظت ). . . . اقتصادي اتحاد أو جمارك/اسم البالد. . . . (حق تحت القوانين الجمرآية وتعليماتمست

  و التيمستحّقة  هو مسؤول قانونيا، معا و األشخاص من من المبالغسيكون. نقل بري دولي مع عملية باالرتباط
 . لدفع مثل هذه المبالغ،ذآرت فوق 

  التي في األوقاتستشرعبشكل خاص، مسؤولية الجمعّية . االتفاقيةّية من بنود تتلي مسؤولية الجمع - 3
 .االتفاقية من 4، يفّقر 8 المادةحّددت في 

  بطاقة نقل بري دولي  األقصى لكّلالضمان )ج
 ))ب (1 أ، فقرة مأنذر القس(

)  اقتصادّياّتحادجمارك أو /اسم بلد.... ( الذي قد يطالب به السلطات المختصة التابعة ل األقصىالمبلغ  - 4
 لكّل الواليات المّتحدة دوالر ، /∗)خمسون ألف (50.000سُيَحدَّد إلى مبلغ مساوي ) .... اسم الجمعّية.... (من ..... 

 .بطاقة نقل بري الدولي

ة  من إتفاقي0.8.3، مالحظة توضيحية 6 حالة نقل الكحول والتبغ، التفاصيل التي منها تسّلم الملحق في - 5
سلطات ها ال التي قد تّدعي بالقصوى، الكمية فيها ةروذآالم والتي تتجاوز مستويات العتبة  البري الدوليالنقل
سيحّدد إلى مبلغ ). . . . اسم الرابطة. . . . (من). . . . . جمارك أو إتحاد إقتصادي/اسم البالد. . . . (مختصةال

 .تي آي آر آارنيت"تبغ / حول آ"لكّل ) مائتين ألف. ( أمريكي200,000 $مساو لـ

. . . على أساس). . . . سنويا/شهريا/يوميا. . . . ( أعاله في العملة الوطنية ستقّررالمذآورةقيمة الكميات  - 6
 ).نسبة تحويل. (

                                                           
 .3-8-0 طبقا للمذآرة التفسيرية/∗  
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 الدخول حيز النفاذ )د

 أّن دليل وثائقي بشرط) .....سنة) ..... (شهر ( .....)تأريخ(.....في اإلتفاقية ستدخل حّيز التنفيذ هذه - 7
) اسم الرابطة..... (من قبل) ..... أو إتحاد إقتصاديجمارك/اسم البالد..... (لتغطية آّل المسؤوليات تحّملت في

دليل وثائقي بهذا التأريخ، اإلتفاقية بد ّيزو عدم التفي حالة. المذآور أعاله) ه (1. أءجزفي ال يهآما أشير إل.....
 . هذا الدليل الوثائقيالذي يزود فيهريخ  حّيز التنفيذ في التأستدخل

 من قبل تبّنىالموبموجب التعليق ) آي آر يو(ري بنقل اللل  الدوليتحاداإلنتسبت إلى ت جمعيات التيلل – 8
آما عدلت ب  2 فقمر، الTRANS/WP.30/AC.2/49 الوثيقة( 1998 في اللجنة اإلدارية للنقل البري الدولي

دليل وثائقي قد يقّدم، ونسخة مصدقة من النّص الكامل ) TRANS/WP.30/51  من الوثيقة19 و17الفقرتان 
. آمستفيدون )IRU (برم بين المؤّمنين الدوليين وآّل من روابط عضو آي آر يوالم العالمي التأمينوالتكاملي لعقد 

، )IRU (لين آي آر يو ممثقبلالتأمين العالمي ويوّقع من عقد يبرم أن  ، لفترة مؤقتة، الي ااستثنائي مقبول وهو
.  ومن قبل ممثلين المؤّمنين الدوليين فقطالثالث،طرف العضوة وال المنظماتيتصّرف بشكل إنفرادي ، نيابة عن 

اسم . . . . ( شهادة التأمين من قبل المؤّمنين الدوليين، يذآر االسم شرآة التأمين واسمستقام تحت هذه الظروف،
. مختصةالسلطات ال إلى إنتباه فورا يصرح بهديل في عقد التأمين العالمي يجب أن أّي تع. آمستفيد). . . . المنظمة

