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 اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  
  
  
  

   في المشرق العربيالوسائط للبضائع متعدد الدولي  النقلية اتفاقمشروع
  

  ديباجة
  

  ية،االتفاق ههذإن األطراف الداخلة في 
  

 يحدد األطر التنظيمية في المنطقةمتعدد الوسائط الدولي إدراكاً منها ألهمية وجود نظام موحد للنقل   
   ،متعدد الوسائطالالدولي عمليات النقل وتنظم حكم توالقانونية التي 

  
   ، أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية لخدمات النقلظام في تحقيقوتأكيداً منها على دور هذا الن  

  
 في بالتاليتفعيل حركة التبادل التجاري إقليمياً ودولياً و في وتأكيداً منها أيضاً على أهمية هذا النظام  

  ، في المنطقةتحقيق التكامل االقتصادي 
  

 :قد اتفقت على ما يلي  
  

  أحكام تمهيدية  -أوالً
  

  األولىالمادة 
  يةاسم االتفاق

  
  ."لوسائط للبضائع في المشرق العربي امتعدد النقل الدولي يةاتفاق "يةتفاقاال ه هذسمىت  

  
  المادة الثانية

 ريفاتع
  

فيما يلي ما لم  المعاني المخصصة لها ية االتفاقه والعبارات التالية حيثما وردت في هذللمفرداتيكون   
  .تدل القرينة على غير ذلك
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  قيةاالتفا
  

  . النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في المشرق العربييةاتفاق 
  

  الجهة المختصة
  

أو الهيئة المعنية بالنقل  أخرى  معنيةأو أي وزارةوزارة النقل أو المواصالت مجلس الوزراء أو  
  .ية االتفاق الداخلة في هذه أي من األطرافلدىالدولي متعدد الوسائط 

 
  ةرئيس الجهة المختص

  
رئيس الجهة أو  آخر  معنيأو أي وزيروزير النقل أو المواصالت رئيس مجلس الوزراء أو  
  .ية االتفاقه في هذ الداخلة أي من األطرافلدى بالنقل الدولي متعدد الوسائط المختصة

  
  الشخص

  
  .اعتباريأي شخص طبيعي أو  

  
  وسيلة النقل

  
مركب المالحة النهرية، والماعونة، والسفينة، و، القطارو،  أنواعهابجميع )الشاحنة(سيارة الشحن  

  .الطائرة، وغيرهاو
  

  واسطة النقل
  

  .األنابيب وغيرهاوالجو، والممرات المائية الداخلية، والسكك الحديدية، و، ةق البريوالطرالبحر،  
  

  النقل الدولي متعدد الوسائط
 

حد ووثيقة نقل واحدة وبواسطة شخص  أكثر من واسطة نقل بعقد نقل واباستخدامعملية نقل البضاعة  
  . في بلد آخرحتى تسليمها للمرسل إليه في بلد ما بضاعة من نقطة استالم ال) متعهد النقل(ول واحد مسؤ

  
  الشاحن

  
مع متعهد النقل خطياً متعدد الوسائط باسمه أو من ينوب عنه الدولي الشخص الذي يبرم عقد النقل  

   .الدولي متعدد الوسائط
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  )متعهد النقل(د النقل الدولي متعدد الوسائط متعه
  

م عقد النقل ابرله حق إ والذي ية االتفاقه المختصة وفقاً ألحكام هذالجهةالشخص المرخص له من  
 عقود أخرى من إبرامويمكن لهذا الشخص   .مع الشاحن خطياًمتعدد الوسائط أو من ينوب عنه الالدولي 
  . جزء منهاأي أو كل وسائط النقل المستخدمة لنقل البضاعة في خرينآ) هدي نقلعمت(ناقلين مع الباطن 

  
  المرسل إليه

  
 استالم البضاعة من متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط أو من ينوب عنه في الشخص الذي له الحق 
  .خطياً

  
  النقل الدولي للبضائع

  
  .أو عبرهانقل البضائع من داخل الدولة إلى خارجها أو بالعكس  

  

  )وثيقة النقل(ولي متعدد الوسائط ثيقة النقل الدو
  

بموجب عقد النقل الدولي متعدد الوسائط، ويعتبر عن متعهد النقل أو الطرف المنفذ مستند يصدر   
هذه  و. ليم البضائع بالحالة المبينة فيه، وتسإثباتا على تسلم متعهد النقل للبضائع ودليال على شروط العقد

 حينئذ تعرفلكتروني إبواسطة اتصال  تصدرلكترونية إقة غير إلكترونية، أو وثيقة  إما تكون وثيالوثيقة
، ويذكر هذا النوع في العقد إن ، وهي نوعان قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول)لكترونيسجل النقل اإلب(

  ."أصلي"ويكتب على الوثيقة كلمة وجد، 
  

  )لتداوللوثيقة النقل القابلة (اول للتد ة القابلالوسائطمتعدد الدولي  النقل وثيقة
  

  وبالتالي يمكن تحويله " لحامله"أو " ألمر شخص" يكون يذ الالوسائطمتعدد الدولي النقل مستند   
  .الستالم البضاعة) مرسل إليه(ألي شخص آخر إما عن طريق التظهير أو بدون تظهير 

  
  ؛رتظهياليمكن تحويله عن طريق ف ، ألمر شخص المستندإذا كان  -  

  
  يمكن تحويله دون تظهير؛ف ،لحاملهالمستند إذا كان   -  

  
 ويشار إلى عدد النسخ األصلية في  فيجب أن ترقم،عدة نسخ أصليةبإذا كان إصدار المستند   -  

  ؛المستند
  

  ).نسخة غير قابلة للتداول(يجب أن تحمل مالحظة ف ، أصلية للمستند نسخ أخرىأصدرتإذا   -  
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  )وثيقة النقل غير القابلة للتداول (للتداول ةبلا غير القالوسائطمتعدد الدولي  النقل وثيقة
  

 فيهيحدد ، والوسائطمتعدد الدولي النقل عقد بموجب أو الطرف المنفذ عن متعهد النقل يصدر مستند   
  . وليس ألمرفقطللمرسل إليه اسم واحد 

  
  )عقد النقل(عقد النقل الدولي متعدد الوسائط 

  
 بنقل  بموجبه يلتزم متعهد النقل،خطياً لشاحن ومتعهد النقل أو من ينوب عن كل منهماعقد مبرم بين ا  

  .ذكر فيه نوع وثيقة النقل وُي،الشروط المتفق عليهاوفق البضاعة مقابل األجور و
  

  البضاعة
  

 وتكون ،من أي نوعومواد ما يتعهد متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع   
يمكن أن و . تستخدم في تحزيم أو تعبئة البضاعةأخرى و أي طريقة  أ،وحدات نمطية كالحاوياتي صورة ف

السائبة غير المعبأة ضمن أغلفة المواد  والسوائل والمواد المسالة و الحيوانات والمواشي أيضاًتشمل البضاعة
  .كاإلسمنت والفوسفات والحبوب

  
  البضاعة الخطرة

  
  . األمم المتحدةالمعتمد من ِقبلاً للتعريف البضاعة الخطرة وفق  

  
  الطرف المنفذ

  
 ذلك ما دامأي شخص غير متعهد النقل يتولى فعلياً أياً من مسؤوليات متعهد النقل بمقتضى عقد النقل   

نفذ بحرياً أو برياً م الفالطر يكونويمكن أن الشخص يتصرف بناًء على طلب متعهد النقل أو تحت إشرافه، 
   .أو جوياً

  
  الطرف المنفذ البحري

  
 وصول البضاعة إلى بين  الممتدةالشخص الذي يؤدي أياً من مسؤوليات متعهد النقل أثناء الفترة  

  .إلى ميناء التفريغ من على السفينةووصولها ميناء التحميل على السفينة 
  

  البريالطرف المنفذ 
  

بالطرق أو السكك  براًالبضاعة ة نقل فترأثناء  من مسؤوليات متعهد النقل اًالشخص الذي يؤدي أي  
 البحرية أو مغادرتها لموانئ التفريغبعد  أو الجوية وأ البحرية  التحميلموانئإلى قبل وصولها الحديدية 
 .الجوية
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  الطرف المنفذ الجوي
  

 إلى  وصولهاذ من جواًالبضاعة نقلفترة أثناء  من مسؤوليات متعهد النقل اًالشخص الذي يؤدي أي  
  . للتفريغميناء الجويالإلى حتى وصولها تحميل على الوسيلة الجوية لل) المطار(ناء الجوي المي
  
  ترخيصال
  

   .هذه االتفاقية من السابعةللمادة  طبقاً الوسائطمتعدد الدولي  متعهد النقل ترخيص  
  

  التسليم
  

أو وضعها  ينوب عنهأو من مرسل إليه لل البضاعة تسليم :في حالة وثيقة النقل القابلة للتداول  -  
  ل األصلية؛وثيقة النقحوزته تكون في   آخر أو أي شخصالمرسل إليهتحت تصرف 

  
أو  ينوب عنهأو من مرسل إليه للتسليم البضاعة : ة للتداوللفي حالة وثيقة النقل غير القاب  -  

تسلمها نيابة ب  مفوض من المرسل إليه آخر أو أي شخصالمرسل إليهوضعها تحت تصرف 
  .حوزته وثيقة النقل األصليةفي كون توعنه 

  
 اإللكتروني االتصال

 
 بوسيلة أو رقمية أو بصرية أو إلكترونية بوسيلة المخزنة أو المتلقاة أو المرسلة أو المنشأة المعلومات  

  .اًالحق إليها بالرجوع استخدامها يمكن بحيث المعلومات تيسر الوصول إلى ةبهمشا
 

  المادة الثالثة
  يةاالتفاقق نطاق تطبي

  
جميع  على ، على غير ذلكالتي أبرمت عقد النقلتفق األطراف ت ما لم ،ية االتفاقهحكام هذأطبق ت  -١

لبضاعة هد النقل لمتعإذا كان مكان تسلم  ية الداخلة في االتفاقاألطرافلدى  الوسائط متعددالنقل الدولي عقود 
إذا ، أو ية االتفاقه في هذ الداخلة األطرافلدى أحدمرسل إليه أو من ينوب عنه  تسليم البضاعة لل مكانأو

 .ا على تطبيقهالمبرمة لعقد النقل األطراف اتفقت
  
الصلة، التي الدولية األخرى ذات  الصكوك  أي منمع بما ال يتعارض ية االتفاقهتطبق أحكام هذ  -٢

إليها أي هذه االتفاقيةبدالً من أحكام  االلتزام بأحكامها  وارتأىية في االتفاق داخل طرفيكون قد انضم.  
  
