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 /∗لنقل البري الدوليكتیب ا

) بإعداد ھذا المنشور، بالتعاون UNECEقامت أمانة اللجنة االقتصادیة ألوروبا، التابعة لألمم المتحدة (
، في دورتھا 1975مع أمانة النقل البري الدولي، وفقاً لطلب أبدتھ اللجنة اإلداریة التفاقیة النقل البري الدولي، 

. وكانت اللجنة قد قررت أنھ ینبغي إصدار كتیب یحوي نص 1983أكتوبر السادسة المعقودة في تشرین األول/
، والتعلیقات المبداة على أحكام معینة، والمعلومات األخرى المفیدة لتستعین بھا 1975اتفاقیة النقل البري الدولي، 

 سلطات الجمارك والھیئات المتعھدة بالنقل.

 ، و التي تتضمن ثالثة أقسام رئیسیة:2010عام تحل ھذه الطبعة محل الطبعة السابقة الصادرة في 

یصف نظام المرور العابر (ترانزیت) للنقل البري الدولي، ونطاق تطبیقھ، وھدفھ وأداء  فالقسم األول
 وظیفتھ، وتحلیالت التطورات المحتملة في المستقبل.

تشرین  10تباراً من ، اع1975على النص الكامل التفاقیة النقل البري الدولي،  القسم الثانيویحتوي 
. أما 1975. ویحذو مخطط ھذا القسم، بصفة أساسیة، حذو ھیكل اتفاقیة النقل البري، 2013 أكتوبر /االول

بالجزء الثالث من االتفاقیة، فقد وضعت مع األحكام  7والمرفق  6المذكرات التفسیریة الواردة في المرفق 
 )6الموجودة في المرفق(بإستثناء الرسومات المتعلقة بھا في االتفاقیة.

كما وضعت التعلیقات مع أحكام االتفاقیة المشار إلیھا. والتعلیقات الواردة في كتیب النقل البري 
. إال أنھا ھامة فیما یتعلق 1975الدولي، لیست ملزمة قانوناً لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة النقل البري الدولي، 

راً ألنھا تعبر عن رأي اللجنة اإلداریة التفاقیة النقل البري الدولي، بتفسیر وتنسیق وتطبیق ھذه االتفاقیة نظ
ة المؤثرة على النقل التابع للجنة االقتصادیة ألوروبا، 1975 ، ورأي الفرقة العاملة المعنیة بالمسائل الجمركـی

 )، كما ھو مبین بشأن كل تعلیق.UNECEالتابعة لألمم المتحدة (

على نص  ويتیحكما  ، 1975عن تطبیق اتفاقیة النقل البري الدولي، معلومات  القسم الثالثویقدم 
،كما یعطى أمثلھ على افضل التطبیقات مع مثال عن  المتعلقة باالتفاقیةو االقتراحات القرارات المتفق علیھا 

، قسمالتراخیص و االتفاقیات بین السلطات المختصة و الجمعیات الوطنیة الضامنھ. كما یوجد في نھایة ھذا ال
 نماذج لبطاقة النقل البري الدولي المستوفاة حسب األصول. على مثال

                                                           
∗/  "TIR"  " ،"یرمز الى "النقل البري الدوليTransport Internationaux Routiers". 
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 - 1 - إتفاقیة النقل البري الدولي

 نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي 1

 مقدمة 1-1

 الخلفیة 1-1-1

تحت رعایة لجنة األمم المتحدة  1975نتج عن مؤتمر استعراضي عقد في تشرین الثاني/نوفمبر 
. 1978، التي أصبحت ساریة المفعول في عام 1975روبا، إبرام اتفاقیة النقل البري الدولي لعام االقتصادیة ألو

ومنذئذ أثبتت ھذه االتفاقیة أنھا إحدى أنجح اتفاقیات النقل الدولي، وأنھا في الواقع، حتى اآلن، النظام العالمي 
النقل البري الدولي ونظامھا الخاص للمرور  الوحید الموجود للمرور العابر. فالفكرة التي قامت علیھا اتفاقیة

العابر، قد شكلت األساس لكثیر من نظم المرور العابر اإلقلیمیة، وأسھمت بالتالي بصفة مباشرة وغیر مباشرة 
في تسھیل النقل الدولي، وال سیما النقل البري الدولي، لیس في أوروبا والشرق األوسط فحسب، بل أیضاً في 

 الم مثل أفریقیا وأمریكا الالتینیة.أجزاء أخرى من الع

وسوف یتعرف أي مسافر في أي وقت بالطرق البریة األوروبیة، على الصفیحة المعدنیة المألوفة 
ذات اللونین األزرق واألبیض، التي تحملھا اآلالف من سیارات الشحن وشبھ القاطرات التي تستخدم نظام 

ومتعھد النقل والشاحن بالسفن، تمثل ھذه الصفیحة المعدنیة النقل  المرور العابر الجمركي. فبالنسبة إلى السائق
 البري الدولي السریع والكفؤ.

فسرعان ما بدأ العمل على وضع نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، بعد الحرب العالمیة الثانیة، 
ول للنقل البري الدولي في عام تحت رعایة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا. وقد تم عقد االتفاق األ

بین عدد قلیل من البلدان األوروبیة. وأدى نجاح ھذا المشروع المحدود إلى التفاوض على إبرام اتفاقیة  1949
لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة االقتصادیة ألوروبا، وأصبحت  1959للنقل البري الدولي، اعتمدتھا في عام 

تنقیح ھذه االتفاقیة األولى للنقل البري الدولي لتأخذ في  1975وجرى في عام  .1960ساریة المفعول في عام 
الحسبان التجربة العملیة في تشغیل ھذا النظام، وتضفي الفعالیة على تطورات التقدم التقني ومتطلبات الجمارك 

 والنقل المتغیرة.

ولى من تشغیل ھذا النظام وھكذا استخدمت الخبرة المكتسبة في السنوات العشر إلى الخمس عشرة األ
لتجعل نظام النقل البري الدولي أكثر فعالیة وأقل تعقیداً ویحظى في الوقت ذاتھ بالمزید من األمن الجمركي. 
وھناك سبب آخر لضرورة تعدیل النظام األصلي للنقل البري الدولي، وھو ظھور تقنیة نقل جدیدة في أوائل 

وظھرت بعد ذلك بوقت قصیر، الحاویة البریة الداخلیة التي تستخدمھا  الستینات، أال وھي: الحاویة البحریة.
السكك الحدیدیة األوروبیة، كما تستخدمھا ھیئة االئتمان المتبادل المستحدثة من أجل تحسین فعالیة النقل 

 البري/النقل بالسكك الحدیدیة.
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تعدد الوسائط قبول الحاویة وقد استلزمت ھذه التقنیات الجدیدة المتبعة في النقل المشترك أو الم
باعتبارھا، بشروط معینة، وحدة شحن مأمونة من الناحیة الجمركیة. ویعني ذلك أیضاً أن نظام النقل البري 
الدولي لم یعد یغطي النقل البري فحسب، بل یمتد لیشمل أیضاً النقل بالسكك الحدیدیة والطرق المائیة الداخلیة بل 

 ءاً واحداً، على األقل، من عملیة النقل اإلجمالیة، ال یزال ھو النقل البري حتماً.حتى النقل البحري، ولو أن جز

وحلت محلھا. إال أن االتفاقیة  1959وبدخولھا حیز النفاذ، ألغت االتفاقیة الجدیدة االتفاقیة القدیمة لعام 
اقدة في االتفاقیة القدیمة السابقة ما زالت ساریة المفعول ألسباب مختلفة، أحدھا أن طرفاً من األطراف المتع

 .1975(الیابان) لم ینضم بعد إلى اتفاقیة النقل البري الدولي لعام 

 التغطیة الجغرافیة 1-1-2

أثبتت اتفاقیة النقل البري الدولي أنھا من أصلح الصكوك الدولیة الفعالة التي تم إعدادھا تحت رعایة 
 االتحاد األوروبيطرفاً متعاقداً، من بینھا  68إلیھا حتى اآلن  لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا. فقد انضم

. وتغطي أوروبا بأكملھا، وتمتد لتغطي شمال أفریقیا والشرقین األدنى واألوسط. وأخبرت بلدان في آسیا 
ا النظام بالتسھیالت التي یوفرھا ھذا النظام العالمي للنقل العابر الجمركي، واالھتمام الذي أبدتھ ھذه البلدان بھذ

یدل على أنھا قد تنضم إلى أي اتفاقیة في القریب العاجل. ومن األطراف المتعاقدة أیضاً في الوقت الحاضر 
من كتیّب  3الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا، وكذلك شیلي وأوروغواي في أمریكا الجنوبیة (انظر الفصل 

 النقل البري الدولي).

نقل البري الدولي، استنادا إلى عدد دفاتر النقل البري الدولي كما یمكن الحكم على نجاح نظام ال
بطاقة، تزاید ھذا العدد باطراد  3 000سوى ما یزید بقلیل على  1952الصادرة كل عام. فبینما لم یصدر في عام 

. وخالل السبعینات والثمانینات تراوح الطلب 1970في عام  800 000ثم  1960في عام  100 000حتى بلغ 
  االتحاد األوروبي. ویمكن تفسیر ذلك بتوسع 900 000 و 500 000دفاتر النقل البري الدولي بین حوالي على 

التي أعدت نظامھا الخاص للمرور العابر، وبالتالي لم تعد ھذه البطاقات الزمة لعملیات المرور العابر بین 
 بلدانھا األعضاء.

ب والزیادة الھائلة المقابلة في النقل البري الدولي، ونتیجة لتوسع التجارة األوروبیة بین الشرق والغر
، 1)2012ملیون ( 3، وھو یبلغ اآلن 1992تجاوز عدد دفاتر النقل البري الدولي الصادرة ملیون دفتر في عام 

اجتیاز جمركي  50 000بلداً، وأكثر من  57عملیة مرور عابر في أكثر من  10 000وھذا ما یمثل حوالي 
 )2012(3000عدد متعھدي النقل المصرح لھم من قبل السلطات الجمركیة القومیة باستخدام الدفاتر  یومیا. كما یفوق

المزید من التفاصیل الرقمیة عن عدد بطاقات النقل البري الدولي الصادرة في  8-1یوجد في إطار الفصل  (متعھد.
 ).مختلف البلدان

                                                           
 )3158300( ۲۰۱۲رة فى عام عدد بطاقات النقل البرى الدولى الصاد 1
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و دولتین فى عام  ۲۰۰٤دول فى عام  ۱۰م ان توسع االتحاد االوروبى وانضما إلى  یجب االشاره
 إلى آلن إلى أي إنخفاض في عدد عملیات نظام النقل البري الدولي في ھذا الجزء من أوروبا. ؤدي ی، لم ۲۰۰۷

ؤثر تأثیرا تي توال 2008سنة األزمة المالیة واالقتصادیة التي أصبحت واضحة في الربع األخیر من 
إلى انخفاض حاد في نشاط النقل البري. ونتیجة لذلك ، وبعد عقود من  تأدعمیقا على صناعة النقل البري ، 

 2009 االتحاد الدولي للنقل البري خالل سنة عدد بطاقات النقل البري الدولي التي وزعھاقد انخفض النمو ، 
ة عام ومع ذلك كانت عالمات التحسن و االنتعاش المتواضع واضحة بحلول نھای في المئة. 30أكثر من  بنسبة

 .۲۰۱۲-۲۰۱۱وزیادة أخرى فى  ۲۰۰۹بالمئھ مقارنة بعام  ۲۰بزیاده إجمالیة قدرھا  ۲۰۱۰

في استعمال بطاقات النقل البري الدولي یمكن تفسیرھا بالسمات  المستمرةوفي الواقع فإن الزیادة 
ظام بسیط ومرن وفعال الخاصة لنظام النقل البري الدولي الذي یتقدم إلى متعھدي النقل والسلطات الجمركیة، بن

 من حیث التكلفة ومأمون فیما یتعلق بالنقل الدولي للبضائع عبر الحدود.

 تطور اتفاقیة النقل البري الدولي 1-1-3

، بدأت الفرقة العاملة 1995مرة. ، في عام  واحد وثالثین، عدلت اتفاقیة النقل البري الدولي 1975منذ 
مدعومة  (WP.30)یة ألوروبا المعنیة بالمشاكل الجمركیة ذات الصلة بالنقل التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصاد

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

. ودخلت حیز 1997لقد انتھت المرحلة األولى لعملیة مراجعة اتفاقیة النقل البري الدولي بنجاح في 
. وتضمنت إمكانیة مراقبة دخول متعھدي النقل نظام 1999شباط/فبرایر  17لدول المتعاقدة في النفاذ في كل ا

النقل البري الدولي، باإلضافة إلى المنظمة الدولیة المسؤولة عن طباعة دفاتر النقل البري الدولي وتوزیعھا 
ضعت ھیئة إشراف حكومیة المركزي. كما راعت المرحلة األولى شفافیة طریقة عمل نظام الضمان الدولي وو

 دولیة ھي لجنة مراقبة النقل البري الدولي (المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي).

كما دخلت رزمة ثانیة من التعدیالت التفاقیة النقل البري الدولي (المرحلة الثانیة) أعدتھا الفرقة العاملة 
المسؤولیات القانونیة واإلداریة لسلطات  . وھي تنص بشكل واضح على2002أیار/ مایو  12حیز النفاذ في 

الجمارك ومتعھدي النقل والمنظمة الدولیة التي أصبحت ھي األخرى مسؤولة عن التنظیم والسیر الفعال لنظام 
 الضمان الدولي.

، بدأت أشغال المرحلة الثالثة من عملیة مراجعة اتفاقیة النقل البري الدولي بقصد 2000وفي عام 
بینھا استعمال اآللیات العصریة للمعالجة اإللكترونیة للبیانات في نظام النقل البري الدولي،  السماح بأمور من

 بدون المساس بفلسفتھ األساسیة أو ھیكلھ القانوني اإلداري والذي تم تحدیثھ مؤخراً.
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بإنشاء نظام لمراقبة بطاقات النقل  2006آب/أغسطس  12الذي دخل حیز النفاذ في  أحد التعدیالت
البري الدولي للحفاظ على البیانات التي تحیلھا ھیئات الجمارك وتطلع علیھا الرابطات وإدارات الجمارك فیما 
یتعلق بانتھاء عملیات النقل البري الدولي في مكاتب المقصد. الھدف من نظام المراقبة الدولي ھو تزوید 

ا قطاع النّقل وسلسلة الضمان الّدولیّة في تطبیق متعھدي النقل و نظـام الضمان الدولي بأداة مھّمة جداً یستخدمھ
إدارة المخاطر في العملیّات التّجاریّة لنظام النقل البري الدولي. وكذلك فإن وصول السلطات الجمركیة إلى 
قاعدة بیانات نظام النقل البري الدولي المأمون قد سھّل إلى حّد بعید إجراءات التحّري بعد انتھاء عملیّات النقل 

 بري الدولي الوطنیة.ال

ومع انتھاء عملیة مراجعة اتفاقیة النقل البري الدولي، سیكون نظام النقل البري الدولي جاھزاً تماماً 
لمراجعة المتطلبات المستقبلیة للنقل والتجارة واإلجراءات الجمركیة. ومن جھة أخرى، سیستمر مراجعة اتفاقیة 

ألمن، وإمكانیة التدخل عند الحاجة لضمان إجراء عبور جمركي فعال النقل البري الدولي الرقابة الحكومیة، وا
 ال بد منھ في النقل والتجارة في العصر الحدیث.

 الھدف والمزایا 1-1-4

لقد استُنبطت نظم المرور العابر لكي تسھل إلى أقصى حد ممكن حركة البضائع الخاضعة لألختام 
من األمن والضمانات الجمركیة. وحتى یتسنى لمثل ھذا النظام أن  الجمركیة، في التجارة الدولیة، وتكفل ما یلزم

یؤدي مھامھ على ما یرام، من الضروري أال تفرط اإلجراءات الواجب القیام بھا في إرھاق السلطات 
الجمركیة، أو تفرط في تعقید مھمة متعھدي النقل ووكاالئھم. ولذلك یجب التوصل إلى توازن بین متطلبات 

 ركیة من ناحیة ومتطلبات متعھدي النقل من الناحیة األخرى.السلطات الجم

والمعتاد أنھ حینما تعبر البضائع أراضي دولة أو دول أثناء النقل الدولي للبضائع بالطرق البریة، تقوم 
السلطات الجمركیة في كل دولة بتطبیق الضوابط واإلجراءات الوطنیة. وھذه تختلف من دولة إلى دولة، ولكنھا 

یر من األحیان تتضمن تفتیش الشحنة في كل الحدود الوطنیة، كما تقوم بفرض اشتراطات أمن وطنیة في كث
(ضمان أو سند أو كفالة أو مبلغ ضمان بقیمة الرسوم الجمركیة، وما إلى ذلك) بغیة تغطیة الرسوم والضرائب 

. وكانت ھذه التدابیر المطبقة تباعاً المحتملة التي تنطوي على مخاطرة أثناء المرور العابر للبضائع في كل إقلیم
 في كل بلد من بلدان المرور العابر، تؤدي إلى نفقات باھظة وتأخیرات وعقبات في سبیل النقل الدولي.

، وفي الوقت ذاتھ لتزوید اإلدارات الجمركیة بنظام دولي لتخفیف المصاعب اللتى تواجھ متعھدى النقل
 لتقلیدیة، مع حمایة فعالة إلیرادات كل دولة یجري نقل البضائع عبرھاللضوابط یحل محل اإلجراءات الوطنیة ا

 .نظام النقل البري الدوليتم ابتكار 

 المزایا المتاحة لإلدارات الجمركیة (أ)

مزایا لصالح  بال شكفیما یتعلق بتدابیر المراقبة الجمركیة على الحدود، یكفل نظام النقل البري الدولي 
ھ یقلل من االشتراطات الوطنیة إلجراءات المرور العابر. ویتفادى في الوقت ذاتھ اإلدارات الجمركیة ألن

إلى التفتیش المادي من بلدان المرور العابر،  –الباھظة التكالیف من حیث القوى العاملة والمرافق  –الحاجة 
لى تطبیق ضمانات عدا فحص األختام واألحوال الخارجیة لمقصورة أو حاویة الشحنة. كما یُغني عن الحاجة إ

 ونظم توثیق وطنیة.
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وفضالً عن ذلك ھناك مزایا أخرى ناشئة عن حقیقة أن عملیة المرور العابر الدولي تغطیھا وثیقة 
مرور عابر واحدة فقط، ھي دفتر النقل البري الدولي، مما یقلل من احتمال تقدیم معلومات غیر صحیحة إلى 

 اإلدارات الجمركیة.

، تمتلك سلطات الجمارك حق تفتیش السلع تحت ختم شتبھ فیھا بوجود مخالفاتوفى الحاالت اللتى ی
الجمارك في أي وقت من األوقات، و إذا دعت الحاجة، وقف عملیة النقل البري الدولي أو اتخاذ اإلجراءات 

من متعھدي الالزمة بموجب التشریع الوطني. ونظراً لألحكام الصارمة التفاقیة النقل البري الدولي واھتمام كل 
النقل وسلطات الجمارك بتطبیق ھذه األحكام، فإن مثل ھذه التدخالت یجب أن تبقى استثنائیة. لذلك یمكن أن 
تقلل السلطات الجمركیة إجراءات الجمارك اإلداریة الروتینیة إلى الحد األدنى وتكرس مواردھا المحدودة 

 ومات.إلجراءات مراقبة محددة تستند إلى تقدیر المخاطر والمعل

المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي، بوصفھ ھیئة حكومیة دولیة، یسھر على قیام كل جھة من 
الجھات الفاعلة في اإلجراءات بموجب اتفاقیة النقل البري الدولي بتطبیق أحكام االتفاقیة كما ینبغي. وفي حالة 

لدولي، یمكن لسلطات الجمارك التوجھ وجود صعوبات في تطبیق اتفاقیة النقل البري الدولي على المستوى ا
إلى المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي والتماس نصائحھ ودعمھ. والمجلس التنفیذي للنقل البري الدولي ھو 

 أیضا في خدمة كل األطراف المتعاقدة لتنسیق وتشجیع تبادل المعلومات السریة وغیرھا من المعلومات.
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 نقلالمزایا المتاحة لصناعة ال (ب)

إن المزایا التي توفرھا االتفاقیة للتجارة والنقل واضحة بجالء. إذ یجوز للبضائع أن تمر عبر الحدود 
الوطنیة بأدنى حد ممكن من تدخل اإلدارات الجمركیة. وبتذلیل العقبات التقلیدیة القائمة في سبیل الحركة الدولیة 

یة التجارة الدولیة. وباإلقالل من التأخیرات في المرور للبضائع، یعمل نظام النقل البري الدولي على تشجیع تنم
 العابر یتیح ھذا النظام تحقیق وفورات ال یستھان بھا في تكالیف النقل. 

كما تتیح اتفاقیة النقل البري الدولي بفضل سلسلة ضماناتھا الدولیة، إمكانیة الوصول المبسط نسبیاً إلى 
 فادة صناعة النقل والتجارة من تسھیالت أنظمة العبور الجمركي.الضمانات المطلوبة التي ھي شرط أساسي إل

وأخیراً یؤدي ھذا النظام، بتذلیلھ العقبات القائمة في سبیل حركة المرور الدولیة بالطرق البریة، بسبب 
 الضوابط الجمركیة، إلى تمكین المصدرین من اختیار أسلوب النقل األنسب الحتیاجاتھم بمزید من السھولة.

 المبادئ 1-2

یقدم أدناه وصف موجز لنظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي حسبما ھو منصوص علیھ 
ھذا النظام بالنسبة  سھولة و فاعلیة. ویبین ھذا الوصف الموجز مدى 1975في اتفاقیة النقل البري الدولي لعام 
 لمتعھدي النقل والسلطات الجمركیة.

ائع بأدنى تدخل في طریقھا، وفي نفس الوقت تقدیم أقصى الضمانات ولكي یتسنى ضمان مرور البض
أساسیة تشكل الدعامات الخمس إلى اإلدارات الجمركیة، یحتوي نظام النقل البري الدولي على خمسة شروط 

 ):1التي سیقوم علیھا نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي (انظر الشكل 

 ي ناقالت أو حاویات آمنة توفر للجمارك كل الضمانات األمنیة؛ینبغي نقل البضائع ف )1(

ینبغي طوال الرحلة تغطیة الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة، بضمان معترف بھ  )2(
 دولیاً؛

ینبغي أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل بري دولي مقبول دولیاً ومستعمل في بلد  )3(
ة جمركیة في بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر المغادرة ویعمل بمثابة وثیقة مراقب

 وبلدان المقصد؛
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ینبغي أن تقبل جمیع بلدان المرور العابر وبلدان المقصد تدابیر المراقبة الجمركیة المتخذة  )4(
 في بلد المغادرة؛

 النفاذ إلى إجراءات النقل البري الدولي المتاحة أمام: )5(

 دار بطاقات النقل البري الدولي، وأمام الجمعیات الوطنیة من أجل إص - 

 األشخاص الطبیعیین والقانونیین من أجل استخدام بطاقات النقل البري الدولي - 

إتخاذ المنظمات الدولیھ مسؤلیة التنظیم الفعال و سریان عمل نظام الضمان  - 
 الدولى

األداریة أو عن طریق اللجنھ  السلطات الوطنیة المختصة عن طریقرخص یینبغي أن  
 .المعنیھ بإتفاقیة النقل البرى الدولى

 مبادئ نظام النقل البري الدولي :1الشكل البیاني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNECE UNECE 

إخضاع إمكانیة دخول 
الناقالت أو الحاویات 

 لضوابط معینة

اعتراف متبادل بتدابیر 
 المراقبة الجمركیة

 بطاقة نقل بري دولي
 (وثیقة مراقبة جمركیة)

 ناقــالت ضمان دولي
 و حاویات آمنـةأ

 األعمدة الخمسة لنظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي

 اتفاقیة النقل البري الدولي
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 البریةالموافقة على الناقالت والحاویات  1-2-1

 فیما یتعلق بضمان األمن، تشترط اتفاقیة النقل البري الدولي أن تنقل البضائع في حاویات أو ناقالت
بریة ذات مقصورات للشحن مشیدة بحیث ال یمكن النفاذ إلى داخلھا حینما تكون مختومة بختم جمركي، وأن 

 أي تالعب بھا سیكون ظاھراً بوضوح.

وفي سبیل ھذا الھدف وضعت االتفاقیة معاییر للتشیید وإجراءات للموافقة، وال تنقل البضائع إال 
ة الشحن في الناقلة أو الحاویة البریة قد تمت الموافقة علیھا وفقاً بموجب بطاقة نقل بري دولي إذا كانت مقصور

لھذه المعاییر. وإذا كانت الحاویة أو مقصورة الشحن مستوفیة الشتراطات االتفاقیة، یكون على سلطات الموافقة 
حة الموافقة في أو التفتیش الوطنیة المختصة، أن تصدر ما یسمى بشھادة الموافقة في حالة الناقالت البریة أو لو

 حالة الحاویات. من حیث المبدأ، یجب أن تكون ھذه الشھادات معترفاً بھا في كل األطراف المتعاقدة.

وإذا ساور الشك سلطات الموافقة أو التفتیش الوطنیة فیما إذا كانت أشكال التشیید الجدیدة المقترحة من 
لیھا في اتفاقیة النقل البري الدولي، یجوز لھذه أصحاب المصانع متماشیة مع المواصفات التقنیة المنصوص ع

السلطات أن تتقدم عن طریق السلطات الحكومیة الخاصة بكل منھا، إلى المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي 
و/أو إلى اللجنة اإلداریة للنقل البري الدولي و/أو إلى الفرقة العاملة المعنیة بالمشاكل الجمركیة ذات الصلة 

) التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا، وتطلب إبداء الرأي بشأن ھذه المسألة. ویجوز WP.30بالنقل (
للفرقة العاملة واللجنة اإلداریة للنقل البري الدولي إبداء تعلیق، أو القیام، إذا لزم األمر في حالة شكل تشیید جدید 

 ة، بإعداد اقتراح تعدیل لنص االتفاقیة.قابل للتطبیق عموماً ولم تشملھ حتى اآلن االتفاقی

 نظام الضمان الدولي 1-2-2

العنصر الثاني األساسي من نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي ھو نظامھ المعمول بھ 
ھذا النظام بغیة ضمان تغطیة جمعیة وطنیة ضامنة للرسوم الجمركیة والضرائب  صممللضمان الدولي. فقد 

لمخاطر أثناء عملیات المرور العابر في أیة لحظة، إذا لم یكن من الممكن إلقاء المسؤولیة على عاتق المعرضة ل
 الھیئة المتعھدة بالنقل التابعة لنظام النقل البري الدولي.
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والعمل بنظام الضمان التابع للنقل البري الدولي واضح المعالم. فكل جمعیة ممثلة لمصالح قطاع النقل 
ومفروضة من قبل اإلدارة الجمركیة لذلك البلد، یكون علیھا أن تضمن القیام داخل ذلك البلد بتسدید  في بلد معین

أیة رسوم وضرائب قد تصبح مستحقة السداد في حالة أیة مخالفة تحدث في سیر عملیة النقل البري الدولي. 
صة بالناقالت الوطنیة واألجنبیة وبالتالي تضمن ھذه الجمعیة الوطنیة الضامنة تسدید الرسوم والضرائب الخا

بموجب دفاتر النقل البري الدولي الصادرة عن ھذه الجمعیة الوطنیة الضامنة ذاتھا أو عن جمعیة مماثلة في بلد 
 آخر.

وبذلك یحظى كل بلد بفائدة ضمان مكفول في أرضھ، عن جمیع عملیات النقل التابعة لنظام النقل 
یھ. فھناك على الدوام، إذا جاز التعبیر، شریك وطني تستطیع السلطات البري الدولي التي تجري داخل أراض

في حاالت المخالفة. ولذا یمكن اعتبار نظام المرور العابر للنقل البري  بات المالیھبالطل الجمركیة أن تتقدم إلیھ
لیة ولیس على الدولي، بمثابة سلسلة متوالیة من عملیات المرور العابر الوطنیة، التي تقوم على ضمانات دو

ضمانات وطنیة. لكن الترتیبات التي تحكم إعمال الضمان ترتكز على أساس اختصاص قضائي وطني ویرد 
النص علیھا عادة في اتفاق بین السلطات الجمركیة الوطنیة والجمعیات الوطنیة (ویرد مثال لذلك االتفاق في 

 من كتیّب النقل البري الدولي). 6 الفصل

الضامنة كلھا تشكل سلسلة ضمان تربط بین جمیع بلدان النقل البري الدولي.  والجمعیات الوطنیة
دة الموجـودة والعاملة حالیاً ھي تلك التي یدیرھا االتحاد الدولي للنقل البري ، (IRU)  وسلسلة الضمان الوحـی

ري على نطاق ومقره في جنیف (سویسرا)، وھو منظمة غیر حكومیة تمثل مصالح الھیئات المتعھدة بالنقل الب
عالمي. وسلسلة الضمان یغطیھا تأمین عدة شركات تأمین دولیّة كبیرة، تحت إشراف المجلس التنفیذي للنقل 

 . (TIRExB) البري الدولي

وفي حالة حدوث أیة مخالفة، یجب على السلطات الجمركیة، قبل التوجھ إلى الجمعیة الضامنة، أن 
المبالغ المستحقة من الشخص المسؤول قانونیاً بصفة مباشرة. أما  تسعى حیثما أمكن، إلى الحصول على تسدید

إذا كان من المحتم تطبیق الضمان (مثالً بسبب إعسار الشخص المسؤول قانونیاً)، فتكون دائماً الجمعیة 
بغیة  الضامنة التابعة للبلد الذي وجدت فیھ المخالفة ھي التي تسعى إلیھا السلطات الجمركیة التابعة لذلك البلد،

تسویة ھذه المسألة داخل البلد طبقاً للتشریع الوطني. ومع ذلك یجوز لھذه الجمعیة الضامنة أن تتقدم، عن طریق 
 سلسلة الضمان الدولیة، بطلب السترداد النفقات التي دفعتھا.
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ویجري تعیین الحدود النقدیة للضمان بالنسبة لكل بلد على حدة. والحد األقصى الموصى بھ للمبلغ 
 یورو 6000أو  دوالر أمریكي 50 000الذي یطلب من كل جمعیة وطنیة، وھو محدد في الوقت الراھن بمبلغ 

 .بحسب حالة كل دولةعن كل دفتر نقل بري دولي 

 بطاقة النقل البري الدولي 1-2-3

ي یُشكل دفتر النقل البري الدولي التي ھي وثیقة جمركیة دولیة، األساس اإلداري لنظام النقل البر
 الدولي، وتقدم الدلیل القاطع على وجود ضمان دولي لصالح البضائع المنقولة في إطار ھذا النظام.

یعتبر االتحاد الدولي للنقل البري   (TIRExB)وتحت إشراف المجلس التنفیذي للنقل البري الدول
(IRU) دولي على الجمعیات الوطنیة المنظمة الدولیة الوحیدة المفوضة للقیام بطبع وتوزیع دفاتر النقل البري ال

. وعلى كل جمعیة وطنیة بدورھا أن تقوم بإصدار دفاتر النقل البري إلى متعھدي االتفاقیة الضامنة بمقتضى
 النقل في بلدھا وفقاً للشروط المبینة في إعالن االلتزام المعقود بین متعھد النقل والجمعیة.

الكعوب والقسیمات، المرتبة في مجموعات من أما صفحة غالف دفتر النقل البري الدولي وسلسلة 
اثنتین في الداخل، فھي تمثل المھمة األساسیة لدفتر النقل البري الدولي من وجھة نظر عملیات التفتیش التي 
تقوم بھا السلطات الجمركیة، ومن أجل إعمال نظام الضمان. وكل بلد یقوم بعملیة نقل بري دولي یستخدم 

 كعبین وقسیمتین.

دفتر نقل بري دولي ساري المفعول ویحمل أسماء وأختام وتوقیعات المنظمة الدولیة والجمعیة  فتقدیم
التي أصدرتھا، ویكون متعھد النقل قد مأله حسب األصول، ھو في حد ذاتھ دلیل على وجود وصالحیة 

الجمارك بمكان  الضمان. ویظل ھذا الدفتر ساري المفعول إلى حین إنجاز عملیة النقل البري الدولي في مكتب
المقصد النھائي، شریطة أن یكون قد نفذ في مكتب الجمارك ببلد المغادرة في غضون الوقت الذي حددتھ 

 الجمعیة التي أصدرتھ.

 االعتراف الدولي بتدابیر المراقبة الجمركیة 1-2-4

المبدأ الذي  الرابع الذي یقوم علیھ نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، ھو االساسىإن العنصر
یقضي بأن تدابیر المراقبة الجمركیة المتخذة في بلد المغادرة ینبغي أن تقبلھا بلدان المرور العابر وبلدان 

 المقصد.



 - 11 - إتفاقیة النقل البري الدولي

ھذا المبدأ كون البضائع المنقولة في إطار عملیة النقل البري الدولي في مقصورات شحن  بحسب
كقاعدة عامة، للفحص في مكاتب الجمارك أثناء المرور مختومة في ناقالت أو حاویات النقل البري ال تخضع، 

العابر، وھنا تحدیداً تكمن إحدى المزایا الرئیسیة لنظام النقل البري الدولي بالنسبة للھیئة المتعھدة بالنقل. إال أن 
ذلك ال یستبعد حق مكاتب الجمارك في إجراء فحوص متفرقة في المكان في حاالت االشتباه بوجود مخالفات. 

 ولكن المفھوم بل وحتى المشترط من االتفاقیة أن تكون مثل ھذه الفحوص تدابیر استثنائیة.

فھذا اإلجراء المغري جداً للھیئة المتعھدة بالنقل یعني أساساً أن الفحص الذي یقوم بھ مكتب الجمارك 
عابر للنقل البري الدولي. التابع لبلد المغادرة مقبول لدى جمیع مكاتب الجمارك األخرى أثناء عملیة المرور ال

ونتیجة لذلك، وبغیة تبریر ثقة السلطات الجمركیة بحسن سیر نظام النقل البري الدولي، یقوم مكتب الجمارك 
 في بلد المغادرة بدور حاسم.

ولذا فمن الضروري أن یكون التفتیش أو الفحص الجمركي في مكتب بلد المغادرة صارماً وكامالً 
لنقل البري الدولي برمتھ یعتمد علیھ. كما یجب على ھذا المكتب، قبل وضع أختامھ، أن ألن أداء مھام نظام ا

یفحص حالة مقصورة الشحن في مركبة أو حاویة النقل البري، وفي حالة المقصورة أو الحاویات ذات 
لمعدات األغطیة الوقائیة، یجب على المكتب أن یفحص حالة ھذه األغطیة ومرابط تثبیتھا، نظراً ألن ھذه ا

 لیست مدرجة في شھادة الموافقة.

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

، أدخلت المرحلة األولى لعملیّة مراجعة نظام النقل البري الدولي عدداً من التعدیالت 1999في عام 
جدیدة الستخدام  وھي تحدد شروطاً والتزامات 1999على اتفاقیة النقل البري الدولي بدأ سریانھا في عام 

صناعة النقل لنظام النقل البري الدولي. فقد استحدثت ھذه التدابیر بغیة حمایة ھذا النظام من أنشطة االحتیال 
 التي ترتكبھا بصفة خاصة الجریمة المنظمة دولیاً.
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من السلطات الوطنیة  الشروط و المتطلبات المفروضھ، الذي ینص على من االتفاقیة9المرفق رقم  
 والعمل كضامن الجمعیات الوطنیة، بإصدار دفاتر النقل البري الدولي منمختصة (عادة السلطات الجمركیة) ال

(الذي یمكن الحصول علیھ بإبرام عقد مكتوب أو بموجب مرسوم حكومي). وباإلضافة إلى االشتراطات 
تنص االتفاقیة المعدلة على أن  التجاریة التي قد تطلبھا المنظمة الدولیة (أي االتحاد الدولي للنقل البري)،

الجمعیات الوطنیة لن یسمح بتفویضھا إال إذا كانت قائمة بالفعل لمدة سنة على األقل، وتتمتع بوضع مالي سلیم، 
ولم ترتكب أیة مخالفات خطیرة أو متكررة للتشریعات الجمركیة أو الضریبیة. وفضالً عن ذلك، یجب على 

ع السلطات المختصة التابعة للبلد الذي تقیم فیھ كما یجب علیھا، ضمن ھذه الجمعیات عقد اتفاق مكتوب م
واجبات أخرى، تقدیم دلیل على تغطیة ضمان عن جمیع مسؤولیاتھا المحتملة تجاه السلطات الجمركیة الوطنیة 

 من كتیّب النقل البري الدولي). 6(یرد مثال التفاقیة التفویض في الفرع 

أیضا على الشروط و المتطلبات على شركات النقل للحصول على أذن  من االتفاقیة 9وینص المرفق 
. ویشمل الحد األدنى من الشروط والمتطلبات المنصوص علیھا في االتفاقیة، استخدام نظام النقل البرى الدولى

الوضع المالي السلیم، وعدم وجود مخالفات خطیرة أو متكررة للتشریعات الجمركیة أو الضریبیة، وإیداع 
 الن مكتوب لدى الجمعیة الوطنیة التي تقوم بإصدار دفاتر النقل البري الدولي، یحّدد مسؤولیات متعھد النقل.إع

، إعتمدت اللجنة األداریة المعنیھ بإتفاقیة النقل البرى الدولى تعدیالت على 2012في شباط/ فبرایر 
تضع الشروط والواجبات الواجب على من االتفاقیة، واللتى  9و قدمت جزء ثالث جدید في المرفق 6الماده 

المنظمھ الدولیة المخولھ بأخذ مسؤلیة التنظیم الفعال وفاعلیة عمل نظام الضمان الدولى و طبع و توزیع بطاقة 
االلتزام بھا. ھذه التعدیالت تضع تعریف المنظمة الدولیة وتحدد بوضوح عملیة الترخیص  النقل البرى الدولى

 .2013حیزالنفاذ في تشرین األول/أكتوبر لھا. دخلت ھذه التعدیالت

أما المعلومات عـن جمیع متعھدي النقل المرخص لھم باستخدام دفاتر النقل البري الدولي فیجري 
لدى المجلس التنفیذي لنظام النقل البري الدولي في جنیف تحت  TIR Data Bank (ITDB)تخزینھا مركزیاً في 

من  38أي سحب للتفویض تعمد إلیھ السلطات الجمركیة طبقاً للمادة  رمز تعریف موّحد. ویجري أیضاً تسجیل
 االتفاقیة.

 الھیكل اإلداري 1-3

ھي إحدى أحدث وأكمل االتفاقیات الجمركیة الدولیة  1975إن اتفاقیة النقل البري الدولي لعام 
تكون ناجمة عن  العصریة. فھي تعمل بكفاءة عالیة ولم تقع بشأنھا سوى حاالت قلیلة من المنازعات قد

 نصوص أحكام غامضة ومبھمة وتفسیرات مختلفة.
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وتوجد عدة أسباب لسھولة تطبیق االتفاقیة، أحدھا مصلحة جمیع األطراف المعنیة، سواء الھیئات 
المتعھدة بالنقل أو السلطات الجمركیة، في المحافظة على سیر ھذا النظام إذ إنھ یوفر الوقت والمال لجمیع ھذه 

 لمعنیة.األطراف ا

وھناك سبب آخر ھو أن واضعي اتفاقیة النقل البري الدولي قدموا بالفعل تفسیراً للنص القانوني من 
لالتفاقیة)،  6خالل إیراد مالحظات تفسیریة في صلب االتفاقیة. فھذه المالحظات التفسیریة (الواردة في المرفق 

ض أحكام االتفاقیة ومرفقاتھا، وتصف بعض تشكل جزءاً ال یتجزأ من االتفاقیة. وھي تقدم إیضاحات لبع
الممارسات الموصى بھا بشأن حسن السیر الیومي لنظام النقل البري الدولي. وھذه المالحظات التفسیریة ال 

 تعدل أحكام االتفاقیة ولكنھا تجعل محتویاتھا وھدفھا أكثر دقة ووضوحاً.

عندما ُوضعت  1975"أمراً واقعاً" في عام  وتحدث التغیرات التكنولوجیة الیوم بسرعة فائقة، وما كان
االتفاقیة، ال یسري بالضرورة في الوقت الحاضر. وال یؤثر ذلك على التقنیات الجمركیة فحسب، بل یؤثر 
أیضاً على صناعة السیارات والحاویات وعلى تقنیات التحایل. وباإلضافة إلى ذلك، ومع تزاید ارتفاع ثمن 

قاقیر المخدرة، أن أرباح المھربین یتزاید ارتفاعھا، مما ینتج عنھ استنباط تقنیات البضائع المھربة، وخاصة الع
تھریب متزایدة التطور. ونظراً لھذه التطورات، یجب دائماً تحدیث نظام النقل البري الدولي واتفاقیة النقل البري 

ة المعنیة باتفاقیة النقل البري الدولي، الدولي باعتبارھا أساسھ القانوني. وقد ُعھد بھذه المھمة إلى اللجنة اإلداری
 . (UNECE)وإلى لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا بجنیف

 أدناه، مخطط مجمل للھیكل اإلداري التفاقیة النقل البري الدولي. 2ویرد في الشكل 

ة التي من كتیّب النقل البري الدولي نبذة عن الخطوات الرئیسی 9-1وتقدم فیما یلي بموجب الفرع 
 ینبغي أن تتخذھا كافة األطراف المتعاقدة في نظام النقل البري الدولي.
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 اللجنة اإلداریة للنقل البري الدولي 1-3-1

قیة، ھي أعلى ھیئة تابعة لالتفاقیة. إن اللجنة اإلداریة، المكونة من جمیع األطراف المتعاقدة في االتفا
فھي تجتمع مرتین في العام، في الربیع والخریف، تحت رعایة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا، ومقرھا 
في جنیف، من أجل الموافقة على التعدیالت المدخلة على االتفاقیة، وإتاحة الفرصة لجمیع البلدان والسلطات 

 واحد وثالثینولیة المعنیة لتتبادل اآلراء بشأن سیر النظام. وقد تم حتى اآلن اعتماد المختصة والمنظمات الد
. كما وافقت اللجنة على العدید من القرارات والتوصیات 1975تعدیال التفاقیة النقل البري الدولي لعام 

 والتعلیقات.

 المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي  1-3-2

وھدفھ ھو تعزیز  1999االتفاقیة بإنشاء ھذا المجلس التنفیذي في عام  قامت األطراف المتعاقدة في
التعاون الدولي بین السلطات الجمركیة في تطبیق اتفاقیة النقل البري الدولي، وإیجاد ھیئة دولیة حكومیة 

ذي مكون لإلشراف وتقدیم الدعم في تطبیق نظام النقل البري الدولي ونظام الضمان الدولي. وھذا المجلس التنفی
أعضاء تنتخبھم، بصفتھم الشخصیة، الحكومات التي تكون أطرافاً متعاقدة في االتفاقیة، لیعملوا بوالیة  9من 

 مدتھا عامان.

والمجلس التنفیذي مفوض ألمور من بینھا اإلشراف على الطباعة والتوزیع المركزیین لدفاتر النقل 
ولي، وكذلك تنسیق وتشجیع تبادل المعلومات السریة بین البري الدولي، ومراقبة نظام الضمان والتأمین الد

 السلطات الجمركیة وسائر السلطات الحكومیة.

ویتولى أمین المجلس تنفیذ قرارات ھذا األخیر، بمساعدة األمانة. ویكون أمین النقل البري الدولي 
 عضواً في أمانة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا.

ل أنشطة المج لس في الوقت الحاضر عن طریق ضریبة تُفرض على كل دفتر للنقل البري وتُموَّ
 الدولي یوزع.
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الفرقة العاملة التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا، والمعنیة  1-3-3
 )30بالمسائل الجمركیة المؤثرة على النقل (ورقة عمل 

دورات في العام في جنیف، وذلك بشكل عام تقوم الفرقة العاملة، التي تعقد ما بین دورتین وثالث 
بتزامن مع دورات لجنة إدارة اتفاقیة النقل البري الدولي، بدعم أعمال اللجنة اإلداریة للنقل البري الدولي. 
والمشاركة في ھذه الفرقة العاملة مفتوحة أمام جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة، وأمام المنظمات الدولیة 

 مر.المھتمة باأل

كما تقوم الفرقة العاملة، على نحو منتظم، باعتماد التعلیقات على بعض أحكام االتفاقیة. فھذه التعلیقات 
لیست ملزمة قانوناً بالنسبة لألطراف المتعاقدة في االتفاقیة، بمثل ما تلزمھا مواد االتفاقیة والمالحظات التفسیریة 

یق وتطبیق اتفاقیة النقل البري الدولي، ألنھا تعبر عن توافق في لھا. ومع ذلك فھي ھامة فیما یتعلق بتفسیر وتنس
آراء الفرقة العاملة الممثلة فیھا أغلبیة األطراف المتعاقدة والھیئات الرئیسیة التي تستخدم نظام النقل البري 

ل البري الدولي للنظر الدولي (والتعلیقات التي تعتمدھا الفرقة العاملة ترسل عادة إلى اللجنة اإلداریة التفاقیة النق
 فیھا والتصدیق علیھا).
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 نظام النقل البري الدولي المعمول بھ حالیاً  1-4

تبین اإلجراءات الموصوفة أدناه، بشكل مبّسط، طریقة عمل نظام النقل البري الدولي حالیاً، مع إشارة 
 أدناه).الشكل 3خاصة إلى إجراءات الرقابة الجمركیة (انظر الشكل 

 ام النقل البري الدولي المعمول بھ حالیاً : نظ3الشكل 
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عند مكتب جمارك المغادرة، وھو عادة المكان الذي یجري فیھ إتمام إجراءات التصدیر، تقوم 
في دفتر النقل البري الدولي الذي تملؤه الھیئة  الموجودهالجمارك بفحص الشحنة على أساس المعلومات 

لجمارك بختم مقصورة الشحنة وتقدیم تقریر بذلك في دفتر النقل البري ا سلطات المتعھدة بالنقل. كما تقوم
الدولي واالحتفاظ بقسیمة واحدة (البطاقة البیضاء) وتوثیق العكب المقابل لھا. ویُعاد الدفتر إلى متعھد النقل الذي 

ام وفصل قسیمة الجمارك بفحص األخت سلطات یبدأ عملیة النقل. وعند عبور حدود الخروج من ذلك البلد، تقوم
وتوثیق الكعب المقابل لھا. ویجوز للناقلة أن تغادر البلد إذ إن القِسمین اللتین  ثانیة (البطاقة الخضراء) من الدفتر

 .تكون السلطات الجمركیة قد مألتھما تقدمان الدلیل على أن عملیة النقل البري الدولي في ذلك البلد قد أنجزت

ك بتصفیة عملیة النقل البري الدولي، أي أنھا تعترف بأن عملیة النقل وتقوم السلطات الجمركیة بعد ذل
البري الدولي قد أُْنِھَیْت بطریقة سلیمة طبقًا لإلجراء التّالي ( بالّرغم من أّن إجراءات أخرى، مثل استعمال 

روج (أي المكتب على الوسائل اإللكترونیّة أو المكاتب المركزیّة، قد تُْسَتْعَمل أیًضا): مكتب الجمارك عند الخ
الحدود) یقوم بإرسال القسیمة المفصولة (البطاقة الخضراء) إلى مكتب المغادرة الذي یقوم بمقارنة القسیمة التي 
تسلمھا مع القسیمة التي احتفظ بھا مبدئیاً. وإذا لم تكن ھناك اعتراضات وال تحفظات من جانب مكتب الخروج، 

 علن تصفیة عملیة النقل البري الدولي.فإنھ بإمكان السلطات الجمركیة أن ت

أما إذا كانت القسیمة التي فصلھا مكتب الخروج تحوي تحفظات، أو إذا لم تصل القسیمة إلى مكتب 
الجمارك عند المغادرة، أو إذا كان لدى الّسلطات الجمركیّة أّي سبب آخر یبعث على القلق إزاء حسن سیر 

حقیق داخلّي. ومتعھد النّقل والجمعیّة الّضامنة الوطنیة المعنیان یُْخَبَراِن عملیّة النقل البري الدولي، یتم فتح ت
أیضاً بأن نھایة عملیّة النقل البري الدولي، قد تم إقرارھا مع التحفظات، أو لم تحصل على اإلطالق، أو أنھ 

ھا تفسیرات. وإذا ألسباب أخرى قد أّدت إلى الشّك في ذات حسن سیر عملیّة النقل البري الدولي، وتطلب من
كانت التفسیرات المقدمة ال ترضي سلطات الجمارك تطبق ھذه األخیرة اتفاقیة النقل البري الدولي والتشریعات 
الوطنیة لتحدید الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك. وإذا كان یبدو من المستحیل الحصول علیھا من 

ارك تخطر الجمعیة الضامنة بأنھ یجب علیھا أن تسدد الشخص المسؤول قانوناً بصفة مباشرة فإن سلطات الجم
 المبلغ المطلوب في اآلجال المحددة في االتفاقیة.
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وفي كل بلد مرور عابر تخضع العملیة لنفس النظام المطّبق في بلد المغادرة.ویقوم مكتب الدخول 
الدولي. ویباشر مكتب  الجمركي في كل بلد مرور عابر، بفحص األختام وسحب قسیمة من دفتر النقل البري

الخروج عملھ بالمثل. وتجري مقارنة القسیمتین تمھیداً لمراقبة نھائیة، ویجوز عندئذ إعالن انتھاء عملیّة النقل 
البري الدولي، أو تخضع القسیمتان، في حالة وجود مخالفات، إلى اإلجراء المبین أعاله. وفي بلد المقصد، إذا 

حدود ھو أیضاً مكتب المقصد، یكون علیھ أن یقوم بملء دفتر النقل البري كان مكتب الدخول الواقع على ال
الدولي ویحتفظ بقسیمتین ویصبح مسؤوالً عن البضائع المزعم نقلھا إلى نظام جمركي آخر (تخزین أو تخلیص 

دخول جمركي عند االستیراد وما إلى ذلك). وإذا تحتم نقل الشحنة إلى مكتب آخر في البلد یكون على مكتب ال
 أن یعمل بمثابة مكتب دخول على الحدود ویصبح المكتب التالي داخل البلد ھو مكتب الوجھة النھائیة.

ویجري تنفیذ النظام عادة على النحو الموضح أعاله، إال أن اإلجراءات اإلداریة الوطنیة وحقوق 
تبھ أحد المكاتب بحدوث الرقابة المكفولة لكل مكتب جمركي ضالع في العملیة تظل غیر منقوصة. فإذا اش

احتیال أو وجد أختاماً في حالة غیر سویة أو خشي من حدوث تالعب بدفتر النقل البري الدولي، یكون من حقھ 
 أن یفحص البضائع، أو أن یقوم، إذا استوجب األمر بوقف عملیّة النقل البري الدولي.

ریق نقل تسلكھ المركبات یجعل ولكي یتسنى توفیر ضوابط أكثر فعالیة، یجوز للجمارك أن تقرر ط
من السھل اكتشافھا بلوحة النقل البري الدولي التي یجب أن تحملھا. وینبغي أیضاً إنجاز الرحلة في غضون حد 
زمني معقول. وعلى متعھد النقل الذي ال یستطیع االلتزام بمواعید أو مسالك السفر ألي سبب (فیضان أو جلید 

اً على تبریر موقفھ. وفي الحاالت األشد خطورة (األختام المكسورة، أو أو عطل وھلم جرا) أن یكون قادر
الحاجة إلى نقل شحنة البضائع إلى مركبة أخرى، أو دمار الشحنة التام أو الجزئي) یكون على متعھد النقل أن 

النقل یحصل على بیان رسمي من أیة سلطة محلیة متیسرة، مستخدماً التقریر المصدق علیھ الوارد في بطاقة 
وعلى أساس مثل ھذا التقریر یجوز للسلطات الجمركیة أن تبدأ أي تحقیق الزم لتقییم مصداقیة  البري الدولي.

 التقاریر.

النقل  كتیبمن  5وإجراءات التحقیق في الفصل  عملیّةھاء التوترد أمثلة على أفضل الممارسات إلن
 البري الدولي.
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 تطویر نظام النقل البري مستقبالً  1-5

 التطبیق العالمي لنظام النقل البري الدولي 1-5-1

یجري تعزیز نظام النقل البري الدولي تحت رعایة األمم المتحدة، لكي یكون متاحاً على أوسع نطاق 
. اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي 1984ممكن أمام جمیع البلدان الراغبة في االستفادة منھ. ففي عام 

)، یوصي بأن تقوم البلدان في شتى أرجاء العالم بدراسة 79/1984قراراً ( (ECOSOC)التابع لألمم المتحدة 
إمكانیة االنضمام إلى االتفاقیة، وإدراج نظام النقل البري الدولي في تشریعاتھا الوطنیة. ویوصي فضالً عن 

ال سیما اللجان ذلك بأن تقوم المنظمات الدولیة والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، و
 االقتصادیة التابعة لألمم المتحدة، بتشجیع إقرار نظام النقل البري الدولي كنظام عالمي للمرور العابر الجمركي.

وفًقا لھذا القرار الذي اعتمده المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، اتُخذت إجراءات 
. 68في سائر البلدان إضافة إلى األطراف المتعاقدة حالیاً وعددھا  للنھوض بتطبیق اتفاقیة النقل البري الدولي

في أوروبا وآسیا والشرق األوسط  یتم تنظیمھا بانتظام وعدة حلقات دراسیة وندوات إقلیمیة ودون إقلیمیة 
 إلطالع الحكومات وصناعة التجارة والنقل على التسھیالت التي توفرھا االتفاقیة.

ى تمدید نطاق نظام النقل البري الدولي إلى آسیا والشرق األوسط. وبصفة حالیاً علمستمر  العمل
خاصة تقوم بھذا العمل أمانات لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا، ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة 

بي آسیا ، ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغر(UN ESCAP)واالجتماعیة آلسیا والمحیط الھادئ 
(ESCWA) التي تعزز نظام النقل البري الدولي باعتباره أحد األركان األساسیة لتحقیق نقل بري دولي فعال ،

في آسیا والشرق األوسط. وتدعم ھذه الجھود عدة ھیئات ومصارف دولیة، مثل اللجنة األوروبیة ومصرف 
النقل البري الدولي بمثابة عنصر ھام لتسھیل  تعتبر نظام التي، أو منظمة التعاون االقتصادي التنمیة اآلسیوي

النقل البري على طول طریق الحریر التاریخیة أو في اإلقلیم الفرعي من المیكونغ األكبر في الشرق األقصى 
 من آسیا.

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

ریق التجھیز اإللكتروني للبیانات مستمر وسوف إن تبدیل الوثائق الورقیة في شتى أرجاء العالم عن ط
یكتسب المزید من األھمیة أیضاً بالنسبة لإلدارات الجمركیة والھیئات المتعھدة بالنقل.سیؤثّر ھذا االتّجاه بشكل 

 متزاید على إجراءات الجمارك وعلى المستندات التي تستخدمھا الّسلطات الجمركیّة.



 - 21 - إتفاقیة النقل البري الدولي

حقیقیة . فھي، من ناحیة، محكومة بقوانین تلزمھا بجمع وتحصیل اإلدارات الجمركیة تواجھ معضلة 
اإلیرادات بأسلوب فعال، ومنع االحتیال والتھریب. ومن ناحیة أخرى. فھي موضع انتقاد متزاید من األطراف 
التجاریة المعترفة (مثل المستوردین والمصدرین ومتعھدي النقل ووكالء الشحن) بسبب عدم تسھیلھا اإلسراع 

 ل حركة البضائع المشحونة.بمعد

وإذا أخذنا في الحسبان قیود القوى العاملة في الجمارك واإلتقان المتزاید لطرق االحتیال الجمركي 
والتھریب، یبدو أنھ ال یوجد أي بدیل آخر سوى زیادة اإلنتاجیة والضوابط الجمركیة فضالً عن تكییف 

 أحدث التكنولوجیات والمعالجة اإللكترونیة للبیانات. اإلجراءات اإلداریّة الوطنیة والّدولیّة باستخدام

أخذت األطراف المتعاقدة في اتفاقیة النقل البري الدولي بالحوسبة اإللكترونیة لنظام النقل البري الدولي 
 في برنامج المرحلة الثالثة من عملیّة مراجعة االتفاقیة. كما اعترفت بأن الحوسبة اإللكترونیة لنظام النقل البري

 الدولي حتمیًّة على ضوء ما یلي:

السرعة الفائقة لتطور التكنولوجیا حالیاً، على أساس تكنولوجیات اإلنترنت والبطاقات  -
 الذكیة، التي تؤثر خصوصاً على النقل والتجارة الدولیین؛

 و الحاجة المتزایدة لتسحین فعالیة إجراءات الجمارك والممارسات التجاریة؛ -

ألنشطة االحتیالیة التي یجب محاربتھا بأكثر الوسائل مالءمة ضرورة مكافحة ا -
 وفعالیة.

ع الھیكل اإلداري في اتفاقیة النقل البري الدولي   ثمانیة والستینال لألطرافوبالنظر إلى تعّدد وتنوُّ
یة ، یجب أن یكون أي نظام محوسب من ھذا القبیل قادراً على العمل بأسلوب ال مركزي ومرن للغاالمتعاقدة 

على أساس القلیل فقط من العناصر المعیاریة المقبولة دولیاً. مثل إنشاء بنك معلومات دولي مركزي تحت 
المراقبة الجمركیة وإدارة بیانات الضمانات من قبل الجمارك. وھذه مھمة صعبة لكن مغریة سیتعین علیھا 

بري الدولي القائم . ولكن لیس ھناك من تحقیق مستوا مناسب في الربط مع نظام تكنولوجیا المعلومات للنقل ال
شك: فنظام النقل البري الدولي یجب أن یظل متمشیاً مع أحدث التطورات التقنیة للمعالجة اإللكترونیة للبیانات، 
التي أحدثت بالفعل، وسوف تحدث بصفة متزایدة، تغییراً عمیقاً في كل أنشطة الجمارك والنقل والتجارة. وإذا 

إن نظام النقل البري الدولي، وال سیما نظام دفتر النقل البري الدولي الورقي، سیصبح عقبة أمام لم یتسنَّ ذلك ف
 نجاعة النقل والتجارة الدولیین وسیعّرض للخطر فعالیة اإلجراءات والضوابط الجمركیة.

بالنقل للجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا والمعنیة بالمشاكل الجمركیة ذات الصلة تحت إشراف 
(WP.30) مشروع " 2003، بدأت األطراف المتعاقدة في عامeTIR والھدف من مشروع ."eTIR  وخاصة ،

ضمان التبادل اآلمن للبیانات بین نظم الجمارك الوطنیة لنقل الدولي للبضائع ھو الدولي،  eTIRنظام 
للجمارك إدارة البیانات حول الضمانات والمركبات أو الحاویات وفقا ألحكام اتفاقیة النقل البري الدولي والسماح 

م یتقدب eTIR. وسیقوم النظام لھمالمصرح  النظام النقل البري الدولي ن لمستخدمیناضمال ةالتي تصدرھا سلسل
فوائد لجمیع األطراف المشاركة في نظام النقل البري الدولي. أوال ، سوف یجلب األمن وفرص إضافیة إلدارة 

لة اجمیع الجھات الفعّ سوف یمكن  المتقدم ، التعاون الدوليامخاطر االحتیال. ثانی صالمخاطر ، وبالتالي تقلی
للحد بشكل كبیر من أعبائھا اإلداریة وتعظیم فوائد إدارة سالسل التورید. وأخیرا ، فإن توفیر المعلومات 

 لبري الدولي.تسریع إجراء النقل ا من شأنھ المسبقة عن البضائع وتبادل المعلومات في الوقت الحقیقي
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 االستنتاج 1-6

ین عاماً، كما أثبتت اتفاقیة النقل البري تلقد أثبت نظام النقل البري الدولي، الذي أنشئ منذ أكثر من س
الدولي، فعالیتھما الھائلة كنظام مرور عابر جمركي دولي، وقاما بدور ھام في تسھیل التجارة والنقل الدولیین، 

 أیضاً بین أوروبا والبلدان المجاورة. ال سیما داخل أوروبا، ومؤخراً 

أصبح اآلن على نظام النقل البري ، ومع الزیادة السریعة في حركة المرور بین شرق وغرب أوروبا
الدولي العابر أن یواجھ تحدیات جدیدة لم یسبق لھا مثیل. في نفس الوقت، تواجھ السلطات الجمركیة عدداً ال 

ب الجمركیة، نتیجة لألحوال السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة المتغیرة یُحصى من عملیات االحتیال والتھری
 في كثیر من البلدان في ھذه المنطقة، وبسبب الرسوم والضرائب الجمركیة المتزایدة بشدة.

ھذا باإلضافة إلى أن إدارة ومراقبة نظام النقل البري الدولي تطرحان مشاكل أمام سلطات الجمارك 
 زالت تفتقر للخبرة الالزمة، ولما یكفي من الموظفین المدربین المالئمین. الوطنیة، التي ما

ولتفادي ھذه التطورات غیر المرغوبة، تفرض أحیاناً بعض الحكومات ومعھا جھات فاعلة أخرى في 
 نظام النقل البري الدولي تدابیر أحادیة الطرف من قبیل اشتراط ضمانات إضافیة لعملیات المرور العابر للنقل
البري الدولي أو استبعاد فئات معینة من السلع وھذان أمران ال یتماشیان مع أحكام وروح اتفاقیة النقل البري 

 الدولي.

ومع أن مثل ھذه التدابیر قد تكفل شیئاً من االرتیاح المؤقت، فإنھا على المدى الطویل سوف ال تقتصر 
اً ستجعل التجارة الدولیة والنقل الدولي أكثر تكلفة، على إغراء بلدان أخرى باستحداث تدابیر مماثلة، بل أیض

 وقد تؤدي في نھایة المطاف إلى االنھیار التام في نظام النقل البري الدولي دون وجود بدیل صالح منظور.

وتتیح اتفاقیة النقل البري الدولي ذاتھا بالفعل عدداً من التدابیر لحمایة المصالح المشروعة للسلطات 
ل اشتراط خدمات المرافقة وتعیین طرق المرور العابر وتخفیض األوقات التي یستغرقھا ھذا الجمركیة، مث

 المرور. ویجوز إعداد تدابیر أخرى إذا رغبت في ذلك األطراف المتعاقدة في اتفاقیة النقل البري الدولي.

نیة بإتفاقیة النقل البرى اللجنة اإلداریة المعأما الحلول الثابتة الطویلة األجل فال یمكن إیجادھا إال في 
تقوم بھ كافة األطراف المعنیة المتعاقدة في اتفاقیة النقل البري الدولي. ویتیح المجلس التنفیذي للنقل  الدولى اللتى

البري الدولي، وكذلك لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا وفرقتھا العاملة المعنیة بالمشاكل الجمركیة ذات 
)، منبراً لمثل ھذا التعاون والتنسیق. وقد أوضحت التجربة أن الحلول لكثیر من 30قة العمل الصلة بالنقل (ور

المشاكل المستجدة حدیثاً في تطبیق اتفاقیة النقل البري الدولي، أمكن إیجادھا داخل مختلف األجھزة والھیئات 
 المنشأة في إطار ھذه االتفاقیة واللجنة االقتصادیة ألوروبا.

النقل البري الدولي، وكذلك اللجنة االقتصادیة ألوروبا وأمانتھا، ھو مواصلة العمل في وھدف أمانة 
ھذا االتجاه وإتاحة آلیة دولیة جیدة األداء لزیادة تحسین التعاون والتنسیق بین األطراف المتعاقدة في اتفاقیة النقل 

نوني الذي یعمل في داخلھ نظام النقل البري الدولي وصناعة النقل. ومن الضروري استمرار تحسین اإلطار القا
البري الدولي، وترشید عملھ لكي یكون نظام المرور العابر للنقل البري الدولي متمشیاً على الدوام مع متطلبات 

 صناعة النقل وسلطات الجمارك.
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واألمم المتحدة، باعتبارھا منظمة عالمیة، ھي ودیع اتفاقیة النقل البري الدولي، وتكفل اإلطار 
الخدمات الالزمة إلدارة ھذه االتفاقیة وتكییفھا حیثما لزم األمر وفقاً للمتطلبات المتغیرة. وقد أوضحت التجربة و

الماضیة أن اتفاقیة النقل البري الدولي، كجزء من أعمال تسھیل النقل المضطلع بھا في إطار اللجنة االقتصادیة 
اء السلطات الجمركیة أو الھیئات المتعھدة بالنقل، ألوروبا، قد خدمت مصالح جمیع األطراف المعنیة، سو

 وھناك ما یكفي لالعتقاد بأنھا ستظل تخدمھا في المستقبل.
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 معلومات عن نظام النقل البري الدولي 1-7

باإلضافة إلى كتیب النقل البري الدولي الحالي، المتوفر في شكل ورقي وفي شكل إلكتروني وبلغات 
 ى للمعلومات عن اتفاقیة النقل البري الدولي واألطراف المتعاقدة فیھا.عدیدة، توجد عدة مصادر أخر

وأشمل المصادر وأكثرھا استیفاء ھو موقع لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا علـى شبكـة 
ت الذي یُدار باالشتراك بین اللجنة وأمانة النقل البري الدول  . ویوفر ھذا )http://tir.unece.org(اإلنترـن

الموقع، باإلضافة إلى نص كتیب النقل البري الدولي بلغات عدیدة، معلومات حدیثة عن إدارة وتطبیق اتفاقیة 
النقل البري الدولي في كل األطراف المتعاقدة. كما یحتوي على آخر المعلومات عن التفسیرات القانونیة التفاقیة 

، وعلى إخطارات الودیع، وعلى إجراءات المراقبة التي أدخلتھا السلطات الجمركیة واللجنة النقل البري الدولي
اإلداریة للنقل البري الدولي. ویحتوي أیضاً موقع اتحاد النقل البري الدولي على كل الوثائق والتقاریر الصادرة 

عة للجنة األمم المتحدة االقتصادیة بخصوص دورات اللجنة اإلداریة للنقل البري الدولي والفرقة العاملة التاب
وفریق خبرائھا المخصص (باإلنكلیزیة  (WP.30)ألوروبا والمعنیة بالمشاكل الجمركیة ذات الصلة بالنقل 

 والروسیة والفرنسیة).

وباإلضافة إلى ذلك فإن أمانة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا لدیھا دلیل دولي لنقاط االتصال في 
بري الدولي في جمیع البلدان التي تستخدم نظام النقل البري الدولي. وھؤالء الخبراء من السلطات مجال النقل ال

الجمركیة الوطنیة والجمعیات الوطنیة یجوز االتصال بھم بخصوص تطبیق اتفاقیة النقل البري الدولي على 
تاحة أیضاً على موقع لجنة المستوى الوطني. والمعلومات عن نقاط االتصال في مجال النقل البري الدولي م

 .)http://www.unece.org/trans/bcf/welcome.htmlصفحة (األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا 

وللجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا وأمانة النقل البري الدولي سجل دولي بأجھزة الختم 
 لطات الجمركیة.والطوابع الجمركیة وھو متاح فقط لالستخدام العصري من قبل الس

یمكن االتصال بأمانة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا والمجلس التنفیذي للنقل البري الدولي، 
 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. 

http://tir.unece.org/
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 عدد بطاقات النقل البري الدولي الصادرة من االتحاد الدولي للنقل البري 1-8
 مختلف الجمعیات الوطنیة إلى 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البلد

 52,200 38,500 40,000 24,500 39,000 51,000 47,000 43,000 56,000 استونیا

 50 300 500 50 50 0 50 100 0 األردن

 0 0 0 50 0 150 1,300 3,000 700 البرتغال

البوسنة 
والھرسك 

)1( 
0 0 0 0 0 0 600 900 900 

الجبل األسود 
)1( - - - 0 150 150 50 100 300 

الجمھوریة 
 23,850 23,250 15,000 14,250 22,200 17,800 42,500 37,850 39,700 التشیكیة

الجمھوریة 
العربیة 
 السوریة

900 1,500 800 2,150 2,400 2,400 5,050 4,650 1,150 

 850 600 600 300 800 1,000 1,000 300 2,600 الدنمارك

 650 400 800 300 900 850 1,200 1,550 1,500 السوید

الفیدرالیة 
 598,000 568,200 521,500 404,800 696,600 660,900 499,900 424,000 375,650 الروسیة

 0 0 0 0 0 50 0 300 50 الكویت

 100 200 150 100 100 0 100 0 100 المغرب
المملكة 
 700 1,050 500 550 1,100 1,350 1,650 2,600 4,400 المتحدة

 50 0 150 500 200 50 100 100 0 النرویج

 6,650 8,400 7,500 8,550 11,150 9,850 14,150 21,700 19,850 النمسا

 5,000 16,600 16,000 9,550 21,900 19,800 30,700 33,200 40,500 الیونان

 4,300 2,700 2,500 3,500 3,000 3,100 3,000 2,000 3,000 إسبانیا

 - - - - - - - - - إسرائیل

إیران 
(الجمھوریة 
 اإلسالمیة)

33,000 33,000 48,000 52,000 48,000 58,000 54,000 78,000 85,000 

 2000 2,550 4,000 4,050 3,550 0 19,500 25,000 37,000 إیطالیا

 11,400 9,100 7,800 7,600 9,500 9,000 5,500 5,000 3,950 أذربیجان

 3,800 2000 800 350 500 300 550 300 200 أرمینیا

 600 500 500 950 950 800 800 800 400 ألبانیا

 16,450 24,900 18,950 7,650 31,400 40,450 32,300 35,200 42,050 انیاألم

 17,500 14,100 9,000 6,500 5,000 7,000 4,500 1,800 2,400 أوزبكستان

 376,800 363,600 309,500 292,000 317,000 345,000 324,000 266,000 251,000 أوكرانیا

 250 350 550 500 500 300 500 800 1,200 بلجیكا

 131,000 150,000 137,600 124,200 148,200 140,000 394,500 349,000 313,000 بلغاریا

 296,000 310,050 283,100 205,100 286,050 185,100 291,500 188,000 273,500 بولندا
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 215,000 173,200 158,100 161,400 213,600 194,300 197,500 182,200 187,000 بیالروسیا

 6,000 4,700 3,200 2,000 1,000 1,000 1,000 400 200 نستانتركما

 685,000 672,000 701,500 490,000 765,000 788,500 689,000 589,000 544,000 تركیا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تونس

جمھوریة 
مقدونیا 

الیوغوسالفیة 
 السابقة

27,400 27,700 31,550 20,300 23,900 18,200 23,500 21,800 25,400 

جمھوریة 
 81,550 79,100 68,000 65,950 77,850 77,100 61,050 58,500 46,900 مولدوفا

 8,200 7,000 4,200 4,000 4,000 4,100 4,300 3,600 1,050 جورجیا

 53,300 62,000 43,500 25,900 27,300 17,800 397,200 514,700 486,300 رومانیا

 20,100 19,900 17,400 12,550 21,850 22,550 23,050 20,900 18,450 سلوفاكیا

 12,650 10,400 10,100 5,750 14,350 12,000 16,400 6,550 22,000 سلوفینیا

 400 600 600 800 550 550 1,600 1,450 1,600 سویسرا

 27,900 21,100 20,000 12,400 15,300 12,100 8,800 -  - )1صربیا (
صربیا 
والجبل 
 األسود

5,350 5,000 - - - - - - - 

 2,950 1500 700 900 400 500 300 50 0 طاجیكستان

 2,300 3,700 3,650 2,700 4,700 000’5 8,200 10,000 12,300 فرنسا

 11,400 14,350 11,600 10,700 17,600 20,100 13,300 17,200 16,300 فنلندا

 0 - - - - 400 750 450 1,000 قبرص

 17,100 20,700 14,050 15,050 17,050 18,100 11,450 6,250 4,900 قیرغیزستان

 19,000 24,500 30,050 31,000 32,150 39,050 32,650 19,600 17,000 كازاخستان

 68,000 6,250 4,250 2,900 5,300 6,300 9,300 9,500 9,700 كرواتیا

 97,800 100,100 86,200 57,000 108,900 90,600 105,500 90,000 91,000 التفیا

 50 50 0 50 0 100 50 0 0 لبنان

 191,600 185,200 157,500 111,500 218,500 174,500 165,000 151,600 148,700 لیتوانیا

 100 50 0 0 0 50 0 0 150 منغولیا

 28,500 19,400 17,800 14,500 26,100 16,000 35,800 34,300 44,900 ھنغاریا

 9,650 5,900 9,600 8,700 8,200 7,250 21,000 15,600 22,200 ھولندا

 - - - - - - - - - یوغوسالفیا

 3,158,300 3,074,500 2,822,200 2,230,400 3,253,800 3,076,250 3,599,850 3,240,650 3,211,050 المجموع
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 الدولي أدوار و مسئولّیات األطراف المعنیة المشتركة في نظام النقل البري 1-9

لدولي نظام ذي آلیّة جیدة التوازن مبني على أساس التّعاون بین األطراف ا إن نظام النقل البري
المتعاقدة و قطاع المواصالت، مع السھر على ّضمان تسھیل طریقة العمل، إنّھ من األساسّي أّن تكون كلّ 

المتعھدة الدولي، الجمعیّات الوطنیة الّضامنة، الوكاالت  حكومات، المجلس التّنفیذي للنقل البري –األطراف 
استجابت لواجباتھا وفقًا ألحكام اتفاقیة النقل البري الدولي. ملّخص لألدوار و  –بالنقل و المنّظمات الّدولیّة 

 تُوجد أسفلھ. الدولي مسئولیّات مختلف األطراف في نظام النقل البري

 (قائمة غیر خصریة) مسؤولیة الحكومة 1-9-1

اً للقانون الوطني (أي نشرھا في الجریدة النقل البري الدولي وفق اتفاقیةقبول  -
 الرسمیة)؛

إیداع صك انضمام لدى مكتب األمم المتحدة القانوني في نیویورك (الودیع) (المادة  -
 ؛)52

والجزء األول من  6تفویض المنظمة الوطنیة أو المنظمات الوطنیة الضامنة (المادة  -
 ؛)9المرفق 

والجزء الثاني من  6البري الدولي، (المادة تفویض أشخاص الستخدام دفاتر النقل  -
 ؛)9المرفق 

 ؛)45نشر قائمة بالمكاتب الجمركیة المؤھلة للقیام بعملیات النقل البري الدولي (المادة  -

 تدریب موظفي الجمارك في مجال تنفیذ اإلجراءات الجمركیة للنقل البري الدولي؛ -

الناقالت والحاویات الخاصة بالنقل  إنشاء أو تعیین سلطة مسؤولة عن الموافقة على -
 )؛12البري (المادة 

 المتعلقھ لمعلوماتا إرسال إلى المنظمة الدولیة أو الجمعیة الوطنیة الضامنة، إذا أمكن -
المقصد، بموجب  جھة بجمیع دفاتر النقل البري الدولي التي تقدم في مكاتب الجمارك

 . 1، المادة 10ثالثا و المرفق  42المادة 
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 تقدیم الوثائق والمعلومات التالیة إلى المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي: -

 نظام الضمان الدولي

نسخة مصدقة لالتفاق المكتوب أو أي صك قانوني آخر بین السلطات  -
الوطني وأیضاً أیة تعدیالت مدخلة  الضمان المختصة (الجمارك) وجمعیات

 )؛(د)1األول،فقرة،الجزء 9مرفق على االتفاق أو على الصك (

نسخة مصدقة لعقد التأمین أو عقد الضمان المالي وأیضاً أیة تعدیالت مدخلة  -
 )؛’5’3،الجزء األول،فقرة9مرفق على العقد (

 ).’5’3،الجزء األول،فقرة9مرفق نسخة شھادة التأمین التي تجدد سنویاً ( -

 مراقبة النفاذ إلى إجراء النقل البري الدولي

ص مفوض من قبل المسؤولین المعتمدین الستخدام دفاتر تفاصیل كل شخ -
 )؛5،الجزء الثانى،فقرة9مرفق النقل البري الدولي أو ُسحب ترخیصھ (

كاملة وحدیثة بكل األشخاص المفوضین من قبل المسؤولین  سنویھ قائمة -
المعتمدین الستخدام دفاتر النقل البري الدولي أو الذین سحب ترخیصھم 

 )؛5الثانى،فقرة،الجزء 9مرفق (

 38تفاصیل استبعاد كل شخص من اإلفادة من منافع االتفاقیة وفقاً للمادة  -
 (المھلة: أسبوع واحد).

 إجراءات المراقبة الوطنیة

تفاصیل أي إجراءات مراقبة وطنیة یعتزم المسؤولون الوطنیون المعتمدون  -
 مكرراً. 42اتخاذھا وفقاً للمادة 

 لطوابع الجمركیھأجھزة الختم الجمركیھ و ا

 تفاصیل أجھزة الختم الجمركیھ و الطوابع المعتمده و المستخدمھ في إجراءات -
 (TRANS/WP.30/157, para. 93).جمارك وعبور النقل البرى الدولى
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 (قائمة غیر حصریھ)مسؤولیة الجمعیة الوطنیة الضامنة 1-9-2

وضرائب االستیراد  فق علیھاالتأمین المت مبالغ رسوم الحد األقصى من تتعھد بتسدید -
و التصدیر، باإلضافة إلى أیة فائدة على التخلف عن التسدید، تكون مستحقة بموجب 
القوانین واللوائح الجمركیة للبلد الذي لوحظت فیھ مخالفة فیما یتعلق بالنقل البري الدولي. 

اد وباالشتراك وستكون الجمعیة الوطنیة مسؤولة قانونیاً عن تسدید ھذه المبالغ على انفر
 ؛)1،الفقرة 8(المادة مع األشخاص المستحقة منھم المبالغ المذكورة أعاله

إبرام اتفاق مكتوب بخصوص طریقة عمل نظام الضمان الدولي مع منظمة دولیـة  -
(حالیاً یقـوم االتحاد الدولي للنقل البري بإدارة نظـام الضمان الدولي الوحیـد الموجود) 

 مكرراً)؛ 2-6-0 (المذكرة التفسیریة

) وسوف یغطي ھذا الضمان المسؤولیات المتحّملة 1، الفقرة 6العمل كضامن (المادة  -
باإلرتباط مع بالعملیات الجاریة بموجب بطاقات نقل بري دولي صادرة من جمعیات 

 ؛)2،الفقرة 6(المادة أجنبیة منتسبة إلى نفس المنظمة الدولیة المنتسبة ھي ذاتھا إلیھا

بطاقات نقل بري دولي إال لألشخاص المستوفین الحد األدنى للشروط إصدار  -
، الجزء الثاني) الذین لم یكن دخولھم إلى نظام 9و المرفق  1، الفقرة 6والمتطلبات (المادة 

النقل البري الدولي قد رفضتھ السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة التي یكون 
 )؛3، الفقرة 6فیھا (المادة  الشخص المعني مقیماً أو مستقراً 

تغطیة إلتزاماتھا بما یرضى السلطات المختصھ من األطراف المتعاقدة واللتى أنشأتھا  -
یجب على عقد التأمین أن یغطى جمیع 0مالیھمع إحدى شركات التأمین أو مع مؤسسة 

ت والعملیات تحت غطاء بطاقات النقل البرى الدولى الصادرة من الجمعیا االلتزامات
،الجزء األول، الفقرة 9األجنبیة التابعة لنفس المنظمھ الدولیة اللتى تتبع لھا(الملحق 

 ؛‘)5‘3

عقد إعالن التزام مع الوكالة المتعھدة بالنقل التي تطلب دفاتر النقل البري الدولي  -
 (وبإمكان الجمعیة الضامنة أن تشترط وجود ضمان أو إیداع مصرفي)؛

 بري الدولي على أساس نظام إدارة المخاطر؛إصدار بطاقات النقل ال -

أن تعمل، بالتعاون الوثیق مع السلطات المختصة، على اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة  -
 ؛ مكرر) 42لضمان االستعمال الصحیح لبطاقات النقل البري الدولي (الماّدة 

یم لعملیة النقل بطاقات النقل البرى الدولى على التنفیذ السلتدریب الموظفین وحاملین  -
 ؛البرى الدولى
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/مارس، بسعر آذار 1تزوید المجلس التنفیذى لعملیة النقل البرى الدولى سنویاً، قبل  -
 ؛‘)6‘3، الجزء األول، فقرة 9كل بطاقة نقل برى دولى تصدرھا(المرفق 

 إرسال الوثائق والمعلومات التالیة إلى الھیئة القومیة المعتمدة: -

 نظام الضمان الدولي

نسخة مصدقة من عقد التأمین أو عقد الضمان المالي وأیضاً أي تعدیالت  -
 )؛‘5‘3، الجزء األول، فقرة 9المرفق مدخلة على العقد (

، الجزء األول، فقرة 9المرفق نسخة من شھادة التأمین التي تجّدد سنویاً ( -
3‘5‘.( 

 مراقبة النفاد إلى إجراء النقل البري الدولي

كاملة وحدیثة بكل األشخاص المفوضین من قبل السلطات قائمة سنویاً، -
المختصة الستخدام دفاتر النقل البري الدولي أو الذین سحب ترخیصھم 

 ).5، الجزء األول، فقرة 9المرفق (

 (قائمة غیر حصریھ) مسؤولیة الوكالة المتعھدة بالنقل 1-9-3

وط الالزمة الستعمال عقد إعالن التزام مع الجمعیة الوطنیة الضامنة (یضع الشر -
 ؛)(ج)1، الجزء الثانى، فقرة 9المرفق ( دفاتر النقل البري الدولي)

و حامل بطاقة النقل البرى الدولى على مع الناقلة عرض الناقلة أو الحاویة البریة  -
مكتب جمارك المغادرة ومكاتب الجمارك على الطریق و مكتب جمارك جھة 

 ؛ (س))1األخرى ذات الصلة من اإلتفاقیة(المادة  ویجب علیھ مراعاة األحكام0الوصول

من االتفاقیة، إذا طلب  2و  1، الفقرتین 8دفع المبالغ المستحقة، المذكورة في المادة  -
، الجزء 9(الملحق  2، الفقرة. 11للمادة  وفقاً ومنھ ذلك من قبل السلطات المختصة. 

 ؛ ))2) (ه( 1الثاني، الفقرة 

من  16ري الدولي على الناقالت والحاویات البریة (المادة إلصاق لوحة النقل الب -
 ؛ االتفاقیة)

 .لعملیًة النقل البرى الدولى یمتنفیذ السلال، من أجل السائقین خاصةً وتدریب موظفیھا،  -
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(قائمة  مسؤولیة المنظمة الدولیة (وھي حالیاً: االتحاد الدولي للنقل البري) 1-9-4
 غیر حصریة)

یح لتولي مسؤولیة التنظیم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن الحصول على تصر -
 و 6مكرراً من المادة  2سیره، و تمنحھ اللجنة اإلداریة للنقل البري الدولي، (الفقرة 

 )؛2 , الجزء الثالث, الفقرة9المرفق 

إبرام اتفاقات مكتوبة بشأن تشغیل نظام الضمان الدولي مع الجمعیات الوطنیة  -
 )؛1 مكرر 2-6-0كرة التفسیریة الضامنة، (المذ

الحصول على تصریح طبع وتوزیع بطاقات النقل البري الدولي، الذي تمنحھ إمكانیة  -
 )؛8(ب) من المرفق 10اللجنة اإلداریة للنقل البري الدولي (المادة 

یبرم اتفاق خطي مع لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا، یعكس التصریحات  -
(ب) و ینص على أن تفي  10، المادة  8مكررا و/أو المرفق  2.6للمادة الممنوحة وفقا 

المنظمة الدولیة باألحكام ذات الصلة من االتفاقیة، وأن تحترم اختصاصات األطراف 
المتعاقدة في االتفاقیة وأن تمتثل لقرارات اللجنة اإلداریة وطلبات المجلس التنفیذي النقل 

تفاق، تؤكد المنظمة الدولیة أنھا تقبل المسؤولیات التي البري الدولي. وبالتوقیع على اال
 (ب)).  10.8و  2-مكررا 2-6-0یفرضھا التصریح (المذكرة التفسیریة 

 منظمة دولیة:ال، تقوم 2، الجزء الثالث، الفقرة. 9للملحق  فقاً وو لترخیصلوفقا  -

ق عن طری النقل البرى الدولى تزوید األطراف المتعاقدة على اتفاقیة -
ضمان الصور مصدقة من عقد بالجمعیات الوطنیة التابعة للمنظمة الدولیة 

 ؛ت تغطیة الضماناثبإالعالمي و

قواعد البمعلومات عن  النقل البرى الدولىاتفاقیة بتزوید الھیئات المختصة  -
بطاقة النقل البرى الدولى عن طریق صدارإل واإلجراءات المنصوص علیھا

 ؛الجمعیات الوطنیة

اتفاقیة النقل البرى الدولى، على أساس سنوي، بید الھیئات المختصة تزو -
تسویتھا  اللتى تمأو المدفوعة منھا و مطالبات المقدمة المعلقةالبیانات عن ب

 ؛دون دفع

بمعلومات كاملة وتامة النقل البرى الدولى  اتفاقیةبتزوید الھیئات المختصة  -
لى وجھ الخصوص ولكن لیس ع، و سیر عمل نظام النقل البري الدولي عن

عدد  و مجرىعن  سس سلیمھوقتیھ و على أُ  على سبیل الحصر، معلومات
المعلقة  المرفوعة و الشكاوى، من النقل البرى الدولىمنتھیة الالعملیات غیر 

التي قد تبعث على القلق فیما  و منھا و المدفوعة أواللتى تم تسویتھا دون دفع
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م النقل البري الدولي أو التي یمكن أن تؤدي حسن سیر العمل في نظابیتعلق 
 نظام الضمان الدولي؛بعمل الإلى صعوبات الستمرار 

بیانات إحصائیة عن عدد بالنقل البرى الدولى  اتفاقیةبتزوید الھیئات المختصة  -
و توزیعھا على كل طرف متعاقد،  اللتى تمالدولي  البرى النقل بطاقات
 ؛ حسب نوع مفصلة

جلس التنفیذي للنقل البري الدولي بتفاصیل سعر اإلصدر بالمنّظمة تزوّید الم -
 الّدولّیة لكّل نوع من بطاقات النقل البري الدولي؛

لتقلیل من خطر تزویر بطاقات النقل البري  الممكنھ اتأخذ كّل االحتیاط -
 الدولي؛

اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة في الحاالت التي تم اكتشاف فیھا  -
جلس بطاقات النقل البري الدولي، وتقدیم تقاریر إلى المبطاء أو نواقص أخ

 ؛التنفیذي للنقل البري الدولي

المجلس التنفیذي للنقل البري  وةدع یتم المشاركة الكاملة في الحاالت التي -
 ؛خالفاتلتسھیل تسویة ال فیھاالدولي 

 أى ّة مشكلًة تتضّمنبأی للنقل البري الدولي بلغ فوًرا المجلس التنفیذيتأن  -
 اتفاقیة النقل البري الدولي؛بّصعوبات أخرى لھا عالقة أى  أو أحتیالیةأنشطة 

من  10الدولي، المنصوص علیھ في الملحق البرى إدارة نظام مراقبة النقل  -
االتفاقیة، جنبا إلى جنب مع الجمعیات الوطنیة الضامنة التابعة للمنظمة 

الغ األطراف المتعاقدة والھیئات المختصة الدولیة وسلطات الجمارك وإب
 المشاكل التي واجھتھا في النظام؛بتفاقیة باال

إحصاءات وبیانات أداء بتزوید الھیئات المختصة باتفاقیة النقل البرى الدولى  -
 ؛10األطراف المتعاقدة فیما یتعلق بنظام الرقابة المنصوص علیھ في الملحق 

أمانة اللجنة االقتصادیة ألوروبا التابعة  تاریةسكر مع ةمكتوب یةاتفاق إقرار -
 اً مؤقت المتفق علیھ تاریخالمن  على االقل قبل شھرین لیس، لألمم المتحدة 

وذلك من االتفاقیة،  مكرر2-6للمادة  وفقاً ولنفاذ أو تجدید الترخیص الممنوح 
 على لتي یجب أن تشمللاواللجنة اإلداریة،  عن بتكلیف من والتصرف نیابة

، الجزء 9بول المنظمة الدولیة واجباتھا المنصوص علیھا في الملحق ق
 ؛2فقرة الثالث،

حضور بصفة مراقب في دورات اللجنة اإلداریة للنقل البري الدولي ال -
(الملحق  ، و المجلس التنفیذى للنقل البرى الدولى(ب)) 1، المادة 8(الملحق 
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لتابعة للجنة األمم المتحدة الفرقة العاملة ا و)، )5، الفقرة 11، المادة 8
االقتصادیة ألوروبا، والمعنیة بالمسائل الجمركیة المؤثرة على النقل 

)WP.30(. 

 

(قائمة غیر  المجلس الّتنفیذّي و األمین العام للنقل البري الدولي اتمسؤولی 1-9-5
 حصریة)

وأداء  ،سیر نظام الّضمان الدوليو ھذا یشمل  ،على تطبیق االّتفاقّیة اإلشراف -
   (أ))؛ 10، المادة 8الوظائف الموكلة إلیھا من قبل اللجنة اإلداریة. (مرفق 

 إنجاز المھام المسندة إلیھ من قبل اللجنة اإلداریة؛  -

واللذى من اإلشراف على مركزیة الطباعة وتوزیع بطاقات النقل البري الدولي  -
(مرفق  6مشار إلیھ في المادة ا ھو كم المتفق علیھا، تقوم بھ المنظمة الدولیـة. الممكن أن

 ؛(ب))؛ 10، المادة 8

تنسیق وتشجیع تبادل المعلومات السریة وغیرھا من المعلومات بین السلطات  -
 ؛(ج))؛ 10، المادة 8(مرفق المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة

دة تنسیق وتشجیع تبادل المعلومات بین السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاق -
تسھیل تسویة  -(د))؛ 10المادة ، 8(المرفق والجمعیات والمنظمات الدولیة

دون  الدولیةالمنازعات بین األطراف المتعاقدة والجمعیات وشركات التأمین والمنظمات.
 (ه))؛ 10، المادة 8بشأن تسویة المنازعات؛ (مرفق  57اإلخالل بأحكام المادة 

واألطراف األخرى المھتمة والمعنیة بنظام دعم تدریب موظفي السلطات الجمركیة  -
 (و))؛ 10المادة  8 (الملحقالنقل البري الدولي

تقدمھا واللتى االحتفاظ بسجل مركزي بشأن تزوید األطراف المتعاقدة بالمعلومات  -
عن جمیع القواعد واإلجراءات المقررة ،)6المنظمات الدولیة المشار إلیھا في المادة (

النقل البري الدولي من الجمعیات، بقدر ما ھـي متعلقة بالحد األدنى بشأن إصدار بطاقات 
 (ز))؛ 10، المادة 8(المرفق ؛9من الشروط والمتطلبات المبینة بوضوح في المرفق 

 .(ح)) 10، المادة 8(مرفق یقوم بمتابعة سعر بطاقات النقل البري الدولي -



 - 34 - إتفاقیة النقل البري الدولي



 - 35 - إتفاقیة النقل البري الدولي

 1975اتفاقیة النقل البري الدولي،  2

تشرین  10، في تاریخ 1975قسم النص الكامل التفاقیة النقل البري الدولي لعام یتضمن ھذا ال
 .1975. ویحذو تخطیط ھذا القسم حذو تخطیط ھیكل اتفاقیة النقل البري الدولي لعام 2013 أكتوبر/األول

 من االتفاقیة، فقد 7وفي الجزء الثالث من المرفق  6الواردة في المرفق  المذكرات التفسیریةأما 
. ووفقاً 6أُدرجت مع ذلك بعد األحكام التي تشیر إلیھا في االتفاقیة، باستثناء الرسوم البیانیة الواردة في المرفق 

من االتفاقیة، تفسر ھذه المذكرات بعض أحكام االتفاقیة ونصوص مرفقاتھا. كما تصف  43ألحكام المادة 
 ممارسات معینة موصى بھا.

أي تعدیل ألحكام ھذه االتفاقیة أو نصوص مرفقاتھا، بل تقتصر على وال تتضمن المذكرات التفسیریة 
من ھذه  12مجرد تحدید محتویاتھا ومعناھا ونطاقھا بأكثر دقة ووضوحاً. وبالنظر خاصة إلى أحكام المادة 

موجب فیما یتعلق بالشروط التقنیة الالزمة للموافقة على الناقالت البریة الخاصة بالنقل ب 2االتفاقیة ومرفقھا 
الختم الجمركي، تحدد المذكرات التفسیریة، حیثما كان ذلك مالئماً، تقنیات التشیید التي ینبغي أن تقبلھا األطراف 
المتعاقدة باعتبارھا ممتثلة لتلك األحكام. كما تحدد المذكرات التفسیریة، حیثما كان ذلك مالئماً، تقنیات التشیید 

 المخالفة لتلك األحكام.

مذكرات التفسیریة وسیلة لتطبیق أحكام ھذه االتفاقیة ومرفقاتھا مع مراعاة تطور وھكذا تتیح ال
 التكنولوجیا والمتطلبات االقتصادیة.

بعد أحكام االتفاقیة المتعلقة بھا. أما التعلیقات الواردة في كتیب النقل البري الدولي،  التعلیقاتوأُدرجت 
. إال أنھا ذات أھمیة فیما یتعلق 1975اقیة النقل البري الدولي لعام فلیست ملزمة قانوناً لألطراف المتعاقدة في اتف

بتفسیر االتفاقیة وتنسیقھا وتطبیقھا، نظراً ألنھا تعبر عن وجھات نظر اللجنة اإلداریة التفاقیة النقل البري 
جنة األمم المتحدة ، والفرقة العاملة المعنیة بالمشاكل الجمركیة ذات الصلة بالنقل والتابعة لل1975الدولي لعام 

  االقتصادیة ألوروبا، كما ھو مبین بشأن كل تعلیق.
 TRANS/GE.30/55}من الوثیقة  40الفقرة {
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 1975متن اتفاقیـة النقـل البـري الدولـي،  2-1
 (بما في ذلك المذكرات التفسیریة والتعلیقات بشأنھا)

 قات النقل البري الدولياالتفاقیة المعنیة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملھا بطا
 )1975(اتفاقیة النقل البري الدولي، 

 إن األطراف المتعاقدة

 إذ ترغب تسھیل النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البریة،

وإذ تضع في اعتبارھا أن تحسین أحوال النقل یشكل أحد العوامل األساسیة لتنمیة 
 التعاون فیما بینھا،

سیط وتنسیق الرسمیات اإلداریة في مجال النقل الدولي، وال وإذ تعلن أنفسھا محبذة تب
 سیما على الحدود،

 قد اتفقت على النحو التالي:

 الفصل األول

 أحكام عامة

 (أ)  تعاریف

 1المادة 

 ألغراض ھذه االتفاقیة:

سوف یعني المصطلح " عملیة النقل البري"، نقل البضائع من مكتب جمارك مغادرة إلى  (أ)
مقصد، بموجب اإلجراء المسمى "إجراء النقل البري الدولي"، المبین في مكتب جمارك 
 ھذه االتفاقیة،

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
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تعني عبارة "عملیة النقل البري الدولي" جزءاً من النقل البري الدولي ینعقد في طرف  (ب)
في نقطة المغادرة أو الدخول (في الطریق) إلى مكتب جمارك متعاقد من مكتب جمارك 

 في الطریق)؛(المقصد في نقطة الوصول أو الخروج 
 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 ) (ب1مذكرات تفسیریة للمادة 

للمغادرة أو الوصول في بلد أو (ب) أنھ، حیثما تقع عدة مكاتب جمركیة 1تعني المادة  ) (ب 0-1
عدة بلدان، یمكن إجراء أكثر من عملیة نقل بري دولي في طرف متعاقد. وفي ھذه 
الظروف، یعتبر الجزء الوطني من النقل البري الدولي الذي أجري بین مكتبین جمركیین 

، عملیة نقل عبورمتعاقبین، بصرف النظر عما إذا كانا مكتبي مغادرة أو وصول أو 
 دولي". بري

تشرین  أول في النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.25التعدیل {
 }2005األول/أكتوبر 

 

تعني عبارة "بدایة عملیة النقل البري" أن المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو  (ج)
الحاویة قد عرضت ألغراض الرقابة على مكتب جمارك المغادرة أو الدخول (في 

شحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة وأن مكتب الجمارك قبل الطریق) ومعھا ال
 بطاقة النقل البري الدولي؛

 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

تعني عبارة "انتھاء عملیة النقل البري الدولي" أن المركبة البریة أو مجموعة  (د)
عرضت ألغراض الرقابة على مكتب جمارك المقصد أو الخروج المركبات أو الحاویة قد 

 (في الطریق) ومعھا الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بھا؛
 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

مارك بأن تعني عبارة "اإلفراج عن عملیة النقل البري الدولي" اعتراف سلطات الج ) (ھ
عملیة النقل البري الدولي قد أنھیت بشكل صحیح في طرف متعاقد. وھو ما تثبتھ 
السلطات الجمركیة على أساس مقارنة البیانات أو المعلومات المتاحة لمكتب جمارك 
المقصد أو الخروج (في الطریق) والبیانات أو المعلومات المتاحة في مكتب جمارك 

  ریق)"؛المغادرة أو الدخول (في الط
 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {



 - 39 - إتفاقیة النقل البري الدولي

سوف یعني المصطلح "رسوم وضرائب االستیراد أو التصدیر"، الرسوم الجمركیة  (و)
وكافة الرسوم األخرى، والضرائب والمصروفات والتكالیف األخرى، التي یجري 

ر البضائع، ولكنھا ال تشمل المصروفات تحصیلھا عن أو بشأن استیراد أو تصدی
 والتكالیف المقتصرة في مبلغھا على التكلفة المقدرة للخدمات المقدمة.

 1المذكرات التفسیریة المتعلقة بالمادة 

، كافة المبالغ، ما 1تعني المصروفات والنفقات المستثناة في الفقرة الفرعیة (و) من المادة  (و)0-1
اد أو التصدیر، التي تفرضھا األطراف المتعاقدة عن أو عدا رسوم وضرائب االستیر

بشأن االستیراد أو التصدیر. وسوف تكون ھذه المبالغ مقتصرة في مقدارھا على التكلفة 
التقریبیة للخدمات المقدمة ولن تمثل حمایة غیر مباشرة للمنتجات المحلیة أو ضریبة على 

روفات ولنفقات تشمل عدة الواردات أو الصادرات ألغراض مالیة. فھذه المص
 موضوعات من بینھا مدفوعات بشأن:

 شھادات المصدر إذا كانت مطلوبة للمرور العابر، -

 التحالیل التي تجریھا مختبرات الجمارك ألغراض المراقبة، -

عملیات التفتیش الجمركي وعملیات التخلیص األخرى التي یجري  -
 عن مكاتب الجمارك. إنجازھا خارج ساعات العمل العادیة أو بعیداً 

عملیات التفتیش التي تجري ألسباب صحیة أو بیطریة أو باثولوجیة  -
 نباتیة.

 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

سوف ال یقتصر معنى المصطلح "مركبة بریة " على أیة مركبة بریة ذات محرك  (ز)
 أیة عربة مقطورة أو شبھ مقطورة مصممة لالقتران بھا،كھربائي، بل یشمل أیضاً 

سوف یعني المصطلح "مجموعة مؤتلفة من المركبات"، مركبات مترابطة تسافر على  (ح)
 الطریق كوحدة،

سوف یعني المصطلح "حاویة" صنف من معدات النقل (عربة رافعة أو صھریج متحرك  (ط)
 أو جھاز آخر مماثل):

 اً لیشكل مقصورة أعدت لغرض احتواء البضائع،مغلف كلیاً أو جزئی ‘1‘

 وذو میزة دائمة وبالتالي قوي بما یكفي لیكون مناسباً لالستعمال المتكرر، ‘2‘

ومصمم خصیصاً لتسھیل نقل البضائع بأسلوب واحد أو أكثر من واحد من  ‘3‘
 أسالیب النقل بدون إعادة شحن وسطي،
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ة عند تحویلھ من أسلوب نقل إلى ومصمم ألغراض االستعمال السریع، وخاص ‘4‘
 آخر،

 ومصمم بحیث یسھل ملؤه وتفریغھ، ‘5‘

 ولھ حجم داخلي سعتھ متر مكعب أو أكثر، ‘6‘

 وتعتبر "األجھزة القابلة للتفكیك" بمثابة حاویات

 ) (ی1مذكرات تفسیریة للمادة 

آلي یعني المصطلح "جھاز قابل للتفكیك"، مقصورة شحن لیست مزودة بمحرك  ) (ی 0-1
ومصممة خصیصاً لنقلھا على مركبة بریة. ویكون ھیكلھا المعدني مع اإلطار التحتي 
للجھاز مكیفاً بصفة خاصة لھذا الغرض. ویشمل أیضاً جھاز تبادل في شكل مقصورة 

 شحن مصممة بصفة خاصة للنقل المزدوج بالطرق البریة والسكك الحدیدیة.
 }2002أیار/مایو  12في  النفاذیز ، و دخل حECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 1) (ی1مذكرات تفسیریة للمادة 

المصطلح "مغلف جزئیاً" كما ھو مطبق على المعدات واألجھزة المشار إلیھا في الفقرة  ‘1‘) (ی 0-1
متعلق باألجھزة المكونة عموماً من أرضیة وبنیة فوقیة  1من المادة ‘ 1(‘ الفرعیة (ی

المساحة الموجودة في حاویة. كما أن الحاویات من ھذا  تفصل مساحة شحن مساویة لتلك
النوع قد تتضمن واحداً أو أكثر من الجدران الجانبیة أو األمامیة. وفي بعض الحاالت ال 
یوجد سوى سقف واحد مربوط إلى األرضیة بأعمدة. وھذا النوع من الحاویات مستعمل 

 بصفة خاصة لنقل البضائع الضخمة (كالسیارات مثالً).
 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
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یعني المصطلح "مكتب جمارك المغادرة"، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد حیث  (ي)
یبدأ النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئیة من البضائع بموجب إجراء النقل البري 

 الدولي،
 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

یعني المصطلح "مكتب جمارك المقصد"، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد حیث  (ك)
ینتھي النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئیة من البضائع بموجب إجراء النقل 

 البري الدولي،
 }2002أیار/مایو  12في  اذالنف، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

یعني المصطلح "مكتب جمارك في الطریق"، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد یجري  (ل)
بواسطتھ استیراد أو تصدیر مركبة بریة أو مجموعة مركبات أو حاویة في سیاق عملیة 

 نقل بري دولي،
 }2002 أیار/مایو 12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 یعني المصطلح "شخص"، الشخصین الطبیعي واالعتباري على السواء، (م)

یعني مصطلح "حامل" بطاقة النقل البري الدولي الشخص الذي صدرت لھ بطاقة نقل  (ن)
بري دولي وفقاً ألحكام االتفاقیة ذات الصلة، والذي صدر نیابة عنھ إعالن جمركي في 

ھ في وضع بضائع تحت إجراء النقل البري الجوي شكل بطاقة نقل بري دولي تبین رغبت
في مكتب جمارك المغادرة. ویكون ھذا الشخص مسؤوالً عن عرض المركبة البریة أو 
مجموعة المركبات أو الحاویة ومعھا الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بھا 

المقصد، وعن على مكتب جمارك المغادرة، ومكتب الجمارك في الطریق ومكتب جمارك 
 المراعاة الواجبة ألحكام االتفاقیة األخرى ذات الصلة"؛

 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

یعني المصطلح "بضائع ثقیلة أو ضخمة"، أي شيء ثقیل أو ضخم ال یجري عادة نقلھ  (س)
 حجمھ أو طبیعتھ،في مركبة مغلقة أو حاویة مغلقة بسبب وزنھ أو 

علیھا سلطات الجمارك التابعة لطرف   أذنتیعني المصطلح "جمعیة ضامنة"، جمعیة  (ع)
 مستعملي إجراء النقل البري الدولي. الجھة الضامنة لألشخاصمتعاقد باعتبارھا 

 }2012 سبتمبر/أیلول 13في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {

منظمة دولیة" أي منظمة تؤِذن لھا اللجنة اإلداریة بتولي مسؤولیة یعني مصطلح " (ف)
 التنظیم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سیره.

 }2012 سبتمبر/أیلول 13في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {
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 (ب)  النطاق

 2المادة 

وسطي، في مركبات  سوف تنطبق ھذه االتفاقیة على نقل البضائع، بدون إعادة شحن
بریة أو مجموعة من المركبات أو في حاویات عبر واحد أو أكثر من الحدود بین مكتب جمارك 
مغادرة تابع ألحد األطراف المتعاقدة، ومكتب جمارك مقصد تابع لطرف آخر أو لنفس الطرف، 

 ي الدولي.شریطة أن یجري بالطرق البریة جزء من الرحلة بین بدایة ونھایة عملیة النقل البر
 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 المذكرات التفسیریة

على أنھ یجوز أن تبدأ وتنتھي في نفس البلد أي عملیة بموجب بطاقة نقل  2تنص المادة  0-2-1
ت بري دولي، بشرط أن یجري إنجاز جزء من الرحلة في أرض أجنبیة. وفي ھذه الحاال

لیس ھناك ما یمنع سلطات جمارك بلد المغادرة من أن تطلب، باإلضافة إلى بطاقة النقل 
البري الدولي، وثیقة وطنیة مقصود بھا تأمین إعادة استیراد البضائع بدون جمارك. ومع 
ذلك یوصي بأن على السلطات الجمركیة أال تصر على استعمال مثل ھذه الوثیقة، بل 

 قة مالئمة موقعة على بطاقة النقل البري الدولي.تقبل بدالً منھا مصاد

ال تسمح أحكام ھذه المادة بنقل البضائع تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي، إال إذا كان  2-2-0
إنجاز جزء من الرحلة یجري بالطرق البریة. فھي ال تحدد الجزء من الرحلة الذي یجب 

بدایة ونھایة النقل البري الدولي.  أن یجري براً، بل یكفي أن یحدث ذلك من نقطة ما بین
إال أنھ قد یحدث ألسباب غیر منظورة ذات طابع تجاري أو عرضي، أنھ ال یمكن إنجاز 
أي جزء من الرحلة بطریق بري رغم نوایا الراسل في بدایة الرحلة. وفي ھذه الحاالت 

مسؤولیة یكون على األطراف المتعاقدة أن تقبل بطاقة النقل البري الدولي، وأن تظل 
 الجمعیات الضامنة قانوناً ساریة المفعول.

 }2002أیار/مایو  12في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
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 2تعلیق على المادة 

 استعمال بطاقات النقل البري الدولي

یحدث في بعض المناسبات استعمال بطاقات النقل البري الدولي لرحالت تتم كلیاً 
احد (مثالً من مكتب في داخل البلد إلى مكتب خروج على الحدود، داخل بلد و

بدون تقدیم البطاقة عند الدخول إلى البلد الذي یلیھ) وذلك لغرض الحصول على 
 أختام جمركیة ألغراض احتیالیة.

ویتعھد االتحاد الدولي للنقل البري بإحاطة سلطات الجمارك الوطنیة علماً بمثل 
 الحاالت . ھذه

 من الوثیقة 65و 64، والفقرتان TRANS/GE.30/AC.2/12من الوثیقة  34 الفقرة{
{TRANS/WP /GE.30/35 

استعمال نظام النقل البري الدولي في حالة عدم القیام بجزء من الرحلة عبر 
 الطریق

من اإلتفاقیة، یمكن استخدام وسائل النقل األخرى (السكك الحدیدیة،  2وفقا للمادة 
خلیة) في جزء من الرحلة، بین ابتدائھا و انتھائھا، طالما أجري الطرق المائیة الدا

عبر الطریق. كما یمكن لصاحب بطاقة النقل البري الدولي في حالة القیام بجزء 
 من الرحلة على ما غیر البرأن؛  

یطلب من السلطات الجمركیة تعلیق عملیة المرور العابر وفقا ألحكام المادة  -
عملیة المرور العابر، یجب  اقیة حتي یمكن إستئنافمن االتف 2، الفقرة 26

وجود الخدمات الجمركیة و الرقابة الجمركیة عند انتھاء الجزء الذي على ما 
غیر البر. و في حالة تداول كامل الرحلة داخل بلد المغادرة على ما غیر 
البر، یمكن إبتداء عملیة النقل البري الدولي وتصدیق انھائھا فورا في مكتب 

من بطاقة النقل البري  2و رقم  1مارك المغادرة بسحب اآلصاالت رقم ج
الدولي. و بالتالي و تحت ھذه الظروف، لن یقدم أي ضمان لما تبقى من 

من االتفاقیة، یمكن  26الرحلة داخل نفس البلد. كذلك، و وفقا ألحكام المادة 
ما غیر البر  إستأناف عملیة النقل البري الدولي عند نھایة الجزء الذي على

 في مكتب جمارك طرف متعاقد آخر. 
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أن یستخدم إجراء النقل البري الدولي. لكن، في ھذه الحالة، یجب على  -
صاحب البطاقة أن یأخذ في االعتبارأن عملیة النقل البري الدولي في بلد ما، 
لن تجرى إال في حالة ضمان السلطات الجمركیة القومیة حسن معاملة بطاقة 

لبري الدولي عند النقاط التالیة (كساري المفعول): الدخول (في النقل ا
 الطریق)، المغادرة (في الطریق) و المقصد. 

 }4المرفق  و  TRANS/WP.30.AC.2/67من الوثیقة  64الفقرة   {

 3المادة 

 لكي تصبح أحكام ھذه االتفاقیة قابلة للتطبیق:

 یجب إنجاز عملیات النقل (أ)

ریة أو مجموعة مركبات أو حاویات تمت الموافقة علیھا بواسطة مركبات ب ‘1‘
 مسبقا بموجب الشروط المبینة في الفصل الثالث (أ)، أو

بواسطة مركبات بریة أخرى أو مجموعة مركبات أخرى أو حاویات أخرى  ‘2‘
 بموجب الشروط المبینة في الفصل الثالث (ج) ، أو

افالت نقل الركاب واآلالت بواسطة مركبات بریة أو مركبات خاصة، مثل ح ‘3‘
الرافعة والجرافات وآالت صب الخرسانة وما شابھ ذلك من المركبات واآلالت 
التي یتم تصدیرھا والتي تعتبر ھي نفسھا بالتالي بضائع مسافرة بوسائلھا 
الخاصة من مكتب جمركي في نقطة المغادرة إلى مكتب جمركي في نقطة 

في الفصل الثالث (ج). وإذا كانت ھذه الوصول وذلك بموجب الشروط المبینة 
المركبات محملة ببضائع أخرى، تطبق علیھا، تبعاً ذلك، الشروط المشار إلیھا 

 ` أعاله؛2` أو الفقرة `1في الفقرة `
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  3من المادة (أ) 3للفقرة مذكرة تفسیریة 

مسافرین على ال (HS-code 8703)سیارات الركاب ‘ 3‘(أ)3ال تسري أحكام المادة  ) (أ 0-3-3
بوسائلھم الخاصة. غیر أنھ یجوز نقل سیارات الركاب بموجب إجراءات النقل البري 
الدولي إذا كان ذلك بواسطة مركبات أخرى على النحو المشار إلیھ في الفقرتین 

 .3من المادة ‘ 2‘و(أ)‘ 1‘الفرعیتین (أ)
تشرین  1،و دخل حیز النفاذ في  ECE/TRANS/17/Amend.28bisالتعدیل { 

 }2009األول/أكتوبر 
 

، 6 یجب أن تكون عملیات النقل مكفولة من قبل رابطات موافق علیھا طبقاً ألحكام المادة (ب)
ویجب أن تنجز تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي مطابقة للنموذج المستنسخ في المرفق 

 بھذه الوثیقة". 1
 }2002مایو أیار/ 12،و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.22 التعدیل{

 3تعلیق على المادة 

 المركبات البریة المعتبرة كبضائع ضخمة أو ثقیلة 

في حالة اعتبرت مركبات بریة أو مركبات خاّصة نفسھا سلع ثقیلة أو ضخمة و 
ھي تكن تشحن ّسلع ّثقیلة أو ّضخمة و تكن كل من المركبات و الّسلع مستوفیة في 

لثالث (ج) من االتفاقیة، فال حاجة إال نفس الوقت الشروط المذكورة في الفصل ا
لبطاقة نقل بري دولي واحدة، یحمل غالفھا وجمیع مستنداتھا المصادقة على 

من االتفاقیة. إن كانت مثل ھذه المركبات تحمل  32الشروط المشار إلیھ في الماّدة 
ّسلع عادّیة في مقصورة الشحن أو في األوعیة، یجب أوال على المركبة أو 

أن تستوفي الشروط المبینة في الفصل الثالث (أ)، كما یجب ختم األوعیة  األوعیة
 أو مقصورة الشحن.
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) من االتفاقیة في حالة تصدّیر مركبات بریة أو 3(أ) ( 3تطبق أحكام الماّدة 
مركبات خاّصة من البلد حیث كان مكتب الجمارك للمغادرة  إلى بلد آخر حیث 

من االتفاقیة  15ذه الحالة، تشیر أحكام الماّدة یكون مكتب الجمارك للمقصد. في ھ
إلى ان اإلستیراد المؤّقت لمركبة بریة غیر ساري المفعول. و لھذا، فالوثائق 

 الجمركیة بخصوص اإلستیراد المؤّقت لمثل ھذه المركبات لن َُتَطلَّب. 
 62و  61 الفقرة ؛2والمرفق  TRANS/WP.30/AC.2/65 من الوثیقة 40و 39الفقرة {

 من الوثیقة 72؛ الفقرة 6و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/59من الوثیقة 
{TRANS/WP.30/200 

 إجراءات النقل البري الدولي والمواد البریدیة

لالتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق  (J)الخاص الملحق وفقاً للفصل الثاني من 
لبریدیة االمواد اإلجراءات الجمركیة (اتفاقیة كیوتو المنقحة)، ال تخضع 

لإلجراءات الجمركیة أثناء نقلھا العابر. ولذلك، ال ینبغي تطبیق إجراءات النقل 
وفق إجراءات االتحاد البریدي التي تعّرف  المواد البریدیةالبري الدولي على 

العالمي المعمول بھا حالیاً بأنھا الرسائل أو الطرود البریدیة عند نقلھا بواسطة مصلحة 
 .سابھاخدمات بریدیة أو لح

من الوثیقة  28الفقرة  ؛TIRExB/REP/2007/34 من الوثیقة 17الفقرة {
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95 ؛ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95/Corr.1 ؛

{ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95/Corr. 2 

 (ج)  المبادئ

 4المادة 

داع لن تكون البضائع المنقولة بموجب إجراء النقل البري الدولي معرضة لتسدید أو إی
 رسوم وضرائب استیراد أو تصدیر عند مكاتب جمارك على الطریق.

 4التعلیق على المادة 

(الرسوم والضرائب  3-8یرجى الرجوع إلى التعلیقات على المذكرة التفسیریة 
 (مرافقة المركبات البریة). 23المعرضة للمخاطرة) وإلى المادة 

 ر أو الضمان اإلضافياإلعفاء من دفع رسوم وضرائب االستیراد أو التصدی
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یتمثل المبدأ األساسي للنظم الجمركیة للنقل العابر في اإلعفاء من دفع رسوم 
وضرائب االستیراد والتصدیر على البضائع العابرة، شریطة تقدیم أي ضمان 
مطلوب. وبما أن البضائع المنقولة بموجب إجراءات النقل البري الدولي تكون 

(ب)، فإنھ ال 3وجب الشروط المبّینة في المادة مشمولة بضمان في كل وقت، بم
رسوم وضرائب االستیراد أو التصدیر أو یطلب أثناء عملیة النقل البري الدولي دفع 

رف متعاقد مشارك في عملیة النقل البري ـد كل طـأي ضمان في أي شكل آخر في بل
 الدولي.

الوثیقة  من 28الفقرة  ECE/TRANS/WP.30/240ة ـمن الوثیق 28الفقرة  {
{ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97 

 5المادة 

كقاعدة عامة، لن تكون البضائع المنقولة بموجب إجراء النقل البري الدولي في مركبات  -1
بریة أو مجموعة مركبات أو حاویات محكمة اإلغالق، معرضة للفحص عند مكاتب جمارك على 

 الطریق.

الجمارك في حاالت استثنائیة، وخاصة في ولكن، منعاً إلساءة االستعمال یجوز لسلطات  -2
 حالة االشتباه بوجود مخالفة، أن تجري فحصاً للبضائع عند ھذه المكاتب.

 5مذكرة تفسیریة للمادة 

ال تستبعد ھذه المادة الحق في إجراء فحوص سریعة على البضائع، ولكنھا تشدد على أن  0-5
ع یكفل إجراء بطاقة النقل البري تكون ھذه الفحوص محدودة جداً في عددھا. وفي الواق

الدولي حمایة أكبر مما تكفلھ اإلجراءات الوطنیة. فأوالً یجب أن یتفق بند ھذه البطاقة 
المتعلق بالبضائع مع البنود المقدمة على الوثائق الجمركیة التي قد تكون مطلوبة في بلد 

فل لھا الحمایة بالضوابط المغادرة. ھذا باإلضافة إلى أن بلدان المرور العابر والمقصد تك
التي تتم عند المغادرة وتصدق علیھا سلطات الجمارك في مكتب المغادرة (أنظر المذكرة 

 ).19 تحت المادة
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 5من المادة  2تعلیق على الفقرة 

الفحصات في مكاتب الجمارك في الطریق أو الفحوص المتفرقة بناء على طلب  
 من متعھدي النقل

، حیث تنّفذ الّسلطات 5من الماّدة  2التي ذكرت في الفقرة  الحاالت الغیر عادّیة،
الجمركّیة الفحصات سوى في مكاتب الجمارك في الطریق أم أثناء الّرحلة بّطلب 
من متعھدي النقل في حالة ّشّك منھم أن أیة مخالفة قد حدثت أثناء  سیر عملیة 

مركّیة أن ال ترفض المرور العابر. في مثل ھذا الوضع، ینبغي على الّسلطات الج
 إجراء الفحصات إال إذا اعتبرت الّطلب غیر َمْبرر.

الحاالت حیث تقوم الّسلطات الجمركّیة بفحص بّطلب من متعھد النقل، تكون 
و  1، الفقرة 46تكالیف الخدمات على عاتق ھذا األخیر، طبقا ألحكام الماّدة 

 بب الفحص.تعلیقھا، مًعا بكّل الّتكالیف األخرى التي قد تظھر بس
من  63الفقرة  ؛3والمرفق  /196TRANS/WP.30 من الوثیقة 67 و 66الفقرة {

  3}و المرفق TRANS/WP.30/AC.2/63الوثیقة

 الفصل الثاني

 إصدار بطاقات النقل البري الدولي

 مسؤولیة الجمعیات الضامنة

 6المادة 

ر بطاقات نقل بري یجوز لكل طرف من األطراف المتعاقدة تفویض جمعیات لتقوم بإصدا -1
دولي إما مباشرة أو عن طریق جمعیات متماثلة، ولتعمل بمثابة جمعیات ضامنة، طالما كان 

بالجزء األول. ویجوز إلغاء  9ھناك امتثال ألدنى الشروط والمتطلبات كما ھي مبینة في المرفق 
 التفویض إذا لم تعد ھذه الشروط والمتطلبات مستوفاة.

 }1999شباط/فبرایر  17، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {
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ال تتم الموافقة على جمعیة في أي بلد ما لم یكن ضمانھا یغطي أیضاً المسؤولیات  -2
القانونیة المتحملة في ذلك البلد فیما یتعلق بالعملیات المغطاة ببطاقات نقل بري دولي صادرة 

ة الدولیة التي تكون تلك الجمعیة ذاتھا منضمة من جمعیات أجنبیة منضمة إلى نفس المنظم
 إلیھا.

 6من المادة  2مذكرة تفسیریة للفقرة 

یجوز بموجب أحكام ھذه الفقرة أن توافق السلطات الجمركیة لبلد ما على أكثر من  0-6-2
جمعیة واحدة تتحمل كل منھا المسؤولیة القانونیة الناشئة من العملیات المضطلع بھا تحت 

 طاقات الصادرة منھا أو من الجمعیات المتطابقة معھا.غطاء الب
تصرح اللجنة اإلداریة لمنظمة دولیة بتولي مسؤولیة التنظیم الفعال لنظام ضمان دولي -مكرراً  2

وحسن سیره. وُیمنح التصریح طالما استوفت المنظمة الشروط والمتطلبات المنصوص علیھا في 
داریة أن تلغي التصریح إذا لم َتعد ھذه الشروط والمتطلبات . وللجنة اإل9الجزء الثالث من المرفق 

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {مستوفاة.
 }2013تشرین األول/أكتوبر  10، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.31التعدیل {
 

 6مكرر من المادة  2مذكرات تفسیریة للفقرة 

تحدد العالقة بین المنظمة الدولیة و الجمعیات األعظاء فیھا بموجب إتفاقات مكتوبة بشأن  1-مكررا 0-6-2
 سیر عمل نظام الضمان الدولي.

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21 الوثیقة{

ي اتفاق خطي یبرم بین لجنة األمم مكرراً ف 2-6یرد التصریح الممنوح وفقاً للمادة  2-مكررا 0-6-2
المتحدة االقتصادیة ألوروبا والمنظمة الدولیة. وینص االتفاق على أن تفي المنظمة 
الدولیة باألحكام ذات الصلة من االتفاقیة، وأن تحترم اختصاصات األطراف المتعاقدة في 

التفاقیة النقل البري  االتفاقیة وأن تمتثل لقرارات اللجنة اإلداریة وطلبات المجلس التنفیذي
الدولي. وبالتوقیع على االتفاق، تؤكد المنظمة الدولیة أنھا تقبل المسؤولیات التي یفرضھا 

، 8التصریح. ویسري االتفاق أیضاً على مسؤولیات المنظمة الدولیة الواردة في المرفق 
توزیع بطاقات (ب) في حالة قیام المنظمة الدولیة المشار إلیھا أعاله بطباعة و 10المادة 

 النقل البري الدولي بشكل مركزي. وتعتمد اللجنة اإلداریة االتفاق.
آب/أغسطس  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.27 الوثیقة{

2006{ 
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ال یجوز لجمعیة أن تصدر بطاقات نقل بري دولي إال إلى األشخاص الذین لم یكن  -3
قد رفضتھ السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة  دخولھم إلى نظام النقل البري الدولي

 التي یكون الشخص المعني مقیماً أو مستقراً فیھا.
 }1999شباط/فبرایر  17، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

ال یجوز منح ترخیص بالدخول إلى نظام النقل البري الدولي إال إلى األشخاص الذین  -4
بالجزء الثاني من ھذه االتفاقیة. ودون  9وا أدنى الشروط والمتطلبات المبینة في المرفق استوف

 یجوز إلغاء الترخیص إذا لم یعد استیفاء ھذه المعاییر مضموناً. 38اإلخالل بالمادة 
 }1999شباط/فبرایر  17، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

ص بالدخول إلى نظام النقل البري الدولي، وفقاً لإلجراء المبین في سوف یتم منح الترخی -5
 بالجزء الثاني من ھذه االتفاقیة. 9المرفق 

 }1999شباط/فبرایر  17، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل  {

 7المادة 

ن الجمعیات لن تكون نماذج بطاقة النقل البري الدولي المرسلة إلى الجمعیات الضامنة م
األجنبیة المماثلة أو من المنظمات الدولیة، مسؤولة قانونیاً عن تسدید رسوم وضرائب استیراد 

 وتصدیر وستكون معفیة من محظورات وقیود االستیراد والتصدیر.

 8المادة 

تتعھد الجمعیة الضامنة بتسدید مبالغ تصل إلى الحد األقصى من قیمة رسوم وضرائب  -1-1
ر، باإلضافة إلى أیة فائدة على التخلف عن التسدید، تكون مستحقة االستیراد والتصدی

بموجب القوانین واللوائح الجمركیة للطرف المتعاقد الذي ثبت فیھ وقوع مخالفة أفضت 
إلى مطالبة ضد الجمعیة الضامنة فیما یتعلق بعملیة من عملیات النقل البري الدولي. 

لغ ضامنًة متضامنًة مع األشخاص المستحقة وتكون مسؤولة قانوناً عن تسدید ھذه المبا
 منھم ھذه المبالغ

 }2012 سبتمبر/أیلول 13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل  {
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 8تعلیقات على المادة 

 غرامات إداریة

ال تشمل المسؤولیة القانونیة التي تتحملھا الجمعیات الضامنة، حسب النص الوارد 
  ، الغرامات اإلداریة أو العقوبات المالیة األخرى.8المادة  من 1في الفقرة 

بالوثیقة  3، والمرفق TRANS/WP.30/137من الوثیقة  70-68الفقرات {
{TRANS/WP.30/AC.2/29 

 تحصیل مبالغ إضافیة

لسلطات الجمارك بتحصیل مبالغ إضافیة مثل  8من المادة  2و 1تسمح الفقرتان 
 رى، من حامل البطاقة إذا رأت ذلك ضروریاً.تعویضات سائلة أو جزاءات أخ

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

في الحاالت حیث قوانین ولوائح طرف متعاقد ال تنص على تسدید رسوم وضرائب  -2
یة الضامنة أن تتعھد بأن أعاله، یكون على الجمع 1استیراد أو تصدیر كما ورد في نص المادة 

تقوم، حسب نفس الشروط، بتسدید مبلغ یساوي في مقداره رسوم وضرائب االستیراد أو 
 التصدیر وأیة فائدة ناجمة عن التخلف في التسدید.

 8من المادة  2مذكرات تفسیریة للفقرة 

جوز ی 8من المادة  1في حالة وجود مخالفات من النوع المنصوص علیھ في الفقرة  0-8-2
تطبیق أحكام ھذه الفقرة، حیث تنص قوانین ولوائح طرف متعاقد على تسدید مبالغ غیر 
رسوم وضرائب االستیراد أو التصدیر، مثل مبالغ غرامات إداریة أو عقوبات مالیة 
أخرى. ومع ذلك ال یجوز أن یتجاوز المبلغ المزمع تسدیده قیمة رسوم وضرائب 

ن المقدر لھا أن تكون مستحقة إذا كانت البضائع االستیراد أو التصدیر التي كان م
مستوردة أو مصدرة وفقاً لألحكام الجمركیة المتعلقة بھا. ویزاد ھذا المبلغ بإضافة أیة 

 فوائد تخلف عن التسدید.
، و دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.8التعدیل {

1987{ 

األقصى للمبلغ عن كل بطاقة نقل بري دولي، الذي  یجوز لكل طرف متعاقد أن یقرر الحد -3
 أعاله. 2و  1یمكن طلبھ من الجمعیة الضامنة على أساس نصوص الفقرتین 
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 8من المادة  3مذكرات تفسیریة للفقرة 

دوالر أمریكي لكل  50 000بتحدید مبلغ یساوي  األطراف المتعاقدة أوصت ھذه الفقرة 0-8-3
ه الحد األقصى للمبلغ الذي یمكن استحقاقھ من الجمعیة بطاقة نقل بري دولي، باعتبار

الضامنة. أما في حالة نقل الكحول والتبغ الواردة تفاصیلھما أدناه ویتجاوزان مستویات 
الحد األقصى المبینة أیضاً أدناه، یجوز لسلطات الجمارك أن تزید الحد األقصى للمبلغ 

 دوالر أمریكي: 200 000لغ یساوي الممكن المطالبة بھ من الجمعیة الضامنة إلى مب

أو  %80الكحـول االثیـلي غیـر المتغیـرة طبیعتـھ ولـھ قوة بالحجم تبلغ  )1(
 )HS Code 22.07.10أعلى (

، %80الكحـول االثیلي غیر المتغیرة طبیعتھ ولھ قوة بالحجم أقل من  )2(
والمسكرات الكحولیة والروحیات المعطرة وغیرھا من المشروبات 

لیة، والمستحضرات الكحولیة المركبة من النوع المستعمل لصناعة الكحو
 )HS Code 22.08( المشروبات

 )HS Code 24.02.10السیكار والشیروت واللفافات التي تحـوي تبغ ( )3(

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

تبغ التدخین سواء یحوي أو ال یحـوي بدائـل تبغ بأیة نسبة  )5(
)24.03.10HS  Code( 

یوصى بتحدید الحد األقصى للمبلغ الممكن المطالبة بھ من الجمعیة الضامنة بمبلغ 
دوالر أمریكي إذا لم تتجاوز كمیات فئات التبغ والكحول  50 000یساوي 

 المذكورة أعاله الكمیات التالیة:

 لتر 300 )1(

 لتر 500 )2(

 قطعة 40 000 )3(

 قطعة 70 000 )4(

 وغرام.كیل 100 )5(
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ویجب إدراج الكمیات بالتحدید (اللترات والقطع والكیلوغرامات) من الفئات أعاله 
 للتبغ والكحول، في بیان البضائع الوارد في بطاقة النقل البري الدولي.

، و دخل حیز النفاذ في أول تشرین األول/أكتوبر ECE/TRANS/17/Amend.17لتعدیل ا{
، و دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.18، والتعدیل 1994
 سبتمبر/أیلول 13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30، والتعدیل 1995
2012{ 

 3-8-0تعلیق على المذكرات التفسیریة 

 الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة

قل البري من االتفاقیة، لن تكون البضائع المنقولة بموجب نظام الن 4وفقاً للمادة 
الدولي معرضة لتسدید أو إیداع أیة رسوم وضرائب استیراد أو تصدیر مھما كان 
األمر، حتى ولو كانت الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة تتجاوز المبلغ 

دوالر أمریكي عن الشحنات المنقولة بموجب بطاقة النقل  50 000المحدد بمقدار 
والر أمریكي عن الشحنات المنقولة د 000 200البري الدولي العادیة، ومبلغ 

بموجب بطاقة النقل البري الدولي الخاصة "بالتبغ والكحول"، أو أي مبلغ مماثل 
 تحدده سلطات الجمارك الوطنیة. 

من الوثیقة  76و 75، والفقرتان TRANS/GE.30/59من الوثیقة  35و 34الفقرتان {
TRANS/WP.30/137 من الوثیقة  25، والفقرةTRANS/WP.30/159 2 والمرفق 

من  31 ةالفقر ، وECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1من الوثیقة 
  .ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105}الوثیقة 

تبدأ المسؤولیة القانونیة التي تتحملھا الجمعیة الضامنة نحو سلطات البلد حیث یقع  -4
نقل البري الدولي. وفي مكتب جمارك المغادرة، في الوقت حینما یقبل مكتب الجمارك بطاقة ال

البلدان التالیة التي یجري خاللھا نقل البضائع بموجب نظام النقل البري الدولي، تبدأ ھذه 
المسؤولیة في الوقت حینما یجري استیراد البضائع، أو حیث یجري تعلیق النقل البري الدولي 

ة مكتب الجمارك حیث في الوقت حینما یقبل البطاق – 26من المادة  2و  1بموجب نص الفقرتین 
 یجري استئناف النقل البري الدولي.

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

لن تقتصر مسؤولیة الجمعیة الضامنة على تغطیة البضائع المدرجة في بطاقة النقل  -5
درجة في البطاقة، قد تكون البري الدولي فحسب، بل تغطي أیضاً أیة بضائع، ولو لم تكن م

محفوظة في الجزء المحكم اإلغالق من المركبة البریة أو في الحاویة المسدودة. ولن تشمل ھذه 
  المسؤولیة أیة بضائع أخرى.
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 8من المادة  5مذكرات تفسیریة للفقرة 

بشأن بضائع لیست مدرجة في بطاقة النقل الضامنة  قُدم طلب تسدید ضد الجمعیةإذا  0-8-5
البري الدولي، یكون على اإلدارة المعنیة أن تبین الحقائق التي بنت علیھا رأیھا بأن 
البضائع كانت مستوعبة في الجزء المحكم اإلغالق من المركبة البریة أو الحاویة المغلقة 

. 
، و دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.6التعدیل {

1985{ 
 سبتمبر/أیلول 13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {

2012{ 
 

من ھذه المادة، سوف  2و  1ألغراض تحدید الرسوم والضرائب المذكورة في الفقرتین  -6
یفترض أن تفاصیل البضائع كما ھي مدرجة في البطاقة، صحیحة، في حالة عدم وجود دلیل 

 على النقیض.

 8من المادة  6مذكرات تفسیریة للفقرة 

إذا لم توجد في بطاقة النقل البري الدولي خصائص مفصلة بما یكفي للتمكین  -1 0-8-6
 من تحدید الرسوم على البضائع، یجوز لألطراف المعنیة تقدیم ما یدل على طبیعتھا بدقة.

أما في حالة عدم تقدیم أي دلیل فسوف تفرض رسوم وضرائب، ال بسعر  -2
، بل بأعلى سعر قابل للتطبیق على نوع جزافي ال عالقة لھ بطبیعة البضائع

 البضائع التي تشملھا الخصائص الواردة في بطاقة النقل البري الدولي.

 8المادة من  7الفقرة  تم حذف
 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {

 8من المادة  7مذكرات تفسیریة للفقرة 

 8من المادة  7تفسیریة للفقرة الكرات مذالتم حذف  0-8-7
 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {
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 9المادة 

سوف تقوم الجمعیة الضامنة بتحدید مدة صالحیة بطاقة النقل البري الدولي، وذلك  -1
 لدى مكتب جمارك المغادرة. بتحدید تاریخ نھائي ال یجوز بعده تقدیم البطاقة من أجل قبولھا

وبشرط قبولھا لدى مكتب جمارك المغادرة في أو قبل التاریخ النھائي للصالحیة، كما ھو  -2
من ھذه المادة، ستظل البطاقة صالحة حتى نھایة عملیة النقل  1منصوص علیھ في الفقرة 

 البري الدولي عند مكتب جمارك المقصد.

 10المادة 

 ة النقل البري الدولي دون تأخیر.یتم اإلفراج عن عملی -1
 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

ما قد أفرجت عن عملیة نقل بري دولي، ال  طرف متعاقدحین تكون سلطات الجمارك في  -2
 8من المادة  2و 1یعود بإمكانھا مطالبة الجمعیة الضامنة بسداد المبالغ المذكورة في الفقرتین 

إال إذا كانت شھادة انتھاء عملیة النقل البري الدولي قد تم الحصول علیھا بطریقة خاطئة أو 
 احتیالیة، أو لم یكن قد حدث إنھاء للعملیة.

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
 }2012أیلول/سبتمبر  13لنفاذ في ، و دخل حیز اECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {
 

 10تفسیریة للمادة  اتمذكر

سوف تعتبر شھادة إنتھاء عملیة النقل البري الدولي أنھا تم الحصول علیھا بطریقة  0-10-1
خاطئة أو احتیالیة، حینما تكون عملیة النقل البري الدولي قد أنجزت بواسطة مقطورات 

أو حینما یكتشف سوء تصرف مثل استعمال شحن أو حاویات مھیأة ألغراض احتیالیة، 
وثائق مزیفة أو غیر صحیحة، أو استبدال البضائع أو التالعب باألختام الجمركیة وما 
شابھ ذلك، أو حینما تكون ھذه الشھادة قد تم الحصول علیھا بوسائل أخرى غیر 

 مشروعة.
 }2002و أیار/مای 12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {

2012{ 

تشمل عبارة "أو لم یكن قد حدث إنھاء للعملیة" الحاالت التي تكون فیھا شھادة اإلنھاء قد  0-10-2
 ُزورت.

 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {
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 11لمادة ا

 في حالة عدم اإلفراج عن عملیة النقل البري الدولي، تقوم السلطات المختصة بما یلي: -1

 إخطار حامل بطاقة النقل البري الدولي على عنوانھ المذكور في البطاقة بعدم اإلفراج؛ (أ) 

  إخطار الجمعیة الضامنة بعدم اإلفراج. (ب) 

منة في خالل فترة ال تتجاوز سنة واحدة من وتقوم السلطات المختصة بإخطار الجمعیة الضا
تاریخ قبول بطاقة النقل البري الدولي من تلك السلطات أو سنتین عندما تكون شھادة إنھاء 

 عملیة النقل البري الدولي قد ُزورت أو ُحصل علیھا بطریقة خاطئة أو احتیالیة.

 }2002/مایو أیار 12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {

 

 11من المادة  1مذكرات تفسیریة للفقرة 

 طریقة اإلخطار خطیاً متروكة للتشریع الوطني 0-11-1

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {
 

 11المادة  1تعلیقات على الفقرة 

 تسدید الرسوم والضرائب
 2مرفق ال{11من المادة  1لفقرة على ا )تسدید الرسوم والضرائب علیق(لتتم حذف ا

 من الوثیقة 31، الفقرة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1من الوثیقة 
{ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105 

 الحد الزمني لإلخطارات

فیما یتعلق بالحد الزمني إلخطار الجمعیة الوطنیة الضامنة بعدم اإلفراج عن 
بطاقات النقل البري الدولي، یكون تاریخ االستالم، ولیس تاریخ اإلرسال، ھو 

مركیة التاریخ الحاسم. إال أن طریقة إثبات اإلخطار فھي متروكة لإلدارة الج
المعنیة (البرید المسجل مثالً ھو بمثابة دلیل یثبت االستالم). وفي حالة تجاوز 

 الحد الزمني، ال تعود الجمعیة الوطنیة الضامنة مسؤولة قانوناً.
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من الوثیقة  48و 47الفقرتان TRANS/GE.30/AC.2/12 من الوثیقة  28الفقرة {
TRANS/GE.30/35 من الوثیقة  15و 14، والفقرتان{TRANS/GE.30/GRCC/11 
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 إخطارالجمعّیة/الجمعیات الضامانة 

ینبغي على للسلطات الجمركیة إخطار الجمعیة الضامنة القومّیة بأسرع ما یمكن 
, ذلك عندما لم یقع اإلفراج عن عملیة النقل 1, الفقرة 11للحاالت المغّطاة بالماّدة 

 البري الدولي.
 من الوثیقة  46و الفقرة  TRANS/WP.30/192من الوثیقة  26الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/59 5 والمرفق{  

 إخطار حامل بطاقة النقل البري الدولي

مطلب اإلخطار صاحب بطاقة النقل البري الدولي المشار إلیھ في مذكرة تفسیریة 
  یمكن أن ُیَحقَُّق بإرسال خطاب مسّجل 2-11-0 و 011-1 
 من الوثیقة  46و الفقرة  TRANS/WP.30/192من الوثیقة  26الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/59  5والمرفق{ 

مستحقاً، یجوز  8من المادة  2و 1حینما یصبح تسدید المبالغ المذكورة في الفقرتین  -2
للسلطات المختصة، بقدر اإلمكان، أن تطلب ھذا التسدید من الشخص أو األشخاص المسؤولین 

 ضد الجمعیة الضامنة.مباشرة، قبل أن تعمد إلى إجراء المطالبة 
 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {

 

 11من المادة  2مذكرات تفسیریة للفقرة 

مطالبة الشخص أو تشمل الجھود التي یتعین على السلطات المختصة أن تبذلھا ل 0-11-2
النقل  البة التسدید إلى حامل بطاقةاألشخاص المسؤولین بالتسدید، على األقل، إرسال مط

البري الدولي على عنوانھ المذكور في ھذه البطاقة، أو الشخص أو األشخاص 
المسؤولین، إذا كانوا مختلفین، الذین تثبت مسؤولیتھم بموجب التشریع الوطني. ویجوز 

المشار  الجمع بین مطالبة التسدید الموجھة إلى حامل بطاقة النقل البري الدولي واإلخطار
 من ھذه المادة. (أ)1إلیھ في الفقرة 

أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل { 
2012{ 

ضد الجمعیة الضامنة  8من المادة  2و 1ُتقدم المطالبة بالمبالغ المذكورة في الفقرتین  -3
علماً بأن عملیة النقل البري الدولي  خالل أول ثالثة شھور بعد التاریخ الذي أحیطت فیھ الجمعیة

لم ُیفرج عنھا، أو أن شھادة انتھاء عملیة النقل البري قد تم الحصول علیھا بطریقة خاطئة أو 
احتیالیة، وبحد أقصى ال یزید عن عامین من ھذا التاریخ. ولكن في الحاالت المتعلقة بعملیات 

المذكورة أعاله، موضع إجراءات إداریة أو النقل البري الدولي التي تصبح، خالل مدة العامین 
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 2قانونیة تتصل بالتزامات التسدید الواقعة على الشخص أو األشخاص المشار إلیھم في الفقرة 
من ھذه المادة، یجوز تقدیم أي مطالبة بالتسدید في غضون عام من التاریخ الذي یصبح فیھ 

 قرار السلطات المختصة أو المحاكم قابالً للتنفیذ.
 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21لتعدیل ا{
 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {
 

 11من المادة 3مذكرات تفسیریة، للفقرة 

ن البضائع أو یجب على سلطات الجمارك لدى اتخاذھا قراراً باإلفراج أو عدم اإلفراد ع 0-11-3-1
المركبة، وحین تكون لدیھا وسائل أخرى في القانون لحمایة المصالح التي تتحمل 
المسؤولیة عنھا، أال تتأثر بكون الجمعیة الضامنة مسؤولة عن تسدید الرسوم والضرائب 

 وفوائد التخلف عن التسدید التي یجب أن یتحملھا حامل البطاقة.

أیلول/سبتمبر  13و دخل حیز النفاذ في  ،ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل { 
2012{ 

ویجوز للسلطات المختصة أن تبلغ الجمعیة الضامنة بأن اإلجراءات اإلداریة أو القانونیة  0-11-3-2
المتعلقة بالتزام التسدید قد بدأ اتخاذھا. وفي جمیع األحوال، تقوم السلطات المختصة بتبلیغ 

یجري إنھاؤھا بعد مھلة السنتین، قبل انتھاء تلك الجمعیة الضامنة باإلجراءات التي قد 
 المھلة.

أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل { 
2012{ 

 11المادة  3تعلیقات على الفقرة 

 

 دفع الرسوم والضرائبلالمطالبة 

أن جزء من  فى حالةو. من الوثائق ذات الصلةیجب أن تُدعم الُمطالبھ للدفع بنسخ  
م المطالبة یینبغي على السلطات المختصة تقسالبضائع یتعرض إلى حالة عدم إنتظام 

من  2و  1مشار إلیھ في الفقرتین كما ھو ھھربالمالتعویض عن دفع الرسوم والضرائب ب
حكام الوطنیة المتعلقة بالحق في االستئناف، األ من عدم اإلخالل بأي بدون. 8المادة 

النتھاء من عملیة النقل البري على االضامنة الحصول على دلیل بدیل ة ینبغي للجمعی
بعملیات النقل البرى السلطات المختصة التي أخطرت  إلىقدم الدلیل تأن  اعلیھوالدولي، 

 .الدولى الغیر منتھیة

  }ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1من الوثیقة  2المرفق  { 
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المبالغ المطالَب بھا في خالل فترة مدتھا ثالثة شھور من تقوم الجمعیة الضامنة بتسدید  -4
 تاریخ تقدیم المطالبة بالتسدید ضدھا.

 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {

 

 11من المادة 4مذكرات تفسیریة، للفقرة 

ي ھذه المادة تسدید المبالغ المشار إلیھا إذا ُطلب من جمعیة ضامنة، وفقاً لإلجراء المبین ف 0-11-4
وقصرت عن ھذا التسدید في غضون الحد الزمني  8من المادة  2و 1في الفقرتین 

صة أن تعتمد على المقرر بثالثة شھور كما نصت علیھ االتفاقیة، یجوز للسلطات المخت
ي ھذه الحاالت اللوائح الوطنیة في المطالبة بتسدید المبالغ المستحقة، ألن األمر یعني ف

تقصیراً في تنفیذ عقد ضمان دخلت فیھ الجمعیة الضامنة بموجب القانون الدولي. 
وتنطبق المھلة الزمنیة أیضاً في حالة قیام الجمعیة الضامنة، عند استالم المطالبة، 

بشأن موقفھا تجاه  6من المادة  2ارة المنظمة الدولیة المشار إلیھا في الفقرة باستش
 بالمطالبة.

أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {
2012{ 

 

وتعاد المبالغ المسددة إلى الجمعیة الضامنة إذا ثبت بصورة مرضیة للسلطات المختصة،  -5
خالل فترة العامین التالیة لتاریخ تقدیم مطالبة التسدید ضدھا، عدم ارتكاب أي مخالفة فیما 

 النقل البري الدولي المعنیة. ویجوز تمدید مھلة السنتین وفقاً للتشریع الوطني.یتعلق بعملیة 
 }2012أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {
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 الفصل الثالث

 نقل البضائع بموجب بطاقة النقل البري الدولي

 (أ)  التصدیق على المركبات والحاویات

 12المادة 

ي یتسنى الوقوع داخل إطار الفرعین (أ) و(ب) من ھذا الفصل، یجب أن تكون كل لك
بھذه االتفاقیة،  2مركبة بریة فیما یتعلق ببنیتھا وتجھیزھا مستوفیة الشروط المبینة في المرفق 

بھذه االتفاقیة. وتكون شھادة  3كما یجب أن تكون مصدقاً علیھا وفقاً لإلجراء المبین في المرفق 
 .4یق علیھا متطابقة مع النموذج المستنسخ في المرفق التصد

 12تعلیق على المادة 

 شھادة التصدیق

یجب أن تكون شھادة التصدیق بالشكل  4لكي تطابق النموذج الوارد في المرفق 
 منطویة على جزئین. 3ألف 

من الوثیقة  30-27، والفقرات TRANS/GE.30/10من الوثیقة  33الفقرة {
TRANS/WP.30/157 بالوثیقة  6، والمرفق{TRANS/WP.30/AC.2/35 
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 التزوید بشھادة تصدیق ولوحة تصدیق

باالتفاقیة،  4ینبغي أن توضع شھادة تصدیق، كما ھو منصوص علیھ في المرفق 
على المركبة مقتصرة على مقصورة الشحنة بالمركبة حسب الوصف الوارد في 

ل شيء قابـل للتفكیك، كما ھـو باالتفاقیة. وفي حالة نق 2من المرفق  1المادة 
، أو حاویة، ینبغي إلصاق ) (ھ  1-0في المذكرة التفسیریة  6موضـح فـي المرفق 

، الجزء الثاني من االتفاقیة، 7لوحة تصدیق، كما ھو منصوص علیھ في المرفق 
 على الشيء القابل للتفكیك المصدق علیھ أو الحاویة المصدق علیھا.

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

 13المادة 

لكي یتسنى الوقوع داخل إطار الفرعین (أ) و(ب) من ھذا الفصل، یجب أن تكون  -1
كما یجب أن تكون مصدقاً  7الحاویة مشیدة حسب الشروط المبینة في الجزء األول من المرفق 

 الجزء الثاني من ذلك المرفق.علیھا وفقاً لإلجراء المبین في 

أما الحاویات المصدق علیھا ألغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك وفقاً لالتفاقیة  -2
، أو االتفاقیات الناشئة عنھا المبرمة تحت رعایة األمم 1956الجمركیة بشأن الحاویات، عام 

ة صكوك دولیة قد تلغي أو ، أو أی1972المتحدة، أو االتفاقیة الجمركیة بشأن الحاویات، عام 
أعاله ویجب قبولھا ألغراض النقل  1تعدل ھذه االتفاقیة، فسوف تعتبر ممتثلة ألحكام الفقرة 

 بموجب إجراء النقل البري الدولي بدون المزید من التصدیق.

 14المادة 

یحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض االعتراف بصالحیة التصدیق على المركبات أو  -1
أعاله. ومع ذلك ینبغي أن  13و 12یات البریة التي تستوفي الشروط المبینة في المادتین الحاو

تتجنب األطراف المتعاقدة تأخیر حركة المرور حینما تكون النقائص المكتشفة طفیفة األھمیة وال 
 تتضمن أیة مخاطرة تھریب.
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، ینبغي في حالة قبل االستخدام مرة أخرى ألغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك -2
أیة مركبة أو حاویة بریة لم تعد تستوفي الشروط التي تبرر التصدیق علیھا، إما أن یعاد 

 تجدیدھا إلى حالتھا األصلیة، أو تقدیمھا إلعادة التصدیق علیھا.

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

 15المادة 

فیما یتعلق باالستیراد المؤقت لمركبة بریة أو  ال یجوز طلب وثائق جمركیة خاصة -1
مجموعة مركبات أو حاویة تحمل بضائع تحت غطاء نظام النقل البري الدولي. كما ال یجوز طلب 

 ضمان عن المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة.

وفي لدى من ھذه المادة أي طرف متعاقد من المطالبة بأن تست 1لن تمنع أحكام الفقرة  -2
مكتب جمارك المقصد، تلك الرسمیات التي وضعتھا لوائحھ الوطنیة بغیة ضمان إعادة تصدیر 

 المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة، بمجرد إنجاز عملیة النقل البري الدولي.

 15مذكرة تفسیریة للمادة 

یل، كما ھو الحال في ربما تنشأ بعض الصعوبات في حالة مركبات لیست خاضعة للتسج 0-15
تكون الوثائق الجمركیة  بعض البلدان، بشأن المقطورات أو شبھ المقطورات، حینما ال

مطلوبة من أجل السماح بالدخول المؤقت. ففي ھذه الحالة یكون من الممكن التقید بالمادة 
مع تأكید الحمایة الكافیة للسلطات الجمركیة، وذلك بتسجیل خصائص ھذه المركبات  15

من بطاقة النقل البري الدولي التي تستعملھا  2و  1(الصنع واألرقام) على المستندین 
 البلدان المعنیة، وعلى األرومات المقابلة لھا.
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 15تعلیقات على المادة 

 الوثائق الجمركیة

نظراً لعدم المطالبة بوثیقة أو ضمان عن المركبة، ستعمل ألغراض الفحص تلك 
د نقطة الدخول ونقطة المغادرة. فحدوث تدمیر المركبة المستندات التي فصلت عن

من االتفاقیة. وفي حالة مجرد اختفاء  41ال یثیر أیة مشكلة، في ضوء المادة 
المركبة یجب اتخاذ إجراءات بموجب القانون الوطني للمطالبة بتعویض من 

  الوكالة الناقلة المبین عنوانھا على بطاقة النقل البري الدولي.
 TRANS/GE.30/10}من الوثیقة  27و 26ان الفقرت{

 اإلجراءات الجمركیة

تشرین  21الصادرة في  4151/88إن الئحة الجماعة االقتصادیة األوروبیة 
) المعنیة بإدارة 1، الصفحةO.J.L 367 ،31.12.1988( 1988الثاني/نوفمبر 

ة اإلجـراءات الجمركیة بشأن البضائع المستوردة في أراضي الجماعة، والئحـ
، O.J.L 186، (1989حزیران/یونیھ  14 الصـادرة في 1855/89الجمـاعة 

) بشـأن االستیراد المؤقت لوسائل النقل، ال تغیران  8، الصفحة 30.06.1989
اإلجراءات الجمركیة كما ھي مشترطة بموجب اتفاقیة النقل البري الدولي، لعام 

 .1975البري الدولي لعام من اتفاقیة النقل  15، وال تتعارضان مع المادة 1975
  TRANS/WP.30/131}من الوثیقة 38و 37الفقرتان {

 المعاملة الجمركیة لوحدات الجرارات القائمة بعملیات النقل البري الدولي

لتجنب المعاملة المنفصلة بشأن السماح بالدخول المؤقت لوحدة جرار مسجلة في 
یشیر إلى أرقام تسجیل وحدة  الخارج، ینبغي لحامل بطاقة النقل البري الدولي أن

الجرار على غالف البطاقة ومستنداتھا. ودون اإلخالل بتطبیق األحكام األخرى 
التفاقیة النقل البري الدولي، إذا استعیض عن وحدة الجرار أثناء عملیة النقل البري 
الدولي، فینبغي لحامل البطاقة إدخال التصویبات السلیمة علیھا، والحصول على 

لسلطات الجمركیة علیھا، في خالل المھلة المحددة ووفقاً لإلجراءات التي تصدیق ا
تحددھا اللوائح الوطنیة. وینبغي لوحدة الجرار المستعاض عنھا، التي لم تعد تقوم 

من الوثیقة  12الفقرة { بعملیة نقل بري دولي، أن تعامل وفقاً للتشریعات الوطنیة.
TIRExB/REP/31 من الوثیقة 25، الفقرة 

{ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91.  
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 16المادة 

ینبغي في حالة مركبة بریة أو مجموعة مركبات قائمة بإنجاز نقل بري دولي، أن تكون 
" وتطابق المواصفات TIRھناك لوحة معدنیة مستطیلة الشكل تحمل الحروف المنقوشة "

موعة المركبات البریة بھذه االتفاقیة، ملصقة على مقدمة المركبة أو مج 5المعینة في المرفق 
ولوحة أخرى ملصقة على مؤخرتھا. وینبغي وضع اللوحتین في مكان یتیح رؤیتھما بوضوح. 
ویكون من الممكن نزعھما أو تركیبھما أو تصمیمھما على نحو یتیح قلب وضعھما أو تغطیتھما 

 ریةأو ثنیھما أو ما یشیر بأي أسلوب آخر یشیر إلى عدم وجود عملیة نقل بري دولي جا
 }1994حزیران/یونیھ  24، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.16التعدیل {
 }2002أیار/مایو  12في  و دخل حیز النفاذ، ECE/TRANS/17/Amend.21 التعدیل{

 16تعلیق على المادة 

 الخصائص التقنیة للوحات النقل البري الدولي

بة مطابقة لالشتراطات یجب أن تكون لوحات النقل البري الدولي لوحات صل
بھذه االتفاقیة. فاألوراق المصمغة ذات  5والمرفق  16التقنیة المبینة في المادة 

 االلتصاق الذاتي لیست مقبولة ألغراض االستعمال كلوحات نقل بري دولي.
 TRANS/WP.30/157}من  61الفقرة {
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 17المادة 

ة أو حاویة بریة ومع ذلك یجوز إصدار بطاقة نقل بري دولي واحدة بشأن كل مركب -1
یجوز إصدار بطاقة بشأن مجموعة من المركبات أو عدة حاویات محملة على مركبة بریة واحدة 
أو على مجموعة مركبات. وفي ھذه الحالة یكون على بیان النقل البري الدولي للبضائع المغطاة 

مركبة في مجموعة ببطاقة النقل البري الدولي أن یدرج في قائمة، على حدة، محتویات كل 
 المركبات أو كل حاویة.

 17 من المادة 1مذكرات تفسیریة، للفقرة 

لیس المقصود من النص على إلزام بیان البضائع المغطاة ببطاقة النقل البري الدولي بأن  0-17-1
یبین، على حدة، محتویات كل مركبة أو مجموعة مركبات أو كل حاویة من الحاویات، 

الجمركي على محتویات كل مركبة أو حاویة. ولذلك ال یجوز سوى تسھیل التفتیش 
تفسیر ھذا النص بصرامة تجعل كل اختالف بین المحتویات الفعلیة لمركبة أو حاویة 
وبین محتویات تلك المركبة أو الحاویة كما ھي مدرجة في البیان، یعتبر خرقاً ألحكام 

 االتفاقیة.

سلطات المعنیة، رغم ھذا االختالف، بأن جمیع وإذا استطاعت الوكالة الناقلة إقناع ال 
البضائع المدرجة في البیان متوافقة مع مجموع البضائع المشحونة في مجموعة 
المركبات أو في جمیع الحاویات المغطاة ببطاقة النقل البري الدولي، فإن ذلك ال یعتبر 

 عادة خرقاً للمتطلبات الجمركیة.
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ي صالحة لرحلة واحدة فقط. وتحوي على األقل عدد تكون بطاقة النقل البري الدول -2
 المستندات الممكن نزعھا الالزمة للنقل البري الدولي المعني.

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 17من المادة  2مذكرات تفسیریة، للفقرة 

، فمن الممكن تطبیق اإلجراء المبین في الفقرة أما في حالة عملیات نقل األثاث المنزلي 0-17-2
(ج) من األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، وتكون قائمة المنقوالت 10

 المعنیة موجزة على نحو معقول.

 17تعلیق على المادة 

إصدار بطاقات النقل البري الدولي بشأن القطارات البریة ومجموعات شبھ 
 ارةالمقطورات الجر

عند مكتب جمارك المغادرة یترك األمر لحریة تصرف سلطات الجمارك فیما إذا 
كان من الالزم إصدار بطاقة واحدة أو عدة بطاقات نقل بري دولي بشأن 
مجموعة مركبات أو عدة حاویات محملة على مركبة بریة واحدة أو على 

یة. وما أن یتم (ج) و(د) من االتفاق1مجموعة مركبات، كما ھو مبین في المادة 
من االتفاقیة، بطلب بطاقات  4ھذا اإلصدار، فلن یسمح، على أیة حال، وفقاً للمادة 

 نقل بري دولي إضافیة عند المكاتب الجمركیة الواقعة على الطریق للمرور.
 TRANS/WP.30/157}من الوثیقة  26الفقرة {

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

عند أخذ قرار على عدد بطاقات النقل البري الدولي المطلوبة لشحن حمولة 
مختلطة تتكّون من كال البضائع العادّیة واألمتعة الّثقیلة أو الّضخمة, أّن مكتب 

التي طبًقا لھا،  32الجمارك للمغادرة سیأخذ في االعتبار البنود المعّینة للماّدة 
ینبغي أن یحمل غالف وجمیع مستندات بطاقة النقل البري الدولي، المصادقة على 
"البضائع الضخمة أو الثقیلة". وبما أن الّتصدیق لم یقّدم طلًبا للّسلع العادّیة 
المنقولة تحت ختم الجمارك, سُیَتَطلَّب بطاقة نقل بري دولي منفصلة (أو بطاقات 

 . ولي) لتغطیة نقل البضائع العاديّ النقل البري الد
 TRANS/WP.30/AC.2/71}،3؛ المرفق  TRANS/WP.30/206من الوثیقة 57الفقرة {
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 االستخدام المتزامن لعّدة بطاقات نقل بري دولي

عند قبول مكتب جمارك المغادرة عّدة بطاقات نقل بري دولي لعملیة مرور عابر 
أرقام مراجع تلك البطاقات في  واحدة، على ھذا المكتب أن یشیر إلى كلّ 

و ذلك على كّل اإلیصاالت لكّل بطاقة نقل بري دولي “لالستعمال الّرسميّ ”اإلطار
 مقبولة.

