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ادة     2007بحث مجلس االستثمار البريدي      المي             2-9-104 بموجب الم دي الع ام لالتحاد البري  من النظام الع

ى نظام      12والمادة   ا عل  من النظام الداخلي لمجلس االستثمار البريدي عددًا من التعديالت التي ُأقترح إدخاله
ا التعديالت الخاصة بنظام الطرود البريدية فقد نشرت في أم. الطرود البريدية ونظام بريد الرسائل واعتمدها

 .منشور مستقل
 

 : أجزاء3 الذي يتكون من 1ومن ثم، ترد التعديالت التي ُأدخلت على نظام بريد الرسائل بالملحق 

 ؛2007" أيلول"تعديالت يبدأ العمل بها في أول سبتمبر   )أ

 ؛2008"  الثانيآانون"تعديالت يبدأ العمل بها في أول يناير  )ب

 .سحب تحفظات من البرتوآول الختامي )جـ
 

 . لمختصر بريد الرسائلعديالت المذآورة في تحيين الحقهذا وستدرج الت
 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 ،الشؤون االقتصادية والنظاميةمدير 

 غندرسن. هـ. جيمس
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Annexe 1 
 1 الملحق

 بريد الرسائلنظام 
 
 2007" أيلول"أ العمل بها في أول سبتمبر تعديالت سيبد  )أ

 
  التعديالتقائمة 

 
 العنوان رقم المادة

 خصائص تتعلق بحدود األوزان 3-121المادة 

 حدود األبعاد مكررًا3-122المادة 

 شروط قبول البعائث المحتوية على مواد معدية وتمييز تلك البعائث 130المادة 

 ليةقسائم المجاوبة الدو 3-142المادة 

ـــررًا ــمكــــ1-152المادة 
  مكررًا9-152ـًا وثثال1-152و

 البعائث الخاضعة للمراقبة الجمرآية

 2002" آانون الثاني"قسائم المجاوبة الدولية الصادرة قبل أول يناير   المادة العشرون-البروتوآول 

 المادة الثالثة -البروتوآول 
 والعشرون

 النماذج

 
 

 نص التعديالت
 
  من نظام بريد الرسائل121 دةالما
 

 األوزان بحدود تتعلق خصائص
 

 :التالي النحو على 3 ُعدل البند
 
ادة  1-7ال تخضع البعائث المتعلقة بالخدمة البريدية المنوه عنها بالمادة           -3  من  110 من االتفاقية والم

ا   .  الموضحين أعاله    2 و 1 من االتفاقية والبندين     12 المقررة بالمادة    واألبعادالنظام لحدود األوزان     ر أنه غي
 . آيلو غرام لكل آيس30يجب أال تتجاوز الوزن األقصى البالغ 
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 من نظام بريد الرسائل 122 المادة
 

 األبعاد حدود
 

 : مكررا التالية3-122 المادة ُأضيفت
 
 من 110التفاقية والمادة  من ا1-7  ال تخضع البعائث المتعلقة بالخدمة البريدية المنوه عنها بالمادة -مكررًا3

 .النظام لحدود األوزان
 

 من نظام بريد الرسائل 130المادة 
 

 شروط قبول البعائث المحتوية على مواد معدية وتمييز تلك البعائث
 

 : آما يليُعدلت المادة
 
ات   يمكن بصفة منطقية الشك في أنها معدية بالنسبة لإلنسان أو الحيتيالمعدية أو ال المواد  /.../  -1 وان
ة ب   و يجب أن يصرح   ، ) 3373UNالرمز  (التي تستوفي المعايير الخاصة بالمواد المعدية المدرجة في الفئ

 ."بمواد بيولوجية، فئة "/.../ بأنها 
 
من أن البعائث قد هيئت بحيث   3373UN رمزالمدرجة تحت  يجب أن يتأآد مرسلو المواد المعدية -2

ين         650 للتوجيهوأن المواد مغلفة طبقا      المقصدتصل في حالة جيدة إلى جهة        ا هو مب التغليف آم  الخاص ب
ة جوا                      ة آمن ل البضائع الخطرة بطريق ة لنق ة من التعليمات التقني ة  (في الطبعة الحالي ي  ) التعليمات التقني الت

ن أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي أو الطبعة الحالية من القانون الخاص بالبضائع الخطرة الصادر ع
دولي االتحاد  ل الجوي   ال اه األمر    ،وبغرض اإلعالم   . للنق رد أدن ة   650 ي  من  2008-2007 بصيغة طبع

