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  ٧المستند -١-٢٠٢١-١اللجنة -مجلس االستثمار البریدي
  

  (األصل: باإلنكلیزیة)
  

  ١٠:١٥، الساعة ٢٩/٣/٢٠٢١نُِشَر باللغة العربیة في 

DOP.SC
Elt-Ag
29.03.2021

  مجلس االستثمار البریدي

  (تكامل سلسلة اإلمدادات)١اللجنة 

  مسائل تتعلق بالبیانات اإللكترونیة المسبقة

  مستند یقدمھ رئیس اللجنة التوجیھیة المعنیة بالبیانات اإللكترونیة المسبقة
  جدول األعمال)من٧(البند 

  الموضوع  -١

تقریر عن التقدم المحرز في تنفیذ خارطة الطریق الخاصة بالبیانات اإللكترونیة 
المس����بقة، وعرض لمس����تجدات النھج المتبع والتوص����یات المقدمة وعملیة تحدید 

. ٢٠٢١األولویات من بین عناصر العمل المتعلقة بعام 

  اإلحاالت/الفقرات

٧إل����ى ١ال����ف����ق����رات م����ن 
  ٢و١والملحقان 

  القرارات المرتقبة  -٢

إلى القیام بما یلي:١تُدعى اللجنة 

  

ً نحو تحقیق   - قدما ما أنجز من عمل حتى اآلن للمض�������ي  ماً ب اإلحاطة عل
أھداف خارطة الطریق الخاص�����ة بالبیانات اإللكترونیة المس�����بقة ونتائجھا 

المنشودة؛

١والملحق ٥الفقرة 

إنجازه من عمل للمض�������ي قدماً نحو تنفیذ النموذج اس�������تعراض ما یلزم   -
وتأیید األفرقة التابعة لمجلس االس�������تثمار البریدي في ،البریدي العالمي

؛٢٠٢١البنود ذات األولویة المحددة لعام عملھا بشأنمواصلة 

٢والملحق ٦الفقرة 

الموافقة على س��بل المض��ي قدماً الموص��ى باتباعھا في ھذا التقریر (وفي   -
عرض�����ھ علىملحقیھ) فیما تبقى من دورة إس�����طنبول فض�����الً عما ینبغي 

.مجلس االستثمار البریدي في دورتھ المقبلة عقب مؤتمر أبیدجان

١والملحق��ان ٧و٦الفقرت��ان 
٢و

  وغرضھمقدمة ھذا المستند   -أوًال 

  على ما یلي:١ھذا المستند إلى إطالع اللجنة ھدف ی-١

س���اس���یة عن المبادئ التوجیھیة التي ترس���م مالمح خارطة الطریق الرامیة إلى تبادل األمعلومات بعض ال-
  البیانات اإللكترونیة المسبقة في إطار النموذج البریدي العالمي الخاص باالتحاد البریدي العالمي؛ 

تنفیذ خارطة الطریق المرتبطة بالنموذج البریدي العالمي من أجل تنفیذ مس�������تجدات ما أنجز من عمل ل  -
  تبادل البیانات اإللكترونیة المسبقة؛



-٢-

سبل المضي قدماً لترحیل أو نقل األنشطة الجاریة في دورة أعمال إسطنبول فیما یخص خارطة الطریق   -
، ٧بریدي ض��من أعمالھ خالل الدورة الخاص��ة بالبیانات اإللكترونیة المس��بقة لینجزھا مجلس االس��تثمار ال

لدورة  باراً من ا نة اعت تة معیَّ مار ٧وأفرقة مؤق یدجان، ثم مجلس االس�������تث قاد مؤتمر أب وحتى موعد انع
  البریدي وأفرقة أخرى صاحبة مصلحة خالل دورة أبیدجان.

فرقة المس�ؤولة عنھا معلومات أس�اس�یة عن خارطة الطریق الخاص�ة بالبیانات اإللكترونیة المس�بقة واأل  -ثانیاً 
  والمبادئ التوجیھیة الخاصة بھا

أِعدَّت خارطة الطریق الرامیة إلى تنفیذ تبادل البیانات اإللكترونیة المس�������بقة على إثر اعتماد حكم مجلس   -٢
، الذي أُنش�������ئت بموجبھ لجنة توجیھیة إلعداد خارطة طریق، وبمراعاة ١-٢٠١٥/CEP 2االس�������تثمار البریدي 

تحقق من ما رد ویض����رورة تنس����یق المش����اریع المنجزة في إطار خارطة الطریق مع منظمة الجمارك العالمیة. 
لمستند في ا٢٠١٧حتى عام والبیانات اإللكترونیة المسبقةالخاصة بطریق الخارطة تنفیذ إنجازات مبكرة أثناء

  ) تیسیراً لالطالع علیھا. ٧المستند -١-٢٠٢٠-١اللجنة -(مجلس االستثمار البریدي

ً رئاس��������ة اللجنة التوجیھیة المعنیة بخارطة الطریق الخاص��������ة   -٣ وتتولى الوالیات المتحدة األمریكیة حالیا
رؤس��اء األفرقة الدائمة المنبثقة ) وتض��م اللجنة ١بالبیانات اإللكترونیة المس��بقة (بص��فتھا الرئیس المش��ارك للجنة 

یا) واألمن البریدي ١عن اللجنة  بالجمارك (فرنس��������ا) والنقل (االتحاد الروس�������ي) والمعاییر (إیطال یة  والمعن
(الوالیات المتحدة األمریكیة) فضالً عن أمانات كل فریق من ھذه األفرقة. وتضم اللجنة التوجیھیة أیضاً الیابان 

) وكندا (نائب رئیس فریق ١س�������تثمار البریدي) والھند (الرئیس المش��������ارك للجنة (التي تمثل رئیس مجلس اال
  الجمارك). وتضطلع اللجنة التوجیھیة بما یلي:

ض������مان تدفق المعلومات بین مختلف األفرقة الدائمة والخبراء العاكفین على كل عنص������ر من عناص������ر   -
ض����مان إدماج البنود ض����من جداول أعمال مثال:(كٌل فیما یعنیھمش����روع البیانات اإللكترونیة المس����بقة 

  األفرقة الدائمة)؛

التنس��یق الش��امل بین المس��ارات المتعددة لتبادل البیانات اإللكترونیة المس��بقة والنتائج المنش��ودة المترابطة   -
فرق�ة المختلف�ة في تق�دیم المعلوم�ات أو العم�ل على مع�الج�ة فیم�ا بینھ�ا (نظراً لمش��������ارك�ة الع�دی�د من األ

  الواردة)؛المعلومات

من أجل متابعة تحقیق Microsoft Projectالمعدة ببرنامج )Gannt(حفظ (وتحدیث) مخططات غانت   -
  النتائج المنشودة؛

  داء رئیسیة جدیدة، عند الضرورة؛إعداد مؤشرات أ  -

ات للتواصل مع السلطتنسیق المرحلة النھائیة من مراحل إعداد النتائج المنشودة المعنیة، مع بذل الجھود   -
  الخارجیة وأصحاب المصلحة الخارجیین.

ومن المبادئ التوجیھیة لخارطة الطریق الخاص��ة بالبیانات اإللكترونیة المس��بقة ض��مان أن تس��اعد الجھود   -٤
المبذولة في إطارھا على تجھیز أعض�����اء االتحاد البریدي العالمي لتلبیة متطلبات البیانات اإللكترونیة المس�����بقة 

. وس�����یلزم إدراج ھذه المش�����اریع الخاص�����ة بالبیانات ٢٠٢٠لتي س�����تدخل حیز التنفیذ عما قریب بعد نھایة عام ا
  اإللكترونیة المسبقة ضمن واحدة من الفئات األربع التالیة:

أنش������طة التواص������ل الرامیة إلى تحدید طبیعة متطلبات البیانات اإللكترونیة المس������بقة بالض������بط -١الفئة   -
أصحاب المصلحة لتوضیح المتطلبات وإبداء آرائھم؛ ورصد المتطلبات الجدیدة، بما یضمن إشراك   (مثل

تماش����یھا مع الطبیعة الفریدة للبرید الدولي؛ والحص����ول على الموافقة الدولیة على نموذج االتحاد البریدي 
  العالمي وما یقدمھ من حلول)؛



-٣-

مص�������مم لتلبیة المتطلبات (مثل إعداد واختبار معاییر إعداد واختبار النموذج البریدي العالمي ال-٢الفئة   -
سل (التدفق تلو اآلخر) لتغطیة احتیاجات النموذج، ونُظم تكنولوجیا المعلومات (مثل نظام اإلقرارات  الترا
الجمركیة)، واإلجراءات واألس��الیب التش��غیلیة لتس��جیل البیانات، وكذلك تنفیذ المش��اریع الرامیة إلى إیجاد 

  متطلبات البیانات اإللكترونیة المسبقة المتعلقة بالعبور/تعقیب الشحن أو المتطلبات المستجدة)؛حلول لتلبیة 

إذكاء وعي األعضاء بضرورة تلبیة متطلبات البیانات اإللكترونیة المسبقة والمساعدة على بناء -٣الفئة   -
الیب التدریب إللكترونیة المسبقة، وأسالقدرات على تلبیتھا (مثل حلقات العمل التدریبیة المتعلقة بالبیانات ا

، والتع��اون مع مب��ادرات م��دیری��ة التنمی��ة والتع��اون للمكت��ب ال��دولي SECUREXعلى اإلنترن��ت، ونظ��ام 
، وإعداد )CDS(ونظام اإلقرارات الجمركیة )IPS(و"اعتماد ونش��ر" اس��تراتیجیات النظام البریدي الدولي 

ن والھیئات الجمركیة، وإذكاء الوعي بطریقة تس���جیل البیانات مواد تدریبیة مش���تركة بین المس���تثمر المعیَّ 
CNفي النماذج    إلكترونیاً ضمن التدفق "صفر")؛23

عة للمس����تثمرین المعیَّنین -٤الفئة   - إدراج الفرص التي تتیحھا التجارة والمنتجات ض����من القدرات الموس����ّ
الذین ینفذون بروتوكوالت النموذج البریدي العالمي ومتطلباتھ (مثل خطط تعاونیة البرید العاجل الدولي، 

النھوض بتبادل ، وخطة المنتجات المتكاملة، و)ECOMPRO(والبرنامج المخص�����ص للتجارة اإللكترونیة 
البیانات اإللكترونیة المسبقة لتحسین نوعیة الخدمة، وتعزیز المنتجات عن طریق النھوض بالعملیات التي 

  تُیسَّر اآلن عن طریق تقدیم البیانات اإللكترونیة).

