
 

CEP C 1 GT 2022.1-Doc 7d.Annexe 1 
 -1-2022 -فریق النقل -1اللجنة  -مجلس االستثمار البریدي

  1الملحق  -د7المستند 
  

 

  وشركات النقل ال یُستخدم فیھا الورق لفائدة مؤسسات البرید مبادئ توجیھیة لتنفیذ مسارات
  
 

 ً التي یجب أن یفي بھا جمیع أصحاب المصلحة الرئیسیة للشروط واإلجراءات التشغیلیة  یقدم ھذا المستند شرحا
لیم الورقیة ( ، لغرض نقل البرید الجوي. وكل )CN 47و CN 41و CN 38المعنیین لوقف طباعة قوائم التس

 ً ارا ار النقل مس ركة نقل ترغب في جعل مس ة برید أو ش س تخدم فیھ الورق" ینبغي لھا أن تراعي  مؤس "ال یُس
  . في ھذا المستندقة والمتطلبات الواجب الوفاء بھا المبینة الشروط المسب

  
 

  أساسیة معلومات
  

ائل  زادت ر  CARDIT/RESDITتبادالت الرس نوات العش ركات النقل خالل الس ات البرید وش س فیما بین مؤس
یة عافھا ،الماض ً بما یفوق أربعة أض نا ائل تحس نت نوعیة ھذه الرس ً  . وقد تحس بح عدد متزاید من  كبیرا وأص

ائل التبادل اإللكتروني للبیانات  عون إلى تحسین عملیاتھم التجاریة لجعلھا قائمة على رس لحة یس أصحاب المص
 ً فیما بین مؤسسات  PRECON/RESCONشھدت تبادالت الرسائل  ،وبالموازاةلمستندات الورقیة. على ا عوضا

 ً   .زیادة كبیرة البرید أیضا
 

تخدام قوینطوي ا لیم الورقیة المرفقة بس حنات البرید الجوي وائم التس ورعلى جملة من ش قیود، وال أوجھ القص
  لممارسة ممارسة غیر جدیرة بالثقة وعرضة للخطأ:األمر الذي یجعل ھذه ا

یجري تسلیمھا  قدبالشحنة المادیة المقابلة، و في غالب األحیان، ال تكون قوائم التسلیم الورقیة مرفقة فعالً   -
ً الحق   ؛أو تضیع أو تُتلف ا

حنات وقت تھیئتھا من قبل المس  - لیم الورقیة واقع الش در. في اتثمر البریدي وتعكس قوائم التس لمص
یل النقل الواردة فیھا تعكس ما ھو  لیم الورقیة وتفاص ار إلیھا في قائمة التس  معروف وقتواألوعیة المش

  ؛إغالق الشحنة في المصدر
جیل أي   - افة آخر إلیھا في وال یمكن تس حنة أو إض حب وعاء من الش تغییرات في خطة النقل أو عملیة س

  . مستند سبق طبعھ فعالً 
 

 ً لیم الورقیة في عملیات  وعالوة على ذلك، یجري حالیا ضافیة لم تكن اإلجراءات اإلو تحققالاستخدام قوائم التس
 لعلى سبیو. وعدم االتساق حاالت عدم الدقةحدوث احتمال  ، األمر الذي قد یتسبب فيصممت من أجلھا أصالً 

ال، یجري  ً المث ا ان ذ أحی اتال تنفی ال واإلجراءات عملی ة ب ااألمني تفتیش المتعلق دود  أو التي تجریھ االت الح وك
در بیانات أولي، األمر الذي  لیم الورقیة كمص تخدام قوائم التس اكل محتملة وال ال یمكنباس  إال أن یؤدي إلى مش

ً ي ظل السیما ف ً  .مسائل المشار إلیھا آنفا  فرضقادرة على  ومع ذلك، لیست مؤسسات البرید وشركات النقل دائما
 ً   األغراض. مجبرة على تقدیم قوائم التسلیم الورقیة لھذه التغییر في ھذه اإلجراءات، وھي أحیانا

 
تخدام إن و لیم الورقیة التوقف عن اس أنھ أن في العملیات قوائم التس ین یؤدي إلى من ش تند في  عدة عملیاتتحس تس

