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 2015آذار"  مارس " 18برن، في 

 
 1036(DOT.QIP)0205 :ةـــاإلحال

 التصديق على معايير توزيع الطرود الموضوع:
 
 

 السّيد، ،حضرة السّيدة
 

الم��ؤتمر الخ��امس والعش��رون برن��امج أنش��طة يرم��ي إل��ى تحس��ين نوعي��ة خدم��ة الط��رود  رَّ أَق�� 2012ف��ي ع��ام 
وف�ي إط�ار برن�امج  لتوزيع في الوق�ت المح�دد ف�ي ض�وء مع�ايير التوزي�ع.ويتضمن تقارير جديدة لقياس عملية ا

، يعكف فريق "قي�اس نوعي�ة خدم�ة 2014األنشطة هذا وبالنظر إلى نتائج المشروع التجريبي الذي ُنّفذ في عام 
م�ال م�ن التابعة لمجلس االستثمار البريدي حاليا عل�ى تنفي�ذ أع 3الطرود البريدية وتحسينها" المنبثق عن اللجنة 

 أجل التصديق على معايير توزيع الطرود. 
 

وستسمح عملية التصديق على معايير كل مستثمر معين للمس�تثمرين المعين�ين بالوص�ول إل�ى تق�ارير األداء ف�ي 
ق�ة وف�ي  مجال التوزيع كما ستسمح لهم بتقييم أدائهم في مجال التوزيع ف�ي ض�وء مختل�ف مع�ايير التوزي�ع المطبَّ

وس�تكون ه�ذه التق�ارير له�م أداة قّيم�ة  زيع التي يعه�دون الزب�ائن والش�ركاء عل�ى االلت�زام به�ا.ضوء معايير التو
 لتحليل وتحسين نوعية خدمة الطرود التي يقدمون.

 
 ويرد فيما يلي وصف لعملية التصديق على معايير التوزيع:

 
ويح�ّول المكت�ب ال�دولي ه�ذه  ُيرسل ك�ل مس�تثمر مع�ين إل�ى المكت�ب ال�دولي مع�ايير التوزي�ع الخاص�ة ب�ه. -1

 المعايير في نسق قابل للقياس.
 

د المكت��ب ال��دولي العي��وب المحتمل��ة ف��ي واس��تنادا إل��ى نت��ائج التحلي��ل ال��ذي ُيج��رى ف��ي نظ��ام القي��اس، ُيح��دِّ  -2
مة ويتعاون مع كل مستثمر معين لتصحيحها.  البيانات المرجعية المقدَّ

 
د البيانات المرجعية نهوعندما تُ  -3 ائيا، يجب على كل مستثمر معين أن يوافق على مس�تند التقي�يم النه�ائي حدَّ

المكت�ب ال�دولي،  ع المستثمر المعين على نموذج القب�ول ويعي�ده إل�ىه المكتب الدولي. وحالما يوقِّ الذي ُيعدُّ 
� مع�ايير د موافقت�ه النهائي�ة. وم�ن ث�م، ُتعتب�ر مع�ايير التوزي�ع الخاص�ة بالمس�تثمر المع�ين يكون بذلك ق�د أكَّ

 ق عليها.مصدَّ 
 

ونرج�و م�نكم  دليل التصديق عل�ى مع�ايير توزي�ع الط�رود الخ�اص بالمس�تثمرين المعين�ين. 1ويرد في الملحق  
التفضل بملء استمارة بيانات االتصال المرفقة بالملحق كما نرجو منكم أن تكلفوا شخص�ا مرخص�ا ل�ه بإكم�ال 

 ملء بقية الملحق.



