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 الھدف من دلیل النقل البریدي -1
 
 المقّدمة 1-1
 

ً ُصّمم دلیل النقل البریدي ھذا لیشّكل مستندا تفاعلیا  على الموقع اإللكتروني لالتحاد البریدي العالمي. وھو  متاحا
 قابل للتحدیث بسھولة في ضوء اكتساب الخبرات أو تغیّر الظروف.

 
البریدیین. وھو یشمل فین البریدیین الذي یعالجون مسائل النقل والعبور للموظّ  مصدر معلوماتویعّد ھذا الدلیل 

 .1جمیع وسائل النقل البریدیة الدولیة، الجّویة منھا والبحریة وتلك الخاصة بالطرقات وبسكك الحدید
 

 النقل والعبور البریدیین. على مختلف جوانبالموظفّون  یّطلعوالھدف منھ ھو أن 
 

ل المتعلقة بالنقل في االتحاد البریدي ھذا الدلیل یحتوي على معلومات محدثة ومتس����قة وش����املة عن المس����ائ ولما كان
 ن المعیَّنون لدى االتحاد البریدي العالمي في مناھج مدارسھم البریدیة.المستثمرو العالمي، فینبغي أن یدرجھ

 
 .وھذا الدلیل ھو من إعداد فریق النقل التابع لمجلس االستثمار البریدي في االتحاد البریدي العالمي

 
اتحاد فیجري التش�����اور مع  الطرق المھمة للنقل لدى االتحاد البریدي العالميجوا ھو أحد البرید نقل ونظراً ألن 
، في إطار لجنة االتص�����ال المش�����تركة بین اتحاد النقل ما یخّص مس�����ائل الخطوط الجّویةي الدولي فیالنقل الجوّ 

 . الجوي الدولي واالتحاد البریدي العالمي
 

ة االتص�����ال المش�����تركة بین اتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد البریدي ولجن وترد اختص�����اص�����ات فریق النقل
مجلس وفي مس���تند  3المس���تند  1-2017 -فریق النقل -1اللجنة  -في مس���تند مجلس االس���تثمار البریدي العالمي

بیانات في قاعدة على التوالي، وھما منشوران  ھ5المستند  1-2017 -فریق النقل -1اللجنة  -االستثمار البریدي
 مستندات االتحاد البریدي العالمي.

 
مدیر برنامج  جان بوینانس��كي،ویرجى توجیھ األس��ئلة أو التعلیقات أو االقتراحات المتعلّقة بھذا الدلیل إلى الس��یّد 

 .jan.bojnansky@upu.int على العنوان اإللكتروني اآلتي: الجمارك والنقل
 
 لمحة عن النقل البریدي 1-2
 

 ھذا الدلیل سافروا على األرجح إلى الخارج في مرحلة ما من حیاتھم. اءقرّ  غالبیة
 

 :رحلتھیع المسائل التي یخّطط لھا قبل من ثّم نطلب من القارئ أن یستذكر جم
 موعد المغادرة مناسب؟ ھل -
 وھل موعد الوصول مالئم؟ -
 وھل مّدة التوقّف قصیرة جّدا أو أنّھا طویلة جّدا؟ -
 مناسب؟ التوقّفوھل مطار  -
 ھل من مقاعد شاغرة على متن الرحلة؟ ،من ذلك واألھمّ  -

 
أو شركات شحن. أّما مصطلح  ، أو شركات سكك حدیدیة،، من قبیل شركات جویّةناقلینیُقصد بمصطلح "النقل" في ھذا الدلیل لجوء مستثمر معیّن إلى خدمات  - 1

  "العبور"، فھو یعني لجوء المستثمر المعیّن في بلد المصدر إلى خدمات مستثمر معیّن آخر (في بلد عبور).
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واآلن نطلب منھ أن یتصّور أّن الزبائن یمكنھم في كّل البلدان تقریبا أن یرسلوا كّل یوم بالبرید الرسائل والرزم 
 .أولویةوبرید غیر ذي  الخدمة تشمل فئتین ھما برید ذو أولویةوالطرود إلى أّي بلد آخر في العالم وأّن 

 
عبور ة البرید في المصدر أن یخّططوا لوسائل نقل ومؤسسعنیّین بتحدید الشبكة التشغیلیة لوینبغي للموّظفین الم

تكون س����اریة في كّل بلدان العالم بطریقة تنطبق من حیث المنطق على أیّام األس����بوع جمیعھا وفص����ول الس����نة 
 غیر ذي األولویة على حّد سواء.جمیعھا، وذلك بالنسبة إلى البرید ذي األولویة وذلك 

 
وقد تكون ھذه المھّمة جّد معقّدة نظرا خصوصا الحتمال تغیّر الظروف، من قبیل أحجام البرید الیومیة والفصلیة 

 وغیرھا. ومواعید الرحالت وقدرات المركبات الجّویة ودوامات عمل مكاتب التبادل
 

ات العبور مثال) في ّي ترتیبات الرحالت وعملیالتش�����غیلیة (أخّطة الش�����بكة  إدخالویزداد األمر تعقیدا إذ ینبغي 
مكتب التبادل في المص����در  یعدّ نظام اإلرس����الیات في الوقت المناس����ب بحیث تض����اف معلومات التوجیھ عندما 

 .األوعیةلصائق 
 

إلیھما في ومن ش�أن لجوء المس�تثمر في المص�در إلى العبور المكش�وف والعبور المغلق (وھما تقنیتان س�نتطّرق 
 لدى البرید المصدر كونیأن  غیر المألوفلكنّھ لیس من . فقرة الحقة من ھذا المستند) أن یسّھل التخطیط الالزم

 بلد مقصد. 100إلى أكثر من  یومیا موّجھةإرسالیات 
 

في كّل  مةوالھادة نوعّیة الخدمة. وتنّفذ ھذه المھّمة المعقّ  فيمباش�������رة ھذا لنقل والعبور اوتؤثّر نوعّیة تخطیط 
 . ومن المھّم أن تقوم كّل مؤسسة بتحدید نقاط التعقید وتمویلھا تمویال مناسبا.في بلد مصدر مؤسسة برید

 
 المعالجة األساسیة للبرید -2
 

 البریدي العالمي االتحاد فيمنتجات والخدمات البریدیة ال 2-1
 

 االتحاد البریدي العالمي:المنتجات والخدمات المعتمدة في  أدناهیظھر الرسم البیاني 
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برید الرس���ائل والطرود أص���نافھا  تش���ملبحیث المنتجات البریدیة كما ظھر في الرس���م البیاني الس���ابق، تص���نّف 
البریدیة والبرید العاجل الدولي. ویش������مل برید الرس������ائل بعائث من قبیل الرس������ائل والبطاقات البریدیة التي ال 

(أكیاس مباشرة M  منھجیة. ویشمل أیضا برید الرسائل الرزم الصغیرة وأكیاستخضع إجماال لمراقبة جمركیة 
بما فیھا  للمراقبة الجمركیة. أّما الطرود البریدیة، تینالخاض����عمن األوراق المطبوعة موّجھة إلى العنوان عینھ) 

الجمركیة. وقد تتضّمن فھي تخضع للمراقبة ، البرنامج المخصص للتجارة اإللكترونیة الطرود المتبادلة في إطار
بعائث البرید العاجل الدولي إّما مستندات أو بضائع. وتخضع بضائع ھذا البرید للمراقبة الجمركیة، في حین أن 

 المستندات قد تعفى منھا حسب بلد المقصد.
 
 الرزم الصغیرة/الطرود 2-2
 

الرزمة الص����غیرة ھي عبارة عن بعیثة من بعائث برید الرس����ائل ال یزید وزنھا على كیلوغرامین وتحتوي على 
بض����ائع. وما یمیز الرزم الص����غیرة من بعائث برید الرس����ائل عن الطرود ھو المس����ار البریدي الذي تعالج فیھ 

فتشمل الخصائص . الخاصة بھا ساسیةاألخصائص المنتج البعیثة (برید الرسائل أو الطرود البریدیة) فضال عن 
عموما بالنس��بة إلى الجمارك، الرس��وم والض��رائب األس��اس��یة للطرود التتبع والمس��ؤولیة والتوقیع عند التوزیع. و

یدیة على البعائث ومعالجتھا في المقّدر فرض����ھا على الرزم والطرود ھي عینھا. غیر أّن وض����ع اللص����ائق البر
یختلف بین الطرود والرزم الصغیرة، كما  اصة بھا في أوساط مؤسسات البریداد أجور خاعتمو مؤسسات البرید

 یظھر في الجدول اآلتي:
 

 الطرد الرزمة الصغیرة  
 الطرود البریدیة –نظام االتفاقیة  برید الرسائل -نظام االتفاقیة  األسس التنظیمیة

(الذي قد یكون جزءا  CN 23 النموذج CN 23 اختیاریا -CN 22 النموذج اإلقرارات الجمركیة
 )CP 72 من نموذج الربطة

فرمن  كیلوغرام 2إلى  صفرمن  الوزن لى  ص�������� لوغرام����ا  20إ ی ك
 كیلوغراما) 30(اختیاریا إلى 

مؤس���س���ات ن األجور المعتمدة بی
 البرید

 ة للبرید الواردیالحصص البرّ  النفقات الختامیة

 لصائق /CN31 بیان اإلرسالیة الوعاءبیان اإلرسالیة/لصیقة 
  CN 35 أو CN 34 األوعیة

 CN 36أو

 لصائق /CP 87 بیان اإلرسالیة
 CP 85أو CP 84أو CP  83وعیةاأل

ف ز ة البعیث����ة ھوی����ّ  معّرِ المرمَّ
 بخطوط

، یلزم أن 2018ینایر  1اعتباراً من 
یوض�������ع على كل رزمة ص�������غیرة 
تحتوي على بضائع رزما ذا خطوط 
یعرف ھویتھا ویكون مطابقا لمعیار 
االتح���اد البری���دي الع���المي التقنی���ة 

S10 ھذا الرمز ذو خدم  . وال یس�������ت
 الخطوط ألغراض التتبع.

في اعتم���اد من اإللزام ة  معّرِ لھوی���ّ
زالبعیث��ة  حرف��ا  13ن م بخطوط مرمَّ

. وق��د یس�������تخ��دم ھ��ذا S10 وبنس�������ق
فال اس���تخداما منفص���ال أو یدمج  معّرِ

 .CN 23 في النموذج

 
 نقلالمنتجات والخدمات المرتبطة بال 2-3
 

تُعرف بعض المنتجات والخدمات بالخدمات اإلض�������افیة. وبعض ھذه الخدمات ھو إلزامي، في حین أن البعض 
 المصدر أو بموجب اتفاقات بین بلدان المصدر والمقصد.عتمد بناء على طلب اآلخر اختیاري یُ 

سلیم لنقلوبعض المنتجات مرتبط با صائق أو قوائم الت لة  – بحیث ینبغي ذكر وجوده على الل مثل البعائث المسجَّ
 .والبعائث المؤمن علیھا والبعائث الخاضعة للتتبع
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 الشحنة/اتاإلرسالیة/سلسلة اإلرسالی/الوعاءالبعیثة/ -3
 

موّظفي المس��تثمرین المعیّنین على العناص��ر الرئیس��یة المرتبطة بعملیة النقل. وھي  إطالعتھدف ھذه الفقرة إلى 
 في عملیة النقل.حصراً ترّكز بجزء منھا على مفھوم "الشحنة" المستخدم 

 
  2وتتألّف العملیة البریدیة عادة من العناصر الھرمیة اآلتیة:

 من برید M رزمة صغیرة من برید الرسائل أو كیستكون رسالة أو بطاقة بریدیة أو البعیثة البریدیة: قد  -
فالبعائث القابلة للتتبّع ب تحظىوالرس�������ائل أو طرد أو بعیثة من بعائث البرید العاجل الدولي.  فرید  معّرِ

فق في االتحاد البریدي العالمي لھو المعیار المطبّ  S10للھویّة. والمعیار  ھویّة البعیثة والذي یستخدم  معّرِ
للبعائث القابلة للتتبّع (مثل الرسائل المسّجلة أو المصّرحة القیمة أو السریعة في برید الرسائل، باإلضافة 

 F3.)العاجل الدولي إلى الطرود والبرید
 ث البریدیة. وھي: ھي وحدة من وحدات اإلرس��الیة تأتي عادة على ش��كل كیس أو علبة توض��ع فیھ البعائالوعاء البریدي -

فمزّودة ب البریدیة ھي وحدة مادیة تكلّف جھات  واألوعیةحرفا.  29مؤلّف من و بخطوط مرمَّز الوعاءلھوّیة  معّرِ
فالنقل، من قبیل شركات الطیران، بمعالجتھا. ویعتمد ال في أوساط جھات النقل والمؤسسات البریدیة  الوعاءلھویّة  معّرِ

فھو المعیار المطّبق في االتحاد البریدي العالمي ل S9على حدّ سواء. والمعیار   .الوعاءھویّة  معّرِ
فمن إرس�الیة بریدیة مزّودة ب عنص�ر وبریدي ھ وعاءالبریدیة: كّل  اإلرس�الیة - حرفا.  20للھویّة من  معّرِ

ھذا ال فو بدوره جزء من ال معّرِ فھو  یة  معّرِ یار  29المؤلّف من  الوعاءعلى ھّو فا. والمع ھو  S8حر
فالمعیار المّطبق في االتحاد البریدي العالمي ل  ھویّة اإلرسالیة. معّرِ

البریدیة: ترقّم اإلرسالیات البریدیة ترقیما تسلسلیا في سیاق مجموعة من اإلرسالیات  اتسلسلة اإلرسالی -
حرفا  15 ذه منھات اإلرسالی سلسلةونظیره في المقصد. وتتألّف المعتمدة بین مكتب التبادل في المصدر 

فیضا جزء من وھي أ  .الوعاءھویّة  معّرِ
ألغراض النقل. وتتض��ّمن عادة الش��حنات  وذلك البریدیة أیض��ا، األوعیةتض��م الش��حنات البریدیة:  الش��حنة -

 .الوعاءإلیھا نتمي یمخّصصة لوسیلة نقل معیّنة، بغّض النظر عن اإلرسالیة (أو اإلرسالیات) التي  أوعیة
 

أوس���اط المس���تثمرین یش���ّكل مبدأ اإلرس���الیات البریدیة أس���اس���ا لجمیع العملیات ومعاییر المحاس���بة المعتمدة في 
 ما یأتي شرح مبّسط لھذا المبدأ:المعیّنین. وفی

كّل إرس��الیة من مكتب التبادل في المص��در إلى مكتب التبادل في المقص��د ترقیما تس��لس��لیا، مع إعادة  ترقّم -
الترقیم لإلرسالیة األولى من السنة التقویمیة، وذلك لكّل صنف من األصناف البریدیة (واألصناف الفرعیة 

 "رقم اإلرسالیة". اسمأیضا عند االقتضاء). ویُعرف ھذا الرقم بـ
والوزن.  األوعیةد) تُذكر فیھ مواص��فاتھا، من قبیل عدد وأو طر ئلكّل إرس��الیة ببیان ورقي (رس��ا فقتُرو -

د) اإلرس��الیة األولى من الس��نة التقویمیة رقم اإلرس��الیة األخیرة من وأو طر ئلویرد أیض��ا في بیان (رس��ا
سنة التقوی سابقة. ویوضع البیان (رسال  ویكون ھذا الوعاءاإلرسالیة  أوعیة أحدد) داخل وأو طر ائلمیة ال

 اإلرسالیة.من األخیر الوعاء األحیان  غالبیةفي 
د) بحس��ب ترتیب أرقام اإلرس��الیات وأو طر ئلعیّنون في المقص��د البیانات (رس��االمس��تثمرون الم ویحفظ -

اس��تالم یات فور لكّل مس��تثمر معیّن في المص��در ولكّل منتج. من ثّم، یُرص��د بس��ھولة فقدان إحدى اإلرس��ال
 .تالیةاإلرسالیة ال

 
 
واإلرسالیات ومجموعات اإلرسالیات والشحنات غیر متّسق في مستندات االتحاد البریدي  واألوعیةلمصطلحات المرتبطة بالبعائث قد یكون استخدام ا 2

 .العالمي. أّما في دلیل النقل ھذا، فتستخدم ھذه المصطلحات وفق التعاریف المقّدمة لھا في الفقرات
 
لمسائل التقنیة ومسائل المراسلة على حّد سواء معروضة للبیع (للمشتركین أو األفراد) على الموقع المعاییر المعتمدة في االتحاد البریدي العالمي ل 3

 www.upu.int/en/activities/standards/about-standards.htmlالعالمي في القسم  يالبریداإللكتروني لالتحاد 

http://www.upu.int/en/activities/standards/about-standards.html
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تحمل رقم اإلرسالیة  رسائلرسالة ذات أولویة من برید الفعلى سبیل المثال، إذا تسلّم المستثمر المعیّن في مونتلایر 

، ففي وس���عھ أن یعلم على الفور أن 0122من المس���تثمر المعیّن في زیوریخ، لكنّھ لم یتلّق رقم  2012لعام  0123
 قد فقدت وأن یعّد ورقة تحقیق لیباشر المستثمر المعیّن في زیوریخ التحقیق. 0122اإلرسالیة رقم 

 
غیر (كیس أو علبة مثال) في بعض األحیان، أو  واحد ال وعاءمن وباإلض��افة إلى ذلك، قد تكون اإلرس��الیة مؤلّفة 

الفردیة  األوعیةالبرید في الوقت الذي أرسلت فیھ. وال تبقى  كمیةحسب ب أوعیةقد تتضّمن، في أحیان أخرى، عّدة 
عدد  (رس���الة أو طرد) أیض���ا التي تش���ّكل اإلرس���الیة عینھا دوما مع بعض���ھا في س���لس���لة اإلمدادات. ویحّدد البیان

المرس���لة في إرس���الیة واحدة لكي یتأّكد المقص���د لیس فحس���ب من أّن اإلرس���الیة البریدیة قد اس���تلمت وفق  األوعیة
األص���ول بل أیض���ا من أّن كّل حاویة تابعة لھا قد اس���تلمت. ومن نافلة القول إّن اس���تالم ھذه البیانات ھو في غایة 

لیزیة كباإلن" Fرفق بھا البیان حرف "أالتي  الوعاءصیقة الموضوعة على األھمیّة بالنسبة إلى المقصد. وتحمل الل
 ".F عادة "كیسھذا الوعاء سّمى ی" أي االستمارات. وformsالذي یشیر إلى كلمة "

 
 اتسلسلة اإلرسالی 3-1
 
 اآلتي: حرفا على النحو 15م اإلرسالیات البریدیة ترقیما تسلسلیا وفق سالسل اإلرسالیات المؤلّفة من رقَّ تُ 
 أحرف لرمز مكتب التبادل في المصدر (مركز معالجة البرید الدولي)-6 -
 أحرف لرمز مكتب التبادل في المقصد (مركز معالجة البرید الدولي)-6 -
 ")D" أو اختیاریا "C" أو "B" أو "Aحرف واحد للفئة البریدیة (" -
"). T" أو "E" أو "C" أو "Uالص��نف البریدي "(الحرف األّول یش��یر إلى  للص��نف البریدي الفرعيحرفان  -

 .یستخدم الحرف الثاني للتمییز بین سالسل اإلرسالیات المختلفة في الصنف البریدي
 

" المؤلّف اإلرسالیةارة إلى أّن الفئة البریدیة تشّكل مع الصنف البریدي الفرعي لإلرسالیة "نوع ـ���ـ���در اإلشـ���ـ���تج
 " على النحو اآلتي:CAYMQACHZRHBAUNیُقّسم رمز "أحرف. وعلى سبیل المثال،  3من 

 4)108" لمدینة مونتلایر حیث المستثمر المعیّن ھو برید كندا (قائمة الرموز CAYMQAتعود أحرف " -
 )108" لمدینة زیوریخ حیث المستثمر المعیّن ھو برید سویسرا (قائمة الرموز CHZRHBتعود أحرف " -
ة) لیزی��كن" ب��اإلpriority mail" و"airmailة ("الجّوي أو البری��د ذي األولوی��ری��د " إلى البAیرمز حرف " -

 )115(قائمة الرموز 
 )117رسائل وبطاقات/أشیاء أخرى" (قائمة الرموز  -" إلى "الرسائلUNیشیر حرفا " -

 
 حیث یضّم البرید رسائل وبطاقات. CAYMQACHZRHBAUL سلسلة إرسالیات نومن األمثلة األخرى ع

 
اعتماد س���لس���لتي إرس���الیات في الوقت عینھ لبرید الرس���ائل ذات األولویة من مونتلایر إلى زیوریخ إلى  ویعزى

 أغراض تجاریة، وإّال كان من المفترض اعتماد سلسلة واحدة.
 

وھي معرفة في من العناص��ر المھّمة في جمیع نواحي العملیات وإجراءات المحاس��بة.  اتوتعّد س��لس��لة اإلرس��الی
وأیضا  (IPS) الدوليوقد ورد ھذا المصطلح في النظام البریدي  من نظام االتفاقیة 223-17و 120-17المادتین 

، الدوليالمنص��وص علیھما في النس��خ الحدیثة من النظام البریدي  CP 87 دوبیان الطر CN 31 لةفي بیان الرس��ا
 حتّى لو لم یذكر بعد في االستمارات النموذجیة لالتحاد البریدي العالمي.

 
 
  lists.html-rds/codewww.upu.int/en/activities/standa تحیل معاییر االتحاد البریدي العالمي إلى قوائم رموز متوفّرة على الموقع اإللكتروني لالتحاد 4

http://www.upu.int/en/activities/standards/code-lists.html
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 اإلرسالیة 3-2
 

فتمتّع كّل منھا بیس��لس��لة إرس��الیات و تش��كَّل إرس��الیات فردیة في كلّ  حرفا على  20ھویّة فرید مؤلّف من  معّرِ
 النحو اآلتي:

 حرفا لسلسلة اإلرسالیات 15 -
 )2022أو  2012أو  2002أو  1992" لعام 2حرف واحد للسنة ذات الصلة (مثال " -
 التي ترقّم ترقیما تسلسلیاأحرف لرقم اإلرسالیة  4 -
 

 بحسب حجم البرید خالل الفترة التي ترسل فیھا. وأوعیةقد تتضّمن اإلرسالیة حاویة واحدة أو عّدة 
 
 الوعاء 3-3

ففي اإلرسالیة  وعاءلكّل   حرفا على النحو اآلتي: 29مؤلّف من  ةھویّ  معّرِ
فحرفا ل 20 -  ھویّة اإلرسالیة معّرِ
 بالوعاءأحرف للرقم التسلسلي الخاص  3 -
 األعلى ترقیما الوعاءحرف واحد لمؤّشر  -
 حرف واحد لمؤّشر التسجیل/تصریح القیمة -
 الوعاءأحرف لوزن  4 -
 
فیأتي و ) یوض�����ع على 128رمز التش�����فیر حرفا بنس�����ق رمز ذي خطوط ( 29المؤلّف من  الوعاءھویّة  معّرِ

فھذا الو. األوعیة لص���ائق عند المس���تثمرین دل في المص���در یمس���ح مس���حا ض���وئیا الذي یحّدده مكتب التبا معّرِ
 ، من قبیل شركات الطیران.الناقلینالمعیّنین في بلدان العبور والمقصد وعند 

 
فوعند مسح  فمسحا ضوئیا، یلتقط تلقائیا كّل من  الوعاءھویّة  معّرِ . اتھویّة اإلرسالیة وسلسلة اإلرسالی معّرِ

من ثّم، یكفي إجراء مس��ح ض��وئي واحد لتحدید مكتبي التبادل في المص��در والمقص��د، فض��ال عن الفئة البریدیة 
رات التي تدّل  والوزن  على أعلى ترقیم في اإلرس��الیةوالص��نف البریدي والص��نف الفرعي ذي الص��لة والمؤش��ّ

 .بقیمة مصّرحةأو  الالبرید مسجّ  توّضح إذا كاناإلجمالي و
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فالعالقة بین  3-4 فو الوعاءھویّة  معّرِ  ونوع اإلرسالیة اتویّة اإلرسالیة وسلسلة اإلرسالیھ معّرِ
 

 

 لامث نسق طول الموضع أو تعریف المحتوىمرجع االتحاد البریدي العالمي  البیاناتاسم عنصر  عنھ لاومثالكیان  سما

ف
ِ معّر
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اإلرسالیة
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مركز مع����الج����ة البری����د  -رمز
جة البر المصدر  الدولي في لدولي ینبغي أن یكون مركزا معال لدي المص��������در ید ا في ب

 التابعة لالتحاد البریدي العالمي 108مدرجین في قائمة  والمقصد

1-6  
 DEFRAA أحرف أبجدیة 6

البری����د  مركز مع����الج����ة -رمز
 الدولي في المقصد

7-12  
 NLAMSA أحرف أبجدیة 6

نوع اإلرس
ا

لیة
 

A
U

N
 

مة الرموز  رمز الفئة البریدیة قائ ئة البریدیة مدرجا في   115ینبغي أن یكون رمز الف
 ة لالتحاد البریدي العالميعالتاب

13  
 A حرف أبجدي واحد

یدي الفرعي رمز الص��نف البر
 اإلرسالیة) (على  مستوى

ینبغي أن یكون رمز الص�������نف   رمز الصنف البریدي
البریدي الفرعي مدرجا في قائمة 

لالتح���اد الت���ابع���ة  117الرموز 
البری���دي الع���المي (الحرف األّول 
من رمز الص���نف البریدي الفرعي 
یعود لرمز الص�������نف البری���دي 

فال  )116في قائمة الرموز  معّرِ

14-15  
 حرفان أبجدیان 

ف���ق  (إّال ف���ي ح���ال ات���ّ
الطرفان على بدیل ثان 

 مثل األحرف الرقمیة)

UN  الحرف الث����اني من الص�������نف
 البریدي الفرعي

  
 اإلرسالیة -سنة

أو  2004أو  1994عام ل 4یمیة، أّي الرقم األخیر من الس�����نة التقو
العام  یض������بط، . وفي كّل س������لس������لة إرس������الیات2024أو  2014

بقى ثابتا لإلرس��الیات التالیة یلإلرس��الیة األولى من الس��نة التقویمیة و
 طوال العام عینھ.

16  
 4 عدد رقمي واحد

 اإلرسالیة -رقم
، یبدأ رقم ). في كّل س������لس������لة إرس������الیات9999 - 0001رقمي (

ویضاف إلیھ  0001اإلرسالیة األولى من السنة التقویمیة عادة بـ������� 
 واحد لكّل إرسالیة تالیة في السنة عینھا.