  الرابعةالمادة 

  ومفعولها اإللكترونية االتصاالت استخدام
  
عن طريق  ،ية االتفاقههذ بمقتضى النقل، وثيقة في وروده يتعين محتوى أي إرسال أو تسجيل يجوز  -١

 واستخدامه إللكترونيا النقل سجل إصدار يجري أن شرط ، العاديةالنقل وثيقة من بدال اإللكترونية االتصاالت
  .والشاحن متعهد النقل من ضمنية أو صريحة بموافقة الحقاً
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  العاديةالنقل وثيقة صدارإل  ذاته مفعولال إحالته أو به التحكم أو اإللكتروني النقل سجل إلصدار يكون  -٢
  .اإحالته أو احيازته أو
  

  الخامسةالمادة 
  للتداول ابلةالق اإللكترونية النقل سجالت استخدام إجراءات

  
  : تنص علىإلجراءات للتداول القابل اإللكتروني النقل سجل استخدام يخضع أن يجب  -١
  

  ؛معين حائز إلى  وإحالتهالسجل ذلكإصدار  أسلوب  )أ(  
 

  بسالمته؛ يحتفظ للتداول القابل اإللكتروني النقل سجل أن على تأكيد  )ب(  
  

  الحائز؛ وه أنهمن التثبت من  حائزال تمكين يفيةك  )ج(  
  

 القابل اإللكتروني النقل سجل أن أو تم، قد حائزلل  تسليمال أن على التأكيد بها يجرى التي الطريقة  )د(  
  .السادسةالمادة  من ٢ بالفقرة عمال صالحية، أو مفعول أي له يعد لم للتداول

  
 مـن  يكـون  وأن العقد لتفاصي فيمن هذه المادة  ١ الفقرة في المذكورة اإلجراءات إلى  أن ُيشاريجب  -٢

  .منها التحقق السهل
  

  السادسةالمادة 
  للتداول قابل إلكتروني سجل نقلأو  للتداول ةقابل نقل وثيقة االستعاضة عن

  
 نقل بسجل ها عن االستعاضة الوثيقة على حائزو متعهد النقل واتفق للتداول ةقابل نقل وثيقة تصدر إذا  -١

  :للتداول قابل إلكتروني
 

 القبيل، هذا من الوثائق جميع أو للتداول، ةالقابل النقل وثيقة متعهد النقل يسلم أن الحائز على وجب  )أ(  
  ؛وثيقة من أكثرفي حال صدور 

  
 أن هدافم بيانا يتضمن للتداول قابالً اًإلكتروني نقل سجل حائزلل يصدر أن متعهد النقل على وجب  )ب(  
  للتداول؛ ةالقابل النقل وثيقة عن عوضاً أصدر قد السجل

  
  .صالحية أو مفعول أي ذلك بعد للتداول ةالقابل النقل وثيقةل دويعال   )ج(  

  
 سجل عن االستعاضة على السجل زحائو متعهد النقل واتفق للتداول قابل إلكتروني نقل سجل أصدرإذا   -٢

  :للتداول ةقابل نقل بوثيقة اإللكتروني النقل
 

 ةقابل نقل وثيقة اإللكتروني، النقل سجل عن عوضاً ئز،حالل يصدر أن متعهد النقل على وجب  )أ(  
  للتداول؛ القابل اإللكتروني النقل سجل عن عوضاً تأصدرقد  وثيقةال أن هدافم بيانا تضمنت للتداول

  
  .صالحية أو مفعول أي  بعد ذلكاإللكتروني النقل لسجلال يعود   )ب(  
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    تنظيم النقل الدولي متعدد الوسائط-ثانياً
  

  ة السابعةالماد
  الترخيص

  
بذلك  الوسائط إال بعد الحصول على رخصة متعدد ألي شخص مزاولة مهنة النقل الدولي يجوزال   -١

 . المختصةالجهةمن 
 
 .الجهة المختصةتعتبر الرخصة شخصية وال يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير إال بموافقة   -٢
  
صدر أو قانون أو الئحة تنفيذية تنظام ل اًروضة وفقالترخيص والرسوم المف وإجراءاتتحدد شروط   -٣

 .الجهة المختصةعن 
  

 المادة الثامنة
  عقد التأمين

  
 يغطي يبرم عقد تأمين الوسائط أن متعدد أعمال متعهد النقل الدولي يزاول على أي شخص يجب  -١

 أو و البريأنقل البحري  ويشمل أيضاً الطرف المنفذ لجزء من الية االتفاقهمسؤوليته المنصوص عليها في هذ
 بما في ذلك شروط العقد وأحكامه وحدود مسؤولية ، المتعلقة بعقد التأمينالمسائل جميع وتخضع . الجوي

 .ية االتفاق لغرض هذهصدرأو قانون أو الئحة تنفيذية تنظام ل ،مينشركة التأ
  
 رخصتهلوسائط أو تجديد  امتعددال أعمال متعهد النقل الدولي يزاولي شخص ألترخيص الال يجوز   -٢

 . من هذه المادة١إال بعد إبراز عقد التأمين المشار إليه في الفقرة 
  

  ئط الوسامتعددالدولي  النقل وثيقة  -ثالثاً
  

  التاسعةالمادة 
   دولي متعدد الوسائطإصدار وثيقة نقل

  
هد النقل، فعلى متعهد  التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل وانتقلت البضاعة إلى مسؤولية متعجرىاذا   -١

  . للشاحن يسلّمها،، حسب االتفاق بين الشاحن ومتعهد النقلصدار وثيقة نقل قابلة أو غير قابلة للتداولإالنقل 
  
 .نهع ينوبوثيقة النقل من متعهد النقل أو أي شخص يجب توقيع   -٢
  
لتداول والتي لالقابلة القابلة أو غير النقل وثيقة  مذكور اسمه فيكل مرسل إليه ليجب أن تكون   -٣

 الحقوق والمسؤوليات بما في ذلك ، الشاحن حقوق ومسؤولياتجميع ،ملكية البضاعة إليه/عهدةستنتقل 
  .هذه االتفاقية من ة عشرالرابعةالمذكورة في المادة 

  
يعتبر كل شرط في عقد النقل من شأنه اإلضرار بحق متعهد النقل أو منعه من ، ٣ للفقرة طبقاً  -٤

 .لبة بالبضاعة من الشاحن أو إعفاء كل من المرسل إليه أو صاحب التوقيع من المسؤولية باطالًالمطا
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  العاشرةالمادة 
   النقلوثيقة بيانات

 
  :البيانات التاليةالنقل  وثيقة تتضمنيجب أن   -١
 

 البضاعة بما في ذلك ،خصائصها وعليها والعالمات الالزمة للتعرف  وطبيعتهاالبضاعةنوع   )أ(  
  والوزن اإلجمالي، أو الحيوانات أو العبوات الطرود أو الوحدات ونوعوعدد ، والقابلة للتلف السريعالخطرة
 ؛هاوحجم تها وكميللبضاعة

  
 ؛للبضاعةالحالة الظاهرة   )ب(  

  
 ؛(*)يالرئيسعمله ومكان اسم متعهد النقل   )ج(  

  
 ؛(*)الشاحناسم   )د(  

  
 ؛(*)شاحن الحدده في حالاسم المرسل إليه   )•(  

  
 ؛أو الطرف المنفذ النقل إلى مسؤولية متعهد البضاعة انتقالمكان وتاريخ   )و(  

  
 ؛ البضاعةتسليممكان   )ز(  

  
 ؛ على هذا التاريخالطرفيناتفاق   حالفيالتسليم  في مكان البضاعة تسليم فترة  أوتاريخ  )ح(  

  
 ؛(*)ثيقة قابلة أو غير قابلة للتداولما إذا كانت الو  )ط(  

  
 ؛(*)إصدار الوثيقةمكان وتاريخ   )ي(  

  
 ؛الشاحن مدفوعة من المرسل إليه أو ما إذا كانت أجور النقل تحديد  )ك(  

  
 ؛(*)مفوض منهالشخص ال النقل أو متعهد توقيع  )ل(  

 
انتقال البضاعة من واسطة إلى  وأماكن  المستخدمة،النقلووسائل  سائطوو ، الرحلةمسار  )م(  

 ؛ إصدار الوثيقةحين معروفةأخرى، إذا كانت 
  

 ؛هذه االتفاقيةحكام أل اًيقة صادرة وفقإقرار بأن هذه الوث  )ن(  
  

 ؛رقم وثيقة النقل وعدد النسخ األصلية  )س(  
  

 ؛الصلة متعارضا مع القوانين ذات على أال يكون العقد طرفا عليه يتفقما   )ع(  
  

   ؛(*) وتاريخهاسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين  )ف(  
  

 . مع بيان السببوجوده، ، في حالالشاحنأي تحفظ لمتعهد النقل أو  )ص(  

                                                 
 . التي يجب أن تتضمنها وثيقة النقل كحد أدنى لصالحيتها  البيانات األساسية(*)
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  أشير إليها والتيباستثناء البيانات األساسية التي يجب أن تتضمنها وثيقة النقل كحد أدنى لصالحيتها  -٢
قته  عدم د فيأو بيانات وثيقة النقل بند أو أكثر منإغفال  ليس في،  من هذه المادة١ الفقرة في (*) عالمةب

  . بالطابع القانوني لوثيقة النقل أو بصالحيتهامساس
 

  الحادية عشرةالمادة 
   النقلوثيقة التحفظ على

  
 بدقة يصف في أن ما ذكر عن البضاعة المشحونة في وثيقة النقل ال اشتبهإذا علم متعهد النقل أو   -١

