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  مجلس االستثمار البریدي
  

فریق الجمارك مسائل تتعلق ب

  من النموذج البریدي العالمي٤و٣ورقة موقف االتحاد البریدي العالمي بشأن تدفقَي البیانات اإللكترونیة المسبقة 

  الدوليمذكرة یقدمھا المكتب 
  من جدول األعمال)ج٢(البند 

  الموضوع  -١

٤و٣ورقة موقف االتحاد البریدي العالمي بش����أن تدفقَي البیانات اإللكترونیة المس����بقة 
  .من النموذج البریدي العالمي

  اإلحاالت/الفقرات

٢٠إل��ى ١ال��ف��ق��رات م��ن 
  ٥إلى ١والمالحق من 

  القرارات المرتقبة-٢

یُدعى مجلس االستثمار البریدي إلى استعراض ھذه الورقة وملحقاتھا بھدف: 

الموافقة على اتخاذ ما یرد في ھذا المس�������تند من مبادئ وحلول وعملیات   -
  +؛٤و٤و٣مقترحة نھجاً موحداً لتنفیذ التدفقات 

طلب إلى فریق المعاییر لكي یستكمل تطویر معاییر ورموز الرسالتین توجیھ  -
ITMREF ،وREFRSP.بحیث تتماشى مع ھذا النھج

  
  

٢٠إل��ى ١ال��ف��ق��رات م��ن 
٥إلى ١والمالحق من 

  

  مقدمة  -أوًال 
  
متابعة لما اض�������طلع بھ فریق الخبراء المش�������ترك بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي   -١

من النموذج البریدي العالمي الذي وض�������عھ االتحاد البریدي ٤و٣ي البیانات اإللكترونیة المس�������بقة والمعني بتدفقَ 
+ التي یمكن أن ینفذھا ٤و٤و٣لعملیات التدفقاتالعالمي، یرمي ھذا المس�������تند إلى تقدیم لمحة عامة تص�������وریة 

فیعة رلمحة عامةویتض���من القس���م الثاني لرس���ائل اإلحالة. ون في بلدان المص���در لالس���تجابة معیَّنالمس���تثمرون ال
أما القس��م الثالث + من النموذج البریدي العالمي.٤و، ٤و، ٣و، ٢و، ١المس��توى عن األنش��طة المرتبطة بالتدفقات 

التي توجھ أنش����طة، فض����الً عن المبادئ رس����ائل اإلحالةفینس����حب على المبادئ والبارامترات المرتبطة بإص����دار 
ابعیتناول القس���م الرالرس���ائل. فیما أص���حاب المص���لحة في بلدان المص���در اس���تجابة لھذه ینفذھا االس���تجابة التي 

+ ٤التش����غیلیة المرتبطة بإجراءات التدفق المص����در بروتوكوالت ھذا المس����تند بمزید من التفاص����یل من واألخیر
  المستلمة. رسائل اإلحالةالمتبعة لالستجابة لمختلف أنواع 

+ من النموذج البریدي العالمي الخاص باالتحاد البریدي العالمي اإلطار الذي ٤و، ٤و، ٣وتض�������ع التدفقات   -٢
في إطار )PLACI(تجري فیھ المبادالت المتعلقة بتقییم المخاطر بناء على المعلومات المس��بقة عن الش��حن قبل التحمیل 
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/  

ة عن ل الرئیسیة عند تبادل المعلومات المسبقسلسلة اإلمدادات البریدیة العالمیة الخاصة باالتحاد. وتتعلق إحدى المسائ
الشحن قبل التحمیل بضرورة أن یتیح المستثمرون المعیَّنون في بلدان المصدر ما یكفي من الوقت لجھات المقصد من 

بھذا المس����تند إطار زمني مرجعي بخص����وص "انتظار ١أجل تقییم المخاطر األمنیة قبل التحمیل. ویُقترح في الملحق 
  .ITMATTدقیقة على األكثر اعتباراً من موعد إرسال الرسالة ١٢٠مدتھ ")referral-wait("حالة" رسائل اإل

المبادئ التوجیھیة المش����تركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاص����ة وتنص  -٣
لجنة االتص��ال -فریق الجمارك-١اللجنة -بالمعلومات المس��بقة عن الش��حن قبل التحمیل (مجلس االس��تثمار البریدي

تس�تمر البض�ائع على أنج) ٥المس�تند -١-٢٠١٩-المش�تركة بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي
درت ، إال إذا ص��في التحرك ض��من س��لس��لة اإلمدادات أثناء عملیة تبادل المعلومات المس��بقة عن الش��حن قبل التحمیل

على أنھ اتفاقیة االتحاد البریدي العالميمن ٨من المادة ٢. وینص البند ")Do Not Load("حمیل" رس������الة "عدم الت
یجب أن یكون أي تدبیر أمني یتخذ ض���من س���لس���لة النقل البریدي الدولي متناس���باً مع الخطر أو التھدید اللذین یس���عى 

وروبي في وحدد االتحاد األیجب أال یعرقل تنفیذه تدفق البرید على المس�توى العالمي. التدبیر إلى التص�دي لھما، كما 
)، أن اس����تالم رس����الة "انتھاء عملیة التقییم" ٢(نظام مراقبة االس����تیراد ICS2للنظام ةالمش����تركالمواص����فات التقنیة

  ھذه الفئة).تحت لواءون معیَّنالمستثمرون الینضوياختیاري بالنسبة إلى المستثمرین االقتصادیین (

یجب أن یش��ارك أص��حاب المص��لحة +، ٤واالس��تجابات من المس��توى ٤و، ٣وألغراض تحلیل التدفقین   -٤
  : مباشر في العملیةمشاركةالمذكورون فیما یلي 

  ؛ون في بلدان المصدرمعیَّنالمستثمرون ال  -

  ؛السلطات الجمركیة و/أو وكالء التفتیش المسجلون في بلدان المصدر  -

  ؛ون في بلدان المقصدمعیَّنالمستثمرون ال  -

  ؛السلطات الجمركیة و/أو سلطات أمن الحدود في بلدان المقصد  -

حاالت الطوارئ في بلدان المص���در لأص���حاب المص���لحة اآلخرون المش���اركون في االس���تجابات الوطنیة   -
األرض��یة، ووس��طاء الجمارك، (ش��ركات الطیران، وس��لطات الطیران المدني الوطنیة، ووكالء المعالجة 

  )..ووكالء البیع العمومیون، وما إلى ذلك

  المستند:ھذاالمصطلحات التالیة فياستخدمتوتوخیاً للتبسیط،   -٥

بقة ترونیة المس�����النموذج البریدي العالمي الذي وض�����عھ االتحاد البریدي العالمي الس�����تخدام البیانات اإللك  -
  ؛النموذج البریدي العالميلألغراض األمنیة:

  ؛في المصدرمعیَّنفي بلد المصدر: المستثمر المعیَّنالمستثمر ال  -

  كیة في بلد المصدر: جمارك المصدر؛السلطات الجمر  -

  ؛في المقصدمعیَّنفي بلد المصدر: المستثمر المعیَّنالمستثمر ال  -

المقصد: جمارك المقصد.السلطات الجمركیة (و/أو السلطات األمنیة) في بلد   -

  
  + من النموذج البریدي العالمي٤و، ٤و، ٣و، ٢و، ١لمحة عامة عن األنشطة المرتبطة بالتدفقات   -ثانیاً 

  
  تنفذ الوظائف التالیة:  -٦

ي نماذج فمرس��ل البعیثة البریدیة منفي المص��در البیانات الواردةمعیَّن: یس��جل المس��تثمر الص��فرالتدفق   -
CNاإلقرارات الجمركیة  عن البعائث البریدیة التي تحتوي على بض�������ائع أو التي CP 72وCN 23و22

أو حاس���وب،لمرس���لین عبر نظام إلكتروني (كش���كلھذه النماذج إتاحة. ویمكن تخض���ع للرقابة الجمركیة
ء كان نموذج اإلقرار وس���وامحمولة) لتیس���یر تس���جیل البیانات. أو تطبیق على أجھزة االتص���ال ال،لوحي
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على البعیثة، فیجب أن یس������توفیھ المرس������ل ویوقعھ، طبقاً وملص������قاً بخط الید أو مطبوعاً معداً الجمركي 
  من نظام االتفاقیة.٠٠١-٢٠  للمادة