  )١(الملحق العمل المنجز لتنفیذ خارطة الطریق الخاصة بالبیانات اإللكترونیة المسبقة   -ثالثاً 

المرفق بھذا المس�������تند على قائمة موحدة بما أنجز من عمل لتنفیذ خارطة الطریق حتى ١یحتوي الملحق   -٥  /
اآلن، بما في ذلك معلومات عن فئة العمل والجھات المس���ؤولة عن إنجازه، ومالحظات وتوص���یات إض���افة إلى 

للمض���ي قدماً نحو تحقیق األھداف إلى اإلحاطة علماً بما أنجز من عمل حتى اآلن١نتائج العمل. وتُدعى اللجنة 
والنتائج المنش�������ودة المتعلقة بخارطة الطریق الخاص�������ة بالبیانات اإللكترونیة المس�������بقة. ویُرجى االنتباه إلى أن 

أوأو توس���یع نطاقھا یحتوي أیض���اً على بعض التوص���یات من أجل مواص���لة بعض األنش���طة القائمة ١الملحق 
  . لى إثر إنجاز بعض النتائج المنشودةالخطوات المقبلة الالزم اتخاذھا ع

  
  

اإللكترونیة التي تدعم خارطة الطریق الخاص���ة بالبیانات ٢٠٢١عام في البنود الرئیس���یة ذات األولویة   -رابعاً 
  )٢المسبقة (الملحق 

المرفق بھذا المس����تند على قائمة بالنتائج المنش����ودة لخارطة الطریق الخاص����ة بالبیانات ٢یحتوي الملحق   -٦  /
اإللكترونیة المس�������بقة التي لم تنفذ بعد فض�������الً عن بعض التوص�������یات الجدیدة. وتش�������مل بعض البنود الجدیرة 

  بالمالحظة ما یلي: 

مواصلة أنشطة التواصل من أجل إذكاء الوعي وبناء القدرات لزیادة عدد أعضاء االتحاد البریدي العالمي   -
، وذلك بھدف تبادل تلك الرس��ائل في إطار إجراءات تبادل ITMATTالذین یرس��لون ویس��تلمون الرس��ائل 

  ؛ (PLACI)المعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل 

ریق األمن البریدي بمواص�������لة أعمالھما مع منظمة الجمارك العالمیة وس�������ائر مطالبة فریق الجمارك وف  -
أص��حاب المص��لحة (اتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطیران المدني الدولي وجھات تنظیم الس��یاس��ات 

"رس��ائل اإلحالة" المرس��لة مجموعة) لتس��ویة وتوحید عناص��ر .الجمركیة الوطنیة واإلقلیمیة وما إلى ذلك
+، فض���الً عنما یرتبط بھا من بروتوكوالت تش���غیلیة وبروتوكوالت لحاالت ٤والتدفق ٤ر التدفق في إطا

ات بالطوارئ (بما في ذلك بروتوكوالت "عدم التحمیل")، وتقدیم توجیھات إلى فریق المعاییر بأي متطل
  تتعلق بالتراسل اإللكتروني؛



-٤-

على إضفاء الطابع الرسمي على األدوار والرسائل الدوليمطالبة فریق النقل بالعمل مع اتحاد النقل الجوي  -
CARDIT، إلعداد اتفاق حول األدوار االفتراض�یة المنجزة عند تحویل بیانات الرس�ائل ٧المرتبطة بالتدفق 

لتُس���تخدم في نظام بیانات الش���حن الخاص���ة باتحاد النقل الجوي الدولي، وإتاحة أداة (أدوات) لتحویل بیانات 
في الرس����ائل )AR(النظام المنطبق عالماتالمض����ي قدماً في اس����تخدام، فض����الً عنCARDITالرس����ائل 
CARDIT؛بلد المقصدفيلتأكید امتثال المستثمر المعیَّن المرسل لمتطلبات البیانات اإللكترونیة المسبقة  

البیانات الجمركیة بالممارس���ات الفض���لى المتبعة في تس���جیل )١مواص���لة الجھود المبذولة إلذكاء الوعي   -
محتویة على معرفات ھویة البعائث المطابقة PREDES 2.1وشرط إرسال الرسائل )٢؛ (التدفق "صفر")

وتطویر الممارس�������ات )٣؛ S9والمربوطة بمعرفات ھویة األوعیة البریدیة المطابقة للمعیار S10للمعیار 
والممارس���ات )٤التش���غیلیة التي س���تض���من إرس���ال البیانات اإللكترونیة المس���بقة عن البعائث المرس���لة؛ 

قدمونھ زیادة نس��بة ما یمن المس��تثمرین المعیَّنین بعض��اء االتحاد البریدي العالمي ألاألخرى التي س��تس��مح
  بضائع؛من بیانات إلكترونیة مسبقة عن البعائث التي تحتوي على 

االضطالع يفالمتعلقة بالعبورضمان استمرار فریق الخبراء الشامل المعني بالبیانات اإللكترونیة المسبقة   -
بوراً ععلى الطریقة التي ینبغي اتباعھا لمعالجة البیانات اإللكترونیة المس����بقة الخاص����ة بالبرید العابربعملھ 
والبرید المعقب شحنھ الموجھ عبر بلدان وسیطة أو إلى بلدان مقصد تطلب والبرید العابر بالمكشوف مغلقاً 

الحص��ول على البیانات اإللكترونیة المس��بقة، مع األخذ في االعتبار كیف یمكن أن تؤثر النُظم الوطنیة على 
  .المستثمر في بلد المصدرعن قدرة المستثمر المعیَّن على تقدیم خدمات العبور الوسیطة بالنیابة 

٢٠٢٠  خارطة الطریق الخاص���ة بالبیانات اإللكترونیة المس���بقة اعتباراً من عامإلى اإلض���افاتأحدث   -خامساً 
  وحتى بدایة دورة أبیدجان

٢الواردة في الملحق ٢٠٢١لعام عالوةً على تأیید العمل المنجز بش�������أن البنود الرئیس�������یة ذات األولویة   -٧
تأیید األعمال المتعلقة بالبیانات اإللكترونیة المس��بقة من خالل القیام ١اللجنة یُطلب من ، ٦والمذكورة في الفقرة 

  بالتالي:

متثال لمتطلبات البیانات اإللكترونیة المس����بقة، مع مراعاة على س����یاس����ة عامة تكفل االمواص����لة العكوف  -
ص��د، عیَّن في بلد المقالتي یحددھا المس��تثمر المھذه البیاناتض��رورة التأكد من امتثال المرس��ل لمتطلبات 

عھ االتحاد الذي وضفي النموذج البریدي العالمي الخاص بالبیانات اإللكترونیة المسبقةعلى النحو المبین 
ITMATTإرس������ال الرس������ائل ٢٠٢١البریدي العالمي. ویفرض نظام االتحاد البریدي العالمي منذ ینایر 

لض��روري االض��طالع بالمزید من العمل للتش��جیع بش��أن فئات مختلفة من البعائث. ومع ذلك ال یزال من ا
على االمتثال للمتطلبات في بلد المص���در، والتخاذ التدابیر الالزمة للحیلولة دون إرس���ال أو إعادة كمیات 

كبیرة من البعائث التي ال تمتثل للمتطلبات عبر الشبكة البریدیة؛

نوعیة البیانات اإللكترونیة المس��بقة المقدمة، وبحث الس��یاس��ة لمتطلباتالمض��ي قدماً بالعمل على االمتثال   -
العناصر صة بالخامتطلبات للتشجیع األعضاء على تقدیم بیانات إلكترونیة مسبقة تمتثل لالعامة واألنظمة 

الخاص���ةالمعلومات المس���بقة عن الش���حن قبل التحمیلوتلبي متطلباتITMATTاإللزامیة من الرس���ائل 
  ؛١+٧البیانات ب

ن ت"للتحقق من البیانات اإللكترونیة المس�������بقة"وحدة برمجیةبتعزیز نظم تعمیم النظام البریدي الدولي   - مّكِ
ضوئیاً المعیَّنموظفي المستثمر معرفة لقبل وضعھا في أوعیة بریدیة إلرسالھا من مسح البعائث مسحاً 

أو إذا كانت أي من رسائل اإلحالة الجمركیة قد استُِلَمت ITMATTما إذا كانت البعیثة مصحوبة بالرسالة 
لبلدان األعض�������اء في االتحاد التي لاألمر الذي من ش�������أنھ أن یتیحبخص�������وص البعائث البریدیة المعنیة. 

