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 مقدمة -صفر
 

يهدف هذا المسةةةةةةتند إل  تقديم لمحة شةةةةةةاملة عن كروف نقل البريد بالسةةةةةةكك الحديديةل واإلجراءات التشةةةةةةغيلية 
ل وال سةيما فيما يخص تبادالت عن سةبل الم ةي قدماً  ومسةؤوليات أصةحاب المصةلحة عل  طول الطريق ف ةالً 

لمبادرة  شامالً  البيانات اإللكترونية المسبقة ألغراض اإلقرار الجمركي وتقييم المخاطر. ويُعتَزم أن يكون وصفاً 
نقل البريد بالسةةةكك الحديدية وأن يكون بمرابة مصةةةدر للمعلومات يسةةةتفيد منب كل أصةةةحاب المصةةةلحة المهتمين 

المحددةل جرى كذلك إدراج معلومات إ ةةافية في الذين يعتزمون المشةةاركة. وعالوة عل  اإلجراءات التشةةغيلية 
ي التقييم المسةةةةتند ليتسةةةةن  للقارع االطالع عل  المعلومات الوجيهة في هذا القطاعل وفي ذلك فائدة خالل مرحلتَ 

وقد تتمرل هذه المعلومات اإل ةةةةةةةةافية في دروس مسةةةةةةةةتقاة من االختبارات التجريبية األولية أو خطط  والتنفيذ.
 لبيانات اإللكترونية المسبقة بين المسترمرين المعيينين وناقلي السكك الحديدية.لعمليات تبادل ا

 
ل من بين بدائل أخرىل للنقل الجوي الدولي وناجعاً  فعاالً  وقد برهن نقل البريد بالسةةةةةةةكك الحديدية عن كونب بديالً 

ل حيث تراجعت قدرات النقل الجوي الدولي فجأة وواجب 19-كوفيد خالل جائحة التقليدي. وقد تأكد ذلك خصةوصةاً 
رَ . في المستقبل المنكورحلول النقل  قلةبعض المسترمرين المعيينين الصغار تحديات بسبب   المسترمرين وهذا ما ذَكي

 وريق بتعاون لالبريدي القطاع أولويات وجعل المسألة مندراسة جميع وسائل النقل واستكشافها  ب رورة المعيينين
عن ذلكل  بناء شةبكة نقل بريدية دولية أكرر مرونة وسةريعة التكيف. وف ةالً وذلك بهدف ل النقل خدمات مقدمي مع

يتيح النقل بالسةةةةةةةكك الحديدية إمكانيات نقل البعائث البريدية غير ذات األولوية من الشةةةةةةةاحنين الذين يولون أهمية 
ً التجارة مجال في لألسةةةعار  كبيرة لتوقعات الزبائن. ويمكن إدخال  اإللكترونية ويقدمون خدمات حسةةةب الطلب وفقا

األوعية الفارغة والبريد المعاد في هذه القناة إلطالق العنان للسةةةةةةةكك الحديدية لتعمل بكافة إمكاناتها في سةةةةةةةبيل 
م المبادرة الستكشاف هذه بزما العالمي ل أخذ االتحاد البريدي2017من عام  التخفيف من قيود النقل الجوي. وبدءاً 

المبادرة بالتعاون الوريق مع منكمة الجمارك العالمية ومع منكمات ومؤسةةةةةسةةةةةات السةةةةةكك الحديدية الدولية. وهذا 
المسةةةتند من بين اإلنجازات الرئيسةةية لهذه المبادرةل التي سةةةاهم فيها جميع أصةةةحاب المصةةةلحة من قطاعاتهم ذات 

 . ممكناً  لسكك الحديدية أمراً الصلة لجعل نقل البريد الدولي عبر ا
 

من جانب المسةةترمرين المعيينين والسةةلطات  وهناك حاجة لبذل المجهودات عل  مسةةتوى رالرة قطاعاتل وتحديداً 
وشةةةةركات النقل بالسةةةةكك الحديديةل لو ةةةةع نقل دولي للبريد  (األخرى الوطنية السةةةةلطات جانب)إل   الجمركية

ن في المصةدر عقد نقل مع ناقل )ناقلي( السةكك الحديدية األول أو معهم بالسةكك الحديدية. ويبرم المسةترمر المعيي
  . وترسةةةةةل رسةةةةةائل البيانات اإللكترونية المسةةةةةبقة إللطرائق التعاون المف ةةةةةلة رنائياً  بغرض النقلل وفقاً  جميعاً 

ن في المقصةد بغرض اإلشةعار المسةبق. ويتواصةل الناقل )الناقلون( مع شةركات السةكك الحديدية المسةترمر المعيي
والسلطات الجمركية بشأن المسار لمعالجة المسائل التشغيلية واإلقرار الجمركي في العبور. وعل  مر السنينل 

إلقرار الجمركي بف ةةةةل المجهودات الجماعية التي جرى تبسةةةةيط وتوحيد هذه العمليات المتعلقة بالنقل الدولي وا
يبذلها كافة أصةةحاب المصةةلحة. وعل  إرر العبورل يسةةتلم المسةةترمر المعيين في المقصةةد الشةةحنات ويقوم ب عادة 
توجيهها إل  الوجهات النهائية أو االتصال بمقدمي حلول نقل أخرى. وفي الوقت المناسبل يجري تبادل رسائل 

رونية المسةةةبقة بين المسةةةترمرين المعيينين وناقلي السةةةكك الحديدية لكي يسةةةتوفي كل منهم التزاماتب البيانات اإللكت
 التي تفر ها السلطات الجمركية في المقصد في األقاليمقالبلدان التي تطلب فيها هذه البيانات.

 
ات المتعلقة بالنتائج والمبادع التوجيهية هي مستند حي وسيخ ع للتحيين مع تطور الكروف. وستدرج اإلنجاز

من اإلنجازات ذات الصلة بو ع مسارات  المنشودة المتوسطة األمد والطويلة األمد في الوقت المناسبل انطالقاً 
جديدة في مناطق أخرى من العالمل وتبادل رسةةةائل البيانات اإللكترونية المسةةةبقة بين أصةةةحاب المصةةةلحة للوفاء 

 بريدية أكرر مرونة ومتانة.  بالمتطلبات التنكيمية إلنشاء شبكة نقل
 

خدمة دولية للنقل البريدي بالسةةةةكك الحديدية أو لديها أسةةةةئلة بشةةةةأن هذه  ب نشةةةةاءمهتمة الطراف األ وتُْدع  جميع
البريد  عل  االتحاد البريدي العالميبببرنامج النقل والتوزيع حت  الكيلومتر األخير الخاص المبادرة االتصةةةةةةةةال 

 .transport@upu.intاإللكتروني 
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 أساسية ولمحة عامة معلومات -1
 
 أهداف خدمة البريد بالسكك الحديدية 1-1
 
 التعليمات( 2020 - 2017) العالمي البريدي لالتحاد إسةةةةةةةةطنبول أعمال بخطة الخاص 010 العمل اقتراح قدم

 نالعالمي البريدي لالتحاد التابع البريدي االسترمار لمجلس التالية

 نذلك في بما الحديديةل السكك طريق عن الدولي البريد لتبادل مفصلة إجراءات و ع" -

للقيام عل  نحو مشةةةةةةةترك  العالمية الجمارك ومنكمة المعنية الدولية الحديدية السةةةةةةةكك منكمات مع العمل -
 الحديدية؛ البريدية بالسكك البعائث بنقل المتعلقة الصلة ذات األنكمة وو ع دراسةب

 بغية العالمية الجمارك ومنكمة المنكمات هذه برعاية مشةةةةةةةةتركة عمل حلقات أو دراسةةةةةةةةية حلقات تنكيم -
 ".ونشرها الممارسات أف ل إرساء

 
 نعبر النقل أنشطة خالل من البريدية للشبكة المتبادل التشغيل تحسين في ا التفويضهذ هدف ويكمن

 الحديدية؛ السككعبر البريدية  البعائث نقل بشأن تشغيلية معايير و ع -

 تيسير الحركة عبر الحدود لنقل البريد الدولي عبر السكك الحديدية؛ -

 العالمي البريدي االتحاد هيئات إل  لالعالمي البريدي االتحاد قوانين تعديل أو لتكملة لمقترحات أي تقديم -
 .االقت اء عند عليهال للموافقة المختصة

 
ً اتم لمجلس االسةةةةةةترمار البريدي أنشةةةةةةأو  البعائث لنقل عمل فرقة 2017 آذارقمارس في لالتفويض اهذ مع شةةةةةةيا

ئت لجنة االتصةةةال المشةةةتركة بين االتحاد  .الحديدية السةةةكك طريق عن البريدية وإقراراً بأهمية هذا العملل أنشةةة 
لةةةت بعةةةد ذلةةةك في  2018البريةةةدي العةةةالمي وقطةةةاع السةةةةةةةةكةةةك الحةةةديةةةديةةةة في نوفمبرقتشةةةةةةةةرين الرةةةاني  وُحو  

إل  المنتدى المشةةةةترك بين االتحاد البريدي العالمي وقطاع السةةةةكك الحديدية. ويهدف هذا  2020 فبرايرقشةةةةباط
ك جميع أصةةةةحاب المصةةةةلحة الذين يدخلون في  األخير إل  أن يكون أكرر انفتاحاً وأن يقدم منصةةةةة تعاونية تُشةةةةر 

 سلسلة إمدادات البريد المنقول عبر السكك الحديدية.
 

 األدوات هذه تطوير ويجري. الجديدة للخدمة المشةةةتركة والمعايير اإلجراءاتو األنكمة و ةةةع المبادرة وتشةةةمل
 النموذجية نتائجال إل  اسةةتناداً  البريديةل البعائث لنقل التشةةغيلية المعايير مع جنب إل  جنباً  وسةةيُسةةتمر في تحديرها

  المستقاة منها. وإل  ممارسة العمليات االعتيادية لنقل البريد الدولي عبر السكك الحديدية والدروس
 

ويعمل نقل البريد عبر السةكك الحديدية حالياً عل  نحو منتكمل وتُطلَق المزيد من المسةارات وتنخرط في العملية 
بلةةدان عبور مختلفةةة لةةديهةةا أنكمةةة جمركيةةة مختلفةةة. ومن أكبر اإلنجةةازات المحققةة في هةةذا المجةةال القطةةارات 

لت في  لتخلص من تراكمات البريد المتوجب من لهدف ا 2020أوائل عام الخاصةةةةة بشةةةةحن البريد فقطل التي أُدخ 
جمهورية الصةةين الشةةعبية إل  أوروبا الناجمة عن أوجب القصةةور التي عرفتها سةةعة النقل الجوي في كل جائحة 

. وتستند نسخة المبادع التوجيهية عل  التجارب والدروس المستقاة من الممارسات التشغيلية اليومية. 19-كوفيد
 من الحديدية والسكك والجمارك بالبريد الخاصة واإلجراءات والمعايير األنكمة وتبسيط إل  تنسيق ذلك دفيهو

 .العالمية التجارة تيسير جهودل أف ل دعم أجل
 

المنتدى المشةةترك بين االتحاد البريدي العالمي وقطاع السةةكك  في المشةةاركين المصةةلحة أصةةحاب جميع وسةةاهم
والمفو ةةةةةةةية  العةالميةةل الجمةارك ومنكمةة العةالمي البريةدي االتحةادن التوجيهيةة المبةادع الحةديةديةة في و ةةةةةةةةع

 التي الدولية الحديدية السةةةةكك ومنكمات الوطنيةل الجمارك وإدارات لوكذلك المسةةةةترمرون المعيينون األوروبيةل
 عبر السكك الحديدية.المشاريع النموذجيةل وهم ينخرطون في العمليات االعتيادية لنقل البريد  في شاركت
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 السكك وشركات المعيينين للمسترمرين اً نموذج تشكل قدو بطبيعتها ومحايدة إلزامية غير التوجيهية المبادعوتكل 
 بلداً  192 احتياجات لبيتُ  دولية حكومية منكمة العالمي البريدي االتحادإن . العالم من أخرى أقطار في الحديدية
 .الجغرافي الموقع عن النكر بغض لع واً 

 
 الجمارك اتوإدار المعيينين للمسةةةةةةةةترمرين معلومةات مصةةةةةةةةدر توفير في التوجيهيةة المبةادع من الهةدفويكمن 

 وتشةةةمل. الحديدية السةةةكك طريق عن البريدية للبعائث الدولي النقل مع تتعامل التي الحديدية السةةةكك وشةةةركات
 البريد نقل خدمة إنشةةةاء لتسةةةهيلالجهود المبذولة  من والدروس المسةةتقاة األسةةةاسةةةية العناصةةةر التوجيهية المبادع
 المعيينين المسةةةةترمرين بين والدولي الوطني المسةةةةتويين عل  الحوارو التعاون وتعزيز الحديدية بالسةةةةكك الدولي

 .الحديدية السكك وشركات الجمارك وإدارات
 

 والخبرات المشةاريع النموذجية نتائج عكسيل عند ال ةرورة سةيجري تحديرب حي   مسةتند التوجيهية المبادع وهذه
 البيانات تبادل تطوير ذلك في بما الجمركيةل اإلجراءات اسةةةةةةةةتناداً إل  التحديرات المدخلة عل  الجديدةل الوطنية

 3ووفقاً للمتطلبات القانونية للنسةةةخة  .الحديدية السةةةكك طريق عن الدولي البريد نقل وتأمين لتسةةةريعاإللكترونية 
مراقبة الواردات الخاص بالمفو ية األوروبيةل يُلَزم مسترمرو السكك الحديدية الذين ينقلون البريد إل  من نكام 

اإلقليم الجمركي لالتحاد األوروبي أن يملئوا تفاصةةةةةةةةيل النقل مسةةةةةةةةبقاً مع المكتب الجمركي للدخول األولل أيل 
من نكام  3وروبي. وسةةةيدخل اإلصةةةدار صةةةاحب االختصةةةاص في الموقع الذي يدخل منب القطار إل  االتحاد األ

. وسةيكون من ال ةروري تنكيم اختبارات تبادل رسةائل 2024مارسقآذار  15مراقبة الواردات حيز التنفيذ في 
CARDIT/RESDIT  لكفالة جاهزية جميع أصةةحاب المصةةلحة لهذه المتطلبات الجديدةل وال سةةيما  2022في عام

 الناقلين عبر السكك البريدية.
 

 نالتاليين األع اء المنتدى بمشاركة من التوجيهية مبادعالوو ع 

 ألمانيال فرنسال )الرئيس(ل الصينن مجلس االسترمار البريدي في األع اء البلدانن المعيينونالمسترمرون  -
 .الروسي االتحاد بولندال

 .ليتوانيا لكازاخستان لبيالروسن المراقبون

 .الصينالسلطات الجمركية في ن الجمركية اإلدارات -

 الحكومية المنكمةو لوالمفو ةةةةية األوروبية لمنكمة الجمارك العالميةن ونالخارجي  المصةةةةلحة أصةةةةحاب -
 بالسةةةةةكك للنقل الدولية اللجنةو الحديديةل السةةةةةةكك تعاون منكمةو الحديديةل بالسةةةةةةكك الدولي للنقل الدولية

ل وجماعة الشةركات األوروبية للسكك النقل عبر أوروبا وآسةياالمجلس الدولي المعني بتنسةيق و الحديديةل
 الحديدية والبنية التحتيةل واالتحاد الدولي للسكك الحديدية.

 
ة  صةياغة في شةاركوا الذين المصةلحة أصةحاب مختلف مهام   تخص تفاصةيل 12وترد في الملحق   المبادعمسةود 

 .التوجيهية
 

 منكمة ورابطتينن دولية منكماترالث  مع تفاهم مذكرات عوق   العالمي البريدي االتحاد أن إل  اإلشةةةةةارة وتجدر
 الحديديةل السةةةةكك تعاون منكمةو الحديديةل بالسةةةةكك الدولي للنقل الدولية الحكومية المنكمةو العالميةل الجمارك

 .المجلس الدولي المعني بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسياالحديدية و بالسكك للنقل الدولية اللجنةو
 
 مشروع" مصطلح ويشير". الحديدية السككبالبريد  مشروع" باسم المشروع إل  سيشار الورقةل هذه لغرضو

 بالمسةةةةائل تهتم عالمية منكمة وهي - العالمي البريدي االتحاد يقوده المشةةةةروع أن إل " الحديدية السةةةةككبالبريد 
 األع ةةاء البلدان لصةةالح الدولية الحديدية السةةكك وجمعيات منكمات مع وريق تعاونفي إطار  وتعمل البريديةل

 .بلداً  192 عددها البالغفي المنكمة و
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 بالسكك الحديدية البريدنقل ستراتيجية لمشروع األهمية اال 1-2
 

ً  المصةةةةلحةل أصةةةةحاب لجميع بالنسةةةةبة لالحديدية السةةةةككبالبريد  مشةةةةروع يوفر  عملياتال لتحسةةةةين فريدة فرصةةةةا
 الواسةةعة الحديدية والسةةكك البريد شةةبكات من االسةةتفادة وبالتالي وتشةةجيعهال العالمية التجارة وتسةةهيلالتجارية 
 .االقتصادية التنافسية والقدرة اإلقليمي التكامل وتعزيز

 
 اإللكترونية التجارة بيئة سةةيما ال لقاراتلل العابر النقل من الواسةةطة ههذ التي تتيحها الفرص اسةةتغالل أجل منو

ً  العمل المصةةلحة أصةةحاب جميع عل  يجب المزدهرةل  العقبات إزالةااللتزام بمبدأ "حرية العبور" و -1بغية  معا
 البيانات تبادل تحسةةةةةةةةين -2؛ الحديدية السةةةةةةةةكك طريق عن البريدية للبعائث السةةةةةةةةلس االنتقال دون تحول التي

الشةةةحن المباشةةةر  ذلك في بما) والنماذج اإلجراءات تبسةةةيطتوحيد و -3وإجراء اختبارات؛  المسةةةبقة اإللكترونية
 إلنجاز اإلجراءات النقل مسةةتندات وقبولدون انخراط المسةةترمر المعيين في البلد الذي يجري فيب الشةةحن العابر 

و ةةةةع أنكمة وإجراءات ومعايير تشةةةةغيلية مشةةةةتركة تخص نقل البريد عبر السةةةةكك  -4و ؛(للجمارك الرسةةةةمية
لسةةةةةةةالمة إحكام منع  قوية وبرامج مخاطرلل فعالة إدارة خالل من والسةةةةةةةالمة األمن تدابير تعزيز -5الحديدية؛ و
 تشجيع النقل دون استعمال الورق. -7تعزيز النقل متعدد األنساق؛ و -6التسرب؛ و

 
 ةجديد واسطة نقل إنشاء عل  المعيينين المسترمرين مساعدة إل  الحديدية السككبواسطة  البريد مشروع ويسع 
 للمسةةةةةترمرين المعيينينل يمكنو. والبحري الجوي النقل عل  كبير حد إل  اآلن حت  يقتصةةةةةرالذي  الدولي للبريد
 التي العالمية اإللكترونية التجارة تعزيز وزيادة اإللكترونية التجارة ب ةةةائع تسةةةليم الحديديةل بالسةةةكك النقل عبر
ً  تنمو  البنية من كامل بشةكل االسةتفادة في العالمي البريدي االتحاد يرغبو٪. 20 حوالي يبلغ سةنوي بمعدل حاليا

 .ممكن معدل بأقل اإللكترونية التجارة ب ائعو البريد لتسليم - العالم فيمادية  شبكة أكبر - البريدية التحتية
 

 السةةكك شةةركاتلفائدة  لألعمال جديداً  مصةةدراً  الحديدية السةةكك بواسةةطة البريد مشةةروع يوفرعالوة عل  ذلكل 
 بعض في المحلي للبريد فقط ومتكررة نشةطة نقل واسةطة اآلنل حت  لالحديدية السةكك وشةكل ت. الدولية الحديدية
 التجزئة وتجار التجار ويبق  مالءمة. أكرر الدوليل البريد نقل معل الحديدية بالسةةةةةةةةكك النقل أصةةةةةةةةبحو. البلدان

 .المستفيد األول منب نياإللكتروني
 

 وأدواتها وسائلها حت  وإن كانت الجماركل وإدارات العالمية الجمارك منكمة إل  بالنسبةويمرل هذا المشروعل 
 البريدية البعائث نقل لتسةةةهيل الحديدية السةةةككمنكمات وجمعيات  مع للعمل مريرة فرصةةةة كبيرل حد إل  محايدة
 إدارات وسةةةةةةةةتقوم. عل  الحدود التنكيمية المتطلبات لجميع االمترال  ةةةةةةةةمان مع الحديدية السةةةةةةةةكك طريق عن

 مناقشةةسةةيتعين عليها و لمرة ألول الحديدية بالسةةكك النقل منكور من البريدي التوريد سةةلسةةلة بدراسةةة الجمارك
. وبشةةةكل مسةةةتمر ةيوفعال ة عل  نحو أكرر كفاءةالدولي لتجارةل ةالجديد الواسةةةطة هلهذ جمركيةالعبور ال إجراءات

واسةةةةةةةةتهلت منكمة . قةمنسةةةةةةةة   بطريقة والمتطلبات اإلجراءات تكييفَ  الصةةةةةةةةلة ذات العديدة التحديات تتطلب قدو
إقرارات ل مع التركيز عل  2017الجمارك العالمية المناقشةات بشةأن التعاون في مجال السةكك الحديدية في عام 

العبور والبيانات اإللكترونية المسةةةبقة وتفتيل الشةةةحنات ومراقبة المسةةةافرين وتوحيد بيانات العبور عبر السةةكك 
لقت منكمة الجمارك العالمية مشةةةةروع السةةةةكك الحديدية الخاص بهال وهو يتألف ل أط2019الحديدية. وفي عام 

من دراسةة اسةتقصةائية ألع ةاء منكمة الجمارك العالمية ودراسةات ميدانية بشةأن العبور عبر السةكك الحديديةل 
وبعد وحلقة عمل عالمية للمنكمةل وكذلك إعداد أنشةةةةةةطة لفائدة أع ةةةةةةائها في مجال المشةةةةةةورة وبناء القدرات. 

المشةةةةةةةةروعل أعدت منكمة الجمارك العالمية المبادع التوجيهية الخاصةةةةةةةةة بالسةةةةةةةةكك الحديدية لمنكمة الجمارك 
 والفعالة الجمركية الكفؤة اإلدارة ستساعدل الحديدية بالسكك النقل في المشاركة البلدان عددالعالمية. وبالنكر إل  

 من والحد  ةةةةةمخف   بتكلفة المشةةةةروعة التجارة تسةةةةريع عل  الدولية التجارة وسةةةةائط من ةالجديد الواسةةةةطة هلهذ
 في مما يسةةةاهم اإلقليميل والتكامل االتصةةةال وتعزيز البريدية التوريد سةةةلسةةةلة وتأمين المشةةةروعة غير التجارة
 .المتحدة لألمم المستدامة التنمية أهداف تحقيق
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 البريدية البعائث نقلفي  الحديدية السكك استخدام مزايا 1-3
 

 اإللكترونية التجارة تعزيز
 

 و ع في البريديةل خدماتمعنية بال المتحدة ألمممتخصةصةة ل وكالةك نفسةبل العالمي البريدي االتحاد يجد -
ت اسةةةةةتراتيجية إسةةةةةطنبول البريدية . الحدود عبر اإللكترونية والتجارة الدولية التجارة تسةةةةةهيلل جيد وأقر 

من  2 الهدف وت ةةةةةةةةمن. النشةةةةةةةةاط من المجال هذا أهميةب لالعالمية الخاصةةةةةةةةة باالتحاد البريدي العالمي
 التجارة" يخص اً برنامج( ومسةةةةةةتدامة منتجات حديرة  ةةةةةةمان) اسةةةةةةتراتيجية إسةةةةةةطنبول البريدية العالمية

 ".التجارة وتيسير اإللكترونية

ستتمكن الشركات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم من تصدير ب ائعها التجارية اإللكترونية  -
 عبر هذه القناة البريدية الجديدة.

 ةةةةةمن نكام  منتجاتهم تسةةةةةليم في المعيينين المسةةةةةترمرين بعض عمالءكبار  يرغب المنتجل أداء حيث من -
 هذاب الوفاء أجل منو٪(. 90 بنسةةةةةةةةبة المحدد في موعدها)يمكن التعويل عليب  زمني إطار وفي متكامل
ل عليب الزمني اإلطار  الحديدية بالسةةةةةةكك النقل عملية أن من التأكد المعيينون المسةةةةةةترمرون يرغب لالُمعو 
 .ورابتة سلسة صارت

 .حجم حركة النقل زيادة إل  يؤديس مما معقولةل بتكلفة ب ائعهم نقل من اإلنترنت عبر التجزئة تجار سيتمكن -

 الحديدية السكك طريق عن) أكرر اقتصادي بشكل وتلقيها الب ائع إرسال المسترمرون المعيينون من سيتمك ن -
 (.الجو من بدالً 

 

 الدولي البريد لنقل جديدة واسطة
 

 .الدولي لبريدا لنقل جديدة واسطة المعيينين للمسترمرين سيكون -

 .الحديدية للسكك عالمية عمليات تنمية في الحديدية السككالبريد بواسطة  مشروع سيساعد -

والنقل براً وبحراً  الحديدية السةةةكك - الوسةةةائط المتعدد النقل اسةةةتخدام من المعيينون المسةةةترمرون سةةةيتمكن -
 .الدولي البريد نقل لتسريع -وجواً 

 

 التشغيل قابلية
 

 (.مرالً  البحري النقل) األخرى النقل وسائل من موروقية وأكرر أسرع الحديدية بالسكك النقل يكون أن حتمليُ -

 إذال الجو طريق عن نقلها يُمنع أو يصةعب التي البريدية البعائث من كبيرة كميات نقل الممكن من سةيكون -
 .الحديدية السكك عبر النقلذات الصلة ب والتقييد المنع أنكمةالنحو الواجب  عل  تماحتُر   ما

 المنقول السةةطحي البريد عل  ال ةةغط الحديدية السةةكك طريق عن البريدية البعائث إرسةةال يقلل أن يُنتَكر -
 .جواً 

 .االستمرارية ل مان األدن  الحد إل  التشغيلية اإلجراءات تكلفة عل  الحديدية بالسكك النقل سيحافك -

 لصةةالح النهاية إل  البداية من الراديوية الترددات بواسةةطة والتعرف للبيانات اإللكتروني التبادل سةةيجري -
 .المصلحة أصحاب جميع

 
 األمان

 

 البريدية البعائث إرسةال عل  قادرين والسةالمةل األمن ل ةوابط الخا ةعة المعيينونل المسةترمرون سةيكون -
 عندما الحديدية السةةةكك طريق عن بها المسةةةموح الخطرة الب ةةةائع من لدرسةةةال قابلة كميات تحوي التي
 .اً جو البعائث هذه إرسال يتعذر

 .األمن زيادة إل  المنشأبلد  في العربات أو البريد حاويات عل ( الميكانيكية أو اإللكترونية) األختام تربيت سيؤدي -
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 والمستدامة االقتصادية النقل وسائل
 
ً  الحديدية السكك طريق عن البريدية البعائث إرسال سيكون -  .اقتصاديا

ً  الحديدية السةةةةةةةككتعد   - ً أقل و لوقودل أقل اسةةةةةةةتهالكا  ذلك في بما لبالمقارنة مع النقل الجوي لكربونل انبعارا
ً  بديالً  تكون أن الحديدية للسةةكك يمكن بيئيةل اسةةتدامة أجل منالمنقول جواً. و البريد السةةطحي  للبريد عمليا

ل تماشةياً مع أهداف التنمية المسةتدامة لألمم المتحدة األولوية ذي غير لبريدالمنقول جواً خاصةة ا السةطحي
السةةةتراتيجية  3 الهدف حتت البرامج أحد" المسةةةتدامة التنمية)"واسةةةتراتيجية إسةةةطنبول البريدية العالمية 

 (.إسطنبول البريدية العالمية
 
 
 الجمركية واإلجرا ات المناولة وإجرا ات العمل سير -2
 
 الحديدية بالسكك النقل خطوط إنشاء 2-1
 

يعد توفير حرية العبور التزاماً أسةةةةةةةاسةةةةةةةياً لجميع البلدان األع ةةةةةةةاء في االتحاد البريدي العالميل كما يتبين من 
 .١من دستور االتحاد البريدي العالمي 1-1 المادة
 

 نيُو ح اآلتي أدناه البياني الرسم

 ؛"ألف" للبلد المنشأ هو المعيين المسترمر -

 من القادمة الشحنة تحتويو". دال" للبلد المقصد هو( الحديدية بالسكك المنقولة البريدية الشحنة) المعيين المسترمر -
 مغلق عبور في ياتإرسةةةةال عل  أي ةةةةةاً  تحتوي أن ويمكن ل"دال" البلد إل  هةموج   ياتإرسةةةةال عل " ألف" البلد

َ  إل ُموجهة   ؛"(دال" البلد عبر المغلق العبور حالة في) و"واو" "هاء" دانالبل

للمسةةةةةةترمرين المعيينين في  يكون ال العاديةل الكروف فيو. بلدا النقل المباشةةةةةةر هما "جيم"و "باء" دانالبلَ  -
 البلد؛ عبر تُنقل التي بالشحنة عالقة أي و"جيم"البلدين "باء" 

 المسةةترمر طريق عن عبور مغلق في ياتاإلرسةةال "واوو" "هاء" دانالبلَ  في المعيينون المسةةترمرون يسةةتلم -
 إل  ال"دالبلد " من لنقلوال توجد أي عالقة لل. "دال" البلد من المنشةةةأ بريد جانب إل  ل"دال" للبلد المعيين
 ".دال" إل " ألف" البلد من الحديدية بالسكك بالنقل لالبلد "واو" إل  ال"دالبلد " منو ل"هاءالبلد "

 
 
 
 
 
 

 

 
 

وُو ةعت المبادع التوجيهية التاليةل اسةتناداً إل  الرسةم البياني أعاله وإل  ممارسةة نقل البريد عن طريق السكك 
الحديديةل كتوصةيات لمختلف أصةحاب المصةلحةن المسةترمرون المعيينونل والجماركل وشةركات السةكك الحديدية 

 للمنشأ والعبور والمقصدل إلنشاء خطوط جديدة لنقل البعائث البريدية بالسكك الحديدية.

 
 

                                                             
. كما البريدية للبعائثيجب أن تشمل البلدان التي تعتمد هذا الدستورل والمن وية تحت لواء االتحاد البريدي العالميل منطقة بريدية واحدة للتبادل المتبادل  ١

 االتحاد ]...[.يجب أن تُكفل حرية العبور في جميع أقاليم 

 "هاء"

 "دال"

 "واو"

 "ألف" "باء" "جيم"
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 المعنية االتحاد البريدي العالمي بريد منتجات 2-2
 

ب بشكل رئيسي نحو المشاريع النموذجية هدف كان  تخ ع أن يمكن ذلكل ومع. اإللكترونية التجارة بعائث ُموج 
 نالحديدية بالسكك للنقل أو منتجات رانوية لتبادالت البريد الدولي العالمي البريدي االتحاد بريد منتجات من أي

 ؛كلغ 2 إل  وزنها يصل التي الصغيرة الرزم ذلك في بما الرسائلل بريد بعائث -

 ؛الطرود -

 ؛ECOMPRO طرود -

 ؛الدولي العاجل البريد بعائث -

 عمليات اإلعادة )المنتجات البريدية(؛ -

 األوعية الفارغة. -
 

 المصلحة أصحاب وأدوار اإلجراءات في المصدر 2-3
 

 المسترمرون المعيينون
 

ق المسترمر المعيين في البلد المصدر مع شركة السكك الحديدية بخصوص الجدوى األساسية لكل  أ ( ينبغي أن يُنس  
ل وعمليات التسةةةةةةةليم في البلد الزمنية للقطارات جداولالالحديديةل وللجداول الزمنية للسةةةةةةةكك خط جديد وفقاً 

ها(ل واسةةتخدام قطار المسةةافرين أو الحاويةل )اسةةتخدام الحاويات ونوعوالطاقة االسةةتيعابية للحاوية المصةةدرل 
تدابير الواألحجام التقديريةل ووتيرة اإلرسةةةةةةال المقدرةل وأسةةةةةةةعار النقل المقدرةل ووقت الوصةةةةةةول المتوقع و

 ل وغير ذلك.الخاصة ب عداد الفواتير
بلغ جميع في البلد المصةةةةةدر جميع األوجب اللوجسةةةةةتية لخط جديد وأن ي المعيينينبغي أن يورق المسةةةةةترمر  ب(

يشةةةةةةةارك  أن ينبغياألطراف المعنية بذلكل بمن فيهم عل  سةةةةةةةبيل المرال ال الحصةةةةةةةر الناقل األول )الذي 
المعلومة مع وكيلب أو المتعاقدين من الباطن( والمسةترمر المعيين في البلد المقصةد. وتجدر اإلشةارة إل  أن 

ال ينطبق عل  سةةةةةةةعر النقل المتفاوض عليبل ألن هذه المعلومات عادة ما تكون سةةةةةةةرية تجارياً يتفق ذلك 
 بشأنب بصورة رنائية بين المسترمر المعيين في البلد المصدر والناقل )شركة النقل عبر السكك الحديدية(.