 اًالقابلة للتطبيق عملي المعقولة والتي انتقلت إلى مسؤوليته وكان ال يملك الوسائل البضاعة  وطبيعةخصائص
  من الشاحن في حاوية مغلقةاستلمها البضاعة التي كأن تكونالبضاعة، وصف والتي تمكنه من التأكد من 

ودواعي ،  عدم الدقةحول اً أن يضيف إلى الوثيقة تحفظينوب عنه ، فعلى متعهد النقل أو منعلى سبيل المثال
 . البضاعة وصف للتأكد منغياب الوسائل الالزمة، واالشتباه

  
فعدم تحفظه  ، بالحالة الظاهرة للبضاعةفيما يتعلقلى وثيقة النقل التحفظ إ متعهد النقل يضفإذا لم   -٢

 .في حالة ظاهرة جيدةنه قبل البضاعة أيعني 
 

   عشرةالثانيةالمادة 
  داللة استخدام وثيقة النقل

  
  وصفها في الوثيقة ورد  البضاعة إلى متعهد النقل كما  على انتقال مسؤوليةدليالًتعتبر وثيقة النقل   -١

 .هذه االتفاقية من الحادية عشرةمادة اً للوفقما لم تشتمل تلك الوثيقة على تحفظ 
 
 قابلة للتداول وتم تحويلها  تقديم دليل بعكس ذلك من متعهد النقل إذا كانت وثيقة النقليكون ملزماًال   -٢

  قد والطرف الثالثلمرسل اليهالى طرف ثالث إذا كان  إبواسطة المرسل إليهو تحويلها  أإلى المرسل إليه
 .الوثيقة على مواصفات البضاعة المذكورة في  اعتماداًبحسن نيةتصرفا 

 
   عشرةالثالثةالمادة 

  إصدار وثائق أخرى
  

 متعلقة انت هذه الوثائق إصدار أي وثائق أخرى عند الحاجة سواء ك دونإصدار وثيقة النقلال يحول   
 الوسائط وفقاً لالتفاقيات الدولية أو التشريعات متعدد النقل الدولي خدمات أخرى تدخل في عملية بالنقل أم بأي

 . المطبقةوطنيةال
  

   عشرةالرابعةالمادة 
  مسؤولية الشاحن حيال متعهد النقل

  
ن تشملها وثيقة النقل أيكون الشاحن مسؤوالً أمام متعهد النقل عن دقة وكفاية البيانات التي يجب   -١

 .متعهد النقلعند انتقال مسؤولية البضاعة إلى من هذه االتفاقية  عاشرةالمادة ال من ١ الفقرةوالمذكورة في 
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وكفاية البيانات عدم دقة ل نتيجة التي قد تلحق بمتعهد النقل الخسارةكلفة  بتحمليجب أن يقوم الشاحن   -٢
 .هذه االتفاقيةمن  العاشرةلمادة ل  وفقاًالتي يجب أن تشملها وثيقة النقل

  
 عن خطأ أو ناجممتعهد النقل إذا ثبت أن هذا الضرر لحق بيكون الشاحن مسؤوال عن كل ضرر ي  -٣

 . أو وكالئه في شحن البضاعة الشاحنإهمال أو تقصير في أداء موظفي
  
له في الوقت المتفق في تسليم البضاعة والسالمة يجب على الشاحن أن يضمن لمتعهد النقل الدقة   -٤

 .عليه
  
 هذه بمقتضى من مسؤولياته أي بأداء كلفه شخص أي وتصرفات أفعال عن مسؤوالً الشاحن يكون  -٥

 أو متعهد النقل باستثناء( آخرين أشخاص وأي هومستخدميه ووكالئ الباطن من معه نالمتعاقدي من المادة،
 كما سيطرته، أو إشرافه تحت أو طلبه على اء بن،ةمباشر غير  أوةمباشر بطريقة يعملون )المنفذة األطراف

 .شخصياً عنه صادرة األفعال والتصرفات تلك كانت لو
  
 هو أنه تفاصيل العقد في يذكر آخر شخص أي أو( الشاحن مسؤولية أن على النقل عقد نص إذا  -٦

  :المفعول نافذ يكون ال فالتوق هذافمعين،  وقت بعد أو معين حدث وقوع عند جزئياً أو لياً كستتوقف )الشاحن
 

   الشاحن؛عاتق على تقع مسؤولية بأي يتعلق فيما  )أ(  
 .النقل عقد بمقتضى  النقلدإلى متعه الدفع واجبة مبالغ بأي يتعلق فيما  )ب(  

 
عدم استكمال ليكون الشاحن مسؤوالً عن األضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة   -٧

 .فيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتهاالمستندات الضرورية لتن
 
 للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها أو يجوز  -٨

ي وثيقة على أن تدون نتائج التدقيق ف عن الشاحنبحضور ممثل محتويات الطرود أحجامها أو أعدادها أو 
 البضائع بوقت هالنقل، وإذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن إشعار متعهد النقل بذلك قبل تسليم

 .شروط المتفق عليهاووفقاً للكاف 
  

  ط الوسائمتعددالدولي  النقل متعهد مسؤولية  -رابعاًً
  

   عشرةالخامسةالمادة 
  فترة مسؤولية متعهد النقل

  
  من الشاحن البضاعةتسلمه أو تسلم الطرف المنفذمتعهد النقل عن البضاعة من وقت تبدأ مسؤولية   -١

 .مرسل إليه للوتنتهي عند تسليمه البضاعة
  
  إذا والنقل،  عقد في عليهما المتفق والمكان الوقت يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة  -٢

 األعراف أو الممارسات أو العادات بهما تقضي ذينالل والمكان الوقت ،لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل
 ومكان وقت يكون ، بهذا الشأنأعراف أو أو ممارسات عادات وجود عدم حال وفي . المهنة في الجارية

  .المنفذ الطرف أو متعهد النقل إلى البضاعة فيهما تسلم يناللذ والمكان الوقت تسلم متعهد النقل البضاعة
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 البضاعة موضوع عقد النقل من أن تسلماألنظمة والتعليمات السارية تشترط اذا كانت القوانين و  -٣
ون وقت ومكان تسلم ، يك تسلم البضاعة من هذا الطرفلمتعهد النقلويجوز خالل سلطة ما أو طرف ثالث 

 بمقتضى البضاعة تسلم متعهد النقل ومكان وقت  همابضاعة من السلطة أو الطرف الثالثمتعهد النقل ال
  . من هذه المادة٢ ةالفقر

  
النقل،  عقد في عليهما المتفق والمكان الوقت هد النقلع من قبل متالبضاعة تسليم ومكان وقت يكون  -٤
 األعراف أو الممارسات أو العادات بهما تقضي نياللذ والمكان الوقتلم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل، إذا و
 ومكان وقت يكون ، بهذا الشأنأعراف أو ممارسات أو عادات وجود عدم حال وفي.  المهنة في لجاريةا

 .النقل عقد بمقتضى فيها تنقل نقل وسيلة آخر من البضاعة أو إنزال تفريغ ومكان وقت هما التسليم
  
م البضاعة موضوع عقد إذا كانت القوانين واألنظمة والتعليمات السارية تشترط على متعهد النقل تسلي  -٥

سلطة للبضاعة ن وقت ومكان تسليم متعهد النقل الالل سلطة ما أو طرف ثالث، يكومرسل إليه من خالنقل لل
  . من هذه المادة٤الفقرة  بمقتضى البضاعة تسليم متعهد النقل ومكان وقت  هماأو الطرف الثالث

 
   عشرةالسادسةالمادة 

   النقلمتعهدلية ؤومسأسس 
  
ترتيبها ووتستيفها ورصها وحزمها ا ومناولتها  استالم البضاعة وتحميلهىيتولعلى متعهد النقل أن   -١

 االتفاق يجرما لم  بتدابير استثنائية غير متفق عليها، هدون إلزاموحفظها والعناية بها وتفريغها بصورة سليمة 
هذه  من بع للفصل السا، وفقاً على أن يقوم الشاحن أو من له حق التصرف في البضاعةعقد النقلفي 

  .ترتيبها وتفريغهاو إليه بتحميل البضاعة وتستيفها  أو المرسل،االتفاقية
 
  : عنمسؤوالً يصبح، إلى متعهد النقلبعد انتقال مسؤولية البضاعة   -٢
  

 ؛بضاعةال ب يصيأو تلفهالك أو نقص أي   )أ(  
  

، على أن  عن هذا التأخيرينجمأو ضرر  أو تلف خسارة وأي البضاعة تسليمتأخير في أي   )ب(  
  . البضاعة تحت مسؤوليتهوجودالتلف أو التأخير قد وقع أثناء الخسارة أو تكون 

  
 أي من موظفيه أو عنه أو عن خطأ أو إهمال  صدور أيثبت عدمأ إذا ال يكون متعهد النقل مسؤوالً  -٣

 كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا ،ها أو تلفتهاخسار  أو تسليم البضاعةتأخيروكالئه تسبب أو ساهم في 
  :التالية أو إلى بعض منهاأحد األسباب إلى يعود  ها أو تلف أو خسارتهاالبضاعة خير تسليم تأأثبت أن

 
 ؛ما أو ممثليهماوكالئهأي من مرسل إليه أو  الشاحن أو العن خطأ صادر  )أ(  

  
 ؛ حسب ما ورد في تعاريف غرفة التجارة الدوليةقاهرظرف   )ب(  

  
  خفي في البضاعة؛عيب كامن أو   )ج(  
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مثل  ة المنقولالبضاعةطبيعة ألسباب تعود إلى نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل ث حدو  )د(  
  التبخر أو الجفاف أو النضوج؛

  
 حريق اندالع مثل  النقل بنود عقدتنفيذمنعه من يوسبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل   )•(  

 أو ،رالبحمخاطر ألحد حر، أو التعرض ت في عرض الب إنقاذ األرواح والممتلكا ضرورة أو،وسيلة النقلفي 
  .نشوب الحروب واألعمال القتالية وأعمال الشغب

