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 معلومات أساسیة ولمحة عامة -1
 
 السكك الحدیدیةب البرید أھداف خدمة 1-1
 

 التالیة التعلیمات) 2020-2017( العالمي البریدي لالتحاد إسطنبول أعمال بخطة الخاص 010 العمل اقتراح قدم
 :العالمي البریدي لالتحاد التابع البریدي االستثمار لمجلس

 :ذلك في بما الحدیدیة، السكك طریق عن الدولي البرید لتبادل مفصلة إجراءات وضع" -
للقیام على نحو مش�������ترك  العالمیة الجمارك ومنظمة المعنیة الدولیة الحدیدیة الس�������كك منظمات مع العمل -

 الحدیدیة؛ بالسككالبریدیة  البعائث بنقل المتعلقة الصلة ذات األنظمة ووضع دراسةب
 بغیة العالمیة الجمارك ومنظمة المنظمات ھذه برعایة مش�������تركة عمل حلقات أو دراس�������یة حلقات تنظیم -

 ".ونشرھا الممارسات أفضل إرساء
 

 :عبر النقل أنشطة خالل من البریدیة للشبكة المتبادل التشغیل تحسین في التفویضا ھذ ھدف ویكمن
 ؛الحدیدیة البریدیة بالسكك البعائث نقل بشأن تشغیلیة معاییر وضع -
 العالمیة؛ الجمارك منظمة مع بالتعاون الحدیدیة بالسكك النقل عملیات تطویر -
 العالمي البریدي االتحاد ھیئات إلى ،العالمي البریدي االتحاد قوانین تعدیل أو لتكملة ،مقترحات أي تقدیم -

 .االقتضاء عند علیھا، للموافقة المختصة
 
 البریدیة البعائث لنقل عمل فرقة 2017 مارس في ،التفویض اھذ مع یاتمش����ّ  ،مجلس االس����تثمار البریدي أنش����أو

 .الحدیدیة السكك طریق عن
 

 األدوات ھذه تطویر ویجري. الجدیدة للخدمة المش���تركة والمعاییر واإلجراءات األنظمة وض���ع المبادرة وتش���مل
 النموذجیة نتائجال إلى اس��تنادا ،البریدیة البعائث لنقل التش��غیلیة المعاییر مع جنب إلى جنبا في تحدیثھا س��یُس��تمرو

 .الدولي المستوى على منتظم بشكل الحدیدیة السكك طریق عن البریدیة البعائث نقلانطالق عملیة  بمجرد
 
 وأُجریت. الحدیدیة الس������كك طریق عن البریدیة البعائث لنقل مش������روع نموذجي 65 من أكثر اآلن، حتى ،دنُفو

. ممیزة جمركیة نُظم معبالتعامل  ،العبور دول مختلف تلش�����مو مختلفة طرق امتداد على المش�����اریع النموذجیة
 والمعاییر األنظمة وتبس������یط إلى تنس������یق ذلك ویھدف. التجارب ھذه نتائج إلى ھذه المبادئ التوجیھیة تس������تندو

 .العالمیة التجارة تیسیر جھودل أفضل دعم أجل من الحدیدیة والسكك والجمارك بالبرید الخاصة واإلجراءات
 
 البریدیة البعائث نقلالمعنیة ب العالمي البریدي االتحاد عمل فرقة في المشاركین المصلحة أصحاب جمیع ساھمو

 العالمیة، الجمارك ومنظمة العالمي البریدي االتحاد: التوجیھیة المبادئ في وض�����ع الحدیدیة الس�����كك طریق عن
 في ش�������اركت التي الدولیة الحدیدیة الس�������كك ومنظمات الوطنیة، الجمارك وإدارات ،ونمعیَّنال والمس�������تثمرون

 .النموذجیةالمشاریع 
 

 السكك وشركات ینمعیَّنال للمستثمرین انموذج تشكل قدو بطبیعتھا ومحایدة إلزامیة غیر التوجیھیة المبادئوتظل 
 بلداً  192 احتیاجات لبيتُ  دولیة حكومیة منظمة العالمي البریدي االتحادإن . العالم من أخرى أقطار في الحدیدیة
 .الجغرافي الموقع عن النظر بغض ،عضواً 

 
 وشركات الجمارك وإدارة ینمعیَّنال للمستثمرین معلومات مصدر توفیر في التوجیھیة المبادئ من الھدف ویكمن

 المبادئ وتش������مل. الحدیدیة الس������كك طریق عن البریدیة للبعائث الدولي النقل مع تتعامل التي الحدیدیة الس������كك
 الدولي البرید نقل خدمة إنشاء لتسھیل النموذجیةالمشاریع  من المكتسبة والخبرات األساسیة العناصر التوجیھیة
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 وإدارات ینمعیَّنال المس���تثمرین بین والدولي الوطني المس���تویین على الحوارو التعاون وتعزیز الحدیدیة بالس���كك
 .الحدیدیة السكك وشركات الجمارك

 
 المش���اریع النموذجیة نتائج عكسیل عند الض���رورة س���یجري تحدیثھ حيّ  مس���تند التوجیھیة المبادئ ھذه وس���تكون
 البیانات تبادل تطویر ذلك في بما ،المس�������تكَملة الجمركیة اإلجراءات اس�������تنادا إلى الجدیدة، الوطنیة والخبرات
 .الحدیدیة السكك طریق عن الدولي البرید نقل وتأمین لتسریع ةاإللیكترونی

 
 :التالیین األعضاء من التوجیھیة المبادئ وضعت التي العمل فرقة تتألفو
 ألمانیا، فرنسا، (الرئیس)، الصین: مجلس االستثمار البریدي في األعضاء البلدان: ونمعیَّنالالمستثمرون  -

 .الروسي االتحاد بولندا،
 .لیتوانیا ،كازاخستان ،بیالروس: المراقبون

 .بولندا ،ألمانیا ،الصین: الوطنیة الجمركیة اإلدارات -
 الدولیة الحكومیة المنظمة األوروبي، االتحاد للجمارك، العالمیة المنظمة: ونالخارجیّ  المص��لحة أص��حاب -

 الحدیدیة، بالس�����كك للنقل الدولیة اللجنة الحدیدیة، الس�����كك تعاون منظمة الحدیدیة، بالس�����كك الدولي للنقل
 .سیبیریال العابر النقلب المعني التنسیق مجلس

 
 المبادئة مس��ودّ  ص��یاغة في ش��اركوا الذین المص��لحة أص��حاب مختلف مھامّ  تخص تفاص��یل 7 الملحق نض��مّ وتَ 

 .التوجیھیة
 

: واحدة ورابطة دولیة منظمات أربع مع تفاھم مذكرات عوقّ  العالمي البریدي االتحاد أن إلى اإلش�������ارة وتجدر
 الس�������كك تعاون منظمةو ،الحدیدیة بالس�������كك الدولي للنقل الدولیة الحكومیة المنظمةو العالمیة، الجمارك منظمة

 .سیبیریال العابر النقلب المعني التنسیق الحدیدیة ومجلس بالسكك للنقل الدولیة اللجنةو الحدیدیة،
 
 مشروع " مصطلح ویشیر". الحدیدیة السككبالبرید  مشروع" باسم المشروع إلى سیشار الورقة، ھذه لغرضو

 بالمس���ائل تھتم عالمیة منظمة وھي - العالمي البریدي االتحاد یقوده المش���روع أن إلى" الحدیدیة الس���ككبالبرید 
في المنظمة  األعضاء البلدان لصالح الدولیة الحدیدیة السكك منظمات مع وثیق تعاونفي إطار  وتعمل البریدیة،

 .بلد 192 عددھا البالغو
 
 الحدیدیة السككب البرید لخدمة اإلستراتیجیة األھمیة 1-2
 

ا المص���لحة، أص���حاب لجمیع بالنس���بة ،الحدیدیة الس���ككبالبرید  مش���روع یوفر  عملیاتال لتحس���ین فریدة فرص���ً
 الواس��عة الحدیدیة والس��كك البرید ش��بكات من االس��تفادة وبالتالي وتش��جیعھا، العالمیة التجارة وتس��ھیلالتجاریة 
 .االقتصادیة التنافسیة والقدرة اإلقلیمي التكامل وتعزیز

 
 اإللكترونیة التجارة بیئة الس���یما لقارات،ل العابر النقل من الواس���طة هھذ التي تتیحھا الفرص اس���تغالل أجل منو

ً  العمل المص�������لحة أص�������حاب جمیع على یجب المزدھرة،  االنتقال دون تحول التي العقبات إزالة) 1( بغیة معا
 تبس��یط )3( المتقدمة اإللكترونیة البیانات تبادل تحس��ین) 2( الحدیدیة، الس��كك طریق عن البریدیة للعائث الس��لس

) 4( ،)للجمارك الرس������میة إلنجاز اإلجراءات النقل مس������تندات وقبول العبور ذلك في بما( والنماذج اإلجراءات
 .لسالمة إحكام منع التسرب قویة وبرامج مخاطرلل فعالة إدارة خالل من والسالمة األمن تدابیر تعزیز

 
 العالمي البریدي االتحاد في ینمعیَّنال المس��تثمرین مس��اعدة إلى الحدیدیة الس��كك بواس��طة البرید مش��روع ویس��عى

. والبحري الجوي النقل على كبیر حد إلى اآلن حتى یقتص���رالذي  الدولي للبرید ةجدید واس���طة نقل إنش���اء على
 اإللكترونیة التجارة تعزیز وزیادة اإللكترونیة التجارة بض��ائع تس��لیم الحدیدیة، بالس��كك النقل عبر ،للبرید یمكنو
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 بش���كل االس���تفادة في العالمي البریدي االتحاد یرغبو٪.  20 حوالي یبلغ س���نوي بمعدل حالیا تنمو التي العالمیة
 بأقل اإللكترونیة التجارة بض���ائعو البرید لتس���لیم - العالم فيمادیة  ش���بكة أكبر - البریدیة التحتیة البنیة من كامل
 .ممكن معدل

 
 الس��كك ش��ركاتلفائدة  لألعمال جدیداً  مص��دراً  الحدیدیة الس��كك بواس��طة البرید مش��روع یوفرعالوة على ذلك، 

 بعض في المحلي للبرید فقط ومتكررة نشطة نقل واسطة اآلن، حتى ،الحدیدیة السكك وشكلّت. الدولیة الحدیدیة
 التجزئة وتجار التجار ویبقى .مالءمة أكثر الدولي، البرید نقل مع، الحدیدیة بالس�������كك النقل أص�������بحو. البلدان

 .منھ األولالمستفید  نیاإللكترونی
 
 وأدواتھا وسائلھا حتى وإن كانت الجمارك، وإدارات العالمیة الجمارك منظمة إلى بالنسبة، ھذا المشروع یمثلو

 البعائث نقل لتس�ھیل البرید ومس�تثمري الحدیدیة الس�كك مؤس�س�ات مع للعمل مثیرة فرص�ة كبیر، حد إلى محایدة
 إدارات وستقوم. على الحدود التنظیمیة المتطلبات لجمیع االمتثال ضمان مع الحدیدیة السكك طریق عن البریدیة

 مناقش��ةس��یتعین علیھا و ،مرة ألول الحدیدیة بالس��كك النقل منظور من البریدي التورید س��لس��لة بدراس��ة الجمارك
. وبش���كل مس���تمر ةیوفعال على نحو أكثر كفاءةة الدولی لتجارةل ةالجدید الواس���طة هلھذ جمركیةالعبور ال إجراءات

 البلدان عدد مراعاةبو. قةمنس�����ّ  بطریقة والمتطلبات اإلجراءات تكییفَ  الص�����لة ذات العدیدة التحدیات تتطلب قدو
 وسائط من ةالجدید الواسطة هلھذ والفعالة الجمركیة الكفؤة اإلدارة ستساعد، الحدیدیة بالسكك النقل في المشاركة

 سلسلة وتأمین المشروعة غیر التجارة من والحد ضةمخفّ  بتكلفة المشروعة التجارة تسریع على الدولیة التجارة
 لألمم المس������تدامة التنمیة أھداف تحقیق في مما یس������اھم اإلقلیمي، والتكامل االتص������ال وتعزیز البریدیة التورید
 .المتحدة

 
 البریدیة البعائث نقلفي  الحدیدیة السكك استخدام مزایا 1-3
 

 اإللكترونیة التجارة تعزیز
 
سھ العالمي البریدي االتحاد یجد -  وضع في البریدیة، خدماتمعنیة بال المتحدة ألمملمتخصصة  وكالةك ،نف

 العالمي البریدي االتحاد اس���تراتیجیة قرّ وتُ . الحدود عبر اإللكترونیة والتجارة الدولیة التجارة تس���ھیلل جید
من  2 الھدف یتض���منو. النش���اط من المجال ھذا أھمیةب ،اس���تراتیجیة إس���طنبول البریدیة العالمیة الحالیة،

 التجارة" یخص ابرنامج) ومس�����تدامة منتجات حدیثة ض�����مان( اس�����تراتیجیة إس�����طنبول البریدیة العالمیة
 ".التجارة وتیسیر اإللكترونیة

 اإللكترونیة التجاریة بضائعھا تصدیر منوالمتوسطة الحجم  الصغیرةو الصغرالبالغة  الشركات ستتمكن -
 .الجدیدة البریدیة القناة ھذه عبر

ضمن نظام  منتجاتھم تسلیم في ینمعیَّنال المستثمرین بعض من العمالءكبار  یرغب المنتج، أداء حیث من -
 ھذاب الوفاء أجل منو٪). 90 بنس�������بة المحدد في موعدھا(یمكن التعویل علیھ  زمني إطار وفي متكامل
 الحدیدیة بالس������كك النقل عملیة أن من التأكد ونمعیَّنال المس������تثمرون یرغب ،علیھالُمعّول  الزمني اإلطار
 .وثابتة سلسة صارت

 .حجم حركة النقل زیادة إلى یؤديس مما معقولة، بتكلفة بضائعھم نقل من اإلنترنت عبر التجزئة تجار سیتمكن -
 ).الجو من بدالً  الحدیدیة السكك طریق عن( أكثر اقتصادي بشكل وتلقیھا البضائع إرسال البرید من سیتمّكن -
 

 الدولي البرید لنقل جدیدة واسطة
 
 .الدولي لبریدا نقلل جدیدة واسطة العالمي البریدي االتحاد لدى ینمعیَّنال لمستثمرینل سیكون -
 .الحدیدیة للسكك عالمیة عملیات تنمیة في الحدیدیة السككالبرید بواسطة  مشروع سیساعد -
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 والش�����احنات الحدیدیة الس�����كك - الوس�����ائط المتعدد النقل اس�����تخدام من ونمعیَّنال المس�����تثمرون س�����یتمكن -
 .الدولي البرید نقل لتسریع - والطائرات

 
 التشغیل قابلیة

 
 ).مثال البحري النقل( األخرى النقل وسائل من موثوقیة وأكثر أسرع الحدیدیة بالسكك النقل یكون أن حتملیُ  -
 الخدمة طریق عن نقلھا یُمنع أو یص����عب التي البریدیة البعائث من كبیرة كمیات نقل الممكن من س����یكون -

 .الجویة
 .جوا منقولال سطحيال البرید على الضغط الحدیدیة السكك طریق عن البریدیة البعائث إرسال سیقلل -
 .االستمراریة لضمان األدنى الحد إلى التشغیلیة اإلجراءات تكلفة على الحدیدیة بالسكك النقل سیحافظ -
 لص��الح من البدایة إلى النھایة الرادیویة الترددات بواس��طة التعرفالتبادل اإللكتروني للبیانات و س��یجري -

 .المصلحة أصحاب جمیع
 

 األمان
 
 تحوي التي البریدیة البعائث إرسال على قادرة والسالمة، األمن لضوابط خاضعةالبرید، ال مكاتبستكون  -

 .اً جو البعائث ھذه إرسال یتعذر عندما الحدیدیة السكك طریق عن اللیثیوم بطاریات
 إلى المنش�������أبلد  في العربات أو البرید حاویات على) المیكانیكیة أو اإللكترونیة( األختام تثبیت س�������یؤدي -

 .األمن زیادة
 

 والمستدامة االقتصادیة النقل وسائل
 
ً اقتصادی الحدیدیة السكك طریق عن البریدیة البعائث إرسال سیكون -  .ا
ً  الحدیدیة الس������ككتعّد  -  ذلك في بما ،يالجوالنقل  بالمقارنة مع لكربونل انبعاثاأقل و لوقودل أقل اس������تھالكا

ً عملی بدیالً  تكون أن الحدیدیة للس��كك یمكن بیئیة، اس��تدامة أجل منو .المنقول جوا يالس��طحالبرید  للبرید  ا
یا مع أھداف التنمیة المس��تدامة لألمم المتحدة األولویة ذي غیر لبریدخاص��ة ا المنقول جوا لس��طحيا ، تمش��ّ

ستراتیجیة ال 3 الھدف تحت البرامج أحدھي " المستدامة التنمیة(" بول البریدیة العالمیةنواستراتیجیة إسط
 ).إسطنبول البریدیة العالمیة

 
 

 الجمركیة واإلجراءات المناولة وإجراءات العمل سیر -2
 
 الحدیدیة بالسكك النقل خطوط إنشاء 2-1
 

 :یُوضح اآلتي أدناه البیاني الرسم
 ؛"ألف" ھوللبلد المنشأ  معیَّنال لمستثمرا -
 القادمة الشحنة تحتويو. "دال" ھوللبلد المقصد ) الحدیدیة بالسكك المنقولة البریدیة الشحنة( معیَّنال لمستثمرا -

ً  تحتوي أن ویمكن ،"دال" البلد إلى ھةموجّ  یاتإرس�����ال على" ألف" البلد من  عبور في یاتإرس�����ال على أیض�����ا
 ؛)"دال" البلد عبر العبور حالة في( و"واو" "ھاء" دانالبلَ  إلىُموجھة  عبور مكشوف في بعائث أو مغلق