ستوفي المسترمر المعيين النماذج قبل تسليم أوعية البريد إل  شركة النقل عبر السكك الحديديةل ينبغي أن ي ج(
 CN 34/CP 83ل ولصةائق األوعية CP 87ق طريالقائمة وقCN 31البريدية ذات الصةلة )بيانات اإلرسةالية 

( بطريقة وا حة ومقروءةل مع  مان أن أوعية البريد تحتوي عل  لصائق تماشياً CN 37وقائمة التسليم 
عوض قائمة  CN 47التسةةةليم  ةائمق مسةةةتخدَ سةةةتُ  ذلكل إل  وباإل ةةةافة مع أنكمة االتحاد البريدي العالمي.

بالنكر  -.مالحظةاألوعية البريدية. ) نم بدالً  الحديديةل بالسكك فارغة أوعية لنق حال في لCN 37التسليم 
ً إل  أنب في المرحلة الحاليةل ال تُرسل في الواقع سوى األوعية البريدية بالسكك الحديديةل   التساقل وتوخيا

لدشةةةةارة إل  قائمة التسةةةةليم العامة لنقل البريد بالسةةةةكك  CN 37قائمة التسةةةةليم  فقط تُسةةةةتخدموالو ةةةةوحل 
 الحديدية في سياق هذا المستند(.

قبل تسةةليم أكياس البريد إل  شةةركات النقل عبر السةةكك الحديديةل ينبغي أن يمسةةح المسةةترمر المعيين في البلد  د(
 PREDESكل إرسةالية أو شةحنةل وإرسةال رسةائل إعداد المصةدر أكياس البريد مسةحاً  ةوئياً خالل عملية 

 وتُرسَل إل  الناقل. CARDITورسائل  )مقصد شحنة البريد( إل  المسترمر المعيين في المقصد PRECONو
 PRECONالموجهة إل  البلد المقصد للشحنة البريديةل فيما تُرَسل رسائل  البعائث بشأن PREDESرسائل 
 .البريدية الشحنة مقصدن التي سترسل بالبريد المغلق بالمرور عل  المسترمر المعيي البعائث بشأن

ينبغي أن يساعد المسترمر المعيين في البلد المصدرل بتعاون وريق مع شركة السكك الحديديةل في استيفاء  هـ(
المسةةةتندات المتعلقة بالنقل عبر السةةةكك الحديدية أو مقابلها اإللكتروني. وتختلف هذه المسةةةتندات الخاصةةة 

رين أو قطار الحاويات( ومن إقليم بنقل البريد عبر السةةةكك الحديدية من قطار إل  آخر )قطار نقل المسةةةاف
إل  آخر. وتنطبق العديد من معاهدات النقل عن طريق السةةكك الحديدية في مختلف مناطق العالم. وينبغي 
أن يقوم المسةةةترمر المعيينل بتعاون وريق مع شةةةركة السةةةكك الحديديةل باالسةةةتعالمات ال ةةةرورية لتحديد 
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لسكك الحديدية في كل خط. فمرالًل في حال قطار حاويات ينقل المستندات المحددة المستخدمة للنقل عبر ا
وريقة الشحن البعائث البريدية من آسةيا إل  أوروبال ينبغي أن يسةتوفي المسةترمر المعيين في البلد المصةدر 

CIM/SMGS وعند نقل البعائث البريدية عبر قطارات المسةةةافرينل ينبغي أن يسةةةتكمل المسةةةترمر المعيين .
 المصدر بطاقة األمتعة لقطار المسافرينقشحن الطرود عبر النقل الدولي للمسافرين.في البلد 

ينبغي أن ينسق المسترمر المعيين في البلد المصدر مع شركة السكك الحديدية لتحديد إمكانية تبادل رسائل  و(
CARDIT/RESDIT واإلقرارات  وقأو استخدامها ألغراض عمليات المسترمر المعيين والناقلل والمحاسبة

خارطة طريق بشأن التشغيل البيني لنكم  8الجمركية. )وقد أ يفت للمبادع التشغيلية الواردة في الملحق 
التبادل اإللكتروني للبيانات الخاصةةةةةة بالمؤسةةةةةسةةةةةات البريدية والسةةةةةكك الحديدية لنقل البريد عبر السةةةةكك 

 الحديدية(.

لمسةةترمر المعيين في بلد العبورل ينبغي أن ينسةةق المسةةترمر فيما يخص بلدان العبورل التي ال ينخرط فيها ا ز(
 المعيين في البلد المصدر بشركة السكك الحديدية في البلد المصدر لتحديد العمليات المطلوبة.

وعند  ةةةةرورة اسةةةةتيفاء متطلبات جمركية معيينة في بلد العبورل ينبغي أن يحصةةةةل المسةةةةترمر المعيين في  ح(
 المعلومات المتعلقة بهذه المتطلبات من شركة السكك الحديدية في المصدر.المصدر مسبقاً عل  

 ينبغي للمسترمر المعيين في المصدرل حيرما أمكنل التنسيق مع شركة السكك الحديدية في المصدر لـن ط(

 قبل إرسال الشحنات؛ إل  أخرى ناقلة من النقلحل أي مسائل تخص  -

 النقل؛ خط في الموجودة الجمركية األقاليم في بها المعمول الجمركية التشريعات تحديد -

  التشريعات األخرى المعمول بها التي قد تؤرر عل  نقل الشحن البريدية عبر السكك الحديدية. تحديد -

 البريدية الشةةحنة يتلق  الذي المقصةةد لبلد المعيين بالمسةةترمر االتصةةال المنشةةأ لبلد المعيين للمسةةترمر ينبغي (ي
 نيلي بما يتعلق فيما الحديدية السكك ناقلي ومع

 الحديدية السةةكك محطة من البريدية البعائث نقل تشةةمل والتي المقصةةد البلد في اللوجسةةتية الترتيبات -
 .المقصد في التبادل مكتب إل 

 في نالمعيي المسةترمر وبين والمقصةد المنشةأ لبلد المعيينين المسةترمرين بين للبيانات اإللكتروني التبادل -
 PREDES/RESDES) محتملةة رسةةةةةةةةةائةل مجموعةة لكةل الحةديةديةة السةةةةةةةةكةك ونةاقلي المنشةةةةةةةةةأ بلةد
ً  يتماشةةةةةةةة  بما (لITMATTو EMSEVTو PRECON/RESCONو  االتحاد معايير أحدث مع تماما

 نالعالمي البريدي

 M10 PRECON V1.1 

 M12 RESCON V1.1 

 M13 RESDES V1.1 

 M33 ITMATTV1 

 M48 CARDITV2.1 

 M49 RESDIT V1.1 

 M40 EMSEVT V3 

 M41 PREDES V2.1 

 في األع ةةةاء البلدان لجميع إلزامياً  أصةةةةبح RESDESو PREDES رسةةةةائل إرسةةةةال أن إل  اإلشةةةةارة تجدر
 18 بتاريخ 167 رقم المكتب الدولي منشةةةةةور) 2018 نيسةةةةةانقأبريل 1 من اعتباراً  العالمي البريدي االتحاد
 و (؛2017 كانون األولقديسمبر

 وتقنيات ل(.إلخو الحديديةل السةةةكك شةةةحنةووريقة  لCN 37 تسةةةليم قائمة) المسةةةتخدمة النماذج المادية -
 .للتطبيق قابلة كانت إذا الختمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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 الرنائي االتفاق أجل من في المقصةةةةد المعيين المسةةةةترمر مع ينسةةةةق أن المنشةةةةأ في المعيين للمسةةةةترمر ينبغي ك(
 العام األداء لمراقبة حاوياتلال قطار الركاب أو اسةةةتخدام ذلك في بما والبريدل العملية درجتَي بخصةةةوص
النكام المتكامل لدبالغ عن النوعية لقياس األداء  تقارير اسةةةتخدام المرال سةةةبيل عل ) باسةةةتمرار للطريق

 ورسةةائلل EMSEVT v3 بيانات تبادل إل  المسةةتندة الخدمة نوعية مراقبة نكام تقاريروامترال البياناتل و
PREDES/RESDES وPRECON/RESCON وCARDIT/RESDIT واسةةةةةتخدام أي نكم  الجودة لمراقبة

 المعيينين المسةةةترمرين االتصةةةال هذا يشةةةمل أن وينبغي(. أخرى لدبالغ تكون متاحة للمسةةةترمرين المعيينين
 طريق عن مغلق عبور باعتبارها المخططة تلك حت  لهال المخطط ياتاإلرسةةةةال جميع في شةةةةاركوا الذين

 .إليب البريد سيُرسل الذي المعيين المسترمر
 

 الجمارك
 
 تقديمبخصةةوص أسةةاليب  في المصةةدر معيينمع المسةةترمر ال في المصةةدر يةالجمرك دارةاإل ينبغي أن تتفق ل(

ً  الجماركل إل  البريدية البعائث  .الوطني اتتشريعنكام الل وفقا

ً اتم في بلد المنشأل الجمارك إلدارة يجوز م(  عل  الجمركية الرقابةب تقوم أن الوطنيل الجمارك قانون مع شيا
 .الحدود عل عند المغادرة و المخاطر تقييم أساس

 بخصوصن  معيينمع المسترمر ال في بلد المنشأ الجمارك إدارة تتفق أن يجب ن(

الحقائب البريدية تحت رقابة  أو الحاوياتأو  عرباتال عل  الميكانيكية أو اإللكترونية األختام و ةةةةةع -
 ال رورة؛ تقت يب ما حسب لالمعيينين المسترمرينممرل عن  ح ور فيو لالجمارك

( .ذلك إل  وما السةةةةطحيل بالطريق إرسةةةةاليات .تسةةةةليم قائمة) المسةةةةتخدمة المادية النماذج التحقق من -
 ؛وجدت إن الختمل وأساليب

ما نص  إذا البريد جداولبالمعلومات ال ةةةةةةةةرورية عن  الطريق طول عل  الجمركية اإلدارات تزويد -
 .بالجمارك ذات الصلة المسائل بشأن المعلومات وتبادل الوطنيل القانون عل  ذلك

 
 حديدية سكةال
 
 عدة عل  شتملالتي ت الخطوط فيما يخص لوكيل الشحنأو  األصلية الحديدية السكك شركة تقوم أن يجب (س

 اللوجسةةةتية الترتيبات لتحديد األخرى الحديدية السةةةكك شةةةركات مع بالتنسةةةيق الحديديةل للسةةةكك شةةةركات
 .الشركات بين الفوترة وترتيبات

ج أن يجب ع( ً  النقل خدمات عقد في الشةةحن وكيل أو المصةةدر في الحديدية السةةكك شةةركة تُدر   بتزويد التزاما
 وذلك الصةةةةلةل ذات العمليات وجميع البريد بنقل المتعلقة بالمعلومات المصةةةةدر البلد في المعيين المسةةةةترمر

 البيانات تبادل نكام الحديدية السةكك شةركات وتسةتخدم. مسةبقاً  تحدد وبطرق المحددة الزمنية المهل  ةمن
 إل  المعلومات ولتمرير البريد حركة بخصةةةوص المعلومات لتبادل الحديدية بالسةةةكك الخاص اإللكترونية

 إل  المعلومات تلك إرسال عن مسؤوالً  يكون الذي األولل الشحن وكيل أو األول  الحديدية السكك شركة
سيُواصل إجراء تحليالت بشأن إمكانية أن تستوفي عناصر  -.مالحظة) المصدر البلد في المعيين المسترمر

لة في نكام تبادل البيانات اإللكترونية حالياً المتطلبات القانونية عل  النحو الذي تطلبب  البيانات المرسةةةةةةةة
 أن فعالً  ال ةةةروري من كان إذا وجودهال حال في الرغراتل ردم وكيفية المقصةةةد في الجمركية اإلدارات

 الصةدد هذا في الطريق بخارطة المتعلقة التفاصةيل من المزيد وترد(. أخرى بيانات المعيين المسةترمر يقدم
 .8 الملحق في
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 المصلحة أصحاب وأدوار بالعبور الخاصة اإلجراءات 2-4
 

 المعيينون المسترمرون
 
 إل  المصةةةةدر البلدان من مباشةةةةرة الحديديةل السةةةةكك عبر البريد نقل عملية طوال البريديةل الشةةةةحن تنقل ( أ

 "(.1العبور)مفهوم " العبور بلد في المعيينين المسترمرين مشاركة دون المقصد البلدان

 إل  البريد ب رسال" ألف" المصدربلد  في المعيينين المسترمرين أحد يقوم عندما مرالً  المباشر العبور يكون (ب
 وفي". جيم" إل  رم" باء" إل " ألف" البلد من يمر   قطار" عل  متن جيم" المقصةةةةةد بلد في معيين مسةةةةةترمر

 في" باء" البلد في المعيين المسةةةةترمر يشةةةةارك وال". المباشةةةةر العبور" بلد هو" باء" البلد يكون الحالةل هذه
 تتدخل أن" باء" البلد في الجمارك إلدارة يجوز( ال وقد) يجوز لكن األشةةةكالل من شةةةكل بأياإلرسةةةاليات 

 والخروج البلد دخول عند سةليمة األختام أن من التحقق هو المحتملالتدخل  هذا ومرال. األحيان بعض في
 . عدة "مباشر عبور" بلدان بل لفقط واحداً  بلداً  الطويلة القطار رحلة تشمل ال وقد. منب

في  الشةةةةحنة تنقل عندمان "يلي ما عل  العالميةالبريدية  االتفاقية نكام من 112-17من المادة  3البند  ينص (ج
 لبغض النكر عن وسيلة النقل الع ول البلد لذلك المعيين المسترمر مشاركة دون ع و بلد عبرمرور عابر 

 العبور لبلد المعيين المسةةةةةةترمر عل  المسةةةةةةؤوليةالمباشةةةةةةر"(ل  العبور)" العبور من النوع هذا في تترتبل ال
 1 الدورة خالل الحكم هةذااعتُمةدت التعةديالت المقترح إدخةالهةا عل   -.مالحظاةالع ةةةةةةةو في المنكمةة". )

 (.2022 كانون الرانيقيناير 1 من اعتباراً  التنفيذ حيز وستدخل 2021 عام في البريدي االسترمار لمجلس
 

 الجمارك
 
 التشةةريع متطلبات بموجب مطلوباً  ذلك كان إذا للمخاطر تقييماً  تجري أن العبور بلد في الجمارك إلدارة يجوز د(

 .وجدت إن( الميكانيكية أو اإللكترونية األختام) الجمركية األختام وفحص لوالنكام الجمركي الوطني

ً  لالعبور بلةد في الجمةارك إلدارة يجوز هـ( ً  أو الوطني الجمةارك لقةانون وفقةا  النكةام متطلبةات مع تمةاشةةةةةةةةيةا
 .الدولي أو الوطني ال مان تفتح أن الجمركيل

 
 حديديةال سكةال
 

الخاصة بالسكك الحديدية  CIMووريقة الشحن  CN 37ينبغي أن تسلم شركة السكك الحديدية قائمة التسليم  و(
أو نموذج بطاقة األمتعة أو ترسةةةةةل المقابل اإللكتروني لذلك إل  اإلدارة الجمركية  CIM/SMGSأو سةةةةةند 

 للمرور العابر.

ً  للمنشةةةأل الحديدية السةةةكك شةةةركة تقوم أن ينبغي ز(  مع بالتنسةةةيق لالتفاق بين شةةةركات السةةةكك الحديديةل وفقا
 .المقبلة العمليات لتحديد في بلد العبور النقل أعمال تتول  التي الحديدية السكك شركة

 

 الجمركية السلطاتمختلف  تعتمدها التي اإلجراءات 2-5
 

 بالقوانين دراية عل  المعيينون المسترمرون يكون أن ينبغي لالبريد الدولي بالسكك الحديدية نقل خدمة إنشاء عند
البندين "ط" و"ي"  في مبين هو وكما. الحديدية السكك بواسطة البريدية البعائث نقل عل  تؤرر قد التي الجمركية
 .بشركة السكك الحديدية في المصدر المعيين المسترمر يتصل أن إذن المهم من ل3-2القسم 

                                                             
من نكام اتفاقية االتحاد البريدي العالميل يُحبذ إجراء الشةةةحن العابر المباشةةةر عند نقطة العبور بين خطوط النقل التي  009-17كما هو محدد في المادة  1

تديرها شركات طيران مختلفة )الشحن العابر يديرها نفس الناقل )الشحن العابر الداخلي( ولكنل وفي حال تعذ ر ذلكل يمكن إجراؤه بين خطوط النقل التي 
لي( أو بين خطوط بين الخطوط(.وال تخ ع الشحن التي تُْنقَل مباشرة عند نقطة العبورل إما بين خطوط النقل التي يديرها نفس الناقل )الشحن العابر الداخ

 رمر المعيين عند نقطة الشحن العابر والمسترمر المعيين المصدر.ستالمالنقل التي يديرها ناقلون مختلفون )الشحن العابر بين الخطوط(ل لرسوم عبور بين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 طريق عن البريدية الشةةةةحنات بنقل صةةةةلة لها سةةةةتكون التي الجمركية والقواعد اإلجراءات تتعلق عامل بشةةةةكلو
 نيلي بما الحديدية السكك

 المنشأ؛ بلد عل  صعيد والخروج التصدير -

 العابر؛ للمرور جمركي إقليم كل عل  صعيد والخروج والعبور الدخول -

 .المقصد بلد عل  صعيد( االستيراد) الحر للتداول والخروج الدخول -
 

 يحدد العالمية الجمارك لمنكمة المنقحة كيوتو اتفاقية" من 2-"كاف الخاص المرفق أن إل  اإلشةةةةةةةةارة وتجدر
 واحدة وممارسةةةة معاييرل 10و تعاريفل خمسةةةة المرفق ويت ةةةمن. البريدي للنقل الجمركي التخليص إجراءات
 الملحق في المحددة األساسية والمبادع المفاهيم" 2-"كاف الخاص للمرفق التوجيهية المبادع وتبين. موص  بها
 .اليوميةالتجارية  األعمال في والجمارك مكاتب البريد ومسؤوليات التزامات "ل كما يذكر2-"كاف الخاص

 

 يخ عو. البريدية البعائث جميع تفتيل في الحق تملك الجمارك إدارة أن إل  اإلشةارة تجدر ذلكل إل  باإل ةافة
 الجمركيةل للرقابة تخ ةةع التي البعائث عادة الجمارك إدارة تحددو. الوطنية للتشةةريعات الرسةةائل فتح في الحق
 المخاطر إدارة إل  الجمارك مراقبة تسةةةةةةةةتند أن يجبو. الجمارك ب دارة المتعلقة الوطنية التنكيمات مراعاة مع

 لتجنب ل(.ذلك إل  وما السةةينيةل األشةةعة) التدخلي غير التفتيل عمليات مرل التقنياتل وأحدث البيانات باسةةتخدام
 .ال رورية غير التفتيل عمليات

 

ً الجمركيةل  اإلدارات عل ويجب   كيوتو اتفاقيةمن  "واو" الخاص لمرفقمن ا 1من الفصةةةةةةةةل  8 معيارلل وفقا
. النقل عملية أرناء الشةةةةحنة سةةةةالمة ل ةةةةمان الالزمة اإلجراءات جميعاتخاذ  لالعالمية الجمارك لمنكمة المنقحة
. العابر المرور عملية في المشةاركة البلدان عدد نكراً إل  الحديدية بالسةكك النقل في خاصةة أهمية هذا ويكتسةي

 .الشحنة سالمة ل مان فعالية الوسائل أكرر أحد الجمركيويُعد  الختم 
 

 للب ائعل اإللكتروني تتبعال نكام أيق(اإللكتروني الجمارك ختم) للجمارك إلكتروني ختم ستخداما إمكانية وتوجد
رت  تقنية وهو  مكتب إل  لمغادرةا جمارك مكتب من النقل لوسةةةةةةةةائل اإللكترونية المراقبة من نمك  وتُ  اً حديرُطو 

 تكنولوجيا عل  إما اإللكترونية الجمركية األختام وتسةةةةةةةةتند. بأكملب العبور طريق طول عل  المقصةةةةةةةةد جمارك
ف  .المواقع تحديدل العالمي نكامال أو يةالراديو بواسطة ترددات التعر 

 
ً  تأريراً  الجمركيالختم  السةةةةةةةةتخدام يكون قدو  شةةةةةةةةفافية من يزيد وقد المخاطرل وإدارة الرقابة جودة عل  إيجابيا

 التوجيهية المبادع في مذكور هو كما لالجمارك إلدارات ينبغي ال ذلكل ومع. بها التنبؤ وإمكانية النقل إجراءات
 إال إلكتروني جمركي ختم بو ةةع الحديدية السةةكك مسةةترمري تلزم أن العالميةل الجمارك لمنكمة العابر للمرور

 ألزمت إذاو. المنقولة ب ةةةائعال سةةةالمة ل ةةةمان كافية غير العادية الجمركية األختام فيها تكون التي الحاالت في
 تفرض أال يجب إلكترونيل جمركي ختم بتربيت عن طريق السةةةةةكك الحديدية العبور مسةةةةةترمري الجمارك إدارة

 .نفسبالختم  تكلفة عن النكر بصرف الختمل استخدامعل   معالجةرسم القإدارية رسوم الجمارك
 

وف ةةالً عن ذلكل وتماشةةياً مع المتطلبات القانونية المختلفة والناشةةئة ذات الصةةلة باإلقرارات الجمركية المسةةبقة 
في البلدان المقصةةةةدل سةةةةيكون من المفيد للغاية اسةةةةتيفاء رسةةةةائل التبادل اإللكتروني للبيانات في مرحلتَي ما قبل 

إلجراء عمليات مراقبة الجمارك وتقييم المخاطر الشةةحن وما قبل الوصةةول مع السةةلطات الجمركية في المقصةةد 
مسةةبقاً. وقد طور االتحاد البريدي العالمي النموذج البريدي العالمي الخاص بالبيانات اإللكترونية المسةةبقةل الذي 
د  دت فيةب مختلف تةدفقةات تبةادل البعةائةثل والتبةادل اإللكتروني للبيةانةات بين المسةةةةةةةةترمرين المعيينين والنةاقلين  حةُ

الجمارك عل  مسةةتوى األوعية والشةةحن. والنموذج محايد من حيث النقل وهو بذلك يسةةري عل  جميع وسةةائل و
النقل. ويمكن االطالع عل  رسةةم بياني يمرل النموذج البريدي العالمي وشةةروح مفصةةلة للتدفقات التي يت ةةمنها 

تبةةةادل الرسةةةةةةةةةةائةةل  . ويُوصةةةةةةةةَ  بةةة جراء تجةةةارب بخصةةةةةةةةوص6التبةةةادل اإللكتروني للبيةةةانةةةات في الملحق 
CARDIT/RESDIT  بين المسةةةةترمرين المعيينين وشةةةةركات السةةةةكك الحديديةل في جهود ل ةةةةمان جاهزية جميع

 أصحاب المصلحة لالتجاه نحو الرقمنة.
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 المصلحة أصحاب وأدوار المقصد فيالمتبعة  اإلجراءات 2-6
 

 ونالمعيين المسترمرون
 

 وأن المقصةةد جماركتحت إشةةراف  التبادل مكتب إل  البريدية البعائث في المقصةةد المعيين المسةةترمر ينقل أ (
 الجمركي لتخليصقصةةةةةةد ا الجمركية إلجراءاتلتتمة ا الالزمة المسةةةةةةتندات مع البريدية إليها البعائث يقدم

ً  البريدي  .الوطنية للتشريعات وفقا

 الحديدية السكك محطة من البريدية البعائث نقلالمترتبة عل   النفقات في المقصد المعيينالمسترمر  سيسدد ب(
 .للبلد المقصد التبادل مكتب إل  بالبلد المقصد

اإلرسةةةاليات ذات  في المقصةةةد المعيين المسةةةترمر نقلما إذا  حالة في لفي المقصةةةد المعيين المسةةةترمر يتخذ ج(
 عدم ل مان مسبقة ترتيبات الحديديةل السكك غيرأخرى  وسائلواسطة ب أخرى بلدان إل العبور المغلق 

  من الجدول الزمني المتفق عليب.  اإلرساليات عالقة وتوجيهها بقاء

 المصةةةدرالمعيينين في  المسةةةةترمرينبين  المقصةةةةدتحديد توزيع المسةةةةؤوليات التشةةةةغيلية والمالية في  نبغيي د(
ً  البريد نقل بلق والمقصد  بالسكك الحديديةل ويمكن إدراج ذلك في االتفاق الرنائي. فعليا

 

 الجمارك
 

 نالتالية هامبالم المقصد بلد في الجمارك تقوم أن ينبغي (هـ

 ةل إما في شكل نسخة ورقية أو في مقابلها اإللكتروني؛الجمركي اإلقرارات استالم -

 وجدت؛ إن والميكانيكية(ل اإللكترونية األختام) الجمركية األختام فحص -

ً  المخاطر تقييم إل  استناداً  الجمركية الرقابة تنفيذ عملية -  الجمركي؛  والنكام الوطنية للتشريعات وفقا

 حق هو البريدية عل  البعائث الرسةةةوم تقييم أن إل  اإلشةةةارة تجدرو. البريدية عل  البعائث رسةةةومال تقييم -
 البريدي االتحاد في األع ةةاء البلدان معكم التقييم في هذا الجمارك تجريو. للسةةلطات الجمركية سةةيادي
 عملياتفيما يتعلق ب الجمارك عن نيابة تتصةرف أنالمسةترمرين المعيينين  لبعض يمكن ذلكل ومع. العالمي
 نالمرال سبيل عل  معيينةل

 اإلجرائية التعليمات إل  اسةةةةةةةةتناداً  األوليةل الجمركي التفتيل بعملية القيامللمسةةةةةةةةترمر المعيين  يمكن 
 .الجمارك عل  يد والتدريب

 من صةةةحة العملية  الجمارك تحقق مع تحصةةةيلهال واجبالرسةةةوم ال حددي أنللمسةةةترمر المعيين  يمكن
ه هذ عل  المطبقة الدقيقة التعريفة تحديد في صةةةةةةعوباتمن ال أي لتجاوز البريدية الخدمة ومسةةةةةةاعدة

 .البعيرة

 للمسةةةةةترمر المعيين  يمكن ً  غير أو مباشةةةةةر بشةةةةةكل يمرلو الجمركيل للتخليص كوكيل يعمل أن أي ةةةةةا
 الجمركية الرسومالمسترمر المعيين  دفعي له الحالةهذ مرل وفي(. إليب المرسل عادة) المصرح مباشر

  .إليب المرسل من بدوره ويحصلها للجماركل وال رائب
 

 .المحلية الحتياجاتل تلبية لتدخل مكاتب البريد أعاله المذكورة الرالرة بشأن األنواع مرنة مناهج و ع يجب
 
 حديديةال سكةال
 
 شةةركة تسةةةلم أن ينبغي لوالمسةةترمر المعيين في المقصةةد الحديدية السةةكك شةةةركة بين الرنائية بالمناقشةةةات رهناً  (و

 الصلةل ذات المستندات ف الً عن للمقصد المعيين المسترمر إل  عليب متفقال مكانال في الشحن الحديدية السكك
وريقة الشحن الخاص بالنقل الدولي و السطحي بالطريق إرسالياتو لCN 37السطحي  تسليمال قائمة تشمل التي
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 أو( المقصةةد بلد في ينطبق ذلك كان إذاعل  التوالي  CIM أو SMGS أو) للب ةةائع بواسةةطة السةةكك الحديدية
وينبغي الترويج السةةةةةةةتخدام النماذج  .للركابشةةةةةةةحن الطرود عبر النقل الدولي قالركاب لقطار األمتعة بطاقة

ينبغي التأكيد أكرر عل  اسةةةةةةةتخدام نموذج الشةةةةةةحن اإللكتروني وعل  المبادرات التي  -.مالحظةاإللكترونية. )
 تدعو إل  عدم استخدام الورقل ويلزم العمل أكرر عل  إجراء تجارب في هذا الصدد(.

 الحديدية السكك شركة عل  يجب المسترمر المعيين في المصدرلل التي يرسلها CARDIT رسالةعل   رداً  (ز
في  البريد بموجبها معالجة تقر العالمي البريدي لالتحاد إلكترونية رسةةالة وهي لRESDITرسةةالة  إرسةةال

 .سلسلة اإلمدادات
 
 
 المستقبلية االحتماالت -3
 
 اإللكترونية البيانات تبادلييسرها  ةسلس إجراءات 3-1
 
 النموذج البريدي العالمي للبيانات اإللكترونية المسبقة 3-1-1
 

و ع االتحاد البريدي العالمي النموذج البريدي العالمي للبيانات اإللكترونية المسبقة لتوحيد التدابير التي يتخذها 
ل البيانات المسةةةةةةةترمرون المعيينون لتقديم البيانات اإللكترونية المسةةةةةةةبقة. ويت ةةةةةةةمن النموذج رمانية تدفقات لتباد

رسماً بيانياً يبرز النموذج  6اإللكترونية المسبقة بين المسترمرين المعيينين والجمارك والناقلين. ويت من الملحق 
 ويعرف كل تدفق من هذه التدفقات.

 
ومن شأن تقديم رسائل البيانات اإللكترونية المسبقة لما قبل الشحن وقبل الوصول المساعدة في تقليص المخاطر 

 منية للناقلين والجماركل وسيصبح قريباً إلزامياً في بعض أقاليم العالم.األ
 

 ويساهم تقديم البيانات اإللكترونية المسبقة فين

 المساعدة في تعزيز أمن النقل؛ -

 تسريع عملية التخليص الجمركي المسبق للبعائث البريدية لدى الجمارك؛ -

 البداية إل  النهاية. التمكين من تتبع حركة البعائث البريدية من -
 
 (CUSRSPو CUSITMرسائل التبادل اإللكتروني للبيانات بين الجمارك والمؤسسات البريدية )رسائل  3-1-2
 

 الحديدية السككب نقلال تسهيل عل قبل الشحن  المسبقة اإللكترونية المعلومات عل  القائم المخاطر تقييم سيساعد
قبل  المسةةةةةةةةبقة اإللكترونية المعلومات اسةةةةةةةةتخدام اعتبار يمكن لذلكل. مالئم نحو عل  التجارة مراقبة مع بكفاءة

 لإطار معايير منكمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسةةةةةةير التجارة العالمية في عليب منصةةةةةةوص هو كما الشةةةةةةحنل
 .مسبقاً  لمخاطرمناسبة ل إدارة  مان مع الحديدية بالسكك النقل لتسهيل مستقبلية إمكانية بمرابة
 
بين  للبيانات اإللكتروني التبادل رسائل العالمية الجمارك منكمةبالتعاون مع  العالمي البريدي االتحاد و ع وقد

ً اتم( CUSRSPو CUSITMالبريد والجمارك )  اإلقرار ألغراض العالمية الجمارك منكمة بيانات نموذج مع شةةيا
 تطبيقعبارة عن  وهو العالميل البريدي لالتحاد الجمركي اإلقرار نكام ُو ةةةةةع ذلكل إل  باإل ةةةةةافة. الجمركي
 اإللكتروني التبادل رسةةةةائل أسةةةةاس عل  العالميل البريدي لالتحاد التابع للتكنولوجيا البريد مركز يوفره برمجي
 لتبادلا رسةةةةةائل تنفيذ ويمكنب العالميل البريدي التحادوا العالمية الجمارك منكمةبين البريد والجمارك و للبيانات

لة بالجمارك  الموحدة للبيانات اإللكتروني  البريدي التحادوا العالمية الجمارك منكمةبين  هاودعمذات الصةةةةةةةة
ً  يعادلهما ما أو CUSITM/CUSRSP) العالمي  المشةةةةةةةةتركة بين مكاتب البريد الموحدة كما الرسةةةةةةةةائل( محليا

ً  يعادلهما ما أو ITMATT رسائل)  (.محليا
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 CUSITM رسةةةةةةةائل تبادل المعيينين المسةةةةةةةترمرينو الجمارك إلدارات يمكن الوطنيةل المتطلبات إل  واسةةةةةةةتناداً 
ً  يعادلها ما أو) CUSRSPو  قرارو"اإل "جمركيال قراراإل صةةةةيقة"ل لبياناتل اإللكتروني التبادل طريق عن( محليا
 .البريدية للبعائث الحديدية بالسكك النقل في الجمركي العبور وإقرار الجمركي ألغراض اإلقرار "جمركيال
 

 البيةةانةةات متطلبةةات توحيةةد إمكةةانيةةة في العةةالميةةة الجمةةارك ومنكمةةة العةةالمي البريةةدي االتحةةاد ينكر أن ينبغيو
 .البريدية للبعائث الحديدية بالسكك النقلب المعنية البلدان لجميع الجمركية جراءاتتسهيل اإل أجل من اإللكترونية

 

 من نكام مراقبة الواردات 3القانونية لدصدار  المتطلبات 3-1-3
 

اسةةةةةةةةتناداً إل  أنكمة القانون الجمركي لالتحاد األوروبيل صةةةةةةةةاغت المفو ةةةةةةةةية األوروبية المتطلبات القانونية 
البريد عبر السةةكك الحديديةل في مجهود لتعزيز تقييم المخاطر  حالة نقلل من نكام مراقبة الواردات 3لدصةةدار 

 اقبة األمنية قبل أن يدخل البريد فعلياً إل  اإلقليم الجمركي لالتحاد األوروبي.وعمليات المر
 

من نكام مراقبة الوارداتل تكون شةةةةركة السةةةةكك الحديدية التي تقوم  3وبموجب المتطلبات القانونية لدصةةةةدار 
الذي  ENSنموذج ناء فعليا بنقل البريد إل  اإلقليم الجمركي لالتحاد األوروبي بتعبئة تفاصةةةةةةةةيل النقل )باسةةةةةةةةتر

يستكملب المسترمر المعيين في المقصد( مع مكتب الجمارك للدخول األولل أي الذي يقع  من اختصاصب الموقع 
 الذي تدخل منب شركة السكك الحديدية إل  االتحاد األوروبي.