17-20  
 0027 أعداد رقمیة 4

  23-21 ضمن اإلرسالیة. الوعاء). ھذا رقم 999 -001رقمي ( للوعاءلرقم التسلسلي ا  
 002 أعداد رقمیة 3

ر  ما تاألعلى  الوعاءمؤش�������ّ رقی
(إّال في حال اتّفق الطرفان على 

 استخدام بدیل)

 األعلى ترقیما في اإلرسالیةا الوعاء لیس ھذ ال -صفر
 األعلى ترقیما في اإلرسالیةو الوعاء ھ ھذا الوعاءإّن  نعم -1
 الرمز ذي الخطوطما من معلومات متوفّرة في ھذا الشأن في  -9

24  
 صفر عدد رقمي واحد

مؤّشر التسجیل/تصریح القیمة (
(إّال في حال اتّفق الطرفان على 

 استخدام بدیل)

 على بعائث مسّجلة و/أو مصّرحة القیمة یحتوي الوعاءكال ال  -صفر
  على بعائث مسّجلة و/أو مصّرحة القیمة یحتوي الوعاء نعم   -1
 متوفّرة في ھذا الشأن في الرمز ذي الخطوطما من معلومات  -9

25  
 صفر عدد رقمي واحد

 الوعاءوزن 
لكس���ور ا احتس���ابكیلوغرامات من دون  1/10الوزن اإلجمالي في 

كیلوغرامات، یعتمد وزن  999,8العش���ریة (في حال تخّطى الوزن 
 كیلوغراما) 9999

26-29 
 0258 أعداد رقمیة 4

         أحرف 3 حرفا 15 حرفا 20 حرفا 29
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 الشحنة  3-5
 

بمعنیین مختلفین في أنظمة االتحاد البریدي العالمي. ویدّل أّولھما لیزیة كباإلن "Consignment" یستخدم مصطلح
یاري  مادة على منتج بریدي اخت مة التجمیع "بش��������أن  005-18(انظر ال ، في حین یتعلّق )"Consignmentخد

. وما من فرق في بعض المستندات بین مصطلحي "بعیثة" و"شحنة". وقد )135-17(انظر المادة ثانیھما بالنقل 
 .135-17اعتمد في ھذا الدلیل معنى الشحنة الوارد في المادة 

 
اإلرس���الیة الواحدة مع بعض���ھا وقد ال تنقل جمیعھا في وس���یلة النقل  أوعیةن جمیع حوكما ذكر س���ابقا، قد ال تش���

إرس����الیات متعّددة ومختلفة على متن وس����یلة نقل  أوعیةعینھا التي حّددت عند تش����كیل اإلرس����الیة. وقد تش����حن 
الخاص���ة التي ش���ّكلھا.  أوعیتھمع  س���تكمل توجیھھاش���ّكلھا مس���تثمر آخر وی أوعیةمحّددة. وقد یتلقّى مس���تثمر ما 

 عرف ھذه العملیة بالعبور المغلق).(وتُ 
 

ص��ة لوس��یلة نقل معیّنة، بغّض النظر عن اإلرس��الیة (أو  األوعیةمن ثّم، تتألّف الش��حنة من مجموعة من  المخص��ّ
 .األوعیةاإلرسالیات) التي تنتمي إلیھا 

 
). أّما الش����حنة، فھي ترفق CP 87و CN 32و CN 31وترفق اإلرس����الیة عموما ببیان رس����الة أو طرد (النماذج 

 ).CN 41و CN 38و CN 37بقائمة تسلیم (النماذج 
 

وتس��تخدم الش��حنة ألغراض النقل على ص��عیدي المراقبة التش��غیلیة وإجراءات المحاس��بة المعتمدة بین مؤس��س��ة 
 .والناقلالبرید 

 
المص���در باعتباره وحدة برید  بین مركز معالجة البرید الدولي في األوعیةومن الناحیة التش���غیلیة، تنقل الش���حنة 

 من قبیل شركة طیران. ناقلونظیره في المقصد باعتباره أیضا وحدة برید، وذلك عادة بواسطة 
 

أّما من الناحیة المحاس��بیة، فتش��ّكل الش��حنة أس��اس��ا لعملیة الدفع التي یقوم بھا المس��تثمر المعیّن الذي أطلق عملیة 
 یران مثال).طالنقل مع الجھة المكلّفة بھا (شركة ال

 
فالتقني في االتحاد البریدي العالمي  S32ویحدّد معیار   حرفا على أقصى تقدیر: 12ھویّة الشحنة الذي قد یشمل  معّرِ

 حرفان لرمز البلد في المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس -
ف -  .أحرف على أقصى تقدیر یحّدد حسب مواصفات وطنیة 10فرید لھویّة الشحنة قد یشمل  معّرِ
 

فوال بّد في ھذا الس����یاق من اإلش����ارة إلى أوجھ االختالف بین " فھویّة اإلرس����الیة" و" معّرِ ھویّة الش����حنة".  معّرِ
فمن  عنص���رفاألّول ھو  . الوعاءنتمي إلیھا یاإلرس���الیة التي . من ثّم، یتّم التعّرف على الفور على الوعاءھویّة  معّرِ

فمن  عنصراً أّما الثاني، فھو لیس  بواسطة  الوعاءإلیھا نتمي ی. من ثّم، ال یمكن تحدید الشحنة التي الوعاءھویّة  معّرِ
ف واحدة إلى عّدة ال. كما قد تنتمي الحاویة الوعاء لص�������یقة لومات األخرى المذكورة علىأو المع الوعاءھوّیة  معّرِ

 شحنات خالل نقلھا من مكتب التبادل في المصدر إلى نظیره في المقصد (في العبور المغلق مثال).
 

االس�������تمارتین المعتمدتین في االتحاد البریدي العالمي لتقدیم معلومات عن  CN 41و CN 38وتعّد قائمتا التس�������لیم 
ف) الserial Noالمعنون "الرقم التس��لس��لي" ( البیاناتالش��حنات. ویوازي عنص��ر  على ھویّة الش��حنة. وبموجب  معّرِ

الش���حنة  PRECONرس���الة الالمعتمدة في االتحاد البریدي العالمي، تغّطي  (EDI) للبیاناتالتبادل اإللكتروني  معاییر
 .الناقلتلك الموّجھة إلى  CARDITرسالة الالموّجھة إلى المستثمر المعیّن في المقصد، في حین تغّطي 

 
ـ) جCARDIT رسائلالو/أو  CN 38/CN 41 (مع قائمتي التسلیمحنات ـالش دُّ ـعوتُ  ـّد مھمّ ـ ة بالنسبة إلى شركات ـ

عة للتخلیص الجمركي البریدي.  خاض������� لة على برید فتص�������بح إذن  تدّل على احتواء الحمو ھا  الطیران، إذ أنّ
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والمعلوم��ات الم��ذكورة على الش�������حن��ة المق��ّدم��ة وفق مع��اییر االتح��اد البری��دي الع��المي (على ركیزة ورقی��ة أو 
الطیران إلى المس���تثمر المعیّن في المقص���د ألغراض  من ش���ركة األوعیةإلكترونیة) ھي التي تس���مح عادة بنقل 

 التخلیص الجمركي البریدي.
 
 مراكز معالجة البرید الدولي 3-6
 

مام  إطالعالھدف من ھذه الفقرة ھو  بّد من اإلل لدولي. فال  المس�������تثمرین المعیّنین على مراكز معالجة البرید ا
بش�������ؤون ھذه المراكز بغیة إدارة عملیة النقل. وقد یكون مركز معالجة البرید الدولي إّما مركز تبادل أو وحدة 

 برید أو االثنین معا.
 

 مكاتب التبادل
 

تأس��یس المس��تثمرین البریدیین المعیّنین في البلدان بالمبادئ الرئیس��یة المعتمدة لمعالجة البرید الدولي  یقض��ي أحد
األعض���اء في االتحاد البریدي العالمي "مراكز تبادل" ترس���ل جمیع البرید الص���ادر وتس���تلم جمیع البرید الوارد. 

لدان من بادل بین الب لدولي المت ید ا ّقل البر بادل إلى آخر.  من ثّم، یتن المس�������تثمرون البریدیون  یدربومركز ت
باألجھزة في مكاتب التبادل بغیة "إض���فاء طابع دولي" على البرید الص���ادر باالس���تناد إلى یزودونھم والموّظفین 

ي" قدر المس�������تطاع على البرید الوارد من جھة أخرى محّددة من جھة، و"إض�������فاء طابع محلمعاییر وأنظمة 
في بلد كبیر إّما مركز تبادل واحد أو عّدة  . وقد یكون للمس������تثمرةالخاص������ ھموعملیات ھماتجباالس������تناد إلى منت

ي. أّما لبریدیة التي تعالج البرید المحلمراكز. ویكون دوما عدد مكاتب التبادل أص����غر بكثیر من عدد المنش����آت ا
 ي.ب یعالج البرید المحلكتعن تلك المنفّذة في م ةالمھام المنجزة في ھذه المراكز، فھي متخّصصة ومختلف

 
 مكتب التبادل مقابل وحدة البرید

 
یعّد مكتب التبادل اإلرس����الیات ویتلقّاھا تماش����یا مع المعاییر المعتمدة. وھو من ثّم یعّد ویس����تلم بیانات الرس����ائل 

. وفیما یخّص البرید الوارد، یقوم مكتب األوعیةوالطرود أو ما یوازیھا للبرید العاجل الدولي، باإلض�������افة إلى 
 RESDES.5و PREDESرسائل ال. كما أنّھ یوّجھ ویتلقّى األوعیةالتبادل بفتح 

 
. CN 41و CN 38و CN 37أّما وحدة البرید، فھي تعّد وتستلم الشحنات، من ثّم تعّد وتستلم قوائم التسلیم، من قبیل 

 في أنظمة االتحاد البریدي العالمي. ومصطلح "وحدة البرید" ھو مصطلح عامي ال یرد
 

نھ. لكن في حال كان  بادل ووحدة البرید في الوقت عی لدولي مقام مكتب الت ویقوم عادة مركز معالجة البرید ا
) ویوّجھھا إلى مكتب آخر لیجمعھا للنقل (مثل الرحالت الجّویة)، األوعیةمكتب التبادل یعّد اإلرسالیات (ومن ثّم 

 ة البرید الدولي مكتب تبادل ولیس وحدة برید.فیعّد مركز معالج
 

التي تعّدھا مكاتب  األوعیةأّما مركز معالجة البرید الدولي الصادر (المصّدر)، فھو یقوم مقام وحدة برید ویستلم 
(ش��ركة الطیران). وفي المقابل، یتلقّى مركز معالجة  الناقل التبادل ویس��ّجلھا في قائمة تس��لیم ویدیر تس��لیمھا إلى

من جھة النقل ویوقّع على إیص�������االتھا  األوعیةلبرید الدولي الوارد (المس�������تورد) الذي یقوم مقام وحدة برید ا
 في شحنة أخرى. ستكمل توجیھھاحھا أو یویوّجھھا إلى مكتب تبادل لیفت

 
" ھو مث��ل عن مركز مع��الج��ة بری��د دولي یقوم مق��ام وح��دة بری��د ال غیر. GBLGWA GATWICK AMUو"

ویتولّى ھذا المركز عملیة التس���لیم من ش���ركات الطیران إلى مؤس���س���ات البرید، فیعّد ویتلقّى الش���حنات. وھو ال 
 یعتبر إذن مكتب تبادل. والبریدیة  أوعیةیصدر 

 
، فھي التأكید RESDESرسالة الوقائمة البعائث القابلة للتتّبع. أّما  األوعیةالمقابل اإللكتروني لبیان الرسالة/الطرد ولصائق  PREDESرسالة التعتبر  5

 .في بلد المقصد. ویتضّمن ھذا المستند وصفا مفّصال عن ھذین النوعین من الرسائل في فقرة الحقة الوعاءاإللكتروني لمعالجة 
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 كز معالجة البرید الدولياتسجیل مر
 

د مراكز معالجة البرید الدولي بوض������وح في جمیع دَّ ألغراض محاس������بیة وتش������غیلیة، أن تُحَ من الض������روري، 
المراس��الت المتبادلة بین ھیئات المعالجة البریدیة، وأن تعي جمیع األطراف المعنیة فئات وأص��ناف البرید الذي 

 یمكن معالجتھ في كل مركز من مراكز معالجة البرید الدولي.
 

أعد االتحاد البریدي العالمي آلیة لتعریف مراكز معالجة البرید الدولي برموز فریدة، كما أعد وتلبیة لھذه الحاجة، 
ھیكل رمز التعریف المس�������تخدم ویحدد  S34ف المعیار عرِّ عملیة لتس�������جیل ونش�������ر قدراتھا على معالجة البرید. ویُ 

 رید الدولي وتحدیثھا ونشرھا.اإلجراءات الالزم اتباعھا لتخصیص الرموز ولتسجیل بیانات مراكز معالجة الب
 

نظام ( الخاصة باالتحاد البریدي العالمي 108وترد جمیع مراكز معالجة البرید الدولي المسجلة في قائمة الرموز 
الموقع اإللكتروني على في القسم المخصص للمعاییر والتي یمكن االطالع علیھا  )إدارة قوائم الرموز المعیاریة

 ؛)www.upu.intالعالمي (التحاد البریدي ل
 
لة و لدولي مس�������ّج كّل منھا مؤلّف من بجمیع مراكز معالجة البرید ا أحرف. وقد تطّورت ھذه  6رمز خاص ل

 المراكز في حاالت كثیرة من كیانات مادیة (مثل المباني) إلى كیانات منطقیة.
 

. وتأتي ھیكلیة الرمز المنص���وص علیھا في 108وترد تس���جیالت مراكز معالجة البرید الدولي في قائمة الرموز 
 على النحو اآلتي: S34معیار االتحاد البریدي العالمي 

) لموقع مركز UN/LOCODEتش��ّكل األحرف الخمس��ة األولى مدونة األمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل ( -
 ؛لیة لتوحید المقاییسمعالجة البرید الدولي ویرمز الحرفان األّوالن إلى رمز البلد في المنظمة الدو

أّما الحرف الس����ادس، فھو حرف مؤّھل یس����مح باعتماد عّدة رموز لمركز معالجة البرید الدولي في س����یاق  -
 .)UN/LOCODE( مدونة األمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل

 
ـوق ـوائم رمـ ـ ـمعالجراكز ــوز مـ ـ ـة البریـ ـد الدولي منشـ ـ  لالتحاد البریدي العالميفي الموقع اإللكتروني  ورةـ

 .Universal Postal Union-International Mail Processing Centres :تحت عنوان
 

مراكز مع��الج��ة البری�د جمیع رموز ل( 108 :ثالث قوائم ھيوتُنش�������ر رموز مراكز مع��الج��ة البری�د ال�دولي في 
(للرموز الساریة  108b والقائمة المرجعیة )المغلقةرموز المنتھیة صالحیتھا ورموز المراكز ل(ل 108aو) الدولي

 .ورموز المراكز المفتوحة)
 

 مركز معالجة البرید الدولي خصائص
 

 ھي: عدیدةخصائص تسّجل مراكز معالجة البرید الدولي مع 
 ؛)على حد سواءحرفا  35و 12من مركز معالجة البرید الدولي ( سما -
 ؛رمز المستثمر -
 ؛)على حد سواءحرفا  35و 12من ( االسم الكامل للمستثمر -
 ؛العنوان المادي -
 معلومات االتصال؛ -
 ؛المھام: مكتب تبادل أو وحدة برید أو االثنان معا -
 ؛العابرالوارد أو الصادر أو أي مزیج من البرید البرید:  اتتدفّق -
 ؛115باالستناد إلى قائمة الرموز  )"D" أو "C" أو "B" أو "A"( فئات البرید الوارد: أي مزیج من القیم -

http://www.upu.int/en/activities/standards/impcs.html
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 ؛115باالستناد إلى قائمة الرموز  )"D" أو "C" أو "B" أو "A"( فئات البرید الصادر: أي مزیج من القیم -
 ؛116باالستناد إلى قائمة الرموز  )"T" أو "E" أو "C" أو "U"( البرید الوارد: أي مزیج من القیم أصناف -
 ؛116باالستناد إلى قائمة الرموز  )"T" أو "E" أو "C" أو "U"( البرید الصادر: أي مزیج من القیم أصناف -
 أو وحدة عسكریة؛ ،مكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیةمؤشر النوع الخاص:  -
 مؤشر االتفاقات الثنائیة؛ -
 القیود الخاصة. -
 

 تسجیل مركز معالجة البرید الدولي وتحدید المستثمر. 108ومن األھداف الرئیسیة حالیا في قائمة الرموز 
 

 مستثمر مركز معالجة البرید الدولي
 

لبرید الدولي أو البلد العضو في االتحاد اال بّد من اإلشارة إلى أنّھ من غیر الممكن تحدید مستثمر مركز معالجة 
" إلى مركز في لوس أنجلیس USLAXLالبریدي العالمي بواسطة رمز المركز. فعلى سبیل المثال، یرمز رمز "
رج اخ یقعاألمریكیة، بل ھو مكتب تبادل لمعالجة البرید الدولي ال یخض�������ع إلدارة خدمة برید الوالیات المتّحدة 

 قلیمیة یدیره برید ألمانیا. اإلاألراضي 
 

 .108والطریقة الوحیدة لتحدید مستثمر مركز معالجة البرید الدولي ھي اإلحالة إلى قائمة الرموز 
 

 مقابل الكیان المنطقي الكیان المادي
 

لیس مركز معالجة البرید الدولي بالض�������رورة كیانا مادیا (مثل المبنى). فھو تطّور لیص�������بح أقرب إلى الكیان 
المنطقي. من ثم، یمكن العثور على عّدة مراكز لتبادل البرید الدولي لیس فحس�������ب في المنطقة عینھا بحس�������ب 

التجارة والنقل، بل أیض������ا في المبنى عینھ. وفي القابل، قد ینفّذ مركز واحد لمعالجة  مدونة األمم المتحدة لمواقع
 البرید الدولي مھامھ المتعّددة في أكثر من مبنى واحد.

 
 یتیح إدارة حالة مماثلة.ویعّد الحرف السادس من رمز مركز معالجة البرید الدولي حرفا مؤّھال 

 
 اإلرسالیة في مقابل الشحنة

 
فتحمل  األوعیةاإلرس������الیة من مجموعة من تتألّف  في  األوعیةالھویّة عینھ لإلرس������الیة. من ثمّ تتش������ارك جمیع  معّرِ

فاإلرس����الیة الواحدة مواص����فات  ھویّة اإلرس����الیة، فھي تحمل المص����در عینھ والمقص����د عینھ والفئة البریدیة عینھا  معّرِ
إلرس��الیة عینھ في الس��نة التقویمیة. وقد تحتوي اإلرس��الیة والص��نف البریدي عینھ والص��نف البریدي الفرعي عینھ ورقم ا

(بیان الرسالة)  CN 31/CN 32. ویرد وصف لإلرسالیة في نماذج االتحاد البریدي العالمي أوعیةواحد أو عدّة  وعاءعلى 
 الحاویات. لصائق، فضال عن PREDESرسالة ال(بیان الطرد). وفي النظام المؤتمت، توصف اإلرسالیة في  CP 87و
 

الفردیة في اإلرس����الیة الواحدة  األوعیة(لألس����ف)  أّما بالنس����بة إلى الش����حنة، فاألمر مختلف تماما. فقد ال تش����حن
اإلرسالیة الواحدة في أّي مرحلة من مراحل سلسلة اإلمدادات.  أوعیةبالضرورة معا في نھایة المطاف. وقد تفصل 

 أوعیةعلى جمیع  من ثّم، قد تحتوي الشحنةوالمخّصصة لوسیلة نقل معیّنة.  باألوعیةوالشحنة ھي كنایة عن قائمة 
 أوعیةمن عّدة إرس���الیات، كما قد تتض���ّمن  أوعیةاإلرس���الیة الواحدة أو البعض منھا ال غیر. وھي قد تحتوي على 

درة عن الصا CN 41و CN 38و CN 37من إعداد أكثر من مستثمر واحد. ویرد وصف للشحنة في قوائم التسلیم 
االتحاد البریدي العالمي للبرید الس�������طحي والبرید الجّوي والبرید الس�������طحي المنقول جّوا. وفي النظام المؤتمت، 

 .CARDITو PRECON نرسالتیالتوصف الشحنة في 
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 رسالیةیدي الفرعي/سنة اإلرسالیة/رقم اإلالفئة البریدیة/الصنف البریدي/الصنف البر 3-7
 

فالتي تش���ّكل  البیاناتموّظفي المس���تثمرین المعیّنین على عناص���ر  إطالعالھدف من ھذه الفقرة ھو  ھویّة  معّرِ
 .الوعاء

 
 الفئة البریدیة

 
یعّد مص�����طلح "الفئة البریدیة" مص�����طلحا عامیا في االتحاد البریدي العالمي. ولم یقّدم لھ (بعد) تعریف واض�����ح في 

 .CP 87وبیان الطرد  CN 31أنظمة االتحاد، لكنّھ على صلة وثیقة بالخانات الواردة على أقصى یمین بیان الرسالة 
 

"البرید الجّوي" في أنظمة االتحاد ال یدّل بالض���رورة على وال بّد من اإلش���ارة في ھذا الس���یاق إلى أّن مص���طلح 
وسیلة نقل، بل ھو یشیر باألحرى إلى منتج. وغالبا ما یشّكل ھذا المفھوم مصدر التباس. وقد ذكر البرید الجّوي 

س���رع من األ بین البلدان المتجاورةوى البرید ذي األولویة. في إحدى فقرات أنظمة االتحاد البریدي العالمي بمعن
وال تزال بلدان كثیرة تنعت أس����رع منتج برید دولي لھا، أكان من الرس����ائل أو  .اس����تخدام وس����ائل نقل س����طحیة

 .الطرود البریدیة، "بالبرید الجّوي" عند تعاملھا مع الزبائن، حتّى لو كان البعض من ھذا البرید ینقل بوسیلة سطحیة
 

 على النحو اآلتي: 115ي العالمي في قائمة الرموز وتعّرف الفئة البریدیة وفق معاییر االتحاد البرید
 .البرید الجّوي أو البرید ذو األولویّة -)Aألف ( -
 .البرید السطحي المنقول جّوا/البرید غیر ذي األولویة -)Bباء ( -
 .البرید السطحي/البرید غیر ذي األولویة -)Cجیم ( -
 .البرید ذو األولویة المنقول بوسیلة نقل بّریة (رمز اختیاري) -)Dدال ( -
 

یة " ئة البرید ید الس�������طحي المنقول جّوا (Bوالف قد یرتئي S.A.L" ھي البر عّدة طرق. ف ماده ب لذي یمكن اعت ) ا
لجمیع المص��در أّن النقل البّري ال یناس��ب بریده غیر ذي األولویة فیقّرر اس��تخدام النقل الجّوي بأولویة مخفّض��ة 

التي تمھل  نرم بین المس��تثمر وش��ركة الطیرابالمقاص��د أو البعض منھا. وتقوم ھذه المنھجیة عموما على اتفاق ی
یوما لتأمین النقل. وال بّد من تحدید مھلة دنیا كي ال یتقّدم البرید الس�������طحي  14أیام و 7عادة فترة تتراوح بین 

 المنقول جّوا على البرید ذي األولویة.
 

یض�����ا للمص�����در أن یعتمد منتجا منفص�����ال یكون بین البرید الجّوي التقلیدي/البرید ذي األولویة والبرید ویمكن أ
 السطحي/غیر ذي األولویة. وھو یوفّر بھذه الطریقة ثالثة مستویات من الخدمة للزبون بدال من اثنین.

 
حي الوارد على ص�����عیدي الس�����ط أّما فیما یخّص المقص�����د، فیوازي البرید الس�����طحي الوارد المنقول جّوا البرید

 جور.ألاألولویة وا
 

عبر البحر أو الس�����كك الحدیدیة أو البر أو " (البرید الس�����طحي/البرید غیر ذي األولویة) Cوتنقل الفئة البریدیة "
 .مزیج منھا

 
الفئة " للبرید ذي األولویة المنقول بوس��یلة س��طحیة، لكنّھ یس��تحس��ن عموما اعتماد Dوقد تس��تخدم الفئة البریدیة "

"A،بوسیلة جّویة أو سطحیة. ویمكن استخدام الفئة البریدیة " كان منقوال " للبرید ذي األولویةD في حال كانت "
 األجور بین المس��تثمرین المعیّنین تختلف بین البرید ذي األولویة المنقول جّوا والبرید المنقول بوس��یلة س��طحیة،

 وذلك بموجب اتفاق ثنائي.
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 الصنف البریدي
 

 على النحو اآلتي: 116تحّدد األصناف البریدیة في قائمة الرموز 
• U- الرسائل (رسائل وبطاقات/أشیاء أخرى LC/AO(. 
• C- الطرود (طرود CP(. 
• E- البرید العاجل الدولي. 
• T- الفارغة األوعیة. 
 
ائل في ھذا ـ��ـ��الرسد ـ��ـ��وازیا لبریـ��ـ��" م)LC/AO رىـ��ـ��یاء أخـ��ـ��ائل وبطاقات/أشـ��ائل (رسـ��ـ��الرسنف "ـ��ّد صـ��ـ��ـ��عیُ 

"رسائل وبطاقات/أشیاء أخرى"  بالعربیة یة إلى ما معناهـ���ـ���ـ���بالفرنس "LC/AO" حرفرمز أـ���ـ���تیاق. وـ���ـ���ـ���الس
)"lettres et cartes postales/autres objets(أّما ص�������نف "طرود . CPیاق الطر د و"، فھو یعني في ھذا الس�������

. أّما ص�������نف "colis postaux" للطرود البریدیة أيح الفرنس�������ي لرمز المص�������طل "CP" البریدیة. ویعود حرفا
الفارغة"، فھو یش������مل عموما األكیاس الفارغة التي تعاد، باإلض������افة إلى المعّدات األخرى، من قبیل  األوعیة"

 .أو األكنافالعلب 
 

 الصنف البریدي الفرعي
 

یتألّف الص���نف البریدي الفرعي من رمز بحرفین یدّل فیھ الحرف األّول على الص���نف البریدي. ویكون الحرف 
 ").normalة (أي "لیزیكن" لكلمة عادي باإلNاألحیان " غالبیةوالثاني من الرمز في أبسط األشكال 

 
سلة إرسالیات واح بین مكتبي تبادل، یستخدم حرف ة لفئة بریدیة محّددة وصنف بریدي معیّن دوعندما تعتمد سل

"Nالرمز بمتغیّراتھ. ي" ف 
 

فعلى سبیل المثال، إذا اعتمدت سلسلة إرسالیات واحدة لبرید الرسائل ذات األولویة، یكون رمز الصنف البریدي 
ة للطرود البریدیة واحد اتیّان في حال اعتماد سلسلة إرسالی". واألمر سAUN" ونوع اإلرسالیة "UNالفرعي "

 ".CCN" ونوع اإلرسالیة "CNاألولویة، فیكون رمز الصنف البریدي الفرعي " اتطحیة/غیر ذالس
 

قد تدعو إلى اعتماد أكثر من س���لس���لة إرس���الیات واحدة. فعلى س���بیل المثال، تدمج عادة البعائث  الحاجةغیر أّن 
 المص���در قد یختار اعتماد المس���ّجلة مع البعائث غیر المس���ّجلة في س���لس���لة إرس���الیات برید الرس���ائل عینھا. لكنّ 

سلة إرسالیات مع الصنف البریدي الفرعي  سل سلة إرسالیات مختلفة للبعائث المسّجلة ال غیر، فیصبح عنده  سل
"UNنوع اإلرسالیة) " AUN" وسلسلة أخرى مع الصنف البریدي (UR" نوع اإلرسالیة) AUR.( 
 

األصناف البریدیة الفرعیة في االستخدام الشائع. فإذا كانت ویشكّل البرید العاجل الدولي خیر مثال على تعّدد رموز 
بلدان المص����در تفص����ل مس����تندات البرید العاجل الدولي عن البض����ائع، فھي تقوم بذلك عادة على ص����عید س����لس����لة 

"). وفي حال AEM" و"AED" (لنوعي اإلرسالیات "EM" و"EDاإلرسالیات مع رمزي الصنف البریدي الفرعي "
 ").AEN" (نوع اإلرسالیة "ENالمستندات بالبضائع، فیكون رمز الصنف البریدي الفرعي " ختلطتا
 

وقد وض��عت بعض رموز األص��ناف البریدیة الفرعیة لدعم االتفاقات المتعّددة األطراف. فرمز الص��نف البریدي 
ف تعتمد فیھا " (ش���بكة تبادل طرود متّفق علیھا من قبل عّدة أطراEPG" وض���ع حص���ریا لطرود "CEالفرعي "

 شروط أجور مختلفة عن تلك المعتمدة لطرود االتحاد البریدي العالمي العادیة).
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 6الوعاءمستوى  لاإلرسالیة مقابرموز الصنف البریدي الفرعي على مستوى 
 

 ىأو على مس��تو الوعاءقد یوض��ع رمز الص��نف البریدي الفرعي إّما على مس��توى اإلرس��الیة أو على مس��توى 
فالبعیثة، وذلك بحسب معاییر االتحاد البریدي العالمي. وال یستخدم  إّال رمز الصنف البریدي  الوعاءھویّة  معّرِ

ففي اإلرسالیة ال وعاءالفرعي على مستوى اإلرسالیة. من ثّم، یكون لكّل   عینھ على ھویّة اإلرسالیة. معّرِ
 

" UM"بالصنف البریدي الفرعي  وعاء" UNالفرعي " وعلى سبیل المثال، قد تتضّمن إرسالیة بالصنف البریدي
ھا من أكیاس لذي یش�������یر إلى أنّ لة، یكون حرفا "M (ا ففي  "UN). وفي ھذه الحا ز  الوعاءھوّیة  معّرِ المرمَّ

فمن  15و 14(في المرتبتین  الوعاء لصیقةالذي یرد على  بخطوط وأیضا  ،حرفا) 29الھویة المؤلّف من  معّرِ
ففي  الص����نف البریدي الفرعي  . ویذكر رمزPREDESفي رس����ائل من قبیل  األوعیةلجمیع  الوعاءھویّة  معّرِ

"UM رسالة ال" فيPREDES  ھذه الرسائل. بیاناتالذي یعّد عنصرا مختلفا من عناصر  الوعاءفي صنف 
 

ألص���ناف اإلرس���الیة، فھي عادة تتّبع ترتیبا محّددا لرموز ا مس���توى ألص���ناف البریدیة الفرعیة علىأّما رموز ا
) یكون منطقیا على الص�عید التش�غیلي. فعلى س�بیل المثال، الوعاء(ص�نف  الوعاء مس�توى البریدیة الفرعیة على

" UNبرمز " وعاء" للص����نف البریدي الفرعي UMمن غیر المنطقي أن تتض����ّمن اإلرس����الیة التي تحمل رمز "
 الفرعي. للصنف البریدي

 
إّال في حال كان ص����نف  PREDESفي رس����ائل من قبیل  الوعاءوال یدرج الص����نف البریدي الفرعي الذي یمثّل 

اإلرس����الیة وفي حال س����مح بدمج رمزي الص����نف  مس����توىعن الص����نف البریدي الفرعي على مختلفا  الوعاء
فیما یخّص عملیات  117a ة الرموز، باالستناد إلى قائمالوعاءالبریدي الفرعي على مستوى اإلرسالیة ومستوى 

 الدمج المسموح بھا.
 