  :ستستند فیما بعد إلى عملیات تبادل البیانات اإللكترونیةالتي الورقیة و مستنداتالباستخدام إلى التحقق  حاليالوقت ال
  ئل التبادل اإللكتروني للبیانات)؛تحسین تتبع األوعیة (مع معلومات محینة مستخلصة من رسا  -
  ؛التشغیلیة بفضل تعزیز شفافیة العملیاتتسریع عملیات تسویة المسائل   -
  ؛تحسین اإلبالغ والرصد ألغراض مؤشرات األداء الرئیسیة التشغیلیة  -
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  ل شروط محددة.ظروني للبیانات، في والمحاسبة اإللكترونیة القائمة على تبادل رسائل التبادل اإللكت التسویة  -
  

تخدم فیھا الورق ھي عملیات  طبع ألجلھا للبیئة، ال ی مراعیةوعالوة على ذلك، فإن عملیات النقل التي ال یُس
  ى مختلف أنحاء العالم بال ضرورة.الورق وال یُنقل إل

  
  

  لتنفیذ النقل الذي ال یستخدم فیھ الورق الشروط المسبقة
  

ائل  أن تتبادلیجب  خة من الرس ركة النقل المعنیتین أحدث نس ة البرید وش س  CARDIT/RESDITمؤس
  ).RESDIT V1.1و CARDIT V2.1األقل الرسائل   (على

 
  . PRECON/RESCONالرسائل  1مقصد الشحنةومصدر في البرید  مؤسستا أن تتبادلویجب 

 
ة و س ة  فيبرید الیجب أن یكون ھناك اتفاق ثالثي مبرم بین مؤس س ركة النقل ومؤس در وش  في بریدالالمص

د  ائل التبادل اإللكتروني للبیانات حیثما یتفق عیتعلق بالمقص لیم الورقیة برس  ألغراضلیھ تعویض قوائم التس
 النقل والمحاسبة: 

ً  CARDITسیجري استخدام الرسائل   - ة ن مؤسسعن نسخ قوائم التسلیم الورقیة المستخدمة فیما بی عوضا
  ؛وشركة النقل برید المصدر

ً  PRECONسیجري استخدام الرسائل   -   ؛لمقصدعن نسخ قوائم التسلیم الورقیة التي تستخدمھا مؤسسة برید ا عوضا
ائل   - ً  RESDESو RESCONسیجري استخدام الرس ة  والبیانات اإللكترونیة الممسوحة ضوئیا س من مؤس

 ً  عن قائمة التسلیم الورقیة الموقعة. برید المقصد، عند االقتضاء عوضا
  
  

  المتطلبات الدنیا
  

 ً ً  حتى وإن كان تبادل رسائل التبادل اإللكتروني للبیانات شرطا لیة تبادل إرساء عم فلیس من الضروري، مسبقا
ائل بكل األحداث  ل  أن. فیجب والتوزیعبات اإللكتروني للقبول الالزمة ألغراض اإلث RESDITكاملة للرس ترس

لمقصد إلى مؤسسة برید ا ذلكب مع إرسال تأكیدإلى شركة النقل،  CARDITالمصدر الرسالة  في بریدالمؤسسة 
ً . PRECONفي الرسالة  أن معرفات األوعیة عند االستالم و ویجب على مؤسسة برید المقصد أن تمسح ضوئیا

 ً ي نظاما طةبالغ إلل ترس ائل  بواس در، RESDESو/أو  RESCONالرس ة برید المص س بحیث یمكن  إلى مؤس
ً استخدام تلك البیانات عند الطلب    .ن قوائم التسلیم الورقیة الموقعةع عوضا

  
  

  تنفیذ النقل الذي ال یستخدم فیھ الورق نطاق
  
  النطاق: ضمن العناصر التالیةندرج ت
حنات من الفئتین   - طح Bو Aالش ي المنقول (البرید الجوي ذو األولویة والبرید العاجل الدولي والبرید الس