 

يخص نقل البريد من نكام مراقبة الواردات فيما  3تفاصةةةيل المتطلبات القانونية لدصةةةدار  9ويت ةةةمن الملحق 
 عبر السكك الحديدية.

 

وما لبث االتحاد البريدي العالمي يعمل عن كرب مع المفو ية األوروبية بشأن و ع المتطلبات القانونية. ولن يُذ َخر 
جهد في سةةةبيل  ةةةمان أن تسةةةتوعب تبادالت االتحاد البريدي العالمي وسةةةيلة لالمترال لهذه البرامجل دون حدوث أي 

 طائل منها لنكام االتحاد الخاص بعمليات تبادل البيانات اإللكترونية المسبقة وفقاً إلجراءات االتحاد الحالية.عرقلة ال 
 

 التوجيهية لمنكمة الجمارك العالمية فيما يخص السكك الحديدية المبادع 3-1-4
 

ص السةكك الحديديةل التي و ةعت منكمة الجمارك العالمية المبادع التوجيهية لمنكمة الجمارك العالمية فيما يخ
تسةةةتكشةةةف فيها المبادرات ذات الصةةةلة باإلجراءات اإللكترونية للعبور الجمركيل والمراقبة الجمركية في النقل 
عبر السةةةةةةةكك الحديديةل واإلجراءات المشةةةةةةةتركة بين السةةةةةةةكك الحديدية والبريدل ومراقبة الركاب والتعاون بين 

ر بمزيد من التفصةةيل. ويُنتكر أن تبسةةط وتيسةر أصةةحاب المصةةلحة ذوي الصةةلة واإلدارات الجم ركيةل كما تُفَسةةي
إجراءات العبور الجمركي والتخليص الجمركي من خالل تبادل البيانات اإللكترونية المسةةبقة واسةةتخدام وسةةائل 

تو ةةةةةع حالياً المبادع التوجيهية لمنكمة الجمارك العالمية المتعلقة بالسةةةةةكك  -.مالحظةالتكنولوجيا العصةةةةةرية )
ر هذه  الحديدية من جانب منكمة الجمارك العالمية بالتشةةةاور مع أصةةةحاب المصةةةلحة المعنيينل وينتكر أن تُنشةةةَ

عل  العنوان الشةةةةةةةةبكين  2022المبةةةةادع التوجيهيةةةةة عل  موقع منكمةةةةة الجمةةةةارك العةةةةالميةةةةة في عةةةةام 
www.wcoomd.org/en/topics/facilitation.aspx). 

 

 واألمن السالمة 3-2
 

 اإللكترونية البيانات تبادلإمكانية  وكذلك المعيينينل قبل المسةةةترمرين من المقدمة المعلومات دقة يسةةةاهم تحسةةةين
 قبل من للمخاطر الفعالة اإلدارة في المعيينينل والمسةةةترمرين الجمارك إدارات بين المسةةةبقة اإللكترونية والبيانات
 .الحديدية بالسكك النقل ويسهل للبريد الدولي للنقل الجمارك إدارات

 

 النقل وشركات السكك الحديدية بخصوص الجمارك إدارات بين السينية األشعة صور مرل المعلومات تبادل إن
   .النقل تسهيلو واألمن السالمة من يزيد قد الحديدية بالسكك

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation.aspx


-18- 
 

 عبر السكك الحديدية البريدية البعائث نقلفي  المستخدمة والنماذج للمستندات تفصيلي وصف
 
 في نقل البريد بالسكك الحديدية المستخدمة العالمي البريدي االتحاد مستندات -1
 

 شةركة إل ( الحديدية والسةةكك والطرق السةةفن طريق عن أي) السةةطحي بالطريق المنقولة البريدية البعائث تُسةةلم
 عندما لالتحاد البريدي العالمي سطحية أوعية بطاقاتو السطحي بالطريق إرساليات .تسليم قائمة باستخدام النقل
 .السطحي البريد رسائلل السطحية للطرود إرسالية لصيقة استخدام الطرود تتطلبو. ببريد الرسائل األمر يتعلق

 
 سةةواء النقلل مهمة في المسةةتخدم اإلرسةةالية مسةةتند السةةطحي هي بالطريق رسةةالياتاإل .CN 37 تسةةليم قائمةإن 

 بين وعيةاأل الشةةحنة تنقل التشةةغيليةل الناحية منف. والناقلالمسةةترمر المعيين  بين للمحاسةةبة أو التشةةغيلية للسةةيطرة
 خطوطال شةةركة مرل نقلال شةةركة طريق عنما تنقل  عادةو لوالمقصةةد للبلد المنشةةأ دوليال بريدال معالجة مركز

 رسةالياتاإل .تسةليم قائمة كونت المحاسةبيل المنكور منأما . أو شةركة السةكك الحديدية شةحنال شةركة أو جويةال
 .الناقل إل  الشحنة إرسال يباشر الذي المسترمر المعيين من الدفع أساس السطحي بالطريق

 
ف  فقط بالنسةةبة للمسةةترمرين المعيينين ليس لبريداً  باعتبارها الشةةحنة أعاله النماذج واللصةةائق المشةةار إليها وتُعر 
 الجمركية العمليات ضاغرأل ذلك في بما عديدةل ألسةةةباب جداً  مهمتعريف  وهذا. الشةةةحن لشةةةركات أي ةةةاً  ولكن
 .والموانئ الحدود عل 

 
 .تسةةةةةةليم مكن قائمةتُ سةةةةةة الحديديةل بالسةةةةةةكك النقلب يتعلق األمر عندما العالميل البريدي االتحاد نكر وجهة ومن
 عل  التعرف السطحية من للطرود رساليةاإل لصيقةوسطحية ال وعيةاأل بطاقاتوالسطحي  بالطريق رسالياتاإل

 الحديدية السةككمحطة  من البريد نقل تُمكن من كما قد. المقصةد إل  المنشةأبلد  من ونقلها سةطحي كبريد الشةحنة
 .الوطنية القوانين إل  استناداً  البريدي الجمركي للتخليص للمقصد تبادلال مكتب إل  للمقصد

 
 التي األوعية معرفاتمن خالل  فريد بشكل محددة االتحاد البريدي العالمي أوعية ملصقات أن إل  اإلشارة وتجدر
 إل  استناداً  لالمسترمر المعيين في المنشأ والمقصد بين اإللكترونية البيانات تبادل يتيحو .خطوط ذات رموزاً  تحمل
 إل  المسةةترمر المعيين في البلد المقصةةد من وعاء كلل التأكيد باالسةةتالم إرسةةال إمكانية خطوطلال ذات رموزال هذه
ً  الطيران شةةركات تسةةتخدم بعض) المسةةتغرق الوقت ورصةةد المنشةةأبريد   األوعية الجوي معرفات النقل في أي ةةا
ويوصةةةة  بأن يُسةةةةتعاض عن جميع المسةةةةتندات الورقية المرفقة برسةةةةائل التبادل  (.خطوط ذات رموزاً  تحمل التي

. وقد سةةةةةةةبق أن أطلقت مبادرات للعمليات الخالية من اسةةةةةةةتخدام الورق في النقل الجوي EDI اإللكتروني للبيانات
 كك الحديدية كذلك في المستقبل القريب. والبحريل وستنكم مرل هذه التجارب في نقل البريد عبر الس

 
 (OSJDو CIT) CIM/SMGSلعقد  مستند نقل مشترك -2
 

 أو CIMمسةةتند النقل  إل  SMGS مسةةتند النقل من نسةةخ إعادة مع التقليديل الشةةحن لنكام بديالً  تمرل هذه الوريقة
 .الشحن إعادة مركز في SMGSمستند النقل  إل  CIMمستند النقل  من
 

 اإللكترونية/الورقية النقل بمستندات الخاص العامالنظام 
 

 القانوني األساس
 
)عقد النقل الدولي للب ةةةائع  SMGSمن عقد  13والمادة  CIMمن عقد  8و 6مسةةةتند النقل عل  المادتين  سةةةتندي

 بالسكك الحديدية(.
 
 

Annexe 1 

 1 الملحق
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 االستخدام شروط
 

 6 الملحق) CIM/SMGS بالسةةةةةةةةكك الحديديةمسةةةةةةةةتند النقل لعقد النقل الدولي للب ةةةةةةةةائع  دليل أحكام بموجب
في المنطقة التي  CIMكاسةتخدام مسةتند النقل  CIM/SMGSمسةتند النقل المشةترك  اسةتخدام يمكن (لSMGS من

 .SMGSفي المنطقة التي يطبق فيها  SMGSومستند نقل  CIMيطبق فيها 
 

 المطبوعاإللكترونية  ومستند النقل الورقي المطبوع أوصاف صناديق مستند النقل
 

 الروسةةةةةةية تكون أن يجب منها واحدة مناسةةةةةةبة(ل لغات رالث أو) لغتين في الصةةةةةةناديق أوصةةةةةةاف طباعة يجب
 .األلمانية أو الفرنسية أو ليزيةكاإلن إما واألخرى

 
 .الصينية باللغة الصناديق أوصاف طباعة أي اً  يجب الصين الشعبيةل جمهورية وإل  من للشحنات بالنسبة

 
 النقلمستند  ملء

 
 نالتالية باللغاتيتعين ملء مستند النقل 

 أو الفرنسةةةةةية اإلنكليزيةل باإل ةةةةةافة إل  الروسةةةةةيةاللغة ن SMGSو CIM نقل عقد التي تشةةةةةمل المجاالت أ (
 .الصينية باللغةمستند نقل  كذلك صياغة يمكن الصينل إل  للنقل بالنسبةأما . 2األلمانية

 األلمانية؛ أو الفرنسية أو ليزيةكاإلناللغة ن CIM بعقد الخاص النقل عقدعل   فقط التي تقتصر المجاالت ب(

كذلك  يمكن الصةةينل إل  للنقل بالنسةةبة. الروسةةيةاللغة ن SMGS نقل عقدعل   فقط التي تقتصةةر المجاالت ج(
 .الصينية باللغةمستند نقل  صياغة

 
بملء مستند النقل  يُوَص  المقصدلوقأو  اإلقرار الجمركي بسرعة ودقة في بلدان العبور عمليات جراءإل اً  مان

 أو المقصد./بلغات العمل ذات الصلةل ويحبذ استخدام لغة مقبولة لدى بلدان العبور و CIM/SMGSالمدمج 
 

 ورقينقل  مستند
 

 نA4 حجم من ورقة عل  6 إل  1 من المرقم CIM/SMGS لعقدالنقل المشترك  مستند من نسخة

 بالورقة االحتفاك الوصف رقم ورقة

 إليب المرسل النقل مستند أصل 1

 إل  الب ةةةةائع بتسةةةةليم المكلف الناقل الطريق قائمة 2

 إليب المرسل

CIM 5 

SMGS 3 
 المرسل الشحن وريقة من مكررة نسخة

نقةةةةلن السةةةةةةةكةةةة  CIM SMGS ← التسليم وريقة 4

 الحديدية لبلد المقصد.

← SMGS CIM نقلن ال تستخدم 

                                                             
 بشةةحن الخاصمسةةةتند النقل  م ةةمون عن االنحراف هذا ومرل. األلمانية أو الفرنسةةةية أو ليزيةكاإلن غير أخرى لغة عل  النقل عقد في األطراف يتفق قد 2

 .CIM النقل عقود عل  فقط الحاشية هذه تنطبقو. CIM النقل عقد في المعنية الدول قبل من إال عليب االتفاق يمكن ال RID بموجب الخطرة الب ائع
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 بالورقة االحتفاك الوصف رقم ورقة

CIM 3 

SMGS 5 
نقةةلن المرسةةةةةةةةةل  CIM SMGS ← الجماركقالوصول مذكرة

 إليبقالجمارك

← SMGS CIM  نقةةلن النةةاقةةل في

 البلد المقصدقالجمارك

نةةةةقةةةةلن وكةةةةالء  CIM SMGS ← الب ائع لشحن اإلشعار ورقة 6

 الشحنقالناقلون

← SMGS CIM نقلن ال تستخدم 

 

 الشحن إعادةمستند الشحن المشترك ودليل  دليل
 
 SIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) المشةةةةةةترك الشةةةةةةحن مسةةةةةةتند دليل بخصةةةةةةوص التفاصةةةةةةيل من مزيدال يرد

 (GR CIM/SMGS)الةةةخةةةةاصةةةةةةةةةةةة بةةةة عةةةةادة الشةةةةةةةةةةحةةةن  CIM-SMGSالشةةةةةةةةةةحةةةن  مسةةةةةةةةةةتةةةنةةةةدات ودلةةةيةةةةل
 www.cit-rail.org/en/freight-traffic/cim-smgs/#content-294296 الشةةةةةةةةةةةبةةةةكةةةةيةةةةيةةةةن الةةةةعةةةةنةةةةوانةةةةيةةةةن عةةةةلةةةة 

 .التوالي عل  www.cit-rail.org/en/freight-traffic/cim-smgs/#content-294289و
 

 (االقت اء عند) إلكترونيمستند نقل 
 

 (2015يوليوقتموز  1) SMGSُحي  نت بناء عل  مراجعة وريقة الشحن  الخصائص الوكيفية

 EDIعقد التبادل اإللكتروني للبيانات  الخصائص القانونية

)اللجنة  CIM/SMGSفريق العمل التقني المخصةةةةةص بوريقة الشةةةةةحن اإللكترونية  العمل المنجز

 RailDataالدولية للنقل بالسكك الحديديةل ومنكمة تعاون السكك الحديديةل وفريق 

 (SMGSو CIMوخبراء من تعهدات السكك الحديدية 

 XML/EDIFACTمراجعة الخصائص التقنية؛ والعمل عل  و ع أداة تحويل  المهام

 2019يوليوقتموز  1 تاريخ الدخول حيز النفاذ

متاح ألع ةةةةةةةاء اللجنة الدولية للنقل بالسةةةةةةةكك الحديدية ومنكمة تعاون السةةةةةةةكك  المستند

ليزية والفرنسةةةةية واأللمانية والروسةةةةية والصةةةةينية  ) الموقع كالحديدية باللغة اإلن

 الشبكي لمنكمة تعاون السكك الحديدية(

وشحن  - ؛ والشةركاء المحتملونCIM/SMGSتبار نقل مع ورقة الشةحن تنكيم اخ الخطوات التالية

DB وRZD 

ً  CIM/SMGSاالعتراف بوريقة الشحن اإللكترونية  - المسائل المهمة  ورسمياً  كامالً  اعترافا

اإلدارات( ونطاق هذه -تبادل المعلومات مع السةةةةةةلطات الجمركية )األعمال -
 المعلومة؟

ً اسةةةةةةتخدام المسةةةةةةتندات  - )وريقة الحاوية والقاطرةل التقرير  الُمرفَقة إلكترونيا
 لخ.(إالرسميل 

 

http://www.cit-rail.org/en/freight-traffic/cim-smgs/#content-294296
https://www.cit-rail.org/en/freight-traffic/cim-smgs/#content-294289
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 (CIM من عقد 9و 6 المادة) CIM عقد في الوكيفي التكافؤ مبدأ
 

 مكتوبة رموز إل  تحويلب يمكن إلكتروني بيانات تسةةةةةةجيل شةةةةةةكل عل  النقل من نسةةةةةةختين مسةةةةةةتند إعداد يمكن
في تسةةةةةةةةجيل البيانات ومعالجتها مكافئة من حيث وكيفتها  المسةةةةةةةةتخدمة اإلجراءات تكون أن يجبو. مقروءةو

 .المعنية البيانات تلك تمرلها التيلمستند النقل  اإلرباتية بالقيمة يتعلق فيما خاصةً 
 

 SMGS عقد باستخدام والمستلمين والمرسلين الناقلين بين االتفاق مبدأ
 

مسةةةةتند النقل الورقي  مقام اإللكترونيمسةةةةتند النقل  ويقوم. إلكترونيمسةةةةتند نقل  خالل من النقل عقد تنفيذ يمكن
 يمكنو .الورقيفي مسةةةةةةةتند النقل  لنكيرتها مطابقة إلكترونيل شةةةةةةةكل في البيانات من مجموعة عن عبارة هوو

مسةةةتند النقل من  دليل من 5 التذييل كما جاء في ورقال عل اإل ةةةافية  وأوراقب اإللكترونيمسةةةتند النقل  طباعة
 وفقاً  لاإللكترونيمسةةةةةةةةتنةد النقةل  عل  تغييرات طرأت وفي حةالةة(. SMGS من 6 الملحق) CIM/SMGS عقةد
 .األصلية بالبيانات يحتفك لSMGS لنكام
 

 اإللكتروني التبادل اتفاق) الحديدية السةةةككب للنقل الدولية االتصةةةاالت في اإللكترونية البيانات تبادل عل  االتفاق
 (للبيانات

 
 نوع ف الً عن تبادلهال يجب التي الرسائل تعاقديل أساس عل  ل(نوالمستلمقنوالمرسل) والعمالء الناقلون يحدد

. وأُعدت خارطة طريق بشةةأن التشةةغيل البيني بين نكم اإللكترونيبمسةةتند النقل  الخاصةةة البيانات تبادل وطريقة
 البريدية وتلك الخاصة بالسكك الحديدية. EDIالتبادل اإللكتروني للبيانات 

 

 نCIM/SMGS المشتركة شحنةال وريقة من عينة
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 CIM/SMGSباستخدام مستند نقل واحد  الحاوياتو القاطرات من مجموعة شحن
 

الحاويات قالقاطرات وقائمة لCIM/SMGS واحدمسةتند نقل  باسةتخدام والحاويات القاطرات من ةمجموع شةحن يمكن
CIM/SMGS نالتالية الشروط ووفق والناقلين المرسل بين مسبق اتفاق هناك يكون أن شريطة 

 نفسب؛ إليب والمرسل المرسل -

 ؛نفسها الشحن محطةقالقبول محطة -

 ذاتب؛ المقصدقالتوصيل محطة -

 (.ذلك خالف عل  يتفق لم ما) هانفس السلعة -
 

 نم نماذج (SMGS من 6 قلملحا) CIM/SMGSمسةةةةةةةةتند النقل  لليد من 4-7 لیإ 1-7 نم تفقارلما في رديو
   کمالها.إ وتو يحات بشأن الحاويات وأوراق CIM/SMGS القاطرة أوراق

 

 هذا يتيحو .CIM/SMGSمسةةتند نقل  باسةةتخدام واحد مسةةتند في SMGSو CIM لـةةةةةةةةة الالزمة النقل عقود وتُكرف
 ذلك كمسةةتند وينطبق. وآسةةيا وروسةةيا أوروبا بين واحد مسةةتند نقل مع توقف بدونبالسةةكك الحديدية  نقلال األمر

 قاطرات عل  مسةةتوى اسةةتخدامب ويمكن SMGS نكام المجاالت التي يُطبق فيها كل في وطني( عبور) جمركي
 .النقل المشترك وكذا الشحن وحاويات

 

ال تُدَخل أي تعديالت عل  المسةةةةتندات عند إعادة  إذ المزايال من لب العديد المشةةةةترك CIM/SMGSمسةةةةتند النقل 
 من نفسبل الوقت وفي .الحاوية/القاطرة لتوقف مدة منالشحن بين جهتين قانونيتينل وهو ما ي من القدر األدن  

 التحقققالتصةةةةةةدير إجراءات مع التعامل يمكن المرالل سةةةةةةبيل فعل . الجمركي العبور إجراءات تيسةةةةةةير شةةةةةةأنها
 أنب بيد. المشةترك العبور اتفاقية في األطراف البلدانقاألوروبي االتحادداخل  .اإلرسةالية إرسةال بمجرد التجاري

 ً إمكانية إجراء عمليات مراقبة جمركيةل خالل عملية  فيما يخص شةةحن الصةةادرات من المنطقةل ال تقصةة  تماما
مسةةةةةةةتند النقل  ويسةةةةةةةتخدم لمشةةةةةةةترك.األطراف في اتفاقية العبور ا األوروبي االتحاد بلداند مغادرة نالنقل أو ع

CIMالمشترك قSMGS ذلكوالناقل عل المرسل يتفق عندما طواعيةل  . 
 

 الجمركي التخليص
 

 أخرى جمركية وإجراءات األمن الجمركي ب جراءات المتعلقة االلتزامات
 

 يتناقلباألنكمة الجمركية المعمول بها في المقصةةةةةةةةد عل  النحو الواجب. وفي معكم الحاالتل  االلتزام ينبغي
 تفر ةةةةها التي بالمتطلباتكيفية الوفاء  عل  ويتفقونالحديدية  السةةةةككناقلي  مع المصةةةةدرالمعيين في  المسةةةةترمر

 .المتطلبات توجد حيرما وذلكالسلطات الجمركية في المقصدل 
 

 األوروبيل االتحاد أرا ةي شةحنةال تدخل أن قبلل والحديدية بالسةكك األوروبي االتحاد إل  البريد نقل حال وفي
 .في االتحاد األوروبي المفعول السارية الجماركنكم و الجمركية األحكام تنفيذ  مان ال روري من
 

 األوروبي االتحادمن أقاليم   قليمب تعلق األمر في حالةالحديدية  السككب للنقل مبسط جمركي إجراء تنفيذ ينبغيو
 المشةةةةةةةترك العبور إجراء بشةةةةةةةةأن األوروبيةة الحرة التجةارة رابطةةقاألوروبي االتحةاد اتفةاقيةة في األطراف أو

الناقل المتعاقد  ب يجب عل ف ن لSMGSنكام  تسةةةةتخدم التي البلدان منالقادمة  للشةةةةحنات بالنسةةةةبة أما ات.للشةةةةحن
اإلشةةةةةةةةارة في مسةةةةةةةةتند  - األوروبي االتحادمن أقاليم  إقليم إل  الشةةةةةةةةحنة وصةةةةةةةةول قبل -SMGSحسةةةةةةةةب نكام 

 CIM الناقل يقوم الغرضل ولهذا(. الرئيسةةةةيالطرف المسةةةةؤول )و CIM المتعاقد ناقلال إل  CIM/SMGS النقل
 لمسةتند الشةحن من 6 الخانة في إدخالها المراد بالتفاصةيل SMGS التعاقدي الناقل ب بالغ الشةحن إعادة نقطة في

 من 6 الملحق) CIM/SMGSمسةةةةةةةةتنةد النقةل  دليةل من 1-3-14 بموجةب البنةد التفويضل رقم إل  بةاإل ةةةةةةةةافةة
SMGS.) 
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 الركاب قطارمتن  عل الُمستخدم في المشروع النموذجي  الحديدية السكك مستند -3
 

 الركاب قطار متنعل   الدوليةالبريدية  البعائث لنقلة تجريبي اختبارات لخال الذي اسةتخدم الرئيسةي إن المسةتند
 النقل مسةةتند الحديدية السةةكك شةةركة وأكملت. السةةطحي بالطريق رسةةالياتاإل .CN 37 تسةةليمال قائمة هو الدولي

هو  كما SMPS من 29 للصةةةةةةةةفحة طبقاً " للركاب الدولي نقلقالركاب لقطار األمتعة بطاقة" الحديدية بالسةةةةةةةةكك
إشارة " لركابلالدولي  نقلالقالركاب لقطار األمتعة بطاقة" وتت من. SMPS تعليماتمن  1 الملحق في مو ح
 .تاريخالو رقمال مع ةالسطحي المرفق بالطريق رسالياتاإل تسليم قائمة إل 

 
ً العربات  شةةةةةةةةحن طريق عن الركاب نقلقطارات  عل  متن الدوليةالبريدية  البعائث نقل ويجري  لجداول وفقا
 .(االتحاد البريدي العالمي معدالت تجاوز عدم المستحسن من) المعنية الحديدية السكك شركات ومعدالت

 
واسةةةةةةةتخدم مسةةةةةةةتند السةةةةةةةكك الحديدية "بطاقة أمتعة لقطار الركابقالنقل الدولي للركاب " خالل اختبار تجريبي 

 10متن قطةةار الركةةاب. وأجري هةةذا االختبةةار من بكين إل  موسةةةةةةةةكو عبر هةةاربين ومةةانزهولي في  عل 
 . ويُعرض في ما يلي صورة للمستند.2016 نيسانأبريلق

 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
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 السطحي بالطريق رسالياتاإل - CN 37 تسليمال قائمة
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CN 47 -  إرساليات األوعية الفارغة -قائمة تسليم 
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 CN 34 سطحية أوعية بطاقات
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 CP 83 السطحية للطرود إرسالية لصيقة
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 )صورة مراَجعة مع ترجمة إنكليزية للعناصر الرئيسية( لركابلالدولي  نقلال/الركاب لقطار األمتعة بطاقة
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 لمصطلحاتا مسرد
 

 البريدية المصطلحات
 

 

ً  الناقل فيب يوافق التي المحدد الوقتن القبول ً  الخدمة تقديم عل  رسةةةميا  يقدمب الذي القبول ب ربات يُؤكد التفاق وفقا
 .العبورقلمنشأل المسترمر المعيين أو المسؤول الرئيسي إل  الناقل

 

 يمكنو. اتفاق بموجب النقل عقد المسةةؤول الرئيسةةي معب أبرم الذي الحديدية لسةةكةللنقل با التعاقدي الناقلن الناقل
ً ناقالً  المقصد أو للمنشأ المعيين المسترمر يكون أن  .مناسبة نقل ووسائل أسطول لديب يكون أن شريطة  أي ا
 

ل أوعية إل  مسةةةةةةترمر معيين في بلد العبور لتوجيهها إل  البلد المقصةةةةةةدل إل  جانب  العبور المغلقن عندما تُرسةةةةةةَ
ج المسترمأوعية المنشأ الخاصة بالمسترمر  ر المعيين في بلد العبور األوعية في قائمة التسليم في بلد العبور. ويُدر 

لدرساليات بالطريق السطحي(. وفي حال النقل بالطريق السطحيل ف ن سعر النقل المعتمد  CN 37الخاصة بب )
هو الحصةةص البريدية. وبموجب أنكمة االتحادل يسةةتند احتسةةاب النقل العابر المغلق للبعائث المرسةةلة بالطريق 

مسةةترمر المعيين في البلد ل الذي يرسةةلب المسةةترمر المعيين في المصةةدر إل  الCP 88السةةطحي إل  نموذج االتحاد 
 المقصد. وينطبق ذلك فقط عل  الطرود المرسلة بالطريق السطحي.

 

CN 22/CN 23  اإلقرارات الجمركية(ن هي نماذج إقرارات جمركية خاصةةة بالبعائث البريدية كما هو وارد في(
 ورائق االتحاد البريدي العالمي.

 

CN 37 (ن السةةةةطحي بالطريق إرسةةةةاليات. تسةةةةليم قائمة)يقدم الذي العالمي البريدي لالتحاد األسةةةةاسةةةةي النموذج 
 للتحكم سةةواء النقلل مهام تسةةليم في قائمة وتسةةتخدم. تسةةليم قائمة بواسةةطة الشةةحنة وتُحدد. الشةةحن عن معلومات
ف. والناقلالمسترمر المعيين  بين للمحاسبة أو التشغيلي  خ عت وبالتالي بريدعل  أنها  الشحنة النموذج هذا ويُعر 
 البريدي االتحاد شةةةةةةةةحنات عن معلومات إن وجود. الوطنية القوانين إل  اسةةةةةةةةتناداً  البريدي الجمركي للتخليص
 إل  الحديدية السةةةةةةككب ناقلال عهدة من األوعية نقل من( إلكتروني أو ورقي مسةةةةةةتند) هو ما يُمكن عادة العالمي
 .الوطنية القوانين إل  استناداً  البريدي الجمركي للتخليص للمقصد المعيين المسترمر عهدة

 

البريدية في شةةةةةحن ألغراض النقل. وتتألف الشةةةةةحنة من أوعية موكلة إل  وسةةةةةيلة نقل  وعيةتجمع األن الشةةةةةحنة
 .معيينةل بغض النكر عن اإلرسالية )أو اإلرساليات( التي تنتمي لها األوعية

 

ن البريد كميةن عليها المتعاقد الكميات ً  المسةةؤول الرئيسةةي يُسةةلمها شةةحنةل المكو  كمية ال أوقو المقدرة كمياتلل وفقا
 .لخدمةداء األ الناقلالتي يقبلها 

 

 بعض إل  باإل ةةةافة الخطرةل الب ةةةائع نقل بشةةةأن المتحدة األمم توصةةةياتب المشةةةمولة الموادن الخطرة الب ةةةائع
 المدني الطيران لمنكمة الفنية والتعليمات العالميل البريدي االتحاد لوائح في عليها المنصوص الخطرة الب ائع
 .الدولي الجوي النقل التحاد الخطرة الب ائع ونكام الدوليل

 

 الب ةةةائع من لدرسةةةال قابلة كميات عل  تحتوي بريدية بعائث إرسةةةالالمعيين  للمسةةةترمر يمكن - -مالحظة.
 عن البعائث هذه إرسةةةال يتعذر عندما الحديدية السةةةكك طريق عن ب رسةةةالها المسةةةموح الخطرة
 .والسالمة األمن مراقبة بعمليات رهناً  وذلك الجول طريق

ً  العالمي البريدي االتحاد اتفاقية تحدد المرالل سبيل عل  -  البريدية بالبعائث الخاصة الحدود حاليا
 أربعقالبطاريات من األقصةةةة  الحد معدات؛ في تركيبها يجب) الليريوم بطاريات تت ةةةةمن التي

 عل  رنائي بشكل توافق أن المعنية للبلدان ويمكنكحد أقص (.  ساعةقواط 100 بمعدل خاليا؛
 ويجب .والمقصةةةةد والعبور المنشةةةةأ بلدان موافقة يتطلب وهذا. الحدود هذه خارج المواصةةةةفات

َقل التي الخطرة الب ةةةةةةةةائع إعداد  الوطنية للمتطلبات وفقا القبيل هذا من اتفاقات إطار في تُن
 .الحديدية بالسكك الب ائع هذه مرل نقل في بها المعمول والعالمية واإلقليمية

Annexe 2 
 2 الملحق
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 .الرسمية والعطالت القانونية الراحة أيام ذلك في بما كاملةل تقويميةال ياماألن األيام
 

 من المسةترمر المعيين إل  الناقل ينقلب الذي البريد تسةليم التسةليم؛  رباتب المؤكد المقصةدل في البريد تسةليمن التسةليم
 .المقصد أو العبور

 
 العالمي البريدي االتحاد في الع ةةةةو البلد قبل من رسةةةةمياً  معيين حكومي غير أو حكومي كيان أي  ن المعيين المسةةةةترمر
 .إقليمب عل  العالمي البريدي االتحاد ورائق عن الناشئة الصلة ذات بااللتزامات والوفاء البريدية الخدمات إلدارة

 
سلم حيث الحديديةل السكك محطة ما تكون وعادة. CN 37 النموذج في مذكور هو كما الموقعن المقصدقالوجهة  يُ

 .للمقصد المسترمر المعيين إل  البريدالناقل 
 

 ن(EDI) اإللكترونية البيانات تبادل رسائل

- CARDIT سةيتكلف بنقل الشةحنة المعنية الناقل الذي إل  رسةالة يرسةلها مسةترمر معيين في المصةدرن هي .
 عملياتألغراض  لشةحنةل مخصةصةةال وعيةاأل CARDIT وتحدد. أو الوعاء رسةالة متعلقة بالشةحنة وهي
ً  تقدم إشعاراً و الفوترةلو الناقل  .الناقل إل  بريدعن ال مسبقا

- CUSITM ن البيانات الواردة في النموذجCN 23   الذي يُرسةةةةةةلب المسةةةةةةترمر المعيين في البلد المقصةةةةةةد إل
 الشركاء الجمركيين ذوي الصلة إلجراء التقييم األمني. 