 TRANS/WP.30/AC.2/71}،3؛ المرفق  TRANS/WP.30/208من الوثیقة 52الفقرة {

 18المادة 

ولكن العدد  ربما یستخدم النقل البري الدولي عدة مكاتب جمركیة للمغادرة والمقصد،
اإلجمالي لھذه المكاتب لن یتجاوز أربعة مكاتب. وقد ال ینبغي تقدیم بطاقة النقل البري الدولي إال 

 إلى المكاتب الجمركیة للمغادرة إذا كانت مكاتب المغادرة الجمركیة كلھا قد قبلت ھذه البطاقة
 }1989و أیار/مای 23، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.10 التعدیل{
 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 18مذكرات تفسیریة للمادة 

من الضروري لتسھیل سیر عملیة النقل البري الدولي، أنھ یجب على سلطات الجمارك  0-18-1
ركي التابعة ألحد البلدان أن ترفض تعیین مكتب خروج جمركي إلیھا بمثابة مكتب جم

للمقصد بالنسبة لعملیة نقل مستمرة في طریقھا إلى بلد مجاور إذا كان ذلك البلد ھو أیضاً 
 طرف متعاقد في ھذه االتفاقیة، ما لم تكن ھناك ظروف خاصة تبرر الطلب.

یجب أن تكون البضائع مشحونة على نحو یجعل الشحنة المزعم تفریغھا عند  -1 0-18-2
ھا من المركبة أو الحاویة دون أن یكون من الضروري أول نقطة تفریغ، یمكن إخراج

 تفریغ الشحنة أو الشحنات األخرى من البضائع المقرر تفریغھا في نقاط تفریغ أخرى.

حیث تتضمن عملیة نقل التفریغ في أكثر من مكتب واحد، یكون من الضروري  -2 
بیانات الباقیة على جمیع ال 12أن یجري، بعد تفریغ جزئي وضع تسجیل لھ في المربع 

على بطاقة النقل البري الدولي، ویجري في الوقت ذاتھ وضع تسجیل آخر على 
 المستندات الباقیة واألرومات المقابلة لھا بما یعني وضع أختام جدیدة.
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 18تعلیق على المادة 

 عدة مكاتب جمركیة للمغادرة

ة و/أو ربما تستخدم عملیة مرور عابر أكثر من مكتب جمركي واحد للمغادر
المقصد في بلد واحد أو عدة بلدان، شریطة أال یتجاوز مجموع عدد المكاتب 

لألحكام بخصوص  6الجمركیة للمغادرة والمقصد أربعة مكاتب. وفًقا للبند 
من االتفاقیة، نموذج بطاقة النقل  1استعمال بطاقة النقل البري الدولي (الملحق 

للغالف)، و یتطلب لكّل مكتب  3فحة و الص 2، النسخة 1البري الدولي: الّنسخة 
جمارك إضافّي للمغادرة أو المقصد وصلین إضافیین. أما ملء بطاقة النقل البري 
الدولي حیثما تستخدم عدة مكاتب جمركیة للمغادرة، فیجب أن یتم بطریقة تجعل 
البضائع شحن/إفراغ فیما بعد عند مكاتب مختلفة مــن الواجب إضافتھــا/شطبھا 

البضائع، ویجب على مكاتب المغادرة/المقصد المصادقة علـى البضائع  في بیان
  .16المشحونة فیما بعد بموجب البند 

من الوثیقة  41-39؛ والفقرتین TRANS/GE.30/55من الوثیقة  22الفقرة {
TRANS/WP.30/141 من الوثیقة  3؛ المرفقTRANS/WP.30/AC.2/31 26؛ و الفقرة 

 TRANS/WP.30/AC.2/59من الوثیقة  46و الفقرة  ؛TRANS/WP.30/192من الوثیقة 
 }5و المرفق 

امكانیات رفع عدد مراكز الشحن و اإلفراغ الّنقاط إلى أكثر من أربعة في 
 الحاالت الخاصة

لألحكام بخصوص استعمال بطاقة النقل البري الدولي  5والبند  18طبًقا للماّدة 
دة  أربعة نقاط للشحن و اإلفراغ. )، لن تتجاوز عملیة مرور عابر واح1(المرفق

للزیادة في عدد مكاتب الشحن و اإلفراغ  أثناء عملیة مرور عابر واحدة، قد تقوم 
مركبة أو مجموعة مركبات أو حاویات بعدة عملیات مرور عابر متتالیة أو في 
مّرة واحدة، كل منھاّ تحت بطاقة نقل بري دولي منفصلة. لھذه الغایة، قد ُتْسَتْخَدم 

 الخیارات الّتالیة::
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) االستخدام المتزامن لبطاقتي نقل بري دولي لعملّیة نقل واحدة طبقا للّتعلیق 1(
"احتمال استخدام بطاقتي نقل بري دولي لعملّیة مرور عابر  28على الماّدة 

مكاتب جمارك  4واحدة". قد تتضّمن بطاقة النقل البري الدولي األّول إلى حد 
بعد اإلنتھاء و اإلفراج عن عملیة النقل في مكتب للمغادرة و المقصد. 

الجمارك الّرابع، قد تفُِتَح بطاقة نقل بري دولي جدیدة و ُتْسَتْخَدم لباقي عملّیة 
النقل.في ھذه الحالة، یجب أن یعكس ذلك كتابیا على كلتى بطاقتي النقل 
البري الدولي . و بالتالي، یصبح آخر مكتب جمارك للمقصد تحت ستار 

اقة النقل البري الدولي األّولى، ھو مكتب جمارك المغادرة  لبطاقة النقل بط
البري الدولي الّثانیة التي قد تتضّمن إلى حد ثالثة مكاتب جمارك للمقصد. 
یجب أن تذكر على بطاقة النقل البري الدولي األّولى كّل الّسلع المّتجھة إلى 

الّثانیة، وأنھا وجھة مكتب  مكاتب جمارك المقصد لبطاقة النقل البري الدولي
الجمارك األخیر للمقصد. قد یغّطي مثل ھذا اإلجراء إلى حد سبعة مكاتب 

من  2جمارك للمغادرة و المقصد. حتى تستوفى الّشروط المذكورة  في الماّدة 
االتفاقیة، إّنھ من األساسّي أن تقوم كلتى عملیتي المرور العابر بعبور على 

. نظر لًوجود بطاقتي نقل بري دولي قد أستعملتا على األقّل مركز حدود واحد
 الّتوالي، فضمان دولي واحد یستخدم لتغطیتھما؛ 

) االستعمال المتزامن لعّدة مركبات بریة (مثال، مجموعة مركبات) أو عّدة 2(
من إتفاقیة النقل البري الدولي، قد  1، الفقرة 17حاویات. طبقا ألحكام الماّدة 

بة بریة أو حاویة بطاقة نقل بري دولي منفصلة. تغّطي كّل ُتْصَدر لكّل مرك
بطاقة نقل بري دولي إلى حد أربعة نقاط للّشحن و اإلفراغ. ینبغي أن یشیر 
مكتب/مكاتب الجمارك للمغادرة إلى كّل أرقام المرجع تلك بطاقات النقل 
البري الدولي في اإلطارالمخصص لھ "لالستعمال الّرسمّي" على جمیع 

 ندات لكّل بطاقة نقل بري دولي قبلت.المست

أیا كانّت اإلمكانیة المستخدمة، الّشحنات المزعم تفریغھا في ّنقاط تفریغ مختلفة 
-18-0یجب أن ُتْفَصل عن بعضھا البعض، كما ھو مشترط في المذكرة التفسیریة 

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

TRANS/WP.30/AC.2/71  3و المرفق{ 
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 2-18-0تعلیق على المذكرة التفسیریة 

 إفراغ الّسلع

ال  2-18-0عبارة "اإلفراغ" المشار إلیھا، و بصفة خاصة، في المذكرة التفسیریة 
تدّل بالّضرورة على إزالة الّسلع من المركبة أو الوعاء، مثال، الحاالت حیث 

ي نفس المركبة أو الوعاء بعد أن انتھت عملیة المررور تستمّر عملّیة النقل ف
العابر. لكّن، إذا انتھت ھذه العملیة لشحن جزئي من الّسلع و تستمّر لباقي الشحنة، 
سوف تخرج ھذه األخیرة من مقصورة الشحن المغلقة أو الوعاء أو، في حالة سلع 

لمتبقّیة التي لھا تستمّر ثقیلة أو ضخمة، سُتْفَصل عن الّسلع الّثقیلة أو الّضخمة ا
 عملیة المررور العابر.

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

 19المادة 

یجب تقدیم البضائع والمركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة في المكتب 
الجمركیة لبلد المغادرة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة القتناعھا الجمركي للمغادرة. وعلى السلطات 

بصحة بیان البضائع وإما من أجل وضع األختام الجمركیة أو من أجل فحص األختام الجمركیة 
الموضوعة تحت مسؤولیة السلطات الجمركیة المذكورة. ویقوم بذلك أشخاص مفوضون حسب 

 األصول.

 19مذكرة تفسیریة للمادة 

ضمن اشتراط قیام المكتب الجمركي للمغادرة بفحص صحة بیان البضائع ضرورة یت 0-19
التحقق على األقل من أن الخصائص الواردة في بیان البضائع متطابقة مع الخصائص 
الواردة في وثائق التصدیر وفي وثائق النقل أو وثائق تجاریة أخرى متعلقة بالبضائع. 

ة أن یقوم أیضاً بفحص البضائع. ویجب علیھ وقد یكون على المكتب الجمركي للمغادر
أیضاً، قبل وضع األختام، أن یفحص حالة المركبة أو الحاویة البریة. وفي حالة 
المركبات أو الحاویات المغطاة بغالف یجب فحص حالة األغطیة ومرابط تثبیتھا، إذ أن 

 ھذه التجھیزات لیست مدرجة في شھادة التصدیق.
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 19تعلیق على المادة 

 لتفتیش في مكتب المغادرةا

أن یكون التفتیش في مكتب  من الضروري لتسھیل عمل نظام النقل البري الدولي
المغادرة صارماً وكامالً، نظراً ألن أداء ھذا النظام یعتمد علیھ. ویجب منع 

 الحاالت التالیة بصفة خاصة:

لرحلة اإلعالن المزیف عن بضائع بما یسمح بتبدیلھا ببضائع أخرى أثناء ا -
(مثالً تكون الشحنة سجایر ولكن یعلن أنھا ورق جدران، ویجري فیما بعد 

 تفریغ السجایر وشحن ورق الجدران).

نقل بضائع لیست مدرجة في بیان بطاقة النقل البري الدولي (مثل السجایر  -
  والكحول والعقاقیر المخدرة واألسلحة).

من الوثیقة  21-19الفقرات ، وTRANS/GE.30/AC.2/12من الوثیقة  31الفقرة {
{TRANS/GE.30/GRCC/11 

قد یحاول المحتالون تزویر قبول مكتب الجمارك ببلد المغادرة لبطاقة نقل بري 
 دولي صحیحة ولكنھا تحمل أختاماً وطوابع جمركیة مزورة

وھذه الممارسات الخاطئة خطرة للغایة، ألنھ طبقاً ألحكام اتفاقیة النقل البري 
السلطات الجمركیة في بلدان العبور وبلدان المقصد في العادة على  الدولي، تعتمد

عملیات الفحص التي تجري في مكتب الجمارك ببلد المغادرة.  وبالتالي یضطلع 
مكتب جمارك الخروج الموجود في بلد المغادرة (أو تضطلع مكاتب جمارك 

األنشطة الخروج الموجودة في بلدان المغادرة) بدور حاسم في كشف مثل ھذه 
االحتیالیة وینبغي لـھ (أو لھا) فحص صحة أختام الجمارك وطوابعھا والتحقق، 
إن أمكن، من أن التفاصیل المذكورة في بیان البضائع الوارد في بطاقة النقل 
البري الدولي تتفق مع تلك الواردة في الوثائق المصاحبة (مثل إعالن تصدیر 

عقد نقل البضائع الدولي) والتي یفحصھا  السلع ورسالة عقد النقل بموجب اتفاقیة
في العادة مكتب الجمارك ببلد المغادرة. وعند الضرورة، یقوم مكتب جمارك 
الخروج ھذا (أو مكاتب جمارك الخروج ھذه) بغیر ذلك من عملیات الفحص 

 الجمركیة الالزمة فیما یتصل بعملیة نقل بري دولي في بلد (أو بلدان) المغادرة.
 من الوثیقة  61الفقرة  ؛3، و المرفق TIRExB/REP/2003/18من الوثیقة  29الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/75 {TRANS/WP.30/AC.2/75/Corr.3 و 

 مواصفات أختام الجمارك

ال تتصدى اتفاقیة النقل البري الدولي لمسألة معاییر واشتراطات أختام الجمارك. 
تعاقدة ألختام الجمارك فھي تشترط فقط، كقاعدة عامة، قبول األطراف الم
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المستعملة من جانب األطراف المتعاقدة األخرى. وبالتالي فإن مواصفات أختام 
الجمارك متروكة لتقدیر سلطات الجمارك الوطنیة. ومن أجل ضمان فعالیة أختام 
الجمارك، من المستصوب إلدارات الجمارك أن تستخدم أختاماً تستوفي أحدث 

ھذا الصدد، یسترعى انتباه سلطات الجمارك إلى متطلبات ھذا المیدان. وفي 
المتطلبات الدنیا الواردة في المرفق الخاص ھاء بالفصل األول من االتفاقیة 
الدولیة لتبسیط وتنسیق اإلجراءات الجمركیة (اتفاقیة كیوتو المعدلة). وفضالً عن 

حسبما من المرفق العام باالتفاقیة المذكورة،  6ذلك، یمكن الرجوع إلى الفصل 
 أُعّد تحت رعایة منظمة الجمارك العالمیة.

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

 }3المرفق 

 20المادة 

ن تحدد یجوز لسلطات الجمارك، فیما یتعلق بالرحالت التي تجري في أراضي بلدھا، أ
فترة زمنیة قصوى وتطلب من المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویات، أن تسلك 

 طریقاً معیناً.

 20مذكرة تفسیریة للمادة 

في حالة تحدید فترات زمنیة قصوى لنقل البضائع داخل أراضیھا، یجب على السلطات  0-20
أیة لوائح خاصة تخضع لھا  الجمركیة أن تأخذ في اعتبارھا بالمثل، ضمن جملة أمور،

الوكاالت الناقلة، وال سیما اللوائح الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة المكفولة 
لسائقي المركبات البریة. وھناك توصیة بأال تمارس ھذه السلطات حقھا في تعیین طریق 

 إال إذا اعتبرت ذلك ضروریاً.
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 20التعلیق على المادة 

وتكون العقوبات  39و  20مات المستمدة من المادتین في حالة حدوث خرق لاللتزا
المالیة مطلوبة، فال یجوز طلبھا من الجمعیة الضامنة، بل فقط من حامل بطاقة 

 أو الشخص المسؤول عن ھذا الخرق. النقل البري الدولي.
من الوثیقة  30، والفقرة TRANS/GE.30/AC.2/14من الوثیقة  29الفقرة {

{TRANS/GE.30/39 

 21دة الما

یجب في كل مكتب جمركي على الطریق وفي المكاتب الجمركیة للمقصد، تقدیم المركبة 
البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة إلى السلطات الجمركیة من أجل أغراض المراقبة، مع 

 الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بھا.

 21مذكرات تفسیریة للمادة 

م ھذه المادة حق السلطات الجمركیة في فحص جمیع أجزاء مركبة ما عدا ال تقید أحكا 0-21-1
 مقصورة الشحن المغلقة إغالقاً محكماً. 

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

یجوز لمكتب الدخول الجمركي أن یرد الناقلة إلى مكتب الخروج الجمركي للبلد  0-21-2
ور، إذا وجد أن ذلك المكتب لم یمنح أي تصریح بشأنھا أو إذا لم یكن ھذا التصریح المجا

ممنوحاً بالشكل الواجب. وفي ھذه الحاالت یدخل مكتب الدخول الجمركي مذكرة في 
 بطاقة النقل البري الدولي موجھة إلى مكتب الخروج الجمركي المعني.

ات الجمركیة إلى سحب عینات من إذا حدث أثناء إجراء فحص أن عمدت السلط 0-21-3
البضائع، فإنھ یجب على تلك السلطات أن تعد مذكرة تسجل فیھا جمیع خصائص عینات 

 البضائع المأخوذة على بیان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي.
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 21التعلیق على المادة 

تب إنتھاء عملّیة نقل بري في مكتب الجمارك للخروج ( في الّطریق ) و في مك
 الجمارك للمقصد

 اإلنتھاء في الطریق

أن المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة قد عرضت ألغراض الرقابة 
على مكتب جمارك الخروج (في الطریق) ومعھا الشحنة وبطاقة النقل البري 

 الدولي الخاصة بھا.

 اإلنتھاء الجزئي

قد عرضت ألغراض الرقابة  أن المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة
على مكتب جمارك للمقصد ومعھا الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بھا 

  ّتبعتھا عملیة إفراغ جزئّي.

 اإلنتھاء النھائي

أن المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة قد عرضت ألغراض الرقابة 
شحنة المتبّقیة في حالة على آخر مكتب جمارك للمقصد ومعھا الشحنة أو ال

 إنتھاء/أو إنتھاءات جزئیة سابقة و بطاقة النقل البري الدولي الخاصة بھا.
من الوثیقة  46؛ الفقرة  TRANS/WP.30/192من الوثیقة 26الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/59  5و المرفق{ 

 22المادة 

یكون على  5المادة  من 2كقاعدة عامة، وفیما عدا أثناء فحص البضائع وفقاً للفقرة  -1
السلطات الجمركیة للمكاتب الجمركیة على الطریق لكل طرف من األطراف المتعاقدة، أن تقبل 
األختام الجمركیة الصادرة من أطراف أخرى متعاقدة، شریطة أن تكون األختام سلیمة. ومع ذلك 

متطلبات المراقبة یجوز للسلطات الجمركیة المذكورة آنفاً أن تضیف أختامھا الخاصة إذا كانت 
 تجعل ذلك ضروریاً.

وسوف تحظى األختام الجمركیة التي قبلھا ھكذا طرف متعاقد، في أراضي ذلك الطرف،  -2
 بمزایا نفس الحمایة القانونیة المضفاة على األختام الوطنیة.
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 22التعلیق على المادة 

 مواصفات أختام الجمارك

لة معاییر واشتراطات أختام الجمارك. ال تتصدى اتفاقیة النقل البري الدولي لمسأ
فھي تشترط فقط، كقاعدة عامة، قبول األطراف المتعاقدة ألختام الجمارك 
المستعملة من جانب األطراف المتعاقدة األخرى. وبالتالي فإن مواصفات أختام 
الجمارك متروكة لتقدیر سلطات الجمارك الوطنیة. ومن أجل ضمان فعالیة أختام 

لمستصوب إلدارات الجمارك أن تستخدم أختاماً تستوفي أحدث الجمارك، من ا
متطلبات ھذا المیدان. وفي ھذا الصدد، یسترعى انتباه سلطات الجمارك إلى 
المتطلبات الدنیا الواردة في المرفق الخاص ھاء بالفصل األول من االتفاقیة 

). وفضالً عن الدولیة لتبسیط وتنسیق اإلجراءات الجمركیة (اتفاقیة كیوتو المعدلة
من المرفق العام باالتفاقیة المذكورة، حسبما  6ذلك، یمكن الرجوع إلى الفصل 

 أُعّد تحت رعایة منظمة الجمارك العالمیة.
و  2و المرفق   TRANS/WP.30/216من الوثیقة  67الفقرة {

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

 23المادة 

 ال یجوز للسلطات الجمركیة:

أن تشترط فرض حراسة على المركبات البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویات  -
 المارة فوق أراضي بلدھا، على حساب الوكاالت الناقلة.

أن تشترط إجراء فحص في الطریق على المركبات البریة أو مجموعة المركبات أو  -
 الحاویات وشحناتھا، 

 في حاالت خاصة. إال
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 23تعلیق على المادة 

 حراسة المركبات البریة
ضمناً إىل جواز فـرض حراسـة يف ظـروف اسـتثنائية فقـط إذا تعـذر  23تشري املادة 

ضــمان االمتثــال لقــانون اجلمــارك بطــرق أخــرى. وينبغــي أن يســتند أي قــرار بشــأن 
كيــة أن حتلــل احلراســة إىل حتليــل للمخــاطر. وبوجــه خــاص، ينبغــي للســلطات اجلمر 

خطـــر عـــدم قيـــام متعهـــد النقـــل بتقـــدمي املركبـــة أو املركبـــات الربيـــة مـــع البضـــائع إىل 
مكتب مجارك املقصد أو اخلروج (العابر) وخطر التداول احلر للبضائع بصورة غـري 
شــرعية. فــإن فعلــت ذلــك، توصــى الســلطات اجلمركيــة بتقيــيم عــدة عوامــل، منهــا 

 تيب معني):العوامل التالية (دون التزام برت 
معلومـــات عـــن املخالفـــات اجلمركيـــة الـــيت ارتكبهـــا حامـــل بطاقـــة النقـــل  •

الـــربي الـــدويل، وكـــذلك عـــن ســـوابق ســـحبه رخصـــته أو اســـتبعاده مـــن 
 إجراءات النقل الربي الدويل؛

 معلومات عن مسعة متعهد النقل؛ •

 مبلغ رسوم وضرائب االسترياد أو التصدير املعرض للخطر؛ •

 ا.منشأ البضائع وخط سريه •

(و) ينبغي أن تقتصر قيمة رسوم احلراسة على التكلفة التقديرية  1-0ووفقًا للمذكرة التفسريية. 
للخدمات املقدمة، وأن ال تشكل محاية غري مباشرة للمنتجات احمللية أو ضريبة على الواردات 

 أو الصادرات ألغراض جبائية.

من الوثیقة  27؛ الفقرة ECE/TRANS/WP.30/240من الوثیقة  26الفقرة {
{ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97. 

 24المادة 

إذا قامت السلطات الجمركیة بإجراء فحص على شحنة مركبة بریة أو مجموعة مركبات 
أو حاویة أثناء سیر الرحلة أو عند مكتب جمركي على الطریق، یكون على تلك السلطات أن 

في بلدھا، وعلى األرومات المقابلة تسجیل، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي المستعملة 
لھا، وعلى المستندات الباقیة في البطاقة، تفاصیل األختام الجدیدة، التي وضعت والضوابط التي 

 أجریت.



 - 78 - إتفاقیة النقل البري الدولي

 25المادة 

إذا حدث كسر األختام الجمركیة على الطریق في ظروف مختلفة عن الظروف 
البضائع تدمیر أو إتالف دون كسر أو إذا حدث ألي من  35و  24المنصوص علیھا في المادتین 

تلك األختام، یجوز تطبیق اإلجراء المبین في المرفق األول بھذه االتفاقیة فیما یتعلق باستعمال 
بطاقة النقل البري الدولي، دون إخالل بالتطبیق المحتمل ألحكام القانون الوطني. وینبغي 

 استكمال التقریر الموثق الوارد في ھذه البطاقة.

 26 المادة

حینما یكون النقل بموجب بطاقة نقل بري دولي قد حدث جزئیاً في أراضي دولة لیست  -1
طرفاً متعاقداً في ھذه االتفاقیة، یجب وقف النقل البري الدولي مؤقتاً أثناء ذلك الجزء من 
الرحلة. وفي تلك الحالة یكون على السلطات الجمركیة التابعة للطرف المتعاقد الذي ستستمر 

لة على أراضیھ، أن تقبل بطاقة النقل البري الدولي من أجل استئناف النقل البري الدولي، الرح
شریطة أن تكون األختام الجمركیة و/أو العالمات الممیزة قد ظلت سلیمة. إذا لم تبق األختام 

ة الجمركیة سلیمًة، یمكن أن تقبل الّسلطات الجمركّیة بطاقة النقل البري الدولي الستئناف عملی
 .25النقل البري طبقا ألحكام الماّدة 

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
 }2004أیلول/سبتمبر  12النفاذ في  حیز، ودخل ECE/TRANS/17/Amend.24التعدیل {

وسوف ینطبق ذلك ذاتھ إذا حدث في جزء من الرحلة أن حامل بطاقة النقل البري  -2
الدولي لم یستعمل البطاقة في أراضي طرف متعاقد وذلك بسبب وجود إجراءات مرور جمركي 

 عابر مبسطة، أو حینما یكون استعمال نظام مرور جمركي عابر لیس ضروریاً.

وفي مثل ھذه الحاالت سوف تعتبر المكاتب الجمركیة حیث یجري وقف أو استئناف  -3
وج جمركیة على الطریق، ومكاتب دخول جمركیة على النقل البري الدولي، بمثابة مكاتب خر

 الطریق، على التوالي.
 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
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 26تعلیق على المادة 

 عملیة نقل بري في بلد طرف متعاقد حیث ال وجود لجمعّیة ّضامنة  تعلیق

ألطراف المتعاقدة  حیث ال وجود لجمعّیة على ا 26كما تنطبق أیًضا الماّدة 
ّضامنة موافق علیھا و بالتالي، تكن أحكام اإلتفاقیة غیر ساریة المفعول، وفًقا 

، الفقرة ( ب) .سوف تنشأ الجنة اإلداریة للنقل البري الدولي و المجلس 3للماّدة 
ة لدى قائمة لمثل ھؤالء األطراف المتعاقدة على أساس الوثائق المودع التنفیذي

المجلس التنفیذي من قبل األطراف المتعاقدة كما ھو مدرج في الجزء األول من 
 . من إتفاقیة النقل البري الدولي. 9الملحق 

 }3 و المرفق TRANS/WP.30/AC.2/63 من الوثیقة 60و  59 الفقرتان{

 أحكام اإلتفاقیة في حالة القیام بجزء من الرحلة على ما غیر البرّ  استعمال

من اإلتفاقیة، یمكن استخدام وسائل النقل األخرى (السكك الحدیدیة،  2للمادة وفقا 
الطرق المائیة الداخلیة) في جزء من الرحلة، بین ابتدائھا و انتھائھا، طالما یجرى 
عبر الطریق. كما یمكن لصاحب بطاقة النقل البري الدولي في حالة القیام بجزء 

 من الرحلة على ما غیر البر:

من السلطات الجمركیة تعلیق عملیة المرور العابر وفقا ألحكام یطلب  -
عملیة المرور العابر،  من االتفاقیة حتي یمكن إستئناف 2، الفقرة 26 المادة

یجب وجود الخدمات الجمركیة و الرقابة الجمركیة عند انتھاء الجزء الذي 
رة على ما على ما غیر البر. و في حالة تداول كامل الرحلة داخل بلد المغاد

غیر البر، یمكن إبتداء عملیة النقل البري الدولي وتصدیق انھائھا فورا في 
من بطاقة النقل  2و رقم  1مكتب جمارك المغادرة بسحب اآلصاالت رقم 

البري الدولي. و بالتالي و تحت ھذه الظروف، لن یقدم أي ضمان لما تبقى 
من االتفاقیة،  26المادة من الرحلة داخل نفس البلد. كذلك، و وفقا ألحكام 

یمكن إستأناف عملیة النقل البري الدولي عند نھایة الجزء الذي على ما غیر 
 البر في مكتب جمارك طرف متعاقد آخر. 
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أن یستخدم إجراء النقل البري الدولي. لكن، في ھذه الحالة، یجب على  -
في بلد ما،  صاحب البطاقة أن یأخذ في االعتبارأن عملیة النقل البري الدولي

لن تجرى إال في حالة ضمان السلطات الجمركیة القومیة حسن معاملة بطاقة 
النقل البري الدولي عند النقاط التالیة (كساري المفعول): الدخول (على 

 الطریق)، المغادرة (على الطریق) و المقصد. 
 }4المرفق  و TRANS/WP.30/AC.2/67من الوثیقة  64الفقرة  {

 27المادة 

یجوز أن یحل مكتب جمركي  18اً بأحكام ھذه االتفاقیة، وعلى وجھ الخصوص المادة رھن
 آخر للمقصد محل مكتب جمركي للمقصد مبین في األصل.

 28المادة 

تشھد السلطات الجمركیة بانتھاء عملیة النقل البري الدولي دون تأخیر. ویمكن أن  -1
تحفظات أو بتحفظات: وإذا كانت شھادة  تصدر شھادة انتھاء عملیة النقل البري الدولي دون

االنتھاء مصحوبة بتحفظ یكون ھذا التحفظ بسبب وقائع ترتبط بعملیة النقل البري الدولي ذاتھا. 
 وتبین ھذه الوقائع بوضوح في بطاقة النقل البري الدولي.

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

ضعت البضائع تحت نظام آخر لإلجراءات الجمركیة أو نظام آخر للرقابة الجمركیة، إذا و -2
ال تعزى أي مخالفة ترتكب بمقتضى ھذا اإلجراء الجمركیة اآلخر أو نظام الرقابة الجمركیة إلى 

  حامل بطاقة النقل البري الدولي بصفتھ ھذه، أو ألي شخص یتصرف نیابة عنھ".
 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 28مذكرة تفسیریة للمادة 

یجب أن یكون استعمال بطاقة النقل البري الدولي مقتصراً على المھمة المقصود منھا أن  0-28-1
تغطیھا، وھي عملیة النقل. ویجب عدم استعمال ھذه البطاقة، مثالً لتغطیة تخزین 

 الجمركیة عند المقصد. البضائع الخاضعة للمراقبة
 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend30التعدیل {

2012{ 

تنص ھذه المادة على أن إنھاء عملیة ما من عملیات النقل البحري الدولي یجب أن یكون  0-28-2
ناً بإخضاع البضائع لنظام آخر لإلجراءات الجمركیة أو نظام آخر للرقابة مرھو

الجمركیة. ویشمل ھذا تخلیص البضائع لالستخدام الداخلي (إما بالكامل أو بشروط)، أو 
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النقل عبر الحدود إلى بلد ثالث (التصدیر) أو إلى منطقة حرة، أو تخزین البضائع في 
 نتظاراً لإلعالن عن إجراء آخر.مكان توافق علیھ سلطات الجمارك ا

أیلول/سبتمبر  13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend30التعدیل {
2012{ 

 28تعلیق على المادة 

 إعادة بطاقات النقل البري الدولي

یجب التشدید على أن إعادة ھذه البطاقة فورا لصاحبھا أو أي شخص ینوبًھ، سواء 
واجب أساسي على المكتب الجمركي للمقصد.  أنھت بتحفظات أو بدون تحفظات،

فذلك ال یقتصر على تسھیل الفحص الذي تقوما بھ المنظمة الدولیة والجمعیة التي 
، بل أیضاً یمكن االتحاد من إصدار 6أصدرت البطاقة كما أشیر إلیھ في المادة 

ستعملة في بطاقة جدیدة إلى الوكالة الناقلة عند إعادة البطاقة. أما عدد البطاقات الم
 أیة مرة واحدة، فھو محدود.

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

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

 الدولي إمكانیة استعمال بطاقتین للنقل البري

یحدث أحیاناً أن یكون عدد الصحائف في بطاقة النقل البري الدولي لیس كافیاً 
إلنجاز عملیة نقل بري دولي كاملة. وفي ھذه الحاالت یجب إنجاز عملیة النقل 

من االتفاقیة، ویجب استعمال بطاقة  28و 27البري الدولي األولى وفقاً للمادتین 
نفس مكتب الجمارك الذي صدق على إنتھاء  نقل جدیدة التي البد أن تقبل من

عملیة النقل البري الدولي السابقة و المستعملة لباقي العملیة.  ال بد أن یبین ذلك 
 علي كلى بطاقتي النقل البري الدولي. 

 من الوثیقة 26؛ الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/23من الوثیقة  21الفقرة {

TRANS/WP.30/192  من الوثیقة  46؛ الفقرةTRANS/WP.30/AC.2/59 5 و المرفق{ 
 
 اإلجراءات الّساریة المفعول بعد إنتھاء عملّیة نقل بري دولي تم حذف التعلیق على 
من الوثیقة  31؛ الفقرة  TRANS/WP.30/192 من الوثیقة 26الفقرة {

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105 { 
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 إنتھاء عملیة نقل بري دولي

َق◌ْ  -1 على إنتھاء عملیة نقل بري دولي بدون  في الحاالت التي قد ُصدِّ
تحفظات، ینبغي على الّسلطات الجمركّیة الّتي تعلن أنھ قد وقع الحصول على 
شھادة اإلنتھاء إحتیاال أو بطرق غیر شرعیة أن تشیر في إخطارھا لعدم اإلفراج  

 و/أو الّطلب للّدفعة أسبابھا إلعالن ھذا اإلنھاء إحتیالي أو غیر شرعي.

بغي أن ّتصدق الّسلطات الجمركّیة على إنتھاء عملّیات النقل البري ال ین -2
الدولي التي تسند لھا تحفظات معتادة غیر محددة، دون إعطاء األسباب. ذلك بغیة 

 ال غیر. 1 ، الفقرة11و الماّدة  1 ، الفقرة10تجّنب متطلبات الماّدة 
من الوثیقة  12، والفقرة TRANS/GE.30/AC.2/12 من الوثیقة 25الفقرة {

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

 إبداء التحفظات

ینبغي على الّسلطات الجمركّیة أّن تشیر بكل وضوح إلى أي تحفظات إزاء إنتھاء 
من  27ود التحفظات في اإلطار عملّیة نقل بري دولي، كما ینبغي أن تبّین وج

على  5لبطاقة النقل البري الدولي بوضع "آر" تحت البند رقم  2الوصل رقم 
لبطاقة النقل البري الدولي مع إتمام تقریر بطاقة النقل البري  2المستند رقم 

 الدولي المصّدق علیھ، إذا أستوجب األمر. 
 TRANS/WP.30/192من الوثیقة  26؛ الفقرة  TRANS/GE.30/8 من الوثیقة 12الفقرة {

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

 األشكال البدیلة التي تعتبر إثباتاً إلنتھاء عملیة نقل بري دولي

بغیة إنشاء أشكال بدیلة إلثباًة إنتھاء عملیة نقل بري دولي، ھناك توصیة مقدمة 
استثنائیة، كدلیل على إثبات صحة  إلى السلطات الجمركیة بأن تقبل، بصفة

اإلفراج عن بطاقات النقل البري الدولي، تمد المعلومات الّتالیة على سبیل المثال، 
 إستجابتا لتسائالتھم:

أّي شھادة رسمّیة أو تأكید إنتھاء عملّیة النقل البري الدولي تحت غّطاء نفس  -
لت ھذه عملّیة عملّیة نقل بري دولي أجرت من قبل طرف متعاقد آخر و ت

النقل البري الدولي المعنیة أو تأكید إنتقال الّسلع إلى إجراء جمركي آخر أو 
نظام ّرقابة جمركّیة آخر، على سبیل المثال تحویل أغراض لإلستعمال 

 المنزلّي؛
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مختومة من قبل ھذا الّطرف المتعاقد أو ّنسخة منھا  2أو رقم  1القسیمة رقم  -
من اإلتفاقیة إثباتا ألنھا نسخة  6كما تشیر لذلك المادة تمدھا المنظمة الدولیة 

 مطابقة لألصل.
 TRANS/WP.30/192من الوثیقة  26الفقرة  ؛TRANS/WP.30/159من الوثیقة  38الفقرة {

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

الھیئات المتعھدة إجراءات محسنة الستخدام بطاقات النقل البري الدولي من جانب 
 بالنقل

قد یحدث لدى بعض األطراف المتعاقدة أال یكون للھیئة المتعھدة بالنقل صالت 
مباشرة مع الموظفین المختصین في مكتب جمارك بلد المقصد قبل أن یبدأ 
المرسل إلیھ أو وكالؤه باإلجراءات الجمركیة الضروریة لتخلیص البضائع من 

ھا تحت أي نظام آخر للمراقبة الجمركیة في وقت أجل االستھالك المحلي أو وضع
الحق لعملیة النقل البري الدولي. وكي تتمكن الھیئة المتعھدة بالنقل، أو السائق 
الذي یعمل لحسابھا، من التحقق من أن السلطات الجمركیة المختصة قد أنھت 

للسائق حسب األصول عملیة النقل البري الدولي، یحق للھیئة المتعھدة بالنقل، أو 
الذي یعمل لحسابھا، إذا رغبت في ذلك، أن تحتفظ ببطاقة النقل البري الدولي وأال 

(غیر  2رقم /1ُتعطي المرسل إلیھ أو وكالئھ سوى نسخة من الورقة الصفراء رقم 
المخصصة للسلطات الجمركیة) من بطاقة النقل البري الدولي، وكذلك أیة وثیقة 

التخلیص الجمركي للبضائع المعدة لالستھالك أخرى مطلوبة. وعند نھایة عملیة 
المحلي أو لوضعھا تحت أي نظام آخر للمراقبة الجمركیة، ینبغي أن یكون من 
حق الھیئة المتعھدة بالنقل، أو السائق الذي یعمل لحسابھ، أن تتقدم شخصیاً لدى 
المسؤول الجمركي المختص من أجل الحصول على شھادة بانتھاء عملیة النقل 

 ي الدوليالبر

 (ج)  األحكام المتعلقة بالبضائع الثقیلة أو الضخمة

 29المادة 

ال تنطبق أحكام ھذا الفرع إال على نقل البضائع الثقیلة أو الضخمة كما ھي موضحة في  -1
 من ھذه االتفاقیة. 1الفقرة الفرعیة (ع) من المادة 

 }2002ار/مایو أی 12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {



 - 84 - إتفاقیة النقل البري الدولي

وفي حالة انطباق أحكام ھذا الفرع، یجوز نقل البضائع الثقیلة أو الضخمة بواسطة  -2
 مركبات أو حاویات غیر مسدودة إذا قررت ذلك السلطات عند المكتب الجمركي للمغادرة.

وال تنطبق أحكام ھذا الفرع إال إذا كان في رأي تلك السلطات أن البضائع الثقیلة أو  -3
خمة المنقولة واألشیاء اإلضافیة المنقولة معھا، یمكن تمییزھا بسھولة بالرجوع إلى الض

األوصاف المبینة، أو یمكن تقدیمھا مع األختام الجمركیة و/أو العالمات الممیزة، وذلك لكي 
 یتسنى منع أي تبدیل أو إزالة للبضائع دون أن یكون ذلك واضحاً للعیان.

 29مذكرة تفسیریة للمادة 

ال تطلب شھادة تصدیق عن المركبات أو الحاویات البریة الناقلة بضائع ثقیلة أو ضخمة.  0-29
ومع ذلك تكون مسؤولیة المكتب الجمركي للمغادرة أن یتأكد من استیفاء الشروط 
األخرى المبینة في ھذه المادة بشأن ھذا النوع من عملیة النقل. وعلى المكاتب الجمركیة 

أن تقبل قرار المكتب الجمركـي للمغادرة إال إذا كان في رأیھا  ألطراف أخرى متعاقدة
 .29 أنھ متناقض بوضوح مع أحكام المادة

 29تعلیق على المادة 

 المركبات البریة المعتبرة كبضائع ضخمة أو ثقیلة

في حالة اعتبرت مركبات بریة أو مركبات خاّصة نفسھا سلع ثقیلة أو ضخمة و 
أو ّضخمة و تكن كل من المركبات و الّسلع مستوفیة في ھي تكن تشحن ّسلع ّثقیلة 

نفس الوقت الشروط المذكورة في الفصل الثالث (ج) من االتفاقیة، فال حاجة إال 
لبطاقة نقل بري دولي واحدة، یحمل غالفھا وجمیع مستنداتھا المصادقة على 

مركبات تحمل من االتفاقیة. إن كانت مثل ھذه ال 32الشروط المشار إلیھ في الماّدة 
ّسلع عادّیة في مقصورة الشحن أو في األوعیة، یجب أوال على المركبة أو 
األوعیة أن تستوفي الشروط المبینة في الفصل الثالث (أ)، كما یجب ختم األوعیة 

 أو مقصورة الشحن.
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) من االتفاقیة في حالة تصدّیر مركبات بریة أو 3(أ) ( 3تطبق أحكام الماّدة 
من البلد حیث كان مكتب الجمارك للمغادرة  إلى بلد آخر حیث مركبات خاّصة 

من االتفاقیة  15یكون مكتب الجمارك للمقصد. في ھذه الحالة، تشیر أحكام الماّدة 
إلى ان اإلستیراد المؤّقت لمركبة بریة غیر ساري المفعول. و لھذا، فالوثائق 

 ن َُتَطلَّب.الجمركیة بخصوص اإلستیراد المؤّقت لمثل ھذه المركبات ل
 40و 39؛ الفقرة 6و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/59 من الوثیقة  62و  61الفقرة {

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

 نقل الماشیة

من االتفاقیة بشأن نقل البضائع الثقیلة أو الضخمة  29یجب تطبیق أحكام المادة 
 نقل الماشیة. على

 TRANS/GE.30/AC.2/21}من الوثیقة 30الفقرة {

 30المادة 

تنطبق جمیع أحكام ھذه االتفاقیة على نقل البضائع الثقیلة أو الضخمة بموجب نظام 
 النقل البري الدولي، فیما عدا تلك الحاالت التي استثنتھا األحكام الخاصة لھذا الفرع.

 31المادة 

یة الضامنة على شمول البضائع المدرجة في بطاقة النقل ال تقتصر مسؤولیة الجمع
البري الدولي، بل تشمل أیضاً أیة بضائع موجودة على منصة الشحن أو بین البضائع المدرجة 

 في ھذه البطاقة، حتى ولو لم تكن البضائع المعنیة مدرجة في البطاقة.

 32المادة 

بري الدولي، المصادقة على ینبغي أن یحمل غالف وجمیع مستندات بطاقة النقل ال
 "البضائع الضخمة أو الثقیلة"، بحروف بارزة باللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة.
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 32تعلیق على المادة 

إصدار بطاقات النقل البري الدولي لحمولة مختلطة تتكّون من ّسلع عادّیة و ّسلع 
 ّثقیلة أو ّضخمة

المطلوبة لشحن حمولة عند أخذ قرار على عدد بطاقات النقل البري الدولي 
مختلطة تتكّون من كال الّسلع العادّیة و الّسلع الّثقیلة أو الّضخمة، سیأخذ مكتب 

التي طبقا لھا، لشحن الّسلع الّثقیلة  32الجمارك للمغادرة في االعتبار أحكام الماّدة 
یلة أو الّضخمة الغطاء سیحّمل غالف بطاقة النقل و كّل إیصاالتھا الّتأیید "ّسلع ّثق

أو ّضخمة". بما أن ھذا الّتأیید ال ینطبق على الّسلع العادّیة المنقولة تحت ختم 
جمركي، بطاقة نقل بري دولي منفصلة ( أو بطاقات نقل بري دولي) ُتَتَطلَّب 

 لتغطیة شحن الّسلع العادّیة .
من  57؛ الفقرة 3، و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/71الوثیقة{

  TRANS/WP.30/206}الوثیقة

 33المادة 

یجوز لسلطات المكتب الجمركي للمغادرة أن تطلب قوائم تعبئة البضائع أو صورھا 
الفوتوغرافیة أو رسوماتھا أو ما شابھ ذلك، مما یكون ضروریاً لتمییز البضائع المنقولة، لكي 

على تضیفھا إلى بطاقة النقل البري الدولي. وفي ھذه الحالة یكون على تلك السلطات أن تصادق 
ھذه الوثائق تلصق نسخة منھا على الصفحة الداخلیة من غالف البطاقة وأن تتضمن جمیع 

 بیانات بطاقة النقل البري الدولي إشارة إلى ھذه الوثائق.

 34المادة 

یجب على السلطات في المكاتب الجمركیة الواقعة على الطریق لكل من األطراف 
و العالمات الممیزة التي وضعتھا السلطات المختصة المتعاقدة، أن تقبل األختام الجمركیة و/أ

التابعة ألطراف متعاقدة أخرى. ومع ذلك یجوز لھا وضع أختام إضافیة و/أو عالمات ممیزة 
أخرى، وعلیھا أن تسجل تفاصیل األختام الجدیدة و/أو العالمات الممیزة، على مستندات بطاقة 

األرومات المقابلة لھا وعلى المستندات الباقیة  النقل البري الدولي المستعملة في بلدھا، وعلى
 من ھذه البطاقة.
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 35المادة 

إذا كانت السلطات الجمركیة القائمة بإجراء فحص على الشحنة في مكتب جمركي على 
الطریق أو أثناء سیر الرحلة، ملزمة بكسر األختام و/أو إزالة العالمات الممیزة، یكون علیھا أن 

ة و/أو العالمات الممیزة، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي تسجل األختام الجدید
 المستعملة في بلدھا، وعلى األرومات المقابلة لھا وعلى المستندات الباقیة في ھذه البطاقة.

 الفصل الرابع

 المخالفات

 36المادة 

تكب إن أي انتھاك ألحكام ھذه االتفاقیة، فعل یجعل المنتھك معرضاً، في البلد حیث أر
 االنتھاك، إلى العقوبات التي یفرضھا قانون ذلك البلد.

 37المادة 

إذا لم یكن من الممكن إثبات في أي أرض ارتكبت مخالفة، فسوف تعتبر أنھا ارتكبت في 
 أرض الطرف المتعاقد حیث حدث اكتشافھا.

 38المادة 

ة دائمة من أعمال سیكون لكل من األطراف المتعاقدة الحق في أن تستبعد مؤقتاً أو بصف -1
تنفیذ ھذه االتفاقیة، أي شخص مذنب بجریمة خطیرة ضد القوانین أو اللوائح الجمركیة المطبقة 

 على النقل الدولي للبضائع.

 38من المادة  1مذكرة تفسیریة للفقرة 

 وقع حذف ھذه المذكرة التفسیریة.  0-38-1
تشرین الثاني/نوفمبر  7، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.23التعدیل {

2003{ 
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وسیجري إبالغ ھذا االستبعاد، في غضون أسبوع، إلى السلطات المختصة التابعة  -2
للطرف المتعاقد الذي یكون الشخص المعني مستقراً أو مقیماً على أرضھ، وإلى الجمعیة أو 

جلس التنفیذي الجمعیات القائمة في البلد أو األرض الجمركیة حیث ارتكبت الجریمة، والى الم
 للنقل البري الدولي.

 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

 38من المادة  2مذكرة تفسیریة للفقرة 

 وقع حذف ھذه المذكرة التفسیریة.  0-38-2
شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

1999{ 

 38ق على المادة تعلی

 الّتعاون بین السلطات المختصة

، 9 فیما یخّص تصریح شخص الستغالل بطاقات النقل البري الدولي وفقا للمرفق
الجزء الثاني من االتفاقیة، ینبغي على السلطات المختصة للّطرف المتعاقد حیث 

مخطرة یكون الّشخص المعنّي مقیًما أو قاطنا أن تأخذ في االعتبار أّي معلومات 
عن إرتكابھ لجنح خطیرة أو  2 ، الفقرة38 من قبل طرف متعاقد آخر وفًقا للماّدة

مكّررة  لقانون الجمارك. لھذا، للّسماح بالّتفكیر الكفء للحالة من قبل الّطرف 
المتعاقد حیث یكون الّشخص المعنّي مقیًما أو قاطنا، ینبغي أن یحتوي ھذا 

 اصیل.اإلخطار على أكثر ما یمكن من التف
من الوثیقة  68الفقرة  ؛TRANS/WP.30/196من الوثیقة  76الفقرة {

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

 استبعاد متعھد نقل محلّّي من إجراء النقل البري الدولي

یرة  لكي یستبعد من نظام النقل البري الدولي متعھد نقل قومّي إرتكب جنحة خط
إزاء قوانین الجمارك على أرض البلد حیث یكون مقیما أو قاطنا، ھناك توصیة 

، 9 و الملحق 4، الفقرة 6مقدمة إلى الّسلطات الجمركّیة باستخدام بنود الماّدة 
 . 1، الفقرة 38(د) بدالً عن أحكام الماّدة  1الجزء الثاني، الفقرة 

من الوثیقة  68فقرة ال ؛TRANS/WP.30/196من الوثیقة  77الفقرة {
TRANS/WP.30/200 من الوثیقة  63؛ الفقرةTRANS/WP.30/AC.2/67 3 و المرفق{ 
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 39المادة 

 في حالة قبول عملیات النقل البري الدولي باعتبارھا سلیمة من النواحي األخرى:

یجوز لألطراف المتعاقدة أن تتغاضى عن التناقضات الطفیفة في مراعاة الحدود الزمنیة  -1
 أو المسالك المقررة.

وبالمثل في حالة تناقضات بین تفاصیل خصائص البضائع المبینة على بیان البضائع في  -2
بطاقة النقل البري الدولي وبین المحتویات الحقیقیة لمركبة بریة أو مجموعة مركبات أو حاویة، 

دیم أدلة تقنع السلطات فھي لن تعتبر انتھاكات لالتفاقیة ارتكبھا حامل ھذه البطاقة، إذا جرى تق
المختصة بأن ھذه التناقضات لم تكن ناجمة عن أخطاء مرتكبة عن علم أو عن طریق اإلھمال 

 في وقت شحن البضائع أو تفریغھا أو في وقت إعداد ذلك البیان.

 39مذكرة تفسیریة للمادة 

یعني األفعال  أما التعبیر "أخطاء مرتكبة عن طریق اإلھمال"، فینبغي أن یؤخذ على أنھ 0-39
التي مع أنھا لم ترتكب عن عمد وعلم تام بالحقائق، قد نجمت عن تقصیر في اتخاذ 

 خطوات معقولة والزمة لضمان صحة الحقائق في أیة حالة خاصة.

 40المادة 

ال یجوز لإلدارات الجمركیة التابعة لبلدان المغادرة وبلدان المقصد أن تعتبر حامل بطاقة 
مسؤوالً عن التناقضات التي قد تكتشف في ھذه البلدان، في حین أن ھذه  النقل البري الدولي

التناقضات ترجع في الواقع إلى إجراءات جمركیة سبقت أو أعقبت النقل البري الدولي لم یكن 
 حامل البطاقة ضالعاً فیھا.

 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {
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 14المادة 

في حالة إثبات یقنع السلطات الجمركیة بأن البضائع المبینة بالتفصیل على بطاقة النقل 
 أو قوة قاھرةالبري الدولي، قد حدث تدمیرھا أو فقدانھا بحیث یتعذر استردادھا أو بسبب حادث 

 أو أنھا ناقصة بحكم طبیعتھا، یجوز التنازل عن تسدید الرسوم والضرائب المستحقة عادة.

 42ة الماد

عند استالم طلب من طرف متعاقد یرجو فیھ إبداء األسباب المالئمة، یكون على 
السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة المعنیة في عملیة نقل بري أن تزود ذلك الطرف 

 أعاله. 41و 40و 39المتعاقد بجمیع المعلومات المتاحة الالزمة لتنفیذ أحكام المواد 
 }2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل {

 42تعلیق على المادة 

 التعاون بین السلطات الجمركیة

غالباً ما یكون من الصعب على السلطات الجمركیة، في حالة عدم اإلفراج عن 
بطاقات النقل البري الدولي، أن تقرر رسوم وضرائب االستیراد أو التصدیر 

بة بھا، نظراً ألن وصف البضائع في البطاقة غالباً ما یكون المستحقة للمطال
غامضاً جداً وقیمتھا لیست مبینة. ولذلك غالباً ما یطلب إلى المكتب الجمركي 
للمغادرة تقدیم معلومات إضافیة عن البضائع المشحونة. وفي ھذه الحاالت یكون 

مختصة التابعة من المھم وجود تعاون وثیق وتبادل المعلومات بین السلطات ال
و  42لجمیع األطراف المتعاقدة، إذ لیس ھناك سوى االمتثال التام ألحكام المادتین 

 ما یمكن أن یضمن األداء الفعال لنظام المرور العابر للنقل البري الدولي. 50
 TRANS/WP.30/131}من الوثیقة  40و 39الفقرتان {
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 مكررة 42المادة 

التعاون الوثیق مع الجمعیات، على اتخاذ جمیع على السلطات المختصة أن تعمل، ب
التدابیر الالزمة لضمان االستعمال الصحیح لبطاقات النقل البري الدولي. وقد تتخذ لھذا الغرض 
التدابیر المالئمة للمراقبة الوطنیة والدولیة. ویجب على الفور إبالغ تدابیر المراقبة الوطنیة إلى 

ولي الذي سیفحص مطابقتھا مع أحكام االتفاقیة. أما تدابیر المجلس التنفیذي للنقل البري الد
 المراقبة الدولیة فسوف تعتمدھا اللجنة اإلداریة.

 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

 ثالثاً  42المادة 

ابطات توفر السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة، حسب االقتضاء، للر
` من الجزء 3(و)`1المعتمدة، المعلومات التي تحتاج إلیھا للوفاء بالتعھد الملتزم بھ وفقاً للمادة 

 .9األول من المرفق 

 المعلومات الواجب توفیرھا في حاالت بعینھا. 10یحدد المرفق 
 }2006آب/أغسطس  12، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.27التعدیل {

 الفصل الخامس

 المذكرات التفسیریة

 43المادة 

بالجزء الثالث، بعض أحكام ھذه  7و 6تفسر المذكرات التفسیریة الواردة في المرفقین 
 االتفاقیة ومرفقاتھا. وتصف أیضاً ممارسات معینة موصى بھا.
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 الفصل السادس

 أحكام متفرقة

 44المادة 

 بتسھیالت تتیح ما یلي:یجب على كل طرف متعاقد أن یزود الجمعیات الضامنة المعنیة 

تحویل العملة الالزمة للمبالغ التي تطالب بھا سلطات األطراف المتعاقدة، بمقتضى أحكام  (أ)
 من ھذه االتفاقیة، 8المادة 

وتحویل العملة الالزمة لتسدید تكالیف نماذج بطاقة النقل البري الدولي، المرسلة إلى  (ب)
 المقابلة لھا أو من المنظمات الدولیة. الجمعیات الضامنة من الجمعیات األجنبیة

 45المادة 

یجب على كل طرف متعاقد أن یعمل على نشر قائمة بالمكاتب الجمركیة للمغادرة، 
والمكاتب الجمركیة الواقعة على الطریق، والمكاتب الجمركیة للمقصد، التي صادقت علیھا ھذه 

ى األطراف المتعاقدة ذات األراضي األطراف لتقوم بإنجاز عملیات النقل البري الدولي. وعل
المتجاورة أن تتشاور مع بعضھا البعض بغیة االتفاق على المكاتب الحدودیة المقابلة وعلى 

 الساعات التي تكون فیھا مفتوحة.

 45مذكرة تفسیریة للمادة 

توصي ھذه المادة األطراف المتعاقدة بأن تجعل أكبر عدد ممكن من المكاتب الجمركیة،  0-45
 ء داخل األرض أو على الحدود، متاحاً للتعامل مع عملیات النقل البري الدولي.سوا

 46المادة 

ال یجوز فرض رسوم مقابل الخدمات الجمركیة المتعلقة بالعملیات الجمركیة المذكورة  -1
في ھذه االتفاقیة، إال إذا كانت ھناك شروط بشأن األیام أو على األوقات أو األماكن المختلفة عن 

 ك المعینة عادة لمثل ھذه العملیات.تل
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على األطراف المتعاقدة أن تعمل إلى أكمل مدى ممكن على ترتیب تسھیالت في المكاتب  -2
 الجمركیة، لصالح العملیات الجمركیة المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف.

 46تعلیق على المادة 

 تكالیف الفحوصات الجمركیة عند ّطلبھا من متعھد النقل:

تكالیف متعلّقة بتدخل الجمارك تلبیتا لّطلب متعھد النقل، كما ھو مطروح في  أيّ 
 من اتفاقیة النقل البري الدولي، سوف یتكفلھا ھذا األخیر. 5الّتعلیق على الماّدة 

من الوثیقة  63؛ الفقرة 3و المرفق  TRANS/WP.30/196من الوثیقة  67و  66الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/63 3 و المرفق{ 

 47المادة 

ال تحول أحكام ھذه االتفاقیة دون تطبیق القیود والضوابط المفروضة بموجب اللوائح  -1
الوطنیة على أساس المبادئ األخالقیة العامة أو األمن العام أو اإلصحاح أو الصحة العامة أو 
 ألسباب بیطریة أو أمراض نباتیة، كما ال تحول دون فرض رسوم مستحقة بموجب مثل ھذه

 اللوائح.

وال تحول أحكام ھذه االتفاقیة دون تطبیق أحكام أخرى سواء وطنیة أو دولیة تحكم  -2
 النقل.

 47تعلیق على المادة 

 الّتسھیل الّتجارّي و الفحصات الجمركیة

اتفاقیة النقل البري الدولي ھي اتفاقیة جمركیة استھدفت نظام المرور العابر 
ماح باُْسَتْخَدام قیود وفحصات جمركیة إضافّیة ھو السّ  47الجمركي. ھدف الماّدة 

ترتكز على لوائح قومّیة أخرى یكون مصدرھا غیر القوانین الجمركّیة. لذلك فھو 
 ال یجب أن ُتْسَتْخَدم لتبریر مطالب جمركیة إضافّیة.
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، غالبا ما تؤّدي مثل ھذه القیود والفحصات 1، الفقرة 47حیث أمكن تطبیق الماّدة 
ات و ّتكالیف إضافّیة لشحن البضائع. وبالتالي و بقبول ھذا، یجب إبقاء إلى ّتأخیر

القیود والفحصات على حد أدنى ومقتصرة على الحاالت حیث الظروف أو 
 المخاطر الحقیقیة تبرر مثل ھذه الضوابط.

و  TRANS/WP.30/AC.2/69 ؛ الوثیقةTRANS/WP.30/204من الوثیقة  58الفقرة {
 }3المرفق 

 لمصاحبةالوثائق ا

ینبغي للوثائق المطلوبة بموجب االتفاقیات الدولیة (مثل اتفاقیة االتجار الدولي 
) أن تصحب دائماً 1973، بأنواع الحیوانات والنباتات البّریة المعرضة لالنقراض

السلع المعنیة. وفي ھذه الحالة یمكن أن تیّسر اإلشارة إلى ھذه الوثائق على بطاقة 
 ن تطبیق الضوابط الجمركیة.النقل البري الدولي م

من الوثیقة  54؛ الفقرة 2و المرفق  TRANS/WP.30/216من الوثیقة  72الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/77  3و المرفق{ 

 48المادة 

لیس في ھذه االتفاقیة أي شيء یمنع األطراف المتعاقدة األعضاء في اتحاد جمركي أو 
النقل التي تبدأ أو تنتھي أو تمر في أراضیھا،  اقتصادي، من سن أحكام خاصة متعلقة بعملیات

 شریطة أال ینتج من ھذه األحكام توھین التسھیالت التي نصت علیھا ھذه االتفاقیة.

 49المادة 

ال تحول ھذه االتفاقیة دون تطبیق المزید من التسھیالت التي تمنحھا األطراف المتعاقدة 
نب واحد أو بموجب اتفاقات ثنائیة أو متعددة أو قد ترغب في منحھا إما عن طریق أحكام من جا

األطراف، شریطة أال تعرقل ھذه التسھیالت تطبیق أحكام ھذه االتفاقیة وخاصة عملیات النقل 
 البري الدولي.
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 50المادة 

على األطراف المتعاقدة أن تزود بعضھا البعض، بناء على طلب، بالمعلومات الضروریة 
وال سیما المعلومات المتعلقة بالتصدیق على المركبات أو الحاویات لتنفیذ أحكام ھذه االتفاقیة، 

 البریة، والمتعلقة بالخصائص التقنیة لتصمیمھا.

 51المادة 

 تشكل المرفقات بھذه االتفاقیة جزءاً ال یتجزأ من االتفاقیة.

 الفصل السابع

 مواد ختامیة

 52المادة 

 التوقیع واإلبرام والقبول والمصادقة واالنضمام

یجوز لجمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة أو األعضاء في أیة وكالة من الوكاالت  -1
المتخصصة أو في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أو األطراف في النظام األساسي لمحكمة العدل 
الدولیة وأیة دولة أخرى تدعوھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة، أن تصبح أطرافاً متعاقدة في 

 ه االتفاقیة:ھذ

 بالتوقیع علیھا دون تحفظ خاص باإلبرام أو القبول أو المصادقة؛ أو (أ)

بإیداع صك إبرام أو قبول أو مصادقة بعد التوقیع علیھا رھناً باإلبرام أو القبول أو  (ب)
 المصادقة؛ أو

 بإیداع صك انضمام. (ج)

حتى أول كانون  1976ستكون ھذه االتفاقیة مفتوحة من أول كانون الثاني/ینایر  -2
، ضمناً، لتوقع علیھا، في مكتب األمم المتحدة بجنیف، الدول المشار إلیھا 1976األول/دیسمبر 

 من ھذه المادة. وستكون بعد ذلك مفتوحة النضمامھا إلیھا. 1في الفقرة 
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یجوز لالتحادات الجمركیة أو االقتصادیة، ومعھا جمیع دولھا األعضاء، أو في أي وقت  -3
أن تكون جمیع دولھا األعضاء قد أصبحت أطرافاً متعاقدة في ھذه االتفاقیة، أن تصبح أیضاً  بعد

من ھذه المادة. إال أن ھذه االتحادات  2و 1أطرافاً متعاقدة في ھذه االتفاقیة وفقاً ألحكام الفقرتین 
 ال یكون لھا الحق في التصویت.

اللتزام، فسوف یجري إیداعھا لدى األمین أما صكوك اإلبرام أو القبول أو المصادقة أو ا -4
 العام لألمم المتحدة.

 53المادة 

 بدء النفاذ

سیبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة بعد ستة شھور من التاریخ الذي تكون فیھ خمس من الدول  -1
، قد وقعت علیھا دون تحفظ خاص باإلبرام أو القبول أو 52من المادة  1المشار إلیھا في الفقرة 

أو تكون فیھ قد أودعت صكوكھا الخاصة باإلبرام أو القبول أو المصادقة أو  المصادقة،
 االنضمام.

قد وقعت على  52من المادة  1بعد أن تكون خمس من الدول المشار إلیھا في الفقرة  -2
االتفاقیة دون تحفظ خاص باإلبرام أو القبول أو المصادقة، أو تكون قد أودعت صكوكھا الخاصة 

القبول أو المصادقة أو االنضمام، سیبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة ألجل المزید من األطراف باإلبرام أو 
المتعاقدة بعد ستة شھور من تاریخ إیداع صكوكھا الخاصة باإلبرام أو القبول أو المصادقة أو 

 االنضمام.

فاذ أن أي صك خاص باإلبرام أو القبول أو المصادقة أو االنضمام، یتم إیداعھ بعد بدء ن -3
 تعدیل على ھذه االتفاقیة، سوف یعتبر منطبقاً على ھذه االتفاقیة كما ھي معدلة.

إن أي صك كھذا یتم إیداعھ بعد قبول تعدیل ما ولكن قبل بدء نفاذه، سوف یعتبر منطبقاً  -4
 على ھذه االتفاقیة كما ھي معدلة، في تاریخ بدء نفاذ ھذا التعدیل.
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 54المادة 

 االنسحاب

ي طرف متعاقد أن ینسحب من ھذه االتفاقیة بأن یقدم إشعاراً بھذا االنسحاب إلى یجوز أل -1
 األمین العام لألمم المتحدة.

 شھراً من تاریخ استالم األمین العام ھذا اإلشعار. 15یصبح االنسحاب نافذ المفعول بعد  -2

ھا مكتب لن یؤثر ھذا االنسحاب على صالحیة بطاقات النقل البري الدولي التي قبل -3
جمارك المغادرة قبل تاریخ نفاذ مفعول االنسحاب، كما أن الضمان الذي تكفلھ الجمعیة الضامنة 

 سیظل صالحاً وفقاً ألحكام ھذه االتفاقیة.

 55المادة 

 اإلنھـاء

إذا حدث بعد بدء نفاذ ھذه االتفاقیة أن انخفض عدد الدول األطراف المتعاقدة خالل فترة 
تتابعة، إلى أقل من خمس دول، فإن نفاذ مفعول ھذه االتفاقیة ینتھي من شھور م 12زمنیة لمدة 

 نھایة فترة اإلثني عشر شھراً.

 56المادة 

 1959إنھاء تنفیذ اتفاقیة النقل البري الدولي، عام 

وتحل محلھا بشأن  1959عام  سوف تنھى ھذه االتفاقیة اتفاقیة النقل البري الدولي -1
 تعاقدة في ھذه االتفاقیة.العالقات بین األطراف الم

سوف تكون شھادات المصادقة الصادرة بشأن المركبات والحاویات البریة تحت شروط  -2
، مقبولة أثناء مدة صالحیتھا أو أي تمدید لھا من أجل نقل 1959عام  اتفاقیة النقل البري الدولي

قیة شریطة أن تظل ھذه البضائع بموجب أختام جمركیة وضعتھا األطراف المتعاقدة في ھذه االتفا
 المركبات والحاویات مستوفیة الشروط التي تمت بموجبھا الموافقة علیھا في األصل.
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 57المادة 

 تسویة المنازعات

في حالة أي نزاع بین اثنین أو أكثر من اثنین من األطراف المتعاقدة یثار بشأن تفسیر  -1
تسویة ھذا النزاع عن طریق التفاوض أو تطبیق ھذه االتفاقیة، یجب بقدر اإلمكان أن تجري 

 بینھا أو بأي طریق آخر للتسویة.

في حالة أي نزاع بین اثنین أو أكثر من اثنین من األطراف المتعاقدة یثار بشأن تطبیق  -2
من ھذه المادة،  1ھذه االتفاقیة، ولیس من الممكن تسویتھ بالوسائل المشار إلیھا في الفقرة 

نزاع، بناء على طلب أحد ھذه األطراف، إلى محكمة تحكیم مكونة على فإنھ یجب أن یحال ھذا ال
النحو التالي: على كل طرف من أطراف النزاع أن یعین وسیطاً وعلى ھؤالء الوسطاء أن یعینوا 
وسیطاً آخر یصبح رئیساً لھیئة التحكیم. وإذا حدث بعد ثالثة شھور من استالم طلب اإلحالة، أن 

ي تعیین وسیط، أو لم ینجح الوسطاء في اختیار ھذا الرئیس، فإنھ یجوز أحد األطراف لم ینجح ف
ألي طرف من ھذه األطراف أن یطلب إلى األمین العام لألمم المتحدة تعیین وسیط أو تعیین 

 رئیس محكمة التحكیم.

 ملزماً على أطراف النزاع. 2سیكون قرار محكمة التحكیم المتخذ بموجب أحكام الفقرة  -3

 لمحكمة التحكیم أن تقرر نظامھا الداخلي الخاص.یجوز  -4

 ستتخذ قرارات محكمة التحكیم بأغلبیة األصوات. -5

في حالة أي خالف قد یثار بین أطراف النزاع فیما یتعلق بتفسیر وتنفیذ الحكم فإنھ  -6
یجوز ألي من ھذه األطراف أن یقدم ھذا الخالف إلى محكمة التحكیم التي أصدرت الحكم لتصدر 

 قراراً بشأنھ.

 58المادة 

 التحفظات

یجوز ألیة دولة، في وقت توقیعھا أو تصدیقھا أو انضمامھا إلى ھذه االتفاقیة، أن تعلن  -1
من ھذه االتفاقیة. ولن تكون  57من المادة  6إلى  2أنھا ال تعتبر نفسھا ملزمة بالفقرات 

أي طرف متعاقد أبدى مثل ھذا األطراف المتعاقدة األخرى ملزمة بھذه الفقرات فیما یتعلق ب
 التحفظ.
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 1ویجوز ألي طرف متعاقد، یكون قد أبدى تحفیظاً حسب المنصوص علیھ في الفقرة  -2
من ھذه المادة، أن یسحب في أي وقت ھذا التحفظ عن طریق تقدیم إشعار بذلك إلى األمین العام 

 لألمم المتحدة.

من ھذه المادة، لن یسمح بإبداء أي  1ة وفیما عدا التحفظات المنصوص علیھا في الفقر -3
 تحفظ نحو ھذه االتفاقیة.

 (مكررة) 58المادة 

سوف یجري إنشاء لجنة إداریة مكونة من جمیع األطراف المتعاقدة. ویوجد في المرفق 
 وصف یبین تكوینھا ومھامھا ونظامھا الداخلي. 8
 }1999ط/فبرایر شبا 17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

 (ثالثاً) 58المادة 

 المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي

ستقوم اللجنة اإلداریة بإنشاء مجلس تنفیذي للنقل البري الدولي كھیئة فرعیة ستقوم 
وصف  8نیابة عنھا بإنجاز المھام المسندة إلیھا من قبل االتفاقیة واللجنة. ویوجد في المرفق 

 ومھامھ ونظامھ الداخلي.یبین تكوین ھذا المجلس 
 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

 59المادة 

 اإلجراءات المقررة بشأن تعدیل ھذه االتفاقیة

یجوز تعدیل ھذه االتفاقیة، بما في ذلك مرفقاتھا، بناء على اقتراح مقدم من أحد  -1
 اء المعین في ھذه المادة.األطراف المتعاقدة، تبعاً لإلجر
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سوف تقوم اللجنة اإلداریة، المكونة من جمیع األطراف المتعاقدة، وفقاً للنظام الداخلي  -2
ببحث أي تعدیل مقترح لھذه االتفاقیة، فأي تعدیل من ھذا القبیل یتم بحثھ  8المبین في المرفق 

بأغلبیة ثلثي األعضاء الحاضرین  أو إعداده أثناء اجتماع اللجنة اإلداریة وتعتمده ھذه اللجنة
المشتركین في التصویت، سیقوم األمین العام لألمم المتحدة بإبالغھ إلى األطراف المتعاقدة من 

 أجل قبولھا بھ.
 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

أي تعدیل مقترح یتم إبالغھ وفقاً  یبدأ نفاذ 60فیما عدا المنصوص علیھ بموجب المادة  -3
للفقرة السابقة فیما یتعلق بجمیع األطراف المتعاقدة، بعد ثالثة شھور من انقضاء مدة إثني عشر 
شھراً عقب تاریخ إبالغ التعدیل المقترح ال یكون قد جرى خاللھا تقدیم أي اعتراض على التعدیل 

 دولة تكون إحدى الدول األطراف المتعاقدة.المقترح إلى األمین العام لألمم المتحدة من أیة 

من ھذه المادة سوف  3في حالة اعتراض على التعدیل المقترح یتم تقدیمھ وفقاً للفقرة  -4
 یعتبر ھذا التعدیل غیر مقبول ولن یكون لھ مفعول أیاً كان.

 60المادة 

 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1إجراء خاص لتعدیل المرفقات 

 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1أي تعدیل یقترح إدخالھ على المرفقات  یبدأ نفاذ -1
في تاریخ تحدده اللجنة اإلداریة وقت  59من المادة  2و 1یكون قد تم بحثھ وفقاً للفقرتین و

اعتماده، ما لم یحدث بحلول تاریخ مسبق تحدده اللجنة اإلداریة في الوقت ذاتھ أن یكون ُخمس 
متعاقدة أو َخمس منھا، أیھما أقل، قد أخطر األمین العام لألمم المتحدة  الدول التي ھي أطراف

باعتراضھا على التعدیل. وتحدد اللجنة اإلداریة المواعید المشار إلیھا في ھذه الفقرة بأغلبیة 
 ثلثي األعضاء الحاضرین والمصوتین.

 ؛ 1999 شباط/فبرایر 17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {
 }2006آب/أغسطس  12، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.27التعدیل 
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 1وعند دخولھ حیز النفاذ، یكون أي تعدیل معتمد وفقاً لإلجراءات المبینة في الفقرة  -2
أعاله، قد أصبح بالنسبة لجمیع األطراف المتعاقدة یحل محل أیة أحكام سابقة یشیر إلیھا ھذا 

 طل مفعولھا.التعدیل ویب

 61المادة 

 الطلبات والبالغات واالعتراضات

سوف یقوم األمین العام لألمم المتحدة بإحاطة جمیع األطراف المتعاقدة وجمیع الدول 
من ھذه االتفاقیة، علماً بأي طلب أو بالغ أو اعتراض  52من المادة  1المشار إلیھا في الفقرة 

 دأ نفاذ أي تعدیل.أعاله، وبتاریخ ب 60و 59بموجب المادتین 

 62المادة 

 مؤتمر االستعراض

بجوز ألیة دولة من األطراف المتعاقدة أن تتقدم إلى األمین العام لألمم المتحدة بطلب  -1
 لعقد مؤتمر لغرض استعراض ھذه االتفاقیة وإعادة النظر فیھا.

راضي تدعى سوف یقوم األمین العام لألمم المتحدة بتوجیھ الدعوة إلى عقد مؤتمر استع -2
إذا حدث في  52من المادة  1إلیھ كافة األطراف المتعاقدة وكافة الدول المشار إلیھا في الفقرة 

غضون مدة ستة شھور عقب تاریخ توجیھ ھذه الدعوة، أن ما ال یقل عن ربع عدد الدول 
 مؤتمر.األطراف المتعاقدة قد أحاط األمین العام لألمم المتحدة علماً بقبولھا طلب عقد ھذا ال

وسیقوم األمین العام لألمم المتحدة أیضاً بتوجیھ الدعوة إلى عقد مؤتمر استعراضي  -3
في حالة  52من المادة  1تدعى إلیھ كافة األطراف المتعاقدة وكافة الدول المشار إلیھا في الفقرة 

وافقت علیھ  تلقیھ طلباً بذلك من اللجنة اإلداریة. وسوف تتقدم اللجنة اإلداریة بھذا الطلب إذا
 أغلبیة الحاضرین الذین أدلوا بأصواتھم في اللجنة.
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من ھذه المادة سیقوم  3أو الفقرة  1وفي حالة الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقاً للفقرة  -4
األمین العام لألمم المتحدة بتوجیھ ھذه الدعوة إلى جمیع األطراف المتعاقدة ویطلب إلیھا أن تقدم 

المقترحات التي ترغب أن یبحثھا المؤتمر. وسیتولى األمین العام في غضون مدة ثالثة شھور 
تزوید جمیع األطراف المتعاقدة بمنشور یتضمن جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ومعھ نصوص 

 تلك المقترحات، وذلك قبل ثالثة شھور على األقل من التاریخ المحدد النعقاد المؤتمر.

 63المادة 

 البالغات

سیحیط  62و  61غات واإلشعارات المنصوص علیھا في المادتین باإلضافة إلى البال
 علماً بما یلي: 52األمین العام لألمم المتحدة جمیع الدول المشار إلیھا في المادة 

 ؛52حاالت التوقیع واإلبرام والقبول والمصادقة واالنضمام بموجب المادة  (أ)

 ؛53مواعید بدء نفاذ ھذه االتفاقیة وفقاً للمادة  (ب)

 ؛54حاالت االنسحاب بموجب المادة  (ج)

 ؛55إنھاء ھذه االتفاقیة بموجب المادة  (د)

 .58التحفظات بموجب المادة  ) (ھ

 64المادة 

 النص األصیل

، إیداع أصل ھذه االتفاقیة لدى األمین 1976كانون األول/دیسمبر  31سوف یتم، بعد 
معتمدة منھا إلى كل من األطراف العام لألمم المتحدة الذي سیقوم بإرسال نسخ صحیحة 

 وھي لیست من األطراف المتعاقدة. 52من المادة  1المتعاقدة وإلى الدول المشار إلیھا في الفقرة 

، فإن الموقعین أدناه، المفوضین لھذا الغرض تفویضاً صحیحاً، قد وقعوا وإثباتاً لذلك
 ھذه االتفاقیة.
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ین الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة في جنیف ھذا الیوم الرابع عشر من تشر حررت
وخمسة وسبعین، في نسخة واحدة باللغات اإلنكلیزیة والفرنسیة والروسیة، وأن النصوص 

 الثالثة متساویة في الحجیة.

____________________ 
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 1المرفق
  

 بطاقة النقل البري الدولي نموذج

 1النص 

من الغالف  1إن بطاقة النقل البري الدولي مطبوعة باللغة الفرنسیة باستثناء الصفحة  -1
حیث البنود مطبوعة أیضاً باللغة اإلنكلیزیة. كذلك "األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري 

 3من الغالف مطبوعة أیضاً باإلنكلیزیة على الصفحة  2ة على الصفحة الدولي" المبینة بالفرنسی
من الغالف. ومن الممكن أیضاً أن یظھر على جانبھا المقلوب، "التقریر المعتمد" بلغة غیر 

 الفرنسیة حسب ما یكون مالئماً.
 }1995، و دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.18التعدیل {

أن تكون البطاقات المستعملة في عملیات النقل البري الدولي في إطار سلسلة ویجوز  -2
من  1ضمان إقلیمي، مطبوعة بأیة لغة رسمیة أخرى من لغات األمم المتحدة، باستثناء الصفحة 

الغالف حیث البنود مطبوعة أیضاً باإلنكلیزیة أو الفرنسیة. كذلك "األحكام المتعلقة باستعمال 
من الغالف باللغة الرسمیة المستعملة من  2بري الدولي" مطبوعة على الصفحة بطاقة النقل ال

 من الغالف. 3لغات األمم المتحدة، ومطبوعة أیضاً باإلنكلیزیة أو الفرنسیة على الصفحة 

 2النص 

في حالة نقل التبغ والكحول التي قد یطلب فیھا تقدیم مزید من الضمان من الجمعیة  -3
، یجوز للسلطات الجمركیة أن تطلب أن 6بالمرفق  -3-8-0ذكرة التفسیریة الضامنة، وفقاً للم

تكون بطاقات النقل البري الدولي موسومة بوضوح بعالمة "تبغ/كحول"، وأن توضع عالمة 
"تبغ/كحول" على الغالف وعلى جمیع المستندات. وباإلضافة إلى ذلك یجب أن تقدم تفاصیل، 

لى األقل، بشأن فئات التبغ والكحول المكفولة بالضمان، وذلك باللغتین الفرنسیة واإلنكلیزیة ع
 من غالف البطاقة.  2على ورقة منفصلة مدخلة في البطاقة عقب الصفحة 

 }1994، و دخل حیز النفاذ في أول تشرین األول/أكتوبر ECE/TRANS/17/Amend.17التعدیل {
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 مذكرة تفسیریة عن نموذج بطاقة النقل البري الدولي

 األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي (ج)  1-10

 قوائم الشحن المرفقة مع بیان البضائع

(ج) من األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، تسمح  10إن المادة  
باستعمال قوائم شحن بمثابة مرفق إلى ھذه البطاقة حتى ولو كانت ھناك رغم ذلك، 

یان كافیة إلدراج جمیع البضائع المنقولة. إال أن ذلك مسموح بھ فقط إذا مساحة من الب
كانت قوائم الشحن تحوي جمیع التفاصیل الالزمة لبیان البضائع بشكل واضح مقروء 

(ج)  10وممكن تمییزه، وأن تكون كافة األحكام األخرى المنصوص علیھا في المادة 
 معمول بموجبھا. 

، و دخل حیز النفاذ في أول تشرین ECE/TRANS/17/Amend. 2 التعدیل{
 }1980األول/أكتوبر 

 تعلیقات على نموذج بطاقة النقل البري الدولي

 طریقة إرفاق وثائق إضافیة

بشأن استعمال بطاقة النقل البري الدولي، في  11(ج) أو المادة  10وفقاً للمادة 
الف ھذه البطاقة، حالة وجود ما یدعو إلى إرفاق وثائق إضافیة مع مستندات أو غ

یكون على السلطات الجمركیة أن ترفقھا مع البطاقة بواسطة دباسات أو أدوات 
أخرى، وأن توسمھا بأختام على نحو یجعل إزالتھا تترك آثاراً واضحة بجالء 

 على البطاقة.
من الوثیقة  3 ، والمرفقTRANS/WP.30/139من الوثیقة  43الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/29، من الوثیقة  46 الفقرةTRANS/WP.30/AC.2/59  و
 }5المرفق 

 في المستندات) 11-9وصف البضائع في بیان البضائع (اإلطار

یجب على اإلدارات الجمركیة وحملة بطاقات النقل البري الدولي، االلتزام 
بمراعاة تامة لألحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي. كما یجب، إذا 

، وصف البضائع في وثائق مرفقة یوضع علیھا ختم الجمارك ویشار لزم األمر
المحدد في المستندات. فمن الضروري على األقل الوصف  8إلیھا في اإلطار 

التجاري المعتاد للبضائع بما یسمح بتعیین ھویتھا بوضوح دون التباس لألغراض 
 الجمركیة. 

من الوثیقة  46 الفقرة ،TRANS/GE.30/17 من الوثیقة 15-12الفقرات {
TRANS/WP.30/AC.2/59  5و المرفق{ 
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 إعالن قیمة البضائع

إن عدم وجود إعالن قیمة البضائع على بطاقة النقل البري الدولي ال یتیح أساساً 
 یسمح لإلدارات الجمركیة باحتجاز البضائع.

 TRANS/GE.30/17}من الوثیقة  44لفقرة {

 إنتھاء عملیة النقل البري الدولي

افة للكتابات المطلوبة، وجود ختم جمركي واحد وتوقیع واحد فقط ضروریاً باإلض
من  28إلى  24اإلطاروكافیاً إلثباة إنتھاء عملیة النقل البري الدولي، و یكن ذلك في 

. وال یحق لسلطات أخرى غیر الجمركیة أن تختم أوتوقع 2األرومة رقم 
بئة السلطات المختصة لألرومة المستندات؛ القسیمات أو الغالف األمامّي. تكن تع

من القسیمة، متضّمًنة ختم الجمارك واحد، الّتاریخ و اإلمضاء، لتبّین إلى  2رقم 
صاحب بطاقة النقل البري الدولي و الجمعّیة الّضامنة أن إنتھاء عملیة النقل 

َق، مع أو بدون تحفظات.  البري الدولي قد ُصدِّ
من الوثیقة  46الفقرة  ؛TRANS/WP.30/192من الوثیقة  26 الفقرة{

TRANS/WP.30/AC.2/59  5و المرفق{ 

 األختام الجمركیة على األرومة

یحدث أحیاناً أن السلطات الجمركیة في بلدان العبور تمتنع عن وضع ختم على 
األرومات الموجودة في بطاقات النقل البري الدولي كما ھو مشترط في االتفاقیة. 

غیر مسموح بھ، إال أنھا ال تضر بصلحیة عملیة  ومع أن حدوث مثل ھذه الحاالت
النقل البري الدولي طالما تقوم مكاتب المقصد بقبول بطاقة النقل البري الدولي 

 (في الطریق).
من الوثیقة  26؛ الفقرة TRANS/GE.30/135من الوثیقة  57لفقرة {

TRANS/WP.30/192من الوثیقة  46الفقرة  ؛TRANS/WP.30/AC.2/59 5 و المرفق{ 

 األختام الجمركیة على الورقة الصفراء

السلطات الجمركیة في بعض البلدان وضع أختام جمركیة على الورقة  طلبت
الصفراء الموجودة في بطاقة النقل البري الدولي والتي لیست معروضة لالستعمال 
الجمركي ولكنھا أدخلت في البطاقة لتكون بمثابة مثال بلغة بلد المغادرة من أجل 

ئة المستندات. ولذلك أبدیت توصیة بإدخال صالئب في بطاقة النقل البري الدولي تعب
المحدد على أرومة الورقة  6في اإلطار  28و 23واإلطارات  15-13في اإلطارات 

الصفراء یتبین بوضوح أن األختام والتوقیعات الجمركیة لیست ضروریة على ھذه 
 . بري الدوليالورقة الصفراء الموجودة في بطاقة النقل ال

 TRANS/WP.30/139}من الوثیقة  49و 48الفقرتان {
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 الترجمات اللغویة لألحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي

أبدیت توصیة بأن تظھر "األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" 
في ھذه  أیضاً على ظھر صفحة بیان البضائع (لیس لالستعمال الجمركي)

البطاقة، بأیة لغة قد تكون مالئمة لتسھیل التعبئة الصحیحة للبطاقة وحسن 
 استعمالھا. 

 TRANS/WP.30/159}من الوثیقة  45لفقرة {

 األشكال البدیلة التي تعتبر إثباتاً إلنتھاء عملیة نقل بري دولي

ة مقدمة بغیة إنشاء أشكال بدیلة إلثباًة إنتھاء عملیة نقل بري دولي، ھناك توصی
إلى السلطات الجمركیة بأن تقبل، بصفة استثنائیة، كدلیل على إثبات صحة 
اإلفراج عن بطاقات النقل البري الدولي، تمد المعلومات الّتالیة على سبیل المثال، 

 إستجابتا لتسائالتھم:

أّي شھادة رسمّیة أو تأكید إنتھاء عملّیة النقل البري الدولي تحت غّطاء نفس  -
نقل بري دولي أجرت من قبل طرف متعاقد آخر و تلت ھذه عملّیة عملّیة 

النقل البري الدولي المعنیة أو تأكید إنتقال الّسلع إلى إجراء جمركي آخر أو 
نظام ّرقابة جمركّیة آخر، على سبیل المثال تحویل أغراض لإلستعمال 

 المنزلّي؛

تعاقد أو ّنسخة منھا مختومة من قبل ھذا الّطرف الم 2أو رقم  1القسیمة رقم  -
من اإلتفاقیة إثباتا ألنھا نسخة  6تمدھا المنظمة الدولیة كما تشیر لذلك المادة 

 مطابقة لألصل.
 TRANS/WP.30/192من الوثیقة  26؛ الفقرة TRANS/WP.30/159من الوثیقة  38الفقرة {

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

 إبداء التحفظات

ینبغي على الّسلطات الجمركّیة أّن تشیر بكل وضوح إلى أي تحفظات إزاء إنتھاء 
من  27عملّیة نقل بري دولي، كما ینبغي أن تبّین وجود التحفظات في اإلطار 

 5 " تحت البند رقمRلبطاقة النقل البري الدولي بوضع حرف " 2الوصل رقم 
إتمام تقریر بطاقة النقل البري  لبطاقة النقل البري الدولي مع 2على المستند رقم 

 الدولي المصّدق علیھ، إذا أستوجب األمر. 
 TRANS/WP.30/192من الوثیقة 26؛ الفقرة  TRANS/GE.30/8 من الوثیقة 12 الفقرة{

 }5 و المرفق TRANS/WP.30/AC.2/59من الوثیقة  46؛ الفقرة 
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 ع حالیانموذج و أشكال بطاقة النقل البري الدولي التي تطبع و توزّ 

لكي تعرقل طرق تزییف بطاقة النقل البري الدولي و لتسھیل توزیعھا و تسجیلھا، 
أشكال بطاقة النقل البري الدولي المطبوعة و الموزعة حالیا قد تحتوي على 
الّتفاصیل و الّسمات اإلضافّیة الّتي ال تظھر في نموذج بطاقة النقل البري الدولي 

وّیة، أعداد الّصفحات و مشّفر بالبار باإلضافة إلى ، مثل الھ1الّمدرج في الملحق 
سمات واقیة أخرى. ھذه الّتفاصیل و الّسمات اإلضافّیة یجب أن ُتَقّر اللجنة 

 اإلدارّیة للنقل البري الدولي في شأنھا.
 من الوثیقة  46و الفقرة  TRANS/WP.30/192من الوثیقة  26الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/59  5والمرفق{ 

 ئة بطاقة النقل البري الدوليتعب

( ب) من األحكام بخصوص استعمال بطاقة النقل البري الدولي ال یمنع  10رقم 
 التعبئة یدوّیًا أو بأّي وسائل أخرى، طالما تكون الّتفاصیل مقروءًة بوضوح.

من الوثیقة  63؛ الفقرة TRANS/WP.30/200من الوثیقة  77الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/67 3فق و المر{ 

لبطاقة النقل  2على القسیمة رقم  3و البند  2من المستند رقم  26تعبئة اإلطار 
 البري الدولي

من المستند رقم  26ھناك توصیة بأن تقع تعبئة ھذه اإلطارات المشار إلیھا أعاله (
لبطاقة النقل البري الدولي) عند إفراغ الشحن،  2على القسیمة رقم  3و البند  2

الجمارك للوجھة فقط، و لیس من قبل مكاتب الجمارك للخروج من طرف مكاتب 
 ( في الّطریق).

من الوثیقة  11الفقرة  4والمرفق  TRANS/WP.30/AC.2/69من الوثیقة  61الفقرة {
{TIRExB/REP/15 
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استخدام أوراق إضافیة في حالة وجود عدة مكاتب جمارك ببلد المغادرة أو بلد 
 المقصد

حكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، یلزم من األ 6طبقاً للفقرة 
استخدام ورقتین إضافیتین لكل مكتب جمارك إضافي ببلد المغادرة أو بلد 

(ب)، فإن كل مرحلة وطنیة لنقل بري 1-0المقصد. وتمشیاً مع المذكرة التفسیریة 
رھا عملیة دولي تقع بین مكتبي جمارك متتالیین، مھما كان وضعھما، یمكن اعتبا

ولضمان عدم حدوث انقطاع في الضوابط الجمركیة، ینصح نقل بري دولي. 
وتطبیق عملیة إفراج  2/رقم 1باستخدام مجموعة واحدة من القسیمات رقم 

منفصلة لكل عملیة نقل بري دولي. وحیثما ُوجدت عدة مكاتب جمارك للمغادرة، 
ملیة نقل بري دولي جدیدة فإن مكاتب جمارك المغادرة المتعاقبة ال تبدأ فقط ع

وإنما تشھد أیضاً على انتھاء عملیة النقل البري الدولي السابقة وذلك بملء 
المناظرین في بطاقة النقل البري الدولي. وعلى  2والكعب رقم  2القسیمة رقم 

ذلك فإن مكاتب جمارك المغادرة المتتالیة تضطلع أیضاً بدور مكاتب جمارك 
لة في مكاتب المغادرة المقصد أو الخروج (على  الطریق) بالنسبة للسلع المحمَّ

السابقة. وینطبق ھذا أیضاً، مع ما یلزم من تبدیل، في حالة وجود عدة مكاتب 
جمارك ببلد المقصد. فمكتب المقصد السابق (أو مكاتب الجمارك السابقة) ال یشھد 

إنما یبدأ (أو (أو تشھد) على انتھاء عملیة النقل البري الدولي السابقة وحسب، و
المناظرین  1والكعب رقم  1تبدأ) عملیة نقل بري دولي جدیدة بملء القسیمة رقم 

في بطاقة النقل البري الدولي. وعلى ھذا، مكتب (أو مكاتب) المقصد السابق (أو 
السابقة) یضطلع (تضطلع) بدور بمكتب جمارك المغادرة أو الدخول (على 

 ى مكتب (أو مكاتب) المقصد التالي (أو التالیة).الطریق) بالنسبة للسلع المتجھة إل
من الوثیقة  68والمرفق؛ الفقرة  TIRExB/REP/17من الوثیقة  25الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/71  2}والمرفق 

رفض دخول البضائع المحملة أثناء في حالة  بطاقة النقل البرى الدولىاستخدام 
 لطرف المتعاقدإجراء عملیة النقل البرى الدولى في منطقة ا

لبضائع قرار بعدم السماح  تستثنائیة، والسلطات المختصة اتخذاالظروف الفي حالة 
، ینصح سلطات اي الدولي للدخول إلى أراضي بالدھبموجب نظام النقل البر

"لالستخدام  اإلطارالمسمىفي السبب الدقیق لھذا القرار  إلى لتشیر بوضوح الجمارك 
 ، بما في ذلك إشارة واضحة إلى 2/  1المتبقیة رقم قسائم الجمیع فى الرسمي" 

. باإلضافة إلى ذلك، إلیھا من القانون الوطني أو الدولي التي استند ھذا القرار األحكام
و  1المعنیة رقم  القسیمة من 5في اإلطار  إلى ذلكتشیر أن ینبغي للسلطات الجمارك

 35الفقرة  و؛ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/4الوثیقة  {الوصول ".رفض  : "2
 } ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105من الوثیقة 
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  مراجع للّنسخة األولى من نموذج بطاقة النقل البري الدولي
 

 2006 نیسان/أبریلأول ، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.26التعدیل 
 2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل 
 1989أیار/مایو  23، و دخل في حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.10التعدیل 
 1987، و دخل في حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.8التعدیل 
 1986، الذین دخال حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1و التعدیل  ،ECE/TRANS/17/Amend.7التعدیل 
 1980، و دخل حیز النفاذ في أول تشرین األول/أكتوبر ECE/TRANS/17/Amend.2التعدیل 

 
 مراجع للنّسخة األولى من نموذج بطاقة النقل البري الدولي

 
 2006 نیسان/أبریلأول ، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.26التعدیل 
 2002أیار/مایو  12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل 

 1994، و دخل حیز النفاذ في أول تشرین األول/أكتوبر ECE/TRANS/17/Amend.17دیل التع
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 1نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3[الصفحة 
 (إســم المنظمـة الدولیـة) ]1من المرفق 

 *بطاقـة النقـل الـبري الـدولي

 المستندات .....

 
  __________________ مكتب جمارك المغادرة حتى تاریخ صالحة لقبول البضائع لدى  -1
  ______________________________________________ جھة اإلصدار  -2

 ______________________________________________________  
 

  ___________________________________________ إسم حامل البطاقة  -3
 ______________________________________________________  

 
 توقیع أمین المنظمة الدولیة:   -5 توقیع الموظف الرسمي المفّوض لجھة -4
 اإلصدار وخاتم الجھة: 
 
 
 
 ــــــــــــ 

 (ُیمأل قبل استخدام حامل البطاقة)
  ________________________________________ بلد المغادرة   -6
  ____________________________________  )1(بلد/بلدان الوجھة -7

 _______________________________________________  
  _______________________  )1(رقم/أرقام تسجیل الناقلة/الناقالت البریة -8

 _______________________________________________  
 شھادة/شھادات قبول الناقلة/الناقالت البریة (رقمھا/أرقامھا  -9

  ___________________________________  ) )1(وتاریخھا/تواریخھا)
 _______________________________________________  
  _________________________ )1(رقم/أرقام تعریف الحاویة/الحاویات -10
 _______________________________________________  

  _______________________________________________ المالحظات  -11
 _________________________________________________________  

 توقیع حامل البطاقة: -12 
 
 
 ــــــــــــــ ة التي ال تنطبق على الحالة)  یرجى حذف العبار1(

///////////////////////// 

 األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا.، التي أُعدت برعایة لجنة 1975من اتفاقیة النقل البري الدولي،  1انظر المرفق   *

 الرقم

 من الغالف 1الصفحة 

 (اسم جھة اإلصدار)

 البلد)(رقم الھویة اإلسم والعنوان و
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 1نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
 
 األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي 

 أحكام عامة -ألف 
 یمكن إصدار بطاقة النقل البري الدولي إما في بلد المغادرة أو في البلد الذي یقیم فیھ حامل البطاقة. اإلصدار: -1
الغالف، حیث تطبع البنود باإلنكلیزیة أیضاً. ھذه الصفحة ھي من  1: تطبع بطاقة النقل البري الدولي بالفرنسیة، فیما عدا الصفحة اللغة -2

من الغالف. كما یمكن إضافة صفحات  2"األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" الواردة باللغة الفرنسیة في الصفحة   ترجمة ل
 أخرى تتضمن ترجمة للنص المطبوع.

البري الدولي داخل شبكة ضمانات إقلیمیة یمكن طباعتھا بأیة لغة أخرى من اللغات الرسمیة لألمم  البطاقات المستخدمة في عملیات النقلإن  
النقل المتحدة ما عدا الصفحة األولى من الغالف، حیث تطبع البنود أیضاً باإلنكلیزیة أو الفرنسیة. وترد "األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة 

الغالف باللغة الرسمیة المستخدمة من لغات األمم المتحدة، كما ترد مطبوعة باإلنكلیزیة أو  من 2البري الدولي" مطبوعة في الصفحة 
 من الغالف. 3الفرنسیة في الصفحة 

: تظل بطاقة النقل البري الدولي صالحة حتى انتھاء عملیة النقل البري الدولي في المكتب الجمركي بالبلد المقصود، شریطة أن الصالحیة -3
من  1من الصفحة  1تقدیمھا إلى المكتب الجمركي في بلد المغادرة خالل فترة الصالحیة التي تحددھا الجھة التي أصدرتھا (البند یكون قد تم 

 الغالف).
: یلزم بطاقة واحدة فقط من بطاقات النقل البري الدولي من أجل مجموعة من المركبات (قاطرة ومقطورة) أو لمجموعة من عدد البطاقات -4

 (د) أدناه).10ت محملة على مركبة واحدة أو على مجموعة من المركبات (انظر أیضاً البند الحاویا
: یمكن أن تغطي بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي عدة مكاتب جمارك في بالد عدد مكاتب الجمارك في بالد المغادرة والبالد المقصودة -5

ا اإلجمالي عن أربعة مكاتب. وال یجوز تقدیم بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب المغادرة والبالد المقصودة، شریطة أال یزید عددھ
 ) أدناه). (ھ10الجمارك في البلد المقصود إال إذا كانت جمیع مكاتب الجمارك في بالد المغادرة قد قبلت تلك البطاقة (انظر أیضاً البند 

بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد المقصد، یجب أن تتضمن بطاقة النقل  : عندما یكون ھناك مكتب جمارك واحد فيعدد االستمارات -6
البري الدولي ما ال یقل عن صفحتین من أجل بلد المغادرة وصفحتین من أجل بلد المقصد وصفحتین من أجل كل بلد یتم عبوره. ویلزم 

 رة (أو المقصد).صفحتان إضافیتان من أجل كل مكتب إضافي من مكاتب الجمارك في بلد المغاد
: تقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة/الحاویات في كل مكتب تقدیم البطاقة في مكاتب الجمارك -7

في بالد المغادرة  جمركي في بالد المغادرة أو البالد التي تقع على الطریق والبالد المقصودة. ویقوم موظف الجمارك في آخر مكتب جمارك
 الذي یلي بیان البضائع، وذلك على جمیع المستندات التي ستستخدم في الجزء المتبقي من الرحلة. 17بالتوقیع ووضع ختم التاریخ عند البند 

 كیفیة ملء بطاقة النقل البري الدولي -باء 
ویتم تصحیح أي خطأ بشطب البیانات غیر طاقة النقل البري الدولي. : ال یجوز المسح أو الكتابة فوق الكالم في بالمسح والكتابة فوق الكالم -8

الصحیحة وإضافة البیانات المطلوبة إذا كان ذلك ضروریاً. ویقوم الشخص الذي أجرى التغییر بالتوقیع علیھ بأحرف اسمھ األولى، وتصدق 
 السلطات الجمركیة على ذلك.

لتشریعات الوطنیة على تسجیل المقطورات وأشباه المقطورات، یتم بیان رقمھا أو رقم صنعھا : عندما ال تنص االمعلومات المتعلقة بالتسجیل -9
 بدالً من رقم تسجیلھا.

 بیان البضائع: -10
یكتب بیان البضائع بلغة بلد المغادرة، ما لم تسمح السلطات الجمركیة باستخدام لغة أخرى. ویحق لسلطات جمارك البلدان األخرى  (أ)

رور عبرھا أن تطلب ترجمتھا إلى لغاتھا. وتفادیاً لما قد یترتب على ذلك من تأخیر، یُستحسن أن یقوم الناقل بتزوید سائق التي یتم الم
 المركبة بالنصوص المترجمة المطلوبة.

یع ینبغي طباعة البیانات الواردة في بیان البضائع بواسطة اآللة الكاتبة أو نسخھا بحیث تكون مقروءة بوضوح على جم )ب(
 .الصفحات. ولن تقبل سلطات الجمارك أیة صفحات غیر مقروءة

یجوز أن ترفق بالمستندات صفحات منفصلة مثل بیان البضائع أو المستندات التجاریة البیانات المطلوبة في بیان البضائع. وفي ھذه  )ج(
عدد ونوع الطرود أو المواد ‘ 2‘)؛ 8فقة (المربع عدد الصفحات المر‘ 1‘الحالة، ینبغي أن تتضمن جمیع المستندات البیانات التالیة: 

 ).11إلى  9والوزن اإلجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات المرفقة (المربعات من 
عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجموعة من المركبات أو عدة حاویات، تدرج محتویات كل مركبة أو كل حاویة بشكل  )د(

 من بیان البضائع). 9ویسبق ھذه البیانات رقم تسجیل المركبة أو رقم الحاویة (البند  منفصل في بیان البضائع.
وبالمثل، إذا كان ثمة أكثر من بلد جمارك في بالد المغادرة أو المقصد، فإن البیانات المتعلقة بالبضائع التي تتم معاینتھا أو التي  )ه(

 ضھا البعض في بیان البضائع.یفترض أن یعاینھا كل مكتب جمارك تكتب منفصلة عن بع
عندما تطلب السلطات الجمركیة وثائق من ھذا القبیل من أجل تعریف قوائم التغلیف، والصور الفوتوغرافیة، والمخططات، وما إلى ذلك:  -11

البري الدولي،  من غالف بطاقة النقل 2البضائع الثقیلة أو الضخمة، تصدق السلطات الجمركیة على ھذه الوثائق التي ترفق بالصفحة 
 من جمیع المستندات. 8وإضافة إلى ذلك، یجب ذكر ھذه الوثائق في المربع 

 ) مؤرخة وموقعة من قبل حامل بطاقة النقل البري الدولي أو وكیلھ.15و 14یجب أن تكون جمیع المستندات (البندان  التوقیع: -12
 العوارض أو الحوادث -جیم 

أو تلف البضائع أو إصابتھا بأضرار في حادث على الطریق، یبادر الناقل فوراً إلى االتصال بالسلطات في حال كسر األختام الجمركیة  -13
كان ھناك مكتب جمارك على مقربة، أو، إذا لم یكن ذلك ممكناً، باالتصال بأیة سلطات أخرى من سلطات البلد المختصة.  الجمركیة، إذا

 حریر التقریر المصدق الواردة في بطاقة النقل البري الدولي.وتتولى السلطات المعنیة، بالسرعة الممكنة، ت
 13في حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى مركبة أخرى أو حاویة أخرى، یجب أن یتم ذلك بحضور إحدى الجھات المذكورة في البند  -14

بضائع ثقیلة أو ضخمة" لكي تكون المركبة أو الحاویة وعلى ھذه الجھة تحریر التقریر المصدق. ویجب أن تتضمن البطاقة العبارة "أعاله. 
ي البدیلة مرّخصة لنقل البضائع المختومة بختم الجمارك. وعالوة على ذلك، یتم ختمھا وتدرج بیانات الختم في التقریر المصدق. غیر أنھ، ف

صة، شریطة أن تتوفر فیھا ضمانات وافیة. حال عدم وجود مركبة أو حاویة مرّخصة، یجوز نقل البضائع إلى مركبة أو حاویة غیر مرخّ 
قة وفي ھذه الحالة، تتولى السلطات الجمركیة في البلدان التالیة البت فیما إذا كانت ھي أیضاً ستسمح بمواصلة نقل تلك البضائع بموجب بطا

 النقل البري الدولي بواسطة تلك المركبة أو الحاویة.
مل الحمولة أو جزء منھا فوراً، یجوز للناقل أن یتخذ ھذا اإلجراء بمبادرة منھ ودون طلب أو في حال وجود خطر محدق یستوجب تفریغ كا -15

أعاله. وعلیھ بعد ذلك أن یقدم اإلثبات على أنھ كان مضطراً التخاذ ذلك اإلجراء  13انتظار أي إجراء من قبل السلطات المذكورة في البند 
ة. وحال اتخاذه ما قد تقتضیھ الحالة الطارئة من تدابیر وقائیة، علیھ إبالغ إحدى السلطات حرصاً على سالمة المركبة أو الحاویة أو الشحن

 أعاله بغیة التحقق من الوقائع وفحص الشحنة وختم المركبة أو الحاویة وتحریر التقریر المصدق. 13المذكورة في البند 
 ن بلوغ المكتب الجمركي في بلد المقصد.یظل التقریر المصدق مرفقاً ببطاقة النقل البري الدولي إلى حی -16
من  إضافة إلى االستمارة النموذجیة المرفقة ببطاقة النقل البري الدولي ذاتھا یُستصوب أن تقوم جھات إصدار البطاقة بتزوید الناقلین بنسخ -17

 التقریر المصّدق بلغة أو لغات بلدان المرور.

 4[الصفحة 
 ]1من المرفق 

 من الغالف 2الصفحة 
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  5[الصفحة  

 1من المرفق 
 (بیضاء)]

 //////////////////////////////            بطاقة تير  -1 1الصفحة    1 رقم المستند
 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة -2
 ـــــــ -2ــــــ     -1 
 ــــــ -3 

 اسم املنظمة الدولية  -3

 سم والعنوان والبلد)حامل البطاقة (رقم اهلوية واال  -4 لالستخدام الرمسي
 بلد/بلدان الوجهة  -6 بلد املغادرة  -5

 الوثائق املرفقة ببيان البضائع  -8 رقم/أرقام تسجيل املركبة/املركبات  -7
  بيان البضائع

 (أ) مقصورة/مقصورات  -9
 التحميل أو احلاوية/احلاويات         

 (ب) عالمات وأرقام الطرود     
 وادأو امل           

الوزن  -11 عدد ونوع الطرود أو املواد. وصف البضائع -10
اإلمجايل 

 بالكيلوغرام

األختام أو  -16
عالمات التعريف 
املستخدمة (رقم 

 التعريف)
 
 
 
 

جمموع عدد الطرود املسجلة يف بيان  -12
 البضائع ووجهتها

 
 
 

 أقر بأن البيانات -13 العدد
 12-1الواردة يف البنود  
 وكاملة أعاله صحيحة 
 املكان والتاريخ -14 
 توقيع حامل -15 
 البطاقة أو وكيله 
 
 ــــــــــ 
 ــــــــــ 

توقيع موظـف مكتب مجارك  -17
 املغادرة وخامت التاريخ

 مكتب اجلمارك -1 
 مكتب اجلمارك -2 
 مكتب اجلمارك -3 

 غادرةشهادة البضائع اليت متت معاينتها من قبل مكتب مجارك امل -18
 أو مكتب مجارك الدخول العابر

 

                األختام أو عالمات التعريف اليت  -19 □
 وجدت سليمة

 الوقت املسموح به -20
 للمرور

 

  حتت رقم  مت التسجيل يف مكتب اجلمارك يف -21
 متفرقات (خط السري احملدد، مكتب اجلمارك الذي جيب إبراز -22

 الشحنة فيه، اخل.)
 ـــــــــــــــ

 توقيع موظف اجلمارك -23
 وخامت التوقيع

 ـــــــــــــــ

 

 

توقيع موظف اجلمارك وخامت  -6 قَِبله مكتب اجلمارك يف ـــــــــــــــــــــــ -1
 التاريخ

 
 
 
 

 ــــــــــــــ

 حتت الرقم ــــــــــــــــــــــــــــ -2
 ــــــــــــــــ األختام أو عالمات التعريف املستخدمة -3
 األختام أو عالمات التعريف اليت وجدت سليمة □ -4
 متفرقات (الطريق احملددة، مكتب اجلمارك الذي جيب إبراز الشحنة فيه، اخل.) -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 رقم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 رقم ////////////////////////////////////       لبطاقة تير   1الصفحة    1اإليصال رقم      
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 1: النص نموذج بطاقة النقل البري الدولي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  6[الصفحة 
 1المرفق 

 (خضراء)]
 ///////////////////////////////////              بطاقة تير  -1 2الصفحة    2المستند رقم 

 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة -2
 ـــــــ -2ــــــ     -1 
 ــــــ -3 

 اسم املنظمة الدولية  -3

 حامل البطاقة (رقم اهلوية واالسم والعنوان والبلد)  -4 لالستخدام الرمسي
 بلد/بلدان الوجهة  -6 بلد املغادرة  -5

 الوثائق املرفقة ببيان البضائع  -8 رقام تسجيل املركبة/املركباترقم/أ  -7
  بيان البضائع

 (أ) مقصورة/مقصورات  -9
 التحميل أو احلاوية/احلاويات         

 (ب) عالمات وأرقام الطرود     
 أو املواد           

الوزن  -11 عدد ونوع الطرود أو املواد. وصف البضائع -10
اإلمجايل 

 لوغرامبالكي

األختام أو  -16
عالمات التعريف 
املستخدمة (رقم 

 التعريف)
 
 
 
 

جمموع عدد الطرود املسجلة يف بيان  -12
 البضائع ووجهتها

 
 
 

 أقر بأن البيانات -13 العدد
 12-1الواردة يف البنود  
 أعاله صحيحة وكاملة 
 املكان والتاريخ -14 
 توقيع حامل -15 
 البطاقة أو وكيله 
 
 ــــــــــ 
 ــــــــــ 

توقيع موظـف مكتب مجارك  -17
 املغادرة وخامت التاريخ

 مكتب اجلمارك -1 
 مكتب اجلمارك -2 
 مكتب اجلمارك -3 

 شهاة اإلفراج (من قبل مكتب مجارك بلد  -24 شهادة البضائع اليت متت معاينتها من قبل مكتب مجارك املغادرة   -18
 اخلروج أثناء املرور أو بلد الوجهة)      لعابرأو مكتب مجارك الدخول ا

األختام أو عالمات التعريف اليت  -19 □
 وجدت سليمة

 األختـام أو عالمـات التعريـف اليت -25 □الوقت املسموح به    -20
 وجدت سليمة للمرور

 د املفرج عنهاعدد الطرو  -26                حتت رقم        مت التسجيل يف مكتب اجلمارك يف   -21
 احلجوزات -27 متفرقات (خط السري احملدد، مكتب اجلمارك الذي جيب إبراز    -22

      الشحنة فيه، اخل.)
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ
 توقيع موظف اجلمارك  -28    توقيع موظف اجلمارك -23

 وخامت التاريخ      وخامت التوقيع
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ

 
 

 

توقيع موظف اجلمارك وخامت  -6 وقت الوصول املسجل من قبل مكتب اجلمارك ـــــــــــــ -1
 التاريخ

 
 
 
 
 ـــــــــــــــ

 األختام أو عالمات التعريف اليت وجدت سليمة □ -2
 أفرج عن ـــــــــ طرد أو مادة (كما هو موضح يف بيان البضائع) -3
 ديدة ــــــــــــــــــــــــــاألختام اجل -4
 احلجوزات ــــــــــــــــــــــــــــ -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 رقم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 رقم ////////////////////////////////////       لبطاقة تير   1الصفحة    1اإليصال رقم      
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 1نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
 
 

 
 
 
 
 
 

  7[الصفحة 

 1من المرفق 
 (صفراء)]

 تقریر مصدَّق
 من اتفاقیة النقل البري الدولي (انظر أیضاً القواعد 25موضوع وفقاً ألحكام المادة 

 لقة باستخدام بطاقة النقل البري الدولي (بطاقة تیر)المتع 17إلى  13من 

 ///////////////////////////////////              بطاقة تير   -2 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة   -1
 إسم املنظمة الدولية   -3 
 ن والبلد)(رقم اهلوية واالسم والعنواحامل البطاقة    -5 رقم/أرقام تسجيل املركبة/املركبات   -4

 
 

 غري سليم     سليم     خامت اجلمارك    -6
       □        □ 

 مالحظات   -8

مقصورة/مقصورات الشحنة/الشحنات أو حاويتها/حاوياهتا    -7
 غري سليمة     سليمة 
       □        □ 

 

 مفقودة أو تالفة على النحو 13إىل  10السلع احملددة يف البنود   □ ال يبدو أن مثة أية سلع ناقصة  □   -9
 12املبني يف العمود         

 (أ) مقصورة/مقصورات الشحنة   -10
 /الشحنات أو حاويتها/حاوياهتا           

 (ب) عالمات الطرود أو املواد       
 وأرقامها            

 
 

عدد الطرود أو املواد ونوعها؛  -11
 وصف البضائع

12- 
مفقودة 
 أو تالفة

حظات (يرجى بيان مال -13
تفاصيل الكميات املفقودة أو 

 التالفة)

 تاريخ احلادثة ومكان وقوعها ومالبساهتا  -14
 
 

 التدابري املتخذة لتمكني عملية النقل الربي الدويل من مواصلة -15
 وضع أختام جديدة. عددها ـــــــ وصفها ــــــــ □ 
 أدناه) 16حتويل احلمولة (انظر البند  □ 
 ابري أخرىتد □ 

 يف حال حتويل البضائع، يرجى وصف املركبة/املركبات احلاوية/احلاويات املستخدمة بديالً  -16
 عدد اخلوامت  رقم مصّدقة متت املوافقة     هل رقم تسجيلها   
 وتفاصيلها  املوافقة عليها       
 ال نعم     
 ــ/ـــــ ــــــ □ □  ـــــ املركبة (أ) 
 ــ/ـــــ ــــــ □ □  ـــــ   
  رقم التعريف   
 ــ/ـــــ   □ □  ـــــ (ب) احلاوية 
 ــ/ـــــ   □ □  ـــــ   

  السلطة اليت وضعت هذا التقرير املصّدق -17
 
 
 

 ــــــــــ      ــــــــــ
 التوقيع  املكان/التاريخ/اخلامت  

لربي إقرار مكتب اجلمارك التايل الذي وصلت إليه واسطة النقل ا  -18
 الدويل

 
 

 ــــــــــ
 التوقيع       

 داخل املربع املناسب Xيرجى وضع إشارة  □
 

 

 رقم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 1نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
  

 
 الدولي األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري

 أحكام عامة -ألف 
 ميكن إصدار بطاقة النقل الربي الدويل إما يف بلد املغادرة أو يف البلد الذي يقيم فيه حامل البطاقة. :اإلصدار -1
"األحكام   من الغالف، حيث تطبع البنود باإلنكليزية أيضاً. هذه الصفحة هي ترمجة ل 1تطبع بطاقة النقل الربي الدويل بالفرنسية، فيما عدا الصفحة اللغة:  -2

 من الغالف. كما ميكن إضافة صفحات أخرى تتضمن ترمجة للنص املطبوع. 2ستعمال بطاقة النقل الربي الدويل" الواردة باللغة الفرنسية يف الصفحة املتعلقة با
مم املتحدة ما عدا البطاقات املستخدمة يف عمليات النقل الربي الدويل داخل شبكة ضمانات إقليمية ميكن طباعتها بأية لغة أخرى من اللغات الرمسية لألإن  

 2ويل" مطبوعة يف الصفحة الصفحة األوىل من الغالف، حيث تطبع البنود أيضًا باإلنكليزية أو الفرنسية. وترد "األحكام املتعلقة باستعمال بطاقة النقل الربي الد
 من الغالف. 3الفرنسية يف الصفحة من الغالف باللغة الرمسية املستخدمة من لغات األمم املتحدة، كما ترد مطبوعة باإلنكليزية أو 

تقدميها إىل تظل بطاقة النقل الربي الدويل صاحلة حىت انتهاء عملية النقل الربي الدويل يف املكتب اجلمركي بالبلد املقصود، شريطة أن يكون قد مت  الصالحية: -3
 من الغالف). 1من الصفحة  1صدرهتا (البند املكتب اجلمركي يف بلد املغادرة خالل فرتة الصالحية اليت حتددها اجلهة اليت أ

مركبة يلزم بطاقة واحدة فقط من بطاقات النقل الربي الدويل من أجل جمموعة من املركبات (قاطرة ومقطورة) أو جملموعة من احلاويات حمملة على  عدد البطاقات: -4
 (د) أدناه).10واحدة أو على جمموعة من املركبات (انظر أيضاً البند 

ميكن أن تغطي بطاقة من بطاقات النقل الربي الدويل عدة مكاتب مجارك يف بالد املغادرة والبالد  دد مكاتب الجمارك في بالد المغادرة والبالد المقصودة:ع -5
البلد املقصود إال إذا كانت مجيع  املقصودة، شريطة أال يزيد عددها اإلمجايل عن أربعة مكاتب. وال جيوز تقدمي بطاقة النقل الربي الدويل إىل مكتب اجلمارك يف

 ) أدناه). (ه10مكاتب اجلمارك يف بالد املغادرة قد قبلت تلك البطاقة (انظر أيضاً البند 
ال  عندما يكون هناك مكتب مجارك واحد يف بلد املغادرة ومكتب مجارك واحد يف بلد املقصد، جيب أن تتضمن بطاقة النقل الربي الدويل ما عدد االستمارات: -6

مكتب يقل عن صفحتني من أجل بلد املغادرة وصفحتني من أجل بلد املقصد وصفحتني من أجل كل بلد يتم عبوره. ويلزم صفحتان إضافيتان من أجل كل 
 إضايف من مكاتب اجلمارك يف بلد املغادرة (أو املقصد).

ركبة الربية أو جمموعة املركبات أو احلاوية/احلاويات يف كل مكتب مجركي يف بالد املغادرة تقدم بطاقة النقل الربي الدويل مع املتقديم البطاقة في مكاتب الجمارك:  -7
الذي  17يخ عند البند أو البالد اليت تقع على الطريق والبالد املقصودة. ويقوم موظف اجلمارك يف آخر مكتب مجارك يف بالد املغادرة بالتوقيع ووضع ختم التار 

 لى مجيع املستندات اليت ستستخدم يف اجلزء املتبقي من الرحلة.يلي بيان البضائع، وذلك ع
 الدولي كیفیة ملء بطاقة النقل البري -باء 

ويتم تصحيح أي خطأ بشطب البيانات غري الصحيحة : ال جيوز املسح أو الكتابة فوق الكالم يف بطاقة النقل الربي الدويل. المسح والكتابة فوق الكالم -8
 ملطلوبة إذا كان ذلك ضرورياً. ويقوم الشخص الذي أجرى التغيري بالتوقيع عليه بأحرف امسه األوىل، وتصدق السلطات اجلمركية على ذلك.وإضافة البيانات ا

 من رقم عندما ال تنص التشريعات الوطنية على تسجيل املقطورات وأشباه املقطورات، يتم بيان رقمها أو رقم صنعها بدالً المعلومات المتعلقة بالتسجيل:  -9
 تسجيلها.

 بيان البضائع: -10
بلد املغادرة، ما مل تسمح السلطات اجلمركية باستخدام لغة أخرى. وحيق لسلطات مجارك البلدان األخرى اليت يتم  بلغةيكتب بيان البضائع  (أ) 

أن يقوم الناقل بتزويد سائق املركبة بالنصوص املرتمجة  املرور عربها أن تطلب ترمجتها إىل لغاهتا. وتفاديًا ملا قد يرتتب على ذلك من تأخري، ُيستحسن
 املطلوبة.

ينبغي طباعة البيانات الواردة يف بيان البضائع بواسطة اآللة الكاتبة أو نسخها حبيث تكون مقروءة بوضوح على مجيع الصفحات. ولن تقبل  )ب( 
 سلطات اجلمارك أية صفحات غري مقروءة.

مثل بيان البضائع أو املستندات التجارية البيانات املطلوبة يف بيان البضائع. ويف هذه احلالة،  منفصلةت صفحات جيوز أن ترفق باملستندا )ج( 
عدد ونوع الطرود أو املواد والوزن اإلمجايل للبضائع ‘ 2‘)؛ 8عدد الصفحات املرفقة (املربع ‘ 1‘ينبغي أن تتضمن مجيع املستندات البيانات التالية: 

 ).11إىل  9صفحات املرفقة (املربعات من املدرجة يف ال
عندما تشمل بطاقة النقل الربي الدويل جمموعة من املركبات أو عدة حاويات، تدرج حمتويات كل مركبة أو كل حاوية بشكل منفصل يف بيان  )د( 

 من بيان البضائع). 9البضائع. ويسبق هذه البيانات رقم تسجيل املركبة أو رقم احلاوية (البند 
أو املقصد، فإن البيانات املتعلقة بالبضائع اليت تتم معاينتها أو اليت يفرتض أن  المغادرةوباملثل، إذا كان مثة أكثر من بلد مجارك يف بالد  ) ه( 

 يعاينها كل مكتب مجارك تكتب منفصلة عن بعضها البعض يف بيان البضائع.
عندما تطلب السلطات اجلمركية وثائق من هذا القبيل من أجل تعريف البضائع الثقيلة أو ا إلى ذلك: قوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، والمخططات، وم -11

من غالف بطاقة النقل الربي الدويل، وإضافة إىل ذلك، جيب ذكر هذه الوثائق يف  2الضخمة، تصدق السلطات اجلمركية على هذه الوثائق اليت ترفق بالصفحة 
 .من مجيع املستندات 8املربع 

 ) مؤرخة وموقعة من قبل حامل بطاقة النقل الربي الدويل أو وكيله.15و 14جيب أن تكون مجيع املستندات (البندان  التوقيع: -12
 العوارض أو الحوادث -جیم 

كان هناك   صال بالسلطات اجلمركية، إذايف حال كسر األختام اجلمركية أو تلف البضائع أو إصابتها بأضرار يف حادث على الطريق، يبادر الناقل فورًا إىل االت -13
سرعة املمكنة، حترير مكتب مجارك على مقربة، أو، إذا مل يكن ذلك ممكناً، باالتصال بأية سلطات أخرى من سلطات البلد املختصة. وتتوىل السلطات املعنية، بال

 التقرير املصدق الواردة يف بطاقة النقل الربي الدويل.
وعلى هذه أعاله.  13ستلزم نقل الشحنة إىل مركبة أخرى أو حاوية أخرى، جيب أن يتم ذلك حبضور إحدى اجلهات املذكورة يف البند يف حال وقوع حادثة ت -14

ختومة خبتم قل البضائع املاجلهة حترير التقرير املصدق. وجيب أن تتضمن البطاقة العبارة "بضائع ثقيلة أو ضخمة" لكي تكون املركبة أو احلاوية البديلة مرّخصة لن
نقل البضائع إىل  اجلمارك. وعالوة على ذلك، يتم ختمها وتدرج بيانات اخلتم يف التقرير املصدق. غري أنه، يف حال عدم وجود مركبة أو حاوية مرّخصة، جيوز

البلدان التالية البت فيما إذا كانت هي أيضاً مركبة أو حاوية غري مرّخصة، شريطة أن تتوفر فيها ضمانات وافية. ويف هذه احلالة، تتوىل السلطات اجلمركية يف 
 ستسمح مبواصلة نقل تلك البضائع مبوجب بطاقة النقل الربي الدويل بواسطة تلك املركبة أو احلاوية.

لب أو انتظار أي إجراء من قبل يف حال وجود خطر حمدق يستوجب تفريغ كامل احلمولة أو جزء منها فوراً، جيوز للناقل أن يتخذ هذا اإلجراء مببادرة منه ودون ط -15
أعاله. وعليه بعد ذلك أن يقدم اإلثبات على أنه كان مضطرًا الختاذ ذلك اإلجراء حرصًا على سالمة املركبة أو احلاوية أو  13السلطات املذكورة يف البند 

أعاله بغية التحقق من الوقائع وفحص  13لطات املذكورة يف البند الشحنة. وحال اختاذه ما قد تقتضيه احلالة الطارئة من تدابري وقائية، عليه إبالغ إحدى الس
 الشحنة وختم املركبة أو احلاوية وحترير التقرير املصدق.

 يظل التقرير املصدق مرفقاً ببطاقة النقل الربي الدويل إىل حني بلوغ املكتب اجلمركي يف بلد املقصد. -16
بطاقة النقل الربي الدويل ذاهتا ُيستصوب أن تقوم جهات إصدار البطاقة بتزويد الناقلني بنسخ من التقرير املصّدق بلغة أو إضافة إىل االستمارة النموذجية املرفقة ب -17

 لغات بلدان املرور.

 8[الصفحة 
 ]1من المرفق 

 من الغالف 3الصفحة 
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 9[الصفحة 
 (إســم المنظمـة الدولیـة) ]1من المرفق 

 *يبطاقـة النقـل الـبري الـدول

 ///////////////////////// المستندات .....

 األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا.، التي أُعدت برعایة لجنة 1975من اتفاقیة النقل البري الدولي،  1انظر المرفق   *

 الرقم

 من الغالف 1الصفحة 

 (اسم جھة اإلصدار)

 (رقم الھویة اإلسم والعنوان والبلد)

 
  __________________ ل البضائع لدى مكتب جمارك المغادرة حتى تاریخ صالحة لقبو -1
  ______________________________________________ جھة اإلصدار  -2

 ______________________________________________________  
 

  ____________________________________________ إسم حامل البطاقة  -3
 ______________________________________________________  

 
 توقیع أمین المنظمة الدولیة:   -5 توقیع الموظف الرسمي المفّوض لجھة -4
 اإلصدار وخاتم الجھة: 
 
 
 
 ــــــــــــ 

 (ُیمأل قبل استخدام حامل البطاقة)
  ________________________________________ بلد المغادرة   -6
  ____________________________________  )1(د/بلدان الوجھةبل -7

 ________________________________________________  
  ________________________  )1(رقم/أرقام تسجیل الناقلة/الناقالت البریة -8

 ________________________________________________  
 شھادة/شھادات قبول الناقلة/الناقالت البریة (رقمھا/أرقامھا  -9

  ____________________________________  ) )1(وتاریخھا/تواریخھا)
 ________________________________________________  
  _________________________  )1(رقم/أرقام تعریف الحاویة/الحاویات -10
 ________________________________________________  

  _______________________________________________ المالحظات  -11
 _________________________________________________________  

 توقیع حامل البطاقة: -12 
 
 
 ــــــــــــــ رجى حذف العبارة التي ال تنطبق على الحالة)  ی1(
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 2نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
  

 األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي
 أحكام عامة -ألف 

 یمكن إصدار بطاقة النقل البري الدولي إما في بلد المغادرة أو في البلد الذي یقیم فیھ حامل البطاقة. اإلصدار: -1
من الغالف، حیث تطبع البنود باإلنكلیزیة أیضاً. ھذه الصفحة ھي  1نقل البري الدولي بالفرنسیة، فیما عدا الصفحة تطبع بطاقة الاللغة:  -2

من الغالف. كما یمكن إضافة صفحات  2"األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" الواردة باللغة الفرنسیة في الصفحة   ترجمة ل
 ص المطبوع.أخرى تتضمن ترجمة للن

البطاقات المستخدمة في عملیات النقل البري الدولي داخل شبكة ضمانات إقلیمیة یمكن طباعتھا بأیة لغة أخرى من اللغات الرسمیة لألمم إن  
ل بطاقة النقل المتحدة ما عدا الصفحة األولى من الغالف، حیث تطبع البنود أیضاً باإلنكلیزیة أو الفرنسیة. وترد "األحكام المتعلقة باستعما

من الغالف باللغة الرسمیة المستخدمة من لغات األمم المتحدة، كما ترد مطبوعة باإلنكلیزیة أو  2البري الدولي" مطبوعة في الصفحة 
 من الغالف. 3الفرنسیة في الصفحة 

مكتب الجمركي بالبلد المقصود، شریطة أن تظل بطاقة النقل البري الدولي صالحة حتى انتھاء عملیة النقل البري الدولي في ال الصالحیة: -3
من  1من الصفحة  1یكون قد تم تقدیمھا إلى المكتب الجمركي في بلد المغادرة خالل فترة الصالحیة التي تحددھا الجھة التي أصدرتھا (البند 

 الغالف).
من المركبات (قاطرة ومقطورة) أو لمجموعة من یلزم بطاقة واحدة فقط من بطاقات النقل البري الدولي من أجل مجموعة  عدد البطاقات: -4

 (د) أدناه).10الحاویات محملة على مركبة واحدة أو على مجموعة من المركبات (انظر أیضاً البند 
د یمكن أن تغطي بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي عدة مكاتب جمارك في بال عدد مكاتب الجمارك في بالد المغادرة والبالد المقصودة: -5

المغادرة والبالد المقصودة، شریطة أال یزید عددھا اإلجمالي عن أربعة مكاتب. وال یجوز تقدیم بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب 
 ) أدناه). (ھ10الجمارك في البلد المقصود إال إذا كانت جمیع مكاتب الجمارك في بالد المغادرة قد قبلت تلك البطاقة (انظر أیضاً البند 

عندما یكون ھناك مكتب جمارك واحد في بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد المقصد، یجب أن تتضمن بطاقة النقل  دد االستمارات:ع -6
البري الدولي ما ال یقل عن صفحتین من أجل بلد المغادرة وصفحتین من أجل بلد المقصد وصفحتین من أجل كل بلد یتم عبوره. ویلزم 

 أجل كل مكتب إضافي من مكاتب الجمارك في بلد المغادرة (أو المقصد). صفحتان إضافیتان من
تقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة/الحاویات في كل مكتب تقدیم البطاقة في مكاتب الجمارك:  -7

د المقصودة. ویقوم موظف الجمارك في آخر مكتب جمارك في بالد المغادرة جمركي في بالد المغادرة أو البالد التي تقع على الطریق والبال
 الذي یلي بیان البضائع، وذلك على جمیع المستندات التي ستستخدم في الجزء المتبقي من الرحلة. 17بالتوقیع ووضع ختم التاریخ عند البند 

 الدولي كیفیة ملء بطاقة النقل البري -باء 
ویتم تصحیح أي خطأ بشطب البیانات غیر ال یجوز المسح أو الكتابة فوق الكالم في بطاقة النقل البري الدولي.  الكالم: المسح والكتابة فوق -8

الصحیحة وإضافة البیانات المطلوبة إذا كان ذلك ضروریاً. ویقوم الشخص الذي أجرى التغییر بالتوقیع علیھ بأحرف اسمھ األولى، وتصدق 
 ك.السلطات الجمركیة على ذل

عندما ال تنص التشریعات الوطنیة على تسجیل المقطورات وأشباه المقطورات، یتم بیان رقمھا أو رقم المعلومات المتعلقة بالتسجیل:  -9
 صنعھا بدالً من رقم تسجیلھا.

 بیان البضائع: -10
خرى. ویحق لسلطات جمارك البلدان یكتب بیان البضائع بلغة بلد المغادرة، ما لم تسمح السلطات الجمركیة باستخدام لغة أ (أ) 

األخرى التي یتم المرور عبرھا أن تطلب ترجمتھا إلى لغاتھا. وتفادیاً لما قد یترتب على ذلك من تأخیر، یُستحسن أن یقوم الناقل 
 بتزوید سائق المركبة بالنصوص المترجمة المطلوبة.

آللة الكاتبة أو نسخھا بحیث تكون مقروءة بوضوح على جمیع ینبغي طباعة البیانات الواردة في بیان البضائع بواسطة ا )ب( 
 الصفحات. ولن تقبل سلطات الجمارك أیة صفحات غیر مقروءة.

یجوز أن ترفق بالمستندات صفحات منفصلة مثل بیان البضائع أو المستندات التجاریة البیانات المطلوبة في بیان البضائع.  )ج( 
عدد ونوع الطرود أو ‘ 2‘)؛ 8عدد الصفحات المرفقة (المربع ‘ 1‘میع المستندات البیانات التالیة: وفي ھذه الحالة، ینبغي أن تتضمن ج

 ).11إلى  9المواد والوزن اإلجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات المرفقة (المربعات من 
ویات كل مركبة أو كل حاویة عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجموعة من المركبات أو عدة حاویات، تدرج محت )د( 

 من بیان البضائع). 9بشكل منفصل في بیان البضائع. ویسبق ھذه البیانات رقم تسجیل المركبة أو رقم الحاویة (البند 
و وبالمثل، إذا كان ثمة أكثر من بلد جمارك في بالد المغادرة أو المقصد، فإن البیانات المتعلقة بالبضائع التي تتم معاینتھا أ ) ھ( 

 التي یفترض أن یعاینھا كل مكتب جمارك تكتب منفصلة عن بعضھا البعض في بیان البضائع.
عندما تطلب السلطات الجمركیة وثائق من ھذا القبیل من أجل تعریف قوائم التغلیف، والصور الفوتوغرافیة، والمخططات، وما إلى ذلك:  -11

من غالف بطاقة النقل البري الدولي،  2على ھذه الوثائق التي ترفق بالصفحة البضائع الثقیلة أو الضخمة، تصدق السلطات الجمركیة 
 من جمیع المستندات. 8وإضافة إلى ذلك، یجب ذكر ھذه الوثائق في المربع 

 ) مؤرخة وموقعة من قبل حامل بطاقة النقل البري الدولي أو وكیلھ.15و 14یجب أن تكون جمیع المستندات (البندان  التوقیع: -12
 العوارض أو الحوادث -م جی

في حال كسر األختام الجمركیة أو تلف البضائع أو إصابتھا بأضرار في حادث على الطریق، یبادر الناقل فوراً إلى االتصال بالسلطات  -13
بلد المختصة. كان ھناك مكتب جمارك على مقربة، أو، إذا لم یكن ذلك ممكناً، باالتصال بأیة سلطات أخرى من سلطات ال الجمركیة، إذا

 وتتولى السلطات المعنیة، بالسرعة الممكنة، تحریر التقریر المصدق الواردة في بطاقة النقل البري الدولي.
 13في حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى مركبة أخرى أو حاویة أخرى، یجب أن یتم ذلك بحضور إحدى الجھات المذكورة في البند  -14

ة تحریر التقریر المصدق. ویجب أن تتضمن البطاقة العبارة "بضائع ثقیلة أو ضخمة" لكي تكون المركبة أو الحاویة وعلى ھذه الجھأعاله. 
ي البدیلة مرّخصة لنقل البضائع المختومة بختم الجمارك. وعالوة على ذلك، یتم ختمھا وتدرج بیانات الختم في التقریر المصدق. غیر أنھ، ف

یة مرّخصة، یجوز نقل البضائع إلى مركبة أو حاویة غیر مرّخصة، شریطة أن تتوفر فیھا ضمانات وافیة. حال عدم وجود مركبة أو حاو
قة وفي ھذه الحالة، تتولى السلطات الجمركیة في البلدان التالیة البت فیما إذا كانت ھي أیضاً ستسمح بمواصلة نقل تلك البضائع بموجب بطا

 بة أو الحاویة.النقل البري الدولي بواسطة تلك المرك
في حال وجود خطر محدق یستوجب تفریغ كامل الحمولة أو جزء منھا فوراً، یجوز للناقل أن یتخذ ھذا اإلجراء بمبادرة منھ ودون طلب أو  -15

ذلك اإلجراء أعاله. وعلیھ بعد ذلك أن یقدم اإلثبات على أنھ كان مضطراً التخاذ  13انتظار أي إجراء من قبل السلطات المذكورة في البند 
ات حرصاً على سالمة المركبة أو الحاویة أو الشحنة. وحال اتخاذه ما قد تقتضیھ الحالة الطارئة من تدابیر وقائیة، علیھ إبالغ إحدى السلط

 أعاله بغیة التحقق من الوقائع وفحص الشحنة وختم المركبة أو الحاویة وتحریر التقریر المصدق. 13المذكورة في البند 
 التقریر المصدق مرفقاً ببطاقة النقل البري الدولي إلى حین بلوغ المكتب الجمركي في بلد المقصد. یظل -16
من  إضافة إلى االستمارة النموذجیة المرفقة ببطاقة النقل البري الدولي ذاتھا یُستصوب أن تقوم جھات إصدار البطاقة بتزوید الناقلین بنسخ -17

 دان المرور.التقریر المصّدق بلغة أو لغات بل

 10[الصفحة 
 ]1من المرفق 

 من الغالف 2الصفحة 



 - 122 - 1 المرفق الدولي البري النقل إتفاقیة

 

 قائمة بالبضائع التي یجب نقلھا بموجب بطاقة

 النقل البري الدولي للتبغ/للكحول ھذه

 HS)في المائة أو أعلـى  80الكحول االثیلـي غیر المتغیرة طبیعتـھ ولھ قــوة بالحجم تبلغ  )1(
Code: 22.07.10) 

في المائة، والمسكرات  80ثیلي غیر المتغیرة طبیعتھ ولھ قوة بالحجم أقل من الكحول اال )2(
الكحولیة والروحیات المعطرة وغیرھا من المشروبات الكحولیة، والمستحضرات الكحولیة 

 (HS Code: 22.08)المركبة من النوع المستعمل لصناعة المشروبات 
 (HS Code: 24.02.10)السیكار والشیروت واللفافات التي تحوي تبغ  )3(
 (HS Code: 24.02.20)السجایر التي تحوي تبغ  )4(
 (HS Code: 24.03.10)تبغ التدخین سواء یحوي أو ال یحوي بدائل تبغ بأیة نسبة  )5(

من  11[الصفحة 
  ]1المرفق 

 2نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
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  12[الصفحة 
 1من المرفق 

 (بیضاء)]
 //////////////////////////////            بطاقة تير  -1 1الصفحة    1 رقم المستند

 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة -2
 ـــــــ -2ــــــ     -1 
 ــــــ -3 

 اسم املنظمة الدولية  -3

 حامل البطاقة (رقم اهلوية واالسم والعنوان والبلد)  -4 لالستخدام الرمسي
 بلد/بلدان الوجهة  -6 بلد املغادرة  -5

 الوثائق املرفقة ببيان البضائع  -8 ة/املركباترقم/أرقام تسجيل املركب  -7
  بيان البضائع

 (أ) مقصورة/مقصورات  -9
 التحميل أو احلاوية/احلاويات         

 (ب) عالمات وأرقام الطرود     
 أو املواد           

الوزن  -11 عدد ونوع الطرود أو املواد. وصف البضائع -10
اإلمجايل 

 بالكيلوغرام

م أو األختا -16
عالمات التعريف 
املستخدمة (رقم 

 التعريف)
 
 
 
 

جمموع عدد الطرود املسجلة يف بيان  -12
 البضائع ووجهتها

 
 
 

 أقر بأن البيانات -13 العدد
 12-1الواردة يف البنود  
 أعاله صحيحة وكاملة 
 املكان والتاريخ -14 
 توقيع حامل -15 
 البطاقة أو وكيله 
 
 ــــــــــ 
 ــــــــــ 

توقيع موظـف مكتب مجارك  -17
 املغادرة وخامت التاريخ

 مكتب اجلمارك -1 
 مكتب اجلمارك -2 
 مكتب اجلمارك -3 

 شهادة البضائع اليت متت معاينتها من قبل مكتب مجارك املغادرة -18
 أو مكتب مجارك الدخول العابر

 

                األختام أو عالمات التعريف اليت  -19 □
 وجدت سليمة

 الوقت املسموح به -20
 للمرور

 

  حتت رقم  مت التسجيل يف مكتب اجلمارك يف -21
 متفرقات (خط السري احملدد، مكتب اجلمارك الذي جيب إبراز -22

 الشحنة فيه، اخل.)
 ـــــــــــــــ
 توقيع موظف اجلمارك -23

 وخامت التوقيع
 ـــــــــــــــ

 

 

توقيع موظف اجلمارك وخامت  -6 رك يف ـــــــــــــــــــــــقَِبله مكتب اجلما -1
 التاريخ

 
 
 
 

 ــــــــــــــ

 حتت الرقم ــــــــــــــــــــــــــــ -2
 األختام أو عالمات التعريف املستخدمة ــــــــــــــــ -3
 األختام أو عالمات التعريف اليت وجدت سليمة □ -4
 احملددة، مكتب اجلمارك الذي جيب إبراز الشحنة فيه، اخل.)متفرقات (الطريق  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 رقم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 رقم ////////////////////////////////////       لبطاقة تير   1الصفحة    1اإليصال رقم      

 2نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
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 13[الصفحة 

 1من المرفق 
 (خضراء)]

 ///////////////////////////////////              بطاقة تير  -1 2الصفحة    2المستند رقم 
 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة -2
 ـــــــ -2  ــــــ   -1 
 ــــــ -3 

 اسم املنظمة الدولية  -3

 حامل البطاقة (رقم اهلوية واالسم والعنوان والبلد)  -4 لالستخدام الرمسي
 بلد/بلدان الوجهة  -6 بلد املغادرة  -5

 الوثائق املرفقة ببيان البضائع  -8 رقم/أرقام تسجيل املركبة/املركبات  -7
  بيان البضائع

 قصورة/مقصورات(أ) م  -9
 التحميل أو احلاوية/احلاويات         

 (ب) عالمات وأرقام الطرود     
 أو املواد           

الوزن  -11 عدد ونوع الطرود أو املواد. وصف البضائع -10
اإلمجايل 

 بالكيلوغرام

األختام أو  -16
عالمات التعريف 
املستخدمة (رقم 

 التعريف)
 
 
 
 

املسجلة يف بيان جمموع عدد الطرود  -12
 البضائع ووجهتها

 
 
 

 أقر بأن البيانات -13 العدد
 12-1الواردة يف البنود  
 أعاله صحيحة وكاملة 
 املكان والتاريخ -14 
 توقيع حامل -15 
 البطاقة أو وكيله 
 
 ــــــــــ 
 ــــــــــ 

توقيع موظـف مكتب مجارك  -17
 املغادرة وخامت التاريخ

 مكتب اجلمارك -1 
 مكتب اجلمارك -2 
 مكتب اجلمارك -3 

 شهاة اإلفراج (من قبل مكتب مجارك بلد  -24 شهادة البضائع اليت متت معاينتها من قبل مكتب مجارك املغادرة   -18
 اخلروج أثناء املرور أو بلد الوجهة)      أو مكتب مجارك الدخول العابر

األختام أو عالمات التعريف اليت  -19 □
 ت سليمةوجد

 األختـام أو عالمـات التعريـف اليت -25 □الوقت املسموح به    -20
 وجدت سليمة للمرور

 عدد الطرود املفرج عنها -26                حتت رقم        مت التسجيل يف مكتب اجلمارك يف   -21
 تاحلجوزا -27 متفرقات (خط السري احملدد، مكتب اجلمارك الذي جيب إبراز    -22

      الشحنة فيه، اخل.)
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ
 توقيع موظف اجلمارك  -28    توقيع موظف اجلمارك -23

 وخامت التاريخ      وخامت التوقيع
 ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ

 
 

 

مارك وخامت توقيع موظف اجل -6 وقت الوصول املسجل من قبل مكتب اجلمارك ـــــــــــــ -1
 التاريخ

 
 
 
 
 ـــــــــــــــ

 األختام أو عالمات التعريف اليت وجدت سليمة □ -2
 أفرج عن ـــــــــ طرد أو مادة (كما هو موضح يف بيان البضائع) -3
 األختام اجلديدة ــــــــــــــــــــــــــ -4
 احلجوزات ــــــــــــــــــــــــــــ -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 رقم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 رقم ////////////////////////////////////       لبطاقة تير   1الصفحة    1اإليصال رقم      

 2نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
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  14[الصفحة 

 1من المرفق 
 (صفراء)]

 تقریر مصدَّق
 من اتفاقیة النقل البري الدولي (انظر أیضاً القواعد 25موضوع وفقاً ألحكام المادة 

 المتعلقة باستخدام بطاقة النقل البري الدولي (بطاقة تیر) 17إلى  13من 

 ///////////////////////////////////              بطاقة تير   -2 مكتب/مكاتب مجارك املغادرة   -1
 إسم املنظمة الدولية   -3 
 (رقم اهلوية واالسم والعنوان والبلد)حامل البطاقة    -5 رقم/أرقام تسجيل املركبة/املركبات   -4

 
 

 غري سليم     سليم     خامت اجلمارك    -6
       □        □ 

 مالحظات   -8

مقصورة/مقصورات الشحنة/الشحنات أو حاويتها/حاوياهتا    -7
 غري سليمة     سليمة 
       □        □ 

 

 مفقودة أو تالفة على النحو 13إىل  10السلع احملددة يف البنود   □ ال يبدو أن مثة أية سلع ناقصة  □   -9
 12املبني يف العمود         

 (أ) مقصورة/مقصورات الشحنة   -10
 /الشحنات أو حاويتها/حاوياهتا           

 (ب) عالمات الطرود أو املواد       
 وأرقامها            

 
 

عدد الطرود أو املواد ونوعها؛  -11
 وصف البضائع

12- 
مفقودة 
 أو تالفة

مالحظات (يرجى بيان  -13
تفاصيل الكميات املفقودة أو 

 التالفة)

 ومالبساهتاتاريخ احلادثة ومكان وقوعها   -14
 
 

 التدابري املتخذة لتمكني عملية النقل الربي الدويل من مواصلة -15
 وضع أختام جديدة. عددها ـــــــ وصفها ــــــــ □ 
 أدناه) 16حتويل احلمولة (انظر البند  □ 
 تدابري أخرى □ 

 دمة بديالً يف حال حتويل البضائع، يرجى وصف املركبة/املركبات احلاوية/احلاويات املستخ -16
 عدد اخلوامت  رقم مصّدقة متت املوافقة     هل رقم تسجيلها   
 وتفاصيلها  املوافقة عليها       
 ال نعم     
 ــ/ـــــ ــــــ □ □  ـــــ املركبة (أ) 
 ــ/ـــــ ــــــ □ □  ـــــ   
  رقم التعريف   
 ــ/ـــــ   □ □  ـــــ (ب) احلاوية 
 ــــــ/ـ   □ □  ـــــ   

  السلطة اليت وضعت هذا التقرير املصّدق -17
 
 
 

 ــــــــــ      ــــــــــ
 التوقيع  املكان/التاريخ/اخلامت  

إقرار مكتب اجلمارك التايل الذي وصلت إليه واسطة النقل الربي   -18
 الدويل

 
 

 ــــــــــ
 التوقيع       

 داخل املربع املناسب Xيرجى وضع إشارة  □
 

 

 مرق

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
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 2نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النص 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي
 أحكام عامة -ألف 

 مل البطاقة.یمكن إصدار بطاقة النقل البري الدولي إما في بلد المغادرة أو في البلد الذي یقیم فیھ حا اإلصدار: -1
من الغالف، حیث تطبع البنود باإلنكلیزیة أیضاً. ھذه الصفحة ھي  1: تطبع بطاقة النقل البري الدولي بالفرنسیة، فیما عدا الصفحة اللغة -2

كن إضافة صفحات من الغالف. كما یم 2"األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" الواردة باللغة الفرنسیة في الصفحة   ترجمة ل
 أخرى تتضمن ترجمة للنص المطبوع.

البطاقات المستخدمة في عملیات النقل البري الدولي داخل شبكة ضمانات إقلیمیة یمكن طباعتھا بأیة لغة أخرى من اللغات الرسمیة لألمم إن  
سیة. وترد "األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل المتحدة ما عدا الصفحة األولى من الغالف، حیث تطبع البنود أیضاً باإلنكلیزیة أو الفرن

من الغالف باللغة الرسمیة المستخدمة من لغات األمم المتحدة، كما ترد مطبوعة باإلنكلیزیة أو  2البري الدولي" مطبوعة في الصفحة 
 من الغالف. 3الفرنسیة في الصفحة 

تھاء عملیة النقل البري الدولي في المكتب الجمركي بالبلد المقصود، شریطة أن : تظل بطاقة النقل البري الدولي صالحة حتى انالصالحیة -3
من  1من الصفحة  1یكون قد تم تقدیمھا إلى المكتب الجمركي في بلد المغادرة خالل فترة الصالحیة التي تحددھا الجھة التي أصدرتھا (البند 

 الغالف).
ت النقل البري الدولي من أجل مجموعة من المركبات (قاطرة ومقطورة) أو لمجموعة من : یلزم بطاقة واحدة فقط من بطاقاعدد البطاقات -4

 (د) أدناه).10الحاویات محملة على مركبة واحدة أو على مجموعة من المركبات (انظر أیضاً البند 
البري الدولي عدة مكاتب جمارك في بالد  : یمكن أن تغطي بطاقة من بطاقات النقلعدد مكاتب الجمارك في بالد المغادرة والبالد المقصودة -5

المغادرة والبالد المقصودة، شریطة أال یزید عددھا اإلجمالي عن أربعة مكاتب. وال یجوز تقدیم بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب 
 ) أدناه). (ھ10نظر أیضاً البند الجمارك في البلد المقصود إال إذا كانت جمیع مكاتب الجمارك في بالد المغادرة قد قبلت تلك البطاقة (ا

: عندما یكون ھناك مكتب جمارك واحد في بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد المقصد، یجب أن تتضمن بطاقة النقل عدد االستمارات -6
یتم عبوره. ویلزم البري الدولي ما ال یقل عن صفحتین من أجل بلد المغادرة وصفحتین من أجل بلد المقصد وصفحتین من أجل كل بلد 

 صفحتان إضافیتان من أجل كل مكتب إضافي من مكاتب الجمارك في بلد المغادرة (أو المقصد).
: تقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المركبة البریة أو مجموعة المركبات أو الحاویة/الحاویات في كل مكتب تقدیم البطاقة في مكاتب الجمارك -7

أو البالد التي تقع على الطریق والبالد المقصودة. ویقوم موظف الجمارك في آخر مكتب جمارك في بالد المغادرة جمركي في بالد المغادرة 
 الذي یلي بیان البضائع، وذلك على جمیع المستندات التي ستستخدم في الجزء المتبقي من الرحلة. 17بالتوقیع ووضع ختم التاریخ عند البند 

 البري الدولي كیفیة ملء بطاقة النقل -باء 
ویتم تصحیح أي خطأ بشطب البیانات غیر : ال یجوز المسح أو الكتابة فوق الكالم في بطاقة النقل البري الدولي. المسح والكتابة فوق الكالم -8

ولى، وتصدق الصحیحة وإضافة البیانات المطلوبة إذا كان ذلك ضروریاً. ویقوم الشخص الذي أجرى التغییر بالتوقیع علیھ بأحرف اسمھ األ
 السلطات الجمركیة على ذلك.

: عندما ال تنص التشریعات الوطنیة على تسجیل المقطورات وأشباه المقطورات، یتم بیان رقمھا أو رقم صنعھا المعلومات المتعلقة بالتسجیل -9
 بدالً من رقم تسجیلھا.

 بیان البضائع: -10
مح السلطات الجمركیة باستخدام لغة أخرى. ویحق لسلطات جمارك البلدان األخرى یكتب بیان البضائع بلغة بلد المغادرة، ما لم تس (أ)

التي یتم المرور عبرھا أن تطلب ترجمتھا إلى لغاتھا. وتفادیاً لما قد یترتب على ذلك من تأخیر، یُستحسن أن یقوم الناقل بتزوید سائق 
 المركبة بالنصوص المترجمة المطلوبة.

الواردة في بیان البضائع بواسطة اآللة الكاتبة أو نسخھا بحیث تكون مقروءة بوضوح على جمیع  ینبغي طباعة البیانات )ب(
 .الصفحات. ولن تقبل سلطات الجمارك أیة صفحات غیر مقروءة

وفي ھذه یجوز أن ترفق بالمستندات صفحات منفصلة مثل بیان البضائع أو المستندات التجاریة البیانات المطلوبة في بیان البضائع.  )ج(
عدد ونوع الطرود أو المواد ‘ 2‘)؛ 8عدد الصفحات المرفقة (المربع ‘ 1‘الحالة، ینبغي أن تتضمن جمیع المستندات البیانات التالیة: 

 ).11إلى  9والوزن اإلجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات المرفقة (المربعات من 
لمركبات أو عدة حاویات، تدرج محتویات كل مركبة أو كل حاویة بشكل عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجموعة من ا )د(

 من بیان البضائع). 9منفصل في بیان البضائع. ویسبق ھذه البیانات رقم تسجیل المركبة أو رقم الحاویة (البند 
بالبضائع التي تتم معاینتھا أو التي  وبالمثل، إذا كان ثمة أكثر من بلد جمارك في بالد المغادرة أو المقصد، فإن البیانات المتعلقة )ه(

 یفترض أن یعاینھا كل مكتب جمارك تكتب منفصلة عن بعضھا البعض في بیان البضائع.
عندما تطلب السلطات الجمركیة وثائق من ھذا القبیل من أجل تعریف قوائم التغلیف، والصور الفوتوغرافیة، والمخططات، وما إلى ذلك:  -11

من غالف بطاقة النقل البري الدولي،  2لضخمة، تصدق السلطات الجمركیة على ھذه الوثائق التي ترفق بالصفحة البضائع الثقیلة أو ا
 من جمیع المستندات. 8وإضافة إلى ذلك، یجب ذكر ھذه الوثائق في المربع 

 نقل البري الدولي أو وكیلھ.) مؤرخة وموقعة من قبل حامل بطاقة ال15و 14یجب أن تكون جمیع المستندات (البندان  التوقیع: -12
 العوارض أو الحوادث -جیم 

في حال كسر األختام الجمركیة أو تلف البضائع أو إصابتھا بأضرار في حادث على الطریق، یبادر الناقل فوراً إلى االتصال بالسلطات  -13
ل بأیة سلطات أخرى من سلطات البلد المختصة. كان ھناك مكتب جمارك على مقربة، أو، إذا لم یكن ذلك ممكناً، باالتصا الجمركیة، إذا

 وتتولى السلطات المعنیة، بالسرعة الممكنة، تحریر التقریر المصدق الواردة في بطاقة النقل البري الدولي.
 13البند في حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى مركبة أخرى أو حاویة أخرى، یجب أن یتم ذلك بحضور إحدى الجھات المذكورة في  -14

وعلى ھذه الجھة تحریر التقریر المصدق. ویجب أن تتضمن البطاقة العبارة "بضائع ثقیلة أو ضخمة" لكي تكون المركبة أو الحاویة أعاله. 
في  البدیلة مرّخصة لنقل البضائع المختومة بختم الجمارك. وعالوة على ذلك، یتم ختمھا وتدرج بیانات الختم في التقریر المصدق. غیر أنھ،

حال عدم وجود مركبة أو حاویة مرّخصة، یجوز نقل البضائع إلى مركبة أو حاویة غیر مرّخصة، شریطة أن تتوفر فیھا ضمانات وافیة. 
قة وفي ھذه الحالة، تتولى السلطات الجمركیة في البلدان التالیة البت فیما إذا كانت ھي أیضاً ستسمح بمواصلة نقل تلك البضائع بموجب بطا

 البري الدولي بواسطة تلك المركبة أو الحاویة.النقل 
في حال وجود خطر محدق یستوجب تفریغ كامل الحمولة أو جزء منھا فوراً، یجوز للناقل أن یتخذ ھذا اإلجراء بمبادرة منھ ودون طلب أو  -15

ات على أنھ كان مضطراً التخاذ ذلك اإلجراء أعاله. وعلیھ بعد ذلك أن یقدم اإلثب 13انتظار أي إجراء من قبل السلطات المذكورة في البند 
ات حرصاً على سالمة المركبة أو الحاویة أو الشحنة. وحال اتخاذه ما قد تقتضیھ الحالة الطارئة من تدابیر وقائیة، علیھ إبالغ إحدى السلط

 تحریر التقریر المصدق.أعاله بغیة التحقق من الوقائع وفحص الشحنة وختم المركبة أو الحاویة و 13المذكورة في البند 
 یظل التقریر المصدق مرفقاً ببطاقة النقل البري الدولي إلى حین بلوغ المكتب الجمركي في بلد المقصد. -16
من  إضافة إلى االستمارة النموذجیة المرفقة ببطاقة النقل البري الدولي ذاتھا یُستصوب أن تقوم جھات إصدار البطاقة بتزوید الناقلین بنسخ -17

 تقریر المصّدق بلغة أو لغات بلدان المرور.ال

 15[الصفحة 
 ]1من المرفق 

 من الغالف 3الصفحة 
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 2المرفق 
  

 لبریةالئحة بشأن الشروط التقنیة القابلة للتطبیق على المركبات ا
 التي یمكن قبولھا لتقوم بالنقل الدولي بموجب أختام جمركیة

 1المادة 

 المبادئ األساسیة

إن المصادقة على القیام بعملیات النقل الدولي للبضائع بموجب أختام جمركیة ال یجوز 
 منحھا إال للمركبات التي تكون مقصورات الشحن فیھا مشیدة ومجھزة على نمط یكفل ما یلي:

ال یمكن نقل البضائع من الجزء المغلق تماماً من المركبة أو إدخالھا فیھ بدون ترك  أنھ (أ)
 آثار واضحة بجالء للتالعب أو بدون كسر الختم الجمركي،

 أنھ یمكن وضع األختام الجمركیة علیھا بسھولة وفعالیة، (ب)

 أنھا ال تحوي مساحات مخبأة یمكن إخفاء البضائع فیھا، (ج)

 مساحات الكفیلة باستیعاب البضائع متاحة بسھولة للتفتیش الجمركي.أن كافة ال (د)

 1تعلیقات على المادة 

 الصھاریج األسطوانیة الخاصة بالمركبات

ال تعتبر الصھاریج االختیاریة بمثابة مقصورات شحن طالما تستعمل لغرض 
ئع تزوید المركبة بالوقود، كما أن الصھاریج اإلضافیة المستعملة لغرض نقل بضا

غیر الوقود ال تعتبر بمثابة مقصورات شحن نظراً للمصاعب التقنیة المتعلقة 
 بالمصادقة علیھا وتمییزھا من صھاریج الوقود العادیة. 

 TRANS/GE.30/39}من الوثیقة  54-51الفقرات {
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 وجود عالمات على مقصورات الشحن

ق من المواد یمكن السماح بوجود صور زیتیة ورسومات منقولة باالحتكاك وأطوا
العاكسة للضوء أو الصوت والعالمات األخرى المماثلة التي ال یمكن انتزاعھا من 
جدران أو ألواح مقصورات الشحن، إذا لم تكن تخفي ھیكل الجدران أو األلواح 
الذي یجب مع ذلك أن یكون مرئیاً بوضوح. إال أنھ ال یمكن السماح بوجود 

ن تخفي فتحات في مقصورات الشحن ملصقات وعالمات أخرى مماثلة یمكن أ
 ).2 في المرفق 3من المادة  5(أنظر أیضاً التعلیق على الفقرة 

من الوثیقة  45، والفقرة TRANS/WP.30/151من الوثیقة  39الفقرة {
{TRANS/GE.30/57 

 2المادة 

 ھیكل مقصورات الشحن

 من ھذه اللوائح: 1تلبیة لمتطلبات المادة  -1

زاء المكونة لمقصورة الشحن (الجوانب واألرضیة واألبواب والسقف یجري تجمیع األج (أ)
واألعمدة واإلطارات والقطع العرضیة وما شابھ ذلك) إما بواسطة أدوات ال یمكن أن 
تزال وتستبدل من الخارج دون ترك آثار واضحة للعیان أو بواسطة طرق تؤدي إلى 

حینما تكون الجوانب واألرضیة ھیكل ال یمكن تعدیلھ دون ترك آثار واضحة تماماً. و
واألبواب والسقف مكونة من أجزاء مختلفة یجب أن تكون ھذه األجزاء مستوفیة نفس 

 االشتراطات وذات قوة كافیة.