(مواص��فات البعائث) إلى المس��تثمر ITMATTفي المص��در الرس��الة معیَّن: یرس��ل المس��تثمر ال١التدفق   -
في ض��وئیاً لوض��عھامس��ح البعیثةاألقل قبلأي س��اعتین على في المقص��د في أس��رع وقت ممكن، معیَّنال

  . الحقاً أوعیة وإرسالھا

CUSITMویحیل البیانات (عبر الرسالة ITMATTفي المقصد الرسالة معیَّن: یستلم المستثمر ال٢التدفق   -

. وفي اآلن ذات��ھ، ق��د یعم��د المقص���������دعلى الجم��ارك) أو مق��ابلھ��ا المحلي) إلى جم��ارك عرض البعیث��ة(
ون في المقص���د (و/أو ش���بكات التبادل اإللكتروني للبیانات) إلى إتاحة وظیفة إرس���ال معیَّنالمس���تثمرون ال

  ین في المصدر.معیَّنإلى المستثمرین الITMATTإشعار باستالم الرسالة 

: تحلل جمارك المقصد البیانات وتوجھ في غضون ساعتین (تناقش قاعدة حساب األوقات الحقاً) إحدى ٣التدفق   -
  في المقصد:معیَّن(رد الجمارك) أو مقابلھا المحلي) إلى المستثمر الCUSRSPالرسائل التالیة (عبر الرسالة 

إلى أن التي تش���یر)ASCأو رمز االتحاد البریدي العالمي AC(الرمز انتھاء عملیة التقییمرس���الة   )أ
لو خالمقص��د. وھي رس��الة اختیاریة، ولیس فیھا ما یض��من التقییم المبدئي للمخاطر قد أنجز في بلد 

  .البعیثة من المخاطر

إلى أنھا تطلب معلومات عن الصادرة عن الجمارك وتشیر )RFI(رسالة اإلحالة "طلب معلومات"   ب)
  ة لكي تتمكن من إتمام التقییم المبدئي للمخاطر.البعیث

إلى أنھا تطلب إخضاع البعیثة الصادرة عن الجمارك وتشیر )RFS(رسالة اإلحالة "طلب تفتیش"   ج)
المخاطرتعذر اكتش������اف لكانت تش������كل خطراً على أمن الطیران، لمعرفة ما إذالتفتیش إض������افي 

باس����تخدام المعلومات المتاحة (المبادئ التوجیھیة المش����تركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة 
  .الطیران المدني الدولي والخاصة بالمعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل)

من ألإلى وجود تھدید وشیك وتشیر الصادرة عن الجماركالتحذیریة )DNL(رسالة "عدم التحمیل"   د)
الص��������ادر عن منظمة ١٧. ووفقاً لمتطلبات الملحق (أي حالة وجود "قنبلة في طرد" فقط)الطیران

الطیران المدني الدولي یجب أن یكون لدى األعضاء بروتوكوالت قائمة للتعامل مع أي تھدید وشیك 
تمثلھ ش������حنة جویة للطائرات. ویمكن للس������لطات االس������تفادة من ھذه البروتوكوالت في إطار تبادل

(المبادئ التوجیھیة المش������تركة بین منظمة الجمارك ات المس������بقة عن الش������حن قبل التحمیلالمعلوم
  العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاصة بالمعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل).

(إحالة البعیثة) ITMREFعبر الرس��الة رس��ائل اإلحالة ھذهفي المقص��د معیَّنالمس��تثمر الیعید:٤التدفق   -
  في المصدر.معیَّنإلى المستثمر ال

  +:٤في المصدر قبل التدفق معیَّنالمستثمر الاإلجراءات التي یتخذھا  -

 س��تالم الالمعلوماتیةلنظمھ في المص��در إتاحة ما یكفي من الوقت معیَّن: ینبغي للمس��تثمر ال١الخطوة
(متض�����منة رموزاً ITMREFین في المقص�����د من الرس�����ائل معیَّنوتحمیل ما یرده من المس�����تثمرین ال

  ) وتحمیل رموز ھذه الرسائل في نظم اإلرسال الخاصة بھ. DNLأو RFSأو RFIأو ACمنھا

 س�����حاً ض�����وئیاً في المص�����در ممعیَّن: یجب أن یجري موظفو المعالجة لدى المس�����تثمر ال٢الخطوة
س��یما في الحاالت التي تس��جل ، القبل وض��عھا في وعاء بریدي إلرس��الھالمعرف ھویة كل بعیثة،

لمعرفة ما إذا أمكن وض�������ع البعیثة في الوعاء، أو إذا لزم وذلك ، فیھا البیانات في مكتب التبادل
  اتخاذ إجراء حیالھا: جھات المقصد تطلباحتجازھا ألن 

فسیلزم احتجازھا ، بشأن البعیثةDNLأو RFSأو RFIإذا صدرت رسالة من رسائل اإلحالة   -
إلى حین تنفیذ بروتوكوالت االس�����تجابة المناس�����بة. المعتادةوس�����حبھا من عملیات اإلرس�����ال 

  .ید من التفاصیل في القسم الرابع)(ستناقش ھذه المسألة بمز
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الذيالوعاء البریديلتوض���ع فيالبعیثة، فإنھا تض���حى مؤھلة بش���أنACإذا ص���در الرمز   -
  لیات اإلرسال الروتینیة الالحقة.ع لعمسیرسل، وتخض

) منذ حدوث مثالً دقیقة١٢٠البعیثة، وانقضى ما یكفي من الوقت (بشأنACالرمز یصدر وإذا لم   -
DNLأو RFSأو RFI، فیمكن تفسیر غیاب رسائل اإلحالة )ITMATT(إرسال الرسالة ١التدفق 

في معیَّنتثمر المن المس����")Derived AC("المش����تق" ACعلى أن البعیثة حص����لت على الرمز "
ب الذي سیرسل، وتعالج بحسالوعاء البریديلتوضع فيتضحى البعیثة مؤھلة المصدر، ومن ثم

  .إطار زمني مرجعي١ویقترح في الملحق یات التفتیش واإلرسال المعتادة.عمل

 س���حب البعائث التي تص���در بش���أنھا في المص���در ض���مان معیَّن: یجب على المس���تثمر ال٣الخطوة
األخرى القائمة، وعاء، وإعادة توجیھھا ضمن عملیاتھ من الDNLأو RFSأو RFIرسائل اإلحالة 

بدالً من إرس��الھا، التخاذ اإلجراء المناس��ب لمعالجة ھذه األنواع من رس��ائل اإلحالة. ویتناول القس��م 
  الرابع ھذه العملیات بمزید من التفاصیل.

 س���تخض���ع البعائث التي تحتجز التخاذ تدابیر إض���افیة من أجل تس���ویة مس���ائل اإلحالة :٤الخطوة
تدابیر، وبعد تطبیق ھذه اللقس��م الرابع بمزید من التفاص��یل).الخاص��ة بھا لعملیات تس��ویة (یتناولھا ا

ذه (االستجابة إلحالة) لإلبالغ عن نتائج ما اتخREFRSPفي المصدر الرسالة معیَّنالمستثمر الیعد
  وضع البعیثة الراھن.عن من تدابیر و

. وإن لم في المقصدمعیَّنإلى المستثمر الREFRSPفي المصدر الرسالة معیَّن+: یرسل المستثمر ال٤التدفق   -
في المص��در أن ینتظر لفترة زمنیة معیَّنیجب على المس��تثمر الففي الوقت المحدد،ACترس��ل رس��الة اإلحالة 

أو RFIالتي ص��درت بش��أنھا أص��الً رس��الة إحالة من الرس��التین إرس��ال البعائثقبل دقیقة مثالً) ١٢٠(كافیة 
RFS للتحقق من أن ھذه البعائث أضحت مؤھلة لتعالج وفقاً إلجراءات اإلرسال التقلیدیة. وقد یختار المستثمر

ولكنھا RFSأص���الً رس���الة إحالة في المص���در اتخاذ إجراءات الحتجاز البعائث التي ص���درت بش���أنھامعیَّنال
(س�اعتان إض�افیتان مثالً). األمر الذي من ش�أنھ أن لوقت إض�افياجتازت بنجاح التفتیش عن المخاطر العالیة 