لَ  - ین في البلدین معیَّنللمس�������تثمرین ال یكون ال العادیة، الظروف في. عبورال بلدا ھما "جیم"و "باء" دانالب
 البلد؛ عبر تُنقل التي بالشحنة عالقة أي "جیم"باء" و"
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عبور  فيبعائث  أو عبور مغلق في یاتاإلرس����ال "واوو" "ھاء" دانالبلَ  في ونمعیَّنال المس����تثمرون یس����تلم -
توجد أي ال و. "دال" البلد من المنش���أ برید جانب إلى ،"دال" للبلد معیَّنال المس���تثمر طریق عن مكش���وف

 من الحدیدیة بالسكك بالنقل ،البلد "واو" إلى ال"دالبلد " منو ،"ھاءالبلد " إلى ال"د"البلد  من ،نقللعالقة ل
 ."دال" إلى "ألف" البلد

 
 
 
 
 
 
 
 كتوصیات النموذجیة،المشاریع  نتائج وإلى أعاله البیاني الرسم إلى ستناداً ا ،التالیة التوجیھیة المبادئ تضعوُ و

 والمقص��د، والعبور لمنش��ألوش��ركات الس��كك الحدیدیة  ،والجماركالبرید،  مكاتب: المص��لحة أص��حاب لمختلف
 .الحدیدیة بالسكك البعائث البریدیة لنقل جدیدة خطوط إلنشاء

 
ساسي التزام ھو العبور حریة توفیر إن  ھو كما العالمي، البریدي االتحاد في األعضاء البلدان جمیع جانب من أ

 .1العالمي البریدي االتحاد دستور من 1-1المادة  في مبین
 
 المعنیة االتحاد البریدي العالمي برید منتجات 2-2
 

 تخضع أن یمكن ذلك، ومع. اإللكترونیة التجارة بعائث ھ بشكل رئیسي نحووجّ مُ  لمشاریع النموذجیةا ھدف كان
 :الحدیدیة بالسكك للنقلالعالمي  البریدي االتحاد برید منتجات من أي
 .الطرود -
 ؛كلغ 2 إلى وزنھا یصل التي الصغیرة الرزم ذلك في بما ،الرسائل  برید بعائث -
 ؛الدولي العاجل البرید بعائث -
 .ECOMPRO طرود -
 
 المصلحة أصحاب وأدوار المنشأ إجراءات 2-3
 

 ونمعیَّنالمستثمرون ال
 

 :یلي بما یتعلق فیما لبلد المقصد معیَّنبالمستثمر ال االتصال المنشأ لبلد معیَّنال للمستثمر ینبغي أ )
 الحدیدیة الس��كك محطة من البریدیة البعائث نقل تش��مل التيو المقص��دالبلد  في اللوجیس��تیة الترتیبات -

 :التبادل في المقصد مكتب إلى
 رس����ائل مجموعة لكل المنش����أ والمقص����دبلد ل ینمعیَّنال المس����تثمرین بین للبیانات اإللكتروني التبادل -

لة ما )،ITMATTو EMSEVTو PRECON/RESCONو PREDES/RESDES( محتم ماش�������ى ب  یت
 ً  :الصلة ذات العالمي البریدي االتحاد معاییر أحدث مع تماما

• M10 PRECON V1.1 
• M12 RESCON V1.1 
• M13 RESDES V1.1 

                                                           
لبعائث  المتبادل للتبادل واحدة بریدیة منطقة العالمي، البریدي االتحاد تحت لواء والمنضویة الدستور، ھذا تعتمد التي البلدان یجب أن تشمل: 1-1 المادة 1

 .االتحاد أقالیم جمیع في العبور حریةكما یجب أن تُكفل . برید الرسائل

 "دال"

 "ھاء"

 "واو"

 "ألف" "باء" "جیم"
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• M33 ITMATTV1 
• M48 CARDITV2.1 
• M49 RESDIT V1.1 
• M40 EMSEVT V3 
• M41 PREDES V2.1 

 
 في األعض���اء البلدان لجمیع إلزامیًا أص���بح RESDES و PREDES رس���ائل إرس���ال أن إلى اإلش���ارة تجدر

 و )؛2017 دیسمبر 18 بتاریخ 167 رقم IB منشور( 2018 أبریل 1 من اعتباًرا العالمي البریدي االتحاد
 

 الحدیدیة، السكك شحنة نموذج ،السطحي بالطریق إرسالیات. تسلیم قائمة( المستخدمة النماذج المادیة -
 .للتطبیق قابلة كانت إذا الختم، وتقنیات ،)إلخ

 خط لكل األساسیة بالجدوى یتعلق فیما الحدیدیة السكك شركة مع ینسق أن لمنشأل معیَّنال للمستثمر ینبغي ب)
 ودرجة المنشأ،في  تسلیمال وعملیات الركاب، قطارات وجداول الحدیدیة، السكك جداول استنادا إلى جدید

 المتوقع الترددو التقدیري، والحجم الحاویة، أو الركاب قطار واستخدام ،)الحاویة ونوع استخدام( الحاویة
 .إلخ ،الفوترة وترتیبات للوصول، المتوقع والوقت المقدرة، النقل ومعدالت ،یةلإلرسال

 الثنائي االتفاق أجل من في المقص����د معیَّنال المس����تثمر مع ینس����ق أن المنش����أ في معیَّنال للمس����تثمر ینبغي ج)
 العام األداء لمراقبة حاویات،ال قطار الركاب أو اس���تخدام ذلك في بما والبرید، العملیة درجتي بخص���وص

 بیانات تبادل إلى المستندة الخدمة نوعیة مراقبة نظام تقاریر استخدام المثال سبیل على( باستمرار للطریق
EMSEVTv3 ،رس�������ائلو PREDES وRESDES االتص�������ال ھذا یش�������مل أن وینبغي). الجودة لمراقبة 
 باعتبارھا المخططة تلك حتى لھا، المخطط یاتاإلرس�����ال جمیع في ش�����اركوا الذین ینمعیَّنال المس�����تثمرین

 .إلیھ البرید رسلسیُ  الذي معیَّنال المستثمر طریق عن مغلق عبور
 الذي للبلد معیَّنال المس���تثمر لم یش���ارك فیھا التي العبور، ببلدان یتعلق فیما ،معیَّنال على المس���تثمر ینبغي د)

 عملیاتالأي من  تحدید أجل من للمنش��أ الحدیدیة الس��كك ش��ركة مع أن یجري اتص��االت عبوره، یجريس��
 .مطلوبةال

 دامستخا مدى إمكانیة دیدلتح یةدیدلحا كلسکا کةرش مع لالتصاا لمنشأفي ا معیَّنال المس���تثمر علی ینبغي ھـ)
 .لمحاسبةا أو النقل/یةدیرلبا تلعملیافي ا CARDIT/RESDITلسائر

 اس��تكمال في یس��اعد أن الحدیدیة، الس��كك ش��ركة مع الوثیق بالتعاون في المنش��أ، معیَّنال للمس��تثمر ینبغي و)
 من الحدیدیة بالس��كك البرید بنقل الخاص��ة الحدیدیة الس��كك مس��تندات وتختلف .الحدیدیة الس��كك مس��تندات

 السكك مختلفة بشأن معاھدات وتوجد. إقلیم إلى إقلیم ومن) حاویات قطار مأ قطار ركاب( قطار إلى قطار
 شركة مع الوثیق بالتعاون ،معیَّنال المستثمر على یجبو. العالم من مختلفة أجزاء في طبقت التي الحدیدیة
 النقل في الس���تخدامھا الدقیقة للحص���ول على المس���تندات الالزمة االس���تفس���ارات إجراء الحدیدیة، الس���كك

 من البریدیة البعائث لنقل حاویاتال قطار حالة في ،معیَّنال المس������تثمر یقوم أن یجبو. الحدیدیة بالس������كك
سیا  معیَّنویتعین على المستثمر ال. CIM/SMGS لعقد مستند النقل بإكمال ،المثال سبیل على أوروبا إلى آ
عبر  الطرود شحن/الركاب لقطار متعةاأل بطاقة یمأل أن ،بواسطة قطار الركابالبعائث البریدیة  نقل عند

 .للركاب الدولي النقل
 محطة إلى التبادل مكتب من البریدیة البعائث المترتبة على نقل النفقات المنشأفي  معیَّنال المستثمر سیسدد ز)

 .الحدیدیة السكك
 النماذج یمأل أن الحدیدیة، الس���كك ش���ركة إلى البریدیة الحقائب تس���لیم قبل ،معیَّنال المس���تثمر على ینبغي ح)

بطاقات  ،قائمة الطریق/رس��الیاتتبادل اإل .إرس��الیة بیان :ومقروءة واض��حة بطریقة ذات الص��لة البریدیة
 أن ضمانمع  السطحي، بالطریق إرسالیات. تسلیم قائمة ،السطحیة للطرود إرسالیة لصیقة/سطحیة أوعیة

 .العالمي البریدي االتحاد لوائحو البریدیة بطاقاتال وضع یتماشى
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الضوئي  مسحالب یقوم أن الحدیدیة، السكك شركة إلى البرید حقائب تسلیم قبل ،معیَّنال المستثمر على یجب ط)
 .البرید كیاسأل

 :بلد العبورل معیَّنال بالمستثمر االتصال ذلك، ینطبق حیثما لمنشأ،ل معیَّنال على المستثمر ینبغي ي)
 في بلد العبور؛ معیَّنالمستثمر ال إلى الشحنات إرسال قبل بالعبور متعلقةال المسائل أيّ  حل -
 النقل؛ خطوط على الجمركیة المناطق في المطبقة الجمركیة التشریعات تحدید -
 .الحدیدیة السكك طریق عن البریدیة الشحنات نقل على تؤثر قد التي الساریة األخرى التشریعات تحدید -

شأ في معیَّنال على المستثمر ینبغي ك)  وأن مسبقا الشحنة بشأن في بلد العبور معیَّنال المستثمر یُطلع أن المن
 .اللوجستیة الترتیبات یتخذ

 ،بلد العبور في المحددة الجمركیة المتطلبات اس�تیفاء الض�روري من كان إذا ،معیَّنال المس�تثمر على یجب ل)
 .بلد العبورل معیَّنال المستثمر من مسبقا المتطلبات ھذه بخصوص معلومات على یحصل أن

 جمیع وإبالغ جدیدال طریقالالمتعلقة ب اللوجستیة الجوانب جمیع توثیق لمنشأل معیَّنال المستثمر على یجب م)
 علیھ، المتفاوض النقل معدلاألمر  ھذامن  یس��تثني ھمع اإلش��ارة إلى أن. ذلكبخص��وص  المعنیة األطراف

 .سریة معلوماتب عادةیتعلق  األمر ألن
 

 الجمارك
 

 على الجمركیة الرقابةب تقوم أن الوطني، الجمارك قانون مع تمش��یا في بلد المنش��أ، الجمارك إلدارة یجوز ن)
 .الحدود على المخاطر تقییم أساس

 البریدیة البعائث تقدیمبخصوص أسالیب  معیَّنمع المستثمر ال في بلد المنشأ الجمارك إدارة تتفق أن یجب س)
 .الجمركي النظام/الوطني للتشریع وفقا الجمارك، إلى

 :في المنشأ الجمارك إدارة على یجب ع)
 على للحص�������ول للبرید الزمنیة الجداول خص�������وصب الطریق طول على الجمركیة اإلدارات إبالغ -

ذات  المس�����ائل بش�����أن المعلومات وتبادل الوطني، القانون بموجب تطلب ذلك إذا الالزمة المعلومات
 بالجمارك؛ الصلة

تحت رقابة  الحقائب البریدیة أو الحاویاتأو  عرباتال على المیكانیكیة أو اإللكترونیة األختام وض�����ع -
 الضرورة؛ تقتضیھ ما حسب ،ممثل عن البرید حضور فيو ،الجمارك

) .ذلك إلى وما ،الس����طحي بالطریق إرس����الیات .تس����لیم قائمة( المس����تخدمة المادیة النماذج التحقق من -
 .وجدت إن الختم، وأسالیب

 
 حدیدیة سكةال
 

 للسكك شركات عدة على شتملتي الت الخطوط فیما یخص ،األصلیة الحدیدیة السكك شركة تقوم أن یجب ف)
 بین الفوترة وترتیبات اللوجستیة الترتیبات لتحدید األخرى الحدیدیة السكك شركات مع بالتنسیق الحدیدیة،
 .الشركات

 
 المصلحة أصحاب وأدوار العبور إجراءات 2-4

 ونمعیَّنالمستثمرون ال
 

 بلدان إلى المنش�������أبلدان  من مباش�������رة تنقل كانت البریدیة البعائث أن المش�������اریع النموذجیة خالل لوحظ أ )
 ").العابر المرور" مفھوم( العبور بلدان تدخل دون المقصد
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 إلى البرید بإرس�����ال" ألف" المنش�����أ للبلد ینمعیَّنال المس�����تثمرین أحد یقوم عندمامثال  العابر المرور یكون ب)
 ھذه في". جیم" إلىثم " باء" إلى" ألف" البلد من یمرّ  قطارعلى متن  "جیم" بلد المقص����دلل معیَّنمس����تثمر 

في اإلرسالیات  "باء" لبلدل معیَّنال المستثمر یشارك الو". المرور العابر" بلد ھو" باء" البلد یكون ، الحالة
تدخل في بعض ت أن) یجوز ال قد كما( "باء" البلد في الجمارك إلدارة یجوز لكن األش���كال، من ش���كل بأي

. منھا والخروج البالد دخول عند س�������لیمة األختام أن من التحقق ھو المحتملا التدخل ھذ مثالو. األحیان
مرور " وجدی الو". مرور عابر" بلدان عدة بل واحد، بلد علىفقط  الطویلة القطار رحلة تش�������مل ال قدو

 الطرق ش�������بكات بعض في وجدی قد ،لكن. البحري أو الجوي البریدي العبورب عندما یتعلق األمر "عابر
المنشأ  بلدان على معظمھ في البر طریق عن البریدي النقل یقتصر ذلك، ومع. األطراف المتعددة البریدیة

 .المتاخمة المقصد بلدانو
 البرید نقلی عندما: "یلي ما على بریدلل العالمیة لالتفاقیة التنظیمیة الالئحة من 3-112-17 المادة تنص ج)

 النوع ھذا ، فيترتبت ال العضو، البلد لذلك معیَّنال المستثمر مشاركة دون عضو بلد عبر في مرور عابر
 ".العضو في المنظمة العبور لبلد معیَّنال المستثمرعلى  مسؤولیةال ،العبور من

 
 الجمارك

 
لد في الجمارك إلدارة یجوز أ ) ً  تجري أن العبور ب ما ً  ذلك كان إذا للمخاطر تقیی با بات بموجب مطلو  متطل

 إن) المیكانیكیة أو اإللكترونیة األختام( الجمركیة األختام وفحص ،الجمركيوالنظام  الوطني التش�������ریع
 .وجدت

ً  ،العبور بل�د في الجم�ارك إلدارة یجوز ب) ً  أو الوطني الجم�ارك لق�انون وفق�ا ظام متطلب�ات مع تم�اش�������ی�ا  الن
 .الدولي أو الوطني الضمان تفتح أن الجمركي،

 
 حدیدیة سكةال
 

 ةالس���كس���ند النقل بوالس���طحي  بالطریق إرس���الیات .تس���لیم قائمة الحدیدیة الس���كك ش���ركة تس���لم أن ینبغي أ )
 الع��ابر للمرور الجمركی��ة اإلدارة إلى األمتع��ة بط��اق��ة نموذجأو  SMGS أو CIM/SMGS الح��دی��دی��ة

 النقلعبر  الطرود ش���حن/الركاب لقطار متعةاأل بطاقة على تحص���ل وأن بلد العبور،ل معیَّنال المس���تثمرو
 .للركاب الدولي

ً  للمنشأ، الحدیدیة السكك شركة تقوم أن ینبغي ب)  تتولى التي الحدیدیة السكك شركة مع بالتنسیق لالتفاق، وفقا
 .المقبلة العملیات لتحدید في بلد العبور النقل أعمال

 
 الجمركیة السلطاتمختلف  تعتمدھا التي اإلجراءات 2-5
 

 بالقوانین درایة على ونمعیَّنال المس��تثمرون یكون أن یجب ،الس��كك الحدیدیةبالبرید الدولي  نقل خدمة إنش��اء عند
 ،)ط( 3-2 القس��م في مبین ھو وكما. الحدیدیة الس��كك بواس��طة البریدیة البعائث نقل على تؤثر قد التي الجمركیة

 .عبورال انبلد لشتى ینمعیَّنال بالمستثمرین معیَّنال المستثمر یتصل أن إذن المھم من
 
 طریق عن البریدیة الش���حنات بنقل ص���لة لھا س���تكون التي الجمركیة والقواعد اإلجراءات تتعلق ، عام بش���كلو

 :یلي بما الحدیدیة السكك
 المنشأ؛ بلد على صعید والخروج التصدیر -
 العابر؛ للمرور جمركي إقلیم كل على صعید والخروج والعبور الدخول -
 .المقصد بلد على صعید) االستیراد( الحر للتداول والخروج الدخول -
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 یحدد العالمیة الجمارك لمنظمة المنقحة كیوتو اتفاقیةمن  2-"كاف" الخاص المرفق أن إلى اإلش�������ارة وتجدر
 واحدة وممارس���ة معاییر، 10و تعاریف، خمس���ة المرفق ویتض���من. البریدي للنقل الجمركي التخلیص إجراءات

 الملحق في المحددة األساسیة والمبادئ المفاھیم 2-"كاف" الخاص للمرفق التوجیھیة المبادئ وتبین. موصى بھا
 .الیومیةالتجاریة  األعمال في والجمارك البریدمكاتب  ومسؤولیات التزامات یذكركما  ،2-"كاف" الخاص