  
حدوث واحد أو أكثر من األسباب المعفية إذا ثبت وجود خطأ من متعهد النقل تسبب أو أسهم في   -٤

 التأخير مة عن الناج كان متعهد النقل عندئذ مسؤوال عن كل الخسارة، من هذه المادة٣المشار إليها في الفقرة 
  .أو التلف، أو مسؤوالً عن جزء منها في تسليم البضاعة

  
أو  تهاخسارو أ في تأخير تسليم البضاعة ن متعهد النقل أسهم وقوع حدث ما مالمرسل إليهإذا أثبت   -٥
 ارتكبه هو أو بات أن هذا الحدث ال يعزى إلى خطأ ولم يتمكن متعهد النقل من إث،ها، أو أدى إلى ذلكتلف

 أو الخسارة  التأخيرالخسارة الناجمة عن أو جزء منكل الطرف المنفذ، كان متعهد النقل عندئٍذ مسؤوالً عن 
  .أو التلف

 
 كان  عن تأخير تسليم البضاعة إال إذاالناجمة عن التلف أو الخسارة ال يكون متعهد النقل مسؤوالً  -٦

ويحدث   . محدد ووافق عليه متعهد النقلدموع عن رغبته في تسلم البضاعة في كتابة أعلن الشاحن قد
اتفاق  عدم وجود في حال تسليمها خالل الفترة الزمنية المتفق عليها، أو يجِرالتأخير في تسليم البضاعة إذا لم 

إلى تأخير تسليم  دي التي قد تؤف الظرو أن تؤخذ في االعتبارمناسبة بعدتعتبر  خالل فترة زمنية مسبق،
  .البضاعة

  
خالل الفترة الزمنية  تاريخ التسليم المتفق عليه أو تلي تسعين يوماً) ٩٠( تصل البضاعة خالل م لإذا  -٧

ويتحمل متعهد النقل   .مفقودة اعتبارها بضاعةيمكن ف ،هذه المادةمن  ٦الفقرة  في االمشار إليهالمناسبة 
  . من هذه المادة٣ للفقرة وفقاًًثبت عدم مسؤوليته أ إال إذا هامسؤولية فقد

 
التلف الحادث  الضرر أو ر في تسليم البضاعة أو الخسارة أوي عن التأخال يكون متعهد النقل مسؤوالً  -٨

تقديم الشاحن بيانات ناقصة أو خاطئة عن ل نتيجة  أو الخسارة أو الضرر أو التلفريالتأخفي حال كان لها 
  .أو وثيقة النقلالنقل طبيعة البضاعة أو قيمتها في عقد 

  
   عشرةلسابعةاالمادة 

  وكانت البضاعة غير محددة طبيعة وقيمة إذا كانتهد النقل عمتولية ؤحدود مس
   معروفةفقدالو أ التلفالتي حدث فيها  مرحلة النقل

  
 طبيعة دلم يكن الشاحن قد حد و،متعهد النقل عن أي تلف أو فقد للبضاعة مسؤولية ثباتفي حال   
 وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا ،ضاعة إلى متعهد النقل قبل انتقال مسؤولية الب وقيمتهاالبضاعة

    المطلوب من متعهد النقلال تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقدأيجب فالتلف أو الفقد معروفة، 
د في التلف أو الفق حدث فيها المحلي المتعلق بالوسيلة التي قيات الدولية المطبقة أو القانونما تنص عليه االتفا

  . لم يكنهشرط في عقد النقل يتعارض مع هذا باطالً وكأنأي عتبر يو.  هحدوثمكان 
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   عشرةالثامنةالمادة 
  اعة غير محددة وكانتإذا كانت طبيعة وقيمة البضمتعهد النقل ولية ؤحدود مس

  التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة مرحلة النقل
  
 طبيعةلم يكن الشاحن قد حدد  و،قل عن أي تلف أو فقد للبضاعة متعهد النفي حال ثبات مسؤولية  -١

 وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا ، قبل انتقال مسؤولية البضاعة إلى متعهد النقلوقيمتها البضاعة
 تتعدى فيجب أال، وكان النقل متعدد الوسائط يشمل نقل البضائع بحراً أو نهراً ةالتلف أو الفقد غير معروف

 الوزن رام من عن كل كيلوغةحقوق السحب الخاص) أثنان( ٢ التعويض المطلوبة من متعهد النقل قيمة
 وقحق )، وسبعة وستون من مئةوستونوستة ستمائة ( ٦٦٦,٦٧بضاعة المفقودة أو التالفة أو للجمالي اإل

ويمكن تعريف   .كل عبوة أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبرعن  ةالسحب الخاص
 عدها أو رصها في وحدة النقل يجريالوحدات أو العبوات التي إحدى أو العبوة على أنها الشحن وحدة 

 في  على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة عدهايجر وإذا لم . )حاوية أو أي وسيلة مشابهة(الجزئية 
  .تلك الحاوية وحدة شحن واحدة

  
  فيجب ،  النقل عقدلنص  طبقاً أو نهراً نقل البضاعة بحراًال يشملئط  الوسامتعددإذا كان النقل   -٢

 لكل ة السحب الخاصوقحق)  وثالثة وثالثون من مئةثمانية( ٨,٣٣ علىالنقل مسؤولية متعهد أال تزيد 
حقوق السحب الخاصة لكل ) سبعة عشر (١٧ أو رام من الوزن اإلجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودةكيلوغ
رام من الوزن اإلجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة إذا كان النقل متعدد الوسائط يشمل نقل البضاعة كيلو غ
 .جواً

  
إن حق السحب الخاص هو وحدة الحساب المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات   -٣

  المذكورة في،لدولي صندوق النقد اا كما يعرفه،ة السحب الخاصوقحق  قيمةتحول يمكن أنو.  الدولية
الحكم أو صدور  في تاريخ لسعر صرف هذه العملة وفقاًالعملة المحلية إلى  ،هذه المادة من ٢و ١ الفقرتين

 ة حقوق السحب الخاصبالنسبة إلى القرار أو التاريخ المتفق عليه بين األطراف، وتحسب قيمة العملة المحلية
 .عملياته وتعامالته في التاريخ المذكورنقد الدولي في الذي يعتمده صندوق ال ألسلوب التقييم وفقاً

 
   عشرةالتاسعةالمادة 

   ظروف معينةتتح البضاعة تسليم تأخير النقل في حالة متعهدمسؤولية حدود 
  

 من  السادسة عشرةمعينة والموضحة في المادةالظروف الإذا حدث تأخير في تسليم البضاعة تحت   
أجرة النقل الواجب   قيمة ما يعادل ضعفي ونصفعلى مسؤولية متعهد النقل ال تزيدأفيجب  ،هذه االتفاقية

  . لعقد النقل البضاعة طبقاًمجملتعدى قيمة أجرة نقل ، بحيث ال تدفعها عن البضاعة المتأخرة
  

  العشرونالمادة 
  مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وأفعال العاملين معه

  
طرف الأو موظفيه أو وكالئه أو مندوبيه  تصرفات وأفعال  متعهد النقل مسؤولية مباشرة عنليتحم  

ل  تلك األفعاما دامت ،ن من الباطن مع الطرف المنفذ، فيما يتعلق بالبضاعة المنقولةالمنفذ أو المتعاقدي
  .والتصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل
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  العشرونالحادية والمادة 
  البضاعةمجمل  خسارة عن  النقلمتعهدحدود مسؤولية 

  
في حال رفع أحد كامل البضاعة قيمة  تتعدى مسؤولية متعهد النقل الفي جميع األحوال يجب أ  -١

 .بهذه االتفاقية عمالًدعوى ضده األشخاص 
  
 ،هذه االتفاقيةنص عليه تتزيد عما ن تحمل أعباء والتزامات يستطيع متعهد النقل باالتفاق مع الشاح  -٢

  .نقل أو عقد النقلال تحديد ذلك في وثيقة يجريعلى أن 
 

   والعشرونثانيةالالمادة 
   التعويضأساس تقدير

  
أو أية /وفي تسليمها  التأخير منأو الناتج /والحادث للبضاعة تلف لاسارة أو عن الخالتعويض يقدر   -١

سل للمر ها تسليمحيث جرىالوقت و في المكان البضاعةقيمة بالرجوع إلى  ،أسباب أخرى موجبة للتعويض
  . النقللعقد اًوفقإليه 

  
 فتحدد القيمة  في البورصة، سعريكن لهاتحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة، وإذا لم   -٢

وإذا تعذر التحقق من سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة  . بناًء على سعر السوق الحالي
  .بضاعة مماثلة في النوع والكمية والمنشأ

  
   للبضاعة يتجاوز عن الخسارة أو التلف الحادث متعهد النقل مسؤوالً عن دفع أي تعويض ال يكون -٣

التاسعة  والثامنة عشرة والسابعة عشرةالمواد في  من هذه المادة و٢و ١ما هو منصوص عليه في الفقرتين 
ض بطريقة مختلفة إال عندما يكون متعهد النقل والشاحن قد اتفقا على حساب التعوي من هذه االتفاقيةعشرة 

 .الحادية والعشرين من المادة ٢ للفقرة وفقاًأو على أن يتحمل متعهد النقل أعباًء إضافية 
 

   والعشرونلثةالثاالمادة 
  لحدود المسؤولية النقل متعهد حق فقد

  
 أن ثبتإذا  هذه االتفاقية مواد أي من بموجبالمسؤولية حدود االستفادة من  النقل ال يحق لمتعهد  

 هذه التسبب في النقل بنية متعهدمن  فعل أو تقصير نتيجة هاالتأخير في تسليم أو هاتلف أو  البضاعةرةخسا
  . أو التأخيرالتلفأو  هذه الخسارة  بإمكانية حدوثمع علمه ، أو التأخيرالتلفأو الخسارة 

  
   والعشرونالرابعةالمادة 
   أو بفقدهاالبضاعة تلفب اإلخطار

  
 اً طبقالبضاعة على تسليم اًدليل إثبات بديهي النقل متعهداعة للمرسل إليه عن طريق  البض تسليميعتبر  -١