 2(أ) من المادة 1مذكرة تفسیریة للفقرة 

 تجمیع األجزاء المكونة (أ) 2-2-1

بة في حالة استعمال أدوات ربط (مسامیر برشمة وقالووظ وملول (أ)
وصمولة ومثلھا) یجب إدخال عدد كاف من ھذه األدوات من الخارج 
عبر األجزاء المكونة المجمعة وتبرز في الداخل حیث تكون مثبتة بشدة 
(مثالً بمسامیر برشمة أو لحام أو لولب أو بالتطریق أو اللحام على 
الصمولة). ومع ذلك یمكن أیضاً إدخال مسامیر البرشمة التقلیدیة (أي 

یر برشمة یتطلب وضعھا إدخالھا من كال جانبي مجمع األجزاء مسام
 المكونة) وذلك من الداخل.
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ذكر أعاله یمكن تثبیت أرضیة مقصورة الشحن بواسطة  بمادون اإلخالل  
مسامیر قالووظ ذاتیة السد أو مسامیر برشمة ذاتیة الحفر أو مسامیر 

بالھواء المضغوط برشمة یجري إدخالھا بعبوة متفجرة أو دبابیس مدخلة 
حیثما توضع من الداخل وتمر بزوایا قائمة خالل األرضیة والقطع 
العرضیة المعدنیة تحتھا. ویشترط فیما عدا حالة مسامیر قالووظ ذاتیة 
السد، أن تكون أطرافھا في محاذاة مع مستوى الجزء الخارجي من 

 القطعة العرضیة أو باللحام علیھا.
، و دخل حیز النفاذ في أول تشرین ECE/TRANS/17/Amend.3التعدیل {

 }1981األول/أكتوبر 

على السلطة المختصة أن تقرر ما ھي أدوات الربط (الوصالت)، وكم  (ب)
عددھا لكي تستوفي متطلبات الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه المذكرة. وعلیھا 
أن تفعل ذلك بأن تتأكد من أن األجزاء المكونة المجمعة ھكذا ال یمكن أن 

ال أو تستبدل دون ترك آثار واضحة جلیة. وال تخضع حالة اختیار أو تز
 وضع أدوات ربط أخرى ألیة قیود.

ال یسمح بموجب الفقرة الفرعیة (أ) بأیة أدوات ربط یمكن أن تزال أو  (ج)
تستبدل دون ترك آثار واضحة جلیة، أي دون اشتراط تداولھا من كال 

ا. ومن أمثلة ھذه األدوات مسامیر جانبي األجزاء المكونة المزمع تجمیعھ
 برشمة التمدید والمسدودة من جانب واحد والمشابھة لھا.

تنطبق طرق التجمیع الموصوفة أعاله على المركبات الخاصة، مثل  (د)
المركبات المعزولة بغالف والمركبات المثلجة والمركبات الصھریجیة 

یجب أن تستوفیھا ھذه بقدر ما تكون غیر مخالفة لالشتراطات التقنیة التي 
المركبات فیما یتعلق باستخدامھا. وإذا حدث ألسباب تقنیة أنھ ال یمكن 
عملیاً تثبیت األجزاء بالطریقة الموصوفة في الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه 
المذكرة، فسوف یكون من الممكن ربط األجزاء المكونة بواسطة األدوات 

المذكرة بشرط أنھ ال یمكن المذكورة في الفقرة الفرعیة (ج) من ھذه 
الوصول من الخارج إلى األدوات المستخدمة على الوجھ الداخلي من 

 الجدار.
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 (أ)1-2-2تعلیقات على المذكرة التفسیریة 

 أداة للربط -1

 2 (أ) من المادة 1یجري استعمال أداة الربط الموضحة بالرسم أدناه وفقاً للفقرة 
دد كاف من ھذه األدوات من الخارج بشرط إدخال ع 2الواردة في المرفق 

وتثبیتھا بإحكام من الداخل حسب االشتراط المنصوص علیھ في المذكرة 
 .6(أ) الواردة في المرفق  1-2-2التفسیریة 

من الوثیقة  45، والفقرة TRANS/WP.30/123من الوثیقة  36-34الفقرات {
TRANS/WP.30/127 بالوثیقة  3، والمرفق{TRANS/WP.30/AC.2/23 

 
 سلسلة التركیب

 

2 1 3 4 

یتم إدخال المسمار 
(الدبوس) من خالل 
ثقب ُمَعّد. توضع 

األسطوانة المسنَّنة فوق 
 مؤخرة الدبوس.

صلة شد تعمل موا
مؤخرة الدبوس على 

كبس األسطوانة 
المسننة إلىداخل فَُرض 

 التثبیت.

مة فوق  توضع مجموعة المقدِّ
مؤخرة الدبوس. تعمل 

مة/أداة التركیب  مجموعة المقدِّ
على الشد على الدبوس وتبدأ 

 في ضم الصحائف معاً.

مع تزاید الشـد، تنكسر 
مؤخرة الدبوس، 

ویعمل السندان على 
انة المسننة دفع األسطو

 المشّكلة بالكبس.
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 أداة للربط -2

-2یجري استعمال أداة الربط، الواردة أدناه أمثلة لھا، وفقاً للمذكرة التفسیریة     
. ونظراً لخصائصھا التقنیة المالزمة، مثل الرأس 6(أ) الواردة في المرفق  2-1

 الكبیر ذي المظھر الجانبي المنخفض، والمسند المخرش أو المربع على الجانب
السفلي من ھذا الرأس، ومعلم التثبیت المغلف بكبسولة (مقبض من البالستیك) 
یمكن تثبیت ھذه األداة بإحكام على باطن مقصورات الشحن دون حاجة إلى لحام 
أو برشمة وما إلى ذلك. وفي حین أن تجمیع أداة الربط یتطلب العمل من كال 

األداة ال یمكن فتحھا إال على جانبي األجزاء المكونة المزمع تجمیعھا، فإن ھذه 
جانب صمولة الدفع، مثالً على باطن مقصورة الشحن. وتستعمل األداة ذات 

 المسند المربع عادة لتثبیت مفصالت على مقصورات الشحن.
من الوثیقة  61-59، والفقرات TRANS/WP.30/135من الوثیقة  44و 43الفقرتان {

TRANS/WP.30/137 بالوثیقة  3، والمرفق{TRANS/WP.30/AG.2/27 
 

  أمثلة ألداة ربط
 

 مسند ُمخرَّش

 أداة التركیب

 ولة الدفع

 معلم تثبیت
 مغلّف بكبسولة

رأس كبیر ذو 
 مظھرجانبي منخفض

 مسند مربـع

 الخـــارج

 الداخــل
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 المسامیر (الدبابیس) المدخلة بالضغط الھوائي لتثبیت أرضیة مقصورة الشحن

حلزونیاً،  –یجري في أحد أنظمة التشیید، استعمال مسامیر ذات جذوع مسلكة 
مما یشابھ في كثیر من األوجھ مسامیر القلووظ ذاتیة اللولبة ویعطي المزید من 

لتثبیت في حالة األرضیة الرقیقة نسبیاً. ففي ھذه الطریقة یؤدي االحتكاك قوة ا
الناتج عند إدخال المسمار، إلى ذوبان طبقة كرومات الزنك المغطیة للجذع ومادة 

 القطعة المتعارضة من األرضیة، وبذلك یتم على ما یرام لحامھما معاً.
من الوثیقة  54-52 ، والفقراتTRANS/GE.30/33من الوثیقة   125الفقرة {

{TRANS/GE.30/GRCC/10 

 مسامیر القالووظ ذاتیة اللولبة وذاتیة الحفر

ال یعتبر مسمار القالووظ ذاتي اللولبة وذاتي الحفر المبین في الرسم التخطیطي 
(أ)  (أ) 1-2-2كمسمار ذاتي اللولبة بالمعنى الوارد في المذكرة التفسیریة  -1

لمسمار سیجري لحامھ على القطع المتعارضة المعدنیة باالتفاقیة. فذلك ا 6للمرفق 
. وكخیار آخر 6(أ) و(ب) للمرفق  (أ) 1-2-2تحتھ وفقاً ألحكام المذكرة التفسیریة 

درجة كما  45یمكن بدالً من ذلك، ثني بعض ھذه المسامیر إلى زاویة ال تقل عن 
أرضیة كما في . أما في حالة استعمالھا مع قاعدة 2ھو مبین في الرسم التخطیطي 

فلن یعتبر لحام أو ثني المسامیر  4و 3األمثلة الموضحة لھا في الرسمین 
 ضروریاً.

بالوثیقة  3، والمرفق TRANS/WP.30/135من الوثیقة  51-48الفقرات {
{TRANS/WP.30/AC.2/27 
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 طریقة التركیب
 
 ُیحَفر في الخشب. -1
لفوالذیة (تنكسر ُتثقب الطبقتان الخشبیة وا -2

 األجنحة لدى مالمستھا للمعدن)
انتھاء عملیة اللولبة (ربط المكونین  -3

 الھیكلیین األول والثاني ببعضھما البعض)

 المكون الھیكلي األول (خشب)
 المكون الھیكلي الثاني (فوالذ)

 1الرسم التخطیطي 

2المخطط   جیم -المقطع باء  

 المنظر ألف
 

 بـاء الجدار األمامي
 جیم

تثبَّت األرضیة وأغطیة األرضیة المتینة اإلضافیة 
بھیكل المركبة السفلي بواسطة مسامیر قالووظ 

 ذاتیة الحفر وذاتیة اللولبة

 3الرسم التخطیطي 

 4الرسم التخطیطي 

تثبتت األرضیة، المكونة من ألواح متوافقة، 
بھیكل المركبة السفلي بواسطة مسامیر 

 لحفر وذاتیة اللولبةقالووظ ذاتیة ا

1 2 3 

 األول
 
 الثاني
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 شرعیة مسامیر البرشمة مسدودة الطرف

-2-2في المذكرة التفسیریة  بصفـة عامـة ال تسـمح االتفاقیـة، كما ھو مشترط 
، باستعمال مسامیر برشمة مسدودة الطرف لتجمیع 6(ج)، في المرفق  (أ) 1

األجزاء المكونة لمقصورة الشحن. ومع ذلك یمكن استعمال ھذه المسامیر بشرط 
-2-2استعمال عدد كاف من اآلالت الرابطة كما ھو وارد في المذكرة التفسیریة 

 من أجل تجمیع األجزاء المكونة.(أ) من االتفاقیة  (أ) 1
، والوثیقة  TRANS/WP.30/137من الوثیقة   58-54الفقرات {

{TRANS/WP.30/AC.29/Annex3 

یجب تزوید األبواب وجمیع أجھزة اإلغالق األخرى (بما في ذلك محابس التدفق وأغطیة  (ب)
لیھ األختام فتحات الدخول والحوافي الناتئة وما شابھ ذلك،) بجھاز یمكن أن توضع ع

الجمركیة ویجب أن یكون ھذا الجھاز بشكل ال یمكن إزالتھ أو تبدیلھ من الخارج دون 
ترك آثار واضحة جلیة وال یمكن فتح الباب أو أدوات الربط دون كسر األختام الجمركیة، 

 وھي یجب أن تكون مزودة بوقایة كافیة. وسوف یسمح بسقوف للفتح.

 2ن المادة (ب) م1مذكرات تفسیریة للفقرة 

 األبواب وأجھزة اإلغالق األخرى (ب)2-2-1

 یجب أن یكون الجھاز الذي یمكن أن توضع علیھ األختام الجمركیة: (أ)

مثبتاً بلحام أو بما ال یقل عن جھازین من أجھزة الربط طبقاً  ‘1‘
 ؛(أ) 1-2-2للفقرة (أ) من المذكرة التفسیریة 

 أو 

ن ترك آثار واضحة جلیة، بعد مصمماً بشكل ال یمكن إزالتھ دو ‘2‘
 إغالق مقصورة الشحن وسدھا بإحكام.
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 ویجب أیضاً:

مللیمتر أو على  11یحتوي على ثقوب ال یقل قطرھا عن أن  ‘3‘
 .مللیمترات 3مللیمتر وعرضھا عن  11شقوق ال یقل طولھا عن 

 وأن یكفل تثبیتاً مساویاً مھما كان نوع الختم والسد المستعمل. ‘4‘

أن تكون المفصالت الطرفیة والمفصالت الطوقیة والمسامیر یجب  (ب)
المفصلیة واألجھزة األخرى الخاصة باألبواب المعلقة وما یماثلھا، مثبتة 

) من ھذه 2) و(1( طبقاً لالشتراطات الواردة في الفقرتین الفرعیتین (أ)
المذكرة. وفضالً عن ذلك یجب أن تكون المكونات المختلفة لھذه األجھزة 

ثل األلواح المفصلیة أو المسامیر أو المحاور) مثبتة بشكل ال یسمح (م
بإزالتھا أو تفكیكھا بعد إغالق مقصورة الشحن، دون ترك آثار واضحة 
جلیة، بشرط أن تكون ضروریة لضمان األمان الجمركي لمقصورة 

 .)6 (أ) الملحق بالمرفق 1الشحن. (أنظر الرسم التخطیطي رقم 

ال یتسنى الوصول إلى ھذا الجھاز من الخارج، وعلى أیة حال حیث  
سوف یكفي أنھ ال یمكن نزعھ من المفصلة أو جھاز مماثل دون ترك 
آثار واضحة جلیة بعد إغالق وختم الباب أو ما یماثلھ. وحیث یكون للباب 
أو جھاز اإلغالق أكثر من مفصلتین، یقتصر التثبیت على أقرب 

الشتراطات الواردة في الفقرتین مفصلتین إلى أطراف الباب، طبقاً ل
 ) أعاله.2) و(1الفرعیتین (أ)(

، و دخل حیز النفاذ في أول ECE/TRANS/17/Amend.8التعدیل {
 }1987آب/أغسطس 

 (ب)(ب)1-2-2تعلیق على المذكرة التفسیریة 

 باب أو جھاز إغالق لھ أكثر من مفصلتین

یجوز للسلطات  في حالة وجود باب أو جھاز إغالق لھ أكثر من مفصلتین،
المختصة أن تطلب تثبیت مفصالت إضافیة الستیفاء االشتراطات الواردة في 

 باالتفاقیة. 2من المرفق  1المادة 
و   TRANS/WP.30/AC.2/35الوثیقة  ؛TRANS/WP.30/155من الوثیقة  45الفقرة {

  }6المرفق 



 - 137 - الدولي البري النقل إتفاقیة 2 فقالمر

 المفصالت الطرفیة

ت الواردة في الفقرة یستوفي الجھاز الموضح بالرسم أدناه االشتراطا
بالمذكرة  6) من المرفق 2( (ب) باالقتران مع الفقرة الفرعیة (أ) الفرعیة

 (ب). 1-2-2التفسیریة 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف

ر وتحمیل ھذا الجھاز شكل خاص یجعل من المستحیل تفكیك ھذه المواد حینما لمسما
رأس سداسي الشكل ناتئ تكون المفصلة مغلقة. وینبغي استعمال مسمار ملولب لھ 

وراء مسمار الجھاز, كما ینبغي أن تكون المساحة بین رأس المسمار اللولبي 
والتحمیل صغیرة إلى حد یمنع إزالة المسمار اللولبي بدون ترك آثار واضحة جلیة. 

 .وفي ھذه الحالة لن یكون من الضروري لحام المسامیر اللولبیة
؛ الوثیقة 2والمرفق    TRANS/WP.30/123من الوثیقة 47و 46الفقرتان {

TRANS/WP.30/AC.2/23  3و المرفق{ 

 لوح معدني ملولب من الداخل

 المسمـار

 (دون الرأس سداسي الشكل)

 التحمیل

M 8 M 8 
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وبصفة استثنائیة، في حالة مركبات ذات مقصورات شحن معزولة فإن  (ج)
أجھزة األختام الجمركیة والمفصالت وأیة أجھزة تتیح إزالتھا الوصول 
إلى داخل مقصورة الشحن أو المساحات التي یمكن إخفاء البضائع فیھا، 

د یجوز تثبیتھا على أبواب مقصورات الشحن ھذه بواسطة األجھزة ق
 التالیة:

مسامیر تثبیت أو مسامیر ربط ملولبة یجري إدخالھا من الخارج  ‘1‘
ولكنھا دون ذلك ال تستوفي االشتراطات الواردة في الفقرة (أ) 

 (أ)، وذلك بشرط: 1-2-2أعاله من المذكرة التفسیریة 

لمسامیر مثبتة في داخل لوح لولبة أن تكون ذیول ھذه ا - 
أو جھاز مماثل مركب خلف الطبقة أو الطبقات الخارجیة من 

 ھیكل الباب.

وأن تكون رؤوس العدد المالئم من ھذه المسامیر  - 
ملحومة على أجھزة األختام الجمركیة والمفصالت وما یماثلھا 

 و بشكل یجعلھا مشوھة تماماً،

ن تزال دون ترك عالمات ھذه المسامیر ال یمكن أأن  - 
 .)6الملحق بالمرفق  1مرئیة للتالعب. (أنظر الرسم البیاني رقم 

وأن تكون مزودة بجھاز ربط یجري إدخالھ من باطن ھیكل  ‘2‘
 الباب المعزول وذلك بشرط:

أن یجري تجمیع مسمار الربط وطوق التثبیت للجھاز  - 
بأدوات ضغط ھوائي أو مائي وتثبیتھما خلف لوح أو 
جھاز مماثل مركب بین الطبقة الخارجیة من ھیكل الباب 

 والمادة العازلة،

وأن یكون مسمار الربط في وضع ال یمكن الوصول إلیھ  - 
 و من باطن مقصورة الشحن،
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أن یكون ھناك عدد كاف من أطواق التثبیت ومسامیر  - 
الربط الملحومة معاً وأن ھذه األجھزة ال یمكن أن تزال 

ات مرئیة للتالعب (أنظر الرسم البیاني دون ترك عالم
 ).6الملحق بالمرفق  5رقم 

؛ و دخل حیز النفاذ في أول .13ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {
 }1991آب/أغسطس 

ینبغي أن یؤخذ مصطلح "مقصورة الشحن المعزولة" على أنھ یشمل  
 مقصورات الشحن المثلجة ومقصورات الشحن ذات الحرارة الثابتة.

 ‘2‘(ب)(ج)1-2-2لى المذكرة التفسیریة تعلیق ع

من الممكن تحسین فھم نص المدخلة األولى إذا جرى بعد التعبیر "تجمیع بأدوات 
ضغط ھوائي أو مائي"، تبدیل التعبیر: "وتثبیتھما" بالتعبیر: "تثبیت رأس 

 المسمار".
 TRANS/WP.30/AC.2/29}من الوثیقة  25الفقرة {

تحتوي على أجھزة إغالق مثل الصمامات  یجب تصمیم المركبات التي (د)
والمحابس وفتحات الدخول والحوافي الناتئة وما یماثلھا، بشكل یبقى عدد 
األختام الجمركیة على الحد األدنى. وفي سبیل ھذه الغایة یجب أن تكون 
أجھزة اإلغالق المتجاورة مترابطة بجھاز مشترك ال یتطلب سوى ختم 

 طاء یفي بنفس الغرض.جمركي واحد، ویجب تزویده بغ

یجب تشیید المركبات ذات السقوف المخصصة للفتح، بأسلوب یسمح  (ه)
 بختمھا بأقل 

 عدد من األختام الجمركیة. 

الحاالت التي ُتَتَطلَّب أكثر من ختم جمركي واحد حتى تصیر مؤمنة  (و)
األختام الجمركیة، سُیَشار لعدد ھذه األختام في شھادة التصدیق تحت 

). رسم 1975من إتفاقیة النقل البري الدولي،  4(الملحق  5ة الّنقط
تخطیطّي أو صور مركبة الّطریق سترفق لّشھادة التصدیق مبینتا المكان 

 الّدقیق لألختام الجمركیة.
تشرین  7، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.23التعدیل {

 }2003 الثاني/نوفمبر
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 (ب) (و)1-2-2تعلیق على المذكرة التفسیریة 

الفترة الزمنیة لإلضافة على شھادة المصادقة عدد و مكان األختام عندما ُتَتَطلَّب 
 الحاجة ألكثر من ختم جمركي واحد

 7 (و) الّتي دخلت حیز النفاذ في (ب) 1-2-2أحكام المذكرة الّتفسیرّیة 
 ستنطبق على مركبات البریة التي یصادق علیھا للمرة األولى 2003آب/أغسطس 

أو بمناسبة عملیة الكشف و تجدید شھادة التصدیق التي تقوم بھا كّل سنتین، بعد 
(و) حیز النفاذ حیثما یكون ذلك مالئماً.  (ب) 1-2-2دخول المذكرة الّتفسیرّیة 

، كّل مركبات البریة التي 2005آب/أغسطس  7بالتالي، و اعتباًرا من تاریخ 
مركي المأمن، سوف تحتاج لشھادة تطلّب أكثر من ختم واحد لبلوغ الختم الج

 (ب) (و). 1-2-2تصدیق طبقا للمذكرة الّتفسیرّیة 
من الوثیقة  59؛ الفقرة 2و المرفق  TRANS/GE.30/206من الوثیقة  62الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/69  ؛ الوثیقة 2و المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1 

 2(ب)، من المادة  1تعلیقات على الفقرة 

 یت األبوابتثب

في حالة أبواب المركبات أو الحاویات التي لیست مثلجة وال معزولة ولكن لھا 
بطانة داخلیة، یجب أن تمر األجھزة (المسامیر الملولبة ومسامیر البرشمة 
وأمثالھا) المثبتة للمفصالت وجھاز الختم الجمركي، من خالل سمك الباب بكاملھ 

 تة بوضوح مرئي على البطانة.(بما في ذلك البطانة) وأن تكون مثب
 TRANS/GE.30/14}من الوثیقة  10الفقرة {

 عدد األختام الجمركیة

  حذف التعلیق
 TRANS/WP.30/AC.2/69}من الوثیقة  2المرفق {
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 أمثلة ألجھزة الختم الجمركي

لكي یتسنى الحصول على ختم جمركي ثابت إلحكام سد مقصورات وحاویات 
سد المحكم أن تستوفي االشتراطات الواردة في الفقرة الشحن، یتعین على أجھزة ال

(أنذر الرسم  6(ب) (بالمرفق  1-2-2الفرعیة ((أ) من المذكرة التفسیریة 
). وفضالً عن ذلك یتعین وضع األختام الجمركیة وفقاً 4-1التوضیحي 

 لالشتراطات التالیة:

ال یزید طول حبل الربط على الطول الضروري وأن یكون مربوطاً  
 بإحكام مالئم؛

 وأن یمر حبل الربط من خالل حلقات جھاز النقل البري الدولي؛ 

 وأن توضع األختام بأقصى ما یمكن من اإلحكام؛ 

وأن یجري تثبیت األجزاء األخرى من جھاز اإلغالق مثل مقابض آلیات  
اإلغالق وأجھزة تعشیق الكامات ومقاعد قضبان اإلغالق حسب 

-2لفقرة الفرعیة (أ) من المذكرة التفسیریة     االشتراطات الواردة في ا
 ).1(أنظر الرسم التوضیحي  6(أ) بالمرفق  2-1

وینبغي أن یوضع في الذھن أن فعالیة أي جھاز إغالق محكم سوف تنخفض في 
حالة وجود البلى باالستعمال، مثالً في قضبان اإلغالق أو المفصالت أو أجھزة 

 ابیر المالئمة لمعرفة ھویة مثل ھذه الحاالت.كامات التعشیق. فیجب اتخاذ التد
بالوثیقة   3، والمرفق TRANS/WP.30/145من الوثیقة  17الفقرة {

{TRANS/WP.30/AC.2/31 
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 1الرسم التوضیحي 
 

ي لمقصورات وحاویات الشحن یبین جھازاً إلقفال األبواب بإحكام مثال لباب خلف
 حسب المعاییر الجمركیة

 جھاز تعشیق الكامات
 

 تحمیل أو حامـل
 

 بـاب خلفـي

 جھاز ربط معتمد  • قضیب إقفال جھاز سد محكم

 جھاز تعشیق الكامات

 مثبت بمسمار برشمة

 بـاب

 بـاب

 جھاز إقفال محكم مسمار برشمة

 مثبت باللحام
 مقبض تحریك

نقطة تثبیت 
 مقبض تحریك

 قضیب إقفال

 جھاز تعشیق الكامات

مقعد قضبان 
 اإلقفال

 مسمار قالووظ

 جھاز إلقفال األبواب
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1 2

3 4

صورات لتثبیت أبواب الحاویات ومق 4ورقم  3ومن الممكن أیضاً استعمال أجھزة الختم الجمركي رقم 
الشحن المثلجة والمعزولة. وفي حالة ھذا االستعمال یجوز تثبیت ھذه األجھزة بواسطة ما ال یقل عن اثنین 
من مسامیر التثبیت أو الملولبة یجري تثبیتھما في باطن لوح لولبة معدني مدخل بشكل یجعلھا مشوھة تماماً 

 TRANS/GE.30/6}من الوثیقة  35الفقرة {). 6في المرفق  1(انظر أیضاً الرسم التوضیحي رقم 

 2الرسم التوضیحي 
 

 أمثلـة ألجھزة الختم الجمركي

معرض للتالعب والعبث إذا لم تكن االشتراطات المذكورة أعاله مستوفاة.  1إن جھاز اإلقفال المحكم رقم 
لمذكورة وبالنظر إلى تحسین حمایتھا ضد العبث قبل وضع األختام الجمركیة یستحسن استعمال األجھزة ا

 أدناه.

ثقوب من أجل مسامیر 
برشمة أو مسامیر 

قالووظ أو مسامیر 
ملولبة أو غیرھا (تثّبت 

 داخل الباب)

ثقوب من أجل مسامیر 
برشمة أو مسامیر قالووظ أو 

مسامیر ملولبة أو غیرھا 
 (تثّبت داخل الباب)

 ُجلبة من أجل
 جزء االرتكاز

 ُجلبة من أجل
 جزء االرتكاز

 جزء االرتكاز ازجزء االرتك

ثقوب من أجل 
 الختم الجمركي

ثقوب من أجل 
 الختم الجمركي

 رافعة
 رافعة

 لوح خلفي

 أداة احتجاز الرافعة أداة احتجاز الرافعة

 لوح خلفي

 جزء االرتكاز

 رافعـة

ثقوب من أجل 
 الختم الجمركي

 أداة احتجاز
 الرافعة

 أداة احتجاز
 الرافعة

 رافعة

ل ثقوب من أج
 الختم الجمركي

 جزء االرتكاز

ثقوب من أجل مسامیر 
برشمة أو مسامیر قالووظ 

أو مسامیر ملولبة أو 
 غیرھا (تثّبت داخل الباب)

ثقوب من أجل مسامیر 
برشمة أو مسامیر 

قالووظ أو مسامیر 
ملولبة أو غیرھا (تثّبت 

 داخل الباب)

مسمار ملولب أو 
مسمار قالووظ أو 
مسمار برشمة أو 

ه لتثبیت جزء غیر
 االرتكاز

مسمار برشمة ملحوم 
 لوح خلفي الخلفي باللوح

 لوح خلفي
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یستحسن استعمال جھاز الختم الجمركي على الحاویات ومقصورات الشحن المعدنیة. ویجب توخي الحرص 
ألختام علیھا. ویجوز استعمال مختلف أنواع لتجنب االرتباك بشأن التحدید الدقیق لألماكن التي یتعین وضع ا

" یوصى بتمریر الكبول من خالل جمیع الثقوب 8 -األختام. وفي حالة استعمال أختام كبلیة في شكل "ثمانیة 
األربعة (أ، ب، ج، د). وفي حالة استعمال أختام صلبة یجب أن تمر األختام من خالل الثقب (ج) أو الثقب 

 (د). 

 3الرسم التوضیحي 
 

 مثال لجھاز ختم جمركي

 جھاز إقفال مضاد للسرقة

 البـاب األیسـر

الجزء السفلي من 
 المقطع العرضي

 لحـام

ثقوب من أجل تثبیت 
 األختام الجمركیة

 البـاب األیمـن
 

 

 

 

 

 أ

 ب

 د

 ج

 مفصل الباب
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یستعمل ھذا النوع من جھاز الختم الجمركي لتثبیت أبواب الحاویات ومقصورات الشحن المعزولة. وقد تختلف 
نقطـة الختم بھذا الجھاز من بنیة إلى أخرى رھناً بما إذا كان الممسك الخاص بوضع األختام یمر أفقیاً أو 

. ومن وجھة نظـر جمركیة یكفل الجھاز ذو الثقب العمودي تثبیتاً أفضل في حین أن الجھاز األفقي عمودیاً 
 محكم لكي یتسنى لھ الثبات الجمركي. الممسك یحتاج إلى ختم

 4الرسم التوضیحي 
 

 مثال لجھاز ختم جمركي

 جھاز تعشیق
 الكامـة

 كامـة

 قضیب إقفال

 مقبض تحریك

 كامـة

 قضیب إقفال

 جھاز تعشیق الكامة

 جھاز ختم
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سوف یتم تزوید منافذ التھویة والتصریف بجھاز یمنع الوصول إلى باطن  (ج)
یسمح بإزالتھ أو تبدیلھ من مقصورة الشحن. ویجب أن یكون ھذا الجھاز في شكل ال 

 الخارج بدون ترك آثار واضحة جلیة.

 2(ج) من المادة 1مذكرة تفسیریة للفقرة 

 منافذ التھویة 1-(ج)2-2-1

 مللیمتر، 400یجب، من حیث المبدأ، أال یتجاوز أكبر أبعادھا  (أ)

 یجب سد المنافذ التي تسمح بالدخول المباشر إلى مقصورة الشحن: (ب)

 3شبكة سلكیة أو سـتائر مثقبة (البعد األقصى للثقب ھو:  بواسطة ‘1‘
مللیمترات في الحالتین) وعلیھا وقایة بشبكة معدنیة ملحومة 

 مللیمترات)، أو 10 (البعد األقصى للثقوب ھو:

بواسطة ستارة معدنیة مثقبة واحدة ذات قوة كافیة (البعد األقصى  ‘2‘
للیمتر واحد على مللیمترات، وسمك الستارة: م 3للثقوب ھو: 

 األقل).
،و دخل حیز النفاذ في أول .12ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {

 }1990آب/أغسطس 
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 1-(ج)1-2-2تعلیق على المذكرة التفسیریة 

 منافذ التھویة لمقصورات الشحن المعزولة

 مثال لستارة مھیأة بین السطحین الداخلي والخارجي لمقصورات شحن معزولة .
بالوثیقة  3، المرفق TRANS/WP.30/127لوثیقة من ا 43الفقرة {

{TRANS/WP.30/AC.2/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یجب تزوید المنافذ التي ال تسمح بالدخول المباشر إلى مقصورة الشحن  (ج)
(مثالً بسبب أجھزة مرفقیة أو ألواح درعیة) باألجھزة المشار إلیھا في 

فیھا مع ذلك أن تزید أبعاد الثقــوب إلى ما  الفقرة الفرعیة (ب) التي یجوز
مللیمتراً  20و مللیمترات (للشبكة السلكیة أو الستارة المعدنیة)  10یبلغ 

 (للشبكة المعدنیة الواقیة).
،و دخل حیز النفاذ في أول .12ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {

 }1990آب/أغسطس 

حیث المبدأ األمر في حالة ثقب فتحات في ألواح معدنیة، یجب من  (د)
باستعمال األجھزة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (ب) من ھذه المذكرة. 
ومع ذلك سوف یسمح باستعمال أجھزة إغالق في شكل ستارة معدنیة 

 مثقبة مثبتة من الخارج وشبكة سلكیة أو أخرى مثبتة من الداخل.

السطح  2و 1انظر الرسمین التخطیطیین 
 الخا

 الِمغلق ُمغلق

 الداخـل الخـارج

 مادة عازلة

 حاجب معدني

 الِمغلق مفتوح

 السطح الداخلي

 2تخطیطي الرسم ال 1الرسم التخطیطي 
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ط أن تكون یجوز السماح باستعمال أجھزة مطابقة غیر معدنیة بشر ) (ھ
الثقوب مستوفیة األبعاد المشترطة وأن تكون المادة المستعملة قویة بما 
یكفي لمنع توسیع الثقوب فعلیاً دون إتالف واضح للعیان. ھذا باإلضافة 
إلى أنھ یجب أن یكون من المستحیل تبدیل جھاز التھویة بالعبث من 

 جانب واحد فقط من اللوح.

بجھاز واق یجري تثبیتھ على اللوح المعدني یجوز تزوید منفذ التھویة  (و)
بطریقة تسمح بالتفتیش الجمركي على المنفذ. وسیكون ھذا الجھاز الواقي 

سنتیمترات من ستارة منفذ  5مثبتاً على اللوح على مسافة ال تقل عن 
 التھویة.

، و دخل حیز النفاذ في أول .5ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {
 }1984آب/أغسطس 

 1-(ج)1-2-2على المذكرة التفسیریة تعلیقات 

 مثال لجھاز واق

 ألف

 'ألف

 'ألف -المقطع ألف 
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 منافذ التھویة في مقصورات الشحن

مللیمتر، فإنھ یجوز  400مع أن منافذ التھویة یجب، من حیث المبدأ، أال تتجاوز 
ألیة إدارة مختصة، في حالة الوفاء بجمیع االشتراطات األخرى، أن تعطي 

 ر إذا قدم إلیھا مثل ھذا المنفذ.مللیمت 400موافقتھا على منفذ یتجاوز 
من الوثیقة   37و 36، الفقرتان TRANS/GE.30/14من الوثیقة  102الفقرة {

TRANS/WP.30/143 الوارد في الوثیقة  3، المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/31 

 2(ج) من المادة 1مذكرة تفسیریة للفقرة 

 منافذ التصریف 2(ج)2-2-1

 مللیمتراً. 35وز أكبر أبعادھا یجب من حیث المبدأ أال یتجا (أ)

یجب تزوید المنافذ التي تسمح بالوصول المباشر إلى مقصورة الشحن  (ب)
-2باألجھزة الوارد وصفھا في الفقرة الفرعیة (ب) من المذكرة التفسیریة 

 المتعلقة بمنافذ التھویة. 1(ج)2-1

قصورة في حالة منافذ التصریف التي ال تسمح بالوصول المباشر إلى م  (ج)
(ب)  الشحن، لن یتعین استعمال األجھزة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة

من ھذه المذكرة، بشرط أن تكون ھذه المنافذ مزودة بجھاز حاجز یمكن 
 الوصول إلیھ بسھولة من باطن مقصورة الشحن.

 (ج) من ھذه اللوائح، یجوز السماح بوجود أجزاء مكونة1على الرغم من أحكام المادة  -2
لمقصورة الشحن یتعین ألسباب عملیة أن تشمل مساحات فارغة (مثالً بین الحواجز الفاصلة 

 لجدار مزدوج). ولكي یتسنى منع استعمال ھذه المساحات إلخفاء البضائع:

یجب في حالة تغطیتھا االرتفاع الكامل من األرضیة إلى السقف، أو في حاالت  ‘1‘
لجدار الخارجي محصوراً تماماً، أن یكون أخرى، حیث یكون الفراغ بینھا وبین ا

تبطین الجزء الداخلي من مقصورة الشحن مثبتاً بشكل ال یسمح بإزالتھ أو 
 تبدیلھ دون ترك آثار واضحة للعیان.
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وفي حالة تبطین یقل ارتفاعھ عن االرتفاع الكامل، وتكون الفراغات بین  ‘2‘
ي جمیع الحاالت األخرى التبطین والجدار الخارجي لیست محصورة تماماً، وف

حیث توجد فراغات في بنیة مقصورة شحن، یجب إبقاء عدد ھذه الفراغات على 
الحد األدنى، وتكون ھذه الفراغات قابلة للوصول إلیھا بسھولة ألغراض 

 التفتیش الجمركي.

 2من المادة  2تعلیق على الفقرة 

 إزالة األجزاء الھیكلیة في العارضات المفرغة

ألجزاء الھیكلیة من مقصورات الشحن ذات الفراغات المحصورة مثل یجب إبقاء ا
العارضات المفرغة، على أدنى حد وأن تزال بالتدریج في تصمیم مقصورات 
شحن جدیدة تستخدم عارضات جانبیة مفتوحة حیثما أمكن ذلك. وإذا حدث 
ألسباب إنشائیة استعمال فراغات محصورة في األجزاء الھیكلیة من مقصورات 

لشحن، فمن الجائز السماح بتزویدھا بثقوب یقصد بھا تسھیل التفتیش الجمركي ا
على المساحات المفرغة. ویجب تدوین وجود ھذه الثقوب التفتیشیة في إطار البند 

 من االتفاقیة). 4في شھادة التصدیق على المركبات البریة (المرفق  12
من الوثیقة  67-65ات ؛ الفقرTRANS/WP.30/135من الوثیقة  65-63الفقرات {

TRANS/WP.30/137 الوارد في الوثیقة  3؛ المرفقTRANS/WP.30/AC.2/27 ؛
 TRANS/WP.30/151}من الوثیقة  36-33 الفقرات

یجوز السماح باستعمال نوافذ بشرط أن تكون مصنوعة من مواد ذات قوة كافیة وأنھا  -3
ضحة جلیة. ومع ذلك یجوز السماح یمكن أن تزال أو تستبدل من الخارج دون ترك آثار وا ال

باستعمال زجاج، ولكن في حالة استعمال زجاج غیر زجاج أمان، یجب تزوید النوافذ بشبكة 
 مللیمترات. 10معدنیة مثبتة ال یمكن أن تزال من الخارج. وال تتجاوز عیون ھذه الشبكة 

 }1986، و دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.7التعدیل {
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 2من المادة  3مذكرة تفسیریة للفقرة 

 زجاج األمان 2-2-3

یعتبر الزجاج زجاج أمان إذا لم تكن ھناك مخاطرة من إتالفھ نتیجة ألي عامل 
عادي یحدث في الظروف العادیة الستعمال مركبة. ویجب أن یحمل الزجاج 

 عالمة تمیزه بأنھ زجاج أمان.
دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ، و ECE/TRANS/17/Amend.7التعدیل {

1986{ 

یجوز السماح بصنع فتحات في األرضیة ألغراض تقنیة مثل التزییت والصیانة وتعبئة  -4
صندوق الرمل، وذلك فقط بشرط أن تكون ھذه الفتحات مزودة بغطاء یمكن تثبیتھ بطریقة تجعل 

 مقصورة الشحن غیر قابلة للوصول إلیھا من الخارج.

 2من المادة  4الفقرة تعلیق على 

 تأمین الفتحات األرضیة ألغراض تقنیة

یجب أن تكفل وقایة كافیة ألغطیة الفتحات األرضیة ألغراض تقنیة، إذا كانت 
ترتیبات منع الوصول إلى مقصورة الشحن من الخارج موجودة ذاتھا داخل 

 مقصورة الشحن.
 TRANS/GE.30/AC.2/14}من الوثیقة  39-35 الفقرات{

 3ة الماد

 المركبات المصفحة بغالف واق

من ھذه اللوائح على  2و  1حیثما یكون ذلك مالئماً، سوف تنطبق أحكام المادتین  -1
 المركبات المصفحة. ھذا باإلضافة إلى أن ھذه المركبات سوف تعمل وفقاً لھذه المادة.

أو معالج  ویكون ھذا الغالف مصنوعاً إما من قماش القنب أو قماش مغطى بالبالستیك -2
بالمطاط وأن یكون ذا قوة كافیة وغیر قابل للمط وفي حالة جیدة ومركب بطریقة تجعل من 
المستحیل، بعد تثبیت جھاز اإلغالق، الوصول إلى مقصورة الشحن دون ترك آثار واضحة 

 بجالء.
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وإذا كان ھذا الغالف مكوناً من عدة قطع فإنھ یجب أن تكون أطرافھا مطویة في بعضھا  -3
مللیمتراً. وتوضع ھذه  15البعض ومخاطة معاً بدرزات تبعد عن بعضھا بمسافة ال تقل عن 

الملحق بھذه اللوائح. أما في حالة بعض  1الدرزات كما ھو مبین في الرسم التوضیحي رقم 
أجزاء ھذا الغالف (مثل األطراف المتدلیة والزوایا المقواة) إذا لم یكن من الممكن تجمیع القطع 

ضھا البعض بتلك الطریقة، فسوف یكفي طي طرف الجزء العلوي ووضع الدرزات كما ھو مع بع
(أ) الملحق بھذه اللوائح. وال تكون إحدى الدرزات  2ورقم  1مبین في الرسم التوضیحي رقم 

مرئیة إال من الداخل ویكون لون الخیط المستعمل لتلك الدرزة مختلفاً بوضوح عن لون الغالف 
 لخیط المستعمل للدرزة األخرى. وتخاط الدرزات جمیعھا بالماكینة.ذاتھ وعن لون ا

 3من المادة  3مذكرة تفسیریة للفقرة 

 األغلفة المكونة من عدة قطع 2-3-3

قد تكون القطع المتعددة المكونة لغالف واحد مكونة من مواد مختلفة  (أ)
 .2بالمرفق  3من المادة  2مطابقة ألحكام الفقرة 

بأي ترتیب للقطع یضمن األمان كما ینبغي في تكوین وسوف یسمح  (ب)
من  3الغالف بشرط أن تكون القطع مجمعة وفقاً الشتراطات المادة 

 .2 المرفق

إذا كان الغالف مصنوعاً من قماش مغطى بالبالستیك ومكوناً من عدة قطع، فإنھ یجوز  -4
الملحق بھذه اللوائح. وینبغي  3 اختیاریا لحامھا معاً على النحو المبین في الرسم التوضیحي رقم

مللیمتراً. وتكون القطع ملحومة معاً على كامل  15أن تتداخل أطرف القطع بما ال یقل عن 
عرض التداخل. وسوف یكون طرف الغالف الخارجي مغطى بشریط من البالستیك ال یقل عرضھ 

والغالف على كل جانب  مللیمترات مثبتاً بعملیة اللحام ذاتھا. وسیكون لشریط البالستیك 7عن 
مللیمترات، نمط تصریف منتظم واضح المعالم مختوماً علیھا. وتكون  3منھ لعرض ال یقل عن 

 القطع ملحومة بشكل یجعل من غیر الممكن فصلھا وإعادة وصلھا دون ترك آثار واضحة بجالء.
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 3من المادة  4تعلیقات على الفقرة 

 شریط من البالستیك

شریط من البالستیك أمر ضروري إلغراض األمان إن اشتراط التغطیة ب
 الجمركي. وبالتالي ال یسمح باالستغناء عنھ.

 TRANS/GE.30/17}من الوثیقة  99الفقرة {

 تداخل أطراف قطع الغالف

مع أنھ یكفي ألغراض األمان الجمركي تداخل أطراف قطع الغالف لما ال یقل 
مللیمتراً أو أكثر. وقد یكون  20غ مللیمتراً فإنھ یجوز السماح بتداخل یبل 15عن 

 ذلك ضروریاً ألغراض تقنیة رھناً بنوع قماش الغالف والتحامھ.
الوارد في الوثیقة  6، المرفق TRANS/WP.30/162من الوثیقة  65و 64الفقرتان {

{TRANS/WP.30/AC.30/AC.2/37 

 الطرق المقررة للحام قطع الغالف

فة باعتبارھا ذات أمان جمركي إذا طبقت ینبغي للطرق المقررة للحام قطع األغل
باالتفاقیة، أن تشمل "طریقة اللحام" حیث تلحم قطع األغلفة  2وفقاً ألحكام المرفق 

باستعمال درجات حرارة عالیة وطریقة "الذبذبة العالیة"، وحیث تلحم قطع 
 األغلفة باستعمال ذبذبة عالیة وضغط عال.

الوارد في  6، المرفق TRANS/WP.30/162من الوثیقة  65و 64الفقرتان {
 TRANS/WP.30/AC.2/37}الوثیقة

الملحق  4سوف تجرى إصالحات وفقاً للطریقة الموصوفة في الرسم التوضیحي رقم  - 5
بھذه اللوائح. فتطوى األطراف في بعضھا البعض وتخاط معاً بدرزتین مرئیتین بفاصل بینھما ال 

المرئي من الباطن مختلفاً عن لون الخیط المرئي من مللیمتراً. وسیكون لون الخیط  15یقل عن 
الخارج ومختلفاً عن لون الغالف ذاتھ. وتكون الدرزات جمیعھا مخاطة بماكینة خیاطة. وفي 
حالة إصالح إتالف غالف قرب األطراف بتبدیل الجزء المتلف برقعة، یكون من الممكن أیضاً 

الملحق بھذه  1دة والرسم التوضیحي رقم من ھذه الما 3وضع الدرزة وفقاً ألحكام الفقرة 
اللوائح. ومن الممكن كبدیل إصالح األغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبالستیك وفقاً 

من ھذه المادة. ولكن یجب في ھذه الحالة أن یكون شریط  4للطریقة الموصوفة في الفقرة 
 ن الغالف.البالستیك ملصقاً بجانبي الغالف وأن تكون الرقعة مثبتة على باط
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 3من المادة  5تعلیقات على الفقرة 

 شرائط من مادة عاكسة

یجوز السماح باستعمال شرائط من مادة عاكسة یمكن نزعھا وتكون مغطیة ھیكل 
األغلفة الواقیة لمقصورات الشحن، وإذا كانت مع ذلك ملحومة تماماً على األغلفة 

شتراطات الواردة في المصنوعة من قماش مغطى بالبالستیك ومثبتة وفقاً لال
باالتفاقیة (أنظر الرسم التوضیحي رقم  2في المرفق  3من المادة  5الفقرة 

 أدناه). 9
 TRANS/WP.30/151}من الوثیقة  40الفقرة {
 
 
 
 

 شریط من مادة بالستیكیة

 شریط من مادة عاكسة

 شریط من مادة بالستیكیة

13 13 

3 3 3 3 
7 7 

 غـالف

 غـالف

 رقعـة
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إصالح األغلفة المصنوعة إصالح األغلفة المصنوعة من قماش مغطى 
 بالبالستیك

ه األغلفة: یستعمل الفینیل المسال یجوز السماح بالعملیة التالیة إلصالح مثل ھذ
تحت ضغط وحرارة لتثبیت القطعة على الغالف بالذوبان. ومن الواضح الجلي 
في مثل ھذه الحاالت إلصاق شریط من البالستیك مختوم بنمط تصریف على 

 طرف القطعة على جانبي الغالف.
من الوثیقة  33، الفقرة TRANS/GE.30/6من الوثیقة  40الفقرة {

{TRANS/GE.30/GRCC/4 

(أ) و(ب) 1یجب تثبیت الغالف على المركبة بتطابق صارم مع الشروط المبینة في المادة  -6
 من ھذه اللوائح. ومن الممكن استعمال األجھزة التالیة:

 یمكن تثبیت الغالف بواسطة: (أ)

 حلقات معدنیة مثبتة على المركبات ‘1‘

 عروات مدخلة في طرف العالف ‘2‘

 ط یمر من خالل الحلقات فوق الغالف ومرئي من الخارج بكامل طولھ.حبل راب ‘3‘

وسوف یتداخل الغالف مع األجزاء الصلبة من المركبة بما ال یقل عن  
مللیمتراً تقاس من وسط حلقات التثبیت، ما لم یكن نظام بنیة المركبة في  250

 حد ذاتھا تمنع كل الوصول إلى مقصورة الشحن.

 3(أ) من المادة 6قرة مذكرات تفسیریة للف

 مركبة ذات حلقات منزلقة 1-(أ)2-3-6

إن حلقات التثبیت المعدنیة المنزلقة على قضبان معدنیة مثبتة على المركبات، 
) 6الملحق بالمرفق  2أنظر الرسم التوضیحي رقم مقبولة ألغراض ھذه الفقرة (

 وذلك بشرط:

سنتیمتراً  60فات أقصاھا أن تكون القضبان مثبتة على المركبة وبینھا مسا (أ)
 وبطریقة ال تسمح بإزالتھا وتبدیلھا دون ترك آثار وواضحة جلیة.

وأن تكون الحلقات مصنوعة بطوق مزدوج أو مزودة بقضیب مركزي  (ب)
 ومدمجة في قطعة واحدة بدون استعمال لحام
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وأن یكون الغالف مثبتاً على المركبة بتطابق صارم مع الشروط المبینة  (ج)
 (أ) من ھذه االتفاقیة.1بالمادة  2المرفق في 

 مركبات ذات حلقات دوارة 2-(أ)2-3-6

یجوز ألغراض ھذه الفقرة قبول حلقات معدنیة دوارة، تدور كل منھا في سناد 
(أ) الملحق 2قوسي معدني مثبت على المركبة (أنظر الرسم التوضیحي رقم 

 ) وذلك بشرط :6بالمرفق 

مثبتاً على المركبة بطریقة تجعل من غیر أن یكون كل سناد قوسي  (أ)
 الممكن إزالتھ وتبدیلھ دون ترك آثار واضحة جلیة

أن یكون اللولب تحت كل سناد قوسي مطوقاً تماماً بغطاء معدني في  (ب)
 شكل جرس.

، و دخل حیز النفاذ في أول آب/أكتوبر .4ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {
1982{ 

 3المادة (أ) من 6تعلیقات على الفقرة 

 مثال إلنشاء قضیب إغالق

 1بالمادة  2یستوفي الجھاز الموضح بالرسم أدناه االشتراطات الواردة في المرفق 
 .8(أ) و6في الفقرتین  3بالمادة  2في الفقرة (أ) والمرفق 
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 وصف الرسم التوضیحي أعاله

من  سیجري تركیب الجھاز على اللوح الجانبي في نفس الوضع كنوع تقلیدي
حلقة النقل البري الدولي، وبطریقة تجعل ھذه الحلقة من الجھاز واقعة على مسافة 

مللیمتراً من خط الوسط للعمود. وسیكون الجھاز مثبتاً على اللوح  150أقصاھا 
الجانبي ببرشامتین مماثلتین لبرشمة حلقات النقل البري الدولي المعتادة. ویتكون 

لوح قاعدي وحلقة نقل بري دولي قابلة للطي من ثالثة أجزاء معدنیة مدمجة: 
ولوح أمامي منزلق یشمل قضیب إغالق. وحینما یزلق اللوح األمامي إلى داخل 
وضع اإلغالق، یمر قضیب اإلغالق من خالل ثقب في العمود ویغلق اللوح 
الجانبي إلى العمود. ومع ذلك سیدخل قضیب اإلغالق في العمود بما ال یقل عن 

. وفي الوقت ذاتھ تنطوي حلقة النقل البري الدولي تلقائیاً إلى الخارج. مللیمتراً  20
وفي ھذا الوضع التلقائي ومع مرور حبل الربط من خالل الحلقة فوق الغالف 

 یكون اللوح األمامي المنزلق مغلقاً ومثبتاً وال یمكن زلقھ عائداً في وضع الفتح.
من الوثیقة  47و 46لفقرتـان ، اTRANS/WP.30/125مـن الوثیقـة  40الفقـرة {

TRANS/WP.30/127الوارد في الوثیقة  3 ، المرفق{TRANS/WP.30/AG.2/23 

 شكل عروات الغالف

من الممكن أن تكون العروات المثقوبة في األغلفة مستدیرة أو بیضاویة الشكل 
وأال تبرز الحلقات أكثر مما ھو ضروري من األجزاء المالئمة في المركبة. 

نى ضمان ذلك یجري تثبیت األغلفة كما ینبغي. وعلى السلطات ولكي یتس
الجمركیة أن تتأكد عند ختمھا المركبة البریة من أن حبل الربط مشدد بإحكام 

 صحیح.
 TRANS/GE.30/57}من الوثیقة  35الفقرة {

 أمثلة الحلقات المعدنیة المطلوبة لربط أغلفة المركبات بإحكام

نقل بري دولي معدنیة في الدعامات المعدنیة یجري دمج نوع ینطوي من حلقة 
الملحومة التي تدعم وتحوي آلیات اإلغالق الالزمة لأللواح الجانبیة. ومن الممكن 
طي حلقة النقل البري الدولي خارجیاً بالید من خالل ثقب صغیر مفتوح في اللوح 

في الخارجي من الدعامة. ویجري إبقاء ھذه الحلقة بواسطة شحنة لولبیة إما 
الوضع "داخل" أو الوضع "خارج". ویتم إدماج أداء ھذه الحلقة الخاصة في 

 جھاز إغالق اللوح الجانبي على النحو التالي:
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یجري لحام قطعة من المعدن على كل مسمار إغالق اللوح الجانبي بشكل یقید 
الحركة العمودیة لمسمار اإلغالق ویجعل إطالق األلواح الجانبیة غیر ممكن. 

الوقت ذاتھ یمنع شكل وموقع ھذه القطع المعدنیة الطي خارجیاً لحلقات النقل وفي 
 البري الدولي ذات أقفال ألواح جانبیة مفتوحة.

وھذا یعني أن حلقة النقل البري الدولي، حینما تكون في وضع الطي خارجیاً 
ومثبتة بالغالف ومربوطة بحبل یمر من خالل الحلقة، ستعمل في المقام األول 

ى تثبیت األلواح الجانبیة على الدعامة، وتعمل في المقام الثاني على تثبیت عل
 الدعامة على أرضیة مقصورة الشحن (دعم جانبي).

وفضالً عن ذلك سیعمل مسمار إغالق الدعامة العلیا الملحوم على أحد مسامیر 
اإلغالق لأللواح الجانبیة، على تثبیت كیان السقف العلوي في نفس وقت تثبیت 

 األلواح الجانبیة.

في وضع الطي خارجیاً یجب أن تكون  وطالما بقیت حلقة النقل البري الدولي
 الدعامة متلفة تماماً قبل إمكانیة فتح اللوح الجانبي أو كیان السقف العلوي.

من الوثیقة  109، الفقرة TRANS/GE.30/AC.2/12من الوثیقة  15الفقرة {
TRANS/GE.30/35  من الوثیقة  29-27 ات، والفقر2والمرفق

TRANS/GE.30/GRCC/11أنظر الرسم التوضیحي أسفلھ ،{ 
 

 مثال للحلقات المعدنیة المطلوبة لربط أغلفة المركبات بإحكام
 

 
 
 
 

 لوح جانبي

 دعامــة
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حینما یجب تثبیت أي طرف غالف بصفة دائمة على مركبة، فإنھ یجب وصل السطحین  (ب)
 .معاً بدون فاصل وتثبیتھما في مكانھما بأجھزة قویة

 3(ب) من المادة 6مذكرة تفسیریة للفقرة 

 األغلفة المثبتة بصفة دائمة (ب)2-3-6

حینما یجري تثبیت طرف أو أطراف الغالف بصفة دائمة على جسد المركبة، 
فإنھ یجب تثبیت الغالف في مكانھ بشریط أو أشرطة من المعدن أو أي قماش آخر 

تراطات الـواردة فـي مناسب على جسد المركبة بأجھزة وصل تستوفي االش
 .6(أ) في المرفق 1-2-2 الفقـرة الفرعیـة (أ) من المذكرة التفسیریة

 3(ب) من المادة 6تعلیق على الفقرة 

 6الملحق بالمرفق  4یستوفي الجھاز المبین في الرسم التوضیحي رقم 
(ب) من المادة 6(أ) و6وفي الفقرتین الفرعیتین  2االشتراطات الواردة في المرفق 

3. 
 TRANS/GE.30/55}من الوثیقة  41الفقرة {

في حالة استعمال جھاز إغالق غالف فإنھ یجب بعد إغالقھ أن یكون موصال الغالف  (ج)
 ).6بإحكام إلى ظاھر مقصورة الشحن (أنظر كمثال الرسم التوضیحي رقم 

 }1986، و دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.7التعدیل {

سیجري دعم سناد الغالف بكیان إنشائي علوي مالئم (أعمدة أو جوانب أو أقواس أو  - 7
 ألواح الخ).

 3من المادة  7تعلیق على الفقرة 

 دعائم ألغطیة المركبة

قد تكون األطواق الساندة للغالف مجوفة في بعض األحیان ومن الممكن استعمالھا 
الحال لكثیر من األجزاء األخرى كمخابئ. ولكن من الممكن دائماً تفتیشھا كما ھو 

 في المركبة. ویجوز في ھذه الحاالت السماح باستعمال أطواق مجوفة.
من الوثیقة  101و 100 ، الفقرتانTRANS/GE.30/14من الوثیقة  90 الفقرة{

TRANS/GE.30/12من الوثیقة  41 ، الفقرة{TRANS/GE.30/6 
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افات بین العروات أال تزید على یشترط في حالة المسافات بین الحلقات والمس - 8
مللیمتر بین الحلقات  300مللیمتر ومع ذلك قد یجوز أن تزاد ولكن دون أن تتجاوز  200

والعروات على كل من جانبي العمود إذا كان كیان المركبة والغالف مبني بشكل یمنع كل وصول 
 إلى مقصورة الشحن. وسوف تتم تقویة العروات.

 }1979، و دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.1التعدیل {

 3من المادة  8مذكرة تفسیریة للفقرة 

مللیمتر فوق األعمدة  300مللیمتر ولكنھا ال تتجاوز  200یجوز قبول مسافات تزید على  2-3-8
إذا كانت الحلقات مدخلة في األلواح الجانبیة وتكون العروات بیضاویة الشكل وصغیرة 

 كنھا من مجرد المرور فوق الحلقات فقط.إلى حد یم
، و دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.1التعدیل {

1979{ 

 ُتستخدم أدوات الربط التالیة: -9

 مللیمترات، أو 3حبال من السلك الفوالذي ال یقل قطرھا عن  (أ)

ملیمترات ومغطاة بكساء  8حبال من القنب الھندي أو قنب السیزال ال یقل قطرھا عن  (ب)
 في غالف شفاف من بالستیك غیر قابل للتمطط؛ أو

حبال تتكون من مجموعات من األلیاف البصریة الملفوفة في غالف فوالذي ملوي  (ج)
 ملفوف في غالف شفاف من بالستیك غیر قابل للتمطط؛ أو

الفوالذ ال غیر حبال تتكون من لب نسیجي محاط بما ال یقل عن أربع جدائل من أسالك  (د)
ملیمترات (دون حساب الغالف  3تغطي اللب بالكامل، شریطة أن ال یقل قطر الحبال عن 

 الشفاف إن وجد).

(أ) أو (د) من ھذه المادة أن تكون الحبال ملفوفة في غطاء شفاف  9ویمكن وفقاً للفقرة 
 من بالستیك غیر قابل للتمطط.

لى اإلطار في جھاز تشیید متطابق في النواحي في الحاالت التي تحتم تثبیت الغالف ع أما
(أ) من ھذه المادة، فإنھ یمكن استعمال سیر جلدي كأداة ربط (وھناك مثال 6األخرى مع أحكام الفقرة 

الملحق بھذا المرفق). ویجب أن یتطابق  7لجھاز تشیید من ھذا النوع مبین في الرسم التوضیحي رقم 
 ) فیما یتعلق بمادة صنعھ وأبعاده وشكلھ.3(أ)(11طة في الفقرة السیر الجلدي مع المتطلبات المشتر

 ؛1989، و دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.11 التعدیل{
 ؛ 1994أول تشرین األول/أكتوبر ، وقد دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.17 التعدیل
 }2005تشرین األول/أكتوبر  أولفاذ في ، ودخل حیز النECE/TRANS/17/Amend.25التعدیل 
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 3من المادة  9مذكرة تفسیریة للفقرة 

 وقع حذف ھذه المذكرة التفسیریة. 2-3-9
تشرین  أول، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.25التعدیل {

 }2005األول/أكتوبر 

 9-3-2تعلیق على المذكرة التفسیریة 

 حبال من النایلون

حبال من النایلون المغطاة بغالف من البالستیك، نظراً ألنھا ال  ال یسمح باستعمال
 .2بالمرفق  3من المادة  9تستوفي االشتراطات الواردة في الفقرة 

من الوثیقة  33-30 ، الفقراتTRANS/GE.30/AC.2/12من الوثیقة  16الفقرة {
TRANS/GE.30/GRCC/11  ، 232 من الوثیقة 34الفقرة ECE/TRANS/WP.30/ 

 } ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91 من الوثیقة 24الفقرة  لمرفق ؛وا

 حبل الربط

من الممكن في الحاالت التي تحتم تثبت الغالف على اإلطار في جھاز تشیید 
أن یستعمل، بدالً  3(أ) من المادة 6متطابق في النواحي األخرى مع أحكام الفقرة 

 من سیر جلدي، حبل ویتكون من قطعتین.
 TRANS/WP.30/125}الوثیقة  من 33الفقرة {

یتكون كل حبل من قطعة واحدة ولھ قطعة طرفیة معدنیة صلبة على كل من الطرفین.  -10
وتسمح كل قطعة طرفیة معدنیة بإدخال خیط أو شریط الختم الجمركي. وتشمل أداة الربط لكل 

مجوفة تمر من (أ) و(ب) و(د) من ھذه المادة، برشامة  9قطعة معدنیة، وفقاً ألحكام الفقرة 
خالل الحبل بحیث تسمح بإدخال خیط أو شریط الختم الجمركي. ویبقى الحبل مرئیاً على كل من 
جانبي البرشامة المجوفة بحیث یتسنى التأكد من أن الحبل سلیم في قطعة واحدة (انظر الرسم 

 الملحق بھذه اللوائح). 5التوضیحي رقم 
 }2005تشرین األول/أكتوبر  أولیز النفاذ في ، ودخل حECE/TRANS/17/Amend.25التعدیل {

سوف یجري على فتحات الغالف المستعملة للشحن والتفریغ وصل السطحین معاً. ومن  -11
 الممكن استعمال األجھزة التالیة:

 سیكون لطرفي الغالف تداخل مالئم. ویجري أیضاً تثبیتھما بأدوات الربط التالیة: (أ)

 من ھذه المادة، 4و  3اً للفقرتین رفرف مخاط أو ملحوم وفق ‘1‘
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من ھذه المادة وتكون  8حلقات وعروات تستوفي الشروط الواردة في الفقرة  ‘2‘
 الحلقات مصنوعة من معدن،

سیر جلدي مصنوع من قماش مالئم، في قطعة واحدة سلیمة، وغیر قابل  ‘3‘
لیمترات مل 3مللیمتراً على األقل وال یقل سمكھ عن  20للتمطط، ویبلغ عرضھ 

ویمر من خالل الحلقات ویثبت معاً طرفي الغالف والرفرف. وسیجري تثبیت ھذا 
 السیر الجلدي في باطن الغالف وتزویده بما یلي:

 من ھذه المادة، 9إما عروة الستیعاب الحبل المذكور في الفقرة  

 أو 

من ھذه المادة  6عروة یمكن ربطھا إلى حلقة معدنیة مذكورة في الفقرة  
 من ھذه المادة. 9بیتھا بالحبل المذكور في الفقرة وتث

ولن یطلب استعمال رفرف إذا جرى تثبیت جھاز خاص مثل لوح اعتراضي یمنع 
الوصول إلى مقصورة الشحن دون ترك آثار واضحة بجالء. كما ال یطلب استعمال رفرف في 

 حالة المركبات ذات األغلفة المنزلقة.
 ؛1992؛ دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس .14ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {

 }2001حزیران/یونیھ  12؛ دخل حیز النفاذ في 1عدیل. و ECE/TRANS/17/Amend.20التعدیل 

 3(أ) من المادة 11مذكرة تفسیریة للفقرة 

 رفارف شد الغالف 1-(أ)2-3-11

یجري تزوید أغلفة الكثیر من المركبات على ظاھرھا برفرف أفقي تخترقھ 
ات تمر على طول جانب المركبة. وتستعمل ھذه الرفارف، المعروفة باسم عرو

رفارف الشد، من أجل شد الغالف بواسطة حبال شد أو أجھزة مماثلة. وقد 
استعملت ھذه الرفارف إلخفاء شقوق أفقیة مفتوحة في الغالف تتیح الوصول غیر 

یة تدعو إلى عدم المشروع إلى البضائع المحمولة في المركبة. ولذلك أبدیت توص
السماح باستعمال رفارف من ھذا النوع. ومن الممكن استعمال األجھزة التالیة 

 بدالً منھا:

 رفارف شد ذات تصمیم مماثل مثبتة على باطن الغالف، أو (أ)
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رفارف صغیرة فردیة تخترق كل واحد منھا عروة واحدة مثبتة على  (ب)
ت بحیث تسمح بشد مالئم السطح الخارجي للغالف ومتباعدة على مسافا

 للغالف.

وكخیار بدیل قد یكون من الممكن في بعض الحاالت تجنب استعمال رفارف الشد 
 على األغلفة.

 سیور الغالف 2-(أ)2-3-11

 تعتبر األقمشة التالیة مالئمة لصنع السیور:

 الجلد؛ (أ)

 أقمشة غیر قابلة للتمطط تشمل القماش المغطى بالبالستیك أو المعالج (ب)
بالمطاط، بشرط أن ھذه األقمشة ال یمكن بعد قطعھا أن یتم لحامھا أو 
یعاد تكوینھا بدون ترك آثار واضحة بجالء. ھذا باإلضافة إلى أن قماش 

 البالستیك المستعمل لتغطیة السیور یجب أن یكون شفافاً وناعم السطح.

 2-(أ)11-3-2تعلیقات على المذكرة التفسیریة 
 

 ة لربط أغلفة المركبات بإحكاممثال للسیور المخصص

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترى اللجنة اإلداریة أن العروات الموجودة في السیر الجلدي یجب تدعیمھا.
 TRANS/GE.30/AC.2/12}من الوثیقة  16الفقرة {
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(1)

(2)

(3)

 تثبیت السیور

 3من المادة ‘ 3‘(أ)11یستوفي الجھاز المبین أدناه االشتراطات الواردة في الفقرة 
 .2بالمرفق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصف

) في فتحة الغالف 1یجب تمریر السیر الجلدي من خالل العروة العلیا (
المخصصة للشحن والتفریغ، وأن یخرج من مقصورة الشحن من خالل العروة 

 ) على نھایة العروة.3) ثم یجري تمریره من خالل العروة المدعمة (2السفلى (
الوارد في  3، والمرفق TRANS/WP.30/123من الوثیقة  47إلى  45الفقرات من {

 TRANS/WP.30/AC.2/23}الوثیقة 

االشتراطات  6 الملحق من المرفق 3یستوفي الجھاز المبین في الرسم التوضیحي رقم  3-(أ)2-3-11
 .3(ب) من المادة 6(أ) و 6في الفقرتین  2الواردة في الجزء األخیر من المرفق 

 ؛1993حیز النفاذ في أول أب/أغسطس  ، ودخلECE/TRANS/17/Amend.15التعدیل {
، و دخل حیز النفاذ في أول تشرین ECE/TRANS/17/Amend.17التعدیل 

 }1994األول/أكتوبر 
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تزوید الغالف بجھاز إغالق خاص یربط ویغلق طرفي الغالف معاً بإحكام حینما تكون  (ب)
أن تمر من  مقصورة الشحن مغلقة ومبرشمة. وسیجري تزوید ھذا الجھاز بفتحة یمكن

من ھذه المادة، وتثبیتھ بالحبل المذكور في  6خاللھا حلقة معدنیة مذكورة في الفقرة 
 8 من ھذه المادة. ویوجد وصف لمثل ھذا الجھاز في الرسم التوضیحي رقم 9الفقرة 

 الملحق بھذا المرفق.
 }1992؛ دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس .14ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {

 4ادة الم

 المركبات ذات األغلفة المنزلقة

من ھذه اللوائح على المركبات ذات  3و 2و 1حیثما كان مالئماً، تنطبق أحكام المواد  -1
 األغلفة المنزلقة. وعالوة على ذلك، یجب أن تفي ھذه المركبات بأحكام ھذه المادة.

لعناصر التي تشكل یتعین أن تفي األغلفة المنزلقة واألرضیة واألبواب وغیرھا من ا -2
من ھذه اللوائح، أو  3من المادة  11و 9و 8و 6باشتراطات الفقرات مقصورة الشحن إما 

 التالیة.‘ 6‘إلى ‘ 1‘بتلك الواردة في الفقرات الفرعیة 

یتعین تجمیع األغلفة المنزلقة واألرضیة واألبواب وغیرھا من العناصر المكونة  ‘1‘
 ا أو إغالقھا دون ترك آثار مرئیة.لمقصورة الشحن بحیث ال یمكن فتحھ

یتعین أن یغطي غالف المركبة العناصر الصلبة ابتداًء من أعلى المركبة حتى  ‘2‘
ربع المسافة الفعلیة على األقل بین سیور التثبیت. كما ینبغي أن یغطي الغالف 

ملیمترا من العناصر الصلبة في أسفل المركبة. وینبغي أن ال  50ما ال یقل عن 
وز الفتحة األُفقیة بین الغالف والعناصر الصلبة من مقصورة الشحن مسافة تتجا
ملیمترات عمودیا على المحور الطولي للمركبة، في أي مكان بعد إغالق  10

 مقصورة الشحن وختمھا من قبل الجمارك.
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ینبغي تجمیع قناة انزالق الغالف وغیرھا من األجزاء المتحركة بحیث ال یمكن  ‘3‘
اب المغلقة والمختومة من جانب الجمارك وغیرھا من األجزاء فتح األبو

المتحركة وال إغالقھا من الخارج دون ترك آثار مرئیة. وینبغي تجمیع قناة 
انزالق الغالف وغیرھا من األجزاء المتحركة بحیث یستحیل الوصول إلى داخل 
مقصورة الشحن دون ترك آثار مرئیة. وھذا النظام موصوف في الرسم 

 المرفق بھذه اللوائح.  9وضیحي رقم الت

ینبغي أال تتجاوز المسافة األُفقیة بین سیور التثبیت، المستخدمة ألغراض  ‘4‘
ملیمتر. ومع ذلك یمكن  200الجمارك، على العناصر الصلبة في المركبة مسافة 

أن تكون المسافة الفاصلة أكبر من ذلك ولكن ینبغي أال یكون ھنالك أكثر من 
ر بین سیور التثبیت إلى یمین أو یسار أیة عارضة عمودیة إذا كان ملیمت 300

تصمیم المركبة والغالف من شأنھ أن یحول دون الوصول بأي شكل إلى داخل 
مقصورة الشحن. وفي جمیع األحوال ینبغي مراعاة الشروط الموصوفة في 

 أعاله.‘ 2‘الفقرة 

 ملیمتر. 600تثبیت ینبغي أال تتجاوز المسافة الفاصلة بین سیور ال ‘5‘

ینبغي أن تفي روابط اإلغالق المستخدمة لتثبیت الغالف على العناصر الصلبة  ‘6‘
 من ھذه اللوائح". 3من المادة  9من المركبة باالشتراطات الواردة في الفقرة 

 }2001حزیران/یونیھ  12؛ و دخل حیز النفاذ في ECE/ TRANS/17/Amend.20التعدیل {
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 1رقم الرسم التوضیحي 
 غالف مصنوع من عدة قطع مخاطة معاً 

 

 درزة
 

الف (خیط ذو لون مختلف عن لون الغ
 وعن لون الدرزة األخرى)

خیط ال یمكن رؤیتھ إال من الداخل 
وذو لون مختلف عن لون الدرزة 
 وعن لون الدرزة األخرى

 درزة

 منظر داخلي

  'أ -المقطع أ 
 درزة مسطحة مزدوجة

 درزة

 أ 'أ 

 أ 'أ 

مم على  15
 األقل

 منظر خارجي
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 2الرسم التوضیحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع مخاطة معاً 

 

 .2من المرفق  3من المادة  3لمطوي من الغطاء وفقاً ألحكام الفقرة یبین ھذا الرسم التوضیحي الجزء العلوي ا  /∗

خیط ال یمكن رؤیتھ إال من الداخل 
وذو لون مختلف عن لون الغالف 

 وعن لون الدرزة األخرى

 درزة ركنیة

 'أ 

 أ

 'أ 

 أ

 درزة

 درزة

 منظر داخلي
ن لون درزة (خیط ذو لون مختلف ع

 الغالف وعن لون الدرزة األخرى)

 حوالي 
 مم 40

 /∗  'أ  -المقطع أ 

 منظر خارجي
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 (أ)2الرسم التوضیحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع مخاطة معاً 

 
 

 .2من المرفق  3من المادة  3یبین ھذا الرسم التوضیحي الجزء العلوي المطوي من الغطاء وفقاً ألحكام الفقرة   /∗

 درزة ركنیة

 درزة

مختلف عن لون  درزة (خیط ذو لون
 الغالف وعن لون الدرزة األخرى)

خیط ال یمكن رؤیتھ 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 
 مم 40
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 3الرسم التوضیحي رقم 
 غالف مصنوع من عدة قطع مخاطة معاً 

 

 

 'أ  -المقطع أ 

 أ 'أ 

 مم 13
 

 مم 3
 

 مم 3
 

 مم 7

 َسیر من مادة بالستیكیة

األرقام المشار إلیھا ھي 
 مم 15 بالمیلیمتر

 منظر داخلي

 منظر خارجي



 - 171 - الدولي البري النقل إتفاقیة 2 المرفق

 4الرسم التوضیحي رقم 
 ترمیم الغالف

 
 

 .یكون لون الخیوط المرئیة من الداخل مختلفاً عن لون الخیوط المرئیة من الخارج وعن لون الغطاء  /∗

 الوجھ الداخلي

 الوجھ الخارجي

 أ 'أ  درزات

  درزات/∗

مم  15
 على األقل

  'أ  -المقطع أ  أ 'أ 

 منظر داخلي

 منظر خارجي
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 5لرسم التوضیحي رقم ا
 مثال للقطعة الطرفیة

 
 

مسمار برشمة مجّوف لتمریر خیط أو 
شریط الختم الجمركي (الحد األدنى 

مم، الحد األدنى  3لعرض الثقب: 
 مم) 11 لطولھ:

 مسمار برشمة صلبة

 قطعة طرفیة من
 المعدن الصلب

 حبـل

 غمد بالستیكي شفاف

 ثقب یغلق من قبل الناقل
 منظر جانبي: المؤخرة -2

 منظر جانبي: المقدمة -1
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 6الرسم التوضیحي رقم 
 مثال لجھاز إغالق الغالف

 

 الوصف
حلقة معدنیة واحدة على كل نھایة ھذا الجھاز إلغالق الغالف مقبول بشرط أن یكون مزوداً بما ال یقل عن 

باب. والفتحات التي تمر من خاللھا الحلقة بیضاویة الشكل وذات حجم یكفي فقط لمجرد السماح بمرور 
الحلقة من خاللھ. وال یكون الجزء المرئي من الحلقة بارزاً إلى أكثر من ضعف الحد األقصى لسمك حبل 

 الربط حینما یكون الجھاز مغلقاً.

  (1)                                   (2)                                  (3) 
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 7الرسم التوضیحي رقم 
 مثال لألغلفة المثبتة على إطار من شكل خاص

 
 
 

 الوصف
ھذا الجھاز المخصص لربط الغالف على المركبة مقبول بشرط أن تكون الحلقات مدخلة في المظھر الجانبي 

إلى أقصى  وال تبرز إلى أكثر من الحد األقصى لعمق المظھر الجانبي. ویكون عرض المظھر الجانبي ضیقاً 
 حد ممكن.

 ألف

 'ألف

 'ألف  -المقطع ألف 
 

 عروة

 حلقة َسیر إطـار

 إطار
 المظھر الجانبي

 غالف
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 8الرسم التوضیحي رقم 
 جھاز إغالق الغالف على الفتحات المخصصة للشحن والتفریغ

 }التالیةانظر الوصف على الصفحة {
 

 2-8الرسم التوضيحي رقم 
 1-8الرسم التوضيحي رقم 

 4-8سم التوضيحي رقم الر 
 3-8الرسم التوضيحي رقم 

 3-8الرسم التوضيحي رقم  1-8الرسم التوضيحي رقم 

 2-8الرسم التوضيحي رقم  4-8الرسم التوضيحي رقم 

 الغالف وشريط من البالستيك

 حاشية مع حبل

 الغالف مظهر جانبــي لإلقفال

 مظهر جانبــي للحاشية حيــِز
 لقضيب اإلقفال

 منظر جانيب منظر أمامي

 منظر علوي

 قضيب اإلقفال

 حلقة وعروة

 برمشة ارممس برمشة مسمار

 مفصلة

 الغالف

 حبل الربط

 برمشة مسمار برمشة مسمار

صفيحة 
 معدنية

 غطـاء شفاف

 منظر داخلي منظر خارجي
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 الوصف

 
حات في الغالف في ھذا الجھاز المخصص لإلغالق یجري الربط بین الطرفین على الفت

المستعملة للشحن والتفریغ والتحامھما معاً بواسطة قضیب إغالق من األلمنیوم. وفتحات 
). 1–8نظر الرسم التوضیحي رقم االغالف مزودة بحاشیة فوق كامل طولھا المغطى لحبل (

وذلك یجعل من المستحیل جذب الغالف إلى خارج جھاز قضیب اإلغالق. وسوف تكون 
 .باالتفاقیة 2في المرفق  3من المادة  4على الخارج وملحومة وفقاً للفقرة  الحاشیة قائمة

 
ویجري تمریر الطرفین في الجانبین المفتوحین على قضیب اإلغالق المصنوع من األلمنیوم: 

. وحینما یكون لوإزالقھما في قناتین طولیتین متوازیتین ینبغي إغالقھما عند طرفھما األسف
 ھ األعلى یتم التحام طرفي الغالف معاً.قضیب اإلغالق في وضع

 
وعند الطرف األعلى من الفتحة یتم وقف قضیب اإلغالق بغطاء شفاف من البالستیك مثبت 

). ویتكون قضیب اإلغالق من جزئین 2–8نظر الرسم التوضیحي رقم اببرشمة على الغالف (
إلزالة. ویجب أن تكون موصلین معاً بمفصلة مبرشمة إلتاحة الطي من أجل تسھیل التثبیت وا

نظر اھذه المفصلة مصممة بطریقة ال تسمح بإزالة المسمار الدوار ما أن یتم إغالق الجھاز (
 ).3–8الرسم التوضیحي رقم 

 
وعند الجزء األسفل من قضیب اإلغالق توجد فتحة تمر الحلقة من خاللھا. وھذه الفتحة 

نظر الرسم التوضیحي القة من خاللھا (بیضاویة الشكل وذات حجم یكفي فقط إلتاحة مرور الح
). وسیجري جذب حبل الربط للنقل البري الدولي من خالل ھذه الحلقة لتثبیت قضیب 4–8رقم 

 اإلغالق.
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 9الرسم التوضیحي رقم 
 نموذج بناء حاویة ذات أغلفة منزلقة

 
 
 
 
 
 
 

 2-9الرسم التوضيحي رقم 
 

 تمرير الغالف وازدواج الطي في األعلى
 

 3-9الرسم التوضيحي رقم 
 

 ازدواج طي الغالف في األسفل

 مشّد السري
 فسق

 عارضة أفقية عليا
 شريط عارض

 دعامة عمودية

مشد الدعامة 
 العمودية

 غالف منزلق

ازدواجية طي 
الغالف ينبغي 
أال تقل عن ربع 
املسافة بني 
 سيور التثبيت

 جهاز التثبيت

 سري التثبيت

 دعامة عمودية
 

 عارضة أفقية سفلى

 عارضة أفقية سفلى

 أرضية مقصورة الشحن

 TIRكابل لوحة 

 حلقة العارضة األفقية السفلى

 غالف منزلق

إزدواجية طي 
الغالف  ينبغي أال 

 مم. 50تقل عن 

 عروة الستارة

 2-9الرسم التوضيحي رقم 
 

 مسافـة بین سیور التثبیت
حبل أو كابل 

 اإلغالق

 1-9الرسم التوضيحي رقم 
 3-9الرسم التوضيحي رقم 

 سیر التثبیت

 شريط عارض

 يتحلقة التثب

 1-9الرسم التوضيحي رقم 

 أرضية مقصورة الشحن غالف

حبل أو كابل 
 اإلغالق
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 3المرفق 
  

 اإلجراءات المقررة للتصدیق على المركبات البریة الممتثلة للشروط التقنیة
 2المبینة بوضوح في الالئحة الواردة في المرفق 

 بوجھ عام

 إلجراءات التالیة:یجوز التصدیق على المركبات البریة بأحد ا -1

 فرادى، أو (أ)

 حسب نوع التصمیم (سلسلة من المركبات البریة). (ب)

سیجري بشأن المركبات المصدق علیھا، إصدار شھادة تصدیق مطابقة للنموذج القیاسي  -2
. وسیجري طبع ھذه الشھادة بلغة البلد الصادرة منھ وباللغة الفرنسیة أو 4الوارد في المرفق 

وسوف ترفق بالشھادة صور فوتوغرافیة أو رسوم بیانیة موثقة من السلطة التي اإلنكلیزیة. 
منحت التصدیق إذا رأت تلك السلطة أن ذلك ضروري. وحینئذ تقوم تلك السلطة بإدراج عدد ھذه 

 من شھادة التصدیق. 6الوثائق في البند 

 2تعلیقات على الفقرة 

 وضع اسم الملك على الشھادة

(المالك) لیس ھو  8ییر المالك أن االسم المبین في المربع قد یحدث في حالة تغ
 اسم المالك الجدید. وال ینبغي أن یثیر ذلك أي نزاع.

 TRANS/GE.30/12}من الوثیقة  37الفقرة {
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 االسم المبین على المركبات

قد یحدث في نفس الظروف أن یظھر على الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالشھادة 
م المبین بالفعل على المركبة. وال ینبغي في ھذه الحالة منع اسم غیر ذلك االس

المركبة من الدخول، إذ أن الغرض الوحید من الصورة الفوتوغرافیة ھو أن تبین 
 المظھر العام للمركبة.

 TRANS/GE.30/12}من الوثیقة  39و 38الفقرتان {

 على الشھادة 5مساحة غیر كافیة في المربع 

(خصائص أخرى) كافیة، فإنھ یجوز إدراج  5المربع  إذا لم تكن المساحة في
 البیانات الالزمة في مذكرة على ظھر الشھادة.

 TRANS/GE.30/12}من الوثیقة  41و 40الفقرتان  {

 ینبغي حفظ شھادة التصدیق على ظھر المركبة البریة. - 3

 3تعلیق على الفقرة 

 یة حال.یجب أن تكون ھذه الشھادة ھي األصل ولیست نسخة منھا بأ
 TRANS/GE.30/33}من الوثیقة  52الفقرة {

ألغراض التفتیش وتجدید التصدیق حیثما كان ذلك مالئماً، سیجري كل عامین تقدیم  -4
المركبات البریة إلى السلطات المختصة التابعة للبلد المسجلة في المركبة، أو البلد المقیم فیھ 

 مسجلة.مالكھا أو مستعملھا، في حالة المركبات غیر ال

إذا لم تعد أیة مركبة بریة مستوفیة الشروط التقنیة المقررة للتصدیق علیھا، فإنھ یجب،  -5
قبل السماح باستعمالھا لنقل البضائع في ظل بطاقات النقل البري الدولي، أن تعاد إلى الحالة 

 التي بررت التصدیق علیھا، لكي تستوفي الشروط التقنیة المذكورة.

تغییر في الخصائص األساسیة للمركبة البریة، ستتوقف تغطیة المركبة في حالة حدوث  -6
بالتصدیق، ویجب أن تعید السلطات المختصة التصدیق علیھا قبل السماح باستعمالھا لنقل 

 البضائع في ظل بطاقات النقل البري الدولي.
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بلد المقیم فیھ یجوز للسلطات المختصة التابعة للبلد المسجلة فیھ المركبة أو التابعة لل -7
مالكھا أو مستعملھا، في حالة المركبات التي ال یلزم تسجیلھا، أن تقوم، حسب الحالة، بسحب أو 
تجدید شھادة التصدیق، أو بإصدار شھادة تصدیق جدیدة في الظروف المبینة بوضوح في المادة 

 من ھذا المرفق. 6و 5و 4من ھذه االتفاقیة، وفي الفقرات  14

 زمة للتصدیق بصفة فردیةاإلجراءات الال

یجب على المالك أو القائم بالتشغیل أو ممثل أي منھما أن یتقدم بطلب إلى السلطات  -8
المختصة للحصول على تصدیق بصفة فردیة. وعلى السلطات المختصة أن تقوم بتفتیش 

قتنع بأن أعاله وت 7إلى  1المركبة البریة المعروضة وفقاً للقواعد العامة المبینة في الفقرات 
وتقوم بعد التصدیق بإصدار شھادة  2المركبة مستوفیة الشروط التقنیة المقررة في المرفق 

 .4مطابقة للنموذج الوارد في المرفق 

 اإلجراءات الالزمة للتصدیق حسب نوع التصمیم
 (سلسلة من المركبات البریة)

عھا أن یتقدم حیث تكون المركبات البریة مصنوعة حسب سلسلة النوع، یجوز لصان -9
 بطلب إلى السلطات المختصة التابعة لبلد صنعھا من أجل التصدیق علیھا حسب نوع التصمیم.

على الصانع أن یبین في طلبھ أرقام أو حروف الھویة التي تعین نوع المركبة البریة  -10
 المتعلق بھا طلبھ للتصدیق.

كبة البریة المطلوب التصدیق یكون الطلب مصحوباً برسومات وتعیین تفصیلي لنوع المر -11
 علیھا.

 أن یقدم الصانع تعھداً مكتوباً بأنھ سیقوم بما یلي: -12

بأن یقدم إلى السلطة المختصة مركبات من النوع المعني حسب ما ترغب تلك السلطة  (أ)
 في فحصھ؛

بأن یسمح للسلطة المختصة بالمزید من فحص وحدات أخرى في أي وقت أثناء إنتاج  (ب)
 النوع المعني؛ سلسلة
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بأن یخطر السلطة المختصة عن أي تغییر مھما كان طفیفاً في التصمیم أو المواصفة  (ج)
 قبل المضي قدماً بھذا التغییر؛

بأن یضع على المركبات البریة في مكان مرئي أرقام أو حروف ھویة نوع التصمیم،  (د)
 والرقم المسلسل للمركبة في سلسلة النوع: (رقم الصانع)؛

 بأن یحفظ سجالً للمركبات المصنوعة حسب نوع التصمیم المصدق علیھ. ) ھ(

على السلطة المختصة أن تبین ما ھي التغییرات، إن وجدت، التي یجب إجراؤھا على  -13
 نوع التصمیم المقترح لكي یتسنى منح التصدیق.

فحص لن یمنح أي تصدیق حسب نوع التصمیم ما لم تقتنع السلطة المختصة، بعد  -14
واحدة أو أكثر من واحدة من المركبات المصنوعة حسب نوع التصمیم المعني بأن المركبات من 

 .2ذلك النوع مستوفیة الشروط التقنیة المقررة في المرفق 

ستخطر السلطة المختصة الصانع كتابة بقرارھا منح التصدیق حسب النوع. وسیكون  -15
 ة التي اتخذت القرار معینة بوضوح.ھذا القرار مؤرخاً ومرقماً. وستكون السلط

سوف تتخذ السلطة المختصة الخطوات الالزمة إلصدار شھادة تصدیق توقعھا حسب  -16
 األصول بصدد كل مركبة صنعت طبقاً لنوع تصمیم مصدق علیھ.

یجب على حامل شھادة التصدیق قبل استعمالھ المركبة لنقل البضائع تحت ظل بطاقة  -17
 یدرج حسب المطلوب على شھادة التصدیق ما یلي:نقل بري دولي، أن 

 ) أو1رقم التسجیل الممنوح للمركبة (البند رقم  -

تفاصیل اسمھ وعنوان أعمالھ في حالة مركبة لیست خاضعة للتسجیل (البند رقم  -
8.( 
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 17مذكرة تفسیریة للفقرة 

 إجراءات التصدیق 17–0–3

تصة التابعة لطرف متعاقد أن على أنھ یجوز للسلطات المخ 3ینص المرفق  -1 
تصدر شھادة تصدیق بشأن مركبة أنشئت داخل أراضیھا، وأنھ لن تكون ھناك أیة 
إجراءات تصدیق إضافیة ینبغي تطبیقھا بشأن مثل ھذه المركبة في البلد المسجلة فیھ أو 

 البلد الذي یقیم فیھ مالكھا، حسب ما تكون الحالة.

یید حق السلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد لیس المقصود بھذه األحكام تق -2 
حیث المركبة مسجلة أو حیث یقیم مالكھا، في طلب شھادة تصدیق كھذه، إما عند 
االستیراد أو بالتالي ألغراض مرتبطة بتسجیل أو مراقبة المركبة أو بمتطلبات قانونیة 

 مماثلة.

بلد آخر یكون أحد  في حالة تصدیر مركبة مصدق علیھا حسب نوع التصمیم إلى -18
األطراف المتعاقدة في ھذه االتفاقیة، فلن تكون ھناك إجراءات تصدیق أخرى مطلوبة في ذلك 

 البلد فیما یتعلق باستیرادھا.

 اإلجراءات الالزمة للمصادقة
 على شھادة التصدیق

في حالة وجود نقائص رئیسیة في مركبة مصدق علیھا تحمل بضائع بموجب بطاقة نقل  -19
دولي، یجوز للسلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة، إما أن ترفض السماح للمركبة بري 

بمواصلة رحلتھا بموجب بطاقة نقل بري دولي، أو تسمح للمركبة بمواصلة رحلتھا بموجب ھذه 
البطاقة على أراضیھا مع اتخاذ االحتیاطات األمنیة الوقائیة الالزمة. ویجب أن تعاد المركبة 

علیھا إلى حالة مقبولة بأسرع ما یمكن، وعلى أیة حال، قبل استعمالھا مرة أخرى لنقل  المصدق
 البضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي.
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 10وفي كل من ھذه الحاالت ستقوم السلطات الجمركیة بمصادقة مالئمة في البند رقم  -20
رر التصدیق علیھا فسوف من شھادة التصدیق على المركبة. وحینما تعاد المركبة إلى حالة تب

یجري تقدیمھا إلى السلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد لتقوم بإعادة شرعیة الشھادة بأن 
تلغي المالحظات السابقة. كما أن أیة مركبة تمت المصادقة  11تضیف مصادقة إلى البند رقم 

مرة أخرى لنقل  بموجب أحكام الفقرة السابقة، ال یجوز استعمالھا 10علیھا في البند رقم 
البضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي، حتى تتم إعادتھا إلى حالة مقبولة، وحتى یتم إلغاء 

 كما ھو مبین أعاله. 10المصادقة المدرجة في البند رقم 

 20مذكرة تفسیریة للفقرة 

 اإلجراءات الالزمة للمصادقة على شھادة التصدیق 20–0–3

ائص، بعد إعادة المركبة إلى حالة مقبولة، فإنھ في حالة إلغاء مصادقة متعلقة بنق
المدرج لھذا الغرض، تعبیر أن "النقائص تم  11یكفي أن یبین تحت البند رقم 

 تصحیحھا" یتبعھ اسم وتوقیع وختم السلطة المختصة المعنیة.

 20تعلیق على الفقرة 

على شھادة التصدیق، أیة نقائص  10من الممكن أن تدرج في المربع رقم 
 حظت في األغلفة أو جھاز تثبیتھا.لو
 TRANS/GE.30/33}من الوثیقة  49 – 46الفقرات {

ینبغي أن تكون كل مصادقة واردة على الشھادة، مؤرخة وموثقة من قبل السلطات  -21
 المختصة.

في حالة وجود نقائص في المركبة تعتبرھا السلطات الجمركیة ذات أھمیة طفیفة وال  -22
ریب، فإنھ من الممكن الترخیص بمواصلة استعمال تنطوي على مخاطرة التھ

المركبة لنقل البضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي. وسوف یحاط حامل شھادة 
التصدیق علماً بھذه النقائص، ویجب علیھ أن یعید ترمیم مركبتھ إلى حالة مقبولة 

 في غضون وقت معقول.

23-  



 - 184 - 4 المرفق الدولي البري النقل إتفاقیة

 4المرفق 
  

 ریةالشھادة النموذجیة للتصدیق على مركبة ب

 تعلیقات

 شھادة التصدیق

مطویة في ثنیتین، انظر العینة في  3ینبغي أن تكون شھادة التصدیق بالشكل ألف 
 ما بعد 

من الوثیقة  29-27، الفقرات TRANS/GE.30/10من الوثیقة  33 الفقرة{
TRANS/WP.30/157 الوارد في الوثیقة  6، المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/35 

 م بیانیة ینبغي إرفاقھاصور فوتوغرافیة أو رسو

حیثما یستدعي األمر إرفاق صور فوتوغرافیة أو رسوم بیانیة بشھادة التصدیق 
باالتفاقیة فإنھا یجب أن تعّبر بدقة وبطریقة محدثة عن  4وفقاً لنص المرفق 

 المركبة الحقیقیة.
 TRANS/WP.30/157}من الوثیقة  31الفقرة {

 التصدیق على األجزاء القابلة للفصل

من االتفاقیة، ینبغي أن تعامل األجزاء القابلة  ) (ھ1ما ھو مشترط في المادة ك
للفصل باعتبارھا حاویات. وبالتالي ال تكون شھادات التصدیق المنصوص علیھا 

باالتفاقیة، مطلوبة بشأن األجزاء القابلة للفصل حسب تعریفھا في  4في المرفق 
ذلك تطلب لوحات تصدیق وفقاً ألحكام . ومع 6للمرفق  ) (ھ1-0المذكرة التفسیریة 

 باالتفاقیة. 7 الجزء الثاني من المرفق
 TRANS/WP.30/157}من الوثیقة  59الفقرة {
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 مكان و عدد األختام الجمركیة

في الحاالت التي ُتَتَطلَّب أكثر من ختم جمركي واحد لبلوغ حالة الختم الجمركي 
 4( الملحق  5المصادقة تحت الّنقطة المأمن، سُیَشار لعدد ھذه األختام في شھادة 

). رسم تخطیطّي أو صور المركبة البریة 1975من إتفاقیة النقل البري الدولي، 
سترفق لّشھادة التصدیق مبینتا المكان الّدقیق لألختام الجمركیة. أحكام المذكرة 

 2003 آب/أغسطس 7(ب) (و) الّتي دخلت حیز النفاذ في  2-2-1الّتفسیرّیة 
على مركبات الّطریق التي یصادق علیھا للمرة األولى أو بمناسبة عملیة ستنطبق 

الكشف و تجدید شھادة التصدیق التي تقوم بھا كّل سنتین، بعد دخول المذكرة 
(ب) (و) حیز النفاذ حیثما یكون ذلك مالئماً. بالتالي، و اعتباًرا  2-2-1الّتفسیرّیة 
البریة التي تطلّب أكثر من ختم ، كّل المركبات 2005آب/أغسطس  7من تاریخ 

واحد لبلوغ الختم الجمركي المأمن، سوف تحتاج لشھادة تصدیق طبقا للمذكرة 
 (ب) (و). 2-2-1الّتفسیرّیة 

من الوثیقة  59؛ الفقرة 2و المرفق  TRANS/GE.30/206من الوثیقة  62الفقرة {
TRANS/WP.30/AC.2/69  ؛ الوثیقة 2و المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1 

 فترة انتقالیة من أجل إدخال الشھادة النموذجیة الجدیدة

سیكون الشكل الجدید لشھادة التصدیق النموذجیة لمركبة بریة، الذي أصبح نافذ 
الوارد في الوثیقة  4(المرفق  1995المفعول في أول آب/أغسطس 

TRANS/WP.30/AC.2/35 علیھا ) مطلوباً بشأن المركبات البریة المراد التصدیق
ألول مرة أو بمناسبة الفحص كل سنتین وتجدید التصدیق على مركبات بریة 
أخرى حیثما كان ذلك مالئماً. وبناء علیھ یجب، اعتباراً من أول آب/ أغسطس 

 ، تزوید جمیع المركبات البریة بالشكل الجدید للشھادة النموذجیة.1997
؛ TRANS/WP.30/R.158ثیقة ؛ الوTRANS/WP.30/R.164من الوثیقة  48-46ات الفقر{

 }6والمرفق  TRANS/WP.30/AC.2/37من الوثیقة  42الفقرة 
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 (السلطة المختصة)

 شھادة التصدیق

 لمركبة بریة من أجل نقل البضائع
 بموجب ختم جمركي

  ................................................................................................. رقم الشھادة

  ..................................................................................................صادرة من

 ]1[الصفحة 

 1975تشرین الثاني/نوفمبر  14اتفاقیة النقل البري الدولي المبرمة في 

 }1995، وقد دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس ECE/TRANS/17الوارد في الوثیقة  18التعدیل { /*

 /*شھادة التصدیق النموذجیة لمركبة بریة
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 شھادة التصدیق النموذجیة لمركبة بریة (تابع)
 
 

 
 رقم الشھادة

 

 یرجى نظر "المالحظة الھامة" على الصفحة
 ]2[الصفحة 

 .على البدیل القابل للتطبیق"×" وضع عالمة   /*

 الختم
 

  ................................................................................ تفاصیل أخرى -8
  ...............................................................................  االسم والعنوان 
  ................................................................................................  

 جدیداتالت -9

 صالحة حتى

 التعریف
  ...............................................................................  رقم التسجیل -1
  ...............................................................................  نوع المركبة -2
  ...............................................................................  رقم الشاسیھ -3
  ..........................................................................  الماركة التجاریة -4
  .............................................................................  تفاصیل أخرى -5
  .............................................................................  عدد المرفقات -6
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 شھادة التصدیق النموذجیة لمركبة بریة (تابع)
 
 
 
 
 
 

 رقم الشھادة

 4یرجى نظر "المالحظة الھامة" على الصفحة 
 ]3[الصفحة 

 تصحیح النقائص  -11

 مالحظات أخرى   -12

 (محجوزة للسلطات المختصة) مالحظات

 الختم السلطة

 النقائص الملحوظة  -10

 التوقیع

 لختما السلطة

 التوقیع

 النقائص الملحوظة  -10 تصحیح النقائص  -11

 الختم السلطة

 التوقیع

 الختم السلطة

 التوقیع

 النقائص الملحوظة  -10 تصحیح النقائص  -11

 الختم السلطة

 التوقیع

 الختم السلطة

 التوقیع
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 بة بریة (تابع)شھادة التصدیق النموذجیة لمرك
 
 
 
 

 مالحظة ھامة

روري، فإنھ حینما ترى السلطة التي منحت التصدیق أن ذلك ض -1
یجب إرفاق صور فوتوغرافیة أو رسوم بیانیة موثقة من تلك السلطة على 
شھادة التصدیق. وحینئذ یكون على السلطة المختصة أن تدرج عدد تلك 

 من الشھادة. 6الوثائق في إطار البند رقم 
 
ویجب أن تكون وینبغي حفظ الشھادة على ظھر المركبة البریة.   -2

 ولیست نسخة فوتوغرافیة منھا بأیة حال. ھي الشھادة األصلیة
 
وینبغي تقدیم المركبات البریة كل عامین من أجل أغراض   -3

التفتیش وتجدید التصدیق حیثما كان ذلك مالئماً، إلى السلطات المختصة 
التابعة للبلد المسجلة فیھ المركبة أو للبلد المقیم فیھ مالكھا أو مستعملھا في 

 مسجلة.حالة المركبات غیر ال
 
إذا لم تعد المركبة البریة مستوفیة الشروط التقنیة المقررة بشأن   -4

التصدیق علیھا، فإنھ یجب، قبل السماح باستعمالھا لنقل البضائع تحت ظل 
بطاقات نقل بري دولي، أن یعاد ترمیمھا إلى الحالة التي بررت التصدیق 

 ذكورة.مرة أخرى تلك الشروط التقنیة الم يتستوف يعلیھا، لك
 
إذا حدث تغییر في الخصائص األساسیة لمركبة بریة فإن تغطیة   -5

المركبة بالتصدیق علیھا ستوقف حتى تعید السلطة المختصة التصدیق 
علیھا قبل السماح باستعمالھا لنقل البضائع تحت ظل بطاقات النقل البري 

 الدولي.

 ]4[الصفحة 
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 5المرفق 
  

 لوحات النقل البري الدولي

 مللیمتر. 400 × 250ستكون أبعاد اللوحة بمقیاس  -1

مكتوبة بالحروف الالتینیة الكبیرة، وذات ارتفاع یبلغ  "TIR"تكون الحروف  -2
مللیمتراً. وستكون الحروف بیضاء اللون على خلفیة  20مللیمتر وعرض ال یقل عن  200
 قاء اللون.زر

 تعلیق

. حروف التینیة 5مبین أدناه نموذج للوحة نقل بري دولي طبقاً لنص المرفق 
 كبیرة بیضاء اللون على خلفیة زرقاء اللون

 )مللیمتراً  20مللیمتر وعرض جّرة قلم ال یقل عن  200طابع الحروف: ارتفاعھا (
النقل البري  ) یحتوي على لوحةEPSملّف إلكترونّي ( شكل الحاشیة المغلّفة 

، كما ھو مدرج فوق، موجود على موقع اإلنترنات للنقل 5الدولي مطابقة للملحق 
 البري الدولي 

)http:// tir.unece.org أو یمكن الْحَصول علیھ باالّتصال بكتابة النقل البري (
 الدولي.
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 }3و المرفق  TRANS/WP.30/AC.2/69 ؛ الوثیقةTRANS/WP.30/204الوثیقة  من 62الفقرة {
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 6المرفق 
  

 مذكرات تفسیریة

 مقدمة للمذكرات التفسیریة

من ھذه االتفاقیة، تفسر المذكرات التفسیریة بعض  43ألحكام المادة وفقاً  ‘1‘
أحكام ھذه االتفاقیة ونصوص مرفقاتھا. وتصف أیضاً بعض الممارسات 

 الموصى بھا،

وال تعدل المذكرات التفسیریة أحكام ھذه االتفاقیة أو أحكام مرفقاتھا، بل  ‘2‘
 َقة،تقتصر على جعل محتویاتھا ومعناھا ونطاقھا أكثر دِ 

من ھذه االتفاقیة وأحكام  12وبصفة خاصة، وبالنظر إلى أحكام المادة  ‘3‘
المتعلقة بالشروط التقنیة للتصدیق على المركبات البریة لتقوم  2المرفق 

بالنقل بموجب ختم جمركي، تعّین المذكرات التفسیریة، حیثما یكون ذلك 
راف المتعاقدة باعتبارھا مالئماً، تقنیات التشیید التي ینبغي أن تقبلھا األط

متطابقة مع تلك األحكام. وتعین ھذه المذكرات أیضاً، حیثما كان ذلك 
 مالئماً، ما ھي تقنیات التشیید التي ال تتطابق مع ھذه األحكام،

وتتیح المذكرات التفسیریة وسیلة لتطبیق أحكام ھذه االتفاقیة وأحكام  ‘4‘
تكنولوجیا والمتطلبات مرفقاتھا بحیث تأخذ في االعتبار تطور ال

 االقتصادیة.

 
 مالحظة:

موضوعة مع األحكام المتعلقة بھا.  6المذكرات التفسیریة الواردة في المرفق {
 }والرسوم التوضیحیة المتعلقة بالمذكرات التفسیریة واردة في ھذا المرفق
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 1الرسم التوضیحي رقم 
 ت التي تضممثال لمفصلة وجھاز إغالق جمركي محكم على أبواب المركبا

 مقصورات شحن معزولة بغالف
 

 

 جھاز الختم الجمركي

 بــاب
 جزء االرتكاز
 ُجلبة االرتكاز

مار مسمار ملولب أو مسمار قالووظ أو مس
 برشمة أو مثلھ لتثبیت جزء االرتكاز

 مادة عازلة

 رأس مسمار قالووظ المستخدم للتثبیــت
 مشّوه تماماً بواسطــة اللحــام. ال یمكــن
 الوصول إلیھ عندما یكون الباب مختوماً 

 رافعة
 ثقوب من أجل األختام الجمركیة
 لوحة خلفیة
 رأس المسمار الملولـب أو مسمـــار قالووظ
 المستخدم للتثبیت مشّوه تماماً بواسطة اللحام

 لوحة معدنیة ملولبة من الداخل

 مفصلة

رأس مسمــار 
ملولــــب أو مسمار 
قالووظ ملحوم تماماً 

ه تماماً   ومشوَّ

 لوحة معدنیة ملولبة من الداخل

 نصل المفصلة



 - 194 - الدولي البري النقل إتفاقیة 6 المرفق

 (أ)1الرسم التوضیحي رقم 
 مثال لمفصلة ال تحتاج إلى وقایة خاصة لمسمار المفصلة

تتطابق المفصلة المبینة أدناه مع االشتراطات الواردة في الجملة الثانیة في الفقرة (ب) من المذكرة 
ة یجعل أیة وقایة خاصة للمسمار غیر ضروریة، إذ إن (ب). فتصمیم الشریط ولوحة المفصل1-2-2التفسیریة 

مساند الشریط تمتد وراء أطرف لوحة المفصلة. وبالتالي تمنع ھذه المساند فتح باب اإلغالق الجمركي المحكم 
 على الجانب المجھز بمفصالت دون ترك آثار واضحة بجالء، حتى ولو أُزیل المسمار المنعدم الوقایة.

 
 
 
 

 أطراف لوحة المفصلة

 مسمار

 مسندان

 شریط

 شریط

 مسمار
 مسندان
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 2ي رقم الرسم التوضیح
 مركبة مغلفة ذات حلقات منـزلقة

 
 

 

 سم 60

 حلقة ذات طوقین

 قضیب معدني

 حلقة بدیلة ذات
 قضیب مركزي

 سلك ربط

 البدیل الثاني

 البدیل األول

 نقاط وصل القضبان

 سم 60
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 (أ)2الرسم التوضیحي رقم 
 )"D"مثال لحلقة دوارة (حلقة 

 
 

 مسمار برشمة

 'D'الطــرف المفلطـــح (المبرشم) لحلقة 

 'D'حلقة دّوارة بشكل 

 كتیفة تثبیت

 غطاء النابض

 نابض

 حلقــة جلدیـة إلحكام الربط
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 3الرسم التوضیحي رقم 
 مثال لجھاز مخصص لربط أغلفة المركبة بإحكام

 3(أ) من المادة 11یستوفي الجھاز المبین أدناه االشتراطات الواردة في الجزء األخیر من الفقرة 
 .2بالمرفق  3(ب) من المادة 6(أ) و6كما یستوفي االشتراطات الواردة في الفقرتین  2رفق بالم
 }1994أول تشرین األول/أكتوبر ، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.17 التعدیل{

 

 جـدار

 غـالف

 حبل لربط الغالف

 حلقة تثبیت

 عروتان

 قضیب معدني مبرشم

 جزء من الغالف
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 4الرسم التوضیحي رقم 
 جھاز لربط األغلفة

 
 
 
 

 األرضیة عارضة حدیدیة 

 حلقة تثبیت

 حبل ربط

 .3(أ) من المادة 6، الفقرة الفرعیة 2رفق یستوفي الجھاز المبین أدناه االشتراطات الواردة في الم

 الغالف

 األرضیة

 الغالف

 سلك ختم

 حلقة تثبیت
 عارضة حدیدیة

 

 تعلیق

(أ) 6الرسم التوضیحي أدناه مثال لجھاز لربط أغلفة المركبات وفقاً للفقرتین 
 .2بالمرفق  3(ب) من المادة 6و
 TRANS/WP.30/147}الوثیقة من  32الفقرة {
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 5الرسم التوضیحي رقم 
 ل من داخل كیان باب معزولمثال لجھاز ربط محكم مدخ

 
 
 

 منظر من طرف الباب

 1-5الرسم التوضیحي رقم 

 انظر الرسم التوضیحي
 انظر الرسم التوضیحي 2-5رقم 

 3-5رقم 

 قضیب إقفال

 مفصلة

 خشب

 مطاطیةشریحة 
 مانعة للتسرب

 ُجلبة تثبیت

 مسمار (دبوس) ربط

 لوح معدني

 عازل َرَغوي

 سرج من أجل
 قضیب اإلقفال

 غشاء خارجي

 عازل خشبي

 يلوح معدن

 عازل َرَغوي غشاء داخلي

مسمار (دبوس) 
 

 ُجلبة تثبیت

 قضیب إقفال

 2-5الرسم التوضیحي رقم 

 2-5الرسم التوضیحي رقم 
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 7المرفق 
  

 في ما یتعلق بالتصدیق على الحاویات

 الجزء األول

 الئحة بشأن الشروط التقنیة القابلة للتطبیق على الحاویات التي

 یمكن قبولھا ألغراض النقل الدولي بموجب ختم جمركي

 مذكرات تفسیریة

رات التفسیریة للمرفق بعد إجراء جمیع التغییرات الضروریة، تنطبق المذك
بھذه االتفاقیة على الحاویات المصدق علیھا  6المبینة بوضوح في المرفق  2

 ألغراض النقل بموجب ختم جمركي من أجل تطبیق ھذه االتفاقیة.

 1المادة 

 المبادئ األساسیة

ال یجوز منح التصدیق ألغراض النقل الدولي بموجب ختم جمركي، إال للحاویات 
 ھزة بطریقة تكفل ما یلي:المشیدة والمج

أنھ ال یمكن أن تزال أیة بضائع من جزء الحاویة المغلق بإحكام أو إدخالھا فیھ دون ترك  (أ)
 آثار مرئیة للعیان ناتجة عن عبث، أو دون كسر الختم الجمركي؛

 أن األختام الجمركیة یمكن ختمھا علیھا بسھولة وفاعلیة؛ (ب)

 مكن إخفاء بضائع فیھا؛أنھا ال تحوي مساحات مخبأة ی (ج)

أن جمیع المساحات القادرة على احتواء البضائع یمكن الوصول إلیھا بسھولة ألغراض  (د)
 التفتیش الجمركي.
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 1تعلیق على المادة 

 وضع عالمات على الحاویات

یجوز السماح بوجود صور زیتیة ورسوم منقولة إلى الحاویة باالحتكاك وعالمات 
عھا من جدران أو أغلفة الحاویات، إذا لم تكن تحجب أخرى مماثلة ال یمكن نز

ھیكل الجدار أو الغالف الذي یجب أن یكون مرئیاً بوضوح مع ذلك. وال یجوز 
على أیة حال السماح بوجود ملصقات أو عالمات أخرى مماثلة یمكن أن تخفي 

 فتحات في الحاویة.
ثیقة من الو 35؛ الفقرة TRANS/GE.30/57من الوثیقة  45الفقرة {

TRANS/WP.30/141 الوارد في الوثیقة  3؛ المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/31 

 2المادة 

 ھیكل الحاویات

 من ھذه الالئحة: 1للوفاء بمتطلبات المادة  -1

سیجري تجمیع األجزاء المكونة للحاویة (الجوانب واألرضیة واألبواب والسقف  (أ)
اسطة أجھزة ال یمكن إزالتھا أو تبدیلھا واألعمدة واألُطر والقطع المستعرضة إلخ) إما بو

من الخارج بدون ترك آثار مرئیة أو بأسالیب تؤدي إلى ھیكل ال یمكن تعدیلھ بدون ترك 
آثار مرئیة. وحینما تكون الجوانب واألرضیة واألبواب والسقف مصنوعة من مختلف 

 ة كافیة؛المكونات، فإنھ یجب أن تفي ھذه المكونات بنفس المتطلبات وتكون ذات قو

وسیجري تزوید األبواب وأجھزة اإلغالق األخرى (بما في ذلك أغطیة المحابس وفتحات  (ب)
الدخول والحوافي إلخ) بجھاز یمكن ختمھ باألختام الجمركیة. ویجب أن یكون ھذا 
الجھاز بشكل لیس من الممكن إزالتھ أو تبدیلھ من خارج الحاویة بدون ترك آثار مرئیة، 

و جھاز الربط دون كسر األختام الجمركیة. ویجب تزوید ھذا الجھاز أو فتح الباب أ
 بوقایة كافیة. ویجوز السماح بسقوف للفتح؛
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 2(ب) من المادة 1تعلیق على الفقرة 

 وقایة األختام الجمركیة على الحاویات

نظراً ألن االتفاقیة ال تنص على أیة متطلبات معینة فیما یتعلق بالوسائل الكفیلة 
الختم الجمركي، یكون ھناك اختیار إما حمایة الختم بتغطیتھ بجھاز بحمایة 

 خاص، أو صنع الباب بشكل یستبعد أي خطر من إتالف الختم باالرتطام.
 TRANS/GE.30/17}من الوثیقة  93الفقرة {

ینبغي تزوید الفتحات المخصصة للتھویة والتصریف بجھاز یمنع الوصول إلى داخل  (ج)
یكون ھذا الجھاز بشكل لیس من الممكن إزالتھ أو تبدیلھ من خارج الحاویة. ویجب أن 

 الحاویة دون ترك آثار مرئیة.

 2(ج) من المادة 1تعلیق على الفقرة 

 فتحات التھویة في الحاویات

مللیمتر، فإنھ  400مع أن فتحات التھویة ال ینبغي من حیث المبدأ أن تتجاوز 
بجمیع المتطلبات األخرى، أن تمنح  یجوز ألیة إدارة مختصة، في حالة الوفاء

 مللیمتر في حالة تقدیم مثل ھذه الفتحة إلیھا. 400تصدیقھا على فتحة أكبر من 
من الوثیقة  37و 36؛ الفقرتان TRANS/GE.30/14من الوثیقة  102الفقرة {

{TRANS/WP.30/143 

نة للحاویة (ج) من ھذه الالئحة، یجوز السماح بأجزا1المادة  بأحكامدون اإلخالل  -2 ء مكوِّ
یتحتم علیھا ألسباب عملیة أن تحوي مساحات فارغة (مثال بین قسمي جدار مزدوج)، ومن أجل 

 منع استعمال ھذه الفتحات المذكورة إلخفاء بضائع:

ستكون البطانة الداخلیة للحاویة، حیث تغطي االرتفاع الكامل من األرضیة إلى  ‘1‘
غ بینھا وبین الجدار الخارجي مغلق السقف، أو في حاالت أخرى حیث الفرا

 تماماً، مثبتة بشكل یمنع إزالتھا أو تبدیلھا دون ترك آثار مرئیة،
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أما حیث تكون البطانة أقل من االرتفاع الكامل والفراغات بینھا وبین الجدار  ‘2‘
الخارجي لیست مغلقة تماماً، وفي جمیع الحاالت األخرى حیث تحدث فراغات 

ینبغي إبقاء عدد مثل ھذه الفراغات على أدنى حد ویكون  في كیان الحاویة،
 الوصول إلى ھذه الفراغات سھالً ألغراض التفتیش الجمركي.

، و دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.8التعدیل {
1987{ 

 2من المادة  2تعلیق على الفقرة 

 إزالة األجزاء الھیكلیة الدعامیة المجوفة

قاء عدد األجزاء الھیكلیة من الحاویات ذات الفراغات المطوقة، مثل ینبغي إب
الدعامات المجوفة، على أدنى حد، وإزالتھا بالتدریج في تصمیم حاویات جدیدة، 
وذلك باستخدام دعامات مفتوحة المظھر الجانبي حیثما أمكن. وإذا حدث، ألسباب 

من الحاویات، فإنھ یجوز  تشییدیة، استعمال فراغات مطوقة في األجزاء الھیكلیة
السماح بفتح ثقوب یقصد منھا تسھیل إجراء التفتیش الجمركي على األجزاء 

من النموذج الثاني أو  9المجوفة. وینبغي تدوین ثقوب التفتیش ھذه في إطار البند 
من النموذج الثالث من شھادة التصدیق على الحاویات (الجزء الثاني من  7البند 

 قیة).باالتفا 7المرفق 
الوارد في الوثیقة  7؛ المرفق TRANS/WP.30/151من الوثیقة  37-33الفقرات {

{TRANS/WP.30/AC.2/33 

یجوز السماح بنوافذ في األجزاء القابلة للفصل كما ھو مبین في المذكرة التفسیریة  -3
باالتفاقیة، بشرط أن تكون مصنوعة من مواد ذات قوة كافیة ولیس من الممكن  6للمرفق 

زالتھا أو تبدیلھا من الخارج دون ترك آثار واضحة بجالء. ومع ذلك یمكن السماح باستعمال إ
زجاج. ولكن إذا كان الزجاج المستعمل لیس زجاج األمان فإنھ یجب تزوید النوافذ بشبكة معدنیة 

مللیمترات. وال یسمح  10مثبتة لیس من الممكن إزالتھا من الخارج، وال تتجاوز فتحات الشبكة 
من االتفاقیة، في غیر األجزاء القابلة  ) (ھ1بفتح نوافذ في الحاویات كما ھو موضح في المادة 

 باالتفاقیة. 6) للمرفق  (ھ1-0للفصل حسب المنصوص علیھ في المذكرة التفسیریة 
 }1994أول تشرین األول/أكتوبر ، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.17 التعدیل{
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 3المادة 

 ویات القابلة للطي أو التفكیكالحا

من ھذه الالئحة.  2و 1ستكون الحاویات القابلة للطي أو التفكیك خاضعة ألحكام المادتین 
ھذا باإلضافة إلى أنھا ستكون مزودة بجھاز رابط یغلق مختلف األجزاء مع بضعھا ما أن یتم 

مھ من الجمارك إذا كان قائماً تشیید الحاویة. ویجب أن یكون ھذا الجھاز الرابط برتاج قابالً لخت
 على السطح الخارجي من الحاویة حین تشییدھا.

 4المادة 

 الحاویات المغلفة

من ھذه الالئحة على الحاویات المغلفة حیثما كان  3و 2و 1سیجري تطبیق أحكام المواد  -1
 .ھذا التطبیق ممكناً. ھذا باإلضافة إلى أن ھذه الحاویات ستمتثل ألحكام ھذه المادة

وسیكون الغالف مصنوعاً من قماش القنب القوي أو من قماش مغطى بالبالستیك أو  -2
معالج بالمطاط وذو قوة كافیة وغیر قابل لالمتطاط. وسیكون في حالة جیدة وتھیئة تجعل من 

 المستحیل، بعد تثبیت جھاز اإلغالق، الوصول إلى الشحنة دون ترك آثار مرئیة بجالء.

مكوناً من عدة قطع، فسوف یجري طي أطرافھا في بعضھا وخیاطتھا إذا كان الغالف  -3
مللیمتراً. وستكون الدرزتان مدروزتین كما ھو مبین  15معاً بدرزتین بینھما مسافة ال تقل عن 

الملحق بھذه الالئحة. ولكن إذا تبین في حالة بعض أجزاء الغالف  1في الرسم التوضیحي رقم 
كان المدعمة، أنھ ال یمكن تجمیع القطع بتلك الطریقة فإنھ یكفي طي (مثل األطراف المتدلیة واألر

الملحق بھذه  2طرف الجزء العلوي وخیاطة الدرزتین كما ھو مبین في الرسم التوضیحي رقم 
الالئحة. وستكون إحدى الدرزتین مرئیة من الداخل فقط وسیكون الخیط المستعمل لتلك الدرزة 

غالف ذاتھ وعن لون الخیط المستعمل للدرزة األخرى. من لون مختلف بوضوح عن لون ال
 وستكون خیاطة الدرزتین منجزة بماكینة خیاطة.
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إذا كان الغالف مصنوعاً من قماش مغطى بالبالستیك ومكونا من عدة قطع، فإنھ یجوز  -4
الملحق بھذه  3كبدیل لحامھا مع بعضھا البعض على النحو المبین في الرسم التوضیحي رقم 

مللیمتراً. وسیجري دمج القطع مع  15ئحة. وسوف تتداخل أطراف القطع بما ال یقل عن الال
بعضھا بصھرھا فوق عرض التداخل بكاملھ. وستجري تغطیة طرف الغالف الخارجي بشریط من 

مللیمترات یتم لصقھ بعملیة اللحام ذاتھا. وسیكون لشریط  3البالستیك ال یقل عرضھ عن 
مترات على كل من جانبیھ، نقش بارز منتظم واضح المعالم مطبوعاً مللی 3البالستیك وعرض 

علیھ. وستكون القطع ملحومة بطریقة تحول دون فصلھا وإعادة وصلھا دون ترك آثار واضحة 
 بجالء.

 4من المادة  4تعلیقات على الفقرة 

 شریط من البالستیك

ركي. إن االشتراط الخاص بشریط البالستیك ضروري ألغراض األمان الجم
 وبالتالي ال یسمح باالستغناء عنھ.

من الوثیقة  35؛ الفقرة TRANS/GE.30/17من الوثیقة  99الفقرة {
TRANS/WP.30/141 الوارد في الوثیقة  3؛ المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/31 

 تداخل أطراف قطع الغالف

مللیمتراً یكون كافیاً  15مع أن تداخل أطراف قطع الغالف بما ال یقل عن 
مللیمتراً فأكثر وقد  20راض األمان الجمركي، فإنھ یجوز قبول تداخل یبلغ ألغ

 یكون ضروریاً ألسباب تقنیة رھناً بنوع قماش الغالف والتصاقھ.
الوارد في الوثیقة  6المرفق  ؛TRANS/WP.30/162من الوثیقة  65و 64الفقرتان {

{TRANS/WP.30/AC.2/37 

 طرق لحام قطع الغالف

الغالف المعترف بھا باعتبارھا ذات أمان جمركي إذا طبقت  إن طرق لحام قطع
باالتفاقیة، تشمل "طریقة الدمج بالصھر"، حیث یجري  2وفقاً ألحكام المرفق 

دمجھا بصھرھا باستعمال درجات حرارة عالیة و"طریقة الذبذبة العالیة" حیث 
 یجري لحام قطع األغلفة باستعمال درجات ذبذبة عالیة وضغط عال.

الوارد في الوثیقة  6؛ المرفق  TRANS/WP.30/162من الوثیقة  65و 64فقرتان ال{ 
{TRANS/WP.30/AC.2/37 
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الملحق  4ستجري اإلصالحات وفقاً للطریقة الوارد وصفھا في الرسم التوضیحي رقم  -5
بھذه الالئحة. وستكون األطراف مطویة في بعضھا البعض. وتتم خیاطتھا معاً بدرزتین بینھما 

مللیمتراً على األقل. وسیكون لون الخیط المرئي من الداخل مختلفاً عن لون الخیط المرئي  15
من الخارج وعن لون الغالف ذاتھ. وستتم خیاطة جمیع الدرزات بماكینة الخیاطة. وحینما یجري 
إصالح غالف متلف قرب األطراف بتبدیل الجزء التالف برقعة، فإنھ من الممكن أیضاً وضع 

الملحق بھذه الالئحة.  1من ھذه المادة والرسم التوضیحي رقم  3فقاً ألحكام الفقرة الدرزة و
ومن الممكن كبدیل إصالح األغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبالستیك وفقاً للطریقة الوارد 

من ھذه المادة. ولكن یجب في ھذه الحالة إلصاق شریط البالستیك على  4وصفھا في الفقرة 
 كلیھما مع تثبیت الرقعة على بطانة الغالف. جانبي الغالف

 }1987، و دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.8التعدیل {

 4من المادة  5تعلیقات على الفقرة 

 إصالح األغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبالستیك

ینیل المسال إن العملیة التالیة مسموح بھا إلصالح مثل ھذه األغلفة: یستعمل الق
تحت الضغط والحرارة لتثبیت القطعة على الغالف بالذوبان. ومن الواضح الجلي 
في مثل ھذه الحاالت أن شریط بالستیك مطبوع بنقش بارز سیجري إلصاقھ على 

 طرف القطعة على جانبي الغالف كلیھما.
من الوثیقة  33؛ الفقرة TRANS/GE.30/6 من الوثیقة 40الفقرة {

TRANS/GE.30/GRCC/4 من الوثیقة  35؛ الفقرةTRANS/WP.30/1413 المرفق ؛ 
 TRANS/WP.30/AC.2/31}الوارد في الوثیقة 

 شرائط من مادة عاكسة

إن استعمال شرائط من مادة عاكسة یمكن نزعھا وھي تغطي ھیكل أغلفة 
الحاویات مسموح بھ، على أیة حال، إذا كانت ملحومة تماماً على األغلفة 

قماش مغطى بالبالستیك ومثبتة وفقاً لالشتراطات الواردة في المصنوعة من 
باالتفاقیة (انظر الرسم التوضیحي رقم  2من المرفق  3من المادة  5الفقرة 

 أدناه).  9
 TRANS\WP.30/151}من الوثیقة  40الفقرة {
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ن یتعین تثبیت الغالف على الحاویة بما یضمن مراعاة الشروط الواردة في الفقرتی -6
الفرعیتین (أ) و(ب) من المادة األولى من ھذه اللوائح مراعاة كاملة. ویمكن استخدام أي من 

 األسالیب التالیة:

 یمكن تثبیت الغالف بواسطة: (أ)

 حلقات معدنیة مثبتة على الحاویات، ‘1‘

 عروات مفتوحة على طول حاشیة الغالف، ‘2‘

وتبقى مرئیة من الخارج بكامل وصلة إغالق تمر عبر الحلقات من فوق الغالف  ‘3‘
 طولھا.

ملیمتر على األقل  250وینبغي أن یغطي الغالف العناصر الصلبة من الحاویة لمسافة 
مقاسة من مركز حلقات التثبیت، ما لم یمنع تصمیم بناء الحاویة في حد ذاتھ من الوصول بأي 

 شكل إلى البضائع.

 4(أ) من المادة 6مذكرة توضیحیة بشأن الفقرة 

من الجزء الثالث یصف مثاالً لجھاز تثبیت  7لرسم التوضیحي الملحق بالمرفق ا
 األغلفة حول األركان المصبوبة للحاویات، والمقبولة لدى الجمارك.

عندما یتوجب تثبیت أحد أطراف الغالف بصورة دائمة على الحاویة، یتعین تجمیع  (ب)
 الطرفین بدون انقطاع وضمان تماسكھما بوسائل محكمة.

عند استخدام آلیة إلغالق الغالف یتعین وصل الغالف في وضعیة اإلغالق من خارج  (ج)
 المرفق بھذه اللوائح). 6الحاویة (انظر على سبیل المثال الرسم التوضیحي رقم 

 }1987، و دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.8التعدیل {

 ي مالئم (أعمدة وجوانب وأقواس وألواح إلخ).سیكون الغالف مسنوداً بإنشاء علو -7
 }1987، و دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.8التعدیل {
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 4من المادة  7تعلیق على الفقرة 

 دعامات لألغلفة

في بعض األحیان تكون األعمدة الداعمة للغالف مجوفة ومن الممكن استعمالھا 
لة دائماً للتفتیش كما ھو الحال بالنسبة لكثیر من كمخبأ. وھي على أیة حال قاب

 األجزاء األخرى. وتحت ھذه الظروف یجوز السماح باستعمال دعامات مجوفة.
من الوثیقة  101و 100؛ الفقرتان TRANS/GE.30/14من الوثیقة  90الفقرة {

TRANS/GE.30/12 من الوثیقة  41؛ الفقرةTRANS/GE.30/6 من الوثیقة  35؛ الفقرة
TRANS/WP.30.141 بالوثیقة  3؛ المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/31 

مللیمتر. ویجوز على  200لن تتجاوز المسافات بین الحلقات والمسافات بین العروات  -8
مللیمتر بین الحلقات والعروات  300أیة حال أن تكون المسافات أكبر من ذلك. ولكن لن تتجاوز 

الحاویة والغالف بشكل یمنع كل وصول إلى داخل  على كل من جانبي العمود إذا كان تشیید
 الحاویة. وتكون العروات مدعمة.

 }1987، و دخل حیز النفاذ في أول آب/ أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.8التعدیل {

 ُتستخدم أدوات الربط التالیة: -9

 مللیمترات، أو 3حبال من السلك الفوالذي ال یقل قطرھا عن  (أ)

ملیمترات ومغطاة بكساء  8ھندي أو قنب السیزال ال یقل قطرھا عن حبال من القنب ال (ب)
 في غالف شفاف من بالستیك غیر قابل للتمطط؛ أو

حبال تتكون من مجموعات من األلیاف البصریة الملفوفة في غالف فوالذي ملوي  (ج)
 ملفوف في غالف شفاف من بالستیك غیر قابل للتمطط؛ أو

حاط بما ال یقل عن أربع جدائل من أسالك الفوالذ ال غیر حبال تتكون من لب نسیجي م (د)
ملیمترات (دون حساب الغالف  3تغطي اللب بالكامل، شریطة أن ال یقل قطر الحبال عن 

 الشفاف إن وجد).

(أ) أو (د) من ھذه المادة أن تكون الحبال ملفوفة في غطاء شفاف  9ویمكن وفقاً للفقرة 
 من بالستیك غیر قابل للتمطط.
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أما في الحاالت التي تحتم تثبیت الغالف على اإلطار في جھاز تشیید متطابق في النواحي 
(أ) من ھذه المادة، فإنھ یمكن استعمال سیر جلدي كأداة ربط (وھناك 6األخرى مع أحكام الفقرة 

الملحق بھذا المرفق). ویجب  7مثال لجھاز تشیید من ھذا النوع مبین في الرسم التوضیحي رقم 
) فیما یتعلق بمادة صنعھ 3(أ)(11یتطابق السیر الجلدي مع المتطلبات المشترطة في الفقرة أن 

 وأبعاده وشكلھ.
 ؛1989، و دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس ECE/TRANS/17/Amend.11 التعدیل{

 ؛ 1994أول تشرین األول/أكتوبر ، وقد دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.17 التعدیل
 }2005تشرین األول/أكتوبر  أول، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.25دیل التع

 4من المادة  9تعلیق على الفقرة 

 استعمال سیور جلدیة

من الممكن في ھذا الجھاز الالحق استعمال حبل مكون من قطعتین بدالً من سیر 
 جلدي.

 وثیقةمن ال 34، الفقرة TRANS/WP.30/125من الوثیقة  33الفقرة {
232ECE/TRANS/WP.30/ من الوثیقة  24الفقرة  والمرفق؛

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91 { 

سیكون كل حبل كامالً في قطعة واحدة ولھ قطعة طرفیة معدنیة على كل من طرفیھ.  -10
وستشمل أداة ربط كل قطعة طرفیة معدنیة برشام مجوف یمر خالل الحبل لكي یسمح بإدخال 

الجمركي. وسیبقى الحبل مرئیاً على كل من جانبي البرشام المجوف لكي خیط أو شریط الختم 
الملحق بھذه  5یتسنى التأكد من أن الحبل كامل في قطعة واحدة (انظر الرسم التوضیحي رقم 

 اللوائح).

یجري وصل السطحین معاً عند الفتحات الموجودة في الغالف المستعملة للشحن  -11
 والتفریغ:

 الغالف تداخل مالئم. وأن یكونا مربوطین أیضاً بواسطة:سیكون لطرفي  (أ)

 من ھذه المادة، 4و 3رفرفة مخاطة أو ملحومة وفقاً للفقرتین  ‘1‘

من ھذه المادة، وتكون الحلقات  8حلقات وثقوب مستوفیة شروط الفقرة  ‘2‘
 مصنوعة من المعدن،
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ل لالمتطاط سیر جلدي مصنوع من مادة مالئمة وفي قطعة واحدة وغیر قاب ‘3‘
مللیمترات، یمر خالل الحلقات ویربط  3مللیمترا وسمك  20وبعرض ال یقل عن 

طرفي الغالف مع الرفرفة. وسیجري تثبیت السیر الجلدي داخل الغالف 
 وتزویده:

 من ھذه المادة؛ 9إما بثقب یستوعب الحبل المذكور في الفقرة  

من ھذه المادة، أو  6فقرة أو بثقب یمكن وصلھ إلى حلقة معدنیة مذكورة في ال 
 من ھذه المادة. 9تثبیتھ بحبل مذكور في الفقرة 

ولن تكون ھناك حاجة إلى رفرفة إذا جرى تركیب جھاز خاص، مثل لوح حاجز، یمنع 
الوصول إلى الحاویة دون ترك آثار مرئیة بوضوح، كما لن یشترط وجود رفرفة 

افة رفرفة للحاویات ذات األغلفة للحاویات ذات الغالف المنزلق. وال یلزم كذلك إض
 المنزلقة.

 ؛1992و دخل حیز النفاذ في أول آب/أغسطس  ،.14ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {
 }2001حزیران/یونیھ  12و دخل حیز النفاذ في  ،ECE/ TRANS/17/Amend.20التعدیل 

ة مغلقة جھاز إغالق خاص یربـط أطـراف الغالف مغلقـة بإحكام حینما تكون الحاوی (ب)
ومختومة. وسیكون ھذا الجھاز مزوداً بفتحة تمر خاللھا حلقة معدنیة مذكورة في 

من ھذه المادة. وھذا  9من ھذه المادة ویجري التثبیت بحبل مذكور في الفقرة  6الفقرة 
 الملحق بھذا المرفق. 8الجھاز موصوف في الرسم التوضیحي رقم 

 }1992حیز النفاذ في أول آب/أغسطس و دخل  ،.14ECE/TRANS/17/Amendالتعدیل {

أما عالمات الھویة، التي یجب أن تظھر على الحاویة، ولوحة التصدیق المنصوص  -12
 علیھا في الجزء الثاني من ھذا المرفق، فلن یغطیھما الغالف مھما كانت الظروف.

 5المادة 

 الحاویات ذات األغلفة المنزلقة

ھذه الالئحة على الحاویات ذات األغلفة المنزلقة،  من 4و 3و 2و 1تنطبق أحكام المواد  -1
 حیثما كان ھذا التطبیق ممكناً. وباإلضافة إلى ذلك، تمتثل ھذه الحاویات ألحكام ھذه المادة.
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تستوفي األغلفة المنزلقة واألرضیة واألبواب وسائر األجزاء المكونة للحاویة إما  -2
من ھذه الالئحة وإما االشتراطات  4من المادة  11و 9و 8و 6االشتراطات الواردة في الفقرات 

 أدناه.‘ 6‘إلى ‘ 1‘المبینة في الفقرات الفرعیة 

یتم تجمیع األغلفة المنزلقة واألرضیة واألبواب وسائر األجزاء المكونة للحاویة  ‘1‘
 على نحو یتعذر معھ فتحھا أو إغالقھا دون ترك آثار واضحة.

لبة في أعلى الحاویة بمسافة ال تقل عن ربع یتداخل الغالف مع األجزاء الص ‘2‘
المسافة الفعلیة بین سیور الشد. ویتداخل الغالف مع األجزاء الصلبة في أسفل 

ملیمتر. ویجب أال تتجاوز الفتحة األفقیة بین  50الحاویة بمسافة ال تقل عن 
ملیمترات مقیسًة بالتعامد مع المحور  10الغطاء واألجزاء الصلبة من الحاویة 

 الطوالني للحاویة في أي مكان بعد إغالقھا وختمھا ألغراض جمركیة.

یتم تجمیع نظام توجیھ األغلفة المنزلقة واألجزاء المتحركة األخرى على نحو  ‘3‘
یتعذر معھ فتح أو إغالق األبواب واألجزاء المتحركة األخرى المغلقة والمختومة 

یتم تجمیع نظام توجیھ ألغراض جمركیة من الخارج دون ترك آثار واضحة. و
األغلفة المنزلقة واألجزاء المتحركة األخرى على نحو یستحیل معھ الوصول 
إلى الحاویة دون ترك آثار واضحة. ویرد وصف ھذا النظام في الرسم 

 الملحق بھذه الالئحة. 9التوضیحي رقم 

 یجب أال تتجاوز المسافة األفقیة بین الحلقات المستخدمة ألغراض جمركیة ‘4‘
ملیمتر. ولكن یجوز أن تكون  200والموجودة على األجزاء الصلبة من الحاویة 

المسافة الفاصلة بین الحلقات الموجودة على جانبي القائم أكبر من ذلك على أال 
ملیمتر إذا كان تصمیم الحاویة واألغلفة یمنع الوصول إلى الحاویة  300تتجاوز 

متثال للشروط المذكورة في الفقرة منعاً باتاً. وفي جمیع األحوال، یجب اال
 أعاله.‘ 2‘الفرعیة 

 ملیمتر. 600یجب أال تتجاوز المسافة بین سیور الشد  ‘5‘

یجب أن تستوفي األربطة المستخدمة في تثبیت األغلفة إلى األجزاء الصلبة من  ‘6‘
من ھذه  4من المادة  9الحاویة االشتراطات المنصوص علیھا في الفقرة 

 الالئحة."
 }2001حزیران/یونیھ  12و دخل حیز النفاذ في  ،ECE/ TRANS/17/Amend.20تعدیل ال{
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 1الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول 
 أغلفة مصنوعة من عدة قطع

 

 درزة
 

(خیط ذو لون مختلف عن لون الغالف 
 لدرزة األخرى)وعن لون ا

خیط ال یمكن رؤیتھ إال من الداخل 
وذو لون مختلف عن لون الدرزة 
 وعن لون الدرزة األخرى

 درزة

 منظر داخلي

  'أ -المقطع أ 
 درزة مسطحة مزدوجة

 درزة

 أ 'أ 

 أ 'أ 

مم على  15
 األقل

 منظر خارجي
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 2الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول 
 أغلفة مصنوعة من عدة قطع

 
 

 

 .2من المرفق  3من المادة  3اء وفقاً ألحكام الفقرة یبین ھذا الرسم التوضیحي الجزء العلوي المطوي من الغط  /∗

خیط ال یمكن رؤیتھ إال من الداخل 
وذو لون مختلف عن لون الغالف 

 وعن لون الدرزة األخرى

 درزة ركنیة

 'أ 

 أ

 'أ 

 أ

 درزة

 درزة

 منظر داخلي
درزة (خیط ذو لون مختلف عن لون 

 وعن لون الدرزة األخرى)الغالف 

 حوالي 
 مم 40

 /∗  'أ  -المقطع أ 

 منظر خارجي
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 التعلیق

ة قطع مخاطة مع "أغطیة مصنوعة من عد 2(أ) بالمرفق 2الرسم التوضیحي 
كمثال للطریقة المصدق علیھا لخیاطة األعمدة  7بعضھا" منسوخ ھنا في المرفق 

 الركنیة وفقاً للمذكرة أعاله
 TRANS/WP.30/147}من الوثیقة  32الفقرة {

 
 

 .2من المرفق  3من المادة  3یبین ھذا الرسم التوضیحي الجزء العلوي المطوي من الغطاء وفقاً ألحكام الفقرة   /∗

 درزة ركنیة

 درزة

 درزة (خیط ذو لون مختلف عن لون
 الغالف وعن لون الدرزة األخرى)

خیط ال یمكن رؤیتھ 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 
 مم 40
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 3الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول 
 أغلفة مصنوعة من عدة قطع

 

 

 'أ  -المقطع أ 

 أ 'أ 

 مم 13
 

 مم 3
 

 مم 3
 

 مم 7

 َسیر من مادة بالستیكیة

األرقام المشار إلیھا ھي 
 مم 15 بالمیلیمتر

 منظر داخلي

 منظر خارجي
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 4الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول 
 میم الغالفتر

 

 .یكون لون الخیوط المرئیة من الداخل مختلفاً عن لون الخیوط المرئیة من الخارج وعن لون الغطاء  /∗

 ليالوجھ الداخ

 الوجھ الخارجي

 أ 'أ  درزات

  درزات/∗

مم  15
 على األقل

  'أ  -المقطع أ  أ 'أ 

 منظر داخلي

 منظر خارجي
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 5الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول 
 عینة من القطعة الطرفیة

 

مسمار برشمة مجّوف لتمریر خیط أو 
شریط الختم الجمركي (الحد األدنى 

مم، الحد األدنى  3لعرض الثقب: 
 مم) 11لطولھ: 

 ر برشمة صلبةمسما

 قطعة طرفیة من
 المعدن الصلب

 حبـل

 غمد بالستیكي شفاف

 ثقب یغلق من قبل الناقل
 منظر جانبي: المؤخرة -2

 منظر جانبي: المقدمة -1
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 6الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول 
 مثال لجھاز إغالق الغالف

 

 الوصف
احدة على كل نھایة ھذا الجھاز إلغالق الغالف مقبول بشرط أن یكون مزوداً بما ال یقل عن حلقة معدنیة و

باب. والفتحات التي تمر من خاللھا الحلقة بیضاویة الشكل وذات حجم یكفي فقط لمجرد السماح بمرور 
الحلقة من خاللھ. وال یكون الجزء المرئي من الحلقة بارزاً إلى أكثر من ضعف الحد األقصى لسمك حبل 

 الربط حینما یكون الجھاز مغلقاً.

  (1)                                   (2)                                  (3) 
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 7الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول 
 مثال لألغلفة المثبتة إلى إطارات ذات شكل خاص

 
 
 

 الوصف
ھذا الجھاز المخصص لربط الغالف على المركبة مقبول بشرط أن تكون الحلقات مدخلة في المظھر الجانبي 
وال تبرز إلى أكثر من الحد األقصى لعمق المظھر الجانبي. ویكون عرض المظھر الجانبي ضیقاً إلى أقصى 

 ممكن. حد

 ألف

 'ألف

 'ألف  -المقطع ألف 

 عروة

 حلقة َسیر إطـار

 إطار

 المظھر الجانبي

 غالف
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 8الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول 
 جھاز إغالق الغالف عند الفتحات الخاصة بالشحن والتفریغ

 }الوصف على الصفحة التالیة{
 

 2-8الرسم التوضيحي رقم 
 1-8الرسم التوضيحي رقم 

 4-8م الرسم التوضيحي رق
 3-8الرسم التوضيحي رقم 

 3-8الرسم التوضيحي رقم  1-8الرسم التوضيحي رقم 

 2-8الرسم التوضيحي رقم  4-8الرسم التوضيحي رقم 

 الغالف وشريط من البالستيك

 حاشية مع حبل

 الغالف مظهر جانبــي لإلقفال

 مظهر جانبــي للحاشية حيــِز
 لقضيب اإلقفال

 ظر جانيبمن منظر أمامي

 منظر علوي

 قضيب اإلقفال

 حلقة وعروة

 برمشة ارممس برمشة مسمار

 مفصلة

 الغالف

 حبل الربط

 برمشة مسمار برمشة مسمار

صفيحة 
 معدنية

 غطـاء شفاف

 منظر داخلي منظر خارجي
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 الوصف

في ھذا الجھاز المخصص لإلغالق یجري الربط بین الطرفین على الفتحات في الغالف 
المستعملة للشحن والتفریغ والتحامھما معاً بواسطة قضیب إغالق من األلمنیوم. وفتحات الغالف 

). وذلك یجعل 1–8ة بحاشیة فوق كامل طولھا المغطى لحبل (انظر الرسم التوضیحي رقم مزود
من المستحیل جذب الغالف إلى خارج جھاز قضیب اإلغالق. وسوف تكون الحاشیة قائمة على 

 باالتفاقیة. 2في المرفق  3من المادة  4الخارج وملحومة وفقاً للفقرة 

لمفتوحین على قضیب اإلغالق المصنوع من األلمنیوم: ویجري تمریر الطرفین في الجانبین ا
وإزالقھما في قناتین طولیتین متوازیتین ینبغي إغالقھما عند طرفھما األسفل. وحینما یكون 

 قضیب اإلغالق في وضعھ األعلى یتم التحام طرفي الغالف معاً.

الستیك مثبت وعند الطرف األعلى من الفتحة یتم وقف قضیب اإلغالق بغطاء شفاف من الب
). ویتكون قضیب اإلغالق من جزئین 2–8ببرشمة على الغالف (انظر الرسم التوضیحي رقم 

موصلین معاً بمفصلة مبرشمة إلتاحة الطي من أجل تسھیل التثبیت واإلزالة. ویجب أن تكون 
ھذه المفصلة مصممة بطریقة ال تسمح بإزالة المسمار الدوار ما أن یتم إغالق الجھاز (انظر 

 ).3–8الرسم التوضیحي رقم 

وعند الجزء األسفل من قضیب اإلغالق توجد فتحة تمر الحلقة من خاللھا. وھذه الفتحة بیضاویة 
). 4–8الشكل وذات حجم یكفي فقط إلتاحة مرور الحلقة من خاللھا (انظر الرسم التوضیحي رقم 

 تثبیت قضیب اإلغالق.وسیجري جذب حبل الربط للنقل البري الدولي من خالل ھذه الحلقة ل
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 9الرسم التوضیحي رقم  -الجزء األول  
 نموذج بناء حاویة ذات أغلفة منزلقة

 

 2-9الرسم التوضيحي رقم 
 

 تمرير الغالف وازدواج الطي في األعلى
 

 3-9الرسم التوضيحي رقم 
 

 ازدواج طي الغالف في األسفل

 مشّد السري
 سقف

 عارضة أفقية عليا
 شريط عارض

 دعامة عمودية

مشد الدعامة 
 العمودية

 غالف منزلق

ازدواجية طي 
الغالف ينبغي 
أال تقل عن ربع 
املسافة بني 
 سيور التثبيت

 جهاز التثبيت

 سري التثبيت

 دعامة عمودية
 

 عارضة أفقية سفلى

 ضة أفقية سفلىعار 

 أرضية مقصورة الشحن

 TIRكابل لوحة 

 حلقة العارضة األفقية السفلى

 غالف منزلق

إزدواجية طي 
الغالف  ينبغي أال 

 مم. 50تقل عن 

 عروة الستارة

 2-9الرسم التوضيحي رقم 
 

 مسافـة بین سیور التثبیت
حبل أو كابل 

 اإلغالق

 1-9الرسم التوضيحي رقم 
 3-9يحي رقم الرسم التوض

 سیر التثبیت

 شريط عارض

 حلقة التثبيت

 1-9الرسم التوضيحي رقم 

 أرضية مقصورة الشحن غالف

حبل أو كابل 
 اإلغالق
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 7المرفق 

 الجزء الثاني

 اإلجراءات الالزمة للتصدیق على الحاویات الممتثلة

 للشروط التقنیة المقررة في الجزء األول

 بصفة عامة

 ضائع بموجب ختم جمركي، إما:یجوز التصدیق على حاویات لتقوم بنقل الب -1

في مرحلة الصنع، حسب نوع التصمیم (اإلجراءات الالزمة للتصدیق في مرحلة  (أ)
 الصنع)؛ أو

في مرحلة تالیة للصنع، إما بصفة فردیة، أو بشأن عدد معین من حاویات ذات نوع  (ب)
 واحد (اإلجراءات الالزمة للتصدیق في مرحلة تالیة للصنع).

 ي الحالتین إلجراءات التصدیقأحكام مشتركة ف

على السلطة المختصة المسؤولة عن منح التصدیق أن تصدر إلى مقدم الطلب، بعد  -2
التصدیق، شھادة تصدیق صالحة، حسب الحالة، إما لصالح سلسلة غیر محدودة من الحاویات 

 ذات النوع المصدق علیھ، أو لصالح عدد معین من الحاویات.

یق أن یلصق لوحة تصدیق على الحاویة أو الحاویات المصدق على المنتفع بالتصد -3
 علیھا قبل استخدامھا لنقل البضائع بموجب ختم جمركي.

یتم إلصاق لوحة التصدیق بصفة دائمة وفي مكان مرئي بوضوح، ومجاور ألیة لوحة  -4
 تصدیق أخرى صادرة ألغراض رسمیة.
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 4تعلیقات على الفقرة 

 اإلصاق اللوحات المصدق علیھ

یستوفى استعمال غراء قوي یلصق لوحات تصدیق إلى الحاویات، مصنوعة من 
البالستیك، اشتراطات االتفاقیة، شریطة أن تكون لوحات التصدیق ملصقة بطریقة 
تحول دون إزالتھا بسھولة، وطالما یكون ھناك امتثال لالشتراطات الواردة في 

 باالتفاقیة. 7الجزء الثاني من المرفق 
 TRANS/GE.30/10}من الوثیقة  36و 35 الفقرتان{

 لوحة بیانات مجمعة

یجوز السماح باستعمال لوحة قاعدیة ملصقة بصفة مستدیمة وفي مكان مرئي 
بوضوح على الحاویة المصدق علیھا التي یمكن تجمیع لوحات التصدیق المطلوبة 

ھناك علیھا مع بعضھا وتركیبھا بطریقة تحول دون إزالتھا بسھولة، وذلك طالما 
 من االتفاقیة. 7امتثال لالشتراطات الواردة في الجزء الثاني من المرفق 

كما یجوز السماح باستعمال ملصقات بجانب لوحات التصدیق وباإلضافة إلیھا 
على الحاویة لتسھیل معرفة ھویة لوحات التصدیق لمتعھدي النقل، ولكن لن تعتبر 

 بأیة حال كبدیل للوحات التصدیق الموصوفة.
من الوثیقة  19-15 ؛ الفقراتTRANS/WP.30/133من الوثیقة  24-18لفقرات ا{

TRANS/WP.30/135 الوارد في الوثیقة  3؛ المرفق{TRANS/WP.30/AC.2/27 

بھذا  1المستنسخ في المرفق  1سوف تتخذ لوحة التصدیق المطابقة للنموذج رقم  -5
ر األمم المتحدة. وستكون مؤتم 10×20الجزء، شكل لوحة معدنیة ال یقل مقیاسھا عن 

الخصائص التفصیلیة التالیة مطبوعة أو منقوشة على اللوحة أو مبینة على سطحھا بأي شكل 
 آخر دائم ومقروء بوضوح باللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة على األقل:

 الكلمات "مصدق علیھا لتقوم بالنقل بموجب ختم جمركي"؛ (أ)

دیق، إما باالسم أو بعالمة ممیزة تبین بلد تسجیل تبیین البلد الذي منح فیھ التص (ب)
المركبات ذات المحركات في حركة المرور البري الدولیة، ورقم (باألرقام أو الحرف 

تعني "ھولندا، شھادة  "NL/26/73"إلخ)، شھادة التصدیق وتاریخ سنة إصدارھا (مثالً 
 ")؛1973صادرة في عام  26تصدیق رقم 
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 عین للحاویة من الصانع (رقم الصانع)؛الرقم المسلسل الم (ج)

 أرقام أو حروف ھویة نوع الحاویة إذا كان التصدیق علیھا حسب النوع. (د)

 (د)5مذكرة تفسیریة للفقرة 

في حالة حاویتین مغلفتین مصدق علیھما للقیام بالنقل بموجب أختام جمركیة، 
، مغطاة بغالف یكون قد تم وصلھما معاً بطریقة تجعلھما تشكالن حاویة واحدة

واحد ومستوفیة الشروط الالزمة للنقل بموجب ختم جمركي، فلن تكون ھناك 
 حاجة إلى إصدار شھادة تصدیق منفصلة أو لوحة تصدیق لھذا االزدواج.

إذا لم تعد الحاویة متطابقة مع الشروط التقنیة المقررة من أجل التصدیق، فإنھ یجب قبل  -6
أختام جمركیة، أن یعاد ترمیمھا إلى حالتھا التي بررت  استخدامھا لنقل البضائع بموجب

 التصدیق علیھا، لكي تتطابق مرة أخرى مع الشروط التقنیة المذكورة.

في حالة تغییر الخصائص األساسیة لحاویة، فسوف توقف تغطیتھا بالتصدیق، وتعید  -7
 موجب ختم جمركي.التصدیق علیھا السلطة المختصة قبل السماح باستخدامھا لنقل البضائع ب

 أحكام خاصة للتصدیق حسب التصمیم عند مرحلة الصنع

حینما تكون الحاویات مصنوعة حسب سلسلة النوع، فإنھ یجوز للصانع أن یقدم السلطة  -8
 المختصة التابعة لبلد الصنع یلتمس فیھ التصدیق حسب نوع التصمیم.
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 8تعلیق على الفقرة 

 إظافة إسم التعلیق

ال یسمح بالمزید من التفسیر  7 من الجزء الثاني من المرفق 8ة مع أن نص الفقر
فإن المشاكل المتعلقة بالتصدیق على الحاویات في بلد غیر بلد الصنع، من الممكن 

التي  7 من الجزء الثاني من المرفق 17-15حلھا بالتطبیق العملي ألحكام الفقرات 
 ة الصنع.تسمح بالتصدیق على الحاویات في مرحلة تالیة لمرحل

 TRANS/GE.30/43}من الوثیقة  27الفقرة {

یجب على الصانع أن یبین في طلبھ أرقام أو حروف الھویة التي یعینھا لنوع الحاویة  -9
 المتعلق بھا طلبھ التصدیق علیھا.

یجب أن یكون الطلب مصحوباً برسومات ومواصفات مفصلة لتصمیم نوع الحاویة  -10
 المطلوب التصدیق علیھا.

 یجب على الصانع تقدیم تعھد مكتوب بأنھ: -11

سیقدم إلى السلطة المختصة حاویات من النوع المعني الذي قد ترغب تلك السلطة في  (أ)
 فحصھ؛

سیسمح للسلطة المختصة بفحص المزید من الوحدات في أي وقت أثناء عملیة إنتاج  (ب)
 سلسلة النوع المعني؛

مھما كان مقداره في التصمیم أو المواصفات قبل  سیخطر السلطات المختصة بأي تغییر (ج)
 المضي قُدماً بھذا التغییر؛

سیضع عالمة على الحاویات في مكان مرئي بوضوح تبین، باإلضافة إلى العالمات  (د)
المطلوبة على لوحة التصدیق، أرقام أو حروف ھویة نوع التصمیم والرقم المسلسل 

 للحاویة في سلسلة النوع (رقم الصانع)؛

 سیحتفظ بسجل للحاویات المصنوعة حسب نوع التصمیم المصدق علیھ. (ه)

یجب على السلطة المختصة أن تبین ما ھي التغییرات، إن وجدت، التي یجب إجراؤھا  -12
 على نوع التصمیم المقترح لكي یتسنى منح التصدیق.
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لسلطة المختصة ال یجوز منح التصدیق على النوع حسب نوع التصمیم إال إذا اقتنعت ا -13
عن طریق فحص حاویة أو أكثر من حاویة مصنوعة حسب نوع التصمیم المعني، بأن الحاویات 

 من ذلك النوع متطابقة مع الشروط التقنیة المقررة في الجزء األول.

في حالة التصدیق على حاویة، ستصدر إلى مقدم الطلب شھادة تصدیق واحدة مطابقة  -14
بھذا الجزء، وصالح لجمیع الحاویات المصنوعة طبقاً  2في الملحق  للنموذج الثاني المستنسخ

لمواصفات النوع المصدق علیھ ھكذا. وستعطي ھذه الشھادة الصانع حق إلصاق لوحة تصدیق 
 من ھذا الجزء. 5بالشكل الموصوف في الفقرة 

 أحكام خاصة للتصدیق في مرحلة تالیة لمرحلة الصنع

تصدیق في مرحلة الصنع، یجوز للمالك أو المتعھد أو ممثل في حالة عدم تقدیم طلب لل -15
أي منھما أن یتقدم بطلب للتصدیق إلى السلطة المختصة التي یستطیع أن یقدم إلیھا الحاویة أو 

 الحاویات التي إلى التصدیق علیھا.

من ھذا الجزء أن یبین الرقم  15یجب على طلب التصدیق المقدم بموجب الفقرة  -16
 رقم الصانع) الذي یضعھ الصانع على كل حاویة.المسلسل (

حینما تتأكد السلطة المختصة، بعد فحص أكبر عدد من الحاویات تعتبره ضروریاً، من  -17
أن الحاویة أو الحاویات متطابقة مع الشروط التقنیة المبینة في الجزء األول، فإنھا ستصدر 

ملحق الثالث بھذا الجزء، تكون صالح شھادة تصدیق مطابقة للنموذج الثالث المستنسخ في ال
فحسب على عدد الحاویات المصدق علیھ. فھذه الشھادة التي ستحمل الرقم المسلسل للصانع أو 
األرقام المعینة للحاویة أو الحاویات المتعلقة بھا، ستعطي مقدم الطلب حق إلصاق لوحة 

 دق علیھا ھكذا.من ھذا الجزء، على كل حاویة مص 5التصدیق الموصوفة 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] 

 ...] /*[ نوعھا [رقم صنع الحاویة...]

 جدار الحاویة][
 لوح معدنـي][

 فقط في حالة المصادقة علیھا حسب نوع التصمیم.] /*[

ق علیھا لتقوم بالنقل بموجب ختم جمركي]  [مصدَّ

 ]مم أو أطول 200[

≥ 
10

0 
m

m
  

]
10

0
 

ل]
طو

و أ
م أ

م
 

 بالجزء الثاني 1الملحق 
 1النموذج رقم 

 لوحة التصدیق
 (النص اإلنكلیزي)
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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 الثاني 1الملحق 
 1النموذج رقم 

 لوحة التصدیق
 (النص الفرنسي)
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 بالجزء الثاني 2الملحق 
 النموذج الرقم الثاني

 
 االتفاقیة الجمركیة بشأن النقل البري الدولي للبضائع بموجب

 )1975بطاقات النقل البري الدولي (
 شھادة التصدیق حسب نوع التصمیم

 

  ............................................................................................................ /*رقم الشھادة -1

ھذه شھادة بأن نوع تصمیم الحاویة الوارد وصفھ أدناه قد تم التصدیق علیھ وأن الحاویات المصنوعة بھذا النوع  -2

 یمكن قبولھا لتقوم بنقل البضائع بموجب ختم جمركي.

  ............................................................................................................. نوع الحاویة -3

  ............................................................................................... رقم تعریف نوع التصمیم -4

  ....................................................................................... رقم تعریف الرسوم المعمول بھا -5

  .......................................................................................... رقم تعریف مواصفات التنظیم -6

  ............................................................................................................ الوزن الفارغ -7

  ............................................................................................. األبعاد الخارجیة بالسنتیمتر -8

  ................................................. الخصائص األساسیة للتشیید (طبیعة مادة القماش ونوع التشیید إلخ) -9

 ...........................................................................................................................  

