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 مةالمقد  -الً أوَّ 
 

ترك  يلبریداالتخلیص الجمركي دلیل  یعدُّ  تركة (دلیل)  ھذاالمش بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد أداة مش
  رة." من السھل تحدیثھ وفق الخبرات المكتسبة أو الظروف المتغیِّ احیّ  ا"مستند ویعتبرالبریدي العالمي 

 
در معلومات موّجھ إلى  فین بتخلیص البرید من الجمرك. موظفي وھذا الدلیل ھو مص ّ البرید والجمارك المكل

للعنصر الجمركي في جعل موّظفیھا یألفون األوجھ المختلفة ویكمن الھدف منھ بالنسبة إلى مؤسسات البرید في 
تیة البریدیة، باإلضافة إلى المعاییر والصكوك واألدوات المعتمدة في منظمة الجمارك العالمیة. السلسلة اللوج س

بة إلى أمّ  ؤولین عن تخلیص البرید من ، فالھدف من الدلیل ھو تعریف الموظّ اإلدارات الجمركیةا بالنس فین المس
بة لإلدارات الجمركیةرك (االجم ریعة في حجم العمل بالنس ة بزیادة س تبادل ) على العملیات البریدیة الخاص

 البرید على الصعید الدولي.
 

ا مقام قاعدة  تثمرین الویقوم ھذا الدلیل أیض عید الوطني بین المس تركة على الص ین في معیَّنحوار ونقاش مش
 منظمة الجمارك العالمیة.ل المنضمة واإلدارات الجمركیةالبلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي 

 
ال بین االتحاد البریدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمیةوافقت وقد  دار عام على  لجنة االتص من  2018إص

ترك بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي يلبریدالتخلیص الجمركي دلیل ا متاح ھو و. المش
م الفي  بكیین لكل منالجمارك الخاص بقس ومنظمة  )www.upu.int(االتحاد البریدي العالمي  على الموقعین الش

  .)www.wcoomd.org( الجمارك العالمیة
  
 

 ً  دور مؤسسات البرید والجمارك  -ثانیا
 
 على الصعید الوطني واإلدارات الجمركیةمؤسسات البرید  أ )
 

ائل  تندات المطبوعة والرزم (برید الرس ائل والمس ات البرید بدور مھّم فیما یخّص تبادل الرس س طلع مؤس تض
  العالم أجمع وتیسیر ھذه التبادالت.والطرود البریدیة والبرید العاجل الدولي) بین أفراد 

  
تثمرین ال تعملوینبغي أن  یر التخلیص الجمركي على ین معیَّناإلدارات الجمركیة بالتعاون الوثیق مع المس تیس

قة  تطبیقالبریدیة مع  للبعائث املة، بغیة المعاییر/اإلجراءات بطریقة منس لة اإلمدادات البریدیة الش لس تأمین س
 التشریعیة الھامة وأھدافھا.واالضطالع بمھامھا 

 
ة البرید ھیئةقد تكون و س و  . لكن، في االتحاد البریدي العالمي،غیر حكومیةأو  حكومیة مؤس یعیّن البلد العض

تثمر البریدي المعنّي بالبرید الدولي. واتفاقیة االتحاد وأنظمتھ ھي في الواقع معاھدات متعّددة األطراف بین  المس
 .الحكومات

 
  مؤسستا البرید والجمارك في كّل بلد من البلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي بالحكومة. ترتبطمن ثّم و
 

المؤسسة البریدیة واإلدارة  تتعاونومن مصلحة المؤسسة البریدیة واإلدارة الجمركیة والحكومة في كل بلد أن 
المسائل التشغیلیة الیومیة فحسب، بل یشمل أیضا وال ینطبق ھذا األمر على  ورة فعالة.فیما بینھا بصالجمركیة 

  التخطیط االستراتیجي وغیره من المبادرات.
 
  
 

http://www.upu.int(
http://www.wcoomd.org(
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 دور االتحاد البریدي العالمي ب)
 

تور االتحاد وإمھّمة االتحاد البری تتمثل تراتیجیة دي العالمي، وفق دس طنبولس  :) في2020 - 2017البریدیة ( إس
ّالة وسھلة المنال بغیة تیسیر االتصاالت بین سكان العالم منتحفیز التنمیة المستدامة للخدمات "   خالل: البریدیة الفع
ّف من شبكات موصولة ببعضھا؛  -  ضمان حّریة تداول البعائث البریدیة في إقلیم بریدي واحد مؤل
 اعتماد معاییر مشتركة وعادلة واستخدام التقنیاء؛تشجیع   -
 األطراف المعنیّة؛فاعل فیما بین ضمان التعاون والت  -
 تشجیع التعاون التقني الفعّال؛  -
 رة للزبائن."ضمان االستجابة لالحتیاجات المتغیّ   -
 
 االتحاد البریدي العالمي ومجلس االستثمار البریدي داخلتنظیم المسائل البریدیة   ‘1’
 

تثمار البریدي والمكتب الدوليمجلس اإلدارة ومجلس ا یعدُّ  ؤون الجمركیة. ب أكثرالمعنیّة أجھزةَ االتحاد  الس الش
وصف عام لدور كّل من ھذه األجھزة.  (www.upu.int/fr/lupu/lupu.html)ویرد في الموقع اإللكتروني لالتحاد 

تثمار  عید الحكومات، في حین یتطّرق مجلس االس ؤون الجمركیة على ص ویعنى عموما مجلس اإلدارة بالش
  فھو الھیئة الداعمة للمجلسین. التشغیلیة. أّما المكتب الدولية البریدي إلى ھذه المسائل من الناحی

 
 ُ اء في االتحاد البریدي العالمي ت تثمار البریدي من بلدان أعض ّف كّل من مجلس اإلدارة ومجلس االس نتخب ویتأل

لبریدي، مجلس االستثمار ا وتوّزع على لجان تتفّرع منھا أفرقة. ونظرا لطبیعة مھام مجلس اإلدارة بالمقارنة مع
ائل ذات الطابع الجمركي لمجلس اإلدارةأّي فریق تابع  ال یعنى ً  بالمس ، في حین تقوم بذلك بعض األفرقة تحدیدا
 .لمجلس االستثمار البریديالتابعة 

 
  ویظھر الرسم البیاني اآلتي البنیة الحالیة لمجلس االستثمار البریدي:

 
  ھیكل مجلس االستثمار البریدي

  
 

تثمار  1فریق الجمارك الذي یرفع تقاریره إلى اللجنة  إنَّ  لة اإلمدادات) ھو جھاز مجلس االس لس (تكامل س
تثمار البریدي األخرى تأثیر على  ائل الجمركیة. ولكن، قد یكون ألفرقة مجلس االس البریدي المعني بالمس