التعليمات التقنية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، غير أنه يتعين على المرِسلين أن يتحققوا من    
 /…/  .استخدامهصالحية هذا النص قبل 

 
افي لتحمل الصدمات       من نوع  التغليفيكون  ينبغي أن    -3 در الك ا بالق ات  ية جيدة وأن يكون متين وعملي

ل والمستودعات،              أثناء عادة   التحميل التي تنفذ   ين وحدات النق ل وب ين وحدات النق ل ب  النقل، بما في ذلك النق
اً   ة الحق وينبغي وضع    .إضافة إلى أي نقل من ألواح التحميل أو وعاء بغرض المعالجة اليدوية أو الميكانيكي

الغالف وإغالقه لتجنب فقدان المحتويات الذي قد يحدث في ظروف النقل العادية بسبب االرتجاج أو بسبب                
 .تغير درجات الحرارة وبسبب الرطوبة أو الضغط

 
 )حذفت( 2-3إلى  3-1
 
 : من ثالثة مكوناتالتغليفيتشكل أن /.../ يجب  -4
 
 وعاء أساسي، 4-1
 
  ثانوي،تغليف 4-2
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 .ارجي صلب ختغليف 4-3
 
ا، في           /.../  -5 ى نحو يجنبه ة عل ة ثانوي ل  ينبغي تعبئة األوعية الرئيسية في أغلف ة،  ظروف النق  العادي

 التغليف  الثانوي في  التغليفوينبغي وضع  . الثانويالتغليف أو االنثقاب أو أن تتسرب محتوياتها إلى الكسر
ات  ارتشاح  ألي جب وال ي .الخارجي مع استعمال المادة المناسبة المتصاص الصدمات   أن يعرض   للمحتوي

 . الخارجيالتغليفالمادة الممتصة للصدمات أو للخطر 
 
 الخارجي  للتغليف بالنسبة للنقل، يتعين أن تظهر العالمة الواردة أدناه على الواجهة الخارجية   /.../  -6

ة   وينبغي أن تكون العالمة في ش  .بخلفية لون مغاير وأن تكون ظاهرة ومقروءة بكل وضوح ع بزاوي كل مرب
ل وينبغي أن     50، طول آل جانب منها      )في شكل قطعة ماس   ( درجة   45 عرض الخط   يكون   ملم على األق

ل 6ميليمترين على األقل والحروف واألرقام بعلو  ادة  "وينبغي وضع اسم الشحنة الرسمي       . مم على األق م
ة      ات تشخيصية   "أو  " Bبيولوجية من الفئ ة   "أو  " عين ات طبي ا على     يبحروف   " عين د ارتفاعه ى    6 زي م عل  مل

 .قطعة الماسبالغالف الخارجي متاخمة للعالمة ذات الشكل الشبيه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )ُحذفت( 2-2-6إلى  1- 6
 
ة   /.../ -7 ة من الواجهات الخارجي ل واجه ـ الخارجللتغليفينبغي أن تكون على األق د ــ م 100ي ببع  x م

 . مم100
 
آما هو وارد    درا على تجاوز اختبارات االرتشاح     الذي انتهى إعداده قا    ردالطينبغي أن يكون    /.../  -8

ي      ــ ي، ما عــفي التعليمات التقنية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدول     ار الت ق بقطرة االختب ا يتعل دا م
 . متر1.2 عن ارتفاعهاينبغي أال يقل 

 
 
 

 

 
 
 

UN 3373 
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 :للسوائلبالنسبة /.../  -9
 
  األوعية األساسية غير قابلة للسيالن وذات سعة ال تزيد على لتر واحد؛ينبغي أن تكون/.../  9-1
 

 ؛مانعة لالرتشاحينبغي أن تكون األوعية الثانوية /.../  9-2
 

ا تغليف آل وعاء       تغليففي حالة وضع عدة أوعية أساسية هشة في       /.../  9-3  ثانوي واحد، فينبغي إم
 .اتالمسه حدة أو الفصل بين األوعية لتجنب على

 

ة  ) األوعية(ينبغي وضع مادة ماصة بين الوعاء  9-4 ة الثانوي ادة     .الرئيسية واألغلف وينبغي أن تكون الم
الرئيسي حتى ال يعرض أي تسرب ) األوعية(الماصة بكمية آافية المتصاص آل محتويات الوعاء 