في  مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة أو التلف الظاهر  المرسل إليهمما لم يسل النقل وثيقةفي للوصف المبين 
 .استالمه البضاعةيلي تاريخ عمل كامل يوم  في غضونمتعهد النقل إلى البضاعة 
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سلم  من هذه المادة سارية المفعول إال إذا ١ أو التلف غير ظاهر تبقى الفقرة  كانت الخسارةإذا  -٢
 . استالمه البضاعةتلي تاريخ أيام  ستةغضونفي  مذكرة مكتوبة المرسل إليه متعهد النقل

 
، يجب على كل من متعهد النقل  جزء من البضاعة أو وقوع خسارة أو ضرر محققفقد في حال  -٣

أو طبيعة / من مقدار الجزء المفقود ومن أجل التحقق البضاعة لفحص التسهيالت جميع توفير ل إليهوالمرس
 .الضرر

  
كتابي  التأخير في التسليم إال إذا تم إصدار إخطار منال يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج   -٤

 اليوم الذي استلم فيه تلي وماًين وعشريواحد  )٢١( في غضون لمتعهد النقل من الشاحن أو المرسل إليه
 .وصلت إلى مكان التسليم فيه أن البضاعة قد اليوم الذي أعلمالمرسل إليه البضاعة أو 

  
 )٦٠( في غضون  للشحنة التي وقعتاألضرارأو  بالخسائر إخطار الشاحن خطياًعلى متعهد النقل   -٥

من يوم تسليم البضاعة أو اليوم المفترض فيه تسليم البضاعة إذا كانت هذه الخسائر واألضرار يوماً ستين 
 بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن الكتابنتيجة لخطأ أو إهمال من الشاحن، وإذا وصل هي 

 .هذه الخسائر واألضرار
 

   والعشرونالخامسةالمادة 
  فع التعويض عنها التي تم دالبضاعةالعثور على 

  
ستة أشهر من تاريخ دفع ) ٦( في غضون دفع التعويض عنها بعد  المفقودةجدت البضائعإذا ُو  -١

 وإعالمه بحالة فع له التعويض بذلك فوراًإخطار من ُد يحل محلهأو من  فعلى متعهد النقل ،التعويض
 .رة النقل أو في مكان الوصول أو في مكان مباشإيجادهامكان عة ودعوته للحضور لمعاينتها في البضا

  
  خمسة أيام من تاريخ تسلمه اإلخطار ) ٥ (في غضونإذا لم يصدر من ُدفع له التعويض تعليماته   -٢

 يعتبر ذلك تخلياً عن ،ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده متعهد النقل أو حضر ورفض تسلم البضائع
 .حهلحقه فيها ويحق لمتعهد النقل التصرف فيها لصا

  
 التعويض الذي قبضه بعد خصم  قيمة أن يردفيجب ،ةعاسترداد البضان ُدفع له التعويض َمطلب إذا   -٣

  .ائع التأخير في تسليم البضالناجم عن الضرر قيمةنفقات المطالبة و
  

   والعشرونالسادسةالمادة 
  فحص البضاعة من قبل متعهد النقل

  
 األغلفة أو إزالةص البضاعة للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك إذا اقتضى األمر قيام متعهد النقل بفح  -١

إذا لم يحضر في ذلك و.   لحضور الفحص في الموعد المحدديجب إشعار الشاحن خطياًف ،فتح األوعية
تكاليف الفحص حسب الشاحن أو المرسل إليه تحميل و فلمتعهد النقل إجراء الفحص بغياب الشاحن ،الموعد

 .مقتضى الحال
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 فلمتعهد النقل رفض النقل أو تنفيذه ،ذا تبين من الفحص أن حالة البضائع ال تسمح بنقلها دون ضررإ  -٢
 تثبيت حالة يجري وفي هذه الحالة .  إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقلالحصول علىبعد 

 .البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل
  
إعادة الحزم أو أن يتولى  ،ضرورة المحافظة على البضائع أثناء النقلضت على متعهد النقل، إذا اقت  -٣

 ما تستلزمه من وتغطية غير ذلك من التدابير الضرورية  اتخاذإصالح األغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو
تيجة حملها ن نفقات إضافية تلتسديد أي الشاحن أو المرسل إليه إلى الرجوع  فيحقال ولمتعهد النقل . نفقات

  .ذلك حسب مقتضى الحال بناء على اتفاق خطي مسبق بهذا الشأن مع الشاحن أو المرسل إليه
  

   والعشرونالسابعةالمادة 
  مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها

  
 أثناء  يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجماال يكون متعهد النقل مسؤوالً عم  -١

 . دولياً حسبما هو متعارف عليهةالمقرر النقص النسبة يتجاوزال أالنقل، على 
  
إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبينا في   -٢

 . فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد،الوثيقة
  
 ، النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية أو ما شابهها مسؤولية عنال يتحمل متعهد النقل  -٣

 . إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم، بختمهوالمجهزة على مسؤولية الشاحن، والمختومة
  

  أجرة النقل  -خامساً
  

   والعشرونالثامنةالمادة 
  استحقاق أجرة النقل

  
تفقا على اجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يكن الطرفان قد اتكون أجرة النقل و  -١

  .خالف ذلك
  
تظل أجرة ف،  أو نقص أجرة النقل أن أصاب البضاعة هالك أو تلفتاريخ استحقاقإذا حدث بعد   -٢

ة النقل وال يكون دفع أجر أو نقصها النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هالك البضاعة أو تلفها
لشاحن أو المرسل يتقدم بها اقد  تجاه متعهد النقلمقابلة  لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة خاضعاً

  .خالف ذلكاتفقا على قد الطرفان  ما لم يكن ،إليه
  
 يجِرال يستحق متعهد النقل أجرة النقل إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم   -٣

 .ق في عقد النقل على خالف ذلكاالتفا
  

   والعشرونالتاسعةالمادة 
  مسؤولية الشاحن والمرسل إليه عن دفع أجرة النقل

  
 يجِر، ما لم البضاعةيكون الشاحن مسؤوالً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل   -١

  .االتفاق في عقد النقل على خالف ذلك
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أو أي عبارة " أجرة النقل مدفوعة سلفاً"بارة  وثيقة النقل القابلة للتداول عإذا تضمنت تفاصيل العقد في  -٢
 وال ينطبق هذا .  وثيقة النقل وال المرسل إليه مسؤوالً عن دفع أجرة النقلحائزال يكون ف ،أخرى مشابهة

 . الشاحنالحكم إذا كان المرسل إليه هو أيضاً
  
أو أي عبارة أخرى " أجرة النقل قيد التحصيل"بارة إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل ع  -٣

 في التصرف بهايصبح أي حائز أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فذلك يقضي بأن مشابهة، 
 . عن أجرة النقل الشاحن،إلى جانب، مسؤوالً

  
  الثالثونالمادة 

  حقوق متعهد النقل إذا لم يتم دفع أجرة النقل
  
فيما  أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤوالً عن المدفوعات المشار إليها بصرف النظر عن  -١

إلى أو جزء منها بما يتناسب مع قيمة األجرة المطالب بها البضاعة  احتباسالنقل  كان من حق متعهد يلي،
 :أن يتم دفع

  
   وجميع احتباست أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضا  )أ(  

  من تكاليف أخرى واجبة الدفع؛البضاعة  علىما يتكبده متعهد النقل 
  

 .أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل  )ب(  
  
 ة عشرةعاست عشرة والالسادسةالمشار إليها في المواد البضاعة عند حساب مدة التأخير في تسليم   -٢
من هذه  ١المشار إليها في الفقرة البضاعة يجب استبعاد مدة حجز ف ،قيةهذه االتفا من العشرينالثالثة وو

 .المادة
  
من حق ف ، من هذه المادة، أو لم يتم الدفع بالكامل١ما هو مشار إليه في الفقرة إذا لم يتم الدفع حسب  -٣

 وفقاً ضرار بحقوق المرسل إليهاً منها بسعر معقول ودون اإلالبضاعة أو جزءمتعهد النقل أن يبيع 
 من يستوفق إن وجدت، وأن ييطبواجبة الت الوطنية الاألنظمة أو القوانينلإلجراءات المنصوص عليها في 

جمارك ال  أو تكاليفاإلجراء بما في ذلك تكاليف اللجوء إلى هذا ، المبالغ الواجبة الدفع لهعائدات البيع
تصرف المرسل ب أي رصيد يتبقى ضعيو ، حسب مقتضى الحالوأي تكاليف أخرىتخزين داخل الميناء الو

  .إليه
  

  حق التصرف في البضاعة  -اًدسسا
  

  الثالثونالحادية و المادة
  حق التصرف في البضاعةتعريف 

  
تعديل بعض على بما في ذلك  ،حق التصرف في البضاعة يعني الحق في االتفاق مع متعهد النقل  -١

 ،النقل بشأن البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها والحق في توجيه تعليمات إلى متعهد ، عقد النقلشروط
 :ويتضمن هذا الحق في توجيه التعليمات إلى متعهد النقل ما يلي

  
   عن عقد النقل؛اًليمات بشأن البضاعة ال تمثل خروجالحق في توجيه أو تعديل تع  )أ(  

  
 ؛مكان المقصدضاعة قبل وصولها إلى الحق في المطالبة بتسليم الب  )ب(  
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التصرف  رف الذي له حق الطمثل ،ق في االستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخرالح  )ج(  
 في البضاعة؛

  
 .الحق في االتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل  )د(  

  
 :في حال إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية  -٢
  

لتصرف في البضاعة ما لم يتفق الشاحن والمرسل إليه يكون الشاحن هو الطرف الذي له حق ا  )أ(  
  متعهد النقل بذلك؛ الشاحن يبلغعلى أن يكون شخص آخر هو الطرف المتصرف في البضاعة و

  
 وفي هذه الحالةيحق للطرف المتصرف في البضاعة إحالة حق التصرف إلى شخص آخر،   )ب(  

ن يبلغ متعهد النقل بتلك محيل أو المحال إليه أويتعين على الفي البضاعة يفقد المحيل حقه في التصرف 
 اإلحالة؛