- CUSRSP .ن نتائج التقييم التي يرسةةلها الشةةريك الجمركي ذو الصةةلة إل  المسةةترمر المعيين في البلد المقصةةد
طلب إجراء مسةةةةةةح؛  -215لب المعلومات؛ ط -214تقييم البعيرة؛  -213وقوائم الرموز ذات الصةةةةةةلة هين 

الب ائع  -724عناصر البيانات. وقوائم رموز المفو ية األوروبية هين  -218؛ REFRSPالرسالة  -217
 طلب معلومات إ افية. -752طلب إحالة؛ و -735؛ و(HRCM)والبعائث البريدية العالية الخطورة 

- ITMATTالمسترمر  إل المسترمر المعيين للمنشأ  من إرسالها يتم بعيرة مستوى من إلكترونية رسالة وهي ن
جمركي( لالتحاد  إقرار لجمركي إقرار لصةةةةةةةيقة) CN 22/CN 23بالنماذج  وتتصةةةةةةةل. المعيين للمقصةةةةةةةد
 بشةةةكل ITMATT سةةةتخدموت. البريدية البعيرة محتويات بخصةةةوص معلومات وتت ةةةمنالبريدي العالميل 

 في البيانات اسةةةةةتخدام يمكنو. للمقصةةةةةد المعيين المسةةةةةترمر إل  كبالجمار متعلقة بيانات لتقديم أسةةةةةاسةةةةةي
 .المخاطر وتقييم الجمركي التخليص

- ITMREF ن رسالة يرسلها المسترمر المعيين المقصد الذي يقدم نتائج التقييم الجمركي إل  المسترمر المعيين
 الخاص باالتحاد. M53في المصدرل وفقاً لمعيار التراسل 

- PRECON  د ت لتسةةةليمها إل  ناقل ما. ويتمرل هدفها رسةةةالة تت ةةةمن معلومات حول شةةةحنة البريد التي أُع 
( وسيلة ألتمتة تسجيل 2( معلومات حول الخطة للمسترمر المعيين الذي سيعالج الشحنة بعده؛ و1 في تقديمن

 البريد عندما يستلمب المسترمر المعيين. 

- PREDES شةةةأن إرسةةةالية بريدية أعدها مكتب تبادل ما لتوزيعها لمكتب ي رسةةةالة تت ةةةمن معلومات بهن
تبادل في بلد آخر. وتصف الرسالة األوعية الفردية الموجودة بداخل اإلرسالية والبعائث الفردية الموجودة 

الذي سيستلم اإلرسالية  المعيينمعلومات حول الخطة إل  المسترمر  (1بكل وعاء. وهي تهدف إل  تقديمن 
في  المعيين( أساليب ألتمتة تسجيل البريد عندما يستلمب المسترمر 2كاتب التبادل الخاصة بب؛ وفي إحدى م

 ( البيانات التي تدعم وكائف المحاسبة.3مكتب التبادل؛ و

- RESCON  ن رسةةالة تت ةةمن معلومات حول شةةحنة بريدية وصةةلت من ناقل ما. وتهدف هذه الرسةةالة إل
و( مقدم) اسةةةةةةتخدامها في المسةةةةةةاعدة في قياس نوعية الخدمة التي يقدمها مقدمتقديم المعلومات التي يمكن 

 النقل. ويمكن تحقيق ذلك من خالل رصد وصول الحاويات واألوعية مقابل المعلومات المسبقة بالنقل.
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- RESDES ن رسةةةةةالة تحتوي عل  معلومات بخصةةةةةوص إرسةةةةةالية بريدية دولية جرى تلقيها في مكتب التبادل
تقدم الرسالة معلومات بشأن اإلرساليةل مرل بيانات التعرف عل  اإلرساليةل وربما وسيلة النقل التي المقصد. و

سةةةتصةةةل فيهال وقائمة األوعية التي اسةةةتُلمت في اإلرسةةالية. وتقدم وسةةةائل للمسةةترمرين المعيينين في المصةةدر 
 تعمل عل  النحو المخطط لب.لرصد وقياس استالم أوعيتهمل ليتمكنوا مرالً من  مان أن تدابير النقل 

- RESDIT .ل رسةةالة ن رسةةالة يرسةةلها ناقل شةةحنة ما إل  المسةةترمر المعيين جواباً  RESDITوعادة ما تُرسةةَ
ل يمكن كذلك إرسةةةةال رسةةةةالة CARDIT. بيد أنب في حال عدم التوصةةةةل برسةةةةالة CARDITعل  رسةةةةالة 

RESDIT  في حال اسةةةةةتعمال معيار تراسةةةةةل مالئم بين المسةةةةةترمر المعيين والناقل. ويمكن أن تكون هناك
واحدة حيث إن األوعية الموجودة في شةةةةحنة ما تنقل  CARDITلرسةةةةالة  RESDITمجموعة من رسةةةةائل 

 عل  طول سلسلة اإلمدادات من المصدر إل  المقصد.
 

 .الخاص البريدنقل  يقبل الذي الناقل إل المصدر  الرئيسي أو المسترمر المعيينالمسؤول  من البريد عهدة نقلن التسليمإجراء 
 

 الشةةةةةةةاحنات أو الطائرات عبر تُنقل التي لةالعالمي البريد اتفاقية في محدد هو كما البريديةل البعائث جميعن البريد
 .عليب متفق هو كما أخرى لخدمات الخا عة أو السفنل أو الحديدية السكك أو
 

 فئة البريدن تعرف قائمة رموز معايير االتحاد البريدي العالمي فئات البريد عل  النحو التالين 

 ؛أولوية ذو البريد أو الجوي البريد -ألف

 البريد المنقول جواًقالبريد غير ذي أولوية؛ -باء

 ؛أولوية ذي غير البريدقالسطحي البريد -جيم

 .(اختياري رمز) لسطحيا النقل بواسطة مرسل أولويةذو  بريد -دال
 

 .أطول اً وقتتسليمها  والتي قد يأخذ منخفضل سعرإرسالها ب المرسل اختار التي البعيرةن األولوية ذات غير البعيرة
 

 واسةةتالم الصةةادر البريد إرسةةال خاللب من يجريو الدوليل للبريد ينشةةئب المسةةترمر المعيين مكتبن التبادل مكتب
للمسةةةةةةةةترمر  يكون قدو. من مكتب تبادل إل  آخر فعالً  بلدانال بين المتبادل الدولي البريدوينتقل . دالوار البريد

 .مكاتب عدة لب كونت قد كما واحد المعيين مكتب تبادل
 

 .الخدمات لتقديم المسؤول الرئيسي من البريد الناقل يقبل حيث البريدل إرسال مكانن المنشأ
 

بعائث بريد  المرالل سبيل عل ) آخر إل  من مسترمر معيين تُرسل بعيرة أي إل  يشير عام مصطلحن ةبريدي بعيرة
 (.مالية حوالة أو لالطرود بريد بعائث - الرسائل

 

لن المسترمر المعيين في المنشأ الذي أبرم اتفاق النقل مع الناقل أو الناقلين بغرض نقل اإلرساليات الدولية.  الموك 
 

 .األولويةإعطاء  مع( سطحي أو جوي) طريق أسرع تنقل عبر التي البعيرةن األولوية بعيرة ذات
 

 أوعية لمعرفات الحالة بيانات أخذ طريق عن الناقل يسةةةةةتلمب بريد لكل تدقيق الحالةن (POA) القبول إرباتسةةةةةند 
 عل  التوقيع طريق عن أوقو النةاقةلل يعةدهةا التي للبيةانةات اإللكتروني التبةادل رسةةةةةةةةائةل في الم ةةةةةةةةمنةة البريةد

 يحدده دقيق تسةةةليم ألَجل القبول إرباتسةةةند  يخ ةةةعو. عليها أخرى متفق بيانات تبادل بواسةةةطة أو لالمسةةةتندات
 .المحدد البريد حجمبالنكر إل   الناقل

 

من  وكيل طريق عن أو للمقصةةةد المسةةةترمر المعيين يسةةةتلمب بريد لكل تدقيق الحالةن (POD) التسةةةليم إرباتسةةةند 
 للبيانات اإللكتروني التبادل رسةةةةةةةةائلفي  الم ةةةةةةةةمنة البريد أوعية لمعرفات الحالة بيانات أخذ وكالئب من خالل

سند  يخ عو. عليها أخرى متفق بيانات تبادل طريق عن أو المستنداتل بتوقيع أوقو الناقلل يعدها التي المناسبة
 المسةةةترمر المعيين مدى تفرغ وإل  المحددل البريد حجمبالنكر إل   الناقل يحدده دقيق تسةةةليم التسةةةليم ألَجل إربات

 .سند إربات التسليم تبادل أو لتوقيع المحلي
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ً  الوعاء يكون ما وعادة. شةحنوحدة و إرسةالية وحدةن وعاء والوعاء . بريدية بعائث عل  حتويت صةينية أو كيسةا
ف وعةاء كةلول. النةاقلون معةب يتعةامةل مةادي كيةان هو  29مكونةة من  خطوط ذات رموزموحةد يتةألف من  ُمعر 
 االتحاد البريدي العالمي ومقياس. النقل وكذلك المسةةةةترمرون المعيينون معرف الوعاء شةةةةركات وتسةةةةتخدم. اً رقم

 .S9 المقياس هو البريدي الوعاءلتعريف 
 

. ذلك إل  وما اإلجماليل الوزنو الوعاءل محتويات إل  يشةةةةةةير البريدل وعاء عل  مربت ملصةةةةةةقن الوعاء بطاقة
 CP 83 أما النموذج. (سطحية أوعية بطاقات) CN 34 النموذج هو اً سطحي الرسائل المنقول بريد أوعية ملصقو
 .السطحية لطرودبريد ا لصيقة هوف
 

للمصدر  الحديدية السكك محطات في الناقل عن نيابة ما بواجب يقوم الذي( الموالي الناقل) الطرفن الناقل ممرل
 .العقد ذلك بموجب مسؤوالً  ويكون المقصد أو العبور أو
 

 الحديدية السةةكك محطة في الرئيسةةي المسةةؤول عن نيابة ما بواجب يقوم الذي الطرفن المسةةؤول الرئيسةةي ممرل
 .لناقلل حسبما حدده المسؤول الرئيسي لللمقصد

 
 الطرق هذه تغيير للناقل يجوزو. البريد الناقل لنقلالتي يسةةةةةةةةلكها  الزمنية والجداول الطرق جميعن التوجيهات
 .قطاراتإلغاء رحالت ال أو الطقسحالة  مرل عواملالزمنية وفقاً لبعض ال والجداول

 
 الناقل بين عليب المتفق النحو عل  المسةةةةتخدمة في إنجاز المهمة الحديدية السةةةةكك توجيهات قائمةن التوجيب خطة

 .لمقصدل المعيينوالمسترمر  الرئيسي والمسؤول
 

 والنقل واألمنل األر يةل والمناولة والتفريغ عمليات الشحن مرل البريدل بنقل المتعلقة الخدمات جميعن الخدمات
 .والتوريق والتوزيع

 
 .سيارة أو سفينة أو قطار بواسطة المبدأ حيث منترسل  ةبريدي بعيرة أين السطحي البريد
 

 .الحال مقت   حسب والطرقل الحديدية السكك طريق عن المادية والحركة الفعلي النقلن النقل
 

المسةةةةةةةةترمر ) بلد العبور في المسةةةةةةةةترمر المعيين يقوم بها التي الخدمات مقابليُقدم  راتبن العابر المرور تكاليف
 .اً جوي أم اً بحري أم اً بري سواء أكان عبور البريد( كليهما أو أخرى خدمة أو المعيين

 
 .الدولية البريدية الخدمات عل  المنطبقة القواعد تت من التي الدولية المعاهدةن العالمية البريدية االتفاقية

 
إل   ةةةةةةمان تنكيم الخدمات  هدفت المتحدةل لألمم تابعة متخصةةةةةةصةةةةةةة وكالةن (UPU) العالمي البريدي االتحاد

 .المجال هذا في الدولي التعاون تنمية وتعزيز البريدية وتحسينها
 
 

 جمركية مصطلحات
 

في إطار  الجمركية األختام وتو ةةةةةةةع. آمنة بطريقة معاً  يربطان ومشةةةةةةةبكل ختم من مكون طقمن الجمركيالختم 
 مصةةةةرح غير تدخل أي لمنع ويربت عموماً  ل(الخصةةةةوص وجب عل  العبور الجمركي) معيينة جمركية إجراءات

 .  ذلكإل االنتباه للفت مختومة أوال البعائث بشأن بب
 

 .الجمركي العبور إطار في المقصد مكتب إل  المغادرة مكتب من الب ائع نقلن الجمركي العبور عملية
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 مكتةةب ويقع فقطل جمركي إقليم أو واحةةد بلةةد عل  العبور إجراء ينطبق عنةةدمةةان وطني جمركي عبور -
 في العبور حركات عل  فقط مطلوب  ةةةةمان أي   ويقتصةةةةر. نفسةةةةب اإلقليم في المقصةةةةد ومكتب المغادرة
 .المعنية الجمركية المنطقة

 عبور خاللب يجري واحد جمركي عبور عملية من جزء وه العابر النقل يكون عندمان دولي يجمارك عبور -
ً  أكرر أوواحةد للحةدود الجمركيةة   نموذج عمومةاً  االتفةاق هةذا يحةددو. األطراف متعةدد أو رنةائي التفةاق وفقةا

 اإلدارات كل في واألمنالرقابة األمنية  األمرل لزم إذاوتجوزل  .الجمارك لعبور الب ةةةةةةةائعب اإلقرار المتعلق
 .في االتفاق الطرف

 

 .عليها اإللكترونيالختم  يربت التي النقل لوسائل اإللكتروني للتتبع بآلية مزود جمركي ختمن اإللكترونيالختم 
 

 انتجاها التزاماتب من خالل الوفاء الجمارك ر ا ي من تعهدن ال مان

 ؛مسبقاً  محددة جمركية أقاليم أو إقليم في فقط واحدة مرور معاملة يقتصر عل  جمركي  مانن فردي  مان -

ً  محددة جمركية أقاليم أو إقليم عبر العبور معامالت من عدداً  يشمل جمركي  مانن شامل  مان -  ؛مسبقا

 ؛البلد لذلك الوطنية للتشريعات وفقاً  فقط واحد بلد داخل قانونياً  مطبق جمركي  مانن وطني  مان -

 بموجب قانوناً  ملزمة وتكون بلدان لعدة الجمركي اإلقليم داخل قانوناً  مطبق جمركي  ةةةمانن إقليمي  ةةةمان -
 ؛نبلدين معنيي بين إقليمي اتفاق أي

ً  قانوناً  وملزم جمركية أقاليم عدة في قانوناً  مطبق جمركي  ةةةةةةةةمانن الدولي ال ةةةةةةةةمان -  أو لالتفاقات وفقا
 .الدولية االتفاقيات

 

 .الجمركي العبور عمليات طريق في يقع جمركي مكتب أين العبور مكتبقطريقال في مكتب
 

 .الجمركي العبور عملية فيب تبدأ جمركي مكتب أين المغادرة مكتب
 

 .الجمركي العبور عملية عنده تنتهي جمركي مكتب أين المقصد مكتب
 

 .إل  اإلقليم الجمركي العبور ب ائع دخول جمركي يقع عل  طريق مكتب أين الدخول مكتب
 

 .من اإلقليم الجمركي العبور ب ائع خروج قطري يقع عل  مكتب أين الخروج مكتب
 

 

 مكتب المغادرة
مكتب 
 الخروج

مكتب  مكتب الدخول

 الخروج
 مكتب المقصد مكتب الدخول

 مكتب الدخول
مكتب 

 مكتب الدخول الخروج
مكتب 

 الخروج

 جمارك إقليم المقصد الرانيجمارك إقليم العبور  جمارك إقليم المنشأ

 جمارك بلد العبور األول
 جمارك بلد العبور الرالث
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 الحديدية السكك مصطلحات
 

الملحق  "با " التذييل -( ساااااااايم) الحديدية بالسااااااااكك للبضااااااااائع الدولي النقل بعقد المتعلقة الموحدة القواعد
 (3 المادة انكر) "كوتيف" باالتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية

 
 الحديدية بالسكك للب ائع الدولي النقل عقد ألغراض

 الناقل أو لةالموحد القواعد هذه بموجب النقل عقد المرسةةةةةةةةل معب أبرم الذي التعاقدي الناقل يعني" الناقل" أ (
 العقد؛ هذا بموجب مسؤوالً  يكون الذي الالحق

" أ" الفقرة في إليب المشةةةةةار الناقل إال أن المرسةةةةةلل مع النقل عقد يبرم لم الذي الناقل يعني" البديل الناقل" ب(
ً  إليبل أوكل  الحديدية؛ بالسكك النقل أداء جزئياًل أو كليا

ً  بها المعمول التعريفات أو عامة شةةروط شةةكل عل  الناقل شةةروط تعني" للنقل العامة الشةةروط" ج(  في قانونا
 منها؛ يتجزأ ال جزءاً  النقلل عقد إبرام مع أصبحتل والتي ع و بلد كل

 شةةةةةةحن وحدة أي أوخفيفة  مقطورة أو الصةةةةةةناديق النقالة أو حاوية تعني" الوسةةةةةةائط المتعدد النقل وحدة" د(
 .الوسائط المتعدد النقل في تستخدم مشابهة

  



-35- 
 

وأوروباق دمج النقل بالساااكك الحديدية في الشااابكة  جمهورية الصاااي  الشاااعبيةدراساااة حالةق نقل الطرود بي  
 البريدية

 

 نتنكيمللمختلفة  مجاالت ةأربع بمعن  أنب يخ ع إل  معقد مشروع الحديدية بالسككالبريد  مشروع

 الب ائع؛ بيع نكم -

 العالمي(؛ البريدي االتحاد) البريدية النكم -

 األوروبي(؛ االتحاد العالميةل الجمارك منكمة) الجمركية األنكمة -

 السةةةكك تعاون منكمة الحديديةل بالسةةةةكك الدولي للنقل الدولية الحكومية المنكمة) الحديدية السةةةةكك أنكمة -
 (.الحديدية

 

 الجمركي المسةتوى عل  وقانوني تشةغيلي منكور من المشةروع هذا مرل تنكيم ينبغي كيف الملحق هذا يو ةحو
 (.2) الواجهات التنكيميةمختلف  تحديد طريقة يقترح رم (ل1)
 

النقل  شةةةةبكة عبر المنقولة البريد عربات أو الحاويات اسةةةةتخدام إل  في المسةةةةتند كلبل لالمتوخاة الخدمة وتسةةةةتند
 .CIM/SMGS باستخدام مستند النقل المشترك الدولي بالسكك الحديدية

 

 تفريغ الشحنة دون الجمركي العبور تنكيم -1
 

 لمنشةةةةأل المعيين المسةةةةةترمر يربط" أسةةةةةود صةةةةةندوق" بمرابة الدولي النقل اعتبار يمكن البريديل للتنكيم بالنسةةةةةبة
 يالجوبالنقل  الحديدية السةكك اسةتبدال أي ةاً  يمكن إذ ل1 الشةكل في مو ةح هو كما للمقصةدل المعيين بالمسةترمر

 .السطحي أو يالبحر أو
 
 

 الحديدية السككنقل البريد ب مشروع تشغيلن 1 الشكل
 

 

 تسليم طرود منفردة طرود منفردة إرسال

 التسليم الدولي للطرود

 مسترمر بريد المنشأ مسترمر بريد المقصد

 النقل الدولي بالسكك الحديدية

 الناقل المتعاقدن حت 

 حدود الصين

 ن2الناقل 
من حدود الصين إل  

 حدود االتحاد األوروبي

 ن3الناقل 
دود االتحاد من ح

 المقصد األوروبي إل 

Annexe 3 
 3 الملحق
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ل الصةةةين في هذه الحالةل وبلد المقصةةةد الذي المنشةةةأ بلدبين  الشةةةحنة تُفرغل يجب أال ناجعا هذا النكام حت  يكونو
حاويات الطرود  إذ تكللنقل الجوين ا وتنطبق هذه الحالة عل إسةةةةةةبانيا عل  سةةةةةةبيل المرال.  لتصةةةةةةل إليب الحاوية

. CN 37م تسلي استناداً إل  نموذج قائمةبين مختلف نقاط النقل  تبادلهاويجري البريدية في شبكة النقل الجوي مغلقة 
 مشروع النقل بالسكك الحديدية. فيمن المهم تكرار طريقة العمل هذه و. السطحي بالطريق إرساليات

 
وخاصةة عند الوصةول إل   ال ةروريةللمراقبة الجمركية لفتح الحاوية باسةترناء يجب أال تُ  بلوغ المقصةدل وحت 

ض للخطر يعر  قد  الشةةةةحنةل تفريغ ينطوي عل أي حل آخر من شةةةةأنب أن والحدود الجمركية لالتحاد األوروبي. 
 جدوى المشروع للسببين التاليينن

لسةةةةكك الحديدية يمكن اسةةةةتخدامب بدالً من ا للعبور عبرمن وجهة النكر القانونيةل ال يوجد إجراء شةةةةامل  -
 تبلغحت   لذلكل. اتفاقية النقل الدولي بالطرق البرية بشةةةةةةةةأن الطرقالبريدي العالميل مرل  إجراء االتحاد
 استخدام اإلجراء البريدي من البداية إل  النهاية. يُستحسن المقصدلالحاوية بلد 

 ومن وجهة نكر تشغيليةل وفي حال ما فُت حت جميع الحاويات البريديةل عند دخول االتحاد األوروبيل قبل -
نقلها داخلبل فمن األرجح أن إعادتها إل  شةةةةةةةبكة السةةةةةةةكك الحديديةل بعد أن تكون قد غادرت سةةةةةةةلسةةةةةةةلة 
اللوجسةةةةةتيات القائمة عل  السةةةةةكك الحديديةل لن يكون باألمر المجدي من الناحية االقتصةةةةةادية. ومع ذلكل 

ةل يُوصةةةَ  بشةةةدة أن وتماشةةةياً مع التزامات االتحاد األوروبي فيما يخص أولوية اسةةةتخدام السةةةكك الحديدي
تُستخد م شبكة السكك الحديدية األوروبية في نقل الحاويات إل  البلدان الوجهة ذات الصلة. بيد أنب وبالنكر 
إل  المتطلبات التنكيمية الجمركية الحالية في االتحاد األوروبيل يرجع أمر فتح الحاويات إل  المسةةةةةةترمر 

صةةةةةةةةفراء المطلوبةة عنةد دخول الطرود البريةديةة إل  االتحاد المعيين في بلةد العبور لتربيةت اللصةةةةةةةةائق ال
 األوروبي.

 
 واجهات التنكيميةال تحديد -2
 

وليس أقلها  البيةانةاتللشةةةةةةةةبكةات نقةل  مرجعينكري كمؤشةةةةةةةةر حةاليةاً  الربط بين النكم المفتوحةةيعمةل نموذج 
 لتحل كل طبقةو. طبقات متعددةاإلنترنت. وهو يتألف من البروتوكوالت المختلفة الالزمة إلرسال البيانات عبر 

تكون وأعاله.  للطبقاتنقل البيانات وتوفر خدمات محددة بشةةكل جيد بعض مشةةاكل  معيينةل ةةمن بروتوكوالت 
ات أكرر تجريدية تعتمد عل  خدمات الطبقات أدناهل والتي العليا أقرب إل  المسةةةةةةةةتخدم وتتعامل مع بيان الطبقات
 نقلها إل  وسيط فعلي. ومن رمالبيانات  بتشكيلتقوم 

 
ً  الواجهاتلتمييز  للربط بين النكم المفتوحةيمكن اسةةتخدام التسةةلسةةل الهرمي و بين مختلف  بشةةكل أكرر و ةةوحا

 كما يلين و وحاًلالمطبقة عل  المشروع بشكل أكرر  مجاالت األنكمة

بقدر اإلمكانل كل طبقة  ل. يجب أن تسةةةةةةتنداألنكمةابدأ من مو ةةةةةةع احترام اسةةةةةةتقاللية كل مجموعة من  -
النقل(  أنكمةالبريديةل األنكمة الجمركيةل  األنكمةل أنكمة الطلب البريديمطلوبة لتقديم الخدمة المقابلة )

 بدايتها إل  نهايتها؛إل  إجراءاتها الخاصة من 

 ؛الطبقة التاليةبحدد بدقة الخدمات التي يتعين تبادلها لتقديم الخدمات ذات الصلة  بقةلطبين كل  -

التي يتعين إدخالها عل  طريقة تطبيق مختلف القواعد السةةةةةةتيعاب التبادالت  وجدتلإن  التغييراتلتحديد  -
 الالزمة.

 نلتالي مقبوالً يبدو الترتيب اقد يجب ترتيب الطبقات المختلفة في تسلسل هرمي.  لوأخيراً 

واحد في  البريدية بين مسةةةةةةةةترمرين معيينينل للطرودعنصةةةةةةةةر النقل هو أدن  طبقة ويغطي النقل الدولي  -
 ؛في أوروبا واآلخر الشعبية الصينجمهورية 
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 البعائثألن عبور  كأسةةةاس للق ةةةايا الجمركية )نكراً  أي ةةةاً  يعملالذي  البريديالطبقة التالية هي التنكيم  -
البريدية ينكم عل  المسةةةةتوى الدولي(. تغطي هذه الطبقة مجموعة الطرود في بلد المنشةةةةأ وتسةةةةليمها إل  

 ؛في بلد المقصد المستلم

 ل الطبقة العليا.يالبريد الطلبتمرل الخدمة نفسهال أي  -
 

ح أدناه البياني الرسةم  بالسةكك النقلعنصةر و البريدي العنصةر بين جهد بذلأن ي يجبو .الهرمي التسةلسةل يَُو ةي
بين  عالقات وإقامة النقل لتنكيم المطلوبة المتبادلة البيانات ل بشكل دقيقللتحديد (ل2 الشكل في 2 رقم) الحديدية

 .والمسترمر المعيين للمقصد لمنشأالمسترمر المعيين ل
 

 القطار بواسطة ةالدولي لطرودل السلس لتسليم مفاهيمي نموذج ق2 الشكل
 

 
 

بشةةكل ( الحديدية والسةةكك والجمركية البريدية) األنكمة مختلف ارتباط كيفية لتحديد النموذج هذا اسةةتخدام يمكن
 .الحديدية السكك عبر الدولية للخدمة المطلوبة البيانات نقلمن  تمكندقيقل لل

 
  

 المهمة الطبقة

 البيع بالتجزئة

1 

 الشبكة البريدية

2 
3 

4 

النقل بالسكك 

 الطرقالحديديةق

 نقل الب ائع

 ()الناقل

العبور بموجب 

 اللوائح البريدية

 جمع الب ائع

 )المرسل(

 بيع الب ائع

 )البائع(

 عقد بيع وشراء الب ائع

النكم البريدية بما في 

 ذلك العبور

 مع الجماركاتفاق 

 أنكمة النقل 

 عقود النقل
CIM/SMGS 

 شراء الب ائع

 )العميل(

 توزيع الب ائع

 )المتسلم(

العبور بموجب 
 اللوائح البريدية

 نقل الب ائع

 )الناقل(

النقل بالسكك 
 الطرقالحديديةق

 الشبكة البريدية

 البيع بالتجزئة

 المهمة الطبقة
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 أوروبادراسة حالةق القطارات الخاصة بشح  البريد فقط م  جمهورية الصي  الشعبية إلى 
 

 ً العالميةل التي  19-بتفشةةي جائحة كوفيد شةةديداً  ل تأرراً 2020من مارسقآذار  تأررت شةةبكة النقل الدوليل انطالقا
جعلت معكم الطائرات تركن إل  مرافئها وتسةةببت في إلغاء الرحالت الجوية الدولية. ومنذ ذلك الحينل لم يذخر 

في التواصل مع جميع الشركاء ل مان أن يواصل البريد حركتب وأن تُستخَدم جميع وسائل  المكتب الدولي جهداً 
ل China Postالنقل الممكنة. وكان لنقل البريد عبر السكك الحديدية كذلك دوره في هذا الصددل وأدخلت مؤسسة 
قط للتخلص من بمشةةةاركة جميع أصةةةحاب المصةةةلحة في سةةةلسةةةلة اإلمداداتل القطارات الخاصةةةة بشةةةحن البريد ف

 تراكمات البريد الموجب إل  أوروبا.
 

بشةةةحن البريد فقطل وكان  خاصةةةاً  قطاراً  22ل انطلق من الصةةةين 2021وخالل الربعين الراني والرالث من عام 
غت األوعية في بولندا وليتوانيا قبل توجيهها إل  أكرر  طناً  11 000يحمل  من البريد الموجب إل  أوروبا. وفُر 

 وجهة نهائية في أوروبا.من رالرين 
 

 ً من حاويات تنقل البريد. وتراجع حجم البريد  وقد كانت تلك سةةةابقة هامة بالنكر إل  أن القطار برمتب كان مكونا
ل مع االسةةةتئناف الجزئي لرحالت المسةةةافرين 2021المنقول عبر السةةةكك الحديدية في النصةةةف الراني من عام 

ل أي بوزن إجمالي يتراوح حاويات أسةةةةةةةةبوعياً  7إل   5لبريد بمعدل الجوية الدولية. ومع ذلكل اسةةةةةةةةتمر نقل ا
 إل  حد كبير. 2020ل وهو ما يتجاوز الكميات المسجلة قبل عام شهرياً  طناً  170و 120 بين
 

 مع نمو قائمة محطات االنطالقن وتبدو التوقعات بشأن نقل البريد عبر السكك الحديدية واعدة جداً 

ومطار  (YIW)ومحطة ييوو  (CKG)محطات االنطالق الحاليةن مطار تشةةةةةةةةونغتشةةةةةةةةينغ جيانغبي الدولي  -
 ؛(DGG)ومحطة دونغوان  (CGO)نشونغتشو الدولي 

ومطار تشةةةةنغدو شةةةةوانغليو الدولي  (CAN) محطات االنطالق الخا ةةةةعة للتقييمن مطار قوانغتشةةةةو باييون -
(CTU)  ومحطة ووهان(WUH)  ومطار شيان زيغوان(SIA). 

 
ً  China Postوعملت مؤسسة   شامالً  عل  صياغة دليل يتعلق بنقل البريد عبر السكك الحديديةل وهو سيقدم وصفا

لدجراءات التشةةغيلية الموحدة التي تدخل في سةةلسةةلة إمدادات نقل البريد عبر السةةكك الحديديةل ويُت َخذ كمصةةدر 
المعلومات واإلرشةةةادات. وقد أنشةةةئ فريق عمل مخصةةةص لجمع هذا الدليل.  يسةةةتقي منب الموكفون التشةةةغيليون

يت عمليات تدقيق ميداني في ديسةةةةةةةمبرقكانون األول  بغرض دراسةةةةةةةة الممارسةةةةةةةات اليومية.  2020ولذال أُجر 
 وسيوزع الدليل داخل المنتدى بمجرد إ فاء الصيغة النهائية عليبل ويرحب بأي تعليقات.

 
  

Annexe 4 
 4الملحق 



-39- 
 

استناداً إلى إجرا ات تشغيلية  -خدمة دولية لنقل البريد عبر السكك الحديدية  إنشا نموذجية في الممارسات ال
 China Post موحدة نشرتها المؤسسة

 

يُتوخ  من هذه الممارسةةةةةةات النموذجية أن تكون بمرابة نموذج لدجراءات والعمليات التشةةةةةةغيلية التي تدخل في 
البريد بالسةةكك الحديدية. وتقسةةم اإلجراءات التشةةغيلية إل  الخطوات المحددة التي ينتكر و ةةع خدمة دولية لنقل 

من أصحاب المصلحة )المسترمرون المعيينون وناقلو السكك الحديدية والسلطات الجمركية( اتخاذها. وقد صيغت 
ل وجرى تنقيحها China Postمؤسةةسةةة ال نشةةرتهاإل  اإلجراءات التشةةغيلية الموحدة التي  هذه الممارسةةات اسةةتناداً 

 جراء التعديالت ذات الصةةلةل لتكييفها مع الكروف المحلية ب يُوصةة . وفي العمليات الفعليةل أكرر شةةموالً ها لجعل
مو ةةةوعانل وهما إبرام عقد بين المسةةةترمر المعيين في المصةةةدر وناقل السةةكك  عل  نحو أف ةةةل. ويدرج أي ةةةاً 

معلومات أكرر وجاهة للمسةةةةتخدمين المسةةةةتهدفين في هذا الملحق بغرض الحديدية وإجراءات المحاسةةةةبةل لتقديم 
 الوصول إليها بسهولة.