  الخارجي للخطر؛التغليفللمواد السائلة المادة الممتصة للصدمات أو 
 

ل، دون ارتشاح، ضغطا       التغليف  أن يكون الوعاء األساسي أو   ينبغي 9-5 ى أن يتحم ادرًا عل انوي ق  الث
 ؛ آيلوباسكال95 يعادل داخليًا

 

وهذه الكمية ال تتضمن الجليد أو الجليد .  لترات4 الخارجي على أآثر من التغليفينبغي أال يحتوي   9-6
 .الجاف عند استعمالهما للحفاظ على برودة العينات

 
 :بالنسبة للمواد الصلبة/.../   -10

 
  الخارجي؛التغليفينبغي أن يكون الوعاء األساسي مانعًا للتنخيل وأال يتجاوز حدود آتلة /.../   10-1
 

 ينبغي أن يكون الوعاء الثانوي مانعا للتنخيل؛/.../   10-2
 

 أو الفصل على انفرادلفها ، فينبغي  ثانوي واحدتغليففي حالة وضع أوعية أساسية هشة في /.../   10-3
 .بينها لتجنب تالمسها

 
وي      10-4 ي أال يحت ة، ينبغ اد آامل دية أو أجس زاء أو أعضاء جس ى أج وي عل ي تحت ة الت تثناء األغلف اس

ن   ر م ى أآث ارجي عل غ4الغالف الخ دما   .  آ د الجاف عن د أو الجلي ة الجلي ذه الكمي ن ه تبعد م ويس
 العينات باردة؛ على يستعمالن للحفاظ 

 
تعمال                10-5 ا ينبغي اس إذا آان هناك شك في وجود مخلفات سائلة في الوعاء األساسي خالل النقل، حينه

 . تغليف الئق بالسوائل، بما في ذلك المواد الممتصة للسوائل
 

 الجليد والجليد الجاف والنتروجين السائل :العينات المثلجة أو المجمدة -11
 

ع        عند استعمال الجليد الجاف أو    11-1 تيفاء جمي اردة، ينبغي اس ات ب ى العين اظ عل النتروجين السائل للحف
ذلك  المستلزمات المعمول بها دولي      ( المتعلقة ب ران المدني ال ة لمنظمة الطي د   ).التعليمات التقني وعن

 الخارجي  التغليف  الثانوي أو في  التغليفاستعمال الجليد أو الجليد الجاف، فيتعين وضعهما خارج         
انوي في الوضع األصلي     التغليف وينبغي إضافة دعامات داخلية لتثبيت   .ضافي إفي تغليفأو   الث
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اف  د الج د أو الجلي ان الجلي د ذوب ون   .بع ين أن يك د، فيتع تعمل الجلي فوإذا اس ارجي أو التغلي  الخ
ف اح التغلي ا لالرتش افي مانع ون    . اإلض يد الكرب اني أآس تعمال ث ة اس ي حال وني(وف ثلج الكرب ) ال

 تكّون وإعداده بشكل يسمح بخروج غاز ثاني أآسيد الكربون لتجنب التغليفبغي تصميم الصلب، فين
 .الضغط الذي قد يمزق األغلفة

 
رِّد       والتغليفيتعين أن يحافظ الوعاء األساسي      11-2 وغ درجة حرارة المب د بل  الثانوي على سالمتهما عن

 .جم عن حالة فقدان البرودةالمستعمل، إضافة إلى درجات الحرارة والضغط التي يمكن أن تن
 

التغليف ب  الخاصتوجيههذا ال التي يتطلبها دتكون عالمات الطرعند وضع الطرود في غالف شامل  -12
 .إما ظاهرة بوضوح وإما مكررة على الواجهة الخارجية للغالف الشامل

 
لهذا التوجيه طبقا يَّز وُتم تغلفوالتي   3373UN األمم المتحدة التي تندرج تحت رمزالمواد المعدية  -13

 : بما يليما يتعلق، ما عدا ضمن هذه التعليمات التقنية ال تخضع ألي متطلبات أخرى الخاص بالتغليف،
 

م هاتف الشخص المسؤول،      و ، 3373UN  رمز،اسم الشحنة الرسمي يجب بيان  13-1 وان ورق اسم وعن
 ؛ الغالفأو على)  38CNمثل ( آتابيوذلك في مستند 

 

رد في   بغي أن يكون التصنيف متطابقا مع ما        ين 13-2 ة  من التعليمات      2-3-6-2 ي ران   التقني ة الطي  لمنظم
 المدني الدولي؛

 