 ً   ؛CN 41أو  CN 38والبعائث بالعبور المغلق) المنقولة باستخدام قائمة التسلیم  جوا
  ؛CN 47شحنات األكیاس الفارغة المنقولة باستخدام النموذج   -
  ؛PRECON/RESCONو CARDIT/RESDITتبادل رسائل التبادل اإللكتروني للبیانات   -
ُنقلشحنات   - ة في ومؤسسة بریدیة محدد مؤسسة بریدیة محددة في المصدرمتفق علیھا بین  مسارات عبر ت

  ؛وُكلف بنقلھا شركة نقل محددة المقصد
                                                        

 .تشمل الشحنة البریَد الموجھ إلى جھة المقصد، وعند االقتضاء، البرید بالعبور المغلق الموجھ عبر جھة المقصد 1
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ح  - حنات المنقولة في مرحلة واحدة، والش ركةالش  النقل نات المنقولة من طائرة إلى أخرى، تابعة لنفس ش
  ؛أخرى، تابعة لشركات نقل مختلفةوالشحنات المنقولة من ناقلة إلى 

  دون استخدام الورق.المعالجة والنقل   -
  

  2:النطاق ضمن العناصر التالیةندرج ال ت
  كات النقل؛ العملیات المحاسبیة وعملیات إعداد الفواتیر والتسویة الجاریة فیما بین مؤسسات البرید وشر  -
ً الشحنات المنقولة   -   ؛CN 37النموذج  باستخدام برا
  متطلبات التخلیص الجمركي واإلخطار قبل المغادرة وعند الوصول القائمة على نظام الحكومة؛  -
تندات الورقیة التي ا  - طرلمس در  قد تض ات برید المص س إلى المناولین أو موظفي  إلى تقدیمھامؤس

ركات النقل عالوة على المطارات أو  رش لیم الورقیة مثل بیان البرید المقدم إلى ش كة الطیران قوائم التس
  بیان الجمارك أو اإلقرار األمني. أو

  
 

 واإلبالغ التحضیر للتنفیذ
  

لح ُعلم جمیع أصحاب المص اركة أن ت ة برید وشركة نقل مش س تقبلي ة المعنیین بالتنفیذ الیتعین على كل مؤس مس
تخدم فیھا الورق  النقل ملیاتعل لة. التي ال یس حوتزویدھم بالمعلومات ذات الص اب وفیما یلي عرض ألص

  المصلحة المعنیین على سبیل الذكر ال الحصر:
  ؛النقل اتالبرید وشرك اتمقرات مؤسس  -
  ؛أقسام المحاسبة التابعة لمؤسسة البرید ولشركة النقل  -
ركة امك - در، وعن النقلتب التبادل/وحدة البرید الجوي ومرفق معالجة البرید التابع لش من  النقلد في المص

  ؛ناقلة إلى أخرى وفي المقصد
ائقو المد  - ركة النقل والمخططون وس ة البرید والمراقبون التابعون لش س یون یذنفرجات والموظفون التمؤس

  ؛وفي المقصد من ناقلة إلى أخرى النقل نقطة المصدر وعند في
  ؛اناتالمسؤول عن التبادل اإللكتروني للبی لشركة النقلومؤسسة البرید ل قسم تكنولوجیا المعلومات  -
من ناقلة  النقلوكالء المعالجة األرضیة (التابعون لمؤسسة البرید ولشركة النقل في المصدر، وعند نقطة   -

  ؛وفي المقصد) عند االقتضاء إلى أخرى
در، وعند نقطة   - ركة النقل في المص حنات (التابعون لش وفي  النقل من ناقلة إلى أخرىوكالء معالجة الش

  ؛المقصد) عند االقتضاء
النقل ة في المصدر وعند نقط المعنیة سلطات المطار، واألمن، والجمارك وغیرھا من الوكاالت الحكومیة  -

  وفي المقصد.من ناقلة إلى أخرى 
  
 