 

   في المصدر وناقل السكك الحديديةإبرام عقد بي  المستثمر المعي  
ن في المصةةةةدر مع ناقل السةةةةكك الحديدية من جدوى إنشةةةةاء مسةةةةار دولي للنقل بالسةةةةكك يتحقق المسةةةةترمر المعيي
ن مواقيت القطاراتل والسةةةعة المخصةةةصةةةةل ورسةةوم رالعوامل التي يتعين أخذها في االعتباالحديدية. وتت ةةةمن 

الورقية للمسةةةةةةةةتندات البريدية أو مقابلها  النقلل والمهلة الزمنية المتوقعة للنقل بالسةةةةةةةةكك الحديديةل والنسةةةةةةةةخ
رونية وعمليات اإلقرارل اإللكترونيل ومسةتنداتقنماذج النقل بالسةكك الحديديةل وعمليات العبور الجمركي اإللكت

وتبادل البيانات اإللكترونية المسةةةةبقة )بين المسةةةةترمر المعيين في المصةةةةدر وناقلقناقلي السةةةةكك الحديدية ونماذج 
السةةةةةةةلطات الجمركية عل  حد السةةةةةةةواء(ل وكذلك تدابير النقل في الكيلومتر األول والكيلومتر األخير فيما يتعلق 

أن يوقع ناقل السةةةةكك الحديدية عقدا مع ناقل السةةةةكك الحديدية الالحق أو ناقلي بالنقل بالسةةةةكك الحديدية. ويجوز 
ً  المسار بشأنالسكك الحديدية الالحقين   أو أن يتعاقد من الباطن كليا أو جزئيا فيما يتصل بالعقد المشار إليب مسبقا
 مع وكيل السكك الحديدية.

 

 ما قبل الشح  اتإجرا 
 المسترمر المعين في المصدر

 طلب األعمال الخاص بالسكك الحديدية عند الفرع البريدي للمغادرة أ (
يزود الفرع البريةدي التةابع لمكةان المغةادرة )الفرع البريةدي للمغةادرة( النةاقةل بةالسةةةةةةةكةك الحةديدية  

 بمعلومات طلب األعمال ورسالة طلب األعمال األصلية الخاصة بالشهر الموالي عند بداية كل شهر.
 

 السكك الحديديةبناقل ال حجز السعة مع ب(
ً بيبلغ الفرع البريدي للمغادرة الناقل   بخطة الشةحنل بما في ذلك نوع الحاوية  السةكك الحديدية مسةبقا

ل أمر الحجز إل   وعدد الحاويات ووجهة الشةةحنات. وقبل تحديد موعد نقل الحاويةل ينبغي أن يرسةةَ
ً الناقل عبر السةكك الحديدية بغرض الحجز. ويت ةمن أمر ال للب ةاعة والوزن والسعة  حجز وصةفا

 ووجهة الشحنات ورسوم النقلل وما إل  ذلك. والمساروالكمية ومعلومات المرسل والمرسل إليب 
 

 اإلرسال من مكتب التبادل البريدي الصادر ج(
داخل أكياس البريدل مع بيانات اإلرسةةةالية  CN 33خالل عملية اإلرسةةةالل تو ةةةع القائمة الخاصةةةة  

CN 31 لكيس من نوع في اF وترسةةةةةةةل رسةةةةةةةائل .PREDES   المولدة خالل عملية اإلرسةةةةةةةال إل
وقبل ذلكل وعند . النهائية. وتُنقل األوعية عندئذ إل  وحدة البريد جهة المقصةدالمسةترمر المعيين في 

 .النهائية جهة المقصدإل  المسترمر المعيين في  ITMATTجمع البعائث البريديةل تُرَسل رسائل 
 

 الشحناتتكوي  
 المسترمر المعين في المصدر

 المعالجة في وحدة البريدقنقطة التحميل د(

Annexe 5 
 5الملحق 
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 حجز الحاويات وأخذها ‘1’
يُبل غ الفرع البريدي الموجود في مكان تحميل الحاويات )الفرع البريدي للتحميل( الفرع البريدي 
للمغادرة باحتياجاتب المقدرة من الحاويات الفارغة. ويكلف الفرع البريدي للمغادرة الناقَل باتخاذ 

. ويجوز المعينةتدابير لتوفير مقطورات تح ةةةةةةةر الحاويات الفارغة وتنقلها إل  نقطة التحميل 
حاويات من موردين آخرين )الحاويات التي  عل  المسترمر المعيين في المصدر يحصلأن  أي اً 

يمتلكها الشاحن(. ومن ال روري  مان أن تستوفي هذه الحاويات التي يمتلكها الشاحن شروط 
 السالمة المعمول بها لدى سلطات السكك الحديدية وسلطات الحدود. 

 

 اوياتتحميل الح ‘2’
تحت إشةةةةةةراف السةةةةةةلطات الجمركيةل يجب أن تلتزم عملية تحميل الحاويات بمتطلبات األوزان 
القصوى التي حددتها سلطات السكك الحديديةل ويجب أن تصفف األوعية داخل الحاوية بطريقة 

 ً للوائح الدولية التي تحكم النقل  منكمة. وفي حال تطلب األمرل يجب كذلك أن تربط األوعية وفقا
. ويجب أن تؤخذ صةةور أو شةةرائط مصةةورةل خالل عملية النقل البريعبر السةةكك الحديدية أو 

 سلطات السكك الحديدية.  لدىالتحميلل وأن تُسليم وفقا لألنكمة المعمول بها 
 

 إعداد بيانات النقل ‘3’
ً CN 37بعد تحميل الحاوياتل يقوم الفرع البريدي للتحميل بطبع قوائم التسةةةليم  عدد النسةةخ ل ل وفقا

التي يطلبها كل من الفرع البريدي للمغادرة والسةةةةلطات الجمركية وسةةةةةلطات السةةةةةكك الحديدية. 
لتعتبر عل   CN 37وتختم السةلطات الجمركية المحلية الموجودة عند نقطة التحميل قوائم التسليم 

قابل ل يُسةةةةةةةترَجع الم(SSL) أنها قد خ ةةةةةةةعت للتفتيل. وفي حال اسةةةةةةةتخدام القفل األمني الذكي
اإللكتروني لتفاصةةةيل البريد من نكام المعالجة إلعداد نموذج اإلقرار الجمركي اإللكتروني الذي 

 يُستكَمل مع السلطات الجمركية عند نقطة المغادرة التي تُجرى بها عملية التفتيل. 
 

لتبادل رسةةةائل  طرائق مختلفةالمسةةةترمر المعيين في المصةةةدر والناقل بالسةةةكك الحديدية  يحدد
البيانات اإللكترونية المسةبقة المتاحة كل من جهتب وي ةمن إمكانية اسةتيفاء جميع مجموعات 
البيانات المطلوبة من جانب السةةةةةةةةلطات الجمركية في المقصةةةةةةةةد وفقا للمتطلبات التنكيمية 

 الحلول. أمرل CARDIT/RESDITالمعمول بها. وقد يكون تبادل الرسائل 
 

 ل  الحاوياتو ع األختام ع ‘4’
النوع المقبول  من) ل يو ةةةةةةةةع عليها ختم الناقل بالسةةةةةةةةكك الحديديةتحميل الحاويات كلياً  بعد

ل SSLختم السةةةةةلطات الجمركية أو القفل األمني الذكي أو  (جمركي كختماسةةةةةتخدامب  . وتُدخ 
السةةةلطات الجمركية رقم الحاوية ورقم ختم السةةةلطات الجمركية الموجود عل  قوائم التسةةةليم 

CN 37 د الختم الجمركي  ن.للمسترمر المعيي وتسلم الحاوياتل وتوقع النماذج وتُول  
 

 إجرا ات التسليم لمزود النقل بالسكك الحديدية
 ن في المصدرالمسترمر المعيي

 محطة المغادرة عندالمعالجة  هـ(
أن تصل الحاويات إل  منطقة التفتيل الجمركي في الفرع البريدي للمغادرةل يَُسلم الختم الجمركيل  بعد 

والمسةةةتندات األخرىل إل  السةةةلطات الجمركية المحلية في المنشةةةأة  CN 37بما في ذلك قوائم التسةةةةليم 
حال إغالق الحاويات البريدية أو إل  السةلطات الجمركية التابعة للسةكك الحديدية لغرض التفتيل. وفي 

ل إل  السةةةلطات SSLبالقفل األمني الذكي  ل تُعَدُّ نسةةةخة من بيانات اإلقرار الجمركي اإللكتروني وتُرسةةةَ
 الجمركية في نقطة المغادرة.

  ً للوائح السلطات الجمركية وسلطات السكك الحديديةل يقدم الفرع البريدي للمغادرة إل  الناقل  ووفقا
وأختام السةةةةةةلطات  CN 37المرفقةل بما في ذلك قوائم التسةةةةةةليم  مسةةةةةةتنداتالعبر السةةةةةةكك الحديدية 

. ويجب أن SSLالجمركية في العبور ومعلومات اإلقرار الجمركي المشفرة في القفل األمني الذكي 
 ويحد دمطابقة لمقابلها اإللكتروني.  المسةةةةةتنداتتكون المعلومات الواردة في النسةةةةةخ المطبوعة من 

 السلطات الجمركية المحلية وشركات السكك الحديدية. وفقاً لمتطلباتالمرفقة  المستنداتعدد نسخ 
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 تركيب القطار والتفتيش واإلفراج الجمركيي  وإرسال البيانات اإللكترونية المسبقة
 الناقل بالسكك الحديدية )في المصدر(

 الجر إل  المحطة وتركيب القطار و(
بريدي للمغادرةل يتدبر الناقل بالسةةةةكك الحديدية أمر جر عند تسةةةةلم المسةةةةتندات المرفقة من الفرع ال 

 الحاويات إل  محطة السكك الحديدية وتركيب القطار.
 

 الجمارك عند محطة المغادرة

 التفتيل واإلفراج الجمركيين ز(
عندما تنتهي السةةةةلطات الجمركية في مكان المغادرة من اإلشةةةةراف عل  تحميل الحاوياتل وجرها  

ً إل  المحطة وترك لما يقت ةةةيب األمرل  يب القطارل تقوم ب بالغ السةةةلطات الجمركية عند الحدود وفقا
 .إما من خالل نكام المعلومات الجمركية اإللكترونية أو من خالل أختام جمركية مطبوعة

 
 المسترمر المعيين في المصدر

 وجهة القطار البلد ن فيإرسال إشعار مسبق إل  المسترمر المعيي ح(
ل الفرع البريدي للمغادرة رسائل إشعار مسبق إل  المسترمر المعييبعد أن   ن في يغادر القطارل يُرس 

عدد الحاويات ونموذج  المسةةةةةةةبقوجهة القطار. وتت ةةةةةةةمن المعلومات الواردة في اإلشةةةةةةةعار البلد 
لدرسةةةةةةةةةاليات  اإلقرار الجمركي اإللكترونيل والعةدد اإلجمةالي ألكيةاس البريةد والوزن اإلجمةالي

ً (PRECONفي رسةةائل  مسةةجلنهائي )كما هو  مقصةةدكل رسةةلة إل  الم  ل ونسةةخة ممسةةوحة  ةةوئيا
 الشحن الخاص بالسكك الحديدية. بيانمن 

 
 الجمارك عند الحدود الوطنية

 اإلفراج الجمركي ط(
 SSLومن و ةةع القفل اآلمن الذكي  ةالحاوي رقمتتحقق السةةلطات الجمركية عند الحدود من صةةحة  

ل يُسةةةةلم إل  الناقل عبر السةةةةكك SSLالقفل اآلمن الذكي  يُفتحذات الصةةةةلة. وعندما ومن المعلومات 
الحديدية أو وكيلب إلعادتب إل  الفرع البريدي للمغادرة. وتستعرض السلطات الجمركية عند الحدود 

 تفتيلال وتتول  إجراءاتأي ا ختم السلطات الجمركية الذي يقدمب ناقل السكك الحديدية أو وكيلبل 
 التصدير وإجراءات اإلفراج. عند

 
 العبور عبر األقاليم الجمركية الوطنيةقالجوية

 الناقل بالسكك الحديدية )في المسار(

عن  الذي يبرم عقد نقل مع المسةةةترمر المعيين في المصةةةدر مسةةةؤوالً  الناقل بالسةةةكك الحديديةيكون  (ي
التخاذ تدابير لنقل الحاويات ل  طول المسةةةةةار التواصةةةةةل مع الناقلين بالسةةةةةكك الحديدية الالحقين ع

ً  القطارات في محطة وتسةةةليمها حت  من أن يتعاقد الناقل بالسةةةكك الحديدية  المقصةةةد. ويجوز أي ةةةا
 .ليوكل إليب جزءاً من عبء العمل أو كلب وكيل السكك الحديديةالباطن مع 

 
 SMGS/CIMالشةةةةةحن  ومسةةةةةتندات ويقدم الناقل بالسةةةةةكك الحديدية المعني قوائم التسةةةةةليم المرفقةل 

والمسةةةةةةتندات األخرى إل  السةةةةةةلطات الجمركية المعنية عندما تدخل الحاوية إل  األقاليم الجمركية 
 الوطنيةقاإلقليمية أو تخرج منها.

 

وجب عل  المسةترمر المعيين في  بيانات ناقصةة أو أي طلبات معلومات إ ةافيةأي  وإذا كانت هناك 
 المصةةةدر في الناقل بالسةةةةكك الحديدية المعني المسةةةةترمر المعيين يعلمينبغي أن فل المصةةةةدر توفيرها

 .لكي يتمك ن هذا األخير من توفير العناصر الناقصةل بذلك
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 الجمارك عند الحدود الوطنيةقاإلقليمية

بتفتيل الحاويات )بما في ذلك سةالمة الحاويات وأقفال  المسةارتقوم السةلطات الجمركية عل  طول  (ك
حةاويةات(ل وتفحص المسةةةةةةةتنةدات المرفقة المسةةةةةةةتوفةاة )أو معلومةات اإلقرار الجمركي بةالعبور ال

 اإللكترونية بعد إتاحتها في الوقت المناسب(.
 

 ويجرى التفتيل واإلفراج الجمركيين عندما تدخل الحاويات اإلقليم الجمركي لبلدان العبور أو تغادرها. 
 

 إلى البلد وجهة القطارتسلم اإلرساليات ومعالجتها وإعادة توجيهها 
 الناقل بالسكك الحديدية )في المصدر(

 أخذ الحاويات ل(
ل يأخذ الناقل بالسكك الحديدية الحاويات من السلطات CN 37الشحن وقوائم التسليم  تسليم بيانبعد  
 جمركية التابعة للسكك الحديدية.ال

 

 إل  الباحةسحب الحاويات  م(
البريدية إل  الباحة التي يحددها  الشةةةةةةحنيسةةةةةةةحب الناقل بالسةةةةةةكك الحديدية الحاويات التي تحتوي عل   

ً البلد وجهة القطارالمسترمر المعيين في   في معالجتها. ل من المكان الذي ستؤخذ منب الحاويات للم ي قدما
 

 وجهة القطاربلد الالجمارك عند 

ل تفتح السةةةةةةةلطات الجمركية المحلية الحاويات المقصةةةةةةةدبعد وصةةةةةةةول حاويات البريد إل  المحطة  ن(
 الحديدية السةةةةةةةكك ناقل ختم أو الجمارك بختم) المختومة بختم السةةةةةةةلطات الجمركية في المصةةةةةةةدر

للوائح ذات الصةةلة التي تفر ةةها السةةلطات الجمركية والسةةلطات  وفقاً  (جمركي كختم بب المعترف
 األخرى. التنكيمية

 

 البلد وجهة القطارن في المسترمر المعيي

 معالجة الوارد س(
بمسةةةؤولية تسةةةلم ومعالجة الحاويات الواردةل قبل  البلد وجهة القطارالمسةةةترمر المعيين في  ي ةةةطلع 

 النهائي. المقصدتنكيم العبور السطحي من مكتب التبادل الخاص بب إل  مكاتب التبادل في 
 

 اإلجراءات الرئيسية ما يلين وتشمل 
 إجراءات العبور مع السلطات الجمركية. تنفيذ  ‘1’

 

 استالم الحاويات من الناقل بالسكك الحديدية  ‘2’
المتفق عليهال  الزمنيةيأخذ المسةةترمر المعيين في السةةكك الحديدية الوجهة الحاويات خالل المهلة 

المسةةترمر المعيين في  ويتحققالشةةحن وطلب االسةةتالم.  وبيان CN 37قوائم التسةةليم  يقد مبعد أن 
 الشحن. بيانمعلومات الحاوية انطالقا من البيانات الواردة في  البلد وجهة القطار من

 

 وحدة البريد عندالمعالجة 
 نمعالجتهال رم سحب الحاويات إل  وحدة البريد  ‘3’

تفريغ األوعيةل يجب عند وينبغي فتح الحاويات تحت إشةةةةةةةراف السةةةةةةةلطات الجمركية. 
ل فيالتحقق من ج  أن  نماذج اإلقرار الجمركي. ويجب التحقق من ها في  ةةةةةةةةوء ما سةةةةةةةةُ

متطابقة مع األوعية المسةةتلمةل و ةةمان  CN 37قوائم التسةةليم المعلومات المسةةجلة في 
 هوية ومعرفصةةةةةحة البيانات المتعلقة بمكتب تبادل المصةةةةةدر ومكتب تبادل المقصةةةةةد 

 CN 43ل يجب إرسةةال ورقة التحقيق أوعيةوعية. وفي حال  ةةياع اإلرسةةالية وعدد األ
 .المصدرمكتب تبادل أو مكتب التبادل في  آخر إل  CP 78أو 
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ل تمسةةةةةح جميع األوعية مسةةةةةحا  ةةةةةوئيا في منطقة ت ةةةةةاربوفي حال عدم وجود أي   
 التفتيل الجمركي بالمنشةةةأة البريدية وترسةةةل رسةةةائل البيانات اإللكترونية بناء عل  ذلك

ل ترسةةةةةل رسةةةةةائل وجهة القطاربلد ال. وفيما يخص التدفقات الموجهة إل  إل  الشةةةةةركاء
RESDES وRESCON  إل  المسةةةترمر المعيين في البلد المصةةةدر. وفيما يتعلق بالتدفقات

 .RESCONالموجهة إل  وجهات نهائية أخرىل تُرَسل رسائل 
 

وتكديسها أكداسا تي ستوزع في بلده(ل فرز األوعية وفقا لوجهتها النهائية )وكذلك تلك ال  ‘4’
قوائم التسةةةةةةةليم  ما ورد في إل  اسةةةةةةةتنادا كدسوالتحقق من األوعية الموجودة داخل كل 

CN 37 ل رسةةالة  الجديدة الشةةحنة تكوين. وبمجرد التي تحتوي عل  هذه األوعيةل تُرسةةَ
PRECON  النهائي. المقصدإل  المسترمر المعيين في 

 
القصةةوى  وفقا للمهلالنهائي الخاصةةةة بهال  المقصةةةدنقل األوعية إل  مكاتب التبادل في   ‘5’

المعين ووسةائل النقل المتفق عليها رنائيا )بين المسةترمر المعيين في المصةدر والمسةترمر 
ومراعاة للكميات الموجهة لكل مقصةةةةةد ولقدرات ووتيرة وسةةةةةائل النقل  .(وجهة القطار

لطرفان أي ةا عل  أي تغييرات مناسةبة في وسةائل النقل لغرض البريل يمكن أن يتفق ا
 التوجيب. استئناف

 
 الحاويات الفارغة إل  الباحة ةإعاد  ‘6’

   ً البلد وجهة ألمر اإلعادة الذي تقدمب محطة المغادرةل يعيد المسةةةةةةةةترمر المعين في  وفقا
سةةةةةالمة  وي ةةةةةمن المحددةفي المهلة  المتفق عليهاالحاويات الفارغة إل  الباحة  القطار

الحاويات. وفي حال تعذر اإلعادة في الوقت ألسةةةةباب معقولةل يجب أن يبلغ المسةةةةترمر 
وأن يلتقط صةةةةةةةةورا بغرض  بذلكالفرعَ البريدي للمغادرة  البلد وجهة القطارن في المعيي

لما ينص عليب اتفاقهمال ويتحمل  وفقاً  امسةةةةةةةةؤولياتهماتخاذها كأدلة. ويحدد الطرفان 
 ف المسؤول جميع التكاليف الناجمة عن التأخيرات.الطر

 
 ( فحسب البلد وجهة القطارالمعالجة عند مكتب التبادل )للتدفقات الموجهة إل  

 ناستالم األوعية  ‘7’
أن  عند اسةةةةةتالم األوعيةل يجب التحقق من نماذج اإلقرار الجمركي. ويجب التحقق من  

متطابقة مع األوعية المسةةتلمةل و ةةمان  CN 37قوائم التسةةليم المعلومات المسةةجلة في 
 هوية ومعرفصةةةةةحة البيانات المتعلقة بمكتب تبادل المصةةةةةدر ومكتب تبادل المقصةةةةةد 

اإلرسةةةةةالية وعدد األوعية. وفي حال وجود أي اختالفاتل يجب إرسةةةةةال ورقة التحقيق 
CN 43  أوCP 78  المصدرمكتب تبادل أو مكتب التبادل في  آخر إل. 

 
 ناألوعيةفتح   ‘8’

األوعيةل يجب التحقق من البعائث اسةةتنادا إل  المعلومات المشةةار إليها في  تُفتحبعد أن   
بيانات اإلرسةةةةةةالية وقائمة الطريق. وفي حال وجود أي اختالفاتل يجب إرسةةةةةةال ورقة 

 إل  مكتب التبادل األخير أو مكتب التبادل في المصدر. CP 78أو  CN 43التحقيق 
 

ئث الموجودة داخل األوعية التي جرى فتحها عندئذ عل  متن وسةةةةةةةةيلة النقل تنقل البعا  ‘9’
 وعبر شبكات التوزيع ذات الصلة بغرض التوزيع النهائي.
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 النهائي المقصدمعالجة اإلرساليات الواردة وتوزيعها في بلد 
 النهائي المقصدن في المسترمر المعيي

معالجتها رم إدراجها في شةةبكات  النهائي المقصةةدن في المسةةترمر المعيي يتول  األوعيةلبعد اسةةتالم  ع(
 بغرض التوزيع النهائي. النقل والتوزيع المعنية

 
 

 تسوية الحسابات المتعلقة بالبريد الصادر المنقول عبر السكك الحديدية
 نطاق تسوية الحسابات -1

تتعلق تسةةةوية حسةةةابات البريد الصةةةادر المنقول عبر السةةةكك الحديدية بنفقات المعالجة والنقل المحليينل ونفقات 
خطوط النقةل الةدوليةةل ونفقةات العبورل ونفقةات معةالجةة البريةد العةابر والنفقةات الختةاميةة. وتشةةةةةةةةمةل األطراف 

ن في السكك الحديدية والمسترمر المعيي عبرقل المسترمر المعين في المصدر والنا التسويةاألساسية المشاركة في 
 النهائي. المقصدن في والمسترمر المعيي البلد وجهة القطار

 
 تسوية نفقات خطوط النقل الدولية -2

 ً  لعقد النقل الموقع بين الفرع البريدي في نقطة المغادرة والناقل عبر السكك الحديديةل تُجَرى التسوية استناداً  وفقا
 لمعايير التحصيل ووسائل التسوية ووتيرة التسوية القائمة. 

 
ويسةةةتند معيار التحصةةةيل الذي يطبقب الناقل إل  التسةةةعيرة والعملة المشةةةار إليهما في عقد النقل ورسةةةالة العرض 
 وأمر الحجز. وتت ةمن النفقات التي يتعين تسةويتها عل  سةبيل المرال ال الحصةر النقل بالشةاحنات وخطوط النقل
الدولي وتعويض عدم الشةةةةةةحنل ورسةةةةةةوم التخزينل ورسةةةةةةوم غرامات التأخر وتكاليف عدم التوازن. ورسةةةةةوم 

 تُفوتر بحسب سرعة المعالجة في محطة المقصد. التخزين ورسوم غرامات التأخر هي رسوم إ افية
 
 تسوية نفقات العبور ونفقات معالجة البريد العابر -3

ً تُسةةةتعَرض بيانات الحسةةةابات الخاصةةةة  لالتفاق الرنائي  بنفقات العبور ونفقات معالجة البريد العابر وتحسةةةب وفقا
ونكام االتحاد البريدي  المعيين في البلد وجهة القطاروالمسةةةترمر المسةةةترمر المعيين في المصةةةدر المعمول بب بين 

ً العالمي حيرما اقت ةةةةةةةة  األمر. ويكون عدد أوعية العبور والوزن اإلجمالي المرسةةةةةةةةليْن إل  ك  ل وجهة موافقا
 ل عل  النحو الذي اتفق عليب كال الطرفين.CN 37للبيانات المشار إليها في ورقة الشحن وقوائم التسليم 

 
 تحديد نفقات خطوط النقل الدولية ونفقات العبور ونفقات معالجة البريد العابر -4

المعالجةل تحدد نفقات خطوط النقل وبيانات اإلرسةةةةةةالية الموجودة في نكام  CN 37إل  قوائم التسةةةةةةليم  اسةةةةةةتناداً 
 ً لعدد األوعية  الدولية ونفقات العبور ونفقات معالجة البريد العابر لألقاليم المعنية التي يُجمع فيها البريد وفقا

 ووزنها الفعليين المشحونين في الحاويات.
 

 ً ً  CN 33للقوائم الخاصةةةةةةة  ووفقا  والبيانات الواردة في نكام الجمعل تحدد هذه النفقات لنقاط التجميع المعنيةل وفقا
 في األوعية المشحونة في الحاويات. للبعائث الموجودة فعلياً 

 
 تكاليف أخرى -5

 ً ً  تُحدد تكاليف المعالجة المحلية والنقل المحلي وفقا ألنكمة  لقواعد المحاسبة القائمة وتحسب النفقات الختامية وفقا
 االتحاد البريدي العالمي الواجبة التطبيق.
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 3النموذج البريدي العالمي الخاص باالتحاد البريدي العالمي

 

 
 

ً  CN 23البدء= التقاط بيانات  التدفق صفر  .في نسق قابل لدرسال إلكترونيا
 

 ITMATT M33 V1في المقصةةةد برسةةةائل المسةةةترمر المعيين المصةةةدر المسةةةترمر المعيين في تزويد  1التدفق 
 المتعلقة بمواصفات البعائث(. 1+7)البيانات 

 
في المقصةةةةد إل   المسةةةةترمر المعيينالتي ترسةةةةلها  CN 23)بيانات النموذج  CUSITM V2رسةةةةائل  2التدفق 

 .الشريك الجمركي ذي الصلة لغرض التقييم األمني(
 

 المقصةةد.المسةةترمر المعيين في  )نتائج التقييم الذي يرسةةلب الشةةريك الجمركي إل  CUSRSPرسةةائل  3التدفق 
طلب إجراء مسةةةةح؛  -215طلب معلومات؛  -214تقييم البعيرة؛  -213قوائم الرموز ذات الصةةةةةلةن 

217- RFRSP طلب إجراء  -724عناصةةةةةر البيانات؛ قوائم رموز المفو ةةةةةية األوروبية؛  -218؛
طلب معلومات  -752طلب إحالة؛  -735البريدية العالية الخطورة؛  فحص للب ةةةةةةةةائع والبعائث

 إ افية(.
 

 للمسةةترمرفي المقصةةد نتائج التقييم الجمركي يقدم المسةةترمر المعيين ) ITMREF V1 - M53رسةةائل  4التدفق 
 .في المصدر( المعيين

 
في المصةةةةةةدر معلومات بخصةةةةةةوص أي  المعيين المسةةةةةةترمر يقدم) REFRSP V1 - M54رسةةةةةةائل  +4التدفق 

 المقصد(. المعيين للمسترمرإجراءات اتخذت 

                                                             
دولي واتحاد النقل طُو  ر النموذج البريدي العالمي الخاص باالتحاد البريدي العالمي بجهود مشةةتركة من منكمة الجمارك العالمية ومنكمة الطيران المدني ال 3

المزيةةةد من المعلومةةةات عن ذلةةةك عل  الموقع الشةةةةةةبكي لالتحةةةاد البريةةةدي العةةةالمي من خالل الرابطن الجوي الةةةدولي. ويمكن االطالع عل  
www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Postal-Supply-Chain/Postal-Supply-Chain-Integration. 

Annexe 6 
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بخصةةةةوص اإلجراءات التي اتخذت في تلقاها في المقصةةةةد المعلومات التي  يقدم المسةةةةترمر المعيين ++4التدفق 
 المصدر إل  الشريك الجمركي.

 
اإلشةةةعار المسةةةبق باإلرسةةةالية )يولدها المسةةةترمر المعيين الذي يعد اإلرسةةةالية  - PREDESرسةةةائل  5التدفق 

الذي سيستلم اإلرسالية في الموقع المقصدل وهي مصممة في األصل  المعيين وتُرَسل إل  المسترمر
 ألغراض التخطيط والتتبع(.