 
 یخضعو. البریدیة البعائث جمیع تفتیش في الحق تملك الجمارك إدارة أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، إلى باإلضافة

 الجمركیة، للرقابة تخض��ع التي لبعائثا عادة الجمارك إدارة تحددو. الوطنیة للتش��ریعات الرس��ائل فتح في الحق
 المخاطر إدارة إلى الجمارك مراقبة تس�������تند أن یجبو. الجمارك بإدارة المتعلقة الوطنیة التنظیمات مراعاة مع

 لتجنب ،).ذلك إلى وما الس��ینیة، األش��عة( التدخلي غیر التفتیش عملیات مثل التقنیات، وأحدث البیانات باس��تخدام
 .الضروریة غیر التفتیش عملیات

 
ً الجمركیة،  اإلدارات علىویجب  قا یةمن  "واو" الخاص لمرفقمن ا 1من الفص��������ل  8 معیارلل وف فاق  كیوتو ات
. النقل عملیة أثناء الش����حنة س����المة لض����مان الالزمة اإلجراءات جمیعاتخاذ  ،العالمیة الجمارك لمنظمة المنقحة

. العابر المرور عملیة في المش��اركة البلدان عدد نظرا إلى الحدیدیة بالس��كك النقل في خاص��ة أھمیة ھذا ویكتس��ي
 .الشحنة سالمة لضمان فعالیة الوسائل أكثر أحد الجمركي الختمویُعّد 

 
 ،للبضائع اإللكتروني تتبعال نظام أي/)اإللكتروني الجمارك ختم( للجمارك إلكتروني ختم ستخداما إمكانیة وتوجد

 مكتب إلى لمغادرةا جمارك مكتب من النقل لوس�������ائل اإللكترونیة المراقبة من نمكّ وتُ  احدیثُطّورت  تقنیة وھو
 تكنولوجیا على إما اإللكترونیة الجمركیة األختام وتس�������تند. بأكملھ العبور طریق طول على المقص�������د جمارك
 .المواقع تحدیدل العالمي نظامال أو یةالرادیو تردداتبواسطة  التعّرف

 
 ش�������فافیة من یزید وقد المخاطر، وإدارة الرقابة جودة على إیجابًیا تأثیًرا الجمركي الختم الس�������تخدام یكون قدو

 التوجیھیة المبادئ في مذكور ھو كما ،الجمارك إلدارات ینبغي ال ذلك، ومع. بھا التنبؤ وإمكانیة النقل إجراءات
 إال إلكتروني جمركي ختم بوض��ع الحدیدیة الس��كك مس��تثمري تلزم أن العالمیة، الجمارك لمنظمة العابر للمرور

 ألزمت إذاو. المنقولة بض���ائعال س���المة لض���مان كافیة غیر العادیة الجمركیة األختام فیھا تكون التي الحاالت في
رس���م /إداریة رس���وم الجمارك تفرض أال یجب إلكتروني، جمركي ختم بتثبیت العبور مس���تثمري الجمارك إدارة

 .نفسھ الختم تكلفة عن النظر بصرف ،ختمال استخدامعلى  معالجةال
 

 المصلحة أصحاب وأدوار المقصد فيالمتبعة  اإلجراءات 2-6
 

 ونمعیَّنال المستثمرون
 

 یقدم وأن المقصد جماركتحت إشراف  التبادل مكتب إلى البریدیة البعائث ینقل أن معیَّنال للمستثمر ینبغي أ )
 البریدي الجمركي لتخلیصقصد ا الجمركیة إلجراءاتا لتتمة الالزمة المستندات مع البریدیة إلیھا البعائث

 .الوطنیة للتشریعات وفقا
 الحدیدیة السكك محطة من البریدیة البعائث نقلعلى  المترتبة النفقات في المقصد معیَّنالالمستثمر  یسددس ب)

 .بلد المقصدلل التبادل مكتب إلى بالبلد المقصد
 إلى البریدیة البعائث مقص��دلل معیَّنال المس��تثمر نقلما إذا  حالة في للمقص��د، معیَّنال المس��تثمر على ینبغي ج)

 بقاء عدم لض����مان مس����بقة ترتیبات یتخذ أن الحدیدیة، الس����كك غیرأخرى  وس����ائلواس����طة ب أخرى بلدان
 .ممكن وقت أسرع في وإرسالھاعالقة  البریدیة البعائث

 
 الجمارك

 
 :التالیة المھامب في بلد المقصد الجمارك تقوم أن ینبغي ج)

 ؛الجمركي اإلقرار استالم -
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 وجدت؛ إن والمیكانیكیة)، اإللكترونیة األختام( الجمركیة األختام فحص -
ً  المخاطر تقییم إلى استناداً  الجمركیة الرقابة تنفیذ عملیة -   الجمركي؛ والنظام الوطنیة للتشریعات وفقا
 حق ھو البریدیة على البعائث الرس���وم تقییم أن إلى اإلش���ارة تجدرو. البریدیة على البعائث رس���ومال تقییم -

. العالمي البریدي االتحاد في األعض�����اء البلدان معظم فيالتقییم  ھذا الجمارك تجريو. للجمارك س�����یادي
ن عملیاتفیما یتعلق ب الجمارك عن نیابة تتص�������رف أن مكاتب البرید لبعض یمكن ذلك، ومع  على ة،معیَّ
 :المثال سبیل

 والتدریب اإلجرائیة التعلیمات إلى استنادا األولیة، الجمركي التفتیش بعملیة القیام لبریدلمكتب ا یمكن •
 .الجمارك على ید

من ص�������حة العملیة  الجمارك تحقق مع تحص�������یلھا، واجبالالرس�������وم  حددی أنلبرید لمكتب ا یمكن •
ه ھذ على المطبقة الدقیقة التعریفة تحدید في ص������عوباتمن ال أي لتجاوز البریدیة الخدمة ومس������اعدة

 .البعیثة
ً لمكتب البرید  یمكن •  مباش��ر غیر أو مباش��ر بش��كل یمثلو الجمركي، للتخلیص كوكیل یعمل أن أیض��ا

 والضرائب الجمركیة الرسوم مكتب البرید دفعی ،ه الحالةھذ مثل وفي). إلیھ المرسل عادة( المصرح
  .إلیھ المرسل من بدوره حصلھایو للجمارك،

 الحتیاجاتل تلبیة لتدخل مكاتب البرید أعاله المذكورة الثالثة ألنواعبش�������أن ا مرنة مناھج وض�������ع یجب
 .المحلیة

 
 حدیدیة سكة

 
ً  د)  البعائث الحدیدیة الس��كك ش��ركة تس��لم أن ینبغي والبرید، الحدیدیة الس��كك ش��ركة بین المبرم باالتفاق رھنا

 التي الص���لة، ذات المس���تندات فض���ال عن مقص���دلل معیَّنال المس���تثمر إلى علیھ متفقال مكانال في البریدیة
شمل سلیم قائمة ت سطحي بالطریق إرسالیات .ت سطة  نموذجو ال شحن الخاص بالنقل الدولي للبضائع بوا ال

 بلد في ینطبق ذلك كان إذا CIM أو المقص�������د بلد في ینطبق ذلك كان إذا SMGS أو( الس�������كك الحدیدیة
 .للركابشحن الطرود عبر النقل الدولي /الركاب لقطار األمتعة بطاقة أو) المقصد

رس��الة  إرس��ال الحدیدیة الس��كك ش��ركة على یجب المنش��أ، برید من المرس��لة CARDIT رس��الةعلى  اً رد ھـ)
RESDIT، الناقل قبل من البرید استالمبموجبھا  تقر العالمي البریدي لالتحاد إلكترونیة رسالة وھي. 

 
 
 المستقبلیة االحتماالت -3
 
 اإللكترونیة البیانات وتبادل ھنفس المستند باستخدام ةسلس إجراءاتاللجوء إلى  3-1
 

 الس���ككب نقلال تس���ھیل على الوص���ول قبل المس���بقة اإللكترونیة المعلومات على القائم المخاطر تقییم س���یس���اعد
 المس��بقة اإللكترونیة المعلومات اس��تخدام اعتبار یمكن لذلك،. مالئم نحو على التجارة مراقبة مع بكفاءة الحدیدیة

 ،إطار معاییر منظمة الجمارك العالمیة لتأمین وتیسیر التجارة العالمیة في علیھ منصوص ھو كما ،الوصول قبل
 .مسبقًا لمخاطرمناسبة ل إدارة ضمان مع الحدیدیة بالسكك النقل لتسھیل مستقبلیة إمكانیة بمثابة

 
بین  للبیانات اإللكتروني التبادل رسائل العالمیة الجمارك منظمةبالتعاون مع  العالمي البریدي االتحاد وضع وقد

ً ) CUSRSPو CUSITM(البرید والجمارك   اإلقرار ألغراض العالمیة الجمارك منظمة بیانات نموذج مع تمش����یا
 تطبیقعبارة عن  وھو العالمي، البریدي لالتحاد الجمركي اإلقرار نظام ض����عوُ  ذلك، إلى باإلض����افة. الجمركي
 اإللكتروني التبادل رس����ائل أس����اس على العالمي، البریدي لالتحاد التابع للتكنولوجیا البرید مركز یوفره برمجي
 لتبادلا رس����ائل تنفیذ ویمكنھ ،العالمي البریدي التحادوا العالمیة الجمارك منظمةبین البرید والجمارك و للبیانات
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 البریدي التحادوا العالمیة الجمارك منظمةبین  ھاودعمبالجمارك ذات الص�������لة  الموحدة للبیانات اإللكتروني
ً  یعادلھما ما أو CUSITM/CUSRSP( العالمي یا  المش�������تركة بین مكاتب البرید الموحدة الرس�������ائلكما ) محل

ً  یعادلھما ما أو ITMATT رسائل(  ).محلیا
 

 CUSITM رس�������ائل تبادل ینمعیَّنال المس�������تثمرینو الجمارك إلدارات یمكن الوطنیة، المتطلبات إلى واس�������تناداً 
ً  یعادلھا ما أو( CUSRSPو  قرارو"اإل "جمركيال قراراإل ص���یقةل" لبیاناتل اإللكتروني التبادل طریق عن) محلیا
 .البریدیة للبعائث الحدیدیة بالسكك النقل في الجمركي العبور وإقرار الجمركي ألغراض اإلقرار "جمركيال
 
 البی��ان��ات متطلب��ات توحی��د إمك��انی��ة في الع��المی��ة الجم��ارك ومنظم��ة الع��المي البری��دي االتح��اد ینظر أن ینبغيو

 .البریدیة للبعائث الحدیدیة بالسكك النقلب المعنیة البلدان لجمیع الجمركیة جراءاتتسھیل اإل أجل من اإللكترونیة
 
 واألمن السالمة 3-2
 

 اإللكترونیة البیانات تبادلإمكانیة  وكذلك ین،معیَّنال قبل المس���تثمرین من المقدمة المعلومات دقة تحس���ینیس���اھم 
 قبل من للمخاطر الفعالة اإلدارة في ین،معیَّنال والمس���تثمرین الجمارك إدارات بین المس���بقة اإللكترونیة والبیانات

 .الحدیدیة بالسكك النقل ویسھل للبرید الدولي للنقل الجمارك إدارات
 

 النقل بخص���وص ینمعیَّنال والمس���تثمرین الجمارك إدارات بین الس���ینیة األش���عة ص���ور مثل المعلومات تبادل إن
 .النقل تسھیلو واألمن السالمة من یزید قد الحدیدیة بالسكك

 
 
 

Annexe 1 
 1 الملحق

 
 

 البریدیة البعائث نقلفي  المستخدمة والنماذج للمستندات تفصیلي وصف
 
 الحدیدیة لسككاب البریدلنقل  النموذجیةمشاریع الفي  المستخدمة العالمي البریدي االتحاد مستندات -1
 

 ش��ركة إلى) الحدیدیة والس��كك والطرق الس��فن طریق عن أي( الس��طحي بالطریق المنقولة البریدیة البعائث تُس��لم
 عندما لإلتحاد البریدي العالمي سطحیة أوعیة بطاقاتو السطحي بالطریق إرسالیات .تسلیم قائمة باستخدام النقل
 .السطحي البرید لرسائل السطحیة للطرود إرسالیة لصیقة استخدام الطرود تتطلبو. ببرید الرسائل األمر یتعلق

 
ا ولكن لبریدلمكاتب افقط بالنس���بة  لیس بریًدا باعتبارھا الش���حنة أعاله البطاقات/النماذج تُعّرفو  لش���ركات أیض���ً

 الحدود على الجمركیة العملیات غرضل ذلك في بما عدیدة، ألس�������باب جدا امھمالتحدید  ویبقى ھذا. الش�������حن
 .والموانئ

 
 للس��یطرة س��واء النقل، مھمة في المس��تخدم اإلرس��الیة مس��تند ھيالس��طحي  بالطریق رس��الیاتاإل .تس��لیم قائمةإن 

 بریدال معالجة مركز بین وعیةاأل الشحنة تنقل ، التشغیلیة الناحیة منف. والناقل البرید بین للمحاسبة أو التشغیلیة
 ش����ركة أو جویةال خطوطال ش����ركة مثل نقلال ش����ركة طریق عنما تنقل  عادةو ،والمقص����د المنش����أللبلد  دوليال
 البرید من الدفع أس��اس الس��طحي بالطریق رس��الیاتاإل .تس��لیم قائمة كونت المحاس��بي، المنظور منأما . ش��حنال

 .الناقل إلى الشحنة إرسال یباشر الذي
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 .تس������لیم مكن قائمةتُ س������ الحدیدیة، بالس������كك النقلب یتعلق األمر عندما العالمي، البریدي االتحاد نظر وجھة ومن
 على التعرف منالسطحیة  للطرود رسالیةاإل لصیقةوسطحیة ال وعیةاأل بطاقاتوالسطحي  بالطریق رسالیاتاإل

شأبلد  من ونقلھا سطحي كبرید الشحنة  الحدیدیة السككمحطة  من البرید نقل مكن منتُ  كما قد. المقصد إلى المن
 .الوطنیة القوانین إلى استناًدا البریدي الجمركي للتخلیص للمقصد تبادلال مكتب إلى للمقصد

 
 األوعیة معرفاتمن خالل  فرید بش���كل محددة االتحاد البریدي العالمي أوعیة ملص���قات أن إلى اإلش���ارة وتجدر

 ھذه إلى اس����تناداً  ،المنش����أ والمقص����دبرید  بین اإللكترونیة البیانات تبادل یتیحو .خطوط ذات رموزا تحمل التي
 ورصد المنشأبرید  إلى برید البلد المقصد من وعاء كلل التأكید باالستالم إرسال إمكانیة ،خطوطال ذات رموزال

 رموزا تحمل التي األوعیة الجوي معرفات النقل في أیض��ا الطیران ش��ركات تس��تخدم بعض( المس��تغرق الوقت
 ).خطوط ذات

 
 )OSJDو CIM/SMGS )CITلعقد  مشترك مستند نقل -2
 

 أو CIM مس��تند النقل إلى SMGS من مس��تند النقل نس��خ إعادة مع التقلیدي، الش��حن لنظام بدیال تمثل ھذه الوثیقة
 .الشحن إعادة مركز في SMGS مستند النقل إلى CIM مستند النقل من

 
 اإللكترونیة/الورقیة النقل بمستندات الخاص النظام العام

 
 القانوني األساس

 
لبض���ائع عقد النقل الدولي ل( SMGS عقدمن  13والمادة  CIM عقدمن  8و 6على المادتین  مس���تند النقل س���تندی

 .بالسكك الحدیدیة)
 

 االستخدام شروط
 

 6 الملحق( CIM/SMGS لعقد النقل الدولي للبض�������ائع بالس�������كك الحدیدیة مس�������تند النقل دلیل أحكام بموجب
في المنطقة التي  CIM نقلالمس�تند اس�تخدام ك CIM/SMGS المش�ترك مس�تند النقل اس�تخدام یمكن )،SMGS من

 .SMGSفي المنطقة التي یطبق فیھا  SMGS مستند نقلو CIMیطبق فیھا 
 

 المطبوع اإللكترونیة مستند النقلو المطبوع الورقي مستند النقل صنادیقأوصاف 
 

 الروس������یة تكون أن یجب منھا واحدة مناس������بة)، لغات ثالث أو( لغتین في الص������نادیق أوص������اف طباعة یجب
 .األلمانیة أو الفرنسیة أو لیزیةكاإلن إما واألخرى

 
ً أیض یجب الصین، وإلى من للشحنات بالنسبة  .الصینیة باللغة الصنادیق أوصاف طباعة ا

 
 مستند النقل ملء

 
 :التالیة باللغات مستند النقلیتعین ملء 

 أو الفرنس�����یة لیزیة،كاإلن باإلض�����افة إلى الروس�����یةاللغة : SMGSو CIM نقل عقد تش�����ملالتي  المجاالت أ )
 .الصینیة باللغة مستند نقل إضافة یمكن الصین، إلى للنقل بالنسبةأما . 2األلمانیة

                                                           
 بش����حن الخاصمس����تند النقل  مض����مون عن االنحراف ھذا ومثل. األلمانیة أو الفرنس����یة أو لیزیةكاإلن غیر أخرى لغة على النقل عقد في األطراف یتفق قد 2

 .CIM النقل عقود على فقط الحاشیة ھذه تنطبقو. CIM النقل عقد في المعنیة الدول قبل من إال علیھ االتفاق یمكن ال RID بموجب الخطرة البضائع
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 األلمانیة؛ أو الفرنسیة أو لیزیةكاإلناللغة : CIM بعقد الخاص النقل عقدعلى  فقط التي تقتصر المجاالت ب)
 إضافة یمكن الصین، إلى للنقل بالنسبة. الروسیةاللغة : SMGS نقل عقدعلى  فقط التي تقتصر المجاالت ج)