 وعة طبقاً للرسوم والمواصفات المشار إلیھا أعاله.ھذه الشھادة صالحة لجمیع الحاویات المصن -10

  ............................................................................................................ أصدرت إلى  -11

 

 المرخص لھ بإلصاق لوحة تصدیق على كل حاویة من نوع التصمیم المصدق علیھ من صنعھ، 

 20 ......................................................... بتاریخ  ..................................................في 

 
  ............................................................................................................. من  

 

__________ 
(ب) في الجزء الثاني من  5ق (انظر الفقرة یرجى إدخال الحروف واألرقام التي ینبغي وضع عالماتھا علـى لوحـة التصدی  /*

 )1975باالتفاقیة الجمركیة بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي،  7المرفق 

 

 }مالحظة ھامة على الصفحة التالیة{

 (اسم الصانع وعنوانھ)

 (توقیع وختم اإلدارة أو المنظمة التي أصدرت الشھادة)

 (التاریخ) (المكان)
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 مالحظة ھامة
 باالتفاقیة الجمركیة بشأن النقل 7من الجزء الثاني من المرفق  7و 6(الفقرتان 

 )1975البري الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي 
 

 
إذا لم تعد الحاویة متطابقة مع الشروط التقنیة المقررة للتصدیق علیھا، فإنھ یجب قبل السماح  -6

باستعمالھا لنقل البضائع بموجب ختم جمركي، أن یعاد ترمیمھا إلى الحالة التي بررت التصدیق علیھا، 
 رة أخرى تلك الشروط التقنیة المذكورة.لكي تطابق م

 
في حالة تغییر الخصائص األساسیة لحاویة، فسوف توقف تغطیة ھذه الحاویة بالتصدیق علیھا،  -7

وال یسمح باستعمالھا ألغراض النقل البري الدولي للبضائع بموجب ختم جمركي، حتى تعید السلطة 
 المختصة التصدیق علیھا.
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 بالجزء الثاني 3ق الملح
 النموذج الرقم الثالث

 
 االتفاقیة الجمركیة بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب

 )1975بطاقات النقل البري الدولي (
 

 شھادة التصدیق
 الممنوحة في مرحلة تالیة للصنع

 

  ................................................................................................................ /*رقم الشھادة -1
 م بنقل البضائع بموجب حتم جمركي.ھذه شھادة بأن الحاویة (الحاویات) المعینة أدناه مصدق علیھا لتقو -2

  .................................................................................................... نوع الحاویة (الحاویات) -3

  .................................................................األرقام المسلسلة المعینة للحاویة (الحاویات) من البضائع -4

  ..............................................................................................................................  

  ................................................................................................................ الوزن الفارغ -5

  ................................................................................................. األبعاد الخارجیة بالسنتیمتر -6

  ........................................................... الخصائص األساسیة للھیكل (طبیعة المادة ونوع التشیید، إلخ) -7

  ..............................................................................................................................  

  ................................................................................................................ أصدرت إلى  -8

 

 وھو مرخص لھ بإلصاق لوحة تصدیق على الحاویة (الحاویات) المذكورة أعاله، 

 20 .................................................. بتاریخ  .................................................... في 

 

 .................................................................................................................. من 

  

___________ 
(ب) في الجزء الثاني من  5یرجى إدخال الحروف واألرقام التي ینبغي وضع عالماتھا علـى لوحـة التصدیق (انظر الفقرة   /*

 )1975لنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي، باالتفاقیة الجمركیة بشأن ا 7المرفق 
 

 }مالحظة ھامة على الصفحة التالیة{

 (اسم مقدم الطلب وعنوانھ)

 (توقیع وختم اإلدارة أو المنظمة التي أصدرت الشھادة)

 (التاریخ) (المكان)
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 مالحظة ھامة
 باالتفاقیة الجمركیة بشأن النقل 7من الجزء الثاني من المرفق  7و 6(الفقرتان 

 )1975البري الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي 
 

 
الحاویة متطابقة مع الشروط التقنیة المقررة للتصدیق علیھا، فإنھ یجب قبل السماح إذا لم تعد  -6

باستعمالھا لنقل البضائع بموجب ختم جمركي، أن یعاد ترمیمھا إلى الحالة التي بررت التصدیق علیھا، لكي 
 تطابق مرة أخرى تلك الشروط التقنیة المذكورة.

 
اویة، فسوف توقف تغطیة ھذه الحاویة بالتصدیق علیھا، في حالة تغییر الخصائص األساسیة لح -7

وال یسمح باستعمالھا ألغراض النقل البري الدولي للبضائع بموجب ختم جمركي، حتى تعید السلطة 
 المختصة التصدیق علیھا.
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 7المرفق 

 الجزء الثالث

 مذكرات تفسیریة

 مذكرات تفسیریة

المذكرات التفسیریة المبینة بوضوح في  بعد إجراء التغییرات الضروریة، تنطبق
بھذه االتفاقیة، على الحاویات المصدق علیھا لتقوم بالنقل بموجب ختم  6المرفق 

 جمركي ألغراض تطبیق االتفاقیة.
 
 

 مالحظة:

تم وضع المذكرات التفسیریة الواردة في الجزء الثالث، مع األحكام المتعلقة بھا. {
 }المتعلقة بالمذكرات التفسیریة في الجزء الثالثوقد أُدرجت الرسوم التوضیحیة 
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 7الرسوم التوضیحیة للمرفق 
 جھاز لتثبیت األغلفة حول األركان المصبوبة للحاویات

 
 

 

 ردة في الفقرة الفرعیة (أ)الجھاز المبین أدناه مستوفي االشتراطات الوا
 في الجزء األول. 4من المادة  6من الفقرة 

 تثبیت الغالف عند دعامة الركن

 غـالف السقف حبل تثبیت الغالف

 منظر قطاعـي
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 8المرفق 
  

 تشكیل ومھام اللجنة اإلداریة والمجلس التنفیذي للنقل البري
 /∗الدولي والنظام الداخلي لكل منھما 

 /∗ریة ونظامھا الداخليتشكیل ومھام اللجنة اإلدا

 1المادة 

 ستكون األطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة اإلداریة. ‘1‘

 52من المادة  1وقد تقرر أن اإلدارات المختصة التابعة للدول المشار إلیھا في الفقرة  ‘2‘
لة لمنظمات دولیة، یجوز لھا حضور  من ھذه االتفاقیة، والتي لیست أطرافاً متعاقدة أو ممثِّ

 ورات اللجنة بصفة مراقبة فیما یتعلق بالمسائل التي تھمھا.د

 ∗/مرة أخرى 1المادة 

 .59من المادة  2و 1ستنظر اللجنة في أي تعدیل مقترح على االتفاقیة وفقاً للفقرتین  -1

ستقوم اللجنة برصد تطبیق االتفاقیة وفحص أي إجراء تتخذه األطراف المتعاقدة  -2
 ولیة، بموجب االتفاقیة والتمشي معھا.والجمعیات والمنظمات الد

ستقوم اللجنة، عن طریق المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي، باإلشراف والتزوید  -3
 بالدعم في تطبیق االتفاقیة على المستویین الوطني والدولي.

 2المادة 

 سیقوم األمین العام لألمم المتحدة بتزوید اللجنة بخدمات األمانة.

                                                           
 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل  /∗  {
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 3المادة 

 وم اللجنة، في دورتھا األولى كل عام، بانتخاب رئیس ونائب للرئیس.ستق

 4المادة 

سیدعو األمین العام لألمم المتحدة إلى عقد اللجنة اإلداریة سنویاً تحت رعایة اللجنة 
االقتصادیة ألوروبا، وإلى عقدھا أیضاً بناء على طلب اإلدارات المختصة التابعة لم ال یقل عن 

 راف المتعاقدة.خمس دول من األط

 5المادة 

سوف تطرح المقترحات للتصویت. وسیكون لكل دولة من األطراف المتعاقدة الممثَّلة في 
الدورة، صوت واحد. وفیما عدا المقترحات المتعلقة بإدخال تعدیالت على ھذه االتفاقیة، ستعتمد 

ھا. أما التعدیالت اللجنة المقترحات األخرى بأغلبیة أصوات الدول الحاضرة المدلیة بأصوات
من ھذه  60و 59المقترح إدخالھا على ھذه االتفاقیة والقرارات المشار إلیھا في المادتین 

 االتفاقیة، فسوف یجري اعتمادھا بأغلبیة ثلثي أصوات الدول الحاضرة المدلیة بأصواتھا.

 6المادة 

كّون على إن المطلوب ألغراض اتخاذ القرارات ھو حضور نصاب قانوني في الجلسة یت
 األقل من ثلث الدول التي تكون من األطراف المتعاقدة.

 }1994حزیران/یونیھ  24؛ و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.16التعدیل {

 7المادة 

 یجب على اللجنة أن تعتمد تقریرھا قبل اختتام دورتھا.

 8المادة 

ام النظام الداخلي للجنة في حالة عدم وجود أحكام مالئمة في ھذا المرفق، تكون أحك
 األوروبیة االقتصادیة قابلة للتطبیق ما لم تقرر اللجنة خالل ذلك.
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 /∗تشكیل ومھام المجلس التنفیذي ونظامھ الداخلي

 ∗/9المادة 

 58یتكون المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي، الذي أنشأتھ اللجنة اإلداریة وفقاً للمادة  -1
أعضاء یجري اختیار كل منھم من مختلف األطراف المتعاقدة في  (مكررة ثالثاً)، من تسعة

 االتفاقیة. وسیحضر األمین العام للنقل البري الدولي دورات المجلس التنفیذي.

وستقوم اللجنة اإلداریة بانتخاب أعضاء المجلس التنفیذي بأغلبیة الحاضرین  -2
جلس مدة عامین. ومن الممكن المشاركین في التصویت. وتستغرق والیة كل عضو في ھذا الم

أن یعاد انتخاب ھؤالء األعضاء. كما ستقوم اللجنة اإلداریة بتعیین اختصاصات المجلس 
 التنفیذي.

 ∗/10المادة 

 سیقوم المجلس التنفیذي بالمھام التالیة:

اإلشراف على تطبیق االتفاقیة، بما في ذلك تنفیذ نظام الضمان، وإنجاز المھام التي  (أ)
 إلیھ اللجنة اإلداریة؛ عھدت بھا

اإلشراف على تنفیذ مركزیة الطباعة والتوزیع على الجمعیات التابعة لنظام بطاقات النقل  (ب)
 ؛6البري الدولي، وقد تقوم بذلك منظمة دولیة متفق علیھا حسب المشار إلیھ في المادة 

 ) (ب 10مذكرات تفسیریة للمادة 

مكرراً على مسؤولیات  2-6المذكرة التفسیریة للمادة  یسري االتفاق المشار إلیھ في ) (ب 8-10
المنظمة الدولیة أیضاً كما تم تحدیدھا في الفقرة الفرعیة (ب) من ھذه المادة في حالة قیام 
المنظمة الدولیة المشار إلیھا أعاله بطباعة وتوزیع بطاقات النقل البري الدولي بشكل 

 مركزي.
آب/أغسطس  12دخل حیز النفاذ في ، وECE/TRANS/17/Amend.27التعدیل {

2006{ 

تنسیق وتشجیع تبادل االستخبارات والمعلومات األخرى بین السلطات المختصة التابعة  (ج) 
 لألطراف المتعاقدة؛

                                                           
 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل  /∗  {
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تنسیق وتشجیع تبادل المعلومات بین السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة  (د)
 والجمعیات والمنظمات الدولیة؛

تسویة المنازعات بین األطراف المتعاقدة والجمعیات وشركات التأمین  تسھیل ) (ھ
 بشأن تسویة المنازعات؛ 57والمنظمات دون اإلخالل بالمادة 

دعم تدریب موظفي السلطات الجمركیة واألطراف األخرى المھتمة والمعنیة بنظام النقل  (و)
 البري الدولي؛

ف المتعاقدة بالمعلومات التي تقدمھا االحتفاظ بسجل مركزي بشأن تزوید األطرا (ز)
، عن جمیع القواعد واإلجراءات 6المنظمات الدولیة حسب المشار إلیھ في المادة 

المقررة بشأن إصدار بطاقات النقل البري الدولي من الجمعیات، بقدر ما ھـي متعلقة 
 ؛9بالحد األدنى من الشروط والمتطلبات المبینة بوضوح في المرفق 

 ر بطاقات النقل البري الدولي.رصد سع (ح)

 ∗/11المادة 

ستنعقد دورة للمجلس یدعو إلى عقدھا األمین العام للنقل البري الدولي، بناء على طلب  -1
 اللجنة اإلداریة أو طلب ما ال یقل عن ثالثة من أعضاء المجلس.

أي وسوف یبذل المجلس قصارى جھده في سبیل اتخاذ القرارات بتوافق جماعي في الر -2
وإذا لم یكن من الممكن التوصل إلى ھذا التوافق الجماعي في الرأي، فسوف تطرح القرارات 
للتصویت وُتتخذ بأغلبیة الحاضرین المدلین بأصواتھم. والمطلوب ھو نصاب قانوني من خمسة 

 أعضاء ألغراض اتخاذ القرارات. ولن یشارك األمین العام في التصویت.

 رئیس لھ واعتماد أیة قواعد إضافیة لنظامھ الداخلي.وسیقوم المجلس بانتخاب  -3

سیقدم المجلس تقریراً عن أنشطتھ، بما في ذلك تقدیم حسابات جرت مراجعتھا، إلى  -4
اللجنة اإلداریة مرة في العام على األقل، أو بناء على طلب ھذه اللجنة. وسیقوم رئیس المجلس 

 التنفیذي بتمثیل المجلس في اللجنة اإلداریة.

                                                           
 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل  /∗  {
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سینظر المجلس في أیة معلومات واستفسارات تقدمھا إلیھ اللجنة اإلداریة واألطراف  -5
المتعاقدة واألمین العام للنقل البري الدولي والجمعیات الوطنیة والمنظمات الدولیة المشار إلیھا 

من االتفاقیة. وسیكون لھذه المنظمات الدولیة الحق في حضور دورات المجلس  6في المادة 
ة مراقبة ما لم یقرر رئیس المجلس خالف ذلك. وإذا لزم األمر یجوز ألیة منظمة أخرى بصف

 حضور دورات المجلس بصفة مراقبة بناء على دعوة من رئیس المجلس.

 ∗/12المادة 

سیكون األمین العام للنقل البري الدولي عضواً في اللجنة االقتصادیة األوروبیة التابعة 
نفیذ قرارات المجلس التنفیذي في إطار اختصاصات ھذا المجلس. لألمم المتحدة وسیقوم بت

 وستساعد ھذا األمین العام أمانة تابعة لنظام النقل البري الدولي تقرر حجمھا اللجنة اإلداریة.

 ∗/13المادة 

یجري تمویل عملیات المجلس التنفیذي واألمانة العامة للنقل البري الدولي بفرض  -1
بري دولي تقوم بتوزیعھا المنظمة الدولیة حسبما ھو مشار إلیھ  على كل بطاقة نقل رسم
، ریثما یتسنى الحصول على مصادر تمویل بدیلة، على أن توافق اللجنة اإلداریة 6المادة  في

 .على مبلغ ھذا الرسم
 }2009 ینایر/كانون الثاني 1، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.28التعدیل {

 ∗/13من المادة  1للفقرة  مذكرات تفسیریة

 الترتیبات المالیة 8-13-1-1

تتوقع األطراف المتعاقدة في االتفاقیة، أن یجري تمویل عملیات المجلس التنفیذي 
واألمانة العامة للنقل البري الدولي من المیزانیة العادیة لألمم المتحدة بعد فترة 

ھذه الفترة االبتدائیة إذا لم تمویل ابتدائیة لمدة عامین. ولكن ھذا ال یمنع تمدید 
 یتیسر التمویل من األمم المتحدة أو مصادر أخرى.

                                                           
 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل  /∗  {
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 أعمال المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي 8-13-1-2

 سیجري تمویل أعمال أعضاء ھذا المجلس من حكومة كل منھم.

 مبلغ الرسم 8-13-1-3

د مبلغ الرسم المشار إلیھ في الفقرة  ) میزانیة المجلس التنفیذي استناداً إلى (أ 1یحدَّ
واألمانة العامة للنقل البري الدولي وخطة تكالیفھ بالصیغة التي توافق علیھا 
اللجنة اإلداریة، وإلى (ب) عدد بطاقات النقل البري الدولي المرتقب توزیعھا 

 .حسبما تقرره المنظمة الدولیة
 نون الثاني/ینایركا 1؛ و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.28التعدیل {

2009{ 

تصدر اللجنة اإلداریة موافقتھا على إجراء تمویل عملیات المجلس التنفیذي واألمانة  -2
 /∗ .العامة للنقل البري الدولي

 }2009 كانون الثاني/ینایر 1؛ و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.28التعدیل {

 13من المادة  2مذكرات تفسیریة للفقرة 

، یدَرج 6عقب إجراء مشاورات مع المنظمة الدولیة، حسبما ھو مشار إلیھ في المادة  8-13-2
في االتفاق المبرم، من جھة، بین لجنة األمم المتحدة  2اإلجراء المشار إلیھ في الفقرة 

وفقاً للوالیة المسندة إلیھا من متصرفة نیابة عن األطراف المتعاقدة واالقتصادیة ألوروبا، 
من الجھة األخرى. وتصدر  6المنظمة الدولیة المشار إلیھا في المادة وطراف األھذه قبل 

 .اللجنة اإلداریة موافقتھا على االتفاق
 كانون الثاني/ینایر 1؛ و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.28التعدیل {

2009{ 

 

                                                           
 }والمرفق الثاني  38، الفقرة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89 الوثیقة لالطالع على تفاصیل ھذا اإلجراء ، یرجى الرجوع إلى /∗  {
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 /∗9المرفق 
  

 وسائل الوصول إلى نظام النقل البري الدولي

 الجزء األول

 والعمل كضامن الترخیص للجمعیات بإصدار بطاقات النقل البري الدولي

 لشروط والمتطلباتا

فیما یلي توضیح للشروط والمتطلبات التي یجب أن تستوفیھا الجمعیات من أجل  -1
الحصول على ترخیص من األطراف المتعاقدة بإصدار بطاقات النقل البري الدولي والعمل بمثابة 

 من االتفاقیة: 6ة ضامنة وفقاً للماد

وجود جمعیة مقرھا في الطرف المتعاقد الذي یصدر فیھ الترخیص وجوداً ثابتاً لمدة عام  (أ)
 .على األقل

 "مؤسسة راسخة" (أ)1-1-9مذكرة تفسیریة تم حذف ال (أ)9-1-1

 }2012 ینایر/كانون الثاني 1، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.29التعدیل {
 

 

من الوفاء بالتزاماتھا بموجب  تمكن الجمعیةت وضع مالي سلیم وقدرات تنظیمیة إثبا (ب)
 االتفاقیة.

. 

 عدم ارتكابھا جرائم خطیرة أو متكررة ضد الجمارك أو التشریعات الضرائبیة. )ج(

                                                           
، و ECE/TRANS/17/Amend.29التعدیل ؛ و1999/فبرایر شباط 17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل /∗  {

 }2012 ینایر/كانون الثاني 1دخل حیز النفاذ في 
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عقد اتفاق مكتوب أو أي صك قانوني آخر بین الجمعیة والسلطات المختصة التابعة  )د(
یوجد فیھ مقرھا، بما في ذلك قبول الجمعیة لواجباتھا على النحو  للطرف المتعاقد الذي

 .3المحدد في الفقرة 

تودع لدى المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي نسخة موثقة من االتفاق المكتوب أو  -2
(د)، مشفوعًة إذا لزم األمر بترجمة 1أي صك قانوني آخر، على النحو المشار إلیھ في الفقرة 

ھ نظر المجلس التنفیذي للنقل البري موثقة إلى  اللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة أو الروسیة. وُیوجَّ
 الدولي فوراً إلى أي تغییرات.

 تتمثل واجبات الجمعیة فیما یلي: -3

 من االتفاقیة؛ 8االمتثال لاللتزامات المنصوص علیھا في المادة  '1'

ري دولي تحدده األطراف قبول أعلى مبلغ مستحق دفعھ عن كل بطاقة نقل ب '2'
 من االتفاقیة؛ 8من المادة  3المتعاقدة ویمكن مطالبة الجمعیة بھ وفقاً للفقرة 

القیام على الدوام، وخاصة قبل طلب الترخیص لقبول أشخاص في نظام النقل  '3'
البري الدولي، بالتحقق من أن ھؤالء األشخاص یستوفون الحد    األدنى من 

 ا ھو منصوص علیھ في الجزء الثاني من ھذا المرفق؛الشروط والمتطلبات كم

تقدیم ضماناتھا عن جمیع المسؤولیات القانونیة الناشئة في البلد الذي یوجد فیھ  '4'
مقرھا، فیما یتعلق بالعملیات المغطاة ببطاقات النقل البري الدولي الصادرة منھا 

التي تنتسب إلیھا  ومن الجمعیات األجنبیة المنتسبة إلى نفس المنظمة الدولیة
 الجمعیة؛

القیام، عن طریق شركة تأمین أو مجموعة من جھات التأمین أو مؤسسة  '5'
مالیة، بتغطیة جمیع مسؤولیاتھا القانونیة على نحو یرضي السلطات المختصة 
التابعة للطرف المتعاقد الذي یوجد فیھ مقرھا. وتغطي عقود التأمین أو الضمان 

القانونیة فیما یتعلق بالعملیات الجاریة بموجب بطاقات المالي كل مسؤولیاتھا 
نقل بري دولي صادرة منھا أو من جمعیات أجنبیة منتسبة إلى نفس المنظمة 

 الدولیة التي تنتسب إلیھا الجمعیة؛

وال تقل المھلة الزمنیة لتقدیم إشعار بإنھاء عقود التأمین أو الضمان المالي،  
ار بإنھاء االتفاق المكتوب أو أي صك قانوني عن المھلة الزمنیة لتقدیم إشع

(د). وتودع لدى المجلس التنفیذي 1آخر، على النحو المشار إلیھ في الفقرة 
للنقل البري الدولي نسخة موثقة من عقد التأمین أو الضمان المالي باإلضافة 
 إلى جمیع التعدیالت المدخلة علیھ الحقاً، مشفوعًة إذا لزم األمر بترجمة موثقة

 إلى اللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة أو الروسیة؛
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 السابقة ‘5‘(و) -1تعلیق على الفقرة تم حذف ال
الوثیقة و ECE/TRANS/W.30/2010/3/Rev.1 ؛الوثیقة {

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/4/Rev.1من الوثیقة 32الفقرة  و
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105  { 

 

آذار/مارس،  1بري الدولي سنویاً، اعتباراً من إطالع المجلس التنفیذي للنقل ال '6'
 على سعر كل نوع من بطاقات النقل البري الدولي التي تصدرھا؛

السماح للسلطات المختصة بالتحقق من جمیع السجالت والحسابات المحتفظ بھا  '7'
 فیما یتعلق بإدارة نظام النقل البري الدولي؛

فعالة للمنازعات الناشئة عن االستعمال قبول أي إجراء یرمي إلى تحقیق تسویة  '8'
غیر السلیم أو االحتیالي لبطاقات النقل البري الدولي، كلما أمكن دون اللجوء 

 إلى المحاكم؛

االمتثال الصارم لقرارات السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي یوجد  '9'
 6مع    المادة فیھ مقرھا، فیما یتعلق بإلغاء الترخیص أو سحبھ بما یتماشى 

من االتفاقیة والجزء الثاني من ھذا المرفق، أو باستبعاد األشخاص وفقاً للمادة 
 من االتفاقیة؛ 38

الموافقة على أن تنفذ بأمانة جمیع القرارات المعتمدة من اللجنة اإلداریة  '10'
والمجلس التنفیذي بقدر ما تكون قد قبلتھا السلطات المختصة التابعة للطرف 

 عاقد الذي یوجد فیھ مقر الجمعیة.المت

، تسدید 11إذا ُطلب من جمعیة ضامنة، وفقاً لإلجراء المبین في المادة  -4
، وجب علیھا أن ُتعلم المنظمة 8من المادة  2و 1المبالغ المشار إلیھا في الفقرتین 

-0الدولیة بتلقي الطلب، وفقاً لالتفاق المكتوب المشار إلیھ في المذكرة التفسیریة 
  .6مكرراً من المادة  2للفقرة  1-مكرراً  6-2

یلغي الطرف المتعاقد الذي یوجد فیھ مقر الجمعیة الترخیص لھا بإصدار بطاقات النقل  -5
البري الدولي وبالعمل كضامن في حالة عدم امتثالھا لھذه الشروط والمتطلبات. وإذا قرر طرف 

 .ثالثة أشھر على األقل من تاریخ اإللغاء متعاقد أن یلغي الترخیص، یصبح القرار نافذاً بعد

سیكون ھذا الترخیص للجمعیة تحت الشروط المبینة أعاله ممنوحاً دون إخالل  -6
 بمسؤولیات تلك الجمعیة والتزاماتھا القانونیة بموجب االتفاقیة.

تم وضع الشروط والمتطلبات المبینة أعاله، دون إخالل بشروط ومتطلبات إضافیة قد  -7
 األطراف المتعاقدة في فرضھا.ترغب 
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 الجزء الثاني

 الترخیص لألشخاص الطبیعیین واالعتباریین باستخدام

 بطاقات النقل البري الدولي

 الحد األدنى للشروط والمتطلبات

فیما یلي توضیح الحد األدنى للشروط والمتطلبات التي یجب أن یستوفیھا األشخاص  -1
 النقل البري الدولي:الراغبون في االنضمام إلى نظام 

خبرة مثبتة أو على األقل مقدرة مالئمة للعمل في مجال النقل الدولي المنتظم (حامل  (أ)
 ترخیص للقیام بأعمال النقل الدولي وما إلى ذلك).

 وضع مالي سلیم. (ب)

 درایة مثبتة في مجال تطبیق اتفاقیة النقل البري الدولي. (ج)

 متكررة ضد الجمارك أو التشریعات الضریبیة .عدم وجود مخالفات جسیمة أو  (د)

 تعھد في إعالن مكتوب لاللتزام مقدم إلى الجمعیة بأن ھذا الشخص: ) (ھ

سیمتثل لجمیع الرسمیات المطلوبة بموجب االتفاقیة، لدى مكاتب جمارك  ‘1‘
 المغادرة والمكاتب الواقعة في طریق المرور ومكاتب جمارك المقصد؛

) 2و  1(في الفقرتین  8لمبالغ المستحقة، المذكورة في المادة سیقوم بتسدید ا ‘2‘
 11من المادة  2من االتفاقیة إذا طلبت منھ ذلك السلطات المختصة وفقاً للفقرة 

 في االتفاقیة؛
 13، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.30التعدیل {

 }2012أیلول/سبتمبر 

 

لمعلومات بشأن الشروط والمتطلبات ذات سیسمح للجمعیات بالتحقق من صحة ا ‘3‘
 الحد األدنى المذكورة أعاله، بقدر ما تسمح بھ التشریعات الوطنیة.
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یجوز للسلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة، كما یجوز للجمعیات ذاتھا، إدخال  -2
، ما لم شروط ومتطلبات إضافیة أشد صرامة للسماح باالنضمام إلى نظام النقل البري الدولي

 تقرر السلطات المختصة خالف ذلك.
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 اإلجراءات

ستقرر األطراف المتعاقدة، وفقاً للتشریعات الوطنیة، تلك اإلجراءات التي یجب اتباعھا  -3
من أجل االنضمام إلى نظام النقل البري الدولي على أساس الشروط والمتطلبات ذات الحد األدنى 

 .2و 1المبینة في الفقرتین 

 3یریة للفقرة مذكرة تفس

 لجنة الترخیص 9-2-3

ھناك توصیة بإنشاء لجان ترخیص وطنیة تضم ممثلین للسلطات المختصة 
 والجمعیات الوطنیة والمنظمات األخرى المعنیة. 

 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل {

اریخ الترخیص أو سحب الترخیص ستقوم السلطات المختصة، في غضون أسبوع من ت -4
الستعمال بطاقات النقل البري الدولي، بإرسال تفاصیل خصائص كل شخص إلى المجلس 

 التنفیذي للنقل البري الدولي طبقاً للترخیص النموذجي المرفق.

كانون األول/دیسمبر، بأسماء جمیع  31ستقوم الجمعیة سنویاً بإرسال قائمة محدثة حتى  -5
ص لھم وكذلك األشخاص الذین سحب منھم الترخیص. وسترسل ھذه القائمة األشخاص المرخ
كانون األول/دیسمبر إلى السلطات المختصة. وستقوم ھذه السلطات بتقدیم  31خالل أسبوع بعد 

 نسخة منھا إلى المجلس التنفیذي.

فالترخیص باالنضمام إلى نظام النقل البري الدولي ال یشكل في حد ذاتھ أي حق في  -6
 الحصول على بطاقات النقل البري الدولي من الجمعیات.

سیكون الترخیص لشخص باستعمال بطاقات النقل البري الدولي تحت الشروط  -7
والمتطلبات ذات الحد األدنى، ممنوحاً دون إخالل بمسؤولیات ذلك الشخص والتزاماتھ القانونیة 

 بموجب االتفاقیة.
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 الّتعاون بین السلطات المختصة

، 9یخّص تصریح شخص الستغالل بطاقات النقل البري الدولي وفقا للمرفق  فیما
الجزء الثاني من االتفاقیة، ینبغي على السلطات المختصة للّطرف المتعاقد حیث 
یكون الّشخص المعنّي مقیًما أو قاطنا أن تأخذ في االعتبار أّي معلومات مخطرة 

عن إرتكابھ لجنح خطیرة أو  2قرة ، الف38من قبل طرف متعاقد آخر وفًقا للماّدة 
مكّررة  لقانون الجمارك. لھذا، للّسماح بالّتفكیر الكفء للحالة من قبل الّطرف 
المتعاقد حیث یكون الّشخص المعنّي مقیًما أو قاطنا، ینبغي أن یحتوي ھذا 

 اإلخطار على أكثر ما یمكن من التفاصیل.
من الوثیقة  68رة الفق ؛TRANS/WP.30/196من الوثیقة  76الفقرة {

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

 استبعاد متعھد نقل محلّّي من إجراء النقل البري الدولي

لكي یستبعد من نظام النقل البري الدولي متعھد نقل قومّي إرتكب جنحة خطیرة  
قیما أو قاطنا، ھناك توصیة إزاء قوانین الجمارك على أرض البلد حیث یكون م

، 9و الملحق  4، الفقرة 6مقدمة إلى الّسلطات الجمركّیة باستخدام بنود الماّدة 
 . 1، الفقرة 38(د) بدالً عن أحكام الماّدة  1الجزء الثاني، الفقرة 

من الوثیقة  68الفقرة  ؛TRANS/WP.30/196من الوثیقة  77الفقرة {
TRANS/WP.30/200 الوثیقة من  63؛ الفقرةTRANS/WP.30/AC.2/67  و المرفق

3{ 
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 شكل الترخیص النموذجي
 
 
  ............................................ البلد: 

  .........................................................  اسم الجمعیة:
 

  ...................................................  السلطة المختصة:
 

 تستوفیھ الجمعیات الوطنیة و/أو السلطات المختصة

 رقـم
 الھویة

اسم 
 الشخص/
 المؤسسة

عنوان مقر 
 األعمال
 التجاریة

نقطة االتصال 
ورقم الدخول 
 ورقم الھاتف

س والفاك
 والبرید

تسجیل 
األعمال 

التجاریة أو 
 رقم

 /∗الرخصة

سحب 
الترخیص 

 في
 وقت سابق

∗∗/ 

تاریخ 
 الترخیص

∗∗/ 

تاریخ 
 سحب

 الترخیص
∗∗/ 

 الختم
 /التوقیع

         
         
         
 إذا كان متاحاً. /∗
 إذا كان وارداً. /∗∗

تصة عن كل شخص تقوم یجب على األقل تقدیم المعلومات التالیة إلى السلطات المخ
 الجمعیة المصدق علیھا بإرسال طلب لمنحھ الترخیص:

رقم الھویة الفردیة والشخصیة المعین للشخص من الجمعیة الضامنة (بالتعاون مع  -
المنظمة الدولیة المنتسبة إلیھا الجمعیة) وفقاً لشكل منسق. وتحدد اللجنة اإلداریة 

 شكل رقم الھویة.
 }2006نیسان/أبریل  1، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.26التعدیل  {

اسم وعنوان الشخص أو المؤسسة (وفي حالة مؤسسة تجاریة تقدم أیضاً أسماء  -
 المدیرین المسؤولین).

نقطة االتصال (على الشخص الطبیعي المرخــص لــھ أن یقدم معلومات عن عملیة  -
والجمعیات) مع األرقام الكاملة للھاتف النقل البري الدولي إلى السلطات الجمركیة 

 والفاكس والبرید.

 رقم التسجیل التجاري أو رقم رخصة النقل الدولي أو غیر ذلك (إذا كان متاحاً). -
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سحب الترخیص في وقت سابق (إذا كان وارداً) بما في ذلك التواریخ وطول مدة  -
 سحب الترخیص وطبیعتھ.

 تعلیق على شكل الترخیص النموذجي

 كل الرقم التعریفي الخاص والوحیدش

قررت اللجنة اإلداریة األخذ بالشكل التالي لرقم تعریفي بأصحاب بطاقات النقل 
البري الدولي على أنھم أشخاص صرح لھم باستخدام بطاقات النقل البري الدولي 

 من الجزء الثاني من اتفاقیة النقل البري الدولي: 9عمالً بأحكام المرفق 

"AAA/BBB/XX...X"، 

یمثل رمزاً ثالثي الحروف للبلد الذي یصرح فیھ لألشخاص  "AAA"حیث 
باستخدام بطاقات النقل البري الدولي تمشیاً مع نظام التصنیف المعتمد في 
المنظمة العالمیة للتوحید القیاسي. وُتنشر بانتظام قائمة كاملة برموز البلدان للدول 

كمرفق بجداول أعمال اللجنة اإلداریة  األطراف في اتفاقیة النقل البري الدولي
 وتقاریرھا الرسمیة.

یمثل رمزاً ثالثي األرقام للرابطة الوطنیة التي صرح من خاللھا  "BBB"وحیث 
لصاحب بطاقة النقل البري الدولي باستخدامھا، تمشیاً مع نظام التصنیف الذي 

بما یوفر تعریفاً ال أنشأتھ المنظمة الدولیة ذات الصلة التي تنتمي إلیھا الرابطة، 
لبس فیھ لكل رابطة وطنیة. وتنشر بانتظام قائمة كاملة برموز الرابطات الوطنیة، 

 كمرفق بجداول أعمال اللجنة اإلداریة وتقاریرھا الرسمیة.

أرقام) تعرف الشخص  10یمثل أعداداً متعاقبة (بحد أقصى  "XX...X"وحیث 
، الجزء الثاني 9الً بأحكام المرفق المصرح لـھ باستخدام بطاقة نقل بري دولي عم

من اتفاقیة النقل البري الدولي. ومتى صدر عدد تعریفي ال یجوز استخدامھ مرة 
أخرى حتى وإذا لم یعد الشخص الذي أُعطي لـھ ھذا العدد حامالً لبطاقة نقل بري 

 دولي.
 من الوثیقة 51؛ الفقرة 2و المرفق  TRANS/WP.30/218من الوثیقة  36الفقرة {

TRANS/WP.30/AC.2/77  3و المرفق{ 
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 الجزء الثالث

، بتولي مسؤولیة التنظیم الفعال 6التصریح لمنظمة دولیة، على النحو المشار إلیھ في المادة 
 لنظام ضمان دولي وحسن سیره وطبع دفاتر النقل البري الدولي وتوزیعھا

 الشروط والمتطلبات

مة دولیة امتثالھا لكي تصرح اللجنة الشروط والمتطلبات التي یتعین على منظ -1
من االتفاقیة، بتولي مسؤولیة  6مكرراً من المادة  2اإلداریة لھا، وفقاً للفقرة 

التنظیم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سیره وطبع دفاتر النقل البري الدولي 
 وتوزیعھا ھي:

الفعال لنظام إثبات الكفاءة المھنیة وسالمة الوضع المالي من أجل التنظیم  (أ) 
ضمان دولي وحسن سیره والقدرات التنظیمیة للوفاء بالتزاماتھا بموجب االتفاقیة 
عن طریق تقدیم بیانات مالیة موحدة سنویة ُمراَجعة حسب األصول من مراجعي 

 حسابات مستقلین معترف بھم دولیاً؛

عدم وجود مخالفات خطیرة أو متكررة للتشریعات الجمركیة أو  (ب) 
 ة.الضریبی

 بموجب التصریح، تقوم المنظمة الدولیة بما یلي: -2

تزوید األطراف المتعاقدة في اتفاقیة النقل البري الدولي عن طریق الجمعیة  (أ) 
قة من عقد الضمان العام وإثبات  الوطنیة المنتسبة إلى المنظمة الدولیة بُنسخ مصدَّ

 تغطیة الضمان؛

نقل البري الدولي بمعلومات عن تزوید الھیئات المختصة التفاقیة ال (ب) 
القواعد واإلجراءات الموضوعة للجمعیات الوطنیة من أجل إصدار دفاتر النقل 

 البري الدولي؛

تزوید الھیئات المختصة التفاقیة النقل البري الدولي، سنویاً، ببیانات بشأن  (ج) 
یت بدون المطالبات المقدمة، أو الموجودة قید التسویة، أو المدفوعة أو التي سُ  وِّ

 دفع؛

تزوید الھیئات المختصة التفاقیة النقل البري الدولي بمعلومات كاملة وتامة عن  (د) 
سیر نظام دفاتر النقل البري الدولي، وال سیما، على سبیل المثال ال الحصر، 
بالمعلومات المالئمة والمدعومة المتعلقة باالتجاھات السائدة فیما یخص عدد 
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البري الدولي غیر المنتھیة، والمطالبات المقدمة، أو الموجودة عملیات دفاتر النقل 
قید التسویة، أو المدفوعة أو التي ُسویت بدون دفع التي قد تثیر شواغل فیما یخص 
السیر الصحیح لنظام دفاتر النقل البري الدولي أو التي قد تؤدي إلى صعوبات في 

 استمرار سیر نظام ضمانھا الدولي؛

ئات المختصة التفاقیة النقل البري الدولي ببیانات إحصائیة عن عدد تزوید الھی )ھ( 
 دفاتر النقل البري الدولي التي ُوزعت على كل طرف متعاقد، مصنفًة حسب النوع؛

تزوید المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي بتفاصیل سعر التوزیع الذي تطبقھ  (و) 
 ي الدولي؛المنظمة الدولیة لكل نوع من دفاتر النقل البر

 اتخاذ جمیع الخطوات الممكنة للحد من خطر تزویر دفاتر النقل البري الدولي؛ (ز) 

اتخاذ اإلجراء التصحیحي المالئم في الحاالت التي ُیكشف فیھا عن عیب أو  (ح) 
قصور في دفاتر النقل البري الدولي وإبالغ المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي 

 بھذه الحاالت؛

شاركة الكاملة في القضایا التي ُیناَشد فیھا المجلس التنفیذي للنقل البري الم (ط) 
 الدولي أن یسھل تسویة للمنازعات؛

الحرص على إبالغ المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي فوراً بأي مشكلة  (ك) 
تنطوي على أعمال تزویر أو صعوبات أخرى متعلقة بتطبیق اتفاقیة النقل البري 

 الدولي؛

إدارة نظام مراقبة دفاتر النقل البري الدولي، على النحو المنصوص علیھ في  ل)( 
من االتفاقیة، إلى جانب الجمعیات الضامنة الوطنیة المنتسبة إلى  10المرفق 

المنظمة الدولیة، والسلطات الجمركیة وإبالغ األطراف المتعاقدة والھیئات المختصة 
 م؛ظالالتفاقیة بالمشاكل القائمة في الن

تزوید الھیئات المختصة التفاقیة النقل البري الدولي بإحصاءات وبیانات بشأن  (م) 
 ؛10أداء األطراف المتعاقدة فیما یتعلق بنظام المراقبة المنصوص علیھ في المرفق 

إبرام اتفاق مكتوب، قبل التاریخ المؤقت لسریان التصریح الممنوح وفقاً للفقرة  (ن) 
من االتفاقیة أو لتجدیده بشھرین على األقل، مع أمانة اللجنة  6مكرراً من المادة  2

االقتصادیة ألوروبا، بتفویض من اللجنة اإلداریة وباسمھا، ویتضمن قبول المنظمة 
 في ھذه الفقرة. نةالدولیة لواجباتھا المبیَّ 

عندما ُتبلغ جمعیة ضامنة المنظمة الدولیة بشأن مطالبة بالدفع، تقوم المنظمة، في  -3
 ) أشھر، بإبالغ الجمعیة الضامنة بموقف المنظمة من المطالبة.3غضون ثالثة (
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كل المعلومات التي تحصل علیھا المنظمة الدولیة بموجب االتفاقیة، بطریقة مباشرة  -4
أو غیر مباشرة، وتكون سریة بطبیعتھا أو بطریقة تقدیمھا، مشمولٌة بواجب السریة 

ألي غرض تجاري وال ألي غرض آخر غیر الذي المھنیة وال ُتستخدم أو ُتجھَّز 
قُدمت لھ وال ُتكَشف ألي طرف ثالث دون إذن صریح من الشخص أو السلطة التي 
قدمت المعلومات. بید أنھ یجوز دون إذن كشف ھذه المعلومات للسلطات المختصة 
 لألطراف المتعاقدة في ھذه االتفاقیة، إذا كان ھناك ترخیص بذلك أو إلزام بھ عمالً 

 یكونبأحكام القانون الوطني أو الدولي أو كان ذلك في سیاق إجراءات قانونیة. و
كشف المعلومات أو تبلیغھا في إطار االمتثال التام لألحكام الساریة فیما یخص 

 حمایة البیانات.

 6مكرراً من المادة  2للجنة اإلداریة الحق في إلغاء التصریح الممنوح وفقاً للفقرة  -5
دم امتثال الشروط والمتطلبات المذكورة أعاله. وإذا قررت اللجنة اإلداریة في حالة ع

 إلغاء التصریح، یصبح القرار نافذا بعد ستة أشھر على األقل من تاریخ اإللغاء.

ال ُیخل التصریح لمنظمة دولیة بموجب الشروط المبینة أعاله بمسؤولیات المنظمة  -6
 والتزاماتھا بموجب االتفاقیة.

 أكتوبر/تشرین األول 10في  النفاذ، و دخل حیز ECE/TRANS/17/Amend.31یل التعد{
2012{ 
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 /∗10المرفق 
  

 المعلومات التي یتعین على األطراف المتعاقدة توفیرھا للرابطات المعتمدة
 مكرراً) 2-6ثالثاً) ولمنظمة دولیة (بموجب المادة  42(بموجب المادة 

من  9` من الجزء األول من المرفق 3`3، والفقرة 6 من المادة 1بمقتضى أحكام الفقرة 
ھذه االتفاقیة، یشترط من الرابطات المعتمدة أن تتعھد بأنھا ستتحقق باستمرار من أن األشخاص 
المصرح لھم بالوصول إلى نظام النقل البري الدولي قد استوفوا الشروط والمتطلبات الدنیا 

 من االتفاقیة. 9 المنصوص علیھا في الجزء الثاني من المرفق

وتقوم المنظمة الدولیة، بالنیابة عن الرابطات األعضاء فیھا ووفاًء بمسؤولیاتھا 
، بإنشاء نظام لمراقبة بطاقات 6مكرراً من المادة  2كمنظمة دولیة معتمدة بموجب أحكام الفقرة 

ا الرابطات النقل البري الدولي للحفاظ على البیانات التي تحیلھا ھیئات الجمارك وتطلع علیھ
وإدارات الجمارك فیما یتعلق بانتھاء عملیات النقل البري الدولي في مكاتب المقصد. وحتى 
تتمكن الرابطات من الوفاء بتعھداتھا بفعالیة، تقدم  األطراف المتعاقدة معلومات إلى نظام 

 المراقبة وفقاً لإلجراء التالي:

رابطات الضمان الوطنیة، إن أمكن عن تحیل ھیئات الجمارك إلى منظمة دولیة أو إلى  )1(
طریق المكاتب المركزیة أو اإلقلیمیة، وبأسرع وسائل االتصال (الفاكس، البرید 
اإللكتروني، وما إلى ذلك)، وإن أمكن یومیاً، المعلومات التالیة كحد أدنى في صیغة 

ي موحدة بصدد جمیع بطاقات النقل البري الدولي التي تقدم إلى مكاتب الجمارك ف
 ) من االتفاقیة:1(1المقصد، كما ھو محدد في المادة 

 رقم إحالة بطاقة النقل البري الدولي؛ (أ)

 التاریخ ورقم التسجیل في دفتر الجمارك؛ (ب)

 االسم أو رقم مكتب الجمارك في المقصد؛ (ج)

التاریخ ورقم اإلحالة المذكوران في شھادة انتھاء عملیة النقل البري الدولي  (د)
) في مكتب الجمارك في المقصد (إذا اختلفت 2من اإلیصال رقم  28-24ات (الخان

 عن تلك الواردة في البند (ب))؛

                                                           
 }1999شباط/فبرایر  17، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.19التعدیل /∗  {
 }2006 أغسطس/آب 12، ودخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.27التعدیل /∗  {
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 االنتھاء الجزئي أو التام؛ ) (ھ

انتھاء عملیة النقل البري الدولي المعتمدة بحجز أو بدون حجز لدى مكتب  (و)
 یة؛من االتفاق 11و 8الجمارك في المقصد مع عدم المساس بالمادتین 

 معلومات أو مستندات أخرى (اختیاري)؛ (ز)

 رقم الصفحة. (ح)

یجوز إرسال استمارة التسویة النموذجیة الواردة في التذییل إلى ھیئات الجمارك من  )2(
 جانب الرابطات الوطنیة أو منظمة دولیة:

في حالة التضارب بین البیانات المحالة وتلك الواردة في األرومات الموجودة  (أ)
 بطاقة النقل البري الدولي المستعملة؛ أوفي 

في حالة عدم إحالة أیة بیانات وإعادة بطاقة النقل البري الدولي المستعملة إلى   (ب)
 الرابطة الوطنیة.

ترد ھیئات الجمارك على طلبات التسویة إن أمكن بإعادة استمارة التسویة النموذجیة  
 مملوءة على النحو الواجب في أقرب وقت ممكن.

تبرم ھیئات الجمارك ورابطات الضمان الوطنیة اتفاقا یتمشى مع القانون الوطني لتغطیة  )3(
 العملیة المشار إلیھا أعاله بشأن تبادل البیانات.

توفر منظمة دولیة لھیئات الجمارك سبیل االطالع على قاعدة بیانات بطاقات النقل البري  )4(
 النقل البري الدولي الباطلة المفعول. الدولي المنتھیة وعلى قاعدة بینات بطاقات
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 تذییل
 استمارة تسویة نموذجیة 

 تمأل من قبل مقدم طلب التوفیق
 المقصد:

 مكتب جمارك المقصد: مكتب الجمارك اإلقلیمي (اختیاري):
 االسم: االسم:

 تاریخ االستالم: تاریخ االستالم:
 التاریخ:

 الختم:
 التاریخ:

 الختم:
 جب تثبیتھاالبیانات الوا

 بیانات نظام المراقبة   بطاقة النقل البري الدولي  مصدر البیانات
رقم إحالة 

بطاقة النقل 
البري 
 الدولي

اسم أو رقم 
مكتب 

جمارك 
 المقصد*

رقم اإلحالة المذكور 
في شھادة انتھاء عملیة 

النقل البري الدولي 
من  28-24(الخانات 

) في 2االیصال رقم 
مكتب جمارك 

 د*المقص

التاریخ المذكور 
في شھادة انتھاء 

عملیة النقل 
البري الدولي في 

مكتب جمارك 
 المقصد*

رقم 
 الصفحة

انتھاء 
 جـزئي/تام

انتھاء عملیة 
النقل البري 

الدولي المعتمد 
بحجز أو بدون 
حجز كلي في 
مكتب جمارك 

 المقصد

عدد 
الطرود 

 (اختیاري)

        
النقل  نسخة عن ایصاالت بطاقة  الضمیمات:

 البري الدولي
 ـــــــــــــغیرھا: 

 الرد الوارد من مكتب جمارك المقصد
  لتأكیدا   التصویب   عدم وجود مرجع 

عن انتھاء عملیة النقل البري   یرجى إدخال التوصیات أدناه)(     
 الدولي

رقم إحالة 
بطاقة النقل 

البري 
 الدولي

اسم أو رقم 
مكتب 

جمارك 
 *المقصد

إلحالة المذكور رقم ا
في شھادة انتھاء عملیة 

النقل البري الدولي 
من  28-24(الخانات 

) في 2االیصال رقم 
مكتب جمارك 

 المقصد*

التاریخ المذكور 
في شھادة انتھاء 

عملیة النقل 
البري الدولي في 

مكتب جمارك 
 المقصد*

رقم 
 الصفحة

انتھاء 
 جـزئي/تام

انتھاء عملیة 
النقل البري 

د الدولي المعتم
بحجز أو بدون 
حجز كلي في 
مكتب جمارك 

 المقصد

عدد 
الطرود 

 (اختیاري)

        
 التعلیقات:

 ختم وتوقیع مكتب جمارك المقصد: التاریخ:
 مكتب الجمارك المركزي (اختیاري)

 التعلیقات:
 الختم و/أو التوقیع التاریخ:

 
                                                           

في حالة انتھاء حركة النقل  مكتب جمارك المقصدة بأن ھذه البیانات تشیر إلى ترجى اإلفاد *
 البري الدولي.
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 1975عام األطراف المتعاقدة في اتفاقیة النقل البري الدولي، ل -3
 البلدان التي یمكن معھا إنشاء عملیة مرور عابر األطراف المتعاقدة

 للنقل البري الدولي: 
 /∗ )2013دیسمبر كانون األول/ 31من  اعتباراً (

 أفغانستان  أفغانستان
 ألبانیا  ألبانیا

 -      الجزائر
 أرمینیا  أرمینیا
 النمسا  النمسا

 أذربیجیان  أذربیجان
 بیالروس  بیالروس

 بلجیكا  بلجیكا
 البوسنة والھرسك  البوسنة والھرسك

 بلغاریا  بلغاریا
 -      كندا

 -      شیلي
 كرواتیا  كرواتیا
 قبرص  قبرص

 الجمھوریة التشیكیة  الجمھوریة التشیكیة
 الدانمرك  الدانمرك

 - اإلمارات العربیة المتحدة
 إستونیا  إستونیا

 فنلندا  فنلندا
 فرنسا  فرنسا

 جورجیا  جورجیا
 الجبل األسود  الجبل األسود

 ألمانیا  ألمانیا
 الیونان  الیونان
 ھنغاریا  ھنغاریا

 -      إندونیسیا
 اإلسالمیة) -إیران (جمھوریة   اإلسالمیة) -إیران (جمھوریة 

 آیرلندا  آیرلندا
 إسرائیل  إسرائیل
 إیطالیا  إیطالیا
 ناألرد  األردن

 كازاخستان  كازاخستان
 قیرغیزستان  قیرغیزستان

 الكویت  الكویت
 التفیا  التفیا
 لبنان  لبنان

 لیتوانیا  لیتوانیا
 لكسمبرغ  لكسمبرغ

 -      لیبیریا
 مالطة  مالطة

 المغرب  المغرب
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 البلدان التي یمكن معھا إنشاء عملیة مرور عابر األطراف المتعاقدة
 لدولي:للنقل البري ا

 /∗ )2013كانون األول/دیسمبر  31من  اعتباراً (
 ھولندا  ھولندا

 النرویج  النرویج
 بولندا  بولندا

 البرتغال  البرتغال
 -      جمھوریة كوریا

 ملدوفا  ملدوفا
 رومانیا  رومانیا

 االتحاد الروسي  االتحاد الروسي
 سلوفاكیا  سلوفاكیا
 سلوفینیا  سلوفینیا

 إسبانیا  اإسبانی
 السوید  السوید

 سویسرا  سویسرا
 الجمھوریة العربیة السوریة  الجمھوریة العربیة السوریة

 طاجیكستان  طاجیكستان
 جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة  جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة

 تونس  تونس
 تركیا  تركیا

 تركمانستان  تركمانستان
 أوكرانیا  أوكرانیا

 المملكة المتحدة  المملكة المتحدة
 -      الوالیات المتحدة األمریكیة

 -      أوروغواي
 أوزبكستان  أوزبكستان

 صربیا  صربیا
 منغولیا  منغولیا

  االتحاد األوروبي
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 1975القرارات والتوصیات المتعلقة باتفاقیة النقل البري الدولي،  -4

 49القرار رقم 

 یر القصیرة األجل لضمان أمن وكفاءة أداء نظام المرورالتداب
 العابر للنقل البري الدولي

 49القرار رقم 

 الفرقة العاملة المعنیة بالمسائل الجمركیة المؤّثرة 1995آذار/مارس  3اعتمدتھ في 
 على النقل، وھي فرقة تابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا

 بالمسائل الجمركیة المؤثِّرة على النقل، الفرقة العاملة المعنیة

إذ تؤكد أھمیة األداء السلس والفعال لالتفاقیة الجمركیة بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات 
 ) بغیة تسھیل النقل الدولي والتجارة الدولیة،1975النقل البري الدولي (اتفاقیة النقل البري الدولي، 

ر االحتیال والتھریب في المجال الجمركي في إطار نظام المرور العابر وإذ یساورھا القلق إزاء مقدا
 ،1975للنقل البري الدولي، مما یعرض للخطر تدابیر التسھیل المنصوص علیھا في اتفاقیة النقل البري الدولي، 

وإذ تصمم على حمایة نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، الذي یسھل تنمیة التجارة، وخاصة 
 لحركة الدولیة للبضائع،ا

واقتناعاً منھا بأن نظام المرور العابر للنقل البري الدولي ال یمكن حمایتھ إال من خالل عمل مشترك 
ومتضافر تقوم بھ جمیع أطراف نظام المرور العابر للنقل البري الدولي (سلطات الجمارك والجمعیات الوطنیة 

د الدولي للنقل البري، وشركات التأمین)، وبذلك یعتبر من الضامنة والقائمة بإصدار البطاقات، واالتحا
 الضروري أساساً أن یكون ھناك تبادل مفتوح للمعلومات بشأن جمیع أوجھ ھذا النظام،

، فھي تقرر باإلجماع وضع التدابیر التالیة 1975وریثما تنتظر تعدیل اتفاقیة النقل البري الدولي، 
سرع ما یمكن السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقـدة في اتفاقیة النقل القصیرة األجل، لتقوم بتنفیذھا، بأ

 :1975البري الدولي، 
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من أجل تسھیل الكشف عن بطاقات النقل البري الدولي المطلق سراحھا بطریقة احتیالیة،  -1
ولتعجیل إجراءات إطالق السراح، قد ترغب األطراف المتعاقدة في أن تنشئ بقدر ما 

طبقاً للمتطلبات الوطنیة، مكاتب أو إجراءات ممركزة إلدارة بطاقات النقل البري یمكن و
 الدولي؛

ویجب على األطراف المتعاقدة أن تقیم إجراءات معجلة إلطالق السراح والتفتیش في  -2
 حالة نقل بضائع حساسة؛

وات الالزمة ویجب على األطراف المتعاقدة واالتحاد الدولي للنقل البري اتخاذ جمیع الخط -3
لضمان اإلسراع بإعادة استحداث بطاقات النقل البري الدولي المخصصة لشحنات 
"الكحول/التبغ"، ومعھا ضمانات بمبلغ محدد یعّبر عن الشحنات المحتمل تعرضھا 

 للمخاطر؛

وتضمن األطراف المتعاقدة، من خالل اللوائح الوطنیة المالئمة، أن مكاتب جمارك  -4
إلى المكاتب الممركزة أو  2تعید مستندات بطاقة النقل البري رقم  المقصد أو الخروج

مكاتب جمارك المغادرة أو الدخول، بأسرع ما یمكن وفي موعد ال یتجاوز خمسة أیام 
 عمل عقب إنجاز عملیة النقل البري الدولي؛

ومن أجل تسھیل الرقابة الجمركیة على شحنات التبغ والكحول، قد ترغب األطراف  -5
عاقدة، وفقاً للممارسات اإلداریة الوطنیة، في تحدید عدد المكاتب الجمركیة المرخص المت

 لھا بقبول بطاقات النقل البري الدولي المخصصة لشحنات "التبغ/الكحول"؛

وتضمن األطراف المتعاقدة أنھ في حاالت نقل التبغ والكحول وكذلك البضائع األخرى  -6
ختصة، سیجري على الفور تقدیم معلومات مسبقة عن الحساسة التي تعّینھا السلطات الم

نقل مثل ھذه البضائع بموجب ختم جمركي، من مكتب جمارك المغادرة أو الدخول إلى 
 مكتب جمارك المقصد أو الخروج؛

، تقوم األطراف المتعاقدة بوضع 1975من اتفاقیة النقل البري الدولي،  20وعمالً بالمادة  -7
، وبقدر ما یمكن، للطرق التي یجب اتباعھا للمركبات مواصفات للحدود الزمنیة

والحاویات البریة في حالة النقل بموجب أختام جمركیة، للتبغ والكحول وكذلك البضائع 
الحساسة األخرى التي تعینھا السلطات المختصة. ومطلوب بإلحاح من األطراف المتعاقدة 

 احترام ھذه المواصفات.أن تفرض عقوبات، وفقاً للقانون الوطني في حالة عدم 
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، 1975من اتفاقیة النقل البري الدولي،  38وتضمن األطراف المتعاقدة أن أحكام المادة  -8
، 1975یجب تطبیقھا، مما یتیح إمكانیة االستبعاد المؤقت أو الدائم من عملیة ھذه االتفاقیة 

للوائح المطبقة ألي شخص ُمدان بارتكاب انتھاك خطیر ضد قوانین الجمارك الوطنیة أو ا
 على النقل الدولي للبضائع؛

وتتخذ األطراف المتعاقدة جمیع التدابیر الالزمة لتجنب سرقة وإساءة استعمال األختام  -9
الجمركیة، وتعمل على استعمال تكنولوجیات جدیدة، مثل حبر خاص أمني للحیلولة دون 

 تزویر األختام الجمركیة؛

االتحاد الدولي للنقل البري والجمعیات الوطنیة الضامنة، وتطلب األطراف المتعاقدة إلى  -10
توخي تطبیق صارم لمعاییر وضوابط إداریة عند إصدار بطاقات النقل البري الدولي، 

 بغیة التأكد إلى أقصى حد ممكن من كفاءة ونزاھة متعھدي النقل؛

ات بشأن ھذا النظام وتكثف األطراف المتعاقدة للمرور العابر تبادل المعلومات واالستخبار -11
فیما بینھا وفقاً للتشریعات الوطنیة. وتنشئ لھذا الغرض نقاط مركزیة لمكافحة االحتیال 
داخل السلطات المختصة. وترسل عناوین ھذه النقاط المركزیة، بما في ذلك أرقام الھاتف 

أجل  والتلفاكس، بأسرع ما یمكن إلى أمانة لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا من
 إعداد دلیل دولي.

تدعو األطراف المتعاقدة إلى إجراء دراسة بعنایة لمقترحات االتحاد الدولي للنقل البري بشأن 
استحداث األجھزة اإللكترونیة لتبادل البیانات الستعمالھا في إدارة بطاقات النقل البري الدولي، التي سترسلھا 

 إلیھا أمانة تلك اللجنة؛

متعاقدة في االتفاقیة أن تحیط األمین التنفیذي لتلك اللجنة، بحلول أول تطلب إلى األطراف ال
 ، علماً بقبولھا القرار الحالي.1995حزیران/یونیھ 

، 1975تطلب إلى ھذا األمین التنفیذي إحاطة جمیع األطراف المتعاقدة في اتفاقیة النقل البري الدولي، 
 علماً بما تم من قبول ھذا القرار.
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 49ن التالیة القرار رقم قبلت البلدا

 
 بیالروس النمسا
 بلغاریا بلجیكا

 الجمھوریة التشیكیة كرواتیا
 فنلندا إستونیا
 ألمانیا فرنسا

 ھنغاریا الیونان
 آیرلندا اإلسالمیة) -إیران (جمھوریة 

 األردن إیطالیا
 لكسمبرغ لیتوانیا
 النرویج ھولندا
 البرتغال بولندا

 االتحاد الروسي رومانیا
 سلوفینیا اسلوفاكی
 السوید إسبانیا

 تركیا سویسرا
 التفیا المملكة المتحدة

 االتحاد األوروبي الدنمرك
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 توصیة

 تطبیق رموز النظام المنسق الخاصة بالبضائع في إعداد بطاقات النقل البري الدولي

نون كا 31، في 1975التوصیة التي اعتمدتھا اللجنة اإلداریة التفاقیة النقل البري الدولي، لعام 
 ∗/ 2008الثاني/ینایر 

 إن اللجنة اإلداریة، 

 إذ تؤكد الحاجة إلى تطبیق تدابیر فعالة إلدارة المخاطر وتقییم المخاطر فیما یتعلق بالبضائع العابرة، 

أن أي عملیة للنقل البري الدولي یسبقھا عادةً إعالن تصدیر یحتوي على الرمز  في اعتبارھاوإذ تضع 
لالتفاقیة الدولیة المتعلقة بالنظام المنسق لتوصیف السلع وترمیزھا (المسمى رموز النظام  السلعي للبضائع وفقاً 

 المنسق)،

وإذ تدرك أھمیة الھدف المزدوج المتمثل في تعریف البضائع التي قد تشكل خطراً أمنیاً، وتیسیر 
 حركة البضائع األخرى،

المنسق، فإن استخدامھ في بطاقات النقل  واقتناعاً منھا بأنھ حیثما أمكن الوصول إلى رموز النظام
 البري الدولي إلى جانب استخدام لغة واضحة في وصف البضائع قد یسھم في بلوغ ھذا الھدف،

وإذ تضع في اعتبارھا أیضاً أن إدراج رموز النظام المنسق في بطاقات النقل البري الدولي من شأنھ 
 أیضاً أن ییسر المعالجة اإللكترونیة للبیانات،

وإذ تدرك أن التعدیالت ذات الصلة التفاقیة النقل البري الدولي الجاري إعدادھا في إطار المرحلة 
 الثالثة من عملیة تنقیحھا قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تدخل حیز النفاذ،

تقرر التوصیة بأن یقوم حاملو بطاقات النقل البري الدولي أو أي أشخاص یتولون نیابة عنھم  -1
من بیان البضائع على  10طاقة النقل البري الدولي، بتدوین رموز النظام المنسق للبضائع في الخانة استكمال ب

القسیمة التي لیست لالستخدام الجمركي (الصفحة الصفراء) من بطاقة النقل البري الدولي، باإلضافة إلى 
 وصف للبضائع بلغة واضحة؛ 

رة على التحقق، عند االقتضاء، من أن تحث السلطات الجمركیة في مكتب جمارك المغاد -2
رمز النظام المنسق المدون في بیان البضائع یطابق الرمز المدون في اإلعالن الجمركي للتصدیر و/أو الوثائق 

 التجاریة أو وثائق النقل األخرى.

                                                           
 }والمرفق الثاني  28-27ینت، الفقرECE/TRANS/WP.30/AC.2/93 الوثیقة /∗  {
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ق، إذا قُبلت بطاقة النقل البري الدولي من جانب مكتب جمارك المغادرة دون تدوین رمز النظام المنس
 مكاتب جمارك المقصد. فال ینبغي أن یُشترط ھذا الرمز من مكاتب جمارك العبور التالیة أو

ویجب أال یؤدي عدم تدوین رمز النظام المنسق للبضائع على بطاقة النقل البري الدولي إلى تأخیر 
الدولي. ویجب أال یُعتبر  أثناء عملیة النقل البري الدولي، ویجب أال یشكل عائقاً أمام قبول بطاقات النقل البري

یؤدي إلى أي مسؤولیات قانونیة تقع على حامل بطاقة  عدم تدوین رمز النظام المنسق مخالفة لالتفاقیة، وأال
 النقل البري الدولي.

ویجب أن یطبق المبدأ نفسھ عند اشتباه السلطات الجمركیة في عدم صحة رمز النظام المنسق، أو عند 
 سط للبضائع ورمز النظام المنسق.التعارض بین الوصف المب

من اتفاقیة النقل البري الدولي، یعتبر الوصف المبسط للبضائع  8من المادة  6ودون إخالل بالفقرة 
 صحیحاً إذا ُوِجد تعارض بین الوصف العادي والوصف الذي یشیر إلیھ رمز النظام المنسق. 

من تاریخ دخولھا حیز النفاذ، بغیة  شھراً  12ویجب استعراض التطبیق العملي لھذه التوصیة بعد 
 ضمان تحقیقھا ألھدافھا. 

 .2008أیار/مایو  1تدخل ھذه التوصیة حیز النفاذ في 
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 /∗أمثلة عن أفضل الممارسات -5

 مقدمة 5-1

إن أمثلة أفضل الممارسات التي أعدتھا الفرقة العاملة المعنیة بالمسائل الجمركیة المؤثرة على النقل 
جنة االقتصادیة ألوروبا في األمم المتحدة والتي اعتمدتھا اللجنة اإلداریة التفاقیة النقـل البري الدولي والتابعة لل

ھا الفرقـة العاملـة أو  ینبغـي التمییز بینھا وبین التعلیقات أو غیرھا من الممارسات الموصى بھـا والتي اعتمدـت
وھذه األمثلة عن أفضل الممارسات ترد في كتیب  ).47، الفقرة TRANS/WP.30/AC.2/59اللجنة اإلداریة. (

النقل البري الدولي بھدف تیسیر تطبیق أحكام االتفاقیة في البلدان التي انضمت حدیثا إلى االتفاقیة و/أو في تلك 
 البلدان التي تجري فیھا عملیات النقل البري الدولي منذ عھد قریب.

 إجراءات إنھاء عملیة النقل البري الدولي 5-2

ینبغي تقدیم البضائع وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بھا إلى مكتب جمارك البلد المقصود أو بلد  -1
المغادرة (في الطریق) في أیام وساعات العمل المعتادة. غیر أنھ من الممكن لمكتب الجمارك المعني باألمر، 

 خارج أیام وساعات العمل المعتادة.بناء على طلب ونفقة الطرف المعني، قبول تقدیم الوثائق المذكورة 

 یتعین على مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطریق): -2

 التحقق، إذا لزم األمر، من الوثائق ومقصورات الشحن والبضائع الموجودة بداخلھا؛ -

 تسجیل بطاقة النقل البري الدولي؛ -

من  28إلى  24الدولي باستكمال البنود من  إصدار شھادة بانتھاء عملیة النقل البري -
 من بطاقة النقل البري الدولي؛ 2الورقة رقم 

 ونزعھا من بطاقة النقل البري الدولي؛ 2استكمال أرومة الورقة رقم  -

                                                           
من  9(الفقرة  من اتفاقیة النقل البري الدولي 5 باالمتثال للتوصیات الواردة في الفقرةقانونیا  ملزمةأن األطراف المتعاقدة غیر  ةبالمالحظ والجدیر /∗  

 ).TIRExB/REP/29 الوثیقة
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تدوین انتھاء عملیة النقل البري الدولي في نظام مراقبة دولي معتمد، مثل نظام  -
SAFETIR طبقاً للمرفق العاشر من االتفاقیة ولي للنقل البري الذي یستخدمھ االتحاد الد

 . ثانیاً من االتفاقیة مكرراً  42وعمالً بالمادة 

من بطاقة النقل البري الدولي، یمكن لمكتب الجمارك في  2واألرومة رقم  2وفیما عدا الورقة رقم  -3
شخص الذي یقدم بطاقة النقل البري البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطریق) إصدار وثائق إضافیة إلى ال

الدولي (كالمصادقة مثال،ً بناء على طلب صاحب العالقة، على إیصال مستكمل مسبقاً) كما یمكنھ أیضا 
استخدام وسائل أخرى للتحقق وذلك لتیسیر عملیة التعرف إلى األختام الجمركیة المزیفة الموسومة في بطاقات 

لفة في أسرع وقت یحق للسلطات الجمركیة أن تتحقق من صحة األرومة النقل البري الدولي. ولكشف أیة مخا
في بطاقة النقل البري الدولي وأیة وثیقة إضافیة أخرى أثناء رحلة عودة المركبة و/أو لدى مغادرتھا  2رقم 

 أراضي البلد. وینبغي القیام بعملیات التحقق ھذه في أسرع وقت ممكن.
 

 مالحظة:

الشأن الرد على استفسارات السلطات الجمركیة بشأن عدم تصفیة كثیراً ما یستصعب أصحاب 
أعاله ال تشكل برھاناً على انتھاء عملیة  3عملیات النقل البري الدولي. ولئن كانت الوثائق المذكورة في الفقرة 

نقل النقل البري الدولي فإنھا قد تكون مفیدة على األقل في عملیة الرد على االستفسارات. وفي ظل نظام ال
، ولكن علیھا بعدئذ إحالة ھذه األرومة إلى 2البري الدولي تتلقى الھیئة المتعھدة بالنقل أرومة الورقة رقم 

الرابطة الوطنیة، ومن ثم ال یبقى لدیھا أي وثیقة تبرزھا في حالة أي استفسار. كما أن تدوین عملیات للنقل 
الذي یستخدمھ االتحاد الدولي للنقل  SAFETIRل نظام البري الدولي، كما یظھر في نظام مراقبة دولي معتمد مث

، یمكن أیضا قبولھ بوصفھ مكرراً ثانیاً من االتفاقیة 42من االتفاقیة وعمالً بالمادة  10للمرفق البري طبقاً 
 برھانا على انتھاء عملیة النقل البري الدولي.

 إجراءات تصفیة عملیات النقل البري الدولي 5-3

الجمارك التي تتناول بطاقات النقل البري الدولي أن تمسك سجالت مستقلة لبطاقات ینبغي لمكاتب  -1
 النقل البري الدولي.
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من بطاقة النقل  1ینبغي لمكتب جمارك بلد المغادرة أو الدخول (في الطریق) االحتفاظ بالورقة رقم  -2
الخانة التي تحمل عنوان "مخصصة  ، ینبغي اإلشارة في2البري الدولي. وتیسیراً لعملیة إعادة الورقة رقم 

النص التالي: "ینبغي إعادة ھذه الورقة إلى ..." متبوعاً باالسم والعنوان  2لالستعمال الرسمي" من الورقة رقم 
إلیھ (بواسطة مكتب مركزي أو إلى ھذا المكتب، حسبما  2الكامل لمكتب الجمارك الذي ینبغي إعادة الورقة رقم 

 قدر اإلمكان إدراج ھذا النص بواسطة ختم طباعة وینبغي أن یكون میسور القراءة. یكون مالئماً). وینبغي

 1من الورقة رقم  22ینبغي لمكتب جمارك بلد المغادرة أو الدخول (في الطریق) التحقق من أن الخانة  -3
إلجراءات تحتوي فعالً على اسم مكتب جمارك البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطریق)، وذلك تیسیرا 

 التحقیق.

یمكن لمكتب الجمارك في بلد المغادرة أو الدخول (في الطریق) أن یبلغ مسبقاً مكتب جمارك بلد  -4
الوصول أو المغادرة (في الطریق) عن إرسال البضائع المحمولة بمقتضى نظام النقل البري الدولي وذلك درءا 

 لي.ألي تزییف أو خداع في عملیة انتھاء النقل البري الدو

یتعین على مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطریق) أن ینزع ویرسل دون  -5
الذي  2تأخیر (في غضون خمسة أیام عمل) بعد انتھاء عملیة النقل البري الدولي ذلك الجزء من الورقة رقم 

التي تحمل عنوان "مخصصة  ، إلى مكتب الجمارك المذكور في الخانة28إلى  18یحتوي على الخانات من 
 لالستخدام الرسمي"، وذلك بواسطة مكتب الجمارك المركزي أو إلى ھذا المكتب، حسبما یكون مالئماً.

ویعمد مكتب الجمارك في البلد المقصود، اعتبارا من انتھاء عملیة النقل البري الدولي ودون تأخیر،  -6
في نظام مراقبة دولي معتمد، النقل البري الدولي المدرجة  إلى إتاحة جمیع المعلومات المتصلة بانتھاء عملیة

الذي یستخدمھ االتحاد الدولي للنقل البري، طبقاً للمرفق العاشر من االتفاقیة وعمالً  SAFETIRمثل نظام 
 .ثانیاً من االتفاقیةمكرراً  42بالمادة 

من  2ات الواردة في الورقة رقم ومن الممكن قبول رسالة إلكترونیة أو بواسطة الفاكس تتضمن البیان -7
 2بطاقة النقل البري الدولي وذلك بمثابة تأكید النتھاء عملیة النقل البري الدولي، بدالً من إعادة الورقة رقم 

بالبرید (أو الستمارة عودة) من مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطریق) إلى مكتب 
 دخول (في الطریق).جمارك بلد المغادرة أو ال
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أعاله، أو لدى استالم رسالة إلكترونیة أو بواسطة  5المذكورة في الفقرة  2ولدى استالم الورقة رقم  -8
أعاله، یتعین على مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطریق) أن  7الفاكس كما ذكر في الفقرة 

من  1ردة فیھا مع تلك البیانات المتصلة بذلك والواردة في الورقة رقم یعمد دون تأخیر إلى مقارنة البیانات الوا
 أعاله. 2بطاقة النقل البري الدولي، والتي یكون قد احتفظ بھا طبقا لما ورد في الفقرة 

وفي حال تعدد مكاتب جمارك بلدان المغادرة والبلدان المقصودة، تطبق اإلجراءات الموصوفة أعاله  -9
 تغییره. مع تغییر ما یلزم

وإذا اختلف مكتب جمارك البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطریق) عن مكتب الجمارك المذكور  -10
من بطاقة النقل البري الدولي، یتعین على المكتب األول أن یعلن المكتب الثاني بذلك دون  2في الورقة رقم 

 تأخیر.

ى مكتب جمارك بلد المغادرة أو بلد الدخول وحرصاً على كشف أو درء حاالت التزییف، یتعین عل -11
(في الطریق) (والمكتب المركزي إذا اقتضى األمر)، بصرف النظر عن الحاالت التي یشتبھ بھا، أن یتحقق 

في كل  6المعادة وذلك بمعدل واحدة في األلف ولكن لیس أقل من  2الحقا وبطریقة عشوائیة من الورقات رقم 
 شھر.

ت الجمركیة أن تتخذ جمیع التدابیر الالزمة لحمایة اتصاالتھا وسجالتھا وملفاتھا یتعین على السلطا -12
 وغیر ذلك من كل استخدام زائف وأن تحول دون إرسال تأكیدات كاذبة بالتصفیة.

 /∗واإلنعاش إجراءات التحقیق 5-4

اعھا من الموصى باتب واإلنعاش تصف الجداول المدرجة أدناه بصورة مقتضبة إجراءات التحقیق -1
جانب مكاتب الجمارك في بلدان المغادرة أو الدخول (في الطریق)، أو البلدان المقصودة أو بلدان الخروج (في 

 الطریق)، أو من جانب المكتب المركزي للجمارك.

األوروبي إذا  األتحادالتي ینبغي تطبیقھا في إطار واإلنعاش یبین إجراءات التحقیق  أ1والجدول رقم  -2
 إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج (في الطریق). الرسالة األلكترونیة المخصصة لم تُرسل

، على سبیل المثال في حالة الحاالت التي یتم فیھا استخدام اإلجراء االحتیاطي علىینطبق ب 1والجدول رقم 
 الدولى للعبور.وتستخدم فقط بطاقة النقل البرى الدولى أسلوب معالجة البیانات  عدم وجود

التي ینبغي تطبیقھا في االتحاد الروسي إذا لم یتسلم  واإلنعاش یبین إجراءات التحقیق 2والجدول رقم  -3
إلى مكتب  النقل البرى الدولى  إنھاء عملیةب مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطریق) تأكیدا

 في الطریق).الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج (

                                                           
}40 paragraph , /111ECE/TRANS/WP.30/AC.22012/4  and {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/ /∗ 
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 أ1الجدول 
 األوروبي) األتحاد(

 
التدابیر الواجب اتخاذھا من جانب مكتب 

 الجدول الزمنى الشروط الجمارك في بلد المغادرة أوالدخول (العبور)

 (رسالة عن الوضع الحالى) االستعالم 1(
IE904( لدى مكتب الجمارك في البلـد المقصـود

قبل (العمل  )في الطریقأو بلد الخروج (
 تحقیق)

بعد انقضاء المھلة المحددة  قبل البدء في إجراءات التحقیق
لعرض البضاعة في مكتب 

إذا لم یتم تلقي و المقصد 
رسالة "نصیحة وصول" 

)IE006 أیام من  6) أو بعد
رسالة "نصیحة وصول"  تلقى

إذا لم یتم تلقي رسالة"نتائج 
 )IE018مراقبة" (

ھاء عملیة ) التحقق من وجود ملف بشأن انت2(
النقـل البري الدولي في نظام مراقبة دولي 

طبقاً للمرفق  المنظمة الدولیةیستخدمھ تمعتمد، 
 العاشر من االتفاقیة

)، وباإلضافة إلى 1كما سبق (
الحصول على المعلومات 

تب الجمارك االالزمة لمك
المقصد أو  ھ فىالممكن

 الخروج (في الطریق)

في آن واحد مع التدبیر 
 )1(أعالهالمذكور 

   

إرسال رسالة "  -بدء إجراءات التحقیق ) 3(
إلى مكتب الجمارك  )IE142طلب التحقیق " (

 )في الطریقفي البلد المقصود أو بلد الخروج (

أیام  7على أبعد تقدیر، بعد   )1(لفي حالة اإلجابة السلبیة 
من انقضاء المھلة الزمنیة 

). یقوم 1المشار إلیھا في (
أو الخروج مكتب المقصد 

(في الطریق) بالرد في 
 یوم 28غضون 

إرسال رسالة"طلب على حركة عدم  )4(
صاحب بطاقة النقل البري لإنذار  أو وصل"

الدولي بأن العملیة لم تنتھ أو أنھا انتھت مع 
قدم ما توإبالغ الجمعیة الضامنة ل تحفظات

 النقل البرى الدولى عملیةیثبت أنھ تم إنھاء 
 )(اإلخطار المسبق

في حالة عدم استجابة أو 
استجابة غیر كافیة (رسالة) 

من مكتب المقصد أو الخروج 
 (في الطریق)

بعد  یوم 28على األقل 
 )3الخطوة (

بطاقة النقل إخطار الجمعیة الضامنة وحامل )5(
لم یتموا إنھاء عملیة  الذین منالبرى الدولى 

 .النقل البرى الدولى

) 4على ( ردالبعد انتھاء مدة  
یوما قابلة للتمدید لمدة  28(

یوما أخرى بناء على  28
 ) البطاقة طلب من صاحب

 مسؤولالتحدید الشخص (األشخاص)  )6(
مباشرة و / أو سلطات الجمارك المختصة 

 )5(بعدفي حال تم تكبد الدیون 
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 الجمارك لتحصیل الدیون الجمارك

) في حدود اإلمكـان، مطالبة الشخص أو 7(
 لین بالدفعاألشخـاص المسؤو

دیون في حال تم تكبد 
  الجمارك

 )6بعد الخطوة (

في حال لم یدفع المدین /  ) إرسال طلب بالدفع إلى الرابطة الضامنة8(
 المدینین بعد شھر واحد.

 )5بعد الخطوة (ثالثة أشھر 
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 ب1الجدول 
 اإلجراء االحتیاطي األوروبي) األتحاد(

 
ب التدابیر الواجب اتخاذھا من جانب مكت

 الجدول الزمنى الشروط الجمارك في بلد المغادرة أوالدخول (العبور)

التحقق من وجود سجل بشأن إنھاء عملیة ) 1(
 تدیره المعتمدالنقل في نظام المراقبة الدولیة 
 التفاقیة 10المنظمة الدولیة، وفقا للمرفق 

الجزء المناسب لم یتم إرسال  قبل البدء في إجراءات التحقیق
في  2مة رقم من القسی
أیام بعد انتھاء  8غضون 

المدة المحددة لتقدیمھا في 
مكتب جمارك المقصد أو 

 الخروج (في الطریق)

إشعار  - بطاقة النقل البرى الدولىإرسال ") 2(
التحقیق" إلى مكتب جمارك المقصد أو 

 الخروج (في الطریق)

النقل البرى  لم یتم إنھاء عملیة
 الدولى

یمة الجزء المناسب من قس
أشھر  2بعد  عودتلم  2رقم 

(قد تكون بدأت على الفور 
) من خالل المقرر). 1بعد (

یقوم مكتب جمارك المقصد 
أو الخروج (في الطریق) 

 یوما. 28الرد في غضون 

ن والجمعیة الضامنة مالبطاقة إبالغ حامل ) 3(
دلیال  واقدمیاحتمال عدم إنھاء وإبالغھم أن 

 (اإلخطار المسبق)

النقل البرى  نھاء عملیةلم یتم إ
 الدولى

فترة  ةصالحی اءانتھبعد 
 )2لالستجابة إلى (

النقل خطار الجمعیة الضامنة وحاملبطاقة  إ)4(
لم یتموا إنھاء عملیة  ن الذینعالبرى الدولى 

 النقل البرى الدولى.

فترة  ةصالحی اءانتھبعد  
یوما  28) (3لالستجابة إلى (

یوما  28قابلة للتمدید لمدة 
أخرى بناء على طلب من 

 ) البطاقة صاحب

 مسؤولالتحدید الشخص (األشخاص)  )5(
مباشرة و / أو سلطات الجمارك المختصة 

 لتحصیل الدیون الجمارك

في حال تم تكبد الدیون 
 الجمارك

 )4(بعد

الشخص من  طلب السداد،إذا أمكن، )6(
 مباشرة مسؤولال(األشخاص) 

في حال تم تكبد الدیون 
 الجمارك

 )5(بعد

دیون في حال تم تكبد  الرابطة الضامنةطلب السداد إلى إرسال  )7(
  الجمارك

 )4بعد الخطوة (شھور 3

 :على كال الجدولین اتمالحظ
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یتعین على المكتب المسؤول عن التحقیق أن یعلم، في غضون ثالثة أشھر، صاحب بطاقة النقل 
بولھ ألشكال أخرى من البرھان على انتھاء عملیة النقل البري الدولي و الرابطة الضامنة عن قبولھ أو عدم ق

عدم أكتمال عملیة أي دلیل یدعم  البطاقة وإعطائھ صاحبمع التواصل أیضا وكذلك غیر المنتھیة البري الدولي 
 .الذي تم اكتشافھ أثناء العملیة النقل البرى الدولى

یجب على بشكل صحیح، برى الدولى النقل ال تم إنھاء عملیة ھأن أثناء إجراء التحقیق ن ثبوتحی
عند ،ووالجمعیة الضامنة  بطاقة النقل البرى الدولىالمكتب المسؤول عن التحقیق على الفور بإبالغ صاحب 

 .جمارك  قد شرعت في إجراء اإلنعاشأي سلطات  إبآلغاالقتضاء،
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 2الجدول 
 (االتحاد الروسي)

 
 التدابیر الواجب اتخاذھا من جانب

 كیةالسلطات الجمر
 شروط

 التطبیق 
 السلطة الجمركیة

 المسؤولة 

عن انتھاء عملیة النقل البري ) إرسـال إخطــار 1(
في بلد المغـادرة أو بلد الدولي إلى مكتب الجمارك 

 ) في الطریقالدخول (

دا اإللكتروني تأكیعدم إستالم 
النقل البرى  لالنتھاء من عملیة

بلد جمارك ن مكتب م الدولى
الخروج (في  دبل المقصد أو

أیام عمل بعد  5الطریق) خالل 
الموعد النھائي المحدد لعبور 

 الجمارك

مكتـب الجمارك في البلد 
في ( دخولالوبلد أ الوصول
 )الطریق

عدم ب بطاقة النقل البرى الدولى حاملإبالغ ) 2(
ق یوجود معلومات عن تسلیم البضائع وبدایة التحق

 الوقائع فى

لبریــد عـدم استالم التأكید با
النقل إلنھاء العملیة  اإللكتروني

لدى مكتب  من البرى الدولى 
الجمـارك في البلد المقصود أو 

 )في الطریقبلــد الخـروج (
أیام عمل بعد الموعد  5خالل 

 النھائي المحدد لعبور الجمارك

مكتب الجمارك في بلد 
في المغادرة أو بلد الدخول (

 )الطریق

مـات بشأن انتھاء ) التحقق من وجود معلو3(
في نظـام مراقبة دولي  البرى الدولى عملیة النقل

الذي یستخدمھ  SAFETIRمعتمد، مثل نظــام 
طبقاً للمرفق العاشر  االتحاد الدولي للنقل البري

 من االتفاقیة

(بالبریــد استالم إخطار 
بعـدم  اإللكتروني أو خطیاً)

تقدیم البضائع إلى مكتب 
قصود أو الجمارك في البلد الم

 )في الطریقبلد الخروج (

مكتب الجمارك في بلد 
في المغادرة أو بلد الدخول (

) أو مكتب الجمارك الطریق
 المركزي

) المبادرة في إجراءات التحقیق بشأن مخالفة 4(
 األنظمة الجمركیة

استالم إخطار بعد  مباشرة
 (بالبریــد اإللكتروني أو خطیاً)
بعدم تقدیم البضائع إلى مكتب 
الجمارك في البلد المقصود أو 

 )في الطریقبلد الخروج (

مكتب الجمارك في بلد 
في المغادرة أو بلد الدخول (

 )الطریق

   

) االھتمام بصفة خاصة بالوثائق التي یمكــن 5(
إنتھاء عملیة النقل البرى تقدیمھـا برھاناً على 

 . الدولى

تقدیم مثل ھذه الوثائق من ِقبل 
 باألمر األشخاص المعنیین

مكتب الجمارك في بلد 
في المغادرة أو بلد الدخول (

) بالتنسیق مع الطریق
مكتب الجمارك في البلد 
المقصود أو بلد الخروج 

 )في الطریق(

مكتـب الجمارك في بلد أیام  10في موعد ال یتجاوز طلب بالدفع ُیرسل إلى ممثل إذا أمكن، تسلیم ) 6(
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 التدابیر الواجب اتخاذھا من جانب
 كیةالسلطات الجمر

 شروط
 التطبیق 

 السلطة الجمركیة
 المسؤولة 

عن صاحب بطاقة النقل البرى الدولى أو  معتمد
 ونىیتم إرسال ھذا عن طریق البرید األلكتر

عمل من تاریخ الكشف عن 
عدم دفع أو دفع جزئي من 

 الرسوم الجمركیة

في المغادرة أو بلد الدخول (
 )الطریق

) إرسال المطالبة بالدفع وجمیع الوثائق ذات 7(
الصلة إلى الھیئة المركزیة المسؤولة عن مراقبة 

بري الدولي في البلد المعني تطبیق نظام النقل ال
 باألمر

حامل بطاقة النقل عدم استجابة 
بالمطالبة بالدفع  البرى الدولى
یوما من تاریخ  20في غضون 

 استالم الطلب

مكتب الجمارك في بلد 
في المغادرة أو بلد الدخول (

 )الطریق

عدم إنھاء ب ) إخطار الرابطة الوطنیة الضامنة8(
تقدیم مطالبة بالدفع طبقاً  ، ثمنتھاء المشروط االأو 

 ألحكام اتفاقیة النقل البري الدولي

عدم استجابة حامل بطاقة النقل 
 البرى الدولى بالمطالبة بالدفع

 المكتب المركزي للجمارك

) إذا دعا األمر، سحب اإلخطار أو المطالبة 9(
 بالدفع 

اقتناع المكتب المركزي 
ببرھــان التصفیــة حسب 

 الوصول

 مركزي للجماركالمكتب ال

   

   

 
 مالحظة:

یتعین على المكتب المسؤول عن التحقیق أن یعلم صاحب بطاقة النقل البري الدولي أو الرابطة 
الضامنة بقبولھ أو عدم قبولھ باألشكال األخرى من البرھان على انتھاء عملیة النقل البري الدولي وكذلك عن 

د تمكن من تصفیة العملیة قید النظر بأسالیبھ الخاصة (العثور على تلك الحاالت التي یكون المكتب إبان ذلك ق
 شھادة انتھاء العملیة مثالً).

فیما یلي أدناه ثمة نموذج مقترح لعملیة تحقیق وكذلك رسالة تذكیر نموذجیة كي تستخدمھا السلطات  -4
 الجمركیة.
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 نموذج بیان تحقیق
 بیان تحقیق -بطاقة النقل البري الدولي 

 
 )في الطریقُیمأل ھذا الجزء من ِقبل مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول ( - أوالً 

 )في الطریقمكتب جمارك البلد المقصود/بلد الخروج ( -باء 
  

 بطاقة النقل البري الدولي رقم -ألف 
 مرفقة 1نسخة من الورقة رقم  

 رقـم تسجیل المركبة أو اسم السفینة، حسب -دال 
 لحالمقتضى ا 

 )في الطریقمكتب جمارك بلد المغادرة/بلد الدخول ( -جیم 
 (االسم + العنوان الكامل) 

 في حدود معرفة مكتب الجمارك ھذا، فإن الشحنة: -ھاء  

  بتاریخ (الیوم والشھر والسنة)  .............................................. ُعرضت على -1 

 السنة)بتاریخ (الیوم والشھر و  ..................................................... ُسلمت إلى -2 

  صاحب بطاقة النقل البري الدولي لیس بإمكانھ أن یعلمنا بما آلت إلیھ البضاعة: -3 

 المكان والتاریخ: التوقیع: الخاتم:

 )في الطریقُیمأل ھذا الجزء من ِقبل مكتب الجمارك في البلد المقصود/بلد الخروج ( -ثانیاً 
 طلب معلومات إضافیة 

 ) تزویدنا بما یلي:في الطریقغراض التحقیق یرجى من مكتب الجمارك في بلد المغادرة/الدخول (تیسیراً أل
 وصف دقیق للبضائع -1 
 CMRنسخة من رسالة عقد النقل بموجب اتفاقیة عقد نقل البضائع الدولي  -2 
 لیة:الوثائق أو المعلومات التا -3 

 المكان والتاریخ: التوقیع: الخاتم:

 ) في الطریقُیمأل ھذا الجزء من ِقبل مكتب الجمارك في بلد المغادرة/الدخول ( -ثالثاً 
 رد على طلب المعلومات اإلضافیة 

 المعلومات أو نسخ أو أصول الوثائق المطلوبة مرفقة طیاً  -1 
 ومات أو نسخ أو أصول الوثائق المذكورة أعاله لیست في حوزتناالمعل -2 

 المكان والتاریخ: التوقیع: الخاتم:

 )في الطریقھذا الجزء ُیمأل من ِقبل مكتب الجمارك في البلد المقصود/بلد الخروج ( -رابعاً 

 مرفقة طیاً  1نسخة موثقة حسب الوصول بالورقة                   رقم  أُرسلت بتاریخ (الیوم والشھر والسنة)؛ وثمة 1الورقة رقم  -1 
 ، موثقة حسب األصول، مرفقة طیاً بھذا اإلخطار2الورقة رقم  -2 
 وقت ممكن في أقرب 1أو نسخة عن الورقة رقم  2عملیات التحقیق جاریة وسوف نرسل إلیكم الورقة رقم  -3 
 لقد ُعرضت الشحنة في ھذا المكتب دون أن تكون مصحوبة بالوثائق ذات الصلة -4 
م ھنا ال الشحنة وال بطاقة النقل البري الدولي؛ وال یمكن الحصول على أیة معلومات بشأنھا -5   لم تقدَّ

 المكان والتاریخ: التوقیع: الخاتم:

└──┴──┴──┘  DD MM YY 
└──┴──┴──┘  DD MM YY م وعنوان الشخص أو المؤسسة)(اس 

 

└─┴─┴─┘  DD MM YY 

└─┴─┴─┘ 
   1      2      3 
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 رنموذج رسالة تذكی
 رسالة تذكیر -بطاقة النقل البري الدولي 

 
 )في الطریقمكتب جمارك المغادرة/الدخول ( -أوالً 

 (االسم والعنوان) 

 السلطة المقصودة بالتذكیر -ثانیاً 

 (االسم والعنوان) 

  المرجع/رقم -ثالثاً 
 

 بطاقة النقل البري الدولي (الرقم والتاریخ) -رابعاً 
 

 یق (الرقم والتاریخ)إخطار بالتحق -خامساً 

 

 )في الطریقتفاصیل، إن وجدت، بشأن مكتب جمارك البلد المقصود/بلد الخروج ( -سادساً 

 

 أیة معلومات إضافیة -سابعاً 
 

 -تابع خلف الصفحة  - 

 لم نتلق حتى الیوم أي رد على اإلخطار بالتحقیق المذكور أعاله -ثامناً 

 یقات الجاریةالرجاء إعالمنا بما آلت إلیھ التحق 
 

 رد السلطة المقصودة -تاسعاً 
 

 -تابع خلف الصفحة  - 

 

  ..................................................... بتاریخ   ،  ................................................. ُحرر في 

 

 

 الخاتم  التوقیع   

 

 من بطاقة النقل البري الدولي 1نسخة من الورقة رقم  المرفقات:
 نسخة من اإلخطار بالتحقیق  
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 قائمة بالوثائق الواجب تقدیمھا برھاناً على عدم التصفیة 5-5

ال بد من تزوید وثائق أساسیة لدعم المطالبة بالدفع. وبصفة عامة ینبغي أن تشمل ھذه الوثائق نقطتین  -1
 اثنتین على وجھ الخصوص:

 األسباب الموجبة لوقوع المسؤولیة على عاتق الرابطة الوطنیة الضامنة. (أ)

 ضامنة.مبلغ الضرائب والرسوم الجمركیة المستحقة على الرابطة الوطنیة ال (ب)

 وألغراض تبریر المطالبة بالدفع، یبدو أن الوثائق التالیة كافیة: -2

، مستوفاة ومختومة حسب األصول من جانب السلطات 1نسخة من الورقة رقم  -
الجمركیة برھاناً على وقوع المسؤولیة على عاتق الرابطة الوطنیة الضامنة عمالً بأحكام 

 من االتفاقیة؛ 8من المادة  4الفقرة 

من  2الوثائق التي تبرھن على أن السلطات الجمركیة قد طبقت فعالً أحكام الفقرة  -
من االتفاقیة (مثال ذلك نسخة عن الرسالة المسجلة التي أُرسلت إلى صاحب  11المادة 

 بطاقة النقل البري الدولي مخطرة إیاه بالمطالبة بالدفع)؛

دد فیھ العناصر الرئیسیة بیان خطي (رسالة) من جانب السلطات الجمركیة تع -
للمخالفة المرتكبة، بما في ذلك األسباب التي توضح أن البراھین على انتھاء عملیة النقل 
البري الدولي حسب األصول، كما ھي مقدمة من األشخاص المعنیین، یبدو أنھا غیر 

 كافیة؛

والرسوم الجمركیة،  (ب) أعاله، یُستحسن إیراد حساب مفصل للضرائب1ومن أجل استیفاء النقطة  -3
 بما في ذلك تحدید القیمة الجمركیة للبضائع والمعدالت المطبقة.
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المعلومات و الّتوثیق، خالف بطاقات النقل البري الدولي الّتي قد َُتَطلَّب عند مكاتب  5-6
 الجمارك على الطریق بخصوص عملیة النقل البري الدولي

الّطریق أن تستخدم أساسا بطاقة النقل البري ، توصى مكاتب الجمارك على المراقبةألغراض 
الدولي، و التي تكون إعالنا لعبور جمركي. المراكز الجمركیة حیث تستدعي تّوثیق إضافّي بخصوص عملیة 
مرور عابر على الّطریق، لن یشترط ھنا ما ھو أكثر من المعلومات الالزمة للتتعّریف بالبضائع و بالمركبات 

الّسلطات الجمركیّة مطالبھم على المطالبات المناسبة التي حددت في اتّفاقیّات النقل  البریة. ینبغي أن تبني
 1956أیار/مایو  19) بتاریخ CMRالدولي، و على سبیل المثال، إتفاقیة عقد الشحن الدولي للبضائع على البر (

یق العادّي لوكاالت متعھدي و ینبغي أن تحّدد الّسلطات الجمركیّة طلب المعلومات إلى تلك المتاحة في التّوث
و  TRANS/WP.30/212من الوثیقة  21)؛ قائمة الشحن؛ إن وردت إلخ) (الفقرة CMRالنّقل (مالحظة شحنة ل(

 )2الملحق 

توصیات من أجل تحسین االتصال بین السلطات الوطنیة المختصة والجمعیات الوطنیة  5-7
 الضامنة

حكام التشریعات الوطنیة واإلجراءات المعمول بھا، تحدید من صالحیات األطراف المتعاقدة، وفقاً أل -1
محتوى الرسائل الموجھة إلى الرابطة الوطنیة الضامنة خالل إجراءات النظر في الشكاوى. لكن، ومن أجل 
تفادي أي سوء تفاھم بشأن طبیعة المخالفة المزعومة ومبلغھا وتبریرھا، فإن السلطات المختصة والجمعیات 

منة لألطراف المتعاقدة مدعوة إلى استعراض وتحدیث مختلف رسائلھا بقدر ما تشیر على األقل الوطنیة الضا
إلى المراحل التي تعترف بھا االتفاقیة الجمركیة بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي 

 ول أدناه).االتالیة (انظر الجد و/أو ترد في وصف أفضل ممارساتھا وتتضمن، قدر اإلمكان، المعلومات الدنیا

 والمراحل التي تُقر بھا اتفاقیة النقل البري الدولي ھي: -2

اإلخطار: في غضون مدة عام من تاریخ قبول بطاقة النقل البري الدولي، یجب على  (أ)
السلطات المختصة للطرف المتعاقد، التي لم تفرج عن بطاقة النقل البري الدولي، أن 

 من االتفاقیة)؛ 11من المادة  ب1تابًة بعدم اإلفراج (الفقرة تخطر الجمعیة ك
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المطالبة بالدفع: أمام السلطات المختصة مدة تتراوح بین ثالثة شھور وعامین بعد تاریخ  (ب)
إخطار الجمعیة بعدم اإلفراج عن عملیة النقل البري الدولي (أو أن شھادة اإلفراج عن تلك 

ریقة خاطئة أو احتیالیة)، لتقدم خاللھا إلى الجمعیة مطالبة العملیة قد تم الحصول علیھا بط
 من االتفاقیة). 11من المادة  3بتسدید المبالغ (الفقرة 

 واستباقاً لھذه االلتزامات القانونیة، اعتمدت أطراف متعاقدة مختلفة ما یلي بوصفھ أفضل ممارسة -3

اً قانونیاً، فقد أصبح إجراًء معموالً بھ اإلخطار المسبق: رغم أن اإلخطار المسبق ال ُیعتبر مطلب 
لدى مختلف األطراف المتعاقدة إخطار الجمعیة الضامنة في أبكر مرحلة ممكنة بأن 

لم ُیعد إلى المكتب الجمركي للمغادرة أو الدخول على الطریق، داعیة إیاھا  2المستند رقم 
ھذه الرسالة، التي أصبحت إلى تقدیم دلیل عن استكمال عملیة النقل البري الدولي. وتوجھ 

من  1تعرف بعبارة "اإلخطار المسبق"، دون المساس باإلخطار الذي یجري وفقاً للفقرة 
من االتفاقیة. لكن، نظراً إلى أن جمیع األطراف المتعاقدة ال تطبق ھذا المفھوم  11المادة 

ھا یمكن أن بالطریقة ذاتھا و/أو في الوقت ذاتھ، فإن درجة االمتثال للعناصر الموصى ب
تتباین تبایناً شدیداً بین بلد وآخر. وتوَصى األطراف المتعاقدة والجمعیات الوطنیة بمراعاة 

 .7-5ذلك عند تطبیق أفضل الممارسات الواردة في الفصل 

-5 والجدیر بالمالحظة أن األطراف المتعاقدة غیر ملزمة قانونیا باالمتثال للتوصیات الواردة في الفقرة -4
حدد شرعیة أیة رسالة تَُتبادل بین السلطات المختصة لألطراف المتعاقدة والجمعیات الوطنیة الضامنة . وال ت7

 إال أحكام اتفاقیة النقل البري الدولي والتشریعات الوطنیة.

وبصفة عامة، تُوَصى سلطات الجمارك والجمعیات الوطنیة الضامنة التابعة لألطراف المتعاقدة  -5
 یلي: بما

 ر في كل رسالة على نموذج بطاقة واحدة للنقل البري الدولي؛االقتصا -

االستفادة في جمیع األوقات، وبخاصة قبل القیام بتحقیقات، قدر اإلمكان، من أیة  -
معلومات متوفرة في نظام مراقبة دولي مأذون، مثل نظام النقل البري الدولي المأمون 

 .اً للمرفق العاشر من االتفاقیةطبق الذي یشرف علیھ االتحاد الدولي للنقل البري
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 الجدول األول
 العناصر الموصى بھا للمراسالت الفعالة الموجھة من السلطات المختصة إلى الجمعیات الوطنیة الضامنة

 
اإلخطـار المسبق  البیانات الواجب إدراجھا، كلما توفّرت عند إصدار الرسالة 

بعدم اإلفراج 
الموجھ إلى الجمعیة 

 الضامنة
 ممارسة) (أفضل

اإلخطـار بعدم 
اإلفراج الموجھ 

إلى الجمعیة 
 الضامنة
 )ب1-11(المادة 

مطالبة الجمعیة 
الضـامنــة 

 بالتسدید
 )3-11(المادة 

 √ √  2 √  كتابة التاریخ والمرجع بخط واضح ومقروء  1
اسم، وعنوان ورقم الھویة الوحید (كلما توفر في بطاقة النقل  2

 اقة النقل البري الدولي البري الدولي) لصاحب بط
√ √ √ 

 √ √ √ رقم بطاقة النقل البري الدولي (حرفان وثمانیة أرقام)  3
 √ √ √ تاریخ قبول الجمارك بطاقة النقل البري الدولي  4
 √ √ √ أھم بنود المخالفة والمراجع القانونیة (التبریر) 5
ند عنوان اإلرجاع/الرد والتاریخ األقصى الموصى بھ للرد (ع 6

 االقتضاء) 
√ √ √ 

 √ √ √  1نسخة من المستند رقم  7
قائمة المستندات الممكنة/الموصى بتقدیمھا من جانب الجمعیات  8

من الجدول الثاني،  5الوطنیة، بالصیغة المشار إلیھا في البند 
وتشمل، عند اإلمكان، المستندات المتعلقة بالشخص 

 ة المسؤول/األشخاص اآلخرین المسؤولین مباشر

√ √ - 

الرد على الوثائق المقدمة، مثل القبول أو اإلقفال أو الرفض  9
  3عند االقتضاء

- √ - 

اإلشارة إلى إخطار صاحب بطاقة النقل البري الدولي  10
 )2-11-0و 1-11-0 (المالحظات التفسیریة

- √ √ 

اإلشارة إلى طلب التسدید من الشخص المسؤول/األشخاص  11
 )، إذا توفرت2-11أو نسخة منھ (المادة /المسؤولین مباشرة و

- √ √ 

اإلشارة إلى اإلخطار المسبق للجمعیة الضامنة و/أو نسخة منھ  12
 إذا توفرت

- √ - 

 √ - - اإلشارة إلى إخطار الجمعیة الضامنة و/أو نسخة منھ 13
اإلشارة إلى اتفاق الضمان القائم أو أي نوع آخر من الصكوك  14

 القانونیة
- - √ 

 - √ - اإلشارة إلى المبلغ اإلرشادي للمطالبة المحتملة 15
الحساب المفصل للرسوم والضرائب الجمركیة، بما في ذلك  16

تحدید القیمة الجمركیة للسلع، والمعدالت التعریفیة المطبقة 
 وأسعار الفائدة المنطبقة عند التخلف عن التسدید

- - √ 

 √ - - )4-11آجال التسدید (المادة  17
 √ - - تفاصیل التسدید 18
 √ - - معلومات تتعلق بإجراءات الطعن المحتمل 19

                                                           
 الموصى بھ؛ العنصر=  √   2
قررت  السلطات= المعلومات التي تفید بأن  اإلقفال؛ سابقةفي مرحلة  الجمعیةالتي قدمتھا  المعلوماتالسلطات  قبول= تأكید  القبول   3

في  الجمعیةالتي قدمتھا  المعلوماتل بأن السلطات لم تقب تفیدالملف؛ الرفض = المعلومات التي  وإقفالعدم متابعة المخالفة المزعومة 
 أسباب الرفض؛ ذلكمرحلة سابقة، بما في 



 - 289 - الممارسات أفضل

 الجدول الثاني
 العناصر الموصى بھا للمراسالت الفعالة الموجھة من الجمعیات الوطنیة الضامنة إلى السلطات المختصة

 
البیانات الواجب إدراجھا، كلما توفّرت عنـد إصـدار  

 الرسالة
رد على اإلخطـار 

المسبق بعدم اإلفراج 
الموجھ إلى الجمعیة 

 الضامنة
 (أفضل ممارسة)

رد على اإلخطار 
بعـدم اإلفـراج 

الموجھ إلى 
 الجمعیة الضامنة

 )ب1-11(المادة 

رّد على المطالبة 
بالتسـدیـد الموجھة 

إلـى الجمعیة 
 الضامنة
 )3-11(المادة 

 √ √ √ كتابة التاریخ والمرجع بخط واضح ومقروء  1
سم وعنوان ورقم الھویة الوحید (كلما توفر في بطاقة النقل ا 2

 البري الدولي) لصاحب بطاقة النقل البري الدولي 
√ √ √ 

 √ √ √ رقم بطاقة النقل البري الدولي (حرفان وثمانیة أرقام)  3
 √ √ √ عنوان اإلرجاع 4
الوثائق التي تبین االستكمال النظامي لعملیة النقل البري  5

 المعنیة، مثل:الدولي 
أیة شھادة أو تأكید رسمي بنھایة عملیة النقل البري الدولي     

التي تغطیھا نفس عملیة النقل التي أنجزھا طرف متعاقد 
آخر عقب عملیة النقل البري الدولي المعنیة أو تأكید 
خضوع السلع المعنیة إلى إجراءات جمركیة أخرى أو نظام 

مثل التخلیص الجمركي  آخر من نظم المراقبة الجمركیة،
 لالستعمال المنزلي؛ 

في بطاقة النقل البري الدولي التي  2أو  1أرومة البطاقة رقم     
ختمھا على النحو الواجب الطرف المتعاقد أو نسخة منھا 

 مقدمة من المنظمة الدولیة؛
سجالت عن استكمال عملیة النقل البري الدولي، كما ترد في     

م النقل البري الدولي السلیم التابع لالتحاد "نظا  ما ُیعرف ب
 "؛طبقاً للمرفق العاشر من االتفاقیة الدولي للنقل البري

أیة وثیقة إضافیة، صادرة عن مكتب جمارك المقصد أو     
الخروج (في الطریق) للشخص الذي یقدم بطاقة النقل 
البري الدولي (مثل الوصل بالطلب الذي یمأله مسبقاً 

 ني)؛الشخص المع
أیة وثیقة تمكِّن من تعریف الشخص المسؤول/األشخاص     

  4 المسؤولین مباشرة؛

√ √ √ 

اإلشارة إلى اإلخطار المسبق المرسل إلى الجمعیة الضامنة  6
 عند توفره 

√ - - 

 - √ - إشارة إلى اإلخطار الموجھ إلى الجمعیة الضامنة  7
 √ - - لى الجمعیةاإلشارة إلى المطالبة بالتسدید المرسلة إ 8
 √ - - الرد على المطالبة بالتسدید (القبول أو الرفض) 9

اإلشارة إلى أحكام خاصة في اتفاق الضمان القائم أو أي  10
 نوع آخر من الصكوك القانونیة

- - √ 

                                                           
 المراحل الثالث المحددة، بل یمكن أن یجري في أي وقت، حال توفره. على 5یقتصر تقدیم الوثائق بموجب البند  ال   4



 - 290 - الممارسات أفضل

 /∗لثالجدول الثا

 لرسالة اإلخطار المسبق عینة

 برى الدولى و حامل بطاقة النقل البرى الدولىضمان النقل ال جمعیةإلى  بالمعلومات رسالة یتم إرسال

……………………………………..…………………………… 

  تاریخ)المكان وال(  لجمارك / اإلدارة المعنیة)ا(االسم الكامل لمكتب 

  ...................... رقم بطاقة النقل البرى الدولىالموضوع: معلومات بشأن  

  …………………………………………موجھة الى   

 )حامل بطاقة النقل البرى الدولىالھویة لامل والعنوان ورقم (االسم الك  

   ……………………………………………………………….. 

 (االسم الكامل للجمعیة الضامنة)  
 

 السیدة/السید 
تم تسجیلھا من قبل  ......... . غطاء بطاقة النقل البرى الدولى رقمنفذت تحت النقل البرى الدولى عملیة 
))، ودخول أراضي ............ .. (اسم الطرف 1صورة من قسیمة رقم ( (مرفق جمارك ......... ..مكتب 

  المتعاقد).

بأن إدارة الجمارك لدینا لم تتلق تأكیدا إلنھاء السلیم في إقلیم ......... .. (اسم الطرف المتعاقد)  إبالغكمنوُد 
 ...............لى رقمغطاء بطاقة النقل البرى الدونفذت تحت النقل البرى الدولى و للعملیة 

 البرى النقل بطاقة في نظام مراقبة هھذ بطاقة النقل البرى الدولى ق في حالةیدقتم التباإلضافة إلى ذلك، لقد 
 الدولي:

 في إقلیم ......... .. (اسم الطرف المتعاقد)،النقل البرى الدولى لیس ھناك معلومات تؤكد إنھاء عملیة  .1

المقصد في  بلد مكتبببالفعل  لاتصاال تم لقدنقل البرى الدولى.العملیة یوجد سجل بشأن ھذه  .2
 ........................ .. (المكان، واسم الطرف المتعاقد)

أي تأكید  ىتلق یتم ولكن لم الدولي البرى النقلبطاقة من أجل التأكد من المعلومات المتوفرة في نظام مراقبة 
 حتى اآلن.

، النقل البرى الدولى من اتفاقیة، 11لمادة من ا (ب) 1لفقرة لتم وفقا  اللذى باألخطارلذلك، دون اإلخالل 
بشكل صحیح في إقلیم ... النقل البرى الدولى  عملیة تم إنھاء ھأن اللتى تثبتندعوك لتزویدنا بالوثائق المناسبة 

 یوما من تاریخ ھذه الرسالة. 28................ (اسم الطرف المتعاقد) في غضون 

                                                           
 ∗/ AC.2/2012/15{ECE/TRANS/WP.30/، و الوثیقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111من الوثیقة  43 الفقرة{
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 السلع: اللتى تُحددواحدة من الوثائق التالیة  على شكل دلیلغي تقدیم الینب

الخروج (في الطریق) من بلد المقصد أو بلد جمارك مكتب جمارك سلطات وثیقة مصدقة من قبل   -
 طرف متعاقد آخر ینص على أن البضاعة تم عرضھا في ھذا المكتب الجمركي، أو

ؤكد أن البضاعة قد دخلت ذلك اإلقلیم الجمركي تد آخر في طرف متعاق ةوثیقة الجمارك، الصادر  -
 ، أوىركجمستخدام أو ا لمعاملة

قرت من قبل السلطات الجمركیة لذلك الطرف المتعاقد وتثبت أُ في طرف متعاقد آخر،  توثیقة، صدر  -
 التداول الحر في ذلك الطرف المتعاقد.نظام السلع تعتبر في ھذه أن 

المذكورة أعاله، مصدقة باعتبارھا نسخة حقیقیة من قبل الھیئة التي أیدت  نسخة أو صورة من الوثائق -  -
من طرف متعاقد  المعنیة وثائق أصلیة، من قبل سلطات الطرف المتعاقد المعني أو من قبل السلطةال

 .1975النقل البرى الدولى آخر التفاقیة

 أي من الوثائق المذكورة أعاله یجب ان ترسل الى

…………………………………………………………………… 

 / توقیع الشخص المسؤول)الجمارك(ختم مكتب 

 

 من بطاقة النقل البرى الدولى 1نسخة من القسیمة رقم  المرفق:
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 /∗ 38مثال ألفضل ممارسة فیما یتعلق بتطبیق المادة  5-8

 مالحظات تمھیدیة - )أ( .1

فات"، إشارات إلى التشریعات یتضمن الفصل الرابع من اتفاقیة النقل البري الدولي، المعنون "المخال -1
، بوجھ خاص، فإن "أي انتھاك ألحكام ھذه االتفاقیة فعل یجعل 36الوطنیة لألطراف المتعاقدة. وطبقاً للمادة 

المنتھك معرضاً، في البلد حیث ارتكب االنتھاك، إلى العقوبات التي یفرضھا قانون ذلك البلد". وتشكل المادة 
تمد أیضاً في تطبیقھ العملي على التشریعات الوطنیة. فمثالً، یحدد القانون الوطني في ذاتھا حكماً إطاریاً یع 38

 ما یلي: 

خطورة أي مخالفة ("جریمة خطیرة مخلة بالقوانین أو اللوائح الجمركیة المطبقة في مجال النقل  -
 الدولي للبضائع")؛

 ؛38تاریخ بدأ نفاذ االستبعاد طبقاً للمادة  -

 لتعلیق المحتمل لالستبعاد أثناء الطعن.إجراءات الطعن وا -

أداة لحمایة ووقایة إجراءات النقل البري الدولي من  38وبصورة عامة، ینبغي أن تعتبر المادة  -2
 وفقاً لجسامة المخالفة.  38االنتھاكات، ال كآلیة تلقائیة للجزاءات في كل الظروف. وینبغي تبریر تطبیق المادة 

وأحكام الجزء الثاني من المرفق التاسع، التي تحكم  6باطاً وثیقاً بأحكام المادة ارت 38وترتبط المادة  -3
عملیة انضمام األشخاص الطبیعیین واالعتباریین إلى نظام النقل البري الدولي. وتبرز ھذه العالقة في تعلیقین 

إجراء النقل البري ، ھما "التعاون بین السلطات المختصة" و"استبعاد متعھد نقل محلي من 38على المادة 
 الدولي".

 ذكر األطراف الفاعلة التالیة: 38وبغض النظر عن الشخص المستبعد، یرد في المادة  -4

 ؛38.1 السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي ارتكبت على أرضھ المخالفة تطبق في أرضھ المادة -

 أرضھ؛ قراً أو مقیماً علىالسلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي یكون الشخص المستبعد مست -

 الجمعیة أو الجمعیات القائمة في البلد الذي ارتكبت فیھ الجریمة؛ -

 المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي. -

عالوة على ذلك، تشارك الجمعیة الوطنیة المختصة للطرف المتعاقد، الذي یكون الشخص المستبعد  
 ، برغم عدم ورود ذلك صراحة في النص.38ة مستقراً أو مقیماً على أرضھ، في تطبیق الماد

                                                           
 ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/14 الوثیقة؛ ولثوالمرفق الثا 28-30تین، الفقرECE/TRANS/WP.30/AC.2/93 الوثیقة /∗  {
  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111 } الوثیقةمن  42و الفقرة  
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 .حاملى بطاقة النقل البرى الدولى یقتصر على استبعاد 38تطبیق المادة  -5

ونظراً لمشاركة عدة أطراف، فال غنى عن التعاون الوثیق فیما بینھا من أجل التطبیق السلس للمادة  -6
 ا: عنصرین رئیسیین، ھم . وینبغي أن یرتكز ھذا التعاون على38

 وفاء األطراف الفاعلة المشاركة بالوظائف المسندة إلیھا على النحو الواجب؛ -

 تبادل المعلومات بسرعة وشفافیة. -

 .) (/∗1وفیما یلي مثال ألفضل الممارسات في ھذا الصدد

 5مثال ألفضل ممارسة  -(ب)  .2

ضد قوانین أو لوائح  ةینبغي للسلطات المختصة للطرف المتعاقد، الذي ارتكبت على أرضھ مخالف -7
التفاقیة النقل البري  سبیل المثال ال الحصر  على الجمارك المطبقة على النقل الدولي للبضائع (بما في ذلك

، أن تنظر، وفقاً للتشریعات الوطنیة، فیما إذا كانت ھذه المخالفة تشكل جریمة خطیرة مخلة بالقوانین أو )الدولي
قل الدولي للبضائع، وما إذا كان ینبغي استبعاد حامل بطاقة النقل البري الدولي اللوائح الجمركیة المطبقة على الن

 .1-38 من إجراء النقل البري الدولي وفقاً للمادة

، ینبغي إخطار الشخص المستبعد دون إبطاء. ویفضَّل إصدار ھذه 1-38وإذا اتخذ قرار لتنفیذ المادة  -8
ث التفاقیة النقل البري الدولي (وھي اإلنكلیزیة والروسیة المعلومات بواحدة من اللغات الرسمیة الثال

/∗2(والفرنسیة)، وینبغي أن تحتوي ھذه المعلومات على األقل على التفاصیل التالیة
(: 

 تاریخ ومكان إصدار الوثیقة؛ -

 اسم السلطة المختصة وعنوانھا الرسمي؛ -

 اسم الشخص المستبعد وعنوانھ وبلده ورقم بطاقة ھویتھ؛ -

 الرقم المرجعي لبطاقة النقل البري الدولي (حسب االقتضاء)؛ -

 رقم أو أرقام تسجیل المركبة أو المركبات البریة (حسب االقتضاء)؛ -

 رقم أو أرقام تعریف الحاویة أو الحاویات (حسب االقتضاء)؛ -

 وصف البضائع (طبقاً لبیان البضائع) (حسب االقتضاء)؛ -
                                                           

صى السلطات الجمركیة بإعمال أحكام المادة طبقاً للتعلیق المعنون "استبعاد متعھد نقل محلي من إجراء النقل البري الدولي"، تو 1  
ضد الھیئات األجنبیة المتعھدة بالنقل المتھمة بارتكاب مخالفة جسیمة للقوانین الجمركیة. ویرد تناول ھذا الوضع في  38-1

 سیاق المثال المقترح ألفضل ممارسة.
 ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111 } الوثیقةمن  42و الفقرة   ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/14 الوثیقة{ 5

ترد في تذییل ھذه الوثیقة بعض المعلومات. فإذا استخدمت في استكمال االستمارة لغة غیر اللغات الرسمیة الثالث لالتفاقیة،  2  
 ینبغي أن تقدم عناوین الخانات على األقل باإلنكلیزیة أو الروسیة أو الفرنسیة.
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 فة؛تاریخ ومكان ارتكاب المخال -

 وصف مفصل للمخالفة؛ -

 ؛1-38أسباب تطبیق المادة  -

 نوع االستبعاد (مؤقت أم دائم) وتاریخ بدء نفاذه؛ -

 مدة االستبعاد (في حالة االستبعاد المؤقت فقط)؛ -

معلومات عن إجراءات الطعن الممكنة (األجل النھائي، وھیئات الطعن، وإمكانیة تعلیق االستبعاد في  -
 وما إلى ذلك). حالة االستئناف

 وینبغي إرفاق نسخة من بطاقة النقل البري الدولي، عند االقتضاء.

وینبغي إبالغ المعلومات إلى الشخص المستبعد بأسرع وسیلة اتصال متاحة (الفاكس، أو البرید  -9
، حسبما تنص علیھ التشریعات الوطنیةاإللكتروني، وما إلى ذلك). وینبغي كذلك أن یجري خالل أسبوع، 

إرسال ھذه المعلومات بالبرید المسجل إلى الشخص المستبعد، أو تسلیمھا إلى ممثلھ القانوني مقابل التوقیع على 
 إیصال بذلك.

وینبغي كذلك إبالغ المعلومات نفسھا، في غضون أسبوع، بأسرع وسیلة اتصال متاحة (الفاكس أو  -10
للطرف المتعاقد الذي یكون الشخص المعني مستقراً البرید اإللكتروني، وما إلى ذلك) إلى السلطات المختصة 

أو مقیماً على أرضھ، وإلى الجمعیة أو الجمعیات القائمة في البلد أو المنطقة الجمركیة حیث ارتُكبت المخالفة، 
وإلى المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي، وبقدر اإلمكان إلى الجمعیة التابعة للطرف المتعاقد الذي یكون 

 مقیماً على أرضھ (الجمعیة الُمْصِدرة).  المعني مستقراً أوالشخص 

وفي حالة حدوث أي تغییرات في وضع االستبعاد األصلي (إلغاؤه أو تعلیقھ، وما إلى ذلك)، ینبغي  -11
أعاله بھذه  10و 9للسلطات المختصة، التي استبعدت الشخص، أن تبلِّغ الجھات المذكورة في الفقرتین 

 التغییرات.

وینبغي للسلطات المختصة للطرف المتعاقد، الذي یكون الشخص المستبعد مستقراً أو مقیماً على  -12
أرضھ، أن تنظر فیما إذا كان یمكن للمخالفة المرتكبة أن تؤثر في الحد األدنى للشروط والمعاییر المبینة في 

إلى نظام النقل البري الدولي.  ، التي یجب على األشخاص استیفاؤھا قبل االنضمام9الجزء الثاني من المرفق 
فإن كان الشخص المعني لم یعد یفي بھذه المتطلبات، ینبغي إلغاء ترخیصھ. وینبغي إبالغ المجلس التنفیذي 
للنقل البري الدولي بھذا اإللغاء في غضون أسبوع. ویوصى أیضاً بإبالغ السلطات المختصة التي أصدرت 

 أمر االستبعاد. 

قرار الممكن اتخاذه بشأن إلغاء الترخیص من جانب السلطات المختصة للطرف وبغض النظر عن ال -13
المتعاقد الذي یكون الشخص المعني مستقراً أو مقیماً على أرضھ، ینبغي الجمعیة الُمْصِدرة تقییم مدى موثوقیة 

، مثل وقف حامل بطاقة النقل البري الدولي، ویجوز لھا أن تفرض علیھ جزاءات تتفق مع لوائحھا الداخلیة
 إصدار بطاقات النقل البري الدولي.
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 تذييل
 معلومات بشأن االستبعاد من إجراء النقل البري الدولي

 من اتفاقیة النقل البري الدولي): 38من المادة  1(طبقاً للفقرة 

 إىل: 

 (االسم والعنوان والبلد ورقم بطاقة اهلوية للشخص املستبعد)

 من إجراء النقل الربي الدويل على أرض  هذا إخطار لكم بأنكم استبعدمت

  (اسم البلد) _______________________________

 (تاريخ)يبدأ نفاذ هذا االستبعاد اعتباراً من ــــــــــ 

 (تاريخ)________  مؤقت حىت  □ دائم □وهذا االستبعاد  
  ___________________________________ميكن الطعن يف قرار االستبعاد أمام 

  (اسم هيئة الطعن)
 (مهلة الطعن وفقاً للتشريعات الوطنية).خالل ـــــــــــ 

 نتج االستبعاد عن خمالفة ترد تفاصيلها أدناه:

 الرقم املرجعي لبطاقة النقل الربي الدويل (حسب االقتضاء)
 

 رقم أو أرقام تسجيل املركبة أو املركبات الربية (حسب االقتضاء)
 

 أرقام تعريف احلاوية أو احلاويات (حسب االقتضاء) رقم أو
 

 وصف البضائع (طبقاً لبيان البضائع) (حسب االقتضاء)
 

 تاريخ ومكان املخالفة

 وصف املخالفة

 :1-38أسباب تطبيق املادة 
 

 المرفقات (إن وجدت)

 اسم وعنوان اهليئة املختصة:
 

 اء)اخلتم (حسب االقتض  التوقيع التاريخ واملكان
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  40و 39أفضل ممارسة بشأن تطبیق أحكام المادتین  5-9
 /∗من اتفاقیة النقل البري الدولي

 

 2 و 1في القسیمتین  15-13عند المغادرة، وعند توقیع حامل بطاقة النقل البري الدولي على الخانات  -1
بیان البضائع. إضافة إلى ذلك،  من البطاقة، یضطلع حامل البطاقة بالمسؤولیة عن صحة البیانات المدونة على

والمذكرة التفسیریة المتعلقة بھا، یجب على مكتب جمارك المغادرة أن یطبِّق ضوابط صارمة  19وعمالً بالمادة 
المعنون "التفتیش في مكتب  19لضمان دقة بیان البضائع. ویشدَّد على ھذا المبدأ في التعلیق على المادة 

تسھیل عمل نظام النقل البري الدولي أن یكون التفتیش في مكتب المغادرة المغادرة": "... من الضروري ل
 .صارماً وكامالً، نظراً ألن أداء ھذا النظام یعتمد علیھ"

ومع ذلك، قد تكتشف السلطات الجمركیة في منطقة عبور وفي المقصد تناقضات بین تفاصیل  -2
البري الدولي والمحتویات الفعلیة في مقصورة  خصائص البضائع المسجلة في بیان البضائع في بطاقة النقل

الشحن. في ھذه الحاالت، وقبل اعتبار ھذه الوقائع مخالفات ارتكبھا حامل بطاقة النقل البري الدولي، ینبغي 
 من اتفاقیة النقل البري الدولي: 40 و 39للسلطات الجمركیة أن تأخذ في االعتبار الواجب أحكام المادتین 

 39المادة 

 :األخرى لة قبول عملیات اتفاقیة النقل البري الدولي باعتبارھا سلیمة من النواحيفي حا

 1- ... 

وبالمثل في حالة تناقضات بین تفاصیل خصائص البضائع المبینة على بیان  -2 
البضائع في بطاقة النقل البري الدولي والمحتویات الحقیقیة لمركبة بریة أو مجموعة مركبات 

تعتبر انتھاكات لالتفاقیة ارتكبھا حامل ھذه البطاقة، إذا جرى تقدیم أدلة تقنع  حاویة، فھي لن أو
السلطات المختصة بأن ھذه التناقضات لم تكن ناجمة عن أخطاء مرتكبة عن علم أو عن طریق 

 اإلھمال في وقت شحن البضائع أو تفریغھا أو في وقت إعداد ذلك البیان.

                                                           
 } 29ة ، الفقرECE/TRANS/WP.30/AC.2/97 الوثیقة و 15ة ، الفقرECE/TRANS/WP.30/AC.2/2009/2 الوثیقة /∗  {
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 39مذكرة تفسیریة للمادة 

التعبیر "أخطاء مرتبكة عن طریق اإلھمال" فینبغي أن یؤخذ على أنھ یعني األفعال  أما 0-39
التي مع أنھا لم ترتكب عن عمد وعلم تام بالحقائق، قد نجمت عن تقصیر في اتخاذ 

 خطوات معقولة والزمة لضمان صحة الحقائق في أیة حالة خاصة.

 40المادة 

المغادرة وبلدان المقصد أن تعتبر حامل بطاقة النقل  یجوز لإلدارات الجمركیة التابعة لبلدان ال
البري الدولي مسؤوالً عن التناقضات التي قد تكتشف في ھذه البلدان، في حین أن ھذه التناقضات ترجع 

 .في الواقع إلى إجراءات جمركیة سبقت أو أعقبت النقل البري الدولي لم یكن حامل البطاقة ضالعا فیھا

سلطات الجمركیة، عند تحدید المسؤولیة المحتملة لحامل بطاقة النقل البري الدولي ولذلك یجب على ال -3
 في ھذه الحاالت، أن تبحث القضایا التالیة: 

)؟ 39ھل یجوز قبول عملیة النقل البري الدولي باعتبارھا سلیمة من النواحي األخرى (دیباجة المادة  -
 ؟وبوجھ خاص، ھل ال تزال األختام الجمركیة سلیمة

من المادة  2ھل تعزى ھذه التناقضات إلى أخطاء ارتكبھا حامل البطاقة عن علم أو عن إھمال (الفقرة  -
 )؟39

ھل تتعلق ھذه التناقضات باإلجراءات الجمركیة التي سبقت أو أعقبت عملیة النقل البري الدولي والتي  -
 ). 40لم یكن حامل البطاقة ضالعاً فیھا (المادة 

ینبغي لحامل بطاقة النقل البري الدولي،  39-0، والمذكرة التفسیریة 39من المادة  2لفقرة وكما تؤكد ا -4
عند استكمال البطاقة، أن یتخذ خطوات معقولة والزمة لضمان صحة الحقائق في أیة حالة خاصة. وفیما یتعلق 

 ∗د نقل البضائع الدولي الطرقيبالمسؤولیة التعاقدیة لحامل البطاقة، من األرجح أن یستفید من أحكام اتفاقیة عق
من  1التي انضمت إلیھا معظم البلدان التي ھي أطراف متعاقدة في اتفاقیة النقل البري الدولي. وتنص الفقرة 

 اتفاقیة عقد نقل البضائع الدولي على ما یلي:من  8المادة 

 یتثبت الناقل مما یلي عند تولیھ البضائع: -1"
وثیق�ة الش��حن بخص�وص ع��دد  ص�حة اإلق��رارات ال�واردة ف��ي (أ)

 الطرود وعالماتھا وأرقامھا؛ 

 الحالة الظاھرة للبضائع وتغلیفھا". (ب)

غیر أنھ قد تطرأ حاالت ال یكون فیھا حامل البطاقة في وضع یسمح لھ بالتثبت من ھذه البنود بصورة  -5
البري الدولي في میناء بحري  فعالة. فمثالً، إذا استلم حامل البطاقة حاویة مختومة غیر مشمولة بنظام النقل

                                                           
 .1956أیار/مایو  19، المبرمة في (CMR) اتفاقیة عقد نقل البضائع الدولي الطرقي  /∗  
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لنقلھا بغیر الطریق البري الدولي، وشرع في نقلھا بالطریق البري، فمن المحتمل أال یتمكن من التثبت من 
البضائع، وعلیھ أن یعتمد على الوثائق المصاحبة لھا فقط (بولیصة الشحن، وقائمة التعبئة، وما إلى ذلك). وفي 

بشدة بتسجیل تحفظ على وثیقة الشحن الصادرة بموجب اتفاقیة عقد نقل  ھذه الظروف، یوصى حامل البطاقة
 من ھذه االتفاقیة: 8من المادة  2البضائع الدولي الطرفي، على النحو الوارد في الفقرة 

عندما ال تتوفر لدى الناقل وسائل معقولة للتثبت من صحة اإلقرارات المشار إلیھا في  -2"
یسجل تحفظاتھ في وثیقة الشحن مشفوعة باألسباب التي تستند (أ) من ھذه المادة، 1الفقرة 

إلیھا ... وال تكون ھذه التحفظات ملزمة للمرِسل إال إذا وافق صراحة على االلتزام بھا في وثیقة 
 الشحن".

من اتفاقیة عقد نقل البضائع الدولي الطرقي أنھ: ألغراض الجمارك أو غیر ذلك  11وتبین أیضاً المادة  -6
جراءات الرسمیة، یجب على المرسل أن یرفق الوثائق الالزمة مع وثیقة الشحن أو یضعھا تحت من اإل

 تصرف الناقل. وباإلضافة إلى ذلك، تنص ھذه المادة صراحة على ما یلي:

ال یتعین على الناقل االستفسار عن صحة أو كفایة ھذه الوثائق أو المعلومات. ویكون  -2"
قل عن أي أضرار تنشأ عن عدم وجود ھذه الوثائق والمعلومات أو المرِسل مسؤوالً أمام النا

 عدم كفایتھا أو عدم صحتھا، إال في حالة ارتكاب الناقل ألفعال خاطئة أو إھمال".

من اتفاقیة عقد نقل البضائع الدولي الطرقي على العالقة التعاقدیة بین  11و 8یعتبر تأثیر المادتین  -7
 مل التي ینبغي للجمارك أن تضعھا في االعتبار.المرِسل والناقل أحد العوا

من اتفاقیة النقل البري الدولي على أنھ، في حالة وجود تناقضات، یجب  39من المادة  2وتنص الفقرة  -8
على حامل بطاقة النقل البري الدولي أن یثبت للسلطات المختصة أن ھذه التناقضات غیر ناجمة عن أخطاء 

ال في وقت إعداد بیان البضائع. وبمعنى آخر، ینبغي لحامل البطاقة أن یثبت أنھ لم مرتكبة عن علم أو عن إھم
على أن  39من المادة  2یكن في وضع یسمح لھ بالتثبت من التفاصیل المدونة في بیان البضائع. وتنص الفقرة 

مة، ینبغي للسلطات الجمركیة أن تقبل أو ترفض تفسیرات حامل البطاقة أو أدلتھ. وفي حالة شحن بضائ ع محرَّ
 .47أیضاً أن یؤخذ في االعتبار إمكانیة تطبیق أحكام معینة في التشریعات الوطنیة، على النحو الوارد في المادة 
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النقل البري الدولي إجراءات تصدیر یجري في إطاراھا إعداد  عملیةوفي العدید من الحاالت، تسبق  -9
بق تفاصیل البضائع، على النحو المدون في بطاقة النقل البري إعالن تصدیر للبضائع. ولذلك، ینبغي أن تتطا

 الدولي، مع بیانات إعالن تصدیر البضائع. فإن كان ھناك شك بشأن تفاصیل بیان البضائع في بطاقة النقل
جمارك صد أن یوجھ استفساراً إلى مكتب جمارك بلد المقالعبور ومكتب جمارك البري الدولي، یمكن لمكتب 

 بلدجمارك قل البري الدولي، یجب على مكتب من اتفاقیة الن 42رة أو إلى المصدِّر. وعمالً بالمادة بلد المغاد
المغادرة، لدى تلقیھ ھذا االستفسار، أن یزود مقدم االستفسار بجمیع المعلومات المتاحة المتعلقة بالنقل البري 

 .عالدولي محل االستفسار، وبوجھ خاص، بنسخة من إعالن تصدیر البضائ

 في حالة وجود تناقضات، قد تكون مسؤولیات حامل بطاقة النقل البري الدولي ذات شقین: -10

، إن حدث ذلك. فإذا الناقصةمسؤولیة عن دفع الرسوم والضرائب الجمركیة المستحقة على البضائع  -
أن تطالب  لم یدفع حامل البطاقة أو أي شخص آخر مسؤول بشكل مباشر المبالغ المستحقة، یحق للجمارك

 .بالدفعالجمعیة الوطنیة الضامنة 

سیما الغرامات و/أو الجزاءات  مسؤولیة تفرضھا أحكام القانون اإلداري أو قانون العقوبات، وال -
المالیة. وتجدر اإلشارة إلى أن الضمان الذي تمنحھ الجمعیة الوطنیة الضامنة ال یغطي ھذا الجزء من 

 مسؤولیات حامل البطاقة.

التناقض بین تفاصیل بیان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي والمحتوى الفعلي لمقصورة وإن  -11
الشحن ال یعني بالضرورة أن ھناك بضائع سحبت من المقصورة المختومة أو أضیفت إلیھا بصورة غیر 

ى بمسؤولیاتھ قانونیة، وجرى تداولھا، وتستحق علیھا رسوم وضرائب جمركیة. وقد یكون متعھد بالنقل قد أوف
وسلَّم جمیع البضائع باألختام الجمركیة السلیمة، ولكن وقع خطأ في بیان البضائع في بطاقة النقل قبل بدء عملیة 
النقل البري الدولي. ولذلك، یجب على السلطات الجمركیة المعنیة أن تثبت أن ھذه البضائع تسربت بالفعل في 

 غیر قانونیة.بلدھا وخرجت عن الرقابة الجمركیة بطریقة 

. ففي كل مثال منھا، 40و 39وتلقي الحاالت العملیة الخمس التالیة الضوء على إمكانیة تطبیق المادتین  -12
 كانت األختام الجمركیة سلیمة، ولم توجد على المركبة البریة أماكن خافیة، ولم یعثر على دلیل على التھریب.
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 )39الحالة األولى (المادة 

بري (وحدة قاطرة وشبھ مقطورة) إلى مكتب جمارك بلد المقصد، ولم یكن بھا أي آثار وصلت ناقلة شحن  
فة بصورة صحیحة في بیان  للتالعب باألختام الجمركیة. وكانت الشحنة معبَّأة في صنادیق من الكرتون وُموصَّ

. 100قاً بدالً من صندو 95البضائع، ولكن عدد الصنادیق في مقصورة الشحن كان أقل من المذكور في الوثائق: 
ودافع السائق بقولھ إنھ تسلم شبھ المقطورة المختومة من میناء كانت قد وصلت إلیھ على ظھر عبَّارة. لھذا السبب، 
لم یتمكن من التحقق من صحة بیان البضائع، وسجل تحفظاً على وثیقة الشحن الصادرة بموجب اتفاقیة عقد نقل 

جمارك في بلد المقصد على إنھاء عملیة النقل البري الدولي مع تسجیل  البضائع الدولي الطرقي. وصدَّق مكتب
تحفظ، وشرع في إجراء تحقیق، واتصل بمرسل البضائع الذي أكد خطیاً أن الطرود المفقودة لم تشحن في بلد 

تباره یمكن اع المغادرة نتیجة خطأ منھ. على ھذا األساس، خلص مكتب الجمارك إلى أن عدم صحة بیان البضائع ال
، أُعفي حامل بطاقة النقل البري الدولي 39من المادة  2"خطأ ارتكبھ الناقل عن علم أو عن إھمال". وعمالً بالفقرة 

 من المسؤولیة.

 )39الحالة الثانیة (المادة 

وصلت شاحنة نقل بري إلى مكتب جمارك بلد المقصد، ولم یكن بھا أي آثار للتالعب باألختام الجمركیة.  
فة بصورة صحیحة في بیان البضائع، ولكن عدد الصنادیق في وكانت ال شحنة معبأة في صنادیق من الكرتون وموصَّ

. وقال السائق إنھ لم یالحظ ذلك 100صندوقاً بدالً من  98مقصورة الشحن كان أقل من المذكور في وثائق الشحن: 
ن یراقب عملیة تعبئة مركبتھ وأن یحصي النقص. ورأى مكتب الجمارك في بلد المقصد أن السائق كان ینبغي لھ أ

الصنادیق، واعتبرت أن ھذه الحالة "خطأ ارتكب عن اإلھمال" وفرضت غرامة على متعھدة النقل لعدم صحة 
فقط، ولم تطالب بدفع رسوم أو  98اإلعالن. غیر أن السلطات الجمركیة قبلت أن عدد الصنادیق المشحونة ھو 

 ضرائب جمركیة.
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 )40و 39(المادتان الحالة الثالثة 

وصلت شاحنة نقل بري دولي إلى مكتب جمارك بلد المقصد بأختام جمركیة سلیمة. وكانت الشحنة، بما  
فة بصورة صحیحة في بیان البضائع. غیر أن السلطات الجمركیة اكتشفت وراء  في ذلك عدد الصنادیق، موصَّ

ألثاث التي لم تكن مذكورة ال في بطاقة النقل وال في الصنادیق وبجوار الجدار األمامي لشبھ المقطورة بعض قطع ا
وثیقة الشحن الصادرة بموجب اتفاقیة عقد نقل البضائع الدولي الطرقي. وفسر السائق (وھو أیضاً مالك المركبة) 

یدري بذلك. وكان  ذلك بأنھ اشترى ھذا األثاث من بلد المغادرة ألغراض االستخدام الشخصي، وبأن المرسل ال
داعي بالتالي لإلشارة إلیھ في بیان  یعتبر أن األثاث ممتلكات شخصیة ولیست بضائع تجاریة، وأنھ ال السائق

البضائع الذي یجب أن یطابق وثیقة الشحن الصادرة بموجب االتفاقیة وإعالن تصدیر البضائع المقدم من مرسل 
غرامة على السائق لعدم صحة اإلعالن الشحنة. ولم یوافق مكتب الجمارك في بلد المقصد على ھذا الرأي، وفرض 

المقدم، ووجھ إلیھ تعلیمات بأن یعلن عن األثاث الستیراده باسمھ ھو. ففي ھذه الحالة، ال تنطبق اإلعفاءات الواردة 
 على حامل بطاقة النقل البري الدولي. 40أو المادة  39في المادة 

 )40الحالة الرابعة (المادة 

بموجب بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب جمارك بلد المقصد. ویشیر بیان ُسلِّمت البضائع المنقولة  
صندوق من الكرتون. وكانت األختام  100البضائع المدون على بطاقة النقل إلى أن الشحنة (أحذیة) معبأة في 

تفتیشاً  الجمركیة سلیمة. وقد نزع مكتب الجمارك األختام وأنھى اإلجراءات دون تسجیل تحفظ، ولكنھ لم یجر
جمركیاً. وجرى تفریغ البضائع وتخزینھا مؤقتاً في مستودع. وبعد ذلك، قدم المستورد إعالناً الستیراد كمیة بضائع 
مماثلة لما ھو مدون في بیان بطاقة النقل البري الدولي. غیر أنھ أثناء الفحص المادي للشحنة اكتشف مكتب الجمارك 

. وفسر المستورد ذلك بأنھ استند في إعالن االستیراد الذي قدمھ 100لیس صندوقاً و 150أن عدد صنادیق األحذیة 
إلى بیان البضائع المدون في بطاقة النقل البري الدولي، معتبراً أن المسؤولیة عن ھذه المخالفة تقع على عاتق حامل 

لبضائع المختومة وبطاقة النقل البطاقة ولیس علیھ ھو. غیر أنھ في ھذه الحالة، أوفى حامل البطاقة بالتزاماتھ، وقدم ا
البري الدولي والمركبة في مكتب جمارك بلد المقصد، وأنھیت العملیة. وبقیت البضائع بعض الوقت في المستودع 
بعد إنھاء إجراء النقل البري الدولي، وال یتحمل حامل البطاقة أي مسؤولیة عما یمكن أن یحدث للشحنة أثناء 

، ال 40رد أن یتحقق من البضائع قبل تقدیم إعالن االستیراد. ولذلك، وطبقاً للمادة التخزین. فمن مسؤولیة المستو
 یعتبر حامل بطاقة النقل مسؤوالً قانوناً. 
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 )40الحالة الخامسة (المادة 

یفرض بلد المغادرة قیوداً (جمركیة وغیر جمركیة) على تصدیر المواد الخام، ومنھا النحاس. وفي الوقت  
أي قیود على تصدیر المواد المصنعة من النحاس. وفي مكتب جمارك بلد المغادرة، قدم المصدِّر نفسھ، ال تفرض 

إعالناً لتصدیر بضائع ذكر فیھ أن البضائع عبارة عن "وصالت نحاسیة". وبعد القیام بإجراءات التصدیر، جرى 
من بطاقة النقل البري الدولي ختم البضائع وخضعت إلجراءات النقل البري الدولي. وكان وصف البضائع، في كل 

ووثیقة الشحن الصادرة بموجب االتفاقیة، مطابقاً للوصف الوارد في إعالن التصدیر. ووصلت شاحنة النقل البري 
الدولي إلى مكتب جمارك بلد المغادرة (عبور) بأختام جمركیة سلیمة. غیر أن مكتب جمارك بلد المغادرة قرر 

ر عمداً لتجنب القیود التصدیریة. وأثبتت الخبرة إجراء تفتیش مادي للبضائع، لال شتباه في أن وصف البضائع زوِّ
یمكن استخدامھا كوصالت وإنما ھي في الواقع سبائك (كتل من النحاس). ومن ثم، كان ینبغي أن  التقنیة أن المواد ال

ن دفع الجمارك، ومخالفة یعلن أن البضائع "نحاس خام". وواجھ المصدر اتھامات بعدم صحة اإلعالن، والتھرب م
اللوائح التصدیریة. ونظراً ألن المخالفة الرئیسیة ارتبطت أساساً بإجراءات تسبق التصدیر، فلم یعتبر حامل بطاقة 

 .40النقل البري الدولي مسؤوالً، عمالً بالمادة 
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  مثال ألفضل الممارسات فیما یتعلق 5-10
 /∗، الجزء الثاني 9لتطبیق المرفق 

انضمام األشخاص الطبیعیین واالعتباریین إلى إجراءات النقل البري الدولي على نحو خاضع  یُعتبر -1
للمراقبة واحداً من األركان الخمسة التفاقیة النقل البري الدولي التي تُمیِّز إجراءات النقل البري الدولي عن 

خاضع للمراقبة في اتفاقیة النقل البري العدید من نُُظم المرور العابر الجمركي األخرى. وقد أُدِمج االنضمام ال
بغرض حمایة النظام من األنشطة االحتیالیة، وذلك باالختیار السلیم للجھات المتعھدة  1999الدولي في عام 

، الجزء الثاني من االتفاقیة. ویستند 9بالنقل على أساس حد أدنى من الشروط والمتطلبات الُمدرجة في المرفق 
 المعاییر على التشریعات الوطنیة.التطبیق العملي لھذه 

وھناك طرفان فاعالن رئیسیان في إجراء الترخیص، ھما السلطات المختصة (الجمارك، ووزارة  -2
النقل، وما إلى ذلك) والجمعیة الوطنیة الُمْصِدرة لبطاقات النقل البري الدولي. وال غنى عن التعاون الوثیق 

، بإنشاء لجنة ترخیص وطنیة على النحو الموصى بھ في المذكرة بینھما، ویمكن تنظیم ھذا التعاون، مثالً 
، الجزء األول من االتفاقیة، تتعھد الجمعیة بأن تقوم على 9الواردة باالتفاقیة. وعمالً بالمرفق  3-2-9التفسیریة 

 الدوام، وخاصة قبل طلبھا الترخیص لقبول أشخاص في نظام النقل البري الدولي، بالتحقق من أن ھؤالء
 األشخاص یستوفون الحد األدنى للشروط والمتطلبات كما ھو مبین بوضوح في الجزء الثاني من ھذا المرفق.

غیر أن السلطات المختصة التي تمثل الحكومة ھي فقط التي یمكنھا أن تصدِّق على أي نتیجة تتوصل  -3
نضمام إلى نظام النقل البري الدولي. إضافة إلیھا الجمعیة في ھذا الصدد، وأن تتخذ قراراً قانونیاً فیما یتعلق باال

یمكن إتاحة المعلومات الضروریة ألغراض الترخیص إال من خالل السلطات المختصة. ومن ثم،  إلى ذلك، ال
 ینبغي للسلطات المختصة أال تعھد بوظائفھا ومسؤولیاتھا الرسمیة إلى الجمعیة.

 التحقق من الحد األدنى للشروط والمتطلبات 1

ن الجدول الوارد أدناه توزیع العمل بین السلطات المختصة والجمعیة في إطار التحقق من الشروط یبیِّ  -4
والمتطلبات الواجب استیفاؤھا من جانب األشخاص المتقدمین بطلبات لالنضمام إلى نظام النقل البري الدولي. 

 د حد ممكن وفقاً للتشریعات الوطنیة.وفیما یتعلق باألشخاص الطبیعیین، ینبغي أن یُطبَّق ھذا الجدول إلى أبع

 

                                                           
 } 28ة ، الفقرECE/TRANS/WP.30/AC.2/91 الوثیقة /∗  {
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اإلجـــراءات املتخـــذة مـــن جانـــب  الوثائق/املعلومات الواجب تقدميها

 اجلمعية
ـــــــــب  اإلجـــــــــراءات املتخـــــــــذة مـــــــــن جان

 السلطات املختصة
 اخلربة املثبتة أو، على األقل، املقدرة املالئمة على العمل يف جمال النقل الربي املنتظم 1 -أوًال 

  يالتسجيل الرمس
مجــــــــــــــــع الوثــــــــــــــــائق، وحتليــــــــــــــــل 
املعلومــــــــــــــــــــات، ونقلهــــــــــــــــــــا إىل 

 السلطات املختصة

 
تـــــــرخيص بالقيـــــــام بأعمـــــــال النقـــــــل  التحقق والتحليل والتقييم

 الدويل
أرقـــــام لوحـــــات وشـــــهادات اعتمـــــاد 

 للمركبات الربية
شـــــهادات الكفـــــاءة املهنيـــــة لـــــإلدارة 

 العليا
اإلثباتـــــــــــات املتعلقـــــــــــة بالعمليـــــــــــات 

قة، واتفاقيــــــة عقــــــد التجاريــــــة الســــــاب
نقــــــــل البضـــــــــائع الــــــــدويل الطرقـــــــــي، 

 واألوامر، وسائر الوثائق
   الوضع املايل السليم 2 -أوًال 

إثبــــــــــــــات القــــــــــــــدرة املاليــــــــــــــة علــــــــــــــى 
ــــة املصــــرفية،  ــــل التزكي االســــتمرار، مث
وتقيـــيم اجلـــدارة االئتمانيـــة، ومـــا إىل 

 ذلك

بقــــدر مــــا تســــمح التشــــريعات 
الوطنيــة، مجــع الوثــائق، وحتليــل 

علومـــــــــــــــات، وتقـــــــــــــــدميها إىل امل
 السلطات املختصة

 التحقق والتحليل والتقييم

الوضع املايل وفقاً لتقارير السلطات 
الضــــــــــريبية الوطنيــــــــــة، والســــــــــجالت 

 التجارية
التقـــارير احملاســـبية الســـنوية، وتقـــارير 

 امليزانية
 دراية مثبتة يف جمال تطبيق اتفاقية النقل الربي الدويل 3  -أوًال 
التحقــــق مــــن شــــهادة الكفــــاءة  متعهدي النقل دراية

املهنيــة و/أو الشــهادة الصــادرة 
مــــــــــــــــن اجلمــــــــــــــــارك، وإجــــــــــــــــراء 

 املقابالت

 التحقق والتحليل والتقييم

إتاحــــــــة هــــــــذا التــــــــدريب عنــــــــد  تدريب اإلدارة واملوظفني 
 اللزوم

 التعاون 

 االطالع املراقبة والتفقد التغيريات يف اإلدارة واملوظفني
 م وجود خمالفات جسيمة أو متكررة للقواعد اجلمركية أو التشريعات الضريبيةعد   4 -أوال ً 

عـــــدم وجـــــود خمالفـــــات جســـــيمة أو 
 متكررة للقواعد اجلمركية

املراقبــــة، بقــــدر مــــا تســــمح  -1
التشـــــــــــــــــريعات الوطنيـــــــــــــــــة، 
وتقـــــــــدمي املعلومـــــــــات ذات 

مجــــع املعلومــــات ذات الصــــلة مــــن  -1
املكاتـــب اجلمركيــــة احملليــــة، والنظــــر 
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اإلجـــراءات املتخـــذة مـــن جانـــب  الوثائق/املعلومات الواجب تقدميها
 اجلمعية

ـــــــــب  اإلجـــــــــراءات املتخـــــــــذة مـــــــــن جان
 السلطات املختصة

الصـــــــــــــــلة إىل الســـــــــــــــلطات 
 املختصة

مراقبة أداء متعهدي النقل  -2
نقــــــل خــــــالل نظــــــام ال مــــــن

 املأمون الربي الدويل

 فيها، وإنشاء قاعدة بيانات
التحقــــــــــق مــــــــــن املعلومــــــــــات ذات  -2

الصــلة الــواردة مــن اجلمعيــة الوطنيــة 
 تطلب األمر ذلك املختصة، إذا

املراعاة الواجبة ألي معلومات عـن  -3
املرتكبــــــة يف املخالفــــــات اجلمركيــــــة 

 اخلارج
عــــــــــدم وجــــــــــود خمالفــــــــــات ضــــــــــريبية 

 جسمية أو متكررة
املراقبــــــــــة بقــــــــــدر مــــــــــا تســــــــــمح 
التشــــــريعات الوطنيــــــة، وتقــــــدمي 
املعلومـــــــــــات ذات الصـــــــــــلة إىل 

 السلطات املختصة

طلـــــــــب معلومـــــــــات مـــــــــن الســـــــــلطات 
الضريبية وغريها عن كـل حالـة وبصـورة 
منتظمــــة، والنظــــر فيهــــا. والتحقــــق، إن 

لومـــات ذات الصلـــة لــزم األمــر، مــن املع
 مـن اجلمعية الوطنية املختصة

عــــــــدم ارتكــــــــاب خمالفــــــــات ســــــــابقة 
للتشــــــريعات اجلمركيــــــة أو الضــــــريبية 
مـــــــــــن جانـــــــــــب اإلدارة وأصـــــــــــحاب 

احلصــــــول علــــــى دليــــــل  -املصــــــلحة 
 خبلو السجل من السوابق

 االّطالع مجع املعلومات واملراقبة التحدي الفعال عن السمعة
 ملدرجة يف إعالن االلتزام املكتوب املقدم إىل اجلمعيةالتعهدات ا 5  -أوًال 

، 9إدراج التعهـــدات املناســـبة (املرفـــق 
يف إعـــالن (ه)) 1، الفقـــرة 2اجلـــدول 

 مكتوب (صك التزام)

إلــزام متعهــد النقــل بــالتوقيع علــى 
 اإلعالن

 التحقق، إن لزم األمر

 

الجمعیات نفسھا مزیداً من الشروط وقد تضع السلطات المختصة التابعة لألطراف المتعاقدة أو  -5
والمتطلبات األكثر تقییدا فیما یتعلق باالنضمام إلى نظام النقل البري الدولي، ما لم تقرر السلطات المختصة 
خالف ذلك. ویجب على السلطات المختصة أن تنشر جمیع الشروط والمتطلبات اإلضافیة على المستوى 

 وطنیة المختصة.الوطني، وذلك بالتعاون مع الجمعیة ال

یشكل في حد ذاتھ حقا في الحصول على  وإن الترخیص باالنضمام إلى نظام النقل البري الدولي ال –6
بطاقات النقل من الجمعیات. ولھذا السبب، یتعین على أي شخص اتباع اللوائح التي تضعھا الجمعیة الوطنیة 

 المختصة و/أو المنظمة الدولیة التي تنتسب لھا.

مان استیفاء الشروط والمتطلبات الواردة أعاله، ال قبل طلب الترخیص باالنضمام إلى نظام ویجب ض -7
النقل البري الدولي فحسب، وإنما أیضا وبصورة مستمرة بعد منح ھذا الترخیص. وینبغي القیام بھذه التفقدات 

أو اإلعسار، وما إلى الالحقة بصورة منتظمة ولیس فقط إذا وردت معلومات عن بعض المشاكل (كالمخالفات 
 ذلك). وللسلطات المختصة أن تتخذ الترتیبات الالزمة إلجراء التفقدات المنتظمة. 



 - 306 - الممارسات أفضل

 اإلجراءات 1

ینبغي للسلطات المختصة أن تقرر، باالشتراك مع الجمعیة الوطنیة المختصة، ووفقاً للتشریعات  -8
نظام النقل البري الدولي على أساس الشروط الوطنیة، اإلجراءات الواجب اتخاذھا فیما یتعلق باالنضمام إلى 

والمتطلبات المذكورة أعاله. وینبغي لھذه اإلجراءات أن تحدد بوجھ خاص مھلة للنظر في طلبات االنضمام إلى 
نظام النقل البري الدولي، على أن یُخطر مقدم الطلب بعد ذلك خطیا بالقرار المتخذ. وفي حالة الرفض، ینبغي 

 الطلب بإجراءات االستئناف الممكنة.أیضاً إخطار مقدم 
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الممارسات الموصى بھا في تطبیق نظام الرقابة على التبادل االلكترونى لبیانات بطاقة  5-11
 من اإلتفاقیة 10النقل البرى الدولى ویشار إلیھا في المرفق 

 المقدمة - أ

الدولى توصیة بشأن تقدیم  ، أعنمدت اللجنة اإلداریة للنقل البرى1995تشرین األول/أكتوبر  20 في - 1
نظام مراقبة لبطاقة النقل البرى الدولى. الغرض من ھذه التوصیة، ھى أن تزود المنظمة الدولیة بیانات إنھاء 
 إجراءات بطاقة النقل الدولى بشكل سریع من الجھ المقصود اإلتجاه إلیھا، مما یتیح تطبیق إدارة المخاطر ضمن

، 2006كانون األول/ أغسطس  12المنقح، قد أضیفت  في وقت الحق منذ  نظام الضمان. التوصیة في شكلھا
من إتفاقیة النقل البرى الدولىز وفقاً للنص التمھیدى"یجب على المنظمة الدولیة أن 10وھو یشكل المرفق 

ریق تستأنف نظام مراقبة حفظ البیانات إنھاء إجراءات لبطاقة النقل البرى الدولى في بلد المقصد، وتنقل عن ط
سلطات الجمارك و یمكن الوصول إلیھا من قِبل جمعیات و إدارات الجمارك" لتمكین الجمعیات و المؤسسات 

التفویض على نحو فعال، ویتعین على السلطات الجمركیة نقل مجموعة ثابتة من البیانات في شكل من تحقیق 
 موحد إلى نظام الضمان(منظمة دولیة أو إتحاد وطنى).

 األطار  - ب

غرض من ھذه الممارسھ الموصى بھا ھو تزوید الجمارك الوطنیة و غیرھا من السلطات المختصة ال - 2
ریضة لكیفیة تنظیم وبسرعة(أو في الوقت الحقیقى) نقل البیانات المطلوبھ إلى المنظمة الدولیة بالخطوط الع

موصى بھا ھو نقل البیانات المعنیة بمراقبة بطاقة النقل البرى الدولىز الھدف النھائى من ھذه الممارسة ال
، وذلك بعد األلكترونیة إلى نظام المنظمة الدولیة على الفور عقب األنتھاء في مكاتب جمارك جھة الوصول

 من بطاقة النقل البرى الدولى من قبل سلطات الجمارك. 2من القسیمة 2إعتماد وختم األرومة(كونترفویل) رقم

 ق محلىإنشاء نظام اإلرسال اإللكترونى على نطا - ت

من مكتب جمارك جھة المقصد  10المرفق تعتمد الممارسات الموصى بھا لنقل البیانات الموجوده في  - 3
إلى نظام التحكم التابع للمنظمة الدولیة على شرط مسبق و ھو أن تكون سلطات الجمارك الوطنیة تعمل على 

عملیات النقل البرى الدولى على نظام إلكترونى(حاسب آلى)، یغطى بدء و إنھاء وربما تفریغ وتصریف 
، و أن مثل ھذه البیانات تجمع من خآلل البرامج المناسبة، واللتى تمكن تنسیق وإرسال البیانات مستوى محلى

 المطلوبة إلى المنظمة الدولیة.