ًّشِ  ائل الجمركیة، كما أنھا تتعاون فیما بینھا في إطار المجلس. وقد أ م البیاني على یالمس فر في الرس ر باألص
 األفرقة التي قد تتفاعل فیما بینھا بصورة متكررة بخصوص المسائل الجمركیة.

http://www.upu.int/fr/lupu/lupu.html)
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 دور منظمة الجمارك العالمیة  ج)
  

ت منظمة الجمارك العالمیة  س ُّس نة التي أ م 1952س ھیئة حكومیة مجلس التعاون في مجال الجمارك ھي  باس
 .الجمارك وكفاءتھا إداراتبتحسین فعالیّة  تقضي مھّمتھامستقلة  دولیة

 
ھي من ثّم المنظمة الدولیة الوحیدة التي ٪98العالم تعالج جماعیا  في یةجمرك إدارة 182المنظمة الیوم  وتمثل

الحیات فی ّع بص الحیات جمیع أنواع ب ما یتعلقتتمت مل ھذه الص ؤون الجمركیة. وتش ، بما في ذلك الرواجالش
 األنشطة غیر المشروعة. أوجھ مختلفلتبیّن أنھ عرضة  الذي يالبرید الرواج

 
فتھا منتدى  وتتیح لخبرات بین المندوبین الجمركیین الوطنیین، مجموعة من االتفاقیات احوار وتبادل للالمنظمة، بص

ّر األمانة مباشرة أو بمشاركتھا. وتدعم األمانة  ھاوالصكوك الدولیة، باإلضافة إلى مساعدة تقنیة وخدمات تدریب توف
 .الوطنیة داخل إداراتھا الجمركیةھا زالرامیة إلى تحدیث القدرات وتعزیأعضاءھا دعما فعّاال في جھودھم 

 
ي الذي تؤدّیھ في تعزیز نمّو التجارة الدولیة  اس افة إلى الدور األس وتُعرف منظمة الجمارك العالمیة، باإلض

روعة، بالجھود التي تبذلھا لمكافحة  طة االحتیالالمش راكة التي  أنش ّكل منھجیّة الش احة الدولیة. وتش على الس
وشركائھا. ومن خالل الحّث على  یةركإلدارات الجماالمنظمة أحد العوامل الرئیسیة إلقامة عالقات بین تؤثرھا 

ّافة وقابلة لالتشكیل بیئ ستشراف، تساھم منظمة الجمارك العالمیة مباشرة في رفاه أعضائھا ة جمركیة نزیھة وشف
  على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي.

  
بحت بیئة دولیة وفي ظّل وعالوة على ذلك،  تقرار مؤخرا تفتقر أص وتواجھ باستمرار خطر اإلرھاب، إلى االس

یرھا  مان أمن التجارة الدولیة وتیس ین حمایة المجتمع واإلقلیم الوطني وض یة بتحس ي مھّمة المنظمة القاض تكتس
 كّل أھمیّتھا.

  
ُعّدت أداة  ّذھا أمانة منظمة الجمارك العالمیة، أ ومن أجل توجیھ البرنامج والمشاریع والمبادرات األخرى التي تنف

املة  ُعرّ ش ة العامة. وت یاس ة بالس توى خاص تراتیجیة لمنظمة الجمارك العالمیة بأنھا وعالیة المس ف الخطة االس
  تضمن تحدیثات سنویة تعكس احتیاجات المنظمة وأولویاتھا في بیئة جمركیة متغیرة باستمرار.یحي  مستند

  
 :2019-2018إلى  2017-2016من  للفترةاالستراتیجیة المحددة األھداف فیما یلي و
 سیط اإلجراءات الجمركیة وتوحیدھا.تعزیز أمن التجارة الدولیة وتیسیرھا، بما في ذلك تب  -
ّال والفعلي لإلیرادات.ال التحصیلتعزیز   -  منصف والفع
 .المساھمة في مكافحة الجریمة واإلرھاب، وحمایة المجتمع والصّحة العامة والسالمة  -
  القدرات.دعم تعزیز   -
قة وتبادل المعلومات بین جمیع  یةدارة الحدوداإل الخدمات الجمركیة الرقمیة بھدف دعمتعزیز   - المنس

 .على وجھ الخصوص الجھات المعنیة
 وتحسین صورتھا. اإلدارات الجمركیةتقاء بأداء االر  -
 إجراء األبحاث والتحلیالت.  -
 
بل تحّكم وتوجیھ ودعنّص مھّمة منظمة الجمارك العالمیة:   - ّر منظمة الجمارك العالمیة س  إلداراتم توف

یرھا وتحقیق اإلیرادات وحمایة المجتمع وتعزیز  روعة وتیس مان أمن التجارة المش الجمارك لض
 القدرات.

م الحدود إعالن رؤیة منظمة الجمارك العالمیة:   - مان التحدیث واتربط الجماركبینما تقّس لترابط . ض
 عالم سریع التطّور.بدینامیة في 
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  الخطة االستراتیجیة لمنظمة الجمارك العالمیة
  

  
  
  
  بنیة أجھزة العمل في منظمة الجمارك العالمیة  ‘1’

  
تند الجھاز التوجیھي لمنظمة الجمارك العالمیة، وھو المجلس، إلى مؤھالت وكفاءات أمانة وإلى مجموعة  یس
ائل  ا عن معالجة المس یص ؤوالن خّص اریة بھدف إنجاز مھّمتھ. وجھازا العمل المس تش من اللجان التقنیة واالس

ال بین االتحاد البری یاق حركة البرید ھما لجنة االتص دي العالمي ومنظمة الجمارك العالمیة الجمركیة في س
ائل التي تعالجھا أغلبیة أجھزة العمل  ال ھذه. غیر أّن المس رف على لجنة االتص واللجنة التقنیة الدائمة التي تش
ة إلدارة  ة الفرعی ة واللجن ائع الجویّ ال وفریق الخبراء التقنیین في أمن البض ة االحتی افح ة مك ل لجن (من قبی

یر التجارة العالمیةعمل المعني بالمعلومات وفریق ال فریق العمل المعني بالتجارة و، إطار معاییر تأمین وتیس
  ) تثیر اھتمام القطاع البریدي..اإللكترونیة، إلخ

  

  بیان رؤیة منظمة الجمارك العالمیة
  الحدود تفّرق، والجمارك تتیح التواصل

  قیادة التحدیث والترابط قیادة نشطة في عالم سریع التغیر
 الجمارك في القرن الواحد والعشرین 

تعزیز األمن وتیسیر  
التجارة الدولیة، بما في 
ذلك تبسیط اإلجراءات 

 الجمركیة وتنسیقھا
 
 
 
 

 1الھدف االستراتیجي 
حزمة بشأن القدرة التنافسیة 

  االقتصادیة

 
 

تشجیع تحصیل 
اإلیرادات بصورة 

 عادلة وفعالة
 
 
 

  2الھدف االستراتیجي 

 حزمة اإلیرادات

حمایة المجتمع 
والصحة العامة 

لمساھمة والسالمة، وا
في مكافحة الجریمة 

  واإلرھاب
  
  
 