ویش���ار ختاما إلى أّن االس���تخدام الص���ائب لرموز الص���نف البریدي الفرعي یعّد مع اس���تخدام فئة المعالجة على 
 بالنسبة إلى مستثمرین كثیرین. المربكةمن أكثر المسائل  والوعاءمستوى اإلرسالیة 

 
 سنة اإلرسالیة

 
 ھویّة اإلرسالیة حرفا واحدا یرمز إلى سنة اإلرسالیة.یتضّمن معّر ف 

 
وما من تعریف واض��ح لتاریخ اإلرس��الیة ومن ثّم س��نة اإلرس��الیة في معاییر االتحاد البریدي العالمي (وأنظمتھ). وقد 
یس��تند بعض المس��تثمرین إلى تاریخ إغالق اإلرس��الیة لتحدید تاریخھا، في حین یس��تند بعض آخر إلى تاریخ تش��كیل 

ُخطّط لھا. ومن المعتقد أّن النھج األخیر ھو أفض�����ل طریقة أو یختار آخرون تاریخ مغادرة أّول وس�����یلة نقل  الوعاء
اإلرس��الیة في الس��نة "س" والبعض اآلخر  أوعیةلتحدید تاریخ اإلرس��الیة، إذ أنّھ یس��مح بتفادي مش��كلة تش��كیل بعض 

سنة "س+ شیر إلى ". غیر أنّھ 1منھا في ال ألولى ا الوعاءتاریخ أّول وسیلة نقل مخطّط لھا (في النظام) عند تشكیل ی
 .0001رقم قد تحمل الإلى أن اإلرسالیة المغلقة في الحادي والثالثین من دیسمبر  كما یشیر

 
 رقم اإلرسالیة

 
ألّول إرسالیة من السنة التقویمیة في كّل سلسلة إرسالیات. لكّن المصدر قد یختار  0001یبدأ ترقیم اإلرسالیة بـ 

الحاجة إلى ذلك. ففي حال تعّددت س���الس���ل اإلرس���الیات للفئة إذا دعت  0001أن یبدأ الترقیم برقم مختلف عن 
قد یختار المصدر أن یبدأ ترقیم سلسلة لكن لیس للصنف البریدي الفرعي)، البریدیة والصنف البریدي عینھما (

 بغیة تسھیل التمییز بین لصائق 1001بـ  "AUL"وترقیم أخرى من نوع  0001بـ  "AUN"إرسالیات من نوع 
 
 ." یشیر إلى الحاویات الفردیة بقیم مختلفةالوعاءالقیمة عینھا، في حین أّن "مستوى  لھااإلرسالیة التي  أوعیةیشیر "مستوى اإلرسالیة" إلى جمیع  6
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من إرس��الیات مختلفة جّد متش��ابھتین مع لوعاءین  وإّال من المحتمل أن تكون لص��یقتانالس��لس��لتین، في األوعیة 
فالفرق الوحید بینھما ھو الحرف الخامس عش�������ر من  الذي یص�������عب تمییزه على الفور في الوعاء ھویّة  معّرِ

مرتبطا بمكتب تبادل معیّن في المقص���د. كما یختار بعض المس���تثمرین أن یكون العدد األّول من رقم اإلرس���الیة 
 المصدر.

 
رسالیات لمصدر أن یتأّكد من أّن أرقام اإل، ینبغي ل0001وعند البدء بترقیم سلسلة اإلرسالیات برقم مختلف عن 

 مكافیة للس�����نة التقویمیة بحیث یكون الترقیم تس�����لس�����ال منطقیا متص�����اعدا خالل الس�����نة التقویمیة. وتتوقّف أرقا
 سلسلة اإلرسالیات. ، بما أّن العدد األّول من رقم اإلرسالیة یستخدم لتحدید999عند  اإلرسالیات في السنة

 
) یحمل رقم اإلرسالیة األخیرة من السنة اً كما أّن بیان اإلرسالیة األولى من السنة التقویمیة (رسالة كانت أم طرد

األص���ول، حتّى عند إعادة الترقیم  المقص���د من أّن جمیع اإلرس���الیات اس���تلمت وفق یتأكدالتقویمیة الس���ابقة لكي 
 للسنة التقویمیة الجدیدة.

 
رس��الة الالمرتبطة ببیان الرس��الة أو الطرد. وتحمل من ثّم أّول  PREDESرس��الة الوترد ھذه الخاص��یة أیض��ا في 

PREDES  لكّل سلسلة إرسالیات في السنة رقم اإلرسالیة األخیرة من السنة التقویمیة السابقة كعنصر إضافي من
 .البیاناتعناصر 

 
ومن المثالي أن تُص��مم نظم مؤتمتة تكفل عدم االنقطاع في ترقیم اإلرس��الیات. فقواعد التنظیم الحالیة (التي تقوم 

فقد تكون وس����یلة  في حالة وقوع انقطاع في ترقیم اإلرس����الیات. على الترقیم الیدوي) ال تتض����من أحكاماً تطبق
النقل المخّطط لھا (رحلة جّویة مثال) خالیة من س���الس���ل اإلرس���الیات في أّي وقت، ال س���یّما فیما یخّص الطرود 

في  ام ص��غیرة. وینبغيالبریدیة وإرس��الیات البرید العاجل الدولي الموّجھة إلى المقاص��د التي تس��تلم البرید بأحج
 نقل رقم اإلرسالیة تلقائیا إلى وسیلة النقل التالیة المخّطط لھا لسلسلة اإلرسالیات. حاالت مماثلة
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 البریدمسار  -4
 
 عملیة معالجة البرید في رسم بیاني 4-1
 

 
 
 المرتبطة بالنقل.ظھر الرسم البیاني المسار المادي النمطي مع الرسائل اإللكترونیة الداعمة یُ 
 

واإلرس��الیات ھي على ص��لة وطیدة بالنقل الدولي. أّما رس��ائل أحداث البعیثة  األوعیةوالرس��ائل على مس��تویات 
تبّع (مثل برید الرس���ائل المس���ّجلة أو المص���ّرحة القیمة والطرود والبرید تفھي ال تطبّق إّال على البعائث القابلة لل

 .EMDو EMC نحدثیالالعاجل الدولي) وھي مرتبطة ارتباطا غیر مباشر بالنقل، ال سیّما من خالل 
 

وإدماج معطیات على مس�����توى البعیثة في  EMCحدث الوتقوم مؤس�����س�����ات البرید في المقص�����د عموما بإعداد 
 بسمح ضوئي واحد. PREDESرسالة ال
 

فباإلجمال إلى المسح الضوئي ل RESDESو RESCONو RESDITرسائل الوتستند  . وتطبّق الوعاءھویّة  معّرِ
إلى مركز التبادل في المقص���د أو عند فتحھا، كما ظھر في الوعاء  بالتحدید إّما عند وص���ول RESDESرس���الة ال

 الرسم البیاني.
 

 اآلتي:وتكون عملیة المعالجة على النحو 
 

تبادل الرسائل على مستوى البعیثة  الحدث التشغیلي
 القابلة للتتبّع

تب��ادل الرس��������ائ��ل على مس�������توى 
 الوعاءعلى مستوى اإلرسالیة و

ترس�������ل البعیثة بالبرید في مكتب 
 تبادل

من أحداث  EMAالحدث  یُس�������جل
ویرس���ل إلى  EMSEVTالرس���ائل 

المقص����د.  بلد مؤس����س����ة البرید في
وھذه الرسالة اختیاریة بالنسبة إلى 

 بعض المنتجات.

  

تص��������ل البعیث��ة إلى مكت��ب تب��ادل 
 للبرید الصادر

من أحداث  EMBالحدث  یُس�������جل
ویرس���ل إلى  EMSEVTالرس���ائل 

المقص����د.  بلد مؤس����س����ة البرید في
وھذه الرسالة اختیاریة بالنسبة إلى 

 بعض المنتجات.
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تبادل الرسائل على مستوى البعیثة  الحدث التشغیلي
 القابلة للتتبّع

تب��ادل الرس��������ائ��ل على مس�������توى 
 الوعاءعلى مستوى اإلرسالیة و

 ن مكت��ب تب��ادلم البعیث��ة ترس��������ل
 البرید الصادر

من أحداث  EMCالحدث ل رس�������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 المقصد. بلدالبرید في 

إلى  PREDESرس�������الة الل رس�������َ تُ 
المقص�����د  بلد مؤس�����س�����ة البرید في

فوھي تح��ّدد  ة البعیث��ة  معّرِ ھوی��ّ
فب امن خالل ربطھ��� ة  معّرِ ھوی���ّ

 .الوعاء
 الذي یحتوي على الوعاءض�����اف ی

البعیثة إلى الش���حنة (قوائم التس���لیم 
CN 37 وCN 38 وCN 41( 

إلى  PRECONرس������الة الل رس������َ تُ  
مقصد الشحنة (أي مؤسسة البرید 
 في بلد العبور في العبور المغلق).

إلى جھة  CARDITرسالة الل رسَ تُ 
النق��ل (مث��ل ش�������رك��ة الطیران أو 

 شركة الشحن).
إلى مقص���د الش���حنة  الوعاءص���ل ی

في بلد  (ربما تكون مؤس��س��ة البرید
في بلد  العبور أو مؤس����س����ة البرید

 المقصد)

في بلد  ترس������ل مؤس������س������ة البرید  
المقص�������د أو بلد العبور الرس�������الة 

RESCON  التي  مؤسسة البریدإلى
 .PRECON الرسالة ترسل

في مكت���ب تب���ادل  الوع���اءع���الج یُ 
البرید الوارد. وقد یكون المقص���ود 
ھو الوص�������ول إلى مكت��ب تب��ادل 

في  الوع���اءالبری���د الوارد أو فتح 
 مكتب تبادل البرید الوارد.

ل مؤس������س������ة البرید في بلد رس������ِ تُ   
إلى  RESDESرس�����الة الالمقص�����د 

 في بلد المصدرمؤسسة البرید 

تص��ل البعیثة إلى مكتب التبادل في 
 (مثل العبور المكشوف)بلد العبور 

من أحداث  EMJل الحدث رس��������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 .المصدر بلد البرید في

 

تُرس����ل البعیثة من مكتب التبادل في 
 بلد العبور (مثل العبور المكشوف)

من أحداث  EMKل الحدث رس�������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 .المصدر بلد البرید في

 

تُمس�������ح البعیثة ض�������وئیاً بعد فتح 
في مكت���ب تب���ادل البری���د  الوع���اء
 الوارد

من أحداث  EMDل الحدث رس�������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 .المصدر بلد البرید في

  

تُعرض البعیث����ة على س�������لط����ات 
 الجمارك المعنیة بالبرید الوارد

من أحداث  EDBل الحدث رس�������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 .المصدر بلد البرید في

  

تُحتجز البعیث����ة ل����دى س�������لط����ات 
الجم��ارك (ع��ادة في مكت��ب تب��ادل 

 البرید الوارد)

من أحداث  EMEل الحدث رس�������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 .المصدر بلد البرید في

  

تعی��د س�������لط��ات الجم��ارك المعنی��ة 
 بالبرید الوارد البعیثة

من أحداث  EDCل الحدث رس��������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 المصدر. بلد البرید في
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تبادل الرسائل على مستوى البعیثة  الحدث التشغیلي
 القابلة للتتبّع

تب��ادل الرس��������ائ��ل على مس�������توى 
 الوعاءعلى مستوى اإلرسالیة و

البعیث��ة مكت��ب تب��ادل البری��د  تغ��ادر
 الوارد (بعد التخلیص الجمركي)

من أحداث  EMFل الحدث رس�������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 المصدر. بلد البرید في

 

من أحداث  EMGل الحدث رس�������َ یُ  تصل البعیثة إلى مكتب التوزیع
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
. وھ��ذه المص��������در بل��د البری��د في

الرس�������الة اختیاریة بالنس�������بة إلى 
 بعض المنتجات.

 

تص��������ل البعیث��ة إلى نقط��ة التجمیع 
 لسحبھا

من أحداث  EDHل الحدث رس�������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 المصدر. بلد البرید في

 

تس������لیم غیر ناجح (مثال عندما ال یكون 
على المرس��������ل إلی���ھ موجودا للتوقیع 

 البعیثة)

من أحداث  EMHل الحدث رس�������َ یُ 
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 المصدر. بلد البرید في

  

حدث رس��������َ یُ  التسلیم النھائي حداث  EMIل ال من أ
إلى مؤس��س��ة  EMSEVTالرس��ائل 
 المصدر. بلد البرید في

  

 
ال ترتبط مباش����رة بعملیة  EMSEVTوالرس����ائل  S10وعلى الرغم من أن معرف ھویة البعیثة المطابق للمعیار 

النقل، فإنھا تش����كل عنص����راً مھماً من عناص����ر المعاییر وس����یر العملیات وتدفق البیانات داخل االتحاد البریدي 
 العالمي. 

 
ف 4-2  EMSEVT ئلرساال/S10المطابق للمعیار  ھویّة البعیثة معّرِ
 

فباعتباره  ،S10معیار اللعّل جمیع قّراء ھذا الدلیل تقریبا قد اس�������تخدموا  ز الھویّة  معّرِ المؤلّف و بخطوطالمرمَّ
تبّع (مثل الرس��ائل المس��ّجلة والطرود وبعائث تلل الخاض��عةوض��وع على جمیع البعائث الدولیة محرفا وال 13من 

ون . ویستخدم مستثمرون معیّنون كثیرالبرید العاجل الدولي). وھو معیار شائع االستخدام في األوساط البریدیة
 ة القابلة للتتبّع.عینھ أیضا لبعائثھم المحلیمعیار ال
 
فھو  S10معیار الو  حرفا رقمیا: 13لھویّة البعیثة مؤلّف من  معّرِ
 

 المضمون األحرف

 مؤّشر المنتج/الخدمة ھما حرفان أبجدیان 2و 1الحرفان 

 الرقم التسلسلي ھي أرقام 10إلى  3األحرف من 

 التحققرقم  رقم 11الحرف 

 رمز البلد ھما حرفان أبجدیان 13و 12الحرفان 
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 ظھر الرسم البیاني اآلتي األحداث األساسیة على مستوى البعیثة في أبسط أشكالھا:یُ 
 

EMSEVT V3 ھیكل األحداث

ال
رس

اإل
رة 

إدا
یثة

لبع
ع ا

تتب

البعیثة مصدرالمستثمر في بلد البعیثةمقصد المستثمر في بلد  العبور المستثمر في بلد 

مكتب البرید مكتب التبادل حسب )مكتب التبادل 
(االقتضاء مكتب التبادل (حسب االقتضاء)مركز الفرز  مستودع التوزیع التوزیع

األمن للبرید /الجمارك
الصادر

إلغاء التصدیر

EMA EMB EXD EMC EMJ EMK EMD EDA EMF EDD EDE EMG EDF EDG EMH

EXA EXB EXC

EXX

الجمارك واألمن للبرید 
الوارد في مكتب التبادل

إنھاء التصدیر

التجمیع والسحب

EDB EME EDC EDH EMI

EDX

EMSEVT الحدث

PREDES/RESDES الرسالة

اإلرسالیة
معرف الھویة    
تاریخ وموعد اإلغالق
موعد الوصول المزمع

PREDES

الوعاء
معرف الھویة    

البعثیة
معرف الھویة    

RESDES
( ۲الجزء )اإلرسالیة 

( ۱الجزء )اإلرسالیة 
معرف الھویة    

موعد الوصول الفعلي
الوعاء

معرف الھویة    
التاریخ والموعد المسجالن عند 

المسح الضوئي 
الوضع

الجمارك واألمن عن بعد 
للبرید الوارد

EDB EME EDC

or

...

 
 للبیاناتالتبادل اإللكتروني  دلیل 4-3
 

) وبرعایة IPCوالمؤس�����س�����ة الدولیة للبرید (ي الدولي أعّد االتحاد البریدي العالمي بالتعاون مع اتحاد النقل الجوّ 
 EDI: The key "دلیالً بشأن التبادل اإللكتروني للبیانات بعنوان  للبیانات،عّدة مزّودي حلول للتبادل اإللكتروني 

to post–airline supply chain integration"للبیاناتالبرید ورسائل التبادل اإللكتروني  مسار . ویبین ھذا الدلیل 
الموقع اإللكتروني  علىحالیا متاح ذات الص�����لة، فض�����ال عن الرس�����ائل المقابلة في نظام الش�����حن الجّوي. وھو 

لمي  لع����ا بری����دي ا ل لي لالتح����اد ا لت����ا بط ا لرا -http://www.upu.int/en/activities/transport/upu-iataعبر ا
cooperation.html. :وترد فیما یلي السمات المھمة لھذا الدلیل المحدث 

 یُسلط الضوء على أھمیة التبادل اإللكتروني للبیانات بالنسبة إلى التجارة اإللكترونیة واألمن؛ -
یعرض مس���تجدات اإلص���دارات الجدیدة من معاییر التبادل اإللكتروني للبیانات، ویتض���من إحاالت إلى  -

 أفضل الممارسات في مجال التبادل اإللكتروني للبیانات؛
 على شھادات مستخدمي التبادل اإللكتروني للبیانات؛الضوء من یسلط المزید  -
ثالث منظمات تروج للتبادل اإللكتروني للبیانات (اتحاد النقل الجوي  أعدتھایحتوي على مقدمة مفص�������لة  -

 الدولي واالتحاد البریدي العالمي والمؤسسة الدولیة للبرید) ویبحث في المبادرات التعاونیة المشتركة بینھا؛
 في شكل وھیكل عصریین یسھالن قراءتھ.  ُمعدُّ  -
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 أنواع وسائل النقل والعبور -5
 

 تھدف ھذه الفقرة إلى عرض وسائل النقل والعبور المختلفة المستخدمة في التبادل الدولي للبرید.
 

(من قبیل ش�ركات الطیران)، في حین  الناقلیند العملیة المقتص�رة على نویقص�د بمص�طلح "النقل" في ھذا المس�ت
 یستخدم مصطلح "العبور" عندما ینخرط في العملیة طرف ثالث من المستثمرین المعیّنین.

 
 وتعتمد عادة خمسة أنواع من وسائل النقل والعبور ھي:

 .النقل المباشر ‘1’
 .النقل المباشر من طائرة إلى أخرى في الخطوط الجّویة عینھا ‘2’
 .باشر من طائرة إلى أخرى في خطوط جّویة مختلفةالنقل الم ‘3’
 .العبور المغلق ‘4’
 .العبور المكشوف (المفتوح) ‘5’
 

 إلى خیار سادس. یلجئونویشار إلى أّن بعض المستثمرین المعیّنین 
 

 بعائث مغلقة تضاف إلى البرید
 

تّفق ت، قد والناقلینمؤس��س��ات البرید  بینال بّد من اإلش��ارة في ھذا الس��یاق إلى أنّھ عند تبادل معطیات إلكترونیة 
األطراف على االستغناء عن األوراق في عمیلة النقل. ویؤّدي ذلك خصوصا إلى عدم استعمال النموذج الورقي 

CN 38/CN 41 .الذي یتتبّع البرید من المصدر إلى المقصد 
 
 النقل المباشر 5-1
 

واحدة (جّویة أو بحریة) من المص�������در إلى المقص�������د. وھذه رحلة في یّطبق النقل المباش�������ر عندما ینقل البرید 
في بلدان ن ین معیّنیمس������تثمرثمة عّدة الخدمة. و فعالیة عادة من حیث ھاالمنھجیة ھي أبس������ط المنھجیات وأكثر

تثمرین المعیّنین ھي في المس�� غالبیةمحوریة" حیث یتوفّر النقل المباش��ر إلى عّدة مقاص��د. لكّن " أنھاتُعرف بـ��������
"الحقة" تدعو الحاجة فیھا إلى نقل البرید من طائرة إلى أخرى أو اعتماد مرحلة عبور  أنھارف بـ��������������عتُ بلدان 

 للمصادر بغالبیتھا.
 

). 132-17انظر المادة مباش�������رة (الوتحّث أنظمة االتحاد البریدي العالمي على اللجوء إلى أكثر المس�������ارات 
المس���تثمرون المعیّنون في بعض األحیان مس���ارات أقّل  وبالرغم من توفّر مس���ارات توجیھیة مباش���رة، قد یختار

 فعالیة من حیث الكلفة. رمباشرة في حال استوفت ھذه األخیرة متطلّبات الخدمة وكانت أكث
 

وعند اللجوء إلى النقل البحري، قلیلون جدا ھم المس��تثمرون المعیّنون الذین في وس��عھم اعتماد التوجیھ المباش��ر 
 إلى عّدة مقاصد.

 
 النقل المباشر من طائرة إلى أخرى في الخطوط الجّویة عینھا 5-2

 
عینھ. وھي تعتمد عادة في مركز ش�����ركة  الناقلدیرھا یتقض�����ي ھذه الوس�����یلة بنقل البرید من طائرة إلى أخرى 

" ومطار ھونغ كونغ Lufthansa" ومطار فرانكفورت لشركة "KLMالطیران، مثال في مطار أمستردام لشركة "
 ".Cathay Pacificلشركة "
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. ومن الس���ھل أیض���ا إدارتھا على ص���عید المحاس���بة، بحس���ب العقود مرتفعة نجاح بفرصھذه الوس���یلة  حظىوت
 .والناقلینمة بین المستثمرین المعیّنین المبر

سیاق شار في ھذا ال شركات الطیران للركّ  7وی سائد في أوساط  شارك الرمز ال شمل عادة إلى أّن مفھوم ت اب ال ی
حدید ائرة إلى أخرى في الخطوط الجّویة عینھا، ال بّد من تطالترتیبات البریدیة. وعند التخطیط لعملیة نقل من 

 تشارك الرمز. حال یا الرحلة فيلشركة الطیران التي تدیر فع
 
 النقل المباشر من طائرة إلى أخرى في خطوط جّویة مختلفة 5-3
 

 البرید من طائرة إلى أخرى تابعة لخطوط جّویة مختلفة.تقضي ھذه الوسیلة بنقل 
 

بین مؤس����س����ة البرید في المص����در ش����املین وتتطلّب ھذه الوس����یلة تخطیطا حذرا. ففي غیاب تخطیط وتنس����یق 
 نجاح ھذه العملیة. فرصوشركتي الطیران، باإلضافة إلى معالجي البرید أرضا، تنخفض 

 
ومن الس����بل األخرى التي تعتمدھا عادة مؤس����س����ة البرید في المص����در التعاقد مع ش����ركة طیران واحدة للرحلة 

ھذا  یحظىوبرّمتھا. وتكلّف ھذه األخیرة بالتعاقد بدورھا مع ش�������ركات طیران أخرى لتنظیم جمیع المراحل. 
 نجاح مرتفعة.فرص بالنوع من العملیات 

 
 العبور المغلق 5-4
 

 األوعیةإلى المقصد مع  ستكمل توجیھھامعیّن في بلد العبور ی إلى مستثمر األوعیةیقضي العبور المغلق بشحن 
 المعّدة عنده والصادرة عنھ.

 
شأن ترتیبات العبور المغلق.  ومن المھّم إجراء مشاورات بین المستثمرین المعیّنین في بلدان المصدر والعبور ب

لمش���اورات، ال س���یّما أن بعض المس���تثمرین المعیّنین ھم أفض���ل من غیرھم فیما وتوص���ي األنظمة بإجراء ھذه ا
 یخّص خدمات العبور المغلق.

 
 132-17المادة "

 توجیھ اإلرسالیات
 
ن الذي یقّدم خدمة العبور المغلق یجوز للمس���تثمر المعیّن في المص���در أن یتش���اور مع المس���تثمر المعیَّ و 3

 اإلرسالیات المغلقة التي یرسلھا بانتظام".بشأن المسار الذي تتّبعھ 
 

 نجاح عالیة ومن السھل إدارتھ على صعید المحاسبة.فرص بالعبور المغلق  یحظىوقد 
 

ات إرس�����الیة مغلقة ویتعذّر على المص�����در إدارة نقلھا بفعالیة یلعبور المغلق عندما تتطلّب الكمّ ویتّم اللجوء إلى ا
 طوال الرحلة إلى المقصد.

 
 النقل بوسائل بحریة. تمّ نیة جّد سائدة عندما یالتقوھذه 

 
. 2012ینایر  1فیما یخّص النقل والعبور، وذلك اعتبارا من  النظامتغییرات كبیرة أدخلت على ویش������ار إلى أّن 

. والھ��دف من ھ��ذه من النظ��ام 227-17و 226-17و 133-17و 132-17المواد وتظھر ھ��ذه التغییرات في 
 لى مزید من التخطیط بین المستثمرین البریدیین وشركات الطیران.التعدیالت ھو الحّث ع

 
عندما تدیر شركة طیران ما الرحلة فعلیا، لكّن شركة طیران أخرى تدرج الرحلة عینھا في جداول رّكابھا مع استخدام رمزھا یطّبق مفھوم تشارك الرمز  7

 الخاص ورقم رحلتھا
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المس��تثمر في بلد التي یعتزم ي الس��ابق في حالة العبور المغلق ذكر الرحلة وكان المس��تثمر في المص��در مخّوال ف
تسمح بالقیام  وقوائم التسلیم. ولم تعد األنظمة المعّدلة األوعیة لصائقفي  اعتمادھا الستكمال توجیھ البرید العبور
 بذلك.

 
وقد اعتمدت ھذه التعدیالت من قبل مجلس االس�������تثمار البریدي بعد مش�������اورات مكثّفة مع اتحاد النقل الجّوي 

 الدولي.
 
  8العبور المكشوف (العبور المفتوح) 5-5
 

 ات إرسالیة مغلقة.یر المكشوف عندما ال تستدعي الكمّ یستخدم العبو
 

(أكیاس  أوعیةویقضي العبور المكشوف بإدماج بعائث (رسائل محزومة أو طرود) موّجھة إلى بلد المقصد في 
عادیة) مرس���لة إلى مس���تثمر معیّن ھو طرف ثالث (في مرحلة العبور). فیقوم ھذا األخیر بدمج البرید المرس���ل 

 الخاصة مع البرید الصادر عنھ. أوعیتھبالعبور المكشوف في 
 

مقتطفات اآلتیة من نظام برید الرسائل ونظام الطرود البریدیة أھمیّة إجراء مشاورات بین المستثمرین وتظھر ال
والعبور بش������أن ترتیبات العبور المكش������وف. وكما ھي الحال في العبور المغلق، إّن بعض  رفي بلدان المص������د

 المستثمرین المعیّنین ھم أفضل من غیرھم في ھذا المجال.
 