 اإلجراءات - ث

 من اجل بدء عملیة األنتقال: - 4
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ودة، بإنھاء عملیة تُخطر السلطات الجمركیة التابعة لمكتب الجمارك للجھة المقص - أ
) المحلى واألقلیمى Serverویتم ذلك عن طریق إخطار العمیل(النقل البرى الدولى،

 .10بالبیانات المطلوبة بموجب المرفق 

فى غضون فترة زمنیھ معینھ، یتم إرسال مجموعة البیانات عن طریق  - ب
 ) المركزى الوطنى.Server) المحلى أو األقلیمى إلى العمیل(Serverالعمیل(

 یتم تحویل البیانات المحددة إما إلى: - ت

) مع إنشاء ملف EDI( التبادل اإللكتروني للبیاناتوذج نم .1
 ؛ )Record Fileتسجیل(

i. .یتم تغییرإسم الملف، وفقاً للمواصفة و المعاییر المحددة 

ii.  یتم إنشاء إتصال على فترات مختلفة وإن أمكن على أساس
) و VPNیومى، بین الشبكھ األفتراضیھ الخاصة (

 المنظمة الدولیة  )Serverعمیل(

iii. .یتم إرسال الملف 

iv.  إتمام عملیات فحص دقیقة للتأكد من إستالم الملف فى العنوان
 المقصود.

v. الشبكھ األفتراضیھ الخاصة ( .إغالق إتصالVPN(. 

vi. )حفظ ملف العملیاتProcedure Report و تخزینھ فى (
 ملف التسجیل من أجل المراقبة.

المطلوب إرسالھا (أنظر أدناه) ) مطابقة للبیانات XMLیتم إرسال رسالة ( .2
عبر خدمات ’ . یتم إرسال الرسالة إلى المنظمة الدولي10وفقاً ألحكام المرفق 

) وذلك عند إستخدام (أو نیھ VPNالشبكة المتفق علیھا من خالل إتصال (
 إستخدام) األطراف المتعاقدة خدمات الشبكة التابعة للمنظمة الدولیة.

 نات المطلوب إرسالھاالبیا - ج

نقل (على األقل) المعلومات التالیة  ، یتعین على السلطات الجمركیة 10وفقاً لفقرات و أحكام المرفق  - 5
وذلك وفقاً للوائح و المواصفات الموحده الخاصھ ببطاقة النقل البرى الدولى المقدمھ إلى مكاتب الجمارك في 

 (ل)من اإلنفاقیة:1 جھة المقصد، على النحو المحدد في المادة

 ؛) لبطاقة النقل البرى الدولىReference Numberالرقم المرجعى( - أ
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 ؛التاریخ و رقم التسجیل فى دفتر الجمارك - ب

 ؛إسم أو رقم مكتب الجمارك فى جھة المقصد - ت

المشار إلیھ فى وثیقة إنھاء عملیة ) Reference Numberالرقم المرجعى( التاریخ و - ث
) عند مكتب جمارك جھة المقصد 2من القسیمة رقم  28-24ات النقل البرى الدولى(المربع
 ؛(إذا كان مختلفاً عن (ب) )

 ؛إننھاء العملیة كلباً أو جزئیاً  - ج

ع التصدیق ومع أو بدون التحفظ فى مكتب الجمارك بحھة إنھاء عملیة النقل البرى الدولى م - ح
 ؛من اإلتفاقیة 11و  8المقصد، دون المساس بأحكام المادتین 

 ؛ت أو وثائق أخرى (إختیارى)معلوما - خ

 رقم الصفحة. - د

 إجراءات اإلرسال البدیلھ - ح

یجب أن یأُخذ بعین األعتبار الممارسھ الموصى بھا أعاله، واللتى تم وضعھا من قٍبل المنظمة الدولیة  - 6
فى تعاون وثیق مع عدد من إتحادات األعضاء و اإلدارات الوطنیھ المھتمة بالجمارك، دون المساس بحق 

إجراءات نقل خاصھ بھم، طالما تتبع المعایر التالیھ، اللتى تم وضعھا بالمرفق  رات الجمارك الوطنیة لتطویرإدا
 ، وتم إستیفائھا:10

 ؛إرسال المعلومات إلى المنظمة الدولیة أو إلى الجمعیة الوطنیةیجب  - أ

 ؛أمكن، عن طریق المكاتب المركزیة أو األقلیمیةوإذا  - ب

 ؛ ل متاحة(الفاكس،البرید األلكترونى،إلخ)عن طریق أسرع وسیلة إتصا - ت

 ؛إذا أمكن، یومیاً  - ث

سلطات الجمارك و الرابطة الوطنیة الضامنھ، متماشیة مع القانون إتفاقیة بین یجب إبرام  - ج
 الوطنى، اللذى یغطى تبادل البیانات و المعلومات.

 الخطة البدیلة - خ

جب على سلطات الجمارك اللجوء إلى أفضل ، یفى حالة الفشل المستمر فى نقل البیانات إلكترونیاً  - 7
من  10الحلول البدیلھ لنقل البیانات، ومن ثم ضمان األستیفاء ب الشروط المنصوص علیھا فى المرفق 

 ) من الممارسھ الموصى بھا.6األتفاقیة على النحو الوارد فى الجزء السادس(
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 معلومات إضافیة - د

، 10من خدمات الشبكة المتاحة بغرض تطبیق الملحق  األطراف المتعاقدة والراغبة فى األستفادة - 8
) أو UNECEالتابعة لألمم المتحدة(مدعوة لألتصال بالسكرتاریة الخاصھ بأمانة اللجنة األقتصادیة ألوروبا 

 المنظمة الدولیة.
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 طیة الضمان في إقلیم الطرف المتعاقداإلجراءات المسبقة لوقف تغ 5-12

اإلتفاقیة، یجوز لكل طرف متعاقد أن یفوض الجمعیات الوطنیة إلصدار  من 6ألحكام المادة وفًقا  - 1
البرى الدولى والعمل بوصفھا ضامنة، مادامت إمتثلت إلى الشروط و المتطلبات المنصوص علیھا بطاقة النقل 
(ث)، و إبرام إتفاقیة مكتوبة أو أى صك قانونى آخر بین الجمعیات و 1الجزء األول الفقرة 9في المرفق 

، یُشكل واحداً من ھذه الشروط و المتطلباتز یمكن تعلیق ضمان التغطیة في لسلطات المختصة للطرف المتعاقدا
ھذا البلد من قِبل أى طرف في األتفاقیة المكتوبة اعاله فقط، و یتم ھذا عن طریق إلغاء األتفاقیة أو من خالل 

 إلغاء التصریح.

یة (على سبیل المثال:بسبب وجود عدد كبیر من العملیات فى حالة رغبة أو إضطرار الجمعیة الوطن - 2
غیر منتھیة اإلجراءات من النقل البرى الدولى) لتعلیق الضمان فى ھذا البلد، فإنھ یمكن القیام بذلك عن طریق 

، الجزء 9إخطار كتابى إلى السلطات المختصھ لتُعلمھا عن عزمھا إلنھاء األتفاقیة المكتوبة، وفقاً للمرفق 
 .)5(3ل، الفقرة األو

) أو إلغاء 5(1، الجزء األول، الفقرة 9یمكن للسلطات المخنصة إنھاء األتفاقیة، وفقاً للمرفق  - 3
الجمعیة الوطنیة لم تعد قادرة على (ب) فى حال قرروا أن  1، الجزء األول، الفقرة 9الترخیص، وفقاً للمرفق 

 الوفاء بإلتزاماتھا بموجب اإلتفاقیة.

كون الوقت الُمعطى إلشعار إنھاء اإلتفاقیة أطول من الوقت المعطى لإلشعار إنھاء التأمین یجب أن ی - 4
). ولكن من أجل الحد من 5، الجزء األول، الفقرة(9أو عقد الضمان المالى كما ھو مشار إلیھ فى المرفق 

من اإلتفاقیة) ینبغى أن یكون  6المخاطرات المالیة للجمعیة الوطنیة(و المنظمة الدولیة، المشار إلیھ فى المادة 
 وقت إشعار إنھاء اإلتفاقیة قصیر، وفقاً للقانون الوطنى، وال یتجاوز ثالثة أشھر.

 یتم تحدید الوقت المعطى إلشعار إلغاء التصریح وفقاً ألحكام القانون الوطنى. - 5

صى بتطبیق اإلجراء قبل الدخول فى اإلجراءات المؤدیة إلى إنھاء اإلتفاق أو إلغاء التصریح، یو - 6
 التالى:

أنھ یوجد  إلى حدفى طرف متعاقد كلما زادت عدد عملیات النقل البرى الدولى غیر منتھیة اإلجراءات  −
یسمح بتوفیرضماناتھا، تقوم (وفقاً للجمعیھ الوطنیھ) تھدید محتمل أن الجمعیة الوطنیة لم تعد فى وضع 

من المنظمة الدولیة) بإرسال خطاب رسمى إلى (ربما عن طریق مبادرة أو عن طریق دعم  الجمعیة
 ھاُرض إلتزامیُسلط الضوء على البیانات الخاصة بھذه الحاالت واللتى تثبت إمكانیة تع السلطات المختصة،

بتوفیر الضمان للخطر. وباإلضافھ إلى اإلجراءات العادیة اللتى تتم عن طریقھم، یجب على السلطات 
الجمعیة الوطنیة على حده. وفى نفس الوقت عنھا  تغلبأن الحاالت اللتى المختصة التحقیق فى كل حالھ م

) و المجلس التنفیذى للنقل البرى الدولى AC. 2یجب على الجمعیھ الوطنیھ إبالغ اللجنھ الإلداریھ (
)TIRExB.( 

دراسة كل حالھ من حاالت األزمات  )TIRExBالمجلس التنفیذى للنقل البرى الدولى ( یجب على −
ملھ دون تأخیر(عن طریق إستطالعات رأى أو معلومات من السلطات الوطنیھ المختصھ أو من المحت
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، و فى نفس الوقت )AC. 2اللجنھ الإلداریھ ( الضمان الدولى أو من غیرھا) و تقدیم تقریر بالنتائج إلى
 معیة الوطنیة.) رصد و متابعة المعلومات المقدمھ إلیھا من قِبل الجAC. 2یجب على اللجنھ الإلداریھ (

إذا استشعرت الجمعیة الوطنیة أنھا ُمجبرة على البدأ فى إنھاء اإلتفاقیة، وعلى الرغم من إتمام الفحص  −
، فیجب على الجمعیة )TIRExBالمجلس التنفیذى للنقل البرى الدولى (من قِبل سلطات الجمارك و 

الدولیة بإتخاذ اإلجراءات المناسبھ  إخطار المنظمة الدولیة بنوایاھا فى ذلك، من أجل السماح للمنظمة
 2-6للحفاظ على التنظیم الفعال وفاعلیة نظام الضمان على المستوى المحلى والدولى، وذلك وفقاً للمادة 

حتى تتم عملیة اإلنتھاء من اإلتفاقیة أو إلغاء الترخیص، یجب على المنظمة الدولیھ أن  ة.مكرر من اإلتفاقی
یجاد جمعیھ وطنیھ ضامنة جدیده تحقق جمیع المعاییر المعمول بھا، من تتعاون مع سلطات الجمارك إل

اللجنھ أجل التأكد من الحصول على تغطیة ضمان غیر منقطعة فى ذلك الطرف المتعاقدز یجب أیضاً على 
لضمان إستمراریة التفویض مراقبة الوضع عن كثب و إتخاذ جمیع التدابیر الالزمھ  )AC. 2الإلداریھ (
 2-6إلى المنظمة الدولیة لتحمل مسؤلیة تنظیم فعال وعمل نظام ضمان دولى، وذلك وفقاً للماده الممنوح 

 مكرر من اإلتفاقیة.

 أعاله ال یخل بحق األطراف المتعاقدة فى أن تطبق، فى أى وقت، نصوص و أحكام المادة اإلجراء −
وذلك بھدف المحافظة على إستدامة (ث)، 1الجزء الثانى الفقرة  9وكذلك المرفق 4، الفقرة 6أو المادة 38

 إجراءات النقل البرى الدولى على أراضیھا.
 

 مثال لتصریح للجمعیات إلصدار بطاقات النقل البري الدولي  -6
 و العمل كضامن و مثال لإلتفاقیة

 مثال لتصریح للجمعیات إلصدار 6-1
 بطاقات النقل البري الدولي و للعمل كضامن

من اتفاقیة الجمارك بخصوص النّقل الّدولّي للسلع تحت ستار بطاقات النقل  1فقرة ، ال6وفقًا للماّدة  - 1
كما عّدل فیما بعد  1975نوفمبر  14) عمل في جنیف في 1975البري الدولي (اتفاقیة النقل البري الدولي، 

.... (اسم  من… . (اسم السلطات المختصة) … . المشار إلیھ أسفلھ كاتفاقیة النقل البري الدولي), ال (
بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصادي) .... بموجب ھذا یفّوض ال....  (اسم الجمعیّة) .... إلصدار بطاقات النقل 
البري الدولي تحت ستار اتفاقیة النقل البري الدولي و للعمل كضامن في .... (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد 

، الجزء األول من 9ط و المطالب كما ھو مشترط في الملحق اقتصادّي) .... طالما تُْمتُثُِل تماًما ألدنى الشّرو
 االتفاقیة.

 خصوصا، ال.... (اسم الجمعیّة) .... قد: - 2
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 بھا یتم  كمؤسسة راسخة في الطرف المتعاقد وجود الجمعیة المثبت لمدة عام على األقل (أ)
  ،/∗ذن؛اإلإصدار

 وفاء بالتزاماتھا بموجب االتفاقیة.، إثبات وضع مالي سلیم وقدرات تنظیمیة تمكنھا من ال (ب)

  عدم ارتكابھا جرائم خطیرة أو متكررة ضد الجمارك أو التشریعات الضرائبیة، )ج( 

من … . (اسم السلطات المختصة) … . إثبات وجود اتفاق مكتوب أو أي صك قانوني آخر بین ال )د( 
، الجزء األول، الفقرة 9نا بما یتّفق مع مؤن الملحق .... (اسم البلد/ جمارك أو اتحاد اقتصادّي) .... و التولي ھ

 (ف) من االتفاقیة(محاط)، 1

 :….قبول الشروط اإلضافیّة التّالیة و المطالب (إن وجد)  )ه(

، 9في حالة عدم االمتثال الخطیر أو المكرر ألدنى الّظروف و المطالب المصّرح بھا في الملحق  - 3
من .... (اسم … . (اسم السلطات المختصة) … . التّصریح سیُلَْغى من طرفالجزء األول، من االتفاقیة، ھذا 

 بلد / جمارك أو اتّحاد اقتصادّي).

التّصریح تحت الشّروط المشار إلیھا أعاله، سیكون بدون االنحیاز إلى المسئولیّات والّدیون من ال....  - 4
یعني أن إلغاء التصریح إلصدار بطاقات النقل البري (اسم الجمعیّة) .... تحت اتفاقیة النقل البري الدولي. ھذا 

(اسم الجمعیّة) ....في..... (اسم بلد /  الدولي و للعمل كضامن لن یؤثّر على الّدیون المتحّملة من طرف.... .
جمارك أو اتّحاد اقتصادّي)..... بخصوص عملیّات  تحت ستار بطاقات النقل البري الدولي و مقبول من 

قبل تاریخ اإللغاء لھذا التّصریح وإصداره بنفسھ و جمعیّات أجنبیّة … . لسلطات المختصة) (اسم ا… . طرف
 منتسبة لنفس المنّظمة الّدولیّة التي ینضمّ إلیھا ھو ذاتھ .

یجيء ھذا التّصریح ساري المفعول في التّاریخ الذي أشار إلیھ االتّفاق المكتوب/أداة قانونیّة في الفقرة  - 5
 یدخل حیّز التّنفیذ .  (ه) أعاله 2

                                                           
  ∗/  تشرین  10حیز التنفیذ في  ، والتي دخل31التعدیل  ھو موجود فى، كما ، الجزء األول9الملحق  فىعكس التغییرات یمثال لال/ تم تحدیث

 ..2013أكتوبر /األول
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  /∗مثال لإلتفاقیة 6-2

) التفاقیة الجمارك على النّقل الّدولّي للسلع تحت ستار د( 1، الجزء األول، الفقرة 9وفًقا للمرفق 
، كما عّدل 1975نوفمبر  14) عمل في جنیف في 1975بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقیة النقل البري الدولي، 

(اسم … . من .… (اسم السلطات المختصة) … . ر إلیھ أسفلھ كاتفاقیة النقل البري الدولي) الفیما بعد (المشا
 بموجب ھذا یتّفق كما یلي:… . (اسم الجمعیّة) … . و ال… . بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصادّي) 

 المھمة: أ) .3

اإلداریّة، ال.... (اسم الجمعیّة)  بقبول ھذه االتّفاقیّة في الشّكل المناسب، وفقًا لقانون قومّي و الممارسة - 1
 , الجزء األول من االتفاقیة، على:9.... یتولّى، وفقًا لملحق 

من االتفاقیة، خصوًصا المحتواة  8االمتثال لجمیع االلتزامات المبینة بوضوح في المادة  (أ)
 في القسم ب أسفلھ،

قد حدد من.... (اسم  قبول أعلى مبلغ مستحق دفعھ عن كل بطاقة نقل بري دولي یكون (ب)
َعى من طرف .... (اسم الجمعّیة) .... وفًقا  بلد/جمارك أو اّتحاد اقتصادّي) الذي/التي قد ُیدَّ

 من االتفاقیة، كما ھو مشار بالّتفصیل في القسم ج أسفلھ، 3, الفقرة 8للماّدة 

البري  القیام على الدوام، وخاصة قبل طلبھا الترخیص لقبول أشخاص في نظام النقل (ج)
الدولي، بالتحقق من أن ھؤالء األشخاص استوفوا الحد األدنى للشروط والمتطلبات كما 

 ھو مبین بوضوح في الجزء الثاني من ھذا المرفق،

(اسم بلد/جمارك أو … . تقدم ضمانھا عن جمیع المسؤولیات القانونیة المتحملة من قبل  (د)
مغطاة ببطاقات النقل البري الدولي الصادرة فیما یتعلق بالعملیات ال…  اّتحاد اقتصادّي) 

منھا ذاتھا ومن الجمعیات األجنبیة المنتسبة إلى نفس المنظمة الدولیة المنتسبة ھي ذاتھا 
 إلیھا،

                                                           
 .)د(  1الجزء األول, الفقرة  ،9أو أّي أداة قانونّیة أخرى وفًقا لملحق /∗  
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تقوم، عن طریق شركة تأمین أو مجموعة مصادر تأمین أو مؤسسة مالیة، بتغطیة جمیع  (ه)
(اسم بلد/جمارك أو … مختصة من مسؤولیاتھا القانونیة على نحو یرضي السلطات ال

وسوف تغطي عقود التأمین أو الضمان المالي مجموع التزاماتھا … .  اّتحاد اقتصادّي) 
ومسؤولیاتھا القانونیة فیما یتعلق بالعملیات الجاریة بموجب بطاقات نقل بري دولي 

نتسبة ھي صادرة منھا ذاتھا أو من جمعیات أجنبیة منتسبة إلى نفس المنظمة الدولیة الم
 ذاتھا إلیھا،

السماح للسلطات المختصة بالتحقق من جمیع السجالت والحسابات المحفوظة فیما یتعلق  (و)
 بإدارة نظام النقل البري الدولي،

 /∗قبول أي إجراء یرمي إلى تحقیق تسویة فعالة للمنازعات الناشئة عن االستعمال غیر (ز)
 الدولي، المالئم أواالحتیالي لبطاقات النقل البري

یّتفق أن أّي عصیان مكّرر أو خطیر بالشروط والمتطلبات الدنیا الحالیة سیؤّدي إلى  (ح)
من مثال  3التصریح بإصدار بطاقات النقل البري الدولي ملغاة (كما ھو مشترط في الفقرة 

 االتفاقیة)،

لبالد/جمارك أو (اسم ا… . تمتثل امتثاالً صارماً لقرارات السلطات المختصة التابعة  من  (ط)
من  38الناشئة فیھ، فیما یتعلق باستبعاد األشخاص وفقاً للمادة … اّتحاد اقتصادّي) 

 االتفاقیة والجزء الثاني من ھذا المرفق،

توافق على تنفیذھا بإخالص لجمیع القرارات المعتمدة من اللجنة اإلداریة والمجلس  (ي)
ابعة ل .... (اسم البالد/جمارك أو اّتحاد التنفیذي بقدر ما قبلتھا السلطات المختصة الت

 اقتصادّي) .... التي أُنشئت فیھا الجمعیة.

                                                           
 قد یكون ملحقا باالتفاقیة./∗  
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 المسؤولیات  ب) .4
 (أ)) 1(أنذر القسم أ، فقرة 

ال.... (اسم الجمعیّة) .... یتعھّد بدفع رسوم تصدیر أو االستیراد و الّضرائب، مًعا بأّي فائدة تأخیر،  - 2
علیمات. . . . (اسم البالد/جمارك أو اتحاد اقتصادي). . . . إذا مخالفة مستحق تحت القوانین الجمركیة وت

لوحظت باالرتباط مع عملیة نقل بري دولي. سیكون ھو مسؤول قانونیا، معا و األشخاص من من المبالغ 
 مستحقّة و التي ذكرت فوق ، لدفع مثل ھذه المبالغ.

خاص، مسؤولیة الجمعیّة ستشرع في األوقات التي  تتلي مسؤولیة الجمعیّة من بنود االتفاقیة. بشكل - 3
 من االتفاقیة. 4، یفقّر 8حّددت في المادة 

 الضمان األقصى لكلّ بطاقة نقل بري دولي  ج) .5
 (ب)) 1(أنذر القسم أ، فقرة 

المبلغ األقصى الذي قد یطالب بھ السلطات المختصة التابعة ل .... (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد  - 4
د إلى مبلغ مساوي اقتصادّي)  ، دوالر  /∗(خمسون ألف) 50.000..... من .... (اسم الجمعیّة) .... سیَُحدَّ

 .الوالیات المتّحدة لكلّ بطاقة نقل بري الدولي

من إتفاقیة  0.8.3، مالحظة توضیحیة 6في حالة نقل الكحول والتبغ، التفاصیل التي منھا تسلّم الملحق  - 5
تتجاوز مستویات العتبة المذكورة فیھا، الكمیة القصوى التي قد تّدعي بھا السلطات والتي  النقل البري الدولي

المختصة. . . . (اسم البالد/جمارك أو إتحاد إقتصادي). . . . . من. . . . (اسم الرابطة). . . . سیحّدد إلى مبلغ 
 أمریكي. (مائتین ألف) لكلّ "كحول / تبغ "تي آي آر كارنیت. 200,000 $مساو ـل

قیمة الكمیات المذكورة أعاله في العملة الوطنیة ستقّرر. . . . (یومیا/شھریا/سنویا). . . . على أساس.  - 6
 . . . (نسبة تحویل).

                                                           
 .3-8-0 طبقا للمذكرة التفسیریة/∗  
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 الدخول حیز النفاذ د) .6

ھذه اإلتفاقیة ستدخل حیّز التنفیذ في.....(تأریخ) ..... (شھر) ..... (سنة) .....بشرط أّن دلیل وثائقي  - 7
المسؤولیات تحّملت في..... (اسم البالد/جمارك أو إتحاد إقتصادي) .....من قبل..... (اسم الرابطة)  لتغطیة كلّ 

) المذكور أعاله. في حالة عدم التزوّید بدلیل وثائقي بھذا التأریخ، اإلتفاقیة ه( 1.....كما أشیر إلیھ في الجزء أ.
 ل الوثائقي.ستدخل حیّز التنفیذ في التأریخ الذي یزود فیھ ھذا الدلی

 اإلنھاء ه) .7

إنھاء ھذه اإلتفاقیة سیكون بدون المساس بالمسؤولیات  . . . . (اسم المنظمة). . . . . تحت إتفاقیة  – 8
النقل البري الدولي. ھذا یعني أّن إنھاء اإلتفاقیة لن یؤثّر على المسؤولیات المتحّملة من. . . . (اسم المنظمة). . 

/ جمارك أو إتحاد إقتصادي). . . . باإلرتباط مع عملیات تحت ستار بطاقات النقل  . . في. . . . (اسم البالد
قبل تاریخ إنھاء ھذه اإلتفاقیة ذاتھا …. (اسم السلطات المختصة) …. البري الدولي التي قبلت من قبل 

 تسب لھا.وأصدرت لوحدھا وبااللمنظمات األجنبیة المنتسبة إلى نفس المنظمة الدولیة كالتي ھي نفسھا تن

 التأریخ وتوقیع السلطات المختصة والمنظمة. – 9
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 بطاقة نقل بري دولي -7

 مثال لبطاقة نقل بري دولي مستوفاة على النحو الواجب   7-1

أعد المجلس التنفیذي للنقل البري الدولي، بالتعاون مع سلطات الجمارك في ألمانیا وإیطالیا وسویسرا  -1
مثاالً على بطاقة نقل بري دولي مستوفاة  2003-2002لي للنقل البري، في عامي وتركیا وكذلك االتحاد الدو

على النحو الواجب ویمكن أن تستخدم كنموذج لمتعھدي النقل وسلطات الجمارك من أجل ملء بطاقة النقل 
تفاقیة)، باال 1البري الدولي على نحو سلیم. ویراعي المثال التعدیالت التي أُدخلت على شكل البطاقة (المرفق 

 12، و دخل حیز النفاذ في ECE/TRANS/17/Amend.21التعدیل ( 2002والتي دخلت حیز التنفیذ في عام 
 ).2002أیار/مایو 

ومن المعروف أن بعض التعقیدات الكبرى في إجراءات التخلیص الجمركي ھي نتیجة حاالت یندر  -2
ي، فإن تلك الحاالت غیر النظامیة تشیر إلى عملیات حدوثھا عملیاً. وفیما یتعلق بإجراءات النقل البري الدول

من االتفاقیة)، أو تشمل  18النقل البري الدولي التي تغطي عدة مكاتب جمركیة للمغادرة و/أو المقصد (المادة 
من االتفاقیة. ولتناول جمیع ھذه القضایا، استحدث  26وقف العمل بإجراءات النقل البري الدولي وفقاً للمادة 

 التنفیذي للنقل البري الدولي مثاالً معقداً، یجمع بین السمات التالیة: المجلس

 یمثل عملیة نقل نموذجیة؛ (أ)

 یغطي أقصى عدد مسموح بھ من المكاتب الجمركیة للمغادرة والمقصد، أي أربعة؛ (ب)

 یوجد مكتبان جمركیان للمغادرة في البلد ذاتھ؛ (ج)

 دین مختلفین؛ یوجد مكتبان جمركیان للمقصد في بل (د)

 یشمل وقف العمل بإجراءات النقل البري الدولي خالل مرحلة من مراحل النقل الدولي التي   )(ه
 ال تجري براً.

 وترد تفاصیل خط الرحلة في الجدول أدناه: 
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 التعلیق الوضع المكتب الجمركي، البلد

  )1مكتب مغادرة ( ترابزون، تركیا
  )2( مكتب مغادرة إیرینكاوي، تركیا
 وقف عملیة النقل البري الدولي مكتب خروج حیدرباسا، تركیا

 تنقل السلع بحراً من تركیا إلى إیطالیا بموجب وقف إجراء النقل البري الدولي.

 ُتستأنف إجراءات النقل البري الدولي  مكتب دخول مرفأ تریاست، إیطالیا

  مكتب خروج بورتي، كیاسو، إیطالیا

  مكتب دخول سویسراسترادا،  –كیاسو 

، ینبغي من االتفاقیة 10وفقاً للمرفق  /∗االستكمال الجزئي. )1مكتب المقصد ( بیرن، سویسرا
ل إلى نظام مراقبة دولي لبطاقات  للمكتب الجمركي أن یحوِّ
النقل البري الدولي البیانات المطلوبة المتعلقة باالستكمال 

ع على الجزئي لعملیة النقل البري الدولي. ولالطال
التفاصیل، یرجى الرجوع إلى الفصل ... من دلیل النقل 

 البري الدولي.

  مكتب خروج بازل، سویسرا

  مكتب دخول فایل آم راین، ألمانیا

، ینبغي من االتفاقیة 10وفقاً للمرفق  /∗ االستكمال النھائي. )2مكتب المقصد ( فرایبورغ، ألمانیا
ل إلى نظام  مراقبة دولي لبطاقات للمكتب الجمركي أن یحوَّ

النقل البري الدولي البیانات المطلوبة المتعلقة باالستكمال 
النھائي لعملیة النقل البري الدولي. ولالطالع على 
التفاصیل، یرجى الرجوع إلى الفصل ... من دلیل النقل 

 البري الدولي.

 والدولي.ویرد أدناه مثال على بطاقة مستكملة على النحو الواجب للنقل البري  -3

                                                           
لخروج ل يجمركالمكتب الالنقل البري الدولي في  استكمال عملیة"  21على المادة  التعلیقجوع إلى ریف، یرجى الراعلى التع لالطالع /∗  

 المقصد". يجمركالمكتب الق) وفي یالطر في(
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 أفضل الممارسات فیما یتعلق باستخدام بطاقة النقل البري الدولي   -7-2

 قواعد عامة بشأن استخدام بطاقة النقل البري الدولي أ)
 التفاقیة النقل البري الدولي) 1(المرفق 

لنقل البري الدولي إما في البلد الذي قیم فیھ حامل البطاقة أو في بلد یمكن إصدار بطاقة ا .اإلصدار -1
  .المغادرة

من الغالف، حیث تطبع البنود  1. تطبع بطاقة النقل البري الدولي بالفرنسیة، فیما عدا الصفحة اللغة -2
ة النقل البري الدولي" باإلنكلیزیة أیضاً؛ وتتضمن بطاقة النقل البري الدولي "األحكام المتعلقة باستعمال بطاق

من الغالف. كما یمكن  3من الغالف وباللغة اإلنكلیزیة في الصفحة  2التي ترد باللغة الفرنسیة في الصفحة 
 .إدراج صفحات إضافیة أخرى تتضمن ترجمة للنص المطبوع

غة ویمكن طباعة البطاقات المستخدمة في عملیات نقل بري دولي داخل شبكة ضمانات إقلیمیة بأیة ل 
أخرى من اللغات الرسمیة لألمم المتحدة ما عدا الصفحة األولى من الغالف، حیث تطبع البنود فیھا أیضاً 

 2باإلنكلیزیة أو الفرنسیة. وترد "األحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" مطبوعة في الصفحة 
ة، كما ترد مطبوعة باإلنكلیزیة أو الفرنسیة في من الغالف باللغة الرسمیة المستخدمة من لغات األمم المتحد

 .من الغالف 3الصفحة 

. تظل بطاقة النقل البري الدولي صالحة حتى انتھاء عملیة النقل البري الدولي في المكتب الصالحیة -3
الجمركي ببلد المقصد، شریطة أن یكون قد تم تقدیمھا إلى المكتب الجمركي في بلد المغادرة خالل فترة 

 .من الغالف) 1من الصفحة  1الحیة التي تحددھا الجھة التي أصدرتھا (البند الص

. یلزم بطاقة واحدة فقط من بطاقات النقل البري الدولي لمجموعة من المركبات (قاطرة عدد البطاقات -4
(د) 10ومقطورة) أو لعدة حاویات محملة على مركبة واحدة أو على مجموعة من المركبات (انظر أیضاً البند 

 أدناه).

. یمكن أن تغطي بطاقة من بطاقات النقل البري عدد مكاتب الجمارك في بلد المغادرة وبلد المقصد -5
الدولي عدة مكاتب جمارك في بالد المغادرة وبالد الوجھة، شریطة أال یزید عددھا اإلجمالي عن أربعة 

ارك في بلد المقصد إال إذا كانت جمیع مكاتب مكاتب. وال یجوز تقدیم بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب الجم
  .أدناه(ھ)) 10الجمارك في بلد المغادرة قد قبلت تلك البطاقة (انظر أیضاً القاعدة 



 - 335 - دولي بري نقل بطاقة

 
                                                       

 
 

 
 

 

. عندما یكون ھناك مكتب جمارك واحد في بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد عدد االستمارات -6
لي ما ال یقل عن ورقتین لبلد المغادرة وورقتین لبلد المقصد المقصد، یجب أن تتضمن بطاقة النقل البري الدو

وورقتین لكل بلد یتم عبوره. ویلزم صفحتان إضافیتان لكل مكتب جمارك إضافي في بلد المغادرة (أو 
 المقصد).

. تقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المركبة البریة أو مجموعة تقدیم البطاقة في مكاتب الجمارك -7
ت أو الحاویة/الحاویات في كل مكتب جمارك مغادرة ومكتب جمارك عبور ومكتب جمارك المقصد. المركبا

الذي یلي بیان البضائع ووضع  17ویقوم موظف الجمارك في آخر مكتب للجمارك في بلد المغادرة بتوقیع البند 
 .ختم التاریخ على جمیع القسائم التي ستستخـدم في الجـزء المتبقي من الرحل

 یفیة تعبئة بطاقة النقل البري الدوليك )ب

ال یجوز المحو أو الكتابة فوق بیانات أصلیة في بطاقة النقل  المحو والكتابة فوق البیانات األصلیة. -8
البري الدولي. ویُصحح أي خطأ بشطب البیانات غیر الصحیحة وإضافة البیانات المطلوبة إذا كان ذلك 

لتغییر بالتوقیع علیھ بأحرف اسمھ األولى، وتصدق السلطات الجمركیة ضروریاً. ویقوم الشخص الذي أجرى ا
 .على ذلك

عندما ال تنص التشریعات الوطنیة على تسجیل المقطورات وأشباه  المعلومات المتعلقة بالتسجیل. -9
 .المقطورات، یبیّن رقمھا أو رقم صنعھا بدالً من رقم تسجیلھا

 :بیان البضائع -10

ضائع بلغة بلد المغادرة، ما لم تسمح السلطات الجمركیة باستخدام لغة أخرى. یكتب بیان الب (أ) 
ویحق لسلطات جمارك البلدان األخرى التي یكون المرور عبرھا أن تطلب ترجمتھا إلى لغاتھا. وتفادیاً لما قد 

رجمة یترتب على ذلك الشرط من تأخیر، یُستحسن أن یقوم الناقل بتزوید سائق المركبة بالنصوص المت
 .المطلوبة

ینبغي طباعة البیانات الواردة في بیان البضائع بواسطة اآللة الكاتبة أو نسخھا بحیث تكون  (ب) 
 .مقروءة بوضوح على جمیع الصفحات. ولن تقبل سلطات الجمارك أیـة صفحات غیر مقروءة
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و القسائم یجوز أن ترفق بالقسائم صفحات منفصلة من نفس النموذج مثل بیان البضائع أ (ج) 
التجاریة التي تقدم جمیع المعلومات المطلوبة في بیان البضائع. وفي ھذه الحالة، ینبغي أن تتضمن جمیع القسائم 

 :البیانات التالیة

I.  ؛8عدد الصفحات المرفقة (الخانة(  

II.  عدد ونوع الطرود أو المواد والوزن اإلجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات
 ).11إلى  9المرفقة (الخانات من 

عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجموعة من المركبات أو عدة حاویات، یُشار إلى  (د) 
محتویات كل مركبة أو كل حاویة بشكل منفصل في بیان البضائع. ویسبق ھذه البیانات رقم تسجیل المركبة أو 

 من بیان البضائع). 9رقم الحاویة (البند 

كثر من مكتب جمارك في بلد المغادرة أو المقصد، فإن البیانات المتعلقة بالمثل، إذا كان ثمة أ (ھ) 
بالبضائع التي تجري مراقبتھا أو یفترض مراقبتھا في كل مكتب جمارك تُكتب منفصلة عن بعضھا البعض في 

 .بیان البضائع

ت الجمركیة عندما تطلب السلطا قوائم التغلیف، والصور الفوتوغرافیة، والمخططات، وما إلى ذلك. -11
وثائق من ھذا القبیل من أجل تعریف البضائع الثقیلة أو الضخمة، تصدق السلطات الجمركیة على ھذه الوثائق 

من جمیع  8من غالف البطاقة. إضافة إلى ذلك، یجب ذكر ھذه الوثائق في الخانة  2التي ترفق بالصفحة 
 .القسائم

) مؤرخة وموقعة من قبل حامل بطاقة النقل 15و 14 یجب أن تكون جمیع القسائم (البندان التوقیع. -12
 .البري الدولي أو وكیلھ

 .تعلیمات عن كیفیـة تعبئة كل خانة من خانات بطاقة النقل البري الدولي 1وترد في المرفق  -13
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 تناول القسائم الخاصة ببطاقة النقل البري الدولي من جانب مختلف )ج
 ل البري الدوليالمكاتب الجمركیة أثناء عملیة النق 

 الورقة الصفراء لیست الستخدام الجمارك .1

ل البري الدولي. وقد أُدرجت ـمن اتفاقیة النق لیس للورقة الصفراء أي قیمة قانونیة، ألنھا لیست جزءاً  -14
بلغة بلد  2/رقم 1ین رقم تلتقدم ترجمة ألسماء الخانات في القسیم ‘1‘في بطاقة النقل البري الدولي لسببین: 

لالحتفاظ بسجل للبیانات المستقاة من بیان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي بعد نزع جمیع  ‘2‘غادرة والم
بطاقة أثناء عملیة النقل البري الدولي. ویقوم حامل بطاقة النقل البري الدولي بتعبئة الورقة الصفراء القسائم 

طات الجمارك أن تقوم بتعبئة و/أو ختم الورقة بنفس الطریقة التي یمأل بھا القسائم. وال یُفترض في سل
الصفراء، باستثناء الحاالت التي یطلب فیھا حامل بطاقة النقل البري الدولي التصدیق على التغییرات التي 

 .أدخلت. وال یجوز نزع الورقة الصفراء

 2/رقم 1واألرومتان رقم  2/رقم 1القسیمتان رقم  .2

بطاقة النقل البري الدولي من خالل المثال التالي األكثر بساطة: یبدأ  یرد أدناه توضیح الستخدام قسائم -15
النقل البري الدولي في ھذا المثال في مكتب جمارك المغادرة في البلد ألف ثم یمر بمكتب جمارك الخروج 

بلد (العابر)، ویدخل البلد باء من خالل مكتب جمارك الدخول (العابر) وینتھي في مكتب جمارك المقصد في ال
 .باء. ویرد الحقاً شرح لكیفیة استخدام القسائم في حاالت أكثر تعقیداً 

 )1( مكتب جمارك المغادرة في البلد ألف (أ)

من بطاقة النقل البري الدولي) والقسیمة  1(صفحة  1یكمل مكتب جمارك المغادرة الخانات التالیة في القسیمة رقم 
(عند  23إلى  20ومن  18والخانات  )2((لالستعمال الرسمي) "For Official Use "): الخانة 2(صفحة  2رقم 

في جمیع صفحات بطاقة النقل البري الدولي ویستكمل  17و 16االقتضاء). كما یقوم ھذا المكتب بتعبئة الخانتین 
 )1(صفحة  1). ثم یقوم مكتب المغادرة بإزالة القسیمة رقم 1(الصفحة  1على األرومة رقم  6و 5و 3-1الخانات 

 ویرجع بطاقة النقل البري الدولي إلى حاملھا لبدء عملیة النقل البري الدولي.

                                                           
تركز األوصاف الواردة أدناه على تعبئة قسائم بطاقة النقل البري الدولي ومعالجتھا أكثر مما تركز على المراقبة التي یقوم   1

و الجمارك. وللحصول على تفاصیل تتعلق بضوابط الجمارك، یرجى الرجوع إلى مواد اتفاقیة النقل البري الدولي فضال عن بھا موظف
المذكرات التفسیریة والتعلیقات. فالضوابط التي ینفذھا رجال الجمارك في مكتب المغادرة، على سبیل المثال، ترد بھا قائمة في المادة 

19. 
 .1تي ینبغي تعبئتھا في حالة معینة، وفیما یلي، یرجى الرجوع إلى األوصاف الواردة في الجدول ال الخاناتلمعرفة   2
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 مكتب جمارك الخروج (العابر) من البلد ألف (ب) 

من بطاقة النقل البري الدولي):  2(الصفحة  2یكمل مكتب جمارك الخروج تعبئة الخانات التالیة على القسیمة رقم 
 4(عند االقتضاء)، و 2و 1. كما أنھ یقوم بتعبئة الخانتین 28القتضاء)، و(عند ا 27(عند االقتضاء)، و 25و 24

). ثم یقوم مكتب الخروج بإزالة القسیمة 2(الصفحة  2على األرومة رقم  6(عند االقتضاء) و 5(عند االقتضاء)، و
الدولي. وینبغي بعدئٍذ ) ویُرجع بطاقة النقل البري الدولي إلى حاملھا لمواصلة عملیة النقل البري 2(الصفحة  2رقم 

أن یقوم مكتب الخروج بتصفیة عملیة النقل البري الدولي (یرجى الرجوع إلى مثال أفضل الممارسات في الفصل 
 من كتیب النقل البري الدولي. 5-3

 مكتب جمارك الدخول (العابر) إلى البلد باء (ج)

من بطاقة النقل البري الدولي) والقسیمة  3حة (صف 1یكمل مكتب جمارك الدخول الخانات التالیة في القسیمة رقم 
 19و 18(لالستعمال الرسمي) (عند االقتضاء)، والخانتان  "For Official Use "): الخانة 4(صفحة  2رقم 

 4(عند االقتضاء)، والخانة  3و 2و 1. كما یقوم المكتب بتعبئة الخانات 23إلى  20(عند االقتضاء) والخانات من 
 1). ثم یقوم مكتب الدخول بإزالة القسیمة رقم 3(الصفحة  1على األرومة رقم  6و 5والخانتین (عند االقتضاء) 

  ) ویُرجع بطاقة النقل البري الدولي إلى حاملھا لمواصلة عملیة النقل البري الدولي.3(الصفحة 

 مكتب جمارك المقصد في البلد باء (د)

 24من بطاقة النقل البري الدولي):  4(صفحة  2لى القسیمة رقم یكمل مكتب جمارك المقصد تعبئة الخانات التالیة ع
(عند االقتضاء)، والخانتین  2و 1كما یقوم بتعبئة الخانتین  .28(عند االقتضاء)، و 27و 26(عند االقتضاء)، و 25و
كتب بلد ). ثم یقوم م4(صفحة  2على األرومة رقم  6(عند االقتضاء) والخانة  5(عند االقتضاء)، والخانة  4و 3

) ویرجع بطاقة النقل البري الدولي إلى حاملھا. بعد ھذا، ینبغي أن یقوم 4(الصفحة  2المقصد بإزالة القسیمة رقم 
 3-5مكتب بلد المقصد بتصفیة عملیة النقل البري الدولي (یرجى الرجوع إلى مثال أفضل الممارسات في الفصل 

 .من كتیب النقل البري الدولي)
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 دة بلدان عبورحالة وجود ع (ھ)

في حالة وجود عدة بلدان عبور، یتصرف كل مكتب جمارك من مكاتب الخروج أو الدخول (العابر) وفقاً 
لإلجراءات الواردة في الفقرتین (ب) و(ج) أعاله على التوالي. وتُستخدم لكل بلد عبور صفحتان إضافیتان (القسیمة 

 .)2/األرومة رقم 2والقسیمة رقم  1/األرومة رقم 1رقم 

 وجود عدة مكاتب جمارك في بلد المغادرة (و)

في حالة وجود عدة مكاتب جمارك في بلد المغادرة، ینبغي تعدیل اإلجراء الوارد في الفقرة (أ) أعاله على النحو 
في جمیع الصفحات المتبقیة من بطاقة النقل البري الدولي إال آخر مكتب  17و 16التالي. وال یقوم بتعبئة الخانتین 

ارك في بلد المغادرة، بینما ال یكمل مكتب جمارك المغادرة السابق (أو مكاتب جمارك المغادرة السابقة) ھاتین جم
. وباستثناء مكتب جمارك المغادرة األول، یتصرف أي مكتب من مكاتب 2ورقم  1الخانتین إال في القسیمتین رقم 

عابر) تمشیاً مع الفقرة (ب) وعندئٍذ فقط بوصفھ الجمارك الالحقة في بدایة األمر بوصفھ مكتب جمارك خروج (
مكتب جمارك مغادرة تمشیاً مع الفقرة (أ) أعاله. ویتطلب األمر في كل مكتب مغادرة آخر صفحتان إضافیتان 

  ).2/األرومة رقم 2والقسیمة رقم  1/األرومة رقم 1(القسیمة رقم 

 وجود عدة مكاتب جمارك في بلد المقصد (ز)

دة مكاتب جمارك في بلد مقصد، ال یتبع اإلجراء المذكور في الفقرة (د) أعاله إال آخر مكتب من في حالة وجود ع
ھذه المكاتب. ویتصرف أي مكتب من مكاتب الجمارك السابقة في بدایة األمر بوصفھ مكتب جمارك مقصد، وفقاً 

) تمشیاً مع الفقرة (ب) أعاله. لإلجراءات الواردة في الفقرة (د)، وعندئذ فقط بوصفھ مكتب جمارك دخول (عابر
وبعد تفریغ البضائع وإزالة أختامھا الجمركیة یشطب بیانھا من القسائم المتبقیة في بطاقة النقل البري الدولي 
ویضاف بیان األختام الجمركیة الجدیدة التي یجري تثبیتھا. ویتطلب األمر في كل مكتب إضافي من مكاتب بلد 

 ).2/األرومة رقم 2والقسیمة رقم  1/األرومة رقم 1لقسیمة رقم المقصد صفحتان إضافیتان (ا

 القسائم غیر المستخدمة لبطاقة النقل البري الدولي .3

بعض  إذا بقیت، بعد نھایة عملیة النقل البري الدولي، في (آخر) مكتب من مكاتب جمارك المقصد، -16
تبطلھا سلطات الجمارك بشكل ظاھر للعیان  القسائم غیر المستعملة في بطاقة النقل البري الدولي، ینبغي أن

 .(عبر شطبھا أو ثقبھا وما إلى ذلك)، بغیة تفادي إمكانیة استخدامھا ألغراض احتیالیة
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 استخدام بطاقة النقل البري الدولي في الحاالت غیر العادیة د)

 العوارض أو الحوادث، والتقریر المصدق .1

، یبادر ة أثناء العبوربضائع أو إصابتھا بأضرار في حادثفي حال كسر األختام الجمركیة أو تلف ال -17
الناقل فوراً إلى االتصال بالسلطات الجمركیة، إذا كان ھناك مكتب جمارك قریب، أو، إذا لم یكن ذلك ممكناً، 
یبادر باالتصال بأیة سلطات أخرى من سلطات البلد المختصة. وتتولى السلطات المعنیة، بالسرعة الممكنة، 

الصفحة األخیرة من بطاقة النقل البري الدولي). وإذا حررت السلطات غیر في التقریر المصدق (تحریر 
ھي أو العارض، ألن الجمارك  ة، یجب على حاملھ أن یبلغ الجمارك عن الحادثصدقالجمركیة التقریر الم
م الجمارك وأن اختأتحت نقل البضائع مواصلة ل صالحةیمكن أن تقرر ما إذا كانت المركبة الجھة الوحیدة التي 

لجمارك دون غیرھا ضمان ا تخوللما تبقى من الرحلة. باإلضافة إلى ذلك،  حاویةتضع ھذه األختام على ال
  .لبضائع المنقولةلالمراقبة التامة 

 وفي حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى مركبة أخرى أو حاویة أخرى، یجب أن یتم ذلك -18
ما لم أعاله. وعلى ھذه الجھة تحریر التقریر المصدق. و 17لمذكورة في الفقرة بحضور إحدى الجھات ا

تكون المركبة أو الحاویة البدیلة مرّخصة لنقل یجب أن  ،تتضمن البطاقة العبارة "بضائع ثقیلة أو ضخمة"
التقریر ختم البضائع وتدرج بیانات الختم في جب أن تالبضائع المختومة بختم الجمارك. عالوة على ذلك، ی

المصدق. غیر أنھ، في حال عدم وجود مركبة أو حاویة مرّخصة، یجوز نقل البضائع إلى مركبة أو حاویة 
غیر مرّخصة، شریطة أن تتوفر فیھا ضمانات وافیة. وفي ھذه الحالة، تتولى السلطات الجمركیة في البلدان 

بضائع بواسطة تلك المركبة أو الحاویة بموجب التالیة البت فیما إذا كانت ھي أیضاً ستسمح بمواصلة نقل تلك ال
 .بطاقة النقل البري الدولي

وفي حال وجود خطر محدق یستوجب تفریغ كامل الحمولة أو جزء منھا فوراً، یجوز للناقل أن یتخذ  -19
لیھ أعاله. وع 17ھذا اإلجراء بمبادرة منھ ودون طلب أو انتظار أي إجراء من قبل السلطات المذكورة في البند 

بعد ذلك أن یقدم اإلثبات على أنھ كان مضطراً التخاذ ذلك اإلجراء حرصاً على سالمة المركبة أو الحاویة أو 
الشحنة. وحال اتخاذه ما قد تقتضیھ الحالة الطارئة من تدابیر وقائیة، علیھ إبالغ إحدى السلطات المذكورة في 

 .وختم المركبة أو الحاویة وتحریر التقریر المصدقأعاله بغیة التحقق من الوقائع وفحص الشحنة  17البند 
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مكاتب الجمارك في یمكن لویظل التقریر المصدق مرفقاً ببطاقة النقل البري الدولي. وإذا لزم األمر،  -20
 .البلدان التالیة تصویر التقریر المصّدق لالحتفاظ بنسخ منھ في ملفاتھا

الجمعیات الُمقدرة توصي بطاقة النقل البري الدولي ذاتھا، إضافة إلى االستمارة النموذجیة المرفقة ب -21
 للبطاقة بتزوید الناقلین بنسخ من التقریر المصدق بلغة أو لغات بلدان المرور.

 .كیفیة تعبئة التقریر المصدق لبطاقة النقل البري الدولي 2ویبین المرفق  -22

 حجز بطاقة النقل البري الدولي .2

بصورة استثنائیة، حجز بطاقة النقل البري الدولي، على سبیل المثال، إذا  یجوز للسلطات المختصة، -23
كانت غیر صالحة أو ألغراض التحقیق. وفي ھذه الحاالت، تعاد إلى حامل البطاقة الزاویة المرقمة 

تي (االستمارة) الموجودة على الغالف الخلفي لبطاقة النقل البري الدولي، والتي یسھل فصلھا. وعلى السلطة ال
حجزت بطاقة النقل البري الدولي أن تختم االستمارة وتوقعھا.  باإلضافة إلى ذلك، ینبغي اإلشارة إلى التفاصیل 
المتعلقة بھذه السلطة وبالمكان والتاریخ. وفي أول فرصة، ینبغي إعادة بطاقة النقل البري الدولي إلى الجمعیة 

 .الوطنیة المختصة في البلد الذي ُحجزت فیھ

 ع الضخمة أو الثقیلةالبضائ .3

وجمیع قسائمھا في حالة السلع الضخمة أو الثقیلة، یجب أن یحمل غالف بطاقة النقل البري الدولي  -24
 .ختماً یبین كونھا "بضاعة ضخمة أو ثقیلة" بأحرف بارزة باإلنكلیزیة أو الفرنسیة

 لبطاقتین من بطاقات النقل البري الدولي تابعاالستخدام المت .4

في عملیة نقل  بعاتمتعھد النقل أن یستخدم بطاقتین من بطاقات النقل البري الدولي على نحو متیجوز ل -25
واحدة في حاالت استثنائیة، ومنھا، على سبیل المثال، إذا كان عدد القسائم في بطاقة واحدة من بطاقات النقل 

ألقصى المسموح بھ لعدد أماكن التحمیل البري الدولي ال یكفي لتنفیذ عملیة النقل بالكامل أو بھدف زیادة الحد ا
والتفریغ. وفي ھذه الحاالت، یمكن إنھاء أول بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي في مكتب جمارك كما یمكن 
لنفس المكتب أن یقبل بطاقة جدیدة وأن یقبل استخدامھا للفترة المتبقیة من الرحلة. وبالتالي، یصبح مكتب 

بالنسبة لبطاقة النقل البري الدولي األولى، ومكتب جمارك المغادرة بالنسبة  مقصدال الجمارك ھذا مكتب جمارك
من بطاقات النقل البري الدولي لتبیان ھذا لبطاقة النقل البري الدولي الثانیة. ویجب وضع إشارات في كل بطاقة 

ستخدام بطاقتي النقل البري من االتفاقیة، ال بد من ا 2األمر. والستیفاء الشروط المنصوص علیھا في المادة 
 .الدولي الجتیاز الحدود مرة واحدة على األقل
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 االستخدام المتزامن لعّدة بطاقات نقل بري دولي .5

من اتفاقیة النقل البري الدولي، یمكن إصدار بطاقة نقل بري دولي  17من المادة  1تمشیاً مع الفقرة  -26
المركبة جزءاً من مجموعة مركبات تسافر معاً أو كانت عدة منفصلة لكل مركبة بریة أو حاویة، حتى لو كانت 

حاویات محملة على مركبة بریة واحدة. وفي ھذه الحاالت، ینبغي أن یشیر مكتب (مكاتب) الجمارك إلى كلّ 
أرقام مراجع تلك البطاقات في خانة "لالستعمال الرسمي" وذلك على كّل القسائم في كّل بطاقة نقل بري دولي 

وفیما یتعلق بنقل شحنة مختلطة تضم بضائع عادیة وبضائع ضخمة أو ثقیلة، ثمة حاجة إلى بطاقة نقل مقبولة. 
أعاله). وینبغي أن تنطبق القاعدة نفسھا  24بري دولي منفصلة لتغطیة نقل البضائع العادیة (انظر أیضاً الفقرة 

 .عادیة أخرى تھا وتحمل سلعاً تصدیرھا بوصفھا بضاعة لكنھا تسیر على عجال في حالة مركبة بریة جرى

 تعلیق عملیة نقل بري دولي .6

من اتفاقیة النقل البري الدولي، ینبغي أن  26ألحكام المادة  نقل بري دولي وفقاً عملیة تعلیق جرى إذا  -27
ذات الصلة من  2من األرومة  5ق بكتابة ما یلزم حیال ذلك في الخانة رقم ـیقوم آخر مكتب جمارك قبل التعلی

 .ة النقل البري الدوليبطاق

 من جانب مكتب جمارك واحد 2ورقم  1االستخدام المتزامن للقسیمتین رقم  .7

في ظروف استثنائیة، قد ال یكون حامل بطاقة النقل البري الدولي في وضع یمكنھ من االستمرار في  -28
. 38للمادة  وفقاً  منھ سابقاً أُبعد  مقصدعملیة نقل بري دولي، على سبیل المثال، إذا كان ال یستطیع دخول بلد 
، ینبغي في مثل ھذه الحالة أن مقصدوعلى الرغم من أن عملیة النقل البري الدولي ال یمكن أن تبدأ في بلد ال

لعملیة النقل البري الدولي  اإلنھاء السلیموأن یضمن  مقصدیتصرف مكتب الدخول بوصفھ آخر مكتب في بلد ال
عملیة النقل البري الدولي من خالل المعالجة  تب جمارك الدخول أن ینھي فوراً بأسرھا. وللقیام بذلك، ینبغي لمك

باء أعاله. كما ینبغي إبالغ  - مع الفقرتین (أ) و(د) من الفرع ثالثاً  ، تمشیاً 2ورقم  1المتزامنة للقسیمتین رقم 
 .التفاقیةمن ا 10نظام المراقبة الدولیة بالبیانات المطلوبة، كما ھو منصوص علیھ في المرفق 
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 المعاینة أثناء العبور .8

، بإجراء معاینة لحمولة مركبة بریة، أو مجموعة من 24إذا قامت سلطات الجمارك، تمشیا مع المادة  -29
ر، علیھا أن تسجل على القسائم وعلى األرومات والمركبات أو لحاویة أثناء الرحلة أو في مكتب جمارك عب

القسائم المتبقیة في بطاقة النقل البري الدولي، تفاصیل األختام الجدیدة المقابلة المستخدمة في بلدھا، وعلى 
 .الموضوعة والمعاینات المنفذة

 لحراسةا .9

بناء  ، توصى السلطات الجمركیة،23عندما تحرس المركبات البریة على نفقة الناقل تمشیا مع المادة  -30
 5البند خانة بطاقة النقل البري الدولي في  من 1" في األرومة رقم حراسةعلى طلب الناقل، بإدراج كلمة "

 .لحراسة"متفرقات" تلیھا إشارة مختصرة لألسباب التي أدت إلى اشتراط ھذه ا

 1تعامل مع بطاقة النقل البرى الدولى في حالة تم رفض دخولھالا .10

المختصة في السلطات أن تقرر ام اتفاقیة النقل البري الدولي، قد تحدث ألسباب ال تتعلق بتطبیق أحك -31
نصح سلطات الجمارك في ت. في حالة حدوث ذلك، یھاللدخول إلى أراضی البرى الدولى عدم السماح لنقل بلد

 :قوة إلى تطبیق اإلجراءات التالیةب ریق)طال (فى  دخولدولة ال جمرك

 لبلدھم. بدایة وانتھاء عملیة النقل البري الدوليوتوثق ،1/2رقم  قسیمةالمزق ختم وتُ ت ثم،تعبئةتتم ال - أ

، السبب الدقیق لقرار رفض 1/2قسائم رقم الكل ما تبقى من  فىي""لالستخدام الرسم خانةفي  یشار - ب
ألحكام القانون  یجب اإلشارة رفض وكذلكال ما أدى إلى قرار إلى. ینبغي اإلشارة ل البرى الدولىالنق

 ؛إلیھ الوطني أو الدولي الذي یستند ھذا القرار

 "رفض الوصول ". 2و  1رومة المعنیة رقم األمن  5 لخانة رقمفي ا یشار  - ت

ى سلطات الجمارك الموافقة عل علىطریق، یجب المكتب جمارك الخروج في  إلىعوده العند  - ث
والمضي قدما  1/2م قسائم المتبقیة رقالالمقصد) في  د(البلد / بال 6 خانةالتغییرات التي أدخلت على ال

 في أراضي بلدھم. النقل البرى الدولى لعملیةبطاقة النقل البرى الدولى لفتح 

 لمتابعة النقل البطاقةالصفحات المتبقیة من  اومستخدین أ حاملى بطاقات النقل البرى الدولى نصحی -32
یمكن ، البرى الدولى النقل كلعدد الصفحات المتبقیة لیست كافیة لتنفیذ  أن یكون . في حالةالبرى الدولى

یجب أن یتم األنتھاء  من االتفاقیة، 28للمادة  علىتعلیق ال. وتمشیا مع نص ثانیة نقل برى دولىُ  ةبطاق ماستخدا
نقل برى  ةبطاق ویجب أن تكون من االتفاقیة 28و  27وفقا للمادة  البرى الدولى الجزء األول من النقل من

السابقة  ىالنقل البرى الدولإنھاء العملیة  اللذى وثق الجمارك مكتب من قبل نفس ةمقبول جدیدة دولى
ھذه الحقائق في بطاقة النقل البرى  . یجب أن یتم تسجیلالنقل البرى الدولىوالمستخدمة للفترة المتبقیة من 

 الدولى تسجیالً  صحیحاً.

                                                           
 } ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105من الوثیقة  35، و الفقرة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/4الوثیقة { 1
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لحاملى بطاقة النقل البرى الدولى ألختیار النوع المناسب من بطاقة النقل البرى توصیة  .11
 2;1الدولى 

دقیق من بطاقات النقل اللنوع ابرى الدولى (أو من یمثلھم) إلى تحدید ینصح حاملى بطاقات النقل ال -33
 صفحة)، والذي یتوافق مع أفضل متطلبات النقل البرى الدولى المحدد 20أو  14، 6، 4البرى الدولى (

 النقل البرى الدولى.ى اللذى سیتم فیھ فتح بطاقة النقل البرى الدول 

، إن لم یكن كلھا، قسائمالمن  ما یمكنملئ ب لدولى (أو من یمثلھم)ینصح حاملى بطاقات النقل البرى ا -34
استخدام  قواعدمن " 12 للقاعدة ، وفقا15و  14 توقیع الخاناتریخ وأت وبطاقات النقل البرى الدولى من 

 ".بطاقات النقل البرى الدولى 

جمیع  فى 17 الخانھیع الجمارك تأریخ وتوق علىالمغادرة، یجب  بلد في مكتب الجمارك األخیر من -35
"قواعد استخدام بطاقات النقل من  7 للقاعدة(أو من یمثلھ)، وفقا حامل البطاقة  بق ِملُؤھا من قبلالقسائم التي سُ 
 ". البرى الدولى

(أو من یمثلھ)، البطاقة متبقیة في بطاقة النقل البرى الدولى لم یسبق ِملُؤھا من قبل صاحبأي قسیمة  -36
عدد كاف  حصولھ علىلعدم  وذلك على مسؤلیة حامل بطاقة النقل البرى الدولى ،إلغائھا 3كالجمار یجب على

 .النقل البرى الدولى عملیة الستكمالبطاقة النقل البرى الدولى ختم التاریخ في  الموقعة و المؤرخھ قسائمالمن 

من الوثیقة  37، و الفقرة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/5الوثیقة {
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105 { 

 

                                                           
 من ھذا الفصل. 25إلى الفقرة ، یرجى الرجوع من بطاقات النقل البرى الدولىثنین التوالي مستخدام الاالفي حالة  1

 } ECE/TRANS/WP.30/AC.2/10من الوثیقة  37،و الفقرة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/5الوثیقة 2{
 

 أعاله. 16یرجى الرجوع إلى الفقرة  3
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ف
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�ام
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 تم
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دام
تخ
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ي ب

دول
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ري
الب�

ل 
لنق�

ا
ل 

لك�
�ھ 

 فی
س

 ل�ب
ً ال

یفا
عر

ر ت
وف

ا ی
 بم

ة،
معی

لج
ا ا

لیھ
ي إ

نتم
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 الت
صلة

 ال
ت

 ذا
لیة

دو
 ال

مة
نظ

الم
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داو
بج�

ق 
رف�

كم
�ة 

طنی
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وز
رم�
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مل�
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م�ة

قائ
ام 
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نش

وُت
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ام 
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 ع
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دو
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بر
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 نق

اقة
بط

ام 
خد

ست
 با

 لھ
رح

ص
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 م�
ني

لث�ا
ء ا

ج�ز
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،
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ة أ

مر
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 نق

اقة
بط

الً ل
حام
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لھ 
ند 

أُس
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لذ
 

 
4- 

ض 
ف��و

الم
ي 

س�م
لر

ف ا
ظ��

مو
 ال

ی�ع
وق

ت
ھة

لج
م ا

خت
 و

ار
صد

اإل
ھة 

لج
 

عیة
جم

ال
 

رة.
صد

الُم
یة 

مع
لج

ع ا
وقی

وت
تم 

خ
 

5- 
لیة

دو
 ال

مة
نظ

الم
ن 

أمی
ع 

وقی
ت

 
لیة

دو
 ال

مة
نظ

الم
 

یة.
دول

 ال
مة

نظ
الم

ن 
أمی

م) 
خت

ع (
وقی

ت
 

6- 
رة

غاد
الم

ن 
لدا

د/ب
بل

 
 الب

مل
حا

اقة
ط

 
ن 

 م�
ی�ة

زئ
 ج

حنة
 ش

 أو
حنة

لش
ي 

دول
 ال

ري
 الب

قل
 الن

بدأ
ث ی

حی
ز) 

رم
 ال

 أو
سم

اال
) (

ان
بلد

د (
بل

ع.
ضائ

الب
 

7- 
صد

لمق
ن ا

لدا
د/ب

بل
 

اقة
بط

 ال
مل

حا
 

�ة 
زئی

 ج
حنة

 ش�
 أو

حنة
لش�

ي 
دول

 ال�
ري

الب�
ل 

لنق�
ي ا

نتھ
ث ی

حی
ز) 

رم
 ال

 أو
سم

اال
) (

ان
بلد

د (
بل

ع.
ضائ

 الب
من

 
8- 

ت
قال

لنا
ة/ا

اقل
 الن

یل
سج

م ت
رقا

م/أ
رق

 
ح

اقة
بط

 ال
مل

ا
 

�ة 
ری

 الب
ب�ة

رك
الم

ى 
عل�

ك 
ذل�

ر 
ص�

یقت
ال 

 و
ی�ة

بر
 ال

ت)
كبا

مر
(ال

بة 
رك

الم
ل 

جی
تس

ام 
رق

و أ
م أ

رق
بھ 

ش��
و 

ة أ
ور

ط��
لمق

ة ا
رب��

الع
��اً 

ض
 أی

مل
ش��

ل ت
 ب��

ة)،
طر

ق��ا
 ال

ت
��دا

وح
 ال

��ل
(مث

ك 
��ر

مح
 ال

ت
ذا

ھا.
ة ب

رن
مقت

 ال
رة

طو
لمق

ا
 

دما
عن

و
 ال 

ص
تن

 
ت

یعا
شر

الت
 

نیة
وط

ال
 

�ى
عل

 
یل

س�ج
ت

 
ت

را
ط�و

لمق
ا

 
باه

أش
و

 
ت،

را
طو

لمق
ا

یُ  
مھا

رق
ن 

بّی
 

رقم
و 

أ
 

عھا
صن

 
 ً دال

ب
 

 من
 رقم

ھا.
جیل

تس
 

 
9- 

ل 
��و

������
������

قب����
ت 

ادا
���ھ

������
������

ش���
دة/

شھا
ھا)

یخ
ار

وت
ھا 

رقم
ة (

ری
 الب

ت
قال

لنا
ة/ا

اقل
الن

 
اقة

بط
 ال

مل
حا

 
ث 

�ال
 (ث

�نة
لس

)/ا
ان

رقم
ر (

ش�ھ
/ال

ن)
قما

(ر
وم 

الی�
ي: 

ت�ال
 ال

كل
لش�

اً ل
وفق�

ر (
�دا

ص
خ إ

ری
وتا

قم 
ر

قة.
طا

 الب
لى

 ع
فقة

موا
 ال

ت)
ادا

شھ
ة (

ھاد
 ش

م)
رقا

أ
 

10- 
���م

رق���
/

أر
�ام

ق�����
 

ف
ی������

عر
ت

 
ویة

حا
ال

/
ت

ویا
حا

ال
 

اقة
بط

 ال
مل

حا
 

ك.
 ذل

بق
نط

ا ی
یثم

 ح
ت)،

ویا
حا

(ال
یة 

حاو
 ال

م)
رقا

 (أ
رقم

 

11- 
ت

ظا
الح

الم
 

اقة
بط

 ال
مل

حا
و 

ة أ
معی

لج
ا

 
ة".

خم
ض

و 
ة أ

قیل
ع ث

ضائ
 "ب

رة
عبا

بة 
كتا

ل 
 مث

ة،
تلف

مخ
ت 

ظا
الح

م
 

12- 
اقة

بط
 ال

مل
حا

ع 
وقی

ت
 

اقة
بط

 ال
مل

حا
 

ادق
ص

للم
ھ، 

مثل
 م

 أو
اقة

بط
 ال

مل
حا

ع 
وقی

ت
ت 

انا
لخ

ي ا
ة ف

رد
لوا

ت ا
وما

معل
 ال

حة
ص

ى 
عل

ة 
6-

11 
حة 

صف
 ال

في
1 

ف.
غال

 ال
من
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كات
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ار
جم�
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ابة
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اد 
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أن
ب 

یج
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الذ
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ار
جم

ال
قم 
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الق

یھ 
إل

2 
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مكت
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ھذا
ل ل

كام
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ان
نو

الع
 و
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ال

 
 

4- 
ـم 

الس�
 وا

ویة
الھ

قم 
(ر
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طاق

 الب
مل

حا
د)

البل
 و

ان
نو

الع
و

 
اقة

بط
 ال

مل
حا

 
ى 

ج��
یر
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ص��ی

تفا
 ال

��ى
عل
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��ال

الط
. ل

��ده
وبل

�ھ 
وان�

عن
 و

مھ
س��

 وا
ق��ة

طا
 الب

��ل
حام

ف 
ری��

 تع
ق��م

ر
نة 

خا
 ال

لى
ع إ

جو
لر

ا
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 ال
من
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ف.

غال
 ال

من
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غاد
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ضائ
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 ذل
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ام 
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ة أ

ور
ط��

لمق
ة ا

رب��
الع

��اً 
ض

 أی
مل

ش��
ل ی
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ت
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ئع
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اقة
بط

 ال
مل

حا
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 ر
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عدت
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اً ل

وفق
10
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 ر

 أو
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)
11 
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دول

 ال�
ري

الب�
ل 
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ة ا

طاق�
ل ب

عما
ست
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قو
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م
ذه 

 ھ�
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 و
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دول
 ال

ري
 الب

قل
 الن

اقة
بط

ة ب
افی

ض
ق إ

ثائ
 و

اق
رف

ن إ
مك

ی
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كت�
 لم

�ي
نبغ

، ی
ل�ة

حا
ال

ن 
 م�

ھ�ا
یر

 غ
 أو

ت
س�ا

دبا
ة 

�ط
اس

بو
ي 

دول
 ال

ري
 الب

قل
 الن

اقة
بط
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 إل

مھا
ض

رة 
غاد

الم
ك 

ار
جم
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اق��

بط
 ال

�ى
عل�

حة 
ض��

ً وا
را

ث��ا
ك آ

��ر
 تت

أن
��ا 

لتھ
زا

ن إ
ش��أ

ن 
 م��

ق��ة
ری

بط
��ا 

مھ
خت

وب
زة 

جھ��
األ

ق 
��ائ

وث
 ال

��ن
 م

حة
ص��ف

ل 
 ك��

رة
�اد

مغ�
 ال

ب
كت��

 م
�تم

یخ�
ن 

ي أ
بغ��

 ین
ق،

��ائ
وث

 ال
ال

تبد
س��

ب ا
جن��

ولت
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نبغ

وی
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رفق
الم

 
مة 

س�ی
ل ق

بك�
 و

ء)
را

ص�ف
 ال

رقة
الو

و 
 (أ

ف
غال

بال
كة 

بو
مش

ق 
ثائ

الو
ن 

كو
ت

ي. 
دول

 ال
ري

 الب
قل

 الن
اقة

بط
ن 

م
 

نة 
خا

 ال
في

ق 
ثائ

الو
ذه 

 ھ
یل

ص
تفا

ى 
 إل

رة
شا

اإل
ن 

تعی
ی

8. 
 

9- 
رة

ص��و
 مق

أ) 
/

ل 
می��

تح
 ال

ت
را

ص��و
مق ت

ویا
حا

/ال
ویة

حا
 ال

أو
 

   
 

اد 
��و

م���
 ال

 أو
ود

��ر
ط���

 ال
ت

����ا
الم�

 ع
ب)  مھا

رقا
وأ

 

اقة
بط

 ال
مل

حا
 

 أ)
أر

م (
رق

ند 
(ع

ت) 
ویا

حا
(ال

ة 
وی

حا
 ال

 أو
یل

حم
 الت

ت)
را

صو
(مق

رة 
صو

 مق
ف

ری
 تع

م)
قا

ء).
ضا

القت
ا

 
 ب)

ھا.
قام

أر
 و

واد
الم

و 
د أ

رو
لط

ف ا
ری

 تع
ت

الما
ع

 

10- 
ا؛ 

عھ�
نو

 و
واد

م�ـ
 ال

 أو
ود

طر
ال�ـ

دد 
عـ

ئع
ضا

 الب
ف

ص
و

 
اقة

بط
 ال

مل
حا

 
ع 

س��ل
 ال

ف
ص��

 و
من

ض��
 یت

أن
ي 

بغ��
 ین

ع.
ض��ائ

 الب
ف

ص��
وو

ا؛ 
عھ��

نو
 و

واد
لم��

و ا
د أ

رو
ط��

 ال
دد

ع��
 الت

مھا
اس

ح 
یت�ی

ن 
ب أ

یج�
 و

خ)
 ال�

ة،
مج�

مد
ص 

را
 أق�

و،
�دی

 فی
زة

جھ
، أ

ون
زی

تلف
زة 

جھ
 (أ

ري
جا

ل 
مث���

ة، 
ام��

الع
ف 

ص��ا
ألو

ل ا
قب��

ال ُت
ة. 

كی��
مر

 ج
ض

را
غ���

 أل
��ح

ض
 وا

كل
ش��

ا ب
یھ��

عل
ف 

��ر
لتع

ا
فة 

ض�ا
اإل

ع. 
ض�ائ
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ف

ص�
كو

ة، 
خلی�

 دا
زم

�وا
و ل

س أ
الب�

 م
 أو

لیة
نز

 م
زة

جھ
و أ

ت أ
نیا

رو
لكت

إ
كل

ة ب
صل

 ال
ت
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ود
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 ال

دد
 ع

لى
ة إ

ار
إلش
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یج
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 ذل

لى
إ

 
عة 
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 الب

ف
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ص

و
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ض��ائ
 الب
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كم

ح ب
ری

ص��
 الت

ب
ج��

، ی
مة
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ئع

ض��ا
الب

ق ب
عل��

 یت
م��ا

وفی
ع. 

ض��ائ
 الب

ان
 بی��

��ي
ف

ل.
وائ

لس
ى ا

عل
ك 

 ذل
بق

نط
وی
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مال
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ن ا
وز

ال
 

اقة
بط

 ال
مل
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ام.
غر

یلو
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ي ب
مال

إلج
ن ا

وز
ال
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انا
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 با

لق
تتع
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عا
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ظا
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م

9-
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ئع
ضا
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ان

 بی
من
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رك
م

 أو 
ی�ة

حاو
ل 

ك�
 

كل
بش�

 
ص�ل

منف
 

�ي
ف

 
ان

بی�
 

ع.
ض�ائ

الب
 

بق
یس�

و
 

ذه 
ھ�

 
ت

انا
لبی

ا
 

 رقم
یل

سج
ت

 
كبة

مر
ال

 أو 
 رقم

بند
(ال

یة 
حاو

ال
 9 

 م�ن
ان

بی�
 

ع)
ض�ائ

الب
 

ل،
مث�

بال
و

 
 إذا

ان
ك

 
مة

ث
 

ثر
أك

 
 من

ب
كت�

م
 

رك
م�ا

ج
 

�ي
ف

 
ل�د

ب
 

رة
�اد

مغ
ال

 أو 
�د،

ص
لمق

ا
 

إن
ف�

 
ت

ان�ا
لبی

ا
 

ق�ة
تعل

الم
 

ئع
ضا

الب
ب

 
تي

ال
 

تھا
اقب

مر
ي 

جر
ت

 أو 
تي

ال
 

ض
تر

یف
 

ك�ل
ي 

 ف�
تھا

اقب
مر

 
ب

كت�
م

 
رك

م�ا
ج

 
ب

كت�
ت

 
صلة

منف
 

 عن
ضھا

بع
 

ض
لبع

ا
 

 في
ان

بی
 

ع.
ضائ

الب
 

 
12- 

ي 
 ف�

جلة
مس�

 ال
ود

ط�ر
 ال

دد
 ع

وع
جم

م
ھا:

صد
ومق

ع 
ضائ

 الب
ان

بی
 

ب) 
كات

(م
ب 

مكت
رك

جما
ال

 

اقة
بط

 ال
مل

حا
 

 لل
عدة

الم
ود 

طر
 ال

دد
ع

ي 
م�ال

إلج
د ا

ع�د
وال

د، 
ص

لمق
ب ا

كات
 م

من
ك 

ار
جم

ب 
مكت

ل 
 ك

في
یم 

سل
ت

ر.
ألم

ى ا
ض

اقت
ذا 

ة إ
عنی

الم
ب 

كات
الم

ن 
ماك

 وأ
ماء

ألس
 وا

ود
طر

لل
 

صد 
لمق

ب ا
كات

 م
دد

 لع
كن

یم
ن 

 م
وح

را
 یت

أن
1 

ى 
إل

3 
ند 

(الب
رة 

غاد
الم

ب 
كات

 م
دد

 ع
ب

سـ
بح

2 
ه).

عال
أ

 
ى 

ع�د
 یت

أال
ب 

یج�
صد

لمق
 وا

رة
غاد

الم
ك 

ار
جم

ب 
كات

 لم
لي

جما
اإل

دد 
الع

 
ب.

كات
 م

عة
رب

أ
 

 
13- 

ود 
لبن�

ي ا
ة ف

رد
لوا

ت ا
انا

لبی
ن ا

 بأ
قر

أ
1-

12 
ملة

وكا
حة 

حی
ص

اله 
أع

 
اقة

بط
 ال

مل
حا

 
�ة 

بع�
أر

ة (
س��ن

/ال
ن)

قما
(ر

ر 
ش��ھ

/ال
ن)

قما
(ر

وم 
لی��

: ا
لي

ت��ا
 ال

كل
ش��

ً لل
ق��ا

وف
خ (

ری
ت��ا

وال
ن 

ك��ا
الم

ل 
ام�

 ح
م�ل

تح
، ی

ن�ة
خا

 ال
�ذه

 ھ
ئ�ة

تعب
وب

ھ. 
كیل�

 و
 أو

ق�ة
طا

 الب
م�ل

حا
ع 

وقی�
ن ت

 ع�
ً �ال

ض
) ف

م)
رقا

أ
 م

اقة
بط

ال
�ة.

طاق
 الب

في
لة 

سج
الم

ت 
وما

معل
 ال

حة
ص

یة 
ؤول

س
 

ت 
خال

م�د
 ال

�ذه
 ھ

اج
در

ي إ
بغ�

وین
قة.

طا
 الب

ائم
قس

ع 
جمی

ي 
ف

 
14- 

یخ
ار

والت
ن 

مكا
ال

 
اقة

بط
 ال

مل
حا

 
 

15- 
یلھ

وك
و 

ة أ
طاق

 الب
مل

حا
ع 

وقی
ت

 
اقة

بط
 ال

مل
حا

 
 

16- 
ف 

������
ری

لتع
ت ا

����ا
الم��

 ع
 أو

�ام
ت�����

ألخ
ا

ف)
ری

لتع
، ا

رقم
(ال

مة 
خد

ست
الم

 
رك

جما
ب 

مكت
 

رة
غاد

الم
 

وت
قم 

ر
ب 

كت�
 م

یر
یش�

ن 
ي أ

بغ�
 ین

مة.
خد

س�ت
الم

ف 
ری�

لتع
ت ا

الما
 ع

 أو
تام

ألخ
ف ا

ری
 تع

یل
ص

فا
یة.

تبق
الم

ئم 
سا

الق
ع 

جمی
ى 

عل
ت 

وما
معل

 ال
ھذه

ى 
 إل

رة
غاد

الم
ك 

ار
جم

 
 

17- 
ك 

ار
م����

 ج
ب

ت����ـ
مك

ف 
ظ����

مو
ع 

ی����
وق

ت
یخ

ار
 الت

ختم
 و

رة
ـاد

مغ
ال

 
رك

جما
ب 

مكت
 

رة
غاد

الم
 

ن)
قما

(ر
ر 

ش��ھ
/ال

ن)
قما

(ر
وم 

الی��
ي: 

ت��ال
 ال

كل
ش��

ً لل
ق��ا

وف
خ (

ری
ت��ا

ال
 ،(

م)
ق��ا

أر
�ة 

بع�
أر

ة (
س��ن

/ال
ة. 

در
مغا

 ال
رك

جما
ب 

مكت
ي 

ص ف
خت

الم
ل 

ؤو
مس

 ال
یع

وق
وت

تم 
وخ

 
ع 

ض�
وی

ع 
وق�

ن ی
ك أ

ار
جم�

 ال
ف

ظ�
مو

ى 
عل�

ة، 
در

غ�ا
الم

ك 
ار

جم�
ب 

كات�
 م

م�ن
ب 

مكت
ر 

آخ
ي 

ف
ند 

 الب
لى

 ع
یخ

ار
 الت

ختم
17 

یة.
تبق

الم
ئم 

سا
الق

ع 
جمی

ى 
عل

ع 
ضائ

 الب
ان

 بی
فل

أس
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فھا
ص

وو
نة 

خا
 ال

رقم
 

تھا
عبئ

 بت
وم

 تق
تي

 ال
ھة

لج
ا

 
ھا

كر
ن ذ

تعی
ت ی

وما
معل

ت/
انا

بی
 

18- 
�ة 

اقب�
مر

ة ل
ض��ع

خا
 ال

ئع
ض��ا

 الب
ادة

ش��ھ
����ا

جم�
ب 

ت�����
مك

ب 
ت�����

مك
و 

ة أ
در

����ا
مغ�

 ال
رك

ر)
عاب

 ال
ول

دخ
 ال

رك
جما

 

ب 
كت��

 م
 أو

رة
��اد

مغ
 ال

رك
م��ا

 ج
ب

كت��
م

بر
لعا

ل ا
خو

الد
ك 

ار
جم

 
ر.

ألم
م ا

لز
ذا 

ھ إ
وقع

وم
ر، 

عاب
 ال

ول
دخ

 ال
رك

جما
ب 

مكت
و 

ة أ
در

مغا
 ال

رك
جما

ب 
مكت

سم 
ا

 

19- 
ي 

ل�ـت
ف ا

ری�
لتع

ت ا
الما

 ع
 أو

تام
ألخ

ا
مة

سلی
ت 

جد
و

 
ب 

كت��
 م

 أو
رة

��اد
مغ

 ال
رك

م��ا
 ج

ب
كت��

م
الع

ل 
خو

الد
ك 

ار
جم

بر
ا

 
ة 

الم
 ع

اج
در

ي إ
نبغ

ی
"X

"
 

ف 
ری�

لتع
ت ا

م�ا
عال

و 
م أ

خت�ا
األ

ت 
ج�د

 ُو
إذا

�ة 
الئم

الم
�ة 

خان
 ال

في
ي.

دول
 ال�

ري
 الب

قل
 الن

لیة
عم

یة 
بدا

ي 
ة ف

لیم
 س

رى
ألخ

ا
 

رة 
�اد

مغ
 ال

رك
م�ا

 ج
ب

كت�
 م

�ئ
یعب

ال 
و

نة.
خا

 ال
ھذه

ل 
ألو

ا
 

 
20- 

ور
لعب

ھ ل
ح ب

سو
الم

ت 
وق

ال
 

ب 
كت��

 م
 أو

رة
��اد

مغ
 ال

رك
م��ا

 ج
ب

كت��
م

بر
لعا

ل ا
خو

الد
ك 

ار
جم

 
 عند

ي 
ھائ

د ن
وع

(م
ر 

بو
للع

ة 
مھل

ید 
حد

ب ت
یج

ء، 
ضا

القت
ا

- 
وم 

الی�
ي: 

تال
 ال

كل
لش

اً ل
وفق

خ 
ری

تا ت 
وق��

وال
م) 

ق��ا
أر

�ة 
بع�

أر
ة (

س��ن
/ال

ن)
قما

(ر
ر 

ش��ھ
/ال

ن)
قما

(ر
- 

��ا 
اللھ

 خ
��ي

نبغ
) ی

وم
��ز

 الل
ن��د

ع
ى 

 إل�
ی�ة

حاو
 ال

 أو
ت

كب�ا
مر

 ال
عة

مو
مج

و 
ة أ

ری
 الب

كبة
مر

وال
ي 

دول
 ال

ري
 الب

قل
 الن

اقة
بط

یم 
تقد

 ال
وج

خر
 ال

رك
جما

ب 
مكت

صد.
لمق

ك ا
ار

جم
ب 

مكت
و 

ر أ
عاب

 
 

21- 
رى

ج��ـ
 

ـل
جی��

تس
ال

 
��ي

ف
 

ب
كت��

م
 

رك
جما

ال
 

ــــ
قم 

 ر
ت

تح
ــ 

 ـــ
في

 
 

ب 
كت��

 م
 أو

رة
��اد

مغ
 ال

رك
م��ا

 ج
ب

كت��
م

بر
لعا

ل ا
خو

الد
ك 

ار
جم

 
ند 

مس�
 ال

یل
س�ج

 الت
ق�م

 ر
ھ�ا

یلی
ر 

عاب
 ال

ول
دخ

 ال
 أو

رة
غاد

الم
ك 

ار
جم

ب 
مكت

ف ل
ری

لتع
ل ا

صی
تفا

جم
 ال

تر
لدف

ي ا
ي ف

دول
 ال

ي 
بر

 ال
قل

 الن
لیة

عم
ى 

إل
ي.

رك
 

22- 
�ط

(خ
ت 

رق�ا
متف

 
یر

س��
ال

 
دد،

مح�
ال

 
رك

جما
 ال

ب
مكت

 
ذي

ال
 

ب
یج

 
نة 

شح
 ال

از
بر

إ
خ.)

 ال
ھ،

فی
 

ب 
كت��

 م
 أو

رة
��اد

مغ
 ال

رك
م��ا

 ج
ب

كت��
م

بر
لعا

ل ا
خو

الد
ك 

ار
جم

 
�ھ 

 فی�
دم

 تق��
أن

ب 
ج��

ي ی
ل��ذ

د ا
ص��

لمق
ب ا

كت��
 م

 أو
بر

ع��ا
 ال

ول
دخ

 ال��
ب

كت��
 م

س��م
ل ا

مث��
ت، 

رق��ا
متف

ب.
كت�

الم
ذا 

 ھ�
ق�ع

مو
ء 

ض�ا
القت

د ا
عن

 و
ئع

ضا
الب

 
، ی

رة
رو

ض�
 ال

ن�د
وع

ى 
 إل�

ھن�ا
رة 

ش�ا
اإل

ن 
مك�

یة.
طن

الو
ح 

وائ
ً لل

فقا
 و

دد،
مح

 ال
ار

مس
ال

 
 

23- 
تم 

خ����
 و

رك
����ا

جم
 ال

ف
ظ����

مو
ع 

ی����
وق

ت
رك

جما
 ال

ب
مكت

ي 
خ ف

ری
لتا

ا
 

ب 
كت��

 م
 أو

رة
��اد

مغ
 ال

رك
م��ا

 ج
ب

كت��
م

بر
لعا

ل ا
خو

الد
ك 

ار
جم

 
 ،(

م)
ق��ا

أر
�ة 

بع�
أر

ة (
س��ن

/ال
ن)

قما
(ر

ر 
ش��ھ

/ال
ن)

قما
(ر

وم 
الی��

ي: 
ت��ال

 ال
كل

ش��
ً لل

ق��ا
وف

خ (
ری

ت��ا
ال

ؤو
مس

 ال
یع

وق
وت

تم 
وخ

ل 
خو

ل�د
ك ا

ار
جم�

ب 
كت�

 م
 أو

رة
غاد

الم
ك 

ار
جم

ب 
مكت

ي 
ص ف

خت
الم

ل 
ر.

عاب
ال
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فھا

ص
وو

نة 
خا

 ال
رقم

 
تھا

عبئ
 بت

وم
 تق

تي
 ال

ھة
لج

ا
 

ھا
كر

ن ذ
تعی

ت ی
وما

معل
ت/

انا
بی

 

قم 
 ر

ل)
صا

إلی
 (ا

مة
رو

األ
1 

1- 
في

ك 
ار

جم
 ال

ب
مكت

ھا 
قبل

 
ب 

كت��
 م

 أو
رة

��اد
مغ

 ال
رك

م��ا
 ج

ب
كت��

م
بر

لعا
ل ا

خو
الد

ك 
ار

جم
 

صة 
خا

 ال
ف

ری
لتع

ل ا
صی

تفا
ر.

عاب
 ال

ول
دخ

 ال
رك

جما
ب 

مكت
و 

ة أ
در

مغا
 ال

رك
جما

ب 
مكت

ب
 

2- 
ــــ

قم 
 ر

ت
تح

 
ب 

كت��
 م

 أو
رة

��اد
مغ

 ال
رك

م��ا
 ج

ب
كت��

م
بر

لعا
ل ا

خو
الد

ك 
ار

جم
 

ي.
رك

جم
 ال

تر
لدف

ي ا
ي ف

دول
 ال

ي 
بر

 ال
قل

 الن
لیة

عم
ى 

 إل
سند

الم
ل 

جی
تس

 ال
رقم

 

3- 
ف 

������
ری�

لتع
ت ا

����ا
م���

عال
و 

م أ
����ا

خت���
األ مة
خد

ست
الم

 
ب 

كت��
 م

 أو
رة

��اد
مغ

 ال
رك

م��ا
 ج

ب
كت��

م
رك

جما
 

بر
لعا

ل ا
خو

الد
 

مة.
خد

ست
الم

ف 
ری

لتع
ت ا

الما
 ع

 أو
تام

ألخ
ف ا

ری
 تع

یل
ص

تفا
 و

رقم
ء، 

ضا
القت

د ا
عن

 

4- 
ي 

الت��
ف 

ری��ـ
لتع

ت ا
م��ا

عال
و 

م أ
ت��ا

ألخ
ا

مة
سلی

ت 
جد

و
 

ب 
كت��

 م
 أو

رة
��اد

مغ
 ال

رك
م��ا

 ج
ب

كت��
م

بر
لعا

ل ا
خو

الد
ك 

ار
جم

 
ة 

الم
 ع

اج
در

ي إ
نبغ

ی
"X

"
 

ف 
ری�

لتع
ت ا

م�ا
عال

و 
م أ

ختا
األ

ت 
جد

 ُو
إذا

مة 
الئ

الم
ة 

خان
 ال

في
رة 

�اد
مغ

 ال
رك

جما
ب 

مكت
ئ 

یعب
ال 

 و
ي.

دول
 ال

ري
 الب

قل
 الن

لیة
عم

ة 
دای

ي ب
ة ف

لیم
 س

رى
ألخ

ا
نة.

خا
 ال

ھذه
ل 

ألو
ا

 
5- 

ب 
كت�

 م
دد،

مح
 ال

یر
لس

ط ا
(خ

ت 
رقا

متف
ھ، 

فی��
نة 

��ح
لش

ز ا
را

 إب��
ب

ج��
ي ی

ل��ذ
ك ا

ار
جم��

ال
خ.)

ال
 

ب 
كت��

 م
 أو

رة
��اد

مغ
 ال

رك
م��ا

 ج
ب

كت��
م

بر
لعا

ل ا
خو

الد
ك 

ار
جم

 
ر أ

ع�اب
 ال

ول
دخ

 ال�
ب

كت�
 م

س�م
ل ا

 مث
ت،

رقا
متف

�ھ 
 فی

دم
 تق�

أن
ب 

یج�
ي 

ل�ذ
د ا

ص�
لمق

ب ا
كت�

 م
و ء.

ض�ا
القت

د ا
عن

ب 
مكت

 ال
ھذا

ع 
وق

وم
ع 

ضائ
الب

 
ى 

 إل�
ھن�ا

رة 
ش�ا

اإل
رة 

رو
ض�

 ال
ن�د

 ع
وز

یج�
و

دد.
مح

 ال
ار

مس
ال

 
6- 

تم 
خ�����

 و
رك

����ا
جم�

 ال
ف

ظ�����
مو

ع 
ی�����

وق
ت

رك
جما

 ال
ب

مكت
ي 

خ ف
ری

لتا
ا

 
ب 

كت��
 م

 أو
رة

��اد
مغ

 ال
رك

م��ا
 ج

ب
كت��

م
بر

لعا
ل ا

خو
الد

ك 
ار

جم
 

ی��و
 ال

ي:
ت��ال

 ال
كل

ش��
ً لل

فق��ا
(و

خ 
ری

لت��ا
ا

 ،(
م)

رق��ا
ة أ

بع��
أر

ة (
س��ن

/ال
ن)

قما
(ر

ر 
ش��ھ

/ال
ن)

قما
(ر

م 
ك 

ار
جم��

ب 
كت��

 م
 أو

رة
�اد

مغ�
 ال

رك
م��ا

 ج
ب

كت��
 م

�ي
 ف�

ص
خ��ت

الم
ل 

ؤو
س��

الم
ع 

قی��
تو

 و
�تم

وخ�
ر.

عاب
 ال

ول
دخ

ال
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فھا

ص
وو

نة 
خا

 ال
رقم

 
تھا

عبئ
 بت

وم
 تق

تي
 ال

ھة
لج

ا
 

ھا
كر

ن ذ
تعی

ت ی
وما

معل
ت/

انا
بی

 

قم 
 ر

ل)
صا

إلی
 (ا

مة
رو

األ
2 

ء)
ضرا

(خ
 

 
 

ت 
انا

لخ
ن ا

كو
ت

1-
32 

ن 
م

ة 
سیم

الق
2 

�م 
رق

ة 
سیم

الق
ي 

ة ف
ابل

لمق
ت ا

انا
لخ

ة ا
عبئ

 لت
ثلة

مما
1 .

ت 
انا

لخ
ي ا

ة ف
رد

لوا
ل ا

صی
تفا

 ال
ثل

تما
ن ت

ي أ
نبغ

، ی
مة

عا
دة 

اع
وكق

1-
23 

قم 
 ر

مة
سی

الق
ن 

م
2 

قم 
 ر

مة
سی

الق
ي 

ة ف
ابل

لمق
ل ا

صی
تفا

 ال
مع

1 
ى 

رج�
، ی

یل
ص�

تفا
 ال

م�ن
�د 

زی
للم

ا (
بقھ

تس
ي 

الت
اً).

انی
ب ث

لبا
ى ا

 إل
وع

رج
ال

 
24- 

ھ��ا
 إن

ادة
ش��ھ

ي 
��ر

 الب
��ل

لنق
ة ا

لی��
عم

ء 
ر 

ع��اب
 ال

وج
خ��ر

 ال
رك

م��ا
 ج

ب
كت��

(م
ي 

دول
ال��

د)
ص

لمق
ك ا

ار
جم

ب 
مكت

و 
أ

 

و 
ر أ

ع��اب
 ال

وج
خ�ر

 ال
رك

م�ا
 ج

ب
كت�

م
صد

لمق
ك ا

ار
جم

ب 
مكت

 
ر.