ي  13-3 تيفاء اينبغ تلزماتس دولي الخاصة    4-4-7 مس دني ال ران الم ة الطي ة لمنظم ات الفني ن التعليم  م
 .الحوادثباإلبالغ عن 

 

تلزمات 13-4 ي المس ا ف ران    4-1-3-7 و3-1-3-7  المنصوص عليه ة الطي ة لمنظم ات الفني ن التعليم  م
 .الضرر المتمثل في السيالنحاالت  ببحثالمدني الدولي الخاصة 

 
ك    ي هذه األغلفة وموزع   يمصنِّعلينبغي   -14 د ذل د الشحنة             أن يتيحوا   ها بع ذي يع ل أو للشخص ال  للُمرِس

ة      )المريض مثال ( ذه األغلف ل ه ك  ، تعليمات واضحة بشأن تعبئة وإغالق مث ين من إعداد آل طرد     وذل  للتمك
 . بغرض النقل الصحيحعلى النحو

 
واردة في        التغليف ينبغي أال توضع البضائع الخطرة األخرى في نفس          -15 ة ال واد المعدي ل الم ا مث  مثله

ا أو      2-6القسم   تقرارها أو لتجنب تلفه ة أو اس واد المعدي ى صالحية الم اظ عل ، إال إذا آانت ضرورية للحف
 يمكن 9 أو 8 أو 3 أو أقل من المواد الخطرة من الفئة مل 30وآمية من  .األخطار الناجمة عنهاللتحكم في 
 الصغيرة من المواد الخطرة مع ة هذه الكميتوضعوعندما  . في آل وعاء أساسي يتضمن مواد معديةوضعها

 . هذه التعليماتمنالمواد المعدية طبقًا لتعليم التعبئة هذا، فال حاجة إلى استيفاء أي متطلب آخر 
 

  آمبردالمستخدم -الصلب ) الثلج الكربوني(ثاني أآسيد الكربون  -16
 

ون، استخدم إذا  16-1 يد الكرب اني أآس وني ( ث ثلج الكرب رِّد، فإن ) ال تيفاءالصلب آمب ات ه ينبغي اس  متطلب
ة للتعليمات           904 التوجيهالتغليف حسب    ة   ةالتقني  الخاص بالتغليف الوارد في الصيغة الحالي  لمنظم

دولي    انون   وأالطيران المدني ال ل الجوي    ق دولي للنق ق بالبضائع الخطرة     فياالتحاد ال ا يتعل ا   .م آم
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تلزمات يتعين على المرِسل أن يمتثل   ى  ووضع اللصائق    الوسم  لمس ى    الطرود عل وي عل  التي تحت
وني  (ثاني أآسيد الكربون،     ى       ) الثلج الكرب تلزمات الصلب، إضافة إل ة بح   المس ه  سب  المطبق   التوجي

 :التغليف ب  الخاص650
 

ل     16-2 ق بالنق ّواً  فيما يتعل ل           ج اً  ، يتعين إتاحة مستند خاص بالنق ة  للتعليمات    طبق ران     التقني ة الطي  لمنظم
ين أن   .المدني الدولي أو قانون اتحاد النقل الجوي فيما يتعلق بالبضائع الخطرة إضافة إلى ذلك، يتع

المرفق  تصريح  البضائع خطرة حسب " : بهذه الشحنة ما يلي الخاصة 38CNتتضمن قائمة التسليم 
 ".الشاحنمن 

 

 الحاملة لرمز األمم المتحدة الخاص  باللصائق والمميَّزةاألآياس التي تحتوي على مواد معدية فقط  16-3
"3373UN " ينبغي أن تسلمها السلطات البريدية إلى شرآات النقل الجوي في أآياس غير مختومة. 

 
 

 من نظام بريد الرسائل 142المادة 
 

 قسائم المجاوبة الدولية
 

 : على النحو التالي3ُعدل البند 
 
وإذا آان التشريع الداخلي لبلد . المجاوبة في أي بلد عضو مقابل طوابع بريديةقسيمة يمكن استبدال  -3

ل عال   ة أو مقاب والص بريدي ل خ تبدالها مقاب ًا اس ن أيض ك، يمك ول دون ذل تبدال ال يح ات أو بصمات االس م
ة                            ة عادي الة جوي د الرسائل أو رس ة لبري ة عادي ة بأولوي دنيا عن بعيث ة التخليص ال ل قيم دي تمث تخليص بري

 .مهما آان بلد المقصدمرسلة إلى الخارج، 
 
 