الس���تجابة لھا بعد إعادة البعیثة إلى االض���طرار لوDNLیقلل إلى أدنى حد من احتمال ص���دور رس���الة إحالة 
  ضعھا في كیس بریدي إلرسالھا.عملیة المعالجة األصلیة وتفتیشھا لو

ي المص��در فمعیَّنفي المقص��د البیانات التي أرس��لھا إلیھ المس��تثمر المعیَّنالمس��تثمر الیحیل++: ٤التدفق   -
على الجمارك) عرض البعیثة(CUSITMإلى جمارك المقص��د (عبر الرس��الة REFRSPض��من الرس��الة 

قة عن المس���بأو مقابلھا المحلي) لكي تس���تكمل الجمارك عملیة تقییم المخاطر األولیة بناء على المعلومات
س����الة ، عند اس����تالم رفي المص����درمعیَّنیرجى االنتباه إلى أنھ ینبغي للمس����تثمر الالش����حن قبل التحمیل. و

فقاً لنظام و،التفتیش المطلوب، عند الض��رورةازإنجو/أو التي أجریتالتفتیش عملیة، تأكید RFSاإلحالة 
دئ (المبادابیر برنامج أمن البضائع الوطنيالصادر عن منظمة الطیران المدني الدولي و/أو ت١٧الملحق 

التوجیھیة المش���تركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاص���ة بالمعلومات 
  لتحمیل).المسبقة عن الشحن قبل ا

  

المقص����د جھاتالبریدي العالمي والبارامترات المتعلقة بإص����دار بالنموذجالمبادئ التوجیھیة الخاص����ة   -ثالثاً 
  في المصدرمعیَّنالمستثمر الواالستجابة المطلوبة منلرسائل اإلحالة 

  

البریدي العالمي من مبادئ عامة توجھ س������لوك األطراف في النموذجیتناول ھذا القس������م ما یحتوي علیھ   -٧
المقص�����د للبیانات اإللكترونیة المس�����بقة كمس�����توى تفتیش إض�����افي یطبق تجریھ جھاتاس�����تخدام التحلیل الذي 

  اءات التفتیش األمني التقلیدیة.استكمال إجرھذا التفتیش الرامي إلى تحدیداً الغرض من ولألغراض األمنیة، 

لبیانات اإللكترونیة المسبقة في إطار النموذج البریدي العالمي التحلیل الذي تجریھ جمارك المقصد لیكمل   )أ
ألغراض في المصدر لمعیَّنالمستثمر الینجزھا الذي وضعھ االتحاد البریدي العالمي أنشطة التفتیش التي 

  .)وال تقصد بھا ذلكفي المصدرلتیسیر المعالجة المالیة ھذه العملیة (وال تجري جھات المقصد. األمنیة
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التي یتعین أن تحللھا جمارك المقصد في البیانات اإللكترونیة المسبقة لھذه األسباب األمنیة األساسیة المعلومات   ب)
(المبادئ التوجیھیة المش��تركة بین منظمة ١+٧المعلومات المس��بقة عن الش��حن قبل التحمیل بیانات ھي عناص��ر

الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاص������ة بالمعلومات المس������بقة عن الش������حن قبل التحمیل). 
وإذا . ١+٧البیانات تص���در بش���أن بیانات عن بعیثة بأوجھ خلل في RFIأن تتعلق أي رس���الة إحالة یتوقعوعلیھ 

ین في المص������در طلباً ألنواع أخرى من معیَّنإلى المس������تثمرین الRFIوجھت جمارك المقص������د رس������ائل إحالة 
المعلومات، فینبغي أن تقتصر ھذه الرسائل على المعلومات الالزمة لتقییم المخاطر بناء على المعلومات المسبقة 

ش������تركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني عن الش������حن قبل التحمیل (المبادئ التوجیھیة الم
RFI  الدولي والخاص��ة بالمعلومات المس��بقة عن الش��حن قبل التحمیل). وینبغي أال تطلب أبداً في رس��ائل اإلحالة

  إلجراء المعالجة المالیة الداخلیة للرسوم أو الضرائب في المقصد. قد تكون الزمة معلومات 

المقص�����د في تحلیل البیانات اإللكترونیة المس�����بقة لألغراض تتبعھ جھاتأیض�����اً النھج الذي أن یتوازنیجب  ج)
وھو ض���مان تدفق البرید بیس���ر وتالفي إقامة عراقیل ال داعي لھا أمام حركة ،األمنیة مع ھدف أس���اس���ي آخر

للحص�������ول على المزید من المقص�������دالبرید عبر الحدود. وتتطلب االس�������تجابة للطلبات التي تقدمھا جمارك 
في المصدر إنجاز المزید منمعیَّنلمخاطر العالیة) من المستثمر الإلجراء تفتیش إضافي (عن االمعلومات أو 

من األھمیة بمكان االعتماد على التدابیر ،وعلیھتبطئ عملیة التص�����دیر أو تعرقلھا. العملیات ومن ش�����أنھا أن 
رة المخاطر لض��مان أال تعرقل العملیة التي ترمي في المقام األول إلى العملیة مثل قواعد حس��اب األوقات وإدا

  المتبعة في المصدر تدفق البرید من المصدر عرقلة ال داعي لھا. أسالیب التفتیش األمني التقلیدیةاستكمال 

قة عن المسبون من جمارك المقصد تطبیق مبادئ إدارة المخاطر الخاصة بالمعلومات معیَّنالمستثمرون الیتوقع  د)
الشحن قبل التحمیل والمشتركة بین منظمة الطیران المدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمیة عند تحلیل البیانات 

، التي تش�����یر إلى وجود تھدید DNL  توقع أن تكون رس�����ائل اإلحالةاإللكترونیة المس�����بقة لألغراض األمنیة. ویُ 
كة (المبادئ التوجیھیة المشترإال في حالة وجود "قنبلة في طرد"، وأال ترسل وشیك ألمن الطیران، نادرة للغایة

بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاص�����ة بالمعلومات المس�����بقة عن الش�����حن قبل 
ً أن تُ  فيھا مخذ إدارة المخاطر دلیالً توجیھیاً بش�������أن الطلبات المعقولة التي یمكن تقدیتَّ التحمیل). وینبغي أیض�������ا

. RFS، أو بشأن ما یمكن اعتباره إجراءً إضافیاً یكمل التفتیش التقلیدي في إطار رسالة اإلحالة RFIرسالة إحالة 
ذا اضطر ھؤالء إین في المصدر تحدیات جمةمعیَّنالوقد یواجھ تدفق البرید والعملیات التشغیلیة لدى المستثمرین 

  التي تصدر بشأن البعائث.RFSو/أو RFIبیرة من رسائل اإلحالة ون لالستجابة ألعداد كمعیَّنالمستثمرون ال

تقییم المخاطر بناء على البیانات اإللكترونیة المسبقة الذي تجریھ جمارك المقصد إلى استكمال أنشطة التفتیش یرمي  )ـھ
الص��ادرة األس��بقیة RFSحالة اإلرس��الة لیكونال یمكن أن ،ون في المص��در. وعلیھمعیَّنالتي ینفذھا المس��تثمرون ال

التفتیش ىسیاسة التفتیش الوطنیة والمعاییر المطبقة في المصدر على البعائث العالیة المخاطر. وینبغي أن یجرعلى 
المنطبقةالص��ادر عن منظمة الطیران المدني الدولي و/أو تدابیر برنامج أمن الش��حن الوطني ١٧وفقاً لنظام الملحق 

بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاص�����ة بالمعلومات (المبادئ التوجیھیة المش�����تركة
رس�الة في المص�در على تلبیة طلب وارد فيمعیَّنالمس�بقة عن الش�حن قبل التحمیل). وبالتالي فإن قدرة المس�تثمر ال

مخاطر. لى البعائث العالیة الة عتتوقف على ما طلب منھ في س�����یاس�����ة التفتیش الوطنیة والمعاییر المطبقRFSإحالة 
كنھج عملي (وقض�������ائي)، ینبغي أال تملي رس�������ائل اإلحالة الص�������ادرة في إطار النموذج البریدي العالمي على و

  د.مقصالباختالف بلد تختلف ین في المصدر تطبیق مجموعة من أسالیب التفتیش معیَّنالمستثمرین ال