 ويمكن تمريل اإلرسالية عل  أنها بنية ذات رالرة مستوياتن

 الخاص باالتحاد البريدي العالمي؛ S8اإلرساليةل ولها معرف يطابق المعيار  -

الخاص باالتحاد  S9للمعيار  مطابقاً  األوعية التي تحتوي عليها اإلرسةةةةةةةةاليةل وتحمل معرفاً  -
 البريدي العالمي؛

 اً مطابق توي عليها كل وعاء؛ وتحمل بعائث البريد المعنية معرفاً حالبعائث البريدية التي ي -
 الخاص باالتحاد البريدي العالمي. S10للمعيار 

 
 في المقصد معرف الوعاء ومعرف البعيرة للشريك الجمركي.يقدم المسترمر المعيين  6التدفق 

 
يقدم المسترمر المعيين  - M48مستندات الناقل المتعلقة باإلشعار بالنقل الدولي ) - CARDITرسائل  7التدفق 

بما في ذلك عالمة البيانات اإللكترونية  (CN 37/CN 38/CN 41/CN 47) المصةةدر بيانات الشةةحنة
 (.مزود خدمات النقلالمسبقةل 

 
رسةةةالة الرد عل قتأكيد  - (M49)مسةةةتندات الرد عل  اإلشةةةعار بالنقل الدولي  - RESDITرسةةةائل  +7التدفق 

رمر المعيين المصةةدرل رسةةائل تبادل البيانات اإللكترونية التي أرسةةلها مقدم خدمات النقل إل  المسةةت
لتحديد و ةةةةةع مختلف أحداث النقل. وباسةةةةةتكمال كل حدث من أحداث النقل هذهل ترسةةةةةل رسةةةةةائل 

RESDIT .فردية 
 

 يقدم الناقل الجوي البيانات إل  السلطات الجمركية في المقصد. 8التدفق 
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 األوروبي الخاص باالتحاددراسة حالةق قانو  الجمارك 
 
 

بالمشةةاريع  المتصةةل الحديدية السةةككالبريد ب مشةةروع خالل مرات عدة األوروبي لالتحاد الجمارك قانون نُوقل
 األوروبي التحادل الجمارك قانون أحكام وُعر ت. أوروبا إل  الشعبية الصين جمهورية من الجارية النموذجية

 للتشريعات القانونية األحكام وتكتسي. تفسيرية طبيعةيتميز بو قانوناً  ملزم غير النص هذا أن جدير بالذكر. أدناه
ً  الرجوع إليها جبا المسةتندل إذ يسةتوهذ بشةأن م ةمون أهمية الجمركية  لصةكوكل األصةلية النصةوصإن . دائما
 أي ةةةةاً  هناك يكون قدو. األوروبي لالتحاد الرسةةةةةمية الجريدة في المنشةةةةةورة تلك هي األوروبي لالتحاد القانونية
 .هذا المستند إل  باإل افة فيها النكر تفسيرية يتعين مذكرات أو وطنية تعليمات

 
 خا ةةةةةةعة وتكل الجمركية للرقابة األوروبي لالتحاد الجمركية األرا ةةةةةةي تدخل التي السةةةةةةلع جميع تخ ةةةةةةعو

 .او عه تحديد حت  الجمركي لدشراف
 

 استناداً  واألمن بالسالمة الصلة ذات الجمركيةسيقوم بالرقابة  الذي األول للدخول الفعلي الجمركي المكتب ويُعد  
 المراسةةةالت بالنسةةةبة لبعائثالدخول  ملخص تصةةةريح بيانات تقديم ويلغ . الدخول ملخص تصةةةريح بيانات إل 

 البريديةل الشةةحنات ب ةةائعل أما بالنسةةبة(. التفويض قانونمن  104" من المادة 1البند "ج" من الفقرة ") البريدية
واسةةتمر  ذي الصةةةلةل المعلومات تكنولوجيا نكام تحديث يتم إل  أنالدخول  ملخص تصةةةريح بيانات تقديم فيلغ 

ً  250 تتجاوزللب ةةةةةةةةائع التي لم تكن  2020 عام حت  هذا اإللغاء من  104" من المادة 3" و"2الفقرة ") غراما
 (.التفويض قانون

 
 الجمارك مكتب إل  للم تُوفر الدخول أم ملخص تصةةةةةةريح بيانات ُوف رت سةةةةةةواء الب ةةةةةةائعل جميع تقديم ويتعين
 الجمركي اإلشةةةةراف تحتالتي هي من خارج لالتحاد األوروبي  الب ةةةةائع سةةةةتكل لذلكل. األول للدخول الفعلي
ً  تُنقل أن ويمكن  البعائث لتمييز الصةةةةةةةةفراءومن الالزم إلصةةةةةةةةاق البطاقات . العالمي البريدي االتحاد ألحكام وفقا
 "الوسةةيط" المعيين عل  المسةةترمر يتعين بأن هذا ويعني. الجمركي العبور عن غيرها عند يةاالتحاد غير البريدية

 تقديم عند الصةةلة ذات المسةةتندات وجميع البريد بعائث عل  تحتويالتي  وعيةاأل عل  الصةةفراء و ةةع البطاقات
  .النقل وسيلة عن النكر بغض مغادرةلالقألولا دخولال جمارك مكتب إل  الب ائع

 
ف البنةةةد "و" من الفقرة "ن البريةةةديةةةة البعةةةائةةةث عبور " من 2والبنةةةد "و" من الفقرة " 226" من المةةةادة 3يُعر 
 قدو. لالتحةادة الجمركية األقةاليم عبر البريةديةة البعةائةث عبورجمةارك االتحةاد األوروبي  قةانونمن  227 المةادة
 نالعبور حركة تجري

 
 أصةةةةةةحابأو  قبل من الب ةةةةةةائعتُنقل  عندما العالميل البريدي داالتحا لقوانين وفقاً و البريدي النكام بموجب "و"

 ."القوانين هذه بموجب وااللتزامات الحقوق
 

 العالمي البريدي االتحاد قوانين بموجب وااللتزامات الحقوق أصةةةةحاب عل  تقتصةةةةر األحكام هذه أن يعني وهذا
ً  الب ائع تُنقل عندما وتنطبق  .العالمي البريدي االتحاد لقوانين وفقا

 

 أي   هو المعيين المسةترمر. الع ةو البلد نبيعي  الذي المعيين المسةترمر بأنب الحق صةاحب فيُعري  القوانينل وبموجب
 الخدمات إلدارة العالمي البريدي االتحاد في الع ةةةةةةةو البلد قبل من رسةةةةةةةمياً  نيعي  حكومي غير أو حكومي كيان

 .أرا يب عل  العالمي البريدي االتحاد قوانين عن الناشئة الصلة ذات بااللتزامات والوفاء البريدية
 

 الجمركيل قليماإل إل  البريدية البعائث عبره دخلت الذي الع ةةةةو البلد الذي يُعي نب المعيين المسةةةةترمر ويتعين عل 
 جمارك مكتب إل  البريدي النكام بموجب بعد ذلك لنقلها األول للدخول الجمارك مكتب إل  البعائث هذه تقديم

 .البلد المقصد

Annexe 7 
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 األهداف الرئيسية فيما يخص تعزيز إجراءات النقل بالسكك الحديدية إل  االتحاد األوروبي وتبسيطهان

إمكانية إلغاء إجراء اللصةةيقة الصةةفراءل حين يسةةتطيع المسةةترمر المعيين في المقصةةد والناقل تعبئة بيانات  -1
 حسب المطلوب. ENSنموذج 

 نقل عند حدود االتحاد األوروبي.القطارات إل  الوجهة النهائية دون توقيف الإمكانية أن تسافر  -2

إمكةةانيةةة إجراء عمليةةات المراقبةةة الجمركيةةة والتفتيل األمني وإجراءات تقييم المخةةاطر في بلةةد الوجهةة  -3
 ت.المطلوبة وإتاحتها عل  نكام تكنولوجيا المعلوما ENSالنهائيةل بعد تعبئة جميع بيانات النموذج 
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خارطة طريق التشاااغيل البيني لنظم التبادل اإللكتروني للبيانات الخاصاااة بالمساااتثمري  المعي ني  والساااكك الحديدية/النقل 
 وشركات اللوجستيات لنقل البعائث البريدية في حاويات

 
 مسرد المصطلحات

 
 المحددخطة ألنشطة لالنتقال باتجاه الهدف  - خارطة طريق
 قدرة النكم عل  التفاعل مع باقي النكم والعمل معها. - التشغيل البيني
 إرسال البيانات من نكام إل  آخر - تبادل البيانات
أي هيئات حكومية أو غير حكومية عينها رسمياً بلد ع و في االتحاد البريدي العالمي  - المعي نو  المستثمرو 

 ء بااللتزامات ذات الصلة المنبرقة عن ورائق االتحاد في إقليمب.السترمار الخدمات البريدية والوفا
الناقلون والمسةةترمرون ومديرو الهياكل التحتية ووكالء الشةحن  - السااكك الحديدية/النقل وشااركات اللوجسااتيات

 والمشاركون اآلخرون في عملية النقل عبر السكك الحديدية.
 والوارد والعابر والطرود الصادرة والواردة والعابرة.البريد الصادر  - البعائث البريدية الدولية

 
 الغاية

 ةةةةمان الحركة السةةةةلسةةةة للب ةةةةائع البريدية العابرة والصةةةةادرة والواردة عبر السةةةةكك الحديدية وتبادل البيانات 
( تيسةةةةةةةير تفتيل الرزم 2( و ةةةةةةةع ممرات نقل إلكترونية؛ و1بخصةةةةةةةوص تقدم النقلل مع مراعاة الحاجة إل ن 

( االلتزام بأنكمة المعلومات المسةةبقة عن الب ةةائع قبل التحميل التي تحكم عملية 3تبادل المسةةتندات؛ والبريدية و
ذ هذه المتطلبات التنكيمية حالياً  بعض البلدان والمناطقل مرل االتحاد  تسةةةجيل البيانات اإللكترونية المسةةةبقة. وتنف  

تحةدة )معلومةات مةا قبةل المغةادرة التي تسةةةةةةةةتهدف ( والمملكةة المICS2 - 2األوروبي )نكةام مراقبةة الواردات 
 .ل ويمكن إدخال متطلبات أخرى مشابهة في جميع أنحاء العالم مستقبالً (PreDICT -الشحنات

 
 األهداف

تحليل المتطلبات القانونية الجديدة الخاصةةةةةة بالمعلومات المسةةةةةبقة عن الب ةةةةةائع قبل التحميل  ق1المرحلة  -1
لبيانات اإللكترونية المسةةةةةةةةبقة؛ وتحديد خطة التفاعل و ةةةةةةةةمان تنفيذ نهج تبادل واألنكمة التي تحكم تسةةةةةةةةجيل ا

المعلوماتل الذي يعقد المسترمر المعيين بموجبب عقد نقلل وأن تقدم المعلومات المتعلقة بنقل البعائث البريدية عن 
لمسةتوى  في العقد ووفقاً طريق السةكك الحديديةقالنقل وشةركات اللوجستيات للمسةترمر المعيين بأي طريقة محددة 

الدقة وقأو الوتيرة المطلوبة لمرل هذه المعلومات. والمسةترمر المعيين ملزم بتبادل إل  بيانات  ةرورية من خالل 
 .POST*Netالنكام 

تحديد خطة التفاعل والتأكد من توافق نكام تبادل البيانات اإللكترونية في السةةةةةةةةكك الحديدية ق 2المرحلة  -2
البيانات اإللكترونية للبريد ونكام السةةةةةلطات الجمركية الوطنيةقاإلقليميةل مع مراعاة برامج التكامل ونكام تبادل 

 الرقمي الدون اإلقليمية التي جرى تنفيذها.
 بالتسلسل. 2و 1للمرحلتين  تنظيمي وخاص بالعملياتتقديم إطار  -3
 

  1بالتوازيل وتول  أهمية أكبر للمرحلة  2و 1وتطبق المهام الخاصة بالمرحلتين 
 ويجرى اختبار للنقل عند نهاية كل مرحلة.

 التدابير
 1التدابير الخاصة بالمرحلة  -1
تحديد نوع المعلومات )البيانات( التي تطلبها السةةةةةةةةلطات الجمركية وسةةةةةةةةلطات المراقبة الوطنيةقاإلقليمية  (1

 والمسترمرون المعيينون. المختصة

تحديد المعايير والعمليات القائمة الخاصةةةة بنكم جمع البيانات وإرسةةةالها المنصةةةوص عليها في إطار عقد  (2
 إدارة النقل.

 مقارنة البيانات التي يجري تجميعها والبيانات المطلوبة. (3

Annexe 8 
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ع تعيين وحدات مسةةةةةؤولة من بين وفي حال عدم كفاية البياناتل تحديد فرص جمع البيانات وإرسةةةةةالهال م (4
 مسترمري النقل )شركات السكك الحديدية(.

دون أن تلجأ شةةةةةركات السةةةةةكك )تحديد وتيرة وترتيب إرسةةةةةال البيانات والشةةةةةكل الذي تتخذه هذه العملية  (5
 ( وتوليد خارطة العمليات.POST*Netالحديدية إل  نكام 

 بعمليات إرسال البيانات التي يطلبها المسترمرون المعيينون.إعداد نماذج موحدة ألقسام عقد النقل المتصلة  (6
 
 2التدابير الخاصة بالمرحلة  -2
 
 تحديد نوع المعلومات )البيانات( التي يتعين تبادلها.  (1

ائمة لدى المسةترمرين المعيينين وشةركات السكك قتحديد المعايير والعمليات الخاصةة بنكم تبادل البيانات ال (2
 الحديدية ومسترمري النقلل بما في ذلك مجموعة البيانات األساسية المرسلة. 

 مقارنة البيانات المطلوبة ومجموعة البيانات التي يجري إرسالهال وتحديد االكتفاء المتبادل. (3

صةةادر المعلومات وكذلك األطراف المسةةؤولة عن وفي حال نقص البياناتل تحديد المعلومات الناقصةةة وم (4
 جمع البيانات داخل الشركاتقالمنكمات.

وفي حال نقصةان البياناتل تقييم الجدوى من الجانب التكنولوجي إلرسةال البيانات من نكام إل  آخر دون  (5
 .كامالً  إدماج النكم إدماجاً 

 جية لنقل البيانات أو عدم الحاجة إل  ذلك.تحديد الحاجة إل  موارد إ افية ل مان القدرة التكنولو (6

 وصف عملية إرسال البياناتل مع مراعاة مسألة التشغيل البيني. (7

 إجراء التعديالت التقنية ال رورية.  (8

 اختبار عمل النكم وتبادل البيانات. (9
 
 تدابير لتنظيم تدفق المستندات اإللكترونية في مسارات البضائع بسالسة -3
 
لخ( لمسةةةتندات الدعم إوصةةةف المعايير الحالية )محتوى البيانات التي يجري تبادلها ووتيرة ذلك وشةةةكلبل  (1

 .للشحنات البريدية الصادرة والواردة والعابرةل مع اإلشارة إل  مدى التطبيق األنساق اإللكترونية حالياً 

( الطرف المسؤول 2( نطاق المسةتند؛ 1 تحديد المعايير المرل  لمسةتندات الدعم اإللكترونيةل بما في ذلكن (2
( الوصةةةةول إل  المسةةةةتندات اإللكترونية )المسةةةةترمرون البريديون والسةةةةككيون 3عن إصةةةةدار المسةةةةتند؛ 

 وسلطات المراقبةل بمن فيها السلطات الجمركية(.

( مدى 2؛ ( محتوى المسةةةةةةةةتند1تحديد االختالفات ما بين المعايير الحالية والمعايير المرل ل بما في ذلكن  (3
 تطبيق المستند ومقبوليتب. 

تحديد التغييرات ال ةةةروري إدخالها عل  التشةةةريعات الخاصةةةة بالنقلل والمناقشةةةة بعد ذلك مع المنكمات  (4
ذات الصلة )منكمة التعاون بين هيئات السكك الحديديةل والمنكمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك 

 .بالسكك الحديدية( الحديدية واللجنة الدولية للنقل

تحديد التغييرات ال ةةرورية عل  مسةةتوى التشةةريعات الجمركيةل ويعقب ذلك إجراء مناقشةةات مع منكمة  (5
الجمةارك العةالميةة واالتحةادات الجمركيةة اإلقليميةةقالوطنيةة )مرةل االتحةاد األوروبي واالتحةاد الجمركي 

 األوروآسيوي وجمارك الصين(.

 وتخزين وتبادل المسةةتندات اإللكترونية الخاصةةة بنقل الشةةحن البريديةل ف ةةالً  وصةةف عملية إعداد وإرسةةال (6
 عن إحراء االستعراض والتحقق والقبول عند عبور الحدود الوطنيةل بما في ذلك مسؤوليات جميع األطراف.
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ي بالسةةةكك بالتعاون مع منكمة التعاون بين هيئات السةةةكك الحديدية والمنكمة الحكومية الدولية للنقل الدول (7
الحديدية واللجنة الدولية للنقل بالسةةةةكك الحديدية ومنكمة الجمارك العالمية والمفو ةةةةية األوروبيةل إعداد 

 وإرسال التفسيرات ذات الصلة إل  أع اء المنكمات )بما في ذلك في شكل نشرة ورقية(.

 .الحيز الزمني والمسؤوليات (8

 .2022ديسمبرقكانون األول  31الطريق هو المهلة النهائية لتنفيذ كامل خارطة  (9

 تحدد المهل الزمنية لتنفيذ األنشطة في خارطة الطريق نفسها. (10
 

 مجاالت المسؤولية المنكمات  ال

المشةةةةاركةل حسةةةةب االتفاقل في تقديم اإلطار التنكيمي وإطار  (جمارك الصي  )تؤكد الحقاً  1

المشترك بين االتحاد العملياتل بما في ذلك كجزء من المنتدى 

 البريدي العالمي وقطاع السكك الحديديةن

 .المشاركة في رصد اختبار النقل

المجلس الدولي المعني بتنسااايق  2

 النقل عبر أوروبا وآسيا

تنسيق تنفيذ مقاييس خارطة الطريق عبر السكك الحديديةقالنقل 

وشةةةةةةةركات اللوجسةةةةةةةتيات والمنكمات التي هي أع ةةةةةةةاء في 

ي المعني بتنسةةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةةيال بما المجلس الدول

 في ذلك جمع المعلومات ال روريةن

 رصد تنفيذ األنشطة الواردة في خارطة الطريق؛

 .رصد اختبار النقل

اللجناة الادولياة للنقال باالساااااااكك  3

 الحديدية

ل في تهيئة اإلطار التشريعي وإطار بناء عل  اتفاقالمشاركةل 

كجزء من المنتدى المشترك بين االتحاد العملياتل بما في ذلك 

 البريدي العالمي وقطاع السكك الحديدية؛

 المشاركة في رصد اختبار النقل.

لمفوضاااااااايااة األوروبيااة )يؤكااد ا 4

 (الحقاً 

ل في تقديم اإلطار التشةةريعي لـةةةةةةةةةنكام لالتفاق وفقاً المشةةاركةل 

 ؛مراقبة الواردات وإطار العمليات

 النقل.المشاركة في رصد اختبار 

االتحااااد االقتصااااااااااادي للمنطقاااة  5

 (األوروبية اآلسيوية )يؤكد الحقاً 

ل في تقديم اإلطار التشةريعي وإطار بناء عل  اتفاقالمشةاركةل 

 العملياتن

 المشاركة في رصد اختبار النقل.

منظمااااة التعاااااو  بي  هيئااااات  6

 السكك الحديدية

التشريعي وإطار المشاركةل بناء عل  اتفاقل في تهيئة اإلطار 

العملياتل بما في ذلك كجزء من المنتدى المشترك بين االتحاد 

 البريدي العالمي وقطاع السكك الحديدية؛

 المشاركة في رصد اختبار النقل.
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 مجاالت المسؤولية المنكمات  ال

المنظمة الحكومية الدولية للنقل  7

 الدولي بالسكك الحديدية

المشاركةل بناء عل  اتفاقل في تهيئة اإلطار التشريعي وإطار 

العملياتل بما في ذلك كجزء من المنتدى المشترك بين االتحاد 

 البريدي العالمي وقطاع السكك الحديدية؛

 المشاركة في رصد اختبار النقل.

تنسةةيق أنشةةطة المنتدى المشةةترك بين االتحاد البريدي العالمي  االتحاد البريدي العالمي 8

 وقطاع السكك الحديدية؛

لألنشةةطة الواردة في  المعيينين ينالمسةةترمر ذتنسةةيق عملية تنفي

 خارطة الطريقل ويشمل ذلك جمع المعلومات من المسترمرين

 ؛المعيينين

 أنشطة خارطة الطريق؛ ذرصد تنفي

 رصد اختبار النقل

ل في تهيئة اإلطار التشريعي وإطار بناء عل  اتفاقالمشاركةل  منظمة الجمارك العالمية 9

المنتدى المشترك بين االتحاد العملياتل بما في ذلك كجزء من 

 البريدي العالمي وقطاع السكك الحديدية؛

 المشاركة في رصد اختبار النقل.

 
 ً لتقةدير المنتةدى المشةةةةةةةةترك بين االتحاد  في حةال تطلةب األمرل يجوز إدخةال تعةديالت عل  الخط الزمني وفقةا

 البريدي العالمي وقطاع السكك الحديدية.
 

 الرصد والمراقبة
األنشةةةةطة التي تنفد في إطار المنتدى المشةةةةترك بين االتحاد البريدي العالمي وقطاع  ذومراقبة عملية تنفيرصةةةةد 

 السكك الحديدية.
 

ْي رصةةةةةد وإعداد متوسةةةةةطتين للمعلومات المتعلقة بتنفيذ األنشةةةةةطة أو األحداث التي تعرقل ذلك ي ةةةةةطلع بعمليتَ 
 مجلس الدولي المعني بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسيا.األطراف المسؤولة في االتحاد البريدي العالمي وال
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

تعيين منسةةقين مسةةؤولين عن  صفر

 تنفيذ خارطة الطريق

 االتحاد البريدي العالمي

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا

ديسامبر/كانو  األول  -

2021 

خةارطةة الطريق الموافق عليهةا في 

اجتمةةةاع المنتةةةدى المشةةةةةةةةترك بين 

االتحةةاد البريةةدي العةةالمي وقطةةاع 

 السكك الحديدية

قين وتنكيم نكةةةةام  تعيين المنسةةةةةةةة

 لالتصاالت التشغيلية

إل  المنسةةةةةةةةقين إ ةةةةةةةةافة إشةةةةةةةةارة 

 المسؤولين في خارطة الطريق

 

 ق1المرحلة 

والنكم التي تحكم تعبئة البيانات اإللكترونية المسةةةبقة؛ وتحديد خطة  PLACIتحليل المتطلبات القانونية الجديدة للمعلومات المسةةةبقة عن الشةةةحن قبل التحميل  األهدافق

وجستيات المعلومات بشأن البعائث التفاعل و مان تنفيذ نهج تبادل المعلوماتل الذي يعقد المسترمر المعيين بناء عليب عقد نقلل وتقدم شركات السكك الحديديةقالنقل والل

ً  البريدية للمسةةةةترمر المعيين بأي صةةةةورة لمسةةةةتوى الدقة وقأو الوتيرة المطلوبين لمرل هذه المعلومات. ويُلزم المسةةةةترمر المعيين بتبادل أي بيانات  محددة في العقدل ووفقا

 .POST*Net رورية من خالل نكام 

تةحةةةةديةةةةد نةوع الةمةعةلةومةةةات  1-1

)البيةةةانةةةات( التي تحتةةةاجهةةةا 

لطةةةةات الجمركيةةةةة أو  السةةةةةةةة

سةةةةلطات المراقبة المختصةةةة 

الةةةةوطةةةةنةةةةيةةةةةقاإلقةةةةلةةةةيةةةةمةةةةيةةةةة 

 والمسترمرون المعيينون.

وصةةةةةةف نوع المعلومات والمعايير  2022فبراير/شباط  - االتحاد البريدي العالمي

 المطلوبات في قائمة أو جدول.

مواصةةةلة مناقشةةةة 

التزام التعبئة الذي 

يقةع علة  عةةةةاتق 

النةاقل فيما يخص 

السةةةلطة الجمركية 

المقصد )السلطات 

الةةجةةمةةركةيةةةة فةي 

االتةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةاد 

 األوروبي(. 
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

تحةةديةةد معةةايير وعمليةةات نكم  1-2

جمع وإرسةةةةةةةال البيانات القائمة 

)للمعلومات الخاصة بالنقل( في 

 إطار عقد نمطي لتنكيم النقل.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

االنتهةةاء من وصةةةةةةةةف عمليةةة جمع  2022فبراير/شباط  -

البيةانةات وإرسةةةةةةةةالهةا. االنتهةاء من 

وصةةةةةف معايير البيانات المجموعة 

 والمرسلة.

 

مقةارنةة البيةانةات التي يجري  1-3

 تجميعها والبيانات المطلوبة.

 االتحاد البريدي العالمي

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

االنةةةتةةةهةةةةاء مةةةن و ةةةةةةةةةةع جةةةةدول  2022مارس/آذار  -

االختالفاتقالبيانات الناقصةةةةةةةةة أو 

 لخ(إمعاييرها )وتيرة اإلرسالل 

 

في حال عدم كفاية البياناتل  1-4

تحةةديةةد فرص جمع البيةةانةةات 

وإرسةةالهال مع تعيين األقسةام 

المسؤولة في شركات السكك 

 الحديديةقالنقل واللوجستيات.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

االنتهةةاء من عقةةد االجتمةةاعةةات مع  2022أبريل/نيسا   -

أع ةةةةةةةةةاء المجلس الةةدولي المعني 

 بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسيا.

الوصول إل  خالصة بشأن إمكانية 

إرسال بيانات إ افيةل وإ افة بند 

لهذا الغرض في عقود النقل وتحديد 

المسةةةةةةةؤولينل وتعرض في شةةةةةةةكل 

 محا ر االجتماع.

 

تحةةديةةد الوتيرة ال ةةةةةةةروريةة  1-5

لعمليةةةة إرسةةةةةةةةةةال البيةةةانةةةات 

ووتيرتهةةةا )دون اللجوء إل  

من جانب  POST*NETنكام 

شركات السكك الحديديةقالنقل 

 واللوجستيات(.

 االتحاد البريدي العالمي

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

يااااوناااايااااو/حاااازياااارا   -

2022 

إرسةةةةةةةةال االنتهاء من تحديد وتيرة 

البيانات وترتيبها وشةةكلها وتسةةجيل 

محا ةةةر اجتماع المندى المشةةةترك 

بين االتحاد البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية.
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

توليةد خةارطةة لعمليةات جمع  1-6

 البيانات وإرسالها.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

االنتهةةاء من توليةةد خةةارطةةة عمليةات  2022يوليو/تموز  -

جمع البيانات وإرسالها )لحركة البريد 

العةةةةابر من الصةةةةةةةين إل  أوروبةةةا( 

 الستخدامها كتذييل للمبادع التوجيهية.

 

إعداد نماذج قياسةةةةةةية ألقسةةةةةةام  1-7

النقل في العقود تتعلق بعمليات 

إرسةةةةةةةةال البيانات التي يطلبها 

نةون  الةةمسةةةةةةةةتةةرةةمةةرون الةةمةةعةةيةي

الجمركية المختصة  والسلطات

 وسلطات المراقبة األخرى.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

االنهاء من إعداد النموذج القياسةةةةي  2022يوليو/تموز  -

لنقةةةةل المتصةةةةةةةلةةةة  إلدراج عقود ا

بعمليةةات إرسةةةةةةةةةةال البيةةانةةات التي 

 المعيينون يطلبهةةةةا المسةةةةةةةةترمرون

والسةةةةةةةلطات الجمركية المختصةةةةةةة 

 وسلطات المراقبة االخرى.

 

اخةةةتةةةبةةةةار الةةةنةةةقةةةةل وإجةةةراء  1-8

االجةتةمةةةةاع األخةيةر واتةخةةةةاذ 

القرار بشةةةأن  ةةةرورة تنفيذ 

 .2المرحلة 

 االنتهاء من إجراء اختبار النقل. 2022أغسطس/آب  - االتحاد البريدي العالمي

خالصةةةةةةة نتائج العمل. االنتهاء من 

بةتةنةفةيةةةةذ  اتةخةةةةاذ الةقةرار الةخةةةةاص

 .2 المرحلة

 

 2المرحلة 

المؤسةةسةةة البريدية تحديد خطة التفاعل و ةةمان مواءمة نكام تبادل البيانات اإللكترونية الخاص بالسةةكك الحديدية ونكام تبادل البيانات اإللكترونية الخاص ب األهدافق

 يمية التي جرى تطبيقها.ونكم السلطات الجمركية الوطنيةقاإلقليميةل مع مراعاة برامج اإلدماج دون اإلقل

تحديد ووصف نوع المعلومات  2-1

)الةةبةةيةةةةانةةةةات( الةةتةةي يةةطةلةبةهةةةا 

نةون  الةةمسةةةةةةةةتةةرةةمةةرون الةةمةةعةةيةي

والسلطات الجمركية وسلطات 

 المراقبة المختصة األخرى.

 1في غ ون المرحلة 



-56- 
 

الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

تحةةديةةد المعةةايير والعمليةةات  2-2

الخاصةةةة بنكم تبادل البيانات 

القةةائمةةة لةةدى المسةةةةةةةةترمرين 

وشةةةةةركات السةةةةةكك  المعيينين

الحةديةديةةقالنقةلل بمةا في ذلك 

مجموعة البيانات األسةةةاسةةةية 

 المرسلة.

 االتحاد البريدي العالمي

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 1تنفذ جزئيا في إطار المرحلة  2022مارس/آذار  -

االنتهاء من وصةةةف معايير وعمليات 

نةةكةةم تةةبةةةةادل الةةبةةيةةةةانةةةةات )الةةتةةبةةةادل 

( 1إللةكتةرونةي لةلةبةيةةةةانةةةةات( لةةةةدىن ا

( شةةةركات 2المسةةةترمرين المعيينين؛ و

السةةكك الحديدية. االنتهاء من وصةف 

مجموعة البيانات األساسية والمعايير 

 .دقيقاً  ذات الصلة وصفاً 

 

إجراء مقةةارنةةة بين البيةةانةةات  2-3

المطلوبة ومجموعة البيانات 

المطلوبةةة وتحةةديةةد كفةةايتهمةةا 

 المشتركة.

 البريدي العالمياالتحاد 

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

جدول االختالفاتقالبيانات الناقصة  2022أبريل/نيسا   -

أو المعةةايير ذات الصةةةةةةةةلةةة )وتيرة 

 (.لخإاإلرسالل 

 

في حال نقصةةةةةةةةان البياناتل  2-4

التعرف عل  المعلومةةةةات 

الةةةةنةةةةاقصةةةةةةةةةةةة ومصةةةةةةةةةةةادر 

المعلومةةةةاتل بمةةةةا في ذلةةةةك 

األطراف المسؤولة عن جمع 

 البيةانةات داخةل الشةةةةةةةةركةاتق

 المنكمات.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 شااااركات السااااكك الحديدية/

الاناقااال والالاوجسااااااااتاياااات 

 المعي نو  والمساااااااتثمرو 

 المشاركو  في اختبار النقل

االنتهاء من عقد المشةةةةةةةةاورات مع  2022مايو/أيار  -

الحديديةل ومن شةةةةةةةركات السةةةةةةةكك 

تحةةةةديةةةةد المعلومةةةةات النةةةةاقصةةةةةةةةةةة 

ووصةةةفهال واإلشةةةارة إل  مصةةةادر 

هذه المعلومات والوحدات المسؤولة 

عن الحصةةةول عليها )في محا ةةةر 

 االجتماع(.

اإلشةةةارة إل  القرار ذي الصةةةلة في 

المحةةا ةةةةةةةةر في حةال ُوجةدت هةذه 

 البيانات.

 



-57- 
 

الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

تحديد الحاجة إل  مصةةةةةةةةادر  2-5

معلومات إ ةةةةةافية ل ةةةةةمان 

التقنية عل  إرسةةةةةةةةال  القدرة

البيةاناتل أو عدم وجود هذه 

 الحاجة.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

 شركات السكك الحديدية/

النقاااال واللوجساااااااتياااات 

 المعي نو  والمساااااتثمرو 

المشاااااااااركو  في اختبار 

 النقل

الحةةةاجةةةة إل  االنتهةةةاء من تقةةةدير  2022يوليو/تموز  -

 .موارد إ افية

 

وصةةةةةةةةف عمليةةةة إرسةةةةةةةةةةال  2-6

البياناتل مع مراعاة التشغيل 

 البيني

الاماجالاس الااادولاي الاماعاناي 

بتنساااااايق النقاال عبر أوروباا 

 وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

شاااااااااااركااااات الساااااااااااكااااك 

الاااااحاااااديااااادياااااة/الاااااناااااقااااال 

والاااااالااااااوجسااااااااااااتاااااايااااااات 

 المعي نو  والمساااااااتثمرو 

 المشاركو  في اختبار النقل

االنتهاء من توليد خارطة عمليات  2022أغسطس/آب  -

جمع البيانات وإرسةةةةةةةةالها )لحركة 

البريةةةةد العةةةةابر من الصةةةةةةةةين إل  

أوروبا( الستخدامها كتذييل للمبادع 

 التوجيهية.

 

لتقنيةةةةة  2-7 لتعةةةةديالت ا إجراء ا

 ال رورية

شاااااااااااركاااااات السااااااااااكااااك 

الحديدية/النقل واللوجسااتيات 

نو  والمساااااااتثمرو   المعي 

 المشاركو  في اختبار النقل

  إتمام اإلعدادات التقنية 2022سبتمبر/أيلول  -
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

إجةراء اخةتةبةةةةارات الةنةكةةةةام  2-8

 وتبادل البيانات

شاااااااااركااااات الساااااااااكاااك 

 الااااااااااحااااااااااديااااااااااديااااااااااة/

النقااال واللوجسااااااااتياااات 

 المعي نو  والمسااتثمرو 

المشاااااااركو  في اختبار 

 النقل

أكتوبر/تشااري  األول  -

2022 

االختبةةةةارات االنتهةةةةاء من إجراء 

 التلقائية واليدوية

 

لنقةةةةلل االجتمةةةةاع  2-9 اختبةةةةار ا

 النهائي

نااوفاامااباار/تشاااااااااريا   - االتحاد البريدي العالمي

 2022الثاني 

انتهةةةةاء اختبةةةةار التحول وتلخيص 

 النتائج

 

 3المرحلة 

 بالتسلسل 2و 1تقديم إطار تشريعي وإطار عمليات للمرحلتين  األهدافق

وصةةةةةةةةف المعةةةايير الحةةةاليةةة  3-1

ومسةةةةةةةةتنةةةدات الةةةدعم للنقةةةل 

البريةةدي الصةةةةةةةةةادر والوارد 

والعةةابرل مع مراعةةاة قةةابليةةة 

 التطبيق في أنساق إلكترونية

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

بمشةةةةةةةةةاركةةة شةةةةةةةةركةةات السةةةةةةةكةك  2022فبراير/شباط  -

الحةةديةةديةةةقالنقةةل واللوجسةةةةةةةتيةةاتل 

االنتهةةةةاء من وصةةةةةةةةف المعةةةةايير 

لحالية الخاصةةةةة ومسةةةةتندات الدعم ا

بةةالبعةةائةةث البريةةديةةة للنقةةل الةةدولي 

)الصةةةةادرة والواردة والعابرة(ل مع 

اإلشةةةارة إل  قابلية تطبيق األنسةةةاق 

 .اإللكترونية حالياً 
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

تةحةةةةديةةةةد الةمةعةةةةايةيةر الةمرل   3-2

لمسةتندات الدعم اإللكترونيةل 

( نطةةةةاق 1بمةةةةا في ذلةةةةكن 

( الةةطةةرف 2الةةمسةةةةةةةةةتةةنةةةةد؛ 

المسةةةةةةةةؤول عن إصةةةةةةةةةةةدار 

الوصةةةةول ( 3المسةةةةتندات؛ و

إل  المسةةةةةةةتندات اإللكترونية 

نون المسةةةةةةةةترمرون) ل المعيي

وشةةةةةةةةةةةةركةةةةةات السةةةةةةةةةةةكةةةةك 

الحديديةقالنقل واللوجسةةةةتيات 

 والسلطات الجمركية(.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

بمشةةةةةةةةةاركةةة شةةةةةةةةركةةات السةةةةةةةكةك  2022مارس/آذار  -

 الحةةديةةديةةةقالنقةةل واللوجسةةةةةةةتيةةاتل

االنتهاء من وصةةف المعايير المرل  

لمسةةةتندات الدعم الخاصةةةة بالبعائث 

البريدية للنقل الدولي )الصةةةةةةةةادرة 

والواردة والعةابرة(ل مع اإلشةةةةةةةةارة 

إلة  قةةةةابةلةيةةةةة تةطةبةيةق األنسةةةةةةةةةةةاق 

 ً  .اإللكترونية حاليا

 

تةحةةةةديةةةةد االخةتةةالفةةةةات بةيةةن  3-3

المعةةايير الحةةاليةةة والمعةةايير 

( 1المرل ل بمةةةةا في ذلةةةةكن 

( قابلية 2المسةةةةتند؛ ومحتوى 

 تطبيق المستند ومقبوليتب

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

االنتهاء من إعداد جدول االختالفات  2022أبريل/نيسا   -

بين المعةةةايير الحةةةاليةةةة والمعةةةايير 

 المرل .