 من نظام بريد الرسائل 152المادة 
 

 البعائث الخاضعة للمراقبة الجمرآية
 

  ثالثًا1 مكررًا و1ُأضيف البندان الجديدان التاليان 
 
ررًا1 بقاً  -  مك ق اإلدارات ُمس ا تتف ًا         حينم ة طبق ة المقدم ات الجمرآي ا المعطي ل إلكتروني ن أن ترس ، يمك

اإلقرار الجمرآي       ـا ب ـا إسمي    23CN أو  22CNللتعليمات المنصوص عليهــ ا فيهـ ل   ، بم واني المرِس  وعن
ى  ه إل ل إلي د المقصد والمرس د بل ات    .  إدارة بري ذه المعطي ع ه د المصدر جمي اطر إدارة بري ن أن تش ويمك

د المصدر ألغراض التصدير   ارك بل ع إدارة جم ا م زًءا منه ه أو ج ذآورة عالي د . الم ن إلدارة بري ا يمك آم
د المقصد، وذل     ارك بل ع إدارة جم ا م زًءا منه ه أو ج ذآورة عالي ات الم ع المعطي اطر جمي ك المقصد أن تش

 .ألغراض االستيراد
 
 



- 8-  

رار الجمرآي        - ثالثا 1 ة لإلق واردة على الصيغة الورقي ات ال ،  23CN أو  22CN  يقتصر استخدام المعطي
د  1والمذآورة بالبند    ة    و أو مكررًا عاليه، على اإلجراءات المتعلقة بمبادالت البري ى اإلجراءات الجمرآي عل

 . أي غرض آخر، باستثناءلتصدير واستيراد البعائث البريدية
 

 : مكررًا الجديد التالي9ُاضيف البند 
 
  تطبق أيضًا جميع أحكام البنود األخرى لهذه المادة على المعطيات الواردة على الرآيزة الورقية - مكررًا 9

ي   ـرار الجمرآ د   23CN أو  22CNلإلقــ ذآور بالبن ه 1 الم ررًا عالي ين   .  مك وارق ب ود ف ة وج ي حال وف
ًا     23CN أو  22CNة على اإلقرار الجمرآي المعطيات الوارد ة طبق ـة المقدم ألحكام   والمعطيات اإللكترونيـ

 . اإلقرار الجمرآي المعتد به 23CN أو  22CN مكررًا عاليه، ُيشكل اإلقرار الجمرآي 1البند 
 
 

 لمادة العشرونبروتوآول النظام، ا
 

 2002" لثانيآانون ا"قسائم المجاوبة الدولية الصادرة قبل أول يناير 
 

 :مكررًا الجديد التالي8ُاضيف البند 
 
اير    -مكررًا8 ل أول ين ابق، الصادرة قب وع الس ن الن ة م ة الدولي ائم المجاوب ل قس ن ُتقب اني"ل انون الث " آ

 .2007" آب" أغسطس 31، للتبادل في مكاتب البريد بعد 2002
 
 

 بروتوآول النظام، المادة الثالثة والعشرون
 

 النماذج
 

 :التالي الجديد مكررا 2 البند ُاضيف
 
ررًا 2 ى  -مك رغم عل ا  ال ه تنص مم ادة علي د نظام  من 2-266 الم ائل، بري ا تجري أن يمكن الرس  إيطالي

 :CN 07  النموذج على التالية األربعة التعديالت

ه  للمرسل  المخصص للمربع األبيض اللون استخدام 1-مكررًا2 ة  خطوط  وإضافة  إلي ة  داخلي و  برتقالي  نالل
 الكتابة؛ على وتساعد قراءتها لآلالت يمكن

 السفلي؛ الجزء من الخالي الحيز في األبيض اللون استخدام 2-مكررًا2

 ؛"البعيثة طبيعة "خانة من لها بالتوزيع إشعار يقدم ال التي المنتجات حذف 3-مكررًا2

التوقيع  المتصلة  المعلومات  نقل 4-مكررًا2 ى  ب ة  من  النموذج  عل ى  ليسرى ا السفلي  الجه ة  إل فلى  الجه  الس
 .اليمنى
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 2008" آانون الثاني" يناير التعديالت التي سيبدأ العمل بها في أول )ب
 

