
 

 

 

 2021 يوليو في برن،
DOP.SC.CP 
Elt-She 

24.08.2021 

 المنافع الرئيسية
 

  البيانات بالتماشي تماماً مع أنظمة االتحاد البريدي العالمي تبادلتيسير 

   ماتوح لتوقعا  البدادان اضاءاااااااااد في االتحااد البريادي العاالمي، فااالتااا  اتباا  نج  شااااااااامال و اامع
 ومستثمروها المعيَّنون، وسائر أصحاب المصدحة في سدسدة اإلمدادات، مثل شركات النقل

 اإلخطارات، والتدفقات، ومنع الخروقات، وإدارة المخاطر(إدارة متكامدة لبيانات ا إدارة( 

  من اتااقية االتحاد البريدي العالمي 10سريتجا، تطبيقاً لدمادة وءمان حماية البيانات 

 من اتااقية االتحاد  8نات نظم تكنولو يا المعدومات واالتصااااالت وتخهينجا، تطبيقاً لدمادة ءااامان أمن بيا
 البريدي العالمي

  وفقاً إل راد التحكيم المنصوص ادي  في دستور  تسوية المناهاات ادى االلتهامات والتعويءاتإمكانية
 االتحاد البريدي العالمي ونظام  العام

 اإلقديمية التي تكال الخصوصية وحماية البياناتووطنية دام االمتثال لدتشريعات ال 
 
 

 االتفاق المتعدد األطراف بشأن تبادل البياناتحول أسئلة يتكرر طرحها 
 

 ما الغاية من االتاا  المتعدد اضطراف بشأن تبادل البيانات الخاص باالتحاد البريدي العالمي؟ س

سير تبادل البيانات ج شغيل الخدمة البريدية الدولية، وإتاحة تنايذ هذه  الغاية من االتاا  هي تي الءرورية لت
 التبادالت وفقاً لوثائق االتحاد البريدي العالمي 

  
 لماذا ينبغي أن نوقع االتاا  المتعدد اضطراف بشأن تبادل البيانات؟ س

تقديم البيانات اإللكترونية المساااابقة ان التدفقات  ،يومنا هذا، حتى ادد من المسااااتثمرين المعيَّنينارض ي ج
ً  الواردة توقيع اتاا  لتبادل البيانات بغية اسااااتلم البيانات اإللكترونية  وبعءااااجم يشااااترطإلهامياً   فرءااااا

أثناد امدية معال ة البريد  تتأخر كثيراً أو  مصاااادرهايحتمل أن تعاد البعائث إلى  التي من دونجا المساااابقة
في االساااتمرار الي فإن توقيع االتاا  المتعدد اضطراف بشاااأن تبادل البيانات حاسااام من أ ل الوارد  وبالت

 تقديم خدمة االية النواية إلى الهبائن 

  
 فجل يدهم أن ننسحب من ؟ اً لتبادل البيانات مع أطراف ادة؛سبق وقد وقعنا اتااق س

أن تكمل بعءجا بما يتيح در ة االية من التغطية  ال، فاتااقات تبادل البيانات ال تدغي بعءجا، بل يمكن  ج
وي وه أن يتواصااااااال تطبيق اتااقات تبادل البيانات الموقعة ساااااااابقاً ادى اضطراف التي لم توقع االتاا  

االتاا  المتعدد اضطراف بشااااأن تبادل البيانات ادى أن يحل   بعد المتعدد اضطراف بشااااأن تبادل البيانات
 سابقاً بين اضطراف الموقعة ادى كل االتااقين  ةوقعمهذه االتااقات المحل 

  
 ما هي القيمة المءافة للتاا  المتعدد اضطراف بشأن تبادل البيانات الخاص باالتحاد البريدي العالمي؟ س

ن ج فإ لك،  حاد  والوة ادى ذ ثائق االت طار و نات في إ يا ية الب اا  حما بادل   يعهه االت اا  الوحيد لت االت
يُر ى أيءاااً والبيانات الذي وافق ادي  م دس االساااتثمار البريدي والذي أاد ليدبي االحتيا ات العالمية  

  أاله االطل  ادى القسم الخاص بالمنافع الرئيسية
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نظام اإلقرارات ال مركية، والنظام مثل هل البيانات التي تتم معال تجا في نظم االتحاد البريدي العالمي ) س
POST*Net؟آمنة ( ، ونظام مراقبة النواية، والنظام المالي الدولي، وما إلى ذلك 