 
 
 
 

-2- 

 
الملح�ق ممل�وءا وموقع�ا حس�ب األص�ول بالبري�د اإللكترون�ي إل�ى العن�وان الت�الي:  ونرجو منكم أيض�ا أن تعي�دوا

parcels@upu.in ، لكي تبدأ عملية التصديق على معايير التوزيع. 2015يوليو "تموز"  31في موعد أقصاه 
 
 

 ،،،ضلوا بقبول فائق عبارات االحتراموتف
 ،ات والتقنياء بالنيابةمدير العملي

 (Abdel llah Bousseta)  عبد اإلله بوستة
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 دليل التصديق على معايير توزيع الطرود

 الخاص بالمستثمرين المعينين

(1.0 اإلصدار)
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 التصديق عملية
 
 إل�ى وإرس�الها 1 الملح�ق ف�ي المرفق�ة التصديق بعملية المتعلقة االستمارة ملء المستثمرين كل على يجب )أ

  .الدولي المكتب
 

 إذا م�ا لتحديد النوعية مراقبة نظام في البيانات ُيدخل فإنه لوءة،مم االستمارة الدولي المكتب يتلقى وحالما )ب
 .التصديق بعملية المتعلقة االستمارة في المقّدمة البيانات في عيوب هناك كانت

 
 األم�ر اقتض�ى وإذا واستنادا إلى نتائج التقييم، ُيعلم المكتب الدولي المستثمَر بأي عي�وب يتع�ين معالجته�ا. )ج

 .ثانية تقييم عملية تنفيذ فيجري التوزيع، معايير لىع تعديالت إدخال
 
 النهائي�ة الصيغة المستثمر إلى ُترَسل التوزيع، معايير بشأن نهائيا والمستثمر الدولي المكتب يتفق وعندما )د

 الط��رود مجموع��ة ف��ي نش��رها الواج��ب والمعلوم��ات) للقي��اس ج��دول ف��ي معروض��ة( التطبي��ق الواجب��ة للمع��ايير
 .عليها ليوافق اإلنترنت على البريدية

 
ويتعين على المستثمر أن يؤكد قبوله بجدول القياس قبل الي�وم العش�رين م�ن الش�هر ال�ذي ي�أتي قب�ل ش�هر  )هـ

 ج�دول بتطبي�ق ال�دولي المكت�ب يب�دأ النه�ائي، القي�اس ج�دول عل�ى المس�تثمر يواف�ق وحالم�ا بدء عملي�ة التطبي�ق.
 .اإلنترنت على البريدية الطرود عةمجمو في المدرجة المعايير ويحّين القياس

 
 .شهر كل من يوم أول في إال عليها المصّدق الجديدة التوزيع معايير تطبيق يمكن وال )و
 
 

 التصديق إعادة عملية
 
يمكن إجراء عملية إعادة التصديق على المعايير في ك�ل م�رة ُتغّي�ر فيه�ا مع�ايير التوزي�ع المص�دق عليه�ا  )أ

 .التصديق عملية في اّتِبعت التي الطريقة نفس التصديق إعادة ةعملي وتتبع المطبَّقة.
 

 .أشهر ستة كل واحدة مرة إال التصديق إعادة عملية إجراء يمكن وال )ب
 

 ويمكن جديد. توزيعويجب إجراء عملية إعادة التصديق كلما يستخدم مستثمر رمَز مكتب تبادل أو مكتب  )ج
 العملي�ات ف�ي أو محليا النقل لعمليات الزمنية الجداول في تغيير يحدث اعندم التصديق إعادة عملية إجراء أيضا

 .التشغيلية
 
 

 التصديق بعملية المتعلقة االستمارة لملء التوجيهية المبادئ
 

 الطرود توزيع معايير على التصديق بعملية المتعلقة االستمارة من األول الجزء
 
رئيس�ي وش�خص ث�ان، يكون�ان مس�ؤولين ع�ن متابع�ة يجب تقديم بيانات شخصين لالتصال بهما، شخص  )أ

 تل�ك م�ن موات�اة أق�ل ليس�ت التوزي�ع معايير بأن للتأكيد االستمارة توقيع ذلك على عالوة ويجب عملية التصديق.
 .االتفاقية من 22 المادة عليه تنص لما طبقا الداخلية الخدمة في المطبقة
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 الطرود توزيع معايير على التصديق بعملية ةالمتعلق االستمارة من والثالث الثاني الجزءان
 
 تس�ليمها وس�اعة تب�ادل مكت�ب إل�ى أو مطار إلى بعيثة وصول ساعة بين الفاصلة المدة هو التوزيع معيار )أ