نجاح عالیة. ومن الس��ھل أیض��ا إدارتھ على  فرصبالعبور المكش��وف  یحظىوإذا جرى التعاون وفق األص��ول، 
 صعید المحاسبة.

 
 117-17"المادة 

 العبور المكشوف
 
یجب قصر إرسال البعائث المكشوفة إلى مستثمر معیّن وسیط قصرا تاما على الحاالت التي ال  -1

ستخدام اإلرسال بالمكشوف إلى بلدان المقصد  یبّرر فیھا تكوین إرسالیات مغلقة لبلد المقصد. وال یجب ا
كیلوغرامات لكّل إرس����الیة ولكّل یوم (عندما تتّم عّدة إرس����الیات في  3التي یتجاوز متوس����ط وزن بعائثھا 
 .M الیوم) وال یجب استخدامھ لألكیاس

 

لیجب على المس���تثمر المعیَّن  -3 أن یس���تطلع مس���بقا رأي المس���تثمرین المعیَّنین الوس���طاء  المرس���ِ
ویخطر المستثمر  ا إذا كان یستطیع توجیھ بعائثھ المكشوفة إلى المقاصد المعنیة عن طریقھم.ـ�������لمعرفة م
المس������تثمرین المعیَّنین المعنیین بالتاریخ الذي س������تبدأ فیھ عملیة توجیھ البعائث بالعبور  المرس������لالمعیَّن 

وإذا لم تُس���جل أي بعائث  یقدم في اآلن ذاتھ األحجام الس���نویة المقّدرة لكل مقص���د نھائي.المكش���وف وأن 
بالعبور المكش���وف في فترة إحص���ائیة ما (مایو "أیار" أو أكتوبر "تش���رین األول") ولم یُص���در المس���تثمر 

ثانیة ما لم یتفق المعیَّن الوس���یط من ثَم أي كش���ف حس���اب، فیتعیَّن إخطار المس���تثمرین المعیَّنین المعنیین 
ویجب أن تُرس�����ل البعائث بالعبور المكش�����وف بقدر اإلمكان إلى  ھؤالء فیما بینھم ثنائیا على خالف ذلك.

 ".مستثمر معیَّن یقوم بتكوین إرسالیات للمستثمر المعیَّن في المقصد
 
 
 

 
 .)découvert transit àمصطلح العبور المكشوف بالفرنسیة ( النسخة اإلنكلیزیة من النظامتستخدم  8
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 220-17"المادة 
 طرق اإلرسال المختلفة

 
على إقامة مبادالت بالعبور المكش���وف. وینحص���ر تحدیدا یمكن للمس���تثمرین المعیّنین أن یتّفقوا  -3

ن وس����یط في الحاالت حیث ال یوجد ما یبّرر إعداد بالعبور المكش����وف إلى مس����تثمر معیّ  إرس����ال الطرود
من إقرار أحد ین إرس�������الیات مغلقة إذا اتّض�������ح أكیاس مغلقة لبلد المقص�������د. غیر أّنھ من اإلجباري تكو

 الطرود بالعبور المكشوف من شأنھا أن تعرقل عملیاتھم. أنّ  المستثمرین المعیّنین الوسطاء
 ال یمكن السماح بالعبور المكشوف إّال بالشروط التالیة: 3-1
 یعّد المستثمر المعیّن الوسیط اإلرسالیات الموّجھة إلى المستثمر المعیّن في المقصد؛ 3-1-1
وسیط على ھذه الخدمة وتاریخ بدء العمل یوافق المستثمر المعیّن المصدر والمستثمر المعیّن ال 3-1-2

 ما وخطیا أو بالبرید اإللكتروني."بھا مقدّ 
 
تس��مح باالمتثال  في العبور المكش��وف. ومن الوس��ائل التي M ، ال تس��تخدم أكیاس117-17المادة كما ذكر في و

 إرسالیات مغلقة ال غیر.للبلدان التي ترسل إلیھا  M تقدیم المستثمرین المعیّنین منتج أكیاسلھذه القاعدة 
 

 بعائث مغلقة تضاف إلى البرید 5-6
 

یُعتمد ھذا النوع من النقل (استثنائیا) عندما یضطر المستثمر المعیّن إلى توجیھ كیس صغیر جّدا من البرید تلقّاه 
) أكثر اجدّ  من المستثمر المعیّن في المصدر. وتعّد األكیاس الصغیرة جّدا (أي تلك التي تحتوي على رسائل قلیلة

 تعّرضا لألخطاء.
 

 وضع أكیاس البرید الصغیر جّدا في أحد أكیاسھ الخاصة.بوقد یقوم المستثمر المعیّن 
 

 إلیھا آخرون بتاتا. ألبعض ھذه الوسیلة، في حین ال یلجویعتمد ا
 

 نجاح عالیة في إیصال البرید إلى المقصد المطلوب. تحظى بفرصوھي 
 

 مع اإلجراءات المحاسبیة المطبّقة لھذا النوع من النقل. PREDES V2.1رسالة الوتتماشى 
 وتوّضح الرسوم البیانیة اآلتیة أنواع النقل/العبور الستة.

 
درج الرحلة ش���ركة طیران أخرى تُ  ق مفھوم تش���ارك الرمز عندما تدیر ش���ركة طیران ما الرحلة فعلیا، لكنَّ طبَّ یُ 

 لخاص ورقم رحلتھا.عینھا في جداول رّكابھا مع استخدام رمزھا ا
 

 )transit à découvertة مصطلح العبور المكشوف بالفرنسیة (لیزیكنتستخدم األنظمة اإل
 
 



- 29 - 
 

 

 رسوم بیانیة عن النقل والعبور 5-7
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 في الخطوط الجّویة عینھا -النقل المباشر من طائرة إلى أخرى 
 

یتّم اللجوء إلى شركة الطیران "باء" في ھذا المثل لنقل البرید من المصدر إلى المطار 
ذ عملی��ة النق��ل من ط��ائرة إلى أخرى ثّم من ھ��ذا المط��ار إلى المط��ار في  حی��ث تنف��ّ

رید أرضا في عملیة النقل من طائرة المقصد. ویشارك معالج واحد ال غیر لمعالجة الب
 إلى أخرى.

 
وتزّود ش������ركة الطیران بالمعلومات الض������روریّة للبدء بالتخطیط لتحمیل الطائرة من 

 مطار النقل إلى مطار المقصد قبل بكثیر من أن تصل الطائرة إلى مطار النقل.
 
 تكون كبیرة. ھذا النوع من العملیات فرص نجاحو
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 في خطوط جّویة مختلفة -النقل المباشر من طائرة إلى أخرى 
 

یتّم اللجوء إلى شركة الطیران "ألف" في ھذا المثل لنقل البرید من المصدر إلى المطار الذي 
ینقل فیھ من طائرة إلى أخرى حیث تنقلھ ش�������ركة الطیران "باء" إلى المطار في المقص�������د. 

في عملیة النقل من طائرة إلى أخرى. وش������ركة ویش������ارك معالجان لمعالجة البرید أرض������ا 
الطیران "باء" غیر مخّولة البدء بتخطیط تحمیل البرید قبل أن یص�����بح البرید الواص�����ل على 
متن طائرة ش������ركة الطیران "ألف" تحت مس������ؤولیتھا، إّال في حال اعتمدت ترتیبات تعاقدیة 

المنقول من طائرة إلى أخرى وافیة تش���مل الش���ركتین "ألف" و"باء". وینبغي أن یكون للبرید 
مكان على الطائرات عینھا التي قد یس����تخدمھا المس����تثمر المعیّن في المطار حیث تنفّذ عملیة 

 النقل.
 

ومن دون عملیة تخطیط وتنس��یق ش��املة تش��ارك فیھا مؤس��س��ة البرید في المص��در وش��ركتا 
قان بدورھما مع معالجي البرید أرض���ا، تكون  جاح ھذا النوع من ن فرصالطیران اللتان تنس���ّ

 العملیات منخفضة.
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 المغلق العبور
 

من المصدر إلى وحدة  الواردةفي ھذا المثل، تؤخذ الحاویات 
البرید التابعة لمركز معالجة البرید الدولي في مطار التبدیل 

ال تؤخذ إلى مركز التبادل حیث  لكنھاحیث تش��ّكل الش��حنات. 
تشّكل اإلرسالیات. وتوضع المحتویات المرسلة من المصدر 
في الش����حنة التابعة للمس����تثمر المكلّف بمرحلة العبور، وذلك 

 ا.مھّویتھ اعادة خالل مسح معّرف
وفي حال جرى التنس�������یق والتعاون بین المس�������تثمر في بلد 

ھذا حظى ول، یبلد العبور وفق األص المصدر والمستثمر في
 عالیة للنجاح.فرص النوع من العملیات ب

ومن المزای��ا الكبیرة لھ��ذه العملی��ة ھي أنھ��ا ال تتطل��ب من 
المس���تثمر في المص���در أن یخطط للنقل ویدیره في مرحلة ما 
بع���د مط���ار النق���ل من ط���ائرة إلى أخرى، وھي التخطیط 

 واإلدارة اللذان یمثالن عملیة معقدة إلى حد ما.
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 (العبور المفتوح) العبور المكشوف
 

في ھذا المثل، تؤخذ الحاویات المرس������لة من المص������در إلى مكتب 
التبادل التابع لمركز معالجة البرید الدولي حیث تش����ّكل إرس����الیات 
مس��تثمر بلد العبور. وتُفتح حاویات المص��در ویض��اف برید العبور 

إلى المقص���د المكش���وف إلى برید المس���تثمر في بلد العبور الموّجھ 
 عینھ.

 
وفي حال جرى التشاور بین المستثمر في بلد المصدر وذلك في بلد 

عالیة  فرصھذا النوع من العملیات بحظى العبور وفق األص���ول، ی
للنجاح. ویش���ار إلى أّن ھذا التش���اور ھو ش���رط نظامي منص���وص 

 علیھ في كّل من نظام برید الرسائل ونظام الطرود البریدیة.
 

نوع من العملیات مناسبا للمستثمر في المصدر عندما ویعّد ھذا ال
 .تكون أحجام البرید المرسلة إلى المقاصد منخفضة جّدا
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في ھذا المثال، توض�������ع الحاویة (وھي كیس عادة) التي 
(كیس) یشّكلھا المستثمر تصل من المصدر داخل حاویة 

 في بلد العبور.
 
یعتم���د  العبور غیر مخطط ل���ھ ع���ادةھ���ذا النوع من و

مثل تلك التي ، لمعالجة الحاویات الصغیرة معالجة أفضل
ن طریقة النقل  تزن أقّل من كیلوغرام واحد. وقد تحس�������ّ

 ھذه من أمن الحاویات، بحسب المستثمر في بلد العبور.
 

 مغلق.العبور نوع من أنواع القع في الوا وھذا العبور ھو
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 مبادئ التسعیر والمحاسبة في عملیات النقل والعبور البریدیة -6
 
 أحكام المعاھدات 6-1
 

 نقل الجّوي:في ال ةاألخرى المعتمد النماذجوتحّدد معاھدتان دولیتان القواعد واألنظمة 
في تعریف مفھوم الحمولة.  9الدولي البریدمعاھدتا وارسو ومونتلایر في منظمة الطیران المدني ال تشمل  -

من ثّم، ال یجوز اس��تخدام البرید بحس��ب الش��روط المطبّقة للحموالت. ویعني ذلك خص��وص��ا أنّھ ینبغي أّال 
 CN 38ینقل البرید بحس��ب قائمة النقل الجّوي الص��ادرة عن اتحاد النقل الجّوي الدولي بل وفق االس��تمارة 

 العالمي. المعتمدة في االتحاد البریدي
 أّما اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي وأنظمتھ، فھي تغّطي البرید. -
 

، ینبغي أن تش����مل جمیع الحموالت بقوائم نقل جّوي، في حین أنّھ ینبغي على ص����عید النقل الجّوي إرفاق البرید لذلك
 ).CN 41أو نموذج  CN 38المنقول جّوا بقوائم التسلیم الصادرة عن االتحاد البریدي العالمي (إّما نموذج 

 
ستمارات خاصة بالبرید وأخرى خاصة بالحموالت، تعتبر مسألة تحدید إن  ستخدام ا وبغّض النظر عن حاالت ا
كانت البعیثة قابلة للنقل من اختصاصات االتحاد البریدي العالمي بالكامل. أّما مسألة تحدید ما یمكن أو ال یمكن 

 ریعیة التي تتمتّع بھا منظمة الطیران المدني الدولي.نقلھ جّوا، فھي من الصالحیات التش
 
 النقل الجّوي 6-2
 

) مھّمة جّدا CP 85و CP 84و CN 36و CN 35(من قبیل  األوعیة ئقلص���ا) وCN 38تعّد قوائم التس���لیم (من قبیل 
وأخرى بالمطارات. ارك مباب، بما فیھا أسباب مرتبطة بالجبالنسبة إلى مؤسسات البرید وشركات الطیران لعّدة أس

الموض���وعة بحس���ب معاییر االتحاد البریدي  األوعیة لص���ائقس���لیم وت ش���ركات الطیران، تفید قائمة الما یخصّ وفی
مش��حونة، األمر الذي یس��مح بتطبیق العملیات  االعالمي بأّن الس��لع المحّملة ھي س��لع بریدیة ولیس��ت حمولة أو س��لع

 المعتمدة للبرید في شركات الطیران.
 

برم االتحاد البریدي العالمي مذّكرات تفاھم أو أقام ترتیبات أخرى مع منظمات دولیة تعنى بالنقل الجّوي وقد أ
ان المدني). وما من مذّكرة (اتحاد النقل الجّوي الدولي لش����ركات الطیران ومنظمة الطیران المدني الدولي للطیر

ف یل فیاھم ت ھذا القب تدابیر من  قل البحري. ف عاون وثیق بین ما یخّص الن ثل لت قل الطرقي تمت قل البحري والن الن
 المستثمرین المعیّنین في المصدر والمقصد، فضال عن إجراءات محاسبیة وتشغیلیة متّفق علیھا بین الطرفین.

 
تكالیف ھذه  یتحّملوالمستثمر في بلد العبور  إلى وأي المصدر نقل البرید إلى المقصد ویتولّى المستثمر المعیّن ف

عملیة. وتحّدد ھذه التكالیف عادة بموجب عقد مبرم بین المس�����تثمر في المص�����در وش�����ركة النقل. وتنطبق ھذه ال
التدابیر على النقل الجّوي والبحري والطرقي. وال یتطّرق االتحاد البریدي العالمي في اتفاقیتھ وأنظمتھ إلى ھذه 

ثمرون المعیّنون وش��ركات الطیران الس��عر تالمس�� التكالیف. لكن، في غیاب اتفاق خاص بالنقل الجّوي، قد یعتمد
)، حتّى لو كان ھذا األخیر مخّصصا للتسویات المالیة بین المستثمرین المعیّنین، BACRاألساسي للنقل الجّوي (

 من قبیل تحدید إجراءات المحاسبة في حاالت العبور المغلق وأسعار النقل الجّوي الداخلي عندما یتاح تطبیقھا.
 

لمس��تثمر في بلد المص��در أو العبور أن یؤّمن النقل إلى مطار دولي مناس��ب في بلد المقص��د في حاالت وینبغي ل
النقل الجّوي. وال یحّدد االتحاد البریدي العالمي في منش��وراتھ المطارات الدولیة التي تعّد مناس��بة لھذا النوع من 

قائمة رموز مراكز معالجة البرید الدولي. وفي العملیات. ویمكن عموما تحدید المطارات األنس��ب باالس��تناد إلى 
 حال التبست األمور، ینبغي للمستثمر في المصدر أن یستشیر نظیره في المقصد.

 
 .الخطیرة استثناء. وفي ھذه الحاالت، قد تحیل معاھدتا منظمة الطیران المدني الدولي إلى البرید تعّد القواعد المطبّقة على السلع 9
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ھو مطار دولي في كندا، لكّن ما من مكتب تبادل للمس���تثمر المعیّن  )YHZ(فعلى س���بیل المثال، مطار ھالیفاكس 
في كندا في ھذا المطار. من ثّم، یمكن االس����تنتاج أّن ھذا المطار لیس مطارا مناس����با للبرید في المقص����د، خالفا 

 التي تعتبر جمیعھا مطارات مناسبة للبرید. )YVR(وفانكوفر  )YYZ(وتورونتو  )YUL(لمطارات مونتلایر 
 

وینبغي للمس���تثمر في المص���در أن یرتّب ما یلزم من أمور كي تس���لّم ش���ركة الطیران البرید إلى المس���تثمر في 
المقص�د في موقع مناس�ب من المطار. وقد فتح عّدة مس�تثمرین وحدات برید جّوي یمكن الوص�ول إلیھا بواس�طة 

تھا آران استالم البرید من منشكة الطیمزلقة مخّصصة لھذا الغرض. وقد تقضي ھذه التدابیر أیضا بأن تتیح شر
 للمستثمر المعیّن في المقصد.

 
إلى النقل المباش��ر من طائرة إلى أخرى تكون  لنقل البرید جّوا وفي حال كان المس��تثمر المعیّن في المص��در یلجأ

الطیران (إذا ، فھو یتولّى تس��دید المدفوعات لش��ركة یة عینھا أو ملك خطوط جّویة أخرىإّما تابعة للخطوط الجوّ 
ا تملك طائرة). وفي حال كان البرید ینقل من مكانت تملك الطائرتین) أو لش�������ركتي الطیران (إذا كانت كّل منھ

في خطوط جّویة مختلفة، قد یقوم المص��در إّما بتس��دید التكالیف مباش��رة للش��ركتین أو بتغطیة  ىطائرة إلى أخر
د نفقات الثانیة. ومن المھّم جّدا أن تكون ھذه الترتیبات التكالیف لش�������ركة طیران واحدة تكلّف بدورھا بتس�������دی

، 227-17و 133-17انظر المواد ما یخّص المسائل التشغیلیة والمحاسبیة (مفّصلة بوضوح لألطراف الثالثة فی
 ).بما في ذلك التعالیق

 
 النقل البحري 6-3
 

سبة. وقد  ینطبق المبدأ عینھ شأن مرافئ الدخول المنا شیر المقصد ب ست على النقل البحري. وینبغي للمصدر أن ی
من السفن وتنقل  األكنافال تكون ھذه المرافئ ساحلیة بل تكون باألحرى محطة نقل بوسائل متعّددة حیث تفّرغ 

 إلى مرفأ داخلي عبر سكك الحدید.
 

الیف النقل البحري الض����روریّة إلتاحة البرید للمس����تثمر في وینبغي للمس����تثمر في المص����در أن یغّطي جمیع تك
المقصد في مرفأ دخول. وفي حال اضطر المستثمر في المقصد إلى تسدید بعض ھذه النفقات، فھو یسترّدھا من 

 نظیره في المصدر.
 
الكنف  حال كانالمستثمر في المقصد كلفة نقل البرید من مرفأ الدخول إلى مكتب التبادل الداخلي. وفي  یتحّملو

 الكنفإلى مكتب التبادل فیّجب علیھ أن یكفل إعادة  الكنف بكاملھ، قد ینقل المس���تثمر في المقص���د كامل الحمولة
الحمولة، تض��ع ش��ركة الش��حن عادة البرید في مس��تودع لیتّم  كان الكنف غیر كاملإلى ش��ركة الش��حن. وفي حال 

 استالمھ.
 
ض��ا غرامات التأخیر ورس��وم االس��تیداع في حال لم یس��تلم البرید خالل المس��تثمر في المقص��د أیتقع على عاتق و

 المھلة التي حّددتھا شركة الشحن بعد إبالغھ بوصولھ.
 

 تتطّرق إلى النقل البحري. من النظام 102-27ویشار في ھذا السیاق إلى أّن المادة 
 
 النقل عبر السكك الحدیدیة 6-4
 

أعد فریق النقل التابع لمجلس االس������تثمار البریدي مبادئ توجیھیة بش������أن النقل عبر الس������كك الحدیدیة. ویمكن 
ال��ت����ال��ي: ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ل��الت��ح����اد ال��ب��ری����دي ال��ع����ال��م��ي االط��الع ع��ل��ى ھ����ذا ال��مس��������ت��ن����د ع��ل��ى 

http://www.upu.int/en/activities/transport/publications.html  یدي حاد البر ندات االت عدة مس�������ت قا أو عبر 
 ج).5المستند  -2-2018 -1اللجنة  -العالمي (مستند مجلس االستثمار البریدي

http://www.upu.int/en/activities/transport/publications.html
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ظمات الدولیة نین مختلفین ومن المنوقد أعدت المبادئ التوجیھیة المذكورة فرقة عمل مؤلفة من مس�����تثمرین معیَّ 
للسكك الحدیدیة ومنظمة الجمارك العالمیة واالتحاد األوروبي ومختلف اإلدارات الجمركیة الوطنیة. واضطلعت 

 المتعلق بالنقل الذي ُعِرض على مؤتمر إسطنبول. 010فرقة العمل بمھمتھا في ضوء اقتراح العمل 
 

یستفید بھ المستثمرون المعیَّنون  قدأن تكون نموذجاً ولن تكون ھذه المبادئ التوجیھیة ملزمة بطبیعتھا، بل یمكن 
وش�������ركات الس�������كك الحدیدیة في المناطق األخرى من العالم. واالتحاد البریدي العالمي ھو عبارة عن منظمة 

 بلداً عضواً، بغض النظر عن موقعھم الجغرافي. 192حكومیة دولیة تلبي احتیاجات أعضائھا البالغ عددھم 
 

 التوجیھیة تلك مستنداً حیاً یُحدَّث عند اللزوم.وستكون المبادئ 
 
 مبادئ المحاسبة في العبور المغلق 6-5
 

تنّص أنظمة االتحاد البریدي العالمي على أّن مبادئ المحاس�����بة المطبّقة على إعادة توجیھ البرید بالعبور المغلق 
 السطحیة المرسلة بالعبور المغلق: ھي عینھا في عملیات النقل الجّویة والسطحیة، ما خال فیما یخّص الطرود

 CN 37للنقل الجّوي و CN 38في قائمة التسلیم الخاصة بھ ( األوعیةیذكر المستثمر المعیّن في بلد العبور  -
 للبرید السطحي المنقول جّوا). CN 41للنقل السطحي و

. وعند نقلھ بّرا أو )101-33(انظر المادة  عند نقل البرید جّوا، یعتمد نظام الس��عر األس��اس��ي للنقل الجّوي -
انظر المادة أیض��ا رس��وم المعالجة ( ویحدد النظامنظام. البحرا، یعتمد نظام األس��عار المنص��وص علیھ في 

27-103.( 
من االتفاقیة، یتحمل المس���تثمر المعیَّن في بلد المص���در نفقات النقل الجوي.  33من المادة  1-3طبقا للبند  -

جراء الالزم أن یتبعھ المس��تثمر المعیَّن في بلد اإلعلى أن یوض��ح في النظام  33من المادة  2وینص البند 
. وتجدر اإلش���ارة 107-33و 104-33و 103-3المص���در لدفع نفقات النقل الجوي، وال س���یما في المواد 

فاتورة بنفقات  دفع نفقات النقل الجوي لش��ركة الطیران ثم یرس��لیإلى أن المس��تثمر المعیَّن في بلد العبور 
 النقل والمعالجة إلى المستثمر المعیَّن في بلد المصدر.

 
  CP 88 قائمة الطرود الخاصة 6-6
 

طحیة المنقولة بالعبور تماش���یا مع أنظمة االتحاد البریدي العالمي، تس���تند مبادئ المحاس���بة المعتمدة للطرود الس���
في المص��در إلى نظیره في المقص��د. وھذه اإلجراءات  التي یرس��لھا المس��تثمر المعیّنCP 88 النموذج إلىالمغلق 

 تنطبق على الطرود السطحیة ال غیر ولیس على الطرود الجّویة.
 
 العبور المكشوفالعبور المفتوح/مبادئ المحاسبة في  6-7
 

 رود البریدیة بموجب أنظمة االتحادطتختلف مبادئ المحاس�����بة المطبّقة على برید الرس�����ائل عن تلك المعتمدة لل
 البریدي العالمي.

 
من أكتوبر وتس��تند إجراءات المحاس��بة المعتمدة لبرید الرس��ائل إلى إحص��اءات س��نویة تجّمع إّما في مایو أو في 

الفعلیة، في ه اإلجراءات أیضا إلى األوزان الصادرة عن االتحاد البریدي العالمي. وقد تستند ھذ CN 65 النماذج
 العبور اعتماد ھذا النھج.حال طلب المستثمر المعیّن في بلد 
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 CP 82و CP 81الجدوالن  6-8
 

سبة المعتمدة للطرود البریتند إجراءات ـ��������تس ستمارة  دیةالمحا سعر في ا المرسلة بالعبور المكشوف إلى ذكر ال
CP 87 فیذكر السعر المعتمد لكّل طرد مرسل بالعبور المكشوف في خانة محّددة من بیان الطرد .CP 87 وترد .

المخّصصتین للمستثمر المعیّن في بلد العبور. CP 82و CP 81 النموذجیناألجور المعتمدة لتحدید ھذه الكلفة في 
ھي القیم الوحیدة المباش������رة المقّدمة للتس������ویات المالیة (أي  CP 87ویش������ار إلى أّن األرقام الواردة في خانات 

بوحدات حقوق الس���حب الخاص���ة) في المس���تندات الخاص���ة باإلرس���الیات. ویكتس���ي اإلدراج اإللزامي لھذه القیم 
بوحدات حقوق السحب الخاصة في المستندات المخّصصة لإلرسالیات أھمیّة كبیرة. فھو یعني أنّھ ینبغي إدراج 

التي قد تتغیّر مّرتین والص���ادرة عن المس���تثمر في بلد العبور CP 82وCP 81 النموذجینات المجّمعة من المعلوم
ما ق األص��ول (فیفي الس��نة في نظام المص��در قبل تش��كیل إرس��الیة تتض��ّمن طرودا مرس��لة بالعبور المكش��وف وف

في المس���تندات التي  CP 82و CP 81وترد معلومات عن طریقة اس���تیفاء الجدولین یخّص معلومات المحاس���بة). 
التالي: الموقع اإللكتروني لالتحاد البریدي العالمي تحتوي على تعلیمات عن اس������تیفاء النماذج المنش������ورة على 

instructions.html-completion-form/http://www.upu.int/en/activities/parcels. 
 

ات التي ب. فكثیرة ھي الص�����عوCP 82و CP 81 النموذجینوقد یكون من الص�����عب إدارة المعلومات الواردة في 
یواجھھا المس���تثمرون في بلد العبور للحفاظ على ھذه الجداول والتي تعترض المس���تثمرین في المص���در لتوزیع 

 ذات الصلة في نظمھم). البیاناتالمعلومات وتفسیرھا (بما في ذلك إدماج 

http://www.upu.int/en/activities/parcels/form-completion-instructions.html
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 السابقة CN 68قائمة ال 6-9
 

االتحاد البریدي العالمي أو كل  في عضومعلومات عن البرید الجوي لكل بلد  على تحتويCN 68قائمة ال كانت
أو  الرسائل برید مجموعةمعلومات ذات صلة إلى  أیة ونقلت، القائمة بھذه العمل وتوقف. البلدان ھذهإقلیم تابع ل

 ).QCS( النوعیةلنقل في موقع االتحاد البریدي العالمي أو نظام مراقبة ل المخصص القسم
 

اللمحة محتوى  ھذهتصف و ،یلي فیماأساسا من ثالثة أجزاء، ترد لمحة عامة عنھا  تتألف CN 68قائمة ال وكانت
 .اآلن المعلومات فیھا توجدأضحت  التي واألماكنكل جزء 

 
 البلدان سائر لتستخدمھا، معیَّن مستثمركل بلد عضو/ل الجوي البرید عنكان یحتوي على معلومات  :ألف الجزء

برید الرسائل  مجموعةفي  اآلنذات الصلة من ھذا القسم  المھمة المسائل وتردالمعینین.  المستثمریناألعضاء/
 .البرید الجوي) – 39(السؤال 

 
ھذه المعلومات اآلن في قسم  وتردالنقل الجوي الداخلیة.  بأسعارعلى معلومات تتعلق  یحتوي كان: باء الجزء
 ).ةالنقل الجوي الداخلی وأسعاراألساسي  السعرموقع االتحاد البریدي العالمي ( علىالنقل 

 
 الستخدامھاالبرید الجوي التي یرسلھا ویستلمھا كل مستثمر معیَّن،  إرسالیاتقوائم  على یحتوي كان :جیم الجزء

كأداة تتیح للمستثمر المعیَّن في بلد المصدر  CN 68ألغراض التخطیط للعبور. وقد أعدت سلسلة قوائم اإلرسالیات 
لالطالع على قائمة اإلرسالیات الموجھة  النوعیةعن البرید في نظام مراقبة  PREDESالرسائل  بیاناتاستخدام 

 .أصنافھ من الزملكل فئة الزمة من فئات البرید وكل صنف  –لكل مستثمر معیَّن 
 
 دلیل العبور 6-10
 

بور  ع ل لی����ل ا ّمن د ميیتض�������� ل لع����ا بری����دي ا ل لالتح����اد ا تروني  ك موقع اإلل ل على ا منش��������ور  ل لي:  ا لت����ا ا
cycle.html-2021–charges/2018-transit-and-dues-www.upu.int/en/activities/terminal،  عن معلوم����ات

 األسعار الخاصة بكّل بلد لتكالیف عبور برید الرسائل.
 