في  ISO 27001لقد حصااااال مركه التكنولو يا البريدية في االتحاد البريدي العالمي ادى الشاااااجادة نعم،  ج
 ت الخاصة ب  في سويسرا م ال أمن تكنولو يا المعدومات، وهو يستءيف مراكه البيانا

  

في م ال أمن البيانات، إن لم نسااااتخدم إال النظم  ،بصاااااتنا مسااااتثمرين بريديين معيَّنين ،ما هي التهاماتنا س
 (IPS.POSTو CDS.POSTالتي يستءياجا االتحاد البريدي العالمي )مثل النظامين 

المتعدقة باضمن ومن االتاا   7المادة  اديجا فياضحكام المنصوص االتحاد البريدي العالمي متطدبات يستوفي  ج
اضمن اإللكتروني ان ءااااامان  يظل المساااااتثمرون المعيَّنون مسااااا ولين المادي لدبيئة التشاااااغيدية  ومع ذلك،

  إليجا هذه النظم مباشر وءبط إادادات النااذ استخداماند لدبيانات الشخصية والبيانات الحساسة 
  

 البريدي العالمي البيانات الشخصية؟ف االتحاد كيف يعر    س

وتعرف  تااصيل إءافية تستخدم لتعريا ؛ أي فءلً ان ،تشمل البيانات الشخصية اسم الشخص وانوان  ج
  ويمكن االطل  ادى التعريف القانوني في  معدومات التعريف الشااااخصاااايةاساااام  هذه البيانات أيءاااااً ب

 تبادل البيانات من االتاا  المتعدد اضطراف بشأن  1 المادة
  

 سرية البيانات الشخصية؟يتحمل المس ولية ان ءمان أي طرف  س

 10ادى أراءي   ويرد المهيد من التااصيل في المادة وأمنجا يءمن كل طرف سرية البيانات الشخصية  ج
 من االتااقية  

  

 في االتاا  المتعدد اضطراف بشأن تبادل البيانات؟ المنصوص اديجاما هي سياسات االحتااظ بالبيانات  س

الساااااارية ادى هذا الطرف،  التشاااااريعاتي وه لدطرف المساااااتدم االحتااظ بالبيانات لداترة التي ت يهها  ج
  سنوات 10بشرط أال تت اوه هذه الاترة 

  

 تعديق تبادالت البيانات؟ وتحت أي ظروف؟ أحكاماً تكال االتاا  المتعدد اضطراف بشأن تبادل البيانات يتءمنهل  س

، ي ب أن يخطر تبادالت البياناتبأحكام االتاا   ولتعديق أخل طرف  معتبادالت البيانات ي وه تعديق  ج
 يوماً، وذلك في حالة:  30اترة ال تقل ان بطرف المكتب الدولي كتابياً بذلك قبل مواد التعديق 

 ادم التقيد بمتطدبات االتاا ؛ 

 أحد اضطراف معال ة ا هه ان تطبيق االتاا ، ادى النحو الذي يبين  الطرف اآلخر  رفض  
  

ما هو القانون المنطبق ادى االتاا  المتعدد اضطراف بشاااااااأن تبادل البيانات الخاص باالتحاد البريدي  س
 ؟الوطنيتشريع الاالتاا  إنااذ اللئحة التنظيمية العامة لحماية البيانات أو يكال العالمي؟ وهل يمكن أن 

االتاا  إنااذ التشااااريعات الوطنية أو اإلقديمية  واالتاا  تنظم  اضحكام ذات الصاااادة يكال ال، ال يمكن أن  ج
فءااالً ان القرارات ذات الصااادة الصاااادرة ان اض جهة اإلدارية للتحاد  وادى أي  ،من وثائق االتحاد

تعدقة بحماية البيانات وخصوصيتجا، شأنجا في حال، تنسحب غالبية أحكام االتاا  ادى المبادئ ناسجا الم
  ذلك شأن اضحكام المنصوص اديجا في وثائق االتحاد البريدي العالمي 

  

 المناهاات؟كيف تسوى  س

ادى أن تبذل قصااارى  جدها أوالً لتسااوية أية مناهاات  ، في الدر ة اضولى،تشاا ع اضطراف المتناهاة ج
ودياً  وبعد ذلك ي وه اتبا  إ راد التحكيم المنصااوص ادي  في دسااتور االتحاد البريدي العالمي ونظام  

 العام، ما لم تتاق اضطراف المعنية ادى خلف ذلك  
 