ن لترس�����لھاأن األوعیة البریدیة التي ض�����مانتس�����تخدم النظام البریدي الدولي/نظام اإلقرارات الجمركیة 
وأن وضع امتثالھا للمتطلبات یمكن تأكیده باستخدام بھاعائث التي أرسل إخطار مسبق تحتوي إال على الب
  ؛، وھي خاصیة لن تفتأ تزداد أھمیة في المستقبلCARDITفي الرسائل )AR(طبق عالمة النظام المن
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ص���لة عملھا مواباللجنة التوجیھیة المعنیة بخارطة الطریق الخاص���ة بالبیانات اإللكترونیة المس���بقة مطالبة  -
تعرض على مجلس االس�������تثمار البریدي في دورتھ إعداد خطة عمل لدورة أبیدجان،و٢٠٢١أبریل بعد 

تش�������مل نقاطاً القتراحات العمل المتعلقة بأفرقة الجمارك و،٢٠٢١المزمع عقدھا في وقت الحق من عام 
  والنقل واألمن البریدي والمعاییر وغیرھا من األفرقة صاحبة المصلحة؛

+ وأفرقة الخبراء المعنیة ٤و٤و٣التوص�����یة المقدمة كي تواص�����ل أفرقة الخبراء المعنیة بالتدفقات تأیید  -
ثقة عن وأفرقة الخبراء المختارة التابعة لألفرقة العاملة المنبالمتعلقة بالعبور البیانات اإللكترونیة المسبقة ب

رجیین (اتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة ما سبق واستھلتھ من عمل مع أصحاب المصلحة الخا١اللجنة
)ICS2(ت االجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والقائمین على س��یاس��ات نظام مراقبة الوارد

لة تحدیث وتعزیز في االتحاد األوروبي) حتى دورة مجلس االس�������تثمار البریدي المقبلة، بغیة مواص�������
  ؛انات اإللكترونیة المسبقةالخاص بالبیالنموذج البریدي العالمي

قدیم للمس��اعدة على تالتطبیقات بما یس��مح باس��تخدامھاعلى تطویرمواص��لة عملھبالمكتب الدوليمطالبة  -
  .CARDITالمعلومات الجمركیة فیما یخص التدفق "صفر" وإعداد أداة تحویل بیانات الرسائل 

  
ونیة بالبیانات اإللكتررئیس اللجنة التوجیھیة المعنیة   ٢٠٢١مارس ١٢في،برن

  الوالیات المتحدة األمریكیةالمسبقة:
  یمثلھا السید بیتر تشاندلیر
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١الملحق -٧المستند -١-٢٠٢١-١اللجنة -البریديمجلس االستثمار 

  التعلیقات والتوصیات-وضع تنفیذ مھام خارطة الطریق لدروة إسطنبول مستند استعراض خارطة الطریق الخاصة بالبیانات اإللكترونیة المسبقة:
  

  البیانات اإللكترونیة المسبقةبالخاصالبریدي العالميالنموذج المھام الجاریة فیما یتعلق ببناء القدرات وتشغیل 

الجھة المس�������ؤولة المھمةرقم الفئة
عن التنفیذ

النتائج  التوصیات  المالحظات

ال����ل����ج����ن�����ة 
ھی����ة  لتوجی ا
ال���م���ع���ن���ی����ة 
ب����خ����ارط����ة 

الطریق

إع��ادة تش�������كی��ل اللجن��ة التوجیھی��ة 
المعنیة بخارطة الطریق

مجلس االس�������تثم��ار 
البریدي

، وُحینت ٢٠١٧نطاقھا في فبرایر عَ س��ِّ وُ 
٢٠٢٠في عام 

ال����ل����ج����ن�����ة 
ھی����ة  لتوجی ا
ال���م���ع���ن���ی����ة 
ب����خ����ارط����ة 

الطریق

إنشاء آلیة اللجنة التوجیھیة المعنیة 
بخ���ارط���ة الطریق الس�������تعراض 

ھاأھداف المشاریع الفردیة ورصد

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 

الطریق

ات مخططیواص��ل المكتب الدولي تنفیذ 
ب�رن����ام�ج ال�م�ع����دة ب�)Gannt(غ����ان����ت 

Microsoft Project

خطط عمل في توجیھ اس�����تخدامھا
الفریق الدائم

قید اإلنجاز

توضح المفوضیة األوروبیة أحكام ١الفئة 
لجمركي  نون ا لق����ا طلب����ات ا ومت
لالتح��اد األوروبي فیم��ا یتص���������ل 

بتبادل البیانات

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 

الدولي

َل كت��اب إلى االتح��اد األوروبي  أُرس���������ِ
كل لم تعالجواستبیان مفصل.ھ أرفق ب

طلبات اإلیض��اح الخاص��ة بآثار القانون
  .الجمركي لالتحاد األوروبي

ب���التع���اون مع حلق���ات عم���ل نظم���ت و
الق��ائمین على نظ��ام مراقب��ة الواردات 

)ICS2(اتللحص�������ول على توض�������یح
سیاسات النظامبشأن

قید اإلنجاز ویتعین أن المھمةھذه 
یتواص��������ل تنفیذھا في إطار فریق 

وفریق النقل على السواءالجمارك

قب����ة  لمعني بنظ����ام مرا لفریق ا ق����دم ا
ً ع��دة إلى )ICS2(الواردات  عروض���������ا

وحتى إلى ١األفرقة المنبثقة عن اللجنة 
لجان االتص�������ال التابعة لالتحاد البریدي 

بعض المج����االت تزالالع����المي. وال 
غامض��������ة من المنظور البریدي. ویلزم 
إعداد مس�������تند كذلك ألغراض التوعیة 

األحك��ام الض�������ریبی��ة من الق��انون ب��آث��ار
، االجمركي لالتحاد األوروبي وتوضیحھ

وك�ذل�ك توقع�ات نظ�ام مراقب�ة الواردات 
)ICS2( الخاص باالتحاد األوروبي فیما

المرس�������ل����ة في إط����ارردودالب����یتعلق 
والبیانات اإللكترونیة المسبقة +٤  التدفق

  بالعبورالمتعلقة
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الجھة المس�������ؤولة المھمةرقم الفئة
عن التنفیذ

النتائج  التوصیات  المالحظات

البعائث فئات وض�������ع نظام یحدد ١الفئة 
ُقدم بیانات  البریدیة التي یجب أن ت

إلكترونیة مسبقة بشأنھا

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
ال��ط��ری��ق + ف��ری��ق 
ت�ن�م�ی����ة ال�خ����دم����ات 
الم����ادی����ة والتج����ارة 

امل التكواإللكترونیة 
+ المكتب الدولي

نظ��ام االتح��اد البری��دي الع��المي دخ��ل
)٢٠٢١ینایر١(فيحیز التنفیذ 

الش�����واغل المتعلقة باالمتثال: یلزم 
اس��������تطالع طرق إذك����اء الوعي 
ب��االمتث��ال لنظ��ام االتح��اد البری��دي 

المتعلق الع���المي؛ وإنج���از العم���ل 
متثال االالتي تكفل بالسیاسة العامة 

ات البی���ان���ات اإللكترونی���ة لمتطلب���
المسبقة

شمل أحدث القضایا عناص�ر أنجزت . وت
البی��ان��ات الج��دی��دة التي تطلبھ��ا المن��اطق 

یش���مل مجال آخر البیانات س���المختلفة. و
رونیة المسبقة المتعلقة بالعبوراإللكت

تقدیم توض�����یح بش�����أن النقطة التي ١الفئة 
الرس�������ائلینبغي عندھا إص�������دار 

ITMATTفي سلسلة اإلمدادات

اللجن����ة التوجیھی����ة 
بخ����ارط����ة المعنی����ة 

المكت���ب الطریق +
الدولي

في ITMATTالرس�������ائل توجیھینبغي 
الحص��ول على أس��رع وقت ممكن بغیة 

تقییم المخاطر في أسرع وقت ممكن.

النموذج البریدي العالمي یقتض�����ي
المعلوم��ات المس�������بق��ة عن تق��دیم

الجمارك قبل التحمیل

یع���د المكت���ب ال���دولي ویتعین أن 
ةالمتبعنماذج الممارسات الفضلى

لتس�������جی���ل البی���ان���ات اإللكترونی���ة 
ھا في الوقت  المس�������بقة وإرس��������ال
المحدد. وھي ض�����روریة بالنس�����بة 

ذ تنفیالرامیة إلى عمل الإلى خطط 
مش�������روع البی���ان���ات اإللكترونی���ة 
المس�������بقة الممول من الص�������ندوق 
المش�����ترك التابع لص�����ندوق نوعیة 
مة والمش��������اریع الممولة من  الخد

مخصصةالصنادیق ال

یر خطط العم����ل الوطنی����ة یجري تطو
ونماذج الممارس����ات الفض����لى في إطار 
مش�����روع البیانات اإللكترونیة المس�����بقة 
الممول من الص�����ندوق المش�����ترك التابع 
لص�������ندوق نوعیة الخدمة والمش��������اریع 

مخصصةالصنادیق الالممولة من 

المش��������ارك��ة في منت��دی��ات منظم�ة ١الفئة 
الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران 

الدولي واتحاد النقل الجوي المدني 
الدولي واالتحاد األوروبي

حالیاً من باس�������تمرارالمھمةتنجز ھذه المكتب الدولي
خالل مش��اركة االتحاد البریدي العالمي 

ة تخض�����ع للمتابعوفي المحافل المعنیة.
باستخدام مؤشرات األداء الرئیسیة

مواص���لة تنفیذ ھذا العنص���ر المھم 
أنش�������ط��ة التوعی��ة من عن��اص�������ر

المنجزة في إطار خارطة الطریق 
الخ�اص��������ة ب�البی�ان�ات اإللكترونی�ة 

اد البری���دي المس�������بق���ة بین االتح���
العالمي وھذه األفرقة

بعض النت���ائج.وتحقق���ت قی���د اإلنج���از.
رس����ائل مس����ائل على وانص����ب التركیز

دور (اإلحالة ورس��������ائل اكتمال التقییم
ش�������رك���ات الطیران وقواع���د التوقی���ت 

عداد قدیم وإ ئل على أس��������اس ت الرس��������ا
  )١+٧عناصر البیانات 
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الجھة المس�������ؤولة المھمةرقم الفئة
عن التنفیذ

النتائج  التوصیات  المالحظات

أص�������ح���اب تق���دیم معلوم���ات إلى١الفئة 
خ��ارط��ة طریق عنالمص�������لح��ة

االتحاد البریدي العالمي الخاص������ة 
ب�البی�ان�ات اإللكترونی�ة المس�������بق�ة، 
والس������عي إلى كس������ب تأییدھا لھذا 
النھج ولمب���ادئ خ���ارط���ة الطریق 
وللنموذج العالمي الخاص باالتحاد 

البریدي العالمي

مجلس االس�������تثم��ار 
بری����دي + فریق  ل ا
الجم����ارك + فریق 
ال��ن��ق����ل + ال��ل��ج��ن����ة 
التوجیھی����ة المعنی����ة 

خارطة الطریق + ب
المكتب الدولي

أصحاب المصلحة، قدمت المعلومات إلى
وھم تحدیداً ش��ركات الطیران والس��لطات 
الجمركی��ة، من خالل لجن��ة االتص���������ال 
المش����تركة بین اتحاد النقل الجوي الدولي 
واالتحاد البریدي العالمي ولجنة االتصال 
المش������تركة بین منظمة الجمارك العالمیة 

  دي العالميیواالتحاد البر

ك�ل من منظم��ة وق�دم�ت المعلوم�ات إلى 
الطیران الم���دني ال���دولي واتح���اد النق���ل 

ومنظمة الجمارك العالمیة الجوي الدولي 
واالتح�اد األوروبي خالل ع�دة منت�دی�ات 
تم فیھا تقاس������م تفاص������یل خارطة طریق 
االتح���اد البری���دي الع���المي الخ���اص���������ة 

بالبیانات اإللكترونیة المسبقة

االس�������تمرار في إق��ام��ة أنش�������ط��ة 
للحص������ول على التأیید التواص������ل 
أص������حاب المص������لحة النھائي من

لمبادئ خارطة الطریق.