 السعر األساسي للنقل الجّوي 6-11
 

یستخدم السعر األساسي للنقل الجّوي عند إعادة توجیھ البرید جّوا بین المستثمرین المعیّنین. ومن الممكن تطبیقھ 
 عند إعادة توجیھ ما یأتي جّوا:

 المغلق؛المستلمة بالعبور  األوعیة -
 المستلمة الموّجھة خطأ؛ األوعیة -
 البعائث المستلمة بالعبور المكشوف؛ -
 البعائث المستلمة كبعائث مرسلة خطأ. -

 
ولیس الس���عر األس���اس���ي للنقل الجّوي الس���عر المعتمد للنقل بین المس���تثمر المعیّن وش���ركة الطیران، إذ أنّھ یتّم 

 .تعاقدیةن ھذه األسعار العقد. وال یتّم عادة اإلفصاح ع التفاوض على ھذا األخیر ویتّفق علیھ بموجب
 

ش���ركة الطیران على اس���تخدام الس���عر األس���اس���ي للنقل الجّوي عندما ال تكون  علكّن المس���تثمر المعیّن قد یتّفق م
 حاالت خاصة واردة في العقود المبرمة بینھما.

 

http://www.upu.int/en/activities/terminal-dues-and-transit-charges/2018%E2%80%932021-cycle.html
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الجّوي، باالس��تناد إلى إحص��اءات تكالیف ش��ركات ویتولّى مجلس االس��تثمار البریدي تحدید الس��عر األس��اس��ي للنقل 
 ).101-33الطیران الصادرة عن منظمة الطیران المدني الدولي وبموجب معادلة حسابیة محّددة (مذكورة في المادة 

 
 :)1995(في عام  وقد قّرر أیضا مجلس االستثمار البریدي ما یأتي

 ، ال یغیّر السعر األساسي للنقل الجّوي.٪3عن إذا أّدى تطبیق المعادلة إلى تغییر یوازي أو یقّل  -
(إما ارتفاعا أو انخفاض��ا)، یكیّف الس��عر األس��اس��ي  ٪5إذا أّدى تطبیق المعادلة إلى تغییر بنس��بة تتّخطى  -

 .٪5للنقل الجّوي بنسبة أقصاھا 
 

 .٪5ساسي للنقل الجّوي األقصوى للتغییر السنوي في السعر وبغّض النظر عن المعادلة المعتمدة، ال تتخطّى النسبة ال
 

ل البل��دان األعض��������اء في االتح��اد البری��دي الع��المي أو  ال��دولي بتطبیق المع��ادل��ة من دون بویكلّف المكت�� ت��دخ��ّ
 .إلى تقدیم أّي معلومات في ھذا الشأن ونن المعیّنوالمستثمرال یحتاج و 10نین.المستثمرین المعیّ 

 
سیاق إلى أّن اال سعر األساسي للنقل الجّوي قد یؤثّر وال بّد من اإلشارة في ھذا ال سنوي لل رتفاع أو االنخفاض ال

تأثیرا غیر مباش��ر على المس��تثمرین المعیّنین وش��ركات الطیران، عندما یؤّدي تغییر النس��بة المئویة في الس��عر 
 .تعاقديمئویة للسعر الفي النسبة ال اثلالعقود المبرمة، إلى تغییر مم األساسي للنقل الجّوي، بمقتضى

 
 سعر األساسي للنقل الجّوي.من ال ٪30ة، فتنّص األنظمة على نسبة ما یخّص نقل األكیاس الفارغأّما فی

 
وما من س����عر أس����اس����ي للنقل الجّوي یعتمد للبرید الس����طحي المنقول جّوا. وإذا أعید توجیھ البرید على أنّھ برید 

ي على البرید ذي األولویة والبرید الس��طحي س��طحي منقول جّوا، یطبَّق الس��عر األس��اس��ي للنقل الجّوي بالتس��او
 المنقول جّوا، إّال في حال عقد المستثمرون المعیّنون اتفاقات ثنائیة في ھذا الخصوص.

 
 ةقاعد المنش��ور على( )9المس��تند  -1-2018 -1اللجنة  -مجلس االس��تثمار البریدي(ویمكن االس��تعانة بالمس��تند 

مس���تندات االتحاد البریدي العالمي) لتوض���یح عملیة تكییف س���عر أس���اس���ي جدید للنقل الجّوي. وفي ھذه الحالة، 
من ألف وحدة حقوق سحب  0,539بقیمة  2019لعام  اأساسی اسعر 2018اعتمد مجلس االستثمار البریدي لعام 
 خاصة للكیلوغرام والكیلومتر الواحد.

 
عملیة تعمیم س����عر أس����اس����ي جدید للنقل  2018عام في الص����ادر عن المكتب الدولي  60رقم ر المنش����ور ظھِ ویُ 

سابق سعر ال شور أّن ال من ألف وحدة  0,567ن اك الجّوي على أعضاء االتحاد البریدي العالمي. ویتبیّن من المن
 حقوق سحب خاصة للكیلوغرام والكیلومتر الواحد.

 
الواحد یساوي ألف كیلوغرام،  أّن الطنّ  نظرا إلىالطّن والكیلومتر. وّوي بد عادة السعر األساسي للنقل الجحدَّ ویُ 

 والكیلومتر الواحد. وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للطنّ  0,539ھو  2019فإّن السعر األساسي لعام 
 
 المسافة المعتمدة للبرید الجّوي 6-12
 

كلفة الكیلوغرام (أو الطّن) تمن الض����رورّي تحدید المس����افة عند تطبیق الس����عر األس����اس����ي للنقل الجّوي لتحدید 
الموقع اإللكتروني لالتحاد البریدي یقّدم در إلى المطار في المقصد. والواحد للبرید المنقول من المطار في المص

 .)www.upu.int/en/activities/transport/publications.html(العالمي قائمة بالمسافات المعتمدة للبرید الجّوي 

 
دلة خالل دورات مجلس االستثمار یمكن للبلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي و/أو المستثمرین المعیّنین مراجعة النھج الذي یعتمده المكتب الدولي لتطبیق المعا 10

 البریدي

http://www.upu.int/en/activities/transport/publications.html
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في  ةمس����افة الدائرة الكبرى المعتمد منھجیةإلى وتحّدد المس����افات المعتمدة للبرید الجّوي بین نقطتین باالس����تناد 
لتغطیة مراحل الوقوف خالل الرحلة. وتجبر ھذه المسافات  ٪2.5ي یزاد إلیھا ما یعادل اتحاد النقل الجّوي الدول

 إلى أقرب عدد مئوي عندما یساوي أو یتخّطى الرقمان األخیران الخمسین.
 
 النقل الجّوي الداخلي 6-13
 

المقص����د من نظیره في  یقوم مبدأ النقل الجّوي الداخلي على مفھوم أّن األجر الذي یتقاض����اه المس����تثمر المعیّن في
یة لبرید الرس������ائل أو نفقات ختامیة من جھة وحص������ص بّریة للطرود البریدیة الواردة أو مالمص������در (نفقات ختا

طبق ھذه نقل الجّوي داخل بلد المقص��د. وتنحص��ص بّریة للبرید الوارد من جھة أخرى) غیر كافیة لتغطیة تكلفة ال
عة وتضطر إلى اللجوء إلى النقل الجّوي لجزء من ساشاحات جغرافیة ان التي تتمتّع بمسخصوصا على البلد الحال

 المدینة عینھا التي یقع فیھا مكتب تبادل البرید الوارد. رسائلھا البریدیة ذات األولویة المودعة بالبرید في
 

 ارد.والجّوي لجزء من بریدھا الدولي المن ثّم، تلجأ ھذه البلدان إلى النقل 
 

 الداخلي أكثر استخداما في السابق عندما كانت أسعار النفقات الختامیة ثابتة.وكان النقل الجّوي 
 

ي في كّل بلد. بجزء منھ إلى س����عر الرس����الة المحل وقد تطّور نظام النفقات الختامیة إلى نظام مس����تھدف یس����تند
الموّحد) إلى النظام  وینتقل عدد من البلدان كّل س�������نة من النظام االنتقالي للنفقات الختامیة (القائم على الس�������عر

 منھ على السعر الداخلي). ءالمستھدف (القائم بجز
 

 ویظھر الجدول اآلتي الحاالت التي یكون أو ال یكون فیھا المقصد مؤّھال لنقل جّوي داخلي:
 

 المصدر في النظام االنتقالي المصدر في النظام المستھدف 

 نعم ال المقصد في النظام المستھدف
 نعم نعم النظام االنتقاليالمقصد في 

 
 من ثّم، یتبیّن أّن بلدان النظام المستھدف مؤّھلة لالنتفاع من نقل جّوي داخلي من بلدان النظام االنتقالي ال غیر.

 
أّما بالنس�������بة إلى الطرود البریدیة، فاألجرة الموازیة للنفقات الختامیة ھي الحص�������ص البّریة للبرید الوارد. وقد 

تحدید ھذه الحص�������ص لكّل بلد وأّدى ھذا التغیّر إلى إلغاء النقل الجّوي الداخلي. وقد تعتمد البلدان تغیّرت عملیة 
 ة مختلفة للطرود في حال كانت لھا أولویة أم ال.للتعویض عن كلفة النقل الجّوي داخل بلد المقصد حصصا بریّ 

 
على حّد س���واء، بات اعتماد النقل الجّوي  ومن ّجراء ھذه التغییرات في نظم األجور للرس���ائل والطرود البریدیة

الداخلي للتعویض عن النقل الجّوي داخل بلد المقصد یقتصر على برید الرسائل ذات األولویة المستلمة من بلدان 
 ال تزال في النظام االنتقالي للنفقات الختامیة.

 
حیل معاھدتا منظمة الطیران المدني قد تُ  قة على الس����لع الخطیرة اس����تثناء. وفي ھذه الحاالت،القواعد المطبَّ  عدُّ تُ 

 الدولي إلى البرید.
 

یمكن للبلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي و/أو المستثمرین المعیّنین مراجعة النھج الذي یعتمده المكتب 
 الدولي لتطبیق المعادلة خالل دورات مجلس االستثمار البریدي.
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معتمدة للنقل الجّوي الداخلي. وتقوم ھذه األخیرة على المبدأ القاض������ي بأنّھ ینبغي المعادلة ال 101-33وتحّدد المادة 
للمص��در أن یعّوض للمقص��د عن تكلفة (دلتا) اس��تخدام النقل الجّوي بدال من النقل الس��طحي. لكن ال بّد من االنتباه 

النقل الجّوي المستخدم لتحدید النقل  الكیلوغرام الواحد الحالي في -في ھذا السیاق إلى أّن الحّد األقصى لسعر الطنّ 
الجّوي الداخلي مقیّد بالس��عر األس��اس��ي للنقل الجّوي الذي یحّدده مجلس االس��تثمار البریدي س��نویا. من ثّم، إذا كان 

الكیلوغرام الواحد في البلد أقّل من الس��عر األس��اس��ي للنقل الجّوي، یعتمد األّول.  -س��عر النقل الجّوي الداخلي للطنّ 
 المقابل، إذا كان السعر الداخلي أعلى من السعر األساسي، یعتمد ھذا األخیر.وفي 

 
الكیلوغرام الواحد الذي ینبغي للمص�������در أن  -ویكمن الھدف األّول من المعادلة في تحدید الس�������عر الفعلي للطنّ 

(األص��غر من الس��عر األس��اس��ي  =یعّوض عنھ للمقص��د. ویحس��ب الس��عر الفعلي على النحو اآلتي: الس��عر الفعلي
 سعر النقل السطحي الداخلي. -للنقل الجّوي أو سعر النقل الداخلي الحالي) 

 
 ثّم یحسب سعر النقل الجّوي الداخلي على النحو اآلتي:

 .ح للمسافة)ل المرجَّ (المعدَّ  Xالكیلوغرام الواحد)  -علي للطن = (السعر الف النقل الجّوي الداخلي
 

 المستثمر المعیّن في المقصد للنقل الجّوي الداخلي، ینبغي لھ أن یقّدم للمكتب الدولي المعلومات اآلتیة:وكي یتأّھل 
 معلومات لتحدید المعّدل المرّجح للمسافة عند نقل البرید الوارد للرسائل ذات األولویة جّوا في الداخل؛ -
 سعر النقل الجّوي الداخلي؛ -
 سعر النقل السطحي الداخلي. -

 دید المعّدل المرّجح للمسافة، تؤخذ عیّنات من البرید طوال مّدة مناسبة وتجمع النتائج وفق الجدول اآلتي:بغیة تح

المسافة  كیلوغرامات إلى من
 (بالكیلومترات)

 -ك����ی����ل����وغ����رام����ات 
 كیلومترات

مطار مكتب 
تب��ادل البری��د 

 الوارد

(توزیع محلي أو نقل إض�������افي 
 بوسائل سطحیة)

 صفر 1500
البرید (مس�������افة نقل 

 الجّوي ھي صفر)

 صفر

 200000 400 500 المطار ألف في بلد المقصد

 420000 600 700  المطار باء في بلد المقصد

 600000 500 1200  المطار جیم في بلد المقصد

 1220000  3900 المجموع 
 

الكیلومترات) إلى (مجموع  - ح للمس�����افة نس�����بة (مجموع الكیلوغراماتل المرجَّ في ھذه الحالة، یس�����اوي المعدَّ 
 كیلومترا. 312.8=  1220000/3900الكیلوغرامات) = 

 
 ویكون عادة سعر النقل الجّوي الداخلي سعرا تعاقدیا.

ل كلفة نقل متر د عادة سعر النقل السطحي الداخلي من خالل تقدیر وزن متر مكعّب من البرید وحسب معدَّ حدَّ ویُ 
 مكعّب بوسیلة سطحیة.

 
الراغبین في نشر أسعار النقل الجّوي الداخلي استیفاء الكتاب الدوري الصادر طلب من المستثمرین المعیّنین ویُ 

قائمة العن المكتب الدولي بالمعلومات المطلوبة. وكانت أس���عار النقل الجّوي الداخلي تعّمم في الس���ابق بواس���طة 
CN 68 فھي تعّمم بواس����طة منش����ور من المكتب الدولي، كما خدمات البرید الجّوي. ولم تعد الحال كذلك الیوم، ل
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بلدا كان مخّوال استخدام النقل الجّوي الداخلي في  32الذي ذكر فیھ أن  2017لعام  147یظھر في المنشور رقم 
ویمكن االطالع على مناش�یر المكتب الدولي الخاص�ة بأس�عار النقل الجوي الداخلي أیض�ا في القس�م . 2018عام 

 المخصص للنقل على موقع االتحاد البریدي العالمي. 
 
 إعادة األكیاس الفارغة 6-14
 

تعیدھا. لمؤس��س��ات البرید تحدید قیمة ألكیاس��ھا وفرض رس��وم على المقاص��د التي ال  تتیحیش��ار إلى أّن األنظمة 
وتطبّق بعض المؤسسات ھذا الحكم، في حین ال تعتمده مؤسسات أخرى. والھدف منھ ھو إظھار أھمیّة المعّدات 

 المزّودة (األكیاس في ھذه الحال) إلرسال البرید.
 

ة وتختلف مبادئ العملیات التش���غیلیة والمحاس���بیة المعتمدة إلعادة األكیاس الفارغة اختالفا نس���بیا عن تلك المطبّق
 على األكیاس األخرى.

 
 ما یأتي:وتكمن أوجھ االختالف الرئیسیة فی

 یمكن لصاحب األكیاس (أي مقصد إرسال األكیاس الفارغة) أن یحدّد المسار التوجیھي الواجب اعتماده إلعادة أكیاسھ. -
 أي قائمة التسلیم).توّجھ شركة الطیران فاتورة بالحساب إلى أصحاب األكیاس بدال من المستثمر الذي أعدّ الشحنة ( -
قد یؤّدي ھذان المبدآن إلى تحّدیات تعترض في الواقع عملیة إعادة األكیاس الفارغة. فعلى س��بیل المثال، قد ال  -

یكون لمؤس�����س�����ة البرید التي ینبغي أن تعید األكیاس الفارغة أّي عالقة عمل بش�����ركة الطیران التي اختارھا 
بالعبور المغلق إلى المقص���د من خالل مؤس���س���ة برید في بلد عبور، ال ص���احب األكیاس. وعندما ینقل البرید 

 تربط بین المصدر وشركة الطیران التي یلجأ إلیھا المستثمر في بلد العبور أّي عالقة عمل مباشرة.
 

 من ثّم، اعتمدت مؤسسات البرید منھجیة للتخفیف من التعقیدات الناجمة عن ھذه التحدیات:
البرید أكیاسا تستخدم مّرة واحدة لیست بحاجة إلى أن تعاد. لكن في حال تعذّر على صّممت بعض مؤسسات  -

 المقصد التخلّص من األكیاس بطریقة منخفضة الكلفة ومراعیة للبیئة، یمكنھ أن یعیدھا على حساب صاحبھا.
 قد شّددت بعض المؤسسات على ضرورة إعادة أكیاس البرید الجّوي بوسیلة نقل سطحیة. -
ض مؤسسات البرید لنظیراتھا بإعادة استخدام أكیاسھا إلرسال البرید إلى صاحبھا. وھي تشّجعھا تسمح بع -

 على القیام بذلك.
تش��ارك بعض مؤس��س��ات البرید في ترتیبات متعّددة األطراف لجمع األكیاس تس��تخدم في إطارھا أكیاس��ا  -

 مشتركة تحت إشراف المؤسسة الدولیة للبرید.
را مس��تداما تحّدیا تواجھھ باس��تمرار مؤس��س��ات برید كثیرة. وغالبا ما تطلب مؤس��س��ات یعّد توفیر األكیاس توفی -

 البرید من المكتب الدولي إصدار مناشیر للمطالبة بإعادة األكیاس ال سیّما عند اقتراب مواسم الذروة.
 

 :تراعیھایمكن لمؤسسات البرید  ضلى التيالفُ ممارسات بعض الوفیما یأتي 
مؤس����س����ات البرید في المص����در على أن یُعرف بوض����وح أن أكیاس����ھا ھي تابعة لھا. ینبغي أن تحرص  -

 فاالكتفاء برمز من دون ذكر اسم البلد على الكیس قد یصعّب عملیة التعّرف على صاحب األكیاس.
 ینبغي أّال توفّر مؤسسات البرید في المصدر والمقصد أّي جھد الستخدام األكیاس في االتّجاھین. -
ت البرید في المص�����در أن تراجع وتحّدث بانتظام معلوماتھا الخاص�����ة بإعادة األكیاس. ینبغي لمؤس�����س�����ا -

 أن تقوم بذلك مّرتین في السنة.یوصى و
ینبغي أن تضمن مؤسسات البرید في المقصد بانتظام أن تكون وتیرة إرسال األكیاس الفارغة إلى البلدان  -

 ھا أصحابھا لفترات طویلة.جمیعھا مالئمة بحیث ال تخّزن األكیاس التي یحتاج إلی
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ینبغي لمؤس��س��ات البرید في المقص��د التي تعید األكیاس أن تض��من توثیق إرس��الیات األكیاس الفارغة في  -
المعتمدة لبرید الرس����ائل والطرود البریدیة  PREDESرس����ائل الوكما ھي الحال مع .PREDESرس����ائل ال

 ما یخّص األكیاس الفارغة.للمقصد فیھذه األخیرة جّد مفیدة والبرید العاجل الدولي، قد تكون 
اال من حی��ث الكلف��ة اتف��اق الطرفین على إع��ادة ع��ادةً  نظرا إلى أّن األكی��اس خفیف��ة الوزن - ، ق��د یكون فع��ّ

 األكیاس الفارغة في إرسالیة بریدیة. ویمكن إعفاء األكیاس الفارغة المرسلة من النفقات الختامیة.
 

 العریض على سبیل اإلحالة: بالبنطمن األنظمة مع الفقرات الرئیسیة  التعالیقوفیما یأتي، نصوص 
 

 رغة اإعادة األوعیة الف 17-144-4"
 

 العملیة الطرائق علىلجنة االتص�������ال بین االتحاد الدولي للنقل الجوي واالتحاد البریدي العالمي  وافقت
 .یلي فیما المعروضة

. ویمكنھ المعیَّن المالك لألكیاس بحریة اختیار خط الس��یر والناقل إلعادة األكیاس المس��تثمرتمتع ی ‘1’
تقدیم إیض����احات تتعلق، على س����بیل المثال، بالمواعید وكذا بوتیرة اإلرس����الیات والمنش����أة المكلفة 

عمل على إبرام اتفاقات ثنائیة في یبإعادة تلك األكیاس الفارغة. ویتعین علیھ في ھذا الص�������دد أن 
وكذا  ینالمعیَّنین المرسل المستثمرینعلم بذلك یواالستثمار مع ناقل أو عدة ناقلین و التعریفاتجال م

ومن ثم، ینبغي أن تقتص�������ر التس�������ویات المالیة من حیث المبدأ على الناقلین المكلفین باإلعادة. 
 المعیَّن المالك. المستثمرالفواتیر التي یعدھا الناقل المشترك ألجل 

من  5حیث المبدأ إعادة األكیاس الفارغة إلى مكتب تبادل واحد كما نص على ذلك البند  یجب من ‘2’
معیَّن ببیان المنش���أة المذكورة في مجموعة البیانات  مس���تثمرقوم كل یمن النظام. و 144-17المادة 

 .يالرسمیة لالتحاد البریدي العالم
طرائق إعادة األكیاس  المعیَّنین س��تثمرینالممن الش��ركات الجویة و كلناقش یمن المرغوب فیھ أن  ‘3’

 بقدر اإلمكان. وھانسقیالفارغة و
بالجو،  تھامن اآلن فصاعدا نفقات إعاد سیتحملالمعیَّن المالك لألكیاس الفارغة  المستثمرنظرا ألن  ‘4’

فإنھ یتعین على الش�������ركة أن تقبل االض�������طالع بالمس�������ؤولیة في حالة فقد األكیاس. ویجب تقدیم 
 بھذا المعنى في االتفاقات الثنائیة. إیضاحات

، بخص���وص CN 47المعیَّن المالك لألوعیة" في قائمة التس���لیم  المس���تثمرلقد أنش���ئت خانة جدیدة " ‘5’
عید األوعیة ببیان اس�����م ی الذيالمعیَّن (غیر المالك)  المس�����تثمرقوم یإرس�����الیات األوعیة الفارغة. ف

المعیَّن المالك وتقوم الش�������ركات الجویة المش�������تركة في النقل بإعداد فاتورة تبعا لذلك  المس�������تثمر
 المعیَّن المالك. المستثمروإرسالھا إلى 

. ویجب أن CN 47ترسل األكیاس المعادة بالجو دوما في إرسالیات منفصلة مصحوبة فقط بالنموذج  ‘6’
 المعیَّن المعني. المستثمرالجویة و یكون اتباع أي إجراء آخر موضوع اتفاق بین الشركات

لألكیاس الفارغة مع بیان تواریخ  ینالمعیَّنین المالك المس������تثمرینیرس������ل الناقلون الفاتورة إلى  ‘7’
التي تحیل إلیھا كل فاتورة بحیث  CN 47المعیَّن مص����در القوائم  المس����تثمروأرقام اإلرس����الیات و

 .ممعداتھ واحسبیأن  ینالمعیَّنین المالك للمستثمرینیتسنى 
في حالة عدم وجود اتفاق ثنائي مس�����بق وعندما تعالج األكیاس الفارغة وتنقل إلى نقطة العبور من قبل ش�����ركة  ‘8’

، یرس��ل المرس��ل المعیَّن المس��تثمرالتي أعدھا  CN 47جویة لم یبرم عقد معھا وفقا للتعلیمات الواردة في القائمة 
 المعیَّن المالك. بالمستثمرفة المعتادة، إلى الناقل الخاص یللتعرالناقل غیر المتعاقد فاتورة، وفقا 

 المس��تثمرطالب یبأن  المس��تثمر العبور في العملیة، یرخص لھذل المعیَّن المس��تثمرش��ترك یعندما  ‘9’
لعبور ل المعیَّن المس�������تثمرعد یالمعیَّن المالك بدفع نفقات معالجة إرس�������الیات األكیاس الفارغة. و

 .CN 47على أساس البیانات الواردة في قائمة التسلیم  CN 56و CN 55 ینالكشف
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على النقل الجوي لألكیاس الفارغة على أقص���ى  المطبقةفة یمن النظام، تقابل التعر 101-33للمادة  ووفقا
 معمن النظام،  135-17تطبق المادة وق على نقل البرید الجوي. ٪ من الس��عر األس��اس��ي المطبَّ 30تقدیر 
 التعدیالت الالزمة. إجراءمع  CN 47لى القوائم ع تعدیلھ، یلزم ما تعدیل

 
 األكیاس الفارغة المعادة بالطریق السطحي

 :ةالتالی اتاإلجراء تُطبقولفوترة نفقات العبور البحریة والبریة الخاصة بإرسالیات األوعیة الفارغة، 
المعیَّن "باء"  المس�������تثمر" ولف"أ المعیَّن المس�������تثمرإعادة األوعیة الفارغة بالطریق المباش�������ر بین  -

 المعیَّن المس����تثمر" نفقات العبور على لف"أ المعیَّن المس����تثمرفوتر ی(ص����احب األوعیة): ینبغي أن 
 منمن نظام برید الرسائل بالنسبة إلى المسافة  208العبور المبینة في المادة  نفقاتإلى  استنادا"باء" 

 "باء"؛ إلى"ألف" 
" (ص������احب األوعیة) یم"ج المعیَّن المس������تثمر" إلى لف"أ المعیَّن المس������تثمرالفارغة من  األوعیةإعادة  -

 ":اءلعبور "بل المعیَّن المستثمربواسطة 
" إلى "باء" على لف" نفقات العبور التي تخص النقل من "ألفأن یفوتر المستثمر المعیَّن "أ ینبغي •

نظام بالنس���بة المن  103-27نة في المادة المبیَّ  " اس���تنادا إلى نفقات العبوریمالمس���تثمر المعیَّن "ج
 " إلى "باء"،لفإلى المسافة من "أ

ینبغي أن یفوتر المس��تثمر المعیَّن "باء" نفقات العبور التي تخص النقل من "باء" إلى "جیم" على المس��تثمر المعیَّن 
 لنسبة إلى المسافة من "باء" إلى "جیم".من النظام با 103-27"جیم" استنادا إلى نفقات العبور المبیَّنة في المادة 

 
 
 النماذج والرسائل في االتحاد البریدي العالمي  -7
 
 األوعیة لصائق  7-1
 

ما یخّص نوعیة الخدمة. دي العالمي فیالبریدیة أھّم نموذج مفرد على األرجح لالتحاد البریاألوعیة تعّد لص�����ائق 
األھمیّة بالنسبة إلى مؤسسات البرید وجھات النقل مثل شركات وتعتبر المعلومات الواردة في اللصیقة في غایة 

 الطیران على حّد سواء.
 

 والمیزة المھّمة األخرى في اللصیقة ھي طابعھا المستدام، أي قدرتھا على تحّمل مشقّات النقل.
 