الس���لطات الجمركیة/األمنیة في درة عنا) الص���ACرس���الة "االنتھاء من عملیة التقییم" (الرمز تض���منال   و)
-في المص��در أن إرس��ال البعیثة یخلو من المخاطر (مجلس االس��تثمار البریديمعیَّنالمقص��د للمس��تثمر ال

اد البریدي لجنة االتص��������ال المش�������تركة بین منظمة الجمارك العالمیة واالتح-فریق الجمارك-١اللجنة 
خض��عت لتقییم المخاطر ١+٧یش��یر إلى أن البیانات ACبل إن الرمز د).٥المس��تند -١-٢٠١٩-العالمي

تنم أس���اس���اً عن أن تحمیل البعائث ھو في كل ، أیة رس���ائل إحالة تحذیریةالمبدئي ولم تص���در، حتى اآلن
ظام االس��تجابة في إطار النموذج الخاص��ة. لذا یجب أن یس��مح نمعیَّناألحوال على مس��ؤولیة المس��تثمر ال

في المص���در بتطبیق اس���تراتیجیاتھ وإجراءاتھ إلدارة المخاطر على ما معیَّنالبریدي العالمي للمس���تثمر ال
رس����ائلحالةفیما عدا االس����تثناء الوحید وھو اة ما یس����تلمھ من رس����ائل تحذیریة،یمكن تحمیلھ، مع مراع

  .DNLاإلحالة 
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فیم��ا یتوقع أن یقوم ب��ھ معقوالً مخ��اطر یلزم أن یكون النموذج البری��دي الع��المي وفي إط��ار نھج إلدارة ال  ز)
ون في المصدر استجابة لرسائل اإلحالة التي تصل متأخرة. وستؤدي محاولة استرداد معیَّنالمستثمرون ال

ى (وبعد أن تستلمھا شركة الطیران) إلفعلیاً بعیثة تصدر بشأنھا رسائل إحالة متأخرة، خاصة بعد إرسالھا 
من رس��التيفإن وص��ول رس��الةوھكذاالنقل لدى العدید من الكیانات. وس��لس��لة اإلمدادات عملیاتتعطیل

في حاالتاالس���تجابة أو بروتوكوالت متأخرة ینبغي أال یؤدي إلى تطبیق إجراءاتRFSأو RFIحالة اإل
متأخرة. وفي إطار النموذج البریدي العالمي، DNLإحالة تطبق في حالة وص����ول رس����الة الطوارئ التي

في المص��در جھداً معقوالً العتراض بعیثة أرس��لت بالفعل وص��در بش��أنھا رس��الةمعیَّنس��یبذل المس��تثمر ال
إض��������افي إذا كان ال یزال من الممكن لتفتیشوإخض��������اعھامتأخرة RFSأو RFIحالة اإلمن رس��������التي

  معالجة الخاص بھ.استردادھا بسھولة في نظام ال
  

  اإلجراءات المطبقة في إطار النموذج البریدي العالمي لالستجابة لرسائل اإلحالة الصادرة بشأن البعائث  -بعاً ار
  
س���تجابةلالفي المص���در معیَّنیطبقھا المس���تثمر المزید من التفص���یل اإلجراءات التي یتناول ھذا القس���م ب  -٨
  رسائل اإلحالة التي یستلمھا من جمارك المقصد. ل

  (انتھاء عملیة التقییم)ACالرسالة   )أ

٢ھي النتیجة التي تس��تلم من جمارك المقص��د مباش��رة. وترد في الملحق )AC(رس��الة انتھاء عملیة التقییم   -٩  /
  خریطة إجراءات العمل. وترد فیما یلي المسائل الرئیسیة المتعلقة برسائل انتھاء عملیة التقییم:

كانت جمارك المقصد تخطط إلرسال رسالة انتھاء عملیة التقییم االختیاریة بشأن جمیع البعائث أم أسواء   ‘١’
ال، یجب اتباع المبدأ القاض�����ي بأن یس�����تمر البرید في التحرك عبر س�����لس�����لة اإلمدادات أثناء عملیة تبادل 
المعلومات المس���بقة عن الش���حن قبل التحمیل (المبادئ التوجیھیة المش���تركة بین منظمة الجمارك العالمیة 

  التحمیل).ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاصة بالمعلومات المسبقة عن الشحن قبل 

في المص����در أن معیَّن، فیمكن أن یفترض المس����تثمر الACالرمز إذا لم ترس����ل جمارك المقص����د   -
دقیقة مثالً) ١٢٠انقض����اء ما یكفي من الوقت (بش����رط،مخاطر ویمكن تحمیلھاخالیة من الالبعیثة 

  دون أن تصدر رسالة إحالة بشأنھا.

، بھابش�أن جمیع البعائث التي أرس�ل إش�عار مس�بق ACإذا اختارت جمارك المقص�د إرس�ال الرمز   -
، فینبغي ACإذا لم یُس���تلم الرمز والمص���در تحمیل البعیثة بعد وص���ول الرمز فعلیاً. لجھاتفیمكن 

ً كافیاً في المص������در االنتظار معیَّنللمس������تثمر ال مثالً) قبل أن یفترض عدم وجود دقیقة١٢٠(وقتا
  .المعتادةعبر إجراءات اإلرسال البعیثةویعالجرسائل إحالة مفتوحة

منفي المص��درمعیَّنالمس��تثمر البش��أن ما یمكن أن یفترض��ھ المقص��دالس��لطة الجمركیة فيس��یاس��ةوض��وح   ‘٢’
  .و)٧بضمان كون البعیثة آمنة لكي تحمل (انظر الفقرة فیما یتعلق الذي یستلمھ ) الفعلي أو المشتق(ACالرمز 

  
  )(عدم التحمیلDNLرسالة اإلحالة   ب)
  

جمارك المقص��د لمجموعة بیانات من نتائج تحلیلھي نتیجة مباش��رة أخرى )DNL(رس��الة عدم التحمیل   -١٠
من النموذج ١، قبل التحمیل، ض���من التدفق المص���درفي معیَّنالتي یقدمھا المس���تثمر ال١+٧اإلش���عار المس���بق 
حالة طوارئ: في، أو تشكل تحذیراً من تھدید أمني وشیكDNLتحذر رسالة اإلحالة دائماً ما البریدي العالمي. و

احتمال وجود "قنبلة في طرد" (المبادئ التوجیھیة المش�������تركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران 
المدني الدولي والخاص����ة بالمعلومات المس����بقة عن الش����حن قبل التحمیل). ویجب اتباع إجراءات الطوارئ وفقاً 

الحالة. لقواعد المصدر وبروتوكوالت الطیران المطبقة في ھذه 
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بة في حاالت الطوارئ بین ٣وتبس�������ط خریطة إجراءات العمل الواردة في الملحق   -١١  / تفاعالت االس�������تجا
المس�����تثمر المعیَّن في المص�����در والكیانات الجمركیة/األمنیة في المص�����در، ألن ھذه اإلجراءات یمكن أن تغطیھا 

ر عن منظمة الطیران المدني الدولي (المبادئ الص�������اد١٧بروتوكوالت أمن الطیران الوطنیة التي تتبع الملحق 
التوجیھیة المش�تركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاص�ة بالمعلومات المس�بقة 
عن الشحن قبل التحمیل). ونظراً ألن ھذه المعاییر لبروتوكوالت الطوارئ موجودة بالفعل، فإن النموذج البریدي 

  :یسعى إلى إمالء ھذا اإلجراء، بل ینصب التركیز في ھذا المستند علىالعالمي ال

  التحذیریة من جھات المقصد؛DNLالطریقة التي یستلم بھا المستثمر المعیَّن في المصدر رسالة اإلحالة   ‘١’

  ؛DNLوالطریقة التي یكتشف بھا المستثمر المعیَّن في المصدر رسالة اإلحالة   ‘٢’

  والطریقة التي یبلغ بھا المستثمر المعیَّن في المصدر جھات المقصد فورما تُحل المشكلة.   ‘٣’

  وترد فیما یلي المسائل الرئیسیة:  -١٢

، أي أال ترس���ل إال في حاالت وجود د)٧نادرة للغایة (انظر الفقرة DNLینبغي أن تكون رس���ائل اإلحالة   ‘١’
RFSھذه، یجب التساؤل عما إذا كانت رسائل اإلحالةالمخاطروعند االقتراب من عتبة. "قنبلة في طرد"