 .الصینیة باللغة مستند نقل
 

 ورقي مستند نقل
 

 :A4 على ورقة من حجم 6إلى  1من  المرقم CIM/SMGSلعقد  المشترك النقل مستند نسخة من

 الورقةب االحتفاظ الوصف رقم ورقة
 إلیھ المرسل مستند النقل أصل 1

 إلى البض���ائع المكلف بتس���لیم الناقل الطریق قائمة 2
 إلیھ المرسل

CIM 5 
SMGS 3 مرسلال ننسخة مكررة من وثیقة الشح 

 تسلیمال وثیقة 4
← CIM SMGS  نق����ل: الس�������ك����ة
 بلد المقصد.لالحدیدیة 

← SMGS CIM نقل: ال تستخدم 

CIM 3 
SMGS 5 الجمارك/وصولال مذكرة 

← CIM SMGS  نق��ل: المرس��������ل
 إلیھ/الجمارك
← SMGS CIM  نق��ل: الن��اق��ل في

 المقصد/الجماركالبلد 

 البضائع لشحن اإلشعار ورقة 6
← CIM SMGS  :وك����الء ن����ق����ل

 الشحن/الناقلون
← SMGS CIM نقل: ال تستخدم 

 
 )االقتضاء عند( إلكترونيمستند نقل 

 
 )CIM عقدمن  9و 6 المادة( CIM عقد في الوظیفي التكافؤ مبدأ

 
. مقروءةو مكتوبة رموز إلى تحویلھ یمكن إلكتروني بیانات سجل شكل على من نسختین نقلال مستند إعداد یمكن

 المطبقة لإلجراءات في تفاص���یلھا مكافئة ومعالجتھا البیانات تخزینفي  المس���تخدمة اإلجراءات تكون أن یجبو
 .المعنیة البیانات تلك تمثلھا التي مستند النقلل اإلثباتیة بالقیمة یتعلق فیما خاصةً  الورقي النظام على

 
 SMGS عقد باستخدام والمستلمین والمرسلین الناقلین بین االتفاق مبدأ

 
 الورقي مس����تند النقل مقام اإللكتروني مس����تند النقل قومیو. إلكتروني مس����تند نقل خالل من النقل عقد تنفیذ یمكن

 یمكنو .الورقي مس�������تند النقلفي  لنظیرتھا مطابقة إلكتروني، ش�������كل في البیانات من مجموعة عن عبارة ھوو
من  مس���تند النقل دلیل من 5 التذییل كما جاء في ورقال علىاإلض���افیة  وأوراقھ اإللكتروني مس���تند النقل طباعة

لة). SMGS من 6 الملحق( CIM/SMGS عقد قل على تغییرات طرأت وفي حا ند الن ًقا ،اإللكتروني مس�������ت  وف
 .األصلیة بالبیانات یحتفظ ،SMGS لنظام
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 اإللكتروني التبادل اتفاق( الحدیدیة الس���ككب للنقل الدولیة االتص���االت في اإللكترونیة البیانات تبادل على االتفاق
 )للبیانات

 
 نوع عن فضالً  تبادلھا، یجب التي الرسائل تعاقدي، أساس على ،)نوالمستلم/نوالمرسل( والعمالء الناقلون یحدد

 .اإللكتروني مستند النقلب الخاصة البیانات تبادل وطریقة
 

 :CIM/SMGS المشتركة شحنةال وثیقة من عینة

 
 

 CIM/SMGS واحد ستند نقلباستخدام م الحاویاتو القاطرات من مجموعة شحن
 

 وق��ائم��ة ،CIM/SMGS واح��دمس�������تن��د نق��ل  ب��اس�������تخ��دام والح��اوی��ات الق��اطرات من ةمجموع�� ش�������حن یمكن
 الش���روط ووفق والناقلین المرس���ل بین مس���بق اتفاق ھناك یكون أن ش���ریطة CIM/SMGS الحاویات/القاطرات

 :التالیة
 نفسھ؛ إلیھ والمرسل المرسل -
 ؛نفسھا الشحن محطة/القبول محطة -
 ؛ذاتھ المقصد/التوصیل محطة -
 ).ذلك خالف على یتفق لم ما( ھانفس السلعة -
 
 نم نماذج )SMGS من 6 قلملحا( CIM/SMGS مس�������تند النقل للید من 4.7 لیإ 1.7 نم تفقارلما في ردیو

  .کمالھاإ وتوضیحات بشأن الحاویات وأوراق CIM/SMGS القاطرة أوراق
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 ھذا یتیحو .،CIM/SMGS مستند نقل باستخدام واحد مستند في SMGS و CIM لـ������� الالزمة النقل عقود وتُكثف
 كمس��تندذلك  ینطبقو. وآس��یا وروس��یا أوروبا بین واحد مس��تند نقل مع توقف بدونبالس��كك الحدیدیة  نقلال األمر

 قاطرات على مس��توى اس��تخدامھ ویمكن SMGS نظام طبق فیھالتي یُ االمجاالت  كل في وطني) عبور( جمركي
 .النقل المشترك وكذا الشحن وحاویات

 
 مع التعامل إمكانیة الخص������وص وجھ وعلى المزایا، من بالعدید المش������ترك CIM/SMGS مس������تند النقل تمتعیو

 الحرة التجارة رابطة/األوروبي االتحاد في اإلرس�������الیة إرس�������ال بمجرد التجاري التحقق/التص�������دیر إجراءات
 مما قانونیین، مجالین بین الش�������حن إعادة مكان في المس�������تندات على تعدیالت أي األمر یتطلب الو. األوروبیة

 طواعیة، SMGS المش���ترك /CIMمس���تند النقل س���تخدموی. الحاویة/القاطرة زمن توقف من األدنى الحد یض���من
 .ى ذلكوالناقل عل المرسل قیتف عندما

 
 الجمركي التخلیص

 
 أخرى جمركیة إجراءاتو ركاالجم أمن بإجراءات المتعلقة االلتزامات

 
 الجمارك نظمو الجمركیة األحكام تنفیذ ض�مان الض�روري من األوروبي، االتحاد أراض�ي ش�حنةال تدخل أن قبل

 .في االتحاد األوروبي المفعول الساریة
 
 األوروبي االتحادمن أقالیم  إقلیمب تعلق األمر في حالةالحدیدیة  السككب للنقل مبسط جمركي إجراء تنفیذ ینبغيو
یة في األطراف أو فاق حاد ات طة/األوروبي االت جارة راب یة الحرة الت  المش�������ترك العبور إجراء بش��������أن األوروب

الناقل المتعاقد  ھ یتعین علىفإن ،SMGSنظام  تس���تخدم التي البلدان منالقادمة  للش���حنات بالنس���بة أما .اتللش���حن
مس�������تند اإلش�������ارة في  - األوروبي االتحادمن أقالیم  إقلیم إلى الش�������حنة وص�������ول قبل -SMGSحس�������ب نظام 

 CIM الناقل یقوم الغرض، ولھذا. )الرئیس���ي( المس���ؤول والش���خص CIM المتعاقد ناقلال إلى CIM/SMGSالنقل
 ،مس��تند الش��حن من 6 الخانة في إدخالھا المراد بالتفاص��یل SMGS التعاقدي الناقل بإبالغ الش��حن إعادة نقطة في

فة ند التفویض، رقم إلى باإلض��������ا یل من 1-3-14 بموجب الب قل دل ند الن  نم 6 الملحق( CIM/SMGS مس�������ت
SMGS.( 

 
 الركاب قطارمتن  على نموذجيالمشروع الفي الُمستخدم  الحدیدیة السكك مستند -3
 

 الركاب قطار على متن الدولیة الرئیسیة البعائث لنقلة تجریبی اختبارات لخال الذي استخدم الرئیسي المستندإن 
 بالس��كك النقل مس��تند الحدیدیة الس��كك ش��ركة وأكملت. الس��طحي بالطریق رس��الیاتاإل .تس��لیم قائمة ھو الدولي

ً " للركاب الدولي نقل/الركاب لقطار األمتعة بطاقة" الحدیدیة  في ھو موض����ح كما SMPS من 29 للص����فحة طبقا
 قائمة إش���ارة إلى" لركابلالدولي  نقلال/الركاب لقطار األمتعة بطاقة" تتض���منو. SMPS تعلیماتمن  1 الملحق
 .تاریخالو رقمال مع ةالمرفقالسطحي  بالطریق رسالیاتاإل تسلیم

 
 لجداول وفقاالعربات  ش������حن طریق عن الركاب نقلقطارات  على متن الدولیة الرئیس������یة البعائث نقل یجريو

 .)االتحاد البریدي العالمي معدالت تجاوز عدم المستحسن من( المعنیة الحدیدیة السكك شركات ومعدالت
 
 على تجریبي اختبار خالل"  لركابل الدولي نقلال/الركاب لقطار أمتعة بطاقة" الحدیدیة لس��ككا مس��تند ماس��تخدو

. 2016 أبریل 10 في ومانزھولي ھاربین عبر موس������كو إلى بكین من االختبار ھذا وأجري. ركابال قطارمتن 
 .للمستند صورةفي ما یلي  عرضیُ و
 
 
 



-18- 
 

 لركابلالدولي  نقلال/الركاب لقطار األمتعة بطاقة
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 السطحي بالطریق رسالیاتاإل .تسلیم قائمة
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 سطحیة أوعیة بطاقات
 

 
 
 

 السطحیة للطرود إرسالیة لصیقة
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 لمصطلحاتا مسرد
 

 البریدیة المصطلحات
 

 یمكنو. اتفاق بموجب النقل عقد المس��ؤول الرئیس��ي معھ أبرم الذي الحدیدیة لس��كةللنقل با التعاقدي الناقل: الناقل
 .مناسبة نقل ووسائل أسطول لدیھ یكون أن شریطة أیضا ناقًال  المقصد أو للمنشأ معیَّنال المستثمر یكون أن
 

ً  معیَّن حكومي غیر أو حكومي كیان أيّ : معیَّنال المس������تثمر  البریدي االتحاد في العض������و البلد قبل من رس������میا
 العالمي البریدي االتحاد قوانین عن الناش�����ئة الص�����لة ذات بااللتزامات والوفاء البریدیة الخدمات إلدارة العالمي

 .إقلیمھ على
 

ً  الناقل فیھ یوافق التي المحدد الوقت: القبول ً  الخدمة تقدیم على رس���میا  یقدمھ الذي القبول بإثبات یُؤكد التفاق وفقا
 .العبور/لمنشأل معیَّنالمستثمر ال أو المسؤول الرئیسي إلى الناقل

 
 أو للمنش���أ الحدیدیة الس���كك محطات في الناقل عن نیابة بواجب یقوم الذي) الالحق الناقل( الطرف: الناقل ممثل

 .العقد ذلك بموجب مسؤوالً  ویكون المقصد أو العبور
 

 الحدیدیة الس���كك محطة في الرئیس���ي المس���ؤؤل عن نیابة بواجب یقوم الذي الطرف: المس���ؤؤل الرئیس���ي ممثل
 .لناقلل المسؤول الرئیسيحسبما حدده  ،للمقصد

 
 .المركبة أو السفینة أو القطار بواسطة المبدأ حیث من ةبریدی بعیثة أيتنقل : السطحي البرید

 
CN 37 )یقدم الذي العالمي البریدي لالتحاد األس����اس����ي النموذج): الس����طحي بالطریق إرس����الیات. تس����لیم قائمة 

 للتحكم س��واء النقل، مھام فيتس��لیم  قائمة وتس��تخدم. تس��لیم قائمة بواس��طة الش��حنة وتُحدد. الش��حن عن معلومات
شغیلي سبة أو الت شحنة النموذج ھذا فویُعرّ . والناقل البرید بین للمحا  للتخلیص خضعت وبالتالي بریدعلى أنھا  ال
ھو ما  العالمي البریدي االتحاد ش��حنات عن معلومات وجود إن. الوطنیة القوانین إلى اس��تناداً  البریدي الجمركي

 المس���تثمر عھدة إلى الحدیدیة الس���ككب ناقلال عھدة من األوعیة نقل من) إلكتروني أو ورقي مس���تند( مكن عادةیُ 
 .الوطنیة القوانین إلى استناداً  البریدي الجمركي للتخلیص للمقصد معیَّنال
 

 إن. ذلك إلى وما اإلجمالي، الوزن الوعاء، محتویات إلى یش���یر البرید، وعاء على مثبت ملص���ق: الوعاء بطاقة
 ھو CP 83 أما النموذج. )سطحیة أوعیة بطاقات( CN 34 النموذج ھو سطحيال لكترونياإل بریدال أوعیة ملصق
 .السطحیة للطرود إرسالیة لصیقة

 
ا الوعاء یكون ما وعادة. ش���حنوحدة و إرس���الیة وحدة: وعاء والوعاء . بریدیة بعائث على حتويی اُمغلف أو كیس���ً

مكونة  خطوط ذات رموزموحد عبارة عن  ُمعّرف على وعاء كلویتوفر . الناقلین معھ یتعامل مادي كیان ھو
االتحاد البریدي  مقیاسو. كما البرید الوعاءعلى  خطوط ذات رموزال النقل ش�������ركات وتس�������تخدم. رقم 29من 

 .S9 المقیاس ھو البریدي الوعاءلتعریف  العالمي
 

CN 22/CN 23 )كما  البریدیة بالبعائث خاص��ة جمركیة إقرارات نماذج: جمركي) إقرار ،جمركي إقرار لص��یقة
 .العالمي البریدي االتحاد قوانین في مبین ھو

 
 ):EDI( اإللكترونیة البیانات تبادل رسائل

- ITMATT إلىللمنش���أ  معیَّنالمس���تثمر ال من إرس���الھا یتم بعیثة مس���توى من إلكترونیة رس���الة عن عبارة 
جمركي)  إقرار ،جمركي إقرار لص����یقة( CN 22/CN 23نماذج الب وتتص����ل. للمقص����د معیَّنالمس����تثمر ال

Annexe 2 
 2 الملحق
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 ITMATT س��تخدموت. البریدیة البعیثة محتویات بخص��وص معلومات وتتض��من، لالتحاد البریدي العالمي
 في البیانات اس��تخدام یمكنو. للمقص��د معیَّنال المس��تثمر إلى بالجمارك متعلقة بیانات لتقدیم أس��اس��ي بش��كل

 .المخاطر وتقییم الجمركي التخلیص
- PREDES الخاضعة  البعائث وقائمة الوعاء لصیقةو ،الطریققائمة /بیان إرسالیةل اإللكتروني المكافئ ھو

 .المقصد في الوعاء لمعالجة اإللكتروني التأكید ھو RESDES. لتتبعا لنظام
- PRECON وتزود. إلیھ العابرة األوعیة عن مس��بق إش��عارمع  المقص��د برید وحدة توفر RESCON وحدة 

 .أخرى میزات إلى باإلضافة األوعیة، وصولوقت /تاریخ ذلك في بما إیجابي، بتأكید المقصد برید
- CARDIT  ش��حنة وھي. س��یتكلف بنقلھا ناقل أي إلى ش��حنة للمنش��أ معیَّنالمس��تثمر المن  رس��لترس��الة –

 الناقل عملیاتألغراض  لش����حنةل مخص����ص����ةال وعیةاأل CARDIT تحدد. رس����الة مس����توىمن  -ووعاء
 ش��حنةلل الناقل قبل منعادة  ترس��لرس��الة  RESDIT .الناقل إلى بریدالعن  مس��بقا إش��عاراتقدم و الفوترة،و

 ھناك یكون أن یمكنو. CARDIT رسالة ما ترسل ردا على عادةً  RESDIT رسالة. معیَّنالمستثمر ال إلى
 التورید سلسلة طول على شحنة في وعیةاأل تُنقل ، إذواحد CARDITلرسالة  RESDIT رسائل من العدید

 .المقصد إلى المنشأ من
 

 الطرق ھذه تغییر للناقل یجوزو. البرید لنقلالناقل التي یس�������لكھا  الزمنیة والجداول الطرق جمیع: التوجیھات
 .القطاراتإلغاء  أو الطقسحالة  مثل عواملبعض ال الزمنیة بالنظر إلى والجداول

 
 من ة،معیَّن مناسبة في مشتركة نقل وسیلة باستخدام ة،معیَّن یةبرید فئة من أكثر أو وعیةاألمن  مجموعة: الشحنة

 .محدد نھائي مقصد إلى معیَّن شحن مكان
 

 الحجم أو/و المقدرة لألحجام وفقًا المس��ؤؤل الرئیس��ي یُس��لمھا ش��حنةل المكّون البرید حجم: علیھا المتعاقد الكمیات
 .لخدمةلقیام بال الناقل قبلھ الذي

 
نقل  یقبل الذي الناقل إلى للعبور معیَّنالمس����ؤول الرئیس����ي أو المس����تثمر ال من البرید عھدة نقل: التس����لیمإجراء 
 .الخاص البرید

 
 من معیَّنالمستثمر ال إلى الناقل ینقلھ الذي البرید تسلیم التسلیم؛ إثباتب المؤكد المقصد، في البرید تسلیم: التسلیم
 .المقصد أو العبور

 
 .الرسمیة والعطالت القانونیة الراحة أیام ذلك في بما كاملة، تقویمیةال یاماأل: األیام

 
الناقل  یُس����لم حیث الحدیدیة، الس����كك محطة ما تكون عادة. CN37 في مذكور ھو كما الموقع: الوجھةالمقص����د/

 .للمقصد معیَّنالمستثمر ال إلى البرید
 

 الش�������احنات أو الطائرات عبر تُنقل التي ،ةالعالمی البرید اتفاقیة في محدد ھو كما البریدیة، البعائث جمیع: البرید
 .علیھ متفق ھو كما أخرى لخدمات الخاضعة أو السفن، أو الحدیدیة السكك أو
 