 3الھدف االستراتیجي 

 حزمة االمتثال وإنفاذ القانون

  
  
  
  

  تعزیز بناء القدرات
  
  
  

 4الھدف االستراتیجي 

 حزمة التنمیة التنظیمیة

قة وتبادل المعلومات بین جمیع - 5الھدف االستراتیجي    أصحاب المصلحة بصفة خاصة الترویج لخدمة الجمارك الرقمیة بھدف دعم إدارة الحدود إدارة منسَّ
  أداء الجمارك وصورتھاتحسین  - 6الھدف االستراتیجي 

  إجراء بحوث وتحالیل - 7الھدف االستراتیجي 

  قیم منظمة الجمارك العالمیة
  بیان مھمة منظمة الجمارك العالمیة

 القدرات".یرادات وحمایة المجتمع وبناء "تضطلع منظمة الجمارك العالمیة بدور ریادي وتوفر التوجیھ والدعم لإلدارات الجمركیة بھدف تأمین وتیسیر التجارة المشروعة وتحقیق اإل
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  .)www.wcoomd.org(منظمة الجمارك العالمیة الشبكي لموقع العلى  منظمةالویمكن االطالع على مزید من المعلومات عن 
 
 التعاون بین االتحاد البریدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمیة  د)
 
 بروتوكول االتفاق بین االتحاد البریدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمیة  ‘1’

 
اور مع منظمة الجمارك العالمیة منذ زمن بعید. ولعّل بروتوكول االتفاق  یتعاون االتحاد البریدي العالمي ویتش

بكیین لكل من االتحاد البریدي الذي وقعتھ المنظمتان والمتاح  م الخاص بالجمارك على الموقعین الش في القس
یحدد ھذا . ومنذ زمن طویلھو خیر دلیل على ھذا التعاون ومنظمة الجمارك العالمیة  )www.upu.int(العالمي 
 ة.معیَّنمجاالت التعاون والتشاور، باإلضافة إلى توجیھات  االتفاق

  
  االتحاد البریدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمیةلجنة االتصال بین   ‘2’

  
نشئت لجنة االتصال بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي في سنة  ُ برم  1965أ ُ بموجب اتفاق أ

بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي طبقا لحكم اعتمده االتحاد البریدي العالمي خالل مؤتمره 
والجمارك في المقام األول  المؤسسات البریدیةالمشتركة بین  وتُعالج المسائل الخامس عشر الذي عُقد في فیینا.
فرصة اإلعراب عن لجنة االتصال أن یكون لمنظمة الجمارك العالمیة  تضمنمن خالل ھذه اللجنة المشتركة. و

 االتحاد البریدي العالمي والعكس بالعكس.  المسائل التي تخصفي  وجھات نظرھا
 

ال ھو طابع لجنة وطابع تنتاجاتھا إلى األجھزة . دائم فریق عمل االتص ةوتقّدم اس في المنظمة واالتحاد  المختص
التحاد  والجھاز المختص في .اللجنة التقنیة الدائمة. وجھاز منظمة الجمارك العالمیة المختص ھو لتوافق علیھا
ً  .ھو مجلس االستثمار البریدي الميالبریدي الع ال بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد ، ترفع ثانیا لجنة االتص

 .مجلس االستثمار البریديتقاریرھا إلى فریق الجمارك في إطار  البریدي العالمي

 الجمارك العالمیةأجھزة العمل في منظمة 

 المجلس

 اللجنة المالیة

 لجنة تعزیز القدرات

 اللجنة التقنیة الدائمة

 لجنة النظام المنسق

 لجنة مكافحة االحتیال

 تبلغان المجلس بأعمالھما

لجنة التقنیة للتقییم 
 الجمركي

 لجنة التقنیة لقواعد المنشأ

 لجنة السیاسة العامة
 مراجعة الحساباتلجنة 

 الخاصالفریق االستشاري للقطاع 

لفریق العمل المعني بإطار معاییر ضمان وتیسیر التجار العالمیة  )SAFE( ا

 اللجنة الفرعیة المعنیة باألخالقیات

 اللجنة العلمیة الفرعیة

 اللجنة الفرعیة لمراجعة النظام الموحد

 فریق العمل

 )CEN(االحتیال  لجنة إدارة الشبكة الجمركیة لمكافحة

  فریق العمل المعني باالحتیال التجاري

 تابعة للجنة التقنیة الدائمة

 الفریق المعني بالتزییف والقرصنة

 اللجنة المعلوماتیة الفرعیة

 لجنة االتصال بین االتحاد البریدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمیة

منظمة الجمارك العالمیة واتحاد النقل الجوي الدولي لجنة االتصال بین 
 ینالمسافر ومنظمة الطیران المدني الدولي ونظام المعلومات المسبقة عن

 تبلغ المجلس بأعمالھا

تفاقیة كیوتو المنقحة  لجنة إدارة ا

لجنة إدارة االتفاقیة الجمركیة الخاصة 
 بالحاویات

تفاقیة إسطنبول  لجنة إدارة ا

لجنة إدارة األطراف المتعاقدة في 
 اتفاقیة بطاقة القبول المؤقت

 تابع تابعة

 تابع

 تابعة

 تابعان

 تابعان

http://www.wcoomd.org
http://www.upu.int(
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ً و ات  وفقا اص ال بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالميالختص كل منظمة من فإن  ،لجنة االتص
اء  ثمانیة المنظمتین تمثلھا في اللجنة من اللجنة ممثليال وكّل منھما. وأمانة بلدان أعض ات  تتض س برید مؤس

ّھ من الممكن (و ة برید وجمارك البلد عینھ، غیر أن س ارك مؤس مي إلدارة جمركیة الالزم) أن تش ّل رس في ممث
المشتركة من بلد واحد بنفع كبیر على  المشاركةفي أعمال ھذه األخیرة بصفة مراقب. وتعود ھذه  االتصال لجنة
 لجنة االتصال. عمل

 
كیل  نواتویعاد تش ال كّل أربع س المنظمتین، أي مجلس  كلتاالعلیا في  اتبناء على قرار من الھیئ لجنة االتص

 لمي.منظمة الجمارك العالمیة ومؤتمر االتحاد البریدي العا
 
تعالج لجنة االتصال المسائل ذات المصلحة المشتركة وتسعى، على وجھ الخصوص، إلى تسریع اإلجراءات و

الجمركیة في إطار الخدمة البریدیة وتبسیطھا. وتحقیقا لھذا الغرض، تسعى لجنة االتصال بین منظمة الجمارك 
  العالمیة واالتحاد البریدي العالمي إلى تحقیق ما یلي:

  أداء دور نقطة اتصال بین المنظمتین فیما یخص المسائل التي تثیرھا؛  أ)
والسیما المسائل  ة،البریدی الحركةتبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل ذات المصلحة المشتركة في مجال   ب)