 

تحةةةةديةةةةد التغييرات التي من  3-4

في  ال ةةةةةةةةروري إجراؤهةةةةا

تشةةريعات النقلل وتعقب ذلك 

مناقشةةةات مع المنكمات ذات 

 الصلة.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

 

لتغييرات  2022أغسطس/آب  - االنتهةةةةاء من تحةةةةديةةةةد ا

 .ال رورية

انتهاء عقد المناقشةةةةةةةات وتسةةةةةةةجيل 

النتةةةةائج في شةةةةةةةةكةةةةل محةةةةا ةةةةةةةر 

 اجتماعات.
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

3-4 

 )تابع.(

منظماة تعااو  الساااااااكك  

الحديدية )ضم  المنتدى 

المشااااااااترك بي  االتحاااد 

البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية(

الاماناظامااااة الاحاكاومايااااة 

الااادولياااة للنقااال الااادولي 

بالسكك الحديدية )ضم  

المنتدى المشاااااااترك بي  

االتحاد البريدي العالمي 

 وقطاع السكك الحديدية(

اللجناااة الااادولياااة للنقاال 

بالسكك الحديدية )ضم  

المنتدى المشاااااااترك بي  

االتحاد البريدي العالمي 

 وقطاع السكك الحديدية(

    

تحديد التغييرات ال ةةةروري  3-5

إدخةةالهةةا عل  التشةةةةةةةةريعةةات 

الجمركيةةةةةل وتعقةةةةب ذلةةةةك 

مناقشات مع منكمة الجمارك 

الةةةعةةةةالةةةمةةةيةةةةة واالتةةةحةةةةادات 

 ل الً ـة )مرــة اإلقليميـركيـالجم

المعني المجلس الاادولي 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

 

لتغييرات  2022أغسطس/آب  - االنتهةةةةاء من تحةةةةديةةةةد ا

 .ال رورية

انتهاء عقد المناقشةةةةةةةات وتسةةةةةةةجيل 

النتةةةةائج في شةةةةةةةةكةةةةل محةةةةا ةةةةةةةر 

 اجتماعات.
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

3-5 

 )تابع.(

االتحةةةاد األوروبيل االتحةةةاد 

االقتصةةةةادي األوروآسةةةيويل 

 جمارك الصين(.

منظمة الجمارك العالمية 

)ضاااااااااامااا  الاااماااناااتاااادى 

المشااااااااترك بي  االتحاااد 

البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية(

المفوضاااااااايااة األوروبياة 

واالتحااااد االقتصااااااااااادي 

األوروآساااايوي وجمارك 

 الصي  )يؤكد الحقا(

    

وصةف عملية إعداد وإرسال  3-6

وتخزين وتبادل المسةةةةةةةتندات 

اإللكترونيةة الخةاصةةةةةةةةة بنقل 

البعةةائةةث البريةةديةةةل وكةةذلةةك 

عملية اسةةةتعرا ةةةها والتحقق 

منهةةةةا وقبولهةةةةا عنةةةةد عبور 

الحدود الوطنيةل بما في ذلك 

 مسؤوليات جميع األطراف.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

منظمة الجمارك العالمية 

)ضاااااااااامااا  الاااماااناااتاااادى 

المشااااااااترك بي  االتحاااد 

البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية(

االنتهةةةةاء من وصةةةةةةةةف العمليةةةةة  2022سبتمبر/أيلول  -

واإلجةةةةةةةراءات ال ةةةةةةةةةةةةةةروريةةةةةةة 

 ومسؤوليات األطراف. 

الموافقة عل  القرار وتسةةةةةةةجيلب في 

مح ةةةر اجتماع المنتدى المشةةةترك 

بين االتحاد البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية.
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

3-6 

 )تابع.(

تعااو  الساااااااكك منظماة  

الحديدية )ضم  المنتدى 

المشااااااااترك بي  االتحاااد 

البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية(

الاماناظامااااة الاحاكاومايااااة 

الااادولياااة للنقااال الااادولي 

بالسكك الحديدية )ضم  

المنتدى المشاااااااترك بي  

االتحاد البريدي العالمي 

 وقطاع السكك الحديدية(

اللجناااة الااادولياااة للنقاال 

م  بالسكك الحديدية )ض

المنتدى المشاااااااترك بي  

االتحاد البريدي العالمي 

 وقطاع السكك الحديدية(

المفوضاااااااايااة األوروبياة 

واالتحااااد االقتصااااااااااادي 

األوروآساااايوي وجمارك 

 (الصي  )يؤكد الحقاً 
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

إعداد التفسةةةةةيرات المناسةةةةةبة  3-7

وإرسةةةةةةةةةالهةةا إل  أع ةةةةةةةةةاء 

 المنكمة.

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 وآسياأوروبا 

 االتحاد البريدي العالمي

منظمة الجمارك العالمية 

)ضاااااااااامااا  الاااماااناااتاااادى 

المشااااااااترك بي  االتحاااد 

البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية(

منظماة تعااو  الساااااااكك 

الحديدية )ضم  المنتدى 

المشااااااااترك بي  االتحاااد 

البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية(

الاماناظامااااة الاحاكاومايااااة 

الااادولي الااادولياااة للنقااال 

بالسكك الحديدية )ضم  

المنتدى المشاااااااترك بي  

االتحاد البريدي العالمي 

 وقطاع السكك الحديدية(

 تشاااااااااارياا أكااتااوباار/ -

 2022األول 

 االنتهاء من إرسال التفسيرات.

االنتهةةاء من إرسةةةةةةةةةال المعلومةات 

 لجميع أع اء المنتدى.
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

3-7 

 )تابع.(

اللجناااة الااادولياااة للنقاال  

بالسكك الحديدية )ضم  

المنتدى المشاااااااترك بي  

االتحاد البريدي العالمي 

 وقطاع السكك الحديدية(

المفوضاااااااايااة األوروبياة 

واالتحااااد االقتصااااااااااادي 

األوروآساااايوي وجمارك 

 (الصي  )يؤكد الحقاً 

    

المجلس الاادولي المعني  إجراء اختبار النقل. 3-8

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 االتحاد البريدي العالمي

الجمارك العالمية منظمة 

)ضاااااااااامااا  الاااماااناااتاااادى 

المشااااااااترك بي  االتحاااد 

البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية(

منظماة تعااو  الساااااااكك 

الحديدية )ضم  المنتدى 

المشااااااااترك بي  االتحاااد 

البريدي العالمي وقطاع 

 السكك الحديدية(

نااوفاامااباار/تشاااااااااريا   -

 2022الثاني 

االنتهةةةاء من إجراء اختبةةةار النقةةل 

 لنتائج.وتقديم وصف ا
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الاااجاااادول الااازماااناااي  الطرف المسؤول المنظمة األنشطة الرقم

 )الشهر، السنة(

 الوضع النتائج المتوقعة

3-8 

 )تابع.(

الاماناظامااااة الاحاكاومايااااة  

الااادولياااة للنقااال الااادولي 

بالسكك الحديدية )ضم  

المنتدى المشاااااااترك بي  

االتحاد البريدي العالمي 

 وقطاع السكك الحديدية(

اللجناااة الااادولياااة للنقاال 

بالسكك الحديدية )ضم  

المنتدى المشاااااااترك بي  

االتحاد البريدي العالمي 

 وقطاع السكك الحديدية(

المفوضاااااااايااة األوروبياة 

واالتحااااد االقتصااااااااااادي 

األوروآساااايوي وجمارك 

 (الصي  )يؤكد الحقاً 

    

 االتحاد البريدي العالمي تحديد خطة لألنشطة المقبلة. 3-9

المجلس الاادولي المعني 

بتنساااااااايق النقاااال عبر 

 أوروبا وآسيا

 كااااانااو ديسااااااااامااباار/ -

 2022األول 

االنتهاء من إعداد خطة اإلجراءات 

 )عند ال رورة(.المقبلة 
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في حاالت نقل البريد عبر  ICS2م  نظام مراقبة الواردات  3دراسااااااااة حالةق المتطلبات القانونية ل صاااااااادار 
 السكك الحديدية

 

 
 

 
 

 F41 الجزئية الخاصة بهم باستخدام سجل ENSيستوفي الناقلو  عبر السكك الحديدية سجل 
 

في حال نقل الب ةةةةةائع عبر السةةةةةكك الحديديةل ينبغي مراعاة بعض الكروف المحددة. فعندما ينطوي النقل عبر 
السةةةكك الحديدية عل  عبور عدة بلدانل تكون لكل بلد سةةةكك حديدية )الحقة( ت ةةةطلع بمسةةةؤولية نقل الب ةةةائعل 

وعنةدمةا يتكلف بةالنقةل بموجةب عقةد واحةد عدة  البريةديةة عل  نفس العربةة أو الحةاويةة.حت  وإن بقيةت األوعيةة 
 في عقد النقل. ناقلين متتابعينل ف ن كل ناقلل وبمجرد تسلم الب ائع مع ورقة الشحنل يصبح طرفاً 
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ل المسةةترمر  حاد األوروبي المقصةةد داخل االت المعيين )من خارج االتحاد األوروبي( إل  المسةةترمر المعيينويُرسةة 
في المصةةةدر  المعيين(. وعالوة عل  ذلكل يرسةةةةل المسةةةةترمر PREDESورسةةةةائل  ITMATTالبيانات )رسةةةةائل 

بنتيجة  البيانات إما إل  الناقل عير السةةةكك الحديدية أو إل  جميع الناقلين األطراف في سةةةلسةةةلة اإلمدادات )رهناً 
تي جرى إعدادها بغرض نقلها عبر السةةةةكك الحديدية ( بشةةةةأن األوعية ال"ع"3-2المناقشةةةةات الواردة في القسةةةةم 

د (CARDIT)رسةةةائل  ل وينبغي أن يرسةةةل الناقل المعلومات الخاصةةةة باألوعية إل  الناقل المواليل في حال اعتُم 
الخيار األولل في الطريق إل  اإلقليم الجمركي التابع لالتحاد األوروبي. ويمكن مواصةةةةةةلة اسةةةةةةتكشةةةةةةاف حلول 

 لعالمي للتمكن من تبادل المعلومات في حال النقل من ناقلة إل  أخرى.االتحاد البريدي ا
 

ل ITMATTالمسةةتند إل  رسةةائل  F43الخاصةةة بب )السةةجل  ENSفي المقصةةد سةةجالت  المعيين ويقدم المسةةترمر
"الدولة الع و المعنية" )من خالل الواجهة المشركة الموحدة  ( لـةةةةةةةPREDESالمستند إل  رسائل  F44والسجل 

 لنكام مراقبة الواردات( وهي الدولة الع وقبلد نكام مراقبة الواردات الذي يشتغل فيب.
 

المتعلقة بنقل الب ائع عل  الناقل عبر السكك الحديدية المسؤول عن نقل  ENSويقع التزام إدخال تفاصيل سجل 
ل الناقل سةةةجل  ل مع مكتب ENS من سةةةجالت F41الب ةةةائع إل  اإلقليم الجمركي التابع لالتحاد األوروبي. ويُدخ 

الجمارك للدخول األولل ويشةةةير إل  األوعية المنقولة ومعلومات النقل الرئيسةةةية ذات الصةةةلةل أيل وسةةةيلة النقل 
 F41 النشطة عل  الحدود ومعلومات التوجيب لوسائل النقل وتاريخ ووقت الوصولقالمغادرة. وقد يت من السجل

 وكذلك الشةةةةةةةةحنة الرئيسةةةةةةةةية )"البعائث البريدية" وفقاً زئيةل الج ENSمن سةةةةةةةةجالت  F44أوعية من سةةةةةةةةجالت 
. ويتمرل المبدأ الذي يقوم عليب ربط جميع الجزئية ENSمن سةةجالت  F43لمصةةطلحات البريد( من عدة رسةةائل 

واحد فيما يلين تشةةةير األوعية المدرجة  ENS( المتعلقة ب يداع سةةةجل F44و F43و F41الجزئية ) ENSسةةةجالت 
المعنية. وتوجد معرفات  F44محتوى األوعية )المرتبط بكل وعاء من األوعية( في سةجالت  إل  F41في سةجل 

 ذات الصلة التي تحتوي عل  جميع المعلومات المتعلقة بالشحنة. F43الشحنة الرئيسية ذات الصلة في سجالت 
 

في المصةةةدر األوعية المنقولة إل  طرف متعاقد لنقل الب ةةةائع إل  الناقل عبر السةةةكك  المعيينويسةةةلم المسةةةترمر 
الحديدية )إن لم يكن إل  شةةركة السةةكك الحديدية نفسةةها( لنقل الب ةةائع إل  المنطقة الجمركية لالتحاد األوروبي. 

دل المعلومات مع كل طرف المصدر مسؤولية تبا المعيين وتقع عل  عاتق األطراف في سلسلة النقل أو المسترمر
 (."ع" 3-2لنتائج المناقشات المذكورة في القسم  الحق في حالة نقل الب ائع من ناقلة إل  أخرى )وفقاً 

 
  



-68- 
 

 نقل البعائث البريدية بوسائل متعددة
 
 النقل البحري الجويل النقل الحديديةل السةةةةةكك - الوسةةةةةائط متعددة وسةةةةةائل المعيينون المسةةةةةترمرون يسةةةةةتخدم قد

 .الدولية البريدية البعائث لنقل - والشاحنات
 
 المعلومات البريديةل البعائث لنقل المتعددة الوسائط استخدامب يتعلق فيما لالروسي لالتحاد المعيين المسترمر قدمو

 .العالمي البريدي لالتحاد الدولي المكتب إل  أدناه الواردة

 
 .شحنة 14 وأرسل مشاريع نموذجية خمسة الروسي البريد وأنجز

 
 15و لأيلولقسبتمبر 1و لآبقأغسطس 18ن التالية التواريخ في 2017 عام في وجرى تنفيذ المشاريع النموذجية

 .آذارقمارس 17ن بتاريخ 2018عام  وفي .أيلولقسبتمبر 19و لأيلولقسبتمبر
 

 نالتالية الطرق عل  الوسائط متعددة وسائلواستُخدم في تنفيذ المشاريع النموذجية 

 .سلوفينيا - روسيا - منغوليا -

 .روسيا - الصين -

 .التفيا - روسيا - اليابان -

 .ليتوانيا - روسيا - اليابان -

 .بولندا - روسيا - اليابان -

 .فنلندا - روسيا - اليابان -
 
 نالتالية النقل وسائل استخدمتو

 .والشاحنات الحديدية السككن سلوفينيا - روسيا - منغوليا -

 .والشاحنات الحديدية السككن روسيا - الصين -

 .والشاحنات الحديدية والسكك يالبحرالنقل ن التفيا - روسيا - اليابان -

 .والشاحنات الحديدية والسكك يالبحرالنقل ن ليتوانيا - روسيا - اليابان -

 .والشاحنات الحديدية والسكك يالبحرالنقل ن بولندا - روسيا - اليابان -

 .النقل الجوي أو والشاحنات الحديدية والسكك يالبحرالنقل ن فنلندا - روسيا - اليابان -
 

 .الوسائط متعدد في المشاريع النموذجية المستخدمة الوسيلة الركاب قطاروكان 
 
 .الخمسة المشاريع النموذجية خالل مناأل أو عبورسواء تعلق األمر بال مشاكل أي الروسي البريد يواجب لمو
 
 المعيينين المسةةةةةةةترمرين مع( ITMATT لPREDES) العالمي البريدي االتحاد رسةةةةةةةائل الروسةةةةةةةي البريد تبادلو

 .الوسائط متعددة وسائل باستخدام البريدية البعائث إرسال عند اآلخرين
 
 طريق عن البريدية البعائث نقل عند بالجمارك ذات الصةةةةلة" عويصةةةةة" مشةةةةاكل أي الروسةةةةي البريد يواجب لمو

 .الحديدية السكك
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 نيلي كما البريدية البعائث نقلفي  المستخدمة النماذجقالمستندات كانت

 .السطحي بالطريق إرساليات. CN 37 تسليم قائمة -

 .جوية إرساليات. CN 38 تسليم قائمة -

 .البريد نقل بطاقةقاألمتعة نقل بطاقةن المطبق الحديدية السكك مستند -
 

 بخصةةوص الجمركية السةةةلطات إشةةةعار الدوليةل البريدية للبعائث الوسةةةائط المتعدد النقل أرناء لالناقل عل  يتعين
 معالجة مركز رمز إل  اإل ةةافي التسةةليم مع أخرى إل  مركبة من سةةيجري تنفيذها التي الشةةحن إعادة عمليات
 في الجمارك سةةلطات ترغب قدو. السةةطحي بالطريق إرسةةاليات. CN 37 تسةةليم قائمة في المذكور الدولي البريد
 .الالزمة الجمركية الرقابة تدابير اتخاذ مع اإلجراءل تسهيل
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باألختام الخاص  17712برامج سالمة األختام واالمتثال لمعيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ق حالة دراسة
 عالية األما 

 
 ختمال سالمة برامج -1
 

 من 6 للفصةةةةل المنقحة التوجيهية المبادع في مفصةةةةل هو كما ختمال سةةةةالمة برنامج تطبيق الجمارك عل  يتعين
 .العالمية الجمارك لمنكمة المنقحة كيوتو تفاقيةال العام المرفق

 
 هو كماعل  فتحة التعبئة  األمان عالي ميكانيكي ختم اسةةةةةةةةتخدام عل  ختمال سةةةةةةةةالمة برامج تسةةةةةةةةتند أن ينبغيو

 األختام تسجيل إجراءات تت من أن ويجب .المقاييس لتوحيد الدولية لمنكمة 17712 المعيار في عليب منصوص
طار معايير إ في مقترح هو كما الواسةةةةطةل تغيير مرل الرئيسةةةةيةل النقاط في الختم سةةةةالمة من والتحقق وتغييرها

 .التجارة العالمية تأمين وتيسير
 

 في المعبأة الب ائعشحن  في األطراف بين ختمال سالمة لبرنامج المتناسقين والتنفيذ التطبيق بمكان األهمية ومن
 تحسينفي  الخصوصل وجب عل  المزايال هذه وتتمرل. األطراف لجميع متعددة مزايا سيوفر ألنب آمنةل حاويات
 الب ائعل في العالمية التجارة تستغل التي واألسلحة للمخدرات المشروع غير والنقل اإلرهاب أعمال  د األمن
 لاإلرهابية األعمال عل  ارد   وقفها أو التجارة تعطيل عن الناجمة االقتصةةةةةةةةادية المصةةةةةةةةاعب خطر من وتقلل

 الخسةةةةائر في تخفيض من ذلك عل  يترتب ما مع لتحويل الب ةةةةائع المشةةةةحونةو سةةةةرقة  ةةةةد األمن وتحسةةةةين
 .التأمين مرل المباشرةل غير والتكاليف المباشرة

 
للمنكمة الجمارك العالمية  المشاريع االقتصادية المرخصينصحاب المصادق أل دليل يدرج ذلكل إل  باإل افة

صةةحاب المشةةاريع لمنحهم و ةةع أ االقتصةةاديون المسةةترمرون يسةةتوفيها أن يجب التي األمنية التدابير عل  أمرلة
 ذات النكامية غير الممارسةات ومنعالمشةحونة  الب ةائع سةالمة ل ةمان أمنية تدابير تُتخذ أن ينبغي. االقتصةادية

 األمنية التدابير هذه وتشمل. الدولية اإلمداد سلسلة في( الب ائع وتخزين والمناولة النقل) الب ائع بتدفق الصلة
 إجراء أو آلية أي أوقو المقاييس لتوحيد الدولية لمنكمة 17712 معيار مرل األمانل عالية مناسةةةبة أختام اسةةةتخدام

 بالوصةةةول فقط جيداً  تدريباً  والمدربين لهم المصةةةرح للموكفين والسةةةماح الجماركل قبل من معتمدللتأمين ال آخر
 .األمان عالية األختام هذه مرل إل 

 

 أي في للب ةةائع الدولية الحركة في مشةةارك طرف صةةحاب المشةةاريع االقتصةةادية المرخصةةينيعد  أ -.مالحظة
 الجمارك منكمة أمن معايير مع تتوافق أنها عل  هاعن بالنيابة أو الوطنية الجمارك إدارة وافقت عليها مهمة

 للمسةةترمر صةةحاب المشةةاريع االقتصةةادية المرخصةةينأ وتمنح صةةفة. التوريد سةةلسةةلة من يعادلها ما أو العالمية
 وال ةةمان المالية والمالءة التجاريةل السةةجالت وإدارة الجمركيل االمترال مرل معايير يسةةتوفي الذي االقتصةةادي
 .ةومعايير السالم المناسب

 

 المقاييس لتوحيد الدولية منكمةلل 17712 المعيار فيالمشار إليها  األمان عالية األختام -2
 

 هو المعيارو. الطوعية الدولية العالم للمعايير في مسةةةةةةةةتحدث أكبر هي ISO المقاييس لتوحيد الدولية المنكمة
 أن ل ةمان باسةتمرار اسةتخدامها يمكن التي الخصةائص أو اإلرشةادات أو المواصةفات أو المتطلبات يوفر مسةتند
 لتوحيد الدولية منكمةلل الدولية معاييرال ت ةةةةةمنو. لمنتجها مناسةةةةةبة الخدمات وأ العمليات وأ المنتجات وأ المواد

 الدولية منكمةلل 17712 المعيار وي ةةةةةةةةع. جيدة نوعية وذات وموروقة آمنة والخدمات المنتجات المقاييس أن
 مصةةةدراً  وفروي. اآللية الشةةةحن حاويات أختام قبول وسةةةحب وقبول لتصةةةنيف موحدة إجراءات"المقاييس  لتوحيد
 ".الدولية التجارة في الشحن حاويات تأمين في مقبولة تكون التي الميكانيكية األختام عن للمعلومات واحداً 

 
 
 

Annexe 11 
 11 الملحق



-71- 
 

 نمجالينل كما يرد بعده في مستقالً  تأكيداً  المقاييس الحالي لتوحيد الدولية منكمةلل 17712 معيارال يتطلبو
 

 (مرال لدخولا حواجز) ختملل المادية القوة لتحديد اختبار -ألف
 

 للمؤشةةر؛ "I"ن الحاجز قدرة أو الختم قوة فئاتل أنواع المقاييس رالرة لتوحيد الدولية منكمةلل 17712 معيار حددي
"S" و ؛لل مان"H" الكسر لمنع ومتينة قوية عالية األمانواألختام  ال مان أختام تكون أن يجبو. العالي لألمن 

 مواد من األختام تصةةةنع أن يجبو. لخإ الكيميائيل والتغير الجويةل الكروف بسةةةبب المبكر والتدهور العر ةةةي
 الدولية منكمةلل 17712 معيار في مو ةةةةةح هو كما صةةةةةنف لكل المناسةةةةةبة ةالمعايير الفيزيائي تسةةةةةتوفيو محددة
 .المقاييس لتوحيد

 

 أن يجبو. الختم تصنيف صحة من للتحقق مستقلة رالث طرف ختبارا مختبرات استخدام الموردين عل  يجبو
 واللجنة الكهربائية التقنية الدوليةالمقاييس  لتوحيد الدولية منكمةلل 17025 لمعيار وفقاً  معتمدة المختبرات تكون

 منكمةلل 17712 بالمعيةار خاصةةةةةةةةة اختبةارات إلجراء( والمعةايرة الفحص مختبرات لكفةاءة العةامة المتطلبةات)
 .المقاييس لتوحيد الدولية

 

 الختم أنواع المواد

 األمان عاليةختم  االقتحام تأخير بقصد معدني سلك أو المعدن مرل مواد

 ختم أمني تبإلزال خفيفة أدوات وتتطلب عند االقتحام محدودة مقاومة توفر مواد

 ختم دليلي بسيطة قص أداة باستخدام أو باليد بسهولة كسرها يمكن مواد

 (والتعاريف المصطلحات. 3)الفقرة  ISO/PAS 17712المعيار الدولي ن المصدر
 
 باألمن للشركة المصنعة ةالمتعلق العمليات التجارية تدقيق -اءب

 

 المرفق يحددو. الجودة عالي األمني الختم فعالية ت ةةةةةةعف أن باألمن المتعلقة غير السةةةةةةليمة للممارسةةةةةةات يمكن
 مخاطر تقييم مرل مطلوبةل ممارسةةةةةةة عشةةةةةةرين من أكرر المقاييس لتوحيد الدولية منكمةلل 17025 لمعيار "ألف"
 المرفق مع الموردين توافق يكون أن أي ةةاً  يجبو. والتخزين اإلنتاج مناطق إل  الوصةةول في والتحكم المرافق

 .المقاييس لتوحيد الدولية منكمةال لمعايير االمترال لمراجعة هيئة تصديق مستقلة معتمدة خالل منمربت  لف"أ"
 
 تسلسل العهدة طول عل المترتبة  المسؤوليات -3
 

. حاوياتال في الب ةائع شةحنة حياة دورة طوال تنطبق التي العهدة سةلسةلة طول عل  ومبادع مسةؤوليات تترتب
نقطة  في لالراحة أرناء سةةةواء لعندما يعهد إليب بالشةةةحن أمنية مسةةةؤوليات حاوية تبحوز في طرف كل يتحملإذ 

 معايير إطار ويشير لالعهدة سلسلة من يتجزأ ال جزء هي األمنية األختامو. نقاط العبور بين التنقل أرناء أو عبور
 .التالي النحو عل  التوريدل سلسلة في طرف كل مسؤولياتإل  العالمية  التجارة وتيسير تأمين

 
 المرسلقالشاحن مسؤوليات -ألف

 
 الكاملو الدقيق الوصةف وعن آمن بشةكل الحاوية شةحن الب ةاعة في عن مسةؤوالً  المرسلقالشةاحن يكون -

 .للشحنة

 وإعداد الشةةحن عملية من االنتهاء فورعل  الشةةحنة  األمان ختم و ةةع عن أي ةةاً  مسةةؤوالً  الشةةاحن يكون -
 .الختم رقم ذلك في بما للنقل الشحنة الشحن مستندات
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 العهدة في تغيير كل عند المستلم الطرف مسؤوليات -باء
 
 .العهدة في تغيير كل بالب ائع عند محملةال حاويةلل األمان ختم بتفتيل المستلم الطرف يقوم أن يجب -

ً  الختم فحص يتطلب -  مسةةتندات الشةحنل مع الختم هوية رقم ومقارنة تالعبل عن أي شةةبهة اً بصةةري تفتيشةةا
 إجراء الحاالت بعض في يتعذرذلكل  ومع) .المخصةةصةةة لذلك المسةةتندات في مالحكات الفحص تدوينو

 بع ةةةةةها مقابل األبواب وو ةةةةةعت العربة في الحاويات شةةةةةحنت حال في مرالً  الملصةةةةةقةل الختوم تفتيل
 (.البعض

 الشةحنل لرقم مسةةتندات مغاير الهوية رقمأن  شةةوهد أو التالعب عالمات لوحكت أو مفقوداً  الختم كان إذا -
 .اإلجراءات منالعديد  اتخاذ عندئذ يلزم

بخصةةةةوص هذا التناقض والشةةةةاحن  الحاوية المسةةةةؤول عن الطرف يُطلع أن المسةةةةتلم الطرف عل  يتعين -
 .الموجود

ن أن المستلم الطرف عل  يتعين -  .الشحن مستندات في التناقض الموجود يدو 

 .الوطنية للتشريعات وفقا القانون إنفاذ وكاالت أو الجمارك إخطار المستلم الطرف عل  يجب -

 لالمالحكات يدونو الحاوية عل  أمنياً  ختماً  ي ةةع أن المسةةتلم الطرف عل  يجب التناق ةةاتل حلتُ  حالما -
 .الصلة ذات الشحن مستندات جميع في الجديدل الختم رقم ذلك في بما
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 المعنيي  المصلحة أصحاب
 
 المتحدة األمم أ (
 

 العالمي البريدي االتحاد
 

 منكمة أقدم راني برنل السةةويسةةرية العاصةةمة ومقره ل1874 عام في أنشةةئ الذي العالميل البريدي االتحاد يعتبر
 .البريدية لمسائلفي ا المتخصصة المتحدة األمم وكالة هيو. العالم في دولية

 
 في األطراف الناشطة بين للتعاون الرئيسي المنتدى لبلد 192 ةع وي خالل من العالميل البريدي االتحاد عد  يُو

 .الحديرة والخدمات المنتجات من حقيقية عالمية شبكة  مان عل  يساعدو. البريدي القطاع
 

ً اسةةةتشةةةاري اً دور المنكمة وتؤدي  ت ةةةعو. الحاجة عند التقنية المسةةةاعدة توفركما  واالتصةةةالل الوسةةةاطةتقوم بو ا
 المالية والخدمات والطرود البريد حجم في النمو لتحفيز توصةةةةةةةةيات قدمتو الدولي البريد تبادل قواعدالمنكمة 
 .لعمالءا خدمة جودة وتحسين

 
 باإل افة( والمالية واإللكترونية المادية) البريدية للشبكة الرالرة األبعاد عل  البريدية الدوحة استراتيجية شددتو

 كانو. العالم أنحاء جميع في البريدية الخدمات لتعزيز رئيسةةةةةية كمحاور والتنمية والحوكمة الترابط عالقات إل 
 مترابطة بشكل شبكات عبر البريدي القطاع تعزيز إل  تهدف برامج خالل من أن تتحقق ستراتيجيةاال هدافلأل

 .السوق لتغييرات فعالية أكرر بشكل واالستجابة وابتكارل خدماتل وجودة أف ل
 

 السةةةككالبريد ب مشةةةروعب ذات الصةةةلة العالمي البريدي لالتحاد الدولية الصةةةكوكاألطر التنكيمية وو المعاهدات
 نالحديدية

 ؛ونكام االتفاقية العالمية البريدية االتفاقية -

 السككالبريد ب مشروع في نشط بدور يقومون الذين اآلخرين المصلحة أصحاب معُموقعة  تفاهم مذكرات -
 .الحديدية

 
 األخرى الدولية المنكمات أو الدولية الحكومية المنكمات ب(

 
 العالمية الجمارك منكمة

 
 مستقلة دولية حكومية هيئة هيو الجمركي"ل التعاون مجلسباسم " 1952 عام العالمية الجمارك منكمة تأسست
 .وكفاءتهاالجمركية  اإلدارات فعالية تعزيز مهمتها

 
 معالجة عل  جماعي بشكل تعمل العالم أنحاء جميع في جمارك إدارة 182 العالمية الجمارك منكمةواليوم ت م 

 هي العالمية الجمارك منكمة ف ن الجمركيةل للخبرة العالمي المركز بصةةةفتهاو. العالمية التجارة من٪ 98 حوالي
 مجتمع اسةةةةةم نفسةةةةةها عل  تطلق أن ويمكنها الجمركية الشةةةةةؤون في بالكفاءة تتمتع التي الوحيدة الدولية المنكمة
 .الدولي الجمارك

 
 ألع ةةةةةةةةائها للجمارك العالمية المنكمة تقدم الوطنيينل الجمارك مندوبي بين الخبرات وتبادل للحوار كمنبرو