بینم���ا تقر ك���ل الكی���ان���ات ب���أن نموذج 
یانات اإللكترونیة المس�������بقة الخاص  الب
ب����االتح����اد البری����دي الع����المي ق����اب����ل 
لالس������تمرار، أنجز جزء من العمل على 

ري ھذا الص�����عید وال یزال من الض�����رو
اس�������تكمال بعض عناص�������ر العمل لدعم 

من ) ٨(وربم�ا ٧و٦و٤و١الت�دفق�ات 
  البیانات اإللكترونیة المسبقة

إجراء تحیین��ات أو ولوحظ أن��ھ ق��د یلزم 
تقدیم توضیحات بشأن أي من المجاالت 
الج����دی����دة (أي المتطلب����ات والتوقی����ت 

والطلب��ات اإلقلیمی��ة المتعلق��ة واإلح��االت
مكن أن تؤثر) التي یبالعناص�������ر المالیة

ھاادعلى المبادئ الحالیة التي سبق إعد

ت��ن����اول م��وض���������وع ال��ب��ی����ان����ات ٣الفئة 
اإللكترونی�ة المس�������بق�ة في حلق�ات 

العمل اإلقلیمیة

  المكتب الدولي

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 

  الطریق

  فریق الجمارك

نق����ل ل /فریق فریق ا
األمن البریدي

أنش�������ط��ة االس�������تمرار في إق��ام��ة قید اإلنجاز
یتعین أن تركز حلقات والتواص�ل.

عامل المرحلة المنظمة ض�������من ال
الث����انی����ة على اإلجراءات التقنی����ة 

سجیل تلوضع متطلبات والتشغیلیة 
ات اإللكترونی���ة المس�������بق���ة البی���ان���

وإرسالھا

قات العمل نظمت الجولة األولى من حل
اإلقلیمی��ة بش���������أن البی��ان��ات اإللكترونی��ة 

رابع الفصل الفي على اإلنترنت المسبقة 
. ومن المزمع تنفی����ذ ٢٠٢٠من ع����ام 

ني فصلین األول والثاالجولة الثانیة في ال
٢٠٢١من عام 

مس���اھماتالس���عي للحص���ول على ٢الفئة 
من ك��ل من المكت��ب ال��دولي حول 
اإلبقاء على حلول نظام اإلقرارات 

یم البی�ان�ات الجمركی�ة من أج�ل تق�د
اإللكترونیة المسبقة

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 

الدولي 

CUSITM  ض������مان مالءمة الرس������ائل

الحتیاجات رس����ائل التبادل CUSRSPو
دفقي تاإللكتروني للبیانات المطلوبة في

٣و٢البیانات 

المف��اھیم التي تم��ت ق��د تس�������تلزم 
تدفقین  ٦و٤مراعاتھا من أجل ال

  ھذه المھمةإعادة النظر في

لزم یوی ف نظر  ل م����ا إذا ك����ان����ت ا
ت����دف��ق ال��ب��ی����ان����ات اح��ت��ی����اج����ات 

س���تلزم یس���٤اإللكترونیة المس���بقة 
CUSRSPتعدیل الرسائل 

تالئم حلول نظ��ام اإلقرارات الجمركی��ة 
  الحالیة٣و٢و١الحالیة الدفقات 

ً و على الت���دفق���ات العم���لیجري ح���الی���ا
ق��ف ع��ل��ى ت��ح����دی����د األخ��رى ال��ت��ي ت��ت��و
المتطلبات الخارجیة
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الجھة المس�������ؤولة المھمةرقم الفئة
عن التنفیذ

النتائج  التوصیات  المالحظات

٢ال����ف����ئ����ة 
٣والفئة

السعي للحصول على توضیح من 
وإجراء اختب���ار المكت���ب ال���دولي

تجریبي للت��أك��د من مالءم��ة نظ��ام 
ی����ة للبی����ان����ات اإلقرارات الجمرك
اإللكترونیة المسبقة

التوجیھی����ة اللجن����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 

الدولي 

دم البلدان التي تستخسیلزم أن تقدمانظر القسم الخاص بالنتائج
ن���ظ����ام اإلق���رارات ال���ج���م���رك���ی����ة 
مس��������اعدتھا في اختبارات تدفقات 
البی���ان���ات اإللكترونی���ة المس�������بق���ة 

وضع الرسائل.بلالرتقاء

یلزم االس�تمرار في توس�یع نطاق و
م اإلقرارات الجمركیة مالءمة نظا
للتدفق صفر

٨٧یعمل نظام اإلقرارات الجمركیة في 
ً معیَّناً ٥٥بذل یكما ؛بلداً  آخرمس������تثمرا

  التطبیقجھوداً حثیثة الختبار 

یغطي نظ����ام اإلقرارات الجمركی����ة و
الت���دفق���ات الثالث���ة األولى من خ���ارط���ة 

ة بالبیانات اإللكترونیة الطریق الخاص�������
  بالكاملالمسبقة

ھذا العنص�������ر على أنھ مص�������در َد دِّ حُ و
قدم على ص�������عید الرس��������ائ�ل  إلحراز ت

CUSITMوCUSRSP

إرس���������اء النظ��ام البری��دي ال��دولي ٣الفئة 
النُظموونظام اإلقرارات الجمركیة 

المماثلة

دي االتحاد البریتطبیقات نطاقتوس���یع المكتب الدولي 
االتح�اد أعض��������اءل�دعم ق�درة الع�المي 

البریدي العالمي على تبادل الرس��������ائل 
من أج�ل النموذج البری�دي الح�اس�������م�ة

مي للبیانات اإللكترونیة المسبقةالعال

تنفی����ذ ھ����ذه المھم����ةمواص�������ل����ة 
والتعجیل بھا إن أمكن

مس����تخدماً اآلن ١٨٠یس����تخدم أكثر من 
ال ؛ واالتح��اد البری��دي الع��الميتطبیق��ات 

المس�������تثمرین المعیَّنینس�������تخدم بعض ی
االتحاد البریدي العالميحلول 

من ٣الفئة  موی����ل  ت ل لحص��������ول على ا ا
ص��ندوق نوعیة الخدمة فیما یخص 

بنظام اإلقراراتالمشاریع المتعلقة 
الجمركی��ة والبی��ان��ات اإللكترونی��ة 

المسبقة

  المكتب الدولي

می����ة  ن ت ل یری����ة ا م����د
والتعاون

ني لمعیض���طلع بھا فریق الخبراء اانظر القسم الخاص بالنتائج
بتمویل ص�������ندوق نوعیة الخدمة. 

مناقش���ة موارد أخرى لتمویل تؤدي و
البی����ان����ات اإللكترونی����ة المس�������بق���ة
(صنادیق الوالیات المتحدة األمریكیة 

ص����االت المخص����ص����ة) إلى إقامة ات
  ٢٠٢١أخرى، والمزید في عام 

یجري تطویر المش�������روع فیم����ا یتعلق 
بتف��اص�������ی��ل تموی��ل الوالی��ات المتح��دة 

اإلض����������افي المترت���ب على األمریكی���ة 
خ����ذھ����ا ال��م��ؤت��م��ر ال��ق��رارات ال��ت��ي ات��

االستثنائي الثالث



-٥-

الجھة المس�������ؤولة المھمةرقم الفئة
عن التنفیذ

النتائج  التوصیات  المالحظات

على موقعي نش��ر قائمة معلومات، ٣الفئة 
االتح�اد البری�دي الع�المي ومنظمة 
الجم���ارك الع���المی���ة اإللكترونیین، 
عن الرس�����ائل التي یقبلھا/یُرس�����لھا 
المس����تثمرون المعیَّنون وش����ركات 

الطیران والسلطات الجمركیة

ITMATTالرس����ائل تغطي ھذه المھمةمكتب الدوليال

CUSITM/CUSRSPوال����رس�����������ائ����ل 

الرسائل المحلیة المقابلة) والرسائل   (أو
CARDIT/RESDIT- الش�����ركاء الذین

یتبادلون البیانات اإللكترونیة المس�������بقة 
وشركاء االختبار وجھات االتصال

  استمرارباقید التنفیذ ویلزم تحدیثھ

اس�����تكش�����اف طرائق أخرى یلزم و
الس�������تخدام ھذه المعلومة من قبیل 
إص�����دار منش�����ور خاص بالبیانات 

رونیة المس��بقة أو بطاقة تقییماإللكت
لھذه البیانات

أص���������در المكت��ب ال��دولي قی��د اإلنج��از.
�����اً  اس������تبیانات ،وال یزال یص������در،أیض�

مش�����تركة بش�����أن المس�����تثمرین المعیَّنین 
والس�������لطات الجمركیة المش�������اركین في 
تب��ادل البی��ان��ات اإللكترونی��ة المس�������بق��ة 
وبش���������أن الش�������روط المطبق��ة وجھ��ات 