عاب
 ال

ول
دخ

 ال
رك

جما
ب 

مكت
و 

ة أ
در

مغا
 ال

رك
جما

ب 
مكت

ة ب
ص

خا
 ال

ف
ری

لتع
ل ا
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	نتج عن مؤتمر استعراضي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إبرام اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975، التي أصبحت سارية المفعول في عام 1978. ومنذئذ أثبتت هذه الاتفاقية أنها إحدى أنجح اتفاقيات النقل الدولي، وأنها في الواقع، حتى الآن، النظام العالمي الوحيد الموجود للمرور العابر. فالفكرة التي قامت عليها اتفاقية النقل البري الدولي ونظامها الخاص للمرور العابر، قد شكلت الأساس لكثير من نظم المرور العابر الإقليمية، وأسهمت بالتالي بصفة مباشرة وغير مباشرة في تسهيل النقل الدولي، ولا سيما النقل البري الدولي، ليس في أوروبا والشرق الأوسط فحسب، بل أيضاً في أجزاء أخرى من العالم مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
	وسوف يتعرف أي مسافر في أي وقت بالطرق البرية الأوروبية، على الصفيحة المعدنية المألوفة ذات اللونين الأزرق والأبيض، التي تحملها الآلاف من سيارات الشحن وشبه القاطرات التي تستخدم نظام المرور العابر الجمركي. فبالنسبة إلى السائق ومتعهد النقل والشاحن بالسفن، تمثل هذه الصفيحة المعدنية النقل البري الدولي السريع والكفؤ.
	فسرعان ما بدأ العمل على وضع نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية، تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. وقد تم عقد الاتفاق الأول للنقل البري الدولي في عام 1949 بين عدد قليل من البلدان الأوروبية. وأدى نجاح هذا المشروع المحدود إلى التفاوض على إبرام اتفاقية للنقل البري الدولي، اعتمدتها في عام 1959 لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا، وأصبحت سارية المفعول في عام 1960. وجرى في عام 1975 تنقيح هذه الاتفاقية الأولى للنقل البري الدولي لتأخذ في الحسبان التجربة العملية في تشغيل هذا النظام، وتضفي الفعالية على تطورات التقدم التقني ومتطلبات الجمارك والنقل المتغيرة.
	وهكذا استخدمت الخبرة المكتسبة في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأولى من تشغيل هذا النظام لتجعل نظام النقل البري الدولي أكثر فعالية وأقل تعقيداً ويحظى في الوقت ذاته بالمزيد من الأمن الجمركي. وهناك سبب آخر لضرورة تعديل النظام الأصلي للنقل البري الدولي، وهو ظهور تقنية نقل جديدة في أوائل الستينات، ألا وهي: الحاوية البحرية. وظهرت بعد ذلك بوقت قصير، الحاوية البرية الداخلية التي تستخدمها السكك الحديدية الأوروبية، كما تستخدمها هيئة الائتمان المتبادل المستحدثة من أجل تحسين فعالية النقل البري/النقل بالسكك الحديدية.
	وقد استلزمت هذه التقنيات الجديدة المتبعة في النقل المشترك أو المتعدد الوسائط قبول الحاوية باعتبارها، بشروط معينة، وحدة شحن مأمونة من الناحية الجمركية. ويعني ذلك أيضاً أن نظام النقل البري الدولي لم يعد يغطي النقل البري فحسب، بل يمتد ليشمل أيضاً النقل بالسكك الحديدية والطرق المائية الداخلية بل حتى النقل البحري، ولو أن جزءاً واحداً، على الأقل، من عملية النقل الإجمالية، لا يزال هو النقل البري حتماً.
	وبدخولها حيز النفاذ، ألغت الاتفاقية الجديدة الاتفاقية القديمة لعام 1959 وحلت محلها. إلا أن الاتفاقية السابقة ما زالت سارية المفعول لأسباب مختلفة، أحدها أن طرفاً من الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية القديمة (اليابان) لم ينضم بعد إلى اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975.
	أثبتت اتفاقية النقل البري الدولي أنها من أصلح الصكوك الدولية الفعالة التي تم إعدادها تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. فقد انضم إليها حتى الآن 68 طرفاً متعاقداً، من بينها الاتحاد الأوروبي . وتغطي أوروبا بأكملها، وتمتد لتغطي شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط. وأخبرت بلدان في آسيا بالتسهيلات التي يوفرها هذا النظام العالمي للنقل العابر الجمركي، والاهتمام الذي أبدته هذه البلدان بهذا النظام يدل على أنها قد تنضم إلى أي اتفاقية في القريب العاجل. ومن الأطراف المتعاقدة أيضاً في الوقت الحاضر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذلك شيلي وأوروغواي في أمريكا الجنوبية (انظر الفصل 3 من كتيّب النقل البري الدولي).
	كما يمكن الحكم على نجاح نظام النقل البري الدولي، استنادا إلى عدد دفاتر النقل البري الدولي الصادرة كل عام. فبينما لم يصدر في عام 1952 سوى ما يزيد بقليل على 000 3 بطاقة، تزايد هذا العدد باطراد حتى بلغ 000 100 في عام 1960 ثم 000 800 في عام 1970. وخلال السبعينات والثمانينات تراوح الطلب على دفاتر النقل البري الدولي بين حوالي 000 500 و 000 900. ويمكن تفسير ذلك بتوسع الاتحاد الأوروبي  التي أعدت نظامها الخاص للمرور العابر، وبالتالي لم تعد هذه البطاقات لازمة لعمليات المرور العابر بين بلدانها الأعضاء.
	ونتيجة لتوسع التجارة الأوروبية بين الشرق والغرب والزيادة الهائلة المقابلة في النقل البري الدولي، تجاوز عدد دفاتر النقل البري الدولي الصادرة مليون دفتر في عام 1992، وهو يبلغ الآن 3 مليون (2012)، وهذا ما يمثل حوالي 000 10 عملية مرور عابر في أكثر من 57 بلداً، وأكثر من 000 50 اجتياز جمركي يوميا. كما يفوق عدد متعهدي النقل المصرح لهم من قبل السلطات الجمركية القومية باستخدام الدفاتر 3000(2012) متعهد.( يوجد في إطار الفصل 1-8 المزيد من التفاصيل الرقمية عن عدد بطاقات النقل البري الدولي الصادرة في مختلف البلدان).
	يجب الاشاره إلى  ان توسع الاتحاد الاوروبى وانضمام ١٠ دول فى عام ٢٠٠٤ و دولتين فى عام ٢٠٠٧، لم يؤدي إلى لآن إلى أي إنخفاض في عدد عمليات نظام النقل البري الدولي في هذا الجزء من أوروبا. 
	الأزمة المالية والاقتصادية التي أصبحت واضحة في الربع الأخير من سنة 2008 والتي تؤثر تأثيرا عميقا على صناعة النقل البري ، أدت إلى انخفاض حاد في نشاط النقل البري. ونتيجة لذلك ، وبعد عقود من النمو ، قد انخفض عدد بطاقات النقل البري الدولي التي وزعها الاتحاد الدولي للنقل البري خلال سنة 2009 بنسبة أكثر من 30 في المئة. ومع ذلك كانت علامات التحسن و الانتعاش المتواضع واضحة بحلول نهاية عام ٢٠١٠ بزياده إجمالية قدرها ٢٠ بالمئه مقارنة بعام ٢٠٠٩ وزيادة أخرى فى ٢٠١١-٢٠١٢.
	وفي الواقع فإن الزيادة المستمرة في استعمال بطاقات النقل البري الدولي يمكن تفسيرها بالسمات الخاصة لنظام النقل البري الدولي الذي يتقدم إلى متعهدي النقل والسلطات الجمركية، بنظام بسيط ومرن وفعال من حيث التكلفة ومأمون فيما يتعلق بالنقل الدولي للبضائع عبر الحدود.
	منذ 1975، عدلت اتفاقية النقل البري الدولي واحد وثلاثين مرة. ، في عام 1995، بدأت الفرقة العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا المعنية بالمشاكل الجمركية ذات الصلة بالنقل (WP.30) مدعومة من قبل عدة فرق خبراء مختصة، في العمل على مراجعة شاملة لنظام النقل البري الدولي.. 
	لقد انتهت المرحلة الأولى لعملية مراجعة اتفاقية النقل البري الدولي بنجاح في 1997. ودخلت حيز النفاذ في كل الدول المتعاقدة في 17 شباط/فبراير 1999. وتضمنت إمكانية مراقبة دخول متعهدي النقل نظام النقل البري الدولي، بالإضافة إلى المنظمة الدولية المسؤولة عن طباعة دفاتر النقل البري الدولي وتوزيعها المركزي. كما راعت المرحلة الأولى شفافية طريقة عمل نظام الضمان الدولي ووضعت هيئة إشراف حكومية دولية هي لجنة مراقبة النقل البري الدولي (المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي).
	كما دخلت رزمة ثانية من التعديلات لاتفاقية النقل البري الدولي (المرحلة الثانية) أعدتها الفرقة العاملة حيز النفاذ في 12 أيار/ مايو 2002. وهي تنص بشكل واضح على المسؤوليات القانونية والإدارية لسلطات الجمارك ومتعهدي النقل والمنظمة الدولية التي أصبحت هي الأخرى مسؤولة عن التنظيم والسير الفعال لنظام الضمان الدولي.
	وفي عام 2000، بدأت أشغال المرحلة الثالثة من عملية مراجعة اتفاقية النقل البري الدولي بقصد السماح بأمور من بينها استعمال الآليات العصرية للمعالجة الإلكترونية للبيانات في نظام النقل البري الدولي، بدون المساس بفلسفته الأساسية أو هيكله القانوني الإداري والذي تم تحديثه مؤخراً.
	أحد التعديلات الذي دخل حيز النفاذ في 12 آب/أغسطس 2006 بإنشاء نظام لمراقبة بطاقات النقل البري الدولي للحفاظ على البيانات التي تحيلها هيئات الجمارك وتطلع عليها الرابطات وإدارات الجمارك فيما يتعلق بانتهاء عمليات النقل البري الدولي في مكاتب المقصد. الهدف من نظام المراقبة الدولي هو تزويد متعهدي النقل و نظـام الضمان الدولي بأداة مهمّة جداً يستخدمها قطاع النّقل وسلسلة الضمان الدّوليّة في تطبيق إدارة المخاطر في العمليّات التّجاريّة لنظام النقل البري الدولي. وكذلك فإن وصول السلطات الجمركية إلى قاعدة بيانات نظام النقل البري الدولي المأمون قد سهّل إلى حدّ بعيد إجراءات التحرّي بعد انتهاء عمليّات النقل البري الدولي الوطنية.
	ومع انتهاء عملية مراجعة اتفاقية النقل البري الدولي، سيكون نظام النقل البري الدولي جاهزاً تماماً لمراجعة المتطلبات المستقبلية للنقل والتجارة والإجراءات الجمركية. ومن جهة أخرى، سيستمر مراجعة اتفاقية النقل البري الدولي الرقابة الحكومية، والأمن، وإمكانية التدخل عند الحاجة لضمان إجراء عبور جمركي فعال لا بد منه في النقل والتجارة في العصر الحديث.
	لقد استُنبطت نظم المرور العابر لكي تسهل إلى أقصى حد ممكن حركة البضائع الخاضعة للأختام الجمركية، في التجارة الدولية، وتكفل ما يلزم من الأمن والضمانات الجمركية. وحتى يتسنى لمثل هذا النظام أن يؤدي مهامه على ما يرام، من الضروري ألا تفرط الإجراءات الواجب القيام بها في إرهاق السلطات الجمركية، أو تفرط في تعقيد مهمة متعهدي النقل ووكالائهم. ولذلك يجب التوصل إلى توازن بين متطلبات السلطات الجمركية من ناحية ومتطلبات متعهدي النقل من الناحية الأخرى.
	والمعتاد أنه حينما تعبر البضائع أراضي دولة أو دول أثناء النقل الدولي للبضائع بالطرق البرية، تقوم السلطات الجمركية في كل دولة بتطبيق الضوابط والإجراءات الوطنية. وهذه تختلف من دولة إلى دولة، ولكنها في كثير من الأحيان تتضمن تفتيش الشحنة في كل الحدود الوطنية، كما تقوم بفرض اشتراطات أمن وطنية (ضمان أو سند أو كفالة أو مبلغ ضمان بقيمة الرسوم الجمركية، وما إلى ذلك) بغية تغطية الرسوم والضرائب المحتملة التي تنطوي على مخاطرة أثناء المرور العابر للبضائع في كل إقليم. وكانت هذه التدابير المطبقة تباعاً في كل بلد من بلدان المرور العابر، تؤدي إلى نفقات باهظة وتأخيرات وعقبات في سبيل النقل الدولي.
	لتخفيف المصاعب اللتى تواجه متعهدى النقل، وفي الوقت ذاته لتزويد الإدارات الجمركية بنظام دولي للضوابط يحل محل الإجراءات الوطنية التقليدية، مع حماية فعالة لإيرادات كل دولة يجري نقل البضائع عبرها تم ابتكار نظام النقل البري الدولي.
	فيما يتعلق بتدابير المراقبة الجمركية على الحدود، يكفل نظام النقل البري الدولي بلا شك مزايا لصالح الإدارات الجمركية لأنه يقلل من الاشتراطات الوطنية لإجراءات المرور العابر. ويتفادى في الوقت ذاته الحاجة – الباهظة التكاليف من حيث القوى العاملة والمرافق – إلى التفتيش المادي من بلدان المرور العابر، عدا فحص الأختام والأحوال الخارجية لمقصورة أو حاوية الشحنة. كما يُغني عن الحاجة إلى تطبيق ضمانات ونظم توثيق وطنية.
	وفضلاً عن ذلك هناك مزايا أخرى ناشئة عن حقيقة أن عملية المرور العابر الدولي تغطيها وثيقة مرور عابر واحدة فقط، هي دفتر النقل البري الدولي، مما يقلل من احتمال تقديم معلومات غير صحيحة إلى الإدارات الجمركية.
	وفى الحالات اللتى يشتبه فيها بوجود مخالفات، تمتلك سلطات الجمارك حق تفتيش السلع تحت ختم الجمارك في أي وقت من الأوقات، و إذا دعت الحاجة، وقف عملية النقل البري الدولي أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب التشريع الوطني. ونظراً للأحكام الصارمة لاتفاقية النقل البري الدولي واهتمام كل من متعهدي النقل وسلطات الجمارك بتطبيق هذه الأحكام، فإن مثل هذه التدخلات يجب أن تبقى استثنائية. لذلك يمكن أن تقلل السلطات الجمركية إجراءات الجمارك الإدارية الروتينية إلى الحد الأدنى وتكرس مواردها المحدودة لإجراءات مراقبة محددة تستند إلى تقدير المخاطر والمعلومات.
	المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، بوصفه هيئة حكومية دولية، يسهر على قيام كل جهة من الجهات الفاعلة في الإجراءات بموجب اتفاقية النقل البري الدولي بتطبيق أحكام الاتفاقية كما ينبغي. وفي حالة وجود صعوبات في تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي على المستوى الدولي، يمكن لسلطات الجمارك التوجه إلى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي والتماس نصائحه ودعمه. والمجلس التنفيذي للنقل البري الدولي هو أيضا في خدمة كل الأطراف المتعاقدة لتنسيق وتشجيع تبادل المعلومات السرية وغيرها من المعلومات.
	(ب) المزايا المتاحة لصناعة النقل
	إن المزايا التي توفرها الاتفاقية للتجارة والنقل واضحة بجلاء. إذ يجوز للبضائع أن تمر عبر الحدود الوطنية بأدنى حد ممكن من تدخل الإدارات الجمركية. وبتذليل العقبات التقليدية القائمة في سبيل الحركة الدولية للبضائع، يعمل نظام النقل البري الدولي على تشجيع تنمية التجارة الدولية. وبالإقلال من التأخيرات في المرور العابر يتيح هذا النظام تحقيق وفورات لا يستهان بها في تكاليف النقل. 
	كما تتيح اتفاقية النقل البري الدولي بفضل سلسلة ضماناتها الدولية، إمكانية الوصول المبسط نسبياً إلى الضمانات المطلوبة التي هي شرط أساسي لإفادة صناعة النقل والتجارة من تسهيلات أنظمة العبور الجمركي.
	وأخيراً يؤدي هذا النظام، بتذليله العقبات القائمة في سبيل حركة المرور الدولية بالطرق البرية، بسبب الضوابط الجمركية، إلى تمكين المصدرين من اختيار أسلوب النقل الأنسب لاحتياجاتهم بمزيد من السهولة.
	يقدم أدناه وصف موجز لنظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975. ويبين هذا الوصف الموجز مدى سهولة و فاعلية هذا النظام بالنسبة لمتعهدي النقل والسلطات الجمركية.
	ولكي يتسنى ضمان مرور البضائع بأدنى تدخل في طريقها، وفي نفس الوقت تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية، يحتوي نظام النقل البري الدولي على خمسة شروط أساسية تشكل الدعامات الخمس التي سيقوم عليها نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي (انظر الشكل 1):
	(1) ينبغي نقل البضائع في ناقلات أو حاويات آمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنية؛
	(2) ينبغي طوال الرحلة تغطية الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة، بضمان معترف به دولياً؛
	(3) ينبغي أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل بري دولي مقبول دولياً ومستعمل في بلد المغادرة ويعمل بمثابة وثيقة مراقبة جمركية في بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد؛
	(4) ينبغي أن تقبل جميع بلدان المرور العابر وبلدان المقصد تدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد المغادرة؛
	(5) النفاذ إلى إجراءات النقل البري الدولي المتاحة أمام:
	 - الجمعيات الوطنية من أجل إصدار بطاقات النقل البري الدولي، وأمام 
	 - الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من أجل استخدام بطاقات النقل البري الدولي
	 - إتخاذ المنظمات الدوليه مسؤلية التنظيم الفعال و سريان عمل نظام الضمان الدولى
	 ينبغي أن يرخص عن طريق السلطات الوطنية المختصة أو عن طريق اللجنه الأدارية المعنيه بإتفاقية النقل البرى الدولى.
	الشكل البياني 1: مبادئ نظام النقل البري الدولي
	فيما يتعلق بضمان الأمن، تشترط اتفاقية النقل البري الدولي أن تنقل البضائع في حاويات أو ناقلات برية ذات مقصورات للشحن مشيدة بحيث لا يمكن النفاذ إلى داخلها حينما تكون مختومة بختم جمركي، وأن أي تلاعب بها سيكون ظاهراً بوضوح.
	وفي سبيل هذا الهدف وضعت الاتفاقية معايير للتشييد وإجراءات للموافقة، ولا تنقل البضائع إلا بموجب بطاقة نقل بري دولي إذا كانت مقصورة الشحن في الناقلة أو الحاوية البرية قد تمت الموافقة عليها وفقاً لهذه المعايير. وإذا كانت الحاوية أو مقصورة الشحن مستوفية لاشتراطات الاتفاقية، يكون على سلطات الموافقة أو التفتيش الوطنية المختصة، أن تصدر ما يسمى بشهادة الموافقة في حالة الناقلات البرية أو لوحة الموافقة في حالة الحاويات. من حيث المبدأ، يجب أن تكون هذه الشهادات معترفاً بها في كل الأطراف المتعاقدة.
	وإذا ساور الشك سلطات الموافقة أو التفتيش الوطنية فيما إذا كانت أشكال التشييد الجديدة المقترحة من أصحاب المصانع متماشية مع المواصفات التقنية المنصوص عليها في اتفاقية النقل البري الدولي، يجوز لهذه السلطات أن تتقدم عن طريق السلطات الحكومية الخاصة بكل منها، إلى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي و/أو إلى اللجنة الإدارية للنقل البري الدولي و/أو إلى الفرقة العاملة المعنية بالمشاكل الجمركية ذات الصلة بالنقل (WP.30) التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وتطلب إبداء الرأي بشأن هذه المسألة. ويجوز للفرقة العاملة واللجنة الإدارية للنقل البري الدولي إبداء تعليق، أو القيام، إذا لزم الأمر في حالة شكل تشييد جديد قابل للتطبيق عموماً ولم تشمله حتى الآن الاتفاقية، بإعداد اقتراح تعديل لنص الاتفاقية.
	العنصر الثاني الأساسي من نظام المرور العابر الجمركي للنقل البري الدولي هو نظامه المعمول به للضمان الدولي. فقد صمم هذا النظام بغية ضمان تغطية جمعية وطنية ضامنة للرسوم الجمركية والضرائب المعرضة للمخاطر أثناء عمليات المرور العابر في أية لحظة، إذا لم يكن من الممكن إلقاء المسؤولية على عاتق الهيئة المتعهدة بالنقل التابعة لنظام النقل البري الدولي.
	والعمل بنظام الضمان التابع للنقل البري الدولي واضح المعالم. فكل جمعية ممثلة لمصالح قطاع النقل في بلد معين ومفروضة من قبل الإدارة الجمركية لذلك البلد، يكون عليها أن تضمن القيام داخل ذلك البلد بتسديد أية رسوم وضرائب قد تصبح مستحقة السداد في حالة أية مخالفة تحدث في سير عملية النقل البري الدولي. وبالتالي تضمن هذه الجمعية الوطنية الضامنة تسديد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والأجنبية بموجب دفاتر النقل البري الدولي الصادرة عن هذه الجمعية الوطنية الضامنة ذاتها أو عن جمعية مماثلة في بلد آخر.
	وبذلك يحظى كل بلد بفائدة ضمان مكفول في أرضه، عن جميع عمليات النقل التابعة لنظام النقل البري الدولي التي تجري داخل أراضيه. فهناك على الدوام، إذا جاز التعبير، شريك وطني تستطيع السلطات الجمركية أن تتقدم إليه بالطلبات الماليه في حالات المخالفة. ولذا يمكن اعتبار نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، بمثابة سلسلة متوالية من عمليات المرور العابر الوطنية، التي تقوم على ضمانات دولية وليس على ضمانات وطنية. لكن الترتيبات التي تحكم إعمال الضمان ترتكز على أساس اختصاص قضائي وطني ويرد النص عليها عادة في اتفاق بين السلطات الجمركية الوطنية والجمعيات الوطنية (ويرد مثال لذلك الاتفاق في الفصل 6 من كتيّب النقل البري الدولي).
	والجمعيات الوطنية الضامنة كلها تشكل سلسلة ضمان تربط بين جميع بلدان النقل البري الدولي. وسلسلة الضمان الوحيـدة الموجـودة والعاملة حالياً هي تلك التي يديرها الاتحاد الدولي للنقل البري  (IRU)، ومقره في جنيف (سويسرا)، وهو منظمة غير حكومية تمثل مصالح الهيئات المتعهدة بالنقل البري على نطاق عالمي. وسلسلة الضمان يغطيها تأمين عدة شركات تأمين دوليّة كبيرة، تحت إشراف المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي (TIRExB) .
	وفي حالة حدوث أية مخالفة، يجب على السلطات الجمركية، قبل التوجه إلى الجمعية الضامنة، أن تسعى حيثما أمكن، إلى الحصول على تسديد المبالغ المستحقة من الشخص المسؤول قانونياً بصفة مباشرة. أما إذا كان من المحتم تطبيق الضمان (مثلاً بسبب إعسار الشخص المسؤول قانونياً)، فتكون دائماً الجمعية الضامنة التابعة للبلد الذي وجدت فيه المخالفة هي التي تسعى إليها السلطات الجمركية التابعة لذلك البلد، بغية تسوية هذه المسألة داخل البلد طبقاً للتشريع الوطني. ومع ذلك يجوز لهذه الجمعية الضامنة أن تتقدم، عن طريق سلسلة الضمان الدولية، بطلب لاسترداد النفقات التي دفعتها.
	ويجري تعيين الحدود النقدية للضمان بالنسبة لكل بلد على حدة. والحد الأقصى الموصى به للمبلغ الذي يطلب من كل جمعية وطنية، وهو محدد في الوقت الراهن بمبلغ 000 50 دولار أمريكي أو 6000 يورو عن كل دفتر نقل بري دولي بحسب حالة كل دولة.
	يُشكل دفتر النقل البري الدولي التي هي وثيقة جمركية دولية، الأساس الإداري لنظام النقل البري الدولي، وتقدم الدليل القاطع على وجود ضمان دولي لصالح البضائع المنقولة في إطار هذا النظام.
	وتحت إشراف المجلس التنفيذي للنقل البري الدول(TIRExB)  يعتبر الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) المنظمة الدولية الوحيدة المفوضة للقيام بطبع وتوزيع دفاتر النقل البري الدولي على الجمعيات الوطنية الضامنة بمقتضى الاتفاقية. وعلى كل جمعية وطنية بدورها أن تقوم بإصدار دفاتر النقل البري إلى متعهدي النقل في بلدها وفقاً للشروط المبينة في إعلان الالتزام المعقود بين متعهد النقل والجمعية.
	أما صفحة غلاف دفتر النقل البري الدولي وسلسلة الكعوب والقسيمات، المرتبة في مجموعات من اثنتين في الداخل، فهي تمثل المهمة الأساسية لدفتر النقل البري الدولي من وجهة نظر عمليات التفتيش التي تقوم بها السلطات الجمركية، ومن أجل إعمال نظام الضمان. وكل بلد يقوم بعملية نقل بري دولي يستخدم كعبين وقسيمتين.
	فتقديم دفتر نقل بري دولي ساري المفعول ويحمل أسماء وأختام وتوقيعات المنظمة الدولية والجمعية التي أصدرتها، ويكون متعهد النقل قد ملأه حسب الأصول، هو في حد ذاته دليل على وجود وصلاحية الضمان. ويظل هذا الدفتر ساري المفعول إلى حين إنجاز عملية النقل البري الدولي في مكتب الجمارك بمكان المقصد النهائي، شريطة أن يكون قد نفذ في مكتب الجمارك ببلد المغادرة في غضون الوقت الذي حددته الجمعية التي أصدرته.
	إن العنصرالاساسى الرابع الذي يقوم عليه نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، هو المبدأ الذي يقضي بأن تدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد المغادرة ينبغي أن تقبلها بلدان المرور العابر وبلدان المقصد.
	بحسب هذا المبدأ كون البضائع المنقولة في إطار عملية النقل البري الدولي في مقصورات شحن مختومة في ناقلات أو حاويات النقل البري لا تخضع، كقاعدة عامة، للفحص في مكاتب الجمارك أثناء المرور العابر، وهنا تحديداً تكمن إحدى المزايا الرئيسية لنظام النقل البري الدولي بالنسبة للهيئة المتعهدة بالنقل. إلا أن ذلك لا يستبعد حق مكاتب الجمارك في إجراء فحوص متفرقة في المكان في حالات الاشتباه بوجود مخالفات. ولكن المفهوم بل وحتى المشترط من الاتفاقية أن تكون مثل هذه الفحوص تدابير استثنائية.
	فهذا الإجراء المغري جداً للهيئة المتعهدة بالنقل يعني أساساً أن الفحص الذي يقوم به مكتب الجمارك التابع لبلد المغادرة مقبول لدى جميع مكاتب الجمارك الأخرى أثناء عملية المرور العابر للنقل البري الدولي. ونتيجة لذلك، وبغية تبرير ثقة السلطات الجمركية بحسن سير نظام النقل البري الدولي، يقوم مكتب الجمارك في بلد المغادرة بدور حاسم.
	ولذا فمن الضروري أن يكون التفتيش أو الفحص الجمركي في مكتب بلد المغادرة صارماً وكاملاً لأن أداء مهام نظام النقل البري الدولي برمته يعتمد عليه. كما يجب على هذا المكتب، قبل وضع أختامه، أن يفحص حالة مقصورة الشحن في مركبة أو حاوية النقل البري، وفي حالة المقصورة أو الحاويات ذات الأغطية الوقائية، يجب على المكتب أن يفحص حالة هذه الأغطية ومرابط تثبيتها، نظراً لأن هذه المعدات ليست مدرجة في شهادة الموافقة.
	في عام 1999، أدخلت المرحلة الأولى لعمليّة مراجعة نظام النقل البري الدولي عدداً من التعديلات على اتفاقية النقل البري الدولي بدأ سريانها في عام 1999 وهي تحدد شروطاً والتزامات جديدة لاستخدام صناعة النقل لنظام النقل البري الدولي. فقد استحدثت هذه التدابير بغية حماية هذا النظام من أنشطة الاحتيال التي ترتكبها بصفة خاصة الجريمة المنظمة دولياً.
	 المرفق رقم 9من الاتفاقية، الذي ينص على الشروط و المتطلبات المفروضه من السلطات الوطنية المختصة (عادة السلطات الجمركية) من الجمعيات الوطنية، بإصدار دفاتر النقل البري الدولي والعمل كضامن (الذي يمكن الحصول عليه بإبرام عقد مكتوب أو بموجب مرسوم حكومي). وبالإضافة إلى الاشتراطات التجارية التي قد تطلبها المنظمة الدولية (أي الاتحاد الدولي للنقل البري)، تنص الاتفاقية المعدلة على أن الجمعيات الوطنية لن يسمح بتفويضها إلا إذا كانت قائمة بالفعل لمدة سنة على الأقل، وتتمتع بوضع مالي سليم، ولم ترتكب أية مخالفات خطيرة أو متكررة للتشريعات الجمركية أو الضريبية. وفضلاً عن ذلك، يجب على هذه الجمعيات عقد اتفاق مكتوب مع السلطات المختصة التابعة للبلد الذي تقيم فيه كما يجب عليها، ضمن واجبات أخرى، تقديم دليل على تغطية ضمان عن جميع مسؤولياتها المحتملة تجاه السلطات الجمركية الوطنية (يرد مثال لاتفاقية التفويض في الفرع 6 من كتيّب النقل البري الدولي).
	وينص المرفق 9 من الاتفاقية أيضا على الشروط و المتطلبات على شركات النقل للحصول على أذن استخدام نظام النقل البرى الدولى. ويشمل الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، الوضع المالي السليم، وعدم وجود مخالفات خطيرة أو متكررة للتشريعات الجمركية أو الضريبية، وإيداع إعلان مكتوب لدى الجمعية الوطنية التي تقوم بإصدار دفاتر النقل البري الدولي، يحدّد مسؤوليات متعهد النقل.
	في شباط/ فبراير 2012، إعتمدت اللجنة الأدارية المعنيه بإتفاقية النقل البرى الدولى تعديلات على الماده 6 و قدمت جزء ثالث جديد في المرفق9 من الاتفاقية، واللتى تضع الشروط والواجبات الواجب على المنظمه الدولية المخوله بأخذ مسؤلية التنظيم الفعال وفاعلية عمل نظام الضمان الدولى و طبع و توزيع بطاقة النقل البرى الدولى الالتزام بها. هذه التعديلات تضع تعريف المنظمة الدولية وتحدد بوضوح عملية الترخيص لها. دخلت هذه التعديلات حيزالنفاذ في تشرين الأول/أكتوبر2013.
	أما المعلومات عـن جميع متعهدي النقل المرخص لهم باستخدام دفاتر النقل البري الدولي فيجري تخزينها مركزياً في TIR Data Bank (ITDB) لدى المجلس التنفيذي لنظام النقل البري الدولي في جنيف تحت رمز تعريف موحّد. ويجري أيضاً تسجيل أي سحب للتفويض تعمد إليه السلطات الجمركية طبقاً للمادة 38 من الاتفاقية.
	إن اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975 هي إحدى أحدث وأكمل الاتفاقيات الجمركية الدولية العصرية. فهي تعمل بكفاءة عالية ولم تقع بشأنها سوى حالات قليلة من المنازعات قد تكون ناجمة عن نصوص أحكام غامضة ومبهمة وتفسيرات مختلفة.
	وتوجد عدة أسباب لسهولة تطبيق الاتفاقية، أحدها مصلحة جميع الأطراف المعنية، سواء الهيئات المتعهدة بالنقل أو السلطات الجمركية، في المحافظة على سير هذا النظام إذ إنه يوفر الوقت والمال لجميع هذه الأطراف المعنية.
	وهناك سبب آخر هو أن واضعي اتفاقية النقل البري الدولي قدموا بالفعل تفسيراً للنص القانوني من خلال إيراد ملاحظات تفسيرية في صلب الاتفاقية. فهذه الملاحظات التفسيرية (الواردة في المرفق 6 للاتفاقية)، تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. وهي تقدم إيضاحات لبعض أحكام الاتفاقية ومرفقاتها، وتصف بعض الممارسات الموصى بها بشأن حسن السير اليومي لنظام النقل البري الدولي. وهذه الملاحظات التفسيرية لا تعدل أحكام الاتفاقية ولكنها تجعل محتوياتها وهدفها أكثر دقة ووضوحاً.
	وتحدث التغيرات التكنولوجية اليوم بسرعة فائقة، وما كان "أمراً واقعاً" في عام 1975 عندما وُضعت الاتفاقية، لا يسري بالضرورة في الوقت الحاضر. ولا يؤثر ذلك على التقنيات الجمركية فحسب، بل يؤثر أيضاً على صناعة السيارات والحاويات وعلى تقنيات التحايل. وبالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد ارتفاع ثمن البضائع المهربة، وخاصة العقاقير المخدرة، أن أرباح المهربين يتزايد ارتفاعها، مما ينتج عنه استنباط تقنيات تهريب متزايدة التطور. ونظراً لهذه التطورات، يجب دائماً تحديث نظام النقل البري الدولي واتفاقية النقل البري الدولي باعتبارها أساسه القانوني. وقد عُهد بهذه المهمة إلى اللجنة الإدارية المعنية باتفاقية النقل البري الدولي، وإلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بجنيف(UNECE) .
	ويرد في الشكل 2 أدناه، مخطط مجمل للهيكل الإداري لاتفاقية النقل البري الدولي.
	وتقدم فيما يلي بموجب الفرع 1-9 من كتيّب النقل البري الدولي نبذة عن الخطوات الرئيسية التي ينبغي أن تتخذها كافة الأطراف المتعاقدة في نظام النقل البري الدولي.
	الشكل البياني 2: الهيكل الإداري لاتفاقية النقل البري الدولي
	إن اللجنة الإدارية، المكونة من جميع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، هي أعلى هيئة تابعة للاتفاقية. فهي تجتمع مرتين في العام، في الربيع والخريف، تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ومقرها في جنيف، من أجل الموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية، وإتاحة الفرصة لجميع البلدان والسلطات المختصة والمنظمات الدولية المعنية لتتبادل الآراء بشأن سير النظام. وقد تم حتى الآن اعتماد واحد وثلاثين تعديلا لاتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975. كما وافقت اللجنة على العديد من القرارات والتوصيات والتعليقات.
	قامت الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية بإنشاء هذا المجلس التنفيذي في عام 1999 وهدفه هو تعزيز التعاون الدولي بين السلطات الجمركية في تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي، وإيجاد هيئة دولية حكومية للإشراف وتقديم الدعم في تطبيق نظام النقل البري الدولي ونظام الضمان الدولي. وهذا المجلس التنفيذي مكون من 9 أعضاء تنتخبهم، بصفتهم الشخصية، الحكومات التي تكون أطرافاً متعاقدة في الاتفاقية، ليعملوا بولاية مدتها عامان.
	والمجلس التنفيذي مفوض لأمور من بينها الإشراف على الطباعة والتوزيع المركزيين لدفاتر النقل البري الدولي، ومراقبة نظام الضمان والتأمين الدولي، وكذلك تنسيق وتشجيع تبادل المعلومات السرية بين السلطات الجمركية وسائر السلطات الحكومية.
	ويتولى أمين المجلس تنفيذ قرارات هذا الأخير، بمساعدة الأمانة. ويكون أمين النقل البري الدولي عضواً في أمانة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
	وتُموَّل أنشطة المجلس في الوقت الحاضر عن طريق ضريبة تُفرض على كل دفتر للنقل البري الدولي يوزع.
	تقوم الفرقة العاملة، التي تعقد ما بين دورتين وثلاث دورات في العام في جنيف، وذلك بشكل عام بتزامن مع دورات لجنة إدارة اتفاقية النقل البري الدولي، بدعم أعمال اللجنة الإدارية للنقل البري الدولي. والمشاركة في هذه الفرقة العاملة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأمام المنظمات الدولية المهتمة بالأمر.
	كما تقوم الفرقة العاملة، على نحو منتظم، باعتماد التعليقات على بعض أحكام الاتفاقية. فهذه التعليقات ليست ملزمة قانوناً بالنسبة للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، بمثل ما تلزمها مواد الاتفاقية والملاحظات التفسيرية لها. ومع ذلك فهي هامة فيما يتعلق بتفسير وتنسيق وتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي، لأنها تعبر عن توافق في آراء الفرقة العاملة الممثلة فيها أغلبية الأطراف المتعاقدة والهيئات الرئيسية التي تستخدم نظام النقل البري الدولي (والتعليقات التي تعتمدها الفرقة العاملة ترسل عادة إلى اللجنة الإدارية لاتفاقية النقل البري الدولي للنظر فيها والتصديق عليها).
	تبين الإجراءات الموصوفة أدناه، بشكل مبسّط، طريقة عمل نظام النقل البري الدولي حالياً، مع إشارة خاصة إلى إجراءات الرقابة الجمركية (انظر الشكل 3 أدناه).الشكل
	الشكل 3: نظام النقل البري الدولي المعمول به حالياً
	عند مكتب جمارك المغادرة، وهو عادة المكان الذي يجري فيه إتمام إجراءات التصدير، تقوم الجمارك بفحص الشحنة على أساس المعلومات الموجوده في دفتر النقل البري الدولي الذي تملؤه الهيئة المتعهدة بالنقل. كما تقوم سلطات الجمارك بختم مقصورة الشحنة وتقديم تقرير بذلك في دفتر النقل البري الدولي والاحتفاظ بقسيمة واحدة (البطاقة البيضاء) وتوثيق العكب المقابل لها. ويُعاد الدفتر إلى متعهد النقل الذي يبدأ عملية النقل. وعند عبور حدود الخروج من ذلك البلد، تقوم سلطات الجمارك بفحص الأختام وفصل قسيمة ثانية (البطاقة الخضراء) من الدفتر وتوثيق الكعب المقابل لها. ويجوز للناقلة أن تغادر البلد إذ إن القسِمين اللتين تكون السلطات الجمركية قد ملأتهما تقدمان الدليل على أن عملية النقل البري الدولي في ذلك البلد قد أنجزت.
	وتقوم السلطات الجمركية بعد ذلك بتصفية عملية النقل البري الدولي، أي أنها تعترف بأن عملية النقل البري الدولي قد أُنْهِيَتْ بطريقة سليمة طبقًا للإجراء التّالي ( بالرّغم من أنّ إجراءات أخرى، مثل استعمال الوسائل الإلكترونيّة أو المكاتب المركزيّة، قد تُسْتَعْمَل أيضًا): مكتب الجمارك عند الخروج (أي المكتب على الحدود) يقوم بإرسال القسيمة المفصولة (البطاقة الخضراء) إلى مكتب المغادرة الذي يقوم بمقارنة القسيمة التي تسلمها مع القسيمة التي احتفظ بها مبدئياً. وإذا لم تكن هناك اعتراضات ولا تحفظات من جانب مكتب الخروج، فإنه بإمكان السلطات الجمركية أن تعلن تصفية عملية النقل البري الدولي.
	أما إذا كانت القسيمة التي فصلها مكتب الخروج تحوي تحفظات، أو إذا لم تصل القسيمة إلى مكتب الجمارك عند المغادرة، أو إذا كان لدى السّلطات الجمركيّة أيّ سبب آخر يبعث على القلق إزاء حسن سير عمليّة النقل البري الدولي، يتم فتح تحقيق داخليّ. ومتعهد النّقل والجمعيّة الضّامنة الوطنية المعنيان يُخْبَرَانِ أيضاً بأن نهاية عمليّة النقل البري الدولي، قد تم إقرارها مع التحفظات، أو لم تحصل على الإطلاق، أو أنه لأسباب أخرى قد أدّت إلى الشّك في ذات حسن سير عمليّة النقل البري الدولي، وتطلب منها تفسيرات. وإذا كانت التفسيرات المقدمة لا ترضي سلطات الجمارك تطبق هذه الأخيرة اتفاقية النقل البري الدولي والتشريعات الوطنية لتحديد الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك. وإذا كان يبدو من المستحيل الحصول عليها من الشخص المسؤول قانوناً بصفة مباشرة فإن سلطات الجمارك تخطر الجمعية الضامنة بأنه يجب عليها أن تسدد المبلغ المطلوب في الآجال المحددة في الاتفاقية.
	وفي كل بلد مرور عابر تخضع العملية لنفس النظام المطبّق في بلد المغادرة.ويقوم مكتب الدخول الجمركي في كل بلد مرور عابر، بفحص الأختام وسحب قسيمة من دفتر النقل البري الدولي. ويباشر مكتب الخروج عمله بالمثل. وتجري مقارنة القسيمتين تمهيداً لمراقبة نهائية، ويجوز عندئذ إعلان انتهاء عمليّة النقل البري الدولي، أو تخضع القسيمتان، في حالة وجود مخالفات، إلى الإجراء المبين أعلاه. وفي بلد المقصد، إذا كان مكتب الدخول الواقع على الحدود هو أيضاً مكتب المقصد، يكون عليه أن يقوم بملء دفتر النقل البري الدولي ويحتفظ بقسيمتين ويصبح مسؤولاً عن البضائع المزعم نقلها إلى نظام جمركي آخر (تخزين أو تخليص جمركي عند الاستيراد وما إلى ذلك). وإذا تحتم نقل الشحنة إلى مكتب آخر في البلد يكون على مكتب الدخول أن يعمل بمثابة مكتب دخول على الحدود ويصبح المكتب التالي داخل البلد هو مكتب الوجهة النهائية.
	ويجري تنفيذ النظام عادة على النحو الموضح أعلاه، إلا أن الإجراءات الإدارية الوطنية وحقوق الرقابة المكفولة لكل مكتب جمركي ضالع في العملية تظل غير منقوصة. فإذا اشتبه أحد المكاتب بحدوث احتيال أو وجد أختاماً في حالة غير سوية أو خشي من حدوث تلاعب بدفتر النقل البري الدولي، يكون من حقه أن يفحص البضائع، أو أن يقوم، إذا استوجب الأمر بوقف عمليّة النقل البري الدولي.
	ولكي يتسنى توفير ضوابط أكثر فعالية، يجوز للجمارك أن تقرر طريق نقل تسلكه المركبات يجعل من السهل اكتشافها بلوحة النقل البري الدولي التي يجب أن تحملها. وينبغي أيضاً إنجاز الرحلة في غضون حد زمني معقول. وعلى متعهد النقل الذي لا يستطيع الالتزام بمواعيد أو مسالك السفر لأي سبب (فيضان أو جليد أو عطل وهلم جرا) أن يكون قادراً على تبرير موقفه. وفي الحالات الأشد خطورة (الأختام المكسورة، أو الحاجة إلى نقل شحنة البضائع إلى مركبة أخرى، أو دمار الشحنة التام أو الجزئي) يكون على متعهد النقل أن يحصل على بيان رسمي من أية سلطة محلية متيسرة، مستخدماً التقرير المصدق عليه الوارد في بطاقة النقل البري الدولي. وعلى أساس مثل هذا التقرير يجوز للسلطات الجمركية أن تبدأ أي تحقيق لازم لتقييم مصداقية التقارير.
	وترد أمثلة على أفضل الممارسات لإنتهاء العمليّة وإجراءات التحقيق في الفصل 5 من كتيب النقل البري الدولي.
	يجري تعزيز نظام النقل البري الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لكي يكون متاحاً على أوسع نطاق ممكن أمام جميع البلدان الراغبة في الاستفادة منه. ففي عام 1984. اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) قراراً (79/1984)، يوصي بأن تقوم البلدان في شتى أرجاء العالم بدراسة إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية، وإدراج نظام النقل البري الدولي في تشريعاتها الوطنية. ويوصي فضلاً عن ذلك بأن تقوم المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما اللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، بتشجيع إقرار نظام النقل البري الدولي كنظام عالمي للمرور العابر الجمركي.
	وفقًا لهذا القرار الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، اتُخذت إجراءات للنهوض بتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي في سائر البلدان إضافة إلى الأطراف المتعاقدة حالياً وعددها 68. وعدة حلقات دراسية وندوات إقليمية ودون إقليمية  يتم تنظيمها بانتظام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لإطلاع الحكومات وصناعة التجارة والنقل على التسهيلات التي توفرها الاتفاقية.
	العمل مستمر حالياً على تمديد نطاق نظام النقل البري الدولي إلى آسيا والشرق الأوسط. وبصفة خاصة تقوم بهذا العمل أمانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (UN ESCAP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، التي تعزز نظام النقل البري الدولي باعتباره أحد الأركان الأساسية لتحقيق نقل بري دولي فعال في آسيا والشرق الأوسط. وتدعم هذه الجهود عدة هيئات ومصارف دولية، مثل اللجنة الأوروبية ومصرف التنمية الآسيوي أو منظمة التعاون الاقتصادي، التي تعتبر نظام النقل البري الدولي بمثابة عنصر هام لتسهيل النقل البري على طول طريق الحرير التاريخية أو في الإقليم الفرعي من الميكونغ الأكبر في الشرق الأقصى من آسيا.
	إن تبديل الوثائق الورقية في شتى أرجاء العالم عن طريق التجهيز الإلكتروني للبيانات مستمر وسوف يكتسب المزيد من الأهمية أيضاً بالنسبة للإدارات الجمركية والهيئات المتعهدة بالنقل.سيؤثّر هذا الاتّجاه بشكل متزايد على إجراءات الجمارك وعلى المستندات التي تستخدمها السّلطات الجمركيّة.
	الإدارات الجمركية تواجه معضلة حقيقية . فهي، من ناحية، محكومة بقوانين تلزمها بجمع وتحصيل الإيرادات بأسلوب فعال، ومنع الاحتيال والتهريب. ومن ناحية أخرى. فهي موضع انتقاد متزايد من الأطراف التجارية المعترفة (مثل المستوردين والمصدرين ومتعهدي النقل ووكلاء الشحن) بسبب عدم تسهيلها الإسراع بمعدل حركة البضائع المشحونة.
	وإذا أخذنا في الحسبان قيود القوى العاملة في الجمارك والإتقان المتزايد لطرق الاحتيال الجمركي والتهريب، يبدو أنه لا يوجد أي بديل آخر سوى زيادة الإنتاجية والضوابط الجمركية فضلاً عن تكييف الإجراءات الإداريّة الوطنية والدّوليّة باستخدام أحدث التكنولوجيات والمعالجة الإلكترونية للبيانات.
	أخذت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي بالحوسبة الإلكترونية لنظام النقل البري الدولي في برنامج المرحلة الثالثة من عمليّة مراجعة الاتفاقية. كما اعترفت بأن الحوسبة الإلكترونية لنظام النقل البري الدولي حتميّةً على ضوء ما يلي:
	- السرعة الفائقة لتطور التكنولوجيا حالياً، على أساس تكنولوجيات الإنترنت والبطاقات الذكية، التي تؤثر خصوصاً على النقل والتجارة الدوليين؛
	- الحاجة المتزايدة لتسحين فعالية إجراءات الجمارك والممارسات التجارية؛ و
	- ضرورة مكافحة الأنشطة الاحتيالية التي يجب محاربتها بأكثر الوسائل ملاءمة وفعالية.
	وبالنظر إلى تعدّد وتنوُّع الهيكل الإداري في اتفاقية النقل البري الدولي للأطراف الثمانية والستين المتعاقدة ، يجب أن يكون أي نظام محوسب من هذا القبيل قادراً على العمل بأسلوب لا مركزي ومرن للغاية على أساس القليل فقط من العناصر المعيارية المقبولة دولياً. مثل إنشاء بنك معلومات دولي مركزي تحت المراقبة الجمركية وإدارة بيانات الضمانات من قبل الجمارك. وهذه مهمة صعبة لكن مغرية سيتعين عليها تحقيق مستوا مناسب في الربط مع نظام تكنولوجيا المعلومات للنقل البري الدولي القائم . ولكن ليس هناك من شك: فنظام النقل البري الدولي يجب أن يظل متمشياً مع أحدث التطورات التقنية للمعالجة الإلكترونية للبيانات، التي أحدثت بالفعل، وسوف تحدث بصفة متزايدة، تغييراً عميقاً في كل أنشطة الجمارك والنقل والتجارة. وإذا لم يتسنَّ ذلك فإن نظام النقل البري الدولي، ولا سيما نظام دفتر النقل البري الدولي الورقي، سيصبح عقبة أمام نجاعة النقل والتجارة الدوليين وسيعرّض للخطر فعالية الإجراءات والضوابط الجمركية.
	تحت إشراف للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمعنية بالمشاكل الجمركية ذات الصلة بالنقل (WP.30)، بدأت الأطراف المتعاقدة في عام 2003 "مشروع eTIR". والهدف من مشروع eTIR ، وخاصة نظام eTIR الدولي، هو ضمان التبادل الآمن للبيانات بين نظم الجمارك الوطنية لنقل الدولي للبضائع والمركبات أو الحاويات وفقا لأحكام اتفاقية النقل البري الدولي والسماح للجمارك إدارة البيانات حول الضمانات التي تصدرها سلسلة الضمان لمستخدمين النظام النقل البري الدولي المصرح لهم. وسيقوم النظام eTIR بتقديم فوائد لجميع الأطراف المشاركة في نظام النقل البري الدولي. أولا ، سوف يجلب الأمن وفرص إضافية لإدارة المخاطر ، وبالتالي تقليص مخاطر الاحتيال. ثانيا، التعاون الدولي المتقدم سوف يمكن جميع الجهات الفعّالة للحد بشكل كبير من أعبائها الإدارية وتعظيم فوائد إدارة سلاسل التوريد. وأخيرا ، فإن توفير المعلومات المسبقة عن البضائع وتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي من شأنه تسريع إجراء النقل البري الدولي.
	لقد أثبت نظام النقل البري الدولي، الذي أنشئ منذ أكثر من ستين عاماً، كما أثبتت اتفاقية النقل البري الدولي، فعاليتهما الهائلة كنظام مرور عابر جمركي دولي، وقاما بدور هام في تسهيل التجارة والنقل الدوليين، لا سيما داخل أوروبا، ومؤخراً أيضاً بين أوروبا والبلدان المجاورة.
	ومع الزيادة السريعة في حركة المرور بين شرق وغرب أوروبا، أصبح الآن على نظام النقل البري الدولي العابر أن يواجه تحديات جديدة لم يسبق لها مثيل. في نفس الوقت، تواجه السلطات الجمركية عدداً لا يُحصى من عمليات الاحتيال والتهريب الجمركية، نتيجة للأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في كثير من البلدان في هذه المنطقة، وبسبب الرسوم والضرائب الجمركية المتزايدة بشدة.
	هذا بالإضافة إلى أن إدارة ومراقبة نظام النقل البري الدولي تطرحان مشاكل أمام سلطات الجمارك الوطنية، التي ما زالت تفتقر للخبرة اللازمة، ولما يكفي من الموظفين المدربين الملائمين.
	ولتفادي هذه التطورات غير المرغوبة، تفرض أحياناً بعض الحكومات ومعها جهات فاعلة أخرى في نظام النقل البري الدولي تدابير أحادية الطرف من قبيل اشتراط ضمانات إضافية لعمليات المرور العابر للنقل البري الدولي أو استبعاد فئات معينة من السلع وهذان أمران لا يتماشيان مع أحكام وروح اتفاقية النقل البري الدولي.
	ومع أن مثل هذه التدابير قد تكفل شيئاً من الارتياح المؤقت، فإنها على المدى الطويل سوف لا تقتصر على إغراء بلدان أخرى باستحداث تدابير مماثلة، بل أيضاً ستجعل التجارة الدولية والنقل الدولي أكثر تكلفة، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى الانهيار التام في نظام النقل البري الدولي دون وجود بديل صالح منظور.
	وتتيح اتفاقية النقل البري الدولي ذاتها بالفعل عدداً من التدابير لحماية المصالح المشروعة للسلطات الجمركية، مثل اشتراط خدمات المرافقة وتعيين طرق المرور العابر وتخفيض الأوقات التي يستغرقها هذا المرور. ويجوز إعداد تدابير أخرى إذا رغبت في ذلك الأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي.
	أما الحلول الثابتة الطويلة الأجل فلا يمكن إيجادها إلا في اللجنة الإدارية المعنية بإتفاقية النقل البرى الدولى اللتى تقوم به كافة الأطراف المعنية المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي. ويتيح المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، وكذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وفرقتها العاملة المعنية بالمشاكل الجمركية ذات الصلة بالنقل (ورقة العمل 30)، منبراً لمثل هذا التعاون والتنسيق. وقد أوضحت التجربة أن الحلول لكثير من المشاكل المستجدة حديثاً في تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي، أمكن إيجادها داخل مختلف الأجهزة والهيئات المنشأة في إطار هذه الاتفاقية واللجنة الاقتصادية لأوروبا.
	وهدف أمانة النقل البري الدولي، وكذلك اللجنة الاقتصادية لأوروبا وأمانتها، هو مواصلة العمل في هذا الاتجاه وإتاحة آلية دولية جيدة الأداء لزيادة تحسين التعاون والتنسيق بين الأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي وصناعة النقل. ومن الضروري استمرار تحسين الإطار القانوني الذي يعمل في داخله نظام النقل البري الدولي، وترشيد عمله لكي يكون نظام المرور العابر للنقل البري الدولي متمشياً على الدوام مع متطلبات صناعة النقل وسلطات الجمارك.
	والأمم المتحدة، باعتبارها منظمة عالمية، هي وديع اتفاقية النقل البري الدولي، وتكفل الإطار والخدمات اللازمة لإدارة هذه الاتفاقية وتكييفها حيثما لزم الأمر وفقاً للمتطلبات المتغيرة. وقد أوضحت التجربة الماضية أن اتفاقية النقل البري الدولي، كجزء من أعمال تسهيل النقل المضطلع بها في إطار اللجنة الاقتصادية لأوروبا، قد خدمت مصالح جميع الأطراف المعنية، سواء السلطات الجمركية أو الهيئات المتعهدة بالنقل، وهناك ما يكفي للاعتقاد بأنها ستظل تخدمها في المستقبل.
	بالإضافة إلى كتيب النقل البري الدولي الحالي، المتوفر في شكل ورقي وفي شكل إلكتروني وبلغات عديدة، توجد عدة مصادر أخرى للمعلومات عن اتفاقية النقل البري الدولي والأطراف المتعاقدة فيها.
	وأشمل المصادر وأكثرها استيفاء هو موقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا علـى شبكـة الإنترنـت الذي يُدار بالاشتراك بين اللجنة وأمانة النقل البري الدول )http://tir.unece.org(. ويوفر هذا الموقع، بالإضافة إلى نص كتيب النقل البري الدولي بلغات عديدة، معلومات حديثة عن إدارة وتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي في كل الأطراف المتعاقدة. كما يحتوي على آخر المعلومات عن التفسيرات القانونية لاتفاقية النقل البري الدولي، وعلى إخطارات الوديع، وعلى إجراءات المراقبة التي أدخلتها السلطات الجمركية واللجنة الإدارية للنقل البري الدولي. ويحتوي أيضاً موقع اتحاد النقل البري الدولي على كل الوثائق والتقارير الصادرة بخصوص دورات اللجنة الإدارية للنقل البري الدولي والفرقة العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمعنية بالمشاكل الجمركية ذات الصلة بالنقل (WP.30) وفريق خبرائها المخصص (بالإنكليزية والروسية والفرنسية).
	وبالإضافة إلى ذلك فإن أمانة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لديها دليل دولي لنقاط الاتصال في مجال النقل البري الدولي في جميع البلدان التي تستخدم نظام النقل البري الدولي. وهؤلاء الخبراء من السلطات الجمركية الوطنية والجمعيات الوطنية يجوز الاتصال بهم بخصوص تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي على المستوى الوطني. والمعلومات عن نقاط الاتصال في مجال النقل البري الدولي متاحة أيضاً على موقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا صفحة (http://www.unece.org/trans/bcf/welcome.html).
	وللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وأمانة النقل البري الدولي سجل دولي بأجهزة الختم والطوابع الجمركية وهو متاح فقط للاستخدام العصري من قبل السلطات الجمركية.
	يمكن الاتصال بأمانة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، والأمانة 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;
	  Email: tirexb@unece.org.
	البلد
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	استونيا
	56,000
	43,000
	47,000
	51,000
	39,000
	24,500
	40,000
	38,500
	52,200
	الأردن
	0
	100
	50
	0
	50
	50
	500
	300
	50
	البرتغال
	700
	3,000
	1,300
	150
	0
	50
	0
	0
	0
	البوسنة والهرسك (1)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600
	900
	900
	الجبل الأسود (1)
	-
	-
	-
	0
	150
	150
	50
	100
	300
	الجمهورية التشيكية
	39,700
	37,850
	42,500
	17,800
	22,200
	14,250
	15,000
	23,250
	23,850
	الجمهورية العربية السورية
	900
	1,500
	800
	2,150
	2,400
	2,400
	5,050
	4,650
	1,150
	الدنمارك
	2,600
	300
	1,000
	1,000
	800
	300
	600
	600
	850
	السويد
	1,500
	1,550
	1,200
	850
	900
	300
	800
	400
	650
	الفيدرالية الروسية
	375,650
	424,000
	499,900
	660,900
	696,600
	404,800
	521,500
	568,200
	598,000
	الكويت
	50
	300
	0
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	المغرب
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	150
	200
	100
	المملكة المتحدة
	4,400
	2,600
	1,650
	1,350
	1,100
	550
	500
	1,050
	700
	النرويج
	0
	100
	100
	50
	200
	500
	150
	0
	50
	النمسا
	19,850
	21,700
	14,150
	9,850
	11,150
	8,550
	7,500
	8,400
	6,650
	اليونان
	40,500
	33,200
	30,700
	19,800
	21,900
	9,550
	16,000
	16,600
	5,000
	إسبانيا
	3,000
	2,000
	3,000
	3,100
	3,000
	3,500
	2,500
	2,700
	4,300
	إسرائيل
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	إيران (الجمهورية الإسلامية)
	33,000
	33,000
	48,000
	52,000
	48,000
	58,000
	54,000
	78,000
	85,000
	إيطاليا
	37,000
	25,000
	19,500
	0
	3,550
	4,050
	4,000
	2,550
	2000
	أذربيجان
	3,950
	5,000
	5,500
	9,000
	9,500
	7,600
	7,800
	9,100
	11,400
	200
	300
	550
	300
	500
	350
	800
	2000
	3,800
	أرمينيا
	ألبانيا
	400
	800
	800
	800
	950
	950
	500
	500
	600
	ألمانيا
	42,050
	35,200
	32,300
	40,450
	31,400
	7,650
	18,950
	24,900
	16,450
	2,400
	1,800
	4,500
	7,000
	5,000
	6,500
	9,000
	14,100
	17,500
	أوزبكستان
	أوكرانيا
	251,000
	266,000
	324,000
	345,000
	317,000
	292,000
	309,500
	363,600
	376,800
	بلجيكا
	1,200
	800
	500
	300
	500
	500
	550
	350
	250
	313,000
	349,000
	394,500
	140,000
	148,200
	124,200
	137,600
	150,000
	131,000
	بلغاريا
	بولندا
	273,500
	188,000
	291,500
	185,100
	286,050
	205,100
	283,100
	310,050
	296,000
	بيلاروسيا
	187,000
	182,200
	197,500
	194,300
	213,600
	161,400
	158,100
	173,200
	215,000
	تركمانستان
	200
	400
	1,000
	1,000
	1,000
	2,000
	3,200
	4,700
	6,000
	تركيا
	544,000
	589,000
	689,000
	788,500
	765,000
	490,000
	701,500
	672,000
	685,000
	تونس
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
	27,400
	27,700
	31,550
	20,300
	23,900
	18,200
	23,500
	21,800
	25,400
	جمهورية مولدوفا
	46,900
	58,500
	61,050
	77,100
	77,850
	65,950
	68,000
	79,100
	81,550
	جورجيا
	1,050
	3,600
	4,300
	4,100
	4,000
	4,000
	4,200
	7,000
	8,200
	رومانيا
	486,300
	514,700
	397,200
	17,800
	27,300
	25,900
	43,500
	62,000
	53,300
	سلوفاكيا
	18,450
	20,900
	23,050
	22,550
	21,850
	12,550
	17,400
	19,900
	20,100
	سلوفينيا
	22,000
	6,550
	16,400
	12,000
	14,350
	5,750
	10,100
	10,400
	12,650
	سويسرا
	1,600
	1,450
	1,600
	550
	550
	800
	600
	600
	400
	صربيا (1)
	- 
	-
	8,800
	12,100
	15,300
	12,400
	20,000
	21,100
	27,900
	صربيا والجبل الأسود
	5,350
	5,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	طاجيكستان
	0
	50
	300
	500
	400
	900
	700
	1500
	2,950
	12,300
	10,000
	8,200
	5’000
	4,700
	2,700
	3,650
	3,700
	2,300
	فرنسا
	16,300
	17,200
	13,300
	20,100
	17,600
	10,700
	11,600
	14,350
	11,400
	فنلندا
	قبرص
	1,000
	450
	750
	400
	-
	-
	-
	-
	0
	4,900
	6,250
	11,450
	18,100
	17,050
	15,050
	14,050
	20,700
	17,100
	قيرغيزستان
	17,000
	19,600
	32,650
	39,050
	32,150
	31,000
	30,050
	24,500
	19,000
	كازاخستان
	كرواتيا
	9,700
	9,500
	9,300
	6,300
	5,300
	2,900
	4,250
	6,250
	68,000
	91,000
	90,000
	105,500
	90,600
	108,900
	57,000
	86,200
	100,100
	97,800
	لاتفيا
	0
	0
	50
	100
	0
	50
	0
	50
	50
	لبنان
	ليتوانيا
	148,700
	151,600
	165,000
	174,500
	218,500
	111,500
	157,500
	185,200
	191,600
	150
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	100
	منغوليا
	44,900
	34,300
	35,800
	16,000
	26,100
	14,500
	17,800
	19,400
	28,500
	هنغاريا
	هولندا
	22,200
	15,600
	21,000
	7,250
	8,200
	8,700
	9,600
	5,900
	9,650
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	يوغوسلافيا
	المجموع
	3,211,050
	3,240,650
	3,599,850
	3,076,250
	3,253,800
	2,230,400
	2,822,200
	3,074,500
	3,158,300
	إن نظام النقل البري الدولي نظام ذي آليّة جيدة التوازن مبني على أساس التّعاون بين الأطراف المتعاقدة و قطاع المواصلات، مع السهر على ضّمان تسهيل طريقة العمل، إنّه من الأساسيّ أنّ تكون كلّ الأطراف – حكومات، المجلس التّنفيذي للنقل البري الدولي، الجمعيّات الوطنية الضّامنة، الوكالات المتعهدة بالنقل و المنظّمات الدّوليّة – استجابت لواجباتها وفقًا لأحكام اتفاقية النقل البري الدولي. ملخّص للأدوار و مسئوليّات مختلف الأطراف في نظام النقل البري الدولي تُوجد أسفله.
	- قبول اتفاقية النقل البري الدولي وفقاً للقانون الوطني (أي نشرها في الجريدة الرسمية)؛
	- إيداع صك انضمام لدى مكتب الأمم المتحدة القانوني في نيويورك (الوديع) (المادة 52)؛
	- تفويض المنظمة الوطنية أو المنظمات الوطنية الضامنة (المادة 6 والجزء الأول من المرفق 9)؛
	- تفويض أشخاص لاستخدام دفاتر النقل البري الدولي، (المادة 6 والجزء الثاني من المرفق 9)؛
	- نشر قائمة بالمكاتب الجمركية المؤهلة للقيام بعمليات النقل البري الدولي (المادة 45)؛
	- تدريب موظفي الجمارك في مجال تنفيذ الإجراءات الجمركية للنقل البري الدولي؛
	- إنشاء أو تعيين سلطة مسؤولة عن الموافقة على الناقلات والحاويات الخاصة بالنقل البري (المادة 12)؛
	- إرسال إلى المنظمة الدولية أو الجمعية الوطنية الضامنة، إذا أمكن المعلومات المتعلقه بجميع دفاتر النقل البري الدولي التي تقدم في مكاتب الجمارك جهة المقصد، بموجب المادة 42 ثالثا و المرفق 10، المادة 1 .
	- تقديم الوثائق والمعلومات التالية إلى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي:
	- نسخة مصدقة للاتفاق المكتوب أو أي صك قانوني آخر بين السلطات المختصة (الجمارك) وجمعيات الضمان الوطني وأيضاً أية تعديلات مدخلة على الاتفاق أو على الصك (مرفق 9،الجزء الأول،فقرة1(د))؛
	- نسخة مصدقة لعقد التأمين أو عقد الضمان المالي وأيضاً أية تعديلات مدخلة على العقد (مرفق 9،الجزء الأول،فقرة3’5’)؛
	- نسخة شهادة التأمين التي تجدد سنوياً (مرفق 9،الجزء الأول،فقرة3’5’).
	- تفاصيل كل شخص مفوض من قبل المسؤولين المعتمدين لاستخدام دفاتر النقل البري الدولي أو سُحب ترخيصه (مرفق 9،الجزء الثانى،فقرة5)؛
	- قائمة سنويه كاملة وحديثة بكل الأشخاص المفوضين من قبل المسؤولين المعتمدين لاستخدام دفاتر النقل البري الدولي أو الذين سحب ترخيصهم (مرفق 9،الجزء الثانى،فقرة5)؛
	- تفاصيل استبعاد كل شخص من الإفادة من منافع الاتفاقية وفقاً للمادة 38 (المهلة: أسبوع واحد).
	إجراءات المراقبة الوطنية
	- تفاصيل أي إجراءات مراقبة وطنية يعتزم المسؤولون الوطنيون المعتمدون اتخاذها وفقاً للمادة 42 مكرراً.
	أجهزة الختم الجمركيه و الطوابع الجمركيه
	- تفاصيل أجهزة الختم الجمركيه و الطوابع المعتمده و المستخدمه في إجراءات جمارك وعبور النقل البرى الدولى.(TRANS/WP.30/157, para. 93)
	- تتعهد بتسديد الحد الأقصى من مبالغ رسوم التأمين المتفق عليها وضرائب الاستيراد و التصدير، بالإضافة إلى أية فائدة على التخلف عن التسديد، تكون مستحقة بموجب القوانين واللوائح الجمركية للبلد الذي لوحظت فيه مخالفة فيما يتعلق بالنقل البري الدولي. وستكون الجمعية الوطنية مسؤولة قانونياً عن تسديد هذه المبالغ على انفراد وبالاشتراك مع الأشخاص المستحقة منهم المبالغ المذكورة أعلاه(المادة 8،الفقرة 1)؛
	- إبرام اتفاق مكتوب بخصوص طريقة عمل نظام الضمان الدولي مع منظمة دوليـة (حالياً يقـوم الاتحاد الدولي للنقل البري بإدارة نظـام الضمان الدولي الوحيـد الموجود) (المذكرة التفسيرية 0-6-2 مكرراً)؛
	- العمل كضامن (المادة 6، الفقرة 1) وسوف يغطي هذا الضمان المسؤوليات المتحمّلة بالإرتباط مع بالعمليات الجارية بموجب بطاقات نقل بري دولي صادرة من جمعيات أجنبية منتسبة إلى نفس المنظمة الدولية المنتسبة هي ذاتها إليها(المادة 6،الفقرة 2)؛
	- إصدار بطاقات نقل بري دولي إلا للأشخاص المستوفين الحد الأدنى للشروط والمتطلبات (المادة 6، الفقرة 1 و المرفق 9، الجزء الثاني) الذين لم يكن دخولهم إلى نظام النقل البري الدولي قد رفضته السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة التي يكون الشخص المعني مقيماً أو مستقراً فيها (المادة 6، الفقرة 3)؛
	- تغطية إلتزاماتها بما يرضى السلطات المختصه من الأطراف المتعاقدة واللتى أنشأتها مع إحدى شركات التأمين أو مع مؤسسة ماليه0يجب على عقد التأمين أن يغطى جميع الالتزامات والعمليات تحت غطاء بطاقات النقل البرى الدولى الصادرة من الجمعيات الأجنبية التابعة لنفس المنظمه الدولية اللتى تتبع لها(الملحق 9،الجزء الأول، الفقرة 3‘5‘)؛
	- عقد إعلان التزام مع الوكالة 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؛
	- أن تعمل، بالتعاون الوثيق مع السلطات المختصة، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستعمال الصحيح لبطاقات النقل البري الدولي (المادّة 42 مكرر) ؛
	- تدريب الموظفين وحاملين بطاقات النقل البرى الدولى على التنفيذ السليم لعملية النقل البرى الدولى؛
	- تزويد المجلس التنفيذى لعملية النقل البرى الدولى سنوياً، قبل 1 آذار/مارس، بسعر كل بطاقة نقل برى دولى تصدرها(المرفق 9، الجزء الأول، فقرة 3‘6‘)؛
	- إرسال الوثائق والمعلومات التالية إلى الهيئة القومية المعتمدة:
	- نسخة مصدقة من عقد التأمين أو عقد الضمان المالي وأيضاً أي تعديلات مدخلة على العقد (المرفق 9، الجزء الأول، فقرة 3‘5‘)؛
	- نسخة من شهادة التأمين التي تجدّد سنوياً (المرفق 9، الجزء الأول، فقرة 3‘5‘).
	- سنوياً،قائمة كاملة وحديثة بكل الأشخاص المفوضين من قبل السلطات المختصة لاستخدام دفاتر النقل البري الدولي أو الذين سحب ترخيصهم (المرفق 9، الجزء الأول، فقرة 5).
	- عقد إعلان التزام مع الجمعية الوطنية الضامنة (يضع الشروط اللازمة لاستعمال دفاتر النقل البري الدولي) (المرفق 9، الجزء الثانى، فقرة 1(ج))؛
	- عرض الناقلة أو الحاوية البرية مع الناقلة و حامل بطاقة النقل البرى الدولى على مكتب جمارك المغادرة ومكاتب الجمارك على الطريق و مكتب جمارك جهة الوصول0ويجب عليه مراعاة الأحكام الأخرى ذات الصلة من الإتفاقية(المادة 1(س)) ؛
	- دفع المبالغ المستحقة، المذكورة في المادة 8، الفقرتين 1 و 2 من الاتفاقية، إذا طلب منه ذلك من قبل السلطات المختصة. ووفقاً للمادة 11، الفقرة. 2 (الملحق 9، الجزء الثاني، الفقرة 1 (ه) (2)) ؛
	- إلصاق لوحة النقل البري الدولي على الناقلات والحاويات البرية (المادة 16 من الاتفاقية) ؛
	- تدريب موظفيها، وخاصةً السائقين، من أجل التنفيذ السليم لعمليةً النقل البرى الدولى.
	- الحصول على تصريح لتولي مسؤولية التنظيم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سيره، و تمنحه اللجنة الإدارية للنقل البري الدولي، (الفقرة 2 مكرراً من المادة 6 و المرفق 9, الجزء الثالث, الفقرة 2)؛
	- إبرام اتفاقات مكتوبة بشأن تشغيل نظام الضمان الدولي مع الجمعيات الوطنية الضامنة، (المذكرة التفسيرية 0-6-2 مكرر 1)؛
	- إمكانية الحصول على تصريح طبع وتوزيع بطاقات النقل البري الدولي، الذي تمنحه اللجنة الإدارية للنقل البري الدولي (المادة 10(ب) من المرفق 8)؛
	- يبرم اتفاق خطي مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، يعكس التصريحات الممنوحة وفقا للمادة 2.6 مكررا و/أو المرفق 8 ، المادة 10 (ب) و ينص على أن تفي المنظمة الدولية بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وأن تحترم اختصاصات الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية وأن تمتثل لقرارات اللجنة الإدارية وطلبات المجلس التنفيذي النقل البري الدولي. وبالتوقيع على الاتفاق، تؤكد المنظمة الدولية أنها تقبل المسؤوليات التي يفرضها التصريح (المذكرة التفسيرية 0-6-2 مكررا-2 و 10.8 (ب)). 
	- وفقا للترخيص ووفقاً للملحق 9، الجزء الثالث، الفقرة. 2، تقوم المنظمة دولية:
	- تزويد الأطراف المتعاقدة على اتفاقية النقل البرى الدولى عن طريق الجمعيات الوطنية التابعة للمنظمة الدولية بصور مصدقة من عقد الضمان العالمي وإثبات تغطية الضمان؛
	- تزويد الهيئات المختصة باتفاقية النقل البرى الدولى بمعلومات عن القواعد والإجراءات المنصوص عليها لإصداربطاقة النقل البرى الدولى عن طريق الجمعيات الوطنية؛
	- تزويد الهيئات المختصة باتفاقية النقل البرى الدولى، على أساس سنوي، ببيانات عن المطالبات المقدمة المعلقة منها و المدفوعة أواللتى تم تسويتها دون دفع؛
	- تزويد الهيئات المختصة باتفاقية النقل البرى الدولى بمعلومات كاملة وتامة عن سير عمل نظام النقل البري الدولي، و على وجه الخصوص ولكن ليس على سبيل الحصر، معلومات وقتيه و على أُسس سليمه عن مجرى و عدد العمليات غير المنتهية من النقل البرى الدولى، و الشكاوى المرفوعة المعلقة منها و المدفوعة أواللتى تم تسويتها دون دفع و التي قد تبعث على القلق فيما يتعلق بحسن سير العمل في نظام النقل البري الدولي أو التي يمكن أن تؤدي إلى صعوبات لاستمرار العمل بنظام الضمان الدولي؛
	- تزويد الهيئات المختصة باتفاقية النقل البرى الدولى ببيانات إحصائية عن عدد بطاقات النقل البرى الدولي اللتى تم توزيعها على كل طرف متعاقد، و مفصلة حسب نوع ؛
	- تزويّد المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي بتفاصيل سعر الإصدر بالمنظّمة الدّوليّة لكلّ نوع من بطاقات النقل البري الدولي؛
	- أخذ كلّ الاحتياطات الممكنه لتقليل من خطر تزوير بطاقات النقل البري الدولي؛
	- اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في الحالات التي تم اكتشاف فيها أخطاء أو نواقص ببطاقات النقل البري الدولي، وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي؛
	- المشاركة الكاملة في الحالات التي يتم دعوة المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي فيها لتسهيل تسوية الخلافات؛
	- أن تبلغ فورًا المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي بأيةّ مشكلةً تتضمّن أى أنشطة أحتيالية أو أى صّعوبات أخرى لها علاقة باتفاقية النقل البري الدولي؛
	- إدارة نظام مراقبة النقل البرى الدولي، المنصوص عليه في الملحق 10 من الاتفاقية، جنبا إلى جنب مع الجمعيات الوطنية الضامنة التابعة للمنظمة الدولية وسلطات الجمارك وإبلاغ الأطراف المتعاقدة والهيئات المختصة بالاتفاقية بالمشاكل التي واجهتها في النظام؛
	- تزويد الهيئات المختصة باتفاقية النقل البرى الدولى بإحصاءات وبيانات أداء الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بنظام الرقابة المنصوص عليه في الملحق 10؛
	- إقرار اتفاقية مكتوبة مع سكرتارية أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة ، ليس قبل شهرين على الاقل من التاريخ المتفق عليه مؤقتاً لنفاذ أو تجديد الترخيص الممنوح ووفقاً للمادة 6-2مكرر من الاتفاقية، وذلك بتكليف من والتصرف نيابة عن اللجنة الإدارية، واللتي يجب أن تشمل على قبول المنظمة الدولية واجباتها المنصوص عليها في الملحق 9، الجزء الثالث،فقرة 2؛
	- الحضور بصفة مراقب في دورات اللجنة الإدارية للنقل البري الدولي (الملحق 8، المادة 1 (ب))، و المجلس التنفيذى للنقل البرى الدولى (الملحق 8، المادة 11، الفقرة 5) )،و الفرقة العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، والمعنية بالمسائل الجمركية المؤثرة على النقل (WP.30).
	- الإشراف على تطبيق الاتّفاقيّة، و هذا يشمل سير نظام الضّمان الدولي، وأداء الوظائف الموكلة إليها من قبل اللجنة الإدارية. (مرفق 8، المادة 10 (أ))؛  
	- إنجاز المهام المسندة إليه من قبل اللجنة الإدارية؛ 
	- الإشراف على مركزية الطباعة وتوزيع بطاقات النقل البري الدولي واللذى من الممكن أن تقوم به المنظمة الدوليـة. المتفق عليها، كما هو مشار إليه في المادة 6 (مرفق 8، المادة 10 (ب))؛؛
	- تنسيق وتشجيع تبادل المعلومات السرية وغيرها من المعلومات بين السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة(مرفق 8، المادة 10 (ج))؛؛
	- تنسيق وتشجيع تبادل المعلومات بين السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة والجمعيات والمنظمات الدولية(المرفق 8، المادة 10 (د))؛- تسهيل تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة والجمعيات وشركات التأمين والمنظمات.الدولية دون الإخلال بأحكام المادة 57 بشأن تسوية المنازعات؛ (مرفق 8، المادة 10 (ه))؛
	- دعم تدريب موظفي السلطات الجمركية والأطراف الأخرى المهتمة والمعنية بنظام النقل البري الدولي(الملحق 8 المادة 10 (و))؛
	- الاحتفاظ بسجل مركزي بشأن تزويد الأطراف المتعاقدة بالمعلومات واللتى تقدمها المنظمات الدولية المشار إليها في المادة (6)،عن جميع القواعد والإجراءات المقررة بشأن إصدار بطاقات النقل البري الدولي من الجمعيات، بقدر ما هـي متعلقة بالحد الأدنى من الشروط والمتطلبات المبينة بوضوح في المرفق 9؛(المرفق 8، المادة 10 (ز))؛
	- يقوم بمتابعة سعر بطاقات النقل البري الدولي(مرفق 8، المادة 10 (ح)).
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	يتضمن هذا القسم النص الكامل لاتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975، في تاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013. ويحذو تخطيط هذا القسم حذو تخطيط هيكل اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975.
	أما المذكرات التفسيرية الواردة في المرفق 6 وفي الجزء الثالث من المرفق 7 من الاتفاقية، فقد أُدرجت مع ذلك بعد الأحكام التي تشير إليها في الاتفاقية، باستثناء الرسوم البيانية الواردة في المرفق 6. ووفقاً لأحكام المادة 43 من الاتفاقية، تفسر هذه المذكرات بعض أحكام الاتفاقية ونصوص مرفقاتها. كما تصف ممارسات معينة موصى بها.
	ولا تتضمن المذكرات التفسيرية أي تعديل لأحكام هذه الاتفاقية أو نصوص مرفقاتها، بل تقتصر على مجرد تحديد محتوياتها ومعناها ونطاقها بأكثر دقة ووضوحاً. وبالنظر خاصة إلى أحكام المادة 12 من هذه الاتفاقية ومرفقها 2 فيما يتعلق بالشروط التقنية اللازمة للموافقة على الناقلات البرية الخاصة بالنقل بموجب الختم الجمركي، تحدد المذكرات التفسيرية، حيثما كان ذلك ملائماً، تقنيات التشييد التي ينبغي أن تقبلها الأطراف المتعاقدة باعتبارها ممتثلة لتلك الأحكام. كما تحدد المذكرات التفسيرية، حيثما كان ذلك ملائماً، تقنيات التشييد المخالفة لتلك الأحكام.
	وهكذا تتيح المذكرات التفسيرية وسيلة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية ومرفقاتها مع مراعاة تطور التكنولوجيا والمتطلبات الاقتصادية.
	وأُدرجت التعليقات بعد أحكام الاتفاقية المتعلقة بها. أما التعليقات الواردة في كتيب النقل البري الدولي، فليست ملزمة قانوناً للأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975. إلا أنها ذات أهمية فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية وتنسيقها وتطبيقها، نظراً لأنها تعبر عن وجهات نظر اللجنة الإدارية لاتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975، والفرقة العاملة المعنية بالمشاكل الجمركية ذات الصلة بالنقل والتابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، كما هو مبين بشأن كل تعليق. }الفقرة 40 من الوثيقة {TRANS/GE.30/55
	الاتفاقية المعنية بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي(اتفاقية النقل البري الدولي، 1975)
	إن الأطراف المتعاقدة
	إذ ترغب تسهيل النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن تحسين أحوال النقل يشكل أحد العوامل الأساسية لتنمية التعاون فيما بينها،
	وإذ تعلن أنفسها محبذة تبسيط وتنسيق الرسميات الإدارية في مجال النقل الدولي، ولا سيما على الحدود،
	قد اتفقت على النحو التالي:
	الفصل الأول
	أحكام عامة
	(أ)  تعاريف
	المادة 1
	لأغراض هذه الاتفاقية:
	(أ) سوف يعني المصطلح " عملية النقل البري"، نقل البضائع من مكتب جمارك مغادرة إلى مكتب جمارك مقصد، بموجب الإجراء المسمى "إجراء النقل البري الدولي"، المبين في هذه الاتفاقية،
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	(ب) تعني عبارة "عملية النقل البري الدولي" جزءاً من النقل البري الدولي ينعقد في طرف متعاقد من مكتب جمارك في نقطة المغادرة أو الدخول (في الطريق) إلى مكتب جمارك المقصد في نقطة الوصول أو الخروج (في الطريق)؛
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	مذكرات تفسيرية للمادة 1(ب(
	0-1 (ب( تعني المادة 1(ب) أنه، حيثما تقع عدة مكاتب جمركية للمغادرة أو الوصول في بلد أو عدة بلدان، يمكن إجراء أكثر من عملية نقل بري دولي في طرف متعاقد. وفي هذه الظروف، يعتبر الجزء الوطني من النقل البري الدولي الذي أجري بين مكتبين جمركيين متعاقبين، بصرف النظر عما إذا كانا مكتبي مغادرة أو وصول أو عبور، عملية نقل بري دولي".
	{التعديل ECE/TRANS/17/Amend.25، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 2005{
	(ج) تعني عبارة "بداية عملية النقل البري" أن المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية قد عرضت لأغراض الرقابة على مكتب جمارك المغادرة أو الدخول (في الطريق) ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة وأن مكتب الجمارك قبل بطاقة النقل البري الدولي؛
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	(د) تعني عبارة "انتهاء عملية النقل البري الدولي" أن المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية قد عرضت لأغراض الرقابة على مكتب جمارك المقصد أو الخروج (في الطريق) ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بها؛
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	(ه( تعني عبارة "الإفراج عن عملية النقل البري الدولي" اعتراف سلطات الجمارك بأن عملية النقل البري الدولي قد أنهيت بشكل صحيح في طرف متعاقد. وهو ما تثبته السلطات الجمركية على أساس مقارنة البيانات أو المعلومات المتاحة لمكتب جمارك المقصد أو الخروج (في الطريق) والبيانات أو المعلومات المتاحة في مكتب جمارك المغادرة أو الدخول (في الطريق)"؛ 
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	(و) سوف يعني المصطلح "رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير"، الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى، والضرائب والمصروفات والتكاليف الأخرى، التي يجري تحصيلها عن أو بشأن استيراد أو تصدير البضائع، ولكنها لا تشمل المصروفات والتكاليف المقتصرة في مبلغها على التكلفة المقدرة للخدمات المقدمة.
	المذكرات التفسيرية المتعلقة بالمادة 1
	0-1(و) تعني المصروفات والنفقات المستثناة في الفقرة الفرعية (و) من المادة 1، كافة المبالغ، ما عدا رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير، التي تفرضها الأطراف المتعاقدة عن أو بشأن الاستيراد أو التصدير. وسوف تكون هذه المبالغ مقتصرة في مقدارها على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ولن تمثل حماية غير مباشرة للمنتجات المحلية أو ضريبة على الواردات أو الصادرات لأغراض مالية. فهذه المصروفات ولنفقات تشمل عدة موضوعات من بينها مدفوعات بشأن:
	- شهادات المصدر إذا كانت مطلوبة للمرور العابر،
	- التحاليل التي تجريها مختبرات الجمارك لأغراض المراقبة،
	- عمليات التفتيش الجمركي وعمليات التخليص الأخرى التي يجري إنجازها خارج ساعات العمل العادية أو بعيداً عن مكاتب الجمارك.
	- عمليات التفتيش التي تجري لأسباب صحية أو بيطرية أو باثولوجية نباتية.
	{التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	(ز) سوف لا يقتصر معنى المصطلح "مركبة برية " على أية مركبة برية ذات محرك كهربائي، بل يشمل أيضاً أية عربة مقطورة أو شبه مقطورة مصممة للاقتران بها،
	(ح) سوف يعني المصطلح "مجموعة مؤتلفة من المركبات"، مركبات مترابطة تسافر على الطريق كوحدة،
	(ط) سوف يعني المصطلح "حاوية" صنف من معدات النقل (عربة رافعة أو صهريج متحرك أو جهاز آخر مماثل):
	‘1‘ مغلف كلياً أو جزئياً ليشكل مقصورة أعدت لغرض احتواء البضائع،
	‘2‘ وذو ميزة دائمة وبالتالي قوي بما يكفي ليكون مناسباً للاستعمال المتكرر،
	‘3‘ ومصمم خصيصاً لتسهيل نقل البضائع بأسلوب واحد أو أكثر من واحد من أساليب النقل بدون إعادة شحن وسطي،
	‘4‘ ومصمم لأغراض الاستعمال السريع، وخاصة عند تحويله من أسلوب نقل إلى آخر،
	‘5‘ ومصمم بحيث يسهل ملؤه وتفريغه،
	‘6‘ وله حجم داخلي سعته متر مكعب أو أكثر،
	وتعتبر "الأجهزة القابلة للتفكيك" بمثابة حاويات
	مذكرات تفسيرية للمادة 1(ي(
	0-1 (ي( يعني المصطلح "جهاز قابل للتفكيك"، مقصورة شحن ليست مزودة بمحرك آلي ومصممة خصيصاً لنقلها على مركبة برية. ويكون هيكلها المعدني مع الإطار التحتي للجهاز مكيفاً بصفة خاصة لهذا الغرض. ويشمل أيضاً جهاز تبادل في شكل مقصورة شحن مصممة بصفة خاصة للنقل المزدوج بالطرق البرية والسكك الحديدية.
	{التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	مذكرات تفسيرية للمادة 1(ي(1
	0-1 (ي(‘1‘ المصطلح "مغلف جزئياً" كما هو مطبق على المعدات والأجهزة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ي(‘1‘ من المادة 1 متعلق بالأجهزة المكونة عموماً من أرضية وبنية فوقية تفصل مساحة شحن مساوية لتلك المساحة الموجودة في حاوية. كما أن الحاويات من هذا النوع قد تتضمن واحداً أو أكثر من الجدران الجانبية أو الأمامية. وفي بعض الحالات لا يوجد سوى سقف واحد مربوط إلى الأرضية بأعمدة. وهذا النوع من الحاويات مستعمل بصفة خاصة لنقل البضائع الضخمة (كالسيارات مثلاً).
	{التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	(ي) يعني المصطلح "مكتب جمارك المغادرة"، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد حيث يبدأ النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع بموجب إجراء النقل البري الدولي،
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	(ك) يعني المصطلح "مكتب جمارك المقصد"، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد حيث ينتهي النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع بموجب إجراء النقل البري الدولي،
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	(ل) يعني المصطلح "مكتب جمارك في الطريق"، أي مكتب جمارك تابع لطرف متعاقد يجري بواسطته استيراد أو تصدير مركبة برية أو مجموعة مركبات أو حاوية في سياق عملية نقل بري دولي،
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	(م) يعني المصطلح "شخص"، الشخصين الطبيعي والاعتباري على السواء،
	(ن) يعني مصطلح "حامل" بطاقة النقل البري الدولي الشخص الذي صدرت له بطاقة نقل بري دولي وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، والذي صدر نيابة عنه إعلان جمركي في شكل بطاقة نقل بري دولي تبين رغبته في وضع بضائع تحت إجراء النقل البري الجوي في مكتب جمارك المغادرة. ويكون هذا الشخص مسؤولاً عن عرض المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بها على مكتب جمارك المغادرة، ومكتب الجمارك في الطريق ومكتب جمارك المقصد، وعن المراعاة الواجبة لأحكام الاتفاقية الأخرى ذات الصلة"؛
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	(س) يعني المصطلح "بضائع ثقيلة أو ضخمة"، أي شيء ثقيل أو ضخم لا يجري عادة نقله في مركبة مغلقة أو حاوية مغلقة بسبب وزنه أو حجمه أو طبيعته،
	(ع) يعني المصطلح "جمعية ضامنة"، جمعية أذنت  عليها سلطات الجمارك التابعة لطرف متعاقد باعتبارها الجهة الضامنة للأشخاص مستعملي إجراء النقل البري الدولي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	(ف) يعني مصطلح "منظمة دولية" أي منظمة تؤذِن لها اللجنة الإدارية بتولي مسؤولية التنظيم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سيره.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	(ب)  النطاق
	المادة 2
	سوف تنطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع، بدون إعادة شحن وسطي، في مركبات برية أو مجموعة من المركبات أو في حاويات عبر واحد أو أكثر من الحدود بين مكتب جمارك مغادرة تابع لأحد الأطراف المتعاقدة، ومكتب جمارك مقصد تابع لطرف آخر أو لنفس الطرف، شريطة أن يجري بالطرق البرية جزء من الرحلة بين بداية ونهاية عملية النقل البري الدولي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	المذكرات التفسيرية
	0-2-1 تنص المادة 2 على أنه يجوز أن تبدأ وتنتهي في نفس البلد أي عملية بموجب بطاقة نقل بري دولي، بشرط أن يجري إنجاز جزء من الرحلة في أرض أجنبية. وفي هذه الحالات ليس هناك ما يمنع سلطات جمارك بلد المغادرة من أن تطلب، بالإضافة إلى بطاقة النقل البري الدولي، وثيقة وطنية مقصود بها تأمين إعادة استيراد البضائع بدون جمارك. ومع ذلك يوصي بأن على السلطات الجمركية ألا تصر على استعمال مثل هذه الوثيقة، بل تقبل بدلاً منها مصادقة ملائمة موقعة على بطاقة النقل البري الدولي.
	2-2-0 لا تسمح أحكام هذه المادة بنقل البضائع تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي، إلا إذا كان إنجاز جزء من الرحلة يجري بالطرق البرية. فهي لا تحدد الجزء من الرحلة الذي يجب أن يجري براً، بل يكفي أن يحدث ذلك من نقطة ما بين بداية ونهاية النقل البري الدولي. إلا أنه قد يحدث لأسباب غير منظورة ذات طابع تجاري أو عرضي، أنه لا يمكن إنجاز أي جزء من الرحلة بطريق بري رغم نوايا الراسل في بداية الرحلة. وفي هذه الحالات يكون على الأطراف المتعاقدة أن تقبل بطاقة النقل البري الدولي، وأن تظل مسؤولية الجمعيات الضامنة قانوناً سارية المفعول.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	تعليق على المادة 2
	استعمال بطاقات النقل البري الدولي
	يحدث في بعض المناسبات استعمال بطاقات النقل البري الدولي لرحلات تتم كلياً داخل بلد واحد (مثلاً من مكتب في داخل البلد إلى مكتب خروج على الحدود، بدون تقديم البطاقة عند الدخول إلى البلد الذي يليه) وذلك لغرض الحصول على أختام جمركية لأغراض احتيالية.
	ويتعهد الاتحاد الدولي للنقل البري بإحاطة سلطات الجمارك الوطنية علماً بمثل هذه . الحالات
	}الفقرة 34 من الوثيقة TRANS/GE.30/AC.2/12، والفقرتان 64 و65 من الوثيقة {TRANS/WP /GE.30/35
	استعمال نظام النقل البري الدولي في حالة عدم القيام بجزء من الرحلة عبر الطريق
	وفقا للمادة 2 من الإتفاقية، يمكن استخدام وسائل النقل الأخرى (السكك الحديدية، الطرق المائية الداخلية) في جزء من الرحلة، بين ابتدائها و انتهائها، طالما أجري عبر الطريق. كما يمكن لصاحب بطاقة النقل البري الدولي في حالة القيام بجزء من الرحلة على ما غير البرأن؛  
	- يطلب من السلطات الجمركية تعليق عملية المرور العابر وفقا لأحكام المادة 26، الفقرة 2 من الاتفاقية حتي يمكن إستئناف عملية المرور العابر، يجب وجود الخدمات الجمركية و الرقابة الجمركية عند انتهاء الجزء الذي على ما غير البر. و في حالة تداول كامل الرحلة داخل بلد المغادرة على ما غير البر، يمكن إبتداء عملية النقل البري الدولي وتصديق انهائها فورا في مكتب جمارك المغادرة بسحب الآصالات رقم 1 و رقم 2 من بطاقة النقل البري الدولي. و بالتالي و تحت هذه الظروف، لن يقدم أي ضمان لما تبقى من الرحلة داخل نفس البلد. كذلك، و وفقا لأحكام المادة 26 من الاتفاقية، يمكن إستأناف عملية النقل البري الدولي عند نهاية الجزء الذي على ما غير البر في مكتب جمارك طرف متعاقد آخر. 
	- أن يستخدم إجراء النقل البري الدولي. لكن، في هذه الحالة، يجب على صاحب البطاقة أن يأخذ في الاعتبارأن عملية النقل البري الدولي في بلد ما، لن تجرى إلا في حالة ضمان السلطات الجمركية القومية حسن معاملة بطاقة النقل البري الدولي عند النقاط التالية (كساري المفعول): الدخول (في الطريق)، المغادرة (في الطريق) و المقصد. 
	}  الفقرة 64 من الوثيقة TRANS/WP.30.AC.2/67  و المرفق 4{
	المادة 3
	لكي تصبح أحكام هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق:
	(أ) يجب إنجاز عمليات النقل
	‘1‘ بواسطة مركبات برية أو مجموعة مركبات أو حاويات تمت الموافقة عليها مسبقا بموجب الشروط المبينة في الفصل الثالث (أ)، أو
	‘2‘ بواسطة مركبات برية أخرى أو مجموعة مركبات أخرى أو حاويات أخرى بموجب الشروط المبينة في الفصل الثالث (ج) ، أو
	‘3‘ بواسطة مركبات برية أو مركبات خاصة، مثل حافلات نقل الركاب والآلات الرافعة والجرافات وآلات صب الخرسانة وما شابه ذلك من المركبات والآلات التي يتم تصديرها والتي تعتبر هي نفسها بالتالي بضائع مسافرة بوسائلها الخاصة من مكتب جمركي في نقطة المغادرة إلى مكتب جمركي في نقطة الوصول وذلك بموجب الشروط المبينة في الفصل الثالث (ج). وإذا كانت هذه المركبات محملة ببضائع أخرى، تطبق عليها، تبعاً ذلك، الشروط المشار إليها في الفقرة `1` أو الفقرة `2` أعلاه؛
	مذكرة تفسيرية للفقرة 3 (أ) من المادة3 
	0-3-3 (أ( لا تسري أحكام المادة 3(أ)‘3‘ سيارات الركاب (HS-code 8703) على المسافرين بوسائلهم الخاصة. غير أنه يجوز نقل سيارات الركاب بموجب إجراءات النقل البري الدولي إذا كان ذلك بواسطة مركبات أخرى على النحو المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ)‘1‘ و(أ)‘2‘ من المادة 3.
	 }التعديل ECE/TRANS/17/Amend.28bis ،و دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009{
	(ب) يجب أن تكون عمليات النقل مكفولة من قبل رابطات موافق عليها طبقاً لأحكام المادة 6، ويجب أن تنجز تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي مطابقة للنموذج المستنسخ في المرفق 1 بهذه الوثيقة".
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.22،و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	تعليق على المادة 3
	المركبات البرية المعتبرة كبضائع ضخمة أو ثقيلة 
	في حالة اعتبرت مركبات برية أو مركبات خاصّة نفسها سلع ثقيلة أو ضخمة و هي تكن تشحن سّلع ثّقيلة أو ضّخمة و تكن كل من المركبات و السّلع مستوفية في نفس الوقت الشروط المذكورة في الفصل الثالث (ج) من الاتفاقية، فلا حاجة إلا لبطاقة نقل بري دولي واحدة، يحمل غلافها وجميع مستنداتها المصادقة على الشروط المشار إليه في المادّة 32 من الاتفاقية. إن كانت مثل هذه المركبات تحمل سّلع عاديّة في مقصورة الشحن أو في الأوعية، يجب أولا على المركبة أو الأوعية أن تستوفي الشروط المبينة في الفصل الثالث (أ)، كما يجب ختم الأوعية أو مقصورة الشحن.
	تطبق أحكام المادّة 3 (أ) (3) من الاتفاقية في حالة تصديّر مركبات برية أو مركبات خاصّة من البلد حيث كان مكتب الجمارك للمغادرة  إلى بلد آخر حيث يكون مكتب الجمارك للمقصد. في هذه الحالة، تشير أحكام المادّة 15 من الاتفاقية إلى ان الإستيراد المؤقّت لمركبة برية غير ساري المفعول. و لهذا، فالوثائق الجمركية بخصوص الإستيراد المؤقّت لمثل هذه المركبات لن ُتَطَلَّب. 
	}الفقرة 39 و40 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/65 والمرفق 2؛ الفقرة 61 و 62 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 6؛ الفقرة 72 من الوثيقة {TRANS/WP.30/200
	إجراءات النقل البري الدولي والمواد البريدية
	وفقاً للفصل الثاني من الملحق الخاص (J) للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المنقحة)، لا تخضع المواد البريدية للإجراءات الجمركية أثناء نقلها العابر. ولذلك، لا ينبغي تطبيق إجراءات النقل البري الدولي على المواد البريدية التي تعرّف وفق إجراءات الاتحاد البريدي العالمي المعمول بها حالياً بأنها الرسائل أو الطرود البريدية عند نقلها بواسطة مصلحة خدمات بريدية أو لحسابها.
	}الفقرة 17 من الوثيقة TIRExB/REP/2007/34؛ الفقرة 28 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95؛ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95/Corr.1؛ {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95/Corr. 2
	(ج)  المبادئ
	المادة 4
	لن تكون البضائع المنقولة بموجب إجراء النقل البري الدولي معرضة لتسديد أو إيداع رسوم وضرائب استيراد أو تصدير عند مكاتب جمارك على الطريق.
	التعليق على المادة 4
	يرجى الرجوع إلى التعليقات على المذكرة التفسيرية 8-3 (الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة) وإلى المادة 23 (مرافقة المركبات البرية).
	الإعفاء من دفع رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير أو الضمان الإضافي
	يتمثل المبدأ الأساسي للنظم الجمركية للنقل العابر في الإعفاء من دفع رسوم وضرائب الاستيراد والتصدير على البضائع العابرة، شريطة تقديم أي ضمان مطلوب. وبما أن البضائع المنقولة بموجب إجراءات النقل البري الدولي تكون مشمولة بضمان في كل وقت، بموجب الشروط المبيّنة في المادة 3(ب)، فإنه لا يطلب أثناء عملية النقل البري الدولي دفع رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير أو أي ضمان في أي شكل آخر في بلـد كل طـرف متعاقد مشارك في عملية النقل البري الدولي.
	} الفقرة 28 من الوثيقـة ECE/TRANS/WP.30/240 الفقرة 28 من الوثيقة {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97
	المادة 5
	1- كقاعدة عامة، لن تكون البضائع المنقولة بموجب إجراء النقل البري الدولي في مركبات برية أو مجموعة مركبات أو حاويات محكمة الإغلاق، معرضة للفحص عند مكاتب جمارك على الطريق.
	2- ولكن، منعاً لإساءة الاستعمال يجوز لسلطات الجمارك في حالات استثنائية، وخاصة في حالة الاشتباه بوجود مخالفة، أن تجري فحصاً للبضائع عند هذه المكاتب.
	مذكرة تفسيرية للمادة 5
	0-5 لا تستبعد هذه المادة الحق في إجراء فحوص سريعة على البضائع، ولكنها تشدد على أن تكون هذه الفحوص محدودة جداً في عددها. وفي الواقع يكفل إجراء بطاقة النقل البري الدولي حماية أكبر مما تكفله الإجراءات الوطنية. فأولاً يجب أن يتفق بند هذه البطاقة المتعلق بالبضائع مع البنود المقدمة على الوثائق الجمركية التي قد تكون مطلوبة في بلد المغادرة. هذا بالإضافة إلى أن بلدان المرور العابر والمقصد تكفل لها الحماية بالضوابط التي تتم عند المغادرة وتصدق عليها سلطات الجمارك في مكتب المغادرة (أنظر المذكرة تحت المادة 19).
	تعليق على الفقرة 2 من المادة 5
	 الفحصات في مكاتب الجمارك في الطريق أو الفحوص المتفرقة بناء على طلب من متعهدي النقل
	الحالات الغير عاديّة، التي ذكرت في الفقرة 2 من المادّة 5، حيث تنفّذ السّلطات الجمركيّة الفحصات سوى في مكاتب الجمارك في الطريق أم أثناء الرّحلة بطّلب من متعهدي النقل في حالة شّكّ منهم أن أية مخالفة قد حدثت أثناء  سير عملية المرور العابر. في مثل هذا الوضع، ينبغي على السّلطات الجمركيّة أن لا ترفض إجراء الفحصات إلا إذا اعتبرت الطّلب غير مَبْرر.
	الحالات حيث تقوم السّلطات الجمركيّة بفحص بطّلب من متعهد النقل، تكون تكاليف الخدمات على عاتق هذا الأخير، طبقا لأحكام المادّة 46، الفقرة 1 و تعليقها، معًا بكلّ التّكاليف الأخرى التي قد تظهر بسبب الفحص.
	}الفقرة 66 و 67 من الوثيقة 196TRANS/WP.30/ والمرفق 3؛ الفقرة 63 من الوثيقةTRANS/WP.30/AC.2/63 و المرفق{3 
	الفصل الثاني
	إصدار بطاقات النقل البري الدولي
	مسؤولية الجمعيات الضامنة
	المادة 6
	1- يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة تفويض جمعيات لتقوم بإصدار بطاقات نقل بري دولي إما مباشرة أو عن طريق جمعيات متماثلة، ولتعمل بمثابة جمعيات ضامنة، طالما كان هناك امتثال لأدنى الشروط والمتطلبات كما هي مبينة في المرفق 9 بالجزء الأول. ويجوز إلغاء التفويض إذا لم تعد هذه الشروط والمتطلبات مستوفاة.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، و دخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	2- لا تتم الموافقة على جمعية في أي بلد ما لم يكن ضمانها يغطي أيضاً المسؤوليات القانونية المتحملة في ذلك البلد فيما يتعلق بالعمليات المغطاة ببطاقات نقل بري دولي صادرة من جمعيات أجنبية منضمة إلى نفس المنظمة الدولية التي تكون تلك الجمعية ذاتها منضمة إليها.
	مذكرة تفسيرية للفقرة 2 من المادة 6
	0-6-2 يجوز بموجب أحكام هذه الفقرة أن توافق السلطات الجمركية لبلد ما على أكثر من جمعية واحدة تتحمل كل منها المسؤولية القانونية الناشئة من العمليات المضطلع بها تحت غطاء البطاقات الصادرة منها أو من الجمعيات المتطابقة معها.
	2 مكرراً-تصرح اللجنة الإدارية لمنظمة دولية بتولي مسؤولية التنظيم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سيره. ويُمنح التصريح طالما استوفت المنظمة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرفق 9. وللجنة الإدارية أن تلغي التصريح إذا لم تَعد هذه الشروط والمتطلبات مستوفاة.(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.31، و دخل حيز النفاذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013(
	مذكرات تفسيرية للفقرة 2 مكرر من المادة 6
	0-6-2 مكررا-1 تحدد العلاقة بين المنظمة الدولية و الجمعيات الأعظاء فيها بموجب إتفاقات مكتوبة بشأن سير عمل نظام الضمان الدولي.
	}الوثيقة ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	0-6-2 مكررا-2 يرد التصريح الممنوح وفقاً للمادة 6-2 مكرراً في اتفاق خطي يبرم بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمنظمة الدولية. وينص الاتفاق على أن تفي المنظمة الدولية بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وأن تحترم اختصاصات الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية وأن تمتثل لقرارات اللجنة الإدارية وطلبات المجلس التنفيذي لاتفاقية النقل البري الدولي. وبالتوقيع على الاتفاق، تؤكد المنظمة الدولية أنها تقبل المسؤوليات التي يفرضها التصريح. ويسري الاتفاق أيضاً على مسؤوليات المنظمة الدولية الواردة في المرفق 8، المادة 10 (ب) في حالة قيام المنظمة الدولية المشار إليها أعلاه بطباعة وتوزيع بطاقات النقل البري الدولي بشكل مركزي. وتعتمد اللجنة الإدارية الاتفاق.
	}الوثيقة ECE/TRANS/17/Amend.27، و دخل حيز النفاذ في 12 آب/أغسطس 2006{
	3- لا يجوز لجمعية أن تصدر بطاقات نقل بري دولي إلا إلى الأشخاص الذين لم يكن دخولهم إلى نظام النقل البري الدولي قد رفضته السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة التي يكون الشخص المعني مقيماً أو مستقراً فيها.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، و دخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	4- لا يجوز منح ترخيص بالدخول إلى نظام النقل البري الدولي إلا إلى الأشخاص الذين استوفوا أدنى الشروط والمتطلبات المبينة في المرفق 9 بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية. ودون الإخلال بالمادة 38 يجوز إلغاء الترخيص إذا لم يعد استيفاء هذه المعايير مضموناً.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، و دخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	5- سوف يتم منح الترخيص بالدخول إلى نظام النقل البري الدولي، وفقاً للإجراء المبين في المرفق 9 بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
	} التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، و دخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	المادة 7
	لن تكون نماذج بطاقة النقل البري الدولي المرسلة إلى الجمعيات الضامنة من الجمعيات الأجنبية المماثلة أو من المنظمات الدولية، مسؤولة قانونياً عن تسديد رسوم وضرائب استيراد وتصدير وستكون معفية من محظورات وقيود الاستيراد والتصدير.
	المادة 8
	1-1- تتعهد الجمعية الضامنة بتسديد مبالغ تصل إلى الحد الأقصى من قيمة رسوم وضرائب الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى أية فائدة على التخلف عن التسديد، تكون مستحقة بموجب القوانين واللوائح الجمركية للطرف المتعاقد الذي ثبت فيه وقوع مخالفة أفضت إلى مطالبة ضد الجمعية الضامنة فيما يتعلق بعملية من عمليات النقل البري الدولي. وتكون مسؤولة قانوناً عن تسديد هذه المبالغ ضامنةً متضامنةً مع الأشخاص المستحقة منهم هذه المبالغ
	} التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	تعليقات على المادة 8
	غرامات إدارية
	لا تشمل المسؤولية القانونية التي تتحملها الجمعيات الضامنة، حسب النص الوارد في الفقرة 1 من المادة 8، الغرامات الإدارية أو العقوبات المالية الأخرى. 
	}الفقرات 68-70 من الوثيقة TRANS/WP.30/137، والمرفق 3 بالوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/29
	تحصيل مبالغ إضافية
	تسمح الفقرتان 1 و2 من المادة 8 لسلطات الجمارك بتحصيل مبالغ إضافية مثل تعويضات سائلة أو جزاءات أخرى، من حامل البطاقة إذا رأت ذلك ضرورياً.
	}الفقرات 52-55 من الوثيقة TRANS/WP.30/135؛ والفقرة 69 من الوثيقة {TRANS/WP.30/137
	2- في الحالات حيث قوانين ولوائح طرف متعاقد لا تنص على تسديد رسوم وضرائب استيراد أو تصدير كما ورد في نص المادة 1 أعلاه، يكون على الجمعية الضامنة أن تتعهد بأن تقوم، حسب نفس الشروط، بتسديد مبلغ يساوي في مقداره رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير وأية فائدة ناجمة عن التخلف في التسديد.
	مذكرات تفسيرية للفقرة 2 من المادة 8
	0-8-2 في حالة وجود مخالفات من النوع المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 8 يجوز تطبيق أحكام هذه الفقرة، حيث تنص قوانين ولوائح طرف متعاقد على تسديد مبالغ غير رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير، مثل مبالغ غرامات إدارية أو عقوبات مالية أخرى. ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المزمع تسديده قيمة رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير التي كان من المقدر لها أن تكون مستحقة إذا كانت البضائع مستوردة أو مصدرة وفقاً للأحكام الجمركية المتعلقة بها. ويزاد هذا المبلغ بإضافة أية فوائد تخلف عن التسديد.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.8، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1987{
	3- يجوز لكل طرف متعاقد أن يقرر الحد الأقصى للمبلغ عن كل بطاقة نقل بري دولي، الذي يمكن طلبه من الجمعية الضامنة على أساس نصوص الفقرتين 1 و 2 أعلاه.
	مذكرات تفسيرية للفقرة 3 من المادة 8
	0-8-3 أوصت هذه الفقرة الأطراف المتعاقدة بتحديد مبلغ يساوي 000 50 دولار أمريكي لكل بطاقة نقل بري دولي، باعتباره الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن استحقاقه من الجمعية الضامنة. أما في حالة نقل الكحول والتبغ الواردة تفاصيلهما أدناه ويتجاوزان مستويات الحد الأقصى المبينة أيضاً أدناه، يجوز لسلطات الجمارك أن تزيد الحد الأقصى للمبلغ الممكن المطالبة به من الجمعية الضامنة إلى مبلغ يساوي 000 200 دولار أمريكي:
	(1) الكحـول الاثيـلي غيـر المتغيـرة طبيعتـه ولـه قوة بالحجم تبلغ 80% أو أعلى (HS Code 22.07.10)
	(2) الكحـول الاثيلي غير المتغيرة طبيعته وله قوة بالحجم أقل من 80%، والمسكرات الكحولية والروحيات المعطرة وغيرها من المشروبات الكحولية، والمستحضرات الكحولية المركبة من النوع المستعمل لصناعة المشروبات (HS Code 22.08)
	(3) السيكار والشيروت واللفافات التي تحـوي تبغ (HS Code 24.02.10)
	(4) السجاير التي تحوي تبغ (HS Code 24.02.20)
	(5) تبغ التدخين سواء يحوي أو لا يحـوي بدائـل تبغ بأية نسبة (24.03.10HS  Code)
	يوصى بتحديد الحد الأقصى للمبلغ الممكن المطالبة به من الجمعية الضامنة بمبلغ يساوي 000 50 دولار أمريكي إذا لم تتجاوز كميات فئات التبغ والكحول المذكورة أعلاه الكميات التالية:
	(1) 300 لتر
	(2) 500 لتر
	(3) 000 40 قطعة
	(4) 000 70 قطعة
	(5) 100 كيلوغرام.
	ويجب إدراج الكميات بالتحديد (اللترات والقطع والكيلوغرامات) من الفئات أعلاه للتبغ والكحول، في بيان البضائع الوارد في بطاقة النقل البري الدولي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.17، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1994، والتعديل ECE/TRANS/17/Amend.18، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1995، والتعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	تعليق على المذكرات التفسيرية 0-8-3
	الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة
	وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لن تكون البضائع المنقولة بموجب نظام النقل البري الدولي معرضة لتسديد أو إيداع أية رسوم وضرائب استيراد أو تصدير مهما كان الأمر، حتى ولو كانت الرسوم والضرائب المعرضة للمخاطرة تتجاوز المبلغ المحدد بمقدار 000 50 دولار أمريكي عن الشحنات المنقولة بموجب بطاقة النقل البري الدولي العادية، ومبلغ 200 000 دولار أمريكي عن الشحنات المنقولة بموجب بطاقة النقل البري الدولي الخاصة "بالتبغ والكحول"، أو أي مبلغ مماثل تحدده سلطات الجمارك الوطنية. 
	}الفقرتان 34 و35 من الوثيقة TRANS/GE.30/59، والفقرتان 75 و76 من الوثيقة TRANS/WP.30/137، والفقرة 25 من الوثيقة TRANS/WP.30/159 والمرفق 2 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1، و الفقرة 31 من الوثيقة {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105. 
	4- تبدأ المسؤولية القانونية التي تتحملها الجمعية الضامنة نحو سلطات البلد حيث يقع مكتب جمارك المغادرة، في الوقت حينما يقبل مكتب الجمارك بطاقة النقل البري الدولي. وفي البلدان التالية التي يجري خلالها نقل البضائع بموجب نظام النقل البري الدولي، تبدأ هذه المسؤولية في الوقت حينما يجري استيراد البضائع، أو حيث يجري تعليق النقل البري الدولي بموجب نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 26 – في الوقت حينما يقبل البطاقة مكتب الجمارك حيث يجري استئناف النقل البري الدولي.
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	5- لن تقتصر مسؤولية الجمعية الضامنة على تغطية البضائع المدرجة في بطاقة النقل البري الدولي فحسب، بل تغطي أيضاً أية بضائع، ولو لم تكن مدرجة في البطاقة، قد تكون محفوظة في الجزء المحكم الإغلاق من المركبة البرية أو في الحاوية المسدودة. ولن تشمل هذه المسؤولية أية بضائع أخرى. 
	مذكرات تفسيرية للفقرة 5 من المادة 8
	0-8-5 إذا قُدم طلب تسديد ضد الجمعية الضامنة بشأن بضائع ليست مدرجة في بطاقة النقل البري الدولي، يكون على الإدارة المعنية أن تبين الحقائق التي بنت عليها رأيها بأن البضائع كانت مستوعبة في الجزء المحكم الإغلاق من المركبة البرية أو الحاوية المغلقة .
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.6، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1985{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	6- لأغراض تحديد الرسوم والضرائب المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، سوف يفترض أن تفاصيل البضائع كما هي مدرجة في البطاقة، صحيحة، في حالة عدم وجود دليل على النقيض.
	مذكرات تفسيرية للفقرة 6 من المادة 8
	0-8-6 1- إذا لم توجد في بطاقة النقل البري الدولي خصائص مفصلة بما يكفي للتمكين من تحديد الرسوم على البضائع، يجوز للأطراف المعنية تقديم ما يدل على طبيعتها بدقة.
	2- أما في حالة عدم تقديم أي دليل فسوف تفرض رسوم وضرائب، لا بسعر جزافي لا علاقة له بطبيعة البضائع، بل بأعلى سعر قابل للتطبيق على نوع البضائع التي تشملها الخصائص الواردة في بطاقة النقل البري الدولي.
	تم حذف الفقرة 7 من المادة 8
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	مذكرات تفسيرية للفقرة 7 من المادة 8
	0-8-7 تم حذف المذكرات التفسيرية للفقرة 7 من المادة 8
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	المادة 9
	1- سوف تقوم الجمعية الضامنة بتحديد مدة صلاحية بطاقة النقل البري الدولي، وذلك بتحديد تاريخ نهائي لا يجوز بعده تقديم البطاقة من أجل قبولها لدى مكتب جمارك المغادرة.
	2- وبشرط قبولها لدى مكتب جمارك المغادرة في أو قبل التاريخ النهائي للصلاحية، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة، ستظل البطاقة صالحة حتى نهاية عملية النقل البري الدولي عند مكتب جمارك المقصد.
	المادة 10
	1- يتم الإفراج عن عملية النقل البري الدولي دون تأخير.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	2- حين تكون سلطات الجمارك في طرف متعاقد ما قد أفرجت عن عملية نقل بري دولي، لا يعود بإمكانها مطالبة الجمعية الضامنة بسداد المبالغ المذكورة في الفقرتين 1 و2 من المادة 8 إلا إذا كانت شهادة انتهاء عملية النقل البري الدولي قد تم الحصول عليها بطريقة خاطئة أو احتيالية، أو لم يكن قد حدث إنهاء للعملية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	مذكرات تفسيرية للمادة 10
	0-10-1 سوف تعتبر شهادة إنتهاء عملية النقل البري الدولي أنها تم الحصول عليها بطريقة خاطئة أو احتيالية، حينما تكون عملية النقل البري الدولي قد أنجزت بواسطة مقطورات شحن أو حاويات مهيأة لأغراض احتيالية، أو حينما يكتشف سوء تصرف مثل استعمال وثائق مزيفة أو غير صحيحة، أو استبدال البضائع أو التلاعب بالأختام الجمركية وما شابه ذلك، أو حينما تكون هذه الشهادة قد تم الحصول عليها بوسائل أخرى غير مشروعة.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	0-10-2 تشمل عبارة "أو لم يكن قد حدث إنهاء للعملية" الحالات التي تكون فيها شهادة الإنهاء قد زُورت.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	المادة 11
	1- في حالة عدم الإفراج عن عملية النقل البري الدولي، تقوم السلطات المختصة بما يلي:
	 (أ) إخطار حامل بطاقة النقل البري الدولي على عنوانه المذكور في البطاقة بعدم الإفراج؛
	 (ب) إخطار الجمعية الضامنة بعدم الإفراج. 
	وتقوم السلطات المختصة بإخطار الجمعية الضامنة في خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول بطاقة النقل البري الدولي من تلك السلطات أو سنتين عندما تكون شهادة إنهاء عملية النقل البري الدولي قد زُورت أو حُصل عليها بطريقة خاطئة أو احتيالية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	مذكرات تفسيرية للفقرة 1 من المادة 11
	0-11-1 طريقة الإخطار خطياً متروكة للتشريع الوطني
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	تعليقات على الفقرة 1 المادة 11
	تسديد الرسوم والضرائب
	تم حذف التعليق( تسديد الرسوم والضرائب) على الفقرة 1 من المادة 11}المرفق 2 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1، الفقرة 31 من الوثيقة {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105
	الحد الزمني للإخطارات
	فيما يتعلق بالحد الزمني لإخطار الجمعية الوطنية الضامنة بعدم الإفراج عن بطاقات النقل البري الدولي، يكون تاريخ الاستلام، وليس تاريخ الإرسال، هو التاريخ الحاسم. إلا أن طريقة إثبات الإخطار فهي متروكة للإدارة الجمركية المعنية (البريد المسجل مثلاً هو بمثابة دليل يثبت الاستلام). وفي حالة تجاوز الحد الزمني، لا تعود الجمعية الوطنية الضامنة مسؤولة قانوناً.
	}الفقرة 28 من الوثيقة  TRANS/GE.30/AC.2/12الفقرتان 47 و48 من الوثيقة TRANS/GE.30/35، والفقرتان 14 و15 من الوثيقة {TRANS/GE.30/GRCC/11
	إخطارالجمعيّة/الجمعيات الضامانة 
	ينبغي على للسلطات الجمركية إخطار الجمعية الضامنة القوميّة بأسرع ما يمكن للحالات المغطّاة بالمادّة 11, الفقرة 1, ذلك عندما لم يقع الإفراج عن عملية النقل البري الدولي.
	}الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192 و الفقرة 46 من الوثيقة  TRANS/WP.30/AC.2/59 والمرفق 5{ 
	إخطار حامل بطاقة النقل البري الدولي
	مطلب الإخطار صاحب بطاقة النقل البري الدولي المشار إليه في مذكرة تفسيرية  011-1 و 0-11-2 يمكن أن يُحَقَّقُ بإرسال خطاب مسجّل 
	}الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192 و الفقرة 46 من الوثيقة  TRANS/WP.30/AC.2/59 والمرفق 5{
	2- حينما يصبح تسديد المبالغ المذكورة في الفقرتين 1 و2 من المادة 8 مستحقاً، يجوز للسلطات المختصة، بقدر الإمكان، أن تطلب هذا التسديد من الشخص أو الأشخاص المسؤولين مباشرة، قبل أن تعمد إلى إجراء المطالبة ضد الجمعية الضامنة.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	مذكرات تفسيرية للفقرة 2 من المادة 11
	0-11-2 تشمل الجهود التي يتعين على السلطات المختصة أن تبذلها لمطالبة الشخص أو الأشخاص المسؤولين بالتسديد، على الأقل، إرسال مطالبة التسديد إلى حامل بطاقة النقل البري الدولي على عنوانه المذكور في هذه البطاقة، أو الشخص أو الأشخاص المسؤولين، إذا كانوا مختلفين، الذين تثبت مسؤوليتهم بموجب التشريع الوطني. ويجوز الجمع بين مطالبة التسديد الموجهة إلى حامل بطاقة النقل البري الدولي والإخطار المشار إليه في الفقرة 1(أ) من هذه المادة.
	 }التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	3- تُقدم المطالبة بالمبالغ المذكورة في الفقرتين 1 و2 من المادة 8 ضد الجمعية الضامنة خلال أول ثلاثة شهور بعد التاريخ الذي أحيطت فيه الجمعية علماً بأن عملية النقل البري الدولي لم يُفرج عنها، أو أن شهادة انتهاء عملية النقل البري قد تم الحصول عليها بطريقة خاطئة أو احتيالية، وبحد أقصى لا يزيد عن عامين من هذا التاريخ. ولكن في الحالات المتعلقة بعمليات النقل البري الدولي التي تصبح، خلال مدة العامين المذكورة أعلاه، موضع إجراءات إدارية أو قانونية تتصل بالتزامات التسديد الواقعة على الشخص أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز تقديم أي مطالبة بالتسديد في غضون عام من التاريخ الذي يصبح فيه قرار السلطات المختصة أو المحاكم قابلاً للتنفيذ.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	مذكرات تفسيرية، للفقرة 3 من المادة11
	0-11-3-1 يجب على سلطات الجمارك لدى اتخاذها قراراً بالإفراج أو عدم الإفراد عن البضائع أو المركبة، وحين تكون لديها وسائل أخرى في القانون لحماية المصالح التي تتحمل المسؤولية عنها، ألا تتأثر بكون الجمعية الضامنة مسؤولة عن تسديد الرسوم والضرائب وفوائد التخلف عن التسديد التي يجب أن يتحملها حامل البطاقة.
	 }التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	0-11-3-2 ويجوز للسلطات المختصة أن تبلغ الجمعية الضامنة بأن الإجراءات الإدارية أو القانونية المتعلقة بالتزام التسديد قد بدأ اتخاذها. وفي جميع الأحوال، تقوم السلطات المختصة بتبليغ الجمعية الضامنة بالإجراءات التي قد يجري إنهاؤها بعد مهلة السنتين، قبل انتهاء تلك المهلة.
	 }التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	تعليقات على الفقرة 3 المادة 11
	المطالبة لدفع الرسوم والضرائب
	 يجب أن تُدعم المُطالبه للدفع بنسخ من الوثائق ذات الصلة. وفى حالة أن جزء من البضائع يتعرض إلى حالة عدم إنتظام ينبغي على السلطات المختصة تقسيم المطالبة بالتعويض عن دفع الرسوم والضرائب المهربه كما هومشار إليه في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8. بدون عدم الإخلال بأي من الأحكام الوطنية المتعلقة بالحق في الاستئناف، ينبغي للجمعية الضامنة الحصول على دليل بديل على الانتهاء من عملية النقل البري الدولي، وعليها أن تقدم الدليل إلى السلطات المختصة التي أخطرت بعمليات النقل البرى الدولى الغير منتهية.
	 { المرفق 2 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1} 
	4- تقوم الجمعية الضامنة بتسديد المبالغ المطالَب بها في خلال فترة مدتها ثلاثة شهور من تاريخ تقديم المطالبة بالتسديد ضدها.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	مذكرات تفسيرية، للفقرة 4 من المادة11
	0-11-4 إذا طُلب من جمعية ضامنة، وفقاً للإجراء المبين في هذه المادة تسديد المبالغ المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 8 وقصرت عن هذا التسديد في غضون الحد الزمني المقرر بثلاثة شهور كما نصت عليه الاتفاقية، يجوز للسلطات المختصة أن تعتمد على اللوائح الوطنية في المطالبة بتسديد المبالغ المستحقة، لأن الأمر يعني في هذه الحالات تقصيراً في تنفيذ عقد ضمان دخلت فيه الجمعية الضامنة بموجب القانون الدولي. وتنطبق المهلة الزمنية أيضاً في حالة قيام الجمعية الضامنة، عند استلام المطالبة، باستشارة المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 بشأن موقفها تجاه بالمطالبة.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	5- وتعاد المبالغ المسددة إلى الجمعية الضامنة إذا ثبت بصورة مرضية للسلطات المختصة، خلال فترة العامين التالية لتاريخ تقديم مطالبة التسديد ضدها، عدم ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بعملية النقل البري الدولي المعنية. ويجوز تمديد مهلة السنتين وفقاً للتشريع الوطني.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	الفصل الثالث
	نقل البضائع بموجب بطاقة النقل البري الدولي
	(أ)  التصديق على المركبات والحاويات
	المادة 12
	لكي يتسنى الوقوع داخل إطار الفرعين (أ) و(ب) من هذا الفصل، يجب أن تكون كل مركبة برية فيما يتعلق ببنيتها وتجهيزها مستوفية الشروط المبينة في المرفق 2 بهذه الاتفاقية، كما يجب أن تكون مصدقاً عليها وفقاً للإجراء المبين في المرفق 3 بهذه الاتفاقية. وتكون شهادة التصديق عليها متطابقة مع النموذج المستنسخ في المرفق 4.
	تعليق على المادة 12
	شهادة التصديق
	لكي تطابق النموذج الوارد في المرفق 4 يجب أن تكون شهادة التصديق بالشكل ألف 3 منطوية على جزئين.
	}الفقرة 33 من الوثيقة TRANS/GE.30/10، والفقرات 27-30 من الوثيقة TRANS/WP.30/157، والمرفق 6 بالوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/35
	التزويد بشهادة تصديق ولوحة تصديق
	ينبغي أن توضع شهادة تصديق، كما هو منصوص عليه في المرفق 4 بالاتفاقية، على المركبة مقتصرة على مقصورة الشحنة بالمركبة حسب الوصف الوارد في المادة 1 من المرفق 2 بالاتفاقية. وفي حالة نقل شيء قابـل للتفكيك، كما هـو موضـح فـي المرفق 6 في المذكرة التفسيرية 0-1  (ه(، أو حاوية، ينبغي إلصاق لوحة تصديق، كما هو منصوص عليه في المرفق 7، الجزء الثاني من الاتفاقية، على الشيء القابل للتفكيك المصدق عليه أو الحاوية المصدق عليها.
	}الفقرة 38 من الوثيقة TRANS/WP.30/168، والفقرة 17 من الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/39
	المادة 13
	1- لكي يتسنى الوقوع داخل إطار الفرعين (أ) و(ب) من هذا الفصل، يجب أن تكون الحاوية مشيدة حسب الشروط المبينة في الجزء الأول من المرفق 7 كما يجب أن تكون مصدقاً عليها وفقاً للإجراء المبين في الجزء الثاني من ذلك المرفق.
	2- أما الحاويات المصدق عليها لأغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك وفقاً للاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات، عام 1956، أو الاتفاقيات الناشئة عنها المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، أو الاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات، عام 1972، أو أية صكوك دولية قد تلغي أو تعدل هذه الاتفاقية، فسوف تعتبر ممتثلة لأحكام الفقرة 1 أعلاه ويجب قبولها لأغراض النقل بموجب إجراء النقل البري الدولي بدون المزيد من التصديق.
	المادة 14
	1- يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف بصلاحية التصديق على المركبات أو الحاويات البرية التي تستوفي الشروط المبينة في المادتين 12 و13 أعلاه. ومع ذلك ينبغي أن تتجنب الأطراف المتعاقدة تأخير حركة المرور حينما تكون النقائص المكتشفة طفيفة الأهمية ولا تتضمن أية مخاطرة تهريب.
	2- قبل الاستخدام مرة أخرى لأغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك، ينبغي في حالة أية مركبة أو حاوية برية لم تعد تستوفي الشروط التي تبرر التصديق عليها، إما أن يعاد تجديدها إلى حالتها الأصلية، أو تقديمها لإعادة التصديق عليها.
	(ب)  الإجراء لمتعلق بالنقل تحت غطاء بطاقة نقل بري دولي
	المادة 15
	1- لا يجوز طلب وثائق جمركية خاصة فيما يتعلق بالاستيراد المؤقت لمركبة برية أو مجموعة مركبات أو حاوية تحمل بضائع تحت غطاء نظام النقل البري الدولي. كما لا يجوز طلب ضمان عن المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية.
	2- لن تمنع أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أي طرف متعاقد من المطالبة بأن تستوفي لدى مكتب جمارك المقصد، تلك الرسميات التي وضعتها لوائحه الوطنية بغية ضمان إعادة تصدير المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية، بمجرد إنجاز عملية النقل البري الدولي.
	مذكرة تفسيرية للمادة 15
	0-15 ربما تنشأ بعض الصعوبات في حالة مركبات ليست خاضعة للتسجيل، كما هو الحال في بعض البلدان، بشأن المقطورات أو شبه المقطورات، حينما لا تكون الوثائق الجمركية مطلوبة من أجل السماح بالدخول المؤقت. ففي هذه الحالة يكون من الممكن التقيد بالمادة 15 مع تأكيد الحماية الكافية للسلطات الجمركية، وذلك بتسجيل خصائص هذه المركبات (الصنع والأرقام) على المستندين 1 و 2 من بطاقة النقل البري الدولي التي تستعملها البلدان المعنية، وعلى الأرومات المقابلة لها.
	تعليقات على المادة 15
	الوثائق الجمركية
	نظراً لعدم المطالبة بوثيقة أو ضمان عن المركبة، ستعمل لأغراض الفحص تلك المستندات التي فصلت عند نقطة الدخول ونقطة المغادرة. فحدوث تدمير المركبة لا يثير أية مشكلة، في ضوء المادة 41 من الاتفاقية. وفي حالة مجرد اختفاء المركبة يجب اتخاذ إجراءات بموجب القانون الوطني للمطالبة بتعويض من الوكالة الناقلة المبين عنوانها على بطاقة النقل البري الدولي. 
	}الفقرتان 26 و27 من الوثيقة {TRANS/GE.30/10
	الإجراءات الجمركية
	إن لائحة الجماعة الاقتصادية الأوروبية 4151/88 الصادرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 (O.J.L 367، 31.12.1988، الصفحة1) المعنية بإدارة الإجـراءات الجمركية بشأن البضائع المستوردة في أراضي الجماعة، ولائحـة الجمـاعة 1855/89 الصـادرة في 14 حزيران/يونيه 1989، (O.J.L 186، 30.06.1989 ، الصفحة8 ) بشـأن الاستيراد المؤقت لوسائل النقل، لا تغيران الإجراءات الجمركية كما هي مشترطة بموجب اتفاقية النقل البري الدولي، لعام 1975، ولا تتعارضان مع المادة 15 من اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975.
	}الفقرتان 37 و38 من الوثيقة{TRANS/WP.30/131 
	المعاملة الجمركية لوحدات الجرارات القائمة بعمليات النقل البري الدولي
	لتجنب المعاملة المنفصلة بشأن السماح بالدخول المؤقت لوحدة جرار مسجلة في الخارج، ينبغي لحامل بطاقة النقل البري الدولي أن يشير إلى أرقام تسجيل وحدة الجرار على غلاف البطاقة ومستنداتها. ودون الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى لاتفاقية النقل البري الدولي، إذا استعيض عن وحدة الجرار أثناء عملية النقل البري الدولي، فينبغي لحامل البطاقة إدخال التصويبات السليمة عليها، والحصول على تصديق السلطات الجمركية عليها، في خلال المهلة المحددة ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح الوطنية. وينبغي لوحدة الجرار المستعاض عنها، التي لم تعد تقوم بعملية نقل بري دولي، أن تعامل وفقاً للتشريعات الوطنية. }الفقرة 12 من الوثيقة TIRExB/REP/31، الفقرة 25 من الوثيقة {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91. 
	المادة 16
	ينبغي في حالة مركبة برية أو مجموعة مركبات قائمة بإنجاز نقل بري دولي، أن تكون هناك لوحة معدنية مستطيلة الشكل تحمل الحروف المنقوشة "TIR" وتطابق المواصفات المعينة في المرفق 5 بهذه الاتفاقية، ملصقة على مقدمة المركبة أو مجموعة المركبات البرية ولوحة أخرى ملصقة على مؤخرتها. وينبغي وضع اللوحتين في مكان يتيح رؤيتهما بوضوح. ويكون من الممكن نزعهما أو تركيبهما 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
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.16، و دخل حيز النفاذ في 24 حزيران/يونيه 1994{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	تعليق على المادة 16
	الخصائص التقنية للوحات النقل البري الدولي
	يجب أن تكون لوحات النقل البري الدولي لوحات صلبة مطابقة للاشتراطات التقنية المبينة في المادة 16 والمرفق 5 بهذه الاتفاقية. فالأوراق المصمغة ذات الالتصاق الذاتي ليست مقبولة لأغراض الاستعمال كلوحات نقل بري دولي.
	}الفقرة 61 من {TRANS/WP.30/157
	المادة 17
	1- يجوز إصدار بطاقة نقل بري دولي واحدة بشأن كل مركبة أو حاوية برية ومع ذلك يجوز إصدار بطاقة بشأن مجموعة من المركبات أو عدة حاويات محملة على مركبة برية واحدة أو على مجموعة مركبات. وفي هذه الحالة يكون على بيان النقل البري الدولي للبضائع المغطاة ببطاقة النقل البري الدولي أن يدرج في قائمة، على حدة، محتويات كل مركبة في مجموعة المركبات أو كل حاوية.
	مذكرات تفسيرية، للفقرة 1 من المادة17 
	0-17-1 ليس المقصود من النص على إلزام بيان البضائع المغطاة ببطاقة النقل البري الدولي بأن يبين، على حدة، محتويات كل مركبة أو مجموعة مركبات أو كل حاوية من الحاويات، سوى تسهيل التفتيش الجمركي على محتويات كل مركبة أو حاوية. ولذلك لا يجوز تفسير هذا النص بصرامة تجعل كل اختلاف بين المحتويات الفعلية لمركبة أو حاوية وبين محتويات تلك المركبة أو الحاوية كما هي مدرجة في البيان، يعتبر خرقاً لأحكام الاتفاقية.
	 وإذا استطاعت الوكالة الناقلة إقناع السلطات المعنية، رغم هذا الاختلاف، بأن جميع البضائع المدرجة في البيان متوافقة مع مجموع البضائع المشحونة في مجموعة المركبات أو في جميع الحاويات المغطاة ببطاقة النقل البري الدولي، فإن ذلك لا يعتبر عادة خرقاً للمتطلبات الجمركية.
	2- تكون بطاقة النقل البري الدولي صالحة لرحلة واحدة فقط. وتحوي على الأقل عدد المستندات الممكن نزعها اللازمة للنقل البري الدولي المعني.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	مذكرات تفسيرية، للفقرة 2 من المادة 17
	0-17-2 أما في حالة عمليات نقل الأثاث المنزلي، فمن الممكن تطبيق الإجراء المبين في الفقرة 10(ج) من الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، وتكون قائمة المنقولات المعنية موجزة على نحو معقول.
	تعليق على المادة 17
	إصدار بطاقات النقل البري الدولي بشأن القطارات البرية ومجموعات شبه المقطورات الجرارة
	عند مكتب جمارك المغادرة يترك الأمر لحرية تصرف سلطات الجمارك فيما إذا كان من اللازم إصدار بطاقة واحدة أو عدة بطاقات نقل بري دولي بشأن مجموعة مركبات أو عدة حاويات محملة على مركبة برية واحدة أو على مجموعة مركبات، كما هو مبين في المادة 1(ج) و(د) من الاتفاقية. وما أن يتم هذا الإصدار، فلن يسمح، على أية حال، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، بطلب بطاقات نقل بري دولي إضافية عند المكاتب الجمركية الواقعة على الطريق للمرور.
	}الفقرة 26 من الوثيقة {TRANS/WP.30/157
	إصدار بطاقات النقل البري الدولي بشأن حمولة مختلطة تتكوّن من البضائع العاديّة و الأمتعة الضّخمة أو الثّقيلة.
	عند أخذ قرار على عدد بطاقات النقل البري الدولي المطلوبة لشحن حمولة مختلطة تتكوّن من كلا البضائع العاديّة والأمتعة الثّقيلة أو الضّخمة, أنّ مكتب الجمارك للمغادرة سيأخذ في الاعتبار البنود المعيّنة للمادّة 32 التي طبقًا لها، ينبغي أن يحمل غلاف وجميع مستندات بطاقة النقل البري الدولي، المصادقة على "البضائع الضخمة أو الثقيلة". وبما أن التّصديق لم يقدّم طلبًا للسّلع العاديّة المنقولة تحت ختم الجمارك, سيُتَطَلَّب بطاقة نقل بري دولي منفصلة (أو بطاقات النقل البري الدولي) لتغطية نقل البضائع العاديّ .
	}الفقرة 57 من الوثيقةTRANS/WP.30/206 ؛ المرفق 3،{TRANS/WP.30/AC.2/71
	الاستخدام المتزامن لعدّة بطاقات نقل بري دولي
	عند قبول مكتب جمارك المغادرة عدّة بطاقات نقل بري دولي لعملية مرور عابر واحدة، على هذا المكتب أن يشير إلى كلّ أرقام مراجع تلك البطاقات في الإطار”للاستعمال الرّسميّ“و ذلك على كلّ الإيصالات لكلّ بطاقة نقل بري دولي مقبولة.
	}الفقرة 52 من الوثيقةTRANS/WP.30/208 ؛ المرفق 3،{TRANS/WP.30/AC.2/71
	المادة 18
	ربما يستخدم النقل البري الدولي عدة مكاتب جمركية للمغادرة والمقصد، ولكن العدد الإجمالي لهذه المكاتب لن يتجاوز أربعة مكاتب. وقد لا ينبغي تقديم بطاقة النقل البري الدولي إلا إلى المكاتب الجمركية للمغادرة إذا كانت مكاتب المغادرة الجمركية كلها قد قبلت هذه البطاقة
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.10، و دخل حيز النفاذ في 23 أيار/مايو 1989{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	مذكرات تفسيرية للمادة 18
	0-18-1 من الضروري لتسهيل سير عملية النقل البري الدولي، أنه يجب على سلطات الجمارك التابعة لأحد البلدان أن ترفض تعيين مكتب خروج جمركي إليها بمثابة مكتب جمركي للمقصد بالنسبة لعملية نقل مستمرة في طريقها إلى بلد مجاور إذا كان ذلك البلد هو أيضاً طرف متعاقد في هذه الاتفاقية، ما لم تكن هناك ظروف خاصة تبرر الطلب.
	0-18-2 1- يجب أن تكون البضائع مشحونة على نحو يجعل الشحنة المزعم تفريغها عند أول نقطة تفريغ، يمكن إخراجها من المركبة أو الحاوية دون أن يكون من الضروري تفريغ الشحنة أو الشحنات الأخرى من البضائع المقرر تفريغها في نقاط تفريغ أخرى.
	 2- حيث تتضمن عملية نقل التفريغ في أكثر من مكتب واحد، يكون من الضروري أن يجري، بعد تفريغ جزئي وضع تسجيل له في المربع 12 على جميع البيانات الباقية على بطاقة النقل البري الدولي، ويجري في الوقت ذاته وضع تسجيل آخر على المستندات الباقية والأرومات المقابلة لها بما يعني وضع أختام جديدة.
	تعليق على المادة 18
	عدة مكاتب جمركية للمغادرة
	ربما تستخدم عملية مرور عابر أكثر من مكتب جمركي واحد للمغادرة و/أو المقصد في بلد واحد أو عدة بلدان، شريطة ألا يتجاوز مجموع عدد المكاتب الجمركية للمغادرة والمقصد أربعة مكاتب. وفقًا للبند 6 للأحكام بخصوص استعمال بطاقة النقل البري الدولي (الملحق 1 من الاتفاقية، نموذج بطاقة النقل البري الدولي: النّسخة 1، النسخة 2 و الصفحة 3 للغلاف)، و يتطلب لكلّ مكتب جمارك إضافيّ للمغادرة أو المقصد وصلين إضافيين. أما ملء بطاقة النقل البري الدولي حيثما تستخدم عدة مكاتب جمركية للمغادرة، فيجب أن يتم بطريقة تجعل البضائع شحن/إفراغ فيما بعد عند مكاتب مختلفة مــن الواجب إضافتهــا/شطبها في بيان البضائع، ويجب على مكاتب المغادرة/المقصد المصادقة علـى البضائع المشحونة فيما بعد بموجب البند 16. 
	}الفقرة 22 من الوثيقة TRANS/GE.30/55؛ والفقرتين 39-41 من الوثيقة TRANS/WP.30/141؛ المرفق 3 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/31؛ و الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192؛ و الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	امكانيات رفع عدد مراكز الشحن و الإفراغ النّقاط إلى أكثر من أربعة في الحالات الخاصة
	طبقًا للمادّة 18 والبند 5 للأحكام بخصوص استعمال بطاقة النقل البري الدولي (المرفق1)، لن تتجاوز عملية مرور عابر واحدة  أربعة نقاط للشحن و الإفراغ. للزيادة في عدد مكاتب الشحن و الإفراغ  أثناء عملية مرور عابر واحدة، قد تقوم مركبة أو مجموعة مركبات أو حاويات بعدة عمليات مرور عابر متتالية أو في مرّة واحدة، كل منهاّ تحت بطاقة نقل بري دولي منفصلة. لهذه الغاية، قد تُسْتَخْدَم :الخيارات التّالية:
	(1) الاستخدام المتزامن لبطاقتي نقل بري دولي لعمليّة نقل واحدة طبقا للتّعليق على المادّة 28 "احتمال استخدام بطاقتي نقل بري دولي لعمليّة مرور عابر واحدة". قد تتضمّن بطاقة النقل البري الدولي الأوّل إلى حد 4 مكاتب جمارك للمغادرة و المقصد. بعد الإنتهاء و الإفراج عن عملية النقل في مكتب الجمارك الرّابع، قد تفُتِحَ بطاقة نقل بري دولي جديدة و تُسْتَخْدَم لباقي عمليّة النقل.في هذه الحالة، يجب أن يعكس ذلك كتابيا على كلتى بطاقتي النقل البري الدولي . و بالتالي، يصبح آخر مكتب جمارك للمقصد تحت ستار بطاقة النقل البري الدولي الأوّلى، هو مكتب جمارك المغادرة  لبطاقة النقل البري الدولي الثّانية التي قد تتضمّن إلى حد ثلاثة مكاتب جمارك للمقصد. يجب أن تذكر على بطاقة النقل البري الدولي الأوّلى كلّ السّلع المتّجهة إلى مكاتب جمارك المقصد لبطاقة النقل البري الدولي الثّانية، وأنها وجهة مكتب الجمارك الأخير للمقصد. قد يغطّي مثل هذا الإجراء إلى حد سبعة مكاتب جمارك للمغادرة و المقصد. حتى تستوفى الشّروط المذكورة  في المادّة 2 من الاتفاقية، إنّه من الأساسيّ أن تقوم كلتى عمليتي المرور العابر بعبور على الأقلّ مركز حدود واحد. نظر لًوجود بطاقتي نقل بري دولي قد أستعملتا على التّوالي، فضمان دولي واحد يستخدم لتغطيتهما؛ 
	(2) الاستعمال المتزامن لعدّة مركبات برية (مثال، مجموعة مركبات) أو عدّة حاويات. طبقا لأحكام المادّة 17، الفقرة 1 من إتفاقية النقل البري الدولي، قد تُصْدَر لكلّ مركبة برية أو حاوية بطاقة نقل بري دولي منفصلة. تغطّي كلّ بطاقة نقل بري دولي إلى حد أربعة نقاط للشّحن و الإفراغ. ينبغي أن يشير مكتب/مكاتب الجمارك للمغادرة إلى كلّ أرقام المرجع تلك بطاقات النقل البري الدولي في الإطارالمخصص له "للاستعمال الرّسميّ" على جميع المستندات لكلّ بطاقة نقل بري دولي قبلت.
	أيا كانتّ الإمكانية المستخدمة، الشّحنات المزعم تفريغها في نّقاط تفريغ مختلفة يجب أن تُفْصَل عن بعضها البعض، كما هو مشترط في المذكرة التفسيرية 0-18-2، الفقرة 1.
	}الفقرة 28 من الوثيقة TRANS/WP.30/208 و المرفق؛ الفقرة 71 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/71 و المرفق 3{
	تعليق على المذكرة التفسيرية 0-18-2
	إفراغ السّلع
	عبارة "الإفراغ" المشار إليها، و بصفة خاصة، في المذكرة التفسيرية 0-18-2 لا تدلّ بالضّرورة على إزالة السّلع من المركبة أو الوعاء، مثال، الحالات حيث تستمرّ عمليّة النقل في نفس المركبة أو الوعاء بعد أن انتهت عملية المررور العابر. لكنّ، إذا انتهت هذه العملية لشحن جزئي من السّلع و تستمرّ لباقي الشحنة، سوف تخرج هذه الأخيرة من مقصورة الشحن المغلقة أو الوعاء أو، في حالة سلع ثقيلة أو ضخمة، ستُفْصَل عن السّلع الثّقيلة أو الضّخمة المتبقّية التي لها تستمرّ عملية المررور العابر.
	}الفقرة 46 من الوثيقة   TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5؛ الفقرة 26 من الوثيقة {TRANS/WP.30/192
	المادة 19
	يجب تقديم البضائع والمركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية في المكتب الجمركي للمغادرة. وعلى السلطات الجمركية لبلد المغادرة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاقتناعها بصحة بيان البضائع وإما من أجل وضع الأختام الجمركية أو من أجل فحص الأختام الجمركية الموضوعة تحت مسؤولية السلطات الجمركية المذكورة. ويقوم بذلك أشخاص مفوضون حسب الأصول.
	مذكرة تفسيرية للمادة 19
	0-19 يتضمن اشتراط قيام المكتب الجمركي للمغادرة بفحص صحة بيان البضائع ضرورة التحقق على الأقل من أن الخصائص الواردة في بيان البضائع متطابقة مع الخصائص الواردة في وثائق التصدير وفي وثائق النقل أو وثائق تجارية أخرى متعلقة بالبضائع. وقد يكون على المكتب الجمركي للمغادرة أن يقوم أيضاً بفحص البضائع. ويجب عليه أيضاً، قبل وضع الأختام، أن يفحص حالة المركبة أو الحاوية البرية. وفي حالة المركبات أو الحاويات المغطاة بغلاف يجب فحص حالة الأغطية ومرابط تثبيتها، إذ أن هذه التجهيزات ليست مدرجة في شهادة التصديق.
	تعليق على المادة 19
	التفتيش في مكتب المغادرة
	من الضروري لتسهيل عمل نظام النقل البري الدولي أن يكون التفتيش في مكتب المغادرة صارماً وكاملاً، نظراً لأن أداء هذا النظام يعتمد عليه. ويجب منع الحالات التالية بصفة خاصة:
	- الإعلان المزيف عن بضائع بما يسمح بتبديلها ببضائع أخرى أثناء الرحلة (مثلاً تكون الشحنة سجاير ولكن يعلن أنها ورق جدران، ويجري فيما بعد تفريغ السجاير وشحن ورق الجدران).
	- نقل بضائع ليست مدرجة في بيان بطاقة النقل البري الدولي (مثل السجاير والكحول والعقاقير المخدرة والأسلحة). 
	}الفقرة 31 من الوثيقة TRANS/GE.30/AC.2/12، والفقرات 19-21 من الوثيقة {TRANS/GE.30/GRCC/11
	قد يحاول المحتالون تزوير قبول مكتب الجمارك ببلد المغادرة لبطاقة نقل بري دولي صحيحة ولكنها تحمل أختاماً وطوابع جمركية مزورة
	وهذه الممارسات الخاطئة خطرة للغاية، لأنه طبقاً لأحكام اتفاقية النقل البري الدولي، تعتمد السلطات الجمركية في بلدان العبور وبلدان المقصد في العادة على عمليات الفحص التي تجري في مكتب الجمارك ببلد المغادرة.  وبالتالي يضطلع مكتب جمارك الخروج الموجود في بلد المغادرة (أو تضطلع مكاتب جمارك الخروج الموجودة في بلدان المغادرة) بدور حاسم في كشف مثل هذه الأنشطة الاحتيالية وينبغي لـه (أو لها) فحص صحة أختام الجمارك وطوابعها والتحقق، إن أمكن، من أن التفاصيل المذكورة في بيان البضائع الوارد في بطاقة النقل البري الدولي تتفق مع تلك الواردة في الوثائق المصاحبة (مثل إعلان تصدير السلع ورسالة عقد النقل بموجب اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي) والتي يفحصها في العادة مكتب الجمارك ببلد المغادرة. وعند الضرورة، يقوم مكتب جمارك الخروج هذا (أو مكاتب جمارك الخروج هذه) بغير ذلك من عمليات الفحص الجمركية اللازمة فيما يتصل بعملية نقل بري دولي في بلد (أو بلدان) المغادرة.
	}الفقرة 29 من الوثيقة TIRExB/REP/2003/18، و المرفق 3؛ الفقرة 61 من الوثيقة  TRANS/WP.30/AC.2/75 {TRANS/WP.30/AC.2/75/Corr.3 و
	مواصفات أختام الجمارك
	لا تتصدى اتفاقية النقل البري الدولي لمسألة معايير واشتراطات أختام الجمارك. فهي تشترط فقط، كقاعدة عامة، قبول الأطراف المتعاقدة لأختام الجمارك المستعملة من جانب الأطراف المتعاقدة الأخرى. وبالتالي فإن مواصفات أختام الجمارك متروكة لتقدير سلطات الجمارك الوطنية. ومن أجل ضمان فعالية أختام الجمارك، من المستصوب لإدارات الجمارك أن تستخدم أختاماً تستوفي أحدث متطلبات هذا الميدان. وفي هذا الصدد، يسترعى انتباه سلطات الجمارك إلى المتطلبات الدنيا الواردة في المرفق الخاص هاء بالفصل الأول من الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة). وفضلاً عن ذلك، يمكن الرجوع إلى الفصل 6 من المرفق العام بالاتفاقية المذكورة، حسبما أُعدّ تحت رعاية منظمة الجمارك العالمية.
	}الفقرة 67 من الوثيقة TRANS/WP.30/216  و المرفق 2 و TRANS/WP.30/216/Corr.1;  الفقرة 54 من الوثيقة  TRANS/WP.30/AC.2/77  و المرفق 3{
	المادة 20
	يجوز لسلطات الجمارك، فيما يتعلق بالرحلات التي تجري في أراضي بلدها، أن تحدد فترة زمنية قصوى وتطلب من المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاويات، أن تسلك طريقاً معيناً.
	مذكرة تفسيرية للمادة 20
	0-20 في حالة تحديد فترات زمنية قصوى لنقل البضائع داخل أراضيها، يجب على السلطات الجمركية أن تأخذ في اعتبارها بالمثل، ضمن جملة أمور، أية لوائح خاصة تخضع لها الوكالات الناقلة، ولا سيما اللوائح الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة المكفولة لسائقي المركبات البرية. وهناك توصية بألا تمارس هذه السلطات حقها في تعيين طريق إلا إذا اعتبرت ذلك ضرورياً.
	التعليق على المادة 20
	في حالة حدوث خرق للالتزامات المستمدة من المادتين 20 و 39 وتكون العقوبات المالية مطلوبة، فلا يجوز طلبها من الجمعية الضامنة، بل فقط من حامل بطاقة النقل البري الدولي. أو الشخص المسؤول عن هذا الخرق.
	}الفقرة 29 من الوثيقة TRANS/GE.30/AC.2/14، والفقرة 30 من الوثيقة {TRANS/GE.30/39
	المادة 21
	يجب في كل مكتب جمركي على الطريق وفي المكاتب الجمركية للمقصد، تقديم المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية إلى السلطات الجمركية من أجل أغراض المراقبة، مع الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي المتعلقة بها.
	مذكرات تفسيرية للمادة 21
	0-21-1 لا تقيد أحكام هذه المادة حق السلطات الجمركية في فحص جميع أجزاء مركبة ما عدا مقصورة الشحن المغلقة إغلاقاً محكماً. 
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	0-21-2 يجوز لمكتب الدخول الجمركي أن يرد الناقلة إلى مكتب الخروج الجمركي للبلد المجاور، إذا وجد أن ذلك المكتب لم يمنح أي تصريح بشأنها أو إذا لم يكن هذا التصريح ممنوحاً بالشكل الواجب. وفي هذه الحالات يدخل مكتب الدخول الجمركي مذكرة في بطاقة النقل البري الدولي موجهة إلى مكتب الخروج الجمركي المعني.
	0-21-3 إذا حدث أثناء إجراء فحص أن عمدت السلطات الجمركية إلى سحب عينات من البضائع، فإنه يجب على تلك السلطات أن تعد مذكرة تسجل فيها جميع خصائص عينات البضائع المأخوذة على بيان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي.
	التعليق على المادة 21
	إنتهاء عمليّة نقل بري في مكتب الجمارك للخروج ( في الطّريق ) و في مكتب الجمارك للمقصد
	الإنتهاء في الطريق
	أن المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية قد عرضت لأغراض الرقابة على مكتب جمارك الخروج (في الطريق) ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بها.
	الإنتهاء الجزئي
	أن المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية قد عرضت لأغراض الرقابة على مكتب جمارك للمقصد ومعها الشحنة وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بها تّبعتها عملية إفراغ جزئيّ. 
	الإنتهاء النهائي
	أن المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية قد عرضت لأغراض الرقابة على آخر مكتب جمارك للمقصد ومعها الشحنة أو الشحنة المتبقّية في حالة إنتهاء/أو إنتهاءات جزئية سابقة و بطاقة النقل البري الدولي الخاصة بها.
	}الفقرة 26 من الوثيقةTRANS/WP.30/192 ؛ الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	المادة 22
	1- كقاعدة عامة، وفيما عدا أثناء فحص البضائع وفقاً للفقرة 2 من المادة 5 يكون على السلطات الجمركية للمكاتب الجمركية على الطريق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، أن تقبل الأختام الجمركية الصادرة من أطراف أخرى متعاقدة، شريطة أن تكون الأختام سليمة. ومع ذلك يجوز للسلطات الجمركية المذكورة آنفاً أن تضيف أختامها الخاصة إذا كانت متطلبات المراقبة تجعل ذلك ضرورياً.
	2- وسوف تحظى الأختام الجمركية التي قبلها هكذا طرف متعاقد، في أراضي ذلك الطرف، بمزايا نفس الحماية القانونية المضفاة على الأختام الوطنية.
	التعليق على المادة 22
	مواصفات أختام الجمارك
	لا تتصدى اتفاقية النقل البري الدولي لمسألة معايير واشتراطات أختام الجمارك. فهي تشترط فقط، كقاعدة عامة، قبول الأطراف المتعاقدة لأختام الجمارك المستعملة من جانب الأطراف المتعاقدة الأخرى. وبالتالي فإن مواصفات أختام الجمارك متروكة لتقدير سلطات الجمارك الوطنية. ومن أجل ضمان فعالية أختام الجمارك، من المستصوب لإدارات الجمارك أن تستخدم أختاماً تستوفي أحدث متطلبات هذا الميدان. وفي هذا الصدد، يسترعى انتباه سلطات الجمارك إلى المتطلبات الدنيا الواردة في المرفق الخاص هاء بالفصل الأول من الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة). وفضلاً عن ذلك، يمكن الرجوع إلى الفصل 6 من المرفق العام بالاتفاقية المذكورة، حسبما أُعدّ تحت رعاية منظمة الجمارك العالمية.
	}الفقرة 67 من الوثيقة TRANS/WP.30/216  و المرفق 2 و TRANS/WP.30/216/Corr.1;  الفقرة 54 من الوثيقة  TRANS/WP.30/AC.2/77  و المرفق 3{
	المادة 23
	لا يجوز للسلطات الجمركية:
	- أن تشترط فرض حراسة على المركبات البرية أو مجموعة المركبات أو الحاويات المارة فوق أراضي بلدها، على حساب الوكالات الناقلة.
	- أن تشترط إجراء فحص في الطريق على المركبات البرية أو مجموعة المركبات أو الحاويات وشحناتها، 
	إلا في حالات خاصة.
	تعليق على المادة 23
	حراسة المركبات البرية
	تشير المادة 23 ضمناً إلى جواز فرض حراسة في ظروف استثنائية فقط إذا تعذر ضمان الامتثال لقانون الجمارك بطرق أخرى. وينبغي أن يستند أي قرار بشأن الحراسة إلى تحليل للمخاطر. وبوجه خاص، ينبغي للسلطات الجمركية أن تحلل خطر عدم قيام متعهد النقل بتقديم المركبة أو المركبات البرية مع البضائع إلى مكتب جمارك المقصد أو الخروج (العابر) وخطر التداول الحر للبضائع بصورة غير شرعية. فإن فعلت ذلك، توصى السلطات الجمركية بتقييم عدة عوامل، منها العوامل التالية (دون التزام بترتيب معين):
	 معلومات عن المخالفات الجمركية التي ارتكبها حامل بطاقة النقل البري الدولي، وكذلك عن سوابق سحبه رخصته أو استبعاده من إجراءات النقل البري الدولي؛
	 معلومات عن سمعة متعهد النقل؛
	 مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير المعرض للخطر؛
	 منشأ البضائع وخط سيرها.
	ووفقاً للمذكرة التفسيرية. 0-1 (و) ينبغي أن تقتصر قيمة رسوم الحراسة على التكلفة التقديرية للخدمات المقدمة، وأن لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات المحلية أو ضريبة على الواردات أو الصادرات لأغراض جبائية.
	}الفقرة 26 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/240؛ الفقرة 27 من الوثيقة {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97.
	المادة 24
	إذا قامت السلطات الجمركية بإجراء فحص على شحنة مركبة برية أو مجموعة مركبات أو حاوية أثناء سير الرحلة أو عند مكتب جمركي على الطريق، يكون على تلك السلطات أن تسجيل، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي المستعملة في بلدها، وعلى الأرومات المقابلة لها، وعلى المستندات الباقية في البطاقة، تفاصيل الأختام الجديدة، التي وضعت والضوابط التي أجريت.
	المادة 25
	إذا حدث كسر الأختام الجمركية على الطريق في ظروف مختلفة عن الظروف المنصوص عليها في المادتين 24 و 35 أو إذا حدث لأي من البضائع تدمير أو إتلاف دون كسر تلك الأختام، يجوز تطبيق الإجراء المبين في المرفق الأول بهذه الاتفاقية فيما يتعلق باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، دون إخلال بالتطبيق المحتمل لأحكام القانون الوطني. وينبغي استكمال التقرير الموثق الوارد في هذه البطاقة.
	المادة 26
	1- حينما يكون النقل بموجب بطاقة نقل بري دولي قد حدث جزئياً في أراضي دولة ليست طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية، يجب وقف النقل البري الدولي مؤقتاً أثناء ذلك الجزء من الرحلة. وفي تلك الحالة يكون على السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الذي ستستمر الرحلة على أراضيه، أن تقبل بطاقة النقل البري الدولي من أجل استئناف النقل البري الدولي، شريطة أن تكون الأختام الجمركية و/أو العلامات المميزة قد ظلت سليمة. إذا لم تبق الأختام الجمركية سليمةً، يمكن أن تقبل السّلطات الجمركيّة بطاقة النقل البري الدولي لاستئناف عملية النقل البري طبقا لأحكام المادّة 25.
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002(
	(التعديل ECE/TRANS/17/Amend.24، ودخل حيز النفاذ في 12 أيلول/سبتمبر 2004{
	2- وسوف ينطبق ذلك ذاته إذا حدث في جزء من الرحلة أن حامل بطاقة النقل البري الدولي لم يستعمل البطاقة في أراضي طرف متعاقد وذلك بسبب وجود إجراءات مرور جمركي عابر مبسطة، أو حينما يكون استعمال نظام مرور جمركي عابر ليس ضرورياً.
	3- وفي مثل هذه الحالات سوف تعتبر المكاتب الجمركية حيث يجري وقف أو استئناف النقل البري الدولي، بمثابة مكاتب خروج جمركية على الطريق، ومكاتب دخول جمركية على الطريق، على التوالي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	تعليق على المادة 26
	تعليق عملية نقل بري في بلد طرف متعاقد حيث لا وجود لجمعيّة ضّامنة 
	كما تنطبق أيضًا المادّة 26 على الأطراف المتعاقدة  حيث لا وجود لجمعيّة ضّامنة موافق عليها و بالتالي، تكن أحكام الإتفاقية غير سارية المفعول، وفقًا للمادّة 3، الفقرة ( ب) .سوف تنشأ الجنة الإدارية للنقل البري الدولي و المجلس التنفيذي قائمة لمثل هؤلاء الأطراف المتعاقدة على أساس الوثائق المودعة لدى المجلس التنفيذي من قبل الأطراف المتعاقدة كما هو مدرج في الجزء الأول من الملحق 9 من إتفاقية النقل البري الدولي. .
	}الفقرتان 59 و 60 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/63 و المرفق 3{
	استعمال أحكام الإتفاقية في حالة القيام بجزء من الرحلة على ما غير البرّ
	وفقا للمادة 2 من الإتفاقية، يمكن استخدام وسائل النقل الأخرى (السكك الحديدية، الطرق المائية الداخلية) في جزء من الرحلة، بين ابتدائها و انتهائها، طالما يجرى عبر الطريق. كما يمكن لصاحب بطاقة النقل البري الدولي في حالة القيام بجزء من الرحلة على ما غير البر:
	- يطلب من السلطات الجمركية تعليق عملية المرور العابر وفقا لأحكام المادة 26، الفقرة 2 من الاتفاقية حتي يمكن إستئناف عملية المرور العابر، يجب وجود الخدمات الجمركية و الرقابة الجمركية عند انتهاء الجزء الذي على ما غير البر. و في حالة تداول كامل الرحلة داخل بلد المغادرة على ما غير البر، يمكن إبتداء عملية النقل البري الدولي وتصديق انهائها فورا في مكتب جمارك المغادرة بسحب الآصالات رقم 1 و رقم 2 من بطاقة النقل البري الدولي. و بالتالي و تحت هذه الظروف، لن يقدم أي ضمان لما تبقى من الرحلة داخل نفس البلد. كذلك، و وفقا لأحكام المادة 26 من الاتفاقية، يمكن إستأناف عملية النقل البري الدولي عند نهاية الجزء الذي على ما غير البر في مكتب جمارك طرف متعاقد آخر. 
	- أن يستخدم إجراء النقل البري الدولي. لكن، في هذه الحالة، يجب على صاحب البطاقة أن يأخذ في الاعتبارأن عملية النقل البري الدولي في بلد ما، لن تجرى إلا في حالة ضمان السلطات الجمركية القومية حسن معاملة بطاقة النقل البري الدولي عند النقاط التالية (كساري المفعول): الدخول (على الطريق)، المغادرة (على الطريق) و المقصد. 
	} الفقرة 64 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/67 و المرفق 4{
	المادة 27
	رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص المادة 18 يجوز أن يحل مكتب جمركي آخر للمقصد محل مكتب جمركي للمقصد مبين في الأصل.
	المادة 28
	1- تشهد السلطات الجمركية بانتهاء عملية النقل البري الدولي دون تأخير. ويمكن أن تصدر شهادة انتهاء عملية النقل البري الدولي دون تحفظات أو بتحفظات: وإذا كانت شهادة الانتهاء مصحوبة بتحفظ يكون هذا التحفظ بسبب وقائع ترتبط بعملية النقل البري الدولي ذاتها. وتبين هذه الوقائع بوضوح في بطاقة النقل البري الدولي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	2- إذا وضعت البضائع تحت نظام آخر للإجراءات الجمركية أو نظام آخر للرقابة الجمركية، لا تعزى أي مخالفة ترتكب بمقتضى هذا الإجراء الجمركية الآخر أو نظام الرقابة الجمركية إلى حامل بطاقة النقل البري الدولي بصفته هذه، أو لأي شخص يتصرف نيابة عنه". 
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	مذكرة تفسيرية للمادة 28
	0-28-1 يجب أن يكون استعمال بطاقة النقل البري الدولي مقتصراً على المهمة المقصود منها أن تغطيها، وهي عملية النقل. ويجب عدم استعمال هذه البطاقة، مثلاً لتغطية تخزين البضائع الخاضعة للمراقبة الجمركية عند المقصد.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	0-28-2 تنص هذه المادة على أن إنهاء عملية ما من عمليات النقل البحري الدولي يجب أن يكون مرهوناً بإخضاع البضائع لنظام آخر للإجراءات الجمركية أو نظام آخر للرقابة الجمركية. ويشمل هذا تخليص البضائع للاستخدام الداخلي (إما بالكامل أو بشروط)، أو النقل عبر الحدود إلى بلد ثالث (التصدير) أو إلى منطقة حرة، أو تخزين البضائع في مكان توافق عليه سلطات الجمارك انتظاراً للإعلان عن إجراء آخر.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	تعليق على المادة 28
	إعادة بطاقات النقل البري الدولي
	يجب التشديد على أن إعادة هذه البطاقة فورا لصاحبها أو أي شخص ينوبهً، سواء أنهت بتحفظات أو بدون تحفظات، واجب أساسي على المكتب الجمركي للمقصد. فذلك لا يقتصر على تسهيل الفحص الذي تقوما به المنظمة الدولية والجمعية التي أصدرت البطاقة كما أشير إليه في المادة 6، بل أيضاً يمكن الاتحاد من إصدار بطاقة جديدة إلى الوكالة الناقلة عند إعادة البطاقة. أما عدد البطاقات المستعملة في أية مرة واحدة، فهو محدود.
	}الفقرة 33 من الوثيقة TRANS/GE.30/AC.2/12، والفقرتان 24 و25 من الوثيقة  TRANS/GE.30/GRCC/11؛ الفقرة 26 من الوثيقةTRANS/WP.30/192 ؛ الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق  5{
	إمكانية استعمال بطاقتين للنقل البري الدولي
	يحدث أحياناً أن يكون عدد الصحائف في بطاقة النقل البري الدولي ليس كافياً لإنجاز عملية نقل بري دولي كاملة. وفي هذه الحالات يجب إنجاز عملية النقل البري الدولي الأولى وفقاً للمادتين 27 و28 من الاتفاقية، ويجب استعمال بطاقة نقل جديدة التي لابد أن تقبل من نفس مكتب الجمارك الذي صدق على إنتهاء عملية النقل البري الدولي السابقة و المستعملة لباقي العملية.  لا بد أن يبين ذلك علي كلى بطاقتي النقل البري الدولي. 
	}الفقرة 21 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/23؛ الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192 ؛ الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	 تم حذف التعليق على الإجراءات السّارية المفعول بعد إنتهاء عمليّة نقل بري دولي }الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192 ؛ الفقرة 31 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105 {
	إنتهاء عملية نقل بري دولي
	1- في الحالات التي قد صُدِّقَْ على إنتهاء عملية نقل بري دولي بدون تحفظات، ينبغي على السّلطات الجمركيّة الّتي تعلن أنه قد وقع الحصول على شهادة الإنتهاء إحتيالا أو بطرق غير شرعية أن تشير في إخطارها لعدم الإفراج  و/أو الطّلب للدّفعة أسبابها لإعلان هذا الإنهاء إحتيالي أو غير شرعي.
	2- لا ينبغي أن تّصدق السّلطات الجمركيّة على إنتهاء عمليّات النقل البري الدولي التي تسند لها تحفظات معتادة غير محددة، دون إعطاء الأسباب. ذلك بغية تجنّب متطلبات المادّة 10، الفقرة 1 و المادّة 11، الفقرة 1 لا غير.
	}الفقرة 25 من الوثيقة TRANS/GE.30/AC.2/12، والفقرة 12 من الوثيقة TRANS/GE.30/GRCC/11؛ الفقرة 26 من الوثيقةTRANS/WP.30/192 ؛ الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59  و المرفق  5{
	إبداء التحفظات
	ينبغي على السّلطات الجمركيّة أنّ تشير بكل وضوح إلى أي تحفظات إزاء إنتهاء عمليّة نقل بري دولي، كما ينبغي أن تبيّن وجود التحفظات في الإطار 27 من الوصل رقم 2 لبطاقة النقل البري الدولي بوضع "آر" تحت البند رقم 5 على المستند رقم 2 لبطاقة النقل البري الدولي مع إتمام تقرير بطاقة النقل البري الدولي المصدّق عليه، إذا أستوجب الأمر. 
	}الفقرة 12 من الوثيقة TRANS/GE.30/8 ؛ الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192 ؛ الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59  و المرفق 5{
	الأشكال البديلة التي تعتبر إثباتاً لإنتهاء عملية نقل بري دولي
	بغية إنشاء أشكال بديلة لإثباةً إنتهاء عملية نقل بري دولي، هناك توصية مقدمة إلى السلطات الجمركية بأن تقبل، بصفة استثنائية، كدليل على إثبات صحة الإفراج عن بطاقات النقل البري الدولي، تمد المعلومات التّالية على سبيل المثال، إستجابتا لتسائلاتهم:
	- أيّ شهادة رسميّة أو تأكيد إنتهاء عمليّة النقل البري الدولي تحت غطّاء نفس عمليّة نقل بري دولي أجرت من قبل طرف متعاقد آخر و تلت هذه عمليّة النقل البري الدولي المعنية أو تأكيد إنتقال السّلع إلى إجراء جمركي آخر أو نظام رّقابة جمركيّة آخر، على سبيل المثال تحويل أغراض للإستعمال المنزليّ؛
	- القسيمة رقم 1 أو رقم 2 مختومة من قبل هذا الطّرف المتعاقد أو نّسخة منها تمدها المنظمة الدولية كما تشير لذلك المادة 6 من الإتفاقية إثباتا لأنها نسخة مطابقة للأصل.
	}الفقرة 38 من الوثيقة TRANS/WP.30/159؛ الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192 و الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	إجراءات محسنة لاستخدام بطاقات النقل البري الدولي من جانب الهيئات المتعهدة بالنقل
	قد يحدث لدى بعض الأطراف المتعاقدة ألا يكون للهيئة المتعهدة بالنقل صلات مباشرة مع الموظفين المختصين في مكتب جمارك بلد المقصد قبل أن يبدأ المرسل إليه أو وكلاؤه بالإجراءات الجمركية الضرورية لتخليص البضائع من أجل الاستهلاك المحلي أو وضعها تحت أي نظام آخر للمراقبة الجمركية في وقت لاحق لعملية النقل البري الدولي. وكي تتمكن الهيئة المتعهدة بالنقل، أو السائق الذي يعمل لحسابها، من التحقق من أن السلطات الجمركية المختصة قد أنهت حسب الأصول عملية النقل البري الدولي، يحق للهيئة المتعهدة بالنقل، أو للسائق الذي يعمل لحسابها، إذا رغبت في ذلك، أن تحتفظ ببطاقة النقل البري الدولي وألا تُعطي المرسل إليه أو وكلائه سوى نسخة من الورقة الصفراء رقم 1/رقم 2 (غير المخصصة للسلطات الجمركية) من بطاقة النقل البري الدولي، وكذلك أية وثيقة أخرى مطلوبة. وعند نهاية عملية التخليص الجمركي للبضائع المعدة للاستهلاك المحلي أو لوضعها تحت أي نظام آخر للمراقبة الجمركية، ينبغي أن يكون من حق الهيئة المتعهدة بالنقل، أو السائق الذي يعمل لحسابه، أن تتقدم شخصياً لدى المسؤول الجمركي المختص من أجل الحصول على شهادة بانتهاء عملية النقل البري الدولي
	(ج)  الأحكام المتعلقة بالبضائع الثقيلة أو الضخمة
	المادة 29
	1- لا تنطبق أحكام هذا الفرع إلا على نقل البضائع الثقيلة أو الضخمة كما هي موضحة في الفقرة الفرعية (ع) من المادة 1 من هذه الاتفاقية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	2- وفي حالة انطباق أحكام هذا الفرع، يجوز نقل البضائع الثقيلة أو الضخمة بواسطة مركبات أو حاويات غير مسدودة إذا قررت ذلك السلطات عند المكتب الجمركي للمغادرة.
	3- ولا تنطبق أحكام هذا الفرع إلا إذا كان في رأي تلك السلطات أن البضائع الثقيلة أو الضخمة المنقولة والأشياء الإضافية المنقولة معها، يمكن تمييزها بسهولة بالرجوع إلى الأوصاف المبينة، أو يمكن تقديمها مع الأختام الجمركية و/أو العلامات المميزة، وذلك لكي يتسنى منع أي تبديل أو إزالة للبضائع دون أن يكون ذلك واضحاً للعيان.
	مذكرة تفسيرية للمادة 29
	0-29 لا تطلب شهادة تصديق عن المركبات أو الحاويات البرية الناقلة بضائع ثقيلة أو ضخمة. ومع ذلك تكون مسؤولية المكتب الجمركي للمغادرة أن يتأكد من استيفاء الشروط الأخرى المبينة في هذه المادة بشأن هذا النوع من عملية النقل. وعلى المكاتب الجمركية لأطراف أخرى متعاقدة أن تقبل قرار المكتب الجمركـي للمغادرة إلا إذا كان في رأيها أنه متناقض بوضوح مع أحكام المادة 29.
	تعليق على المادة 29
	المركبات البرية المعتبرة كبضائع ضخمة أو ثقيلة
	في حالة اعتبرت مركبات برية أو مركبات خاصّة نفسها سلع ثقيلة أو ضخمة و هي تكن تشحن سّلع ثّقيلة أو ضّخمة و تكن كل من المركبات و السّلع مستوفية في نفس الوقت الشروط المذكورة في الفصل الثالث (ج) من الاتفاقية، فلا حاجة إلا لبطاقة نقل بري دولي واحدة، يحمل غلافها وجميع مستنداتها المصادقة على الشروط المشار إليه في المادّة 32 من الاتفاقية. إن كانت مثل هذه المركبات تحمل سّلع عاديّة في مقصورة الشحن أو في الأوعية، يجب أولا على المركبة أو الأوعية أن تستوفي الشروط المبينة في الفصل الثالث (أ)، كما يجب ختم الأوعية أو مقصورة الشحن.
	تطبق أحكام المادّة 3 (أ) (3) من الاتفاقية في حالة تصديّر مركبات برية أو مركبات خاصّة من البلد حيث كان مكتب الجمارك للمغادرة  إلى بلد آخر حيث يكون مكتب الجمارك للمقصد. في هذه الحالة، تشير أحكام المادّة 15 من الاتفاقية إلى ان الإستيراد المؤقّت لمركبة برية غير ساري المفعول. و لهذا، فالوثائق الجمركية بخصوص الإستيراد المؤقّت لمثل هذه المركبات لن ُتَطَلَّب.
	}الفقرة 61 و 62 من الوثيقة  TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 6؛ الفقرة 39 و40 من الوثيقة 65TRANS/WP.30/AC.2/ والمرفق 2؛ الفقرة 72 من الوثيقة 200/{TRANS/WP.30
	نقل الماشية
	يجب تطبيق أحكام المادة 29 من الاتفاقية بشأن نقل البضائع الثقيلة أو الضخمة على نقل الماشية.
	}الفقرة 30 من الوثيقة{TRANS/GE.30/AC.2/21
	المادة 30
	تنطبق جميع أحكام هذه الاتفاقية على نقل البضائع الثقيلة أو الضخمة بموجب نظام النقل البري الدولي، فيما عدا تلك الحالات التي استثنتها الأحكام الخاصة لهذا الفرع.
	المادة 31
	لا تقتصر مسؤولية الجمعية الضامنة على شمول البضائع المدرجة في بطاقة النقل البري الدولي، بل تشمل أيضاً أية بضائع موجودة على منصة الشحن أو بين البضائع المدرجة في هذه البطاقة، حتى ولو لم تكن البضائع المعنية مدرجة في البطاقة.
	المادة 32
	ينبغي أن يحمل غلاف وجميع مستندات بطاقة النقل البري الدولي، المصادقة على "البضائع الضخمة أو الثقيلة"، بحروف بارزة باللغة الإنكليزية أو الفرنسية.
	تعليق على المادة 32
	إصدار بطاقات النقل البري الدولي لحمولة مختلطة تتكوّن من سّلع عاديّة و سّلع ثّقيلة أو ضّخمة
	عند أخذ قرار على عدد بطاقات النقل البري الدولي المطلوبة لشحن حمولة مختلطة تتكوّن من كلا السّلع العاديّة و السّلع الثّقيلة أو الضّخمة، سيأخذ مكتب الجمارك للمغادرة في الاعتبار أحكام المادّة 32 التي طبقا لها، لشحن السّلع الثّقيلة أو الضّخمة الغطاء سيحمّل غلاف بطاقة النقل و كلّ إيصالاتها التّأييد "سّلع ثّقيلة أو ضّخمة". بما أن هذا التّأييد لا ينطبق على السّلع العاديّة المنقولة تحت ختم جمركي، بطاقة نقل بري دولي منفصلة ( أو بطاقات نقل بري دولي) تُتَطَلَّب لتغطية شحن السّلع العاديّة .
	}الوثيقةTRANS/WP.30/AC.2/71 ، و المرفق 3؛ الفقرة 57 من الوثيقة{TRANS/WP.30/206 
	المادة 33
	يجوز لسلطات المكتب الجمركي للمغادرة أن تطلب قوائم تعبئة البضائع أو صورها الفوتوغرافية أو رسوماتها أو ما شابه ذلك، مما يكون ضرورياً لتمييز البضائع المنقولة، لكي تضيفها إلى بطاقة النقل البري الدولي. وفي هذه الحالة يكون على تلك السلطات أن تصادق على هذه الوثائق تلصق نسخة منها على الصفحة الداخلية من غلاف البطاقة وأن تتضمن جميع بيانات بطاقة النقل البري الدولي إشارة إلى هذه الوثائق.
	المادة 34
	يجب على السلطات في المكاتب الجمركية الواقعة على الطريق لكل من الأطراف المتعاقدة، أن تقبل الأختام الجمركية و/أو العلامات المميزة التي وضعتها السلطات المختصة التابعة لأطراف متعاقدة أخرى. ومع ذلك يجوز لها وضع أختام إضافية و/أو علامات مميزة أخرى، وعليها أن تسجل تفاصيل الأختام الجديدة و/أو العلامات المميزة، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي المستعملة في بلدها، وعلى الأرومات المقابلة لها وعلى المستندات الباقية من هذه البطاقة.
	المادة 35
	إذا كانت السلطات الجمركية القائمة بإجراء فحص على الشحنة في مكتب جمركي على الطريق أو أثناء سير الرحلة، ملزمة بكسر الأختام و/أو إزالة العلامات المميزة، يكون عليها أن تسجل الأختام الجديدة و/أو العلامات المميزة، على مستندات بطاقة النقل البري الدولي المستعملة في بلدها، وعلى الأرومات المقابلة لها وعلى المستندات الباقية في هذه البطاقة.
	الفصل الرابع
	المخالفات
	المادة 36
	إن أي انتهاك لأحكام هذه الاتفاقية، فعل يجعل المنتهك معرضاً، في البلد حيث أرتكب الانتهاك، إلى العقوبات التي يفرضها قانون ذلك البلد.
	المادة 37
	إذا لم يكن من الممكن إثبات في أي أرض ارتكبت مخالفة، فسوف تعتبر أنها ارتكبت في أرض الطرف المتعاقد حيث حدث اكتشافها.
	المادة 38
	1- سيكون لكل من الأطراف المتعاقدة الحق في أن تستبعد مؤقتاً أو بصفة دائمة من أعمال تنفيذ هذه الاتفاقية، أي شخص مذنب بجريمة خطيرة ضد القوانين أو اللوائح الجمركية المطبقة على النقل الدولي للبضائع.
	مذكرة تفسيرية للفقرة 1 من المادة 38
	0-38-1 وقع حذف هذه المذكرة التفسيرية. 
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.23، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003{
	2- وسيجري إبلاغ هذا الاستبعاد، في غضون أسبوع، إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي يكون الشخص المعني مستقراً أو مقيماً على أرضه، وإلى الجمعية أو الجمعيات القائمة في البلد أو الأرض الجمركية حيث ارتكبت الجريمة، والى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، ودخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	مذكرة تفسيرية للفقرة 2 من المادة 38
	0-38-2 وقع حذف هذه المذكرة التفسيرية. 
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، ودخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	تعليق على المادة 38
	التّعاون بين السلطات المختصة
	فيما يخصّ تصريح شخص لاستغلال بطاقات النقل البري الدولي وفقا للمرفق 9، الجزء الثاني من الاتفاقية، ينبغي على السلطات المختصة للطّرف المتعاقد حيث يكون الشّخص المعنيّ مقيمًا أو قاطنا أن تأخذ في الاعتبار أيّ معلومات مخطرة من قبل طرف متعاقد آخر وفقًا للمادّة 38، الفقرة 2 عن إرتكابه لجنح خطيرة أو مكرّرة  لقانون الجمارك. لهذا، للسّماح بالتّفكير الكفء للحالة من قبل الطّرف المتعاقد حيث يكون الشّخص المعنيّ مقيمًا أو قاطنا، ينبغي أن يحتوي هذا الإخطار على أكثر ما يمكن من التفاصيل.
	}الفقرة 76 من الوثيقة TRANS/WP.30/196؛ الفقرة 68 من الوثيقة TRANS/WP.30/200؛ الفقرة 63 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/67 و المرفق 3{
	استبعاد متعهد نقل محلّيّ من إجراء النقل البري الدولي
	لكي يستبعد من نظام النقل البري الدولي متعهد نقل قوميّ إرتكب جنحة خطيرة  إزاء قوانين الجمارك على أرض البلد حيث يكون مقيما أو قاطنا، هناك توصية مقدمة إلى السّلطات الجمركيّة باستخدام بنود المادّة 6، الفقرة 4 و الملحق 9، الجزء الثاني، الفقرة 1 (د) بدلاً عن أحكام المادّة 38، الفقرة 1 .
	}الفقرة 77 من الوثيقة TRANS/WP.30/196؛ الفقرة 68 من الوثيقة TRANS/WP.30/200؛ الفقرة 63 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/67 و المرفق 3{
	المادة 39
	في حالة قبول عمليات النقل البري الدولي باعتبارها سليمة من النواحي الأخرى:
	1- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تتغاضى عن التناقضات الطفيفة في مراعاة الحدود الزمنية أو المسالك المقررة.
	2- وبالمثل في حالة تناقضات بين تفاصيل خصائص البضائع المبينة على بيان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي وبين المحتويات الحقيقية لمركبة برية أو مجموعة مركبات أو حاوية، فهي لن تعتبر انتهاكات للاتفاقية ارتكبها حامل هذه البطاقة، إذا جرى تقديم أدلة تقنع السلطات المختصة بأن هذه التناقضات لم تكن ناجمة عن أخطاء مرتكبة عن علم أو عن طريق الإهمال في وقت شحن البضائع أو تفريغها أو في وقت إعداد ذلك البيان.
	مذكرة تفسيرية للمادة 39
	0-39 أما التعبير "أخطاء مرتكبة عن طريق الإهمال"، فينبغي أن يؤخذ على أنه يعني الأفعال التي مع أنها لم ترتكب عن عمد وعلم تام بالحقائق، قد نجمت عن تقصير في اتخاذ خطوات معقولة ولازمة لضمان صحة الحقائق في أية حالة خاصة.
	المادة 40
	لا يجوز للإدارات الجمركية التابعة لبلدان المغادرة وبلدان المقصد أن تعتبر حامل بطاقة النقل البري الدولي مسؤولاً عن التناقضات التي قد تكتشف في هذه البلدان، في حين أن هذه التناقضات ترجع في الواقع إلى إجراءات جمركية سبقت أو أعقبت النقل البري الدولي لم يكن حامل البطاقة ضالعاً فيها.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	المادة 41
	في حالة إثبات يقنع السلطات الجمركية بأن البضائع المبينة بالتفصيل على بطاقة النقل البري الدولي، قد حدث تدميرها أو فقدانها بحيث يتعذر استردادها أو بسبب حادث أو قوة قاهرة أو أنها ناقصة بحكم طبيعتها، يجوز التنازل عن تسديد الرسوم والضرائب المستحقة عادة.
	المادة 42
	عند استلام طلب من طرف متعاقد يرجو فيه إبداء الأسباب الملائمة، يكون على السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة المعنية في عملية نقل بري أن تزود ذلك الطرف المتعاقد بجميع المعلومات المتاحة اللازمة لتنفيذ أحكام المواد 39 و40 و41 أعلاه.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002{
	تعليق على المادة 42
	التعاون بين السلطات الجمركية
	غالباً ما يكون من الصعب على السلطات الجمركية، في حالة عدم الإفراج عن بطاقات النقل البري الدولي، أن تقرر رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير المستحقة للمطالبة بها، نظراً لأن وصف البضائع في البطاقة غالباً ما يكون غامضاً جداً وقيمتها ليست مبينة. ولذلك غالباً ما يطلب إلى المكتب الجمركي للمغادرة تقديم معلومات إضافية عن البضائع المشحونة. وفي هذه الحالات يكون من المهم وجود تعاون وثيق وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة التابعة لجميع الأطراف المتعاقدة، إذ ليس هناك سوى الامتثال التام لأحكام المادتين 42 و 50 ما يمكن أن يضمن الأداء الفعال لنظام المرور العابر للنقل البري الدولي.
	}الفقرتان 39 و40 من الوثيقة {TRANS/WP.30/131
	المادة 42 مكررة
	على السلطات المختصة أن تعمل، بالتعاون الوثيق مع الجمعيات، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستعمال الصحيح لبطاقات النقل البري الدولي. وقد تتخذ لهذا الغرض التدابير الملائمة للمراقبة الوطنية والدولية. ويجب على الفور إبلاغ تدابير المراقبة الوطنية إلى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي الذي سيفحص مطابقتها مع أحكام الاتفاقية. أما تدابير المراقبة الدولية فسوف تعتمدها اللجنة الإدارية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، ودخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	المادة 42 ثالثاً
	توفر السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة، حسب الاقتضاء، للرابطات المعتمدة، المعلومات التي تحتاج إليها للوفاء بالتعهد الملتزم به وفقاً للمادة 1(و)`3` من الجزء الأول من المرفق 9.
	يحدد المرفق 10 المعلومات الواجب توفيرها في حالات بعينها.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.27، ودخل حيز النفاذ في 12 آب/أغسطس 2006{
	الفصل الخامس
	المذكرات التفسيرية
	المادة 43
	تفسر المذكرات التفسيرية الواردة في المرفقين 6 و7 بالجزء الثالث، بعض أحكام هذه الاتفاقية ومرفقاتها. وتصف أيضاً ممارسات معينة موصى بها.
	الفصل السادس
	أحكام متفرقة
	المادة 44
	يجب على كل طرف متعاقد أن يزود الجمعيات الضامنة المعنية بتسهيلات تتيح ما يلي:
	(أ) تحويل العملة اللازمة للمبالغ التي تطالب بها سلطات الأطراف المتعاقدة، بمقتضى أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية،
	(ب) وتحويل العملة اللازمة لتسديد تكاليف نماذج بطاقة النقل البري الدولي، المرسلة إلى الجمعيات الضامنة من الجمعيات الأجنبية المقابلة لها أو من المنظمات الدولية.
	المادة 45
	يجب على كل طرف متعاقد أن يعمل على نشر قائمة بالمكاتب الجمركية للمغادرة، والمكاتب الجمركية الواقعة على الطريق، والمكاتب الجمركية للمقصد، التي صادقت عليها هذه الأطراف لتقوم بإنجاز عمليات النقل البري الدولي. وعلى الأطراف المتعاقدة ذات الأراضي المتجاورة أن تتشاور مع بعضها البعض بغية الاتفاق على المكاتب الحدودية المقابلة وعلى الساعات التي تكون فيها مفتوحة.
	مذكرة تفسيرية للمادة 45
	0-45 توصي هذه المادة الأطراف المتعاقدة بأن تجعل أكبر عدد ممكن من المكاتب الجمركية، سواء داخل الأرض أو على الحدود، متاحاً للتعامل مع عمليات النقل البري الدولي.
	المادة 46
	1- لا يجوز فرض رسوم مقابل الخدمات الجمركية المتعلقة بالعمليات الجمركية المذكورة في هذه الاتفاقية، إلا إذا كانت هناك شروط بشأن الأيام أو على الأوقات أو الأماكن المختلفة عن تلك المعينة عادة لمثل هذه العمليات.
	2- على الأطراف المتعاقدة أن تعمل إلى أكمل مدى ممكن على ترتيب تسهيلات في المكاتب الجمركية، لصالح العمليات الجمركية المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف.
	تعليق على المادة 46
	تكاليف الفحوصات الجمركية عند طّلبها من متعهد النقل:
	أيّ تكاليف متعلّقة بتدخل الجمارك تلبيتا لطّلب متعهد النقل، كما هو مطروح في التّعليق على المادّة 5 من اتفاقية النقل البري الدولي، سوف يتكفلها هذا الأخير.
	}الفقرة 66 و 67 من الوثيقة TRANS/WP.30/196 و المرفق 3؛ الفقرة 63 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/63 و المرفق 3{
	المادة 47
	1- لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق القيود والضوابط المفروضة بموجب اللوائح الوطنية على أساس المبادئ الأخلاقية العامة أو الأمن العام أو الإصحاح أو الصحة العامة أو لأسباب بيطرية أو أمراض نباتية، كما لا تحول دون فرض رسوم مستحقة بموجب مثل هذه اللوائح.
	2- ولا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق أحكام أخرى سواء وطنية أو دولية تحكم النقل.
	تعليق على المادة 47
	التّسهيل التّجاريّ و الفحصات الجمركية
	اتفاقية النقل البري الدولي هي اتفاقية جمركية استهدفت نظام المرور العابر الجمركي. هدف المادّة 47 هو السّماح باُسْتَخْدَام قيود وفحصات جمركية إضافيّة ترتكز على لوائح قوميّة أخرى يكون مصدرها غير القوانين الجمركيّة. لذلك فهو لا يجب أن تُسْتَخْدَم لتبرير مطالب جمركية إضافيّة.
	حيث أمكن تطبيق المادّة 47، الفقرة 1، غالبا ما تؤدّي مثل هذه القيود والفحصات إلى تّأخيرات و تّكاليف إضافيّة لشحن البضائع. وبالتالي و بقبول هذا، يجب إبقاء القيود والفحصات على حد أدنى ومقتصرة على الحالات حيث الظروف أو المخاطر الحقيقية تبرر مثل هذه الضوابط.
	}الفقرة 58 من الوثيقة TRANS/WP.30/204؛ الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/69 و المرفق 3{
	الوثائق المصاحبة
	ينبغي للوثائق المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المعرضة للانقراض، 1973) أن تصحب دائماً السلع المعنية. وفي هذه الحالة يمكن أن تيسّر الإشارة إلى هذه الوثائق على بطاقة النقل البري الدولي من تطبيق الضوابط الجمركية.
	}الفقرة 72 من الوثيقة TRANS/WP.30/216 و المرفق 2؛ الفقرة 54 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/77 و المرفق 3{
	المادة 48