 اوقتتس�����لیمھا  أخذیوالتي قد  ،منخفض س�����عرإرس�����الھا ب المرس�����ل اختار التي البعیثة: األولویة ذات غیر البعیثة
 .أطول

 
 .الخدمات لتقدیم المسؤول الرئیسي من البرید الناقل یقبل حیث البرید، إرسال مكان: المنشأ
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بعائث برید  المثال، سبیل على( آخر إلى معیَّنمن مستثمر  تُرسل یعیثة أي إلى یشیر عام مصطلح: ةبریدی بعیثة
 ).مالیة حوالة أو ،الطرود برید بعائث - الرسائل

 
 .األولویةإعطاء  مع) سطحي أو جوي( طریق أسرع تنقل عبر التي البعیثة: األولویة بعیثة ذات

 
 البرید أوعیة لمعرفات الحالة بیانات أخذ طریق عن الناقل یس�������تلمھ برید لكل الحالة تدقیق: القبول إثباتس�������ند 

 أو ،المس��تندات على التوقیع طریق عن أو/و الناقل، یعدھا التي للبیانات اإللكتروني التبادل رس��ائل في المض��منة
بالنظر إلى  الناقل یحدده دقیق تس��لیم ألَجل القبول إثباتس��ند  یخض��عو. علیھا متفقأخرى  بیانات تبادل بواس��طة

 .المحدد البرید حجم
 

من  وكیل طریق عن أو للمقص���د معیَّنالمس���تثمر ال یس���تلمھ برید لكل الحالةتدقیق : )POD( التس���لیم إثباتس���ند 
 للبیانات اإللكتروني التبادل رس�������ائلفي  المض�������منة البرید أوعیة لمعرفات الحالة بیانات أخذ وكالئھ من خالل

سند  یخضعو. علیھا أخرى متفق بیانات تبادل طریق عن أو المستندات، بتوقیع أو/و الناقل، یعدھا التي المناسبة
 معیَّنالمس���تثمر ال تفرغمدى  وإلى المحدد، البرید حجمبالنظر إلى  الناقل یحدده دقیق تس���لیم التس���لیم ألَجل إثبات

 .سند إثبات التسلیم تبادل أو لتوقیع المحلي
 

 الناقل بین علیھ المتفق النحو على المس����تخدمة في إنجاز المھمة الحدیدیة الس����كك توجیھات قائمة: التوجیھ خطة
 .لمقصدل معیَّنال والمستثمر الرئیسي والمسؤول

 
 لألص���ول كملحق 1969 عام في الدولي النقد ص���ندوق اأنش���أھ دوليال حتیاطيالا أص���ول: الخاص الس���حب حق

 االتحاد ویستخدم. منتظمة فترات على وزنھا تعدیل یتم التي العمالت سلة على اقیمتھ تستندو. الحالیة االحتیاطیة
 .محاسبیة كوحدة الخاصة السحب حقوق األخرى الدولیة المنظمات من والعدید العالمي البریدي

 
 والنقل واألمن، األرضیة، والمناولة والتفریغ عملیات الشحن مثل البرید، بنقل المتعلقة الخدمات جمیع: الخدمات
 .والتوثیق والتوزیع

 
 .الحال مقتضى حسب والطرق، الحدیدیة السكك طریق عن المادیة والحركة الفعلي النقل: النقل

 
 وتحس�����ین المنظمة تثبیتإلى  ھدفت المتحدة، لألمم تابعة متخص�����ص�����ة وكالة: )UPU( العالمي البریدي االتحاد

 .المجال ھذا في الدولي التعاون تنمیة وتعزیز البریدیة الخدمات
 

 .الدولیة البریدیة الخدمات على المنطبقة القواعد تتضمن التي الدولیة المعاھدة: العالمیة البریدیة االتفاقیة
 

 إلى الخارج البرید إرس���ال خاللھ من یجري والذي الدولي، للبرید معیَّنینش���ئھ المس���تثمر ال مكتب: التبادل مكتب
 قدو. مكتب تبادل إلى آخرمن  فعال ،الدول بین المتبادل الدولي البرید ینتقل،و. على البلد الوارد البرید واس�����تالم

 .مكاتب عدة لھ یكون قد كما واحد مكتب تبادل معیَّنللمستثمر ال یكون
 

 :یلي كما البرید فئات البریدي العالميلالتحاد 115  موحدة رموز قائمة تحدد: البرید فئة
 أولویة ذو البرید أو الجوي البرید -ألف

 البرید غیر ذي أولویةالبرید المنقول جواً/ -اءب
 أولویة ذي غیر البرید/السطحي البرید -جیم
 )اختیاري رمز( السطحي النقل بواسطة مرسل أولویةذو  برید -دال
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المس�������تثمر ( بلد العبور في معیَّنالمس�������تثمر ال یقوم بھا التي الخدمات مقابلیُقدم  راتب: العابر المرور تكالیف
 .اجوی أم ابحری أم ابری سواء أكان عبور البرید) كلیھما أو أخرى خدمة أو معیَّنال
 

 المغلقة الرسائل تھیئة وزنھا أو عددھا یبرر ال التي للبعائث ،وسیط بلد عبر ،عبور مكشوف: العبور المكشوف
 .المقصد لبلد

 
ل عندما: مغلق عبور  أوعیة جانب إلى المقص����د،البلد  إلى اتوجیھھل للعبور معیَّنالمس����تثمر ال إلى األوعیة تُرس����َ

 قائمةللعبور األوعیة إلى قائمة التس��لیم ( معیَّنویض��یف المس��تثمر ال. للعبور معیَّنبالمس��تثمر ال الخاص��ة المنش��أ
 س��عر ھو المطبق النقل س��عر یكون الس��طح، طریق عن النقل حالة فيو. )الس��طحي بالطریق إرس��الیات. تس��لیم

ً . البلد  نموذج إلى الس����طحیة للطرود المغلق العابر النقل احتس����اب یس����تند العالمي، البریدي االتحاد للوائح ووفقا
 من رس���لت التي الطرود عبور عن المس���تحقة الحص���ص دفع. خاص���ة طریق قائمةأي  العالمي البریدي االتحاد

 .السطحیة الطرود على فقط ھذا ینطبقو. للمقصد معیَّنالمستثمر ال إلى للمنشأ معیَّنالمستثمر ال
 

 بعض إلى باإلض���افة الخطرة، البض���ائع نقل بش���أن المتحدة األمم توص���یاتب المش���مولة المواد: الخطرة البض���ائع
 المدني الطیران لمنظمة الفنیة والتعلیمات العالمي، البریدي االتحاد لوائح في علیھا المنصوص الخطرة البضائع
 .الدولي الجوي النقل التحاد الخطرة البضائع ونظام الدولي،

 
 على تحتويالتي  والس�����المة، األمن لض�����وابط خاض�����عة ،بریدیة بعائث إرس�����ال للبرید یمكن - -مالحظة.

 .الجو طریق عن المواد ھذه إرسال یتعذر عندما الحدیدیة السكك طریق عن اللیثیوم بطاریات
ً  العالمي البریدي االتحاد ةتحدد اتفاقی -  التي تتض�������من البریدیة بالبعائث الخاص�������ة الحدود حالیا

 بمعدل خالیا؛ أربع/البطاریات من األقص�������ى الحد معدات؛ في تركیبھا یجب( اللیثیوم بطاریات
 المواص��فات على ثنائي بش��كل توافق أن المعنیة للبلدان یمكنو). كحد أقص��ى س��اعة/واط 100

 البعائث س������تحتاجو. والمقص������د والعبور المنش������أ بلدان موافقة یتطلب وھذا. الحدود ھذه خارج
 على قصد دون تحمیلھا عدم من تأكدقصد ال اللیثیوم بطاریةإلظھار  ملصق وضع إلى البریدیة

 .أخرى حاالت أو المرسل إلى الرجوع أو التوجیھ أو الخاطئ التوجیھ حالة في الطائرة متن
 

 
 

 جمركیة مصطلحات
 

ً  یربطان ومش������بك، ختم من مكون طقم: الجمركي الختم في إطار  الجمركیة األختام وتوض������ع. آمنة بطریقة معا
 مص����رح غیر تدخل أي لمنع عموما ویثبت ،)الخص����وص وجھ على العبور الجمركي( ةمعیَّن جمركیة إجراءات

 .ى ذلكإل االنتباه للفت أومختومة ال البعائث بشأن بھ
 



-25- 
 

 .علیھا اإللكتروني الختم یثبت التي النقل لوسائل اإللكتروني للتتبع بآلیة مزود جمركي ختم: اإللكتروني الختم
 

 .الجمركي العبور إطار في المقصد مكتب إلى المغادرة مكتب من البضائع نقل: الجمركي العبور عملیة
 المغادرة مكتب ویقع فقط، جمركي إقلیم أو واحد بلد على العبور إجراء ینطبق عندما: وطني جمركي عبور -

 الجمركیة المنطقة في العبور حركاتعلى  فقط مطلوب ضمان أيّ ویقتصر . ھنفس اإلقلیم في المقصد ومكتب
 .المعنیة

 عبور خاللھ یجري واحد جمركي عبور عملیة من جزء وھ العابر النقل یكون عندما: دولي يجمارك عبور -
حد یالحدود لل وا قا أكثر أو ةجمرك فاق وف نائي الت عدد أو ث حددو. األطراف مت فاق ھذا ی  نموذج عموما االت

 اإلدارات كل في واألمنمنیة أللرقابة اا األمر، لزم إذاوتجوز،  .الجمارك لعبور البض�������ائعب اإلقرار المتعلق
 .االتفاقفي  الطرف

 
 .اتجاھا التزاماتب من خالل الوفاء الجمارك رضا یضمن تعھد: الضمان

ً  محددة جمركیة أقالیم أو إقلیم في فقط واحدة مرور معاملة یقتصر على جمركي ضمان: فردي ضمان -  .مسبقا
ً  محددة جمركیة أقالیم أو إقلیم عبر العبور معامالت من عدداً  یشمل جمركي ضمان: شامل ضمان -  .مسبقا
 .البلد لذلك الوطنیة للتشریعات وفقًا فقط واحد بلد داخل قانونیًا مطبق جمركي ضمان: وطني ضمان -
ً  مطبق جمركي ض���مان: إقلیمي ض���مان - ً  ملزمة وتكون بلدان لعدة الجمركي اإلقلیم داخل قانونا  بموجب قانونا

 .نبلدین معنیی بین إقلیمي اتفاق أي
ً  مطبق جمركي ضمان: الدولي الضمان - ً  وملزم جمركیة أقالیم عدة في قانونا ً  قانونا  االتفاقیات أو لالتفاقات وفقا

 .الدولیة
 

 .الجمركي العبور عملیة فیھ تبدأ جمركي مكتب أي: المغادرة مكتب
 

 .الجمركي العبور عملیة عنده تنتھي جمركي مكتب أي: المقصد مكتب
 

 .الجمركي العبور عملیات طریق على یقع جمركي مكتب أي: العبور مكتب/طریقال في مكتب
 

 .إلى اإلقلیم الجمركي العبور بضائع دخول طریق یقع علىجمركي  مكتب أي: الدخول مكتب
 

 .من اإلقلیم الجمركي العبور بضائع خروج قطری یقع على مكتب أي: الخروج مكتب
 

 

مكتب  مكتب المغادرة
مكتب  مكتب الدخول الخروج

 الخروج
 مكتب المقصد مكتب الدخول

مكتب  مكتب الدخول
مكتب  مكتب الدخول الخروج

 الخروج

 جمارك إقلیم المقصد جمارك إقلیم العبور الثاني جمارك إقلیم المنشأ

 جمارك بلد العبور الثالث جمارك بلد العبور األول
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 الحدیدیة السكك مصطلحات
 

الملحق  "باء" التذییل -) س�������یم( الحدیدیة بالس�������كك للبض�������ائع الدولي النقل بعقد المتعلقة الموحدة القواعد
 )3 المادة انظر( "كوتیف"باالتفاقیة المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیة

 
 الحدیدیة بالسكك للبضائع الدولي النقل عقد ألغراض

 الناقل أو ،ةالموحد القواعد ھذه بموجب النقل عقد المرس�������ل معھ أبرم الذي التعاقدي الناقل یعني" الناقل" أ )
 العقد؛ ھذا بموجب مسؤوال یكون الذي الالحق

" أ" الفقرة في إلیھ المش�����ار الناقل إال أن المرس�����ل، مع النقل عقد یبرم لم الذي الناقل یعني" البدیل الناقل" ب)
 الحدیدیة؛ بالسكك النقل أداء جزئیا، أو كلیا إلیھ، أوكل

 في قانونًا بھا المعمول التعریفات أو عامة ش��روط ش��كل على الناقل ش��روط تعني" للنقل العامة الش��روط" ج)
 منھا؛ یتجزأ ال جزًءا النقل، عقد إبرام مع أصبحت، والتي عضو بلد كل

 ش������حن وحدة أي أوخفیفة  مقطورة أو الص������نادیق النقالة أو حاویة تعني" الوس������ائط المتعدد النقل وحدة" د)
 .الوسائط المتعدد النقل في تستخدم مشابھة

 
 

Annexe 3 
3 الملحق  

 
 البریدیة الشبكة في الحدیدیة بالسكك النقل دمج: وأوروبا الصین بین الطرود نقل: فردیة حالة دراسة

 
 :تنظیمللمختلفة  مجاالت أربع بمعنى أنھ یخضع إلى معقد مشروع الحدیدیة بالسككالبرید  مشروع

 البضائع؛ بیع نظم -
 العالمي)؛ البریدي االتحاد( البریدیة مالنظ -
 األوروبي)؛ االتحاد العالمیة، الجمارك منظمة( الجمركیة األنظمة -
 الس����كك تعاون منظمة الحدیدیة، بالس����كك الدولي للنقل الدولیة الحكومیة المنظمة( الحدیدیة الس����كك أنظمة -

 ).الحدیدیة
 
شغیلي منظور من المشروع ھذا مثل تنظیم ینبغي كیف الملحق ھذا یوضحو  الجمركي المستوى على وقانوني ت
 ).2( الواجھات التنظیمیةمختلف  تحدید طریقة یقترح ثم )،1(
 

لنقل ا ش����بكة عبر المنقولة البرید عربات أو الحاویات اس����تخدام إلى في المس����تند كلھ، ،المتوخاة الخدمة وتس����تند
 .CIM/SMGS مستند النقل المشتركباستخدام  بالسكك الحدیدیةالدولي 

 
 الشحنة تفریغ دون الجمركي العبور تنظیم -1
 

 لمنش�����أل معیَّنال المس�����تثمر یربط" أس�����ود ص�����ندوق" بمثابة الدولي النقل اعتبار یمكن البریدي، للتنظیم بالنس�����بة
شكل في موضح ھو كما للمقصد، معیَّنال بالمستثمر ًضا یمكن إذ ،1 ال ستبدال أی سكك ا  يالجوبالنقل  الحدیدیة ال

 .السطحي أو يالبحر أو
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 الحدیدیة السككنقل البرید ب مشروع تشغیل: 1 الشكل
 

 
 
في ھذه الحالة، وبلد المقص��د الذي الص��ین ، المنش��أ بلدبین  لش��حنةا تُفرغ، یجب أال ناجعا ھذا النظام حتى یكونو

حاویات الطرود  تظلإذ لنقل الجوي: ا وتنطبق ھذه الحالة علىعلى س����بیل المثال. إس����بانیا  ،تص����ل إلیھ الحاویة
. تس�����لیم اس�����تنادا إلى نموذج قائمةبین مختلف نقاط النقل  یجري تبادلھاوالبریدیة في ش�����بكة النقل الجوي مغلقة 

 مشروع النقل بالسكك الحدیدیة. فيمن المھم تكرار طریقة العمل ھذه و. السطحي بالطریق إرسالیات
 

وخاص�ة عند الوص�ول إلى  الض�روریة،لمراقبة الجمركیة لفتح الحاویة باس�تثناء یجب أال تُ  ،بلوغ المقص�د وحتى
 وتثبیتللعبور األول لفتح الحاویة  معیَّنللمس�������تثمر ال ااألمر متروكیبقى الحدود الجمركیة لالتحاد األوروبي. و

ینطوي أي حل آخر من ش��أنھ أن والملص��قات الص��فراء الالزمة لدخول الطرود البریدیة إلى االتحاد األوروبي. 
 ض للخطر جدوى المشروع للسببین التالیین:یعرّ قد  الشحنة، یغتفر على

لس����كك الحدیدیة یمكن اس����تخدامھ بدالً من ا للعبور عبرمن وجھة النظر القانونیة، ال یوجد إجراء ش����امل  -
 تبلغحتى  لذلك،. اتفاقیة النقل الدولي بالطرق البریة بش�������أن الطرقإجراء االتحاد البریدي العالمي، مثل 

 استخدام اإلجراء البریدي من البدایة إلى النھایة. یُستحسن المقصد،الحاویة بلد 
قبل  ،دخول االتحاد األوروبي عند ،جمیع الحاویات البریدیة تحفُت في حالة مامن وجھة نظر تش�������غیلیة،  -

جمیع  لبلوغة نقلھا داخل االتحاد األوروبي، فلن یكون من الممكن استخدام شبكة السكك الحدیدیة األوروبی
بلدان المقص����د. ویرجع ذلك إلى أنھ بمجرد مغادرة الحاویات لس����لس����لة الخدمات اللوجس����تیة القائمة على 

الحاویات إلى ش���بكة إعادة أوروبا قص���یرة للغایة بحیث تكون  داخل االنتقال مس���افةالس���كك الحدیدیة، فإن 
من الناحیة االقتص�������ادیة. كما أن مثل ھذا اإلجراء یتعارض مباش�������رة مع  مجدیةالس�������كك الحدیدیة غیر 

