
 

ي تعبر بِاتجاه 
وابط الواجب توفرها للشاحنات الت 

َ
وط والض  : ةسوريالحدود الالشر

 

ي نقل إمداداتها اإلغاثية اىل داخل  .1
 
 مع معبر فيشخابور الحدودي ف

ً
تتعامل المنظمة حرصيا

ي السورية وليس 
ي العراقية عالقة  للمنظمةاألراض 

مع أي معبر آخر موجود بي   األراض 

 والسورية. 

فرغ حمولتها داخل ساحة معبر  .2
ُ
ي تعبر اىل الجهة السورية يجب ان ت

الشاحنات العراقية الت 

ة اىل كوردستان عبر معبر فيشخابور وال ُيسمح لها الحدودي سيمالكا  السوري وترجع مباشر

ي السورية إليصال أي شحنة مهما كانت هذه الشحنة. 
 بالدخول اىل عمق األراض 

 إستئجار ويفضل ان يتم  دفب  عبور للحدود نافذ الصالحيةحنة مالك الشاملك يجب ان ي   .3

 شاحنات سبق لها عبور الحدود ِباتجاه سوريا. 

سمه ونافذة الصالحية وكذلك الشخص الذي يقود الشاحنة يجب ان تكون سنوية السيارة باِ  .4

 دفب  عبور الحدود باِ 
 
 يسمه ا

ً
غب   ي سبب كانآلخر شخص آوال يجوز ان يقود الشاحنة أي  ضا

 . الشخص مالك الشاحنة

الذي يربط بي   لعبور الحدود اىل الجهة السورية يجب عىل الشاحنات عبور الجرس العائم  .5

ي نهر دجلة 
ي 26) وهذا الجرس مقيد بوزن معي   وهو ضفت  وهذا الوزن يتضمن )وزن  (طن مب 

ي عربة الشاحنة( وسوف يتم 
 
شاحنة وهي وزن القياس الشاحنة وهي فارغة مع وزن الحمولة ف

ي حالة 
 
فلن  (طن 26)عن الوزن المحدد وزن الشاحنة  زيادةمحملة داخل معبر فيشخابور وف

 
ً
 . يسمح لها بالعبور نهائيا

 عن األرض )مقدمة الشاحنة يجب ان تكون مرتفعة يجب  .6
ً
اختيار الشاحنات المرتفعة نسبيا

ربة الشاحنة قابلة ان تكون دعامات مؤخرة عسنتيمب  و  40عن األرض بمقدار ال يقل عن 

 . بدون مشاكل( لكي تستطيع الشاحنة المرور عىل الجرس العائمللرفع 

داخل الشاحنة بصورة تغطية الحمولة الموجودة بربط و يجب التأكيد عىل مالك الشاحنة  .7

 لحدوث اية مشاكل خالل عملية النقل. 
ً
 جيدة منعا

كة المتعاقد معها المسؤولية الكاملة عن الشحنة من البداية وحت  وصولها اىل  .8 تتحمل الرسر

 الوجهة النهائية والمنظمة غب  مسؤولة 
ً
ئ يحدث للشاحنة عن تماما خالل والحمولة أي شت 

 عملية النقل. 

كة المتعاقد معها  .9 وط والضوابط من قبل الرسر ام بهذه الرسر ي حالة عدم االلب  
 
فان المنظمة غب  ف

 ملزمة بالتعاون معها بهذا الخصوص. 

 