	ليس في هذه الاتفاقية أي شيء يمنع الأطراف المتعاقدة الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي، من سن أحكام خاصة متعلقة بعمليات النقل التي تبدأ أو تنتهي أو تمر في أراضيها، شريطة ألا ينتج من هذه الأحكام توهين التسهيلات التي نصت عليها هذه الاتفاقية.
	المادة 49
	لا تحول هذه الاتفاقية دون تطبيق المزيد من التسهيلات التي تمنحها الأطراف المتعاقدة أو قد ترغب في منحها إما عن طريق أحكام من جانب واحد أو بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، شريطة ألا تعرقل هذه التسهيلات تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وخاصة عمليات النقل البري الدولي.
	المادة 50
	على الأطراف المتعاقدة أن تزود بعضها البعض، بناء على طلب، بالمعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالتصديق على المركبات أو الحاويات البرية، والمتعلقة بالخصائص التقنية لتصميمها.
	المادة 51
	تشكل المرفقات بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
	الفصل السابع
	مواد ختامية
	المادة 52
	التوقيع والإبرام والقبول والمصادقة والانضمام
	1- يجوز لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تصبح أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية:
	(أ) بالتوقيع عليها دون تحفظ خاص بالإبرام أو القبول أو المصادقة؛ أو
	(ب) بإيداع صك إبرام أو قبول أو مصادقة بعد التوقيع عليها رهناً بالإبرام أو القبول أو المصادقة؛ أو
	(ج) بإيداع صك انضمام.
	2- ستكون هذه الاتفاقية مفتوحة من أول كانون الثاني/يناير 1976 حتى أول كانون الأول/ديسمبر 1976، ضمناً، لتوقع عليها، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. وستكون بعد ذلك مفتوحة لانضمامها إليها.
	3- يجوز للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية، ومعها جميع دولها الأعضاء، أو في أي وقت بعد أن تكون جميع دولها الأعضاء قد أصبحت أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية، أن تصبح أيضاً أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة. إلا أن هذه الاتحادات لا يكون لها الحق في التصويت.
	4- أما صكوك الإبرام أو القبول أو المصادقة أو الالتزام، فسوف يجري إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
	المادة 53
	بدء النفاذ
	1- سيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من التاريخ الذي تكون فيه خمس من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 52، قد وقعت عليها دون تحفظ خاص بالإبرام أو القبول أو المصادقة، أو تكون فيه قد أودعت صكوكها الخاصة بالإبرام أو القبول أو المصادقة أو الانضمام.
	2- بعد أن تكون خمس من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 52 قد وقعت على الاتفاقية دون تحفظ خاص بالإبرام أو القبول أو المصادقة، أو تكون قد أودعت صكوكها الخاصة بالإبرام أو القبول أو المصادقة أو الانضمام، سيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية لأجل المزيد من الأطراف المتعاقدة بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكوكها الخاصة بالإبرام أو القبول أو المصادقة أو الانضمام.
	3- أن أي صك خاص بالإبرام أو القبول أو المصادقة أو الانضمام، يتم إيداعه بعد بدء نفاذ تعديل على هذه الاتفاقية، سوف يعتبر منطبقاً على هذه الاتفاقية كما هي معدلة.
	4- إن أي صك كهذا يتم إيداعه بعد قبول تعديل ما ولكن قبل بدء نفاذه، سوف يعتبر منطبقاً على هذه الاتفاقية كما هي معدلة، في تاريخ بدء نفاذ هذا التعديل.
	المادة 54
	الانسحاب
	1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بأن يقدم إشعاراً بهذا الانسحاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
	2- يصبح الانسحاب نافذ المفعول بعد 15 شهراً من تاريخ استلام الأمين العام هذا الإشعار.
	3- لن يؤثر هذا الانسحاب على صلاحية بطاقات النقل البري الدولي التي قبلها مكتب جمارك المغادرة قبل تاريخ نفاذ مفعول الانسحاب، كما أن الضمان الذي تكفله الجمعية الضامنة سيظل صالحاً وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
	المادة 55
	الإنهـاء
	إذا حدث بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية أن انخفض عدد الدول الأطراف المتعاقدة خلال فترة زمنية لمدة 12 شهور متتابعة، إلى أقل من خمس دول، فإن نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ينتهي من نهاية فترة الإثني عشر شهراً.
	المادة 56
	إنهاء تنفيذ اتفاقية النقل البري الدولي، عام 1959
	1- سوف تنهى هذه الاتفاقية اتفاقية النقل البري الدولي عام 1959 وتحل محلها بشأن العلاقات بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية.
	2- سوف تكون شهادات المصادقة الصادرة بشأن المركبات والحاويات البرية تحت شروط اتفاقية النقل البري الدولي عام 1959، مقبولة أثناء مدة صلاحيتها أو أي تمديد لها من أجل نقل البضائع بموجب أختام جمركية وضعتها الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية شريطة أن تظل هذه المركبات والحاويات مستوفية الشروط التي تمت بموجبها الموافقة عليها في الأصل.
	المادة 57
	تسوية المنازعات
	1- في حالة أي نزاع بين اثنين أو أكثر من اثنين من الأطراف المتعاقدة يثار بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يجب بقدر الإمكان أن تجري تسوية هذا النزاع عن طريق التفاوض بينها أو بأي طريق آخر للتسوية.
	2- في حالة أي نزاع بين اثنين أو أكثر من اثنين من الأطراف المتعاقدة يثار بشأن تطبيق هذه الاتفاقية، وليس من الممكن تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فإنه يجب أن يحال هذا النزاع، بناء على طلب أحد هذه الأطراف، إلى محكمة تحكيم مكونة على النحو التالي: على كل طرف من أطراف النزاع أن يعين وسيطاً وعلى هؤلاء الوسطاء أن يعينوا وسيطاً آخر يصبح رئيساً لهيئة التحكيم. وإذا حدث بعد ثلاثة شهور من استلام طلب الإحالة، أن أحد الأطراف لم ينجح في تعيين وسيط، أو لم ينجح الوسطاء في اختيار هذا الرئيس، فإنه يجوز لأي طرف من هذه الأطراف أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين وسيط أو تعيين رئيس محكمة التحكيم.
	3- سيكون قرار محكمة التحكيم المتخذ بموجب أحكام الفقرة 2 ملزماً على أطراف النزاع.
	4- يجوز لمحكمة التحكيم أن تقرر نظامها الداخلي الخاص.
	5- ستتخذ قرارات محكمة التحكيم بأغلبية الأصوات.
	6- في حالة أي خلاف قد يثار بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ الحكم فإنه يجوز لأي من هذه الأطراف أن يقدم هذا الخلاف إلى محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم لتصدر قراراً بشأنه.
	المادة 58
	التحفظات
	1- يجوز لأية دولة، في وقت توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرات 2 إلى 6 من المادة 57 من هذه الاتفاقية. ولن تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بهذه الفقرات فيما يتعلق بأي طرف متعاقد أبدى مثل هذا التحفظ.
	2- ويجوز لأي طرف متعاقد، يكون قد أبدى تحفيظاً حسب المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة، أن يسحب في أي وقت هذا التحفظ عن طريق تقديم إشعار بذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
	3- وفيما عدا التحفظات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، لن يسمح بإبداء أي تحفظ نحو هذه الاتفاقية.
	المادة 58 (مكررة)
	سوف يجري إنشاء لجنة إدارية مكونة من جميع الأطراف المتعاقدة. ويوجد في المرفق 8 وصف يبين تكوينها ومهامها ونظامها الداخلي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، ودخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	المادة 58 (ثالثاً)
	المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي
	ستقوم اللجنة الإدارية بإنشاء مجلس تنفيذي للنقل البري الدولي كهيئة فرعية ستقوم نيابة عنها بإنجاز المهام المسندة إليها من قبل الاتفاقية واللجنة. ويوجد في المرفق 8 وصف يبين تكوين هذا المجلس ومهامه ونظامه الداخلي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، ودخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	المادة 59
	الإجراءات المقررة بشأن تعديل هذه الاتفاقية
	1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية، بما في ذلك مرفقاتها، بناء على اقتراح مقدم من أحد الأطراف المتعاقدة، تبعاً للإجراء المعين في هذه المادة.
	2- سوف تقوم اللجنة الإدارية، المكونة من جميع الأطراف المتعاقدة، وفقاً للنظام الداخلي المبين في المرفق 8 ببحث أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية، فأي تعديل من هذا القبيل يتم بحثه أو إعداده أثناء اجتماع اللجنة الإدارية وتعتمده هذه اللجنة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغه إلى الأطراف المتعاقدة من أجل قبولها به.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، ودخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	3- فيما عدا المنصوص عليه بموجب المادة 60 يبدأ نفاذ أي تعديل مقترح يتم إبلاغه وفقاً للفقرة السابقة فيما يتعلق بجميع الأطراف المتعاقدة، بعد ثلاثة شهور من انقضاء مدة إثني عشر شهراً عقب تاريخ إبلاغ التعديل المقترح لا يكون قد جرى خلالها تقديم أي اعتراض على التعديل المقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أية دولة تكون إحدى الدول الأطراف المتعاقدة.
	4- في حالة اعتراض على التعديل المقترح يتم تقديمه وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة سوف يعتبر هذا التعديل غير مقبول ولن يكون له مفعول أياً كان.
	المادة 60
	إجراء خاص لتعديل المرفقات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10
	1- يبدأ نفاذ أي تعديل يقترح إدخاله على المرفقات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 ويكون قد تم بحثه وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 59 في تاريخ تحدده اللجنة الإدارية وقت اعتماده، ما لم يحدث بحلول تاريخ مسبق تحدده اللجنة الإدارية في الوقت ذاته أن يكون خُمس الدول التي هي أطراف متعاقدة أو خَمس منها، أيهما أقل، قد أخطر الأمين العام للأمم المتحدة باعتراضها على التعديل. وتحدد اللجنة الإدارية المواعيد المشار إليها في هذه الفقرة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، ودخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999؛ 
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.27، ودخل حيز النفاذ في 12 آب/أغسطس 2006{
	2- وعند دخوله حيز النفاذ، يكون أي تعديل معتمد وفقاً للإجراءات المبينة في الفقرة 1 أعلاه، قد أصبح بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة يحل محل أية أحكام سابقة يشير إليها هذا التعديل ويبطل مفعولها.
	المادة 61
	الطلبات والبلاغات والاعتراضات
	سوف يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإحاطة جميع الأطراف المتعاقدة وجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 52 من هذه الاتفاقية، علماً بأي طلب أو بلاغ أو اعتراض بموجب المادتين 59 و60 أعلاه، وبتاريخ بدأ نفاذ أي تعديل.
	المادة 62
	مؤتمر الاستعراض
	1- بجوز لأية دولة من الأطراف المتعاقدة أن تتقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب لعقد مؤتمر لغرض استعراض هذه الاتفاقية وإعادة النظر فيها.
	2- سوف يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر استعراضي تدعى إليه كافة الأطراف المتعاقدة وكافة الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 52 إذا حدث في غضون مدة ستة شهور عقب تاريخ توجيه هذه الدعوة، أن ما لا يقل عن ربع عدد الدول الأطراف المتعاقدة قد أحاط الأمين العام للأمم المتحدة علماً بقبولها طلب عقد هذا المؤتمر.
	3- وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بتوجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر استعراضي تدعى إليه كافة الأطراف المتعاقدة وكافة الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 52 في حالة تلقيه طلباً بذلك من اللجنة الإدارية. وسوف تتقدم اللجنة الإدارية بهذا الطلب إذا وافقت عليه أغلبية الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجنة.
	4- وفي حالة الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 3 من هذه المادة سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه هذه الدعوة إلى جميع الأطراف المتعاقدة ويطلب إليها أن تقدم في غضون مدة ثلاثة شهور المقترحات التي ترغب أن يبحثها المؤتمر. وسيتولى الأمين العام تزويد جميع الأطراف المتعاقدة بمنشور يتضمن جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر ومعه نصوص تلك المقترحات، وذلك قبل ثلاثة شهور على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر.
	المادة 63
	البلاغات
	بالإضافة إلى البلاغات والإشعارات المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة 52 علماً بما يلي:
	(أ) حالات التوقيع والإبرام والقبول والمصادقة والانضمام بموجب المادة 52؛
	(ب) مواعيد بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 53؛
	(ج) حالات الانسحاب بموجب المادة 54؛
	(د) إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 55؛
	(ه) التحفظات بموجب المادة 58.
	المادة 64
	النص الأصيل
	سوف يتم، بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1976، إيداع أصل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقوم بإرسال نسخ صحيحة معتمدة منها إلى كل من الأطراف المتعاقدة وإلى الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 52 وهي ليست من الأطراف المتعاقدة.
	وإثباتاً لذلك، فإن الموقعين أدناه، المفوضين لهذا الغرض تفويضاً صحيحاً، قد وقعوا هذه الاتفاقية.
	حررت في جنيف هذا اليوم الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين، في نسخة واحدة باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية، وأن النصوص الثلاثة متساوية في الحجية.
	____________________
	النص 1
	1- إن بطاقة النقل البري الدولي مطبوعة باللغة الفرنسية باستثناء الصفحة 1 من الغلاف حيث البنود مطبوعة أيضاً باللغة الإنكليزية. كذلك "الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" المبينة بالفرنسية على الصفحة 2 من الغلاف مطبوعة أيضاً بالإنكليزية على الصفحة 3 من الغلاف. ومن الممكن أيضاً أن يظهر على جانبها المقلوب، "التقرير المعتمد" بلغة غير الفرنسية حسب ما يكون ملائماً.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.18، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1995{
	2- ويجوز أن تكون البطاقات المستعملة في عمليات النقل البري الدولي في إطار سلسلة ضمان إقليمي، مطبوعة بأية لغة رسمية أخرى من لغات الأمم المتحدة، باستثناء الصفحة 1 من الغلاف حيث البنود مطبوعة أيضاً بالإنكليزية أو الفرنسية. كذلك "الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" مطبوعة على الصفحة 2 من الغلاف باللغة الرسمية المستعملة من لغات الأمم المتحدة، ومطبوعة أيضاً بالإنكليزية أو الفرنسية على الصفحة 3 من الغلاف.
	النص 2
	3- في حالة نقل التبغ والكحول التي قد يطلب فيها تقديم مزيد من الضمان من الجمعية الضامنة، وفقاً للمذكرة التفسيرية 0-8-3- بالمرفق 6، يجوز للسلطات الجمركية أن تطلب أن تكون بطاقات النقل البري الدولي موسومة بوضوح بعلامة "تبغ/كحول"، وأن توضع علامة "تبغ/كحول" على الغلاف وعلى جميع المستندات. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تقدم تفاصيل، باللغتين الفرنسية والإنكليزية على الأقل، بشأن فئات التبغ والكحول المكفولة بالضمان، وذلك على ورقة منفصلة مدخلة في البطاقة عقب الصفحة 2 من غلاف البطاقة. 
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.17، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1994{
	مذكرة تفسيرية عن نموذج بطاقة النقل البري الدولي
	1-10 (ج)  الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي
	قوائم الشحن المرفقة مع بيان البضائع
	 إن المادة 10 (ج) من الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، تسمح باستعمال قوائم شحن بمثابة مرفق إلى هذه البطاقة حتى ولو كانت هناك رغم ذلك، مساحة من البيان كافية لإدراج جميع البضائع المنقولة. إلا أن ذلك مسموح به فقط إذا كانت قوائم الشحن تحوي جميع التفاصيل اللازمة لبيان البضائع بشكل واضح مقروء وممكن تمييزه، وأن تكون كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 10 (ج) معمول بموجبها. 
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend. 2، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1980{
	تعليقات على نموذج بطاقة النقل البري الدولي
	طريقة إرفاق وثائق إضافية
	وفقاً للمادة 10 (ج) أو المادة 11 بشأن استعمال بطاقة النقل البري الدولي، في حالة وجود ما يدعو إلى إرفاق وثائق إضافية مع مستندات أو غلاف هذه البطاقة، يكون على السلطات الجمركية أن ترفقها مع البطاقة بواسطة دباسات أو أدوات أخرى، وأن توسمها بأختام على نحو يجعل إزالتها تترك آثاراً واضحة بجلاء على البطاقة.
	}الفقرة 43 من الوثيقة TRANS/WP.30/139، والمرفق 3 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/29، الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	وصف البضائع في بيان البضائع (الإطار9-11 في المستندات)
	يجب على الإدارات الجمركية وحملة بطاقات النقل البري الدولي، الالتزام بمراعاة تامة للأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي. كما يجب، إذا لزم الأمر، وصف البضائع في وثائق مرفقة يوضع عليها ختم الجمارك ويشار إليها في الإطار 8 المحدد في المستندات. فمن الضروري على الأقل الوصف التجاري المعتاد للبضائع بما يسمح بتعيين هويتها بوضوح دون التباس للأغراض الجمركية. 
	}الفقرات 12-15 من الوثيقة TRANS/GE.30/17، الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	إعلان قيمة البضائع
	إن عدم وجود إعلان قيمة البضائع على بطاقة النقل البري الدولي لا يتيح أساساً يسمح للإدارات الجمركية باحتجاز البضائع.
	}لفقرة 44 من الوثيقة {TRANS/GE.30/17
	إنتهاء عملية النقل البري الدولي
	بالإضافة للكتابات المطلوبة، وجود ختم جمركي واحد وتوقيع واحد فقط ضرورياً وكافياً لإثباة إنتهاء عملية النقل البري الدولي، و يكن ذلك في الإطار24 إلى 28 من الأرومة رقم 2. ولا يحق لسلطات أخرى غير الجمركية أن تختم أوتوقع المستندات؛ القسيمات أو الغلاف الأماميّ. تكن تعبئة السلطات المختصة للأرومة رقم 2 من القسيمة، متضمّنًة ختم الجمارك واحد، التّاريخ و الإمضاء، لتبيّن إلى صاحب بطاقة النقل البري الدولي و الجمعيّة الضّامنة أن إنتهاء عملية النقل البري الدولي قد صُدِّقَ، مع أو بدون تحفظات.
	}الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192؛ الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	الأختام الجمركية على الأرومة
	يحدث أحياناً أن السلطات الجمركية في بلدان العبور تمتنع عن وضع ختم على الأرومات الموجودة في بطاقات النقل البري الدولي كما هو مشترط في الاتفاقية. ومع أن حدوث مثل هذه الحالات غير مسموح به، إلا أنها لا تضر بصلحية عملية النقل البري الدولي طالما تقوم مكاتب المقصد بقبول بطاقة النقل البري الدولي (في الطريق).
	}لفقرة 57 من الوثيقة TRANS/GE.30/135؛ الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192؛ الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	الأختام الجمركية على الورقة الصفراء
	طلبت السلطات الجمركية في بعض البلدان وضع أختام جمركية على الورقة الصفراء الموجودة في بطاقة النقل البري الدولي والتي ليست معروضة للاستعمال الجمركي ولكنها أدخلت في البطاقة لتكون بمثابة مثال بلغة بلد المغادرة من أجل تعبئة المستندات. ولذلك أبديت توصية بإدخال صلائب في بطاقة النقل البري الدولي في الإطارات 13-15 والإطارات 23 و28 في الإطار 6 المحدد على أرومة الورقة الصفراء يتبين بوضوح أن الأختام والتوقيعات الجمركية ليست ضرورية على هذه الورقة الصفراء الموجودة في بطاقة النقل البري الدولي. 
	}الفقرتان 48 و49 من الوثيقة {TRANS/WP.30/139
	الترجمات اللغوية للأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي
	أبديت توصية بأن تظهر "الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" أيضاً على ظهر صفحة بيان البضائع (ليس للاستعمال الجمركي) في هذه البطاقة، بأية لغة قد تكون ملائمة لتسهيل التعبئة الصحيحة للبطاقة وحسن استعمالها. 
	}لفقرة 45 من الوثيقة {TRANS/WP.30/159
	الأشكال البديلة التي تعتبر إثباتاً لإنتهاء عملية نقل بري دولي
	بغية إنشاء أشكال بديلة لإثباةً إنتهاء عملية نقل بري دولي، هناك توصية مقدمة إلى السلطات الجمركية بأن تقبل، بصفة استثنائية، كدليل على إثبات صحة الإفراج عن بطاقات النقل البري الدولي، تمد المعلومات التّالية على سبيل المثال، إستجابتا لتسائلاتهم:
	- أيّ شهادة رسميّة أو تأكيد إنتهاء عمليّة النقل البري الدولي تحت غطّاء نفس عمليّة نقل بري دولي أجرت من قبل طرف متعاقد آخر و تلت هذه عمليّة النقل البري الدولي المعنية أو تأكيد إنتقال السّلع إلى إجراء جمركي آخر أو نظام رّقابة جمركيّة آخر، على سبيل المثال تحويل أغراض للإستعمال المنزليّ؛
	- القسيمة رقم 1 أو رقم 2 مختومة من قبل هذا الطّرف المتعاقد أو نّسخة منها تمدها المنظمة الدولية كما تشير لذلك المادة 6 من الإتفاقية إثباتا لأنها نسخة مطابقة للأصل.
	}الفقرة 38 من الوثيقة TRANS/WP.30/159؛ الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192 و الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	إبداء التحفظات
	ينبغي على السّلطات الجمركيّة أنّ تشير بكل وضوح إلى أي تحفظات إزاء إنتهاء عمليّة نقل بري دولي، كما ينبغي أن تبيّن وجود التحفظات في الإطار 27 من الوصل رقم 2 لبطاقة النقل البري الدولي بوضع حرف "R" تحت البند رقم 5 على المستند رقم 2 لبطاقة النقل البري الدولي مع إتمام تقرير بطاقة النقل البري الدولي المصدّق عليه، إذا أستوجب الأمر. 
	}الفقرة 12 من الوثيقة TRANS/GE.30/8 ؛ الفقرة 26 من الوثيقةTRANS/WP.30/192 ؛ الفقرة 46 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/59 و المرفق 5{
	نموذج و أشكال بطاقة النقل البري الدولي التي تطبع و توزّع حاليا
	لكي تعرقل طرق تزييف بطاقة النقل البري الدولي و لتسهيل توزيعها و تسجيلها، أشكال بطاقة النقل البري الدولي المطبوعة و الموزعة حاليا قد تحتوي على التّفاصيل و السّمات الإضافيّة الّتي لا تظهر في نموذج بطاقة النقل البري الدولي المّدرج في الملحق 1، مثل الهويّة، أعداد الصّفحات و مشفّر بالبار بالإضافة إلى سمات واقية أخرى. هذه التّفاصيل و السّمات الإضافيّة يجب أن تُقَرّ اللجنة الإداريّة للنقل البري الدولي في شأنها.
	}الفقرة 26 من الوثيقة TRANS/WP.30/192 و الفقرة 46 من الوثيقة  TRANS/WP.30/AC.2/59 والمرفق 5{
	تعبئة بطاقة النقل البري الدولي
	رقم 10 ( ب) من الأحكام بخصوص استعمال بطاقة النقل البري الدولي لا يمنع التعبئة يدويًّا أو بأيّ وسائل أخرى، طالما تكون التّفاصيل مقروءةً بوضوح.
	}الفقرة 77 من الوثيقة TRANS/WP.30/200؛ الفقرة 63 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/67 و المرفق 3{
	تعبئة الإطار 26 من المستند رقم 2 و البند 3 على القسيمة رقم 2 لبطاقة النقل البري الدولي
	هناك توصية بأن تقع تعبئة هذه الإطارات المشار إليها أعلاه (26 من المستند رقم 2 و البند 3 على القسيمة رقم 2 لبطاقة النقل البري الدولي) عند إفراغ الشحن، من طرف مكاتب الجمارك للوجهة فقط، و ليس من قبل مكاتب الجمارك للخروج ( في الطّريق).
	}الفقرة 61 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/69 والمرفق 4 الفقرة 11 من الوثيقة {TIRExB/REP/15
	استخدام أوراق إضافية في حالة وجود عدة مكاتب جمارك ببلد المغادرة أو بلد المقصد
	طبقاً للفقرة 6 من الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي، يلزم استخدام ورقتين إضافيتين لكل مكتب جمارك إضافي ببلد المغادرة أو بلد المقصد. وتمشياً مع المذكرة التفسيرية 0-1(ب)، فإن كل مرحلة وطنية لنقل بري دولي تقع بين مكتبي جمارك متتاليين، مهما كان وضعهما، يمكن اعتبارها عملية نقل بري دولي. ولضمان عدم حدوث انقطاع في الضوابط الجمركية، ينصح باستخدام مجموعة واحدة من القسيمات رقم 1/رقم 2 وتطبيق عملية إفراج منفصلة لكل عملية نقل بري دولي. وحيثما وُجدت عدة مكاتب جمارك للمغادرة، فإن مكاتب جمارك المغادرة المتعاقبة لا تبدأ فقط عملية نقل بري دولي جديدة وإنما تشهد أيضاً على انتهاء عملية النقل البري الدولي السابقة وذلك بملء القسيمة رقم 2 والكعب رقم 2 المناظرين في بطاقة النقل البري الدولي. وعلى ذلك فإن مكاتب جمارك المغادرة المتتالية تضطلع أيضاً بدور مكاتب جمارك المقصد أو الخروج (على الطريق) بالنسبة للسلع المحمَّلة في مكاتب المغادرة السابقة. وينطبق هذا أيضاً، مع ما يلزم من تبديل، في حالة وجود عدة مكاتب جمارك ببلد المقصد. فمكتب المقصد السابق (أو مكاتب الجمارك السابقة) لا يشهد (أو تشهد) على انتهاء عملية النقل البري الدولي السابقة وحسب، وإنما يبدأ (أو تبدأ) عملية نقل بري دولي جديدة بملء القسيمة رقم 1 والكعب رقم 1 المناظرين في بطاقة النقل البري الدولي. وعلى هذا، مكتب (أو مكاتب) المقصد السابق (أو السابقة) يضطلع (تضطلع) بدور بمكتب جمارك المغادرة أو الدخول (على الطريق) بالنسبة للسلع المتجهة إلى مكتب (أو مكاتب) المقصد التالي (أو التالية).
	}الفقرة 25 من الوثيقة TIRExB/REP/17 والمرفق؛ الفقرة 68 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/71 والمرفق {2
	استخدام بطاقة النقل البرى الدولى في حالة رفض دخول البضائع المحملة أثناء إجراء عملية النقل البرى الدولى في منطقة الطرف المتعاقد
	في حالة الظروف الاستثنائية، والسلطات المختصة اتخذت قرار بعدم السماح لبضائع بموجب نظام النقل البري الدولي للدخول إلى أراضي بلادها، ينصح سلطات الجمارك  لتشير بوضوح إلى السبب الدقيق لهذا القرار في الإطارالمسمى "للاستخدام الرسمي" فى جميع القسائم المتبقية رقم 1 / 2 ، بما في ذلك إشارة واضحة إلى الأحكام من القانون الوطني أو الدولي التي استند هذا القرار إليها. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للسلطات الجمارك أن تشيرإلى ذلك في الإطار 5 من القسيمة المعنية رقم 1 و 2: " رفض الوصول ".} الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/4 ؛و الفقرة 35 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105 {
	مراجع للنّسخة الأولى من نموذج بطاقة النقل البري الدولي 
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.26، و دخل حيز النفاذ في أول نيسان/أبريل 2006
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.10، و دخل في حيز النفاذ في 23 أيار/مايو 1989
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.8، و دخل في حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1987
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.7، و التعديل 1، الذين دخلا حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1986
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.2، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1980
	مراجع للنّسخة الأولى من نموذج بطاقة النقل البري الدولي
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.26، و دخل حيز النفاذ في أول نيسان/أبريل 2006
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.17، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1994
	المادة 1
	المبادئ الأساسية
	إن المصادقة على القيام بعمليات النقل الدولي للبضائع بموجب أختام جمركية لا يجوز منحها إلا للمركبات التي تكون مقصورات الشحن فيها مشيدة ومجهزة على نمط يكفل ما يلي:
	(أ) أنه لا يمكن نقل البضائع من الجزء المغلق تماماً من المركبة أو إدخالها فيه بدون ترك آثار واضحة بجلاء للتلاعب أو بدون كسر الختم الجمركي،
	(ب) أنه يمكن وضع الأختام الجمركية عليها بسهولة وفعالية،
	(ج) أنها لا تحوي مساحات مخبأة يمكن إخفاء البضائع فيها،
	(د) أن كافة المساحات الكفيلة باستيعاب البضائع متاحة بسهولة للتفتيش الجمركي.
	تعليقات على المادة 1
	الصهاريج الأسطوانية الخاصة بالمركبات
	لا تعتبر الصهاريج الاختيارية بمثابة مقصورات شحن طالما تستعمل لغرض تزويد المركبة بالوقود، كما أن الصهاريج الإضافية المستعملة لغرض نقل بضائع غير الوقود لا تعتبر بمثابة مقصورات شحن نظراً للمصاعب التقنية المتعلقة بالمصادقة عليها وتمييزها من صهاريج الوقود العادية. 
	}الفقرات 51-54 من الوثيقة {TRANS/GE.30/39
	وجود علامات على مقصورات الشحن
	يمكن السماح بوجود صور زيتية ورسومات منقولة بالاحتكاك وأطواق من المواد العاكسة للضوء أو الصوت والعلامات الأخرى المماثلة التي لا يمكن انتزاعها من جدران أو ألواح مقصورات الشحن، إذا لم تكن تخفي هيكل الجدران أو الألواح الذي يجب مع ذلك أن يكون مرئياً بوضوح. إلا أنه لا يمكن السماح بوجود ملصقات وعلامات أخرى مماثلة يمكن أن تخفي فتحات في مقصورات الشحن (أنظر أيضاً التعليق على الفقرة 5 من المادة 3 في المرفق 2).
	}الفقرة 39 من الوثيقة TRANS/WP.30/151، والفقرة 45 من الوثيقة {TRANS/GE.30/57
	المادة 2
	هيكل مقصورات الشحن
	1- تلبية لمتطلبات المادة 1 من هذه اللوائح:
	(أ) يجري تجميع الأجزاء المكونة لمقصورة الشحن (الجوانب والأرضية والأبواب والسقف والأعمدة والإطارات والقطع العرضية وما شابه ذلك) إما بواسطة أدوات لا يمكن أن تزال وتستبدل من الخارج دون ترك آثار واضحة للعيان أو بواسطة طرق تؤدي إلى هيكل لا يمكن تعديله دون ترك آثار واضحة تماماً. وحينما تكون الجوانب والأرضية والأبواب والسقف مكونة من أجزاء مختلفة يجب أن تكون هذه الأجزاء مستوفية نفس الاشتراطات وذات قوة كافية.
	مذكرة تفسيرية للفقرة 1(أ) من المادة 2
	2-2-1 (أ) تجميع الأجزاء المكونة
	(أ) في حالة استعمال أدوات ربط (مسامير برشمة وقلاووظ وملولبة وصمولة ومثلها) يجب إدخال عدد كاف من هذه الأدوات من الخارج عبر الأجزاء المكونة المجمعة وتبرز في الداخل حيث تكون مثبتة بشدة (مثلاً بمسامير برشمة أو لحام أو لولب أو بالتطريق أو اللحام على الصمولة). ومع ذلك يمكن أيضاً إدخال مسامير البرشمة التقليدية (أي مسامير برشمة يتطلب وضعها إدخالها من كلا جانبي مجمع الأجزاء المكونة) وذلك من الداخل.
	 دون الإخلال بما ذكر أعلاه يمكن تثبيت أرضية مقصورة الشحن بواسطة مسامير قلاووظ ذاتية السد أو مسامير برشمة ذاتية الحفر أو مسامير برشمة يجري إدخالها بعبوة متفجرة أو دبابيس مدخلة بالهواء المضغوط حيثما توضع من الداخل وتمر بزوايا قائمة خلال الأرضية والقطع العرضية المعدنية تحتها. ويشترط فيما عدا حالة مسامير قلاووظ ذاتية السد، أن تكون أطرافها في محاذاة مع مستوى الجزء الخارجي من القطعة العرضية أو باللحام عليها.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.3، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1981{
	(ب) على السلطة المختصة أن تقرر ما هي أدوات الربط (الوصلات)، وكم عددها لكي تستوفي متطلبات الفقرة الفرعية (أ) من هذه المذكرة. وعليها أن تفعل ذلك بأن تتأكد من أن الأجزاء المكونة المجمعة هكذا لا يمكن أن تزال أو تستبدل دون ترك آثار واضحة جلية. ولا تخضع حالة اختيار أو وضع أدوات ربط أخرى لأية قيود.
	(ج) لا يسمح بموجب الفقرة الفرعية (أ) بأية أدوات ربط يمكن أن تزال أو تستبدل دون ترك آثار واضحة جلية، أي دون اشتراط تداولها من كلا جانبي الأجزاء المكونة المزمع تجميعها. ومن أمثلة هذه الأدوات مسامير برشمة التمديد والمسدودة من جانب واحد والمشابهة لها.
	(د) تنطبق طرق التجميع الموصوفة أعلاه على المركبات الخاصة، مثل المركبات المعزولة بغلاف والمركبات المثلجة والمركبات الصهريجية بقدر ما تكون غير مخالفة للاشتراطات التقنية التي يجب أن تستوفيها هذه المركبات فيما يتعلق باستخدامها. وإذا حدث لأسباب تقنية أنه لا يمكن عملياً تثبيت الأجزاء بالطريقة الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المذكرة، فسوف يكون من الممكن ربط الأجزاء المكونة بواسطة الأدوات المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من هذه المذكرة بشرط أنه لا يمكن الوصول من الخارج إلى الأدوات المستخدمة على الوجه الداخلي من الجدار.
	تعليقات على المذكرة التفسيرية 2-2-1(أ)
	1- أداة للربط
	يجري استعمال أداة الربط الموضحة بالرسم أدناه وفقاً للفقرة 1 (أ) من المادة 2 الواردة في المرفق 2 بشرط إدخال عدد كاف من هذه الأدوات من الخارج وتثبيتها بإحكام من الداخل حسب الاشتراط المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية 2-2-1 (أ) الواردة في المرفق 6.
	}الفقرات 34-36 من الوثيقة TRANS/WP.30/123، والفقرة 45 من الوثيقة TRANS/WP.30/127، والمرفق 3 بالوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/23
	سلسلة التركيب
	2- أداة للربط
	يجري استعمال أداة الربط، الواردة أدناه أمثلة لها، وفقاً للمذكرة التفسيرية     2-2-1 (أ) الواردة في المرفق 6. ونظراً لخصائصها التقنية الملازمة، مثل الرأس الكبير ذي المظهر الجانبي المنخفض، والمسند المخرش أو المربع على الجانب السفلي من هذا الرأس، ومعلم التثبيت المغلف بكبسولة (مقبض من البلاستيك) يمكن تثبيت هذه الأداة بإحكام على باطن مقصورات الشحن دون حاجة إلى لحام أو برشمة وما إلى ذلك. وفي حين أن تجميع أداة الربط يتطلب العمل من كلا جانبي الأجزاء المكونة المزمع تجميعها، فإن هذه الأداة لا يمكن فتحها إلا على جانب صمولة الدفع، مثلاً على باطن مقصورة الشحن. وتستعمل الأداة ذات المسند المربع عادة لتثبيت مفصلات على مقصورات الشحن.
	}الفقرتان 43 و44 من الوثيقة TRANS/WP.30/135، والفقرات 59-61 من الوثيقة TRANS/WP.30/137، والمرفق 3 بالوثيقة {TRANS/WP.30/AG.2/27
	أمثلة لأداة ربط 
	المسامير (الدبابيس) المدخلة بالضغط الهوائي لتثبيت أرضية مقصورة الشحن
	يجري في أحد أنظمة التشييد، استعمال مسامير ذات جذوع مسلكة – حلزونياً، مما يشابه في كثير من الأوجه مسامير القلووظ ذاتية اللولبة ويعطي المزيد من قوة التثبيت في حالة الأرضية الرقيقة نسبياً. ففي هذه الطريقة يؤدي الاحتكاك الناتج عند إدخال المسمار، إلى ذوبان طبقة كرومات الزنك المغطية للجذع ومادة القطعة المتعارضة من الأرضية، وبذلك يتم على ما يرام لحامهما معاً.
	}الفقرة 125 من الوثيقة  TRANS/GE.30/33، والفقرات 52-54 من الوثيقة {TRANS/GE.30/GRCC/10
	مسامير القلاووظ ذاتية اللولبة وذاتية الحفر
	لا يعتبر مسمار القلاووظ ذاتي اللولبة وذاتي الحفر المبين في الرسم التخطيطي 1- كمسمار ذاتي اللولبة بالمعنى الوارد في المذكرة التفسيرية 2-2-1 (أ) (أ) للمرفق 6 بالاتفاقية. فذلك المسمار سيجري لحامه على القطع المتعارضة المعدنية تحته وفقاً لأحكام المذكرة التفسيرية 2-2-1 (أ) (أ) و(ب) للمرفق 6. وكخيار آخر يمكن بدلاً من ذلك، ثني بعض هذه المسامير إلى زاوية لا تقل عن 45 درجة كما هو مبين في الرسم التخطيطي 2. أما في حالة استعمالها مع قاعدة أرضية كما في الأمثلة الموضحة لها في الرسمين 3 و4 فلن يعتبر لحام أو ثني المسامير ضرورياً.
	}الفقرات 48-51 من الوثيقة TRANS/WP.30/135، والمرفق 3 بالوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/27
	شرعية مسامير البرشمة مسدودة الطرف
	بصفـة عامـة لا تسـمح الاتفاقيـة، كما هو مشترط في المذكرة التفسيرية  2-2-1 (أ) (ج)، في المرفق 6، باستعمال مسامير برشمة مسدودة الطرف لتجميع الأجزاء المكونة لمقصورة الشحن. ومع ذلك يمكن استعمال هذه المسامير بشرط استعمال عدد كاف من الآلات الرابطة كما هو وارد في المذكرة التفسيرية 2-2-1 (أ) (أ) من الاتفاقية من أجل تجميع الأجزاء المكونة.
	}الفقرات 54-58 من الوثيقة  TRANS/WP.30/137، والوثيقة  {TRANS/WP.30/AC.29/Annex3
	(ب) يجب تزويد الأبواب وجميع أجهزة الإغلاق الأخرى (بما في ذلك محابس التدفق وأغطية فتحات الدخول والحوافي الناتئة وما شابه ذلك،) بجهاز يمكن أن توضع عليه الأختام الجمركية ويجب أن يكون هذا الجهاز بشكل لا يمكن إزالته أو تبديله من الخارج دون ترك آثار واضحة جلية ولا يمكن فتح الباب أو أدوات الربط دون كسر الأختام الجمركية، وهي يجب أن تكون مزودة بوقاية كافية. وسوف يسمح بسقوف للفتح.
	مذكرات تفسيرية للفقرة 1(ب) من المادة 2
	2-2-1(ب) الأبواب وأجهزة الإغلاق الأخرى
	(أ) يجب أن يكون الجهاز الذي يمكن أن توضع عليه الأختام الجمركية:
	‘1‘ مثبتاً بلحام أو بما لا يقل عن جهازين من أجهزة الربط طبقاً للفقرة (أ) من المذكرة التفسيرية 2-2-1 (أ)؛
	 أو
	‘2‘ مصمماً بشكل لا يمكن إزالته دون ترك آثار واضحة جلية، بعد إغلاق مقصورة الشحن وسدها بإحكام.
	ويجب أيضاً:
	‘3‘ أن يحتوي على ثقوب لا يقل قطرها عن 11 ملليمتر أو على شقوق لا يقل طولها عن 11 ملليمتر وعرضها عن 3 ملليمترات.
	‘4‘ وأن يكفل تثبيتاً مساوياً مهما كان نوع الختم والسد المستعمل.
	(ب) يجب أن تكون المفصلات الطرفية والمفصلات الطوقية والمسامير المفصلية والأجهزة الأخرى الخاصة بالأبواب المعلقة وما يماثلها، مثبتة طبقاً للاشتراطات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) (1) و(2) من هذه المذكرة. وفضلاً عن ذلك يجب أن تكون المكونات المختلفة لهذه الأجهزة (مثل الألواح المفصلية أو المسامير أو المحاور) مثبتة بشكل لا يسمح بإزالتها أو تفكيكها بعد إغلاق مقصورة الشحن، دون ترك آثار واضحة جلية، بشرط أن تكون ضرورية لضمان الأمان الجمركي لمقصورة الشحن. (أنظر الرسم التخطيطي رقم 1 (أ) الملحق بالمرفق 6).
	 وعلى أية حال حيث لا يتسنى الوصول إلى هذا الجهاز من الخارج، سوف يكفي أنه لا يمكن نزعه من المفصلة أو جهاز مماثل دون ترك آثار واضحة جلية بعد إغلاق وختم الباب أو ما يماثله. وحيث يكون للباب أو جهاز الإغلاق أكثر من مفصلتين، يقتصر التثبيت على أقرب مفصلتين إلى أطراف الباب، طبقاً للاشتراطات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ)(1) و(2) أعلاه.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.8، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1987{
	تعليق على المذكرة التفسيرية 2-2-1(ب)(ب)
	باب أو جهاز إغلاق له أكثر من مفصلتين
	في حالة وجود باب أو جهاز إغلاق له أكثر من مفصلتين، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب تثبيت مفصلات إضافية لاستيفاء الاشتراطات الواردة في المادة 1 من المرفق 2 بالاتفاقية.
	}الفقرة 45 من الوثيقة TRANS/WP.30/155؛ الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/35  و المرفق 6{ 
	المفصلات الطرفية
	يستوفي الجهاز الموضح بالرسم أدناه الاشتراطات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) بالاقتران مع الفقرة الفرعية (أ) (2) من المرفق 6 بالمذكرة التفسيرية 2-2-1 (ب).
	الوصف
	لمسمار وتحميل هذا الجهاز شكل خاص يجعل من المستحيل تفكيك هذه المواد حينما تكون المفصلة مغلقة. وينبغي استعمال مسمار ملولب له رأس سداسي الشكل ناتئ وراء مسمار الجهاز, كما ينبغي أن تكون المساحة بين رأس المسمار اللولبي والتحميل صغيرة إلى حد يمنع إزالة المسمار اللولبي بدون ترك آثار واضحة جلية. وفي هذه الحالة لن يكون من الضروري لحام المسامير اللولبية.
	}الفقرتان 46 و47 من الوثيقةTRANS/WP.30/123   والمرفق 2؛ الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/23 و المرفق 3{
	(ج) وبصفة استثنائية، في حالة مركبات ذات مقصورات شحن معزولة فإن أجهزة الأختام الجمركية والمفصلات وأية أجهزة تتيح إزالتها الوصول إلى داخل مقصورة الشحن أو المساحات التي يمكن إخفاء البضائع فيها، قد يجوز تثبيتها على أبواب مقصورات الشحن هذه بواسطة الأجهزة التالية:
	‘1‘ مسامير تثبيت أو مسامير ربط ملولبة يجري إدخالها من الخارج ولكنها دون ذلك لا تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه من المذكرة التفسيرية 2-2-1 (أ)، وذلك بشرط:
	 - أن تكون ذيول هذه المسامير مثبتة في داخل لوح لولبة أو جهاز مماثل مركب خلف الطبقة أو الطبقات الخارجية من هيكل الباب.
	 - وأن تكون رؤوس العدد الملائم من هذه المسامير ملحومة على أجهزة الأختام الجمركية والمفصلات وما يماثلها بشكل يجعلها مشوهة تماماً، و
	 - أن هذه المسامير لا يمكن أن تزال دون ترك علامات مرئية للتلاعب. (أنظر الرسم البياني رقم 1 الملحق بالمرفق 6).
	‘2‘ وأن تكون مزودة بجهاز ربط يجري إدخاله من باطن هيكل الباب المعزول وذلك بشرط:
	 - أن يجري تجميع مسمار الربط وطوق التثبيت للجهاز بأدوات ضغط هوائي أو مائي وتثبيتهما خلف لوح أو جهاز مماثل مركب بين الطبقة الخارجية من هيكل الباب والمادة العازلة،
	 - وأن يكون مسمار الربط في وضع لا يمكن الوصول إليه من باطن مقصورة الشحن، و
	 - أن يكون هناك عدد كاف من أطواق التثبيت ومسامير الربط الملحومة معاً وأن هذه الأجهزة لا يمكن أن تزال دون ترك علامات مرئية للتلاعب (أنظر الرسم البياني رقم 5 الملحق بالمرفق 6).
	}التعديل 13ECE/TRANS/17/Amend.؛ و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1991{
	 ينبغي أن يؤخذ مصطلح "مقصورة الشحن المعزولة" على أنه يشمل مقصورات الشحن المثلجة ومقصورات الشحن ذات الحرارة الثابتة.
	تعليق على المذكرة التفسيرية 2-2-1(ب)(ج)‘2‘
	من الممكن تحسين فهم نص المدخلة الأولى إذا جرى بعد التعبير "تجميع بأدوات ضغط هوائي أو مائي"، تبديل التعبير: "وتثبيتهما" بالتعبير: "تثبيت رأس المسمار".
	}الفقرة 25 من الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/29
	(د) يجب تصميم المركبات التي تحتوي على أجهزة إغلاق مثل الصمامات والمحابس وفتحات الدخول والحوافي الناتئة وما يماثلها، بشكل يبقى عدد الأختام الجمركية على الحد الأدنى. وفي سبيل هذه الغاية يجب أن تكون أجهزة الإغلاق المتجاورة مترابطة بجهاز مشترك لا يتطلب سوى ختم جمركي واحد، ويجب تزويده بغطاء يفي بنفس الغرض.
	(ه) يجب تشييد المركبات ذات السقوف المخصصة للفتح، بأسلوب يسمح بختمها بأقل 
	 عدد من الأختام الجمركية.
	(و) الحالات التي تُتَطَلَّب أكثر من ختم جمركي واحد حتى تصير مؤمنة الأختام الجمركية، سيُشَار لعدد هذه الأختام في شهادة التصديق تحت النّقطة 5 (الملحق 4 من إتفاقية النقل البري الدولي، 1975). رسم تخطيطيّ أو صور مركبة الطّريق سترفق لشّهادة التصديق مبينتا المكان الدّقيق للأختام الجمركية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.23، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003{
	تعليق على المذكرة التفسيرية 2-2-1(ب) (و)
	الفترة الزمنية للإضافة على شهادة المصادقة عدد و مكان الأختام عندما تُتَطَلَّب الحاجة لأكثر من ختم جمركي واحد
	أحكام المذكرة التّفسيريّة 2-2-1 (ب) (و) الّتي دخلت حيز النفاذ في 7 آب/أغسطس 2003 ستنطبق على مركبات البرية التي يصادق عليها للمرة الأولى أو بمناسبة عملية الكشف و تجديد شهادة التصديق التي تقوم بها كلّ سنتين، بعد دخول المذكرة التّفسيريّة 2-2-1 (ب) (و) حيز النفاذ حيثما يكون ذلك ملائماً. بالتالي، و اعتبارًا من تاريخ 7 آب/أغسطس 2005، كلّ مركبات البرية التي تطلّب أكثر من ختم واحد لبلوغ الختم الجمركي المأمن، سوف تحتاج لشهادة تصديق طبقا للمذكرة التّفسيريّة 2-2-1 (ب) (و).
	}الفقرة 62 من الوثيقة TRANS/GE.30/206 و المرفق 2؛ الفقرة 59 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/69 و المرفق 2؛ الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1
	تعليقات على الفقرة 1 (ب)، من المادة 2
	تثبيت الأبواب
	في حالة أبواب المركبات أو الحاويات التي ليست مثلجة ولا معزولة ولكن لها بطانة داخلية، يجب أن تمر الأجهزة (المسامير الملولبة ومسامير البرشمة وأمثالها) المثبتة للمفصلات وجهاز الختم الجمركي، من خلال سمك الباب بكامله (بما في ذلك البطانة) وأن تكون مثبتة بوضوح مرئي على البطانة.
	}الفقرة 10 من الوثيقة {TRANS/GE.30/14
	عدد الأختام الجمركية
	حذف التعليق 
	}المرفق 2 من الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/69
	أمثلة لأجهزة الختم الجمركي
	لكي يتسنى الحصول على ختم جمركي ثابت لإحكام سد مقصورات وحاويات الشحن، يتعين على أجهزة السد المحكم أن تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة الفرعية ((أ) من المذكرة التفسيرية 2-2-1 (ب) (بالمرفق 6 (أنذر الرسم التوضيحي 1-4). وفضلاً عن ذلك يتعين وضع الأختام الجمركية وفقاً للاشتراطات التالية:
	 لا يزيد طول حبل الربط على الطول الضروري وأن يكون مربوطاً بإحكام ملائم؛
	 وأن يمر حبل الربط من خلال حلقات جهاز النقل البري الدولي؛
	 وأن توضع الأختام بأقصى ما يمكن من الإحكام؛
	 وأن يجري تثبيت الأجزاء الأخرى من جهاز الإغلاق مثل مقابض آليات الإغلاق وأجهزة تعشيق الكامات ومقاعد قضبان الإغلاق حسب الاشتراطات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من المذكرة التفسيرية     2-2-1 (أ) بالمرفق 6 (أنظر الرسم التوضيحي 1).
	وينبغي أن يوضع في الذهن أن فعالية أي جهاز إغلاق محكم سوف تنخفض في حالة وجود البلى بالاستعمال، مثلاً في قضبان الإغلاق أو المفصلات أو أجهزة كامات التعشيق. فيجب اتخاذ التدابير الملائمة لمعرفة هوية مثل هذه الحالات.
	}الفقرة 17 من الوثيقة TRANS/WP.30/145، والمرفق 3 بالوثيقة  {TRANS/WP.30/AC.2/31
	(ج) سوف يتم تزويد منافذ التهوية والتصريف بجهاز يمنع الوصول إلى باطن مقصورة الشحن. ويجب أن يكون هذا الجهاز في شكل لا يسمح بإزالته أو تبديله من الخارج بدون ترك آثار واضحة جلية.
	مذكرة تفسيرية للفقرة 1(ج) من المادة 2
	2-2-1(ج)-1 منافذ التهوية
	(أ) يجب، من حيث المبدأ، ألا يتجاوز أكبر أبعادها 400 ملليمتر،
	(ب) يجب سد المنافذ التي تسمح بالدخول المباشر إلى مقصورة الشحن:
	‘1‘ بواسطة شبكة سلكية أو سـتائر مثقبة (البعد الأقصى للثقب هو: 3 ملليمترات في الحالتين) وعليها وقاية بشبكة معدنية ملحومة (البعد الأقصى للثقوب هو: 10 ملليمترات)، أو
	‘2‘ بواسطة ستارة معدنية مثقبة واحدة ذات قوة كافية (البعد الأقصى للثقوب هو: 3 ملليمترات، وسمك الستارة: ملليمتر واحد على الأقل).
	}التعديل 12ECE/TRANS/17/Amend.،و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1990{
	تعليق على المذكرة التفسيرية 2-2-1(ج)-1
	منافذ التهوية لمقصورات الشحن المعزولة
	مثال لستارة مهيأة بين السطحين الداخلي والخارجي لمقصورات شحن معزولة .
	}الفقرة 43 من الوثيقة TRANS/WP.30/127، المرفق 3 بالوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/25
	(ج) يجب تزويد المنافذ التي لا تسمح بالدخول المباشر إلى مقصورة الشحن (مثلاً بسبب أجهزة مرفقية أو ألواح درعية) بالأجهزة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) التي يجوز فيها مع ذلك أن تزيد أبعاد الثقــوب إلى ما يبلغ 10 ملليمترات (للشبكة السلكية أو الستارة المعدنية) و 20 ملليمتراً (للشبكة المعدنية الواقية).
	}التعديل 12ECE/TRANS/17/Amend.،و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1990{
	(د) في حالة ثقب فتحات في ألواح معدنية، يجب من حيث المبدأ الأمر باستعمال الأجهزة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المذكرة. ومع ذلك سوف يسمح باستعمال أجهزة إغلاق في شكل ستارة معدنية مثقبة مثبتة من الخارج وشبكة سلكية أو أخرى مثبتة من الداخل.
	(ه) يجوز السماح باستعمال أجهزة مطابقة غير معدنية بشرط أن تكون الثقوب مستوفية الأبعاد المشترطة وأن تكون المادة المستعملة قوية بما يكفي لمنع توسيع الثقوب فعلياً دون إتلاف واضح للعيان. هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون من المستحيل تبديل جهاز التهوية بالعبث من جانب واحد فقط من اللوح.
	(و) يجوز تزويد منفذ التهوية بجهاز واق يجري تثبيته على اللوح المعدني بطريقة تسمح بالتفتيش الجمركي على المنفذ. وسيكون هذا الجهاز الواقي مثبتاً على اللوح على مسافة لا تقل عن 5 سنتيمترات من ستارة منفذ التهوية.
	}التعديل 5ECE/TRANS/17/Amend.، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1984{
	تعليقات على المذكرة التفسيرية 2-2-1(ج)-1
	مثال لجهاز واق
	TIR
	منافذ التهوية في مقصورات الشحن
	مع أن منافذ التهوية يجب، من حيث المبدأ، ألا تتجاوز 400 ملليمتر، فإنه يجوز لأية إدارة مختصة، في حالة الوفاء بجميع الاشتراطات الأخرى، أن تعطي موافقتها على منفذ يتجاوز 400 ملليمتر إذا قدم إليها مثل هذا المنفذ.
	}الفقرة 102 من الوثيقة TRANS/GE.30/14، الفقرتان 36 و37 من الوثيقة  TRANS/WP.30/143، المرفق 3 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/31
	مذكرة تفسيرية للفقرة 1(ج) من المادة 2
	2-2-1(ج)2 منافذ التصريف
	(أ) يجب من حيث المبدأ ألا يتجاوز أكبر أبعادها 35 ملليمتراً.
	(ب) يجب تزويد المنافذ التي تسمح بالوصول المباشر إلى مقصورة الشحن بالأجهزة الوارد وصفها في الفقرة الفرعية (ب) من المذكرة التفسيرية 2-2-1(ج)1 المتعلقة بمنافذ التهوية.
	(ج)  في حالة منافذ التصريف التي لا تسمح بالوصول المباشر إلى مقصورة الشحن، لن يتعين استعمال الأجهزة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المذكرة، بشرط أن تكون هذه المنافذ مزودة بجهاز حاجز يمكن الوصول إليه بسهولة من باطن مقصورة الشحن.
	2- على الرغم من أحكام المادة 1(ج) من هذه اللوائح، يجوز السماح بوجود أجزاء مكونة لمقصورة الشحن يتعين لأسباب عملية أن تشمل مساحات فارغة (مثلاً بين الحواجز الفاصلة لجدار مزدوج). ولكي يتسنى منع استعمال هذه المساحات لإخفاء البضائع:
	‘1‘ يجب في حالة تغطيتها الارتفاع الكامل من الأرضية إلى السقف، أو في حالات أخرى، حيث يكون الفراغ بينها وبين الجدار الخارجي محصوراً تماماً، أن يكون تبطين الجزء الداخلي من مقصورة الشحن مثبتاً بشكل لا يسمح بإزالته أو تبديله دون ترك آثار واضحة للعيان.
	‘2‘ وفي حالة تبطين يقل ارتفاعه عن الارتفاع الكامل، وتكون الفراغات بين التبطين والجدار الخارجي ليست محصورة تماماً، وفي جميع الحالات الأخرى حيث توجد فراغات في بنية مقصورة شحن، يجب إبقاء عدد هذه الفراغات على الحد الأدنى، وتكون هذه الفراغات قابلة للوصول إليها بسهولة لأغراض التفتيش الجمركي.
	تعليق على الفقرة 2 من المادة 2
	إزالة الأجزاء الهيكلية في العارضات المفرغة
	يجب إبقاء الأجزاء الهيكلية من مقصورات الشحن ذات الفراغات المحصورة مثل العارضات المفرغة، على أدنى حد وأن تزال بالتدريج في تصميم مقصورات شحن جديدة تستخدم عارضات جانبية مفتوحة حيثما أمكن ذلك. وإذا حدث لأسباب إنشائية استعمال فراغات محصورة في الأجزاء الهيكلية من مقصورات الشحن، فمن الجائز السماح بتزويدها بثقوب يقصد بها تسهيل التفتيش الجمركي على المساحات المفرغة. ويجب تدوين وجود هذه الثقوب التفتيشية في إطار البند 12 في شهادة التصديق على المركبات البرية (المرفق 4 من الاتفاقية).
	}الفقرات 63-65 من الوثيقة TRANS/WP.30/135؛ الفقرات 65-67 من الوثيقة TRANS/WP.30/137؛ المرفق 3 الوارد في الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/27؛ الفقرات 33-36 من الوثيقة {TRANS/WP.30/151
	3- يجوز السماح باستعمال نوافذ بشرط أن تكون مصنوعة من مواد ذات قوة كافية وأنها لا يمكن أن تزال أو تستبدل من الخارج دون ترك آثار واضحة جلية. ومع ذلك يجوز السماح باستعمال زجاج، ولكن في حالة استعمال زجاج غير زجاج أمان، يجب تزويد النوافذ بشبكة معدنية مثبتة لا يمكن أن تزال من الخارج. ولا تتجاوز عيون هذه الشبكة 10 ملليمترات.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.7، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1986{
	مذكرة تفسيرية للفقرة 3 من المادة 2
	2-2-3 زجاج الأمان
	يعتبر الزجاج زجاج أمان إذا لم تكن هناك مخاطرة من إتلافه نتيجة لأي عامل عادي يحدث في الظروف العادية لاستعمال مركبة. ويجب أن يحمل الزجاج علامة تميزه بأنه زجاج أمان.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.7، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1986{
	4- يجوز السماح بصنع فتحات في الأرضية لأغراض تقنية مثل التزييت والصيانة وتعبئة صندوق الرمل، وذلك فقط بشرط أن تكون هذه الفتحات مزودة بغطاء يمكن تثبيته بطريقة تجعل مقصورة الشحن غير قابلة للوصول إليها من الخارج.
	تعليق على الفقرة 4 من المادة 2
	تأمين الفتحات الأرضية لأغراض تقنية
	يجب أن تكفل وقاية كافية لأغطية الفتحات الأرضية لأغراض تقنية، إذا كانت ترتيبات منع الوصول إلى مقصورة الشحن من الخارج موجودة ذاتها داخل مقصورة الشحن.
	}الفقرات 35-39 من الوثيقة {TRANS/GE.30/AC.2/14
	المادة 3
	المركبات المصفحة بغلاف واق
	1- حيثما يكون ذلك ملائماً، سوف تنطبق أحكام المادتين 1 و 2 من هذه اللوائح على المركبات المصفحة. هذا بالإضافة إلى أن هذه المركبات سوف تعمل وفقاً لهذه المادة.
	2- ويكون هذا الغلاف مصنوعاً إما من قماش القنب أو قماش مغطى بالبلاستيك أو معالج بالمطاط وأن يكون ذا قوة كافية وغير قابل للمط وفي حالة جيدة ومركب بطريقة تجعل من المستحيل، بعد تثبيت جهاز الإغلاق، الوصول إلى مقصورة الشحن دون ترك آثار واضحة بجلاء.
	3- وإذا كان هذا الغلاف مكوناً من عدة قطع فإنه يجب أن تكون أطرافها مطوية في بعضها البعض ومخاطة معاً بدرزات تبعد عن بعضها بمسافة لا تقل عن 15 ملليمتراً. وتوضع هذه الدرزات كما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 1 الملحق بهذه اللوائح. أما في حالة بعض أجزاء هذا الغلاف (مثل الأطراف المتدلية والزوايا المقواة) إذا لم يكن من الممكن تجميع القطع مع بعضها البعض بتلك الطريقة، فسوف يكفي طي طرف الجزء العلوي ووضع الدرزات كما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 1 ورقم 2 (أ) الملحق بهذه اللوائح. ولا تكون إحدى الدرزات مرئية إلا من الداخل ويكون لون الخيط المستعمل لتلك الدرزة مختلفاً بوضوح عن لون الغلاف ذاته وعن لون الخيط المستعمل للدرزة الأخرى. وتخاط الدرزات جميعها بالماكينة.
	مذكرة تفسيرية للفقرة 3 من المادة 3
	2-3-3 الأغلفة المكونة من عدة قطع
	(أ) قد تكون القطع المتعددة المكونة لغلاف واحد مكونة من مواد مختلفة مطابقة لأحكام الفقرة 2 من المادة 3 بالمرفق 2.
	(ب) وسوف يسمح بأي ترتيب للقطع يضمن الأمان كما ينبغي في تكوين الغلاف بشرط أن تكون القطع مجمعة وفقاً لاشتراطات المادة 3 من المرفق 2.
	4- إذا كان الغلاف مصنوعاً من قماش مغطى بالبلاستيك ومكوناً من عدة قطع، فإنه يجوز اختياريا لحامها معاً على النحو المبين في الرسم التوضيحي رقم 3 الملحق بهذه اللوائح. وينبغي أن تتداخل أطرف القطع بما لا يقل عن 15 ملليمتراً. وتكون القطع ملحومة معاً على كامل عرض التداخل. وسوف يكون طرف الغلاف الخارجي مغطى بشريط من البلاستيك لا يقل عرضه عن 7 ملليمترات مثبتاً بعملية اللحام ذاتها. وسيكون لشريط البلاستيك والغلاف على كل جانب منه لعرض لا يقل عن 3 ملليمترات، نمط تصريف منتظم واضح المعالم مختوماً عليها. وتكون القطع ملحومة بشكل يجعل من غير الممكن فصلها وإعادة وصلها دون ترك آثار واضحة بجلاء.
	تعليقات على الفقرة 4 من المادة 3
	شريط من البلاستيك
	إن اشتراط التغطية بشريط من البلاستيك أمر ضروري لإغراض الأمان الجمركي. وبالتالي لا يسمح بالاستغناء عنه.
	}الفقرة 99 من الوثيقة {TRANS/GE.30/17
	تداخل أطراف قطع الغلاف
	مع أنه يكفي لأغراض الأمان الجمركي تداخل أطراف قطع الغلاف لما لا يقل عن 15 ملليمتراً فإنه يجوز السماح بتداخل يبلغ 20 ملليمتراً أو أكثر. وقد يكون ذلك ضرورياً لأغراض تقنية رهناً بنوع قماش الغلاف والتحامه.
	}الفقرتان 64 و65 من الوثيقة TRANS/WP.30/162، المرفق 6 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.30/AC.2/37
	الطرق المقررة للحام قطع الغلاف
	ينبغي للطرق المقررة للحام قطع الأغلفة باعتبارها ذات أمان جمركي إذا طبقت وفقاً لأحكام المرفق 2 بالاتفاقية، أن تشمل "طريقة اللحام" حيث تلحم قطع الأغلفة باستعمال درجات حرارة عالية وطريقة "الذبذبة العالية"، وحيث تلحم قطع الأغلفة باستعمال ذبذبة عالية وضغط عال.
	}الفقرتان 64 و65 من الوثيقة TRANS/WP.30/162، المرفق 6 الوارد في الوثيقة{TRANS/WP.30/AC.2/37
	5 - سوف تجرى إصلاحات وفقاً للطريقة الموصوفة في الرسم التوضيحي رقم 4 الملحق بهذه اللوائح. فتطوى الأطراف في بعضها البعض وتخاط معاً بدرزتين مرئيتين بفاصل بينهما لا يقل عن 15 ملليمتراً. وسيكون لون الخيط المرئي من الباطن مختلفاً عن لون الخيط المرئي من الخارج ومختلفاً عن لون الغلاف ذاته. وتكون الدرزات جميعها مخاطة بماكينة خياطة. وفي حالة إصلاح إتلاف غلاف قرب الأطراف بتبديل الجزء المتلف برقعة، يكون من الممكن أيضاً وضع الدرزة وفقاً لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة والرسم التوضيحي رقم 1 الملحق بهذه اللوائح. ومن الممكن كبديل إصلاح الأغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبلاستيك وفقاً للطريقة الموصوفة في الفقرة 4 من هذه المادة. ولكن يجب في هذه الحالة أن يكون شريط البلاستيك ملصقاً بجانبي الغلاف وأن تكون الرقعة مثبتة على باطن الغلاف.
	تعليقات على الفقرة 5 من المادة 3
	شرائط من مادة عاكسة
	يجوز السماح باستعمال شرائط من مادة عاكسة يمكن نزعها وتكون مغطية هيكل الأغلفة الواقية لمقصورات الشحن، وإذا كانت مع ذلك ملحومة تماماً على الأغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبلاستيك ومثبتة وفقاً للاشتراطات الواردة في الفقرة 5 من المادة 3 في المرفق 2 بالاتفاقية (أنظر الرسم التوضيحي رقم 9 أدناه).
	}الفقرة 40 من الوثيقة {TRANS/WP.30/151
	إصلاح الأغلفة المصنوعة إصلاح الأغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبلاستيك
	يجوز السماح بالعملية التالية لإصلاح مثل هذه الأغلفة: يستعمل الفينيل المسال تحت ضغط وحرارة لتثبيت القطعة على الغلاف بالذوبان. ومن الواضح الجلي في مثل هذه الحالات إلصاق شريط من البلاستيك مختوم بنمط تصريف على طرف القطعة على جانبي الغلاف.
	}الفقرة 40 من الوثيقة TRANS/GE.30/6، الفقرة 33 من الوثيقة {TRANS/GE.30/GRCC/4
	6- يجب تثبيت الغلاف على المركبة بتطابق صارم مع الشروط المبينة في المادة 1(أ) و(ب) من هذه اللوائح. ومن الممكن استعمال الأجهزة التالية:
	(أ) يمكن تثبيت الغلاف بواسطة:
	‘1‘ حلقات معدنية مثبتة على المركبات
	‘2‘ عروات مدخلة في طرف العلاف
	‘3‘ حبل رابط يمر من خلال الحلقات فوق الغلاف ومرئي من الخارج بكامل طوله.
	 وسوف يتداخل الغلاف مع الأجزاء الصلبة من المركبة بما لا يقل عن 250 ملليمتراً تقاس من وسط حلقات التثبيت، ما لم يكن نظام بنية المركبة في حد ذاتها تمنع كل الوصول إلى مقصورة الشحن.
	مذكرات تفسيرية للفقرة 6(أ) من المادة 3
	2-3-6(أ)-1 مركبة ذات حلقات منزلقة
	إن حلقات التثبيت المعدنية المنزلقة على قضبان معدنية مثبتة على المركبات، مقبولة لأغراض هذه الفقرة (أنظر الرسم التوضيحي رقم 2 الملحق بالمرفق 6) وذلك بشرط:
	(أ) أن تكون القضبان مثبتة على المركبة وبينها مسافات أقصاها 60 سنتيمتراً وبطريقة لا تسمح بإزالتها وتبديلها دون ترك آثار وواضحة جلية.
	(ب) وأن تكون الحلقات مصنوعة بطوق مزدوج أو مزودة بقضيب مركزي ومدمجة في قطعة واحدة بدون استعمال لحام
	(ج) وأن يكون الغلاف مثبتاً على المركبة بتطابق صارم مع الشروط المبينة في المرفق 2 بالمادة 1(أ) من هذه الاتفاقية.
	2-3-6(أ)-2 مركبات ذات حلقات دوارة
	يجوز لأغراض هذه الفقرة قبول حلقات معدنية دوارة، تدور كل منها في سناد قوسي معدني مثبت على المركبة (أنظر الرسم التوضيحي رقم 2(أ) الملحق بالمرفق 6) وذلك بشرط :
	(أ) أن يكون كل سناد قوسي مثبتاً على المركبة بطريقة تجعل من غير الممكن إزالته وتبديله دون ترك آثار واضحة جلية
	(ب) أن يكون اللولب تحت كل سناد قوسي مطوقاً تماماً بغطاء معدني في شكل جرس.
	}التعديل 4ECE/TRANS/17/Amend.، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أكتوبر 1982{
	تعليقات على الفقرة 6(أ) من المادة 3
	مثال لإنشاء قضيب إغلاق
	يستوفي الجهاز الموضح بالرسم أدناه الاشتراطات الواردة في المرفق 2 بالمادة 1 في الفقرة (أ) والمرفق 2 بالمادة 3 في الفقرتين 6(أ) و8.
	وصف الرسم التوضيحي أعلاه
	سيجري تركيب الجهاز على اللوح الجانبي في نفس الوضع كنوع تقليدي من حلقة النقل البري الدولي، وبطريقة تجعل هذه الحلقة من الجهاز واقعة على مسافة أقصاها 150 ملليمتراً من خط الوسط للعمود. وسيكون الجهاز مثبتاً على اللوح الجانبي ببرشامتين مماثلتين لبرشمة حلقات النقل البري الدولي المعتادة. ويتكون من ثلاثة أجزاء معدنية مدمجة: لوح قاعدي وحلقة نقل بري دولي قابلة للطي ولوح أمامي منزلق يشمل قضيب إغلاق. وحينما يزلق اللوح الأمامي إلى داخل وضع الإغلاق، يمر قضيب الإغلاق من خلال ثقب في العمود ويغلق اللوح الجانبي إلى العمود. ومع ذلك سيدخل قضيب الإغلاق في العمود بما لا يقل عن 20 ملليمتراً. وفي الوقت ذاته تنطوي حلقة النقل البري الدولي تلقائياً إلى الخارج. وفي هذا الوضع التلقائي ومع مرور حبل الربط من خلال الحلقة فوق الغلاف يكون اللوح الأمامي المنزلق مغلقاً ومثبتاً ولا يمكن زلقه عائداً في وضع الفتح.
	}الفقـرة 40 مـن الوثيقـة TRANS/WP.30/125، الفقرتـان 46 و47 من الوثيقة TRANS/WP.30/127، المرفق 3 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AG.2/23
	شكل عروات الغلاف
	من الممكن أن تكون العروات المثقوبة في الأغلفة مستديرة أو بيضاوية الشكل وألا تبرز الحلقات أكثر مما هو ضروري من الأجزاء الملائمة في المركبة. ولكي يتسنى ضمان ذلك يجري تثبيت الأغلفة كما ينبغي. وعلى السلطات الجمركية أن تتأكد عند ختمها المركبة البرية من أن حبل الربط مشدد بإحكام صحيح.
	}الفقرة 35 من الوثيقة {TRANS/GE.30/57
	أمثلة الحلقات المعدنية المطلوبة لربط أغلفة المركبات بإحكام
	يجري دمج نوع ينطوي من حلقة نقل بري دولي معدنية في الدعامات المعدنية الملحومة التي تدعم وتحوي آليات الإغلاق اللازمة للألواح الجانبية. ومن الممكن طي حلقة النقل البري الدولي خارجياً باليد من خلال ثقب صغير مفتوح في اللوح الخارجي من الدعامة. ويجري إبقاء هذه الحلقة بواسطة شحنة لولبية إما في الوضع "داخل" أو الوضع "خارج". ويتم إدماج أداء هذه الحلقة الخاصة في جهاز إغلاق اللوح الجانبي على النحو التالي:
	يجري لحام قطعة من المعدن على كل مسمار إغلاق اللوح الجانبي بشكل يقيد الحركة العمودية لمسمار الإغلاق ويجعل إطلاق الألواح الجانبية غير ممكن. وفي الوقت ذاته يمنع شكل وموقع هذه القطع المعدنية الطي خارجياً لحلقات النقل البري الدولي ذات أقفال ألواح جانبية مفتوحة.
	وهذا يعني أن حلقة النقل البري الدولي، حينما تكون في وضع الطي خارجياً ومثبتة بالغلاف ومربوطة بحبل يمر من خلال الحلقة، ستعمل في المقام الأول على تثبيت الألواح الجانبية على الدعامة، وتعمل في المقام الثاني على تثبيت الدعامة على أرضية مقصورة الشحن (دعم جانبي).
	وفضلاً عن ذلك سيعمل مسمار إغلاق الدعامة العليا الملحوم على أحد مسامير الإغلاق للألواح الجانبية، على تثبيت كيان السقف العلوي في نفس وقت تثبيت الألواح الجانبية.
	وطالما بقيت حلقة النقل البري الدولي في وضع الطي خارجياً يجب أن تكون الدعامة متلفة تماماً قبل إمكانية فتح اللوح الجانبي أو كيان السقف العلوي.
	}الفقرة 15 من الوثيقة TRANS/GE.30/AC.2/12، الفقرة 109 من الوثيقة TRANS/GE.30/35 والمرفق 2، والفقرات 27-29 من الوثيقة TRANS/GE.30/GRCC/11، أنظر الرسم التوضيحي أسفله{
	مثال للحلقات المعدنية المطلوبة لربط أغلفة المركبات بإحكام
	(ب) حينما يجب تثبيت أي طرف غلاف بصفة دائمة على مركبة، فإنه يجب وصل السطحين معاً بدون فاصل وتثبيتهما في مكانهما بأجهزة قوية.
	مذكرة تفسيرية للفقرة 6(ب) من المادة 3
	2-3-6(ب) الأغلفة المثبتة بصفة دائمة
	حينما يجري تثبيت طرف أو أطراف الغلاف بصفة دائمة على جسد المركبة، فإنه يجب تثبيت الغلاف في مكانه بشريط أو أشرطة من المعدن أو أي قماش آخر مناسب على جسد المركبة بأجهزة وصل تستوفي الاشتراطات الـواردة فـي الفقـرة الفرعيـة (أ) من المذكرة التفسيرية 2-2-1(أ) في المرفق 6.
	تعليق على الفقرة 6(ب) من المادة 3
	يستوفي الجهاز المبين في الرسم التوضيحي رقم 4 الملحق بالمرفق 6 الاشتراطات الواردة في المرفق 2 وفي الفقرتين الفرعيتين 6(أ) و6(ب) من المادة 3.
	}الفقرة 41 من الوثيقة {TRANS/GE.30/55
	(ج) في حالة استعمال جهاز إغلاق غلاف فإنه يجب بعد إغلاقه أن يكون موصلا الغلاف بإحكام إلى ظاهر مقصورة الشحن (أنظر كمثال الرسم التوضيحي رقم 6).
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.7، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1986{
	7 - سيجري دعم سناد الغلاف بكيان إنشائي علوي ملائم (أعمدة أو جوانب أو أقواس أو ألواح الخ).
	تعليق على الفقرة 7 من المادة 3
	دعائم لأغطية المركبة
	قد تكون الأطواق الساندة للغلاف مجوفة في بعض الأحيان ومن الممكن استعمالها كمخابئ. ولكن من الممكن دائماً تفتيشها كما هو الحال لكثير من الأجزاء الأخرى في المركبة. ويجوز في هذه الحالات السماح باستعمال أطواق مجوفة.
	}الفقرة 90 من الوثيقة TRANS/GE.30/14، الفقرتان 100 و101 من الوثيقة TRANS/GE.30/12، الفقرة 41 من الوثيقة {TRANS/GE.30/6
	8 - يشترط في حالة المسافات بين الحلقات والمسافات بين العروات ألا تزيد على 200 ملليمتر ومع ذلك قد يجوز أن تزاد ولكن دون أن تتجاوز 300 ملليمتر بين الحلقات والعروات على كل من جانبي العمود إذا كان كيان المركبة والغلاف مبني بشكل يمنع كل وصول إلى مقصورة الشحن. وسوف تتم تقوية العروات.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.1، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1979{
	مذكرة تفسيرية للفقرة 8 من المادة 3
	2-3-8 يجوز قبول مسافات تزيد على 200 ملليمتر ولكنها لا تتجاوز 300 ملليمتر فوق الأعمدة إذا كانت الحلقات مدخلة في الألواح الجانبية وتكون العروات بيضاوية الشكل وصغيرة إلى حد يمكنها من مجرد المرور فوق الحلقات فقط.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.1، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1979{
	9- تُستخدم أدوات الربط التالية:
	(أ) حبال من السلك الفولاذي لا يقل قطرها عن 3 ملليمترات، أو
	(ب) حبال من القنب الهندي أو قنب السيزال لا يقل قطرها عن 8 مليمترات ومغطاة بكساء في غلاف شفاف من بلاستيك غير قابل للتمطط؛ أو
	(ج) حبال تتكون من مجموعات من الألياف البصرية الملفوفة في غلاف فولاذي ملوي ملفوف في غلاف شفاف من بلاستيك غير قابل للتمطط؛ أو
	(د) حبال تتكون من لب نسيجي محاط بما لا يقل عن أربع جدائل من أسلاك الفولاذ لا غير تغطي اللب بالكامل، شريطة أن لا يقل قطر الحبال عن 3 مليمترات (دون حساب الغلاف الشفاف إن وجد).
	ويمكن وفقاً للفقرة 9 (أ) أو (د) من هذه المادة أن تكون الحبال ملفوفة في غطاء شفاف من بلاستيك غير قابل للتمطط.
	أما في الحالات التي تحتم تثبيت الغلاف على الإطار في جهاز تشييد متطابق في النواحي الأخرى مع أحكام الفقرة 6(أ) من هذه المادة، فإنه يمكن استعمال سير جلدي كأداة ربط (وهناك مثال لجهاز تشييد من هذا النوع مبين في الرسم التوضيحي رقم 7 الملحق بهذا المرفق). ويجب أن يتطابق السير الجلدي مع المتطلبات المشترطة في الفقرة 11(أ)(3) فيما يتعلق بمادة صنعه وأبعاده وشكله.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.11، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1989؛
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.17، وقد دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1994؛ 
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.25، ودخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 2005{
	مذكرة تفسيرية للفقرة 9 من المادة 3
	2-3-9 وقع حذف هذه المذكرة التفسيرية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.25، ودخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 2005{
	تعليق على المذكرة التفسيرية 2-3-9
	حبال من النايلون
	لا يسمح باستعمال حبال من النايلون المغطاة بغلاف من البلاستيك، نظراً لأنها لا تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة 9 من المادة 3 بالمرفق 2.
	}الفقرة 16 من الوثيقة TRANS/GE.30/AC.2/12، الفقرات 30-33 من الوثيقة TRANS/GE.30/GRCC/11 ، الفقرة 34 من الوثيقة 232 ECE/TRANS/WP.30/ والمرفق ؛ الفقرة 24 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91 {
	حبل الربط
	من الممكن في الحالات التي تحتم تثبت الغلاف على الإطار في جهاز تشييد متطابق في النواحي الأخرى مع أحكام الفقرة 6(أ) من المادة 3 أن يستعمل، بدلاً من سير جلدي، حبل ويتكون من قطعتين.
	}الفقرة 33 من الوثيقة {TRANS/WP.30/125
	10- يتكون كل حبل من قطعة واحدة وله قطعة طرفية معدنية صلبة على كل من الطرفين. وتسمح كل قطعة طرفية معدنية بإدخال خيط أو شريط الختم الجمركي. وتشمل أداة الربط لكل قطعة معدنية، وفقاً لأحكام الفقرة 9 (أ) و(ب) و(د) من هذه المادة، برشامة مجوفة تمر من خلال الحبل بحيث تسمح بإدخال خيط أو شريط الختم الجمركي. ويبقى الحبل مرئياً على كل من جانبي البرشامة المجوفة بحيث يتسنى التأكد من أن الحبل سليم في قطعة واحدة (انظر الرسم التوضيحي رقم 5 الملحق بهذه اللوائح).
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.25، ودخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 2005{
	11- سوف يجري على فتحات الغلاف المستعملة للشحن والتفريغ وصل السطحين معاً. ومن الممكن استعمال الأجهزة التالية:
	(أ) سيكون لطرفي الغلاف تداخل ملائم. ويجري أيضاً تثبيتهما بأدوات الربط التالية:
	‘1‘ رفرف مخاط أو ملحوم وفقاً للفقرتين 3 و 4 من هذه المادة،
	‘2‘ حلقات وعروات تستوفي الشروط الواردة في الفقرة 8 من هذه المادة وتكون الحلقات مصنوعة من معدن،
	‘3‘ سير جلدي مصنوع من قماش ملائم، في قطعة واحدة سليمة، وغير قابل للتمطط، ويبلغ عرضه 20 ملليمتراً على الأقل ولا يقل سمكه عن 3 ملليمترات ويمر من خلال الحلقات ويثبت معاً طرفي الغلاف والرفرف. وسيجري تثبيت هذا السير الجلدي في باطن الغلاف وتزويده بما يلي:
	 إما عروة لاستيعاب الحبل المذكور في الفقرة 9 من هذه المادة،
	 أو
	 عروة يمكن ربطها إلى حلقة معدنية مذكورة في الفقرة 6 من هذه المادة وتثبيتها بالحبل المذكور في الفقرة 9 من هذه المادة.
	ولن يطلب استعمال رفرف إذا جرى تثبيت جهاز خاص مثل لوح اعتراضي يمنع الوصول إلى مقصورة الشحن دون ترك آثار واضحة بجلاء. كما لا يطلب استعمال رفرف في حالة المركبات ذات الأغلفة المنزلقة.
	}التعديل 14ECE/TRANS/17/Amend.؛ دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1992؛
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.20 و عديل.1؛ دخل حيز النفاذ في 12 حزيران/يونيه 2001}
	مذكرة تفسيرية للفقرة 11(أ) من المادة 3
	2-3-11(أ)-1 رفارف شد الغلاف
	يجري تزويد أغلفة الكثير من المركبات على ظاهرها برفرف أفقي تخترقه عروات تمر على طول جانب المركبة. وتستعمل هذه الرفارف، المعروفة باسم رفارف الشد، من أجل شد الغلاف بواسطة حبال شد أو أجهزة مماثلة. وقد استعملت هذه الرفارف لإخفاء شقوق أفقية مفتوحة في الغلاف تتيح الوصول غير المشروع إلى البضائع المحمولة في المركبة. ولذلك أبديت توصية تدعو إلى عدم السماح باستعمال رفارف من هذا النوع. ومن الممكن استعمال الأجهزة التالية بدلاً منها:
	(أ) رفارف شد ذات تصميم مماثل مثبتة على باطن الغلاف، أو
	(ب) رفارف صغيرة فردية تخترق كل واحد منها عروة واحدة مثبتة على السطح الخارجي للغلاف ومتباعدة على مسافات بحيث تسمح بشد ملائم للغلاف.
	وكخيار بديل قد يكون من الممكن في بعض الحالات تجنب استعمال رفارف الشد على الأغلفة.
	2-3-11(أ)-2 سيور الغلاف
	تعتبر الأقمشة التالية ملائمة لصنع السيور:
	(أ) الجلد؛
	(ب) أقمشة غير قابلة للتمطط تشمل القماش المغطى بالبلاستيك أو المعالج بالمطاط، بشرط أن هذه الأقمشة لا يمكن بعد قطعها أن يتم لحامها أو يعاد تكوينها بدون ترك آثار واضحة بجلاء. هذا بالإضافة إلى أن قماش البلاستيك المستعمل لتغطية السيور يجب أن يكون شفافاً وناعم السطح.
	تعليقات على المذكرة التفسيرية 2-3-11(أ)-2
	مثال للسيور المخصصة لربط أغلفة المركبات بإحكام
	ترى اللجنة الإدارية أن العروات الموجودة في السير الجلدي يجب تدعيمها.
	}الفقرة 16 من الوثيقة {TRANS/GE.30/AC.2/12
	تثبيت السيور
	يستوفي الجهاز المبين أدناه الاشتراطات الواردة في الفقرة 11(أ)‘3‘ من المادة 3 بالمرفق 2.
	الوصف
	يجب تمرير السير الجلدي من خلال العروة العليا (1) في فتحة الغلاف المخصصة للشحن والتفريغ، وأن يخرج من مقصورة الشحن من خلال العروة السفلى (2) ثم يجري تمريره من خلال العروة المدعمة (3) على نهاية العروة.
	}الفقرات من 45 إلى 47 من الوثيقة TRANS/WP.30/123، والمرفق 3 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/23
	2-3-11(أ)-3 يستوفي الجهاز المبين في الرسم التوضيحي رقم 3 الملحق من المرفق 6 الاشتراطات الواردة في الجزء الأخير من المرفق 2 في الفقرتين 6(أ) و 6(ب) من المادة 3.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.15، ودخل حيز النفاذ في أول أب/أغسطس 1993؛
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.17، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1994{
	(ب) تزويد الغلاف بجهاز إغلاق خاص يربط ويغلق طرفي الغلاف معاً بإحكام حينما تكون مقصورة الشحن مغلقة ومبرشمة. وسيجري تزويد هذا الجهاز بفتحة يمكن أن تمر من خلالها حلقة معدنية مذكورة في الفقرة 6 من هذه المادة، وتثبيته بالحبل المذكور في الفقرة 9 من هذه المادة. ويوجد وصف لمثل هذا الجهاز في الرسم التوضيحي رقم 8 الملحق بهذا المرفق.
	}التعديل 14ECE/TRANS/17/Amend.؛ دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1992{
	المادة 4
	المركبات ذات الأغلفة المنزلقة
	1- حيثما كان ملائماً، تنطبق أحكام المواد 1 و2 و3 من هذه اللوائح على المركبات ذات الأغلفة المنزلقة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تفي هذه المركبات بأحكام هذه المادة.
	2- يتعين أن تفي الأغلفة المنزلقة والأرضية والأبواب وغيرها من العناصر التي تشكل مقصورة الشحن إما باشتراطات الفقرات 6 و8 و9 و11 من المادة 3 من هذه اللوائح، أو بتلك الواردة في الفقرات الفرعية ‘1‘ إلى ‘6‘ التالية.
	‘1‘ يتعين تجميع الأغلفة المنزلقة والأرضية والأبواب وغيرها من العناصر المكونة لمقصورة الشحن بحيث لا يمكن فتحها أو إغلاقها دون ترك آثار مرئية.
	‘2‘ يتعين أن يغطي غلاف المركبة العناصر الصلبة ابتداءً من أعلى المركبة حتى ربع المسافة الفعلية على الأقل بين سيور التثبيت. كما ينبغي أن يغطي الغلاف ما لا يقل عن 50 مليمترا من العناصر الصلبة في أسفل المركبة. وينبغي أن لا تتجاوز الفتحة الأُفقية بين الغلاف والعناصر الصلبة من مقصورة الشحن مسافة 10 مليمترات عموديا على المحور الطولي للمركبة، في أي مكان بعد إغلاق مقصورة الشحن وختمها من قبل الجمارك.
	‘3‘ ينبغي تجميع قناة انزلاق الغلاف وغيرها من الأجزاء المتحركة بحيث لا يمكن فتح الأبواب المغلقة والمختومة من جانب الجمارك وغيرها من الأجزاء المتحركة ولا إغلاقها من الخارج دون ترك آثار مرئية. وينبغي تجميع قناة انزلاق الغلاف وغيرها من الأجزاء المتحركة بحيث يستحيل الوصول إلى داخل مقصورة الشحن دون ترك آثار مرئية. وهذا النظام موصوف في الرسم التوضيحي رقم 9 المرفق بهذه اللوائح. 
	‘4‘ ينبغي ألا تتجاوز المسافة الأُفقية بين سيور التثبيت، المستخدمة لأغراض الجمارك، على العناصر الصلبة في المركبة مسافة 200 مليمتر. ومع ذلك يمكن أن تكون المسافة الفاصلة أكبر من ذلك ولكن ينبغي ألا يكون هنالك أكثر من 300 مليمتر بين سيور التثبيت إلى يمين أو يسار أية عارضة عمودية إذا كان تصميم المركبة والغلاف من شأنه أن يحول دون الوصول بأي شكل إلى داخل مقصورة الشحن. وفي جميع الأحوال ينبغي مراعاة الشروط الموصوفة في الفقرة ‘2‘ أعلاه.
	‘5‘ ينبغي ألا تتجاوز المسافة الفاصلة بين سيور التثبيت 600 مليمتر.
	‘6‘ ينبغي أن تفي روابط الإغلاق المستخدمة لتثبيت الغلاف على العناصر الصلبة من المركبة بالاشتراطات الواردة في الفقرة 9 من المادة 3 من هذه اللوائح".
	{التعديل ECE/ TRANS/17/Amend.20؛ و دخل حيز النفاذ في 12 حزيران/يونيه 2001}
	الرسم التوضيحي رقم 1
	غلاف مصنوع من عدة قطع مخاطة معاً
	الرسم التوضيحي رقم 2
	غلاف مصنوع من عدة قطع مخاطة معاً
	غلاف مصنوع من عدة قطع مخاطة معاً
	غلاف مصنوع من عدة قطع مخاطة معاً
	ترميم الغلاف
	مثال للقطعة الطرفية
	مثال لجهاز إغلاق الغلاف
	مثال للأغلفة المثبتة على إطار من شكل خاص
	جهاز إغلاق الغلاف على الفتحات المخصصة للشحن والتفريغ
	}انظر الوصف على الصفحة التالية{
	نموذج بناء حاوية ذات أغلفة منزلقة
	بوجه عام
	1- يجوز التصديق على المركبات البرية بأحد الإجراءات التالية:
	(أ) فرادى، أو
	(ب) حسب نوع التصميم (سلسلة من المركبات البرية).
	2- سيجري بشأن المركبات المصدق عليها، إصدار شهادة تصديق مطابقة للنموذج القياسي الوارد في المرفق 4. وسيجري طبع هذه الشهادة بلغة البلد الصادرة منه وباللغة الفرنسية أو الإنكليزية. وسوف ترفق بالشهادة صور فوتوغرافية أو رسوم بيانية موثقة من السلطة التي منحت التصديق إذا رأت تلك السلطة أن ذلك ضروري. وحينئذ تقوم تلك السلطة بإدراج عدد هذه الوثائق في البند 6 من شهادة التصديق.
	تعليقات على الفقرة 2
	وضع اسم الملك على الشهادة
	قد يحدث في حالة تغيير المالك أن الاسم المبين في المربع 8 (المالك) ليس هو اسم المالك الجديد. ولا ينبغي أن يثير ذلك أي نزاع.
	}الفقرة 37 من الوثيقة {TRANS/GE.30/12
	الاسم المبين على المركبات
	قد يحدث في نفس الظروف أن يظهر على الصور الفوتوغرافية المرفقة بالشهادة اسم غير ذلك الاسم المبين بالفعل على المركبة. ولا ينبغي في هذه الحالة منع المركبة من الدخول، إذ أن الغرض الوحيد من الصورة الفوتوغرافية هو أن تبين المظهر العام للمركبة.
	}الفقرتان 38 و39 من الوثيقة {TRANS/GE.30/12
	مساحة غير كافية في المربع 5 على الشهادة
	إذا لم تكن المساحة في المربع 5 (خصائص أخرى) كافية، فإنه يجوز إدراج البيانات اللازمة في مذكرة على ظهر الشهادة.
	}الفقرتان  40 و41 من الوثيقة {TRANS/GE.30/12
	3 - ينبغي حفظ شهادة التصديق على ظهر المركبة البرية.
	تعليق على الفقرة 3
	يجب أن تكون هذه الشهادة هي الأصل وليست نسخة منها بأية حال.
	}الفقرة 52 من الوثيقة {TRANS/GE.30/33
	4- لأغراض التفتيش وتجديد التصديق حيثما كان ذلك ملائماً، سيجري كل عامين تقديم المركبات البرية إلى السلطات المختصة التابعة للبلد المسجلة في المركبة، أو البلد المقيم فيه مالكها أو مستعملها، في حالة المركبات غير المسجلة.
	5- إذا لم تعد أية مركبة برية مستوفية الشروط التقنية المقررة للتصديق عليها، فإنه يجب، قبل السماح باستعمالها لنقل البضائع في ظل بطاقات النقل البري الدولي، أن تعاد إلى الحالة التي بررت التصديق عليها، لكي تستوفي الشروط التقنية المذكورة.
	6- في حالة حدوث تغيير في الخصائص الأساسية للمركبة البرية، ستتوقف تغطية المركبة بالتصديق، ويجب أن تعيد السلطات المختصة التصديق عليها قبل السماح باستعمالها لنقل البضائع في ظل بطاقات النقل البري الدولي.
	7- يجوز للسلطات المختصة التابعة للبلد المسجلة فيه المركبة أو التابعة للبلد المقيم فيه مالكها أو مستعملها، في حالة المركبات التي لا يلزم تسجيلها، أن تقوم، حسب الحالة، بسحب أو تجديد شهادة التصديق، أو بإصدار شهادة تصديق جديدة في الظروف المبينة بوضوح في المادة 14 من هذه الاتفاقية، وفي الفقرات 4 و5 و6 من هذا المرفق.
	الإجراءات اللازمة للتصديق بصفة فردية
	8- يجب على المالك أو القائم بالتشغيل أو ممثل أي منهما أن يتقدم بطلب إلى السلطات المختصة للحصول على تصديق بصفة فردية. وعلى السلطات المختصة أن تقوم بتفتيش المركبة البرية المعروضة وفقاً للقواعد العامة المبينة في الفقرات 1 إلى 7 أعلاه وتقتنع بأن المركبة مستوفية الشروط التقنية المقررة في المرفق 2 وتقوم بعد التصديق بإصدار شهادة مطابقة للنموذج الوارد في المرفق 4.
	الإجراءات اللازمة للتصديق حسب نوع التصميم(سلسلة من المركبات البرية)
	9- حيث تكون المركبات البرية مصنوعة حسب سلسلة النوع، يجوز لصانعها أن يتقدم بطلب إلى السلطات المختصة التابعة لبلد صنعها من أجل التصديق عليها حسب نوع التصميم.
	10- على الصانع أن يبين في طلبه أرقام أو حروف الهوية التي تعين نوع المركبة البرية المتعلق بها طلبه للتصديق.
	11- يكون الطلب مصحوباً برسومات وتعيين تفصيلي لنوع المركبة البرية المطلوب التصديق عليها.
	12- أن يقدم الصانع تعهداً مكتوباً بأنه سيقوم بما يلي:
	(أ) بأن يقدم إلى السلطة المختصة مركبات من النوع المعني حسب ما ترغب تلك السلطة في فحصه؛
	(ب) بأن يسمح للسلطة المختصة بالمزيد من فحص وحدات أخرى في أي وقت أثناء إنتاج سلسلة النوع المعني؛
	(ج) بأن يخطر السلطة المختصة عن أي تغيير مهما كان طفيفاً في التصميم أو المواصفة قبل المضي قدماً بهذا التغيير؛
	(د) بأن يضع على المركبات البرية في مكان مرئي أرقام أو حروف هوية نوع التصميم، والرقم المسلسل للمركبة في سلسلة النوع: (رقم الصانع)؛
	(ه( بأن يحفظ سجلاً للمركبات المصنوعة حسب نوع التصميم المصدق عليه.
	13- على السلطة المختصة أن تبين ما هي التغييرات، إن وجدت، التي يجب إجراؤها على نوع التصميم المقترح لكي يتسنى منح التصديق.
	14- لن يمنح أي تصديق حسب نوع التصميم ما لم تقتنع السلطة المختصة، بعد فحص واحدة أو أكثر من واحدة من المركبات المصنوعة حسب نوع التصميم المعني بأن المركبات من ذلك النوع مستوفية الشروط التقنية المقررة في المرفق 2.
	15- ستخطر السلطة المختصة الصانع كتابة بقرارها منح التصديق حسب النوع. وسيكون هذا القرار مؤرخاً ومرقماً. وستكون السلطة التي اتخذت القرار معينة بوضوح.
	16- سوف تتخذ السلطة المختصة الخطوات اللازمة لإصدار شهادة تصديق توقعها حسب الأصول بصدد كل مركبة صنعت طبقاً لنوع تصميم مصدق عليه.
	17- يجب على حامل شهادة التصديق قبل استعماله المركبة لنقل البضائع تحت ظل بطاقة نقل بري دولي، أن يدرج حسب المطلوب على شهادة التصديق ما يلي:
	- رقم التسجيل الممنوح للمركبة (البند رقم 1) أو
	- تفاصيل اسمه وعنوان أعماله في حالة مركبة ليست خاضعة للتسجيل (البند رقم 8).
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	3–0–17 إجراءات التصديق
	 1- ينص المرفق 3 على أنه يجوز للسلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد أن تصدر شهادة تصديق بشأن مركبة أنشئت داخل أراضيها، وأنه لن تكون هناك أية إجراءات تصديق إضافية ينبغي تطبيقها بشأن مثل هذه المركبة في البلد المسجلة فيه أو البلد الذي يقيم فيه مالكها، حسب ما تكون الحالة.
	 2- ليس المقصود بهذه الأحكام تقييد حق السلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد حيث المركبة مسجلة أو حيث يقيم مالكها، في طلب شهادة تصديق كهذه، إما عند الاستيراد أو بالتالي لأغراض مرتبطة بتسجيل أو مراقبة المركبة أو بمتطلبات قانونية مماثلة.
	18- في حالة تصدير مركبة مصدق عليها حسب نوع التصميم إلى بلد آخر يكون أحد الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، فلن تكون هناك إجراءات تصديق أخرى مطلوبة في ذلك البلد فيما يتعلق باستيرادها.
	الإجراءات اللازمة للمصادقةعلى شهادة التصديق
	19- في حالة وجود نقائص رئيسية في مركبة مصدق عليها تحمل بضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي، يجوز للسلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة، إما أن ترفض السماح للمركبة بمواصلة رحلتها بموجب بطاقة نقل بري دولي، أو تسمح للمركبة بمواصلة رحلتها بموجب هذه البطاقة على أراضيها مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية الوقائية اللازمة. ويجب أن تعاد المركبة المصدق عليها إلى حالة مقبولة بأسرع ما يمكن، وعلى أية حال، قبل استعمالها مرة أخرى لنقل البضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي.
	20- وفي كل من هذه الحالات ستقوم السلطات الجمركية بمصادقة ملائمة في البند رقم 10 من شهادة التصديق على المركبة. وحينما تعاد المركبة إلى حالة تبرر التصديق عليها فسوف يجري تقديمها إلى السلطات المختصة التابعة لطرف متعاقد لتقوم بإعادة شرعية الشهادة بأن تضيف مصادقة إلى البند رقم 11 تلغي الملاحظات السابقة. كما أن أية مركبة تمت المصادقة عليها في البند رقم 10 بموجب أحكام الفقرة السابقة، لا يجوز استعمالها مرة أخرى لنقل البضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي، حتى تتم إعادتها إلى حالة مقبولة، وحتى يتم إلغاء المصادقة المدرجة في البند رقم 10 كما هو مبين أعلاه.
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	3–0–20 الإجراءات اللازمة للمصادقة على شهادة التصديق
	في حالة إلغاء مصادقة متعلقة بنقائص، بعد إعادة المركبة إلى حالة مقبولة، فإنه يكفي أن يبين تحت البند رقم 11 المدرج لهذا الغرض، تعبير أن "النقائص تم تصحيحها" يتبعه اسم وتوقيع وختم السلطة المختصة المعنية.
	تعليق على الفقرة 20
	من الممكن أن تدرج في المربع رقم 10 على شهادة التصديق، أية نقائص لوحظت في الأغلفة أو جهاز تثبيتها.
	}الفقرات 46 – 49 من الوثيقة {TRANS/GE.30/33
	21- ينبغي أن تكون كل مصادقة واردة على الشهادة، مؤرخة وموثقة من قبل السلطات المختصة.
	22- في حالة وجود نقائص في المركبة تعتبرها السلطات الجمركية ذات أهمية طفيفة ولا تنطوي على مخاطرة التهريب، فإنه من الممكن الترخيص بمواصلة استعمال المركبة لنقل البضائع بموجب بطاقة نقل بري دولي. وسوف يحاط حامل شهادة التصديق علماً بهذه النقائص، ويجب عليه أن يعيد ترميم مركبته إلى حالة مقبولة في غضون وقت معقول.
	تعليقات
	شهادة التصديق
	ينبغي أن تكون شهادة التصديق بالشكل ألف 3 مطوية في ثنيتين، انظر العينة في ما بعد 
	}الفقرة 33 من الوثيقة TRANS/GE.30/10، الفقرات 27-29 من الوثيقة TRANS/WP.30/157، المرفق 6 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/35
	صور فوتوغرافية أو رسوم بيانية ينبغي إرفاقها
	حيثما يستدعي الأمر إرفاق صور فوتوغرافية أو رسوم بيانية بشهادة التصديق وفقاً لنص المرفق 4 بالاتفاقية فإنها يجب أن تعبّر بدقة وبطريقة محدثة عن المركبة الحقيقية.
	}الفقرة 31 من الوثيقة {TRANS/WP.30/157
	التصديق على الأجزاء القابلة للفصل
	كما هو مشترط في المادة 1(ه( من الاتفاقية، ينبغي أن تعامل الأجزاء القابلة للفصل باعتبارها حاويات. وبالتالي لا تكون شهادات التصديق المنصوص عليها في المرفق 4 بالاتفاقية، مطلوبة بشأن الأجزاء القابلة للفصل حسب تعريفها في المذكرة التفسيرية 0-1(ه( للمرفق 6. ومع ذلك تطلب لوحات تصديق وفقاً لأحكام الجزء الثاني من المرفق 7 بالاتفاقية.
	}الفقرة 59 من الوثيقة {TRANS/WP.30/157
	مكان و عدد الأختام الجمركية
	في الحالات التي تُتَطَلَّب أكثر من ختم جمركي واحد لبلوغ حالة الختم الجمركي المأمن، سيُشَار لعدد هذه الأختام في شهادة المصادقة تحت النّقطة 5 ( الملحق 4 من إتفاقية النقل البري الدولي، 1975). رسم تخطيطيّ أو صور المركبة البرية سترفق لشّهادة التصديق مبينتا المكان الدّقيق للأختام الجمركية. أحكام المذكرة التّفسيريّة 1-2-2 (ب) (و) الّتي دخلت حيز النفاذ في 7 آب/أغسطس 2003 ستنطبق على مركبات الطّريق التي يصادق عليها للمرة الأولى أو بمناسبة عملية الكشف و تجديد شهادة التصديق التي تقوم بها كلّ سنتين، بعد دخول المذكرة التّفسيريّة 1-2-2 (ب) (و) حيز النفاذ حيثما يكون ذلك ملائماً. بالتالي، و اعتبارًا من تاريخ 7 آب/أغسطس 2005، كلّ المركبات البرية التي تطلّب أكثر من ختم واحد لبلوغ الختم الجمركي المأمن، سوف تحتاج لشهادة تصديق طبقا للمذكرة التّفسيريّة 1-2-2 (ب) (و).
	}الفقرة 62 من الوثيقة TRANS/GE.30/206 و المرفق 2؛ الفقرة 59 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/69 و المرفق 2؛ الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1
	فترة انتقالية من أجل إدخال الشهادة النموذجية الجديدة
	سيكون الشكل الجديد لشهادة التصديق النموذجية لمركبة برية، الذي أصبح نافذ المفعول في أول آب/أغسطس 1995 (المرفق 4 الوارد في الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/35) مطلوباً بشأن المركبات البرية المراد التصديق عليها لأول مرة أو بمناسبة الفحص كل سنتين وتجديد التصديق على مركبات برية أخرى حيثما كان ذلك ملائماً. وبناء عليه يجب، اعتباراً من أول آب/ أغسطس 1997، تزويد جميع المركبات البرية بالشكل الجديد للشهادة النموذجية.
	}الفقرات 46-48 من الوثيقة TRANS/WP.30/R.164؛ الوثيقة TRANS/WP.30/R.158؛ الفقرة 42 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/37 والمرفق 6{
	شهادة التصديق النموذجية لمركبة برية/*
	شهادة التصديق النموذجية لمركبة برية (تابع)
	شهادة التصديق النموذجية لمركبة برية (تابع)
	شهادة التصديق النموذجية لمركبة برية (تابع)
	1- ستكون أبعاد اللوحة بمقياس 250 × 400 ملليمتر.
	2- تكون الحروف "TIR" مكتوبة بالحروف اللاتينية الكبيرة، وذات ارتفاع يبلغ 200 ملليمتر وعرض لا يقل عن 20 ملليمتراً. وستكون الحروف بيضاء اللون على خلفية زرقاء اللون.
	تعليق
	مبين أدناه نموذج للوحة نقل بري دولي طبقاً لنص المرفق 5. حروف لاتينية كبيرة بيضاء اللون على خلفية زرقاء اللون(طابع الحروف: ارتفاعها 200 ملليمتر وعرض جرّة قلم لا يقل عن 20 ملليمتراً)ملفّ إلكترونيّ ( شكل الحاشية المغلّفة EPS) يحتوي على لوحة النقل البري الدولي مطابقة للملحق 5، كما هو مدرج فوق، موجود على موقع الإنترنات للنقل البري الدولي (http:// tir.unece.org) أو يمكن الحْصَول عليه بالاتّصال بكتابة النقل البري الدولي.
	مقدمة للمذكرات التفسيرية
	‘1‘ وفقاً لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية، تفسر المذكرات التفسيرية بعض أحكام هذه الاتفاقية ونصوص مرفقاتها. وتصف أيضاً بعض الممارسات الموصى بها،
	‘2‘ ولا تعدل المذكرات التفسيرية أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام مرفقاتها، بل تقتصر على جعل محتوياتها ومعناها ونطاقها أكثر دِقَة،
	‘3‘ وبصفة خاصة، وبالنظر إلى أحكام المادة 12 من هذه الاتفاقية وأحكام المرفق 2 المتعلقة بالشروط التقنية للتصديق على المركبات البرية لتقوم بالنقل بموجب ختم جمركي، تعيّن المذكرات التفسيرية، حيثما يكون ذلك ملائماً، تقنيات التشييد التي ينبغي أن تقبلها الأطراف المتعاقدة باعتبارها متطابقة مع تلك الأحكام. وتعين هذه المذكرات أيضاً، حيثما كان ذلك ملائماً، ما هي تقنيات التشييد التي لا تتطابق مع هذه الأحكام،
	‘4‘ وتتيح المذكرات التفسيرية وسيلة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأحكام مرفقاتها بحيث تأخذ في الاعتبار تطور التكنولوجيا والمتطلبات الاقتصادية.
	ملاحظة:
	}المذكرات التفسيرية الواردة في المرفق 6 موضوعة مع الأحكام المتعلقة بها. والرسوم التوضيحية المتعلقة بالمذكرات التفسيرية واردة في هذا المرفق{
	مثال لمفصلة وجهاز إغلاق جمركي محكم على أبواب المركبات التي تضممقصورات شحن معزولة بغلاف
	مثال لمفصلة لا تحتاج إلى وقاية خاصة لمسمار المفصلة
	تتطابق المفصلة المبينة أدناه مع الاشتراطات الواردة في الجملة الثانية في الفقرة (ب) من المذكرة التفسيرية 2-2-1(ب). فتصميم الشريط ولوحة المفصلة يجعل أية وقاية خاصة للمسمار غير ضرورية، إذ إن مساند الشريط تمتد وراء أطرف لوحة المفصلة. وبالتالي تمنع هذه المساند فتح باب الإغلاق الجمركي المحكم على الجانب المجهز بمفصلات دون ترك آثار واضحة بجلاء، حتى ولو أُزيل المسمار المنعدم الوقاية.
	مركبة مغلفة ذات حلقات منـزلقة
	مثال لحلقة دوارة (حلقة "D")
	مثال لجهاز مخصص لربط أغلفة المركبة بإحكام
	يستوفي الجهاز المبين أدناه الاشتراطات الواردة في الجزء الأخير من الفقرة 11(أ) من المادة 3 بالمرفق 2 كما يستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرتين 6(أ) و6(ب) من المادة 3 بالمرفق 2.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.17، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1994{
	جهاز لربط الأغلفة
	مثال لجهاز ربط محكم مدخل من داخل كيان باب معزول
	الجزء الأول
	لائحة بشأن الشروط التقنية القابلة للتطبيق على الحاويات التي
	يمكن قبولها لأغراض النقل الدولي بموجب ختم جمركي
	مذكرات تفسيرية
	بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية، تنطبق المذكرات التفسيرية للمرفق 2 المبينة بوضوح في المرفق 6 بهذه الاتفاقية على الحاويات المصدق عليها لأغراض النقل بموجب ختم جمركي من أجل تطبيق هذه الاتفاقية.
	المادة 1
	المبادئ الأساسية
	لا يجوز منح التصديق لأغراض النقل الدولي بموجب ختم جمركي، إلا للحاويات المشيدة والمجهزة بطريقة تكفل ما يلي:
	(أ) أنه لا يمكن أن تزال أية بضائع من جزء الحاوية المغلق بإحكام أو إدخالها فيه دون ترك آثار مرئية للعيان ناتجة عن عبث، أو دون كسر الختم الجمركي؛
	(ب) أن الأختام الجمركية يمكن ختمها عليها بسهولة وفاعلية؛
	(ج) أنها لا تحوي مساحات مخبأة يمكن إخفاء بضائع فيها؛
	(د) أن جميع المساحات القادرة على احتواء البضائع يمكن الوصول إليها بسهولة لأغراض التفتيش الجمركي.
	تعليق على المادة 1
	وضع علامات على الحاويات
	يجوز السماح بوجود صور زيتية ورسوم منقولة إلى الحاوية بالاحتكاك وعلامات أخرى مماثلة لا يمكن نزعها من جدران أو أغلفة الحاويات، إذا لم تكن تحجب هيكل الجدار أو الغلاف الذي يجب أن يكون مرئياً بوضوح مع ذلك. ولا يجوز على أية حال السماح بوجود ملصقات أو علامات أخرى مماثلة يمكن أن تخفي فتحات في الحاوية.
	}الفقرة 45 من الوثيقة TRANS/GE.30/57؛ الفقرة 35 من الوثيقة TRANS/WP.30/141؛ المرفق 3 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/31
	المادة 2
	هيكل الحاويات
	1- للوفاء بمتطلبات المادة 1 من هذه اللائحة:
	(أ) سيجري تجميع الأجزاء المكونة للحاوية (الجوانب والأرضية والأبواب والسقف والأعمدة والأُطر والقطع المستعرضة إلخ) إما بواسطة أجهزة لا يمكن إزالتها أو تبديلها من الخارج بدون ترك آثار مرئية أو بأساليب تؤدي إلى هيكل لا يمكن تعديله بدون ترك آثار مرئية. وحينما تكون الجوانب والأرضية والأبواب والسقف مصنوعة من مختلف المكونات، فإنه يجب أن تفي هذه المكونات بنفس المتطلبات وتكون ذات قوة كافية؛
	(ب) وسيجري تزويد الأبواب وأجهزة الإغلاق الأخرى (بما في ذلك أغطية المحابس وفتحات الدخول والحوافي إلخ) بجهاز يمكن ختمه بالأختام الجمركية. ويجب أن يكون هذا الجهاز بشكل ليس من الممكن إزالته أو تبديله من خارج الحاوية بدون ترك آثار مرئية، أو فتح الباب أو جهاز الربط دون كسر الأختام الجمركية. ويجب تزويد هذا الجهاز بوقاية كافية. ويجوز السماح بسقوف للفتح؛
	تعليق على الفقرة 1(ب) من المادة 2
	وقاية الأختام الجمركية على الحاويات
	نظراً لأن الاتفاقية لا تنص على أية متطلبات معينة فيما يتعلق بالوسائل الكفيلة بحماية الختم الجمركي، يكون هناك اختيار إما حماية الختم بتغطيته بجهاز خاص، أو صنع الباب بشكل يستبعد أي خطر من إتلاف الختم بالارتطام.
	}الفقرة 93 من الوثيقة {TRANS/GE.30/17
	(ج) ينبغي تزويد الفتحات المخصصة للتهوية والتصريف بجهاز يمنع الوصول إلى داخل الحاوية. ويجب أن يكون هذا الجهاز بشكل ليس من الممكن إزالته أو تبديله من خارج الحاوية دون ترك آثار مرئية.
	تعليق على الفقرة 1(ج) من المادة 2
	فتحات التهوية في الحاويات
	مع أن فتحات التهوية لا ينبغي من حيث المبدأ أن تتجاوز 400 ملليمتر، فإنه يجوز لأية إدارة مختصة، في حالة الوفاء بجميع المتطلبات الأخرى، أن تمنح تصديقها على فتحة أكبر من 400 ملليمتر في حالة تقديم مثل هذه الفتحة إليها.
	}الفقرة 102 من الوثيقة TRANS/GE.30/14؛ الفقرتان 36 و37 من الوثيقة {TRANS/WP.30/143
	2- دون الإخلال بأحكام المادة 1(ج) من هذه اللائحة، يجوز السماح بأجزاء مكوِّنة للحاوية يتحتم عليها لأسباب عملية أن تحوي مساحات فارغة (مثلا بين قسمي جدار مزدوج)، ومن أجل منع استعمال هذه الفتحات المذكورة لإخفاء بضائع:
	‘1‘ ستكون البطانة الداخلية للحاوية، حيث تغطي الارتفاع الكامل من الأرضية إلى السقف، أو في حالات أخرى حيث الفراغ بينها وبين الجدار الخارجي مغلق تماماً، مثبتة بشكل يمنع إزالتها أو تبديلها دون ترك آثار مرئية،
	‘2‘ أما حيث تكون البطانة أقل من الارتفاع الكامل والفراغات بينها وبين الجدار الخارجي ليست مغلقة تماماً، وفي جميع الحالات الأخرى حيث تحدث فراغات في كيان الحاوية، ينبغي إبقاء عدد مثل هذه الفراغات على أدنى حد ويكون الوصول إلى هذه الفراغات سهلاً لأغراض التفتيش الجمركي.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.8، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1987{
	تعليق على الفقرة 2 من المادة 2
	إزالة الأجزاء الهيكلية الدعامية المجوفة
	ينبغي إبقاء عدد الأجزاء الهيكلية من الحاويات ذات الفراغات المطوقة، مثل الدعامات المجوفة، على أدنى حد، وإزالتها بالتدريج في تصميم حاويات جديدة، وذلك باستخدام دعامات مفتوحة المظهر الجانبي حيثما أمكن. وإذا حدث، لأسباب تشييدية، استعمال فراغات مطوقة في الأجزاء الهيكلية من الحاويات، فإنه يجوز السماح بفتح ثقوب يقصد منها تسهيل إجراء التفتيش الجمركي على الأجزاء المجوفة. وينبغي تدوين ثقوب التفتيش هذه في إطار البند 9 من النموذج الثاني أو البند 7 من النموذج الثالث من شهادة التصديق على الحاويات (الجزء الثاني من المرفق 7 بالاتفاقية).
	}الفقرات 33-37 من الوثيقة TRANS/WP.30/151؛ المرفق 7 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/33
	3- يجوز السماح بنوافذ في الأجزاء القابلة للفصل كما هو مبين في المذكرة التفسيرية للمرفق 6 بالاتفاقية، بشرط أن تكون مصنوعة من مواد ذات قوة كافية وليس من الممكن إزالتها أو تبديلها من الخارج دون ترك آثار واضحة بجلاء. ومع ذلك يمكن السماح باستعمال زجاج. ولكن إذا كان الزجاج المستعمل ليس زجاج الأمان فإنه يجب تزويد النوافذ بشبكة معدنية مثبتة ليس من الممكن إزالتها من الخارج، ولا تتجاوز فتحات الشبكة 10 ملليمترات. ولا يسمح بفتح نوافذ في الحاويات كما هو موضح في المادة 1(ه) من الاتفاقية، في غير الأجزاء القابلة للفصل حسب المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية 0-1(ه) للمرفق 6 بالاتفاقية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.17، و دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1994{
	المادة 3
	الحاويات القابلة للطي أو التفكيك
	ستكون الحاويات القابلة للطي أو التفكيك خاضعة لأحكام المادتين 1 و2 من هذه اللائحة. هذا بالإضافة إلى أنها ستكون مزودة بجهاز رابط يغلق مختلف الأجزاء مع بضعها ما أن يتم تشييد الحاوية. ويجب أن يكون هذا الجهاز الرابط برتاج قابلاً لختمه من الجمارك إذا كان قائماً على السطح الخارجي من الحاوية حين تشييدها.
	المادة 4
	الحاويات المغلفة
	1- سيجري تطبيق أحكام المواد 1 و2 و3 من هذه اللائحة على الحاويات المغلفة حيثما كان هذا التطبيق ممكناً. هذا بالإضافة إلى أن هذه الحاويات ستمتثل لأحكام هذه المادة.
	2- وسيكون الغلاف مصنوعاً من قماش القنب القوي أو من قماش مغطى بالبلاستيك أو معالج بالمطاط وذو قوة كافية وغير قابل للامتطاط. وسيكون في حالة جيدة وتهيئة تجعل من المستحيل، بعد تثبيت جهاز الإغلاق، الوصول إلى الشحنة دون ترك آثار مرئية بجلاء.
	3- إذا كان الغلاف مكوناً من عدة قطع، فسوف يجري طي أطرافها في بعضها وخياطتها معاً بدرزتين بينهما مسافة لا تقل عن 15 ملليمتراً. وستكون الدرزتان مدروزتين كما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 1 الملحق بهذه اللائحة. ولكن إذا تبين في حالة بعض أجزاء الغلاف (مثل الأطراف المتدلية والأركان المدعمة، أنه لا يمكن تجميع القطع بتلك الطريقة فإنه يكفي طي طرف الجزء العلوي وخياطة الدرزتين كما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 2 الملحق بهذه اللائحة. وستكون إحدى الدرزتين مرئية من الداخل فقط وسيكون الخيط المستعمل لتلك الدرزة من لون مختلف بوضوح عن لون الغلاف ذاته وعن لون الخيط المستعمل للدرزة الأخرى. وستكون خياطة الدرزتين منجزة بماكينة خياطة.
	4- إذا كان الغلاف مصنوعاً من قماش مغطى بالبلاستيك ومكونا من عدة قطع، فإنه يجوز كبديل لحامها مع بعضها البعض على النحو المبين في الرسم التوضيحي رقم 3 الملحق بهذه اللائحة. وسوف تتداخل أطراف القطع بما لا يقل عن 15 ملليمتراً. وسيجري دمج القطع مع بعضها بصهرها فوق عرض التداخل بكامله. وستجري تغطية طرف الغلاف الخارجي بشريط من البلاستيك لا يقل عرضه عن 3 ملليمترات يتم لصقه بعملية اللحام ذاتها. وسيكون لشريط البلاستيك وعرض 3 ملليمترات على كل من جانبيه، نقش بارز منتظم واضح المعالم مطبوعاً عليه. وستكون القطع ملحومة بطريقة تحول دون فصلها وإعادة وصلها دون ترك آثار واضحة بجلاء.
	تعليقات على الفقرة 4 من المادة 4
	شريط من البلاستيك
	إن الاشتراط الخاص بشريط البلاستيك ضروري لأغراض الأمان الجمركي. وبالتالي لا يسمح بالاستغناء عنه.
	}الفقرة 99 من الوثيقة TRANS/GE.30/17؛ الفقرة 35 من الوثيقة TRANS/WP.30/141؛ المرفق 3 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/31
	تداخل أطراف قطع الغلاف
	مع أن تداخل أطراف قطع الغلاف بما لا يقل عن 15 ملليمتراً يكون كافياً لأغراض الأمان الجمركي، فإنه يجوز قبول تداخل يبلغ 20 ملليمتراً فأكثر وقد يكون ضرورياً لأسباب تقنية رهناً بنوع قماش الغلاف والتصاقه.
	}الفقرتان 64 و65 من الوثيقة TRANS/WP.30/162؛ المرفق 6 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/37
	طرق لحام قطع الغلاف
	إن طرق لحام قطع الغلاف المعترف بها باعتبارها ذات أمان جمركي إذا طبقت وفقاً لأحكام المرفق 2 بالاتفاقية، تشمل "طريقة الدمج بالصهر"، حيث يجري دمجها بصهرها باستعمال درجات حرارة عالية و"طريقة الذبذبة العالية" حيث يجري لحام قطع الأغلفة باستعمال درجات ذبذبة عالية وضغط عال.
	 }الفقرتان 64 و65 من الوثيقة TRANS/WP.30/162 ؛ المرفق 6 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/37
	5- ستجري الإصلاحات وفقاً للطريقة الوارد وصفها في الرسم التوضيحي رقم 4 الملحق بهذه اللائحة. وستكون الأطراف مطوية في بعضها البعض. وتتم خياطتها معاً بدرزتين بينهما 15 ملليمتراً على الأقل. وسيكون لون الخيط المرئي من الداخل مختلفاً عن لون الخيط المرئي من الخارج وعن لون الغلاف ذاته. وستتم خياطة جميع الدرزات بماكينة الخياطة. وحينما يجري إصلاح غلاف متلف قرب الأطراف بتبديل الجزء التالف برقعة، فإنه من الممكن أيضاً وضع الدرزة وفقاً لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة والرسم التوضيحي رقم 1 الملحق بهذه اللائحة. ومن الممكن كبديل إصلاح الأغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبلاستيك وفقاً للطريقة الوارد وصفها في الفقرة 4 من هذه المادة. ولكن يجب في هذه الحالة إلصاق شريط البلاستيك على جانبي الغلاف كليهما مع تثبيت الرقعة على بطانة الغلاف.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.8، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1987{
	تعليقات على الفقرة 5 من المادة 4
	إصلاح الأغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبلاستيك
	إن العملية التالية مسموح بها لإصلاح مثل هذه الأغلفة: يستعمل القينيل المسال تحت الضغط والحرارة لتثبيت القطعة على الغلاف بالذوبان. ومن الواضح الجلي في مثل هذه الحالات أن شريط بلاستيك مطبوع بنقش بارز سيجري إلصاقه على طرف القطعة على جانبي الغلاف كليهما.
	}الفقرة 40 من الوثيقة TRANS/GE.30/6؛ الفقرة 33 من الوثيقة TRANS/GE.30/GRCC/4؛ الفقرة 35 من الوثيقة TRANS/WP.30/141؛ المرفق 3 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/31
	شرائط من مادة عاكسة
	إن استعمال شرائط من مادة عاكسة يمكن نزعها وهي تغطي هيكل أغلفة الحاويات مسموح به، على أية حال، إذا كانت ملحومة تماماً على الأغلفة المصنوعة من قماش مغطى بالبلاستيك ومثبتة وفقاً للاشتراطات الواردة في الفقرة 5 من المادة 3 من المرفق 2 بالاتفاقية (انظر الرسم التوضيحي رقم 9 أدناه). 
	}الفقرة 40 من الوثيقة {TRANS\WP.30/151
	6- يتعين تثبيت الغلاف على الحاوية بما يضمن مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة الأولى من هذه اللوائح مراعاة كاملة. ويمكن استخدام أي من الأساليب التالية:
	(أ) يمكن تثبيت الغلاف بواسطة:
	‘1‘ حلقات معدنية مثبتة على الحاويات،
	‘2‘ عروات مفتوحة على طول حاشية الغلاف،
	‘3‘ وصلة إغلاق تمر عبر الحلقات من فوق الغلاف وتبقى مرئية من الخارج بكامل طولها.
	وينبغي أن يغطي الغلاف العناصر الصلبة من الحاوية لمسافة 250 مليمتر على الأقل مقاسة من مركز حلقات التثبيت، ما لم يمنع تصميم بناء الحاوية في حد ذاته من الوصول بأي شكل إلى البضائع.
	مذكرة توضيحية بشأن الفقرة 6(أ) من المادة 4
	الرسم التوضيحي الملحق بالمرفق 7 من الجزء الثالث يصف مثالاً لجهاز تثبيت الأغلفة حول الأركان المصبوبة للحاويات، والمقبولة لدى الجمارك.
	(ب) عندما يتوجب تثبيت أحد أطراف الغلاف بصورة دائمة على الحاوية، يتعين تجميع الطرفين بدون انقطاع وضمان تماسكهما بوسائل محكمة.
	(ج) عند استخدام آلية لإغلاق الغلاف يتعين وصل الغلاف في وضعية الإغلاق من خارج الحاوية (انظر على سبيل المثال الرسم التوضيحي رقم 6 المرفق بهذه اللوائح).
	{التعديل ECE/TRANS/17/Amend.8، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1987}
	7- سيكون الغلاف مسنوداً بإنشاء علوي ملائم (أعمدة وجوانب وأقواس وألواح إلخ).
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.8، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1987{
	تعليق على الفقرة 7 من المادة 4
	دعامات للأغلفة
	في بعض الأحيان تكون الأعمدة الداعمة للغلاف مجوفة ومن الممكن استعمالها كمخبأ. وهي على أية حال قابلة دائماً للتفتيش كما هو الحال بالنسبة لكثير من الأجزاء الأخرى. وتحت هذه الظروف يجوز السماح باستعمال دعامات مجوفة.
	}الفقرة 90 من الوثيقة TRANS/GE.30/14؛ الفقرتان 100 و101 من الوثيقة TRANS/GE.30/12؛ الفقرة 41 من الوثيقة TRANS/GE.30/6؛ الفقرة 35 من الوثيقة TRANS/WP.30.141؛ المرفق 3 بالوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/31
	8- لن تتجاوز المسافات بين الحلقات والمسافات بين العروات 200 ملليمتر. ويجوز على أية حال أن تكون المسافات أكبر من ذلك. ولكن لن تتجاوز 300 ملليمتر بين الحلقات والعروات على كل من جانبي العمود إذا كان تشييد الحاوية والغلاف بشكل يمنع كل وصول إلى داخل الحاوية. وتكون العروات مدعمة.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.8، و دخل حيز النفاذ في أول آب/ أغسطس 1987{
	9- تُستخدم أدوات الربط التالية:
	(أ) حبال من السلك الفولاذي لا يقل قطرها عن 3 ملليمترات، أو
	(ب) حبال من القنب الهندي أو قنب السيزال لا يقل قطرها عن 8 مليمترات ومغطاة بكساء في غلاف شفاف من بلاستيك غير قابل للتمطط؛ أو
	(ج) حبال تتكون من مجموعات من الألياف البصرية الملفوفة في غلاف فولاذي ملوي ملفوف في غلاف شفاف من بلاستيك غير قابل للتمطط؛ أو
	(د) حبال تتكون من لب نسيجي محاط بما لا يقل عن أربع جدائل من أسلاك الفولاذ لا غير تغطي اللب بالكامل، شريطة أن لا يقل قطر الحبال عن 3 مليمترات (دون حساب الغلاف الشفاف إن وجد).
	ويمكن وفقاً للفقرة 9 (أ) أو (د) من هذه المادة أن تكون الحبال ملفوفة في غطاء شفاف من بلاستيك غير قابل للتمطط.
	أما في الحالات التي تحتم تثبيت الغلاف على الإطار في جهاز تشييد متطابق في النواحي الأخرى مع أحكام الفقرة 6(أ) من هذه المادة، فإنه يمكن استعمال سير جلدي كأداة ربط (وهناك مثال لجهاز تشييد من هذا النوع مبين في الرسم التوضيحي رقم 7 الملحق بهذا المرفق). ويجب أن يتطابق السير الجلدي مع المتطلبات المشترطة في الفقرة 11(أ)(3) فيما يتعلق بمادة صنعه وأبعاده وشكله.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.11، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1989؛
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.17، وقد دخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 1994؛ 
	التعديل ECE/TRANS/17/Amend.25، ودخل حيز النفاذ في أول تشرين الأول/أكتوبر 2005{
	تعليق على الفقرة 9 من المادة 4
	استعمال سيور جلدية
	من الممكن في هذا الجهاز اللاحق استعمال حبل مكون من قطعتين بدلاً من سير جلدي.
	}الفقرة 33 من الوثيقة TRANS/WP.30/125، الفقرة 34 من الوثيقة 232ECE/TRANS/WP.30/ والمرفق؛ الفقرة 24 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91 {
	10- سيكون كل حبل كاملاً في قطعة واحدة وله قطعة طرفية معدنية على كل من طرفيه. وستشمل أداة ربط كل قطعة طرفية معدنية برشام مجوف يمر خلال الحبل لكي يسمح بإدخال خيط أو شريط الختم الجمركي. وسيبقى الحبل مرئياً على كل من جانبي البرشام المجوف لكي يتسنى التأكد من أن الحبل كامل في قطعة واحدة (انظر الرسم التوضيحي رقم 5 الملحق بهذه اللوائح).
	11- يجري وصل السطحين معاً عند الفتحات الموجودة في الغلاف المستعملة للشحن والتفريغ:
	(أ) سيكون لطرفي الغلاف تداخل ملائم. وأن يكونا مربوطين أيضاً بواسطة:
	‘1‘ رفرفة مخاطة أو ملحومة وفقاً للفقرتين 3 و4 من هذه المادة،
	‘2‘ حلقات وثقوب مستوفية شروط الفقرة 8 من هذه المادة، وتكون الحلقات مصنوعة من المعدن،
	‘3‘ سير جلدي مصنوع من مادة ملائمة وفي قطعة واحدة وغير قابل للامتطاط وبعرض لا يقل عن 20 ملليمترا وسمك 3 ملليمترات، يمر خلال الحلقات ويربط طرفي الغلاف مع الرفرفة. وسيجري تثبيت السير الجلدي داخل الغلاف وتزويده:
	 إما بثقب يستوعب الحبل المذكور في الفقرة 9 من هذه المادة؛
	 أو بثقب يمكن وصله إلى حلقة معدنية مذكورة في الفقرة 6 من هذه المادة، أو تثبيته بحبل مذكور في الفقرة 9 من هذه المادة.
	ولن تكون هناك حاجة إلى رفرفة إذا جرى تركيب جهاز خاص، مثل لوح حاجز، يمنع الوصول إلى الحاوية دون ترك آثار مرئية بوضوح، كما لن يشترط وجود رفرفة للحاويات ذات الغلاف المنزلق. ولا يلزم كذلك إضافة رفرفة للحاويات ذات الأغلفة المنزلقة.
	}التعديل 14ECE/TRANS/17/Amend.، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1992؛
	التعديل ECE/ TRANS/17/Amend.20، و دخل حيز النفاذ في 12 حزيران/يونيه 2001{
	(ب) جهاز إغلاق خاص يربـط أطـراف الغلاف مغلقـة بإحكام حينما تكون الحاوية مغلقة ومختومة. وسيكون هذا الجهاز مزوداً بفتحة تمر خلالها حلقة معدنية مذكورة في الفقرة 6 من هذه المادة ويجري التثبيت بحبل مذكور في الفقرة 9 من هذه المادة. وهذا الجهاز موصوف في الرسم التوضيحي رقم 8 الملحق بهذا المرفق.
	}التعديل 14ECE/TRANS/17/Amend.، و دخل حيز النفاذ في أول آب/أغسطس 1992{
	12- أما علامات الهوية، التي يجب أن تظهر على الحاوية، ولوحة التصديق المنصوص عليها في الجزء الثاني من هذا المرفق، فلن يغطيهما الغلاف مهما كانت الظروف.
	المادة 5
	الحاويات ذات الأغلفة المنزلقة
	1- تنطبق أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من هذه اللائحة على الحاويات ذات الأغلفة المنزلقة، حيثما كان هذا التطبيق ممكناً. وبالإضافة إلى ذلك، تمتثل هذه الحاويات لأحكام هذه المادة.
	2- تستوفي الأغلفة المنزلقة والأرضية والأبواب وسائر الأجزاء المكونة للحاوية إما الاشتراطات الواردة في الفقرات 6 و8 و9 و11 من المادة 4 من هذه اللائحة وإما الاشتراطات المبينة في الفقرات الفرعية ‘1‘ إلى ‘6‘ أدناه.
	‘1‘ يتم تجميع الأغلفة المنزلقة والأرضية والأبواب وسائر الأجزاء المكونة للحاوية على نحو يتعذر معه فتحها أو إغلاقها دون ترك آثار واضحة.
	‘2‘ يتداخل الغلاف مع الأجزاء الصلبة في أعلى الحاوية بمسافة لا تقل عن ربع المسافة الفعلية بين سيور الشد. ويتداخل الغلاف مع الأجزاء الصلبة في أسفل الحاوية بمسافة لا تقل عن 50 مليمتر. ويجب ألا تتجاوز الفتحة الأفقية بين الغطاء والأجزاء الصلبة من الحاوية 10 مليمترات مقيسةً بالتعامد مع المحور الطولاني للحاوية في أي مكان بعد إغلاقها وختمها لأغراض جمركية.
	‘3‘ يتم تجميع نظام توجيه الأغلفة المنزلقة والأجزاء المتحركة الأخرى على نحو يتعذر معه فتح أو إغلاق الأبواب والأجزاء المتحركة الأخرى المغلقة والمختومة لأغراض جمركية من الخارج دون ترك آثار واضحة. ويتم تجميع نظام توجيه الأغلفة المنزلقة والأجزاء المتحركة الأخرى على نحو يستحيل معه الوصول إلى الحاوية دون ترك آثار واضحة. ويرد وصف هذا النظام في الرسم التوضيحي رقم 9 الملحق بهذه اللائحة.
	‘4‘ يجب ألا تتجاوز المسافة الأفقية بين الحلقات المستخدمة لأغراض جمركية والموجودة على الأجزاء الصلبة من الحاوية 200 مليمتر. ولكن يجوز أن تكون المسافة الفاصلة بين الحلقات الموجودة على جانبي القائم أكبر من ذلك على ألا تتجاوز 300 مليمتر إذا كان تصميم الحاوية والأغلفة يمنع الوصول إلى الحاوية منعاً باتاً. وفي جميع الأحوال، يجب الامتثال للشروط المذكورة في الفقرة الفرعية ‘2‘ أعلاه.
	‘5‘ يجب ألا تتجاوز المسافة بين سيور الشد 600 مليمتر.
	‘6‘ يجب أن تستوفي الأربطة المستخدمة في تثبيت الأغلفة إلى الأجزاء الصلبة من الحاوية الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 9 من المادة 4 من هذه اللائحة."
	}التعديل ECE/ TRANS/17/Amend.20، و دخل حيز النفاذ في 12 حزيران/يونيه 2001}
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	}الفقرة 32 من الوثيقة {TRANS/WP.30/147
	الجزء الأول - الرسم التوضيحي رقم 3
	أغلفة مصنوعة من عدة قطع
	الجزء الأول - الرسم التوضيحي رقم 4
	ترميم الغلاف
	الجزء الأول - الرسم التوضيحي رقم 5
	عينة من القطعة الطرفية
	الجزء الأول - الرسم التوضيحي رقم 6
	مثال لجهاز إغلاق الغلاف
	الجزء الأول - الرسم التوضيحي رقم 7
	مثال للأغلفة المثبتة إلى إطارات ذات شكل خاص
	الجزء الأول - الرسم التوضيحي رقم 8
	جهاز إغلاق الغلاف عند الفتحات الخاصة بالشحن والتفريغ
	}الوصف على الصفحة التالية{
	الوصف
	في هذا الجهاز المخصص للإغلاق يجري الربط بين الطرفين على الفتحات في الغلاف المستعملة للشحن والتفريغ والتحامهما معاً بواسطة قضيب إغلاق من الألمنيوم. وفتحات الغلاف مزودة بحاشية فوق كامل طولها المغطى لحبل (انظر الرسم التوضيحي رقم 8–1). وذلك يجعل من المستحيل جذب الغلاف إلى خارج جهاز قضيب الإغلاق. وسوف تكون الحاشية قائمة على الخارج وملحومة وفقاً للفقرة 4 من المادة 3 في المرفق 2 بالاتفاقية.
	ويجري تمرير الطرفين في الجانبين المفتوحين على قضيب الإغلاق المصنوع من الألمنيوم: وإزلاقهما في قناتين طوليتين متوازيتين ينبغي إغلاقهما عند طرفهما الأسفل. وحينما يكون قضيب الإغلاق في وضعه الأعلى يتم التحام طرفي الغلاف معاً.
	وعند الطرف الأعلى من الفتحة يتم وقف قضيب الإغلاق بغطاء شفاف من البلاستيك مثبت ببرشمة على الغلاف (انظر الرسم التوضيحي رقم 8–2). ويتكون قضيب الإغلاق من جزئين موصلين معاً بمفصلة مبرشمة لإتاحة الطي من أجل تسهيل التثبيت والإزالة. ويجب أن تكون هذه المفصلة مصممة بطريقة لا تسمح بإزالة المسمار الدوار ما أن يتم إغلاق الجهاز (انظر الرسم التوضيحي رقم 8–3).
	وعند الجزء الأسفل من قضيب الإغلاق توجد فتحة تمر الحلقة من خلالها. وهذه الفتحة بيضاوية الشكل وذات حجم يكفي فقط لإتاحة مرور الحلقة من خلالها (انظر الرسم التوضيحي رقم 8–4). وسيجري جذب حبل الربط للنقل البري الدولي من خلال هذه الحلقة لتثبيت قضيب الإغلاق.
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	بصفة عامة
	1- يجوز التصديق على حاويات لتقوم بنقل البضائع بموجب ختم جمركي، إما:
	(أ) في مرحلة الصنع، حسب نوع التصميم (الإجراءات اللازمة للتصديق في مرحلة الصنع)؛ أو
	(ب) في مرحلة تالية للصنع، إما بصفة فردية، أو بشأن عدد معين من حاويات ذات نوع واحد (الإجراءات اللازمة للتصديق في مرحلة تالية للصنع).
	أحكام مشتركة في الحالتين لإجراءات التصديق
	2- على السلطة المختصة المسؤولة عن منح التصديق أن تصدر إلى مقدم الطلب، بعد التصديق، شهادة تصديق صالحة، حسب الحالة، إما لصالح سلسلة غير محدودة من الحاويات ذات النوع المصدق عليه، أو لصالح عدد معين من الحاويات.
	3- على المنتفع بالتصديق أن يلصق لوحة تصديق على الحاوية أو الحاويات المصدق عليها قبل استخدامها لنقل البضائع بموجب ختم جمركي.
	4- يتم إلصاق لوحة التصديق بصفة دائمة وفي مكان مرئي بوضوح، ومجاور لأية لوحة تصديق أخرى صادرة لأغراض رسمية.
	تعليقات على الفقرة 4
	إلصاق اللوحات المصدق عليها
	يستوفى استعمال غراء قوي يلصق لوحات تصديق إلى الحاويات، مصنوعة من البلاستيك، اشتراطات الاتفاقية، شريطة أن تكون لوحات التصديق ملصقة بطريقة تحول دون إزالتها بسهولة، وطالما يكون هناك امتثال للاشتراطات الواردة في الجزء الثاني من المرفق 7 بالاتفاقية.
	}الفقرتان 35 و36 من الوثيقة {TRANS/GE.30/10
	لوحة بيانات مجمعة
	يجوز السماح باستعمال لوحة قاعدية ملصقة بصفة مستديمة وفي مكان مرئي بوضوح على الحاوية المصدق عليها التي يمكن تجميع لوحات التصديق المطلوبة عليها مع بعضها وتركيبها بطريقة تحول دون إزالتها بسهولة، وذلك طالما هناك امتثال للاشتراطات الواردة في الجزء الثاني من المرفق 7 من الاتفاقية.
	كما يجوز السماح باستعمال ملصقات بجانب لوحات التصديق وبالإضافة إليها على الحاوية لتسهيل معرفة هوية لوحات التصديق لمتعهدي النقل، ولكن لن تعتبر بأية حال كبديل للوحات التصديق الموصوفة.
	}الفقرات 18-24 من الوثيقة TRANS/WP.30/133؛ الفقرات 15-19 من الوثيقة TRANS/WP.30/135؛ المرفق 3 الوارد في الوثيقة {TRANS/WP.30/AC.2/27
	5- سوف تتخذ لوحة التصديق المطابقة للنموذج رقم 1 المستنسخ في المرفق 1 بهذا الجزء، شكل لوحة معدنية لا يقل مقياسها عن 20×10 مؤتمر الأمم المتحدة. وستكون الخصائص التفصيلية التالية مطبوعة أو منقوشة على اللوحة أو مبينة على سطحها بأي شكل آخر دائم ومقروء بوضوح باللغة الإنكليزية أو الفرنسية على الأقل:
	(أ) الكلمات "مصدق عليها لتقوم بالنقل بموجب ختم جمركي"؛
	(ب) تبيين البلد الذي منح فيه التصديق، إما بالاسم أو بعلامة مميزة تبين بلد تسجيل المركبات ذات المحركات في حركة المرور البري الدولية، ورقم (بالأرقام أو الحرف إلخ)، شهادة التصديق وتاريخ سنة إصدارها (مثلاً "NL/26/73" تعني "هولندا، شهادة تصديق رقم 26 صادرة في عام 1973")؛
	(ج) الرقم المسلسل المعين للحاوية من الصانع (رقم الصانع)؛
	(د) أرقام أو حروف هوية نوع الحاوية إذا كان التصديق عليها حسب النوع.
	مذكرة تفسيرية للفقرة 5(د)
	في حالة حاويتين مغلفتين مصدق عليهما للقيام بالنقل بموجب أختام جمركية، يكون قد تم وصلهما معاً بطريقة تجعلهما تشكلان حاوية واحدة، مغطاة بغلاف واحد ومستوفية الشروط اللازمة للنقل بموجب ختم جمركي، فلن تكون هناك حاجة إلى إصدار شهادة تصديق منفصلة أو لوحة تصديق لهذا الازدواج.
	6- إذا لم تعد الحاوية متطابقة مع الشروط التقنية المقررة من أجل التصديق، فإنه يجب قبل استخدامها لنقل البضائع بموجب أختام جمركية، أن يعاد ترميمها إلى حالتها التي بررت التصديق عليها، لكي تتطابق مرة أخرى مع الشروط التقنية المذكورة.
	7- في حالة تغيير الخصائص الأساسية لحاوية، فسوف توقف تغطيتها بالتصديق، وتعيد التصديق عليها السلطة المختصة قبل السماح باستخدامها لنقل البضائع بموجب ختم جمركي.
	أحكام خاصة للتصديق حسب التصميم عند مرحلة الصنع
	8- حينما تكون الحاويات مصنوعة حسب سلسلة النوع، فإنه يجوز للصانع أن يقدم السلطة المختصة التابعة لبلد الصنع يلتمس فيه التصديق حسب نوع التصميم.
	تعليق على الفقرة 8
	إظافة إسم التعليق
	مع أن نص الفقرة 8 من الجزء الثاني من المرفق 7 لا يسمح بالمزيد من التفسير فإن المشاكل المتعلقة بالتصديق على الحاويات في بلد غير بلد الصنع، من الممكن حلها بالتطبيق العملي لأحكام الفقرات 15-17 من الجزء الثاني من المرفق 7 التي تسمح بالتصديق على الحاويات في مرحلة تالية لمرحلة الصنع.
	}الفقرة 27 من الوثيقة {TRANS/GE.30/43
	9- يجب على الصانع أن يبين في طلبه أرقام أو حروف الهوية التي يعينها لنوع الحاوية المتعلق بها طلبه التصديق عليها.
	10- يجب أن يكون الطلب مصحوباً برسومات ومواصفات مفصلة لتصميم نوع الحاوية المطلوب التصديق عليها.
	11- يجب على الصانع تقديم تعهد مكتوب بأنه:
	(أ) سيقدم إلى السلطة المختصة حاويات من النوع المعني الذي قد ترغب تلك السلطة في فحصه؛
	(ب) سيسمح للسلطة المختصة بفحص المزيد من الوحدات في أي وقت أثناء عملية إنتاج سلسلة النوع المعني؛
	(ج) سيخطر السلطات المختصة بأي تغيير مهما كان مقداره في التصميم أو المواصفات قبل المضي قُدماً بهذا التغيير؛
	(د) سيضع علامة على الحاويات في مكان مرئي بوضوح تبين، بالإضافة إلى العلامات المطلوبة على لوحة التصديق، أرقام أو حروف هوية نوع التصميم والرقم المسلسل للحاوية في سلسلة النوع (رقم الصانع)؛
	(ه) سيحتفظ بسجل للحاويات المصنوعة حسب نوع التصميم المصدق عليه.
	12- يجب على السلطة المختصة أن تبين ما هي التغييرات، إن وجدت، التي يجب إجراؤها على نوع التصميم المقترح لكي يتسنى منح التصديق.
	13- لا يجوز منح التصديق على النوع حسب نوع التصميم إلا إذا اقتنعت السلطة المختصة عن طريق فحص حاوية أو أكثر من حاوية مصنوعة حسب نوع التصميم المعني، بأن الحاويات من ذلك النوع متطابقة مع الشروط التقنية المقررة في الجزء الأول.
	14- في حالة التصديق على حاوية، ستصدر إلى مقدم الطلب شهادة تصديق واحدة مطابقة للنموذج الثاني المستنسخ في الملحق 2 بهذا الجزء، وصالح لجميع الحاويات المصنوعة طبقاً لمواصفات النوع المصدق عليه هكذا. وستعطي هذه الشهادة الصانع حق إلصاق لوحة تصديق بالشكل الموصوف في الفقرة 5 من هذا الجزء.
	أحكام خاصة للتصديق في مرحلة تالية لمرحلة الصنع
	15- في حالة عدم تقديم طلب للتصديق في مرحلة الصنع، يجوز للمالك أو المتعهد أو ممثل أي منهما أن يتقدم بطلب للتصديق إلى السلطة المختصة التي يستطيع أن يقدم إليها الحاوية أو الحاويات التي إلى التصديق عليها.
	16- يجب على طلب التصديق المقدم بموجب الفقرة 15 من هذا الجزء أن يبين الرقم المسلسل (رقم الصانع) الذي يضعه الصانع على كل حاوية.
	17- حينما تتأكد السلطة المختصة، بعد فحص أكبر عدد من الحاويات تعتبره ضرورياً، من أن الحاوية أو الحاويات متطابقة مع الشروط التقنية المبينة في الجزء الأول، فإنها ستصدر شهادة تصديق مطابقة للنموذج الثالث المستنسخ في الملحق الثالث بهذا الجزء، تكون صالح فحسب على عدد الحاويات المصدق عليه. فهذه الشهادة التي ستحمل الرقم المسلسل للصانع أو الأرقام المعينة للحاوية أو الحاويات المتعلقة بها، ستعطي مقدم الطلب حق إلصاق لوحة التصديق الموصوفة في الفقرة 5 من هذا الجزء، على كل حاوية مصدق عليها هكذا.
	الملحق 1 بالجزء الثاني
	النموذج رقم 1
	لوحة التصديق
	(النص الإنكليزي)
	الملحق 1 بالجزء الثاني
	النموذج رقم 1
	لوحة التصديق
	(النص الفرنسي)
	الملحق 2 بالجزء الثاني
	النموذج الرقم الثاني
	الاتفاقية الجمركية بشأن النقل البري الدولي للبضائع بموجب
	بطاقات النقل البري الدولي (1975)
	شهادة التصديق حسب نوع التصميم
	1- رقم الشهادة*/ 
	2- هذه شهادة بأن نوع تصميم الحاوية الوارد وصفه أدناه قد تم التصديق عليه وأن الحاويات المصنوعة بهذا النوع يمكن قبولها لتقوم بنقل البضائع بموجب ختم جمركي.
	3- نوع الحاوية 
	4- رقم تعريف نوع التصميم 
	5- رقم تعريف الرسوم المعمول بها 
	6- رقم تعريف مواصفات التنظيم 
	7- الوزن الفارغ 
	8- الأبعاد الخارجية بالسنتيمتر 
	9- الخصائص الأساسية للتشييد (طبيعة مادة القماش ونوع التشييد إلخ) 
	10- هذه الشهادة صالحة لجميع الحاويات المصنوعة طبقاً للرسوم والمواصفات المشار إليها أعلاه.
	11- أصدرت إلى  
	 المرخص له بإلصاق لوحة تصديق على كل حاوية من نوع التصميم المصدق عليه من صنعه،
	 في  بتاريخ 20
	 من  
	__________
	*/  يرجى إدخال الحروف والأرقام التي ينبغي وضع علاماتها علـى لوحـة التصديق (انظر الفقرة 5 (ب) في الجزء الثاني من المرفق 7 بالاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي، 1975)
	}ملاحظة هامة على الصفحة التالية{
	ملاحظة هامة
	(الفقرتان 6 و7 من الجزء الثاني من المرفق 7 بالاتفاقية الجمركية بشأن النقل
	البري الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي 1975)
	6- إذا لم تعد الحاوية متطابقة مع الشروط التقنية المقررة للتصديق عليها، فإنه يجب قبل السماح باستعمالها لنقل البضائع بموجب ختم جمركي، أن يعاد ترميمها إلى الحالة التي بررت التصديق عليها، لكي تطابق مرة أخرى تلك الشروط التقنية المذكورة.
	7- في حالة تغيير الخصائص الأساسية لحاوية، فسوف توقف تغطية هذه الحاوية بالتصديق عليها، ولا يسمح باستعمالها لأغراض النقل البري الدولي للبضائع بموجب ختم جمركي، حتى تعيد السلطة المختصة التصديق عليها.
	الملحق 3 بالجزء الثاني
	النموذج الرقم الثالث
	الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب
	بطاقات النقل البري الدولي (1975)
	شهادة التصديق
	الممنوحة في مرحلة تالية للصنع
	1- رقم الشهادة*/ 
	2- هذه شهادة بأن الحاوية (الحاويات) المعينة أدناه مصدق عليها لتقوم بنقل البضائع بموجب حتم جمركي.
	3- نوع الحاوية (الحاويات) 
	4- الأرقام المسلسلة المعينة للحاوية (الحاويات) من البضائع 
	5- الوزن الفارغ 
	6- الأبعاد الخارجية بالسنتيمتر 
	7- الخصائص الأساسية للهيكل (طبيعة المادة ونوع التشييد، إلخ) 
	8- أصدرت إلى  
	 وهو مرخص له بإلصاق لوحة تصديق على الحاوية (الحاويات) المذكورة أعلاه،
	 في  بتاريخ 20
	  من  
	___________
	*/  يرجى إدخال الحروف والأرقام التي ينبغي وضع علاماتها علـى لوحـة التصديق (انظر الفقرة 5 (ب) في الجزء الثاني من المرفق 7 بالاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي، 1975)
	}ملاحظة هامة على الصفحة التالية{
	ملاحظة هامة
	(الفقرتان 6 و7 من الجزء الثاني من المرفق 7 بالاتفاقية الجمركية بشأن النقل
	البري الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي 1975)
	6- إذا لم تعد الحاوية متطابقة مع الشروط التقنية المقررة للتصديق عليها، فإنه يجب قبل السماح باستعمالها لنقل البضائع بموجب ختم جمركي، أن يعاد ترميمها إلى الحالة التي بررت التصديق عليها، لكي تطابق مرة أخرى تلك الشروط التقنية المذكورة.
	7- في حالة تغيير الخصائص الأساسية لحاوية، فسوف توقف تغطية هذه الحاوية بالتصديق عليها، ولا يسمح باستعمالها لأغراض النقل البري الدولي للبضائع بموجب ختم جمركي، حتى تعيد السلطة المختصة التصديق عليها.
	المرفق 7
	الجزء الثالث
	مذكرات تفسيرية
	مذكرات تفسيرية
	بعد إجراء التغييرات الضرورية، تنطبق المذكرات التفسيرية المبينة بوضوح في المرفق 6 بهذه الاتفاقية، على الحاويات المصدق عليها لتقوم بالنقل بموجب ختم جمركي لأغراض تطبيق الاتفاقية.
	ملاحظة:
	}تم وضع المذكرات التفسيرية الواردة في الجزء الثالث، مع الأحكام المتعلقة بها. وقد أُدرجت الرسوم التوضيحية المتعلقة بالمذكرات التفسيرية في الجزء الثالث{
	جهاز لتثبيت الأغلفة حول الأركان المصبوبة للحاويات
	المرفق 8 تشكيل ومهام اللجنة الإدارية والمجلس التنفيذي للنقل البريالدولي والنظام الداخلي لكل منهما (/
	تشكيل ومهام اللجنة الإدارية ونظامها الداخلي(/
	المادة 1
	‘1‘ ستكون الأطراف المتعاقدة أعضاء في اللجنة الإدارية.
	‘2‘ وقد تقرر أن الإدارات المختصة التابعة للدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 52 من هذه الاتفاقية، والتي ليست أطرافاً متعاقدة أو ممثِّلة لمنظمات دولية، يجوز لها حضور دورات اللجنة بصفة مراقبة فيما يتعلق بالمسائل التي تهمها.
	المادة 1 مرة أخرى(/
	1- ستنظر اللجنة في أي تعديل مقترح على الاتفاقية وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 59.
	2- ستقوم اللجنة برصد تطبيق الاتفاقية وفحص أي إجراء تتخذه الأطراف المتعاقدة والجمعيات والمنظمات الدولية، بموجب الاتفاقية والتمشي معها.
	3- ستقوم اللجنة، عن طريق المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، بالإشراف والتزويد بالدعم في تطبيق الاتفاقية على المستويين الوطني والدولي.
	المادة 2
	سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتزويد اللجنة بخدمات الأمانة.
	المادة 3
	ستقوم اللجنة، في دورتها الأولى كل عام، بانتخاب رئيس ونائب للرئيس.
	المادة 4
	سيدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اللجنة الإدارية سنوياً تحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وإلى عقدها أيضاً بناء على طلب الإدارات المختصة التابعة لم لا يقل عن خمس دول من الأطراف المتعاقدة.
	المادة 5
	سوف تطرح المقترحات للتصويت. وسيكون لكل دولة من الأطراف المتعاقدة الممثَّلة في الدورة، صوت واحد. وفيما عدا المقترحات المتعلقة بإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية، ستعتمد اللجنة المقترحات الأخرى بأغلبية أصوات الدول الحاضرة المدلية بأصواتها. أما التعديلات المقترح إدخالها على هذه الاتفاقية والقرارات المشار إليها في المادتين 59 و60 من هذه الاتفاقية، فسوف يجري اعتمادها بأغلبية ثلثي أصوات الدول الحاضرة المدلية بأصواتها.
	المادة 6
	إن المطلوب لأغراض اتخاذ القرارات هو حضور نصاب قانوني في الجلسة يتكوّن على الأقل من ثلث الدول التي تكون من الأطراف المتعاقدة.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.16؛ و دخل حيز النفاذ في 24 حزيران/يونيه 1994{
	المادة 7
	يجب على اللجنة أن تعتمد تقريرها قبل اختتام دورتها.
	المادة 8
	في حالة عدم وجود أحكام ملائمة في هذا المرفق، تكون أحكام النظام الداخلي للجنة الأوروبية الاقتصادية قابلة للتطبيق ما لم تقرر اللجنة خلال ذلك.
	تشكيل ومهام المجلس التنفيذي ونظامه الداخلي(/
	المادة 9(/
	1- يتكون المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، الذي أنشأته اللجنة الإدارية وفقاً للمادة 58 (مكررة ثالثاً)، من تسعة أعضاء يجري اختيار كل منهم من مختلف الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية. وسيحضر الأمين العام للنقل البري الدولي دورات المجلس التنفيذي.
	2- وستقوم اللجنة الإدارية بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بأغلبية الحاضرين المشاركين في التصويت. وتستغرق ولاية كل عضو في هذا المجلس مدة عامين. ومن الممكن أن يعاد انتخاب هؤلاء الأعضاء. كما ستقوم اللجنة الإدارية بتعيين اختصاصات المجلس التنفيذي.
	المادة 10(/
	سيقوم المجلس التنفيذي بالمهام التالية:
	(أ) الإشراف على تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك تنفيذ نظام الضمان، وإنجاز المهام التي عهدت بها إليه اللجنة الإدارية؛
	(ب) الإشراف على تنفيذ مركزية الطباعة والتوزيع على الجمعيات التابعة لنظام بطاقات النقل البري الدولي، وقد تقوم بذلك منظمة دولية متفق عليها حسب المشار إليه في المادة 6؛
	مذكرات تفسيرية للمادة 10 (ب(
	8-10 (ب( يسري الاتفاق المشار إليه في المذكرة التفسيرية للمادة 6-2 مكرراً على مسؤوليات المنظمة الدولية أيضاً كما تم تحديدها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة في حالة قيام المنظمة الدولية المشار إليها أعلاه بطباعة وتوزيع بطاقات النقل البري الدولي بشكل مركزي.
	{التعديل ECE/TRANS/17/Amend.27، ودخل حيز النفاذ في 12 آب/أغسطس 2006{
	 (ج) تنسيق وتشجيع تبادل الاستخبارات والمعلومات الأخرى بين السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة؛
	(د) تنسيق وتشجيع تبادل المعلومات بين السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة والجمعيات والمنظمات الدولية؛
	(ه) تسهيل تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة والجمعيات وشركات التأمين والمنظمات دون الإخلال بالمادة 57 بشأن تسوية المنازعات؛
	(و) دعم تدريب موظفي السلطات الجمركية والأطراف الأخرى المهتمة والمعنية بنظام النقل البري الدولي؛
	(ز) الاحتفاظ بسجل مركزي بشأن تزويد الأطراف المتعاقدة بالمعلومات التي تقدمها المنظمات الدولية حسب المشار إليه في المادة 6، عن جميع القواعد والإجراءات المقررة بشأن إصدار بطاقات النقل البري الدولي من الجمعيات، بقدر ما هـي متعلقة بالحد الأدنى من الشروط والمتطلبات المبينة بوضوح في المرفق 9؛
	(ح) رصد سعر بطاقات النقل البري الدولي.
	المادة 11(/
	1- ستنعقد دورة للمجلس يدعو إلى عقدها الأمين العام للنقل البري الدولي، بناء على طلب اللجنة الإدارية أو طلب ما لا يقل عن ثلاثة من أعضاء المجلس.
	2- وسوف يبذل المجلس قصارى جهده في سبيل اتخاذ القرارات بتوافق جماعي في الرأي وإذا لم يكن من الممكن التوصل إلى هذا التوافق الجماعي في الرأي، فسوف تطرح القرارات للتصويت وتُتخذ بأغلبية الحاضرين المدلين بأصواتهم. والمطلوب هو نصاب قانوني من خمسة أعضاء لأغراض اتخاذ القرارات. ولن يشارك الأمين العام في التصويت.
	3- وسيقوم المجلس بانتخاب رئيس له واعتماد أية قواعد إضافية لنظامه الداخلي.
	4- سيقدم المجلس تقريراً عن أنشطته، بما في ذلك تقديم حسابات جرت مراجعتها، إلى اللجنة الإدارية مرة في العام على الأقل، أو بناء على طلب هذه اللجنة. وسيقوم رئيس المجلس التنفيذي بتمثيل المجلس في اللجنة الإدارية.
	5- سينظر المجلس في أية معلومات واستفسارات تقدمها إليه اللجنة الإدارية والأطراف المتعاقدة والأمين العام للنقل البري الدولي والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية المشار إليها في المادة 6 من الاتفاقية. وسيكون لهذه المنظمات الدولية الحق في حضور دورات المجلس بصفة مراقبة ما لم يقرر رئيس المجلس خلاف ذلك. وإذا لزم الأمر يجوز لأية منظمة أخرى حضور دورات المجلس بصفة مراقبة بناء على دعوة من رئيس المجلس.
	المادة 12(/
	سيكون الأمين العام للنقل البري الدولي عضواً في اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة وسيقوم بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي في إطار اختصاصات هذا المجلس. وستساعد هذا الأمين العام أمانة تابعة لنظام النقل البري الدولي تقرر حجمها اللجنة الإدارية.
	المادة 13(/
	1- يجري تمويل عمليات المجلس التنفيذي والأمانة العامة للنقل البري الدولي بفرض رسم على كل بطاقة نقل بري دولي تقوم بتوزيعها المنظمة الدولية حسبما هو مشار إليه في المادة 6، ريثما يتسنى الحصول على مصادر تمويل بديلة، على أن توافق اللجنة الإدارية على مبلغ هذا الرسم.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.28، و دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009{
	مذكرات تفسيرية للفقرة 1 من المادة 13(/
	8-13-1-1 الترتيبات المالية
	تتوقع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، أن يجري تمويل عمليات المجلس التنفيذي والأمانة العامة للنقل البري الدولي من الميزانية العادية للأمم المتحدة بعد فترة تمويل ابتدائية لمدة عامين. ولكن هذا لا يمنع تمديد هذه الفترة الابتدائية إذا لم يتيسر التمويل من الأمم المتحدة أو مصادر أخرى.
	8-13-1-2 أعمال المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي
	سيجري تمويل أعمال أعضاء هذا المجلس من حكومة كل منهم.
	8-13-1-3 مبلغ الرسم
	يحدَّد مبلغ الرسم المشار إليه في الفقرة 1 استناداً إلى (أ) ميزانية المجلس التنفيذي والأمانة العامة للنقل البري الدولي وخطة تكاليفه بالصيغة التي توافق عليها اللجنة الإدارية، وإلى (ب) عدد بطاقات النقل البري الدولي المرتقب توزيعها حسبما تقرره المنظمة الدولية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.28؛ و دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009{
	2- تصدر اللجنة الإدارية موافقتها على إجراء تمويل عمليات المجلس التنفيذي والأمانة العامة للنقل البري الدولي. (/
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.28؛ و دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009{
	مذكرات تفسيرية للفقرة 2 من المادة 13
	8-13-2 عقب إجراء مشاورات مع المنظمة الدولية، حسبما هو مشار إليه في المادة 6، يدرَج الإجراء المشار إليه في الفقرة 2 في الاتفاق المبرم، من جهة، بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، متصرفة نيابة عن الأطراف المتعاقدة ووفقاً للولاية المسندة إليها من قبل هذه الأطراف والمنظمة الدولية المشار إليها في المادة 6 من الجهة الأخرى. وتصدر اللجنة الإدارية موافقتها على الاتفاق.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.28؛ و دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009{
	الجزء الأول
	الترخيص للجمعيات بإصدار بطاقات النقل البري الدولي والعمل كضامن
	الشروط والمتطلبات
	1- فيما يلي توضيح للشروط والمتطلبات التي يجب أن تستوفيها الجمعيات من أجل الحصول على ترخيص من الأطراف المتعاقدة بإصدار بطاقات النقل البري الدولي والعمل بمثابة ضامنة وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية:
	(أ) وجود جمعية مقرها في الطرف المتعاقد الذي يصدر فيه الترخيص وجوداً ثابتاً لمدة عام على الأقل.
	9-1-1(أ) تم حذف المذكرة تفسيرية 9-1-1(أ) "مؤسسة راسخة"
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.29، ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012{
	(ب) إثبات وضع مالي سليم وقدرات تنظيمية تمكن الجمعية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
	.
	(ج) عدم ارتكابها جرائم خطيرة أو متكررة ضد الجمارك أو التشريعات الضرائبية.
	(د) عقد اتفاق مكتوب أو أي صك قانوني آخر بين الجمعية والسلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مقرها، بما في ذلك قبول الجمعية لواجباتها على النحو المحدد في الفقرة 3.
	2- تودع لدى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي نسخة موثقة من الاتفاق المكتوب أو أي صك قانوني آخر، على النحو المشار إليه في الفقرة 1(د)، مشفوعةً إذا لزم الأمر بترجمة موثقة إلى اللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الروسية. ويُوجَّه نظر المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي فوراً إلى أي تغييرات.
	3- تتمثل واجبات الجمعية فيما يلي:
	'1' الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية؛
	'2' قبول أعلى مبلغ مستحق دفعه عن كل بطاقة نقل بري دولي تحدده الأطراف المتعاقدة ويمكن مطالبة الجمعية به وفقاً للفقرة 3 من المادة 8 من الاتفاقية؛
	'3' القيام على الدوام، وخاصة قبل طلب الترخيص لقبول أشخاص في نظام النقل البري الدولي، بالتحقق من أن هؤلاء الأشخاص يستوفون الحد    الأدنى من الشروط والمتطلبات كما هو منصوص عليه في الجزء الثاني من هذا المرفق؛
	'4' تقديم ضماناتها عن جميع المسؤوليات القانونية الناشئة في البلد الذي يوجد فيه مقرها، فيما يتعلق بالعمليات المغطاة ببطاقات النقل البري الدولي الصادرة منها ومن الجمعيات الأجنبية المنتسبة إلى نفس المنظمة الدولية التي تنتسب إليها الجمعية؛
	'5' القيام، عن طريق شركة تأمين أو مجموعة من جهات التأمين أو مؤسسة مالية، بتغطية جميع مسؤولياتها القانونية على نحو يرضي السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مقرها. وتغطي عقود التأمين أو الضمان المالي كل مسؤولياتها القانونية فيما يتعلق بالعمليات الجارية بموجب بطاقات نقل بري دولي صادرة منها أو من جمعيات أجنبية منتسبة إلى نفس المنظمة الدولية التي تنتسب إليها الجمعية؛
	 ولا تقل المهلة الزمنية لتقديم إشعار بإنهاء عقود التأمين أو الضمان المالي، عن المهلة الزمنية لتقديم إشعار بإنهاء الاتفاق المكتوب أو أي صك قانوني آخر، على النحو المشار إليه في الفقرة 1(د). وتودع لدى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي نسخة موثقة من عقد التأمين أو الضمان المالي بالإضافة إلى جميع التعديلات المدخلة عليه لاحقاً، مشفوعةً إذا لزم الأمر بترجمة موثقة إلى اللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الروسية؛
	تم حذف التعليق على الفقرة 1-(و) ‘5‘ السابقة
	} الوثيقة؛ ECE/TRANS/W.30/2010/3/Rev.1 والوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/4/Rev.1و الفقرة 32من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105  {
	'6' إطلاع المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي سنوياً، اعتباراً من 1 آذار/مارس، على سعر كل نوع من بطاقات النقل البري الدولي التي تصدرها؛
	'7' السماح للسلطات المختصة بالتحقق من جميع السجلات والحسابات المحتفظ بها فيما يتعلق بإدارة نظام النقل البري الدولي؛
	'8' قبول أي إجراء يرمي إلى تحقيق تسوية فعالة للمنازعات الناشئة عن الاستعمال غير السليم أو الاحتيالي لبطاقات النقل البري الدولي، كلما أمكن دون اللجوء إلى المحاكم؛
	'9' الامتثال الصارم لقرارات السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مقرها، فيما يتعلق بإلغاء الترخيص أو سحبه بما يتماشى مع    المادة 6 من الاتفاقية والجزء الثاني من هذا المرفق، أو باستبعاد الأشخاص وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية؛
	'10' الموافقة على أن تنفذ بأمانة جميع القرارات المعتمدة من اللجنة الإدارية والمجلس التنفيذي بقدر ما تكون قد قبلتها السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مقر الجمعية.
	4- إذا طُلب من جمعية ضامنة، وفقاً للإجراء المبين في المادة 11، تسديد المبالغ المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 8، وجب عليها أن تُعلم المنظمة الدولية بتلقي الطلب، وفقاً للاتفاق المكتوب المشار إليه في المذكرة التفسيرية 0-6-2 مكرراً-1 للفقرة 2 مكرراً من المادة 6. 
	5- يلغي الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مقر الجمعية الترخيص لها بإصدار بطاقات النقل البري الدولي وبالعمل كضامن في حالة عدم امتثالها لهذه الشروط والمتطلبات. وإذا قرر طرف متعاقد أن يلغي الترخيص، يصبح القرار نافذاً بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإلغاء.
	6- سيكون هذا الترخيص للجمعية تحت الشروط المبينة أعلاه ممنوحاً دون إخلال بمسؤوليات تلك الجمعية والتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية.
	7- تم وضع الشروط والمتطلبات المبينة أعلاه، دون إخلال بشروط ومتطلبات إضافية قد ترغب الأطراف المتعاقدة في فرضها.
	الجزء الثاني
	الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستخدام
	بطاقات النقل البري الدولي
	الحد الأدنى للشروط والمتطلبات
	1- فيما يلي توضيح الحد الأدنى للشروط والمتطلبات التي يجب أن يستوفيها الأشخاص الراغبون في الانضمام إلى نظام النقل البري الدولي:
	(أ) خبرة مثبتة أو على الأقل مقدرة ملائمة للعمل في مجال النقل الدولي المنتظم (حامل ترخيص للقيام بأعمال النقل الدولي وما إلى ذلك).
	(ب) وضع مالي سليم.
	(ج) دراية مثبتة في مجال تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي.
	(د) عدم وجود مخالفات جسيمة أو متكررة ضد الجمارك أو التشريعات الضريبية .
	(ه) تعهد في إعلان مكتوب للالتزام مقدم إلى الجمعية بأن هذا الشخص:
	‘1‘ سيمتثل لجميع الرسميات المطلوبة بموجب الاتفاقية، لدى مكاتب جمارك المغادرة والمكاتب الواقعة في طريق المرور ومكاتب جمارك المقصد؛
	‘2‘ سيقوم بتسديد المبالغ المستحقة، المذكورة في المادة 8 (في الفقرتين 1 و 2) من الاتفاقية إذا طلبت منه ذلك السلطات المختصة وفقاً للفقرة 2 من المادة 11 في الاتفاقية؛
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.30، و دخل حيز النفاذ في 13 أيلول/سبتمبر 2012{
	‘3‘ سيسمح للجمعيات بالتحقق من صحة المعلومات بشأن الشروط والمتطلبات ذات الحد الأدنى المذكورة أعلاه، بقدر ما تسمح به التشريعات الوطنية.
	2- يجوز للسلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة، كما يجوز للجمعيات ذاتها، إدخال شروط ومتطلبات إضافية أشد صرامة للسماح بالانضمام إلى نظام النقل البري الدولي، ما لم تقرر السلطات المختصة خلاف ذلك.
	الإجراءات
	3- ستقرر الأطراف المتعاقدة، وفقاً للتشريعات الوطنية، تلك الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الانضمام إلى نظام النقل البري الدولي على أساس الشروط والمتطلبات ذات الحد الأدنى المبينة في الفقرتين 1 و2.
	مذكرة تفسيرية للفقرة 3
	9-2-3 لجنة الترخيص
	هناك توصية بإنشاء لجان ترخيص وطنية تضم ممثلين للسلطات المختصة والجمعيات الوطنية والمنظمات الأخرى المعنية. 
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.19، ودخل حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 1999{
	4- ستقوم السلطات المختصة، في غضون أسبوع من تاريخ الترخيص أو سحب الترخيص لاستعمال بطاقات النقل البري الدولي، بإرسال تفاصيل خصائص كل شخص إلى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي طبقاً للترخيص النموذجي المرفق.
	5- ستقوم الجمعية سنوياً بإرسال قائمة محدثة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، بأسماء جميع الأشخاص المرخص لهم وكذلك الأشخاص الذين سحب منهم الترخيص. وسترسل هذه القائمة خلال أسبوع بعد 31 كانون الأول/ديسمبر إلى السلطات المختصة. وستقوم هذه السلطات بتقديم نسخة منها إلى المجلس التنفيذي.
	6- فالترخيص بالانضمام إلى نظام النقل البري الدولي لا يشكل في حد ذاته أي حق في الحصول على بطاقات النقل البري الدولي من الجمعيات.
	7- سيكون الترخيص لشخص باستعمال بطاقات النقل البري الدولي تحت الشروط والمتطلبات ذات الحد الأدنى، ممنوحاً دون إخلال بمسؤوليات ذلك الشخص والتزاماته القانونية بموجب الاتفاقية.
	التّعاون بين السلطات المختصة
	فيما يخصّ تصريح شخص لاستغلال بطاقات النقل البري الدولي وفقا للمرفق 9، الجزء الثاني من الاتفاقية، ينبغي على السلطات المختصة للطّرف المتعاقد حيث يكون الشّخص المعنيّ مقيمًا أو قاطنا أن تأخذ في الاعتبار أيّ معلومات مخطرة من قبل طرف متعاقد آخر وفقًا للمادّة 38، الفقرة 2 عن إرتكابه لجنح خطيرة أو مكرّرة  لقانون الجمارك. لهذا، للسّماح بالتّفكير الكفء للحالة من قبل الطّرف المتعاقد حيث يكون الشّخص المعنيّ مقيمًا أو قاطنا، ينبغي أن يحتوي هذا الإخطار على أكثر ما يمكن من التفاصيل.
	}الفقرة 76 من الوثيقة TRANS/WP.30/196؛ الفقرة 68 من الوثيقة TRANS/WP.30/200؛ الفقرة 63 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/67 و المرفق 3{
	استبعاد متعهد نقل محلّيّ من إجراء النقل البري الدولي
	لكي يستبعد من نظام النقل البري الدولي متعهد نقل قوميّ إرتكب جنحة خطيرة  إزاء قوانين الجمارك على أرض البلد حيث يكون مقيما أو قاطنا، هناك توصية مقدمة إلى السّلطات الجمركيّة باستخدام بنود المادّة 6، الفقرة 4 و الملحق 9، الجزء الثاني، الفقرة 1 (د) بدلاً عن أحكام المادّة 38، الفقرة 1 .
	}الفقرة 77 من الوثيقة TRANS/WP.30/196؛ الفقرة 68 من الوثيقة TRANS/WP.30/200؛ الفقرة 63 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/67 و المرفق 3{
	شكل الترخيص النموذجي
	 البلد: 
	اسم الجمعية:  
	السلطة المختصة:  
	تستوفيه الجمعيات الوطنية و/أو السلطات المختصة
	نقطة الاتصال ورقم الدخول ورقم الهاتف
	تسجيل الأعمال التجارية أو رقم
	سحب الترخيص في
	تاريخ سحب
	اسم الشخص/
	عنوان مقر الأعمال
	تاريخ الترخيص
	رقـم
	الختم
	الهوية
	الترخيص
	/التوقيع
	المؤسسة
	التجارية
	والفاكس والبريد
	وقت سابق
	الرخصة(/
	(/ إذا كان متاحاً.
	((/ إذا كان وارداً.
	يجب على الأقل تقديم المعلومات التالية إلى السلطات المختصة عن كل شخص تقوم الجمعية المصدق عليها بإرسال طلب لمنحه الترخيص:
	- رقم الهوية الفردية والشخصية المعين للشخص من الجمعية الضامنة (بالتعاون مع المنظمة الدولية المنتسبة إليها الجمعية) وفقاً لشكل منسق. وتحدد اللجنة الإدارية شكل رقم الهوية.
	} التعديل ECE/TRANS/17/Amend.26، ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2006{
	- اسم وعنوان الشخص أو المؤسسة (وفي حالة مؤسسة تجارية تقدم أيضاً أسماء المديرين المسؤولين).
	- نقطة الاتصال (على الشخص الطبيعي المرخــص لــه أن يقدم معلومات عن عملية النقل البري الدولي إلى السلطات الجمركية والجمعيات) مع الأرقام الكاملة للهاتف والفاكس والبريد.
	- رقم التسجيل التجاري أو رقم رخصة النقل الدولي أو غير ذلك (إذا كان متاحاً).
	- سحب الترخيص في وقت سابق (إذا كان وارداً) بما في ذلك التواريخ وطول مدة سحب الترخيص وطبيعته.
	تعليق على شكل الترخيص النموذجي
	شكل الرقم التعريفي الخاص والوحيد
	قررت اللجنة الإدارية الأخذ بالشكل التالي لرقم تعريفي بأصحاب بطاقات النقل البري الدولي على أنهم أشخاص صرح لهم باستخدام بطاقات النقل البري الدولي عملاً بأحكام المرفق 9 من الجزء الثاني من اتفاقية النقل البري الدولي:
	"AAA/BBB/XX...X"،
	حيث "AAA" يمثل رمزاً ثلاثي الحروف للبلد الذي يصرح فيه للأشخاص باستخدام بطاقات النقل البري الدولي تمشياً مع نظام التصنيف المعتمد في المنظمة العالمية للتوحيد القياسي. وتُنشر بانتظام قائمة كاملة برموز البلدان للدول الأطراف في اتفاقية النقل البري الدولي كمرفق بجداول أعمال اللجنة الإدارية وتقاريرها الرسمية.
	وحيث "BBB" يمثل رمزاً ثلاثي الأرقام للرابطة الوطنية التي صرح من خلالها لصاحب بطاقة النقل البري الدولي باستخدامها، تمشياً مع نظام التصنيف الذي أنشأته المنظمة الدولية ذات الصلة التي تنتمي إليها الرابطة، بما يوفر تعريفاً لا لبس فيه لكل رابطة وطنية. وتنشر بانتظام قائمة كاملة برموز الرابطات الوطنية، كمرفق بجداول أعمال اللجنة الإدارية وتقاريرها الرسمية.
	وحيث "XX...X" يمثل أعداداً متعاقبة (بحد أقصى 10 أرقام) تعرف الشخص المصرح لـه باستخدام بطاقة نقل بري دولي عملاً بأحكام المرفق 9، الجزء الثاني من اتفاقية النقل البري الدولي. ومتى صدر عدد تعريفي لا يجوز استخدامه مرة أخرى حتى وإذا لم يعد الشخص الذي أُعطي لـه هذا العدد حاملاً لبطاقة نقل بري دولي.
	}الفقرة 36 من الوثيقة TRANS/WP.30/218 و المرفق 2؛ الفقرة 51 من الوثيقة TRANS/WP.30/AC.2/77 و المرفق 3{
	الجزء الثالث
	التصريح لمنظمة دولية، على النحو المشار إليه في المادة 6، بتولي مسؤولية التنظيم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سيره وطبع دفاتر النقل البري الدولي وتوزيعها
	الشروط والمتطلبات
	1- الشروط والمتطلبات التي يتعين على منظمة دولية امتثالها لكي تصرح اللجنة الإدارية لها، وفقاً للفقرة 2 مكرراً من المادة 6 من الاتفاقية، بتولي مسؤولية التنظيم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سيره وطبع دفاتر النقل البري الدولي وتوزيعها هي:
	 (أ) إثبات الكفاءة المهنية وسلامة الوضع المالي من أجل التنظيم الفعال لنظام ضمان دولي وحسن سيره والقدرات التنظيمية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية عن طريق تقديم بيانات مالية موحدة سنوية مُراجَعة حسب الأصول من مراجعي حسابات مستقلين معترف بهم دولياً؛
	 (ب) عدم وجود مخالفات خطيرة أو متكررة للتشريعات الجمركية أو الضريبية.
	2- بموجب التصريح، تقوم المنظمة الدولية بما يلي:
	 (أ) تزويد الأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي عن طريق الجمعية الوطنية المنتسبة إلى المنظمة الدولية بنُسخ مصدَّقة من عقد الضمان العام وإثبات تغطية الضمان؛
	 (ب) تزويد الهيئات المختصة لاتفاقية النقل البري الدولي بمعلومات عن القواعد والإجراءات الموضوعة للجمعيات الوطنية من أجل إصدار دفاتر النقل البري الدولي؛
	 (ج) تزويد الهيئات المختصة لاتفاقية النقل البري الدولي، سنوياً، ببيانات بشأن المطالبات المقدمة، أو الموجودة قيد التسوية، أو المدفوعة أو التي سُوِّيت بدون دفع؛
	 (د) تزويد الهيئات المختصة لاتفاقية النقل البري الدولي بمعلومات كاملة وتامة عن سير نظام دفاتر النقل البري الدولي، ولا سيما، على سبيل المثال لا الحصر، بالمعلومات الملائمة والمدعومة المتعلقة بالاتجاهات السائدة فيما يخص عدد عمليات دفاتر النقل البري الدولي غير المنتهية، والمطالبات المقدمة، أو الموجودة قيد التسوية، أو المدفوعة أو التي سُويت بدون دفع التي قد تثير شواغل فيما يخص السير الصحيح لنظام دفاتر النقل البري الدولي أو التي قد تؤدي إلى صعوبات في استمرار سير نظام ضمانها الدولي؛
	 (ﻫ) تزويد الهيئات المختصة لاتفاقية النقل البري الدولي ببيانات إحصائية عن عدد دفاتر النقل البري الدولي التي وُزعت على كل طرف متعاقد، مصنفةً حسب النوع؛
	 (و) تزويد المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي بتفاصيل سعر التوزيع الذي تطبقه المنظمة الدولية لكل نوع من دفاتر النقل البري الدولي؛
	 (ز) اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحد من خطر تزوير دفاتر النقل البري الدولي؛
	 (ح) اتخاذ الإجراء التصحيحي الملائم في الحالات التي يُكشف فيها عن عيب أو قصور في دفاتر النقل البري الدولي وإبلاغ المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي بهذه الحالات؛
	 (ط) المشاركة الكاملة في القضايا التي يُناشَد فيها المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي أن يسهل تسوية للمنازعات؛
	 (ك) الحرص على إبلاغ المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي فوراً بأي مشكلة تنطوي على أعمال تزوير أو صعوبات أخرى متعلقة بتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي؛
	 (ل) إدارة نظام مراقبة دفاتر النقل البري الدولي، على النحو المنصوص عليه في المرفق 10 من الاتفاقية، إلى جانب الجمعيات الضامنة الوطنية المنتسبة إلى المنظمة الدولية، والسلطات الجمركية وإبلاغ الأطراف المتعاقدة والهيئات المختصة للاتفاقية بالمشاكل القائمة في النظام؛
	 (م) تزويد الهيئات المختصة لاتفاقية النقل البري الدولي بإحصاءات وبيانات بشأن أداء الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بنظام المراقبة المنصوص عليه في المرفق 10؛
	 (ن) إبرام اتفاق مكتوب، قبل التاريخ المؤقت لسريان التصريح الممنوح وفقاً للفقرة 2 مكرراً من المادة 6 من الاتفاقية أو لتجديده بشهرين على الأقل، مع أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بتفويض من اللجنة الإدارية وباسمها، ويتضمن قبول المنظمة الدولية لواجباتها المبيَّنة في هذه الفقرة.
	3- عندما تُبلغ جمعية ضامنة المنظمة الدولية بشأن مطالبة بالدفع، تقوم المنظمة، في غضون ثلاثة (3) أشهر، بإبلاغ الجمعية الضامنة بموقف المنظمة من المطالبة.
	4- كل المعلومات التي تحصل عليها المنظمة الدولية بموجب الاتفاقية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون سرية بطبيعتها أو بطريقة تقديمها، مشمولةٌ بواجب السرية المهنية ولا تُستخدم أو تُجهَّز لأي غرض تجاري ولا لأي غرض آخر غير الذي قُدمت له ولا تُكشَف لأي طرف ثالث دون إذن صريح من الشخص أو السلطة التي قدمت المعلومات. بيد أنه يجوز دون إذن كشف هذه المعلومات للسلطات المختصة للأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، إذا كان هناك ترخيص بذلك أو إلزام به عملاً بأحكام القانون الوطني أو الدولي أو كان ذلك في سياق إجراءات قانونية. ويكون كشف المعلومات أو تبليغها في إطار الامتثال التام للأحكام السارية فيما يخص حماية البيانات.
	5- للجنة الإدارية الحق في إلغاء التصريح الممنوح وفقاً للفقرة 2 مكرراً من المادة 6 في حالة عدم امتثال الشروط والمتطلبات المذكورة أعلاه. وإذا قررت اللجنة الإدارية إلغاء التصريح، يصبح القرار نافذا بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإلغاء.
	6- لا يُخل التصريح لمنظمة دولية بموجب الشروط المبينة أعلاه بمسؤوليات المنظمة والتزاماتها بموجب الاتفاقية.
	}التعديل ECE/TRANS/17/Amend.31، و دخل حيز النفاذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012{
	بمقتضى أحكام الفقرة 1 من المادة 6، والفقرة 3`3` من الجزء الأول من المرفق 9 من هذه الاتفاقية، يشترط من الرابطات المعتمدة أن تتعهد بأنها ستتحقق باستمرار من أن الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى نظام النقل البري الدولي قد استوفوا الشروط والمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الجزء الثاني من المرفق 9 من الاتفاقية.
	وتقوم المنظمة الدولية، بالنيابة عن الرابطات الأعضاء فيها ووفاءً بمسؤولياتها كمنظمة دولية معتمدة بموجب أحكام الفقرة 2 مكرراً من المادة 6، بإنشاء نظام لمراقبة بطاقات النقل البري الدولي للحفاظ على البيانات التي تحيلها هيئات الجمارك وتطلع عليها الرابطات وإدارات الجمارك فيما يتعلق بانتهاء عمليات النقل البري الدولي في مكاتب المقصد. وحتى تتمكن الرابطات من الوفاء بتعهداتها بفعالية، تقدم  الأطراف المتعاقدة معلومات إلى نظام المراقبة وفقاً للإجراء التالي:
	(1) تحيل هيئات الجمارك إلى منظمة دولية أو إلى رابطات الضمان الوطنية، إن أمكن عن طريق المكاتب المركزية أو الإقليمية، وبأسرع وسائل الاتصال (الفاكس، البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك)، وإن أمكن يومياً، المعلومات التالية كحد أدنى في صيغة موحدة بصدد جميع بطاقات النقل البري الدولي التي تقدم إلى مكاتب الجمارك في المقصد، كما هو محدد في المادة 1(1) من الاتفاقية:
	(أ) رقم إحالة بطاقة النقل البري الدولي؛
	(ب) التاريخ ورقم التسجيل في دفتر الجمارك؛
	(ج) الاسم أو رقم مكتب الجمارك في المقصد؛
	(د) التاريخ ورقم الإحالة المذكوران في شهادة انتهاء عملية النقل البري الدولي (الخانات 24-28 من الإيصال رقم 2) في مكتب الجمارك في المقصد (إذا اختلفت عن تلك الواردة في البند (ب))؛
	(ه) الانتهاء الجزئي أو التام؛
	(و) انتهاء عملية النقل البري الدولي المعتمدة بحجز أو بدون حجز لدى مكتب الجمارك في المقصد مع عدم المساس بالمادتين 8 و11 من الاتفاقية؛
	(ز) معلومات أو مستندات أخرى (اختياري)؛
	(ح) رقم الصفحة.
	(2) يجوز إرسال استمارة التسوية النموذجية الواردة في التذييل إلى هيئات الجمارك من جانب الرابطات الوطنية أو منظمة دولية:
	(أ) في حالة التضارب بين البيانات المحالة وتلك الواردة في الأرومات الموجودة في بطاقة النقل البري الدولي المستعملة؛ أو
	(ب)  في حالة عدم إحالة أية بيانات وإعادة بطاقة النقل البري الدولي المستعملة إلى الرابطة الوطنية.
	 ترد هيئات الجمارك على طلبات التسوية إن أمكن بإعادة استمارة التسوية النموذجية مملوءة على النحو الواجب في أقرب وقت ممكن.
	(3) تبرم هيئات الجمارك ورابطات الضمان الوطنية اتفاقا يتمشى مع القانون الوطني لتغطية العملية المشار إليها أعلاه بشأن تبادل البيانات.
	(4) توفر منظمة دولية لهيئات الجمارك سبيل الاطلاع على قاعدة بيانات بطاقات النقل البري الدولي المنتهية وعلى قاعدة بينات بطاقات النقل البري الدولي الباطلة المفعول.
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	القرار رقم 49
	اعتمدته في 3 آذار/مارس 1995 الفرقة العاملة المعنية بالمسائل الجمركية المؤثّرةعلى النقل، وهي فرقة تابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
	الفرقة العاملة المعنية بالمسائل الجمركية المؤثِّرة على النقل،
	إذ تؤكد أهمية الأداء السلس والفعال للاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي، 1975) بغية تسهيل النقل الدولي والتجارة الدولية،
	وإذ يساورها القلق إزاء مقدار الاحتيال والتهريب في المجال الجمركي في إطار نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، مما يعرض للخطر تدابير التسهيل المنصوص عليها في اتفاقية النقل البري الدولي، 1975،
	وإذ تصمم على حماية نظام المرور العابر للنقل البري الدولي، الذي يسهل تنمية التجارة، وخاصة الحركة الدولية للبضائع،
	واقتناعاً منها بأن نظام المرور العابر للنقل البري الدولي لا يمكن حمايته إلا من خلال عمل مشترك ومتضافر تقوم به جميع أطراف نظام المرور العابر للنقل البري الدولي (سلطات الجمارك والجمعيات الوطنية الضامنة والقائمة بإصدار البطاقات، والاتحاد الدولي للنقل البري، وشركات التأمين)، وبذلك يعتبر من الضروري أساساً أن يكون هناك تبادل مفتوح للمعلومات بشأن جميع أوجه هذا النظام،
	وريثما تنتظر تعديل اتفاقية النقل البري الدولي، 1975، فهي تقرر بالإجماع وضع التدابير التالية القصيرة الأجل، لتقوم بتنفيذها، بأسرع ما يمكن السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقـدة في اتفاقية النقل البري الدولي، 1975:
	1- من أجل تسهيل الكشف عن بطاقات النقل البري الدولي المطلق سراحها بطريقة احتيالية، ولتعجيل إجراءات إطلاق السراح، قد ترغب الأطراف المتعاقدة في أن تنشئ بقدر ما يمكن وطبقاً للمتطلبات الوطنية، مكاتب أو إجراءات ممركزة لإدارة بطاقات النقل البري الدولي؛
	2- ويجب على الأطراف المتعاقدة أن تقيم إجراءات معجلة لإطلاق السراح والتفتيش في حالة نقل بضائع حساسة؛
	3- ويجب على الأطراف المتعاقدة والاتحاد الدولي للنقل البري اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإسراع بإعادة استحداث بطاقات النقل البري الدولي المخصصة لشحنات "الكحول/التبغ"، ومعها ضمانات بمبلغ محدد يعبّر عن الشحنات المحتمل تعرضها للمخاطر؛
	4- وتضمن الأطراف المتعاقدة، من خلال اللوائح الوطنية الملائمة، أن مكاتب جمارك المقصد أو الخروج تعيد مستندات بطاقة النقل البري رقم 2 إلى المكاتب الممركزة أو مكاتب جمارك المغادرة أو الدخول، بأسرع ما يمكن وفي موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل عقب إنجاز عملية النقل البري الدولي؛
	5- ومن أجل تسهيل الرقابة الجمركية على شحنات التبغ والكحول، قد ترغب الأطراف المتعاقدة، وفقاً للممارسات الإدارية الوطنية، في تحديد عدد المكاتب الجمركية المرخص لها بقبول بطاقات النقل البري الدولي المخصصة لشحنات "التبغ/الكحول"؛
	6- وتضمن الأطراف المتعاقدة أنه في حالات نقل التبغ والكحول وكذلك البضائع الأخرى الحساسة التي تعيّنها السلطات المختصة، سيجري على الفور تقديم معلومات مسبقة عن نقل مثل هذه البضائع بموجب ختم جمركي، من مكتب جمارك المغادرة أو الدخول إلى مكتب جمارك المقصد أو الخروج؛
	7- وعملاً بالمادة 20 من اتفاقية النقل البري الدولي، 1975، تقوم الأطراف المتعاقدة بوضع مواصفات للحدود الزمنية، وبقدر ما يمكن، للطرق التي يجب اتباعها للمركبات والحاويات البرية في حالة النقل بموجب أختام جمركية، للتبغ والكحول وكذلك البضائع الحساسة الأخرى التي تعينها السلطات المختصة. ومطلوب بإلحاح من الأطراف المتعاقدة أن تفرض عقوبات، وفقاً للقانون الوطني في حالة عدم احترام هذه المواصفات.
	8- وتضمن الأطراف المتعاقدة أن أحكام المادة 38 من اتفاقية النقل البري الدولي، 1975، يجب تطبيقها، مما يتيح إمكانية الاستبعاد المؤقت أو الدائم من عملية هذه الاتفاقية 1975، لأي شخص مُدان بارتكاب انتهاك خطير ضد قوانين الجمارك الوطنية أو اللوائح المطبقة على النقل الدولي للبضائع؛
	9- وتتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير اللازمة لتجنب سرقة وإساءة استعمال الأختام الجمركية، وتعمل على استعمال تكنولوجيات جديدة، مثل حبر خاص أمني للحيلولة دون تزوير الأختام الجمركية؛
	10- وتطلب الأطراف المتعاقدة إلى الاتحاد الدولي للنقل البري والجمعيات الوطنية الضامنة، توخي تطبيق صارم لمعايير وضوابط إدارية عند إصدار بطاقات النقل البري الدولي، بغية التأكد إلى أقصى حد ممكن من كفاءة ونزاهة متعهدي النقل؛
	11- وتكثف الأطراف المتعاقدة للمرور العابر تبادل المعلومات والاستخبارات بشأن هذا النظام فيما بينها وفقاً للتشريعات الوطنية. وتنشئ لهذا الغرض نقاط مركزية لمكافحة الاحتيال داخل السلطات المختصة. وترسل عناوين هذه النقاط المركزية، بما في ذلك أرقام الهاتف والتلفاكس، بأسرع ما يمكن إلى أمانة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من أجل إعداد دليل دولي.
	تدعو الأطراف المتعاقدة إلى إجراء دراسة بعناية لمقترحات الاتحاد الدولي للنقل البري بشأن استحداث الأجهزة الإلكترونية لتبادل البيانات لاستعمالها في إدارة بطاقات النقل البري الدولي، التي سترسلها إليها أمانة تلك اللجنة؛
	تطلب إلى الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية أن تحيط الأمين التنفيذي لتلك اللجنة، بحلول أول حزيران/يونيه 1995، علماً بقبولها القرار الحالي.
	تطلب إلى هذا الأمين التنفيذي إحاطة جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي، 1975، علماً بما تم من قبول هذا القرار.
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	التوصية التي اعتمدتها اللجنة الإدارية لاتفاقية النقل البري الدولي، لعام 1975، في 31 كانون الثاني/يناير 2008 (/
	إن اللجنة الإدارية، 
	إذ تؤكد الحاجة إلى تطبيق تدابير فعالة لإدارة المخاطر وتقييم المخاطر فيما يتعلق بالبضائع العابرة، 
	وإذ تضع في اعتبارها أن أي عملية للنقل البري الدولي يسبقها عادةً إعلان تصدير يحتوي على الرمز السلعي للبضائع وفقاً للاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها (المسمى رموز النظام المنسق)،
	وإذ تدرك أهمية الهدف المزدوج المتمثل في تعريف البضائع التي قد تشكل خطراً أمنياً، وتيسير حركة البضائع الأخرى،
	واقتناعاً منها بأنه حيثما أمكن الوصول إلى رموز النظام المنسق، فإن استخدامه في بطاقات النقل البري الدولي إلى جانب استخدام لغة واضحة في وصف البضائع قد يسهم في بلوغ هذا الهدف،
	وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن إدراج رموز النظام المنسق في بطاقات النقل البري الدولي من شأنه أيضاً أن ييسر المعالجة الإلكترونية للبيانات،
	وإذ تدرك أن التعديلات ذات الصلة لاتفاقية النقل البري الدولي الجاري إعدادها في إطار المرحلة الثالثة من عملية تنقيحها قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تدخل حيز النفاذ،
	1- تقرر التوصية بأن يقوم حاملو بطاقات النقل البري الدولي أو أي أشخاص يتولون نيابة عنهم استكمال بطاقة النقل البري الدولي، بتدوين رموز النظام المنسق للبضائع في الخانة 10 من بيان البضائع على القسيمة التي ليست للاستخدام الجمركي (الصفحة الصفراء) من بطاقة النقل البري الدولي، بالإضافة إلى وصف للبضائع بلغة واضحة؛ 
	2- تحث السلطات الجمركية في مكتب جمارك المغادرة على التحقق، عند الاقتضاء، من أن رمز النظام المنسق المدون في بيان البضائع يطابق الرمز المدون في الإعلان الجمركي للتصدير و/أو الوثائق التجارية أو وثائق النقل الأخرى.
	إذا قُبلت بطاقة النقل البري الدولي من جانب مكتب جمارك المغادرة دون تدوين رمز النظام المنسق، فلا ينبغي أن يُشترط هذا الرمز من مكاتب جمارك العبور التالية أو مكاتب جمارك المقصد.
	ويجب ألا يؤدي عدم تدوين رمز النظام المنسق للبضائع على بطاقة النقل البري الدولي إلى تأخير أثناء عملية النقل البري الدولي، ويجب ألا يشكل عائقاً أمام قبول بطاقات النقل البري الدولي. ويجب ألا يُعتبر عدم تدوين رمز النظام المنسق مخالفة للاتفاقية، وألا يؤدي إلى أي مسؤوليات قانونية تقع على حامل بطاقة النقل البري الدولي.
	ويجب أن يطبق المبدأ نفسه عند اشتباه السلطات الجمركية في عدم صحة رمز النظام المنسق، أو عند التعارض بين الوصف المبسط للبضائع ورمز النظام المنسق.
	ودون إخلال بالفقرة 6 من المادة 8 من اتفاقية النقل البري الدولي، يعتبر الوصف المبسط للبضائع صحيحاً إذا وُجِد تعارض بين الوصف العادي والوصف الذي يشير إليه رمز النظام المنسق. 
	ويجب استعراض التطبيق العملي لهذه التوصية بعد 12 شهراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ، بغية ضمان تحقيقها لأهدافها. 
	تدخل هذه التوصية حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2008.
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	أ- المقدمة
	ب-  الأطار
	ت- إنشاء نظام الإرسال الإلكترونى على نطاق محلى
	ث- الإجراءات
	ج- البيانات المطلوب إرسالها
	ح- إجراءات الإرسال البديله
	خ- الخطة البديلة
	د- معلومات إضافية