  البریدیة؛ للبعائثالمتعلقة بالتخلیص الجمركي 
والسیما  ،البریدیة للبعائثوتنسیقھا وضمان مراقبة جمركیة فعالة تیسیر اإلجراءات الجمركیة وتبسیطھا    ج)

  في إطار التجارة اإللكترونیة؛
مان اتخاذ تدابیر أمنیة فعالة خالل عملیة نقل كل    د) البریدیة عن طریق تطبیق المعاییر األمنیة  البعائثض

عالمي ومنظمة الطیر عالمیة واالتحاد البریدي ال یة لمنظمة الجمارك ال لدولي والمعاییر األمن ان المدني ا
ّسقا؛   األخرى ذات الصلة تطبیقا مت

تیسیر أعمال الجمارك الرامیة إلى تشجیع وضمان حركة التبادالت التجاریة المشروعة من خالل الشبكة    )ـھ
  البریدیة؛

  األنظمة؛تعزیز المراقبة الجمركیة خالل عملیات التصدیر عن طریق تحسین االمتثال للقواعد و  و)
تثمرین   ز) بقة بین المس یما تبادل البیانات اإللكترونیة المس إحداث معاییر وأدوات والترویج لتطبیقھا والس

  والسلطات الجمركیة وحمایة خصوصیة البیانات؛ المعیَّنین
وأدوات أخرى تطویر وتحیین دلیل المسائل الجمركیة لمنظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي   ح)

  للمساعدة على ضمان االمتثال للمعاییر وتحسین نوعیة البیانات؛
طة  تعزیز  ط) تركة بین منظمة الجمارك العالمیة  القدرات من خالل الترویج لتنظیم حلقات عمل بناءأنش مش

  جمركیة في مختلف أنحاء العالم.المسائل الواالتحاد البریدي العالمي بشأن 
 

ال لجنة وتعد تخدمھا االتحاد البریدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمیةبمثابة  االتص یلة التي یس بھدف  الوس
یق في مجاالت من قبیل اال واء التي تؤثر على التنظیمیةقتراحات التنس ات البرید والجمارك على حّد س س  ،مؤس

تركة لقطاعي البرید والجمارك ع معاییر مش تركة المبادرات وال ،ووض الح البریدیة التي مش تخدم المص
 والجمركیة على حّد سواء.

 
لكل تصال المنشورة على الموقع اإللكتروني االطالع على تقاریر اجتماعات لجنة االالمنظمتین ویمكن ألعضاء 

 .)http://www.wcoomd.orgو http://www.upu.int(منظمة 
 
  

http://www.upu.int
http://www.wcoomd.org
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 ً  األطر واألدوات التشریعیة  -ثالثا
 
 االتحاد البریدي العالمي اتفاقیات وأنظمة  ) أ

 
ائل ذات الطمرات عدیدة إلى ونظام االتفاقیة اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي كل من حیل ی ُتاح ھذه اإلحاالت ركي. وابع الجمالمس الموقع اإللكتروني لالتحاد البریدي في ت

  ، وبالتحدید في القسم الخاص بوثائق االتحاد.العالمي
 

ّمن الجدول اآلتي  یرھا  القواعدویتض ة بتفس افة إلى التعلیقات الخاص وص، باإلض غیلیة. التي تعدّ األكثر أھمیّة في ھذا الخص ویدّل الھالالن الواردان على من الناحیة التش
كل اآلتي  وص كاملة في دلیلي على أّن جزءا من المادة أ ")…("الش ر في الجدول. ویمكن االطالع على النص بح النّص أقص ائل والطرود برید او النظام قد حذف لیص لرس

 .2012مواد االتفاقیة التي اعتمدھا مؤتمر الدوحة لعام  ة، باستثناءالبریدی
 

 بھا المجلس. بھدف تضمینھ التعدیالت التي یقومع بعد كّل دورة من دورات مجلس االستثمار البریدي راجَ یُ ودیث ھذا الجدول بانتظام. بتح "الجمارك"یقوم فریق 
 

 التعلیقات  النَص اإلحالة  الموضوع
ادة  األمن البریدي م  1-8ال

 من االتفاقیة
لبات ین بالمتطمعیَّنكل من البلدان األعضاء ومستثمریھا الیلتزم   -1

فة في المعاییر األمنیة لالتحاد البریدي العال مي ویقرون األمنیة المعرَّ
تویات  تراتیجیة عمل في مجال األمن على جمیع مس وینفذون اس
تثمار البریدي للحفاظ على ثقة عامة الجمھور في الخدمات  االس

تثمرون الالبریدیة التي  ذلك ، ووتعزیز تلك الثقة ونمعیَّنیقدمھا المس
الح كل الموظفین المعنیین. تراتیجیة  في ص من ھذه االس وتتض

من مبدأ االمتثال للمتطلبااألھداف المحددة في النظام ت ، كما تتض
أن البعا بقة بش ئث القانونیة المتعلقة بتوفیر بیانات إلكترونیة مس

لبریدیة البریدیة المحددة في أحكام التنفیذ (بما في ذلك نوع البعائث ا
تثمار البریدي ومجلس ومعاییرھ ا) التي اعتمدھا كل من مجلس االس

یل التقنیة لالتحاد البریدي العالم ي. على اإلدارة وفقا لمعاییر الترس
 ً ا تراتیجیة أیض مل ھذه االس حفاظ تبادل المعلومات المتعلقة بال أن تش

الیات فیما بین البلدان األعضا ء على أمن وسالمة نقل وعبور اإلرس
  ین.عیَّنمالومستثمریھا 

 

ة البرید عن  س ؤولیة مؤس تفتیش البعائث تحّدد ھذه المادة مس
مان أمن المالحة الجّویة.  عى إلى ض ر ویتعلق األمالبریدیة في مس

تراتیجیة تھدف إلى ا باس بق ھنا أیض ة تقدیم بیانات إلكترونیة مس
ات المعلوم ة. والنّص الوارد  ب ة من اإلقرارات الجمركی المجّمع

د خالل مؤتمر  البنط العریض ھو ذاك المعتم ذي  2016عام ب وال
  .2018 ینایر 1دخل حیّز التنفیذ في 

 
ار التقني " ادة إلى المعی ذه الم ل ھ دابیر األمنیS58وتحی ة " (الت

لدولي) أمن مكاتب التبادل والبرید الجّوي ا" (S59العامة) والمعیار "
االمدرجین في برنامج معاییر االتحاد البریدي العالمي.   وھما أیض

  .مذكوران في قسم األمن البریدي في الموقع اإللكتروني لالتحاد
  

ادل ام تب ة ودور نظ ات المقبل ة "العملی ّمن الفقرة المعنون  وتتض
بقة" مزیالمعطیات اإللكترونیة الجمركیة في توف دا یر معلومات مس

 من المعلومات عن اإلستراتیجیة المذكورة في ھذه المادة.
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 التعلیقات  النَص اإلحالة  الموضوع
معالجة البیانات 

 الشخصیة 
من  10المادة 

 االتفاقیة
تخدمین إّال ال یجوز  -1 یة للمس خص تخدام البیانات الش اس

 وطني.للتشریع ال لألغراض التي جمعت من أجلھا وفقا
 
یة  -2 خص اء البیانات الش تخدمین إّال ألجھزة ال یجوز إفش للمس

 مرّخص لھا بالنفاذ إلیھا بموجب التشریع الوطني.
  
