
  

 

 
 
 
  

 

 نشرة صحفیة
 

التابعة لألمم المتحدة مع توقعات جدیدة  TIRالصین تصادق على معاھدة 
 منتظرة

 
أصبحت جمھوریة الصین الشعبیة البلد السبعین الذي یصادق على معاھدة  - 2016یولیو  26وبیجین،  اجنیف
TIR العابر للجمارك للشحن الدولي، المعیار العالمي. 

 
تحسین النقل البري والمتعدد الوسائل بین آسیا وأوروبا، وإشارة إلى التكامل الثابت  مصادقة الصین خطوة ھامة في

 .للبالد في النقل العالمي والمعاییر التجاریة
 

، بنوع خاص، مبادرة الحزام والطرق الصینیة الھادفة إلى تعزیز التجارة والتنمیة والتعاون TIRسوف یدعم نظام 
 .على طول طرق الحریر القدیمة

 
أنا مسرور جداً للترحیب بالصین في " -IRU-قال أوبیرتو دي بریّتو، األمین العام لالتحاد الدولي للنقل الطرقي 

ھذه خطوة ھامة في تساوق المعاییر وتعزیز النقل، والتجارة والتنمیة عبر المساحة األورآسیویة . TIRأسرة دول 
 ". الشاسعة

 
لدولي للنقل الطرقي مؤیداً قویاً لمبادرة الحزام والطرق الصینیة، وسنواصل لقد كان االتحاد ا"وأضاف السید بریّتو، 

العمل عن كثب مع الحكومة الصینیة ومجتمع األعمال ھناك في الوقت الذي ندیر فیھ انتباھنا اآلن نحو تنفیذ نظام 
TIR . 

 
، منغولیا، روسیا حول الصین والتي تضم أفغانستان، كازاخستان، قرغیزستان TIRالبلدان التي تمارس 

تقوم باكستان . وتاجیكستان، سوف تشھد ھي أیضاً تعزیزاً للنقل والتجارة عندما سیصبح النظام شغاالً في الصین
 .السنة الماضیة TIRبعد مصادقتھا على معاھدة  TIRأیضاً في الوقت الحاضر بتنفیذ 

 
ان انضمام : "(UNECE)روبا التابعة لألمم المتحدة قال كریستیان فْریس باخ، األمین التنفیذي للجنة االقتصادیة ألو

ویمكن ان . سوف یفتح فرص نقل أكثر فعالیة وسرعة، وطرق نقل بین الصین وأوروبا TIRالصین إلى معاھدة 
 ".یصبح ُمغّیراً حقیقیاً للعبة بالنسبة للتجارة الدولیة، وھو مساھمة قویة لرؤیا الصین بالنسبة لمبادرة الحزام والطرق

 
ونتطلع إلى العمل بصورة وثیقة مع الصین ومع  TIRإننا ُنرحب بحرارة بانضمام الصین إلى معاھدة "أضاف و

 ".لتحویل ھذا القرار إلى فرٍص قویة للتجارة، النقل والنمو االقتصادي TIRجمیع الشركاء المتعاقدین مع 
 

وإحدى معاھدات النقل الدولیة األكثر نجاحاً، ) ترانزیت(، النظام الجامع الوحید للمرور العابر للجمارك TIRیجعل 
 .یجعل عبور الحدود أسرع، أكثر أماناً وأكثر فعالیة، ُمخفضاً تكالیف النقل ومعززاً التجارة والتنمیة

 
 .2017ینایر  5سوف تدخل حّیز التنفیذ في الصین في  TIRلقد أكد األمین العام لألمم المتحدة ان معاھدة 

 
*** 



 
 االتصاالت

 
 :جنیقا

John Kidd 
 IRUرئیس االتصاالت، 

 john.kidd@iru.org 
+41 79 386 9544 

 
 بیجین

Yan Zhou 
 IRUمدیر االتصاالت، 

 yan.zhou@iru.org 
+86 138 1076 5825 

 
 TIRحول 
TIR نظام . ھو النظام الجامع الوحید للمرور العابر للجمارك بالنسبة لنقل السلع عبر الحدود الدولیةTIR  الذي یدعم

ویدیرھا  UNECEلألمم المتحدة، التي تشرف علیھا  TIRسنة، تحكمھ معاھدة  60من التجارة والتنمیة منذ أكثر 
 ".لدولیة الطرقیةالنقلیات ا"تعني  TIR. االتحاد الدولي للنقل الطرقي

 
 IRUحول 
IRU  ھو المنظمة العالمیة للنقل الطرقي التي تشجع النمو االقتصادي، الرفاه والسالمة عبر الحركیة المستدامة

سنة  IRU TIRصّمم . بلد 100ولھ أعضاء ونشاطات في أكثر من  1948سنة  IRUتأسس . للناس والسلع
 .وھو یدیر النظام حتى یومنا ھذا 1949

 
 UNECEحول 

وھي إحدى اللجان اإلقلیمیة  1947تأسست سنة  -UNECE-اللجنة االقتصادیة ألوروبا التابعة لألمم المتحدة 
التكامل والتعاون االقتصادي بین بلدانھا األعضاء وتشجع التنمیة المستدامة  UNECEتسھل . الخمس لألمم المتحدة

 .TIRعلى معاھدة  UNECEتشرف . والرفاه االقتصادي
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