 التعديالتقائمة 
 

 العنوان رقم المادة

  اإلخطار عن اإلصدارات والتبادل بين اإلدارات - البريدطوابع  2-113المادة 

 معالجة البعائث المقبولة خطأ مكررًا6-145المادة 

 االستعالمات 6-4-150المادة 

 البعائث الخاضعة للمراقبة الجمرآية 5-152المادة 

 دفع التعويض مكررًا1-158المادة 

 تحديد المسؤولية بين اإلدارات البريدية 2-161المادة 

ة جوًا             1-187المادة  اليات السطحية المنقول  من طائرة    .S.A.Lنقل اإلرساليات الجوية واإلرس
 إلى أخرى

 الختم البريدي للتصديق االلكتروني مكررًا257المادة 

ول  ادة -البروتوآ  الم
 الخامسة عشرة

 نفقات العبور الخاصة

 
 نص التعديالت

 
 

 113المادة 
 

 اإلخطار عن اإلصدارات والتبادل بين اإلدارات. طوابع البريد
 

 :التالي  على النحو2 البند ُعدل
 
دة  إصداراتها من آل من واحدة نسخة الدولي تبالمك طريق عن اإلدارات تتبادل  -2 ع  من  الجدي  طواب

 .جديد إصدار لكل طابعا 235 مجموعه يبلغ ما إرسال يعني مما الدولي، المكتب إلى منها نسخة 15 وترسل البريد
 
 

 145المادة 
 

 معالجة البعائث المقبولة خطأ
 

 : مكررًا الجديد التالي6 البند ُأضيف
 
 .من قرب تلفها أو فسادها يخشى أشياء على تحتوي التي الرسائل يدبر   بعائث- مكررا6
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 المواد هذه قريب، عن تتلف أو تفسد أن يخشى التي الرسائل بريد بعيثة في المحتواة المواد  إن1-مكررًا 6
 مالك لصالح البيع ويتم .قانوني بإجراء التقيد أو مسبق تبليغ دون مباشرة تباع أن يمكن فقط ،
 أو الفاسدة المواد تعدم البيع، تعذر حال في .إيابا أو ذهابا اإلرسال خالل حتى نونياقا المواد
 .التالفة

 رسمي تقرير رفع ينبغي ،1- مكررًا 6 والمادة تماشيا الرسائل بريد مواد إعدام أو بيع يتم  حين2- مكررًا6
 ورقة أو رسالاإل بحافظة المرفق التقرير نسخة إرسال ويجب .اإلعدام أو البيع عملية عن

 .المصدر مكتب إلى  43CN التحقيق

ام  في  البيع عائدات  تستخدم3- مكررًا 6 ة  األول المق ة  على  المفروضة  الرسوم  لتغطي د  بعيث  .الرسائل  بري
ل يد ويرس ي الرص ال ف وفره ح ى ت ب إل ي المصدر مكت لمه آ ى يس ل إل ذي المرس ل ال  يتحم

 .إرساله عن المتأتية المصاريف
 
 

 ن نظام بريد الرسائلم 150المادة 
 

 االستعالمات
 

 :التالي  على النحو6-4 البند ُعدل
 
ى       -4-6 ُترسل إدارة المصدر االستعالمات عن البعائث المرسلة بالعبور المكشوف في نفس الوقت إل

وتتم معالجة االستعالمات عن البعائث الموضوعة في . آل من اإلدارة الوسيطة وإدارة المقصد
د              إرساليات مغلقة ا   ين بل دأ مباشرة ب لتي مرت عبر إدارة أو عدة إدارات وسيطة من حيث المب

ائي د المقصد النه ي  . /.../ المصدر وبل راع ف ن أجل اإلس ا، م ر أن، إدارة المصدر يمكنه غي
 . /.../.عملية البحث، أن ُتعلم أي إدارة وسيطة بأي بيان مالئم عن اإلرسالية

 
ى 4-6-1 لة إل تعالمات المرس ون االس ة  تك ي مجموع ك ف ى ذل و منصوص عل ا ه يطة آم  إدارات وس

ة  41CN أو  38CN أو  37CNبيانات بريد الرسائل مصحوبة بنموذج  ويمكن أن  .  حسب الحال
ادة          ا بالم ادئ المنصوص عليه ا للمب ة تبع ة أو مادي  5-2-150تكون صور النماذج إما الكتروني

 .من نظام بريد الرسائل
 
ـوذج   ترسل أي إدارة وسيطة  4-6-2 ـارتها النمـ ـوذج      08CNيتم استشـ ا، والنمـ ي تليه ى اإلدارة الت  إل

21CN  أيام10 المتعلق بها إلى إدارة المصدر، بأسرع ما يمكن، في فترة ال تتجاوز . 
 