. وبطبیعة الحال، قد تقع حاالت یُس�������تعان فیھا برس��������ائل التي یلزم اتخاذھااألولىالمعقولةالخطوة ھي
ومع ذلك، یجب أیض�����اً فھم أن عملیات التفتیش بناء على معلومات أخرى؛اس�����تعانة كاملة DNLاإلحالة 

  الطوارئ. تطبق في حاالت بروتوكوالت وتتضمنیة مصممة جیداً أیضاً عن المخاطر العال

في المص����در في معیَّنإلى المس����تثمر الDNLاإلحالة تحویل رس����الة النموذج البریدي العالمي كیفیة یبین  ‘٢’
خرى متاحة لھذا النوع من الطوارئ؛. وبطبیعة الحال، ھناك بروتوكوالت اتص���االت أITMREFرس���الة 

ومع ذلك، فإن أي اتصاالت تقام بین سلطتین جمركیتین تقع خارج نطاق ھذه الوثیقة. غیر أن ھذا المستند 
إلى DNLم المعلومات في المصدر رسالة اإلحالة رى على الطریقة التي توجھ بھا نظیلزم أن یشدد باألح

قة في المص��در والطریمعیَّنأص��حاب المص��لحة األمنیین المناس��بین في نظم اإلنذار الخاص��ة بالمس��تثمر ال
  بھا ھذه النظم بنظم السلطات الجمركیة/األمنیة في المصدر.تربطالتي 

DNLإلحالة رسالة ابتسویة في المقصد معیَّنفي المصدر أن یبلغ المستثمر المعیَّنیجب على المستثمر ال  ‘٣’

المقص���د من إغالق ھذا ھاتج، لكي تتمكن REFRSPرمز "إلغاء التص���دیر" في الرس���الة بأن یوجھ إلیھ
نطاق ھذا لكنھا تخرج عن EMSEVTv3 EXXمثل رس�����الة الحدث نذار. (قد تقوم اتص�����االت أخرىاإل

  المستند).

  (طلب إجراء تفتیش)RFSرسالة اإلحالة   ج)
  

ن ما یكفي متثیر بعیثة، قد تقرر جمارك المقص���د أن البعیثة الخاص���ة ب١+٧یل عناص���ر البیانات بعد تحل  -١٣
بشأن البعیثة RFSالشك بحیث تمثل خطراً محتمالً ویلزم تفتیشھا تفتیشاً إضافیاً. فتصدر جمارك المقصد الرمز 

لمخاطر العالیة في المص��در (المبادئ التوجیھیة المش��تركة بین منظمة لطلب إخض��اعھا إلجراءات التفتیش عن ا
  المسبقة عن الشحن قبل التحمیل).الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاصة بالمعلومات 

ص������در الخیارات المتاحة أمام المس������تثمر المعیَّن في الم٤وتبین خطة إجراءات العمل الواردة في الملحق   -١٤  /
بعد التعرف على البعیثة واعتراض���ھا. وإذا قرر المس���تثمر المعیَّن في المص���در RFSلالس���تجابة لرس���الة اإلحالة 

االس��تمرار في تص��دیر ھذه البعیثة، فعلیھ حینھا أن یعید توجیھ البعیثة لتخض��ع للتفتیش عن المخاطر العالیة. (قد 
سلطاتھم الجمرك ستعین بعض المستثمرین المعیَّنین ب ستعین البعض اآلخر بوكالء تفتیش). وإذا لمی تجتز یة وقد ی

) وتخض�����ع REFRSPالبعیثة التفتیش، فإنھا تخرج من مس�����ار البرید (اإلخطار "بإلغاء التص�����دیر" في الرس�����الة 
لبروتوكوالت المس����تثمر المعیَّن في المص����در. أما إذ اجتازت البعیثة التفتیش، فیص����در رمز یش����یر إلى ذلك في 

  وتعاد البعیثة إلى مسار عملیات اإلرسال التقلیدیة.REFRSPالرسالة 



-٨-

  وترد فیما یلي المسائل الرئیسیة:  -١٥

بناء على المعلومات المس�����بقة عن الش�����حن أن توجھ مبادئ إدارة المخاطرد، یتوقع٧كما ذكر في الفقرة   ‘١’
(المبادئ التوجیھیة المش�����تركة بین منظمة الجمارك العالمیة RFSقبل التحمیل إص�����دار رس�����ائل اإلحالة 

. وینبغي أن ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاص������ة بالمعلومات المس������بقة عن الش������حن قبل التحمیل)
في المص��در معیَّنمن المس��تثمر الRFSرس��ائل اإلحالة العملیات اإلض��افیة التي تقتض��یھا یراعى في ذلك

أي عرقلة،بھذه الوتیرة العالیة لقاء مش��اكل طفیفةRFSرس��ائل اإلحالة ض��ھا إص��داریفروالتحدیات التي 
ة رس�����القبل إص�����دار أن تأخذ في االعتبار،جمارك المقص�����دفق البرید عبر الحدود. وعلیھ یجب على تد

اتخاذ ھذه اإلجراءات اإلض�����افیة فیھا. وبطبیعة ١+٧قد یتطلب تحلیل البیانات ، الحاالت التي RFS  إحالة
، ولكن قد ال یلزم إص��دار ھذه الرس��ائل RFSالحال قد تقع حاالت یبرر فیھا تماماً إص��دار رس��ائل اإلحالة 

  ). .بخصوص مشاكل طفیفة (أي خطأ في الرمز البریدي وما إلى ذلك

في المصدر معیَّن(بحسب قواعد حساب األوقات) بعد أن یقدم المستثمر الRFSیمكن إصدار رسالة إحالة   ‘٢’
  .سابقةRFIفي رسالة إحالة اإلضافیة المطلوبة ١+٧المعلومات 

الرد على رس���الة إحالة بعدRFIفي المص���در اس���تالم رس���الة إحالة معیَّنومع ذلك لن یتوقع المس���تثمر ال  ‘٣’
RFS واإلبالغ (عبر الرس�الةREFRSP ( بأن البعیثة خض�عت للتفتیش عن المخاطر العالیة واجتازتھ وأنھ

������بة، ومن ثم تُ  ������دَّ طبق تدابیر أمن البرید والش�������حن الوطنیة بالتعاون مع الس�������لطات المناس� .ر البعیثةص�
أو رس����الة ACالرمز واإلجراءان الوحیدان المتوقعان من جمارك المقص����د في ھذه المرحلة ھو إرس����ال 

  لى أدلة جدیدة ترد متأخرة وتثبت أن البعیثة تشكل تھدیداً وشیكاً). (بناء عDNLاإلحالة 

من معیَّننوع ش�أن التوص�یة بلجمارك المقص�د تقدیم المش�ورة/RFSترمیز رس�ائل اإلحالة ینبغي أن یتیح  ‘٤’
التفتیش عن المخاطر العالیة، ولكن س�������لطات األمن الوطني في المص��������در ھي التي تحدد، وفقاً لنظام 

یذ إجراءات التفتیش عن المخاطر ١٧الملحق یة تنف لدولي، كیف مدني ا الص��������ادر عن منظمة الطیران ال
لدولي  مدني ا عالمیة ومنظمة الطیران ال بادئ التوجیھیة المش�������تركة بین منظمة الجمارك ال یة (الم عال ال

  والخاصة بالمعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل).