 أرقام نماذج اللصائق
 

سب الصنف البریدي ووسیلة النقل على بمقتضى أنظمة االتحاد البریدي العالمي، تحّدد أرقام نماذج اللصائق بح
 النحو اآلتي: 

 البرید السطحي البرید السطحي المنقول جّوا البرید الجّوي 
 CN 35 CN 36 CN 34 برید الرسائل

 CP 84 CP 85 CP 83 الطرود البریدیة 
 ال ینطبق ینطبق ال الدولي العاجل للبرید CN 35 البرید العاجل الدولي

 
إلى نظام التص�����نیف القائم على س�����رعة معالجة البعائث  یلجؤونتختلف منھجیة بعض المس�����تثمرین المعیّنین الذین 

األوعیة ) اختالفا بس������یطا عن المنھجیة المذكورة في الجدول. فھم یعتمدون أرقاما لنماذج لص������ائق 101-17(المادة 
ھ بوسیلة سطحیة، عبر الطرقات أّن البرید ذا األولویة الموجَّ باالستناد إلى األولویة بدال من وسیلة النقل. والفرق ھو 

 .CP 83و CN 34بدال من  CP 84و CN 35مثال في البلدان القریبة جّدا جغرافیا من بعضھا، یحمل رقمي النماذج 
 



- 46 - 
 

 ألوان اللصائق 
 

 .األوعیةیعتبر تنویع األلوان من العناصر المھّمة في لصائق 
 

 استخداما ھي:واأللوان األكثر 
 ؛أصفر أمغر للطرود البریدیة -
 ؛أزرق/برتقالي مقلّم للبرید العاجل الدولي -
 ؛أخضر لألكیاس الفارغة -
 ؛أبیض وأزرق وأحمر لبرید الرسائل العادیة -
 .بنفسجي وأحمر لبرید الرسائل بالجملة -
 

یرجع تفض��یل اس��تخدام األبیض على األزرق أو العكس للص��ائق برید الرس��ائل العادیة إلى نظام التص��نیف الذي 
د إلى سرعة معالجة البعائث أو ذلك النظام المستنِ  -بعنوان الخدمات األساسیة 101-17یعتمده المصدر (المادة 

األبیض للبرید ذي األولیة (بما فیھ البرید بھ ھو  والموص������يالمس������تند إلى محتواھا). واللون األكثر اس������تخداما 
 المنقول بوسیلة سطحیة) واألزرق للبرید غیر ذي األولویة (بما فیھ البرید السطحي المنقول جّوا).

 
ستخدم اللون األحمر في لصائق برید الرسائل عندما تتضّمن  بعائث مسّجلة أو مصّرحة القیمة و/أو األوعیة وی

لحالة، قد تكون اللص��یقة حمراء برّمتھا أو یوض��ع علیھا وامض أحمر بس��یط. ومن . وفي ھذه ا11بیانات رس��ائل
المھّم أن یكون اللون األحمر واض������حا لمكتب التبادل في المقص������د بغیة ض������مان معالجة البعائث المس������ّجلة أو 

 .الوعاءالمصّرحة القیمة و/أو بیانات الرسائل وفق األصول عند فتح 
 

 "F"لصیقة 
 

كبیر في أقصى  "F"حرف  CP 87أو بیان الطرد  CN 32أو  CN 31تحمل اللصیقة التي تتضّمن بیان الرسالة 
یة لبیان  "Feuille de route"أو  "Feuille d'avis"الجانب األیمن یحیل إلى مص�������طلح  المس�������تخدم بالفرنس�������

الطرود البریدیة التي  یكون وعاءالرس���الة/الطرد. ویش���ار إلى أنّھ بخالف برید الرس���ائل، لیس من المطلوب أن 
طرود من رصد بیان وعاء حمراء اللون، إذ أنّھ من األسھل بكثیر رصد بیان الطرد في  CP 87-بیان التتضّمن 

 رسائل أو مطبوعات.وعاء الرسالة في 
 

 األوعیةتشكیل لصائق 
 

ویقض��ي األس��لوب األكثر اس��تخداما . األوعیةیس��تخدم المس��تثمرون المعیّنون عددا من األس��الیب لتش��كیل لص��ائق 
بإعداد لص���یقة الص���قة على لفافة ورق أبیض وإلص���اقھا من الخلف بش���ارة مثقوبة ملونة باللون المناس���ب. وبعد 

ما یخّص العلب، فقد تلصق اللصیقة ة بكیس بواسطة قفل أكیاس. أما فیإلصاق اللصیقة بالشارة، تعلّق ھذه األخیر
 مباشرة علیھا.

 
 تثمرون المعیّنون إلى نظم أكثر تطّورا للصائق تطبع مباشرة على المواد الملّونة.وقد یلجأ المس

 
 
 
 

 وذلك ألسباب أمنیة. قد یقّرر المستثمرون المعیّنون في إطار عالقاتھم الثنائیة التخلّي عن استخدام اللصائق الحمراء لصالح بدیل آخر یتّفق علیھ الطرفان، 11
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 المستثمرین المعیّنین الیوم نظما مؤتمتة لإلرسالیات تعّد فیھا اللصائق بواسطة الحواسیب. غالبیةویعتمد 
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 S47المعیار 
 

 S47یحّدد المعیار التقني 

لمؤسسات البرید المزّودة بنظم مؤتمتة ومحلّھا في اللصیقة. وال بّد  البیاناتعناصر  12
المعیاریة للتبادل  PREDESرس���الة الو الوعاءالواردة في لص���یقة  البیاناتمن اإلش���ارة إلى الرابط المباش���ر بین 

 ).M14 PREDES V2.0أو  M41 PREDES V2.1(اإلحالة إلى  للبیاناتاإللكتروني 
 

 قدر اإلمكان. S47وینبغي للمستثمرین المعیّنین أّال یوفّروا جھدا لالمتثال للمعیار 
 

. ونظرا للتنّوع الكبیر في مواص���فات اللص���ائق، من S47تس���تند إلى معیار CN 35لص���یقة الما یأتي مثل عن وفی
 المھّم اإلشارة إلى الخصوصیات.

 
 :S47بعض الخصائص الرئیسیّة لمعیار 

فالخطوط ل یكون الرمز ذو - في وس������ط اللص������یقة لیقّدم لھا حمایة  S9معیار لالمطابق ل الوعاءھویّة  معّرِ
 .أفضل

، وذلك للمصدر 108یضاف إلیھ مستثمر مركز معالجة البرید الدولي واسمھ ورمزه بحسب قائمة الرموز  -
 .والمقصد على حّد سواء

 .یضاف إلیھ نوع اإلرسالیة (فئة البرید وصنفھ الفرعي) -
 .121من قائمة الرموز  الوعاءیضاف إلیھ نوع  -
 .120یضاف إلیھ "نسق المحتویات" المطلوب للنفقات الختامیة المقّسمة بحسب النسق من قائمة الرموز  -
 .117من قائمة الرموز  الوعاءیضاف إلیھ الصنف البریدي الفرعي على مستوى  -
شھر ال غیر) تذكر وسیلة النقل المخّطط لھا (سطر واحد لكّل مرحلة)، م - ع تاریخ كّل مرحلة (الیوم من ال

 .ومع موقع المصدر ومرجع الرحلة (الرحلة الجّویة مثال) وموقع المقصد
 

 األوعیةالخاصة بلصائق  فضلىالُ  الممارسات
فمن الضرورّي ضمان إدماج  - ز  الوعاءھّویة  معّرِ في جمیع اللصائق  S9 المطابق للمعیار بخطوطالمرمَّ

 الصادرة عن جمیع مكاتب التبادل في المصدر، وذلك لألصناف البریدیة جمیعھا.

 
 تلفة التالیة ضمن عملیة الموافقة علیھا:یمكن أن تكون المعاییر التقنیة/معاییر الرسائل الخاصة باالتحاد البریدي العالمي في مرحلة من المراحل الست المخ 12

 (بند عمل) Pالوضع 
 (مشروع عمل) 0الوضع 
 )مشروع معیار َخضع لالختبار( 1الوضع 
 (معیار معتمد لدى االتحاد البریدي العالمي) 2الوضع 
 (معیار ملغٍ) Sالوضع 
 (معیار مسحوب) Wالوضع 
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ففي إطار عملیة أولى ثّم مسح  األوعیةتقوم بعض مؤسسات المصدر بإعداد لصائق  - في  الوعاءھویّة  معّرِ
تحقّق ض����مني من نوعیّة الرمز إطار عملیة أخرى إلدماج الحاویة في ش����حنة مثال. وتعّد ھذه المنھجیة بمثابة 

ذي الخطوط. وینبغي لمؤسسات المقصد التي ال تعتمدھا أن تلجأ إلى عملیات تضمن أن جمیع اللصائق التي 
صائق مشكلة تقنیة فتصدر لصائق غیر قابلة لتشكّلھا ھي قابلة للمسح، إذ أنّھ من الممكن أن تواجھ آلة طبع ال

شأنھ أ سمح الضوئي، األمر الذي من  سبّب بمشاكل كبیرة لبلدان المقصد وجھات النقل على حّد سواء. لل ن یت
 التي تصدرھا كّل آلة طبع. األوعیةویمكن على سبیل المثال للمصدر أن یمسح بانتظام لصائق 

من الضرورّي أن تراجع مؤسسات المصدر بانتظام تجھیزاتھا الخاص باللصائق لضمان استخدام ورق  -
مستدام ومضاد للمیاه والصق مناسب وحبر ال یسیل حتّى لو كان رطبا وثقب متین بما فیھ الكفایة، على 

االتحاد البریدي العالمي ھي النموذج الوحید من نماذج  األوعیةس���بیل التعداد ال الحص���ر، إذ أّن لص���ائق 
 الذي من المفترض أن یتحّمل مشقّات النقل.

 
 معاییر الرسائل 7-2
 

یة مس��������ارات  یة اآلت یان ناتتظھر الرس�������وم الب یا ئل ال ب  PRECON/RESCONو PREDES/RESDESرس��������ا
 :CARDIT/RESDITو
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 لمحة عن معاییر تبادل الرسائل 7-3
 

یوص�ى عموما باس�تخدام دوما أحدث نس�خة من رس�ائل التبادل اإللكتروني للمعطیات. ویقّدم الجدول اآلتي لمحة 
 بالنقل باللون الرمادي.عامة عن معاییر تبادل الرسائل. وقد لّونت الخانات التي تتضّمن معاییر غیر مرتبطة 

 
تب����ادل   معی����ار 

 الرسائل
 أغراض العمل  وصف عام من/إلى

M40 
EMSEVT V3 

ی����ت����ّم ت����ب����ادل����ھ ب����ی����ن 
المس�������تثمرین المعیّنین 
ال��ذین یع��الجون بع��ائ��ث 
ید  ثل بر لة للتتبّع (م قاب
لة  ئل المس�������ّج الرس��������ا
وال��ط��رود ال��ب��ری����دی����ة 
وال����ب����ری����د ال����ع����اج����ل 

 الدولي).

رس����������ال���ة لتتبّع األح���داث على 
مس�������توى البعیثة للبعائث القابلة 
للتتبّع خالل تقّدمھا في س�����لس�����لة 

 اإلمدادات.

فالمق���اب���ل ل المعی���ار ة  معّرِ ھوی��ّ
 .S10البعیثة ھو 

حدثا  25على  M40 المعیار یقوم
محّددا. وتستخدم مجموعة جزئیة 
من ھذه األحداث إلجراء قیاسات 

 تؤثّر على التسویات المالیة.

بالنس��بة التتبّع وتحدید الموقع 
إلى الزبائن والس�����ماح برؤیة 
ال��ب��ع����ائ����ث ع��ل��ى ال��م��واق��ع 
اإللكترونی���ة ب���النس�������ب���ة إلى 

 المستثمرین المعیّنین.

ن��وع��ی����ة ال��خ����دم����ة  ق��ی����اس
باعتبارھا في بعض األحیان 
عنص�������را من التس�������وی���ات 

 المالیة.

M41 PREDES 
V2.1 

من المس���تثمر المعیّن في 
المص�����در إلى نظیره في 

 المقصد.
االتح��اد یرتبط بنم��اذج 

 البریدي العالمي اآلتیة:
CN 31 وCN 32 

 لبیانات الرسائل

CP 87  لبیانات الطرود
 البریدیة

CN 33 وCN 16  للقوائم
 الخاصة

CN 34 وCN 35 
 CP 83و CN 36و
 CP 85و CP 84و

  األوعیةللصائق 

رسائل على مستویات اإلرسالیة 
والبعیث��ة تح��ّدد العالق��ة  والوع��اء

مث�ل الموقع  والوع�اءبین البعیث�ة 
فالمنطقي و ة  معّرِ ، الوع��اءھوی��ّ

(مثل وذلك للبعائث القابلة للتتبّع 
برید الرس��ائل المس��ّجلة والطرود 
 البریدیة والبرید العاجل الدولي).

رس�����������ائ����ل ال����تس�����������م����ح 
PREDES/RESDES ـب: 

 .لألوعیةالتشغیلیة  المراقبة

عنص����ر مكتب التبادل  تحلیل
إلى مكتب التبادل في س��لس��لة 

 -اإلم��دادات لنوعی��ة الخ��دم��ة
تحلیالت ش�������بكی���ة مرتبط���ة 
وتدعم أیض�����ا ھذه الرس�����ائل 

 التسویات المالیة.

M13 RESDES 
V1.1 

من مكت���ب التب���ادل في 
المقص���د إلى نظیره في 

 المصدر. 

 .الوعاءرسالة على مستوى 
 ھي رّد على RESDESالرسالة  

  PREDES الرسالة

تب����ادل في  یق����ّدم لمكت����ب ال
المص�����در تأكیدا إیجابیا على 

یتض�������ّمن  األوعی��ةمع��الج��ة 
التاریخ/الوقت، فض�������ال عن 
مواصفات أخرى على صعید 

 من جانب المقصد. الوعاء
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تب����ادل   معی����ار 
 الرسائل

 أغراض العمل  وصف عام من/إلى

M10 
PRECON 
V1.1 

من وح����دة البری����د في 
المص������در إلى نظیرتھا 

 في المقصد.

یرتبط بقوائم التس�������لیم  
المعتم����دة في االتح����اد 

 CN 37البریدي العالمي 
 .CN 41و CN 38و

رس�����الة على مس�����توى الش�����حنة 
. تح��ّدد الوع��اءوعلى مس�������توى 

 األوعی��ة PRECONالرس���������ال��ة 
ص�ة لش�حنة معیّنة (خالل  المخص�ّ

 نقلھا من المصدر إلى المقصد).

یقّدم إش���عارا مس���بقا لوحدات 
 باألوعیةالبرید في المقص�����د 

 العابرة الموّجھة إلیھا.

M12 
RESCON 
V1.1 

من وح����دة البری����د في 
المقص�������د إلى نظیرتھا 

 في المصدر.

 .األوعیةرسالة على مستوى 

ھي الرّد  RESCONالرس��������ال��ة 
 .PRECON الرسالة على

ی��ق����ّدم ل��وح����دة ال��ب��ری����د ف��ي 
المص�����در تأكیدا إیجابیا على 

یتض������ّمن  األوعیةوص������ول 
عن التاریخ/الوقت، فض�������ال 

 مواصفات أخرى.
M48 CARDIT 
V2.1 

من وح����دة البری����د في 
 ش������ركةالمص������در إلى 

 النقل.

یرتبط بقوائم التس�������لیم 
المعتم����دة في االتح����اد 

 CN 37البریدي العالمي 
 .CN 41و CN 38و

 الش�����حنةرس�����الة على مس�����توى 
. تح��ّدد الوع��اءوعلى مس�������توى 

األوعی��ة  CARDITالرس���������ال���ة 
المخّصصة للشحنة (المعّدة للنقل 
من المص���������در إلى المقص���������د) 
ألغراض خ����اص����������ة ب����الفوترة 

 وعملیات جھة النقل.

تق��ّدم لجھ��ة النق��ل معلوم��ات 
واألوعی���ة عن الش�������حن���ات 

الص����ادرة عن المس����تثمر في 
المص������در، بما فیھا وس������یلة 
النق����ل المزمع اللجوء إلیھ���ا 

 (رحلة جّویة مثال).

M49 RESDIT 
V1.1 

لى  نق����ل إ ل من جھ����ة ا
المس�������تثمر المعیّن في 
المص����در الذي أرس����ل 

 الشحنة.

ھو رّد  M49 RESDITالرس����الة 
 M48الرس�������الة جھة النقل على 

CARDIT V2.1. 

. 

یس�������مح لجھات النقل بتقدیم 
 باألوعیةمعلومات خاص�������ة 

خالل تقّدمھا في س�������لس�������لة 
 اإلمدادات.

وی��ت��ّم ع����ادة االت��ف����اق ع��ل��ى 
المعلومات المقّدمة (األحداث 
والمواقع) بین المس�������تثمر 

 وجھة النقل.المعیّن 

ویرد وص����ف لألحداث في  .الوعاءھي رس����الة أحداث على مس����توى  RESDITالرس����الة  
 . وفیما یأتي بعض األمثلة:100قائمة الرموز 

RESDIT 74 :تتولّى جھة النقل زمام التحّكم/المسؤولیة من خالل االستالم/التجمیع -ستلما 

21 RESDITع  تسلّم جھة النقل زمام التحّكم/المسؤولیة إلى المرسل إلیھ أو الوكیل -: موزَّ
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تب����ادل   معی����ار 
 الرسائل

 أغراض العمل  وصف عام من/إلى

M33 ITMATT  من المس�������تثمر المعیّن
في المص��در إلى نظیره 

 في المقصد.
رتبط بنموذجي ـ��������ـ��������ی

االتحاد البریدي العالمي 
CN 22 وCN 23. 

 رسالة على مستوى البعیثة.
 
 

ال��ھ����دف األّول ھ��و ت��وف��ی��ر 
معطیات خاص�������ة بالجمارك 
للمس����تثمر في المقص����د. وقد 

بحیث  ITMATالرس��الة أعّد 
لـ  البیاناتیش������ّكل مص������در 

"M43aCUSITM." 

 مالحظة: معیارا تبادل الرسائل اآلتیین ھما قید التطبیق في أوساط بعض المستثمرین والمنظمات الجمركیة التابعة لھم.
M43a 

CUSITM 
المس�������تثمر المعیّن من 

في المقصد إلى منظمتھ 
 الجمركیة.

یزّود الجم����ارك بمعلوم����ات  رسالة على مستوى البعیثة.
قب����ة  مرا جراء  مح ب����إ تس��������
جمركی���ة، من قبی���ل تح���دی���د 

 الرسوم أو الضرائب.
M43b 

CUSRSP 
م���ن ال���ج���م����ارك إل���ى 
المس�������تثمر المعیّن في 

 المقصد.

یّن في یق��ّدم للمس�������تثمر المع رسالة على مستوى البعیثة.
لمعلومات المس��تقاة المقص��د ا

م����ا یخّص من الجم����ارك فی
البعیثةـ بما في ذلك التخلیص 

 الجمركي للبعیثة.
M37 EVTRPT " من النادر جّدا اس����تخدام ھذا المعیار. فقد اس����توفىM40 EMSEVT V3 الحاجات التي "

 ".M37یلبّیھا "
M42 eVN  مس����تثمر معیّن یرس����ل

ق إل���ى  رة ت���ح���ق���ّ م����ذك���ّ
 معیّن آخر.مستثمر 

ی���رت���ب���ط ب���ن���م���وذج��ي  
االتحاد البریدي العالمي 

CN 43 وCP 78 

یح��ّل مح��ّل م��ذّكرات التحقّق  
 الورقیة المتبادلة.
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 المعاییر التقنیة  7-4
 
كثیرة ھي المعاییر التقنیة غیر المرتبطة بالتبادل الدولي للبرید. فالبعض منھا مرتبط مثال بتحدید حیّز التش�������فیر 
ّما المعاییر التقنیة الخاص�������ة بالتبادل الدولي  على األظرفة والبعض اآلخر بترّددات الرادیو المحّددة للھوّیة. أ

 للبرید، فھي معروضة في الجدول اآلتي:
 

 معاییر الرسائل ذات الصلة التعلیقات االسم لمعیارا
S8 ویوصى 2و 1 الوحدتینمذكوران في  اإلرسالیات البریدیة .

إلى دلیل المس����تخدم المنش����ور باللجوء 
على الموقع اإللكتروني بدال من ھذین 

 المعیارین.

PREDES  

S9 البریدیة األوعیة 

S10   بع����ائ����ث ل تعریف ا
ف -البری���دی���ة   معّرِ

 حرفا 13من 

 EMSEVT/PREDES .1 الوحدةمذكور في 

S32 في قس�����م  الوحدةمذكور الحقا في ھذه  الشحنات البریدیة
PRECON/RESCON 

PRECON/CARDIT 

S34  تس��������ج��ی����ل م��راك��ز
 معالجة البرید الدولي

  EMSEVT/PREDES .4و 2 الوحدتینمذكور في 

S47  األوعی���ةلص����������ائق 
 البریدیة

) 0( ھذا المعیار ھو حالیا في الوض�����ع
. وھو مرتبط بنس�����ق )4( من النس�����خة

ومعطیات محتویاتھا.  األوعیةلص���ائق 
وقد اعتمدت النس�������خة الحالیة منھ في 

 2015أبریل 

PREDES 
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 نماذج االتحاد البریدي العالمي ومعاییر تبادل الرسائل والمعاییر التقنیة المقابلة لھا
 

 یظھر الجدول اآلتي العالقة بین نماذج االتحاد البریدي العالمي والمعاییر المعتمدة فیھ:
 

نموذج برید الرس�������ائل في  المستوى
االتح��اد البری��دي الع��المي 

العاجل  (وما یوازیھ للبرید
  الدولي)

نموذج الطرود البریدیة 
في االتح����اد البری����دي 

 العالمي

ال�������ن�������م�������وذج 
المش����ترك لبرید 
الرسائل/الطرود 

 البریدیة

المعیار التقني 
ف��ي االت��ح����اد 
ال�����ب�����ری�����دي 

 العالمي

م��ع��ی����ار ت��ب����ادل 
الرس���ائل المعتمد 
ف�����ي االت�����ح�����اد 

 البریدي العالمي
وص�����ف 

 المادة
 إقرارات جمركیة:

 CN 22 CP 7213 23CN 14  M33 ITMATT 
     لصائق على مستوى البعیثة: بعیثة

 CN 04 للبرید المسّجل  
CN 05 للتوزیع المثبت 

CN 05bis البرید الخاضع للتتبع 
CN 06 للبرید المصّرح القیمة 

CP 73  ل��ل��ط��رود
 العادیة

CP 74  ل��ل��ط��رود
 المصّرحة القیمة

 S10 
فل ة  معّرِ ھوی��ّ

البعیث���ة (رمز 
ذو خطوط من 

 حرفا) 13

M40 EMSEVT 
 

M41 PREDES  

     نماذج على مستوى البعیثة: 
 CN 33  للبعائث المسّجلة -قائمة خاصة 

CN 16  للبعائث  -قائمة خاص��ة
 المصّرحة القیمة

 CP 87 15 ب���ی����ان
 للطرود 

   

    :الوعاءلصائق على مستوى  الوعاء
 CN 34 للبرید السطحي 

CN 35 للبرید الجّوي 
CN 36  للبری����د الس�������طحي

 المنقول جّوا

CP 83  ل����ل����ب����ری����د
 السطحي

CP 84 للبرید الجّوي 
CP 85  ل����ل����ب����ری����د

 السطحي المنقول جّوا

  S9 فل  معّرِ
 الوعاءھویّة 

S47  للص��یقة
 الوعاء

M41 PREDES 
M13 RESDES 

    نماذج على مستوى اإلرسالیة: اإلرسالیة
  CN 31بیان الرسالة 

للبرید  CN 32 بیان الرس�������الة
 بالجملة

 S8  للطرود CP 87بیان
فل ھوّیة  معّرِ

 اإلرسالیة

M41 PREDES 
M13 RESDES 

 نماذج على مستوى الشحنة: الشحنة
 CP 37 قائمة التس��لیم 

 للبرید السطحي
ق���������ائ���������م���������ة 

  CN 38التس����لیم
 للبرید الجّوي

 ق��ائم��ة التس�������لیم
CN 41  للبری����د

الس�����������ط����ح����ي 
 المنقول ّجوا

ق����������ائ����������م����������ة 
 CN 47التس�������لیم
 الفارغة لألكیاس

S32 
فل�����  م�����ع�����ّرِ

 ھویّة الشحنة

M10 PRECON 
M12 RESCON 

 
M48 CARDIT 

M49 RESDITو 
 

 
 CP 73ونموذج لصائق الطرود  CN 23ھو نموذج ربطة یتضّمن اإلقرار الجمركي  CP 72نموذج ال 13
 لبرید الرسائل. CN 22بدال من  CN 23نموذج الیمكن اختیاریا استخدام 14
 لبرید الرسائل المسّجلة من الناحیة الوظیفیة. CN 33بیان الالذي یشبھ  CP 87یدرج كّل طرد على حدة في بیان الطرود  15
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 نماذج على مستوى الشحنة: الشحنة
 CNقائمة التس��لیم   

ل�����ل�����ب�����ری�����د  37
 السطحي

 CNقائمة التس��لیم
 للبرید الجّوي  38

 ق���ائم���ة التس������لیم
CN 41  ل��ل��ب��ری����د

الس�طحي المنقول 
 ّجوا

 CNقائمة التس��لیم
ل����ألك����ی����اس  47

 الفارغة

S32 
فل�����  م�����ع�����ّرِ

 ھویّة الشحنة

M10 PRECON 
M12 RESCON 

 
M48 CARDIT 

M49 RESDITو 
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 توجیھ البرید الجّوي  -8
 
 معاییر التوزیع  8-1
 

 ینشر كّل مستثمر معاییره الخاصة بالتوزیع في ثالثة منشورات ھي:
 

 البریدي العالمي فیما یخّص برید الرسائلمختصر معاییر التوزیع في الموقع اإللكتروني لالتحاد 
Letter post delivery standards – Universal Postal Union 

 
 ملحق بالمختصر اإللكتروني للطرود البریدیة فیما یخّص الطرود البریدیةو

Parcel post compendium – Universal Postal Union 
 
فیما  www.emsog.postالدلیل التش��غیلي للبرید العاجل الدولي المتاح للمس��تخدمین المس��ّجلین من خالل الرابط و

 یخّص البرید العاجل الدولي
 

وكّل من ھذه المنش������ورات یحّدد معاییر التوزیع من الوص������ول إلى مكتب تبادل البرید الوارد إلى التس������لیم إلى 
مناطق الرموز البریدیة في البلد المقص���د. وتس���تند عادة معاییر التوزیع إلى المعاییر المحلیة وتقوم مكاتب تبادل 

 محلي).البرید الوارد مقام الوكیل بالنسبة إلى مكتب البرید (ال
 

وتحّدد المنش����ورات أیض����ا الوقت األخیر لوص����ول البرید الوارد إلى المطار (للنقل الجّوي) أو المرفأ أو مكتب 
التبادل (النقل الس���طحي)، بغیة تلقّي مس���توى الخدمة عینھا الموفّرة للبرید المحلي المودع في المص���در في الیوم 

 األخیر للوصول." أي الوقت LAT. ویعرف ھذا الوقت بـ "16عینھ
 
  فضلىالُ  أمثلة عن الممارسات 8-2
 

قد تختلف ص���عوبة توجیھ البرید إلى حّد كبیر باختالف البلدان. فبعض البلدان المعروفة بـ��������� "المحوریة" توّجھ 
رحالت مباشرة إلى عّدة بلدان في الیوم الواحد، في حین أّن بلدان أخرى تعرف بـ������� "الحقة" ال ترسل رحالت 

إّال إلى بلدان قلیلة وتعّول من ثّم على عملیات النقل من طائرة إلى أخرى أو العبور لتوفیر خدماتھا إلى مباش���رة 
 عّدة مقاصد.