 /∗). . . . . ] جمارك أو إتحاد إقتصادي/اسم البالد. . . (

                                                           
 ).IRU(  من قبل آي آر يوالمدارةشير إلى الحالة المعّينة لنظام التأمين الدولي ي[. . . ]  في األقواس المربعة البنود/∗  
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 اإلنهاء )ه

 المختصة السلطات أو المنظمةهذه اإلتفاقية الحالية يمكن أن تنهي من طرف واحد في أي وقت آان إذا  – 9
شهر أقل من الوقت لإلخطار إلنهاء /أيام. . . . (إنهاء هذه اإلتفاقية ستكونبالوقت لإلخطار . لها الرغبة في ذلك

في عضوة ال للمنظمات). . . . . [المذآور أعاله) ه (1. أءجزالالتأمين أو عقد الضمان المالي آما أشير إليه في 
اللجنـة اإلداريـة التفاقية تبّنى من قبل المة وبموجب التعليق ذو الصل) IRU يوآي آر  ( للنقل البريتحاد الدولياإل

آما عدلت  2 فقمر، الTRANS/WP.30/AC.2/49[ عبر 1998 في النقل البري الدولي
 المؤّمنين بينبرم الم الوقت لإلخطار إلنهاء عقد التأمين العالمي ]19 و 17فقرة ال  TRANS/WP.30/51ب

 /∗] رأشه آمستفيدون سيكونون سّتة )آي آر يو(ري بقل النلل  الدوليتحادرابطة اإلمن عضو الدوليين وآّل 

نقل التحت إتفاقية ). . . . . المنظمةاسم . . . . (كون بدون المساس بالمسؤوليات  يإنهاء هذه اإلتفاقية س – 10
. . في). . . . المنظمةاسم . . . . (من ةحّملالمت المسؤوليات علىهذا يعني أّن إنهاء اإلتفاقية لن يؤّثر .  الدوليريبال

  الدوليريبنقل الال بطاقاتباإلرتباط مع عمليات تحت ستار ). . . .  إتحاد إقتصاديأوجمارك / اسم البالد . . (
 هاوأصدرت لوحدذاتها ريخ إنهاء هذه اإلتفاقية تاقبل . …) اسم السلطات المختصة. ( …قبلقبلت من التي 
 . لهانظمة الدولية آالتي هي نفسها تنتسب إلى نفس المةنتسبالم األجنبية لمنظماتوباال

 .المنظمة التأريخ وتوقيع السلطات المختصة و– 11

                                                           
 ).IRU(  من قبل آي آر يوالمدارةيشير إلى الحالة المعّينة لنظام التأمين الدولي [. . . ]  في األقواس المربعة البنود/∗  
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 لبطاقة نقل بري دولي مستوفاة على النحو الواجب لامث -7

 وسويسرا ياوإيطال التنفيذي للنقل البري الدولي، بالتعاون مع سلطات الجمارك في ألمانيا المجلس أعد -1
اة على  نقل بري دولي مستوفعلى بطاقة مثاًال 2003-2002عامي في د الدولي للنقل البري، وترآيا وآذلك االتحا

  النقل البريبطاقة الجمارك من أجل ملء وسلطاتستخدم آنموذج لمتعهدي النقل تيمكن أن و النحو الواجب
ي ت، وال) باالتفاقية1 المرفق (البطاقة التي ُأدخلت على شكل التعديالتل اويراعي المث. على نحو سليمالدولي 
 12دخل حيز النفاذ في  ، وECE/TRANS/17/Amend.21التعديل  (2002 في عام التنفيذ حيز تدخل
 ).2002 مايو/أيار

يندر  أن بعض التعقيدات الكبرى في إجراءات التخليص الجمرآي هي نتيجة حاالت المعروف ومن -2
 تشير إلى عمليات النقل النظامية الدولي، فإن تلك الحاالت غير وفيما يتعلق بإجراءات النقل البري.  عمليًاحدوثها

، أو تشمل وقف ) من االتفاقية18المادة (أو المقصد / وللمغادرة جمرآية مكاتب عدة الدولي التي تغطي ريالب
المجلس  استحدث ،هذه القضاياولتناول جميع .  من االتفاقية26 النقل البري الدولي وفقًا للمادة بإجراءاتالعمل 