 المقدمة والتدريب التقنية المسةةاعدة خدمات إل  باإل ةةافة الدوليةل الصةةكوك من وغيرها االتفاقيات من مجموعة
 القدرات وبناء لتحديث مساعيهم في أع ائها بنشاط األمانة تدعمو. بمشاركتها أو العامة األمانة من مباشرة إما

 .الوطنية الجمارك إدارات داخل

Annexe 12 
 12الملحق 
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ف نب  المشةةةةةةةةروعةل الدولية التجارة نمو زيحفت في العالمية الجمارك منكمة تلعبب الذي الحيوي الدور جانب وإل 
 ً  الجمارك منكمة تتبناه الذي الشةةةةراكة نهجإن . االحتيالية األنشةةةةطة لمكافحة تبذلها التي الجهودب يُشةةةةهد لها دوليا

 خالل من العالمية الجمارك منكمة إن. وشةةةةةةركائها الجمارك إدارات بين الجسةةةةةةور بناء مفاتيح أحد هو العالمية
 واالجتماعية االقتصةةادية للرفاهية مباشةةرة بصةةفة سكر  تُ لَ  لوُمتوقعة وشةةفافة نزيهة جمركية بيئة لكهور الترويج

 .ألع ائها
 

 العالمية الجمارك منكمة مهمة ف ن اإلرهابيل للنشاط الدائم والتهديد االستقرار بعدم تتسم دولية بيئة في وأخيراًل
 .الكامل معناها حملتَ ل الدوليةل التجارة وتسهيل وتأمين الوطنيةل واألرا ي المجتمع حماية وهي تعزز

 
 السةةككالبريد ب مشةةةروعالصةةةلة ب ذات لمنكمة الجمارك العالمية الدولية الصةةةكوكاألطر التنكيمية وو المعاهدات
 نالحديدية

 المنقحة. كيوتو اتفاقية -

 لمنكمة الجمارك العالمية. العالمية التجارة وتيسير تأمين معايير إطار -

 .(ملزم غير) العالمية الجمارك منكمةل عبورلل التوجيهية المبادع -

 .(ملزم غير) العالمية الجمارك منكمةل الجمارك مخاطر إدارة موجز -

 .(الملزمة غير) الجمركية الشحنات عن الفوري لدفراج توجيهية مبادع -

 .العالمي البريدي االتحاد مع موقعة تفاهم مذكرة -
 

 المفو ية األوروبية
 

 .ت اف وكائف المفو ية األوروبية هنا
 

 الحديدية بالسكك الدولي للنقل الدولية الحكومية المنكمة
 

 النقل حركة وتسةةةةهيل وتحسةةةةين تعزيز في الحديدية بالسةةةةكك الدولي للنقل الدولية الحكومية المنكمة مهمة تتمرل
 بالوسةةةةةةةائل دولة 50 معدده البالغ األع ةةةةةةةاء الدول تزويد تعمل المنكمة عل و. الحديدية السةةةةةةةكك عبر الدولي
 الدول وربط أرا ةةةةةةةةيهال عل  الحركة هذه وتطوير الحديديةل بالسةةةةةةةةكك الدولي النقل حركة لتسةةةةةةةةهيل القانونية
 .الحديدية السكك األخرى بشبكات األع اء

 
الصةةةةالحية التقنية ن رئيسةةةةية مجاالت رالرةفي  الحديدية بالسةةةةكك الدولي للنقل الدولية الحكومية المنكمة وتنشةةةةط

 موحدة قانونية أنكمة بتطويرالمنكمة  تقومو. الحديدية السةةةةةةةةكك عقود وقانون الخطرة والب ةةةةةةةةائع للعمل تبادليا
 قواعد التحتية؛ البنية أو العربات اسةةةةةتخدام عقد مرل النقلل عقدل الخدمات المكملة ؛والب ةةةةةائع الركاب نقل لعقود
 .المعدات الدارجة عل  خطوط السكك الحديدية عل  للموافقة الفنية واألحكام واإلجراءات الخطرة؛ الب ائع نقل

 
تسةتند  الذي األسةاسةياالتفاقية  نص يه COTIF واالتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي عبر السةكك الحديدية "كوتيف"

 وأهدافها المنكمة ةهذا النص سةةةةةةةير إدار وينكم. الحديدية بالسةةةةةةةكك الدولي للنقل الدولية الحكومية المنكمة إليب
 .تذييالت سبعة وت م. عام بشكل وأنشطتها األع اء الدول مع وعالقاتها ومعالمها

 
 نالحديدية السككبالبريد  بمشروع ساسيةاأل صلةال ذات التالية "كوتيف" تذييالت

 أي في العقد نطبقوي. الحديدية بالسةةةةةكك للب ةةةةةائع الدولي النقل بعقد المتعلقة الموحدة القواعد - "باء" التذييل -
 األع ةةاء الدول من مختلفتين دولتين في يقعان للتسةةليم المحدد والمكان الب ةةائع تسةةل م مكان فيها يكون حالة
 .الناقل بمسؤولية المتعلقة القواعد ويحدد( والناقل المرسل) النقل عقد أطراف بين العالقة ويحكم. المنكمة في



-75- 
 

 هذه الالئحة نطبقوت. الحديدية بالسةةةةةةكك الخطرة للب ةةةةةةائع الدولي بالنقل المتعلقة الالئحة - "جيم" التذييل -
 في األع ةةةةةةةةاء الةدول داخةل الوطنيةة الحركةة عل  لEC/2008/68 التوجيةب خالل منالةدولي  النقةل عل 

ق الالئحة المتعلقة بالنقل الدولي للب ةةةائع بالسةةةكك الحديدية مع قانون نقل المواد . األوروبي االتحاد وتُنسةةة 
الخطرة واالتفةاق األوروبي المتعلق بةالنقةل الةدولي للب ةةةةةةةةائع الخطرة بةالمجةاري المةائيةة الةداخليةل وهم 

دولي للب ةةةةةةةةائع الخطرة برا وعبر المجةاري المةائيةة الةداخليةل االتفةاقةان األوروبيةان المتعلقةان بةالنقةل الة
ونشرتهما لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا. وتسمح هذه األنكمة المنسقة بتغيير وسيلة النقل البرية 
بسةةةالسةةةة عند نقل الب ةةةائع الخطرة. وكجزء من تنسةةةيق الالئحة المتعلقة بالنقل الدولي للب ةةةائع بالسةةكك 

وأنكمة الب ةةةةائع الخطرة المعمول بها في البلدان األع ةةةةاء في المنكمة الحكومية الدولية للنقل الحديدية 
اتفاق النقل الدولي للب ةائع بالسةكك الحديدية(ل تنقل كذلك التعديالت  -2الدولي بالسةكك الحديدية )الملحق 

اتفاق النقل  -2إل  الملحق  ديةالحدي بالسةةكك الخطرة للب ةةائع الدولي بالنقل المتعلقة الالئحةالطارئة عل  
 الدولي للب ائع بالسكك الحديدية.

 
 الحديدية السكك تعاون منكمة

 
 تعمل دولية منكمة هي بولندال وارسةةول في ومقرها 1956 عام في أنشةةئت التي الحديديةل السةةكك تعاون منكمة
 .1969 لعام فيينا التفاقية وفقاً 

 
 نهي الحديدية السكك تعاون لمنكمة الرئيسية األنشطة

 وآسيا؛ أوروبا بين المشترك النقل ذلك في بما الدوليل الحديدية بالسكك النقل وتحسين تطوير -

 الحديدية؛ بالسكك الدولي الربط لتطوير المنسقة النقل واستراتيجية سياسة صياغة -

 الحديدية؛ الدولي بالسكك النقل لقانون المكونة المستندات تحسين -

  الحديدية؛ لسككباوالركاب  الب ائع لنقل الدولية التعريفات تحسين -

 والبيئية؛ والمالية والتقنية التشغيلية المسائل في التعاون -

 األخرى؛ النقل بوسائل يتعلق فيما الحديدية بالسكك للنقل التنافسية القدرة لتحسين تدابير و ع -

 .الحديدية بالسكك النقل ق ايا مع تتعامل التي الدولية المنكمات مع التعاون -
 

دت  البنية ومديري الحديدية السةةةةةكك لشةةةةةركات العامين والمديرين النقل وزراء الحديدية بين السةةةةةكك تعاون منكمة وحي
 .االقتصادية الكيانات مستوى وعل  الدولي الحكومي المستوى عل  منتدى وتقيم وأوروبال آسيا في بلد 28 من التحتية

 
 أوروبا من لبلد 28 في الحديدية السةةكك الحديدية خطوط السةةكك تعاون منكمة تغطي الجغرافيل النطاق حيث من

 السةكك خطوط تغطيو. الفارسةةي الخليج إل  القطبية الدائرة ومن الهادعل للمحيط اآلسةةيوي السةةاحل إل  الوسةةط 
ً  الب ائع من طن اتمليار 5 ونحو راكب مليارات 4 تنقل والتي كمل 286 000 ما مجموعب الحديدية  .سنويا

 
 يتخذ لذياالحديدية  السةكك تعاون منكمةهي مؤتمر وزراء الحديدية  السةكك تعاون منكمةل العليا اإلدارية الهيئة

 مع الحديديةل السةةةكك تعاون منكمة أنشةةةطة ب دارة المتعلقة الق ةةةايا شةةةت  في الحكومي المسةةةتوى عل  قرارات
 -الحديدية  السةةةةةكك تعاون منكمةل ين للنقل بالسةةةةةكك الحديديةالعام المديرين مؤتمر مقترحات االعتبار في األخذ
 العمل( نومفو  ونممرل) العامين المديرين مؤتمر ينكمو. الحديدية السكك شركات مستوى عل  اإلدارية الهيئة
 السكك اختصاص التي تقع  منالحديدية  السكك تعاون منكمة بأنشطة المتعلقة الق ايا بشأن القرارات ويتخذ

النكام  الوديع التي تتول  مهمة منكمةللل التنفيذية الهيئة الحديدية هي السةةةةةةةةكك تعاون منكمة لجنةو. الحديدية
 تعاون منكمة سةةياق في المبرمة الدولية والعقود االتفاقات عن ف ةةال الحديديةل السةةكك تعاون منكمةل األسةةاسةةي
 واجتماعات الوزاري المؤتمر دورات الحديدية بين السةكك تعاون منكمة أنشةطة تنفيذ  ةمنتو. الحديدية السةكك
 .العامين المديرين مؤتمر
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 نالتالية العمل هيئات الحديدية من السكك تعاون منكمة لجنة تتكون

 ؛التنمية استراتيجيةو النقل سياسة بشأنالحديدية  السكك تعاون منكمة لجنة -

 ؛النقل قانونلالحديدية  السكك تعاون منكمة لجنة -

 لنقل الب ائع؛الحديدية  السكك تعاون منكمةلجنة  -

 ؛الركاب الحديدية لنقل السكك تعاون منكمة لجنة -

 الحديدية؛ السكك عل  الدارجة لمعداتوا التحتية الحديدية للبنية السكك تعاون منكمة لجنة -

  والمعلوماتية؛ بالترميز الحديدية المعني السكك تعاونلمنكمة  الدائم العمل فريق -

 .والتسوية المالية بالق ايا الحديدية المعني السكك تعاونلمنكمة  الدائم العمل فريق -
 
 الق ةةةايا من مجموعة تنكيمليتول   مسةةةتقر دولي قانوني إطار أنشةةةئ الحديديةل السةةةكك تعاونمنكمة  إطار في

 .المشتركة النقل عمليات ف الً عن الحديديةل السكك طريق عن والب ائع الركاب بنقل المتعلقة
 

 نكالتالي الحديدية بالسككالبريد  نقل بمشروع الحديدية المتعلقة السكك تعاونمنكمة  وأنكمة الدولية االتفاقات

 نالمرفقات مع( 1951 لعام) الحديدية بالسكك للب ائع الدولي النقل اتفاق -

 الب ائع؛ نقل قواعد - 1 الملحق 

 الخطرة؛ الب ائع نقل قواعد - 2 الملحق 

 وتأمينها؛ الشحنات موقع لتحديد التقنية الشروط - 3 الملحق 

 نقل؛ كوسيلة الناقل تخص ال قاطرة نقل قواعد - 4 الملحق 

 المعلومات؛ دليل - 5 الملحق 

 سند النقل لعقد  دليل - 6 الملحقCIM/SMGS؛ 

 ؛(1951 الحديدية )لعام السككب ركابلل الدولي لنقلا بشأن اتفاق -

 (.1997 لعام) وآسيا أوروبا بين للربط المشترك للنقل التشغيلية والجوانب التنكيمية الجوانب بشأن اتفاق -
 

 نالدولة مستوى عل  المعتمدة المعيارية الورائق

 عقد إبرام عند الحديدية السةةةةةكك بين وكذلك الحديديةل والسةةةةةكة العميلقالراكب بين القانونية العالقة تحديد -
 التنفيذ؛ودخولب حيز  النقل

 .المشترك للنقل التقنية الوسائل واستخدام التحتية للبنية األساسية والمتطلبات النقل تكنولوجيا تنكيم -
 

 مطبقة لالحديدية السةةةةكك تعاونمنكمة  إطار في لأخرى دولية ومسةةةةتندات معاهدات توجد ذلكل إل  باإل ةةةةافة
 ناالقتصادية الكيانات مستوى عل 

 الركاب؛ تعرفة بشأن الدولي االتفاق -

 الب ائع؛ لنقل فردنالم العبور تعرفة بشأن اتفاق -

 الب ائع؛ الحديدية لنقل بالسكك للعبور الدولية التعريفة بشأن االتفاق -

 الدولي؛ النقل في الشحن قاطرات استخدام قواعد بشأن االتفاق -

 الدولي؛ النقل في الركاب قاطرات استخدام قواعد بشأن االتفاق -



-77- 
 

 والمسافرين؛ للب ائع الدولي النقل في الدفع قواعد بشأن االتفاق -

 الجمارك لمنكمة وترميزها السةةلع لوصةةف المنسةةق النكام أسةةاس عل  الشةةحنات تسةةمية مواءمة  ةةعتوُ  -
 التحادلالحديدية  المعتمد في السةةةةةكك الحديديةل للسةةةةةكك الدولي لالتحاد سةةةةةلعلل سةةةةةقتالم والنكام العالمية

 .األوروبي
 
( األساسي) االسمي المستوى الحديدية السكك مستوى عل المعتمدة  أعاله المذكورة المستنداتو االتفاقات تحددو

 الحديدية السةةكك بين والمالية االقتصةةادية والعالقات القاطراتل واسةةتخدام وتشةةغيل النقلل وتكنولوجيا للتعريفةل
 .الدولي النقل في الشحنات وترميز لوصف موحد نكام اعتمادو للنقلل

 
 النقل في الحاويات قطاراتعبور  وتنكيم تخطيط في واسةةةعة عملية خبرة الحديدية السةةةكك تعاونمنكمة  وتملك
 .األوروبية البلدان إل  الشعبية الصينجمهورية  من ذلك في بما الدوليل

 
 بالسكك النقل مجال في والشراكة التعاون عالقات توسيع بهدف اأنشطته الحديدية السكك تعاونمنكمة  مارسوت

 والمنكمات الحديدية السةةةكك وشةةةركات المهتمةل الدول جميع مع تتعاونإذ  التنافسةةةية؛ القدرة وتحسةةةين الحديدية
 .الدولية

 
 نمع تعاون ومذكرات اتفاقات الحديدية السكك تعاونمنكمة  توقع

 الهادع؛ والمحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة -

 االقتصادي؛ التعاون منكمة -

 العالمية؛ الجمارك منكمة -

 بالسكك؛ الدولي للنقل الدولية الحكومية المنكمة -

 اآلسيوية؛ األوروبية االقتصادية اللجنة -

 والنقل؛ للتنقل األوروبية للمفو ية العامة اإلدارة -

 الحديدية؛ للسكك األوروبي االتحاد وكالة -

 الحديدية؛ بالسكك للنقل الدولية اللجنة -

 الحديدية؛ للسكك الدولي االتحاد -

 ؛المجلس الدولي المعني بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسيا -

 .الشحن وكالء لجمعيات الدولي االتحاد -
 

 الحديدية بالسكك للنقل الدولية اللجنة
 

 تقدم التي النقل وشةركة الحديدية للسةكك شةركة 216 من أكرر ت ةم جمعية الحديدية بالسةكك للنقل الدولية اللجنة
 بذاتها ع واً  منكمة 136 الحديدية بالسكك للنقل الدولية اللجنة ت مو. الدولية الشحن أوقو الركاب نقل خدمات

 الدولية أع ةةةاء اللجنة في منتسةةةبين أع ةةةاءمنكمات  كونها خالل من مباشةةةر غير بشةةةكل مرتبطة منكمة 80و
 في ومقرها السويسري القانون بموجب جمعية هي الحديدية بالسكك للنقل الدولية اللجنةو .الحديدية بالسكك للنقل
 الحديدية بالسةةةةةكك النقل قانون تنفيذ في الحديدية السةةةةةكك الحديدية بالسةةةةةكك للنقل الدولية اللجنة تسةةةةةاعدو. برن

 القانونية المنشةةةةةةةةورات وحفك بصةةةةةةةةياغة الحديدية بالسةةةةةةةةكك للنقل الدولية اللجنة تقوم ذلكل ولتحقيق. الدولي
 والناقلين العمالء بين التعاقدية العالقة إذ توحد الحديدية؛ السةةكك بواسةةطة الدولية للحركة النموذجية والمسةةتندات

 .الحديدية السككب الناقلين مصلحة تمرلو التحتية؛ البنية ومديري
 



-78- 
 

 اللجنةوقد ا طلعت . باستمرار األوروبي االتحاد وتشريع نصوص اتفاقية "كوتيف" الحديدية تنفيذ السككعل   ويتعين
 يشملو. عديدة لسنوات الحديدية السكك مجتمع عن نيابةنصةوص "كوتيف"  تنفيذ مهمةب الحديدية بالسكك للنقل الدولية
 العالقات من عدد وتوحيد عالميال بها المعترف (البطاقات ومسةةةةةةتندات النقل) للنقل نموذجية مسةةةةةةتندات إنشةةةةةةاء التنفيذ

 والنكم العامة الشروطاألحكام و طريق عن وأصحاب القاطرات التحتية البنية ومديري لوالناقلين العمالءل بين القانونية
 .وبساطة بسرعة الحديدية السكك شراكات بين واأل رار الخسائر عن المطالبات تكاليف لتخصيص

 

شةةةركات النقل  ان ةةةمام عل  الحديدية بالسةةةكك للنقل الدولية اللجنة تراهن لالتكاليف هذهسةةةليم ل تقاسةةةم أجل منو
  م   في الحديدية بالسكك للنقل الدولية اللجنة اآلنل حت  لنجحتو. بصفتهم أع اء الرابطةإل   سككبال الدولي
كان من الممكن تجنب  للذلك ونتيجة بشةةةكل كبير. الدولية الحركة الناشةةةطة في الشةةةركاتل من العكم  األغلبية
(. النشةر لحقوق ةالدولي البطاقات تصةميم يخ ةع) الحديدية بالسةكك للنقل الدولية اللجنة مسةتند اسةتخدام ترخيص
 معقد. ترخيص نكام تجنب الشركات من ع وية وستُمكن

 

 المجلس الدولي المعني بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسيا
 

 مسجلة لمفتوحة باب الع وية تجارية غير نقل رابطة هوالمجلس الدولي المعني بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسيا 
نقل  في نوالرئيسي نوالمشاركوق ع ) 1997 شباطقفبراير 21 بتاريخ سويسرابرن في  لكانتون الرئيسي السجل في

 23 فيالمجلس الدولي المعني بتنسةةةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةةةيا  تأسةةةةةيس إعالن عل  آسةةةةةيوي-األورو الشةةةةةحن
 (.موسكو في 1993 الراني تشرينقنوفمبر

 

ً  لالمجلس الدولي المعني بتنسةيق النقل عبر أوروبا وآسةيا  ةموي  في بما لبلداً  23 من ع ةوا 95 من أكرر لحاليا
 ؛الكبرى الشةةةةةحن شةةةةةركاتو المسةةةةةتقلة؛ الدول رابطة ودول وآسةةةةةيا أوروبا في الحديدية السةةةةةككشةةةةةركات  ذلك

 والبلديات؛ واإلدارات الدولة وهيئات ؛والتفريغ الشةةةةةةحن وشةةةةةةركات والموانئ الشةةةةةةحن؛ ووكالء والمسةةةةةةترمرين
 .اإلعالم ووسائل األمن خدماتو ؛والتسويق االتصاالتالتكنولوجيا والتأمينات و شركاتو
 

 للمجلس الدولي المعني بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسياالمهمات واألهداف األساسية 
 

المسةتوى الدولي في تطوير التعاون ي ةطلع المجلس الدولي المعني بتنسةيق النقل عبر أوروبا وآسةيا بدور عل  
والتفاعل بين شركات السكك الحديدية والشحن والتفريغ والتشغيل والنقل والخدمات اللوجستية والموانئل بتعزيز 
تبادل المعلومات بفعالية بين هذه الكيانات وتشةةةةةةجيع تطوير منتجات تنافسةةةةةةية في مجال النقل متعدد الوسةةةةةةائل. 

لتطوير المسةةتقبلي لخطوط أوروبية وآسةةيوية وإدماجها في لمسةةائل االسةةتراتيجية لوتركز أنشةةطة المجلس عل  ا
 نكام ممرات النقل الدولي.

 

َزة في إطار المجلس بهدف تحقيق إمكانيات مسةارات العبور األوروبية األسةيويةل وتعزيز  وتبذل مجهودات مرك 
 جارية جديدة مع أصحاب الشحن.قواعد الشحن اإل افية للنقل األوروبي اآلسيويل وإقامة عالقات ت

 

ويعمل المجلس عل  نحو وريق مع المنكمات الدولية من قبيل لجنة األمم المتحدة االقتصةةةةةةةةادية ألوروبا واللجنة 
االقتصةةةةادية واالجتماعية آلسةةةةيا والمحيط الهادع واالتحاد البريدي العالمي ومنكمة الجمارك العالمية والمنكمة 

 وكالء لجمعيات الدولي االتحاددولي بالسةكك الحديدية ومنكمة تعاون السةكك الحديدية والحكومية الدولية للنقل ال
واالتحاد الدولي للسكك الحديديةل لتنمية السكك الحديدية األوروبية اآلسيوية والنقل المتعدد األنساقل من  الشحن

 ات المذكورة أعاله.خالل مذكرات مشتركة. واللجنة ع و في اللجان واألجهزة العاملة لجميع المنكم
 

ويعمل تعزيز التصةنيع واالبتكار الشةاملين والمستدامين عل  و ةع بنية تحتية عالية الجودة وموروقة ومسةتدامةل بما 
في ذلك البنية التحتية اإلقليمية والعابرة للحدودل دعما للتنمية االقتصةةةةةةةادية ورفاه السةةةةةةةكانل مع التركيز تحديداً عل  

قولة وعادلة للجميع. ولذال يسةةةةاعد المجلس عل  تحديد وتلخيص ونشةةةةر الممارسةةةات  ةةةةمان الوصةةةةول بأسةةةةعار مع
الف ةةةةل  التي تعزز النقل وتزيد األحجام وتقيم خطوط دولية موروقة ومسةةةتدامة بين أوروبا وآسةةةةيا )بما في ذلك تلك 

 ليات عبور الحدود.التي تربط االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية واالقتصادات غير الساحلية(ل وتيسير عم
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 إطار في لالفيدرالية المعنية السةةةةةلطاتمع  بالتعاون 1997 عام الروسةةةةةي في االتحاد في النقل وزارة و ةةةةةعت
 العابر النقل لدعم الدولة سةةةةةياسةةةةةة مفهوم" المجلس الدولي المعني بتنسةةةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةةةيال أنشةةةةةطة
 .الروسي االتحاد عليب حكومة وافقت وصادقت والذي ل"لسيبيريا

 

 وتُجرى األنشطة التطبيقية للمجلس الدولي المعني بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسيا في إطار أفرقة العمل التاليةن

 فريق العمل العالمي المشترك بين الشرق والغربن  -أوالً 

 الصين-أوروبا-فريق العمل الصين -1

 فريق العمل المعني بنقل الحاويات -2

 ً  جنوب-العمل الخاص بممرات البريد الدولية شمالفريق  -رانيا

 فريق العمل المعني بتعدد األنساق -رالراً 

 فريق العمل المعني بتنمية تكنولوجيا المعلومات -رابعاً 

فريق المجلس الدولي المعني بتنسةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةيا المشةةةترك المصةةةغر وفرقة خبراء  -1
لالتحاد األوروبي الخاص بتبادل البيانات الداخلية بين المسةةةةةةةترمرين تكنولوجيا المعلومات التابعة 

 البريديين والسككيين في عملية النقل

 ً  فريق العمل المعني بتوحيد قانون النقل الدولي -خامسا
 
 نقاط قدرات من تزيد متقدمة تقنيات إدخال في المجلس الدولي المعني بتنسةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةيا سةةةاهمو

 .الدولي الشحن وحجم الحدودية العبور
 
 السةةةةةةكك تعاون منكمةكل من  جهود في المجلس الدولي المعني بتنسةةةةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةةةةيا شةةةةةةاركوي

 لالتابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا الداخلي النقل لجنةو الحديديةل للسكك الدولي االتحادو الحديديةل
 المتحدة األمم لجنةو اآلسةةيويةل األوروبيةللمنطقة  االقتصةةادية والجماعة الحديديةل بالسةةكك للنقل الدولية اللجنةو

 منكمةو الحديديةل بالسةةةةكك الدولي للنقل الدولية الحكومية المنكمةو والمحيطل آلسةةةةيا واالجتماعية االقتصةةةةادية
 من الحد هدفب النقل قانون وتوحيد جديدة تكنولوجية أنكمة إلنشاء لالعالمي البريدي االتحادل والعالمية الجمارك
 .وأوروبا آسيا بين الب ائع نقل أمام الحواجز

 
 ذات لمجلس الدولي المعني بتنسةةةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةةةيال التنكيميةوالصةةةةةكوك  واألطر تفاقاتفيما يلي اال

 نالحديدية السككالبريد ب بمشروع صلةال

 الحديدية والمجلس الدولي المعني بتنسةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةيا السةةكك تعاون منكمة بين تعاون اتفاق -
 .سويسرا غالنل سانت كانتون في 2007 الراني تشرينقنوفمبر 2 في الموقع

والمجلس الدولي المعني بتنسةةةةةةيق النقل عبر أوروبا  الحديدية للسةةةةةةكك الدولي االتحاد بين تعاون مذكرات -
 .فرنسا باريسل في 2012 آذارقمارس 28و 2007 كانون األولقديسمبر 6 في الموقعة وآسيا

الحديدية والمجلس الدولي المعني بتنسةةيق النقل عبر أوروبا  بالسةةكك للنقل الدولية اللجنة بين تعاون مذكرة -
 .2011 أيارقمايو 10 في الموقعة وآسيا

الحديدية والمجلس الدولي المعني  بالسةةةةةكك للنقل الدولية واللجنة العالمي البريدي االتحاد بين تفاهم مذكرة -
 سويسرا برنل في 2016 آذارقمارس 18 في الموقعة بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسيا

 األوروبية االقتصةةةادية واللجنة المعني بتنسةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةياالمجلس الدولي  بين تفاهم مذكرة -
 .الروسي التحادا موسكول في 2017 كانون الرانيقيناير 18 في الموقعة اآلسيوية

ل الموقعة FERRMEDمذكرة تفاهم بين المجلس الدولي المعني بتنسةةةيق النقل عبر أوروبا وآسةةةيا ورابطة  -
 في سوتشيل االتحاد الروسي. 2018أكتوبرقتشرين األول  4 في

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 جماعة الشركات األوروبية للسكك الحديدية والبنية التحتية

 
الحديدية والبنية التحتية هي رابطة السةةةكك الحديدية األوروبية الرائدة. وقد جماعة الشةةةركات األوروبية للسةةةكك 

شةةةةةركات السةةةةةكك الحديدية األوروبيةل  - ع ةةةةةواً  70وهي اآلن تجمع بين أكرر من  1988أسةةةةةسةةةةةت في عام 
وروابطها الوطنية وشةةةةةةةركات البنية التحتية. وتتكون الع ةةةةةةةوية من هيئات عريقة وملتحقين جدد والشةةةةةةةركات 

 ية والخاصة عل  حد السواء.العموم
 

٪ من أعمال الشةةحن عبر 84٪ من طول شةةبكة السةةكك الحديديةل وأكرر من 61ويمرل أع ةةاء الجماعة حوالي 
٪ من عمليات نقل المسةةةةةةةافرين عبر السةةةةةةةكك الحديدية في االتحاد األوروبي والرابطة 99السةةةةةةةكك الحديديةل و

 مام إل  االتحاد األوروبي.األوروبية للتجارة الحرة والبلدان المرشحة لالن 
 

ويوجد مقر الجماعة في بروكسةةةل وهي تمرل مصةةةالح أع ةةةائها في البرلمان األوروبي والمفو ةةةية األوروبية 
ومجلس الوزراء وكذلك أمام صةةةةةانعي سةةةةةياسةةةةةات آخرين وأصةةةةةحاب المصةةةةةلحة في مجال النقل. ويتمرل هدف 

المتاحة أمام السةكك الحديدية األوروبية وشةركات  الجماعة في المسةاهمة في بيئة تشةريعية تعزز فرص األعمال
 البنية التحتية للسكك الحديدية.

 
 االتحاد الدولي للسكك الحديدية

 
 ت اف هنا مقدمة لالتحاد الدولي للسكك الحديدية.
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 المختصرات مسرد
 

AEO مسترمر اقتصادي مرخص لب 

CCTT  بتنسيق النقل عبر أوروبا وآسياالمجلس الدولي المعني 

CDS نكام إقرارات جمركية 

CER جماعة شركات السكك الحديدية والبنية التحتية األوروبية 

CIM القواعد الموحدة المتعلقة بالتعاقد عل  النقل الدولي للب ائع بالسكك الحديدية 

CIT اللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية 

COTIF  المتعلق بالنقل الدولي بالسكك الحديديةاالتفاق 

DA قانون غير تشريعي 

DG Move المديرية العامة للتنقل والنقل التابعة للمفو ية األوروبية 

DOs مسترمرون معيينون 

EAD تبادل البيانات اإللكترونية المسبقة 

EC المفو ية األوروبية 

EDI التبادل اإللكتروني للبيانات 

EEC  االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيويةاللجنة 

EFTA الرابطة األوروبية للتجارة الحرة 

ENS اإلعالن الموجز للدخول 

ЕRА وكالة االتحاد األوروبي للسكك الحديدية 

ESCAP اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادع 

EU االتحاد األوروبي 

E2E من البداية إل  النهاية 

FCL حاوية ذات حمولة كاملة 

FIATA االتحاد الدولي لرابطات وكالء الشحن 

FoS إطار المعايير 

GPM النموذج البريدي العالمي 

GPS النكام العالمي لتحديد المواقع 

HNC مواءمة تسمية الشحنات 

HS النكام المنسق لتوصيف السلع وترميزها 

ICS2 R3  الواردات لالتحاد األوروبياإلصدار الرالث لنكام مراقبة 

IMPC مركز معالجة البريد الدولي 

ISO المنكمة الدولية لتوحيد المقاييس 

Annexe 13 
 13الملحق 
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IWPS تنفيذ استراتيجية إسطنبول البريدية العالمية 

MSMEs الشركات الصغيرة والمتوسطة 

NHM رمز السلع المنسق 

OE مركز تبادل 

OEC منكمة التعاون االقتصادي 

OSI  الربط بين النكم المفتوحةنموذج 

OSJD منكمة التعاون بين هيئات السكك الحديدية 

OTIF المنكمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية 

PLACI المعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحميل 

POA إيصال قبول 

POC مجلس االسترمار البريدي 

POD  التسليمدليل 

PreDICT علومات ما قبل المغادرة التي تستهدف الشحنات مPreDICT 

PTC مركز التكنولوجيا البريدي 

RFID التعرف بواسطة الترددات الراديوية 

RID الالئحة المتعلقة بالنقل الدولي للب ائع الخطرة بالسكك الحديدية 

RKC اتفاقية كيوتو المنقحة 

S.A.L.  واالسطحي المنقول جالبريد 

SDGs أهداف التنمية المستدامة 

SMGS اتفاق النقل الدولي للب ائع بالسكك الحديدية 

SMPS اتفاق بشأن النقل الدولي للركاب بالسكك الحديدية 

SSL القفل الذكي اآلمن 

UCC قانون الجمارك لالتحاد األوروبي 

UIC االتحاد الدولي للسكك الحديدية 

UNECE اللجنة االقتصادية ألوروبا 

UPU االتحاد البريدي العالمي 

WCO منكمة الجمارك العالمية 

 