  
 من هذه المادة ١ للفقرة عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقاً  )ج(  

 عين عليه إبراز بطاقة هوية صحيحة؛يت
  

يحال حق التصرف في البضاعة إلى المرسل إليه عندما تكون البضاعة قد وصلت إلى   )د(  
 .قصدها ويكون المرسل إليه قد طلب تسليم البضاعةم
  
 :نقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التاليةالفي حال إصدار وثيقة   -٣
  

يكون حائز النسخة األصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول أو حائز جميع النسخ األصلية في   )أ(  
  ف الوحيد في البضاعة؛الطرف المتصرحال وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة، هو 

  
 أن يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل  وثيقة النقل القابلة للتداوليحق لحائز  )ب(  

 وفي حال إصدار أكثر من ، وبتلك اإلحالة يفقد المحيل حقه في التصرف،القابلة للتداول إلى شخص آخر
 ساريةتصرف ألصلية لكي تكون إحالة حق ال يجب إحالة جميع النسخ ا،نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة

  المفعول؛
  

 أن ،من أجل ممارسة حق التصرف في البضاعة،  القابلة للتداوليتعين على حائز وثيقة النقل  )ج(  
متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حال إصدار أكثر من نسخة ليبرز 

 متعهد حوزة النسخ الموجودة فعالً في ءلوثيقة يجب إبراز جميع النسخ األصلية باستثناأصلية واحدة من تلك ا
 مكن ممارسة حق التصرف في البضاعة؛ ال يعدم إبراز هذه الوثيقة ، وفي حالالنقل

  
من ) د(و )ج( و)ب( ١يذكر في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة   )د(  
  . المفعولسارية وثيقة النقل عندما تصبح زحائ يصدرها ةهذه الماد

  
 بتنفيذ التعليمات المذكورة في  من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما٦ً و٥الفقرتين مع مراعاة   -٤

 : إذا من هذه المادة)ج(و )ب(و )أ( ١الفقرة 
  

   البضاعة؛ في ممارسة حق التصرف فيكان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق  )أ(  
  ؛شروط معقولةتنفيذ التعليمات حسب أمكن   )ب(  
  . تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقلبطبيعتها التعليمات لم تكن  )ج(  



-١٩- 

 إلى متعهد النقل وأي أشخاص  األحوال يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة أن يردجميعفي   -٥
  يعوضهموأنحلة ذاتها أي نفقات إضافية قد يتكبدونها آخرين لهم مصلحة في بضاعة أخرى منقولة في الر

  .عن أي خسارة أو ضرر قد يتعرضون له نتيجة لتنفيذ أي تعليمات بمقتضى هذه المادة
  
   النقل ذلك، تقديم ضمان بقيمة تعادل يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة، إذا طلب متعهد  -٦

إذا كان أو خسائر أو أضرار، وذلك  من نفقات إضافية المادةتسببه أي تعليمات بمقتضى هذه يتوقع أن ما 
  :متعهد النقل

  
  ؛اًأضرار أو نفقات إضافية أو خسائر بمقتضى هذه المادة تعليمات تنفيذ أي  يسببيتوقع أن  )أ(  
  .التعليمات بالرغم من ذلك لتنفيذ داًمستع  )ب(  

  
 الطرف لتعليمات عدم امتثاله من الناتج يكون متعهد النقل مسؤوالً عن هالك البضاعة أو تلفها  -٧

 . من هذه المادة٤ مما يشكل مخالفة لمقتضى الفقرة ،المتصرف في البضاعة
  
مكان  في مةمسلمن هذه المادة ) ب( ١ لفقرةل تعتبر البضاعة المسلمة عمالً بإشعار صادر وفقاً  -٨

  .المقصد
  
 أو إشعارات أو إلى أي معلوماتهدته يحتاج إذا كان متعهد النقل أثناء فترة وجود البضاعة في ع  -٩

يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة أن يقدم تلك المعلومات بناًء على طلب متعهد ف ،مستندات إضافية
 وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور . النقل

متصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بمعلومات أو إشعارات أو مستندات عليه، أو تعذر على الطرف ال
 .ذلك على عاتق الشاحنتقع مسؤولية القيام بوافية، 
 

  تسليم البضاعة للمرسل إليه  -سابعاً
  

   والثالثونالثانيةالمادة 
  مسؤولية المرسل إليه عن استالم البضاعة

  
 التاريخ في البضاعة تسلم يقبل أنإليه  المرسل ىعل يجب ،مكان المقصد لى إالبضاعة وصول عند  
عهدة متعهد  في البضاعة وترك االلتزام بهذا إليه المرسل أخل وإذا . في وثيقة النقل إليهما المشار والمكان
  توجيه بعدإليه للمرسل كوكيل البضاعة في المنفذ الطرف أو متعهد النقل تصرفي الطرف المنفذ، أو النقل

 كانت إذا إال البضاعة، هذه يصيب تلف أو خسارة عن أي أي مسؤولية بدون ولكن ،لهبي اإلخطار الكتا
 فذ بقصد المنالطرف جانب من متعهد النقل أو جانب من شخصي إغفال فعل أول نتيجة التلف أو الخسارة
 تلك إلى يؤدي قد  اإلهمالهذا بأن علمه مع منه، إهمال نتيجةأو  التلف،ذلك  أو الخسارة في تلك التسبب
  .التلفذلك أو  الخسارة

  
   والثالثونالثالثةالمادة 

  اإلقرار بتسلم البضاعة
  

 المتعارف النحو على المنفذ الطرف أو  متعهد النقلمن بتسلم البضاعة يجب على المرسل إليه أن يقر  
  .ا االتفاق من هذالرابعة والعشرينالمقصد، مع مراعاة المادة   مكانفي عليه



-٢٠- 

   والثالثونعةالرابالمادة 
   وثيقة نقل غير قابلة للتداولالبضاعة بمقتضىتسليم 

  
من له حق يجب على كل  العقد، تفاصيل في إليهما مشاراً وعنوانه إليه المرسل اسم يكن لم إذا  -١

 .مكان المقصدأو عند وصولها إلى  البضاعة وصول قبل بهما، متعهد النقل لغيب أن التصرف في البضاعة
 

 في العقد عند إبراز المرسل مامرسل إليه في الوقت والمكان المتفق عليهللعهد النقل البضاعة  متيسلّم  -٢
 ويجوز لمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه بطاقة هوية . إليه بطاقة هوية صحيحة

 .صحيحة
  

ليه المشار إليه في وثيقة النقل  النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إمتعهدتنتهي مسؤولية   -٣
 .للتداولغير القابلة 

  
 على فيجب ،مقصدال مكان إلى وصولها بعد متعهد النقل من البضاعة بتسلم إليه المرسل يطالب لم إذا  -٤

 بعد عليه، إذا تعذر بذلك الشاحن لغ يبأن أو الذي له حق التصرف في البضاعة، الطرف يبلغ أن متعهد النقل
على  يجب الحالة، تلك وفي.  الذي له حق التصرف في البضاعة الطرف هوية معرفة ،اجبةالعناية الو
 بتسليم المتعلقة التعليمات متعهد النقلليصدر  أن الشاحن الذي له حق التصرف في البضاعة أو الطرف
 حق التصرف الذي له الطرف هوية معرفة ،العناية الواجبة بذل بعد على متعهد النقل، تعذر وإذا.  البضاعة

 الشاحن هو عندئذ الحائز وثيقة النقل الشخص الشاحن، اعتبرالعثور على  أوأو العثور عليه في البضاعة 
الذي له حق  الطرف تعليمات على بناء البضاعة لم يسالذي متعهد النقل ويبرأ.  الفقرة هذه ألغراض

 عقد بمقتضى البضاعة بتسليملمتعلقة ا التزاماته من الفقرة هذه بمقتضى الشاحن التصرف في البضاعة أو
 .النقل

 
  والثالثون الخامسةالمادة 

   وثيقة نقل قابلة للتداولبمقتضىالبضاعة تسليم 
  

 في حائز وثيقة النقل القابلة للتداولينوب عنه لو الشخص الذي النقل أ متعهديتم تسليم البضاعة من   -١
 .للتداول القابلة وثيقة النقل يقوم ذلك الحائز بتقديم  بعد أن النقل في عقدماالوقت والمكان المتفق عليه

 
 متعهد النقل أو من ينوب عنه يعفىالنقل القابلة للتداول وثيقة  إصدار عدة نسخ أصلية من في حال  -٢

 .مظهرة حسب األصولأو جميعها  البضاعة بالفعل مقابل إحدى هذه النسخ األصلية سلممن المسؤولية إذا 
  

  والثالثون السادسةالمادة 
  عند تعذر تسليم البضاعة

  
 وافية تعليمات متعهد النقل إلى الشاحن أو الذي له حق التصرف في البضاعة الطرف يوجه لم إذا  -١

  أو الشاحن، على  أو الذي له حق التصرف في البضاعة الطرف على العثور تعذر إذا أو بتسليم البضاعة
 حق متعهد النقل أن يلجأ وفقاً من يكون ، النقل في عقدالمذكورت لم يقبل المرسل إليه تسلم البضاعة في الوق

  :إلى أحد الخيارات التاليةفي المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت  قوانين واألنظمة المرعيةلل
  



-٢١- 

  يخزن البضاعة في أي مكان مناسب؛ أن   )أ(  
  

بأي طريقة أخرى في البضاعة  يتصرفيفرغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات، أو أن   )ب(  
 ؛  الظروفه حسبما تقتضيمعقولة

  
، في ائح المتبعة، أو حسبما يقتضي القانون أو اللوت للممارسايعمل على بيع البضاعة وفقاًأن   )ج(  
  ي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت؛المكان الذ

  
خزنها في مخازنها أو أن تسلم البضاعة والسلطة المختصة يطلب من السلطة الجمركية أو أن   )د(  

على  بوضعها تحت إشراف حارس قضائي إعطاءه إذناًيطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضاعة و
 .حساب الشاحن ومسؤوليته