 : التاليةالسمات، يجمع بين معقدًاًال االتنفيذي للنقل البري الدولي مث

  عملية نقل نموذجية؛يمثل )أ(

 ؛ةلمغادرة والمقصد، أي أربعل آيةجمرالمكاتب ال أقصى عدد مسموح به من يغطي )ب(

 مغادرة في البلد ذاته؛لل يان جمرآن مكتبايوجد )ج(

  مختلفين؛ في بلدين  للمقصديان جمرآن مكتبايوجد )د(

 ي لتالنقل الدولي امرحلة من مراحل  الدولي خالل البري وقف العمل بإجراءات النقل يشمل ( ه(
 .جري برًاتال 

  :أدناه في الجدول خط الرحلة تفاصيل وترد
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 التعليق الوضع البلد، الجمرآي مكتبال

  )1( مغادرة مكتب  ترآياترابزون،
  )2(مغادرة  مكتب  ترآياوي،اإيرينك

  الدولي عملية النقل البريوقف  خروجمكتب  ترآياحيدرباسا،
 . ترآيا إلى إيطاليا بموجب وقف إجراء النقل البري الدوليمن السلع بحرًا تنقل

  إجراءات النقل البري الدولي ُتستأنف  دخولمكتب ست، إيطالياا تريمرفأ

   خروجمكتب إيطاليا آياسو، بورتي،

   دخولمكتب سويسرارادا،  ست– آياسو

 باعتماد نظام المتعلقة للتوصية وفقًا /∗. الجزئياالستكمال )1( المقصد مكتب  سويسرابيرن،
 اللجنة أقّرته النقل البري الدولي، الذي لبطاقاتمراقبة 

أآتوبر / تشرين األول20اإلدارية للنقل البري الدولي في
 نظام مراقبة ل إلى أن يحوِّيتب الجمرآللمك ينبغي ،1995
 المطلوبة المتعلقة البيانات النقل البري الدولي لبطاقاتدولي 

 ولالطالع.  النقل البري الدوليلعملية الجزئي باالستكمال
من دليل ... تفاصيل، يرجى الرجوع إلى الفصل العلى 
 . الدوليالبريالنقل 

   خروجمكتب  سويسرال،زبا

   دخولمكتب ألمانيا آم راين، فايل

 باعتماد نظام المتعلقة للتوصية وفقًا /∗ .االستكمال النهائي )2( المقصد مكتب  ألمانياايبورغ،فر
اللجنة أقّرته  النقل البري الدولي، الذي لبطاقاتمراقبة 

أآتوبر / تشرين األول20اإلدارية للنقل البري الدولي في
ل إلى نظام مراقبة  أن يحوَّيلمكتب الجمرآل ينبغي، 1995
 المطلوبة المتعلقة البيانات النقل البري الدولي طاقاتلبدولي 

 ولالطالع. النقل البري الدوليلعملية  باالستكمال النهائي
من دليل ...  يرجى الرجوع إلى الفصل ،تفاصيلالعلى 
 . الدوليالبريالنقل 

 .ويرد أدناه مثال على بطاقة مستكملة على النحو الواجب للنقل البري والدولي -3

                                                           
 في(لخروج ل يجمرآالمكتب ال النقل البري الدولي في استكمال عملية " 21 على المادة التعليقريف، يرجى الرجوع إلى ا على التع لالطالع/∗  

 ". المقصديجمرآالمكتب الوفي ) قيالطر
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CARNET TIR*

IRU - Union Internationale  
des Transports Routiers

14 vouchers
1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au         01.07.2003 inclus 

Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including

2. Délivré par        Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce   
Issued by

   and Commodity Exchanges of Turkey (UCCIMCCE)
(nom de l'association émettrice / name of issuing association)

3.  Titulaire TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Holder

Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy STANBUL    TUR/042/8 
(numéro d'identification, nom, adresse, pays / identification number, name, address, country)

4. Signature du délégué de l'association  
 émettrice 
 et cachet de cette association:      

Signature of authorized official of the 
 issuing association and stamp of that 
 association:

(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be completed before use by the holder of the carnet) 

6. Pays de depart                                 Turkey
Country/Countries of departure (1)

7. Pays de destination                           Switzerland, Germany
Country/Countries of destination (1)

8.  No(s) d'immatriculation du (des) véhicules(s) routiers(s) (1)

Registration No(s). of road vehicle(s) (1)

     34 ZH 6945

9. Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No et date) (1)

Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) (1)

No. 118932.2645 of 02.10.2002 

10. No(s) d'identification du (des) conteneur(s) (1)   
Identification No(s). of container(s) (1)

11. Observations diverses 
Remarks

  12. Signature du titulaire du carnet: 
  Signature of the carnet holder: 

(1) Biffer la mention inutile 
Strike out whichever does not apply

5. Signature du secrétaire 
 de l'organisation internationale: 

Signature of the secretary of the international 
  organization:

* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. 
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.