 األولویة الستخدام السكك الحدیدیة. تعطيالتزامات االتحاد األوروبي التي 
 
 
 

 تسلیم طرود منفردة إرسال طرود منفردة

 التسلیم الدولي للطرود
 مستثمر برید المنشأ مستثمر برید المقصد

 النقل الدولي بالسكك الحدیدیة

 الناقل المتعاقد: حتى
 حدود الصین

 :2الناقل 
من حدود الصین إلى 
 حدود االتحاد األوروبي

 :3الناقل 
من حدود االتحاد 

األوروبي إلى المقصد 
 المقصد
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 واجھات التنظیمیةال تحدید -2
 

یاً  الربط بین النظم المفتوحةیعمل نموذج  قل  مرجعينظري كمؤش�������ر حال كات ن نات،لش�������ب یا ھا  الب ولیس أقل
 ،تحل كل طبقةو. متعددة طبقاتاإلنترنت. وھو یتألف من البروتوكوالت المختلفة الالزمة إلرسال البیانات عبر 

تكون وأعاله.  للطبقاتنقل البیانات وتوفر خدمات محددة بش��كل جید بعض مش��اكل  ة،معیَّنض��من بروتوكوالت 
ات أكثر تجریدیة تعتمد على خدمات الطبقات أدناه، والتي العلیا أقرب إلى المس�������تخدم وتتعامل مع بیان الطبقات

 نقلھا إلى وسیط فعلي. ومن ثمالبیانات  بتشكیلتقوم 
 

مختلف بین  بش��كل أكثر وض��وحا الواجھاتلتمییز  للربط بین النظم المفتوحةیمكن اس��تخدام التس��لس��ل الھرمي و
 كما یلي: وضوحاً،المطبقة على المشروع بشكل أكثر  مجاالت األنظمة

كل طبقة بقدر اإلمكان،  ،أن تس������تندیجب . األنظمةابدأ من موض������ع احترام اس������تقاللیة كل مجموعة من  -
النقل)  أنظمةالبریدیة، األنظمة الجمركیة،  األنظمة، أنظمة الطلب البریديمطلوبة لتقدیم الخدمة المقابلة (

  .بدایتھا إلى نھایتھاإلى إجراءاتھا الخاصة من 
 الطبقة التالیة.بحدد بدقة الخدمات التي یتعین تبادلھا لتقدیم الخدمات ذات الصلة  طبقة،بین كل  -
 التي یتعین إدخالھا على طریقة تطبیق مختلف القواعد الستیعاب التبادالت الالزمة. وجدت،إن  التغییرات،تحدید  -
 

 التالي مقبوال: الترتیبیبدو قد یجب ترتیب الطبقات المختلفة في تسلسل ھرمي.  وأخیًرا،
واحد في الصین  ،ینمعیَّنمستثمرین بین  البریدیة للطرودعنصر النقل ھو أدنى طبقة ویغطي النقل الدولي  -

 في أوروبا. واآلخر
البریدیة ینظم  البعائثألن عبور  أیضا كأساس للقضایا الجمركیة (نظراً  یعملالذي  البریديالطبقة التالیة ھي التنظیم  -

 في بلد المقصد. المستلمعلى المستوى الدولي). تغطي ھذه الطبقة مجموعة الطرود في بلد المنشأ وتسلیمھا إلى 
 ، الطبقة العلیا.يالبرید الطلبتمثل الخدمة نفسھا، أي  -
 

 .الھرمي التسلسل حضَّ یُوَ  أدناه البیاني الرسم
 

 ، بشكل دقیق،لتحدید )،2 الشكل في 2 رقم( الحدیدیة بالسكك النقل عنصرو البریدي العنصر بین جھد بذلأن ی یجب
 .للمقصد معیَّنوالمستثمر ال لمنشأل معیَّنالمستثمر البین  عالقات وإقامة النقل لتنظیم المطلوبة المتبادلة البیانات

 
 القطار بواسطة ةالدولی لطرودل السلس لتسلیم مفاھیمي نموذج: 2 الشكل

 

 المھمة الطبقة

 البیع بالتجزئة
1 

 الشبكة البریدیة

2 3 

4 

النقل بالسكك 
 الطرقالحدیدیة/

 نقل البضائع
 )(الناقل

العبور بموجب 
 اللوائح البریدیة

 جمع البضائع
 (المرسل)

 بیع البضائع
 (البائع)

 عقد بیع وشراء البضائع

النظم البریدیة بما في 
 ذلك العبور

 مع الجماركاتفاق 

 أنظمة النقل 
 عقود النقل

CIM/SMGS 

 شراء البضائع
 (العمیل)

 توزیع البضائع
 (المتسلم)

العبور بموجب 
 اللوائح البریدیة

 نقل البضائع
 (الناقل)

النقل بالسكك 
 الطرقالحدیدیة/

 الشبكة البریدیة

 البیع بالتجزئة

 المھمة الطبقة
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بش��كل ) الحدیدیة والس��كك والجمركیة البریدیة( األنظمة مختلف ارتباط كیفیة لتحدید النموذج ھذا اس��تخدام یمكن
 .الحدیدیة السكك عبر الدولیة للخدمة المطلوبة البیانات نقلمن  نتمكللدقیق، 

 
 

Annexe 4 
 4 الملحق

 
 األوروبي التحادل الجمارك قانون: فردیة  حالة دراسة

 
بالمش��اریع  المتص��ل الحدیدیة الس��ككالبرید ب مش��روع خالل مرات عدة األوروبي لالتحاد الجمارك قانون نُوقش

جدیر . أدناه األوروبي التحادل الجمارك قانون أحكام وُعرض�������ت. أوروبا إلى الص�������ین من الجاریة النموذجیة
 الجمركیة للتش���ریعات القانونیة األحكام وتكتس���ي. تفس���یریة طبیعةیتمیز بو قانونًا ملزم غیر النص ھذا أن بالذكر
 القانونیة لص��كوكل األص��لیة النص��وصإن . دائًما الرجوع إلیھا جبإذ یس��تو ،ا المس��تندھذ بش��أن مض��مون أھمیة

 تعلیمات أیض����ا ھناك یكون قدو. األوروبي لالتحاد الرس����میة الجریدة في المنش����ورة تلك ھي األوروبي لالتحاد
 .ھذا المستند إلى باإلضافة فیھا النظر تفسیریة یتعین مذكرات أو وطنیة

 
 لإلش�����راف خاض�����عة وتظل الجمركیة للرقابة لالتحاد الجمركیة األراض�����ي تدخل التي الس�����لع جمیع تخض�����عو

 .اوضعھ تحدید حتى الجمركي
 

 استناداً  واألمن بالسالمة الصلة ذات الجمركیة سیقوم بالرقابة الذي األول للدخول الفعلي الجمركي المكتب عدّ ویُ 
 المراس���الت بالنس���بة لبعائثالدخول  ملخص تص���ریح بیانات تقدیم ویلغى. الدخول ملخص تص���ریح بیانات إلى

 البریدیة، الش��حنات بض��ائعل أما بالنس��بة). التفویض قانونمن  104المادة من " 1من الفقرة ""ج" البند ( البریدیة
ویس���تمر  ،ذي الص���لة المعلومات تكنولوجیا نظام تحدیث یتم إلى أنالدخول  ملخص تص���ریح بیانات تقدیم فیلغى

 104" من المادة 2" و"1الفقرة "( غراًما 250 تتجاوز ال البض�����اعة كانت في حالة 2020 عام حتى ھذا اإللغاء
 .)التفویض قانونمن 

 
 الجمارك مكتب إلى ،وفرتُ لم  أمالدخول  ملخص تص������ریح بیانات رتُوفّ  س������واء البض������ائع، جمیع تقدیم ویتعین
 ألحكام وفقا تُنقل أن ویمكن الجمركي اإلشراف تحت االتحادیة غیر البضائع ستظل ،لذلك. األول للدخول الفعلي
عن  یةاالتحاد غیر البریدیة البعائث لتمییز الص�������فراءومن الالزم إلص�������اق البطاقات . العالمي البریدي االتحاد
 الص���فراء البطاقاتوض���ع  "الوس���یط" معیَّنال على المس���تثمر یتعین ھأن ھذا ویعني. الجمركي العبور عندغیرھا 

 جمارك مكتب إلى البضائع تقدیم عند الصلة ذات المستندات وجمیع البرید بعائث على تحتويالتي  وعیةاأل على
  .النقل وسیلة عن النظر بغض مغادرة،ال/ألولا دخوللا
 

عائث عبور یة الب ند "ز" من الفقرة "ف یُعرّ : البرید مادة 3الب ند "ز" من الفقرة " 226" من ال مادة 2والب " من ال
 تجري قدو. لالتحادة الجمركی األقالیم عبر البریدیة البعائث عبور جمارك االتحاد األوروبي قانونمن  227
 :العبور حركة

 
 أص������حابأو  قبل من البض������ائعتُنقل  عندما العالمي، البریدي االتحاد لقوانین وفقاو البریدي النظام بموجب "ز"

 ."القوانین ھذه بموجب وااللتزامات الحقوق
 

 العالمي البریدي االتحاد قوانین بموجب وااللتزامات الحقوق أص����حاب على تقتص����ر األحكام ھذه أن یعني وھذا
 .العالمي البریدي االتحاد لقوانین وفقا البضائع تُنقل عندما وتنطبق
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 أيّ  ھو معیَّنال المستثمر. العضو البلد نھیعیّ  الذي معیَّنال المستثمر بأنھ الحق صاحب فیُعرَّ  القوانین، وبموجب
ً  نیعیّ  حكومي غیر أو حكومي كیان  الخدمات إلدارة العالمي البریدي االتحاد في العض������و البلد قبل من رس������میا

 .أراضیھ على العالمي البریدي االتحاد قوانین عن الناشئة الصلة ذات بااللتزامات والوفاء البریدیة
 

 ،الجمركي قلیماإل إلى البریدیة البعائث عبره دخلت الذي العض����و البلد الذي یُعیّنھ معیَّنال المس����تثمر ویتعین على
 جمارك مكتب إلى البریدي النظام بموجب بعد ذلك لنقلھا األول للدخول الجمارك مكتب إلى البعائث ھذه تقدیم

 .البلد المقصد
 
 

Annexe 5 
 5 الملحق

 
 البریدیة للبعائث الوسائط المتعدد النقل

 
 النقل البحري ،النقل الجوي الحدیدیة، الس�����كك - الوس�����ائط متعددة وس�����ائل ونمعیَّنال المس�����تثمرون یس�����تخدم قد

 .الدولیة البریدیة البعائث لنقل - والشاحنات
 
 المعلومات البریدیة، البعائث لنقل المتعددة الوسائط استخدامب یتعلق فیما ،الروسي لالتحاد معیَّنال المستثمر قدمو

 .العالمي البریدي لالتحاد الدولي المكتب إلى أدناه الواردة
 

 .شحنة 14 وأرسل ذجیةومشاریع نم خمسة الروسي البرید وأنجز
 
 ،سبتمبر 15و ،سبتمبر 1و ،أغسطس 18: التالیة التواریخ في 2017 عام في جرى تنفیذ المشاریع النموذجیةو
 .مارس 17: بتاریخ 2018عام  وفي .سبتمبر 19و
 
 :التالیة الطرق على الوسائط متعددة وسائلاستُخدم في تنفیذ المشاریع النموذجیة و
 .سلوفینیا - روسیا - منغولیا -
 .روسیا – الصین -
 .التفیا - روسیا - الیابان -
 .لیتوانیا - روسیا - الیابان -
 .بولندا - روسیا - الیابان -
 .فنلندا - روسیا - الیابان -
 
 :التالیة النقل وسائل استخدمتو
 .والشاحنات الحدیدیة السكك: سلوفینیا - روسیا - منغولیا -
 .والشاحنات الحدیدیة السكك: روسیا - الصین -
 .والشاحنات الحدیدیة والسكك يالبحرالنقل : التفیا - روسیا - الیابان -
 .والشاحنات الحدیدیة والسكك يالبحرالنقل : لیتوانیا - روسیا - الیابان -
 .والشاحنات الحدیدیة والسكك يالبحرالنقل : بولندا - روسیا - الیابان -
 .النقل الجوي أو والشاحنات الحدیدیة والسكك يالبحرالنقل : فنلندا - روسیا - الیابان -
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 .الوسائط متعدد النموذجیةفي المشاریع  المستخدمة الوسیلة الركاب قطاركان و
 
 .الخمسة المشاریع النموذجیة خالل مناأل أو عبورسواء تعلق األمر بال مشاكل أي الروسي البرید یواجھ لمو
 
 ینمعیَّنال المس������تثمرین مع) PREDES، ITMATT( العالمي البریدي االتحاد رس������ائل الروس������ي البرید تبادلو

 .الوسائط متعددة وسائل باستخدام البریدیة البعائث إرسال عند اآلخرین
 
 طریق عن البریدیة البعائث نقل عند بالجمارك ذات الص����لة" عویص����ة" مش����اكل أي الروس����ي البرید یواجھ لمو

 .الحدیدیة السكك
 

 :یلي كما البریدیة البعائث نقلفي  المستخدمة النماذج/المستندات كانت
 .السطحي بالطریق إرسالیات. تسلیم قائمة -
 جویة إرسالیات. تسلیم قائمة -
 .البرید نقل بطاقة/األمتعة نقل بطاقة: المطبق الحدیدیة السكك مستند -
 

 بخص���وص الجمركیة الس���لطات إش���عار الدولیة، البریدیة للبعائث الوس���ائط المتعدد النقل أثناء ،الناقل على یتعین
 معالجة مركز رمز إلى اإلض��افي التس��لیم مع أخرى إلى مركبة من س��یجري تنفیذھا التي الش��حن إعادة عملیات

 تس��ھیل في الجمارك س��لطات ترغب قدو. الس��طحي بالطریق إرس��الیات. تس��لیم قائمة في المذكور الدولي البرید
 .الالزمة الجمركیة الرقابة تدابیر اتخاذ مع اإلجراء،

 
 

Annexe 6 
 6 الملحق

 
 لألختام المقاییس لتوحید الدولیة لمنظمة 17712 معیار وااللتزام الختم س�������المة برامج: فردیة حالة دراس�������ة

 األمان عالیة
 
 ختمال سالمة برامج -1
 

 من 6 للفص����ل المنقحة التوجیھیة المبادئ في مفص����ل ھو كما ختمال س����المة برنامج تطبیق الجمارك على یتعین
 .العالمیة الجمارك لمنظمة المنقحة كیوتو تفاقیةال العام المرفق

 
 ھو كما على فتحة التعبئة األمان عالي میكانیكي ختم اس�������تخدام على ختمال س�������المة برامج تس�������تند أن ینبغيو

 األختام تسجیل إجراءات تتضمن أن ویجب .المقاییس لتوحید الدولیة لمنظمة 17712 معیارال في علیھ منصوص
طار معاییر إ في مقترح ھو كما الواس���طة، تغییر مثل الرئیس���یة، النقاط في الختم س���المة من والتحقق وتغییرھا

 .التجارة العالمیة تأمین وتیسیر
 

 في المعبأة البضائعشحن  في األطراف بین ختمال سالمة لبرنامج المتناسقین والتنفیذ التطبیق بمكان األھمیة ومن
 تحسینفي  الخصوص، وجھ على ،المزایا ھذه وتتمثل. األطراف لجمیع متعددة مزایا سیوفر ألنھ آمنة، حاویات

 البضائع، في العالمیة التجارة تستغل التي واألسلحة للمخدرات المشروع غیر والنقل اإلرھاب أعمال ضد األمن
 ،اإلرھابیة األعمال على اردّ  وقفھا أو التجارة تعطیل عن الناجمة االقتص�������ادیة المص�������اعب خطر من وتقلل

 الخس����ائر في تخفیض من ذلك على یترتب ما مع ،تحویل البض����ائع المش����حونةو س����رقة ض����د األمن وتحس����ین
 .التأمین مثل المباشرة، غیر والتكالیف المباشرة
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منظمة الجمارك العالمیة لل صحاب المشاریع االقتصادیة المرخصینالمصادق أل دلیل یدرج ذلك، إلى باإلضافة
 ص��حاب المش��اریعلمنحھم ص��فة أ االقتص��ادیون المس��تثمرون یس��توفیھا أن یجب التي األمنیة التدابیر على أمثلة

 ذات النظامیة غیر الممارسات ومنعالمشحونة  البضائع سالمة لضمان أمنیة تدابیر تُتخذ أن ینبغي. االقتصادیة
 األمنیة التدابیر ھذه وتشمل. الدولیة اإلمداد سلسلة في) البضائع وتخزین والمناولة النقل( البضائع بتدفق الصلة

 إجراء أو آلیة أي أو/و المقاییس لتوحید الدولیة لمنظمة 17712 معیار مثل األمان، عالیة مناس���بة أختام اس���تخدام
ً  والمدربین لھم المص���رح للموظفین والس���ماح الجمارك، قبل من معتمدللتأمین ال آخر  بالوص���ول فقط جیداً  تدریبا
 .األمان عالیة األختام ھذه مثل إلى

 
 أي في للبض��ائع الدولیة الحركة في مش��ارك طرف ص��حاب المش��اریع االقتص��ادیة المرخص��ینأیعّد  -.مالحظة

یابة أو الوطنیة الجمارك إدارة وافقت علیھا مھمة  الجمارك منظمة أمن معاییر مع تتوافق أنھا على ھاعن بالن
 للمس��تثمر ص��حاب المش��اریع االقتص��ادیة المرخص��ینأ وتمنح ص��فة. التورید س��لس��لة من یعادلھا ما أو العالمیة

 والض��مان المالیة والمالءة التجاریة، الس��جالت وإدارة الجمركي، االمتثال مثل معاییر یس��توفي الذي االقتص��ادي
 .ةومعاییر السالم المناسب