 
من هذه المادة، وجب على متعهد النقل أن يحتفظ بعائدات ) ج( ١إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة   -٢

 البضاعة على أي تكاليف تكبدها  يقتطع أنعلىفي البضاعة، التصرف  البيع لصالح الشخص الذي له حق
 . حسب مقتضى الحالالمختصةوأي مبالغ أخرى مستحقة لمتعهد النقل وللجهات الحكومية 

 
 من هذه المادة إال بعد أن ٢ و١ سة الحقوق المشار إليها في الفقرتينسمح لمتعهد النقل بممارال ُي  -٣

الشخص الذي ذكر في  إلى مكان المقصد البضاعة إلى من وصول كاٍفبل وقت  قيكون قد وجه إشعاراً
أنه هو الشخص الذي يتعين إشعاره بوصول البضاعة، إن وجد ذلك الشخص، أو إلى   النقلتفاصيل عقد
 . وإال فإلى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة،المرسل إليه

  
   من هذه المادة ٢ و١ حقوقه المشار إليها في الفقرتين نفذعندما يمارس متعهد النقل أو الطرف الم  -٤
 عن خسارة تلك البضاعة أو تلفها إال عندما تنجم الخسارة أو التلف عن فعل أو إغفال من الًؤوال يكون مسف

  مع علمه بأنإهمالالتلف، أو عن ذلك جانب متعهد النقل أو الطرف المنفذ بقصد التسبب في تلك الخسارة أو 
 . التلف ذلك إلى تلك الخسارة أويؤدي دق اإلهمال

 
  تسوية النزاعات  -ثامناً

  
  المادة السابعة والثالثون

  التحكيم 
  
 هذه االتفاقيةخاضع ألحكام نقل  عقد تتعلق بأي التي  أو المطالباتتاخالفال أو اتنزاعال تحال جميع  -١

ا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة األمم  التحكيم وفقإلى ، أو فسخه أو بطالنهأو بمخالفة أحكام هذا العقد
 .خالف أي نزاع أو  نشوءوالمطبقة في حال ،)األونسترال( المتحدة للقانون التجاري الدولي

 
  .هذه االتفاقية من التاسعة والثالثين من المادة ٢يحدد مكان التحكيم طبقا للفقرة   -٢
 

  المادة الثامنة والثالثون
  تقادم الدعوى

  
 جراءات التقاضي أوإ إذا لم تتخذ هذه االتفاقية تتعلق بنقل بضائع بمقتضى دعوىادم أي تسقط بالتق  

  : التحكيم خالل مدة سنتين تبدأ من



-٢٢- 

 يخ تسليم البضائع أو أي جزء منها؛تار  )أ(  
  

  ه البضائع في حال لم يتم تسليمها؛التاريخ الذي كان ينبغي أن تسلّم في  )ب(  
  

م البضاعة حق التعامل مع البضاعة كأنها مفقودة للطرف المعني بتسلالذي ينشأ فيه التاريخ   )ج(  
  .هذه االتفاقية من السادسة عشرة من المادة ٧وفقاً ألحكام الفقرة 

  
  الثالثونالمادة التاسعة و

  جراءات التقاضيإ
  
حالة لى إتفاق عنقل االز ألطراف عقد ال، يجونثيالثال ورد في أحكام المادة السابعة واعلى الرغم مم -١

على أن ينعقد االختصاص القضائي للمحكمة التي يقع مقرها في أحد  ،لى القضاءإالنزاع الناشئ بينهم 
  :األماكن التالية

  
  مكان إقامة المدعى عليه؛أو  ،المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه في حال وجوده  )أ(  
 ذا المكان للمدعى عليه؛أو وكالة في هشرط وجود فرع ن الذي تم فيه توقيع عقد النقل المكا  )ب(  
 د النقل أو مكان تسليم البضاعة؛متعهمكان انتقال مسؤولية البضاعة إلى   )ج(  
  . وثيقة النقل في إليهكان آخر يتم تحديده في عقد النقل، واإلشارةأي م  )د(  

  
 األطراف ألحد ل إالال يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضى عقد النق -٢

  :التالية
  

 ؛خالل بعقد النقلكبد خسارة أو ضرراً من جراء اإل تاإذالشاحن   )أ(  
  

 ؛ تكبد خسارة أو ضرراً من جراء اإلخالل بعقد النقلإذاالمرسل اليه   )ب(  
  

 رراً؛قد تكبد هو نفسه خسارة أو ضحائز وثيقة النقل القابلة للتداول بصرف النظر عما إذا كان   )ج(  
  

ليه حقوقه، أو اكتسب حقوقاً بمقتضى عقد النقل عن إليه الشاحن أو المرسل إأي شخص أحال   )د(  
 ذلك الشخص الذي اكتسب حقوقاً ما دامن مثالً ، كالمؤمل بمقتضى القانون الوطني المطبقطريق الحلو

في حال حدوث أي إحالة و.  قل من جراء اإلخالل بعقد النباإلحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة أو ضرراً
 النقل ، يحق لمتعهدمن هذه المادةالفقرة هذه للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق اإلحالة أو الحلول بمقتضى 

 وأن يستفيد من حدود المسؤوليةأو الطرف المنفذ التمتع بكل ما هو متاح تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع 
  . بمقتضى عقد النقل

  
ة دعوى أمام محكمة مختصة بمقتضى نصوص هذه المادة أو في حال صدور حكم من في حال إقام -٣

 ذاتها سواء أمام القضاء  استناداً الى األسباب عينهمهذه المحكمة، ال يجوز إقامة دعوى جديدة بين األطراف
 في البلد الذي  أي هيئة تحكيم ما لم يكن حكم المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى األولى غير قابل للتنفيذأم

  . تتخذ فيه اإلجراءات الجديدة



-٢٣- 

 أن تكون هذه ط على أن يعقد االختصاص لمحكمة معينة، شرأن يتفقاالنقل  عقد فريقييجوز ل -٤
يجوز للشاحن ومتعهد النقل أن  و.  من هذه المادة١اليها في الفقرة األماكن المشار  أحد فيالمحكمة واقعة 

يرفع دعوى بمقتضى عقد النقل ذه المحكمة من قبل أي شخص آخر  ه إلىالتوجهيتفقا صراحة على وجوب 
 : أن تتحقق الشروط التالية مجتمعةعلى

  
 ؛ النقلفي عقدبشأن المحكمة المعينة دراج االتفاق إ يتم أن  )أ(  
 شعاراً بمكان هذه المحكمة؛إالشخص أن يتلقى ذلك   )ب(  
  .حكمة المعينةتفاق بشأن المأن يقبل ذلك الشخص صراحة اال  )ج(  

  
  أحكام عامة  -تاسعاً

  
  األربعونالمادة 

  إحالة الحقوق
  
 حائز الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تتضمنها تلك الوثيقةر وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لفي حال إصدا  -١

 : بإحدى الطرق التالية إلى شخص آخربإحالة الوثيقة
  

  خر أو على بياض؛ ذلك الشخص اآلحسب األصول إلىمع التظهير   )أ(  
  

  لحامله؛دون تظهير إذا كانت الوثيقة وثيقةمن   )ب(  
  

حائز الوثيقة مر طرف مسمى وكانت اإلحالة بين دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة ألمن   )ج(  
 .وذلك الطرف المسمى

 
قل أي  ال يكون هو الشاحن وال يمارس أي حق بمقتضى عقد الن الذيال يتحمل حائز وثيقة النقل  -٢

 .وثيقة النقل مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً
 
 ال يكون هو الشاحن ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أن يتحمل أي  الذيوثيقة النقلعلى حائز   -٣

 تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة ما دامتمسؤوليات مفروضة على الشاحن بمقتضى عقد النقل 
 .اولللتد
  

  األربعونالحادية والمادة 
   الخطرةالبضاعة

  
 للطرف المنفذ يجب على أوأو من ينوب عنه  النقل لمتعهد الخطرة البضاعة الشاحنعند تسليم   -١

  . التي يجب اتخاذها عند نقلها واالحتياطاتالمنقولةلبضاعة الخطرة لطبيعة البخطياً يعلمه أن  الشاحن
  
 لبضاعةلخطرة الطبيعة البالطرف المنفذ أو أو من ينوب عنه  النقل متعهد مبإعال الشاحن إذا لم يقم  -٢

  :تها علم بخطورعلى غيرالمنقولة وكان متعهد النقل 
  

الناتجة   عنه عن كل الخسارةالذي ينوب النقل أو الشخص متعهدأمام  الشاحن مسؤوالًيكون   )أ(  
 البضاعة؛هذه   نقلمن
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 إذابعد إعالم الشاحن وقت و سحبها في أي إتالفها ألبضاعة أو تفريغ ايجوز لمتعهد النقل   )ب(  
 تنفيذ اإلجراءات  مع مراعاةبدون دفع أي تعويض السلطة المختصة وموافقةبعد واقتضت الظروف ذلك 

 ؛ قد ينشأ عن ذلكضررأي الالزمة لمنع 
  

ها في المنصوص عليجراءات نقل المواد الخطرة عن طريق الجو شروط وإيجب مراعاة   )ج(  
 .قوانين ولوائح كل دولة

  
   واألربعونالثانيةالمادة 

  هذه االتفاقيةتوافق عقد النقل مع 
  
  الداخلةن األطراففي أي مال يحق ألي متعهد نقل ،  من هذه االتفاقيةلثةمع مراعاة أحكام المادة الثا  -١

 . هذه االتفاقية مع إال إذا كان متوافقاً الوسائط متعددأن يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي  هذه االتفاقيةفي 
هذه نصوص ل مباشرة أو غير مباشرة إذ انطوى على مخالفة باطالً  النقلويعتبر أي شرط يظهر في عقد

  . النقل، وال يضر بطالن هذا الشرط بصحة النصوص األخرى لعقداالتفاقية
  
 فيلتزم ، من هذه المادة١ للفقرة إذا لحق ضرر بالشاحن أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً  -٢