11. Observations diverses 
Remarks

  12. Signature du titulaire du carnet: 
  Signature of the carnet holder: 

(1) Biffer la mention inutile          
Strike out whichever does not apply    

* Voir annexe 1 de la Convention TIR, 1975, élaborée sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. 
* See annex 1 of the TIR Convention, 1975, prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe.

Stamp and signature of UCCIMCCE 

Signature of Secretary-General of IRU 

Signature of the TIR Carnet holder 

No
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PAGE 1VOUCHER No 1 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                             2.    Erenköy

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature 

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800 

2. Customs office      Freiburg              500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route) Trabzon 

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
      31.05.2003 

21. Registered by the Customs office at 
       Trabzon 

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Erenköy
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

28.05.2003 
      Stamp and signature (Trabzon)

under No. 
    006494 

1. Accepted by the Customs office at     Trabzon

2. Under No.      006494

3. Seals or identification marks applied       One seal No. 11 

4.            Seals or identification marks found to be intact 

5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be 
         produced, etc.)    Erenköy 

6. Customs officer's signature and  
         Customs office date stamp

Number 
1300

COUNTERFOIL No 1 PAGE 1                  of TIR CARNET No

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003  
CMR 0754 of 28.05.2003 

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages 

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages   

AB   1 - 800 

CD   1 - 500 

5600

4300

28.05.2003 
Stamp and signature 

(Trabzon)

One seal 
No. 11 

28.05.2003  
Stamp and signature (Trabzon)
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PAGE 2VOUCHER No 2 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                              2.   Erenköy 

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800

2. Customs office      Freiburg              500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route)  Trabzon 

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
      31.05.2003 

21. Registered by the Customs office at 
       Trabzon

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Erenköy
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

28.05.2003 
      Stamp and signature (Trabzon)

under No. 
006494 

Number 
1300

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003  
CMR 0754 of 28.05.2003 

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages 

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages   

AB   1 - 800 

CD   1 - 500 

5600

4300

One seal 
No. 11 

1. Arrival certified by the Customs office at       Erenköy 
2.  Seals or Identification marks found to be intact 

3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as 
specified in the manifest) 

4. New seals affixed 

5. Reservations

6. Customs officer's signature and  
 Customs office date stamp

COUNTERFOIL No 2 PAGE 2                  of TIR CARNET No

TI
R

 C
A

R
N

ET
P

A
G

E
2

N
o

24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office  
of exit en route or of destination)  Erenköy 

25. Seals or identification marks found to be intact

26. Number of packages for which the termination of the TIR 
 operation is certified

27. Reservations

28. Customs officer's signature and 
 Customs office date stamp   30.05.2003  
     Stamp and signature (Erenköy) 

X

X

30.05.2003  
Stamp and signature (Erenköy)

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

28.05.2003 
Stamp and signature 

(Trabzon)
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PAGE 3VOUCHER No 1 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                             2.    Erenköy

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800 

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route) Erenköy

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
      01.06.2003 

21. Registered by the Customs office at 
       Erenköy  

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Haydarpa a
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

30.05.2003 
     Stamp and signature (Erenköy)

under No. 
    072564 

1. Accepted by the Customs office at     Erenköy

2. Under No.      072564

3. Seals or identification marks applied       One seal No. 693 

4.            Seals or identification marks found to be intact 

5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be 
         produced, etc.)    Haydarpa a

6. Customs officer's signature and  
         Customs office date stamp

Number 
2300

COUNTERFOIL No 1 PAGE 3                  of TIR CARNET No

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003 

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages 

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages   

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages 

AB   001 - 800 

CD   001 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

One seal 
No. 693 

30.05.2003  
Stamp and signature (Erenköy)
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PAGE 4VOUCHER No 2 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                              2.   Erenköy 