 

 من نظام بريد الرسائل 152المادة 
 

 البعائث الخاضعة للمراقبة الجمرآية
 

 : على النحو التالي5 البند ُعدل
 

ا نموذج      يجب أن  -5 ذي يجب أن يكون إم  ترفق الرزم الصغيرة على الدوام باإلقرار الجمرآي ال
22 CN 23 أو النموذجCN  4 إلى 1 آما تنص على ذلك البنود من. 
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 من نظام بريد الرسائل 158المادة 
 

 دفع التعويض
 
 

 :التالي  مكررا1 البند ُأضيف
 
ررًا1 ا     - مك ين يوم هرين والثالث ا الش ري ُمهلت د  تس ا بالبن ذي  1المنصوص عليهم اريخ ال ن الت ارا م  اعتب

د المصدر النموذج       ه إدارة بري ة          08CNاستوفت في ة المتعلق ات الالزم ك البيان ا في ذل  حسب األصول، بم
 .بإرسال اإلرساليات

 
 
 

 من نظام بريد الرسائل 161المادة 
 

 تحديد المسؤولية بين اإلدارات البريدية
 

 :التالي  على النحو2 البند ُعدل
 
إذا حدث الفقد أو العبث أو العطب أثناء النقل دون إمكان معرفة على أي أرض أو في خدمة أي بلد  -2

إال أنه، في حــال فقد بعائث مســجلة، . وقع الحادث، تتحمل اإلدارات المعنية قيمة التعويض بأنصبة متساوية
ة       04CN ال ُيطبق هذا المبدأ سوى على البعائث المميزة بلصيقة   ام المطبق ا لألحك دا مطابق زا وحي  تحمل ممي

 . من نظام بريد الرسائل، وإال فإنه يتعين على إدارة اإلرسال وحدها تحمل قيمة التعويض132بالمادة 
 
 

 من نظام بريد الرسائل 187المادة 
 

  من طائرة إلى أخرى(S.A.L)جوًا السطحية المنقولة نقل اإلرساليات الجوية واإلرساليات 
 
 : على النحو التاليُعدل -1لبند ا

 
ذي  ه يتوجب المصدر  بلد إدارةتقوممن حيث المبدأ،    -1 ل من طائرة إلى أخرى      ييجب أن  بريدها ال نق

ين  مختلفتين جوي تيننفس الشرآة الجوية أو شرآ ل طائرتينمباشرة في مطار العبور بين  ه يجب     .ت د أن  أنبي
 .آلما أمكن ذلك يام بالنقل من طائرة إلى أخرىالقالمعنية  الشرآات الجوية المختلفة تقبل
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 من نظام بريد الرسائل  مكررًا 257لمادة ا
 

 : على النحو التاليُعدل عنوان المادة ومضمونها
 

 الختم البريدي للتصديق االلكتروني
 
دم    -1 ة، يق ذه الخدم ة ه ى تأدي ت عل ي وافق ين اإلدارات الت ا ب ات م ي العالق دي للتف تم البري صديق الخ

ك    S43 المعيار التقني  آما يعرف (،  االلكتروني المي ذل دي الع ة    ) الصادر عن االتحاد البري لة من األدل ، سلس
اريخ                        ا، في ت ي، لمحتوى م ات وجود الحدث اإللكترون ة إلثب ا آطرف ثالث موضع ثق التي تخزنها إدارة م

ر              ة واحد أو أآث تمرارية العمل        وتضمن اإلدارات   .ووقت ما، وينطوي على طرف معرف الهوي ة اس  المعني
دها مجلس              S43بالمعيار التقني    ة التي اعتم  الصادر عن االتحاد البريدي العالمي تماشيا واإلجراءات المطبق

 .االستثمار البريدي عمال بالتوصية التي صدرت عن فريق التوحيد القياسي لالتحاد
 
ة يخضع سوف -2 وفير خدم ي  ت دي للتصديق االلكترون تم البري ر عالخ دود ب ى الح وذج إل ول نم  مقب

ه  وقعت األطراف متعدد اتفاق في ذلك عرف وموثوق فيه على نحو ما،      هذه  في  تشارك  التي  اإلدارات علي
ة بعضها          اإلدارات مختلف تتأآد أن على الموثوق فيه  النموذج  ويقوم .الخدمة التي توفر هذه الخدمة من هوي
الج  عندما بعضًا امالت  تع الختم الب     مع دي للتصديق االلكتروني     مزودة ب ابرة  ري تقوم اإلدارة   . للحدود  وع وس