 
 المقاییس لتوحید الدولیة منظمةلل 17712 معیارال فيالمشار إلیھا  األمان عالیة األختام -2
 

 ھو المعیارو. الطوعیة الدولیة للمعاییرالعالم  في مس�������تحدث أكبر ھي ISO المقاییس توحیدل الدولیة المنظمة
 أن لضمان باستمرار استخدامھا یمكن التي الخصائص أو اإلرشادات أو المواصفات أو المتطلبات یوفر مستند
 لتوحید الدولیة منظمةلل الدولیة معاییرال تض�����منو. لمنتجھا مناس�����بة الخدمات وأ العملیات وأ المنتجات وأ المواد

 الدولیة منظمةلل 17712 معیارال ویض�������ع. جیدة نوعیة وذات وموثوقة آمنة والخدمات المنتجات أنالمقاییس 
 واحًدا مص��دًرا وفروی. اآللیة الش��حن حاویات أختام وس��حب وقبول لتص��نیف موحدة إجراءات"المقاییس  لتوحید

 ".الدولیة التجارة في الشحن حاویات تأمین في مقبولة تكون التي المیكانیكیة األختام عن للمعلومات
 
 :مجاالت ثالثة في مستقالً  اً تأكید الحاليالمقاییس  لتوحید الدولیة منظمةلل 17712 معیارال یتطلبو
 

 )مثال لدخولا حواجز( ختملل المادیة القوة لتحدید اختبار -ألف
 
 للمؤش���ر؛" I: "الحاجز قدرة أو الختم قوة فئاتل أنواع ثالثةالمقاییس  لتوحید الدولیة منظمةلل 17712 معیار حددی
"S "و ؛للضمان"H "الكسر لمنع ومتینة قویة عالیة اآلماناألختام و الضمان أختام تكون أن یجبو. العالي لألمن 

 مواد من األختام تص���نع أن یجبو. الخ الكیمیائي، والتغیر الجویة، الظروف بس���بب المبكر والتدھور العرض���ي
 الدولیة منظمةلل 17712 معیار في موض�����ح ھو كما ص�����نف لكل المناس�����بة ةالمعاییر الفیزیائی تس�����توفيو محددة
 .المقاییس لتوحید

 
 أن یجبو. الختم تصنیف صحة من للتحقق مستقلة ثالث طرف ختبارا مختبرات استخدام الموردین على یجبو

 التقنیة الدولیةواللجنة الكھربائیة المقاییس  لتوحید الدولیة منظمةلل 17025 لمعیار وفًقا معتمدة المختبرات تكون
بات( عامة المتطل بارات إلجراء) والمعایرة الفحص مختبرات لكفاءة ال  منظمةلل 17712 بالمعیار خاص��������ة اخت

 .المقاییس لتوحید الدولیة
 

 الختم أنواع المواد
 األمان عالیةختم  االقتحام تأخیر بقصد معدني سلك أو المعدن مثل مواد
 ختم أمني تھإلزال خفیفة أدوات وتتطلب االقتحامعند  محدودة مقاومة توفر مواد
 ختم دلیلي بسیطة قص أداة باستخدام أو بالید بسھولة كسرھا یمكن مواد

 
 )والتعاریف المصطلحات. 3(الفقرة  ISO/PAS 17712المعیار الدولي : المصدر
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 باألمن للشركة المصنعة ةالمتعلق العملیات التجاریة تدقیق -اءب
 

 المرفق یحددو. الجودة عالي األمني الختم فعالیة تض�����عف أن باألمن المتعلقة غیر الس�����لیمة للممارس�����ات یمكن
 مخاطر تقییم مثل مطلوبة، ممارس�����ة عش�����رین من أكثر المقاییس لتوحید الدولیة منظمةلل 17025 لمعیار "ألف"

ا یجبو. والتخزین اإلنتاج مناطق إلى الوص��ول في والتحكم المرافق  المرفق مع الموردین توافق یكون أن أیض��ً
 .المقاییس لتوحید الدولیة منظمةال لمعاییر االمتثال لمراجعة معتمدة ھیئة تصدیق مستقلة خالل منمثبت  لف"أ"
 
 تسلسل العھدة طول علىالمترتبة  المسؤولیات -3
 

سلة طول على ومبادئ مسؤولیات تترتب . حاویاتال في البضائع شحنة حیاة دورة طوال تنطبق التي العھدة سل
نقطة  في ،الراحة أثناء س���واء ،عندما یعھد إلیھ بالش���حن أمنیة مس���ؤولیات حاویة تھحوز في طرف كل یتحملإذ 

 معاییر إطار ویشیر ،العھدة سلسلة من یتجزأ ال جزء ھي األمنیة األختامو. نقاط العبور بین التنقل أثناء أو عبور
 .التالي النحو على التورید، سلسلة في طرف كل مسؤولیاتإلى العالمیة  التجارة وتیسیر تأمین

 
 المرسل/الشاحن مسؤولیات -ألف

 
شاحن یكون -  الكاملو الدقیق الوصف وعن آمن بشكل الحاویة شحن البضاعة في عن مسؤوال المرسل/ال

 .للشحنة
ً  مس��ؤوالً  الش��احن یكون -  وإعداد الش��حن عملیة من االنتھاء فورعلى الش��حنة  األمان ختم وض��ع عن أیض��ا

 .الختم رقم ذلك في بما ،لنقل الشحنة الشحن مستندات
 

 العھدة في تغییر كل عند المستلم الطرف مسؤولیات -باء
 
 .العھدة في تغییر كل عندبالبضائع  محملةال حاویةلل األمان ختم بتفتیش المستلم الطرف یقوم أن یجب -
 مس��تندات الش��حن، مع الختم ھویة رقم ومقارنة تالعب، ش��بھةعن أي  ابص��ری تفتیش��ا الختم فحص یتطلب -

 .المخصصة لذلك المستندات في مالحظات الفحص تدوینو
 الش��حن، رقم مس��تنداتل مغایر ھویةال رقمأن  ش��وھد أو التالعب عالمات لوحظت أو مفقوًدا الختم كان إذا -

 .اإلجراءات من عدد اتخاذ عندئذ یلزم
التناقض بخص����وص ھذا  والش����احن الحاویة المس����ؤول عن الطرف یُطلع أن المس����تلم الطرف على یتعین -

 .الموجود
 .الشحن مستندات في التناقض الموجود نیدوّ  أن المستلم الطرف على یتعین -
 .الوطنیة للتشریعات وفقا القانون إنفاذ وكاالت أو الجمارك إخطار المستلم الطرف على یجب -
ً  یض��ع أن المس��تلم الطرف على یجب التناقض��ات، حلتُ  حالما - ً  ختما  ،المالحظات یدونو الحاویة على أمنیا

 .الصلة ذات الشحن مستندات جمیع في الجدید، الختم رقم ذلك في بما
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Annexe 7 
 7 الملحق

 
 المعنیین المصلحة أصحاب

 
 المتحدة األمم أ )

 
 العالمي البریدي االتحاد

 
 منظمة أقدم ثاني برن، الس��ویس��ریة العاص��مة ومقره ،1874 عام في أنش��ئ الذي العالمي، البریدي االتحاد یعتبر
 .البریدیة لمسائلفي ا المتخصصة المتحدة األمم وكالة ھيو. العالم في دولیة

 
 في األطراف الناشطة بین للتعاون الرئیسي المنتدى ،بلد 192 ةعضوی خالل من العالمي، البریدي االتحاد عدّ یُ و

 .الحدیثة والخدمات المنتجات من حقیقیة عالمیة شبكة ضمان على یساعدو. البریدي القطاع
 
 تض���عو. الحاجة عند التقنیة المس���اعدة توفركما  واالتص���ال، الوس���اطةتقوم بو ااس���تش���اری ادور المنظمة تؤديو

 المالیة والخدمات والطرود البرید حجم في النمو لتحفیز توص�������یات قدمتو الدولي البرید تبادل قواعدالمنظمة 
 .لعمالءا خدمة جودة وتحسین

 
 باإلضافة) والمالیة واإللكترونیة المادیة( البریدیة للشبكة الثالثة األبعاد على البریدیة الدوحة استراتیجیة شددتو

 كانو. العالم أنحاء جمیع في البریدیة الخدمات لتعزیز رئیس�����یة كمحاور والتنمیة والحوكمة الترابط عالقات إلى
 مترابطة بشكل شبكات عبر البریدي القطاع تعزیز إلى تھدف برامج خالل من أن تتحقق ستراتیجیةاال ھدافلأل

 .السوق لتغییرات فعالیة أكثر بشكل واالستجابة وابتكار، خدمات، وجودة أفضل
 

 الس���ككالبرید ب مش���روعب ذات الص���لة العالمي البریدي لالتحاد الدولیة الص���كوكاألطر التنظیمیة وو المعاھدات
 :الحدیدیة

 ؛إلیھا المرفقة واللوائح العالمیة البریدیة االتفاقیة -
 السككالبرید ب مشروع في نشط بدور یقومون الذین اآلخرین المصلحة أصحاب معُموقعة  تفاھم مذكرات -

 .الحدیدیة
 

 األخرى الدولیة المنظمات أو الدولیة الحكومیة المنظمات ب)
 

 العالمیة الجمارك منظمة
 

 مستقلة دولیة حكومیة ھیئة ھيو الجمركي"، التعاون مجلسباسم " 1952 عام العالمیة الجمارك منظمة تأسست
 .وكفاءتھا الجمركیة اإلدارات فعالیة تعزیز مھمتھا

 
 معالجة على جماعي بشكل تعمل العالم أنحاء جمیع في جمارك إدارة 182 العالمیة الجمارك منظمةوالیوم تضم 

 ھي العالمیة الجمارك منظمة فإن الجمركیة، للخبرة العالمي المركز بص��فتھاو. العالمیة التجارة من٪ 98 حوالي
 مجتمع اس�����م نفس�����ھا على تطلق أن ویمكنھا الجمركیة الش�����ؤون في بالكفاءة تتمتع التي الوحیدة الدولیة المنظمة
 .الدولي الجمارك
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 ألعض�������ائھا للجمارك العالمیة المنظمة تقدم الوطنیین، الجمارك مندوبي بین الخبرات وتبادل للحوار كمنبرو
 المقدمة والتدریب التقنیة المس��اعدة خدمات إلى باإلض��افة الدولیة، الص��كوك من وغیرھا االتفاقیات من مجموعة

 القدرات وبناء لتحدیث مساعیھم في أعضائھا بنشاط األمانة تدعمو. بمشاركتھا أو العامة األمانة من مباشرة إما
 .الوطنیة الجمارك إدارات داخل

 
فإنھ  المش�������روعة، الدولیة التجارة نمو زیحفت في العالمیة الجمارك منظمة تلعبھ الذي الحیوي الدور جانب وإلى

 الجمارك منظمة تتبناه الذي الش����راكة نھجإن . االحتیالیة األنش����طة لمكافحة تبذلھا التي الجھودب یُش����ھد لھا دولیا
 خالل من العالمیة الجمارك منظمة إن. وش������ركائھا الجمارك إدارات بین الجس������ور بناء مفاتیح أحد ھو العالمیة
 واالجتماعیة االقتص��ادیة للرفاھیة مباش��رة بص��فة سكرّ تُ لَ  ،وُمتوقعة وش��فافة نزیھة جمركیة بیئة لظھور الترویج

 .ألعضائھا
 

 العالمیة الجمارك منظمة مھمة فإن اإلرھابي، للنشاط الدائم والتھدید االستقرار بعدم تتسم دولیة بیئة في وأخیرا،
 .الكامل معناھا حملتَ ل الدولیة، التجارة وتسھیل وتأمین الوطنیة، واألراضي المجتمع حمایة وھي تعزز

 
 الس���ككالبرید ب مش���روعذات الص���لة ب لمنظمة الجمارك العالمیة الدولیة الص���كوكاألطر التنظیمیة وو المعاھدات

 :الحدیدیة
 .المنقحة كیوتو اتفاقیة -
 لمنظمة الجمارك العالمیة. العالمیة التجارة وتیسیر تأمین معاییر إطار -
 .)ملزم غیر( العالمیة الجمارك منظمةل عبورلل التوجیھیة المبادئ -
 .)ملزم غیر( العالمیة الجمارك منظمةل الجمارك مخاطر إدارة موجز -
 .)الملزمة غیر( الجمركیة الشحنات عن الفوري لإلفراج توجیھیة مبادئ -
 .العالمي البریدي االتحاد مع موقعة تفاھم مذكرة -
 

 الحدیدیة بالسكك الدولي للنقل الدولیة الحكومیة المنظمة
 

 النقل حركة وتس����ھیل وتحس����ین تعزیز في الحدیدیة بالس����كك الدولي للنقل الدولیة الحكومیة المنظمة مھمة تتمثل
 بالوس������ائل دولة 50 معددھ البالغ األعض������اء الدول تزوید تعمل المنظمة علىو. الحدیدیة الس������كك عبر الدولي

 الدول وربط أراض�������یھا، على الحركة ھذه وتطویر الحدیدیة، بالس�������كك الدولي النقل حركة لتس�������ھیل القانونیة
 .الحدیدیة السكك بشبكاتاألخرى  األعضاء

 
الص����الحیة التقنیة : رئیس����یة مجاالت ثالثةفي  الحدیدیة بالس����كك الدولي للنقل الدولیة الحكومیة المنظمة تنش����طو

 موحدة قانونیة أنظمة بتطویرالمنظمة  تقومو. الحدیدیة الس�������كك عقود وقانون الخطرة والبض�������ائع للعمل تبادلیا
 قواعد التحتیة؛ البنیة أو العربات اس����تخدام عقد مثل النقل، عقدل المكملة الخدمات ؛والبض����ائع الركاب نقل لعقود

 .المعدات الدارجة على خطوط السكك الحدیدیة على للموافقة الفنیة واألحكام واإلجراءات الخطرة؛ البضائع نقل
 

 بالس���كك الدولي للنقل الدولیة الحكومیة المنظمة تس���تند إلیھ الذي األس���اس���ياالتفاقیة  نص ھو COTIF "كوتیف"
 بشكل وأنشطتھا األعضاء الدول مع وعالقاتھا ومعالمھا وأھدافھا المنظمة ةھذا النص سیر إدار وینظم. الحدیدیة

 .تذییالت سبعة ضمتو. عام
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 :الحدیدیة السككبالبرید  بمشروع ساسیةاأل صلةال ذات التالیة "كوتیف" تذییالت
 أي في العقد نطبقیو. الحدیدیة بالس�����كك للبض�����ائع الدولي النقل بعقد المتعلقة الموحدة القواعد - "باء" التذییل -

 األعض��اء الدول من مختلفتین دولتین في یقعان للتس��لیم المحدد والمكان البض��ائع تس��لّم مكان فیھا یكون حالة
 .الناقل بمسؤولیة المتعلقة القواعد ویحدد) والناقل المرسل( النقل عقد أطراف بین العالقة ویحكم. المنظمة في

 ھذه الالئحة نطبقوت. الحدیدیة بالس������كك الخطرة للبض������ائع الدولي بالنقل المتعلقة الالئحة - "جیم" التذییل -
قل على لدولي الن یة الحركة على ،EC/2008/68 التوجیھ خالل من ا لدول داخل الوطن  في األعض��������اء ا

 ألوروبا االقتص�������ادیة اللجنة مع الوثیق التعاون نتیجة الخطرة البض�������ائع أحكام وتأتي. األوروبي االتحاد
ً أیض الداخلیة المائیة األراضي والمجاريو البري النقل على وتنطبق المتحدة، لألمم التابعة  .ا

 
 الحدیدیة السكك تعاون منظمة

 
 تعمل دولیة منظمة ھي بولندا، وارس��و، في ومقرھا 1956 عام في أنش��ئت التي الحدیدیة، الس��كك تعاون منظمة

 .1969 لعام فیینا التفاقیة وفقا
 

 :ھي الحدیدیة السكك تعاون لمنظمة الرئیسیة األنشطة
 وآسیا؛ أوروبا بین المشترك النقل ذلك في بما الدولي، الحدیدیة بالسكك النقل وتحسین تطویر -
 الحدیدیة؛ بالسكك الدولي الربط لتطویر المنسقة النقل واستراتیجیة سیاسة صیاغة -
 ؛ الحدیدیة بالسككالدولي  النقل لقانون المكونة المستندات تحسین -
  ؛الحدیدیة لسككبا الركاب و البضائع لنقل الدولیة التعریفات تحسین -
 والبیئیة؛ والمالیة والتقنیة التشغیلیة المسائل في التعاون -
 األخرى؛ النقل بوسائل یتعلق فیما الحدیدیة بالسكك للنقل التنافسیة القدرة لتحسین تدابیر وضع -
 .الحدیدیة بالسكك النقل قضایا مع تتعامل التي الدولیة المنظمات مع التعاون -
 

 ومدیري الحدیدیة الس����كك لش����ركات العامین والمدیرین النقل وزراء بینالحدیدیة  الس����كك تعاون منظمة دتوحَّ 
سیا في بلد 28 من التحتیة البنیة  الكیانات مستوى وعلى الدولي الحكومي المستوى على منتدى وتقیم وأوروبا، آ

 .االقتصادیة
 

 أوروبا من ،بلد 28 في الحدیدیة الس��كك خطوطالحدیدیة  الس��كك تعاون منظمة تغطي الجغرافي، النطاق حیث من
 الس��كك خطوط تغطيو. الفارس��ي الخلیج إلى القطبیة الدائرة ومن الھادئ، للمحیط اآلس��یوي الس��احل إلى الوس��طى
ً  البضائع من طن اتملیار 5 ونحو راكب ملیارات 4 تنقل والتي كم، 286 000 ما مجموعھ الحدیدیة  .سنویا

 
سكك تعاون منظمةل العلیا اإلداریة الھیئة سكك تعاون منظمةھي مؤتمر وزراء الحدیدیة  ال  یتخذ لذياالحدیدیة  ال