 منطق�ة أو مدين�ة ك�ل في) الداخلي النقل شبكات( المستخَدمة للشبكات الفعلية القدرة مراعاة مع إليه، المرسل إلى
 .بريدية رموز مجموعة أو
 

 :يلي بما اإلبالغ المستثمرين على يجب توزيع، معيار إلنشاء )ب
 
المفّصلة بشأن مسار توجيه الطرود م�ن مكت�ب التب�ادل وحت�ى التس�ليم (بم�ا ف�ي ذل�ك المواعي�د  المعلومات -
 النهائية) فيما يخص الطرود الواردة؛ 
 
 المطارات؛ في المناولة شركات مع المبرمة االتفاقات -
 
 والمش��اورات الطي��ران لش��ركات الرس��مي ال��دليل تكميل��ي، أس��اس وعل��ى المطّبق��ة، الدولي��ة التوجي��ه طخط�� -
 الجوية؛ الطرود حالة في المعنية الطيران شركات مع الُمجراة 
 
 الم�دة تقدير أجل من إجراءاتها بشأن مفصلة ومعلومات المحلية الجمركية السلطات مع المبرمة االتفاقات -
 الجمركي؛ التخليص عملية هاتستغرق التي 
 
 .توزيع مكتب كل نحو الواردة للطرود تبادل مكتب كل من البعائث لتوجيه المحلية التوزيع معايير -
 
 
يجب ملء الجزءين األول والثاني من االستمارة المتعلقة بعملية التصديق على معايير توزيع الطرود فيما  )أ

 في االستمارة في الُمدرجة التبادل مكاتب أسماء تكون أن ويجب س.يخص كل مكتب تبادل يدخل في عملية القيا
 .الدولي البريد معالجة مراكز -108 الرموز قائمة في الواردة المعلومات مع تام تطابق

 
 ه�ذه وتمث�ل ويجوز لك�ل مس�تثمر تحدي�د تس�ع من�اطق عل�ى أقص�ى تق�دير عل�ى أس�اس مع�اييره التش�غيلية. )ب

 .اليوم نفس في الطرود توزيع نيمك حيث المناطقَ  المناطقُ 
 

 الت�ي باألي�ام، أو بالس�اعات الم�دة، متوس�ط تق�دير ينبغ�ي المدة التي تس�تغرقها عملي�ة التخل�يص الجمرك�ي: )ج
 .الجمركية للرسوم خاضعة غير وبعيثة الجمركية للرسوم خاضعة لبعيثة الجمركي التخليص عملية تقتضيها

 
نبغ�ي تحدي�د مكت�ب تب�ادل البعائ�ث ال�واردة ببي�ان : ية البري�د ال�دولياسم مكتب التبادل ورمز مركز معالج )د

لالتح�اد البري�دي  S34اسمه ورمز مركز معالجة البريد الدولي الخاص به (ُيرجى االطالع على المعي�ار التقن�ي 
الع�المي العالمي وعلى قائمة رموز مراكز معالجة البريد الدولي المتوافرة على موقع اإلنترنت لالتحاد البريدي 

)Uwww.upu.int/standards/en/lists/impc.shtmlU(. 
 

 عل�ى إال التفاص�يل ه�ذه ُت�ذكر وال ينبغي تحديد أيام وساعات عمل مكتب التبادل المذكور. ساعات العمل: )هـ
 .اإلعالم سبيل

 
هو آخر ساعة يمكن أن تصل فيها طائرة إلى مطار م�ا وتك�ون م�ع ذل�ك ق�د  :)LAT(آخر موعد للوصول  )و

امتثلت للزمن الحاسم للوصول أو آخر ساعة يمكن أن تصل فيها إرسالية سطحية إل�ى مكت�ب تب�ادل وتك�ون م�ع 

http://www.upu.int/standards/en/lists/impc.shtml
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س�اعة كامل�ة م�ن ك�ل  24ويجب أن تمت�د الم�دة المش�ار إليه�ا عل�ى م�دى  ذلك قد امتثلت للزمن الحاسم للوصول.
دت آخ��ر س��اعة  .23.59إل��ى الس��اعة  24.00وم، أي م��ن الس��اعة ي�� م ف��ي الج��دول أدن��اه، ُح��دِّ وف��ي المث��ال الُمق��دَّ