 
شرة إّال لعدد قلیل جّدا من المقاصد یقتصر في بعض األحیان على بلد أو  كما ال تقّدم بعض البلدان خدماتھا المبا

 بلدین.
 التشاور مع شركات الطیران

 
س��یّان بالنس��بة إلى حجم البرید الذي قد یختلف اختالفا ش��دیدا بحس��ب البلد. وفي بعض الحاالت، من المّھم األمر 

جّدا التخطیط لس���عة الطائرة مع ش���ركة الطیران. أّما في حاالت أخرى، فال یعّد ھذا التخطیط مھّما جّدا. لكن في 
ع ش���ركة الطیران المعنیّة لض���مان اعتماد األحوال جمیعھا، ینبغي لمؤس���س���ة البرید في المص���در أن تتش���اور م

جداول زمنیة مناس�����بة ومقبولة والتأّكد إلى حّد معقول من أّن الس�����عة الالزمة للبرید س�����تكون متّوفرة على متن 
 الرحالت المخّطط لھا خالل الفترة المقّررة.

 

 
 .عادة المّدة التي یبقى خاللھا البرید في الجمارك ال تحسب 16
 

http://www.upu.int/en/activities/letter-post/delivery-standards.html
http://www.upu.int/en/activities/parcels/parcel-post-compendium.html
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 الوقت األخیر للوصول
 

للوص�������ول، مع تفادي رحالت العبور التي ال یمكن ینبغي أّال یوفّر جھد كي یص�������ل البرید قبل الوقت األخیر 
التعویل علیھا. وقد حّدد الوقت األخیر للوص��ول لتس��تخدمھ مؤس��س��ة البرید في المص��در ال غیر، وذلك ألغراض 

 التخطیط.
 

 الساعة الحّدیة 
 

اعة الحّدیة، ینبغي أّال توفّر مؤس��س��ة البرید في المص��در جھدا كي یس��لّم البرید إلى نظیرتھا في المقص��د قبل الس��
 حتّى لو وصل البرید بعد الوقت األخیر للوصول.

 
 الرحالت المباشرة 

 
ینبغي اللجوء إلى رحالت مباشرة قدر اإلمكان. وقد یكون من األفضل في بعض األحیان بحسب عوامل متعّددة 

 انتظار الیوم التالي إلرسال البرید على متن رحلة مباشرة.
 

 االتساق
 

خّطة المس�ار التوجیھي ي أّال یوفّر جھد لض�مان ترابط غمن طائرة إلى أخرى أو العبور، ینبخالل عملیات النقل 
 خالل الفترة المقّررة (مثال وفق جداول الرحالت في الصیف/الشتاء).

 
 التشاور بین المستثمرین في بلدان المصدر والعبور

 
نظیراتھا الحالیة أو المحتملة في بلدان العبور من المھّم أن تس��تش��یر مؤس��س��ات البرید في بلدان المص��در بالكامل 

 وأن تبقي أبواب الحوار الوثیق مفتوحة معھا.
 

وعندما یكون احتمال النقل المباش��ر من طائرة إلى أخرى واردا، من المھّم أن تؤّكد ش��ركة الطیران (أو ش��ركتا 
لیات النقل من طائرة إلى أخرى الطیران) على أّن رحلة العبور میّسرة على الصعید التشغیلي، خصوصا في عم

في خطوط جّویة مختلفة وأیضا عندما تكون الطائرة تابعة للخطوط عینھا، ال سیّما عندما تظھر رحالت برموز 
متش����اركة في جداول الرّكاب. كما من المھّم أیض����ا معرفة ش����ركة الطیران التي تدیر الرحلة بالفعل والتأّكد من 

 رضا.معالجة البرید أتنفیذ ترتیبات 
 

وفي بعض الحاالت، قد یبدو النقل المباش�������ر من طائرة إلى أخرى قابال للتنفیذ باالس�������تناد إلى جداول رحالت 
الرّكاب، لكن في الواقع یتعذّر تطبیقھ على البرید. وبعد المش����اورات الالزمة، قد یتبیّن أّن العبور المغلق یش����ّكل 

 من طائرة إلى أخرى. بدیال یمكن االعتماد علیھ أكثر من النقل المباشر
 

 مراقبة أوقات إغالق اإلرسالیات مقارنة بأوقات انطالق عملیة النقل المخّطط لھا
 

تغلق مكاتب التبادل في بعض األحیان اإلرس�������الیات في وقت أبكر بكثیر من ذلك المحّدد النطالق عملیة النقل، 
أن یحین وقت اإلرس�������الیة التالیة "غدا" على  بحیث یتّم إبقاء البرید الذي كان من الممكن إرس�������الھ "الیوم" إلى

 .واضحةممارسة األرجح. وقد ال یكون اإلغالق الشامل لإلرسالیات في وقت أبكر بكثیر 
 

كما أنّھ من الممكن أن تغلق مكاتب التبادل اإلرس�������الیات في وقت متأّخر ّجدا للنقل المخّطط لھ. (لكّن ھذا الخلل 
 یرصد دوما وقت حدوثھ).
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 المراقبة المنتظمة ألوقات إغالق اإلرسالیات أن تحّسن توفیر الخدمة من البدایة إلى النھایة.ومن شأن 
 

تتض���ّمن في الوقت عینھ أوقات إغالق اإلرس���الیات وأوقات مغادرة وس���ائل  PREDESرس���ائل الویش���ار إلى أّن 
 النقل المخّطط لھا.

 
 الدور االستباقي لمؤسسات البرید في المقصد 

 
یكون عادة واجب مراقبة نوعیة النقل المخّطط لھ من واجبات مؤس��س��ة البرید في المص��در. لكّن من الممكن أن 
تقوم مؤس�س�ة البرید في المقص�د بذلك، إذ أّن فش�ل الخدمة یؤثّر على االثنتین. وعندما تالحظ مؤس�س�ة البرید في 

المص���در تفش���ل دوما، ینبغي لھا أن تعلم ھذه المقص���د أّن ترتیبات عملیات النقل التي تخّطط لھا المؤس���س���ة في 
رس�����ائل التتض�����ّمن عملیة النقل المخّطط لھا، في حین تبیّن  PREDESرس�����ائل الاألخیرة بذلك. ویش�����ار إلى أن 

RESDES  في مكتب تبادل البرید الوارد. وعاءفیھ كّل عالج یالتاریخ/الوقت الذي 
 

 ھة بالعبور المغلق الموجَّ  األوعیةلصائق على لوضع ا
 

ل أّي س��جِّ ینبغي للمؤس��س��ة في المص��در عند إرس��ال البرید بالعبور المغلق إلى مؤس��س��ة البرید في بلد العبور أّال تُ 
من  3البند أو قوائم التس�������لیم، وفق ما جاء في األوعیة معلومات عن المس�������ار التوجیھي المتبقّي على لص�������ائق 

فقد یثیر ذكر ھذا النوع من المعلومات الحیرة إذ یدفع إلى الظّن أنّھ تّم التخطیط . االتفاقیةن نظام م 132-17 المادة
للنقل المباشر من طائرة إلى أخرى. ومن غیر الواقعي أن تحّدد مؤسسة البرید في المصدر المسار التوجیھي الذي 

وّجھ مبدئیا بوسیلة النقل عینھا التي ینبغي للمؤسسة في بلد العبور أن تعتمده، إذ أّن البرید المرسل بالعبور المغلق ی
 ).132-17 من المادة 4البند  انظریستخدمھا المستثمر المعیّن في بلد العبور لنقل بریده الخاص (

 
ف زالوعاء ھویّة  معّرِ  بخطوط المرمَّ

 
ففي غایة األھمیّة. و الوعاءنوعیة لصیقة  عدُّ تُ  ھو من أھّم عوامل النجاح لكّل من  بخطوطالمرمَّز  الوعاءھویّة  معّرِ

جھات النقل ومؤس���س���ات البرید في بلدان العبور والمقص���د على حّد س���واء. وینبغي أّال توفّر مؤس���س���ات البرید في 
فتتّضمن  األوعیةالمصدر جھدا لتضمن أن جمیع لصائق  الھویّة الحاویة مشموال برمز ذي خطوط، وذلك من  معّرِ

ص��در ولجمیع الفئات (للبرید ذي األولویة والبرید الس��طحي المنقول جّوا والبرید غیر ذي جمیع مكاتب التبادل في الم
 الفارغة). واألوعیةاألولویة) واألصناف البریدیة (برید الرسائل والطرود البریدیة والبرید العاجل الدولي 

 
  الخدمات اتفاقات 8-3
 

 ش����ركة بین خدمات التفاق إطارا العالمي البریدي واالتحاد الدولي الجّوي النقل اتحاد بین االتص����ال لجنة أعّدت
 على التفاوض عند النموذجي االتفاق بھذا االس���ترش���اد البرید لمؤس���س���ات ویمكن. البریدي والمس���تثمر الطیران
ال��ت����ال�ي:  ال��ع����ال��م��ي ال��ب��ری����دي ل��الت��ح����اد اإلل��ك��ت��رون��ي ال��م��وق��ع ع��ل��ى م��نش��������ور وھ��و. وإع����دادھ����ا ال��ع��ق��ود

www.upu.int/en/activities/transport/publications.html . 
 

نیُ  اإلطار ھذا أنّ  إلى ویش��ار  2018 لعام األولى دورتھ في البریدي االس��تثمار مجلس وافق وقد .باس��تمرار حس��َّ
 -ب5 المس������تند -1-2018 -1 اللجنة -البریدي االس������تثمار مجلس مس������تند( الخدمات التفاقات إطار ثأحد على

 ).1 الملحق
 

 معیَّن ومستثمر جوي نقل مؤسسة بین خدمات عقد أجل من اإلطار الستخدام إرشادیة خطوط
 

ترمي ھذه الخطوط اإلرش����ادیة إلى تقدیم معلومات إض����افیة عن أحكام االتفاق اإلطاري لمس����اعدة المس����تثمرین 
المعیَّنین على فھم تلك األحكام فھما أعمق واس�����تخدامھا اس�����تخداما أفض�����ل. ویمكن االطالع على تلك الخطوط 

 .http://www.upu.int/en/activities/transport/publications.htmlاإلرشادیة عبر الرابط التالي: 

http://www.upu.int/en/activities/transport/about-transportpublications.html
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 لمراقبة عملیة النقل  للبیاناتاستخدام التبادل اإللكتروني  -9
 

قبل اعتماد التبادل اإللكتروني للمعطیات، كانت الوس��یلة الوحیدة المتاحة للمص��در لمراقبة عنص��ر مكتب التبادل 
في اإلرسالیة لتحلیلھا  CN 44نموذج الإلى مكتب التبادل في سلسلة اإلمدادات تقضي بإدماج مذّكرة تجریبیة من 

تعاد في الوقت  CN 44عند اس�������تعادتھا. وكانت تلك العملیة عس�������یرة جّدا وفي كثیر من األحیان لم تكن نماذج 
 المطلوب.

 
فومن أھ��داف  ة  معّرِ ومجموع��ات الرس��������ائ��ل، من قبی��ل  S9المط��ابق للمعی��ار  بخطوط المرمَّز الوع��اءھوی��ّ

PREDES/RESDES وPRECON/RESCON وCARDIT/RESDIT لمؤس����س����ات البرید في المص����در  اإلتاحة
 والمقصد بمراقبة عنصر مكتب التبادل إلى مكتب التبادل في سلسلة اإلمدادات مراقبة أسھل وأعمق.

 
ھذه المراقبة على األقّل بتحدید س��الس��ل اإلرس��الیات التي تس��ّجل أداء جیّدا، في مقابل تلك التي ال تس��ّجل  تتیحو

 أداء بھذه الجودة كي تسّخر الموارد في خدمة ھذه األخیرة.
 

األحیان، یمكن اس��تنتاج الس��بب المرّجح للفش��ل من خالل تطبیق تحلیل منطقي ومعارف مس��تقاة من  غالبیةوفي 
. وینبغي تأكید ھذا الس���بب، مثال من خالل رس���الة إلكترونیة توّجھ إلى للبیاناتاألعمال على التبادل اإللكتروني 

 جھة النقل أو مؤسسة البرید الزمیلة. ثّم یجب حّل المشكلة بالطبع.
 

المركزیة التي تتیح للمس����تثمرین في المقص����د والمص����در النفاذ إلى المعلومات عینھا  البیاناتومن ش����أن قاعدة 
 والتعاون لتحس���ین نوعیة عنص���ر مكتب التبادل إلى مكتب التبادل في س���لس���لة اإلمدادات أن تؤّدي إلى تحس���ین

 ملحوظ في نوعیّة الخدمة من البدایة إلى النھایة بتكلفة إداریة منخفضة.
 

 وال بّد في ھذا السیاق من اإلشارة إلى المسائل اآلتیة:
التي یمكن اس�����تخدامھا في عملیة النقل ھي تلك المرتبطة بمس�����توى  رس�����ائل التبادل اإللكتروني للبیانات -

). ومن الممكن تتبّع كّل CN 44نموذج ال، ولیس فحس����ب بمس����توى اإلرس����الیة (كما ھي الحال مع الوعاء
 اإلرسالیة الواحدة ال تنقل دوما معا. أوعیةإرسالیة. وھذه المسألة مھّمة جّدا، إذ أّن 

تطال لیس�������ت القدرة على تحس�������ین الخدمة من البدایة إلى النھایة حكرا على البعائث القابلة للتتبّع. وھي  -
 المنتجات جمیعھا، بما فیھا المنتج األكبر حجما أي برید الرسائل العادیة غیر المسّجلة.

 من البرید بدال من عینّة صغیرة منھ. ٪100في وسع تقنیة التبادل اإللكتروني للمعطیات أن تشمل  -
ستخدام ثالث مجموعات رسائل لمراقبة نوعیة عنصر مكتب التبادل إلى مكتب التباد - سلة یمكن ا ل في سل

 .CARDIT/RESDITو PRECON/RESCONو PREDES/RESDESاإلمدادات ھي 
 
ما یخّص ش�����مولیة التغطیة والقدرة على ائل األكثر تقّدما بین الثالث فیھي الرس����� PREDES/RESDESرس�����ائل الو

اس����تخدامھا اس����تخداما مباش����را لتحس����ین النوعیّة على الفور. وكثیرة ھي مؤس����س����ات البرید التي اعتمدت رس����ائل 
PREDES/RESDES المركزیة استخداما مكثّفا لتحسین نوعیّة الخدمة. البیانات ، حتّى أّن البعض منھا یستخدم قاعدة

 ال تنتفع من قدرتھا على تحسین الخدمة. PREDES/RESDESتلك التي ترسل رسائل  غیر أّن مؤسسات عّدة من
 

معلومات إض��افیة للمس��تثمر في المص��در، ال س��یّما عندما ترس��ل ش��ركة  CARDIT/RESDITرس��ائل الوقد تقّدم 
 قد سلّمت إلى مؤسسة البرید في المقصد. األوعیةمن المقصد لإلبالغ بأّن  RESDITرسائل الالطیران 

 
رس��������ائ��ل الس�������تخ��دم الیوم ب��الق��در عین��ھ ال��ذي تس�������تخ��دم فی��ھ تُ  PRECON/RESCONرس��������ائ��ل الد ع��ُ ولم تَ 

PREDES/RESDES ُسابق إلبالغ المستثمر في بلد العبور . وھي كانت ت التي وّجھت إلیھ  باألوعیةستخدم في ال
 بالعبور المغلق.
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المركزیة ألغراض األعمال، یحتاج المس��تثمرون إلى  البیاناتالمس��ّجلة أص��ال في قاعدة  البیاناتوبغیة اس��تخدام 
واستخراجھا بنسق مفیدة وسھلة االستخدام. وفي وسع بعض المستثمرین القیام بذلك،  البیاناتاالطالع على ھذه 

 یتھم لم یصل بعد إلى ھذا المستوى.غالبلكّن 
 

اإلجراءات التي تسمح بتحسین قابلیة  وتتضّمن خّطة عمل فریق النقل التابع لمجلس االستثمار البریدي مزیدا من
. للبیاناترؤیة البرید خالل النقل بفض�����ل ازدیاد التآزر مع جھات النقل واس�����تخدام رس�����ائل التبادل اإللكتروني 

 ویذكر منھا على سبیل المثال:
 إلى الحّد األقصى؛ PREDES/RESDESرسائل الزیادة منافع  -
مراقبة النوعیّة المعتمد في االتحاد البریدي العالمي باالستناد تطویر أدوات إلعداد التقاریر في إطار نظام  -

بحیث یتس�����نّى لجمیع المس�����تثمرین المعیّنین النفاذ إلى مجموعة من  PREDES/RESDES الرس�����ائل إلى
 األدوات األساسیة إلعداد التقاریر.

 
 المستثمرون یرسل بأن یوصى البریدي، االستثمار لمجلس التابع النقل فریق یجریھا التي األعمال مع وبالتزامن

 التي التقاریر إعداد أدوات حدّ  أقص��ى إلى واس��تخدام اإلرس��الیات س��الس��ل لجمیع PREDES/RESDES رس��ائلال
 .المركزیة البیانات قاعدة مدیرو یتیحھا

 
 مع تقاریر عن فض����ال ،CARDIT/RESDIT رس����ائلال اإلمكان قدر المس����تثمرون یتبادل بأن أیض����ا ویوص����ى

 .الطیران شركات
 

  البرید تسجیل جھاز
 

. وأح�د ھ�ذه األدوات ھو جھ�از 2یتزای�د ع�دد أدوات تكنولوجی�ا المعلوم�ات المت�اح�ة لمراقب�ة عملی�ات المرحل�ة 
تسجیل البرید. ویرسم ھذا الجھاز صورة كاملة لعملیات تسلیم البرید بین مؤسسات البرید وشركات الطیران في 

على حد س��واء، بما یتیح متابعة البرید بس��الس��ة منذ مغادرة مؤس��س��ة البرید الص��ادر بلد المص��در وبلد المقص��د 
 وحتى وصولھ إلى مؤسسة البرید الوارد.

 
ویتیح ھذا الجھاز تس���جیل عملیات تس���لیم البرید بین مؤس���س���ات البرید وش���ركات الطیران في المرافق البریدیة 

ون المعیَّنون ھذا الجھاز في النقطة التي یس��لم فیھا الموجودة في المطارات بس��رعة وبس��اطة. ویركب المس��تثمر
إلى موظفي البرید و/أو النقطة التي یس����لم فیھا موظفو البرید ش����حنات  األكنافالمعالجون من ش����ركة الطیران 

وحدات البرید الجوي في المطار.  عملیة التس�������لیم ھذه عادة في مدخل البرید إلى ش�������ركات الطیران، وتجري
ل البرید من وحدة بشاشة لمس وجھاز مسح ضوئي وطابعة لصائق وبنیة تحتیة تقنیة إلدارة ویتألف جھاز تسجی

 البیانات المستمدة من الجھاز.
 

وتكمن المنفعة الرئیس�������یة من اس�������تخدام جھاز تس�������جیل البرید في زیادة إمكانیات متابعة واحدة من المجاالت 
علومات الدقیقة عن وض����ع البرید)، بما یس����د تدریجیا التش����غیلیة األكثر غموض����ا في عملیة نقل البرید جوا (الم

الثغرات التي تعتري مس���ار نقل البرید جوا. ویمكن تس���جیل عملیتین منفص���لتین ومس���تقلتین عبر جھاز تس���جیل 
 البرید: تسلیم شحنة البرید في بلد المقصد (إثبات التسلیم) وتسلیم شحنة البرید في بلد المصدر (إثبات اإلیداع).

 
مؤس��س��ة الدولیة للبرید البیانات من جھاز تس��جیل البرید وتوحدھا، وس��یحلل فریق النقل إمكانیة توس��یع وتجمع ال

 نطاق استخدام ھذا النظام في العدید من شبكات المستثمرین المعیَّنین.
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 مسائل أمنیة  -10
 

تقریبا زیادة كبیرة في كمیة البضائع ولقد شھدت كل مؤسسات البرید یعد صون سلسلة اإلمدادات البریدیة أمرا حاسما. 
المرتبطة بالتجارة اإللكترونیة. وال تكون منفعة من عملیات تبادل البرید، في ظل نموذج تجاري لتلبیة الطلبات على 
المنتجات، إذا كانت مؤس��س��ة البرید غیر قادرة على حمایة المنتجات التجاریة وتوزیعھا على الزبائن الذین یدفعون ثمن 

على الخدمة. ویعني ذلك ببساطة، أن مؤسسة البرید إن لم تكن قادرة على توزیع منتجات التجارة اإللكترونیة  الحصول
 على نحو موثوق وآمن، فمن المفھوم أن ینصرف المرسلون إلى جھات بدیلة لتسلیم البرید.

 
یة والتالعب والفقدان والتأخیر ویجب أن تحمي التدابیر األمنیة س��لس��لة اإلمدادات البریدیة من التھدیدات اإلجرام

إجراءات لمراقبة دخول غیر الض��روري. وتعد البض��ائع الخطرة تھدیدا آخر. فیجب أن تحدد كل مؤس��س��ة برید 
البض����ائع الخطرة في الش����بكة البریدیة. وتكرس غالبیة مؤس����س����ات البرید قدرا كبیرا من الموارد للحیلولة دون 

سامة واألجھزة ال بطاریات اللیثیومإرسال  . وباإلضافة الصنع ةیدویال ةمتفجروالمواد القابلة لالشتعال والمواد ال
ض���مانات حمایة الموظفین البریدیین وعامة الجمھور، یجب أن تُمنح األولویة أیض���ا للبض���ائع الخطرة التي  إلى

 یمكن أن تھدد أمن الطیران.
 

 -فریق األمن البریدي -1اللجنة  -ا (مجلس االس���تثمار البریديویقدم االتحاد البریدي العالمي أیض���ا دلیال توجیھی
المھتمة  البرید) لمؤس�����س�����ات البرید محیط في والتحري األمن لخدمة نموذج: 1الملحق  -6المس�����تند  -2018-1
 وحدة مخصصة ضمن عملیاتھا للتركیز على مسائل األمن والبضائع الخطرة. بتشغیل

 
ا من المنشورات والمستندات والمواد المرجعیة لمساعدة مؤسسات البرید على وقدم االتحاد البریدي العالمي عدد

أص�������بحا اآلن إلزامیین  S59و S58تنفیذ برنامج أمني فعال، كما أن معیاري االتحاد البریدي العالمي األمنیین 
 لجمیع مؤسسات البرید.

 
 الشحن بأمن المتعلق اإلقرار

 
یس���تخدم اإلقرار المتعلق بأمن الش���حن نس���قا موحدا إلثبات الوض���ع األمني للش���حنة، بما في ذلك معلومات عن 

فإذا ُمنِح مس��تثمر معیَّن وض��ع الوكیل المعتمد،  الموظف الذي قام بتأمین الش��حنة وطریقة تأمینھا وموعد تأمینھا.
ي المتعلق بأمن الش�������حن. وال یلزم أن یتخذ فیمكنھ مس�������ح البعائث البریدیة ض�������وئیا واس�������تخدام اإلقرار الورق

المس����تثمرون المعیَّنون الذین لم یحص����لوا على وض����ع الوكیل المعتمد ترتیبات تعاقدیة مع ش����ركات الطیران أو 
 الھیئات المؤھلة األخرى إلجراء التفتیش األمني وإصدار اإلقرار المتعلق بأمن الشحن.

 
 تروني المتعلق بأمن الشحنالمبادئ التوجیھیة الخاصة باإلقرار اإللك

 
 M48عوض���ا عن اس���تخدام النموذج الورقي، یمكن إدراج معلومات اإلقرار المتعلق بأمن الش���حن في الرس���ائل 

CARDIT 2.1 شحن. ویحتوي مستند مجلس االستثمار البریدي شكل إقرار إلكتروني متعلق بأمن ال اللجنة  -في 
المتعلق بأمن الشحن، وھو عبارة عن  اإلقرار اإللكتروني مات مفصلة عنعلى معلو ھ5المستند  -2018-2 -1

، أي CN 70س��تند ذلك اإلقرار اإللكتروني إلى النموذج یالمتعلق بأمن الش��حن. و الورقي نس��ق إلكتروني لإلقرار
 قرار المتعلق بأمن الشحن الذي یستوفي مواصفات اتحاد النقل الجوي الدولي.النسق الورقي من اإل

 
 ة اإلنذارالتصرف في حال

 
أجرى فریق النقل التابع لمجلس االس�������تثمار البریدي دراس�������ة تتعلق بالحوادث التي تقع أثناء النقل والتي تثیر 
الش��كوك في أماكن العبور التي ال یمكن أن تتقدم فیھا البعیثة إال إذا س��ویَّت المس��ألة. ویعتبر مص��طلح "اإلنذار" 

عالجة البض���ائع الخطرة أو البعائث المحظورة أو البعائث المقبولة مص���طلحا ش���امال، وقد تقع حالة إنذار أثناء م
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خطأ. واس��تُش��یرت ش��ركات الطیران أیض��ا بش��أن الدراس��ة الخاص��ة بالتص��رف في حالة اإلنذار، وذلك في إطار لجنة 
ض االتص�����ال المش�����تركة بین اتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد البریدي العالمي. وأوص�����ى فریق النقل بإجراء بع

التغییرات على األنظمة الراھنة مع تقدیم تعلیمات محددة للتص���رف في حالة اإلنذار في أماكن العبور. ووافق مجلس 
 من نظام االتفاقیة. 201-19و 102-19المادتین على  2016االستثمار البریدي في دورتھ األولى لعام 

 المسبقة اإللكترونیة البیانات
 

باالتحاد البریدي العالمي للبیانات اإللكترونیة المس�������بقة، الوارد أدناه، بالتش�������اور أعد النموذج البریدي الخاص 
الوثیقة مع جمیع الجھات المعنیة، بما فیھا منظمة الطیران المدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمیة واتحاد النقل 

 الجوي الدولي والمفوضیة األوروبیة وشركات الطیران.
 

 
 

بدور المستثمر المعیَّن في بلد المصدر وشركة النقل الجوي المتعاقدة. ویمكن تلخیص  8و 7لبیانات ویتعلق مسارا تدفق ا
 العملیات التصوریة على النحو التالي، على الرغم من ضرورة إجراء مشروع تجریبي قبل بدء التنفیذ التجاري.

 
 شركة النقل، وتتضمن ھذه الرسالة ما یلي:إلى  CARDIT، یُرسل المستثمر المعیَّن الرسالة 7وفي مسار التدفق 

 مؤشر البیانات اإللكترونیة المسبقة؛ -
 (إذا كان الزما، وإذا أتیح النطاق مقدما)؛ قائمة النقل الجوي للبریدرقم  -
 الوضع األمني ومعلومات المسح الضوئي المادي، إن أمكن (اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الشحن). -
 

 ر المعیَّن الشحنة البریدیة إلى شركة النقل أو وكیلھا.ویسلم المستثم
 

 ، تقوم شركة النقل بما یلي:8وفي مسار التدفق 
 ؛CARDITالتحقق من تدفق المواد مقارنة بمحتوى الرسالة  -
 التحقق من وجود مؤشر البیانات اإللكترونیة المسبقة؛ -
 (إذا لزم األمر)؛ األوعیةإلى  قائمة النقل الجوي للبریدإسناد رقم  -
على متن أي رحلة طیران) كما تطلبھا الس����لطات الجمركیة، بما  وعاء ُحملَّ تقدیم قائمة المعلومات (أي  -

 في ذلك رقم قائمة النقل الجوي للبرید ومعرفات ھویة األوعیة، إذا لزم األمر؛
أمن الش������حن) من نظام إدارة إما إرس������ال قائمة معرفات ھویة األوعیة (واإلقرار اإللكترونیة المتعلق ب -

 البرید إلى نظام إدارة الشحن أو إرسال البیانات اإللكترونیة المسبقة المستمدة من نظام إدارة البرید.
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 الرئیسیة العالمي البریدي االتحاد أنظمة -ملحق -11
 

 ومواد شأن نظام االتفاقیة.شأنھا في ذلك  النقل، مسائل إلى إحاالت عّدة العالمي البریدي االتحاد اتفاقیة تتّضمن
 :التالي العالمي البردي لالتحاد اإللكتروني الموقع دلیل االتفاقیة على في منشورة والنظام المفصلة االتفاقیة

http://www.upu.int/en/the-upu/acts-of-the-union-and-other-decisions/manuals-in-three-
volumes.html. 