تثمریھا ال -3 اء ومس ین على معیَّنیحرص كّل من البلدان األعض

 ضمان سّریة وأمن البیانات الشخصیة للمستخدمین، وفقا لتشریعھم
  الوطني ووفقا للمعاییر الدولیة المعمول بھا في ھذا المجال.

 
تھم ستخدام بیانااون زبائنھم بطریقة معیَّنالمستثمرون ال یخطر -4

 الشخصیة، وال سیّما الغرض من تجمیعھا.

طة البریدیة طابعا معولما متزایدا.  ي األنش بحت من ثمّ وتكتس  أص
ات منتظمة في المحاف ائل األمن ومعالجة البیانات محّط نقاش ل مس

ب إلى فمن المھّم ّجدا أن تتطّرق االتفاقیة ل الدولیة. ّریة سیس فحس
تثمرون ال ا إلى حمعیَّنالبیانات التي یّجمعھا المس مایة ون بل أیض

 ھذه البیانات وأمنھا.
 

م وتشدّد المادة على ضرورة إعالم الزبائن والحصول على موافقتھ
ي. وھي تنّص على  خص تخدام بیاناتھم ذات الطابع الش قبل اس

رورة إخطار الزبائن بالغرض من تجمیع  البیانات ذات الطابع ض
 الشخصي.

ة  ی ؤول مس
ات  س مؤس
د إزاء  ری ب ال
ات  وم ل ع م ال
ة  اص خ ال
رارات  اإلق ب

 الجمركیة

من  23المادة 
 االتفاقیة

 

 ینمعیَّنانتفاء مسؤولیة البلدان األعضاء والمستثمرین ال
 

تثمرون ال  -3 اء والمس لدان األعض ون أّي معیَّنال تتحّمل الب
ؤولیة من جّراء اإلقرارات  كل الذي مس الجمركیة مھما كان الش

ّق  ھا خدمات الجمارك عند التحق ّ حّررت بھ والقرارات التي تتخذ
  من البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركیة.

 

ول تؤّكد ھذه المادة أن المرسل ولیس المؤسسة البریدیة ھو المسؤ
. كما ینبغي CN 23و CN 22عن المعلومات الواردة في اإلقرارات 

ات البرید إجراءات (من قبیل تدریب الموّظفین) أن تعتمد  س مؤس
 ات.لتقدیم المشورة إلى المرسلین ومساعدتھم على استیفاء اإلقرار

  المادة
من  20-001

  النظام

تثمرون ال  -1 ؤولیة من جّراء معیَّنال یتحّمل المس ون أّي مس
من  اإلقرارات الجمركیة. ویدرج إعداد اإلقرارات الجمركیة ض

ؤولیة  تثمرین المس ل. ومع ذلك یتعیّن على المس المطلقة للمرس
ائنھمعیَّنال ة إلعالم زب دابیر المعقول ة الت اف ذوا ك ّخ م حول ین أن یت

یّما التأّكد من اإلع الیب إتمام اإلجراءات الجمركیة، وال س داد أس
ة  ل لإلقرارات الجمركی ام ل  CN 23و CN 22الك ھ ث یس بحی

  التخلیص الجمركي السریع عن البعائث.

یاق من ذكر النّص الوارد في الجھة الخلفی ة من وال بّد في ھذا الس
ة  ّذر CN 23و CN 22اإلقرارات الجمركی د یتع ھ ق ، نظرا إلى انّ

در قراءة المعلومات المقّدمة في  ة البرید في المص س على مؤس
إلقرار اإلقرار: "بغیة التعجیل بالتخلیص الجمركي، یتعیّن استیفاء ا

یة  د أو باإلنجلیزیة أو بلغة مقبولة في بلد الالجمركي بالفرنس مقص
."(...)  

ات  وع ن م م ال
ود  ی ق وال
ع  ائ بض وال

  الخطرة

من  19المادة 
 االتفاقیة

 
 

 تشمل جمیع فئات البعائثممنوعات   -2
 

  .ائثنة في ما یلي في جمیع فئات البعیحظر إدراج األشیاء المبیَّ   2-1
(…) 

أن مواد نظا أنھا في ذلك ش م تتطّرق ھذه المادة من االتفاقیة، ش
یاء المحظورة (غیر المقبولة في بلدان الاالتفاقیة،  د) إلى األش مقص

ة بالتغلیف  روط خاص عة لقیود (المقبولة لكن بش أو الخاض
  والترخیص والكّمیات مثال) كما ھي الحال مع البضائع الخطرة.
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 التعلیقات  النَص اإلحالة  الموضوع
ات  وع ن م م ال
ود  ی ق وال
ع  ائ بض وال

  الخطرة
 (تابع.)

  المواد
19-001 
 002-19و
 003-19و
 004-19و
 005-19و
 006-19و
 007-19و
 008-19و
 009-19و

 من النظام

رة على النحو المنصوص علیھ في  یحظر  3-1 ـ ـ إدراج البضائع الخطـ
  االتفاقیة والنظام داخل أي فئة من فئات البعائث.

(…)  
 
ائع الخطرة في العالقات  3-3 تثنائیة البض ورة اس بین  تُقبل بص

تعدادھا لقبول ھذه  اء التي تعرب عن اس البلدان األعض
ریطة أن تمتثل  ورة ثنائیة أو في اتجاه واحد ش ائع بص البض

  للقواعد واألنظمة الوطنیة والدولیة الخاصة بالنقل
  (…) 

  
  الحیوانات الحیّة  -4

 (…) 

عائث البریدیة ائع الخطرة غیر المقبولة في الب  وھي تحّدد البض
ائق) ا ع اللص روط (التغلیف ووض مح بموجبھا وتقّدم الش لتي یُس

  إرسال بعض البضائع الخطرة.
  

وح الممنوعات والقیود  ات البرید أن تحّدد بوض س وینبغي لمؤس
  الخاصة ببلدانھا قبل أن ینشرھا المكتب الدولي.