  ض العملیات التي ال تستخدم الورقالتشغیلیة وإجراءات التراسل ألغرااإلجراءات 
  

  CARDITالرسالة 
  

ُ  أن یجب كون ویجب أن یلنقل المكلفة وقت إغالق الشحنة. إلى شركة ا CARDITرسل مؤسسة البرید الرسالة ت
 ً ة البرید جاھزا س الة نظام التبادل اإللكتروني للبیانات الخاص بمؤس یر الرس مان تحض الھا وإرس CARDIT  لض

ً قبل تس الة لشركة النقل.  لیم البرید مادیا ید التبادل في صندوق بر CARDITوینبغي أن تستلم شركة النقل الرس
 ً   .اإللكتروني للبیانات الخاص بھا، وأن تعالجھا قبل تسلیم الشحنة مادیا

                                                        
  .2023مطلع عام  ، ینبغي إعادة النظر في ھذا القسم فيالنظام الجمركي لالتحاد األوروبي لمراقبة الوارداتفي سیاق   2
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ركة النقالحاالت أما في  حن/البرید/المعالجة التي یُعالج فیھا البریَد متعاقدون من الباطن مع ش ل (وكالء الش
یة) الة  في المطارات، فیمكن األرض ركة النقل أن تتیح بیانات الرس الھا إلى وكیل وذلك  CARDITلش إما بإرس

ً أو بإتاحتھا عبر المعالجة اق متفق علیھاقنوات أ إلكترونیا  یمكن فیھاوفي بعض الحاالت التي ال . خرى في أنس
ً  إلى وكیل المعالجة CARDITإرسال بیانات الرسالة    : إلكترونیا

  شركة النقل ھذه المعلومات باستخدام قنوات أخرى؛ تتیح  -
ح  - ً  یمس وئیا ة البرید لنقلھ البرید الذي س وكیل المعالجة ض س  بمقارنتھا البیانات من ققویتحلمتھ إیاه مؤس

  ؛ومات المقدمةلمعلاب
الة  عدم توفرحالة  وفي  - ركة النقل CARDITمعلومات الرس یر ش تش ، یجب على وكیل المعالجة أن یس

  التخاذ قرار بشأن قبول البرید لنقلھ. 
  

  RESDITالرسالة 
  

 ً ً  یمسح وكیل المعالجة ضوئیا لإلجراء المحلي المتفق علیھ ویُرسل البیانات  البرید، بالنیابة عن شركة النقل، وفقا
الة  د الرس َّ التان  .RESDITإلى نظام شركة النقل، ومن ثم تول أ الرس ُنش  RESDIT 21و RESDIT 74ویجب أن ت

 ً  RESDIT 74ویمكن أن تستند الرسالتان ملیة تسجیل البیانات اإلیجابیة. إلى ع (أدنى متطلب موصى بھ) استنادا
جیل البرید لغرض إثب RESDIT 21و جلة في جھاز تس  ات اإلیداع/التوزیع عند توافرھا.إلى البیانات المس

ى ً  ویوص ً، ،عموما ال ب كلما كان ذلك ممكنا ائل إرس لة  RESDITجمیع الرس التینذات الص  ولیس فقط الرس
RESDIT 74 وRESDIT 21.   

  
اإلخطار المسبق باستخدام التبادل اإللكتروني للبیانات بین مؤسسات البرید بشأن الشحنات : PRECONالرسالة 

 ً   معرف ھویة الوعاء إلى استنادا
  

الة  ل الرس حنة في  PRECONتُرس حنة (تعادل قائمة معرف ھویة الوعاء ومعرف ھویة الش عند إغالق الش
الة  الة CARDITالرس ُعّد الرس ول الطائرة في آخر  PRECON). وت ل قبل مدة من الموعد المقرر لوص ثم تُرس

 ً   .مرحلة نقل، ومن ثم تكون متاحة لمؤسسة برید المقصد قبل مدة من موعد تسلیم البرید مادیا
  

الة  دRESCONالرس ة برید المقص س بق المتبادل بین  : رد مؤس تَ على اإلخطار المس س تخدام  البرید يمؤس باس
ً التبادل اإللكتروني  ً ستالم الشحنة اب للبیانات معلمة   معرف ھویة الوعاء إلى استنادا

  
 ً وئیا د ض ة برید المقص س ح مؤس ركة النقل التي  تمس كل معرفات ھویة األوعیة، عادة عند تفریغ معدات ش