تص���دیر في المص���در خیار معیَّناللمس���تثمریتاح لال ف، RFSإحالة إذا أص���درت جمارك المقص���د رس���الة  ‘٥’
میل ش������ركة النقل الجوي تحإجراء التفتیش عن المخاطر العالیة. وقد ترفض في ھذه الحالة وعلیھالبعیثة 

  إخضاعھا لتفتیش، ولكنھا لم تخضع لتفتیش عن المخاطر العالیة. شحنة طلبت جھات المقصد 

  (طلب معلومات)RFIرسالة اإلحالة   د)
  

١في المص��در عن بعیثة في إطار التدفق معیَّنالتي یقدمھا المس��تثمر ال١+٧بعد تحلیل عناص��ر البیانات   -١٦
من النموذج البریدي العالمي، قد تقرر جمارك المقص�����د أن البیانات المقدمة لیس�����ت كاملة أو خاطئة. وتص�����در 

في المص����در تقدیم التعدیالت الالزمة معیَّنبش����أن البعیثة لتطلب من المس����تثمر الRFIجمارك المقص����د الرمز 
المقدمة ض���من المعلومات المس���بقة عن الش���حن قبل التحمیل من ١+٧إلجراء تقییم المخاطر بناء على البیانات 

  ة تشكل خطراً على أمن الطیران.أجل تحدید ما إذا كانت البعیث

الخیارات المتاحة أمام المستثمر المعیَّن في المصدر لالستجابة ٥لعمل الواردة في الملحق وتبین خطة إجراءات ا  -١٧  /
، واإلجراءات التي علیھ أن یتخذھا الحقاً فیما یتعلق برموز المتابعة التي ترده من جمارك المقص�د، RFIلرس��الة اإلحالة 

عقید خریطة ھذه العملیة العالیة للغالیة أن من . وتبین درجة تREFRSPرداً على ما یقدمھ من معلومات في الرس�������الة 
  وأن یتیحوا خیارات تبسط العملیة.RFIالضروري أن یتالفى جمیع األطراف إصدار العدید من رسائل اإلحالة 



-٩-

  وترد فیما یلي المسائل الرئیسیة:  -١٨

النموذج البری��دي الع��المي لألغراض األمنی��ة، وب��الت��الي في إط��ار بی��ان��ات الأ، تق��دم ٧كم��ا ذكر في الفقرة   ‘١’
ثة ال تش����كل خطر الالزمة للتأكد من أن البعی١+٧على عناص����ر البیانات RFIتقتص����ر رس����ائل اإلحالة 

في معیَّنلكي یطلب من المس�������تثمر الRFIطرد". ویجب أال تس�������تخدم رس�������ائل اإلحالة وجود "قنبلة في 
المص��در تقدیم معلومات أخرى قد ترغب جمارك المقص��د في الحص��ول علیھا لتیس��یر المعالجة المالیة أو 

  )..غیرھا من أشكال المعالجة (أي تقییم الرسوم والضرائب وما إلى ذلك

بل إدارة المخاطر بناء على المعلومات المس����بقة عن الش����حن قتوجھ مبادئد، ینبغي أن ٧كما ذكر في الفقرة   ‘٢’
لتالفي عرقلة تدفق البرید، الذي یخض���ع للتفتیش التقلیدي بالفعل، عبر RFIالتحمیل إص���دار رس���ائل اإلحالة 

، في الحاالت التي یمكن أن RFIالحدود. وعلیھ یجب أن تنظر جمارك المقص��د، قبل إص��دار رس��الة اإلحالة 
عالیة الخطورة بس��ببقد تعتبر البعیثة عتبة "المخاطر المعقولة" لدرجة أن١+٧تحلیل البیانات ایتجاوز فیھ

، RFI  . وبطبیعة الحال قد تقع حاالت یبرر فیھا تماماً إص��دار رس��ائل اإلحالة١+٧خطأ أو نقص في البیانات 
  .).ولكن قد ال یلزم إصدار ھذه الرسائل في جمیع الحاالت (أي خطأ في الرمز البریدي وما إلى ذلك

مثالً) بعد إرس���ال اإلجابة دقیقة١٢٠في المص���در ما یكفي من الوقت (معیَّنینبغي أن ینتظر المس���تثمر ال  ‘٣’
) إلى جمارك المقصد. األمر الذي یتیح لجمارك المقصد REFRSP(عبر الرسالة RFIعلى رسالة اإلحالة 

في المص�����در معیَّنوللمس�����تثمر ال، DNLأو RFSأو ACالوقت الكافي إلص�����دار إحدى رس�����ائل اإلحالة 
  .المعلوماتیةنظمھالستالم ھذه الرموز في 

في المص����در، في حالة لم یتمكن من معیَّنتتض����من الخریطة أیض����اً خیارات إض����افیة متاحة للمس����تثمر ال  ‘٤’
  المقصد. وترد فیما یلي ھذه الخیارات: جھاتبناء على طلب ١+٧تحدیث/تعدیل المعلومات 

)، بعد انقض�����اء ما یكفي من الوقت معالجة البعیثةار اإلش�����ارة إلى عدم توافر البیانات (مع اس�����تمر  -
  دقیقة) دون استالم طلبات أخرى.١٢٠(

إلغاء التص�������دیر (للبعیثة/البعائث المعنیة)، إذا كان من الواض�������ح أن البیانات غیر كاملة وال یمكن   -
  .على البیانات الناقصةالعثور 

بالتنس����یق مع س����لطات الطیران ،١+٧بدالً من تعدیل البیانات إجراء التفتیش عن المخاطر العالیة  -
  . في المصدر اإلمكانیة إلجرائھمعیَّنأتیحت للمستثمر الو/أو السلطات الجمركیة، إذا 

REFRSPعبر الرس���الة الحقة بعدما یبلغ RFIفي المص���در أیة رس���ائل إحالة معیَّنلن یتوقع المس���تثمر ال  ‘٥’

  بنجاح التفتیش عن المخاطر العالیة وتعتبر مؤھلة للتصدیر.أن البعیثة اجتازت ب
  

  الخالصة  -خامساً 
  

ویعمد المس��تند موذج البریدي العالمي. + من الن٤و، ٤و، ٣أعد ھذا المس��تند لوض��ع إطار لتنفیذ التدفقات   -١٩
المتاحة لجمیع األطراف المش��������اركة في إجراءات تنفیذ النموذج البریدي والتوقعاتتحدیداً إلى بیان الخیارات

العالمي التي یس����تخدم فیھا التحلیل الذي تجریھ جمارك المقص����د للبیانات اإللكترونیة المس����بقة كمس����توى تفتیش 
ظراً التي تندرج ض��من فئة مختلفة نDNLإض��افي لألغراض األمنیة. ویش��دد المس��تند (فیما عدا رس��ائل اإلحالة 

ائث تحس��ین اس��تھداف البعتیس��ر لض��رورة معالجة المس��ألة معالجة عاجلة) على أن البیانات اإللكترونیة المس��بقة 
  قبل ضمان انتھاء عملیة التقییم.١+٧في عملیة التفتیش المادي، ولیست تمریناً لتحسین نوعیة البیانات 

  
بیانات اإللكترونیة المس�������بقة أداة مفیدة لتقییمویمكن أن تكون التحلیالت التي تجریھا جمارك المقص�������د لل  -٢٠

قات  تدف طار ال جاوز أمن الطیران، لكن إ عالمي ونھجھا ٤و، ٤و، ٣المخاطر التي تت + من النموذج البریدي ال
المعلومات المس�������بقة عن الش�������حن قبل التحمیل لتالفي عرقلة تدفقات من حیث متطلباتالوعملیتھا تركز على 

در.البرید الدولي في المص
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١الملحق  -ج٢المستند  -٢-٢٠٢٠ -مجلس االستثمار البریدي

  د  المقص جماركالمدة الزمنیة المرجعیة التي ینتظرھا المستثمر المعیَّن في المصدر قبل وصول الردود/اإلحاالت من 

ل البیانات الخاص��ة بھا في مكاتب التبادل، جرى تحدید فترة س��اعتین على -١ بالنس��بة إلى البعائث التي تُس��جَّ
لض��مان وإرس��ال البعیثة  ITMATTالرس��الة  بین إرس��ال فیما یتعلق بالوقت الالزم أولیةكفرض��یة أقص��ى تقدیر 

البرید  اتدون إعاقة تدفق )PLACI( س��الس��ة عملیة الحص��ول على المعلومات المس��بقة عن الش��حن قبل التحمیل
وقد أجرى فریق الخبراء المش�������ترك بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي دراس��������ة الدولي. 