  
لك ذوتشجع ھذه المواد مؤسسات البرید على القیام بذلك وتتیح لھا 

  الجھود بغیة:
 وثم تفادي إرسالھا؛ضمان معرفة المرِسلین للبضائع الخطرة  -
عوھا قد  - مان أن قائمة الممنوعات والقیود التي وض ض

 صیغت صیاغة واضحة ودقیقة؛
ضمان بذلھم قصارى جھدھم إلعالم الزبائن باألشیاء التي من  -

 .المرّجح أن تكون محظورة أو خاضعة لقیود في بلدان المقصد
  المادة

من  17-003
  النظام

  للمستثمرین المعیَّنین تقدیمھا:المعلومات التي ینبغي 
  
لدولي،  -1 تثمرین المعیَّنین أن یبلغوا المكتب ا  یجب على المس

قة بتن ھا ھذا األخیر، بالبیانات المفیدة المتعل ل ماذج یرس ذ على ن فی
  الخدمة البریدیة.

  

  المادة
من  17-004

  النظام
  

  نشرات المكتب الدولي
  
تنادا إلى المعلومات التي  -2 ر اس اینش ء یقّدمھا البلدان األعض

  و/أو المستثمرون المعیَّنون (...)
(...)  

  قائمة األشیاء الممنوعة (...) 2-5
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 التعلیقات  النَص اإلحالة  الموضوع
وم ا رس ل

 جورواأل
من  20المادة 

 االتفاقیة
 المراقبة الجمركیة. الرسوم الجمركیة والرسوم األخرى.

 
بلد ل معیَّنلبلد المصدر والمستثمر ال معیَّنیرّخص للمستثمر ال  -1

ا البعائث على المراقبة الجمركیة د أن یعرض ریع  المقص وفقا لتش
  ھذین البلدین.

 
عة للمراقبة الجمركیة   -2 یجوز أن تفرض على البعائث الخاض

ة بالعرض على الجمارك یحّدد مبلغھا  الح البرید نفقات خاص لص
ادي في األنظمة. و ل ھذه النفقات فقط مقابل العرض تحّص اإلرش

والتخلیص الجمركي عن البعائث التي فرضت علیھا  على الجمارك
 رسوم جمركیة أو أّي رسوم أخرى من نفس النوع.

یة لتخلیص ا فات الرئیس لبرید تحّدد ھذه المادة من االتفاقیة المواص
ات التخلیص الجمركي  ف ا عن مواص د اختالفھ من الجمرك (عن

 التجاري).
 
لبرید ایسمح فیھا لمؤسسة طّرق الفقرة الثانیة إلى حالة نموذجیة توت

ل ر د أن تحّص ل إلیھم. وھيفي المقص وما وأجورا من المرس  س
ة البریدیة أن تفرض على الزبون (الذي یكون  س تجیز للمؤس

ة بالعملیات المعتمدة  وما خاص ل إلیھ) رس التي عموما المرس
وم واألجور. وھي ال تجیز في المقابل  تنطوي علیھا جمع ھذه الرس

 .وم من البعائث المعفاة من الرسوم واألجورتحصیل ھذه الرس
 

تثمرین ال  -3     لوا على ترخیص معیَّنیرّخص للمس ین الذین حص
و إجراء التخلیص الجمركي نیابة عن الزبائن، سواء باسم الزبون أ

تثمر ال لوا من الزبائن أجر معیَّنالمس د، أن یحّص ة في بلد المقص
ل ھذه األ جرة، تعتمد على التكالیف الفعلیّة للعملیة. ویمكن أن تحّص

ا  ارك، طبق دى الجم ا ل ّرح بھ ث المص ائ ّق بجمیع البع ا یتعل فیم
وم الجمركی ریع الوطني، بما فیھا البعائث المعفاة من الرس ة. للتش

ب وینبغي أن یُعلم الزبائن مقّدما ب وص األجرة المعنیّة حس خص
 األصول المرعیة.

  

أّما الفقرة الثالثة، فھي تتناول حالة غیر اعتیادیة یكون فیھا البلد 
ملزما بأن یقّر بجمیع البعائث إلى الجمارك، بما فیھا تلك المعفاة 

افیة وما إض وم أو األجور فیفرض رس . وتجیز االتفاقیة 1من الرس
ة البرید  س ة في ھذه الحالة لمؤس وم على الزبون خاص فرض رس

 بجمیع البعائث، بما فیھا تلك المعفاة من الرسوم واألجور.
  

تثمرین ال  -4     لین أو معیَّنیرّخص للمس لوا من المرس ین أن یحّص
وم  وم الجمركیة وجمیع الرس ل إلیھم، تبعا للحالة، الرس المرس

  المحتملة األخرى.

یل  د بتحص ة البرید في المقص س وم وأجور من وتقوم عادة مؤس رس
مح بنماذج تجاریة أخرى  ل إلیھم، غیر أن الفقرة الرابعة تس المرس

یغ" بحسب التشریعات الوطنیة، مثل نموذج "السعر الشامل لتكلفة التفر
وم واألجور لمؤسسة البرید في ب لد الذي یدفع في سیاقھ المرسل الرسـ

  المصدر التي تدیر بدورھا عملیة الدفع للجمارك في المقصد.
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 التعلیقات  النَص اإلحالة  الموضوع

ّرِ  ع ات م ف
ث  ائ ع ب ال

الرموز ذات ب
خ ل ى  طوطا عل

الرزم الصغیرة 
   1برید الرسائل

من  4-6البند 
ادة  م -17ال

ن  107 م
 النظام

ع ا تثمریض ً ن معرفومعیَّنن الولمس ً وحیدا خطوط ذات رموز ب ا
ً للمعیار التقني لى عالخاص باالتحاد البریدي العالمي  S10 مطابقا

غیرة  ائع الرزم الص نى توفیر التي تحتوي على بض حتى یتس
بق عبر الحدود. بید أن وجود  اإلخطار اإللكتروني الجمركي المس

 .(...) ھذا المعرف ال یعني بالضرورة تقدیم خدمة تأكید التوزیع
 

غیرة  وبخالف الطرود وبعائث البرید العاجل الدولي والرزم الص
ّجلة  ع  لیسالمس خطوط على  معّرف برموز ذاتمن اللالزم وض

عة للمراقبة  ّجلة، حتّى لو كانت خاض غیرة غیر المس الرزم الص
عملیات . لكّن ھذا النوع من المعّرفات قد یكون جّد مھّم للجمركیةال

 التى تعني الجمارك.
 

ع  ي بوض ذات رموز ب وحید معرفتدخل األحكام التي تقض
ار التقنيخطوط  ابق للمعی دي  S10 مط اد البری االتح اص ب الخ
ز العادیة التي تحتوي على بضائع حیعلى الرزم الصغیرة العالمي 

 .2018ینایر  1اعتبارا من  النفاذ
ـإقإرفاق  ـ رار ـ

CN 22 
 بالبعیثة

من  1-2البند 
ادة  م -20ال

ن  001 م
 النظام

ع لل ث التي تخض ائ إقرار میجب أن تزّود البع ة ب ة الجمركی راقب
ع  CN 22جمركي  كة من نفس النموذج. ویوض طاقة متحّر أو بب

ـفي جھة العنوان، وبقدر اإلمكان ف CN 22اإلقرار الجمركي  ي ـ
ل م وعنوان المرس  الزاویة العلیا الیسرى، وعند االقتضاء تحت اس

 إجباریا أن یظھرا على البعیثة.منھ اللذین ینبغي 

من ھذه المادة إبراز اإلقرار الجمركي  وح ألّن  CN 22تض بوض
 ذلك مھّم للمعالجة الجمركیة في المقصد.