معلوم��ات.غیر ذل��ك من الاالتص���������ال و
وبعض ھذه االس�����تبیانات یُرس�����ل مرفقاً 

  بمناشیر صادرة عن المكتب الدولي

تطویر مجموع���ة البی���ان���ات اإللكترونی����ة و
المسبقة

ل تبادلرص��د مدى اس��تعداد البلدان ٣الفئة 
البی���ان���ات اإللكترونی���ة المس�������بق���ة 
والحلول المالیة عن طریق استبیان

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 

+ المكت���ب الطریق
الدولي

  انظر القسم الخاص بالنتائج

���اً  االس����تبیان المقترح بش����أن انظر أیض�
البیانات اإللكترونیة المس�������بقة والوارد 

-في المستند (مجلس االستثمار البریدي
)أ٢المستند -١-٢٠٢٠-٢اللجنة 

وھو أمر -مواص�������ل���ة التح���دی���ث 
صائب بالنسبة إلى مؤشرات األداء 

في حلقاتالرئیس�����یة ولالس�����تخدام 
ون العم��ل اإلقلیمی��ة لمت��ابع��ة ش�������ؤ

البیانات اإللكترونیة المسبقة

دراس��ات اس��تقص��ائیة إلى إرس��ال و
التي تس������تخدمش������ركات الطیران 

CARDIT/RESDITالرسائل 

����تُ  اس�����تبیان مش�����ترك بین منظمة مَ خدِ اس�
الجم���ارك الع���المی���ة واالتح���اد البری���دي 

  ع المعلومات المعنیةالعالمي لجم

س�������یُح��دَّث االس�������تبی��ان دوری��اً بھ��دف و
الوضعلوقوف علىا

إع��داد أس��������الی��ب لتحوی��ل النم��اذج ٣الفئة 
CN ITMATTإلى رس���ائل 22/23

وفھرس����ة ھذه األس����الیب واإلبالغ 
بھا

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 

  الدولي

فریق الجمارك

  انظر القسم الخاص بالنتائج
  

الدولي أن تُنش��ر تجارب اقترح المكتب 
نین ال����ذین یمكنھم المس�������تثمرین المعیَّ 

في CN 23تس�������جی��ل بی��ان��ات النم��اذج 
القس�������م الخاص بالجمارك على الموقع

لالتحاد البریدي العالمياإللكتروني

التدفق صفر مفتاح استخدام یشكل
البیانات في مراحل التدفق األخرى 

نموذج البی���ان���ات اإللكترونی���ة من 
  المسبقة

ى زی����ادة ال��ت��رك��ی��ز ع��ل���ی��ل��زم و
الممارس������ات الفض������لى لض������مان 
تطبیق إجراءات فع��ال��ة من حی��ث 
بی����ان����ات  ل تكلف����ة لتس��������جی����ل ا ل ا
اإللكترونیة المس��بقة وإرس��الھا قبل 

إرسال البعائث

م تجریبی��ة لتقیییجري تنفی��ذ مش���������اریع 
  الممارسات الفضلى

وافق�ت-أع�د فریق الجم�ارك مس�������تن�داً 
لینش�������ر علیھالعالمیةمنظمة الجمارك 
باالشتراك بینھما
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عن التنفیذ

النتائج  التوصیات  المالحظات

تطویر وتوض����یح األحكام المتعلقة ١الفئة 
بخص�وص�یة البیانات، وأخذ مبادئ 

خص������وص������یة المقبولة والمتاحة ال
عموماً في االعتبار

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 

  الدولي

فریق الجمارك

التابعة لمجلس اللجنةت اس�������تعرض��������
االس�����تثمار البریدي في اجتماعات عدة 
االتف����اق النموذجي لالتح����اد البری����دي 
العالمي بش����أن تبادل البیانات الجمركیة 

إلكترونیاً 

رص�����������داً تتطل����ب ھ����ذه المھم����ة
س��یما   الوواس��تعراض��اً مس��تمرین، 

متطلبات جدیدة في س�������یاق ظھور 
في القطاع البریدي

النموذج األخیر ١س�����تس�����تعرض اللجنة 
اتف����اق االتح����اد البری����دي الع����المي من 

دل البی���ان���ات الجمركی���ة النموذجي لتب���ا
إلكترونیاً 

ال����ل����ج����ن�����ة 
ھی����ة  لتوجی ا
ال���م���ع���ن���ی����ة 
ب����خ����ارط����ة 

الطریق

ض�������م��ان أن جمیع البع��ائ��ث التي 
یج��ب أن تُق��دَّم بی��ان��ات إلكترونی��ة 
مس�����بقة بش�����أنھا تتض�����من معّرف 

S10بعائث وحید مطابق للمعیار 

التوجیھی����ة اللجن����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 

ری��ق ف��+ ال��ط��ری��ق
لخ����دم����ات  می����ة ا تن
الم���ادی���ة والتج���ارة 
اإلل�����ك�����ت�����رون�����ی�����ة 

والتكامل

النظام٢اعتمدت اللجنة انظر القسم الخاص بالنتائجانظر القسم الخاص بالنتائج

الفریق المش����ترك بین فریق اآلن یعملو
تك���ام���ل األجور وفریق الجم���ارك على 

ھ لاالمتثالبحث النظام للتشجیع على 

جمیع الحص��������ول على موافق����ة١الفئة 
على األجھزة المعنی����ة رس�������می����اً 
١+٧اس�����تخدام عناص�����ر البیانات 

في تقییم المخاطر

فریق الجم����ارك + 
اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 

الدولي

ل . وال یزاانظر القس����م الخاص بالنتائج
ثمة بعض المش���اكل بخص���وص القائمة 

نظ���ام مراقب���ة الموس�������ع���ة لمتطلب���ات 
)ICS2(الواردات 

ض������من جھود أدرجت ھذه المھمة 
التواص��ل التي یض��طلع بھا مجلس 
االس�����تثمار البریدي من أجل تأكید 
م��ت��ط��ل��ب����ات ن��م��وذج ال��ب��ی����ان����ات 
اإللكترونیة المس��بقة (تمت مناقش��ة 

مسارات التواصل مسبقاً)

ل االتصاجنةتقدم كبیر من خالل لأحرز 
المش�تركة بین اتحاد النقل الجوي الدولي 

ولجن����ةواالتح����اد البری����دي الع����المي 
االتصال المشتركة بین منظمة الجمارك 
الع��المی��ة واالتح��اد البری��دي الع��المي في 

لحص��ول على الموافقة الرس��میة لالس��عي 
CNمن أجل استخدام بیانات النموذج  23

باعتبارھا عناصر بیانات لتقییم المخاطر
وخطة المش��اركة في المناقش��ات المتعلقة 

)ICS2(نظام مراقبة الواردات بمتطلبات 

في إطار قانون الجمارك لالتحاد الواردة 
  فیما یتعلق بالعملیات المالیةاألوروبي
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النتائج  التوصیات  المالحظات

تأكید المبادئ األس�������اس�������یة لتبادل ١الفئة 
البیانات وأدوار أصحاب المصلحة

ومسؤولیاتھم

مجلس االس�������تثم��ار 
بری����دي + فریق  ل ا
الجم����ارك + فریق 

النقل 

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 

الدولي

تش���یر ھذه المھمة إلى المس���ألة المتعلقة 
ب��دور اتح��اد النق��ل الجوي ال��دولي في 

ذج إرس����������ال البی���ان���ات في إط���ار نمو
البیانات اإللكترونیة المسبقة

عن���اص�������ر فيالمھم���ةھ���ذه دمج 
لمتعلق����ة  لتواص�����������ل األخرى ا ا
بمتطلبات أص���حاب المص���لحة في 

لنموذج البریدي الخاص بالبیانات ا
اإللكترونیة المسبقة

توض���یح المبادئ األس���اس���یة لتبادل ال یزال 
البی���ان���ات مع اتح���اد النق���ل الجوي ال���دولي 
بواسطة لجنة االتصال المشتركة بین اتحاد 

واالتح���اد البری���دي ال���دولي النق���ل الجوي 
جاریاً إلى حد اآلن. وھناك خطط العالمي

دعمالختب���ار عملی���ات مختلف���ة من أج���ل 
صة س�تخلالبیانات والدروس المبالمناقش�ات

من االختبارات التجریبیة

١ال����ف����ئ����ة 
٣والفئة 

إنش��������اء واجھة بین النظم البریدیة 
والنظم الجمركیة

االت��ح����اد ال��ب��ری����دي 
الع���المي + منظم���ة 

لعالمیةالجمارك ا

فریق الجمارك

ر یعتبالمس����تند "أنجزت" ولكن ال یزال 
، مع مراع���اة مس���������ائ���ل قی���د التع���دی���ل

اإلحاالت/الردود الخاصة بنظام مراقبة 
)ICS2(الواردات 

ع الخاض�المس�تند لس�یلزم أن یتناو
لتع��دی��ل بروتوكوالت التش�������غی��ل ل

وتكنولوجی���ا المعلوم���ات رداً على 
س����������ائ���ل اإلح���ال���ة الواردة من ر

الجمارك

ِ وُ  المنش����ور المش����ترك بین االتحاد عَ ض����
البری���دي الع���المي ومنظم���ة الجم���ارك 
یة إنش��������اء واجھة  عالمیة بش��������أن كیف ال
إلكترونی���ة بین النظم البری���دی���ة والنظم 

  الجمركیة في صیغتھ النھائیة

، مع قید التعدیلیعتبر المس���تند ال یزال و
مراعاة مسائل اإلحاالت/الردود الخاصة 

)ICS2(بنظام مراقبة الواردات 

دم��ج ال��ن��ظ����ام اآلل��ي ل��ل��ب��ی����ان����ات ٣الفئة 
في نظام )ASYCUDA(الجمركیة 

اإلقرارات الجمركیة.