اس��تقص��ائیة إلكترونیة من أجل معرفة الجھود التي تبذلھا المؤس��س��ة البریدیة في بلد المص��در فیما یتعلق بتوقیت 
من  ٪٩٢لة. وقد بیَّن أول س�����ؤال ورد في ھذه الدراس�����ة االس�����تقص�����ائیة أن إرس�����ال الردود على رس�����ائل اإلحا

إرس����ال البعیثة، مما یدعم قبل یزید عن س����اعتین  بما ITMATTحالیاً الرس����ائل  یرس����لونالمس����تثمرین المعیَّنین 
  من المنظور البریدي. األولیة الفرضیة 

الخاص���ة ببعیثة بریدیة  ITMATTرس���الة كم ھو تقریباً متوس���ط المدة الفاص���لة بین إرس���ال ال .١الس���ؤال 
  عملیة اإلرسال المادي للبعیثة البریدیة؟وخاضعة للمراقبة الجمركیة 

  

  

ومن أجل تقییم خصائص قاعدة حساب األوقات تقییماً أفضل، طُرح سؤال على اإلدارات الجمركیة التي   -٢
مخاطر على البیانات المسبقة آلیة للإلجراء تقییمات  )PLACI(تعتمد المعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل 

  البیانات.  استالمفي أغلب األحیان خالل دقائق من  یُستكَمل التقییم األوليتبین أن المستلمة. و

وترد أدناه نتائج الس����ؤال الثاني التي تقدم تقدیرات بش����أن الوقت الذي تحتاجھ اإلدارات الجمركیة إلجراء   -٣
من المجیبین أن الزمن المطلوب یقل عن  ٪٧٥مس�������بق للمخاطر فیما یتعلق ببعیثة بریدیة. وقد قدَّر تقییم أولي 

 ITMATTرس���الة بین إرس���ال الفاص���لتیْن اإلطار الزمني الموص���ى بھ المحدد في س���اعتین یؤكد س���اعتین، مما 

  وإرسال البعیثة.
  
  
  
  
  



-٢-

إدارتكم الجمركیة، في المتوس�������ط، إلتمام عملیة تقییم المخاطر  تحتاجھ كم وقتاً في تقدیركم،  .٢الس�������ؤال 
  /أو ما یعادلھا)؟CUSITM: ٢بالنسبة إلى بعیثة بریدیة معیَّنة، منذ لحظة تلقي البیانات المسبقة (التدفق 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نوع التدفق: وفقاً لإلرسال البیانات  أطر زمنیة مختلفةینبغي أن تؤخذ في االعتبار   -٦

سات سالتجارة اإللكترونیة بین المؤسسات التجاریة والزبائن وفیما بین المؤالمتعلقة ببیانات التُرسل   ) أ
وقت دخول  ITMATTویمكن في ھذه الحاالت إرس�������ال الرس�������ائل  التجاریة في أقرب وقت ممكن.

  سلسلة اإلمدادات البریدیة العالمیة. ضمن البعیثة 

مكن یبین الزبائن وبین الزبائن والمؤس��س��ات التجاریة المتعلقة بالتبادالت  ITMATTبیانات الرس��الة   ب)
من نقطة التجمیع/مكتب البرید في أقرب وقت ممكن ومن مكتب تبادل البرید الص���ادر على إرس���الھا 

  أقصى تقدیر.

خالل في س�لس�لة اإلمدادات البریدیة في بلد المص�در  ITMATTوفي حاالت تأخر إرس�ال بیانات الرس�الة   -٧
إلى مكتب تبادل البرید الص�������ادر، ینبغي وص�������ولھا الزبون وإلى غایة  البعیثة من الفترة الممتدة من وقت قبول

قبل محاولة تین س��اع یوص��ى أن تكونالمعیَّن في بلد المص��در االحتفاظ بالبعائث البریدیة لفترة زمنیة للمس��تثمر 
  إرسالھا وذلك دون إعاقة التدفقات البریدیة. 

 عدمحالة  أن نس�����تنتج ما یلي:یمكن  ،")AC( التقییم اس�����تكمال" لرس�����الة الفعلي اإلرس�����ال عدم حالة وفي  -٨
حالة المص���در  قِبَل المس���تثمرإرس���ال المعلومات من  نم س���اعتین مرور بعدمن الجمارك  تعلیمات أیة ص���دور

  ".تقییمال استكمال" معادلة لرسالة المصدر المستثمر المعیَّنیعتبرھا أن  یمكن
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  خریطة إجراءات العمل الخاصة برسائل استكمال التقییم
  

  

(أو ) PLACI(بالنسبة إلى المستثمرین المعیَّنین في إطار نظام المعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل عملیة اختیاریةITMATTالتحقق المقترح من استالم الرسالة 
إقراراً باس��تالم الرس��الة العملیةمن الس��جالت. وس��تش��كلمعین الخاص��ة بعدد ITMATTتقدیم تأكید بش��أن إرس��ال الرس��الةمن أجلش��بكات البیانات اإللكترونیة المس��بقة) 

ITMATT َّلعملیة تقییم فٍ إلعطاء وقت كافي بلد المص��درقص��د، باإلض��افة إلى مرجع زمنينون في بلد المفیما یتعلق بجمیع الس��جالت التي یرس��لھا المس��تثمرون المعی 
  البرید.اتفي بلد المقصد بناء على المعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل، دون إعاقة تدفقالمخاطر األولیة

س�������اعتین كفترة مرجعیة) لنظمھ المعلوماتیة الس�������تالم وتحمیل ما یرده من یكون المص�������در إتاحة ما یكفي من الوقت (یقترح أن بلدلمس�������تثمر المعیَّن فيویجب على ا
  بھ. الخاصة والمسح الضوئيولجعل ھذه الرسائل متاحة لنظم اإلرسالITMREFالمستثمرین المعیَّنین في المقصد من رسائل استكمال التقییم 

ما رفة وذلك بھدف معا، ویجب أن یجري موظفو المعالجة لدى المستثمر المعیَّن في المصدر مسحاً ضوئیاً لمعرف ھویة كل بعیثة، قبل وضعھا في وعاء بریدي إلرسالھ
  أي إجراء آخر حیالھا. خارج الوعاء تحسُّباً التخاذإبقاؤھا یلزم وضع البعیثة في الوعاء أوكان یمكنإذا 

َ في الوعاء البریدي الذي س���یُ وض���عھا ویتس���نى حینھانظراً لمرور ما یكفي من الوقت) ُمس���تَنتَج ACبرمز (أو ACة، تُرفَق البعیثة بالرمز حالھذه الفي و ل، وتعالج رس���
بحسب عملیات التفتیش واإلرسال المعتادة. 
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)DNL("خریطة إجراءات العمل الخاصة بإحاالت "عدم التحمیل

  

. وتفت����رض أن نظ����م المس����تثمر المع����یَّن ف����ي )DNL(النم����وذج البری����دي الع����المي عل����ى رس����ائل ع����دم التحمی����ل لل����ردود ف����ي إط����اردن����ى المس����توى األیع����رض ھ����ذا الش����كل
إل���ى م���دیریھا المس���ؤولین عل���ى أم���ن الطی���ران وبالت���الي یك���ون موظف���و اإلرس���ال المس���ؤولون عل���ى )DNL(المص���در ال تش���تمل عل���ى طریق���ة لنق���ل رس���الة ع���دم التحمی���ل 

بل���دخاص���ة وأن معظ���م المس���تثمرین المعیَّن���ین ف���ي- الس���یناریو . وم���ن غی���ر المحتم���ل أن یح���دث ھ���ذا)DNL(مس���ح البعیث���ة ض���وئیاً أول م���ن یعل���م برس���الة ع���دم التحمی���ل 
ورغ���م ذل���ك، یش���یر النم���وذج البری���دي الع���المي فق���ط إل���ى ض���رورة إب���الغ الس���لطات المعنی���ة فیم���ا یخ���ص ھ���ذا الن���وع م���ن المش���اكل.المص���در ل���دیھم بروتوك���والت داخلی���ة

  عبر نظم التشغیل.  )DNL(برسالة عدم التحمیل 



-٢-
  

المص���در مس���حاً ض���وئیاً لمع���رف ھوی���ة ك���ل بعیث���ة، قب���ل وض���عھا ف���ي وع���اء بری���دي إلرس���الھا، بل���دالمعالج���ة ل���دى المس���تثمر المع���یَّن ف���يویج���ب أن یج���ري موظف���و
  أي إجراء آخر حیالھا.التخاذ تحسباً خارج الوعاء إبقاؤھا یلزموضع البعیثة في الوعاء، أو كان یمكنلمعرفة ما إذا 

  
بتنفی���ذ بروتوك���والت خط���ار م���دیریھم ال���ذین یقوم���ونف���ي إ)DNL(ویتمث���ل اإلج���راء األول ال���ذي یق���وم ب���ھ الموظف���ون بع���د المس���ح الض���وئي لرس���الة ع���دم التحمی���ل 

  الطوارئ في المصدر بالتنسیق مع السلطات الوطنیة ألمن الطیران وشركات الطیران لدیھم.  