مؤسسة تستخدمھا لتسلیم األوعیة في وحدة البرید الجوي في مكتب التبادل. ویجب أن تبلغ مؤسسة برید المقصد 
ً  RESCONالرسالة  بواسطة األوعیةمعرفات ھویة ب برید المصدر . ویجب أن تُعّد PRECONعلى الرسالة  ردا

الة ا ل فور معالجة دفعة من البرید RESCONلرس تخدام الوارد وترَس الة. ویجوز اس یلة  RESDES الرس كوس
  .RESCONإذا لم تقدَّم بیانات الرسالة  للرد

  
 

  تنفیذ النقل الذي ال یستخدم فیھ الورق من االستثناءات
  
تثناءتطبیق بعض اال جوزی تخدم فیھالت النقل من تنفیذ عملیات اتس  ، الحاالتالورق في حالتین وھما اي ال یس

تندات الورقیة یلزم فیھا تقدیم التي إذا جرى في ھذه الحاالت، أو الحدودیة. وألغراض المراقبة األمنیة  المس
ً یظل تقلیص النسخ الورقیة إلى أدنى حد، فإن المسار     ال یستخدم فیھ الورق. یعتبر مسارا
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  نقل ال یُستخدم فیھا الورقالقائمة المرجعیة لتنفیذ عملیة : 1الملحق 
  

مخصص   المرحلة/النشاط   المعرف
  لــــ 

التاریخ 
  المحدد

  الوضع

 ثالثياتفاق   صفر
 قیام مؤسسة برید المصدر وشركة النقل ومؤسسة برید المقصد بتأكید  1-صفر

ً  CARDITقبول الرسالة    نسخ الورقیة من "قائمة التوزیع"عن ال عوضا
   

ول قیام مؤسسة برید المصدر وشركة النقل ومؤسسة برید المقصد بتأكید قب  2-صفر
الة  ً  RESDITالرس ا خ الورقیة من "قائمة التوزیع"  عوض عن توقیع النس

  مقصدوفي ال النقل من ناقلة إلى أخرىصدر وفي نقطة كإثبات للتسلیم في الم

   

تعدادھم لتنفیذ العمل  3-صفر تخدم ییة التي ال یؤكد األطراف الثالثة كلھم اس س
ً للمقتضیات المتفق علیھافیھا الو   رق وفقا

   

     المعنیة باالتفاق لغرض اإلبالغ إعالم األطراف  4-صفر
 مؤسسة برید المصدر  1
در واألطراف المعنیة بالفحص األمني   1-1 التأكد من أن جمارك المص

دیره تقبل البرید لتص لطات المحلیة س دون "قائمة  وغیرھا من الس
  قیةالتسلیم" الور

   

بة وتكنولوج  1-2 ام المعنیة في المنظمة (المحاس یا التأكد مع كل األقس
غیلیون، وما إلى ذلك تعا.المعلومات والموظفون التش لج ) من أنھا س

  ید دون "قائمة التسلیم" الورقیةالبر

   

الة تُرسل   1-3 در الرس ة برید المص إلى شركة النقل،  CARDITمؤسس
  إلى مؤسسة برید المقصد PRECONوالرسالة 

   

 مؤسسة برید المقصد  2
بة وتكنولوج  2-1 ام المعنیة في المنظمة (المحاس یا التأكد مع كل األقس

غیلیون، وما إلى ذلك تعا.المعلومات والموظفون التش لج ) من أنھا س
  ید دون "قائمة التسلیم" الورقیةالبر

   

الة   2-2 إلى مؤسسة برید  RESCONترسل مؤسسة برید المقصد الرس
 ً   PRECONعلى الرسالة  المصدر ردا

   

تالم البری  2-3 د من التأكد من وجود عملیة لإلبالغ عن المخالفات عند اس
ً عن قائمة التسلیم الورقیة شركة النقل   عوضا

   

 شركة النقل  3
در واألطراف   3-1 المعنیة بالفحص األمني التأكد من أن جمارك المص

دیره تقبل البرید لتص لطات المحلیة س دون "قائمة  وغیرھا من الس
  التسلیم" الورقیة

   