	5-12 الإجراءات المسبقة لوقف تغطية الضمان في إقليم الطرف المتعاقد

	إن أمثلة أفضل الممارسات التي أعدتها الفرقة العاملة المعنية بالمسائل الجمركية المؤثرة على النقل والتابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة والتي اعتمدتها اللجنة الإدارية لاتفاقية النقـل البري الدولي ينبغـي التمييز بينها وبين التعليقات أو غيرها من الممارسات الموصى بهـا والتي اعتمدتـها الفرقـة العاملـة أو اللجنة الإدارية. (TRANS/WP.30/AC.2/59، الفقرة 47). وهذه الأمثلة عن أفضل الممارسات ترد في كتيب النقل البري الدولي بهدف تيسير تطبيق أحكام الاتفاقية في البلدان التي انضمت حديثا إلى الاتفاقية و/أو في تلك البلدان التي تجري فيها عمليات النقل البري الدولي منذ عهد قريب.
	1- ينبغي تقديم البضائع وبطاقة النقل البري الدولي الخاصة بها إلى مكتب جمارك البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطريق) في أيام وساعات العمل المعتادة. غير أنه من الممكن لمكتب الجمارك المعني بالأمر، بناء على طلب ونفقة الطرف المعني، قبول تقديم الوثائق المذكورة خارج أيام وساعات العمل المعتادة.
	2- يتعين على مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطريق):
	- التحقق، إذا لزم الأمر، من الوثائق ومقصورات الشحن والبضائع الموجودة بداخلها؛
	- تسجيل بطاقة النقل البري الدولي؛
	- إصدار شهادة بانتهاء عملية النقل البري الدولي باستكمال البنود من 24 إلى 28 من الورقة رقم 2 من بطاقة النقل البري الدولي؛
	- استكمال أرومة الورقة رقم 2 ونزعها من بطاقة النقل البري الدولي؛
	- تدوين انتهاء عملية النقل البري الدولي في نظام مراقبة دولي معتمد، مثل نظام SAFETIR الذي يستخدمه الاتحاد الدولي للنقل البري طبقاً للمرفق العاشر من الاتفاقية وعملاً بالمادة 42 مكرراً  ثانياً من الاتفاقية. 
	3- وفيما عدا الورقة رقم 2 والأرومة رقم 2 من بطاقة النقل البري الدولي، يمكن لمكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطريق) إصدار وثائق إضافية إلى الشخص الذي يقدم بطاقة النقل البري الدولي (كالمصادقة مثلا،ً بناء على طلب صاحب العلاقة، على إيصال مستكمل مسبقاً) كما يمكنه أيضا استخدام وسائل أخرى للتحقق وذلك لتيسير عملية التعرف إلى الأختام الجمركية المزيفة الموسومة في بطاقات النقل البري الدولي. ولكشف أية مخالفة في أسرع وقت يحق للسلطات الجمركية أن تتحقق من صحة الأرومة رقم 2 في بطاقة النقل البري الدولي وأية وثيقة إضافية أخرى أثناء رحلة عودة المركبة و/أو لدى مغادرتها أراضي البلد. وينبغي القيام بعمليات التحقق هذه في أسرع وقت ممكن.
	ملاحظة:
	كثيراً ما يستصعب أصحاب الشأن الرد على استفسارات السلطات الجمركية بشأن عدم تصفية عمليات النقل البري الدولي. ولئن كانت الوثائق المذكورة في الفقرة 3 أعلاه لا تشكل برهاناً على انتهاء عملية النقل البري الدولي فإنها قد تكون مفيدة على الأقل في عملية الرد على الاستفسارات. وفي ظل نظام النقل البري الدولي تتلقى الهيئة المتعهدة بالنقل أرومة الورقة رقم 2، ولكن عليها بعدئذ إحالة هذه الأرومة إلى الرابطة الوطنية، ومن ثم لا يبقى لديها أي وثيقة تبرزها في حالة أي استفسار. كما أن تدوين عمليات للنقل البري الدولي، كما يظهر في نظام مراقبة دولي معتمد مثل نظام SAFETIR الذي يستخدمه الاتحاد الدولي للنقل البري طبقاً للمرفق 10 من الاتفاقية وعملاً بالمادة 42 مكرراً ثانياً من الاتفاقية، يمكن أيضا قبوله بوصفه برهانا على انتهاء عملية النقل البري الدولي.
	1- ينبغي لمكاتب الجمارك التي تتناول بطاقات النقل البري الدولي أن تمسك سجلات مستقلة لبطاقات النقل البري الدولي.
	2- ينبغي لمكتب جمارك بلد المغادرة أو الدخول (في الطريق) الاحتفاظ بالورقة رقم 1 من بطاقة النقل البري الدولي. وتيسيراً لعملية إعادة الورقة رقم 2، ينبغي الإشارة في الخانة التي تحمل عنوان "مخصصة للاستعمال الرسمي" من الورقة رقم 2 النص التالي: "ينبغي إعادة هذه الورقة إلى ..." متبوعاً بالاسم والعنوان الكامل لمكتب الجمارك الذي ينبغي إعادة الورقة رقم 2 إليه (بواسطة مكتب مركزي أو إلى هذا المكتب، حسبما يكون ملائماً). وينبغي قدر الإمكان إدراج هذا النص بواسطة ختم طباعة وينبغي أن يكون ميسور القراءة.
	3- ينبغي لمكتب جمارك بلد المغادرة أو الدخول (في الطريق) التحقق من أن الخانة 22 من الورقة رقم 1 تحتوي فعلاً على اسم مكتب جمارك البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطريق)، وذلك تيسيرا لإجراءات التحقيق.
	4- يمكن لمكتب الجمارك في بلد المغادرة أو الدخول (في الطريق) أن يبلغ مسبقاً مكتب جمارك بلد الوصول أو المغادرة (في الطريق) عن إرسال البضائع المحمولة بمقتضى نظام النقل البري الدولي وذلك درءا لأي تزييف أو خداع في عملية انتهاء النقل البري الدولي.
	5- يتعين على مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطريق) أن ينزع ويرسل دون تأخير (في غضون خمسة أيام عمل) بعد انتهاء عملية النقل البري الدولي ذلك الجزء من الورقة رقم 2 الذي يحتوي على الخانات من 18 إلى 28، إلى مكتب الجمارك المذكور في الخانة التي تحمل عنوان "مخصصة للاستخدام الرسمي"، وذلك بواسطة مكتب الجمارك المركزي أو إلى هذا المكتب، حسبما يكون ملائماً.
	6- ويعمد مكتب الجمارك في البلد المقصود، اعتبارا من انتهاء عملية النقل البري الدولي ودون تأخير، إلى إتاحة جميع المعلومات المتصلة بانتهاء عملية النقل البري الدولي المدرجة في نظام مراقبة دولي معتمد، مثل نظام SAFETIR الذي يستخدمه الاتحاد الدولي للنقل البري، طبقاً للمرفق العاشر من الاتفاقية وعملاً بالمادة 42 مكرراً ثانياً من الاتفاقية.
	7- ومن الممكن قبول رسالة إلكترونية أو بواسطة الفاكس تتضمن البيانات الواردة في الورقة رقم 2 من بطاقة النقل البري الدولي وذلك بمثابة تأكيد لانتهاء عملية النقل البري الدولي، بدلاً من إعادة الورقة رقم 2 بالبريد (أو لاستمارة عودة) من مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطريق) إلى مكتب جمارك بلد المغادرة أو الدخول (في الطريق).
	8- ولدى استلام الورقة رقم 2 المذكورة في الفقرة 5 أعلاه، أو لدى استلام رسالة إلكترونية أو بواسطة الفاكس كما ذكر في الفقرة 7 أعلاه، يتعين على مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق) أن يعمد دون تأخير إلى مقارنة البيانات الواردة فيها مع تلك البيانات المتصلة بذلك والواردة في الورقة رقم 1 من بطاقة النقل البري الدولي، والتي يكون قد احتفظ بها طبقا لما ورد في الفقرة 2 أعلاه.
	9- وفي حال تعدد مكاتب جمارك بلدان المغادرة والبلدان المقصودة، تطبق الإجراءات الموصوفة أعلاه مع تغيير ما يلزم تغييره.
	10- وإذا اختلف مكتب جمارك البلد المقصود أو بلد المغادرة (في الطريق) عن مكتب الجمارك المذكور في الورقة رقم 2 من بطاقة النقل البري الدولي، يتعين على المكتب الأول أن يعلن المكتب الثاني بذلك دون تأخير.
	11- وحرصاً على كشف أو درء حالات التزييف، يتعين على مكتب جمارك بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق) (والمكتب المركزي إذا اقتضى الأمر)، بصرف النظر عن الحالات التي يشتبه بها، أن يتحقق لاحقا وبطريقة عشوائية من الورقات رقم 2 المعادة وذلك بمعدل واحدة في الألف ولكن ليس أقل من 6 في كل شهر.
	12- يتعين على السلطات الجمركية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية اتصالاتها وسجلاتها وملفاتها وغير ذلك من كل استخدام زائف وأن تحول دون إرسال تأكيدات كاذبة بالتصفية.
	1- تصف الجداول المدرجة أدناه بصورة مقتضبة إجراءات التحقيق والإنعاش الموصى باتباعها من جانب مكاتب الجمارك في بلدان المغادرة أو الدخول (في الطريق)، أو البلدان المقصودة أو بلدان الخروج (في الطريق)، أو من جانب المكتب المركزي للجمارك.
	2- والجدول رقم 1أ يبين إجراءات التحقيق والإنعاش التي ينبغي تطبيقها في إطار الأتحاد الأوروبي إذا لم تُرسل الرسالة الألكترونية المخصصة إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج (في الطريق). والجدول رقم 1ب ينطبق على الحالات التي يتم فيها استخدام الإجراء الاحتياطي، على سبيل المثال في حالة عدم وجود أسلوب معالجة البيانات وتستخدم فقط بطاقة النقل البرى الدولى الدولى للعبور.
	3- والجدول رقم 2 يبين إجراءات التحقيق والإنعاش التي ينبغي تطبيقها في الاتحاد الروسي إذا لم يتسلم مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق) تأكيدا بإنهاء عملية النقل البرى الدولى  إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج (في الطريق).
	الجدول 1أ(الأتحاد الأوروبي)
	التدابير الواجب اتخاذها من جانب مكتب الجمارك في بلد المغادرة أوالدخول (العبور)
	الشروط
	الجدول الزمنى
	(1) الاستعلام (رسالة عن الوضع الحالى IE904)لدى مكتب الجمارك في البلـد المقصـود أو بلد الخروج (في الطريق) (العمل قبل تحقيق)
	قبل البدء في إجراءات التحقيق
	بعد انقضاء المهلة المحددة لعرض البضاعة في مكتب المقصد و إذا لم يتم تلقي رسالة "نصيحة وصول" (IE006) أو بعد 6 أيام من تلقى رسالة "نصيحة وصول" إذا لم يتم تلقي رسالة"نتائج مراقبة" (IE018)
	(2) التحقق من وجود ملف بشأن انتهاء عملية النقـل البري الدولي في نظام مراقبة دولي معتمد، تيستخدمه المنظمة الدولية طبقاً للمرفق العاشر من الاتفاقية
	كما سبق (1)، وبالإضافة إلى الحصول على المعلومات اللازمة لمكاتب الجمارك الممكنه فى المقصد أو الخروج (في الطريق)
	في آن واحد مع التدبير المذكور أعلاه(1)
	(3) بدء إجراءات التحقيق - إرسال رسالة " طلب التحقيق " (IE142) إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج (في الطريق)
	في حالة الإجابة السلبية ل(1) 
	على أبعد تقدير، بعد 7 أيام من انقضاء المهلة الزمنية المشار إليها في (1). يقوم مكتب المقصد أو الخروج (في الطريق) بالرد في غضون 28 يوم
	على الأقل 28 يوم بعد الخطوة (3)
	(4) إرسال رسالة"طلب على حركة عدم وصل" أو إنذار لصاحب بطاقة النقل البري الدولي بأن العملية لم تنته أو أنها انتهت مع تحفظات وإبلاغ الجمعية الضامنة لتقدم ما يثبت أنه تم إنهاء عملية النقل البرى الدولى (الإخطار المسبق)
	في حالة عدم استجابة أو استجابة غير كافية (رسالة) من مكتب المقصد أو الخروج (في الطريق)
	(5) إخطار الجمعية الضامنة وحاملبطاقة النقل البرى الدولى من الذين لم يتموا إنهاء عملية النقل البرى الدولى.
	بعد انتهاء مدة الرد على (4) (28 يوما قابلة للتمديد لمدة 28 يوما أخرى بناء على طلب من صاحب البطاقة) 
	(6) تحديد الشخص (الأشخاص) المسؤول مباشرة و / أو سلطات الجمارك المختصة لتحصيل الديون الجمارك
	في حال تم تكبد الديون الجمارك
	بعد(5)
	(7) في حدود الإمكـان، مطالبة الشخص أو الأشخـاص المسؤولين بالدفع
	في حال تم تكبد ديون الجمارك 
	بعد الخطوة (6)
	(8) إرسال طلب بالدفع إلى الرابطة الضامنة
	في حال لم يدفع المدين / المدينين بعد شهر واحد.
	ثلاثة أشهر بعد الخطوة (5)
	الجدول 1ب(الأتحاد الأوروبي) الإجراء الاحتياطي
	التدابير الواجب اتخاذها من جانب مكتب الجمارك في بلد المغادرة أوالدخول (العبور)
	الشروط
	الجدول الزمنى
	(1) التحقق من وجود سجل بشأن إنهاء عملية النقل في نظام المراقبة الدولية المعتمد تديره المنظمة الدولية، وفقا للمرفق 10 لاتفاقية
	قبل البدء في إجراءات التحقيق
	لم يتم إرسال الجزء المناسب من القسيمة رقم 2 في غضون 8 أيام بعد انتهاء المدة المحددة لتقديمها في مكتب جمارك المقصد أو الخروج (في الطريق)
	(2) إرسال "بطاقة النقل البرى الدولى - إشعار التحقيق" إلى مكتب جمارك المقصد أو الخروج (في الطريق)
	لم يتم إنهاء عملية النقل البرى الدولى
	الجزء المناسب من قسيمة رقم 2 لم تعود بعد 2 أشهر (قد تكون بدأت على الفور بعد (1) من خلال المقرر). يقوم مكتب جمارك المقصد أو الخروج (في الطريق) الرد في غضون 28 يوما.
	(3) إبلاغ حامل البطاقة والجمعية الضامنة من احتمال عدم إنهاء وإبلاغهم أن يقدموا دليلا (الإخطار المسبق)
	لم يتم إنهاء عملية النقل البرى الدولى
	بعد انتهاء صلاحية فترة للاستجابة إلى (2)
	(4)إ خطار الجمعية الضامنة وحاملبطاقة النقل البرى الدولى عن الذين لم يتموا إنهاء عملية النقل البرى الدولى.
	بعد انتهاء صلاحية فترة للاستجابة إلى (3) (28 يوما قابلة للتمديد لمدة 28 يوما أخرى بناء على طلب من صاحب البطاقة) 
	بعد(4)
	(5) تحديد الشخص (الأشخاص) المسؤول مباشرة و / أو سلطات الجمارك المختصة لتحصيل الديون الجمارك
	في حال تم تكبد الديون الجمارك
	(6) طلب السداد،إذا أمكن، من الشخص (الأشخاص) المسؤول مباشرة
	في حال تم تكبد الديون الجمارك
	بعد(5)
	(7) إرسال طلب السداد إلى الرابطة الضامنة
	3 شهوربعد الخطوة (4)
	في حال تم تكبد ديون الجمارك 
	ملاحظات على كلا الجدولين:
	يتعين على المكتب المسؤول عن التحقيق أن يعلم، في غضون ثلاثة أشهر، صاحب بطاقة النقل البري الدولي و الرابطة الضامنة عن قبوله أو عدم قبوله لأشكال أخرى من البرهان على انتهاء عملية النقل البري الدولي غير المنتهية وكذلك التواصل أيضا مع صاحب البطاقة وإعطائه أي دليل يدعم عدم أكتمال عملية النقل البرى الدولى الذي تم اكتشافه أثناء العملية.
	حين ثبوت أثناء إجراء التحقيق أنه تم إنهاء عملية النقل البرى الدولى بشكل صحيح، يجب على المكتب المسؤول عن التحقيق على الفور بإبلاغ صاحب بطاقة النقل البرى الدولى والجمعية الضامنة ،وعند الاقتضاء،إبلآغ أي سلطات جمارك  قد شرعت في إجراء الإنعاش.
	الجدول 2(الاتحاد الروسي)
	التدابير الواجب اتخاذها من جانب
	شروط
	السلطة الجمركية
	السلطات الجمركية
	 التطبيق
	 المسؤولة
	(1) إرسـال إخطــار عن انتهاء عملية النقل البري الدولي إلى مكتب الجمارك في بلد المغـادرة أو بلد الدخول (في الطريق) 
	عدم إستلام تأكيدا الإلكتروني للانتهاء من عملية النقل البرى الدولى من مكتب جمارك بلد المقصد أو بلد الخروج (في الطريق) خلال 5 أيام عمل بعد الموعد النهائي المحدد لعبور الجمارك
	مكتـب الجمارك في البلد الوصول أوبلد الدخول (في الطريق)
	(2) إبلاغ حامل بطاقة النقل البرى الدولى بعدم وجود معلومات عن تسليم البضائع وبداية التحقيق فى الوقائع
	عـدم استلام التأكيد بالبريــد الإلكتروني لإنهاء العملية النقل البرى الدولى من  لدى مكتب الجمـارك في البلد المقصود أو بلــد الخـروج (في الطريق) خلال 5 أيام عمل بعد الموعد النهائي المحدد لعبور الجمارك
	مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق)
	(3) التحقق من وجود معلومـات بشأن انتهاء عملية النقل البرى الدولى في نظـام مراقبة دولي معتمد، مثل نظــام SAFETIR الذي يستخدمه الاتحاد الدولي للنقل البري طبقاً للمرفق العاشر من الاتفاقية
	استلام إخطار (بالبريــد الإلكتروني أو خطياً) بعـدم تقديم البضائع إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج (في الطريق)
	مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق) أو مكتب الجمارك المركزي
	(4) المبادرة في إجراءات التحقيق بشأن مخالفة الأنظمة الجمركية
	مباشرة بعد استلام إخطار (بالبريــد الإلكتروني أو خطياً) بعدم تقديم البضائع إلى مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج (في الطريق)
	مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق)
	(5) الاهتمام بصفة خاصة بالوثائق التي يمكــن تقديمهـا برهاناً على إنتهاء عملية النقل البرى الدولى .
	تقديم مثل هذه الوثائق من قِبل الأشخاص المعنيين بالأمر
	مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق) بالتنسيق مع مكتب الجمارك في البلد المقصود أو بلد الخروج (في الطريق)
	(6) إذا أمكن، تسليم طلب بالدفع يُرسل إلى ممثل معتمد عن صاحب بطاقة النقل البرى الدولى أو يتم إرسال هذا عن طريق البريد الألكترونى
	في موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الكشف عن عدم دفع أو دفع جزئي من الرسوم الجمركية
	مكتـب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق)
	(7) إرسال المطالبة بالدفع وجميع الوثائق ذات الصلة إلى الهيئة المركزية المسؤولة عن مراقبة تطبيق نظام النقل البري الدولي في البلد المعني بالأمر
	عدم استجابة حامل بطاقة النقل البرى الدولى بالمطالبة بالدفع في غضون 20 يوما من تاريخ استلام الطلب
	مكتب الجمارك في بلد المغادرة أو بلد الدخول (في الطريق)
	(8) إخطار الرابطة الوطنية الضامنة بعدم إنهاء أو الانتهاء المشروط ، ثم تقديم مطالبة بالدفع طبقاً لأحكام اتفاقية النقل البري الدولي
	عدم استجابة حامل بطاقة النقل البرى الدولى بالمطالبة بالدفع
	المكتب المركزي للجمارك
	(9) إذا دعا الأمر، سحب الإخطار أو المطالبة بالدفع 
	اقتناع المكتب المركزي ببرهــان التصفيــة حسب الوصول
	المكتب المركزي للجمارك
	ملاحظة:
	يتعين على المكتب المسؤول عن التحقيق أن يعلم صاحب بطاقة النقل البري الدولي أو الرابطة الضامنة بقبوله أو عدم قبوله بالأشكال الأخرى من البرهان على انتهاء عملية النقل البري الدولي وكذلك عن تلك الحالات التي يكون المكتب إبان ذلك قد تمكن من تصفية العملية قيد النظر بأساليبه الخاصة (العثور على شهادة انتهاء العملية مثلاً).
	4- فيما يلي أدناه ثمة نموذج مقترح لعملية تحقيق وكذلك رسالة تذكير نموذجية كي تستخدمها السلطات الجمركية.
	نموذج بيان تحقيقبطاقة النقل البري الدولي - بيان تحقيق
	تيسيراً لأغراض التحقيق يرجى من مكتب الجمارك في بلد المغادرة/الدخول (في الطريق) تزويدنا بما يلي:
	نموذج رسالة تذكير
	بطاقة النقل البري الدولي - رسالة تذكير
	المرفقات: نسخة من الورقة رقم 1 من بطاقة النقل البري الدولي
	  نسخة من الإخطار بالتحقيق
	1- لا بد من تزويد وثائق أساسية لدعم المطالبة بالدفع. وبصفة عامة ينبغي أن تشمل هذه الوثائق نقطتين اثنتين على وجه الخصوص:
	(أ) الأسباب الموجبة لوقوع المسؤولية على عاتق الرابطة الوطنية الضامنة.
	(ب) مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الرابطة الوطنية الضامنة.
	2- ولأغراض تبرير المطالبة بالدفع، يبدو أن الوثائق التالية كافية:
	- نسخة من الورقة رقم 1، مستوفاة ومختومة حسب الأصول من جانب السلطات الجمركية برهاناً على وقوع المسؤولية على عاتق الرابطة الوطنية الضامنة عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 8 من الاتفاقية؛
	- الوثائق التي تبرهن على أن السلطات الجمركية قد طبقت فعلاً أحكام الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية (مثال ذلك نسخة عن الرسالة المسجلة التي أُرسلت إلى صاحب بطاقة النقل البري الدولي مخطرة إياه بالمطالبة بالدفع)؛
	- بيان خطي (رسالة) من جانب السلطات الجمركية تعدد فيه العناصر الرئيسية للمخالفة المرتكبة، بما في ذلك الأسباب التي توضح أن البراهين على انتهاء عملية النقل البري الدولي حسب الأصول، كما هي مقدمة من الأشخاص المعنيين، يبدو أنها غير كافية؛
	3- ومن أجل استيفاء النقطة 1(ب) أعلاه، يُستحسن إيراد حساب مفصل للضرائب والرسوم الجمركية، بما في ذلك تحديد القيمة الجمركية للبضائع والمعدلات المطبقة.
	لأغراض المراقبة، توصى مكاتب الجمارك على الطّريق أن تستخدم أساسا بطاقة النقل البري الدولي، و التي تكون إعلانا لعبور جمركي. المراكز الجمركية حيث تستدعي تّوثيق إضافيّ بخصوص عملية مرور عابر على الطّريق، لن يشترط هنا ما هو أكثر من المعلومات اللازمة للتتعرّيف بالبضائع و بالمركبات البرية. ينبغي أن تبني السّلطات الجمركيّة مطالبهم على المطالبات المناسبة التي حددت في اتّفاقيّات النقل الدولي، و على سبيل المثال، إتفاقية عقد الشحن الدولي للبضائع على البر (CMR) بتاريخ 19 أيار/مايو 1956 و ينبغي أن تحدّد السّلطات الجمركيّة طلب المعلومات إلى تلك المتاحة في التّوثيق العاديّ لوكالات متعهدي النّقل (ملاحظة شحنة ل(CMR)؛ قائمة الشحن؛ إن وردت إلخ) (الفقرة 21 من الوثيقة TRANS/WP.30/212 و الملحق 2)
	1- من صلاحيات الأطراف المتعاقدة، وفقاً لأحكام التشريعات الوطنية والإجراءات المعمول بها، تحديد محتوى الرسائل الموجهة إلى الرابطة الوطنية الضامنة خلال إجراءات النظر في الشكاوى. لكن، ومن أجل تفادي أي سوء تفاهم بشأن طبيعة المخالفة المزعومة ومبلغها وتبريرها، فإن السلطات المختصة والجمعيات الوطنية الضامنة للأطراف المتعاقدة مدعوة إلى استعراض وتحديث مختلف رسائلها بقدر ما تشير على الأقل إلى المراحل التي تعترف بها الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي و/أو ترد في وصف أفضل ممارساتها وتتضمن، قدر الإمكان، المعلومات الدنيا التالية (انظر الجداول أدناه).
	2- والمراحل التي تُقر بها اتفاقية النقل البري الدولي هي:
	(أ) الإخطار: في غضون مدة عام من تاريخ قبول بطاقة النقل البري الدولي، يجب على السلطات المختصة للطرف المتعاقد، التي لم تفرج عن بطاقة النقل البري الدولي، أن تخطر الجمعية كتابةً بعدم الإفراج (الفقرة 1ب من المادة 11 من الاتفاقية)؛
	(ب) المطالبة بالدفع: أمام السلطات المختصة مدة تتراوح بين ثلاثة شهور وعامين بعد تاريخ إخطار الجمعية بعدم الإفراج عن عملية النقل البري الدولي (أو أن شهادة الإفراج عن تلك العملية قد تم الحصول عليها بطريقة خاطئة أو احتيالية)، لتقدم خلالها إلى الجمعية مطالبة بتسديد المبالغ (الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية).
	3- واستباقاً لهذه الالتزامات القانونية، اعتمدت أطراف متعاقدة مختلفة ما يلي بوصفه أفضل ممارسة
	 الإخطار المسبق: رغم أن الإخطار المسبق لا يُعتبر مطلباً قانونياً، فقد أصبح إجراءً معمولاً به لدى مختلف الأطراف المتعاقدة إخطار الجمعية الضامنة في أبكر مرحلة ممكنة بأن المستند رقم 2 لم يُعد إلى المكتب الجمركي للمغادرة أو الدخول على الطريق، داعية إياها إلى تقديم دليل عن استكمال عملية النقل البري الدولي. وتوجه هذه الرسالة، التي أصبحت تعرف بعبارة "الإخطار المسبق"، دون المساس بالإخطار الذي يجري وفقاً للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية. لكن، نظراً إلى أن جميع الأطراف المتعاقدة لا تطبق هذا المفهوم بالطريقة ذاتها و/أو في الوقت ذاته، فإن درجة الامتثال للعناصر الموصى بها يمكن أن تتباين تبايناً شديداً بين بلد وآخر. وتوصَى الأطراف المتعاقدة والجمعيات الوطنية بمراعاة ذلك عند تطبيق أفضل الممارسات الواردة في الفصل 5-7.
	4- والجدير بالملاحظة أن الأطراف المتعاقدة غير ملزمة قانونيا بالامتثال للتوصيات الواردة في الفقرة 5-7. ولا تحدد شرعية أية رسالة تُتَبادل بين السلطات المختصة للأطراف المتعاقدة والجمعيات الوطنية الضامنة إلا أحكام اتفاقية النقل البري الدولي والتشريعات الوطنية.
	5- وبصفة عامة، تُوصَى سلطات الجمارك والجمعيات الوطنية الضامنة التابعة للأطراف المتعاقدة بما يلي:
	- الاقتصار في كل رسالة على نموذج بطاقة واحدة للنقل البري الدولي؛
	- الاستفادة في جميع الأوقات، وبخاصة قبل القيام بتحقيقات، قدر الإمكان، من أية معلومات متوفرة في نظام مراقبة دولي مأذون، مثل نظام النقل البري الدولي المأمون الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للنقل البري طبقاً للمرفق العاشر من الاتفاقية.
	الجدول الأول
	العناصر الموصى بها للمراسلات الفعالة الموجهة من السلطات المختصة إلى الجمعيات الوطنية الضامنة
	البيانات الواجب إدراجها، كلما توفّرت عند إصدار الرسالة
	الإخطـار المسبق بعدم الإفراج الموجه إلى الجمعية الضامنة
	الإخطـار بعدم الإفراج الموجه إلى الجمعية الضامنة
	مطالبة الجمعية الضـامنــة بالتسديد
	(المادة 11-3)
	(أفضل ممارسة)
	(المادة 11-1ب)
	 √  
	1
	كتابة التاريخ والمرجع بخط واضح ومقروء 
	√
	√
	2
	اسم، وعنوان ورقم الهوية الوحيد (كلما توفر في بطاقة النقل البري الدولي) لصاحب بطاقة النقل البري الدولي 
	√
	√
	√
	3
	رقم بطاقة النقل البري الدولي (حرفان وثمانية أرقام) 
	√
	√
	√
	تاريخ قبول الجمارك بطاقة النقل البري الدولي 
	√
	√
	√
	4
	5
	أهم بنود المخالفة والمراجع القانونية (التبرير)
	√
	√
	√
	6
	عنوان الإرجاع/الرد والتاريخ الأقصى الموصى به للرد (عند الاقتضاء) 
	√
	√
	√
	7
	نسخة من المستند رقم 1 
	√
	√
	√
	8
	قائمة المستندات الممكنة/الموصى بتقديمها من جانب الجمعيات الوطنية، بالصيغة المشار إليها في البند 5 من الجدول الثاني، وتشمل، عند الإمكان، المستندات المتعلقة بالشخص المسؤول/الأشخاص الآخرين المسؤولين مباشرة 
	√
	√
	-
	9
	الرد على الوثائق المقدمة، مثل القبول أو الإقفال أو الرفض عند الاقتضاء 
	-
	√
	-
	10
	الإشارة إلى إخطار صاحب بطاقة النقل البري الدولي (الملاحظات التفسيرية 0-11-1 و0-11-2)
	-
	√
	√
	11
	الإشارة إلى طلب التسديد من الشخص المسؤول/الأشخاص المسؤولين مباشرة و/أو نسخة منه (المادة 11-2)، إذا توفرت
	-
	√
	√
	12
	الإشارة إلى الإخطار المسبق للجمعية الضامنة و/أو نسخة منه إذا توفرت
	-
	√
	-
	13
	الإشارة إلى إخطار الجمعية الضامنة و/أو نسخة منه
	-
	-
	√
	14
	الإشارة إلى اتفاق الضمان القائم أو أي نوع آخر من الصكوك القانونية
	-
	-
	√
	الإشارة إلى المبلغ الإرشادي للمطالبة المحتملة
	-
	√
	-
	15
	16
	الحساب المفصل للرسوم والضرائب الجمركية، بما في ذلك تحديد القيمة الجمركية للسلع، والمعدلات التعريفية المطبقة وأسعار الفائدة المنطبقة عند التخلف عن التسديد
	-
	-
	√
	17
	آجال التسديد (المادة 11-4)
	-
	-
	√
	18
	تفاصيل التسديد
	-
	-
	√
	19
	معلومات تتعلق بإجراءات الطعن المحتمل
	-
	-
	√
	الجدول الثاني
	العناصر الموصى بها للمراسلات الفعالة الموجهة من الجمعيات الوطنية الضامنة إلى السلطات المختصة
	البيانات الواجب إدراجها، كلما توفّرت عنـد إصـدار الرسالة
	رد على الإخطـار المسبق بعدم الإفراج الموجه إلى الجمعية الضامنة
	رد على الإخطار بعـدم الإفـراج الموجه إلى الجمعية الضامنة
	ردّ على المطالبة بالتسـديـد الموجهة إلـى الجمعية الضامنة
	(أفضل ممارسة)
	(المادة 11-1ب)
	(المادة 11-3)
	1
	كتابة التاريخ والمرجع بخط واضح ومقروء 
	√
	√
	√
	2
	اسم وعنوان ورقم الهوية الوحيد (كلما توفر في بطاقة النقل البري الدولي) لصاحب بطاقة النقل البري الدولي 
	√
	√
	√
	3
	رقم بطاقة النقل البري الدولي (حرفان وثمانية أرقام) 
	√
	√
	√
	4
	عنوان الإرجاع
	√
	√
	√
	5
	الوثائق التي تبين الاستكمال النظامي لعملية النقل البري الدولي المعنية، مثل:
	√
	√
	√
	6
	الإشارة إلى الإخطار المسبق المرسل إلى الجمعية الضامنة عند توفره 
	√
	-
	-
	إشارة إلى الإخطار الموجه إلى الجمعية الضامنة 
	-
	√
	-
	7
	8
	الإشارة إلى المطالبة بالتسديد المرسلة إلى الجمعية
	-
	-
	√
	9
	الرد على المطالبة بالتسديد (القبول أو الرفض)
	-
	-
	√
	10
	الإشارة إلى أحكام خاصة في اتفاق الضمان القائم أو أي نوع آخر من الصكوك القانونية
	-
	-
	√
	الجدول الثالث(/
	عينة لرسالة الإخطار المسبق
	يتم إرسال رسالة بالمعلومات إلى جمعية ضمان النقل البرى الدولى و حامل بطاقة النقل البرى الدولى
	……………………………………..……………………………
	(الاسم الكامل لمكتب الجمارك / الإدارة المعنية)  (المكان والتاريخ) 
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	نودُ إبلاغكم بأن إدارة الجمارك لدينا لم تتلق تأكيدا لإنهاء السليم في إقليم ......... .. (اسم الطرف المتعاقد) للعملية النقل البرى الدولى و نفذت تحت غطاء بطاقة النقل البرى الدولى رقم...............
	بالإضافة إلى ذلك، لقد تم التدقيق في حالة بطاقة النقل البرى الدولى هذه في نظام مراقبة بطاقة النقل البرى الدولي:
	1. ليس هناك معلومات تؤكد إنهاء عملية النقل البرى الدولى في إقليم ......... .. (اسم الطرف المتعاقد)،
	2. يوجد سجل بشأن هذه عملية النقل البرى الدولى.لقد تم الاتصال بالفعل بمكتب بلد المقصد في ........................ .. (المكان، واسم الطرف المتعاقد)
	من أجل التأكد من المعلومات المتوفرة في نظام مراقبة بطاقة النقل البرى الدولي ولكن لم يتم تلقى أي تأكيد حتى الآن.
	لذلك، دون الإخلال بالأخطار اللذى تم وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 11، من اتفاقية النقل البرى الدولى، ندعوك لتزويدنا بالوثائق المناسبة اللتى تثبت أنه تم إنهاء عملية النقل البرى الدولى بشكل صحيح في إقليم ... ................ (اسم الطرف المتعاقد) في غضون 28 يوما من تاريخ هذه الرسالة.
	ينبغي تقديم الدليل على شكل واحدة من الوثائق التالية اللتى تُحدد السلع:
	-  وثيقة مصدقة من قبل سلطات جمارك مكتب جمارك بلد المقصد أو بلد الخروج (في الطريق) من طرف متعاقد آخر ينص على أن البضاعة تم عرضها في هذا المكتب الجمركي، أو
	-  وثيقة الجمارك، الصادرة في طرف متعاقد آخر تؤكد أن البضاعة قد دخلت ذلك الإقليم الجمركي لمعاملة أو استخدام جمركى، أو
	-  وثيقة، صدرت في طرف متعاقد آخر، أُقرت من قبل السلطات الجمركية لذلك الطرف المتعاقد وتثبت أن هذه السلع تعتبر في نظام التداول الحر في ذلك الطرف المتعاقد.
	-  - نسخة أو صورة من الوثائق المذكورة أعلاه، مصدقة باعتبارها نسخة حقيقية من قبل الهيئة التي أيدت الوثائق أصلية، من قبل سلطات الطرف المتعاقد المعني أو من قبل السلطة المعنية من طرف متعاقد آخر لاتفاقية النقل البرى الدولى1975.
	أي من الوثائق المذكورة أعلاه يجب ان ترسل الى
	……………………………………………………………………
	(ختم مكتب الجمارك/ توقيع الشخص المسؤول)
	المرفق: نسخة من القسيمة رقم 1 من بطاقة النقل البرى الدولى
	1- يتضمن الفصل الرابع من اتفاقية النقل البري الدولي، المعنون "المخالفات"، إشارات إلى التشريعات الوطنية للأطراف المتعاقدة. وطبقاً للمادة 36، بوجه خاص، فإن "أي انتهاك لأحكام هذه الاتفاقية فعل يجعل المنتهك معرضاً، في البلد حيث ارتكب الانتهاك، إلى العقوبات التي يفرضها قانون ذلك البلد". وتشكل المادة 38 في ذاتها حكماً إطارياً يعتمد أيضاً في تطبيقه العملي على التشريعات الوطنية. فمثلاً، يحدد القانون الوطني ما يلي: 
	- خطورة أي مخالفة ("جريمة خطيرة مخلة بالقوانين أو اللوائح الجمركية المطبقة في مجال النقل الدولي للبضائع")؛
	- تاريخ بدأ نفاذ الاستبعاد طبقاً للمادة 38؛
	- إجراءات الطعن والتعليق المحتمل للاستبعاد أثناء الطعن.
	2- وبصورة عامة، ينبغي أن تعتبر المادة 38 أداة لحماية ووقاية إجراءات النقل البري الدولي من الانتهاكات، لا كآلية تلقائية للجزاءات في كل الظروف. وينبغي تبرير تطبيق المادة 38 وفقاً لجسامة المخالفة. 
	3- وترتبط المادة 38 ارتباطاً وثيقاً بأحكام المادة 6 وأحكام الجزء الثاني من المرفق التاسع، التي تحكم عملية انضمام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى نظام النقل البري الدولي. وتبرز هذه العلاقة في تعليقين على المادة 38، هما "التعاون بين السلطات المختصة" و"استبعاد متعهد نقل محلي من إجراء النقل البري الدولي".
	4- وبغض النظر عن الشخص المستبعد، يرد في المادة 38 ذكر الأطراف الفاعلة التالية:
	- السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي ارتكبت على أرضه المخالفة تطبق في أرضه المادة 38.1؛
	- السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الشخص المستبعد مستقراً أو مقيماً على أرضه؛
	- الجمعية أو الجمعيات القائمة في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة؛
	- المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي.
	 علاوة على ذلك، تشارك الجمعية الوطنية المختصة للطرف المتعاقد، الذي يكون الشخص المستبعد مستقراً أو مقيماً على أرضه، في تطبيق المادة 38، برغم عدم ورود ذلك صراحة في النص.
	5- تطبيق المادة 38 يقتصر على استبعاد حاملى بطاقة النقل البرى الدولى.
	6- ونظراً لمشاركة عدة أطراف، فلا غنى عن التعاون الوثيق فيما بينها من أجل التطبيق السلس للمادة 38. وينبغي أن يرتكز هذا التعاون على عنصرين رئيسيين، هما: 
	- وفاء الأطراف الفاعلة المشاركة بالوظائف المسندة إليها على النحو الواجب؛
	- تبادل المعلومات بسرعة وشفافية.
	وفيما يلي مثال لأفضل الممارسات في هذا الصدد1(/) ).
	7- ينبغي للسلطات المختصة للطرف المتعاقد، الذي ارتكبت على أرضه مخالفة ضد قوانين أو لوائح الجمارك المطبقة على النقل الدولي للبضائع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر  لاتفاقية النقل البري الدولي)، أن تنظر، وفقاً للتشريعات الوطنية، فيما إذا كانت هذه المخالفة تشكل جريمة خطيرة مخلة بالقوانين أو اللوائح الجمركية المطبقة على النقل الدولي للبضائع، وما إذا كان ينبغي استبعاد حامل بطاقة النقل البري الدولي من إجراء النقل البري الدولي وفقاً للمادة 38-1.
	8- وإذا اتخذ قرار لتنفيذ المادة 38-1، ينبغي إخطار الشخص المستبعد دون إبطاء. ويفضَّل إصدار هذه المعلومات بواحدة من اللغات الرسمية الثلاث لاتفاقية النقل البري الدولي (وهي الإنكليزية والروسية والفرنسية)، وينبغي أن تحتوي هذه المعلومات على الأقل على التفاصيل التالية(2(/):
	- تاريخ ومكان إصدار الوثيقة؛
	- اسم السلطة المختصة وعنوانها الرسمي؛
	- اسم الشخص المستبعد وعنوانه وبلده ورقم بطاقة هويته؛
	- الرقم المرجعي لبطاقة النقل البري الدولي (حسب الاقتضاء)؛
	- رقم أو أرقام تسجيل المركبة أو المركبات البرية (حسب الاقتضاء)؛
	- رقم أو أرقام تعريف الحاوية أو الحاويات (حسب الاقتضاء)؛
	- وصف البضائع (طبقاً لبيان البضائع) (حسب الاقتضاء)؛
	- تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة؛
	- وصف مفصل للمخالفة؛
	- أسباب تطبيق المادة 38-1؛
	- نوع الاستبعاد (مؤقت أم دائم) وتاريخ بدء نفاذه؛
	- مدة الاستبعاد (في حالة الاستبعاد المؤقت فقط)؛
	- معلومات عن إجراءات الطعن الممكنة (الأجل النهائي، وهيئات الطعن، وإمكانية تعليق الاستبعاد في حالة الاستئناف وما إلى ذلك).
	وينبغي إرفاق نسخة من بطاقة النقل البري الدولي، عند الاقتضاء.
	9- وينبغي إبلاغ المعلومات إلى الشخص المستبعد بأسرع وسيلة اتصال متاحة (الفاكس، أو البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك). وينبغي كذلك أن يجري خلال أسبوع، حسبما تنص عليه التشريعات الوطنية، إرسال هذه المعلومات بالبريد المسجل إلى الشخص المستبعد، أو تسليمها إلى ممثله القانوني مقابل التوقيع على إيصال بذلك.
	10- وينبغي كذلك إبلاغ المعلومات نفسها، في غضون أسبوع، بأسرع وسيلة اتصال متاحة (الفاكس أو البريد الإلكتروني، وما إلى ذلك) إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الشخص المعني مستقراً أو مقيماً على أرضه، وإلى الجمعية أو الجمعيات القائمة في البلد أو المنطقة الجمركية حيث ارتُكبت المخالفة، وإلى المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، وبقدر الإمكان إلى الجمعية التابعة للطرف المتعاقد الذي يكون الشخص المعني مستقراً أو مقيماً على أرضه (الجمعية المُصْدِرة). 
	11- وفي حالة حدوث أي تغييرات في وضع الاستبعاد الأصلي (إلغاؤه أو تعليقه، وما إلى ذلك)، ينبغي للسلطات المختصة، التي استبعدت الشخص، أن تبلِّغ الجهات المذكورة في الفقرتين 9 و10 أعلاه بهذه التغييرات.
	12- وينبغي للسلطات المختصة للطرف المتعاقد، الذي يكون الشخص المستبعد مستقراً أو مقيماً على أرضه، أن تنظر فيما إذا كان يمكن للمخالفة المرتكبة أن تؤثر في الحد الأدنى للشروط والمعايير المبينة في الجزء الثاني من المرفق 9، التي يجب على الأشخاص استيفاؤها قبل الانضمام إلى نظام النقل البري الدولي. فإن كان الشخص المعني لم يعد يفي بهذه المتطلبات، ينبغي إلغاء ترخيصه. وينبغي إبلاغ المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي بهذا الإلغاء في غضون أسبوع. ويوصى أيضاً بإبلاغ السلطات المختصة التي أصدرت أمر الاستبعاد. 
	13- وبغض النظر عن القرار الممكن اتخاذه بشأن إلغاء الترخيص من جانب السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الشخص المعني مستقراً أو مقيماً على أرضه، ينبغي الجمعية المُصْدِرة تقييم مدى موثوقية حامل بطاقة النقل البري الدولي، ويجوز لها أن تفرض عليه جزاءات تتفق مع لوائحها الداخلية، مثل وقف إصدار بطاقات النقل البري الدولي.
	تذييل
	معلومات بشأن الاستبعاد من إجراء النقل البري الدولي
	(طبقاً للفقرة 1 من المادة 38 من اتفاقية النقل البري الدولي):
	إلى: 
	(الاسم والعنوان والبلد ورقم بطاقة الهوية للشخص المستبعد)
	هذا إخطار لكم بأنكم استبعدتم من إجراء النقل البري الدولي على أرض 
	_______________________________ (اسم البلد) 
	يبدأ نفاذ هذا الاستبعاد اعتباراً من ــــــــــ (تاريخ)
	وهذا الاستبعاد  □ دائم □  مؤقت حتى ________ (تاريخ)
	يمكن الطعن في قرار الاستبعاد أمام ___________________________________ 
	(اسم هيئة الطعن)
	خلال ـــــــــــ (مهلة الطعن وفقاً للتشريعات الوطنية).
	نتج الاستبعاد عن مخالفة ترد تفاصيلها أدناه:
	الرقم المرجعي لبطاقة النقل البري الدولي (حسب الاقتضاء)
	رقم أو أرقام تسجيل المركبة أو المركبات البرية (حسب الاقتضاء)
	رقم أو أرقام تعريف الحاوية أو الحاويات (حسب الاقتضاء)
	وصف البضائع (طبقاً لبيان البضائع) (حسب الاقتضاء)
	تاريخ ومكان المخالفة
	وصف المخالفة
	أسباب تطبيق المادة 38-1:
	المرفقات (إن وجدت)
	اسم وعنوان الهيئة المختصة:
	التاريخ والمكان
	التوقيع 
	الختم (حسب الاقتضاء)
	1- عند المغادرة، وعند توقيع حامل بطاقة النقل البري الدولي على الخانات 13-15 في القسيمتين 1 و 2 من البطاقة، يضطلع حامل البطاقة بالمسؤولية عن صحة البيانات المدونة على بيان البضائع. إضافة إلى ذلك، وعملاً بالمادة 19 والمذكرة التفسيرية المتعلقة بها، يجب على مكتب جمارك المغادرة أن يطبِّق ضوابط صارمة لضمان دقة بيان البضائع. ويشدَّد على هذا المبدأ في التعليق على المادة 19 المعنون "التفتيش في مكتب المغادرة": "... من الضروري لتسهيل عمل نظام النقل البري الدولي أن يكون التفتيش في مكتب المغادرة صارماً وكاملاً، نظراً لأن أداء هذا النظام يعتمد عليه".
	2- ومع ذلك، قد تكتشف السلطات الجمركية في منطقة عبور وفي المقصد تناقضات بين تفاصيل خصائص البضائع المسجلة في بيان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي والمحتويات الفعلية في مقصورة الشحن. في هذه الحالات، وقبل اعتبار هذه الوقائع مخالفات ارتكبها حامل بطاقة النقل البري الدولي، ينبغي للسلطات الجمركية أن تأخذ في الاعتبار الواجب أحكام المادتين 39 و 40 من اتفاقية النقل البري الدولي:
	المادة 39
	في حالة قبول عمليات اتفاقية النقل البري الدولي باعتبارها سليمة من النواحي الأخرى:
	 1- ...
	 2- وبالمثل في حالة تناقضات بين تفاصيل خصائص البضائع المبينة على بيان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي والمحتويات الحقيقية لمركبة برية أو مجموعة مركبات أو حاوية، فهي لن تعتبر انتهاكات للاتفاقية ارتكبها حامل هذه البطاقة، إذا جرى تقديم أدلة تقنع السلطات المختصة بأن هذه التناقضات لم تكن ناجمة عن أخطاء مرتكبة عن علم أو عن طريق الإهمال في وقت شحن البضائع أو تفريغها أو في وقت إعداد ذلك البيان.
	مذكرة تفسيرية للمادة 39
	0-39 أما التعبير "أخطاء مرتبكة عن طريق الإهمال" فينبغي أن يؤخذ على أنه يعني الأفعال التي مع أنها لم ترتكب عن عمد وعلم تام بالحقائق، قد نجمت عن تقصير في اتخاذ خطوات معقولة ولازمة لضمان صحة الحقائق في أية حالة خاصة.
	المادة 40
	لا يجوز للإدارات الجمركية التابعة لبلدان المغادرة وبلدان المقصد أن تعتبر حامل بطاقة النقل البري الدولي مسؤولاً عن التناقضات التي قد تكتشف في هذه البلدان، في حين أن هذه التناقضات ترجع في الواقع إلى إجراءات جمركية سبقت أو أعقبت النقل البري الدولي لم يكن حامل البطاقة ضالعا فيها.
	3- ولذلك يجب على السلطات الجمركية، عند تحديد المسؤولية المحتملة لحامل بطاقة النقل البري الدولي في هذه الحالات، أن تبحث القضايا التالية: 
	- هل يجوز قبول عملية النقل البري الدولي باعتبارها سليمة من النواحي الأخرى (ديباجة المادة 39)؟ وبوجه خاص، هل لا تزال الأختام الجمركية سليمة؟
	- هل تعزى هذه التناقضات إلى أخطاء ارتكبها حامل البطاقة عن علم أو عن إهمال (الفقرة 2 من المادة 39)؟
	- هل تتعلق هذه التناقضات بالإجراءات الجمركية التي سبقت أو أعقبت عملية النقل البري الدولي والتي لم يكن حامل البطاقة ضالعاً فيها (المادة 40). 
	4- وكما تؤكد الفقرة 2 من المادة 39، والمذكرة التفسيرية 0-39 ينبغي لحامل بطاقة النقل البري الدولي، عند استكمال البطاقة، أن يتخذ خطوات معقولة ولازمة لضمان صحة الحقائق في أية حالة خاصة. وفيما يتعلق بالمسؤولية التعاقدية لحامل البطاقة، من الأرجح أن يستفيد من أحكام اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي( التي انضمت إليها معظم البلدان التي هي أطراف متعاقدة في اتفاقية النقل البري الدولي. وتنص الفقرة 1 من المادة 8 من اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي على ما يلي:
	"1- يتثبت الناقل مما يلي عند توليه البضائع:
	(أ) صحة الإقرارات الواردة في وثيقة الشحن بخصوص عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها؛ 
	(ب) الحالة الظاهرة للبضائع وتغليفها".
	5- غير أنه قد تطرأ حالات لا يكون فيها حامل البطاقة في وضع يسمح له بالتثبت من هذه البنود بصورة فعالة. فمثلاً، إذا استلم حامل البطاقة حاوية مختومة غير مشمولة بنظام النقل البري الدولي في ميناء بحري لنقلها بغير الطريق البري الدولي، وشرع في نقلها بالطريق البري، فمن المحتمل ألا يتمكن من التثبت من البضائع، وعليه أن يعتمد على الوثائق المصاحبة لها فقط (بوليصة الشحن، وقائمة التعبئة، وما إلى ذلك). وفي هذه الظروف، يوصى حامل البطاقة بشدة بتسجيل تحفظ على وثيقة الشحن الصادرة بموجب اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرفي، على النحو الوارد في الفقرة 2 من المادة 8 من هذه الاتفاقية:
	"2- عندما لا تتوفر لدى الناقل وسائل معقولة للتثبت من صحة الإقرارات المشار إليها في الفقرة 1(أ) من هذه المادة، يسجل تحفظاته في وثيقة الشحن مشفوعة بالأسباب التي تستند إليها ... ولا تكون هذه التحفظات ملزمة للمرسِل إلا إذا وافق صراحة على الالتزام بها في وثيقة الشحن".
	6- وتبين أيضاً المادة 11 من اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي أنه: لأغراض الجمارك أو غير ذلك من الإجراءات الرسمية، يجب على المرسل أن يرفق الوثائق اللازمة مع وثيقة الشحن أو يضعها تحت تصرف الناقل. وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه المادة صراحة على ما يلي:
	"2- لا يتعين على الناقل الاستفسار عن صحة أو كفاية هذه الوثائق أو المعلومات. ويكون المرسِل مسؤولاً أمام الناقل عن أي أضرار تنشأ عن عدم وجود هذه الوثائق والمعلومات أو عدم كفايتها أو عدم صحتها، إلا في حالة ارتكاب الناقل لأفعال خاطئة أو إهمال".
	7- يعتبر تأثير المادتين 8 و11 من اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي على العلاقة التعاقدية بين المرسِل والناقل أحد العوامل التي ينبغي للجمارك أن تضعها في الاعتبار.
	8- وتنص الفقرة 2 من المادة 39 من اتفاقية النقل البري الدولي على أنه، في حالة وجود تناقضات، يجب على حامل بطاقة النقل البري الدولي أن يثبت للسلطات المختصة أن هذه التناقضات غير ناجمة عن أخطاء مرتكبة عن علم أو عن إهمال في وقت إعداد بيان البضائع. وبمعنى آخر، ينبغي لحامل البطاقة أن يثبت أنه لم يكن في وضع يسمح له بالتثبت من التفاصيل المدونة في بيان البضائع. وتنص الفقرة 2 من المادة 39 على أن للسلطات الجمركية أن تقبل أو ترفض تفسيرات حامل البطاقة أو أدلته. وفي حالة شحن بضائع محرَّمة، ينبغي أيضاً أن يؤخذ في الاعتبار إمكانية تطبيق أحكام معينة في التشريعات الوطنية، على النحو الوارد في المادة 47.
	9- وفي العديد من الحالات، تسبق عملية النقل البري الدولي إجراءات تصدير يجري في إطاراها إعداد إعلان تصدير للبضائع. ولذلك، ينبغي أن تتطابق تفاصيل البضائع، على النحو المدون في بطاقة النقل البري الدولي، مع بيانات إعلان تصدير البضائع. فإن كان هناك شك بشأن تفاصيل بيان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي، يمكن لمكتب جمارك العبور ومكتب جمارك بلد المقصد أن يوجه استفساراً إلى مكتب جمارك بلد المغادرة أو إلى المصدِّر. وعملاً بالمادة 42 من اتفاقية النقل البري الدولي، يجب على مكتب جمارك بلد المغادرة، لدى تلقيه هذا الاستفسار، أن يزود مقدم الاستفسار بجميع المعلومات المتاحة المتعلقة بالنقل البري الدولي محل الاستفسار، وبوجه خاص، بنسخة من إعلان تصدير البضائع.
	10- في حالة وجود تناقضات، قد تكون مسؤوليات حامل بطاقة النقل البري الدولي ذات شقين:
	- مسؤولية عن دفع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على البضائع الناقصة، إن حدث ذلك. فإذا لم يدفع حامل البطاقة أو أي شخص آخر مسؤول بشكل مباشر المبالغ المستحقة، يحق للجمارك أن تطالب الجمعية الوطنية الضامنة بالدفع.
	- مسؤولية تفرضها أحكام القانون الإداري أو قانون العقوبات، ولا سيما الغرامات و/أو الجزاءات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الضمان الذي تمنحه الجمعية الوطنية الضامنة لا يغطي هذا الجزء من مسؤوليات حامل البطاقة.
	11- وإن التناقض بين تفاصيل بيان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي والمحتوى الفعلي لمقصورة الشحن لا يعني بالضرورة أن هناك بضائع سحبت من المقصورة المختومة أو أضيفت إليها بصورة غير قانونية، وجرى تداولها، وتستحق عليها رسوم وضرائب جمركية. وقد يكون متعهد بالنقل قد أوفى بمسؤولياته وسلَّم جميع البضائع بالأختام الجمركية السليمة، ولكن وقع خطأ في بيان البضائع في بطاقة النقل قبل بدء عملية النقل البري الدولي. ولذلك، يجب على السلطات الجمركية المعنية أن تثبت أن هذه البضائع تسربت بالفعل في بلدها وخرجت عن الرقابة الجمركية بطريقة غير قانونية.
	12- وتلقي الحالات العملية الخمس التالية الضوء على إمكانية تطبيق المادتين 39 و40. ففي كل مثال منها، كانت الأختام الجمركية سليمة، ولم توجد على المركبة البرية أماكن خافية، ولم يعثر على دليل على التهريب.
	 وصلت ناقلة شحن بري (وحدة قاطرة وشبه مقطورة) إلى مكتب جمارك بلد المقصد، ولم يكن بها أي آثار للتلاعب بالأختام الجمركية. وكانت الشحنة معبَّأة في صناديق من الكرتون ومُوصَّفة بصورة صحيحة في بيان البضائع، ولكن عدد الصناديق في مقصورة الشحن كان أقل من المذكور في الوثائق: 95 صندوقاً بدلاً من 100. ودافع السائق بقوله إنه تسلم شبه المقطورة المختومة من ميناء كانت قد وصلت إليه على ظهر عبَّارة. لهذا السبب، لم يتمكن من التحقق من صحة بيان البضائع، وسجل تحفظاً على وثيقة الشحن الصادرة بموجب اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي. وصدَّق مكتب جمارك في بلد المقصد على إنهاء عملية النقل البري الدولي مع تسجيل تحفظ، وشرع في إجراء تحقيق، واتصل بمرسل البضائع الذي أكد خطياً أن الطرود المفقودة لم تشحن في بلد المغادرة نتيجة خطأ منه. على هذا الأساس، خلص مكتب الجمارك إلى أن عدم صحة بيان البضائع لا يمكن اعتباره "خطأ ارتكبه الناقل عن علم أو عن إهمال". وعملاً بالفقرة 2 من المادة 39، أُعفي حامل بطاقة النقل البري الدولي من المسؤولية.
	 وصلت شاحنة نقل بري إلى مكتب جمارك بلد المقصد، ولم يكن بها أي آثار للتلاعب بالأختام الجمركية. وكانت الشحنة معبأة في صناديق من الكرتون وموصَّفة بصورة صحيحة في بيان البضائع، ولكن عدد الصناديق في مقصورة الشحن كان أقل من المذكور في وثائق الشحن: 98 صندوقاً بدلاً من 100. وقال السائق إنه لم يلاحظ ذلك النقص. ورأى مكتب الجمارك في بلد المقصد أن السائق كان ينبغي له أن يراقب عملية تعبئة مركبته وأن يحصي الصناديق، واعتبرت أن هذه الحالة "خطأ ارتكب عن الإهمال" وفرضت غرامة على متعهدة النقل لعدم صحة الإعلان. غير أن السلطات الجمركية قبلت أن عدد الصناديق المشحونة هو 98 فقط، ولم تطالب بدفع رسوم أو ضرائب جمركية.
	 وصلت شاحنة نقل بري دولي إلى مكتب جمارك بلد المقصد بأختام جمركية سليمة. وكانت الشحنة، بما في ذلك عدد الصناديق، موصَّفة بصورة صحيحة في بيان البضائع. غير أن السلطات الجمركية اكتشفت وراء الصناديق وبجوار الجدار الأمامي لشبه المقطورة بعض قطع الأثاث التي لم تكن مذكورة لا في بطاقة النقل ولا في وثيقة الشحن الصادرة بموجب اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي. وفسر السائق (وهو أيضاً مالك المركبة) ذلك بأنه اشترى هذا الأثاث من بلد المغادرة لأغراض الاستخدام الشخصي، وبأن المرسل لا يدري بذلك. وكان السائق يعتبر أن الأثاث ممتلكات شخصية وليست بضائع تجارية، وأنه لا داعي بالتالي للإشارة إليه في بيان البضائع الذي يجب أن يطابق وثيقة الشحن الصادرة بموجب الاتفاقية وإعلان تصدير البضائع المقدم من مرسل الشحنة. ولم يوافق مكتب الجمارك في بلد المقصد على هذا الرأي، وفرض غرامة على السائق لعدم صحة الإعلان المقدم، ووجه إليه تعليمات بأن يعلن عن الأثاث لاستيراده باسمه هو. ففي هذه الحالة، لا تنطبق الإعفاءات الواردة في المادة 39 أو المادة 40 على حامل بطاقة النقل البري الدولي.
	 سُلِّمت البضائع المنقولة بموجب بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب جمارك بلد المقصد. ويشير بيان البضائع المدون على بطاقة النقل إلى أن الشحنة (أحذية) معبأة في 100 صندوق من الكرتون. وكانت الأختام الجمركية سليمة. وقد نزع مكتب الجمارك الأختام وأنهى الإجراءات دون تسجيل تحفظ، ولكنه لم يجر تفتيشاً جمركياً. وجرى تفريغ البضائع وتخزينها مؤقتاً في مستودع. وبعد ذلك، قدم المستورد إعلاناً لاستيراد كمية بضائع مماثلة لما هو مدون في بيان بطاقة النقل البري الدولي. غير أنه أثناء الفحص المادي للشحنة اكتشف مكتب الجمارك أن عدد صناديق الأحذية 150 صندوقاً وليس 100. وفسر المستورد ذلك بأنه استند في إعلان الاستيراد الذي قدمه إلى بيان البضائع المدون في بطاقة النقل البري الدولي، معتبراً أن المسؤولية عن هذه المخالفة تقع على عاتق حامل البطاقة وليس عليه هو. غير أنه في هذه الحالة، أوفى حامل البطاقة بالتزاماته، وقدم البضائع المختومة وبطاقة النقل البري الدولي والمركبة في مكتب جمارك بلد المقصد، وأنهيت العملية. وبقيت البضائع بعض الوقت في المستودع بعد إنهاء إجراء النقل البري الدولي، ولا يتحمل حامل البطاقة أي مسؤولية عما يمكن أن يحدث للشحنة أثناء التخزين. فمن مسؤولية المستورد أن يتحقق من البضائع قبل تقديم إعلان الاستيراد. ولذلك، وطبقاً للمادة 40، لا يعتبر حامل بطاقة النقل مسؤولاً قانوناً. 
	 يفرض بلد المغادرة قيوداً (جمركية وغير جمركية) على تصدير المواد الخام، ومنها النحاس. وفي الوقت نفسه، لا تفرض أي قيود على تصدير المواد المصنعة من النحاس. وفي مكتب جمارك بلد المغادرة، قدم المصدِّر إعلاناً لتصدير بضائع ذكر فيه أن البضائع عبارة عن "وصلات نحاسية". وبعد القيام بإجراءات التصدير، جرى ختم البضائع وخضعت لإجراءات النقل البري الدولي. وكان وصف البضائع، في كل من بطاقة النقل البري الدولي ووثيقة الشحن الصادرة بموجب الاتفاقية، مطابقاً للوصف الوارد في إعلان التصدير. ووصلت شاحنة النقل البري الدولي إلى مكتب جمارك بلد المغادرة (عبور) بأختام جمركية سليمة. غير أن مكتب جمارك بلد المغادرة قرر إجراء تفتيش مادي للبضائع، للاشتباه في أن وصف البضائع زوِّر عمداً لتجنب القيود التصديرية. وأثبتت الخبرة التقنية أن المواد لا يمكن استخدامها كوصلات وإنما هي في الواقع سبائك (كتل من النحاس). ومن ثم، كان ينبغي أن يعلن أن البضائع "نحاس خام". وواجه المصدر اتهامات بعدم صحة الإعلان، والتهرب من دفع الجمارك، ومخالفة اللوائح التصديرية. ونظراً لأن المخالفة الرئيسية ارتبطت أساساً بإجراءات تسبق التصدير، فلم يعتبر حامل بطاقة النقل البري الدولي مسؤولاً، عملاً بالمادة 40.
	1- يُعتبر انضمام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى إجراءات النقل البري الدولي على نحو خاضع للمراقبة واحداً من الأركان الخمسة لاتفاقية النقل البري الدولي التي تُميِّز إجراءات النقل البري الدولي عن العديد من نُظُم المرور العابر الجمركي الأخرى. وقد أُدمِج الانضمام الخاضع للمراقبة في اتفاقية النقل البري الدولي في عام 1999 بغرض حماية النظام من الأنشطة الاحتيالية، وذلك بالاختيار السليم للجهات المتعهدة بالنقل على أساس حد أدنى من الشروط والمتطلبات المُدرجة في المرفق 9، الجزء الثاني من الاتفاقية. ويستند التطبيق العملي لهذه المعايير على التشريعات الوطنية.
	2- وهناك طرفان فاعلان رئيسيان في إجراء الترخيص، هما السلطات المختصة (الجمارك، ووزارة النقل، وما إلى ذلك) والجمعية الوطنية المُصْدِرة لبطاقات النقل البري الدولي. ولا غنى عن التعاون الوثيق بينهما، ويمكن تنظيم هذا التعاون، مثلاً، بإنشاء لجنة ترخيص وطنية على النحو الموصى به في المذكرة التفسيرية 9-2-3 الواردة بالاتفاقية. وعملاً بالمرفق 9، الجزء الأول من الاتفاقية، تتعهد الجمعية بأن تقوم على الدوام، وخاصة قبل طلبها الترخيص لقبول أشخاص في نظام النقل البري الدولي، بالتحقق من أن هؤلاء الأشخاص يستوفون الحد الأدنى للشروط والمتطلبات كما هو مبين بوضوح في الجزء الثاني من هذا المرفق.
	3- غير أن السلطات المختصة التي تمثل الحكومة هي فقط التي يمكنها أن تصدِّق على أي نتيجة تتوصل إليها الجمعية في هذا الصدد، وأن تتخذ قراراً قانونياً فيما يتعلق بالانضمام إلى نظام النقل البري الدولي. إضافة إلى ذلك، لا يمكن إتاحة المعلومات الضرورية لأغراض الترخيص إلا من خلال السلطات المختصة. ومن ثم، ينبغي للسلطات المختصة ألا تعهد بوظائفها ومسؤولياتها الرسمية إلى الجمعية.
	4- يبيِّن الجدول الوارد أدناه توزيع العمل بين السلطات المختصة والجمعية في إطار التحقق من الشروط والمتطلبات الواجب استيفاؤها من جانب الأشخاص المتقدمين بطلبات للانضمام إلى نظام النقل البري الدولي. وفيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ينبغي أن يُطبَّق هذا الجدول إلى أبعد حد ممكن وفقاً للتشريعات الوطنية.
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	1- جمع المعلومات ذات الصلة من المكاتب الجمركية المحلية، والنظر فيها، وإنشاء قاعدة بيانات
	2- التحقق من المعلومات ذات الصلة الواردة من الجمعية الوطنية المختصة، إذا تطلب الأمر ذلك
	2- مراقبة أداء متعهدي النقل من خلال نظام النقل البري الدولي المأمون
	3- المراعاة الواجبة لأي معلومات عن المخالفات الجمركية المرتكبة في الخارج
	عدم وجود مخالفات ضريبية جسمية أو متكررة
	المراقبة بقدر ما تسمح التشريعات الوطنية، وتقديم المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المختصة
	طلب معلومات من السلطات الضريبية وغيرها عن كل حالة وبصورة منتظمة، والنظر فيها. والتحقق، إن لزم الأمر، من المعلومـات ذات الصلـة مـن الجمعية الوطنية المختصة
	عدم ارتكاب مخالفات سابقة للتشريعات الجمركية أو الضريبية من جانب الإدارة وأصحاب المصلحة - الحصول على دليل بخلو السجل من السوابق
	التحدي الفعال عن السمعة
	جمع المعلومات والمراقبة
	الاطّلاع
	أولاً -  5 التعهدات المدرجة في إعلان الالتزام المكتوب المقدم إلى الجمعية
	إدراج التعهدات المناسبة (المرفق 9، الجدول 2، الفقرة 1(ﻫ)) في إعلان مكتوب (صك التزام)
	إلزام متعهد النقل بالتوقيع على الإعلان
	التحقق، إن لزم الأمر
	5- وقد تضع السلطات المختصة التابعة للأطراف المتعاقدة أو الجمعيات نفسها مزيداً من الشروط والمتطلبات الأكثر تقييدا فيما يتعلق بالانضمام إلى نظام النقل البري الدولي، ما لم تقرر السلطات المختصة خلاف ذلك. ويجب على السلطات المختصة أن تنشر جميع الشروط والمتطلبات الإضافية على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية المختصة.
	6– وإن الترخيص بالانضمام إلى نظام النقل البري الدولي لا يشكل في حد ذاته حقا في الحصول على بطاقات النقل من الجمعيات. ولهذا السبب، يتعين على أي شخص اتباع اللوائح التي تضعها الجمعية الوطنية المختصة و/أو المنظمة الدولية التي تنتسب لها.
	7- ويجب ضمان استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة أعلاه، لا قبل طلب الترخيص بالانضمام إلى نظام النقل البري الدولي فحسب، وإنما أيضا وبصورة مستمرة بعد منح هذا الترخيص. وينبغي القيام بهذه التفقدات اللاحقة بصورة منتظمة وليس فقط إذا وردت معلومات عن بعض المشاكل (كالمخالفات أو الإعسار، وما إلى ذلك). وللسلطات المختصة أن تتخذ الترتيبات اللازمة لإجراء التفقدات المنتظمة. 
	8- ينبغي للسلطات المختصة أن تقرر، بالاشتراك مع الجمعية الوطنية المختصة، ووفقاً للتشريعات الوطنية، الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالانضمام إلى نظام النقل البري الدولي على أساس الشروط والمتطلبات المذكورة أعلاه. وينبغي لهذه الإجراءات أن تحدد بوجه خاص مهلة للنظر في طلبات الانضمام إلى نظام النقل البري الدولي، على أن يُخطر مقدم الطلب بعد ذلك خطيا بالقرار المتخذ. وفي حالة الرفض، ينبغي أيضاً إخطار مقدم الطلب بإجراءات الاستئناف الممكنة.
	1 - في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1995، أعنمدت اللجنة الإدارية للنقل البرى الدولى توصية بشأن تقديم نظام مراقبة لبطاقة النقل البرى الدولى. الغرض من هذه التوصية، هى أن تزود المنظمة الدولية بيانات إنهاء إجراءات بطاقة النقل الدولى بشكل سريع من الجه المقصود الإتجاه إليها، مما يتيح تطبيق إدارة المخاطر ضمن نظام الضمان. التوصية في شكلها المنقح، قد أضيفت  في وقت لاحق منذ 12 كانون الأول/ أغسطس 2006، وهو يشكل المرفق 10من إتفاقية النقل البرى الدولىز وفقاً للنص التمهيدى"يجب على المنظمة الدولية أن تستأنف نظام مراقبة حفظ البيانات إنهاء إجراءات لبطاقة النقل البرى الدولى في بلد المقصد، وتنقل عن طريق سلطات الجمارك و يمكن الوصول إليها من قِبل جمعيات و إدارات الجمارك" لتمكين الجمعيات و المؤسسات من تحقيق التفويض على نحو فعال، ويتعين على السلطات الجمركية نقل مجموعة ثابتة من البيانات في شكل موحد إلى نظام الضمان(منظمة دولية أو إتحاد وطنى).
	2 - الغرض من هذه الممارسه الموصى بها هو تزويد الجمارك الوطنية و غيرها من السلطات المختصة بالخطوط العريضة لكيفية تنظيم وبسرعة(أو في الوقت الحقيقى) نقل البيانات المطلوبه إلى المنظمة الدولية المعنية بمراقبة بطاقة النقل البرى الدولىز الهدف النهائى من هذه الممارسة الموصى بها هو نقل البيانات الألكترونية إلى نظام المنظمة الدولية على الفور عقب الأنتهاء في مكاتب جمارك جهة الوصول، وذلك بعد إعتماد وختم الأرومة(كونترفويل) رقم2 من القسيمة2 من بطاقة النقل البرى الدولى من قبل سلطات الجمارك.
	3 - تعتمد الممارسات الموصى بها لنقل البيانات الموجوده في المرفق 10 من مكتب جمارك جهة المقصد إلى نظام التحكم التابع للمنظمة الدولية على شرط مسبق و هو أن تكون سلطات الجمارك الوطنية تعمل على نظام إلكترونى(حاسب آلى)، يغطى بدء و إنهاء وربما تفريغ وتصريف عمليات النقل البرى الدولى على مستوى محلى، و أن مثل هذه البيانات تجمع من خلآل البرامج المناسبة، واللتى تمكن تنسيق وإرسال البيانات المطلوبة إلى المنظمة الدولية.
	4 - من اجل بدء عملية الأنتقال:
	أ- تُخطر السلطات الجمركية التابعة لمكتب الجمارك للجهة المقصودة، بإنهاء عملية النقل البرى الدولى،ويتم ذلك عن طريق إخطار العميل(Server) المحلى والأقليمى بالبيانات المطلوبة بموجب المرفق 10.
	ب- فى غضون فترة زمنيه معينه، يتم إرسال مجموعة البيانات عن طريق العميل(Server) المحلى أو الأقليمى إلى العميل(Server) المركزى الوطنى.
	ت- يتم تحويل البيانات المحددة إما إلى:
	1. نموذج التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) مع إنشاء ملف تسجيل(Record File) ؛
	i. يتم تغييرإسم الملف، وفقاً للمواصفة و المعايير المحددة.
	ii. يتم إنشاء إتصال على فترات مختلفة وإن أمكن على أساس يومى، بين الشبكه الأفتراضيه الخاصة (VPN) و عميل(Server) المنظمة الدولية 
	iii. يتم إرسال الملف.
	iv. إتمام عمليات فحص دقيقة للتأكد من إستلام الملف فى العنوان المقصود.
	v. إغلاق إتصال. الشبكه الأفتراضيه الخاصة (VPN).
	vi. حفظ ملف العمليات(Procedure Report) و تخزينه فى ملف التسجيل من أجل المراقبة.
	2. يتم إرسال رسالة (XML) مطابقة للبيانات المطلوب إرسالها (أنظر أدناه) وفقاً لأحكام المرفق 10. يتم إرسال الرسالة إلى المنظمة الدولي’ عبر خدمات الشبكة المتفق عليها من خلال إتصال (VPN) وذلك عند إستخدام (أو نيه إستخدام) الأطراف المتعاقدة خدمات الشبكة التابعة للمنظمة الدولية.
	5 - وفقاً لفقرات و أحكام المرفق 10، يتعين على السلطات الجمركية نقل (على الأقل) المعلومات التالية  وذلك وفقاً للوائح و المواصفات الموحده الخاصه ببطاقة النقل البرى الدولى المقدمه إلى مكاتب الجمارك في جهة المقصد، على النحو المحدد في المادة 1(ل)من الإنفاقية:
	أ- الرقم المرجعى(Reference Number) لبطاقة النقل البرى الدولى؛
	ب- التاريخ و رقم التسجيل فى دفتر الجمارك؛
	ت- إسم أو رقم مكتب الجمارك فى جهة المقصد؛
	ث- التاريخ و الرقم المرجعى(Reference Number) المشار إليه فى وثيقة إنهاء عملية النقل البرى الدولى(المربعات 24-28 من القسيمة رقم 2) عند مكتب جمارك جهة المقصد (إذا كان مختلفاً عن (ب) )؛
	ج- إننهاء العملية كلباً أو جزئياً؛
	ح- إنهاء عملية النقل البرى الدولى مع التصديق ومع أو بدون التحفظ فى مكتب الجمارك بحهة المقصد، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 11 من الإتفاقية؛
	خ- معلومات أو وثائق أخرى (إختيارى)؛
	د- رقم الصفحة.
	6 - يجب أن يأُخذ بعين الأعتبار الممارسه الموصى بها أعلاه، واللتى تم وضعها من قٍبل المنظمة الدولية فى تعاون وثيق مع عدد من إتحادات الأعضاء و الإدارات الوطنيه المهتمة بالجمارك، دون المساس بحق إدارات الجمارك الوطنية لتطوير إجراءات نقل خاصه بهم، طالما تتبع المعاير التاليه، اللتى تم وضعها بالمرفق 10، وتم إستيفائها:
	أ- يجب إرسال المعلومات إلى المنظمة الدولية أو إلى الجمعية الوطنية؛
	ب- وإذا أمكن، عن طريق المكاتب المركزية أو الأقليمية؛
	ت- عن طريق أسرع وسيلة إتصال متاحة(الفاكس،البريد الألكترونى،إلخ) ؛
	ث- إذا أمكن، يومياً؛
	ج- يجب إبرام إتفاقية بين سلطات الجمارك و الرابطة الوطنية الضامنه، متماشية مع القانون الوطنى، اللذى يغطى تبادل البيانات و المعلومات.
	7 - فى حالة الفشل المستمر فى نقل البيانات إلكترونياً، يجب على سلطات الجمارك اللجوء إلى أفضل الحلول البديله لنقل البيانات، ومن ثم ضمان الأستيفاء ب الشروط المنصوص عليها فى المرفق 10 من الأتفاقية على النحو الوارد فى الجزء السادس(6) من الممارسه الموصى بها.
	8 - الأطراف المتعاقدة والراغبة فى الأستفادة من خدمات الشبكة المتاحة بغرض تطبيق الملحق 10، مدعوة للأتصال بالسكرتارية الخاصه بأمانة اللجنة الأقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة(UNECE) أو المنظمة الدولية.
	1 - وفقًا لأحكام المادة 6 من الإتفاقية، يجوز لكل طرف متعاقد أن يفوض الجمعيات الوطنية لإصدار بطاقة النقل البرى الدولى والعمل بوصفها ضامنة، مادامت إمتثلت إلى الشروط و المتطلبات المنصوص عليها في المرفق 9 الجزء الأول الفقرة1(ث)، و إبرام إتفاقية مكتوبة أو أى صك قانونى آخر بين الجمعيات و السلطات المختصة للطرف المتعاقد، يُشكل واحداً من هذه الشروط و المتطلباتز يمكن تعليق ضمان التغطية في هذا البلد من قِبل أى طرف في الأتفاقية المكتوبة اعلاه فقط، و يتم هذا عن طريق إلغاء الأتفاقية أو من خلال إلغاء التصريح.
	2 - فى حالة رغبة أو إضطرار الجمعية الوطنية (على سبيل المثال:بسبب وجود عدد كبير من العمليات غير منتهية الإجراءات من النقل البرى الدولى) لتعليق الضمان فى هذا البلد، فإنه يمكن القيام بذلك عن طريق إخطار كتابى إلى السلطات المختصه لتُعلمها عن عزمها لإنهاء الأتفاقية المكتوبة، وفقاً للمرفق 9، الجزء الأول، الفقرة 3(5).
	3 - يمكن للسلطات المخنصة إنهاء الأتفاقية، وفقاً للمرفق 9، الجزء الأول، الفقرة 1(5) أو إلغاء الترخيص، وفقاً للمرفق 9، الجزء الأول، الفقرة 1 (ب) فى حال قرروا أن الجمعية الوطنية لم تعد قادرة على الوفاء بإلتزاماتها بموجب الإتفاقية.
	4 - يجب أن يكون الوقت المُعطى لإشعار إنهاء الإتفاقية أطول من الوقت المعطى للإشعار إنهاء التأمين أو عقد الضمان المالى كما هو مشار إليه فى المرفق 9، الجزء الأول، الفقرة(5). ولكن من أجل الحد من المخاطرات المالية للجمعية الوطنية(و المنظمة الدولية، المشار إليه فى المادة 6 من الإتفاقية) ينبغى أن يكون وقت إشعار إنهاء الإتفاقية قصير، وفقاً للقانون الوطنى، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر.
	5 - يتم تحديد الوقت المعطى لإشعار إلغاء التصريح وفقاً لأحكام القانون الوطنى.
	6 - قبل الدخول فى الإجراءات المؤدية إلى إنهاء الإتفاق أو إلغاء التصريح، يوصى بتطبيق الإجراء التالى:
	 كلما زادت عدد عمليات النقل البرى الدولى غير منتهية الإجراءات فى طرف متعاقد إلى حد أنه يوجد تهديد محتمل أن الجمعية الوطنية لم تعد فى وضع (وفقاً للجمعيه الوطنيه) يسمح بتوفيرضماناتها، تقوم الجمعية (ربما عن طريق مبادرة أو عن طريق دعم من المنظمة الدولية) بإرسال خطاب رسمى إلى السلطات المختصة، يُسلط الضوء على البيانات الخاصة بهذه الحالات واللتى تثبت إمكانية تعرُض إلتزامها بتوفير الضمان للخطر. وبالإضافه إلى الإجراءات العادية اللتى تتم عن طريقهم، يجب على السلطات المختصة التحقيق فى كل حاله من الحالات اللتى أبلغت عنها الجمعية الوطنية على حده. وفى نفس الوقت يجب على الجمعيه الوطنيه إبلاغ اللجنه اللإداريه (AC. 2) و المجلس التنفيذى للنقل البرى الدولى (TIRExB).
	 يجب على المجلس التنفيذى للنقل البرى الدولى (TIRExB) دراسة كل حاله من حالات الأزمات المحتمله دون تأخير(عن طريق إستطلاعات رأى أو معلومات من السلطات الوطنيه المختصه أو من الضمان الدولى أو من غيرها) و تقديم تقرير بالنتائج إلى اللجنه اللإداريه (AC. 2)، و فى نفس الوقت يجب على اللجنه اللإداريه (AC. 2) رصد و متابعة المعلومات المقدمه إليها من قِبل الجمعية الوطنية.
	 إذا استشعرت الجمعية الوطنية أنها مُجبرة على البدأ فى إنهاء الإتفاقية، وعلى الرغم من إتمام الفحص من قِبل سلطات الجمارك و المجلس التنفيذى للنقل البرى الدولى (TIRExB)، فيجب على الجمعية إخطار المنظمة الدولية بنواياها فى ذلك، من أجل السماح للمنظمة الدولية بإتخاذ الإجراءات المناسبه للحفاظ على التنظيم الفعال وفاعلية نظام الضمان على المستوى المحلى والدولى، وذلك وفقاً للمادة 6-2 مكرر من الإتفاقية. حتى تتم عملية الإنتهاء من الإتفاقية أو إلغاء الترخيص، يجب على المنظمة الدوليه أن تتعاون مع سلطات الجمارك لإيجاد جمعيه وطنيه ضامنة جديده تحقق جميع المعايير المعمول بها، من أجل التأكد من الحصول على تغطية ضمان غير منقطعة فى ذلك الطرف المتعاقدز يجب أيضاً على اللجنه اللإداريه (AC. 2) مراقبة الوضع عن كثب و إتخاذ جميع التدابير اللازمه لضمان إستمرارية التفويض الممنوح إلى المنظمة الدولية لتحمل مسؤلية تنظيم فعال وعمل نظام ضمان دولى، وذلك وفقاً للماده 6-2 مكرر من الإتفاقية.
	 الإجراء أعلاه لا يخل بحق الأطراف المتعاقدة فى أن تطبق، فى أى وقت، نصوص و أحكام المادة 38أو المادة 6، الفقرة 4 وكذلك المرفق9 الجزء الثانى الفقرة 1(ث)، وذلك بهدف المحافظة على إستدامة إجراءات النقل البرى الدولى على أراضيها.
	6- مثال لتصريح للجمعيات لإصدار بطاقات النقل البري الدولي  و العمل كضامن و مثال للإتفاقية
	6-1 مثال لتصريح للجمعيات لإصدار بطاقات النقل البري الدولي و للعمل كضامن
	6-2 مثال للإتفاقية28F(/
	3. أ) المهمة:
	4.  ب) المسؤوليات  (أنذر القسم أ، فقرة 1 (أ))
	5. ج) الضمان الأقصى لكلّ بطاقة نقل بري دولي  (أنذر القسم أ، فقرة 1 (ب))
	6.  د) الدخول حيز النفاذ
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	1 - وفقًا للمادّة 6، الفقرة 1 من اتفاقية الجمارك بخصوص النّقل الدّوليّ للسلع تحت ستار بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي، 1975) عمل في جنيف في 14 نوفمبر 1975 كما عدّل فيما بعد ( المشار إليه أسفله كاتفاقية النقل البري الدولي), ال… . (اسم السلطات المختصة) … . من .... (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصادي) .... بموجب هذا يفوّض ال....  (اسم الجمعيّة) .... لإصدار بطاقات النقل البري الدولي تحت ستار اتفاقية النقل البري الدولي و للعمل كضامن في .... (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ) .... طالما تُمْتُثِلُ تمامًا لأدنى الشّروط و المطالب كما هو مشترط في الملحق 9، الجزء الأول من الاتفاقية.
	2 - خصوصا، ال.... (اسم الجمعيّة) .... قد:
	(أ) وجود الجمعية المثبت لمدة عام على الأقل في الطرف المتعاقد كمؤسسة راسخة  يتم بها إصدارالإذن؛(/، 
	(ب) إثبات وضع مالي سليم وقدرات تنظيمية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.، 
	 (ج) عدم ارتكابها جرائم خطيرة أو متكررة ضد الجمارك أو التشريعات الضرائبية، 
	 (د) إثبات وجود اتفاق مكتوب أو أي صك قانوني آخر بين ال… . (اسم السلطات المختصة) … . من .... (اسم البلد/ جمارك أو اتحاد اقتصاديّ) .... و التولي هنا بما يتّفق مع مؤن الملحق 9، الجزء الأول، الفقرة 1 (ف) من الاتفاقية(محاط)،
	(ه) قبول الشروط الإضافيّة التّالية و المطالب (إن وجد) :….
	3 - في حالة عدم الامتثال الخطير أو المكرر لأدنى الظّروف و المطالب المصرّح بها في الملحق 9، الجزء الأول، من الاتفاقية، هذا التّصريح سيُلْغَى من طرف… . (اسم السلطات المختصة) … . من .... (اسم بلد / جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ).
	4 - التّصريح تحت الشّروط المشار إليها أعلاه، سيكون بدون الانحياز إلى المسئوليّات والدّيون من ال.... (اسم الجمعيّة) .... تحت اتفاقية النقل البري الدولي. هذا يعني أن إلغاء التصريح لإصدار بطاقات النقل البري الدولي و للعمل كضامن لن يؤثّر على الدّيون المتحمّلة من طرف.... . (اسم الجمعيّة) ....في..... (اسم بلد / جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ)..... بخصوص عمليّات  تحت ستار بطاقات النقل البري الدولي و مقبول من طرف… . (اسم السلطات المختصة) … . قبل تاريخ الإلغاء لهذا التّصريح وإصداره بنفسه و جمعيّات أجنبيّة منتسبة لنفس المنظّمة الدّوليّة التي ينضمّ إليها هو ذاته .
	5 - يجيء هذا التّصريح ساري المفعول في التّاريخ الذي أشار إليه الاتّفاق المكتوب/أداة قانونيّة في الفقرة 2 (ه) أعلاه  يدخل حيّز التّنفيذ .
	وفقًا للمرفق 9، الجزء الأول، الفقرة 1 (د) لاتفاقية الجمارك على النّقل الدّوليّ للسلع تحت ستار بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي، 1975) عمل في جنيف في 14 نوفمبر 1975، كما عدّل فيما بعد (المشار إليه أسفله كاتفاقية النقل البري الدولي) ال… . (اسم السلطات المختصة) .… من … . (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ) … . و ال… . (اسم الجمعيّة) … . بموجب هذا يتّفق كما يلي:
	1 - بقبول هذه الاتّفاقيّة في الشّكل المناسب، وفقًا لقانون قوميّ و الممارسة الإداريّة، ال.... (اسم الجمعيّة) .... يتولّى، وفقًا لملحق 9, الجزء الأول من الاتفاقية، على:
	(أ) الامتثال لجميع الالتزامات المبينة بوضوح في المادة 8 من الاتفاقية، خصوصًا المحتواة في القسم ب أسفله،
	(ب) قبول أعلى مبلغ مستحق دفعه عن كل بطاقة نقل بري دولي يكون قد حدد من.... (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ) الذي/التي قد يُدَّعَى من طرف .... (اسم الجمعيّة) .... وفقًا للمادّة 8, الفقرة 3 من الاتفاقية، كما هو مشار بالتّفصيل في القسم ج أسفله،
	(ج) القيام على الدوام، وخاصة قبل طلبها الترخيص لقبول أشخاص في نظام النقل البري الدولي، بالتحقق من أن هؤلاء الأشخاص استوفوا الحد الأدنى للشروط والمتطلبات كما هو مبين بوضوح في الجزء الثاني من هذا المرفق،
	(د) تقدم ضمانها عن جميع المسؤوليات القانونية المتحملة من قبل … . (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ) …  فيما يتعلق بالعمليات المغطاة ببطاقات النقل البري الدولي الصادرة منها ذاتها ومن الجمعيات الأجنبية المنتسبة إلى نفس المنظمة الدولية المنتسبة هي ذاتها إليها،
	(ه) تقوم، عن طريق شركة تأمين أو مجموعة مصادر تأمين أو مؤسسة مالية، بتغطية جميع مسؤولياتها القانونية على نحو يرضي السلطات المختصة من … (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ) … .  وسوف تغطي عقود التأمين أو الضمان المالي مجموع التزاماتها ومسؤولياتها القانونية فيما يتعلق بالعمليات الجارية بموجب بطاقات نقل بري دولي صادرة منها ذاتها أو من جمعيات أجنبية منتسبة إلى نفس المنظمة الدولية المنتسبة هي ذاتها إليها،
	(و) السماح للسلطات المختصة بالتحقق من جميع السجلات والحسابات المحفوظة فيما يتعلق بإدارة نظام النقل البري الدولي،
	(ز) قبول أي إجراء يرمي إلى تحقيق تسوية فعالة للمنازعات الناشئة عن الاستعمال غير(/ الملائم أوالاحتيالي لبطاقات النقل البري الدولي،
	(ح) يتّفق أن أيّ عصيان مكرّر أو خطير بالشروط والمتطلبات الدنيا الحالية سيؤدّي إلى التصريح بإصدار بطاقات النقل البري الدولي ملغاة (كما هو مشترط في الفقرة 3 من مثال الاتفاقية)،
	(ط) تمتثل امتثالاً صارماً لقرارات السلطات المختصة التابعة  من … . (اسم البلاد/جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ) … الناشئة فيه، فيما يتعلق باستبعاد الأشخاص وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية والجزء الثاني من هذا المرفق،
	(ي) توافق على تنفيذها بإخلاص لجميع القرارات المعتمدة من اللجنة الإدارية والمجلس التنفيذي بقدر ما قبلتها السلطات المختصة التابعة ل .... (اسم البلاد/جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ) .... التي أُنشئت فيها الجمعية.
	2 - ال.... (اسم الجمعيّة) .... يتعهّد بدفع رسوم تصدير أو الاستيراد و الضّرائب، معًا بأيّ فائدة تأخير، مستحق تحت القوانين الجمركية وتعليمات. . . . (اسم البلاد/جمارك أو اتحاد اقتصادي). . . . إذا مخالفة لوحظت بالارتباط مع عملية نقل بري دولي. سيكون هو مسؤول قانونيا، معا و الأشخاص من من المبالغ مستحقّة و التي ذكرت فوق ، لدفع مثل هذه المبالغ.
	3 - تتلي مسؤولية الجمعيّة من بنود الاتفاقية. بشكل خاص، مسؤولية الجمعيّة ستشرع في الأوقات التي حدّدت في المادة 8، يفقّر 4 من الاتفاقية.
	4 - المبلغ الأقصى الذي قد يطالب به السلطات المختصة التابعة ل .... (اسم بلد/جمارك أو اتّحاد اقتصاديّ) ..... من .... (اسم الجمعيّة) .... سيُحَدَّد إلى مبلغ مساوي 50.000 (خمسون ألف)(/ ، دولار الولايات المتّحدة لكلّ بطاقة نقل بري الدولي.
	5 - في حالة نقل الكحول والتبغ، التفاصيل التي منها تسلّم الملحق 6، ملاحظة توضيحية 0.8.3 من إتفاقية النقل البري الدولي والتي تتجاوز مستويات العتبة المذكورة فيها، الكمية القصوى التي قد تدّعي بها السلطات المختصة. . . . (اسم البلاد/جمارك أو إتحاد إقتصادي). . . . . من. . . . (اسم الرابطة). . . . سيحدّد إلى مبلغ مساو لـ$ 200,000 أمريكي. (مائتين ألف) لكلّ "كحول / تبغ "تي آي آر كارنيت.
	6 - قيمة الكميات المذكورة أعلاه في العملة الوطنية ستقرّر. . . . (يوميا/شهريا/سنويا). . . . على أساس. . . . (نسبة تحويل).
	7 - هذه الإتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ في.....(تأريخ) ..... (شهر) ..... (سنة) .....بشرط أنّ دليل وثائقي لتغطية كلّ المسؤوليات تحمّلت في..... (اسم البلاد/جمارك أو إتحاد إقتصادي) .....من قبل..... (اسم الرابطة) .....كما أشير إليه في الجزء أ.1 (ه) المذكور أعلاه. في حالة عدم التزويّد بدليل وثائقي بهذا التأريخ، الإتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ في التأريخ الذي يزود فيه هذا الدليل الوثائقي.
	8 – إنهاء هذه الإتفاقية سيكون بدون المساس بالمسؤوليات  . . . . (اسم المنظمة). . . . . تحت إتفاقية النقل البري الدولي. هذا يعني أنّ إنهاء الإتفاقية لن يؤثّر على المسؤوليات المتحمّلة من. . . . (اسم المنظمة). . . . في. . . . (اسم البلاد / جمارك أو إتحاد إقتصادي). . . . بالإرتباط مع عمليات تحت ستار بطاقات النقل البري الدولي التي قبلت من قبل …. (اسم السلطات المختصة) …. قبل تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية ذاتها وأصدرت لوحدها وبالالمنظمات الأجنبية المنتسبة إلى نفس المنظمة الدولية كالتي هي نفسها تنتسب لها.
	9 – التأريخ وتوقيع السلطات المختصة والمنظمة.
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	تعبئة خانات بطاقات النقل البري الدولي
	تعبئة التقرير المصدق لبطاقة النقل البري الدولي

	1- أعد المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي، بالتعاون مع سلطات الجمارك في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا وتركيا وكذلك الاتحاد الدولي للنقل البري، في عامي 2002-2003 مثالاً على بطاقة نقل بري دولي مستوفاة على النحو الواجب ويمكن أن تستخدم كنموذج لمتعهدي النقل وسلطات الجمارك من أجل ملء بطاقة النقل البري الدولي على نحو سليم. ويراعي المثال التعديلات التي أُدخلت على شكل البطاقة (المرفق 1 بالاتفاقية)، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002 (التعديل ECE/TRANS/17/Amend.21، و دخل حيز النفاذ في 12 أيار/مايو 2002).
	2- ومن المعروف أن بعض التعقيدات الكبرى في إجراءات التخليص الجمركي هي نتيجة حالات يندر حدوثها عملياً. وفيما يتعلق بإجراءات النقل البري الدولي، فإن تلك الحالات غير النظامية تشير إلى عمليات النقل البري الدولي التي تغطي عدة مكاتب جمركية للمغادرة و/أو المقصد (المادة 18 من الاتفاقية)، أو تشمل وقف العمل بإجراءات النقل البري الدولي وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية. ولتناول جميع هذه القضايا، استحدث المجلس التنفيذي للنقل البري الدولي مثالاً معقداً، يجمع بين السمات التالية:
	(أ) يمثل عملية نقل نموذجية؛
	(ب) يغطي أقصى عدد مسموح به من المكاتب الجمركية للمغادرة والمقصد، أي أربعة؛
	(ج) يوجد مكتبان جمركيان للمغادرة في البلد ذاته؛
	(د) يوجد مكتبان جمركيان للمقصد في بلدين مختلفين؛ 
	(ه) يشمل وقف العمل بإجراءات النقل البري الدولي خلال مرحلة من مراحل النقل الدولي التي لا تجري براً.
	وترد تفاصيل خط الرحلة في الجدول أدناه: 
	المكتب الجمركي، البلد
	الوضع
	التعليق
	ترابزون، تركيا
	مكتب مغادرة (1)
	إيرينكاوي، تركيا
	مكتب مغادرة (2)
	حيدرباسا، تركيا
	مكتب خروج
	وقف عملية النقل البري الدولي
	تنقل السلع بحراً من تركيا إلى إيطاليا بموجب وقف إجراء النقل البري الدولي.
	مرفأ ترياست، إيطاليا
	مكتب دخول
	تُستأنف إجراءات النقل البري الدولي 
	بورتي، كياسو، إيطاليا
	مكتب خروج
	كياسو – سترادا، سويسرا
	مكتب دخول
	بيرن، سويسرا
	مكتب المقصد (1)
	الاستكمال الجزئي.(/ وفقاً للمرفق 10 من الاتفاقية، ينبغي للمكتب الجمركي أن يحوِّل إلى نظام مراقبة دولي لبطاقات النقل البري الدولي البيانات المطلوبة المتعلقة بالاستكمال الجزئي لعملية النقل البري الدولي. وللاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الفصل ... من دليل النقل البري الدولي.
	بازل، سويسرا
	مكتب خروج
	فايل آم راين، ألمانيا
	مكتب دخول
	فرايبورغ، ألمانيا
	مكتب المقصد (2)
	الاستكمال النهائي. (/ وفقاً للمرفق 10 من الاتفاقية، ينبغي للمكتب الجمركي أن يحوَّل إلى نظام مراقبة دولي لبطاقات النقل البري الدولي البيانات المطلوبة المتعلقة بالاستكمال النهائي لعملية النقل البري الدولي. وللاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الفصل ... من دليل النقل البري الدولي.
	3- ويرد أدناه مثال على بطاقة مستكملة على النحو الواجب للنقل البري والدولي. 
	1- الإصدار. يمكن إصدار بطاقة النقل البري الدولي إما في البلد الذي قيم فيه حامل البطاقة أو في بلد المغادرة. 
	2- اللغة. تطبع بطاقة النقل البري الدولي بالفرنسية، فيما عدا الصفحة 1 من الغلاف، حيث تطبع البنود بالإنكليزية أيضاً؛ وتتضمن بطاقة النقل البري الدولي "الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" التي ترد باللغة الفرنسية في الصفحة 2 من الغلاف وباللغة الإنكليزية في الصفحة 3 من الغلاف. كما يمكن إدراج صفحات إضافية أخرى تتضمن ترجمة للنص المطبوع.
	 ويمكن طباعة البطاقات المستخدمة في عمليات نقل بري دولي داخل شبكة ضمانات إقليمية بأية لغة أخرى من اللغات الرسمية للأمم المتحدة ما عدا الصفحة الأولى من الغلاف، حيث تطبع البنود فيها أيضاً بالإنكليزية أو الفرنسية. وترد "الأحكام المتعلقة باستعمال بطاقة النقل البري الدولي" مطبوعة في الصفحة 2 من الغلاف باللغة الرسمية المستخدمة من لغات الأمم المتحدة، كما ترد مطبوعة بالإنكليزية أو الفرنسية في الصفحة 3 من الغلاف.
	3- الصلاحية. تظل بطاقة النقل البري الدولي صالحة حتى انتهاء عملية النقل البري الدولي في المكتب الجمركي ببلد المقصد، شريطة أن يكون قد تم تقديمها إلى المكتب الجمركي في بلد المغادرة خلال فترة الصلاحية التي تحددها الجهة التي أصدرتها (البند 1 من الصفحة 1 من الغلاف).
	4- عدد البطاقات. يلزم بطاقة واحدة فقط من بطاقات النقل البري الدولي لمجموعة من المركبات (قاطرة ومقطورة) أو لعدة حاويات محملة على مركبة واحدة أو على مجموعة من المركبات (انظر أيضاً البند 10(د) أدناه).
	5- عدد مكاتب الجمارك في بلد المغادرة وبلد المقصد. يمكن أن تغطي بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي عدة مكاتب جمارك في بلاد المغادرة وبلاد الوجهة، شريطة ألا يزيد عددها الإجمالي عن أربعة مكاتب. ولا يجوز تقديم بطاقة النقل البري الدولي إلى مكتب الجمارك في بلد المقصد إلا إذا كانت جميع مكاتب الجمارك في بلد المغادرة قد قبلت تلك البطاقة (انظر أيضاً القاعدة 10(ﻫ)) أدناه. 
	6- عدد الاستمارات. عندما يكون هناك مكتب جمارك واحد في بلد المغادرة ومكتب جمارك واحد في بلد المقصد، يجب أن تتضمن بطاقة النقل البري الدولي ما لا يقل عن ورقتين لبلد المغادرة وورقتين لبلد المقصد وورقتين لكل بلد يتم عبوره. ويلزم صفحتان إضافيتان لكل مكتب جمارك إضافي في بلد المغادرة (أو المقصد).
	7- تقديم البطاقة في مكاتب الجمارك. تقدم بطاقة النقل البري الدولي مع المركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية/الحاويات في كل مكتب جمارك مغادرة ومكتب جمارك عبور ومكتب جمارك المقصد. ويقوم موظف الجمارك في آخر مكتب للجمارك في بلد المغادرة بتوقيع البند 17 الذي يلي بيان البضائع ووضع ختم التاريخ على جميع القسائم التي ستستخـدم في الجـزء المتبقي من الرحل.
	8- المحو والكتابة فوق البيانات الأصلية. لا يجوز المحو أو الكتابة فوق بيانات أصلية في بطاقة النقل البري الدولي. ويُصحح أي خطأ بشطب البيانات غير الصحيحة وإضافة البيانات المطلوبة إذا كان ذلك ضرورياً. ويقوم الشخص الذي أجرى التغيير بالتوقيع عليه بأحرف اسمه الأولى، وتصدق السلطات الجمركية على ذلك.
	9- المعلومات المتعلقة بالتسجيل. عندما لا تنص التشريعات الوطنية على تسجيل المقطورات وأشباه المقطورات، يبيّن رقمها أو رقم صنعها بدلاً من رقم تسجيلها.
	10- بيان البضائع:
	 (أ) يكتب بيان البضائع بلغة بلد المغادرة، ما لم تسمح السلطات الجمركية باستخدام لغة أخرى. ويحق لسلطات جمارك البلدان الأخرى التي يكون المرور عبرها أن تطلب ترجمتها إلى لغاتها. وتفادياً لما قد يترتب على ذلك الشرط من تأخير، يُستحسن أن يقوم الناقل بتزويد سائق المركبة بالنصوص المترجمة المطلوبة.
	 (ب) ينبغي طباعة البيانات الواردة في بيان البضائع بواسطة الآلة الكاتبة أو نسخها بحيث تكون مقروءة بوضوح على جميع الصفحات. ولن تقبل سلطات الجمارك أيـة صفحات غير مقروءة.
	 (ج) يجوز أن ترفق بالقسائم صفحات منفصلة من نفس النموذج مثل بيان البضائع أو القسائم التجارية التي تقدم جميع المعلومات المطلوبة في بيان البضائع. وفي هذه الحالة، ينبغي أن تتضمن جميع القسائم البيانات التالية:
	I. عدد الصفحات المرفقة (الخانة 8)؛ 
	II. عدد ونوع الطرود أو المواد والوزن الإجمالي للبضائع المدرجة في الصفحات المرفقة (الخانات من 9 إلى 11).
	 (د) عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجموعة من المركبات أو عدة حاويات، يُشار إلى محتويات كل مركبة أو كل حاوية بشكل منفصل في بيان البضائع. ويسبق هذه البيانات رقم تسجيل المركبة أو رقم الحاوية (البند 9 من بيان البضائع).
	 (ﻫ) بالمثل، إذا كان ثمة أكثر من مكتب جمارك في بلد المغادرة أو المقصد، فإن البيانات المتعلقة بالبضائع التي تجري مراقبتها أو يفترض مراقبتها في كل مكتب جمارك تُكتب منفصلة عن بعضها البعض في بيان البضائع.
	11- قوائم التغليف، والصور الفوتوغرافية، والمخططات، وما إلى ذلك. عندما تطلب السلطات الجمركية وثائق من هذا القبيل من أجل تعريف البضائع الثقيلة أو الضخمة، تصدق السلطات الجمركية على هذه الوثائق التي ترفق بالصفحة 2 من غلاف البطاقة. إضافة إلى ذلك، يجب ذكر هذه الوثائق في الخانة 8 من جميع القسائم.
	12- التوقيع. يجب أن تكون جميع القسائم (البندان 14 و15) مؤرخة وموقعة من قبل حامل بطاقة النقل البري الدولي أو وكيله.
	13- وترد في المرفق 1 تعليمات عن كيفيـة تعبئة كل خانة من خانات بطاقة النقل البري الدولي.
	14- ليس للورقة الصفراء أي قيمة قانونية، لأنها ليست جزءاً من اتفاقية النقـل البري الدولي. وقد أُدرجت في بطاقة النقل البري الدولي لسببين: ‘1‘ لتقدم ترجمة لأسماء الخانات في القسيمتين رقم 1/رقم 2 بلغة بلد المغادرة و‘2‘ للاحتفاظ بسجل للبيانات المستقاة من بيان البضائع في بطاقة النقل البري الدولي بعد نزع جميع قسائم البطاقة أثناء عملية النقل البري الدولي. ويقوم حامل بطاقة النقل البري الدولي بتعبئة الورقة الصفراء بنفس الطريقة التي يملأ بها القسائم. ولا يُفترض في سلطات الجمارك أن تقوم بتعبئة و/أو ختم الورقة الصفراء، باستثناء الحالات التي يطلب فيها حامل بطاقة النقل البري الدولي التصديق على التغييرات التي أدخلت. ولا يجوز نزع الورقة الصفراء.
	15- يرد أدناه توضيح لاستخدام قسائم بطاقة النقل البري الدولي من خلال المثال التالي الأكثر بساطة: يبدأ النقل البري الدولي في هذا المثال في مكتب جمارك المغادرة في البلد ألف ثم يمر بمكتب جمارك الخروج (العابر)، ويدخل البلد باء من خلال مكتب جمارك الدخول (العابر) وينتهي في مكتب جمارك المقصد في البلد باء. ويرد لاحقاً شرح لكيفية استخدام القسائم في حالات أكثر تعقيداً.
	(أ) مكتب جمارك المغادرة في البلد ألف ()
	يكمل مكتب جمارك المغادرة الخانات التالية في القسيمة رقم 1 (صفحة 1 من بطاقة النقل البري الدولي) والقسيمة رقم 2 (صفحة 2): الخانة " For Official Use" (للاستعمال الرسمي)() والخانات 18 ومن 20 إلى 23 (عند الاقتضاء). كما يقوم هذا المكتب بتعبئة الخانتين 16 و17 في جميع صفحات بطاقة النقل البري الدولي ويستكمل الخانات 1-3 و5 و6 على الأرومة رقم 1 (الصفحة 1). ثم يقوم مكتب المغادرة بإزالة القسيمة رقم 1 (صفحة 1) ويرجع بطاقة النقل البري الدولي إلى حاملها لبدء عملية النقل البري الدولي.
	(ب)  مكتب جمارك الخروج (العابر) من البلد ألف
	يكمل مكتب جمارك الخروج تعبئة الخانات التالية على القسيمة رقم 2 (الصفحة 2 من بطاقة النقل البري الدولي): 24 و25 (عند الاقتضاء)، و27 (عند الاقتضاء)، و28. كما أنه يقوم بتعبئة الخانتين 1 و2 (عند الاقتضاء)، و4 (عند الاقتضاء)، و5 (عند الاقتضاء) و6 على الأرومة رقم 2 (الصفحة 2). ثم يقوم مكتب الخروج بإزالة القسيمة رقم 2 (الصفحة 2) ويُرجع بطاقة النقل البري الدولي إلى حاملها لمواصلة عملية النقل البري الدولي. وينبغي بعدئذٍ أن يقوم مكتب الخروج بتصفية عملية النقل البري الدولي (يرجى الرجوع إلى مثال أفضل الممارسات في الفصل 5-3 من كتيب النقل البري الدولي.
	(ج) مكتب جمارك الدخول (العابر) إلى البلد باء
	يكمل مكتب جمارك الدخول الخانات التالية في القسيمة رقم 1 (صفحة 3 من بطاقة النقل البري الدولي) والقسيمة رقم 2 (صفحة 4): الخانة " For Official Use" (للاستعمال الرسمي) (عند الاقتضاء)، والخانتان 18 و19 (عند الاقتضاء) والخانات من 20 إلى 23. كما يقوم المكتب بتعبئة الخانات 1 و2 و3 (عند الاقتضاء)، والخانة 4 (عند الاقتضاء) والخانتين 5 و6 على الأرومة رقم 1 (الصفحة 3). ثم يقوم مكتب الدخول بإزالة القسيمة رقم 1 (الصفحة 3) ويُرجع بطاقة النقل البري الدولي إلى حاملها لمواصلة عملية النقل البري الدولي. 
	(د) مكتب جمارك المقصد في البلد باء
	يكمل مكتب جمارك المقصد تعبئة الخانات التالية على القسيمة رقم 2 (صفحة 4 من بطاقة النقل البري الدولي): 24 و25 (عند الاقتضاء)، و26 و27 (عند الاقتضاء)، و28. كما يقوم بتعبئة الخانتين 1 و2 (عند الاقتضاء)، والخانتين 3 و4 (عند الاقتضاء)، والخانة 5 (عند الاقتضاء) والخانة 6 على الأرومة رقم 2 (صفحة 4). ثم يقوم مكتب بلد المقصد بإزالة القسيمة رقم 2 (الصفحة 4) ويرجع بطاقة النقل البري الدولي إلى حاملها. بعد هذا، ينبغي أن يقوم مكتب بلد المقصد بتصفية عملية النقل البري الدولي (يرجى الرجوع إلى مثال أفضل الممارسات في الفصل 5-3 من كتيب النقل البري الدولي).
	(ﻫ) حالة وجود عدة بلدان عبور
	في حالة وجود عدة بلدان عبور، يتصرف كل مكتب جمارك من مكاتب الخروج أو الدخول (العابر) وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه على التوالي. وتُستخدم لكل بلد عبور صفحتان إضافيتان (القسيمة رقم 1/الأرومة رقم 1 والقسيمة رقم 2/الأرومة رقم 2).
	(و) وجود عدة مكاتب جمارك في بلد المغادرة
	في حالة وجود عدة مكاتب جمارك في بلد المغادرة، ينبغي تعديل الإجراء الوارد في الفقرة (أ) أعلاه على النحو التالي. ولا يقوم بتعبئة الخانتين 16 و17 في جميع الصفحات المتبقية من بطاقة النقل البري الدولي إلا آخر مكتب جمارك في بلد المغادرة، بينما لا يكمل مكتب جمارك المغادرة السابق (أو مكاتب جمارك المغادرة السابقة) هاتين الخانتين إلا في القسيمتين رقم 1 ورقم 2. وباستثناء مكتب جمارك المغادرة الأول، يتصرف أي مكتب من مكاتب الجمارك اللاحقة في بداية الأمر بوصفه مكتب جمارك خروج (عابر) تمشياً مع الفقرة (ب) وعندئذٍ فقط بوصفه مكتب جمارك مغادرة تمشياً مع الفقرة (أ) أعلاه. ويتطلب الأمر في كل مكتب مغادرة آخر صفحتان إضافيتان (القسيمة رقم 1/الأرومة رقم 1 والقسيمة رقم 2/الأرومة رقم 2). 
	(ز) وجود عدة مكاتب جمارك في بلد المقصد
	في حالة وجود عدة مكاتب جمارك في بلد مقصد، لا يتبع الإجراء المذكور في الفقرة (د) أعلاه إلا آخر مكتب من هذه المكاتب. ويتصرف أي مكتب من مكاتب الجمارك السابقة في بداية الأمر بوصفه مكتب جمارك مقصد، وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (د)، وعندئذ فقط بوصفه مكتب جمارك دخول (عابر) تمشياً مع الفقرة (ب) أعلاه. وبعد تفريغ البضائع وإزالة أختامها الجمركية يشطب بيانها من القسائم المتبقية في بطاقة النقل البري الدولي ويضاف بيان الأختام الجمركية الجديدة التي يجري تثبيتها. ويتطلب الأمر في كل مكتب إضافي من مكاتب بلد المقصد صفحتان إضافيتان (القسيمة رقم 1/الأرومة رقم 1 والقسيمة رقم 2/الأرومة رقم 2).
	16- إذا بقيت، بعد نهاية عملية النقل البري الدولي، في (آخر) مكتب من مكاتب جمارك المقصد، بعض القسائم غير المستعملة في بطاقة النقل البري الدولي، ينبغي أن تبطلها سلطات الجمارك بشكل ظاهر للعيان (عبر شطبها أو ثقبها وما إلى ذلك)، بغية تفادي إمكانية استخدامها لأغراض احتيالية.
	17- في حال كسر الأختام الجمركية أو تلف البضائع أو إصابتها بأضرار في حادثة أثناء العبور، يبادر الناقل فوراً إلى الاتصال بالسلطات الجمركية، إذا كان هناك مكتب جمارك قريب، أو، إذا لم يكن ذلك ممكناً، يبادر بالاتصال بأية سلطات أخرى من سلطات البلد المختصة. وتتولى السلطات المعنية، بالسرعة الممكنة، تحرير التقرير المصدق (في الصفحة الأخيرة من بطاقة النقل البري الدولي). وإذا حررت السلطات غير الجمركية التقرير المصدق، يجب على حامله أن يبلغ الجمارك عن الحادثة أو العارض، لأن الجمارك هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقرر ما إذا كانت المركبة صالحة لمواصلة نقل البضائع تحت أختام الجمارك وأن تضع هذه الأختام على الحاوية لما تبقى من الرحلة. بالإضافة إلى ذلك، تخول الجمارك دون غيرها ضمان المراقبة التامة للبضائع المنقولة. 
	18- وفي حال وقوع حادثة تستلزم نقل الشحنة إلى مركبة أخرى أو حاوية أخرى، يجب أن يتم ذلك بحضور إحدى الجهات المذكورة في الفقرة 17 أعلاه. وعلى هذه الجهة تحرير التقرير المصدق. وما لم تتضمن البطاقة العبارة "بضائع ثقيلة أو ضخمة"، يجب أن تكون المركبة أو الحاوية البديلة مرخّصة لنقل البضائع المختومة بختم الجمارك. علاوة على ذلك، يجب أن تختم البضائع وتدرج بيانات الختم في التقرير المصدق. غير أنه، في حال عدم وجود مركبة أو حاوية مرخّصة، يجوز نقل البضائع إلى مركبة أو حاوية غير مرخّصة، شريطة أن تتوفر فيها ضمانات وافية. وفي هذه الحالة، تتولى السلطات الجمركية في البلدان التالية البت فيما إذا كانت هي أيضاً ستسمح بمواصلة نقل تلك البضائع بواسطة تلك المركبة أو الحاوية بموجب بطاقة النقل البري الدولي.
	19- وفي حال وجود خطر محدق يستوجب تفريغ كامل الحمولة أو جزء منها فوراً، يجوز للناقل أن يتخذ هذا الإجراء بمبادرة منه ودون طلب أو انتظار أي إجراء من قبل السلطات المذكورة في البند 17 أعلاه. وعليه بعد ذلك أن يقدم الإثبات على أنه كان مضطراً لاتخاذ ذلك الإجراء حرصاً على سلامة المركبة أو الحاوية أو الشحنة. وحال اتخاذه ما قد تقتضيه الحالة الطارئة من تدابير وقائية، عليه إبلاغ إحدى السلطات المذكورة في البند 17 أعلاه بغية التحقق من الوقائع وفحص الشحنة وختم المركبة أو الحاوية وتحرير التقرير المصدق.
	20- ويظل التقرير المصدق مرفقاً ببطاقة النقل البري الدولي. وإذا لزم الأمر، يمكن لمكاتب الجمارك في البلدان التالية تصوير التقرير المصدّق للاحتفاظ بنسخ منه في ملفاتها.
	21- إضافة إلى الاستمارة النموذجية المرفقة ببطاقة النقل البري الدولي ذاتها، توصي الجمعيات المُقدرة للبطاقة بتزويد الناقلين بنسخ من التقرير المصدق بلغة أو لغات بلدان المرور.
	22- ويبين المرفق 2 كيفية تعبئة التقرير المصدق لبطاقة النقل البري الدولي.
	23- يجوز للسلطات المختصة، بصورة استثنائية، حجز بطاقة النقل البري الدولي، على سبيل المثال، إذا كانت غير صالحة أو لأغراض التحقيق. وفي هذه الحالات، تعاد إلى حامل البطاقة الزاوية المرقمة (الاستمارة) الموجودة على الغلاف الخلفي لبطاقة النقل البري الدولي، والتي يسهل فصلها. وعلى السلطة التي حجزت بطاقة النقل البري الدولي أن تختم الاستمارة وتوقعها.  بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى التفاصيل المتعلقة بهذه السلطة وبالمكان والتاريخ. وفي أول فرصة، ينبغي إعادة بطاقة النقل البري الدولي إلى الجمعية الوطنية المختصة في البلد الذي حُجزت فيه.
	24- في حالة السلع الضخمة أو الثقيلة، يجب أن يحمل غلاف بطاقة النقل البري الدولي وجميع قسائمها ختماً يبين كونها "بضاعة ضخمة أو ثقيلة" بأحرف بارزة بالإنكليزية أو الفرنسية.
	25- يجوز لمتعهد النقل أن يستخدم بطاقتين من بطاقات النقل البري الدولي على نحو متتابع في عملية نقل واحدة في حالات استثنائية، ومنها، على سبيل المثال، إذا كان عدد القسائم في بطاقة واحدة من بطاقات النقل البري الدولي لا يكفي لتنفيذ عملية النقل بالكامل أو بهدف زيادة الحد الأقصى المسموح به لعدد أماكن التحميل والتفريغ. وفي هذه الحالات، يمكن إنهاء أول بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي في مكتب جمارك كما يمكن لنفس المكتب أن يقبل بطاقة جديدة وأن يقبل استخدامها للفترة المتبقية من الرحلة. وبالتالي، يصبح مكتب الجمارك هذا مكتب جمارك المقصد بالنسبة لبطاقة النقل البري الدولي الأولى، ومكتب جمارك المغادرة بالنسبة لبطاقة النقل البري الدولي الثانية. ويجب وضع إشارات في كل بطاقة من بطاقات النقل البري الدولي لتبيان هذا الأمر. ولاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية، لا بد من استخدام بطاقتي النقل البري الدولي لاجتياز الحدود مرة واحدة على الأقل.
	26- تمشياً مع الفقرة 1 من المادة 17 من اتفاقية النقل البري الدولي، يمكن إصدار بطاقة نقل بري دولي منفصلة لكل مركبة برية أو حاوية، حتى لو كانت المركبة جزءاً من مجموعة مركبات تسافر معاً أو كانت عدة حاويات محملة على مركبة برية واحدة. وفي هذه الحالات، ينبغي أن يشير مكتب (مكاتب) الجمارك إلى كلّ أرقام مراجع تلك البطاقات في خانة "للاستعمال الرسمي" وذلك على كلّ القسائم في كلّ بطاقة نقل بري دولي مقبولة. وفيما يتعلق بنقل شحنة مختلطة تضم بضائع عادية وبضائع ضخمة أو ثقيلة، ثمة حاجة إلى بطاقة نقل بري دولي منفصلة لتغطية نقل البضائع العادية (انظر أيضاً الفقرة 24 أعلاه). وينبغي أن تنطبق القاعدة نفسها في حالة مركبة برية جرى تصديرها بوصفها بضاعة لكنها تسير على عجلاتها وتحمل سلعاً عادية أخرى.
	27- إذا جرى تعليق عملية نقل بري دولي وفقاً لأحكام المادة 26 من اتفاقية النقل البري الدولي، ينبغي أن يقوم آخر مكتب جمارك قبل التعليـق بكتابة ما يلزم حيال ذلك في الخانة رقم 5 من الأرومة 2 ذات الصلة من بطاقة النقل البري الدولي.
	28- في ظروف استثنائية، قد لا يكون حامل بطاقة النقل البري الدولي في وضع يمكنه من الاستمرار في عملية نقل بري دولي، على سبيل المثال، إذا كان لا يستطيع دخول بلد مقصد أُبعد منه سابقاً وفقاً للمادة 38. وعلى الرغم من أن عملية النقل البري الدولي لا يمكن أن تبدأ في بلد المقصد، ينبغي في مثل هذه الحالة أن يتصرف مكتب الدخول بوصفه آخر مكتب في بلد المقصد وأن يضمن الإنهاء السليم لعملية النقل البري الدولي بأسرها. وللقيام بذلك، ينبغي لمكتب جمارك الدخول أن ينهي فوراً عملية النقل البري الدولي من خلال المعالجة المتزامنة للقسيمتين رقم 1 ورقم 2، تمشياً مع الفقرتين (أ) و(د) من الفرع ثالثاً - باء أعلاه. كما ينبغي إبلاغ نظام المراقبة الدولية بالبيانات المطلوبة، كما هو منصوص عليه في المرفق 10 من الاتفاقية.
	29- إذا قامت سلطات الجمارك، تمشيا مع المادة 24، بإجراء معاينة لحمولة مركبة برية، أو مجموعة من المركبات أو لحاوية أثناء الرحلة أو في مكتب جمارك عبور، عليها أن تسجل على القسائم وعلى الأرومات المقابلة المستخدمة في بلدها، وعلى القسائم المتبقية في بطاقة النقل البري الدولي، تفاصيل الأختام الجديدة الموضوعة والمعاينات المنفذة.
	30- عندما تحرس المركبات البرية على نفقة الناقل تمشيا مع المادة 23، توصى السلطات الجمركية، بناء على طلب الناقل، بإدراج كلمة "حراسة" في الأرومة رقم 1 من بطاقة النقل البري الدولي في خانة البند 5 "متفرقات" تليها إشارة مختصرة للأسباب التي أدت إلى اشتراط هذه الحراسة.
	31- قد تحدث لأسباب لا تتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية النقل البري الدولي، أن تقرر السلطات المختصة في بلد عدم السماح لنقل البرى الدولى للدخول إلى أراضييها. في حالة حدوث ذلك، تنصح سلطات الجمارك في جمرك دولة الدخول (فى  الطريق) بقوة إلى تطبيق الإجراءات التالية:
	أ- تتم التعبئة،ثم تختم وتُمزق القسيمة رقم 1/2،وتوثق بداية وانتهاء عملية النقل البري الدولي لبلدهم.
	ب- يشار في خانة "للاستخدام الرسمي"فى كل ما تبقى من القسائم رقم 1/2، السبب الدقيق لقرار رفض النقل البرى الدولى. ينبغي الإشارة إلى ما أدى إلى قرار الرفض وكذلك يجب الإشارة لأحكام القانون الوطني أو الدولي الذي يستند هذا القرار إليه؛
	ت-  يشار في الخانة رقم 5 من الأرومة المعنية رقم 1 و 2 "رفض الوصول ".
	ث- عند العوده إلى مكتب جمارك الخروج في الطريق، يجب على سلطات الجمارك الموافقة على التغييرات التي أدخلت على الخانة 6 (البلد / بلاد المقصد) في القسائم المتبقية رقم 1/2 والمضي قدما لفتح بطاقة النقل البرى الدولى لعملية النقل البرى الدولى في أراضي بلدهم.
	32- ينصح حاملى بطاقات النقل البرى الدولى أن يستخدموا الصفحات المتبقية من البطاقة لمتابعة النقل البرى الدولى. في حالة أن يكون عدد الصفحات المتبقية ليست كافية لتنفيذ كل النقل البرى الدولى، يمكن استخدام بطاقة نقل برى دولىُ ثانية. وتمشيا مع نص التعليق على للمادة 28 من الاتفاقية، يجب أن يتم الأنتهاء من الجزء الأول من النقل البرى الدولى وفقا للمادة 27 و 28 من الاتفاقية ويجب أن تكون بطاقة نقل برى دولى جديدة مقبولة من قبل نفس مكتب الجمارك اللذى وثق إنهاء العملية النقل البرى الدولى السابقة والمستخدمة للفترة المتبقية من النقل البرى الدولى. يجب أن يتم تسجيل هذه الحقائق في بطاقة النقل البرى الدولى تسجيلاً  صحيحاً.
	33- ينصح حاملى بطاقات النقل البرى الدولى (أو من يمثلهم) إلى تحديد النوع الدقيق من بطاقات النقل البرى الدولى (4، 6، 14 أو 20 صفحة)، والذي يتوافق مع أفضل متطلبات النقل البرى الدولى المحدد  النقل البرى الدولى اللذى سيتم فيه فتح بطاقة النقل البرى الدولى.
	34- ينصح حاملى بطاقات النقل البرى الدولى (أو من يمثلهم) بملئ ما يمكن من القسائم، إن لم يكن كلها، من بطاقات النقل البرى الدولى و تأريخ وتوقيع الخانات 14 و 15، وفقا للقاعدة 12 من "قواعد استخدام بطاقات النقل البرى الدولى ".
	35- في مكتب الجمارك الأخير من بلد المغادرة، يجب على الجمارك تأريخ وتوقيع الخانه 17 فى جميع القسائم التي سُبق مِلؤُها من قبل حامل البطاقة (أو من يمثله)، وفقا للقاعدة 7 من "قواعد استخدام بطاقات النقل البرى الدولى ".
	36- أي قسيمة متبقية في بطاقة النقل البرى الدولى لم يسبق مِلؤُها من قبل صاحب البطاقة(أو من يمثله)، يجب على الجمارك إلغائها، وذلك على مسؤلية حامل بطاقة النقل البرى الدولى لعدم حصوله على عدد كاف من القسائم الموقعة و المؤرخه ختم التاريخ في بطاقة النقل البرى الدولى لاستكمال عملية النقل البرى الدولى.
	}الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/5، و الفقرة 37 من الوثيقة ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105 {
	رقم الخانة ووصفها
	الجهة التي تقوم بتعبئتها
	بيانات/معلومات يتعين ذكرها
	الصفحة 1 من الغلاف
	تاريخ انتهاء الصلاحية (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، الذي لا يجوز بعده تقديم البطاقة من أجل قبولها لدى مكتب جمارك المغادرة. وبشرط قبولها لدى مكتب جمارك المغادرة في تاريخ انتهاء الصلاحية أو قبله، تظل البطاقة صالحة حتى نهاية عملية النقل البري الدولي في مكتب جمارك المقصد. [ملاحظة: لا يُسمح بأية تصويبات في هذه الخانة.]
	1- صالحة لقبول البضائع لدى مكتب جمارك المغادرة حتى تاريخ ... 
	الجمعية
	اسم جهة الإصدار الوطنية.
	2- جهة الإصدار
	المنظمة الدولية أو الجمعية
	3- حامل البطاقة
	الجمعية
	رقم تعريف حامل البطاقة واسمه وعنوانه وبلده. يسند رقم تعريف خاص وفريد لحامل البطاقة من جانب الجمعية الضامنة (بالتعاون مع المنظمة الدولية التي تنتسب لها الجمعية) وفقاً للشكل الموحد التالي:
	"AAA/BBB/XX...X"،
	 حيث يمثل "AAA" رمزاً ثلاثي الحروف للبلد الذي صدر فيه التصريح لمستعمل بطاقات النقل البري الدولي تمشياً مع نظام التصنيف المعتمد في المنظمة العالمية للتوحيد القياسي (إيزو). وتُنشر بانتظام قائمة كاملة برموز البلدان للدول الأطراف في اتفاقية النقل البري الدولي كمرفق بجداول أعمال اللجنة الإدارية وتقاريرها الرسمية؛
	 وحيث يمثل"BBB" رمزاً ثلاثي الأرقام للجمعية الوطنية التي صرح من خلالها لحامل بطاقة النقل البري الدولي باستخدامها، تمشياً مع نظام التصنيف الذي أنشأته المنظمة الدولية ذات الصلة التي تنتمي إليها الجمعية، بما يوفر تعريفاً لا لبس فيه لكل رابطة وطنية. وتُنشر بانتظام قائمة كاملة برموز الجمعيات الوطنية كمرفق بجداول أعمال اللجنة الإدارية وتقاريرها الرسمية؛
	 وحيث يمثل "XX...X" أعداداً متتالية (أقصاها 10 أرقام) تُعرِّف الشخص المصرح له باستخدام بطاقة نقل بري دولي عملاً بأحكام المرفق 9، الجزء الثاني من اتفاقية النقل البري الدولي. ومتى صدر رقم التعريف لا يجوز استخدامه مرة أخرى 
	حتى وإذا لم يعد الشخص الذي أُسند له هذا الرقم حاملاً لبطاقة نقل بري دولي.
	4- توقيع الموظف الرسمي المفوض لجهة الإصدار وختم الجهة
	الجمعية
	ختم وتوقيع الجمعية المُصدرة.
	5- توقيع أمين المنظمة الدولية
	المنظمة الدولية
	توقيع (ختم) أمين المنظمة الدولية.
	بلد (بلدان) (الاسم أو الرمز) حيث يبدأ النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع.
	6- بلد/بلدان المغادرة
	حامل البطاقة
	بلد (بلدان) (الاسم أو الرمز) حيث ينتهي النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع.
	7- بلد/بلدان المقصد
	حامل البطاقة
	8- رقم/أرقام تسجيل الناقلة/الناقلات
	حامل البطاقة
	رقم أو أرقام تسجيل المركبة (المركبات) البرية ولا يقتصر ذلك على المركبة البرية ذات المحرك (مثل الوحدات القاطرة)، بل تشمل أيضاً العربة المقطورة أو شبه المقطورة المقترنة بها. وعندما لا تنص التشريعات الوطنية على تسجيل المقطورات وأشباه المقطورات، يُبيّن رقمها أو رقم صنعها بدلاً من رقم تسجيلها.
	9- شهادة/شهادات قبول الناقلة/الناقلات البرية (رقمها وتاريخها)
	حامل البطاقة
	رقم وتاريخ إصدار (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (ثلاث أرقام) شهادة (شهادات) الموافقة على البطاقة.
	10- رقم/أرقام تعريف الحاوية/الحاويات
	حامل البطاقة
	رقم (أرقام) الحاوية (الحاويات)، حيثما ينطبق ذلك.
	11- الملاحظات
	الجمعية أو حامل البطاقة
	ملاحظات مختلفة، مثل كتابة عبارة "بضائع ثقيلة أو ضخمة".
	12- توقيع حامل البطاقة
	حامل البطاقة
	توقيع حامل البطاقة أو ممثله، للمصادقة على صحة المعلومات الواردة في الخانات 6-11 في الصفحة 1 من الغلاف. 
	رقم الخانة ووصفها
	الجهة التي تقوم بتعبئتها
	بيانات/معلومات يتعين ذكرها
	القسيمة رقم 1 (بيضاء)
	1- رقم بطاقة النقل البري الدولي
	المنظمة الدولية
	الرقم المرجعي لبطاقة النقل البري الدولي.
	2- مكتب/مكاتب جمارك المغادرة
	حامل البطاقة
	إذا اقتضى الأمر، اسم ومكان المكتب (المكاتب) حيث يبدأ النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع. يمكن لعدد مكاتب المغادرة أن يتراوح من 1 إلى 3 بحسب عدد مكاتب المقصد (البند 12 أدناه). ويجب ألا يتعدى العدد الإجمالي لمكاتب جمارك المغادرة أو المقصد أربعة مكاتب.
	3- اسم المنظمة الدولية
	المنظمة الدولية
	اسم و/أو شعار المنظمة الدولية
	 للاستخدام الرسمي
	سلطة جمارك
	أي معلومات لتسهيل الرقابة الجمركية، مثل رقم وثيقة الجمارك السابقة، واسم مكتب الجمارك الذي يجب أن تعاد إليه القسيمة رقم 2 الخ، والعنوان الكامل لهذا المكتب.
	4- حامل البطاقة (رقم الهوية والاسـم والعنوان والبلد)
	حامل البطاقة
	رقم تعريف حامل البطاقة واسمه وعنوانه وبلده. للاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الخانة 3 من الصفحة 1 من الغلاف.
	5- بلد/بلدان المغادرة
	حامل البطاقة
	البلد (البلدان) (الاسم أو الرمز) حيث يبدأ النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع.
	6- بلد/بلدان المقصد
	حامل البطاقة
	بلد (بلدان) (الاسم أو الرمز) حيث ينتهي النقل البري الدولي لشحنة أو شحنة جزئية من البضائع.
	7- رقم/أرقام تسجيل الناقلة/الناقلات البرية
	حامل البطاقة
	رقم أو أرقام تسجيل المركبة (المركبات) البرية، ولا يقتصر ذلك على المركبة البرية ذات المحرك (مثل الوحدات القاطرة)، بل يشمل أيضاً العربة المقطورة أو شبه المقطورة المقترنة بها. وعندما لا تنص التشريعات الوطنية على تسجيل المقطورات وأشباه المقطورات، يبيّن رقمها أو رقم صنعها بدلاً من رقم تسجيلها.
	8- الوثائق المرفقة ببيان البضائع
	حامل البطاقة
	وفقاً للقاعدتين رقم 10(ج) أو رقم 11 من قواعد استعمال بطاقة النقل البري الدولي، يمكن إرفاق وثائق إضافية ببطاقة النقل البري الدولي. وفي هذه الحالة، ينبغي لمكتب جمارك المغادرة ضمها إلى بطاقة النقل البري الدولي بواسطة دباسات أو غيرها من الأجهزة وبختمها بطريقة من شأن إزالتها أن تترك آثاراً واضحة على البطاقة. ولتجنب استبدال الوثائق، ينبغي أن يختم مكتب المغادرة كل صفحة من الوثائق المرفقة. وينبغي أن تكون الوثائق مشبوكة بالغلاف (أو الورقة الصفراء) وبكل قسيمة من بطاقة النقل البري الدولي. 
	يتعين الإشارة إلى تفاصيل هذه الوثائق في الخانة 8.
	9- أ)  مقصورة/مقصورات التحميل أو الحاوية/الحاويات
	حامل البطاقة
	أ) رقم (أرقام) تعريف مقصورة (مقصورات) التحميل أو الحاوية (الحاويات) (عند الاقتضاء).
	    ب)  علامات الطرود أو المواد وأرقامها
	ب) علامات تعريف الطرود أو المواد وأرقامها.
	10- عـدد الـطرود أو المـواد ونوعها؛ وصف البضائع
	حامل البطاقة
	عدد الطرود أو المواد ونوعها؛ ووصف البضائع. ينبغي أن يتضمن وصف السلع اسمها التجاري (أجهزة تلفزيون، أجهزة فيديو، أقراص مدمجة، الخ) ويجب أن يتيح التعرف عليها بشكل واضح لأغراض جمركية. لا تُقبل الأوصاف العامة، مثل إلكترونيات أو أجهزة منزلية أو ملابس أو لوازم داخلية، كوصف للبضائع. الإضافة إلى ذلك، يجب الإشارة إلى عدد الطرود ذات الصلة بكل وصف من أوصاف البضاعة في بيان البضائع. وفيما يتعلق بالبضائع الضخمة، يجب التصريح بكمية البضائع. وينطبق ذلك على السوائل.
	11- الوزن الإجمالي بالكيلوغرام
	حامل البطاقة
	الوزن الإجمالي بالكيلوغرام.
	ملاحظات عامة تتعلق بالخانات 9-11 من بيان البضائع
	عندما تشمل بطاقة النقل البري الدولي مجموعة من المركبات أو عدة حاويات، تدرج محتويات كل مركبة أو كل حاوية بشكل منفصل في بيان البضائع. ويسبق هذه  البيانات رقم تسجيل المركبة أو رقم الحاوية (البند 9 من بيان البضائع) وبالمثل، إذا كان ثمة أكثر من مكتب جمارك في بلد المغادرة أو المقصد، فإن البيانات المتعلقة بالبضائع التي تجري مراقبتها أو التي يفترض مراقبتها في كل مكتب جمارك تكتب منفصلة عن بعضها البعض في بيان البضائع.
	12- مجموع عدد الطرود المسجلة في بيان البضائع ومقصدها: مكتب (مكاتب) الجمارك
	حامل البطاقة
	عدد الطرود المعدة للتسليم في كل مكتب جمارك من مكاتب المقصد، والعدد الإجمالي للطرود والأسماء وأماكن المكاتب المعنية إذا اقتضى الأمر. يمكن لعدد مكاتب المقصد أن يتراوح من 1 إلى 3 بحسـب عدد مكاتب المغادرة (البند 2 أعلاه). يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي لمكاتب جمارك المغادرة والمقصد أربعة مكاتب.
	13- أقر بأن البيانات الواردة في البنود 1-12 أعلاه صحيحة وكاملة
	حامل البطاقة
	المكان والتاريخ (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام)) فضلاً عن توقيع حامل البطاقة أو وكيله. وبتعبئة هذه الخانة، يتحمل حامل البطاقة مسؤولية صحة المعلومات المسجلة في البطاقة. وينبغي إدراج هذه المدخلات في جميع قسائم البطاقة.
	14- المكان والتاريخ
	حامل البطاقة
	15- توقيع حامل البطاقة أو وكيله
	حامل البطاقة
	16- الأختام أو علامات التعريف المستخدمة (الرقم، التعريف)
	مكتب جمارك المغادرة
	رقم وتفاصيل تعريف الأختام أو علامات التعريف المستخدمة. ينبغي أن يشير مكتب جمارك المغادرة إلى هذه المعلومات على جميع القسائم المتبقية.
	17- توقيع موظف مكتـب جمارك المغـادرة وختم التاريخ
	مكتب جمارك المغادرة
	التاريخ (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، وختم وتوقيع المسؤول المختص في مكتب جمارك المغادرة. 
	في آخر مكتب من مكاتب جمارك المغادرة، على موظف الجمارك أن يوقع ويضع ختم التاريخ على البند 17 أسفل بيان البضائع على جميع القسائم المتبقية.
	18- شهادة البضائع الخاضعة لمراقبة مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر)
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	اسم مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر، وموقعه إذا لزم الأمر.
	19- الأختام أو علامات التعريف الـتي وجدت سليمة
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	ينبغي إدراج علامة "X" في الخانة الملائمة إذا وُجدت الأختام أو علامات التعريف الأخرى سليمة في بداية عملية النقل البري الدولي. ولا يعبئ مكتب جمارك المغادرة الأول هذه الخانة.
	20- الوقت المسوح به للعبور
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	عند الاقتضاء، يجب تحديد مهلة للعبور (موعد نهائي - تاريخ وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام) والوقت - عند اللزوم) ينبغي خلالها تقديم بطاقة النقل البري الدولي والمركبة البرية أو مجموعة المركبات أو الحاوية إلى مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتب جمارك المقصد.
	21- جـرى التسجيـل في مكتب الجمارك في ـــــ تحت رقم ــــ
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	تفاصيل التعريف لمكتب جمارك المغادرة أو الدخول العابر يليها رقم التسجيل المسند إلى عملية النقل البري  الدولي في الدفتر الجمركي.
	22- متفرقات (خط السير المحدد، مكتب الجمارك الذي يجب إبراز الشحنة فيه، الخ.)
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	متفرقات، مثل اسم مكتب الدخول العابر أو مكتب المقصد الذي يجب أن تقدم فيه البضائع وعند الاقتضاء موقع هذا المكتب. وعند الضرورة، يمكن الإشارة هنا إلى المسار المحدد، وفقاً للوائح الوطنية.
	23- توقيع موظف الجمارك وختم التاريخ في مكتب الجمارك
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	التاريخ (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، وختم وتوقيع المسؤول المختص في مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر.
	رقم الخانة ووصفها
	الجهة التي تقوم بتعبئتها
	بيانات/معلومات يتعين ذكرها
	الأرومة (الإيصال) رقم 1
	1- قبلها مكتب الجمارك في
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	تفاصيل التعريف الخاصة بمكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر.
	2- تحت رقم ــــ
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	رقم التسجيل المسند إلى عملية النقل البري  الدولي في الدفتر الجمركي.
	3- الأختام أو علامات التعريف المستخدمة
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	عند الاقتضاء، رقم وتفاصيل تعريف الأختام أو علامات التعريف المستخدمة.
	4- الأختام أو علامات التعريـف التي وجدت سليمة
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	ينبغي إدراج علامة "X" في الخانة الملائمة إذا وُجدت الأختام أو علامات التعريف الأخرى سليمة في بداية عملية النقل البري الدولي. ولا يعبئ مكتب جمارك المغادرة الأول هذه الخانة.
	5- متفرقات (خط السير المحدد، مكتب الجمارك الذي يجب إبراز الشحنة فيه، الخ.)
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	متفرقات، مثل اسم مكتب الدخول العابر أو مكتب المقصد الذي يجب أن تقدم فيه البضائع وموقع هذا المكتب عند الاقتضاء. ويجوز عند الضرورة الإشارة هنا إلى المسار المحدد.
	6- توقيع موظف الجمارك وختم التاريخ في مكتب الجمارك
	مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر
	التاريخ (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، وختم وتوقيع المسؤول المختص في مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر.
	رقم الخانة ووصفها
	الجهة التي تقوم بتعبئتها
	بيانات/معلومات يتعين ذكرها
	الأرومة (الإيصال) رقم 2 (خضراء)
	تكون الخانات 1-32 من القسيمة 2 مماثلة لتعبئة الخانات المقابلة في القسيمة رقم 1. وكقاعدة عامة، ينبغي أن تتماثل التفاصيل الواردة في الخانات 1-23 من القسيمة رقم 2 مع التفاصيل المقابلة في القسيمة رقم 1 التي تسبقها (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الباب ثانياً).
	24- شهادة إنهاء عملية النقل البري الدولي (مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتب جمارك المقصد)
	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتب جمارك المقصد
	تفاصيل التعريف الخاصة بمكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر.
	25- الأختام أو علامات التعريف التي وجدت سليمة
	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتب جمارك المقصد
	ينبغي إدراج علامة "X" في الخانة الملائمة إذا وُجدت الأختام أو علامات التعريف الأخرى سليمة. 
	26- عدد الطرود المفرج عنها
	مكتب جمارك المقصد
	عدد الطرود التي تم تفريغها(). لا تقوم بتعبئتها إلا مكاتب جمارك المقصد وليس مكاتب الخروج العابر().
	27- التحفظات
	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتب جمارك المقصد
	ينبغي ألا تُملأ هذه الخانة إلا في حالات الكشف عن مخالفات أو حوادث أو عوارض فيما يتصل بالنقل البري الدولي. وفي هذه الحالات، ينبغي إدراج رمز R"" يليه وصف واضح لأي تحفظ. ينبغي ألا تصدق سلطات الجمارك على انتهاء عمليات النقل البري الدولي التي وضعت بشأنها تحفظات عامة غير محددة، دون إعطاء الأسباب.
	28- توقيع موظف الجمارك وختم التاريخ في مكتب الجمارك
	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتب جمارك المقصد
	التاريخ (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، وختم وتوقيع المسؤول المختص في مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر.
	رقم الخانة ووصفها
	الجهة التي تقوم بتعبئتها
	بيانات/معلومات يتعين ذكرها
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	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتـب جمارك المقصد
	تفاصيل التعريف الخاصة بمكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر.
	2- الأختام أو علامات التعريف الـتي وجدت سليمة
	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتـب جمارك المقصد
	ينبغي إدراج علامة "X" في الخانة الملائمة إذا وُجدت الأختام أو علامات التعريف الأخرى سليمة.
	3- عدد الطرود المفرج عنها (كما هو موضح في بيان البضائع)
	مكتب جمارك المقصد
	عـدد الطـرود التي لم يتم تفريغها(16). لا تقوم بتعبئتها إلا مكاتب جمارك المقصد وليس مكاتب الخروج العابر(17).
	4- الأختام الجديدة
	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتـب جمارك المقصد
	عند الاقتضاء، رقم وتفاصيل تعريف الأختام أو علامات التعريف المستخدمة.
	5- التحفظات
	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتـب جمارك المقصد
	ينبغي ألا تُملأ هذه الخانة، مثلها مثل البند 27 من القسيمة رقم 2،  إلا في حالات الكشف عن مخالفات أو حوادث أو عوارض فيما يتصل بالنقل البري الدولي. وفي هذه الحالات، ينبغي إدراج رمز R"" يليه وصف واضح لأي تحفظ. ينبغي ألا تصدق السّلطات الجمركيّة على انتهاء عمليات النقل البري الدولي التي وضعت بشأنها تحفظات عامة غير محددة، دون إعطاء الأسباب.
	6- توقيع موظف الجمارك وختم التاريخ في مكتب الجمارك
	مكتب جمارك الخروج العابر أو مكتـب جمارك المقصد
	التاريخ (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، وختم وتوقيع المسؤول المختص في مكتب جمارك المغادرة أو مكتب جمارك الدخول العابر.
	رقم الخانة عنوانها
	بيانات/معلومات يتعين ذكرها
	1- مكتب/مكاتب جمارك المغادرة
	اسم مكتب (مكاتب) جمارك المغادرة وموقعها، كما يظهر في الخانة 2 من القسيمتين رقم 1 ورقم 2 1 ورقم 2.
	2- بطاقة النقل البري الدولي رقم
	الرقم المرجعي للبطاقة.
	3- اسم المنظمة الدولية
	اسم و/أو شعار المنظمة الدولية.
	4- رقم/أرقام تسجيل المركبة/المركبات، رقم/ أرقام تعريف الحاوية/الحاويات
	رقم/أرقام تسجيل الناقلة/الناقلات البرية رقم/أرقام تعريف الحاوية/الحاويات، عند الاقتضاء.
	5- حامل البطاقة (رقم الهوية والاسم والعنوان والبلد)
	رقم تعريف حامل البطاقة واسمه وعنوانه وبلده للاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الخانة 3 من الصفحة 1 من الغلاف.
	6- خاتم الجمارك
	حالة أختام الجمارك. ينبغي إدراج علامة X"" في الخانة الملائمة: في الخانة اليسرى إذا كانت الأختام سليمة؛ وفي الخانة اليمنى إذا كانت الأختام غير سليمة.
	  سليم
	  غير سليم
	7- مقصورة/مقصورات الشحنة/الشحنات أو حاويتها/حاوياتها
	حالة مقصورة/مقصورات التحميل أو الحاوية/الحاويات. ينبغي إدراج علامة X"" في الخانة الملائمة: في الخانة اليسرى إذا كانت مقصورة (حاوية) الشحنة سليمة؛ وفي الخانة اليمنى إذا كانت مقصورة (حاوية) الشحنة غير سليمة.
	  سليمة 
	  غير سليمة
	8- الملاحظات
	ملاحظات/استنتاجات، إن وجدت
	9- لا يبدو أن ثمة أية سلع ناقصة
	يجب إتمام تعبئة  الخانة بإدراج علامة X"" في الخانة اليسرى، إذا كانت ليس ثمة أي سلع ناقصة. وفي الحالة الأخيرة، يجب إتمام الخانات من 10 إلى 13 بما يبين البضائع المفقودة أو التالفة.
	السلع المحددة في البنود من 10 إلى 13 مفقودة(M)  أو تالفة(D)  على النحو المبين في العمود 12
	10- (أ)  مقصورة/مقصورات الشحنة/الشحنات أو الحاوية/الحاويات
	(أ) رقم (أرقام) مقصورة (مقصورات) الشحنة/الشحنات أو حاويتها/حاوياتها (حيثما ينطبق ذلك)؛
	(ب) علامات الطرود أو المواد وأرقامها.
	     (ب)  علامات الطرود أو المواد وأرقامها
	11- عدد الطرود أو المواد ونوعها؛ وصف البضائع
	التفاصيل كما تظهر في الخانة 10 من القسيمتين رقم 1 ورقم 2.
	12- مفقودة أو تالفة
	M - مفقودة ، D - تالفة.
	13- ملاحظات (يرجى إعطاء تفاصيل الكميات المفقودة أو التالفة)
	ملاحظات (يرجى إعطاء تفاصيل الكميات المفقودة أو التالفة).
	14- تاريخ الحادثة ومكان وقوعها وملابساتها
	تاريخ الحادثة (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، ومكان وقوعها ووصف ملابساتها.
	15- التدابير المتخذة لتمكين عملية النقل البري الدولي من المواصلة
	ينبغي إدراج علامة X"" في الخانة الملائمة، وعند الاقتضاء، ينبغي استكمال البنود الأخرى.
	  وضع أختام جديدة.
	  عددها.
	  وصفها
	  تحويل الحمولة (انظر البند 16 أدناه) 
	  تدابير أخرى
	16- في حال تحويل البضائع، يرجى وصف المركبة/المركبات الحاوية/الحاويات المستخدمة بديلاً
	(أ) رقم تسجيل المركبة. إذا رخص للمركبة بإجراء نقل بري دولي، ينبغي وضع علامة "X" في الخانة اليسرى، وإلا أُدخلت علامة X"" في الخانة اليمنى. وعند الاقتضاء، ينبغي إدراج رقم شهادة الترخيص ورقم وتفاصيل الأختام الموضوعة.
	(أ) المركبة
	رقم تسجيلها، تمت الموافقة عليها (نعم، لا) رقم شهادة الموافقة، ورقم الأختام الموضوعة وتفاصيلها
	(ب) الحاوية 
	رقم التعريف
	(ب)  رقم (أرقام) تعريف الحاوية (الحاويات). إذا رخص للمركبة بإجراء نقل بري دولي، ينبغي وضع علامة "X" في الخانة اليسرى، وإلا أُدخلت علامة X"" في الخانة اليمنى. وعند الاقتضاء، ينبغي إدراج عدد الأختام الموضوعة وتفاصيلها.
	17- السلطة التي وضعت هذا التقرير المصدق
	اسم/عنوان/وبيانات السلطة التي استكملت التقرير المصدق؛ المكان والتاريخ (وفقاً للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، الختم والتوقيع.
	المكان/التاريخ/الخاتم/ التوقيع
	18- إقرار مكتب الجمارك التالي الذي وصلت إليه واسطة النقل البري الدولي
	تاريخ وصول واسطة النقل البري الدولي إلى مكتب الجمارك التالي (وفقا للشكل التالي: اليوم (رقمان)/الشهر (رقمان)/السنة (أربعة أرقام))، وختم المكتب وتوقيعه. 
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