ة    ات الرقمي ن الهوي ة الصلة م ات وثيق ادل المعلوم ن خالل تب ذلك م ي ب دي للتصديق االلكترون تم البري  للخ
 ).X509، أي الشهادات الرقمية الختم البريدي للتصديق االلكترونيمفاتيح خدمة (

منحه طرف ثالث ) سلسة أو رمز  (ًاريدية معرف هوية رقمية وحيد    تشكل الهوية الرقمية لكل إدارة ب      2-1
دي    مع إدارات أخرى ومستعمليها     تطبق يعرف دونما لبس تلك اإلدارة عندما        موثوق فيه  تم البري الخ

 .العابرة للحدودعلى المعامالت  للتصديق االلكتروني
 
ا     -3 يح له ي موضع يت ون ف ن أن تك ارآة م تمكن اإلدارات المش ي ت غآ دماتتش دي  يل خ تم البري الخ

 :للتصديق االلكتروني

ي   لخدمة تحصل على هويتها الرقمية   3-1 دي للتصديق االلكترون ة     الختم البري ات الرقمي  من مورد الهوي
 .من الطرف الثالث الموثوق فيه

ذه اله الختم البريدي للتصديق االلكتروني  تبلغ آل اإلدارات البريدية األخرى التي تقدم خدمة     3-2 ة   به وي
 .وتوزع هويتها الرقمية بناء على ذلك

 
ة   -4 وم خدم دد إدارة المصدر رس ي تح دي للتصديق االلكترون تم البري اليف  الخ ن التك ل م اة آ  بمراع

 :وآل إدارة. ومتطلبات السوق
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 التي تقدمها إال في حال وافقت       الختم البريدي للتصديق االلكتروني   تحتفظ باإليراد الناجم عن خدمة       4-1
 ؛الختم البريدي للتصديق االلكترونيرات المشارآة على تقاسم اإليراد من خدمة اإلدا

ة رسوم إضافية، بمعزل عن                 4-2 ة دون فرض أي ة البريدي ات اإللكتروني اد البيان وتقدم التحقق من اعتم
 .الختم البريدي للتصديق االلكترونيالمكان الذي تطبق فيه خدمة 

 
اق            للتصديق االلكتروني   الختم البريدي   سوف تنظم خدمة     -5 ى أساس االتف ين اإلدارات المشارآة عل  ب

 .متعدد األطراف الذي سيعكس ويكمل األحكام المطبقة في هذا النظام

ة    5-1 ديم خدم ة لتق ام المطلوب راف األحك دد األط اق متع دد االتف وف يح ديق س دي للتص تم البري الخ
ام      وتكون اإلدارات المشارآة، بع.  عبر الحدود  االلكتروني د باألحك ة بالتقي ا، ملزم ا بينه د االتفاق فيم

 .الواردة في االتفاق متعدد األطراف

أن   5-2 راف بش دد األط اق متع راحة االتف ا ص ي ال ينظمه ب الت ا الجوان ديق أم دي للتص تم البري الخ
 .، فتخضع لألحكام المالئمة من وثائق االتحادااللكتروني

 
ة        -6 دي لل    ويجب أن تعرف خدم تم البري ي   الخ ا من خالل رمز              تصديق االلكترون ك ممكن ان ذل ا آ  آلم

 . أعاله5حرفي يعرف في االتفاق متعدد األطراف المشار إليه في البند 
 
 

  المادة الخامسة عشرة -البروتوآول 
 

  الخاصةنفقات العبور
 

 .حسب الترتيب المالئم" وسنغافورة " عبارة2ُاضيف بالبند 
 
 
 الختاميسحب تحفظات من البروتوآول  )جـ
 

دي         (ُأآد السحب الشفهي لثالثة تحفظات       تثمار البري ة    -ينظر مستند مجلس االس ا   2006 - 2 اللجن م ثاني ، رق
ق األمر   ).  رقم خامسًا- 1 اإلضافة - 2 المستند   -2006 - 2 اللجنة   -ومستند مجلس االستثمار البريدي      يتعل

د       بتحفظات أستراليا وآندا على المادة الثامنة عشرة من برت       ة، البن ادة الثاني ى الم ان عل  6وآول النظام واليون
آما تم بالفعل حذفهما .  من المادة الثانية6وبناء عليه، ُحذفت المادة الثامنة عشرة والبند . من نفس البرتوآول

 .من مختصر بريد الرسائل
 