 عن  قيمة التعويضهذه االتفاقية لمتعهد النقل بأن يدفع للشاحن أو من له حق التصرف في البضاعة طبقاً
  . عن التلف أو التأخير في تسليم البضاعةالخسارة الناجمة

 
   واألربعونلثةالثاالمادة 

   يوم عطلة فيتمديد المهلة إذا وافقت
  

 الرابعة والعشرين والسادسة عشرة الموادانتهاء المهلة المتفق عليها والمحددة في إذا كان يوم   
أول يوم من نهاية دوام  تمديد المهلة حتى يجريفي يوم عطلة رسمية  هذه االتفاقيةمن والخامسة والعشرين 

  .أيام العمل
   واألربعونالرابعةالمادة 

   وتبادلهاالمسؤولية عن توفير البيانات
  

 البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة جميعى الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل يجب عل  
  . لتنفيذ عقد النقل على الوجه األكملاً وفي الوقت المناسب تيسيرتامة بدقةبالبضاعة المنقولة 

  
   واألربعونالخامسةالمادة 

   الوسائطمتعددتأهيل وتطوير مهنة متعهدي النقل الدولي 
  

 تضمإقليمي، مثل نقابة أو جمعية غير حكومية، إنشاء إطار إلى  هذه االتفاقيةفي  األطراف سعىت  
 عديدة، منها يتولى مهاماً، و مع ما هو معمول به دولياً الوسائط للبضائع انسجاماًمتعددمتعهدي النقل الدولي 

  . في المنطقةمهنة متعهدي النقل الدولي متعدد الوسائطتطوير 
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   واألربعوندسةالساالمادة 
  العقوبات

  
هذه  في  الداخلة األطرافمن الوسائط في أي متعددكل من يزاول أعمال النقل الدولي ُيعاقب   
   .أو قانون أو الئحة تنفيذية تصدر لهذا الغرضنظام  بموجب ،دون ترخيصب االتفاقية

  
   واألربعونالسابعةالمادة 

  األنظمة والتعليمات
  
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي بمعاونة هذه االتفاقية في  الداخلة تسعى األطراف  -١

 الخطوط تحدد يةتفاقإلى إعداد الئحة تنفيذية إقليمية لال ، فيهاجنة النقلأمانة ل وخاصة ،)اإلسكوا(آسيا 
 التي لوطنيةللوائح التنفيذية اابها في إعداد على الدول األطراف أن تسترشد التي  والتوجيهاتالعريضة 

   . لهذه الغاية هذه االتفاقيةفي طرفصدرها كل ي
  
أو إصدار األنظمة  ،هاطلب رئيسبناًء على  ية في االتفاق الداخلةفي كل من األطرافجهة المختصة لل  -٢

  .هذه االتفاقيةالالزمة لتنفيذ أحكام القوانين 
  
 هذه االتفاقيةالالزمة لتنفيذ أحكام ة أو القرارات اإلداريإصدار التعليمات رئيس الجهة المختصة ل  -٣

  .الصادرة بموجبهأو القوانين واألنظمة 
  

  أحكام ختامية  -عاشراً
  

   واألربعونالثامنةالمادة 
  التوقيع والتصديق والقبول والموافقة واالنضمام

  
 ٢٩لى  إ٢٨ خالل الفترة من صنعاء في اإلسكواألعضاء  هذه االتفاقية التوقيع على  بابُيفتح  -١

ديسمبر / كانون األول٣١، وبعد ذلك في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك حتى ٢٠٠٨ مايو/أيار
٢٠٠٩. 

  
  :عن طريق هذه االتفاقيةفي  اً من هذه المادة أطراف١عضاء المشار إليهم في الفقرة يصبح األ  -٢
  

 ؛ أو)لنهائيالتوقيع ا(لتوقيع الذي ال يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة ا  )أ(  
 ؛ أولتوقيع الذي يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة يعقبه التصديق أو القبول أو الموافقةا  )ب(  
 .نضمامالا  )ج(  

 
 لدى  المطلوبالصكنضمام ساري المفعول بعد إيداع يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو اال  -٣

 .جهة اإليداع
 
 االنضمام لدى جهة صك عن طريق إيداع يةأن تنضم إلى االتفاقدول غير األعضاء في اإلسكوا لل  -٤

 لجنة النقل في أمانةتقوم و.  يةاإليداع بعد حصولها على موافقة جميع أعضاء اإلسكوا األطراف في االتفاق
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 يةف في االتفاق أعضاء اإلسكوا األطراعلىاإلسكوا بتوزيع طلبات انضمام الدول غير األعضاء في اإلسكوا 
ويصبح طلب االنضمام موافقاً عليه بعد استالم إشعارات الموافقة على هذا الطلب .  م على موافقتهللحصول

 .يةمن جميع أعضاء اإلسكوا األطراف في االتفاق
  

  التاسعة واألربعونالمادة 
  الدخول حيز التنفيذ

  
 أعضاء في اإلسكوا، إما ثالثة) ٣(تسعين يوماً من تاريخ قيام ) ٩٠( حيز التنفيذ بعد يةدخل االتفاقت  -١

  .نضمامال أو القبول أو الموافقة أو ا التصديقصك، أو بإيداع ابالتوقيع النهائي عليه
  
 التصديق أو صك أو بإيداع ية بالتوقيع النهائي على االتفاققومكوا ي عضو في اإلسكلإلى بالنسبة   -٢

 ا بالتوقيع النهائي عليه أعضاء في اإلسكواةثالث )٣( فيه قامالقبول أو الموافقة أو االنضمام بعد التاريخ الذي 
) ٩٠( حيز التنفيذ بعد مرور يةدخل االتفاقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام، صكإيداع بأو 

 التصديق أو القبول أو الموافقة أو صك أو تاريخ إيداع ا بالتوقيع النهائي عليهقيامهتسعين يوماً على تاريخ 
 حيز يةدخل االتفاقت االنضمام، صك بالنسبة إلى كل دولة غير عضو في اإلسكوا، تقوم بإيداع  .االنضمام

  .الصك  هذاسعين يوماً على تاريخ إيداعت) ٩٠(التنفيذ بعد مرور 
  

  الخمسونلمادة ا
  التعديالت

  
في ف يجوز ألي طر، خمسةال يقل عن عدد األطراف وإذا كان  ز التنفيذ حيِّيةبعد دخول االتفاق  -١

  .اعليهأن يقترح تعديالت  يةاالتفاق
  
  .في اإلسكواإلى لجنة النقل  يةاالتفاقالتعديالت المقترحة على تقدم   -٢
  
 لهذا ُيعقدالحاضرة في اجتماع  يةاالتفاقالتعديالت إذا حصلت على موافقة ثلثي األطراف في تقر   -٣

  .الغرض
  
 من هذه المادة ٣ بالفقرة  عمالًالمقرةع بالتعديالت إبالغ جهة اإليدا بتقوم لجنة النقل في اإلسكوا  -٤

  .خمسة وأربعين يوماً) ٤٥(خالل مدة ال تتجاوز 
  
 وتصبح هذه التعديالت سارية ،يةاالتفاقفي ألطراف إلى كل ا جهة اإليداع التعديالت المقرة تبلغ  -٥

جهة اإليداع اعتراضات من استلمت ذا إ إال ،ثالثة أشهر من إبالغها) ٣(بعد كل األطراف المفعول على 
  .تاريخ اإلبالغ ثالثة أشهر تلي) ٣(خالل  يةاالتفاقفي أكثر من ثلث األطراف 

  
 ثالثة بعد )٣(أقل من  يةاالتفاقصبح عدد األطراف في ي انسحاب أحد األطراف بحيث في حال  -٦

 يجوز إجراء أي تعديالت على ، اليةاالتفاق من الحادية والخمسينانقضاء الفترة الزمنية المذكورة في المادة 
  .خالل تلك الفترة يةاالتفاق
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  الحادية والخمسونالمادة 
  النسحابا

  
.   بموجب إشعار مكتوب يوجه إلى جهة اإليداعامنهاالنسحاب  يةاالتفاقفي ألي من األطراف يجوز   

الداخل في ل الطرف دْع ما لم َي، من تاريخ إيداع اإلشعاراثني عشر شهراً) ١٢(بعد االنسحاب ويسري هذا 
  .نقضاء تلك الفترةاعنه قبل  يةاالتفاق

  
   والخمسونالثانيةالمادة 

  نتهاءالا
 

  :ينتهي سريان مفعول هذه االتفاقية في إحدى الحالتين التاليتين  
  
إثنا عشر شهراً ) ١٢(ثالثة خالل أي فترة مدتها ) ٣(إذا أصبح عدد األطراف في االتفاقية أقل من   -١

  .متتالياً
  
والتي يجري التفاوض بشأنها في ] بحراً] [كلياً أو جزئياً[االتفاقية المتعلقة بنقل البضائع دخول لدى   -٢

حيز التنفيذ، مع منح فترة انتقالية حتى يتمكن ) أونسيترال(إطار لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
في المشرق العربي من توفيق أوضاعهم مع األطراف في اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع 

  ].بحراً] [كلياً أو جزئياً[متطلبات االنضمام إلى االتفاقية المتعلقة بنقل البضائع 
  

  الثالثة والخمسونالمادة 
  يةاالتفاقحدود تطبيق 

  
 ألمنهمن اتخاذ أي إجراء يعتبره ضرورياً فيها أي طرف  يةاالتفاقهذه ال يمنع أي نص ورد في   
  . األمم المتحدةميثاقمصالحه، وذلك بما ال يتعارض مع أحكام لحماية  أولي أو الخارجي الداخ

  
  الرابعة والخمسونالمادة 

  جهة اإليداع
  

  .يةاالتفاقاألمين العام لألمم المتحدة هو جهة إيداع   
  

  . إثباتاً لما تقدم، وقع المذكورون أدناه بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك  
  

 على النسخ ٢٠٠٨عام  مايو/أيار من شهر ٢٨ يوم في صنعاء في مدينة يةتفاق اال هذهحررت  
  .ليزية والفرنسيةك العربية واإلنباللغات يةلالتفاقاألصلية 

  