  المكتب الدولي

ص�������ن���دوق نوعی���ة 
الخدمة

إدراج المعلومات عن الس�������لطات أنجزت
الجمركی��ة في الواجھ��ة التي تربط 
بین النظام اآللي للبیانات الجمركیة 
ونظ���ام اإلقرارات الجمركی���ة في 
المنش��ور الخاص ببناء القدرات أو 

اإللكترونیةفي قائمة المواقع 

ام النظ���التي تربط بین واجھ���ة التطویر 
لجمركی����ة  بی����ان����ات ا ل ل ونظ����ام اآللي 

ح��الی��اً المعززة ولجمركی��ة، اإلقرارات ا
SECUREXعبر مشروع 

إنش�����اء فرقة عمل تقنیة مش�����تركة ١الفئة 
بین اتح���اد النق���ل الجوي ال���دولي 
واالتحاد البریدي العالمي لوض������ع 

في ص�������یغتیھم���ا ٨و٧الت���دفقین 
النھائیة

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 
ال����دول��ي + ات��ح����اد 
النقل الجوي الدولي

  قید اإلنجاز

انظر القسم الخاص بالنتائج

في الدورة ھذه المھمةمواص�������لة 
  المقبلة

یلزم أن یختبر المس��������تثمرون و
المعیَّنون وش��ركات الطیران نھوج 

ومفاھیم مختلفة

اختتم����ت فرق����ة العم���ل -قی����د اإلنج����از 
االجتم��اع��ات التقنی��ة، واجتم��اع��ات رس�������م 

وأع��دت قواع��د لتحوی��ل البی��ان��اتالخرائط 
لم تتفق شركات الطیرانوالبیانات الالزمة.

ل بتحویعلى األدوار والمسؤولیات الخاصة 
، وس���تس���وى ھذه المس���ألة على إثر البیانات
مختلفةالخیارات الاختبار 



-٨-

الجھة المس�������ؤولة المھمةرقم الفئة
عن التنفیذ

النتائج  التوصیات  المالحظات

١ال����ف����ئ����ة
٢وال���ف���ئ����ة

٣والفئة

یانات البلتقدیموضع أحكام إضافیة 
إللكترونیة المسبقة عند االقتضاءا

التوجیھی����ة اللجن����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
الطریق + المكت���ب 

الدولي

فریق الجمارك

-المج����االت التي یلزم النظر فیھ����ا 
االمتثال في مجالي اإلرس��������ال ونوعیة 

الخدمة

لض�������مان ةض�������روریالمھمةھذه
ال���ذي االتف���اقی���ةاالمتث���ال لنظ���ام 

ITMATTالرس��ائل توجیھیس��تلزم

١یدخل حیز النفاذ في والذي س�������
  .٢٠٢١ینایر 

تح��دی��ث معی��ار االتح��اد البری��دي و
لتعزیز اس�������تخ��دام M48الع��المي 

في )AR(عالم��ة النظ��ام المنطبق 
امتثال لتأكید، CARDITالرس����ائل 

المس��������تثمر المعیَّن المرس�����������ل 
لمتطلب���ات البی���ان���ات اإللكترونی���ة 

المسبقة في بلد المقصد

یة اإللكتروننظراً ألن متطلبات البیانات
ود بذل الجھ، تالمس����بقة دخلت حیز النفاذ

ي التاآلن للعكوف على الس���یاس���ة العامة 
ت البی����ان����ات لمتطلب����اتكف����ل االمتث����ال

معالجة آثاراإللكترونیة المس�������بقة بغیة 
ع��دم االمتث��ال لمتطلب��ات بل��د المقص���������د 
والتخفیف من وقعھ���ا والح���د من ع���دد 

لمنقولة االبعائث غیر الممتثلة للمتطلبات
  الشبكة البریدیة.عبر

جاریاً أیض�������اً في مجال وال یزال العمل 
االمتثال لمتطلبات نوعیة البیانات.

تطویر أداة لتحویل بیانات الرسائل ٣الفئة 
CARDITالرس������التین نس������ق إلى

XFWBوXFHL

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
ال��ط��ری��ق + ف��ری��ق 

النقل 

ً إع��داد أداة، نظراً إلت��اح��ة  یمكن ح��الی��ا
ص�������حاب عدد أكبر من ألس�������بل النفاذ 

  المصلحة في الشبكة البریدیة

جذب ش�������ركات الطیران ومن الممكن
POST*Netلالنض�������م���ام إلى النظ���ام 

واإلبق���اء على المس�������تثمرین المعیَّنین 
عضاء فیھاأل

إلیجاد حلول ةضروریھذه المھمة
للمس�������تثمرین المعیَّنین ال����ذین ال 

قوائمیرغبون في إدراج بی���ان���ات 
)PAWB(النق����ل الجوي للبری����د 

CARDITضمن الرسائل 

اعتم����دت اللجن����ة التوجیھی����ة المعنی����ة 
وأم��ان��ةبخ��ارط��ة الطریق وفریق النق��ل

  اتحاد النقل الجوي الدولي ھذا المفھوم

وال یزال من الض���روري مع ذلك تجریب 
١٩-آثار جائحة كوفیدبعد أن أخرتاألداة 

تجریبھ����ا. ومن الض�������روري مواءم���ة 
مواعی����د تجری����ب األداة مع المواعی����د 

القانونیة

إعداد تحلیل لطریقة تقدیم البیانات ٣الفئة 
اإللكترونیة المس����بقة بش����أن البرید 
العابر والبرید الذي یُعقَّب ش�������حنھ 
وإنش������اء فریق مخص������ص إلعداد 

یر وإجراءات وأنظمة حس�����ب معای
االقتضاء

اللجن����ة التوجیھی����ة 
المعنی����ة بخ����ارط����ة 
ال��ط��ری��ق + ف��ری��ق 

النقل

فریق الجم����ارك + 
  فریق النقل

فریق المعاییر

عنص���ر معقد للغایة ألنھ ینس���حب على 
  من المعالجة:عدة أنواع 

تعقیب الش����حن البس����یط (ش����ركات   -١
  الطیران أساساً)

العبور المغلق  -٢

  المكشوفبلعبور ا  -٣

البعائث المرسلة/الموجھة خطأ  -٤

على ھ����ذه خبراءالیعكف فریق 
ص�������ل��ة بین المھم��ة في الفترة الف��ا

االس�������تثمار البریدي دورة مجلس 
ودورتھ ٢٠٢٠المنعقدة في فبرایر 

مؤتمر األولى التي س�������تعقد عقب
أبیدجان

یة  نات اإللكترون یا یتوقف العمل على الب
المس������بقة على االنتھاء من إعداد نموذج 
البیانات اإللكترونیة المس����بقة المس����تخدم 

ن باش���رة بین المس���تثمریفي التبادالت الم
  المعیَّنین

الخبراء ورق��ة "مف��اھیم" وق��د أع��د فریق
بش��������أن البیانات اإللكترونیة المس�������بقة 

وھو یتش�����اور اآلن مع ،بالعبورالمتعلقة
  حاب المصلحة حول السیاسة العامة أص
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الجھة المس�������ؤولة المھمةرقم الفئة
عن التنفیذ

النتائج  التوصیات  المالحظات

  ٣الفئة 

  (تابع.)

البی���ان���ات اإللكترونی���ة المس�������بق���ة   -٥    
المتعلق����ة ب����العبور غیر المكتمل����ة 
والض����روریة لكي یعید المس����تثمر 

توجیھ البرید إلى المعیَّن الوس������یط 
مقصده

ھذه المھمةتعتبر ش�������ركات الطیران و
  نتیجة منشودة عاجلة

التي تكف��ل االمتث��ال لمتطلب��ات البی��ان��ات   
اإللكترونیة المس����بقة والس����یاس����ة العامة 

  للنقل وخیارات تكنولوجیا المعلومات

ومن المزمع عق��د اجتم��اع��ات مع اتح��اد 
النق��ل الجوي ال��دولي ومنظم��ة الجم��ارك 

نظ��ام مراقب��ة والق��ائمین على ة الع��المی��
لتوض�������یح المس�������ائل )ICS2(الواردات 

المتعلقة بالبیانات اإللكترونیة المس�������بقة 
المتعلقة بالعبور (وال س������یما اإلص������دار 
قب����ة الواردات  لث����اني من نظ����ام مرا ا

)ICS2((  
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-١-٢٠٢١-١اللجنة -مجلس االس�����تثمار البریدي
٢الملحق -٧المستند 

المؤقتةالمس��ندة إلى أفرقة الخبراء٢٠٢١للعام بنود العمل الرئیس��یة الخاص��ة بالبیانات اإللكترونیة المس��بقة 
  التابعة لمجلس االستثمار البریديالمنبثقة عن األفرقة الدائمة 

ُحَ : أنش����طة ١الفئة  د بدقة طبیعةُ متطلبات البیانات اإللكترونیة المس����بقة التي دَّ التواص����ل: أنش����طة تواص����ل لت
  الخاص باالتحاد. النموذج البریدي العالمي سیستند إلیھا 

  اإلجراءات
  

الموجھة في إطاررس�����ائللإض�����فاء الطابع الرس�����مي على المتطلبات التنظیمیة المحددة لفریق الجمارك:   -
والعكوف .٣رس����ائل المقدمة في إطار التدفق ، اس����تناداً إلى ال)REFRESPوITMREF+ (٤و٤ینتدفقال

على المواءمة (تقلیص الفجوات) بین اإلجراءات الواردة في ورقة المفاھیم الخاص��������ة بالنموذج البریدي 
، )ICS2(+، مع مراع��اة توقع��ات نظ��ام مراقب��ة الواردات ٤و٤و٣لت��دفق��ات الخ��اص ب��االع��المي الح��الي 
ن البروتوكوالت العالمیة الخاص����ة برمز االنتھاء من عملیة ات عملیة بش����أیحتقدیم توض����والعكوف على 

التقییم وباإلحاالت. والبدء في تجریب ھذه اإلجراءات والمفاھیم التش���غیلیة، والتش���اور مع فریق المعاییر، 
  +.٤و٤و٣التدفقات الموجھة في إطاررسائلال، حول تحدیث المتطلبات الخاصة بإذا لزم األمر

٤و٣فریق الجمارك/فریق األمن البریدي: مواص������لة العمل على إعداد مفھوم حول س������الس������ل التدفقات   -
طویر الحلول تو+، استناداً إلى تأكید المتطلبات التنظیمیة للمعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل، ٤و

ورفع مس���توى التفاھمالرس���ائل التي تعتزم الس���لطات الجمركیة إرس���الھا، المقترحة اس���تناداً إلى مجموعة
  .إذا أمكنالزمنیة بروتوكوالت البشأن

من أن المس����تثمرین المعیَّنین لدیھم المعلومات الالزمة عن بروتوكوالت الرد التأكد فریق األمن البریدي:  -
ذلك بعد التوص���ل إلى توافق نھائي في، والخاص���ة بأي فئة من فئات الحوادث التي تقتض���ي عدم التحمیل

والنظر .اآلراء حول المسائل المتعلقة برسائل عدم التحمیل، مثل بروتوكوالت التواصل وقوائم االتصال
بعدما وأخیراً، ب وتدابیر إص������دار ش������ھادات االعتماد.إدراج ھذه المعلومات في برامج التدریفي طریقة 

تنظم إجراءات إرس���ال س���یاس���ة عامة+ عن ٤و٤و٣تتمخض االختبارات التجریبیة الخاص���ة بالتدفقات 
في الجھود المذكورة أعاله والمبذولة الس���یاس���ة العامةفي إدراج ھذه النظر البیانات اإللكترونیة المس���بقة، 

  إلذكاء الوعي.