ع ك�ل  .9.00في الساعة  1لوصول الطرود الواردة يوم االثنين ليتسنى توزيعها يوم األربعاء في المنطقة  وُتوزَّ
 إل�ى وُيش�ار ، ي�وم الخم�يس.9.00الس�اعة  الطرود األخرى المقرر توزيعها في نفس المنطقة والتي وصلت بع�د

 23.59-9.01و 9.00-24.00: التالي النحو على أدناه الجدول في الفترتين هاتين
 
هو آخر ساعة يمكن أن تصل فيها بعيثة إلى مكتب تبادل وتكون مع ذلك  :(CET)الزمن الحاسم للوصول  )ز

وينبغ�ي  ).Dوالتوزي�ع (الموع�د النه�ائي لمس�ح الح�دث  قد امتثلت لمعيار الخدمة المحدد للمعالجة والنقل المحل�ي
 إل�ى ال�دقائق). mإل�ى الس�اعات وتش�ير  h(حي�ث تش�ير  hhmmاإلشارة إلى هذه الساعة وفقا لنسق كتابة الوق�ت 

د الزمن الحاسم لوصول الطرود الواردة يوم االثنين ليتسنى توزيعها يوم  م في الجدول أدناه، ُحدِّ وفي المثال الُمقدَّ
 أو بالط��ائرة( الش��حنة وص��ول من��ذ التوزي��ع، م��دة أن ذل��ك ويعن��ي .10.30ف��ي الس��اعة  1ربع��اء ف��ي المنطق��ة األ

 .ونصف ساعة هي التبادل، مكتب إلى تسليمها وحتى) سطحي نقل بوسيلة
 

، االثن�ين، الثالث�اء، األربع�اء، الخم�يس ُتقّدر ه�ذه المعلوم�ات بأي�ام األس�بوع: أيام التوزيع بحسب المنطقة: )ح
) حي�ث xوإذا تجاوزت مدة التوزيع األسبوع فينبغي استخدام اإلش�ارة (ي�وم األس�بوع +  الجمعة، السبت، األحد.

فعل�ى س�بيل المث�ال، إذا وص�لت البعيث�ة ي�وم االثن�ين،  إلى عدد األسابيع التي مرت على وصول البعيثة. xتشير 
الت��الي، ف��إن معي��ار التوزي��ع ف��ي ه��ذه الحال��ة  وم األربع��اء م��ن األس��بوعـعها ه��و ي��ـويك��ون الي��وم المق��رر لتوزي��

 .الجمارك لدى البعيثة تستغرقه الذي الزمنَ  المنشورة المعايير تشمل أال وينبغي ."1"األربعاء + 
 

ينبغي للمستثمر تحدي�د الرم�وز البريدي�ة أو الم�دن المعني�ة ورم�وز مكات�ب  مدن المنطقة/الرموز البريدية: )ط
سجيل رمز مكتب توزيع واحد على األقل بالنسبة لكل منطق�ة، ويج�ب تس�جيل ك�ل ويجب ت التوزيع ذات الصلة.

ارة ـ��ـع اإلشـكن وض�ـوال يم�� اتب.ـذه المك�ـتخدمة له��ـتخدم لمكت��ب توزي�ع أو ك��ل مجموع�ة رم��وز مس�ـز مس�ـرم�
 وض�ع كنفيم واحدة توزيع منطقة إال البلد في هناك يكن لم وإذا ب التوزيع.ـاتـي عمود رموز مكـف "باقي البلد"

 .التوزيع مكاتب رموز عمود في "البلد كل" ارةـاإلش
 

 الطرود توزيع معايير على التصديق بعملية المتعلقة االستمارة من الرابع الجزء
 
ع فيها الطرود. )أ ع ال الطرود كانت وإذا ينبغي للمستثمر تسجيل أيام األسبوع التي ُتوزَّ  بع�ض ف�ي إال ُت�وزَّ

 .التوزيع يوم بأنه اليوم هذا إلى اإلشارة فيجب المعني، اليوم في اإلقليم أجزاء
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