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
             Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route)  Erenköy

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
      01.06.2003 

21. Registered by the Customs office at 
       Erenköy

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Haydarpa a
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

30.05.2003 
      Stamp and signature (Erenköy)

under No. 
072564 

Number 
2300

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages 

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages  

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages  

AB   1 - 800 

CD   1 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

One seal 
No. 693 

1. Arrival certified by the Customs office at       Haydarpa a
2.  Seals or Identification marks found to be intact 

3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as 
specified in the manifest) 

4. New seals affixed 

5. Reservations 

The TIR transport is suspended for the sea leg and is to be resumed 
 in Italy.  

6. Customs officer's signature and  
 Customs office date stamp

COUNTERFOIL No 2 PAGE 4                  of TIR CARNET No

TI
R

 C
A
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N

ET
P

A
G

E
4

N
o

24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office  
of exit en route or of destination)  Haydarpa a

25. Seals or identification marks found to be intact

26. Number of packages for which the termination of the TIR 
 operation is certified

28. Customs officer's signature and 
 Customs office date stamp   31.05.2003  
     Stamp and signature (Haydarpa a) 

X

X

31.05.2003 Stamp and 
signature (Haydarpa a)

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)
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PAGE 5VOUCHER No 1 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                             2.    Erenköy

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800 

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route) Porto of Trieste, 121109

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
10 hours as from 16.00 

21. Registered by the Customs office at 
       Porto of Trieste  

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Ponte Chiasso 
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

02.06.2003 
     Stamp and signature (Trieste)

under No. 
  A/5 n.7 

1. Accepted by the Customs office at     Porto of Trieste

2. Under No.      A/5 n.7

3. Seals or identification marks applied       

4.            Seals or identification marks found to be intact 

5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be 
         produced, etc.)    Ponte Chiasso 

6. Customs officer's signature and  
         Customs office date stamp

Number 
2300

COUNTERFOIL No 1 PAGE 5                  of TIR CARNET No

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003 

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages 

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages   

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages 

AB   001 - 800 

CD   001 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

One seal 
No. 693 

02.06.2003  
Stamp and signature (Trieste)

X

X
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PAGE 6VOUCHER No 2 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                              2.   Erenköy 

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route) Porto of Trieste, 121109

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
10 hours as from 16.00 

21. Registered by the Customs office at 
       Porto of Trieste

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Ponte Chiasso
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

02.06.2003 
      Stamp and signature (Trieste)

under No. 
  A/5 n.7 

Number 
2300

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages 

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages  

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages  

AB   1 - 800 

CD   1 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

One seal 
No. 693 

1. Arrival certified by the Customs office at       Ponte Chiasso 
2.  Seals or Identification marks found to be intact 

3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as 
specified in the manifest) 

4. New seals affixed 

5. Reservations 

6. Customs officer's signature and  
 Customs office date stamp

COUNTERFOIL No 2 PAGE 6                  of TIR CARNET No

TI
R

 C
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o

24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office  
of exit en route or of destination)  Ponte Chiasso, 075140 

25. Seals or identification marks found to be intact

26. Number of packages for which the termination of the TIR 
 operation is certified

27. Reservations

28. Customs officer's signature and 
 Customs office date stamp   03.06.2003  
     Stamp and signature (Ponte Chiasso) 

X

X

03.06.2003 Stamp and 
signature (Ponte Chiasso)

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

X
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PAGE 7VOUCHER No 1 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                             2.    Erenköy

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800 

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route) Chiasso-Strada, 418

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
       

21. Registered by the Customs office at 
       Chiasso-Strada  

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Bern  
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

03.06.2003 
Stamp and signature (Chiasso-Strada)

under No. 

1. Accepted by the Customs office at     Chiasso-Strada

2. Under No.      

3. Seals or identification marks applied       

4.            Seals or identification marks found to be intact 

5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be 
         produced, etc.)    Bern

6. Customs officer's signature and  
         Customs office date stamp

Number 
2300

COUNTERFOIL No 1 PAGE 7                  of TIR CARNET No

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003 

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages 

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages   

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages 

AB   001 - 800 

CD   001 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

One seal 
No. 693 

03.06.2003 Stamp and 
signature (Chiasso-Strada)

X

X

 
 



 - 293 - دولي بري نقل لبطاقة لامث

PAGE 8VOUCHER No 2 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                              2.   Erenköy 

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
             Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                  800

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route)  Chiasso-Strada, 418

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 

21. Registered by the Customs office at 
       Chiasso-Strada 

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Bern 
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

03.06.2003 
Stamp and signature (Chiasso-Strada)

under No. 