لة المناقش��������ات مع اتحاد النقل الجوي الدولي حول   - فریق النقل/فریق الجمارك/فریق المعاییر: مواص�������
لتلبیة احتیاجات ٧في إطار التدفق CARDITتجریب تحویل معلومات الرس��������ائل )١المجاالت التالیة: 
مان تبادلوبذل الجھود لض����)٢؛ ٨التدفق إطار في الخاص����ة بالمس����تندات التي تقدمھاش����ركات الطیران 

نین وش��������رك����ات CARDIT-RESDITالرس�����������ائ����ل أكبر ق����در ممكن من بین المس��������تثمرین المعیَّ
قاءوالعمل على   )٣الطیران؛ ظام المنطبق باالرت ئل )AR(معیار عالمة الن إلىCARDITفي الرس��������ا
بش��أن ةومواص��لة العمل المش��ترك مع اتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الجمارك العالمی)٤؛ ٢الوض��ع

ن بمس������ائل البیانات اإللكترونیة یالمعنیالخبراءيواس������تمرار فریق)٥رس������ائل اإلحالة التي ترد متأخرة؛ 
  بالعبور ومسائل تعقیب الشحن في االضطالع بعملھما.المتعلقةالمسبقة 

ة مفریق النقل/فریق الجمارك/فریق المعاییر: التش�اور مع أص�حاب المص�لحة الخارجیین في الس�یاس�ة العا  -
ن على نظام یوالقائمالبیانات اإللكترونیة المس�����بقة (منظمة الجمارك العالمیة التي تكفل االمتثال لمتطلبات 

جیا المعلومات وة في تكنوللحواتحاد النقل الجوي الدولي) وأص�������حاب المص�������)ICS2(مراقبة الواردات 
المنجز لكي یض��ع االتحاد البریدي العالمي نموذجاً العمل المفاھیميالمس��تثمرین المعیَّنین حول بالخاص��ة

  بالعبور.المتعلقةبریدیاً عالمیاً للبیانات اإللكترونیة المسبقة 
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تي والبلدان األخرى الفریق الجمارك: الحصول على توضیحات رسمیة، كتابیة، من المفوضیة األوروبیة   -
بیانات التي تطرأ على متطلبات الالمحتملةالتغییراتبش�������أن تطلب تبادل البیانات اإللكترونیة المس�������بقة 

بروتوكوالت المعلومات المس�����بقة عن الش�����حن قبل التحمیل فض�����الً عن اإللكترونیة المس�����بقة والمواعید 
لحص��ول . وا)والمس��ائل المالیةالمض��افةالقیمةض��ریبةاإلحاالت) والتغییرات المتعلقة بعدم توفر األمن ((

  .ق بمعالجة البعائث التي تصل دون إرسال البیانات اإللكترونیة المسبقة بشأنھاعلى معلومات فیما یتعل
  

لمتطلبات التقنیة ومعاییر التراسل واالختبارات إیالء العنایة لمن الضروري :واختبارهالنموذجإعداد: ٢الفئة 
  .وما بعده٢٠٢١في عام التجریبیة 

في بلد المص����در البیانات اإللكترونیة معیَّنمن النموذج البریدي العالمي: یُرس����ل المس����تثمر ال"١التدفق "  -
  :في بلد المقصدمعیَّنإلى المستثمر الCN 23الواردة في النموذج 

الرس����ائل بإلى االرتقاءالس����عيITMREFوREFRESP وعالمة النظام المنطبق)AR( في الرس����ائل
CARDIT 2.1 وذلك رھناً بنتائج (معیار معتمد من معاییر االتحاد البریدي العالمي)٢الوض������ع إلى ،

  ؛االختبار التجریبي

:القدرات من أجل توس����یع نطاق اعتماد الرس����ائل بناء مواص����لة مجال التركیز الرئیس����يITMATT

  واستخدامھا.PREDESو

في بلد المقص�����د البیانات الواردة في معیَّنمن النموذج البریدي العالمي: یُرس�����ل المس�����تثمر ال"٢التدفق "  -
CNالنموذج    :إلى الوكالة الحدودیة في بلد المقصد23

 االرتقاء بالمعیارCUSITM األعلىوضعالالذي ھو فیھ حالیاً إلى صفرالوضعمن:  

  واستخدامھا؛CUSITMالقدرات من أجل توسیع نطاق اعتماد الرسائل وبناء استھالل أنشطة التوعیة   -

اء جدول زمني لالرتقإعداد یتولى فریق المعاییر وفریق الجمارك ومركز التكنولوجیا البریدیة   -
  .٢إلى الوضع CUSITM M43بالمعیار 

من النموذج البریدي العالمي: تُرس�������ل الوكالة الحدودیة في بلد المقص�������د البیانات الواردة في "٣التدفق "  -
CN  النموذج   .السلطات الجمركیة بشأنھا (اإلحاالت، وما إلى ذلك)تتخذه والقرار الذي المتعلقة بالبعیثة23

في طریقة تض��من أن یش��مل المعیار النظر فریق الجمارك وفریق المعاییر ومنظمة الجمارك العالمیة یتولى  -
CUSRSP ِریق فویتعین أن یعمل ."اإلحالة"على رس��ائل ردودالالت المحلیة) على النحو المناس��ب (والمقاب

الجمارك مع منظمة الجمارك العالمیة وأص���حاب المص���لحة اآلخرین على تس���ویة وتوحید عناص���ر اإلحالة 
م " وتوقع اس�������تالتقییم "المش�������تقاالنتھاء من عملیة الرمزمثلفي مجاالتوالبروتوكوالت المرتبطة بھا

  رسائل إحالة متأخرة.

في بلد نمعیَّ في بلد المقص��د إلى المس��تثمر المعیَّنس��تثمر المن النموذج البریدي العالمي: یُرس��ل الم"٤التدفق "  -
  دیة:الوكالة الحدوتلقّاھا من ی) والتي .السلطات الجمركیة (اإلحاالت وما إلى ذلكتتخذھا المصدر القرارات التي 

المعیار االرتقاء بالالزم اتخاذه: ياإلجراء األولITMREF.  

،عملالوخطة ITMREFلوض���ع مش���اریع لتجریب مفھوم الرس���ائل أعض���اء فرقة العمل التنس���یق یتولى   -
  .+٤و٤و٣لتدفقات مفاھیم النموذج البریدي العالمي الخاصة بالتنقیح 

عداد جدول   - یة إ یتولى فریق المعاییر وفریق الجمارك وفریق األمن البریدي ومركز التكنولوجیا البرید
  .٢الوضعبغیة بلوغ +٤و٤تدفقین لتجریب مجموعة الرسائل الجدیدة الخاصة بالزمني 

عیَّنمفي بلد المص��در إلى المس��تثمر المعیَّنمن النموذج البریدي العالمي: یُرس��ل المس��تثمر ال"٥التدفق "  -
) والبیانات ذات الص���لة بھویة الوعاء PREDESفي بلد المقص���د اإلش���عار المس���بق باإلرس���الیة (الرس���الة 

  :)الوعاءھویة بمعرف -"المواءمة" -مرتبطة المعرفات ھویة البعائث   مع(
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 :النفاذ؛ ومع ذلك قد یلزم بریدي حیز مجلس االس����تثمار العلیھ وافق اقتراح المواءمة الذي دخل الوض����ع
.PREDES 2.1بذل جھود في مجال بناء القدرات لضمان استخدام الرسائل 

سل المستثمر ال"٦التدفق"  - سلطات الجمركیة معیَّنمن النموذج البریدي العالمي: یُر في بلد المقصد إلى ال
مع(الوعاءبھویةالصلةذاتوالبیانات) PREDESفي بلد المقصد اإلشعار المسبق باإلرسالیة (الرسالة 

  :)الوعاءھویةفبمعرمرتبطةالمعرفات ھویة البعائث 

وقد طورت حتى اآلن جمیع الھیئات .٥في التدفق یُرس������ل على ما ٦: یتوقف مفھوم التدفق الوض������ع
ومع ذلك ؛النظم الخاص����ة بھا لھذین التدفقینالتي تطلب الحص����ول على البیانات اإللكترونیة المس����بقة 

ظام یلزم تحدیث النلذاتطور بلدان أخرى متطلبات مش�����ابھة في مجال البیانات اإللكترونیة المس�����بقة، 
ى البلدان التي تس�����تخدم نظم مركز التكنولوجیا البریدیة البریدي الدولي ونظام اإلقرارات الجمركیة لد
  . )ھذه الرسائلتدفقفیما یخص Pالوضع (یُبت فیما إذا كان من الالزم استصدار بطاقة 

في بلد المص��در ش��حنة (ال تتض��من إال معیَّنمن النموذج البریدي العالمي: یجّھز المس��تثمر ال"٧التدفق "  -
)، ٥كما ھي الحال بالنس���بة إلى التدفق PREDESاألوعیة التي تمت معالجتھا وأُرس���لت بش���أنھا الرس���الة 

شراً وإلى شركة الطیران CARDITرسالة الویغلقھا ثم یرسل  ("شارة") یدل على تضّمنھا یُدِرج فیھا مؤ
  لجة األمنیة:بقة ذات صلة بالمعابیانات إلكترونیة مس

 الوض��ع: المعیارCARDITوحدھا الرس��ائل و. عموماً التبادالت جاریة قائم وCARDIT 2.1 ھي التي
تتبادل المؤس����س����ات البریدیة وش����ركات ویمكن أن تحتوي على ش����ارة البیانات اإللكترونیة المس����بقة. 