 
سیرھا على تعلیقات عن فضال بالموضوع، صلة األكثر تُعدُّ  التي األحكام اآلتي الجدول ویتضّمن  الناحیة من تف
 ویمكن. الجدول في أقص�ر النصّ  لجعل النظام أو المادة من أُض�ِمرت جمل إلى ("…") الرمز ویش�یر. التش�غیلیة

 فقرات في ذكرت قد الجدول ھذا أقس��ام بعض أنّ  إلى ویش��ار. دلیل االتفاقیة في كاملة النص��وص مراجعة للقّراء
 .البریدي النقل دلیل من سابقة

 
ویقوم فریق النقل التابع لمجلس االس����تثمار البریدي بتحدیث ھذا الجدول بانتظام. وھو یراجعھ بعد كّل دورة من 

 دورات مجلس االستثمار البریدي إلضافة التغییرات التي قام بھا المجلس.
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 التعلیقات النصّ  اإلحالة الموضوع
 من 4 الم����ادة العبور حّریة

 االتفاقیة
 العبور حّریة

ح -1  كلّ  على یفرض وھو الدس���تور، من األولى المادة في العبور حّریة مبدأ یوض���ّ
 برید وبعائث المغلقة اإلرس����الیات بتوجیھ المعیّنین مس����تثمریھ قیام یض����من أن عض����و بلد

 الطرق وبأس���رع دائم بش���كل آخر، مس���تثمر قبل من إلیھم تس���لّم التي المكش���وفة الرس���ائل
 ببرید الخاص��ة وبعائثھم المغلقة إرس��الیاتھم نقل في یس��تخدمونھا التي أمانا األكثر وبالوس��ائل

 .خطأ الموّجھة واإلرسالیات خطأ المرسلة البعائث على أیضا المبدأ ھذا وینطبق. الرسائل
  .االتحاد إقلیم كل في مكفولة الطرود عبـور حریة -3

 االتحاد في األس�������اس�������یة المبادئ من العبور حّریة تعدّ 
 .العالمي البریدي

 ونظیره المصدر بلد في المستثمر بین المشاورات لكنّ 
ة ھي العبور بل��د في  الح��االت بعض وفي ج��ّدا، مھم��ّ

 .وفعّالة ناجعة عملیات لضمان أساسیة وھي. إلزامیة

 ال������ع������ب������ور
 المكشوف

 117-17 الم��ادة
 من دلیل االتفاقیة

أن یستطلع مسبقا رأي المستثمرین المعیَّنین  المرِسلیجب على المستثمر المعیَّن  -3
ا إذا كان یستطیع توجیھ بعائثھ المكشوفة إلى المقاصد المعنیة عن ـ�������الوسطاء لمعرفة م

المس���تثمرین المعیَّنین المعنیین بالتاریخ الذي  المرس���لویخطر المس���تثمر المعیَّن  طریقھم.
ستبدأ فیھ عملیة توجیھ البعائث بالعبور المكشوف وأن یقدم في اآلن ذاتھ األحجام السنویة 

وإذا لم تُسجل أي بعائث بالعبور المكشوف في فترة إحصائیة  المقدّرة لكل مقصد نھائي.
ولم یُص��در المس��تثمر المعیَّن الوس��یط من ثمَ  ما (مایو "أیار" أو أكتوبر "تش��رین األول")

أي كش���ف حس���اب، فیتعیَّن إخطار المس���تثمرین المعیَّنین المعنیین ثانیة ما لم یتفق ھؤالء 
ویجب أن تُرس������ل البعائث بالعبور المكش������وف بقدر  فیما بینھم ثنائیا على خالف ذلك.

  المعیَّن في المقصد.اإلمكان إلى مستثمر معیَّن یقوم بتكوین إرسالیات للمستثمر 

ح  یخصّ  فیما إلزامیة المش����اورات أنّ  الحكم ھذا یوض����ّ
 أنّ  إلى ویشار. المكشوف بالعبور الموّجھ الرسائل برید

 ھ��ذا في الحق��ا تردان( 226-17و 132-17 الم��ادتین
 إلى اللجوء عند مش���اورات إجراء على تحثّان) الجدول
 .المغلق العبور

 األم�������������������ن
 البریدي

 من 8 الم����ادة
 االتفاقیة

 
 
 
 
 

فة األمنیة بالمتطلبات المعیَّنین ومس��تثمریھا األعض��اء البلدان من كلیلتزم  -1  المعرَّ
 مجال في عمل اس��تراتیجیة وینفذون ویقرون العالمي البریدي لالتحاد األمنیة المعاییر في

 في الجمھور عامة ثقة على للحفاظ البریدي االس������تثمار مس������تویات جمیع على األمن
 ص���الح في وذلك الثقة، تلك وتعزیز المعیَّنون المس���تثمرون یقدمھا التي البریدیة الخدمات

المحددة في النظام، كما  األھدافتتض������من ھذه االس������تراتیجیة و. المعنیین الموظفین كل
تتض����من مبدأ االمتثال للمتطلبات القانونیة المتعلقة بتوفیر بیانات إلكترونیة مس����بقة بش����أن 
البعائث البریدیة المحددة في أحكام التنفیذ (بما في ذلك نوع البعائث البریدیة ومعاییرھا) 

معاییر الترس�����یل التي اعتمدھا كل من مجلس االس�����تثمار البریدي ومجلس اإلدارة وفقا ل
التقنیة لالتحاد البریدي العالمي. على أن تش��مل ھذه االس��تراتیجیة أیض��ا تبادل المعلومات 
المتعلقة بالحفاظ على أمن وس����المة نقل وعبور اإلرس����الیات فیما بین البلدان األعض����اء 

  ومستثمریھا المعیَّنین.

 مس��ح عن البرید مؤس��س��ات مس��ؤولیة على الحكم ھذا یش��دّد
 استراتیجیة إلى أیضا یشیر وھو. الطیران أمن لتعزیز البرید
 من المجّمعة بالمعلومات مس������بق إلكتروني إش������عار لتقدیم

 مؤتمر خالل المس����طّر النصّ  واعتمد. الجمركیة اإلقرارات
 .2014 ینایر 1 في التنفیذ حیّز دخل وھو 2012 عام

 ھذه في امإلیھ المش�����ار العالمي البریدي لالتحاد األمنیان والمعیاران
 S59و) العامة األمنیة التدابیر( S58 التقنیان المعیاران ھي المادة

 برنامج في المعروضان) الدولي الجّوي والبرید التبادل مكاتب أمن(
 الموقع في البریدي األمن قس���م وفي العالمي البریدي االتحاد معاییر

www.upu.int/en/activities/postal-: ل���الت���ح���اد اإلل���ك���ت���رون���ي
.standards.html-security/security  

http://www.upu.int/en/activities/postal-security/security-standards.html
http://www.upu.int/en/activities/postal-security/security-standards.html
http://www.upu.int/en/activities/postal-security/security-standards.html
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 التعلیقات النصّ  اإلحالة الموضوع
 ال������ع������ب������ور

  المغلق
 132-17 الم��ادة

 من دلیل االتفاقیة
 132-17 المادة
 اإلرسالیات توجیھ

 
 المغلق، بالعبور اإلرس�������الیات فیھا بما المغلقة، اإلرس�������الیات توّجھ -1

 .اإلمكان بقدر المباشر بالطریق

 المغلق العبور إرس�����الیات إض�����افة خالل من الحكم ھذا دیؤكِّ 
 النقل وسیلة العبور بلد في المستثمر یستخدم أن ضرورة على
 وھو. عنھ الص�ادر وللبرید توجیھھا یكّمل التي لألوعیة عینھا
 .مباشرة توجیھیة مسارات اعتماد على یحثّ  أیضا

 بقدر یجب، فإّنھ أوعیة، عّدة من تتكّون اإلرس�������الیات إحدى كانت إذا -2  
 .النقل وسیلة بنفس وتوّجھ مجمعة األكیاس ھذه تبقى أن المستطاع

 إلبقاء خطوات من یلزم ما اتّخاذ على الحكم ھذا یحثُّ 
 عینھا النقل وس����یلة متن على الواحدة اإلرس����الیة أوعیة

 .ممكنا دوما لیس ذلك بأنّ  أیضا یعترف لكنّھ
  

 
 
 
 
 
 
 

 خدمة یقدم الذي المعیَّن المس��تثمر مع یتش��اور أن المص��در في المعیَّن للمس��تثمر ویجوز -3
 یسجل أال وینبغي. بانتظام یرسلھا التي المغلقة اإلرسالیات تتبعھ الذي المسار بشأن المغلق العبور

 یقدم الذي المعیَّن المستثمر یتبعھ الذي التوجیھ بمسـار المتعلقـة البیانات المصدر في المعیَّن المستثمر
 ما على وال) CN 47 أو CN 41 أو CN 38 أو CN 37( التسلیم قوائم على ال المغلق العبور خدمة

���دلھا ���ى وال إلكترونیا یُعـا ���ق عـل  التسلیم قوائم على ترد وال. CN 36 أو CN 35 أو CN 34 اللصاـئ
)CN 37 أو CN 38 أو CN 41 أو CN 47 (اللص�ائق وعلى إلكترونیا، یعادلھا ما على أو CN 34 
 المس���تثمر من اإلرس���الیات لنقل المتبع بالمس���ار المتعلقة المعلومات س���وى CN 36 أو CN 35 أو

 .المغلق العبور خدمة یقدم الذي المعیَّن المستثمر إلى المصــدر بلد في المعیَّن

 المعیّنین المستثمرین بین التشاور على الحكم ھذا یحثُّ 
. المغلق العبور یخصّ  فیما والعبور المص����در بلدان في

 .األھمیّة غایة في القبیل ھذا من مشاورات وتعدّ 
 المصدر في المستثمر یسّجل أالّ  ینبغي ھأنَّ  حیوّضِ  وھو

 بلد من أي( المس������تكمل التوجیھ مس������ار عن معلومات
 .التسلیم وقوائم اللصائق على) المقصد بلد إلى العبور

  4-  ً  وسیلة نفس طریق عن المغلق بالعبور اإلرسالیات توجیھ یجب ،مبدئیا
 یكن لم وإن. إرسالیاتھ لنقل العبور بلد في المعیَّن المستثمر یستعملھا التي النقل
 ولحظة المغلق بالعبور اإلرس��الیات وص��ول لحظة بین الوقت من متس��ع ھناك

 بانتظام تفوق البرید كمیات أن أو منتظم، أس�������اس على النقل وس�������یلة مغادرة
 .بذلك المصدر بلد في المعیَّن المستثمر إخطار فیجب الطائرة، حمولة

 استخدام ضرورة على التأكید في الحكم ھذا من الھدف یكمن
 عینھا النقل وس������یلة العبور بلدان في المعیّنین المس������تثمرین

 .عنھم الصادرة وتلك التوجیھي مسارھا یكملون التي لألوعیة
 بلدان في المعیّنین المس����تثمرین من أیض����ا فیھا طلبویُ 

 عند المص������در بلدان في نظرائھم مع التش������اور العبور
 .عینھا المشاكل تكّرر أو بانتظام مشاكل حدوث

 مس����تثمرین بین تش����غیلھا یتمّ  مغلقة إرس����الیات في التبادل مس����ار في التغییر حالة في -5  
 أو المغلق العبور خدمة یقدّمون الذین المعیّنین المس�����تثمرین من واحد طریق عن اثنین معیّنین
 المعیّنین المس��تثمرین بذلك یخطر أن اإلرس��الیة مص��در في المعیّن المس��تثمر على یتعیّن أكثر،
 .المسار بتغیّر المغلق العبور خدمة یقدّمون الذین

 یبلغ أن المص��در في المس��تثمر من الحكم ھذا في طلبیُ 
 .بالتغیّرات العبور بلد في نظیره
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 المباشر النقل
 ط����ائ��رة م��ن
 أخرى إلى

 ادتانـ�������ـ�������الم
17-133 

 227-17و
م�����ن دل�����ی�����ل 

 االتفاقیة

 الجّوي بالطریق المنقولة الس������طحیة واإلرس������الیات الجّویة اإلرس������الیات نقل
(S.A.L.) مباشرة أخرى إلى طائرة من 

 لإلرس�������الیات أخرى إلى طائرة من المباش�������ر النقل عملیة إجراء یُحبَّذ -1
 وإذا نفس������ھا، الطیران لش������ركة تابعة طائرات متن على العبور مطار في المغلقة
 على ویج��ب. مختلف��ة طیران لش�������رك��ات ت��ابع��ة ط��ائرات متن فعلى ذل��ك، تع��ذَّر

 شركة مع مسبقة بصورة الالزمة الترتیبات یتخذ أن المصدر في المعیَّن المستثمر
 من یطلب أن المص��در في المعیَّن للمس��تثمر ویجوز. المعنیة الطیران ش��ركات أو

 األخرى، الجویة الشركة مع الالزمة الترتیبات تتخذ أن الجویتین الشركتین إحدى
 المعالجة ذلك في بما الترتیبات، ھذه بأن منھا تأكید على یحص�������ل أن یجب لكنھ
 إذا ما تحدید ینبغي ذلك، على وعالوة فعال اتُخذت قد والمحاس������بة، األرض على
 .ال أم ضروریا اإلضافیة CN 42 لصیقة استخدام كان

 أخرى إلى طائرة من المباشر النقل أنّ  الحكم ھذا یُظھر
ل عینھ��ا الجّوی��ة الخطوط في  ال��ذي ذل��ك على مفض��������ّ

 .متعّددة جّویة خطوط فیھ تشارك

 المس����تثمر یُدخل أخرى، إلى طائرة من المباش����ر النقل عملیة حال في -2
 العملیة ھذه فیھ تجري الذي بالمطار المتعلقة المعلومات المص�������در في المعیَّن

 اإللكتروني مقابلھا على أو) CN 47و CN 41و CN 38( التس�������لیم قائمة على
 ).CN 36و CN 35( الوعاء بطاقة وعلى

 

 اإلرس����الیات توجیھ إعادة ألخرى، طائرة من النقل مطار في تعذر إذا -3  
شیر التي شرة، نقلھا یجب كإرسالیات المستندات في إلیھا أ  الجویة بالرحلة مبا

 الجویة الش���ركة تمتثل أن المص���در بلد في المعیَّن المس���تثمر یض���من المقررة،
فاق لترتیبات ما األخرى الجویة بالش�������ركة یربطھا الذي االت  بالنقل یتعلق فی
 في المعیَّن بالمستثمر تتصل أو 1 البند في والواردة ألخرى طائرة من المباشر

 الترتیبات ھذه تش������مل أن ویجب. منھ تعلیمات على للحص������ول المص������در بلد
 الالحقة بالرحالت متعلقة أحكاما ألخرى طائرة من المباش�����ر بالنقل المتص�����لة

 .الجویة الشركات نفس ستنظمھا التي

 تحّدد ترتیبات إلى الحاجة على الضوء الحكم ھذا طسلِّ یُ 
 فیما الطیران، وش�������ركات المعیّنین المس�������تثمرین بین

 تسلیم عدم إلى یؤّدي الذي النقل عملیة فشل مثال یخصّ 
 من كان حیث المطار في المعیّن المس������تثمر إلى البرید

 .النقل عملیة تنفیذ المقّرر

ال تخض�����ع اإلرس�����الیات المنقولة من طائرة ألخرى مباش�����رة في مطار  -4  
الجویة أو رحالت تنظمھا العبور س��واء عن طریق رحالت تنظمھا نفس الش��ركة 

ش��ركات جویة مختلفة لنفقات العبور بین المس��تثمر المعیَّن في المطار التي تجري 
  فیھ عملیة النقل من طائرة إلى أخرى والمستثمر المعیَّن في المصدر.

 الحكم إلى حیالً مُ  المغلق، العبور بخیار الحكم ھذا رذكِّ یُ 
 .الصلة ذي
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وعندما یكون المستثمرون المعیَّنون في  1المشار إلیھا بالبند  الحاالتفي  -5

المص���در والمس���تثمرون المعیَّنون في المقص���د والش���ركة الجویة المعنیة قد اتفقوا 
على ذلك مس���بقا، فإن باس���تطاعة الش���ركة الجویة التي تقوم بالنقل من طائرة إلى 

 CNالقائمة األص��لیة أخرى، أن تعد إن لزم األمر قائمة تس��لیم خاص��ة لتحل محل
وتتفق األطراف المعنی��ة فیم��ا بینھ��ا حول اإلجراءات والنموذج  .CN 41أو   38

  .136-17الواجب استخدامھ طبقا للمادة 

 اس������تمارات إعداد الطیران ش������ركات الحكم ھذا لخوِّ یُ 
ّیة، الع�المي البریدي االتح�اد  لالتف�اق طبق�ا الض�������رور
 .المعنیّین المعیّنین المستثمرین بین المبرم

تعذَّر على المس�������تثمر المعیَّن في بلد المص�������در اتخاذ الترتیبات  وإذا -6  
الالزمة المتص�����لة بالنقل المباش�����ر من طائرة إلى أخرى، فیجوز لھ أن یختار 

 .132-17العبور المغلق، وذلك وفقا للمادة 

 

ھ اإلرسالیات السطحیة لمستثمر ما جواً من جانب مستثمر  عندما -7   تُوجَّ
آخر كإرسالیات للعبور المغلق، تكون شـروط ھذا العبور المغلق ھذه موضوع 

  اتفاق خاص بین المستثمرین المعیَّنین المعنیین.

 

   1-133-17 التعالیق 
إرس��الیات یتكفل ) ھي 132-17اإلرس��الیات بالعبور المغلق (انظر المادة  -1

بعبورھا مس�����تثمر معیَّن وتُفرض علیھا نفقات معالجة خاص�����ة بالعبور. وتختلف 
ھذه اإلرس����الیات عن اإلرس����الیات المنقولة من طائرة إلى أخرى مباش����رة والتي 
یتكفل بعبورھا ناقلون (شركات جویة مثال) بدون مشاركة المستثمر المعیَّن القائم 

 ة النقل من طائرة إلى أخرى.في المكان الذي تتم فیھ عملی
وبحس�ب االتفاقات المبرمة، قد یكون من المناس�ب ض�مان أن یقتص�ر اس�تخدام 

على النقل المباش����ر من طائرة إلى أخرى یش����مل ش����ركتین  CN 42اللص����یقة 
في المطار الذي  CN 42جویتین، ودعوة الش��ركات الجویة إلى إلغاء اللص��یقة 

 تتم فیھ عملیة النقل ھذه.
طبیق العملي لنقل اإلرس���الیات الجویة من طائرة إلى أخرى مباش���ر ص���یغة الت

 بواسطة الشركات الجویة:
 
 

 النقل عن التوض�������یحات من مزیدا تقّدم التعلیقات ھذه
 .أخرى إلى طائرة من المباشر
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 1-227-17 التعالیق 

 الش�����ركات قبل من أخرى إلى طائرة من المباش�����ر للنقل عملیة تطبیق ص�����یغ
 :الجویة

 لذات متتابعین خطین طائرات بین الجویة لإلرس���الیات المباش���ر النقل -ألف
 )واحدة جویة شركة یعني مباشر نقل( الجویة الشركة

 إلرس��الیاتھ المباش��ر النقل في یرغب الذي المعیَّن المس��تثمر على ‘1’
 في الجویة الش�����ركة لذات متتابعین خطین بین ألخرى طائرة من

 الش��ركة لھذه المحلي الممثل مع یتفق أن آخر، مس��تثمر بلد مطار
 .أخرى إلى طائرة من النقل طرائق على

 جویتین ش�������ركتین رحالت بین الجویة لإلرس�������الیات المباش�������ر النقل -باء
 )جویتین شركتین یعني مباشر نقل( مختلفتین

 إلرسالیاتھ المباشر النقل في یرغب الذي المعیَّن المستثمر یطلب ‘1’
 مستثمر بلد مطار في مختلفتین اثنتین طیران شكرتيْ  بین الجویة
 المعلومات جمیع األولى الطیران ش�������ركة ممثل من آخر معیَّن
 .الصلة ذات

 األول الجزء مدى على اإلرس��الیات نقل األولى الش��ركة قبلت إذا ‘2’
 مطار في المباش��ر للنقل الوقت أن تقدیرھا في وترى المس��ار من

 كما. المرتقبة الثانیة الطیران ش���ركة بممثل تتص���ل كاف، العبور
یة، األخرى األطراف بجمیع تتص��������ل  المس�������تثمرون مثل المعن
 ثمة كانت إذا ما وتحدد بّراً، المعالجة عن المس�������ؤولین الخواص

 أن وینبغي بھا المعیَّن المس�����تثمر إخطار ینبغي إض�����افیة تكالیف
 .علیھا یوافق

 یتأكد المس�������ار، من الثاني الجزء على اإلرس�������الیات نقل قبول قبل ‘3’
 مع یتعارض ما العادیة، الظروف في ثمة، لیس أنھ من الثاني الناقل

 .).إلخ التجاریة، القوانین المتاحة، القدرات( بالذات ھو یوجھھا أن
عد ‘4’ قة على الحص�������ول ب قل مواف نا ثاني، ال قل یخطر ال نا  األول ال

 .لإلرسالیات المرِسل المعیَّن المستثمر
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 النماذج عدد على األول الناقل مع المرِسل المعیَّن المستثمر یتفق ‘5’

 كان إذا وذلك لھ، یقدمھا أن یتعین التي CN 38 التس���لیم قائمة من
 في علیھ المنص��وص العدد یفوق المباش��ر النقل یتطلبھ الذي العدد

 من إض���افي نموذج تقدیم على أیض���ا االتفاق عن فض���ال ،النظام
 . CN 45 غالف

 المس�����تثمر یراجع الطیران، ش�����ركات عمل توقیت في تغییر بعد ‘6’
 إلى طائرة من المباش��ر للنقل المتخذة اإلجراءات المرس��ل المعیَّن
 .األول الناقل مع أخرى

 
17-133-2 
 بالنقل القیام تعذّر ما إذا حال یشكل ال المقرر غیر المغلقة اإلرسالیات عبور إن
 في المعیَّن المستثمر یربك أن شأنھ من ھذا ألن مباشرة، أخرى إلى طائرة من

 .أخرى إلى طائرة من النقل فیھ یتم الذي المطار
 األم�������������������ن

 البریدي
 001-08 المادة

 من دلیل االتفاقیة
یجب أن تھدف اس�������تراتیجیة األمن البریدي التي ینفذھا البلدان األعض��������اء 

 والمستثمرون المعیَّنون إلى: 
 تحسین نوعیة خدمة االستثمار في مجملھا؛ 1-1
 زیادة درجة إدراك الموظفین ألھمیة األمن؛ 1-2
 إنشاء وحدات أمنیة أو تدعیمھا؛ 1-3
ضمان توزیع البیانات المتعلقة باالستثمار واألمن والتحریات التي تنجز  1-4

 في ھذا المجال؛ وذلك في الوقت المناسب؛
اقتراح نظم وتدابیر معیَّنة على مشرعي القوانین بقصد تحسین النوعیة  1-5

 وتدعیم أمن الخدمات البریدیة في العالم؛
تقدیم المبادئ التوجیھیة وطرق التدریب والمس�������اعدة للمس�������ؤولین في  1-6

المجال البریدي بھدف التصدي لحاالت الطوارئ التي یمكن أن تعرض 
الحیاة أو األمالك للخطر أو یمكن أن تعیق س��لس��لة النقل البریدي، وذلك 

 العملیات. من أجل الحفاظ على استمراریة

 إلى بالنس���بة إلزامیین S59و S58 المعیاران س���یض���حى
 .2020 ینایر 1 من اعتباراً  المعینین المستثمرین
 بأمن یتعلق فیما حاس�����مة أھمیة S59 المعیار ویكتس�����ي

 .الجوي البرید
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 ت�����ط�����ب�����ی�����ق
 األح��������ك��������ام
 ال���م���ت���ع���ل���ق����ة
 ب�����ت�����وف�����ی�����ر
 ال����ب����ی����ان����ات
 اإللكترونی����ة

 المسبقة

 002-08 المادة
 من دلیل االتفاقیة

یمكن أن تخضع البعائث التي تحتوي على بضائع لمتطلبات خاصة بالجمارك وبأمن عملیة  -1
من االتفاقیة. وتُعفى من ھذه  1-8االستیراد تقضي بتوفیر بیانات إلكترونیة مسبقة طبقاً للمادة 

الرسائل المتطلبات الرسائلُ أو البطاقات البریدیة أو المطبوعات (غیر الكتب) أو بعائث برید 
  التي تحتوي على مراسالت أو بعائث المكفوفین غیر الخاضعة للرسوم الجمركیة.

تُرفق كل بعیثة تُقدَّم بش�������أنھا بیانات إلكترونیة مس�������بقة بنموذج اإلقرار  -2
 الجمركي المناسب الخاص باالتحاد البریدي العالمي.

لمتطلبات، في جمیع الحاالت، تعكس البیانات اإللكترونیة المس������بقة الالزمة لتلبیة ھذه ا -3
 البیانات الواردة في نموذج اإلقرار الجمركي المناسب الخاص باالتحاد البریدي العالمي.

تحمل كل بعیثة تُقدَّم بش����أنھا بیانات إلكترونیة مس����بقة ممیز بعائث وحید یمكن قراءتھ  -4
ص الخ�ا S10بالعین المجردة وفي ش������ك�ل رمز ذي خطوط مط�ابق للمعی�ار التقني 

باالتحاد البریدي العالمي. وتتوافق جمیع تبادالت البیانات اإللكترونیة المس����بقة المقدَّمة 
الخاص باالتحاد البریدي العالمي  M33ألغراض جمركیة وأمنیة مع المعیار التقني 

 وتتطابق مع مضمون نموذج اإلقرار الجمركي الخاص باالتحاد البریدي العالمي.
لكترونیة المسبقة بطریقة تتفق مع األحكام ذات الصلة تُستخَدم البیانات اإل -5

من وثائق االتحاد في مجال معالجة البیانات الش�����خص�����یة. ودون اإلخالل 
باألحكام الس���الفة الذكر، یمكن أن یُنّظم تبادل ھذه البیانات أیض���ا في إطار 
اتفاقات أو بروتوكوالت ثنائیة أو متعددة األطراف بش������أن حمایة البیانات 

 صیة باإلضافة إلى جوانب تقنیة أخرى متعلقة بتبادل البیانات.الشخ
یمكن أن تخضع بعض البعائث إلجراءات أمنیة إضافیة وفقا للتدابیر ذات الصلة التي  -6

اعتمدھا االتحاد البریدي العالمي بالتشاور مع جھات معنیة األخرى. ومن بین األمور 
 البعائث الفردیة، و/أو منع مواصلة نقلھا. التي یمكن أن تشملھا ھذه التدابیر تتبع أثر

للحفاظ على التدفق السلس للبعائث المشار إلیھا آنفا، یتعیَّن على البلدان األعضاء  -7
والمستثمرین المعیَّنین الذین ینفّذون أحكام ھذه المادة أن یفعلوا ذلك بطریقة تتسق 

احة لھذا الغرض، مع مراعاة مع قدرة الشبكة البریدیة العالمیة والبنیة التحتیة المت
مدى قدرة جمیع األطراف المعنیة في س��لس��لة النقل البریدیة الدولیة على اس��تیفاء 

 المتطلبات المتعلقة بتوفیر البیانات اإللكترونیة المسبقة.

ما یفرض��ھ قطاع الطیران تلبیة یرمي ھذا االقتراح إلى 
، وذلك خاص�������ة عن الدولي من متطلبات أمنیة متزایدة

مفھوم البی��ان��ات اإللكترونی��ة المس�������بق��ة اعتم��اد طریق 
(المشار إلیھا أیضاً في مستندات أخرى باسم المعلومات 
اإللكترونیة المس������بقة) فیما یخص بعض أنواع البعائث 
البریدیة. وینطوي أمن الطیران على ض�������رورة تقدیم 
البی��ان��ات اإللكترونی��ة، في جمیع الح��االت، خالل مھل��ة 

منی��ة تس�������بق تحمی��ل البع��ائ��ث على متن الط��ائرات. ز
وترمي ھذه المادة إلى تحدید فئات بعائث برید الرسائل 

عھا البلدان األعض������اء لمتطلبات خض������ِ التي یجوز أن تٌ 
 شروط. وفي ظل أیةالبیانات اإللكترونیة المسبقة، 
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