 مع ،الحدیدیة الس���كك تعاون منظمة أنش���طة بإدارة المتعلقة القض���ایا ش���تى في الحكومي المس���توى على قرارات
 -الحدیدیة  الس����كك تعاون منظمةل ین للنقل بالس����كك الحدیدیةالعام المدیرین مؤتمر مقترحات االعتبار في األخذ
 العمل) نومفوض ونممثل( العامین المدیرین مؤتمر ینظمو. الحدیدیة السكك شركات مستوى على اإلداریة الھیئة
 السكك اختصاص التي تقع ضمنالحدیدیة  السكك تعاون منظمة بأنشطة المتعلقة القضایا بشأن القرارات ویتخذ

النظام  الودیع التي تتولى مھمة ،منظمةلل التنفیذیة الھیئة ھيالحدیدیة  الس�������كك تعاون منظمة لجنةو. الحدیدیة
 تعاون منظمة س��یاق في المبرمة الدولیة والعقود االتفاقات عن فض��ال ،الحدیدیة الس��كك تعاون منظمةل األس��اس��ي

سكك سكك تعاون منظمة أنشطة تنفیذ ضمنتو. الحدیدیة ال  واجتماعات الوزاري المؤتمر دورات بینالحدیدیة  ال
  .العامین المدیرین مؤتمر
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 :التالیة العمل ھیئات منالحدیدیة  السكك تعاون منظمة لجنة تتكون
 ؛التنمیة استراتیجیةو النقل سیاسة بشأنالحدیدیة  السكك تعاون منظمة لجنة -
 ؛النقل قانونلالحدیدیة  السكك تعاون منظمة لجنة -
 لنقل البضائع؛الحدیدیة  السكك تعاون منظمةلجنة  -
 ؛الركاب لنقلالحدیدیة  السكك تعاون منظمة لجنة -
 ؛الحدیدیة السكك على الدارجة لمعداتوا التحتیة للبنیةالحدیدیة  السكك تعاون منظمة لجنة -
  والمعلوماتیة؛ بالترمیز المعنيالحدیدیة  السكك تعاونلمنظمة  الدائم العمل فریق -
 .والتسویة المالیة بالقضایا الحدیدیة المعني السكك تعاونلمنظمة  الدائم العمل فریق -
 

 القض���ایا من مجموعة تنظیملیتولي  مس���تقر دولي قانوني إطار أنش���ئ الحدیدیة، الس���كك تعاونمنظمة  إطار في
 .المشتركة النقل عملیات فضال عن الحدیدیة، السكك طریق عن والبضائع الركاب بنقل المتعلقة

 
 :كالتالي الحدیدیة بالسككالبرید  نقل بمشروع المتعلقةالحدیدیة  السكك تعاونمنظمة  وأنظمة الدولیة االتفاقات

 :المرفقات مع) 1951 لعام( الحدیدیة بالسكك للبضائع الدولي النقل اتفاق -
 البضائع؛ نقل قواعد - 1 الملحق •
 الخطرة؛ البضائع نقل قواعد - 2 الملحق •
 وتأمینھا؛ الشحنات موقع لتحدید التقنیة الشروط - 3 الملحق •
 نقل؛ كوسیلة الناقل تخص ال قاطرة نقل قواعد - 4 الملحق •
 المعلومات؛ دلیل - 5 الملحق •
 ؛CIM/SMGSلعقد سند النقل  دلیل - 6 الملحق •

 ؛)1951 الحدیدیة (لعام السككب ركابلل الدولي لنقلا بشأن اتفاق -
 ).1997 لعام( وآسیا أوروبا بین للربط المشترك للنقل التشغیلیة والجوانب التنظیمیة الجوانب بشأن اتفاق -
 

 :الدولة مستوى على المعتمدة المعیاریة الوثائق
 عقد إبرام عند الحدیدیة الس�����كك بین وكذلك الحدیدیة، والس�����كة العمیل/الراكب بین القانونیة العالقة تحدید -

 ؛التنفیذودخولھ حیز  النقل
 .المشترك للنقل التقنیة الوسائل واستخدام التحتیة للبنیة األساسیة والمتطلبات النقل تكنولوجیا تنظیم -
 

 مطبقة ،الحدیدیة الس����كك تعاونمنظمة  إطار في ،أخرى دولیة ومس����تندات معاھدات توجد ذلك، إلى باإلض����افة
 :االقتصادیة الكیانات مستوى على

 الركاب؛ تعرفة بشأن الدولي االتفاق -
 البضائع؛ لنقل فردنالم العبور تعرفة بشأن اتفاق -
 ؛البضائع لنقل الحدیدیة بالسكك للعبور الدولیة التعریفة بشأن االتفاق -
 الدولي؛ النقل في الشحن قاطرات استخدام قواعد بشأن االتفاق -
 الدولي؛ النقل في الركاب قاطرات استخدام قواعد بشأن االتفاق -
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 والمسافرین؛ للبضائع الدولي النقل في الدفع قواعد بشأن االتفاق -
 الجمارك لمنظمة وترمیزھا الس��لع لوص��ف المنس��ق النظام أس��اس على الش��حنات تس��میة مواءمة ض��عتوُ  -

 التحادلالحدیدیة  الس�����كك في المعتمد الحدیدیة، للس�����كك الدولي لالتحاد س�����لعلل س�����قتالم والنظام العالمیة
 .األوروبي

 
) األساسي( االسمي المستوى الحدیدیة السكك مستوى علىالمعتمدة  أعاله المذكورة المستنداتو االتفاقات تحددو

 الحدیدیة الس��كك بین والمالیة االقتص��ادیة والعالقات القاطرات، واس��تخدام وتش��غیل النقل، وتكنولوجیا للتعریفة،
 .الدولي النقل في الشحنات وترمیز لوصف موحد نظام اعتمادو للنقل،

 
 النقل في الحاویات قطاراتعبور  وتنظیم تخطیط في واس���عة عملیة خبرة الحدیدیة الس���كك تعاونمنظمة  وتملك

 .األوروبیة البلدان إلى الصین من ذلك في بما الدولي،
 

 بالسكك النقل مجال في والشراكة التعاون عالقات توسیع بھدف اأنشطتھ الحدیدیة السكك تعاونمنظمة  مارسوت
 والمنظمات الحدیدیة الس���كك وش���ركات المھتمة، الدول جمیع مع تتعاونإذ  التنافس���یة؛ القدرة وتحس���ین الحدیدیة
 .الدولیة

 
 :مع تعاون ومذكرات اتاتفاق الحدیدیة السكك تعاونمنظمة  توقع

 الھادئ؛ والمحیط آلسیا واالجتماعیة االقتصادیة المتحدة األمم لجنة -
 االقتصادي؛ التعاون منظمة -
 العالمیة؛ الجمارك منظمة -
 ؛ بالسكك الدولي للنقل الدولیة الحكومیة المنظمة -
 اآلسیویة؛ األوروبیة االقتصادیة اللجنة -
 والنقل؛ للتنقل األوروبیة للمفوضیة العامة اإلدارة -
 الحدیدیة؛ للسكك األوروبي االتحاد وكالة -
 الحدیدیة؛ بالسكك للنقل الدولیة اللجنة -
 الحدیدیة؛ للسكك الدولي االتحاد -
 بسیبیریا؛ العابر النقل بشأن التنسیق مجلس -
 .الشحن وكالء لجمعیات الدولي االتحاد -
 

 الحدیدیة بالسكك للنقل الدولیة اللجنة
 

 تقدم التي النقل وش��ركة الحدیدیة للس��كك ش��ركة 216 من أكثر تض��م جمعیة الحدیدیة بالس��كك للنقل الدولیة اللجنة
 بذاتھا عضًوا منظمة 136 الحدیدیة بالسكك للنقل الدولیة اللجنة تضمو. الدولیة الشحن أو/و الركاب نقل خدمات

 الدولیة أعض���اء اللجنة في منتس���بین أعض���اءمنظمات  كونھا خالل من مباش���ر غیر بش���كل مرتبطة منظمة 80و
 في ومقرھا السویسري القانون بموجب جمعیة ھي الحدیدیة بالسكك للنقل الدولیة اللجنةو .الحدیدیة بالسكك للنقل
 الحدیدیة بالس�����كك النقل قانون تنفیذ في الحدیدیة الس�����كك الحدیدیة بالس�����كك للنقل الدولیة اللجنة تس�����اعدو. برن

یاغة الحدیدیة بالس�������كك للنقل الدولیة اللجنة تقوم ذلك، ولتحقیق. الدولي  القانونیة المنش�������ورات وحفظ بص�������
 والناقلین العمالء بین التعاقدیة العالقة إذ توحد الحدیدیة؛ الس��كك بواس��طة الدولیة للحركة النموذجیة والمس��تندات

 .الحدیدیة السككب الناقلین مصلحة لتمثو التحتیة؛ البنیة ومدیري
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وقد اضطلعت . باستمرار األوروبي االتحاد وتشریع نصوص اتفاقیة "كوتیف" تنفیذالحدیدیة  السككعلى  یتعینو
 لس��نوات الحدیدیة الس��كك مجتمع عن نیابةنص��وص "كوتیف"  تنفیذ مھمةب الحدیدیة بالس��كك للنقل الدولیة اللجنة
 وتوحید عالمیا، بھا المعترف )البطاقات ومس��تندات النقل( للنقل نموذجیة مس��تندات إنش��اء التنفیذ یش��ملو. عدیدة
یة العالقات من عدد قانون ناقلین العمالء، بین ال یة ومدیري ،وال یة البن قاطرات التحت حاب ال  طریق عن وأص�������

 الس���كك ش���راكات بین واألض���رار الخس���ائر عن المطالبات تكالیف لتخص���یص والنظم العامة الش���روطاألحكام و
 .وبساطة بسرعة الحدیدیة

 
ش���ركات النقل  انض���مام على الحدیدیة بالس���كك للنقل الدولیة اللجنة تراھن ،التكالیف ھذهس���لیم ل تقاس���م أجل منو

 العظمى األغلبیة ضمّ  في الحدیدیة بالسكك للنقل الدولیة اللجنة اآلن، حتى ،نجحتو. الرابطةإلى  سككبال الدولي
 ترخیص كان من الممكن تجنب ،لذلك ونتیجة .كأعضاء ،بشكل كبیر الدولیة الحركة الناشطة في ،الشركات من

ستخدام سكك للنقل الدولیة اللجنة مستند ا  مكنوستُ ). النشر لحقوق ةالدولی البطاقات تصمیم یخضع( الحدیدیة بال
 معقد. ترخیص نظام تجنب من الشركات عضویة

 
 سیبیریاالعابر ل النقلب المعني التنسیق مجلس

 
 في مس��جلة ،مفتوحة باب العض��ویة تجاریة غیر نقل رابطة ھو لس��یبیریا العابر بالنقل المعني التنس��یق مجلس إن

 في نوالرئیسی نوالمشاركع وقّ ( 1997 فبرایر/شباط 21 بتاریخ سویسراب غالن سانت لكانتون الرئیسي السجل
 تش���رین 23 في لس���یبیریا العابر بالنقل المعني التنس���یق مجلس تأس���یس إعالن على آس���یوي-األورو الجوي النقل

 ).موسكو في 1993 نوفمبر/الثاني
 
 ذلك في بما بلدا، 23 من عض�����وا 80 من أكثر، حالیا ،لس�����یبیریا العابر بالنقل المعني التنس�����یق مجلس ض�����میو

 والمستثمرین ؛الكبرى الشحن شركاتو المستقلة؛ الدول رابطة ودول وآسیا أوروبا في الحدیدیة السككشركات 
 االتصاالت شركاتو والبلدیات؛ واإلدارات الدولة وھیئات ؛والتفریغ الشحن وشركات والموانئ الشحن؛ ووكالء

 .اإلعالم ووسائل األمن خدماتو ؛والتسویق
 

 :كالتالي لسیبیریا العابر بالنقل المعني التنسیق مجلسل الرئیسیة األنشطة
 على الحدیدیة الس���ككب المعبأة في الحاویات البض���ائع لنقل التنافس���یة والقدرة الكفاءة لزیادة تدابیر وض���ع -

 الدولیة؛ للخدمة لسیبیریا ةالعابر الخطوط
 الوسائط؛ متعدد النقل سالسل تنظیم في والموانئ الحدیدیة السكك تفاعلعن  تنسیق -
 ةالعابر الخطوط على الحدیدیة الس���ككب نقلال في EDS نظام باس���تخدام إلكترونیة قانونیة مس���تندات إدخال -

 ؛لسیبیریا
 للحاویات؛ الدولي للنقل مبتكرة تكنولوجیات وتنفیذ وضع -
المعدات الدارجة  دارةمبتكرة إل ونماذج المعدات الدارجة على السكك الحدیدیة إدارة تحسین في المساھمة -

 ؛على السكك الحدیدیة
 ؛لسیبیریا ةالعابر الخطوط على الحدیدیة السككب للنقل الشحن قاعدة تحلیل -
 :لسیبیریا العابرالنقل  لخدمة الترویج -

 ،APR و أوروبا في القائمة اللوجستیة والخدمات النقل منتجات توسیع •
 كوریا وجمھوریة والصین أوروبا في البضائع ومالكي الشحن وكالء مع االتصاالت وتعزیز توسیع •

 أخرى؛ وبلدان والیابان
 النق��ل خطوط تطویر بش��������أن الحكومی��ة وغیر ال��دولی��ة الحكومی��ة ال��دولی��ة النق��ل منظم��ات مع التع��اون -

 .اآلسیویة - األوروبیة
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 إطار في ،الفیدرالیة المعنیة الس�����لطاتمع  بالتعاون 1997 عام في الروس�����ي االتحاد في النقل وزارة وض�����عت
 والذي ،"لس�یبیریا العابر النقل لدعم الدولة س�یاس�ة مفھوم" ،لس�یبیریا العابر بالنقل المعني التنس�یق مجلس أنش�طة

 .الروسي االتحاد حكومة علیھ وافقت وصادقت
 

 :أمانة المجلس بقیادةالتالیة  العمل فرق ،لسیبیریا العابر بالنقل المعني التنسیق مجلس أنشطة في إطار وأنشئت،
 المعلومات تكنولوجیا تطویر -
 لسیبیریا ةالعابر الخطوط على الحدیدیة السككب نقللل التنافسیة القدرة زیادة -
 توحید قانون النقل الدولي -
 المنغوليالعبور  بتطویر الفریق الفرعي المعني -
 CCTT - RZD – MAVفریق عمل مشترك یضم كل من  -
، الحدیدیة للس�������كك الدولي االتحادأمن  إطار في( الحدیدیة الس�������ككممرات  أمنالمعني ب فرعيال فریقال -

 )فریق العمل الدولي المعني بممرات السكك الحدیدیة ،الحدودي العبور
 
 وأصبح عالیة دولیة مكانة سنة، لعشرین الممتد تاریخھ عبر ،لسیبیریا العابر بالنقل المعني التنسیق مجلس حققو

 .سیبیریال النقل العابر في المشاركة األطراف جمیع بین الحقیقي والتعاون للتواصل فعال دولي منتدى
 
 العبور نقاط قدرات من تزید متقدمة تقنیات إدخال في لس������یبیریا العابر بالنقل المعني التنس������یق مجلس س������اھمو

 .الدولي الشحن وحجم الحدودیة
 

 االتحادو الحدیدیة، السكك تعاون منظمةكل من  جھود في لسیبیریا العابر بالنقل المعني التنسیق مجلس شاركوی
 الدولیة اللجنةو ،التابعة للجنة األمم المتحدة االقتص�����ادیة ألوروبا الداخلي النقل لجنةو الحدیدیة، للس�����كك الدولي
 االقتص����ادیة المتحدة األمم لجنةو اآلس����یویة، األوروبیةللمنطقة  االقتص����ادیة الجماعةو الحدیدیة، بالس����كك للنقل

 الجمارك منظمةو الحدیدیة، بالس�������كك الدولي للنقل الدولیة الحكومیة المنظمةو والمحیط، آلس�������یا واالجتماعیة
 الحواجز من الحد ھدفب النقل قانون وتوحید جدیدة تكنولوجیة أنظمة إلنشاء ،العالمي البریدي االتحادو، العالمیة

 .وأوروبا آسیا بین البضائع نقل أمام
 

 ص�����لةال ذات لس�����یبیریا العابر بالنقل المعني التنس�����یق مجلسل التنظیمیةوالص�����كوك  واألطر اتتفاقاالفیما یلي 
 :الحدیدیة السككالبرید ب بمشروع

 الموقع لس�����یبیریا العابر بالنقل المعني التنس�����یق مجلسوالحدیدیة  الس�����كك تعاون منظمة بین تعاون اتفاق -
 .سویسرا غالن، سانت كانتون في 2007 نوفمبر 2 في

 ةالموقع لسیبیریا العابر بالنقل المعني التنسیق مجلسو الحدیدیة للسكك الدولي االتحاد بین تعاون مذكرات -
 .فرنسا باریس، في 2012 مارس 28 و 2007 دیسمبر 6 في

 لس�����یبیریا العابر بالنقل المعني التنس�����یق الحدیدیة ومجلس بالس�����كك للنقل الدولیة اللجنة بین تعاون مذكرة -
 .2011 مایو 10 في الموقعة

 المعني التنس���یق الحدیدیة ومجلس بالس���كك للنقل الدولیة اللجنةو العالمي البریدي االتحاد بین تفاھم مذكرة -
 سویسرا ، برن في 2016 مارس 18 في الموقعة لسیبیریا العابر بالنقل

 اآلس���یویة األوروبیة االقتص���ادیة واللجنة لس���یبیریا العابر بالنقل المعني التنس���یق مجلس بین تفاھم مذكرة -
 .الروسي االتحاد موسكو، في 2017 ینایر 18 في الموقعة