رونیة المس����بقة ال ، لكن ش����ارات البیانات اإللكتمعیَّنض����من نطاق CARDIT 2.1الطیران الرس����ائل 
اس�تكملت عملیة وقد.ھاواالرتقاء بوض�عCARDIT 2.1اس�تخدام الرس�ائل زیادةیلزم وتس�تخدم حالیاً.

الخاص باتحاد النقل الجوي بیانات الش�������حنإلى نظام CARDITالتخطیط لتحویل بیانات الرس�������ائل 
لدولي عدلم یتم االنتھاء من ومع ذلك، ؛ا یات ب بار نھتحدید األدوار والمس�������ؤول وج (یجري اآلن اخت

االس���تخدام الكافي لتنفیذ النموذج RESDIT 1.1الرس���ائل ال تُس���تخدَم و.مختلفة لتس���ویة ھذه المس���ألة)
اقتراح وكذلك. RESDIT 1.1الرس�������ائل یلزم االرتقاء بوض�������ع ،البریدي العالمي. وعالوة على ذلك

، XFHLوXFWBالرس��التین نس��ق إلى CARDITالرس��ائل المكتب الدولي إلعداد أداة لتحویل بیانات 
  النقل واتحاد النقل الجوي الدولي؛فریق یؤیده

تبادالت الرس�����ائل زیادةالالزم اتخاذه: ياإلجراء األولCARDIT 2.1.إجراء اختبارات تجریبیة على و
وتحدیث معیار االتحاد . ٧تحویل المعلومات الواردة من المس������تثمر المعیَّن في التدفق منھجیات مختلف 

اإللزامیة لترس�������ل إلى بلدان المقص�������د التي تطلب ) AR(طبق نبعالمة النظام المM48البریدي العالمي 
CARDIT 2.1زیادة عدد األطراف التي تتبادل الرس��ائل وعلى البیانات اإللكترونیة المس��بقة، ل الحص��و

نس���ق إلىCARDITتطویر واختبار أداة تحویل بیانات الرس���ائل وواالرتقاء بوض���عھا. RESDIT 1.1و
في )PAWB(رقم قائمة النقل الجوي للبرید تخص��یص ، وذلك على أس��اس XFHLوXFWBالرس��التین 
: من المس���تند٧(للحص���ول على المزید من التفاص���یل، یرجى االطالع على الفقرة RESDITالرس���ائل 

  ب).٥المستند -١-٢٠٢٠-١اللجنة -مجلس االستثمار البریدي

المعلومات الواردة في بیان الش�����حن التيش�����ركة الطیران تقدم من النموذج البریدي العالمي: "٨التدفق "  -
بما في ذلك الرقم المرجعي المش�����ترك (رقم قائمة النقل الجوي للبرید) و/أو ،طلبتھا الس�����لطات الجمركیة

  :معرفات ھویة األوعیة عند االقتضاء

ال یحتاج المس��تثمرون و.٨رھناً بالمتطلبات ذات الص��لة بالتدفق -ش��ركات الطیران الوض��ع: رس��ائل
في ٨ون في ھذه المرحلة إال إلى ض�������مان امتالكھم طریقة لتوفیر كل البیانات الالزمة للتدفق معیَّنال

  التي یرسلونھا؛CARDITالرسائل 

ووض���ع جدول زمني فریق الجمارك)بات (فریق النقل والالزم اتخاذه: رص���د المتطلياإلجراء األول ،
تاریخ ص��الحیة المس��تندات التي ویش��مل ذلك تأكید .لمس��اعدة ش��ركات الطیران على تلبیة ھذا المطلب

، مع مراعاة الفترة الزمنیة الجدیدة )ICS2(الوارداتش�������ركات الطیران بناء على نظام مراقبة تقدمھا
الواردات.نظام مراقبة من ١  لتعمیم اإلصدار
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توعیة األعضاء بضرورة تلبیة متطلبات البیانات اإللكترونیة المسبقة :القدراتبناء/التوعیةأنشطة: ٣الفئة 
  على تلبیتھا.وتعزیز قدراتھم 

  اإلجراءات

تنفیذ مش����اریع بناء القدرات في مجال البیانات اإللكترونیة المس����بقة (مش����روع : مواص����لة المكتب الدولي  -
المس���بقة الممول من الص���ندوق المش���ترك التابع لص���ندوق نوعیة الخدمة، وص���ندوق البیانات اإللكترونیة 

الوالیات المتحدة األمریكیة المخص�������ص، ومبادرات بناء القدرات التي تنفذھا مدیریة التنمیة والتعاون، 
  ؛وغیرھا من المبادرات)

دي العالمي ة بین االتحاد البریحلقات العمل المشتركتقدیم التدریب على اإلنترنت، وتنظیم: المكتب الدولي  -
تلك وومنظمة الجمارك العالمیة وتلك المش�����تركة بین اتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد البریدي العالمي

تحدید والمش�����تركة بین منظمة الطیران المدني الدولي واالتحاد البریدي العالمي أو المش�����اریع التجریبیة.
ضالً عن العقبات فات البیانات اإللكترونیة المسبقة التي ستطبق قریباً الفرص المتاحة لدعم التوعیة بمتطلب

دفقات التتنفیذ خطط عملھا الرامیة إلى وض��ع . والتركیز على العمل مع البلدان على دعمھاالتي تقف أمام 
  ؛٨و٧و١صفر و

الض�����روریة للنظام البریدي الدولي التحدیث : وض�����ع جدول زمني العتماد وتنفیذ عملیات المكتب الدولي  -
)IPS( لیص����بح قابالً لمعالجة الرس����ائلCARDIT 2.1وITMATT v1 وقابالً للتفاعل مع نظام اإلقرارات

  ؛وال سیما وظیفة التحقق من البیانات اإللكترونیة المسبقة-الجمركیة

إلكترونیاً CN 23تس�جیل بیانات النماذج بأنجح الممارس�ات المتبعة لالمكتب الدولي وفریق الجمارك: التوعیة   -
وص���ندوق نوعیة الخدمة، ومیس���ري المش���اریع الممولة من ص���نادیق (بالتنس���یق مع مدیریة التنمیة والتعاون 

  ؛)اإلقلیمیة من نتائجالبریديوبناء على ما تحققھ جھود االتحاد،مخصصة

ة الطریق الخاص��������ة بالبیانات إللكترونیة التش��������اور مع اللجنة التوجیھیة المعنیة بخارط:المكتب الدولي  -
لمنظمة على اتدریبیة أكثر تقنیة لحلقات العمل الخاصة بالبیانات اإللكترونیة المسبقةمواد المسبقة لتطویر 

  ؛وإرسال البیانات اإللكترونیة المسبقةCN 23، إلتاحة تسجیل بیانات النماذج اإلنترنت

ھم اإلس���راع في تعمیم ھذا التعدیل الم-" البیانات اإللكترونیة المس���بقةالتحقق من مبادرة ":المكتب الدولي  -
ما اكتشاف بین المرسلین معیَّنالنظام البریدي الدولي/نظام اإلقرارات الجمركیة للسماح للمستثمرین العلى

إذا كانت البعائث التي یمس��حونھا مس��حاً ض��وئیاً لوض��عھا في األوعیة البریدیة لیس��ت مص��حوبة بالرس��ائل 
ITMATT؛أو أنھا خاضعة إلحالة أمنیة  

التي س�تؤكد امتثال CARDITالرس�ائل في )AR(تجریب اس�تخدام عالمة النظام المنطبق :المكتب الدولي  -
ل بیانات تحویوأداةالمس�����تثمر المعیَّن المرس�����ل لمتطلبات البیانات اإللكترونیة المس�����بقة في بلد المقص�����د 

الالزمین لكي تقدم ش���ركات الطیران المس���تندات إلى XFHLوXFWBالنس���قینإلىCARDITالرس���ائل 
  .السلطات الجمركیة في بلدان المقصد

  

  : ٢٠٢١عامللالمنتجاتتطویروفرصالتجاریةالفرصإدماج: ٤الفئة 

وتعاونیة البرید العاجل ٢التكامل المنبثق عن اللجنة وفریق تنمیة الخدمات المادیة والتجارة اإللكترونیة   -
دفع رس�����وم -ITMATT v1 (M33-12)الممكنة لتقدیم الرس�����ائل الحوافز الدولي: البدء في اس�����تكش�����اف 

ووض��ع جدول زمني وخطة عمل لبدء یبة القیمة المض��افة وما إلى ذلك.ض��رواألحكام الخاص��ة بالتوزیع 
  .ITMATTاستخدام الجیل الجدید من الرسائل 

َ : العمل مع المكتب الدولي  - بالمض����ي قدماً بالعمل على ما المرتبطةبش����أن النظمأمانتھا اللجنة أو ي رئیس����
یتبعھ المستثمرون المعیَّنون في بلدان المقصد وما یحصلون علیھ من أجور لقاء معالجة أو إعادة البعائث 

ل بیانات إلكترونیة مس��بقة بش��أنھا والموجھة إلى بلدان تطلب إرس��ال غیر الممتثلة للمتطلبات  التي ال تُرس��َ
  البیانات اإللكترونیة المسبقة.