ل  ق ن ال
ي  رون ت ك اإلل

  اتـــــــلمعطی
CN 22 

من  2-2البند 
ادة  م -20ال

ن  001 م
 النظام

تثمرون ال ا یتّفق المس ا معیَّنحینم ل إلكترونی ون، یمكن أن ترس
ا  وص علیھ ات المنص قا للتعلیم مة طب المعطیات الجمركیة المقّد

ل CN 23أو  CN 22باإلقرار الجمركي  ما المرس ، بما فیھا اس
تثمر ال ل إلیھ وعنوانھما إلى المس د معیَّنوالمرس . في بلد المقص

تث اطر المس در جمیع ھذه  معیَّنر المویمكن أن یش في المص
ا د المعطی ارك بل ا مع إدارة جم ذكورة أعاله أو جزءا منھ ت الم

تثمر ال دیر. كما یمكن للمس در ألغر اض التص في  معیَّنالمص
د  اطر جمیع المعطیات المذكورة أعاله أو جزءا منھا المقص أن یش

 مع إدارة جمارك بلد المقصد، وذلك ألغراض االستیراد.

ات البرید ب س مح ھذه المادة لمؤس ات تروني للمعطیاإللك تبادلالتس
على أساس ثنائي، وذلك  CN 23أو  CN 22قرارات الواردة في اإل

ائل طة الرس ة في فقرة مثال  ITMATTمن قبیل  بواس (المعروض
  الحقة من ھذا الدلیل).

  
ً  وجرى التذكیر  ھذه المعطیات. سائل الخاصة بسّریةمالب أیضا

 
  الحقة من ھذا المستند. في فقرة االتفاقیةالرسائل والطرد بمقتضى أحكام نظام یوّضح الفرق بین الرزمة الصغیرة في برید  1
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 التعلیقات  النَص اإلحالة  الموضوع

تخدام إقرار  اس
CN 23 ـعل  ىـ

   الرزم الصغیرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

من  5-2البند 
ادة  م -20ال

ن  001 م
 النظام

ل منھ  ّرح بھا المرس  300إذا تجاوزت قیمة المحتویات التي ص
ل منھ ذلك، ل المرس ة أو إذا فّض حب الخاص  وحدة من حقوق الس

ل ال عن ذلك بالبعائث إقرارات جمركیة منفص  CN 23ة ترفق فض
ع أحد ھذین اإلقرارین  وبالعدد المقّرر. وینبغي إجباریا أن یوض
ارة على وجھ البعیثة،  على البعیثة. وإذا لم یكن اإلقرار مرئیا مبش
ق على وجھ البعیثة الجزء القابل لالقتطاع فقط من اإلقرار  یلص

ة عن الجزء القابل CN 22الجمركي  تعاض ا االس . ویجوز أیض
مغة أو ذاتیة  CN 22مركي لالقتطاع من اإلقرار الج یقة مص بلص

  االلتصاق بیضاء أو خضراء وتحمل العبارة التالیة:
  

 قید باللون األسود

 

ــدام اإلقــتحّدد ھذه المادة شروط استخ ـبدال م CN 23رار ـ ـ ـ ـ ن ــ
CN 22 ائل، من قبیل الفي بعائث برید ا ـلرس رزم الصغیرة ـ

 .Mكیاس واأل
 

روف  ظ م ال
اف  فّ الش

  الالصق

من  6-2البند 
ادة  م -20ال

ن  001 م
 النظام

ارج بطریقة  CN 23تربط اإلقرارات الجمركیة  ـ بالبعیثة من الخـ
ّاف الصق.  متینة ویفّضل أن تدرج في مظروف شف

ّافة بحیث یكون  ف تخدام المظاریف الش تحّث ھذه المادة على اس
ّق منھ الجملكن بارزا  CN 23اإلقرار  ـیسھل سحبھ لتتحق ـ ارك ـ

 قبل إعادتھ إلى المظروف.
 

 CN 23 مدرج نموذج
  یجوز فتح تلقائیا

  مم، اللون أبیض أو أخضر
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 التعلیقات  النَص اإلحالة  الموضوع
ة  ی زام إل
رارات  اإلق
ة  ی رك م ج ال
 للرزم الصغیرة

من  8-2البند 
ادة  م -20ال

ن  001 م
 النظام

 ً  (...)إقرار جمركي  إّن الرزم الصغیرة یجب أن یرافقھا دوما
 

غیرة  ائل الص توضح ھذه المادة أنھ یجب أن تحمل رزم برید الرس
 CN 23أو اإلقرار  CN 22اإلقرار 

ث ذات  ائ البع
  األولویّة

من  3-4البند 
ادة  م -17ال

ّص  113 (ن
ھ في  اب مش

من  1-3البند 
ادة  م -20ال

001( 

 أولویّة معالجة البعائث ذات األولویّة والبعائث الجّویة
  
  جل:أون كافة اإلجراءات المفیدة من معیَّنیتّخذ المستثمرون ال  -4

(...) 
  
ة بال  4-3 للبعائث ذات مراقبة الجمركیة تعجیل العملیات الخاص

 األولویّة والبعائث الجّویة الموّجھة إلى بلدھم.
 

 تنطبق تشریعات مماثلة على الطرود.
 

قصد مالبرید في الوتنّص ھذه المادة على أّن األولویّة في مؤسسات 
حي األولویّة في وجھ البرید البحري/السط ذي/الجّوي تعطى للبرید
 ً  غیر ذي األولویّة./المنقول جّوا

 

ب  ات ات في مك ة عادة من خالل تنظیم العملی ذه األولویّ وتعطى ھ
ھا البرید الجّوي/ذ قدّم فی قة ی د بطری ول البری بادل عند وص و الت

طحي المنقول جوّ األولویّة إلى الجمارك قبل البر ا/ ید البحري/الس
 غیر ذي األولویّة.