الج  3-2 باطن (وكالء المع قدة من ال عا كد من أن كل األطراف المت تأ ة ال
  سلیم"الج البرید دون "قائمة التاألرضیة والمعالجة عند المدرج) ستع

   

بة وتكنولوجالتأكد مع كل   3-3 ام المعنیة في المنظمة (المحاس یا األقس
غیلیون، وما إلى ذلك تعا.المعلومات والموظفون التش لج ) من أنھا س

  ید دون "قائمة التسلیم" الورقیةالبر

   

     شركاء معنیین بتشارك الرموزمن أي  الحصول على الموافقةتنسیق   3-4
     المطلوبة لمؤسسة برید المصدر RESDITتوفیر الرسائل   3-5
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ً  -.مالحظة ارا ار مس ً  إذا كان المس عا ركات الطیران، فیجب أن تكون  خاض التفاق تبادل خدمات فیما بین ش
تخدم فیھا الورق، وینبغي ار كلھ عملیات ال یُس ً  العملیات في المس ً  أن یكون االتفاق اتفاقا وتُطبق النقاط  .رباعیا

  ي النقل كلتیھما.على شركتَ القائمة المرجعیة  في "شركة النقل"ـ الخاص بالقسم في الواردة 
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  اتفاق ثالثي: 2الملحق 
  

ركة  ة البرید "باء" وش س ة البرید "ألف" ومؤس س تخدام الورق في نقل البرید بین مؤس یؤكد ھذا االتفاق عدم اس
ض قوائم التسلیم الورقیة برسائل التبادل اإللكتروني    للبیانات في المسارات التالیة:النقل. وتعوَّ

   مركز معالجة البرید الدولي في المصدر
   مطار المصدر

   مركز معالجة البرید الدولي في المقصد
   مطار المقصد
   تاریخ البدایة

 
ارات المقترحة ھي  تخدمت لإلقرار بأن المس بتوقیع ھذا االتفاق، یوافق األطراف على أن القائمة المرجعیة اس

ً جاھزة  تنادا تخدام الورق اس ر:  لتنفیذ العملیات دون اس بیل الذكر ال الحص أنھ على س إلى المبدأ التالي المتفق بش
 RESCON  بیانات الرسائل ستُستخدمو .PRECONو CARDITسیجري تعویض قائمة التسلیم الورقیة بالرسائل 

ً  RESDITو  عن توقیع مؤسسة برید المقصد قائمة التسلیم الورقیة. عوضا
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  : األدوات المتاحة3الملحق 
 

تُحدثت ینھا. وھذه  اس دھا وتحس تخدم فیھ الورق ورص مجموعة من األدوات لدعم تنفیذ عملیة النقل الذي ال یس
 ً ا یص ممت خص تخدم فیھ الورق، ولكنھا ُص ت الوحیدة التي تدعم تنفیذ النقل الذي ال یس ألغراض  األدوات لیس

ة بریدیة  س تند. وترد فیما یلي قائمة ھذه األدوات وھي متاحة ألي مؤس االمتثال للمتطلبات الواردة في ھذا المس
  أو شركة نقل ترغب في تنفیذ إجراءات ال یعتمد فیھا على النسخ الورقیة لمعالجة شحناتھا.

  
  في االتحاد ألعضاءالمتاحة ل أدوات االتحاد البرید العالمي

  
تخدم فیھ الورق (نقطة الدخول): یدعم ھذا الجزء   - ارات النقل الذي ال یس عملیات تجریبیة تتعلق بمس

تخدم فیھ الورق. وتوجد  االت بین األطراف التي ترغب في تنفیذ عملیات تجریبیة للنقل الذي ال یس االتص
من االتصال بالمكتب " على الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي تمّكن )SPOC("جھة اتصال خاصة 

اء  یتحقق مما إذا كانت األطراف المھتمة باألمر تفي بالحد األدنى الذي یتطلبھ إنش الدولي، الذي س
یوفر المكتب  روع في العملیة التجریبیة. وس تخدم فیھا الورق (القائمة المرجعیة) قبل الش ارات ال یس مس