المص����در إع����الم المس����تثمر بل����دلس����لة اإلم����دادات، ینبغ����ي عل����ى المس����تثمر المع����یَّن ف����يرئ وإزال����ة الخط����ر م����ن سوك����والت الط����واوعل����ى إث����ر اس����تكمال تنفی����ذ بروت
بشأن "إلغاء التصدیر". (من المتوقع إجراء اتصاالت أخرى لكنھا تخرج عن نطاق ھذا المستند.).REFRSPبإرسال الرسالة المقصد بلدالمعیَّن في
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  )RFS(خریطة إجراءات العمل الخاصة بإحاالت طلب التفتیش 

  

للبعیثة دقیقة مثالً) قبل إجراء أي مسح ضوئي ١٢٠ضمان مرور ما یكفي من الوقت (ITMATTبعد تأكید إرسال الرسالة في بلد المصدریجب على المستثمر المعیَّن
لمقص����د من ابلدالمص����در من اس����تالم وتحمیل ما یردھا من المس����تثمرین المعیَّنین فيبلد ویكون ذلك ض����روریاً من أجل تمكین نظم المس����تثمر المعیَّن في .قبل التحمیل

  .)RFS(بشأن طلب التفتیش ITMREFالرسائل 



-٢-
  

ان كالمصدر مسحاً ضوئیاً لمعرف ھویة كل بعیثة، قبل وضعھا في وعاء بریدي إلرسالھا، لمعرفة ما إذا بلدویجب أن یجري موظفو المعالجة لدى المستثمر المعیَّن في
  أي إجراء آخر حیالھا.تحسباً التخاذإبقاؤھایلزمأو وضع البعیثة في الوعاء،یمكن 

الجمارك أو أي كیان یثة إلى الوكیل المسجل أوباعتراض البعیثة واالحتفاظ بھا. ویعاد توجیھ البع)RFS(على إثر المسح الضوئي لطلب التفتیش ویقوم موظفو اإلرسال
  ھا إلى الُمرِسل.. كما قد یختار المستثمر المعیَّن في المصدر إلغاء تصدیر البعیثة وإعادتاإلجراء الُمتَّبع في الحاالت بالغة الخطورةآخر مسؤول عن 

إلى إجراءات تفتیش عالي المخاطر على النحو المحدد في إجراءات ومعاییر التفتیش األمني الوطني في المص��در )RFS(وتخض��ع البعیثة الص��ادر بش��أنھا طلب التفتیش 
  المعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیل).(المبادئ التوجیھیة المشتركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي والخاصة ب

ل المس��تثمر المعیَّن فيذ إجراءات الطوارئ الوطنیة وتُ تنف: البعیثةتعذر تفتیشذا إ  -أوالً  تص��دیر" إلى المص��در رس��الة "إلغاء البلدزال البعیثة من المس��ار البریدي ویرس��ِ
  ).REFSRPالمقصد (عبر الرسالة 

شروع في التصدیر" بالغ الخطورة) رمز "تجاوز التفتیش REFSRPالمصدر (عبر الرسالة بلدالتفتیش، یرسل المستثمر المعیَّن فيعملیةإذا اجتازت البعیثة  -ثانیاً  وال
من العاديإلرسال اریقثة إلى فمثالً) قبل إعادة البعینالمصدر ما یكفي من الوقت (ساعتیبلدإلى المقصد. وفي ھذه الحالة، ینبغي أن ینتظر المستثمر المعیَّن في

  ).  DNLأو الرمز ACالمقصد من الرد على النحو المطلوب (مثال: الرمز بلدأجل تمكین السلطات الجمركیة في
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  )RFI(خریطة إجراءات العمل الخاصة بإحاالت طلب الحصول على معلومات 

  

. مس��ح ض��وئي للبعیثة قبل التحمیلأي دقیقة مثالً) قبل إجراء ١٢٠ض��مان مرور ما یكفي من الوقت (ITMATTیجب على المس��تثمر المعیَّن بعد تأكید إرس��ال الرس��الة 
ITMREFالمقص�د من الرس�ائل بلد من المس�تثمرین المعیَّنین في یرده المص�در من اس�تالم وتحمیل ما بلدویكون ذلك ض�روریاً من أجل تمكین نظم المس�تثمر المعیَّن في

  . )RFI(بشأن طلب الحصول على معلومات 



-٢-
  

ان كالمصدر مسحاً ضوئیاً لمعرف ھویة كل بعیثة، قبل وضعھا في وعاء بریدي إلرسالھا، لمعرفة ما إذا بلدالمعیَّن فيویجب أن یجري موظفو المعالجة لدى المستثمر
  إجراء آخر حیالھا.التخاذ أيتحسباً إبقاؤھا خارجھ یلزموضع البعیثة في الوعاء، أو یمكن 

ویعاد توجیھ البعیثة ض��من عملیات باعتراض البعیثة واالحتفاظ بھا.یقوم موظفو اإلرس��ال، )RFI(وإذا أدى المس��ح الض��وئي للبعیثة إلى طلب الحص��ول على معلومات
المصدر خیار "إلغاء التصدیر" ویتخلى عن بلدوقد یختار المستثمر المعیَّن في.)RFI(المصدر من أجل حل إحالة طلب الحصول على معلومات بلدالمستثمر المعیَّن في
  محاولة حل المشكلة.

  فإن الخیارات التالیة تكون متاحة: )RFI(المصدر حل طلب الحصول على معلومات بلدوإذا قرر المستثمر المعیَّن في

وانتظار ما یكفي من الوقت REFRSPالمعلومات في الرس������الة تُقدَّم وإذا أمكن ذلك. ١+٧تقدیم البیانات الناقص������ة أو١+٧تعدیل أوجھ الخلل في البیانات األولیة   )أ
  للحصول على رد جمارك المقصد. 

بالغ التفتیش )RFI(. وإذا اجتازت البعیثة الص�����ادر بش�����أنھا طلب الحص�����ول على معلومات ١+٧عوض�����اً عن تعدیل البیانات بالغ الخطورةاختیار إجراء التفتیش   ب)
، بالغ الخطورةالتفتیشز البعیثة . وإذا لم تجتRESRSPي التص��دیر" إلى المقص��د عبر الرس��الة والش��روع فةبالغ الخطورل الرمز "تجاوز التفتیش رس��َ ، یُ الخطورة

  .REFRSPفینبغي على المصدر إزالتھا من مسار البرید وإرسال الرمز "إلغاء التصدیر" إلى المقصد عبر الرسالة 

د المصدر قبلدالمستثمر المعیَّن فيأن لالمتثال لطلب الحصول على معلومات؛ وبأن البیانات غیر متاحةREFRSPإخطار المقصد عبر إرسال رمز في الرسالة   ج)
  دقیقة) وعدم استالم أیة طلبات إضافیة.  ١٢٠شرع في عملیة التصدیر بعد مرور ما یكفي من الوقت (

  : REFRSPن مثالً) لتمكین المقصد من الرد على الرسالة در انتظار ما یكفي من الوقت (ساعتیالمصبلدوینبغي على المستثمر المعیَّن في

في وقت سابق، فإنھا تضحى مؤھلة إلضافتھا إلى وعاء البرید الذي RFIبخصوص البعیثة الصادر بشأنھا الرمز )الُمستَنتَجACالرمز (أوACإذا صدر الرمز   )أ
  سیرسل، وتخضع لعملیات اإلرسال العادیة الالحقة.

  .  )RFS(الخاصة بطلب التفتیش لإلجراءاتبخصوص البعیثة، فإنھا تعالج وفقاً RFSرمز إذا صدر ال  ب)

  . )DNL(بخصوص البعیثة، فإنھا تعالج وفقاً لإلجراءات الخاصة بطلب عدم التحمیل DNLإذا صدر الرمز   ج)

لمتابعة الطلب األص��لي للحص��ول على )RFI(على معلومات طلب الحص��ولال یتوقع المص��در ص��دور حس��ب النموذج البریدي العالمي لالتحاد البریدي العالمي،   )د
  أكثر مالءمة من منظور المعالجة التشغیلیة في المصدر.)RFS(، یكون إصدار طلب التفتیش مطروحةاألسئلة بقیت . وإذا )RFI(معلومات 