Number 
2300

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages 

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages  

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages  

AB   1 - 800 

CD   1 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

One seal 
No. 693 

1. Arrival certified by the Customs office at       Bern
2.  Seals or Identification marks found to be intact 

3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as 
specified in the manifest)    800

4. New seals affixed 

5. Reservations 

6. Customs officer's signature and  
 Customs office date stamp

COUNTERFOIL No 2 PAGE 8                  of TIR CARNET No

TI
R

 C
A

R
N

ET
P

A
G
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8

N
o

24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office  
of exit en route or of destination)  Bern, 166 

25. Seals or identification marks found to be intact

26. Number of packages for which the termination of the TIR 
 operation is certified  800

27. Reservations

28. Customs officer's signature and 
 Customs office date stamp   04.06.2003  
     Stamp and signature (Bern) 

X

X

04.06.2003  
Stamp and signature (Bern)

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

X

3. Name of the international organization

 
 



 - 294 - دولي بري نقل لبطاقة لامث

PAGE 9VOUCHER No 1 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                             2.    Erenköy

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800 

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route) Bern, 166 

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
      04.06.2003 

21. Registered by the Customs office at 
       Bern  

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Basel/Weil am Rhein-Autobahn  
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

04.06.2003 
     Stamp and signature (Bern)

under No. 

1. Accepted by the Customs office at     Bern

2. Under No.       

3. Seals or identification marks applied       One seal No. I/27F 

4.            Seals or identification marks found to be intact 

5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be 
         produced, etc.)    Basel/Weil am Rhein-Autobahn 

6. Customs officer's signature and  
         Customs office date stamp

Number 
2300

COUNTERFOIL No 1 PAGE 9                  of TIR CARNET No

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003 

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages   

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages 

AB   001 - 800

CD   001 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

One seal 
No. 693

One seal 
No. I/27F

04.06.2003 Stamp and 
signature (Bern)

04.06.2003 
Stamp and  

signature (Bern)

04
.0

6.
20

03
  

St
am

p 
an

d
si

gn
at

ur
e 

(B
er

n)

 
 



 - 295 - دولي بري نقل لبطاقة لامث

PAGE 10VOUCHER No 2 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                              2.   Erenköy 

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country) 

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route)  Bern, 166 

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
      04.06.2003 

21. Registered by the Customs office at 
       Bern

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Basel/Weil am Rhein-Autobahn 
23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

04.06.2003 
      Stamp and signature (Bern)

under No. 

Number 
2300

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages  

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages  

AB   1 - 800

CD   1 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

One seal 
No. 693

One seal 
No. I/27F

1. Arrival certified by the Customs office at  Basel/Weil am Rhein-Autobahn, 180 
2.  Seals or Identification marks found to be intact 

3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as 
specified in the manifest)     

4. New seals affixed 

5. Reservations 

6. Customs officer's signature and  
 Customs office date stamp

COUNTERFOIL No 2 PAGE 10                  of TIR No

TI
R

 C
A

R
N

ET
P

A
G

E
10

N
o

24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office  
of exit en route or of destination)  Basel, 180

25. Seals or identification marks found to be intact

26. Number of packages for which the termination of the TIR 
 operation is certified  

27. Reservations

28. Customs officer's signature and 
 Customs office date stamp   04.06.2003  
     Stamp and signature (Basel) 

X

X

04.06.2003  
Stamp and signature (Basel)

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

04.06.2003 
Stamp and  

signature (Bern)

04
.0

6.
20

03
  

St
am

p 
an

d
si

gn
at

ur
e 

(B
er

n)
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PAGE 11VOUCHER No 1 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                             2.    Erenköy

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country)

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800 

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route) Weil Am Rhein-Autobahn