ً مصفوفة بالوصالت التي ال تستخدم فیھا مست   ندات ورقیة ألغراض النقل.الدولي أیضا
تخدم فیھ الورق: تقریر عن الربط الجوي   - أن عملیة النقل الذي ال یس د وإعداد التقاریر بش أدوات الرص

  وتقاریر االمتثال. PRECON/RESCONو CARDIT/RESDITورصد الرسائل 
تخدم فیھ الورق في النظام البریدي الدولي: یتعلق األمر بمبادئ  - أن  النقل الذي ال یس یطة بش توجیھیة بس

ارات ال  تندات من أجل تحقیق مس كیفیة إعداد وظائف النظام البریدي الدولي للتوقف عن طباعة المس
  یستخدم فیھا الورق.

  
الي:  العنوان الت ا األمر ب ل األطراف التي یھمھ ذكورة أعاله، ینبغي أن تتص تخدام األدوات الم ب اس ولطل

transport@upu.int.  
  

  الدولیة للبرید المتاحة ألعضائھا المؤسسة أدوات
 
االت بین األطراف التي  - تخدم فیھ الورق: تدعم ھذه األداة االتص ارات للنقل الذي ال یس اء مس أداة إنش

ة البریدیة أو  س واء المؤس مح ألي طرف (س تخدم فیھ الورق. وھي تس ترغب في تنفیذ النقل الذي ال یس
ستخدم فیھ الورق، والحصول على تأكید من األطراف األخرى شركة النقل) بطلب إنشاء مسار للنقل ال ی

تخدم فیھ الورق. ثم ً ال یس ارا بح مس ار أص ي بأن المس تحیل ھذه األداة بعد  وتوقیع اتفاق إلكتروني یقض
ذلك البیانات إلى نظام اإلبالغ الخاص بالمؤسسة الدولیة للبرید لفائدة المؤسسات البریدیة وشركات النقل، 

  من رصد مستوى توسیع نطاق اتفاقاتھا المتعلقة باإلجراءات الالورقیة.حتى تتمكن 
أدوات الرصد وإعداد التقاریر بشأن عملیة النقل الذي ال یستخدم فیھ الورق: تتیح المؤسسة الدولیة للبرید   -

 الوصول إلى عدد من التقاریر التي تساعد المؤسسات البریدیة وشركات النقل على رصد مؤشرات األداء
ھل تحدید  تخدام ھذه التقاریر، یس تخدم فیھ الورق. وباس یة المتعلقة بنطاق تنفیذ النقل الذي ال یس الرئیس

ارات  یع المس تخدم فیھا الورقإمكانیات توس ارات للنقل الذي ال التي ال یس اء مس تخدام أداة إنش ، وباس
  ال یستخدم فیھا ورق.یستخدم فیھ الورق، یمكن لألطراف المختلفة زیادة عدد المسارات التي 

-  DOCPORT )تندا مح ھذه البوابة ألي طرف معني (وكیل المعالجة أو البوابة اإللكترونیة للمس ت) تس
ركة نقل أو غیره) بطباعة قائمتَ  ة بریدیة أو ش س لیم الورقیتین (مؤس ) من موقع CN 41و CN 38ْي التس

بكة اإلنترنت من أي مكان في ا خة من إلكتروني، بتوفره على ربط بش اء نس لعالم. وتعید ھذه األداة إنش
ق  لیم الورقیة في نس ً  pdfقائمة التس تنادا حنة المعلومة لدى  (اس إلى معرف ھویة الوعاء أو ھویة الش

.ً   المستخدم) ویمكن بعد ذلك طباعة تلك النسخة من أجل االمتثال للشروط المطبقة محلیا
 

ذكورة أعاله، یرجى من األ ول إلى األداة الم الي:وللوص العنوان الت ل ب ا األمر أن تتص  طراف التي یھمھ
helpdesk@ipc.be.     

mailto:transport@upu.int
mailto:helpdesk@ipc.be
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  : عملیة تنفیذ النقل الذي ال یستخدم فیھ الورق4الملحق 
 

 