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
      06.06.2003 

21. Registered by the Customs office at 
       Weil Am Rhein-Autobahn  

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Freiburg

23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

04.06.2003 
Stamp and signature (Weil Am Rhein)

under No. 
    0639 

1. Accepted by the Customs office at     Weil Am Rhein - Autobahn

2. Under No.      0639

3. Seals or identification marks applied       

4.            Seals or identification marks found to be intact 

5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be 
         produced, etc.)    Freiburg

6. Customs officer's signature and  
         Customs office date stamp

Number 
2300

COUNTERFOIL No 1 PAGE 11                 of TIR CARNET No

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003 

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages   

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages 

AB   001 - 800

CD   001 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

One seal 
No. 693

One seal 
No. I/27F

04.06.2003 Stamp and 
signature (Weil Am Rhein)

X

X

04.06.2003 
Stamp and  

signature (Bern)

04
.0

6.
20

03
  

St
am

p 
an

d
si

gn
at

ur
e 

(B
er

n)

 
 



 - 297 - دولي بري نقل لبطاقة لامث

PAGE 12VOUCHER No 2 No
2. Customs office(s) of departure 
 1.    Trabzon                              2.   Erenköy 

For official use

7. Registration No(s). of road vehicle(s) 
                    34 ZH 6945 

1. TIR CARNET
3. Name of the international organization

4. Holder of the carnet (identification number, name, address 
and country)

GOODS MANIFEST

5. Country/Countries of departure
              Turkey

6. Country/Countries of destination 
 Switzerland, Germany 

8. Documents attached to the manifest

9. (a) Load compartment(s) or 
  container(s) 
 (b) Marks and Nos. of 
  packages or articles

10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 
 weight  
 in kg

16. Seals or 
 identification  
 marks 
 applied,  
 (number,  
        identification)

12. Total number of packages entered 
 on the manifest 
 Destination:

13. I declare the information in items
 1-12 above to be correct  
 and complete 
14. Place and date 
15. Signature of holder or agent 
 Trabzon, 28.05.2003 
    Signature

17. Customs office of departure. Customs 
 officer's signature and Customs office 
 date stamp

1. Customs office      Bern                     800

2. Customs office      Freiburg              1500

3. Customs office

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of 
 departure or of entry en route) Weil Am Rhein/Autobahn

19. Seals or identification marks 
 found to be intact

20. Time-limit for transit 
      06.06.2003 

21. Registered by the Customs office at 
       Weil Am Rhein

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
 load must be produced, etc.) 
       Freiburg

23. Customs officer's signature and Customs 
 office date stamp 

04.06.2003 
Stamp and signature (Weil Am Rhein)

under No. 
    0639 

Number 
2300

3.
IRU - International Road Transport Union 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003 
CMR 1584 of 29.05.2003

Trabzon Customs office 

For Bern: 

Towels, boxes, 800 packages

For Freiburg:  

Linen, collies, 500 packages  

Erenköy Customs office

For Freiburg:  

T-Shirt, boxes, 1000 packages  

AB   1 - 800

CD   1 - 500 

EF   001 - 1000 

5600

4300

3600

One seal 
No. 693

One seal 
No. I/27F

1. Arrival certified by the Customs office at       Freiburg
2.  Seals or Identification marks found to be intact 

3. Number of packages for which the termination of the TIR operation is certified (as 
specified in the manifest)     1500 

4. New seals affixed 

5. Reservations 

6. Customs officer's signature and  
 Customs office date stamp

COUNTERFOIL No 2 PAGE 12                 of TIR CARNET No

TI
R
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o

24. Certificate of termination of the TIR operation (Customs office  
of exit en route or of destination)  Freiburg

25. Seals or identification marks found to be intact

26. Number of packages for which the termination of the TIR 
 operation is certified  1500

27. Reservations

28. Customs officer's signature and 
 Customs office date stamp   05.06.2003  
     Stamp and signature (Freiburg) 

X

X

05.06.2003 Stamp and 
signature (Freiburg)

TÜRKSPED MEHMET P R Milletlerarası Nakliyat A. .
Merkez Mah. De irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bakırköy   STANBUL       TUR/042/8

30.05.2003 
Stamp and signature 

(Erenköy)

04.06.2003 
Stamp and  

signature (Bern)

04
.0

6.
20

03
  

St
am

p 
an

d
si

gn
at

ur
e 

(B
er

n)

 
 
 
 

 

 

 

 

 