البعائث المعادة 
اد  ع م أو ال

 توجیھھا

من المادة  1البند 
ن  20-003 م

 النظام

تثمرون ال -1 معنیة لدى الخدمات ال یتدخلواون بأن معیَّنیتعّھد المس
  :إللغاء الرسوم الجمركیة والرسوم األخرى على البعائث بلدھمفي 

  ؛إلى مصدرھاالمعادة   1-1
  ؛التي أعدمت بسبب العطب التام للمحتویات  1-2
  ؛التي استؤنف إرسالھا إلى بلد ثالث  1-3
  :باألخص الطرود حالة في 1-4
  المرِسل؛ عنھا تخلى 1-4-1
 .خدمتھم في عطب أو عبث بھا حدثأو  تفقد 1-4-2

ات البرید  س رورة اعتماد آلیات بین مؤس تنّص ھذه المادة على ض
تسمح بإلغاء الرسوم واألجور المفروضة على البعائث والجمارك 

  المعادة أو تلك التي یعاد توجیھھا.
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 التعلیقات  النَص اإلحالة  الموضوع
ف  ی ن تص ال
ب  حس ب

  المقاسات

من  17المادة 
 االتفاقیة 

ھا  -4 رعة معالجت عا لس ائل تب عائث برید الرس نف ب تص
  .للنظاموفقا  ،محتواھاو
  
نیف أنظمة إطار في -5 ار التص  یجوز ،3 البند في إلیھا المش

 ً ا نَّف أن أیض ائل برید بعائث تص ب الرس ھا بحس  باعتبارھا مقاس
أو   (E)ةُمزحم رسائل أو ،(G)ة كبیر رسائل أو ،(P)ة صغیر رسائل

ُ . (E)رزم صغیرة   .نظامال في والوزن الحجم حدود بیَّنوت

ب المقاس الفرزمن االتفاقیة إلى  5-17تتطرق المادة  ات. بحس
ات البرید فرز  س ائل في حاویات وتجیز لمؤس بعائث برید الرس

ب مقاس البعیثة، جعھا بحس بیل  وتش على القیام بذلك. وعلى س
ّق مؤسسات البرید في إط ـالمثال، قد تتف ـ لى عار اتفاقات ثنائیة ـ

غیرة ال غیر، في  اعتماد حاویات (أكیاس) تحتوي على رزم ص
ائل/األوراق المطبوعة في حاویات مختلفة (أي  ع الرس حین توض

ائل/األوراق المطبوعة). عدم  غیرة والرس الخلط بین الرزم الص
اھم ھذه المنھجیّ  یادة زفي قّدمھا، تة، في جملة المزایا التي وقد تس

 ة عملیات التخلیص الجمركي في المقصد.فعالیّ 
  

التطّرق إلیھا في فقرة الحقة من ھذا الدلیل. كما أّن أحكام  یجريس. وCN 23و CN 22نماذج الشكل تعلیمات واردة على ظھر قواعد أخرى مھمة في  وإضافة إلى ھذه القواعد، ثمة
  .ولویّات المعتمدة في ھذا الشأنالمؤتمر تعلم عموما أجھزة االتحاد البریدي العالمي (مثل مجلس االستثمار البریدي ومجلس اإلدارة والمكتب الدولي) باإلستراتیجیات واأل

بكي لالتحاد أن یّطلعوا یمكن و جلین في الموقع الش تخدمین المس ادر على الحكمللمس من  013 العمل اقتراح ،C 24/2016الحكم (عن آخر مؤتمر  المتعلق بالجمارك الص
 .الموقععلى  والمنشور )13الملحق  -14 دالمستن -المؤتمرمستند (خطة أعمال إسطنبول الوارد في 
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 الصكوك واألدوات المعتمدة في منظمة الجمارك العالمیة  ب)
 

ع المنظمة  نوات وقد معاییر الجمارك العالمیة ھي منظمة تض ّین األخیرة بإعداد الخمس وقامت خالل الس ت الس
اعدة كوك واألدوات لمس  على تحقیق أھدافھا. وھذه األدوات إدارات الجمارك في العالم أجمع عدد كبیر من الص

كوك  ى مع والص ائل حركات التوجیھ وھي تتماش في ما یخّص  حركة البریدمرتبطة إلى حّد كبیر بجمیع وس
 .المعامالت الجمركیة

 
التي تشّكل إطارا تندرج فیھ  األربعة منظمة الجمارك العالمیة ملفاتمعلومات عن ال المزید من ھذا الفصلویقّدم 

كوك واألدوات، ل الص كوك األكثر ارتباطا  وأفض ا معلومات عن الص وص ّمن خص ات. وھو یتض الممارس
 بالسلسلة اللوجستیة البریدیة.

 
 األربعة منظمة الجمارك العالمیة ملفات  ‘1’

 
ات تخلیص جمركي  لدعمملفات  ةدّت منظمة الجمارك العالمیة أربعأع ریة اعتماد ممارس وإدارتھا إدارة عص

أن ھذه جیّدة.  ّمن تعزز أن الملفات ومن ش الوعي إزاء الدور الحیوي للجمارك في التجارة الدولیة. وھي تتض
یة  كوك الجمركیة التي تدعم تحقیق األھداف الرئیس اعدة التقنیة والص یة والمھارات والمس األدوات الرئیس

اإلیرادات وتیسیر المبادالت التجاریة وضمان أمن الحدود ومكافحة التھریب. تحصیل یّما منھا ال سو، للجمارك
  ھي اآلتیة:الملفات األربعة وھذه 

 .اإلیراداتالملف الخاص ب -
 .القدرة التنافسیّة االقتصادیةالملف الخاص ب -
 .مراقبة االحتیال ومكافحتھالملف الخاص ب -
 .التطویر التنظیميالملف الخاص ب -
 

مل الملف الخاص یل اإلیرادات أدوات منظمة الجمارك العالمیة التي تدعم ب ویش ف والفعّال التحص المنص
أ. وال یزال و، لإلیرادات نیف المنتجات وتقییمھا وقواعد المنش ّق بتص یّما في ما یتعل یل ال س اإلیرادات تحص

وم الجمركیة جزءا إدارات األولویّة المطلقة في عّدة  ّكل الرس ادات حیث تش ا في االقتص وص جمركیة، وخص
وك واألدوات ذات الصلة التي الصكالعصریة الجمركیة ویجب أن تطبق اإلدارات كبیرا من العائدات الحكومیة. 

ّممت قا بغیة  ھا منظمة الجمارك العالمیة وغیرھا من المنظمات الدولیةص ّس یل تطبیقا مت یالاإلیرادات تحص  تحص
 منصفا وفعلیا وفعّاال.

 
على أدوات من إعداد منظمة الجمارك العالمیة تدعم فھو یشتمل القدرة التنافسیّة االقتصادیة، الملف الخاص با أمَّ 

ّحة وإطار  سیّة االقتصادیة من خالل تیسیر التبادالت وضمان أمنھا، ال سیّما منھا اتفاقیة كیوتو المنق القدرة التناف
ادیة  ."SAFE"المعاییر  یّة االقتص مان القدرة التنافس ائھا لتحقیق النمّو من خالل ض وتتعاون المنظمة مع أعض

ّكل ادیة في الدول وھي على  وتعزیزھا. وتش یة للتنمیة االقتص رة أحد العوامل الرئیس التبادالت اآلمنة والمیّس
قة بالرفاه االجتماعي  ّ  ر والتنمیة االقتصادیة للبلدان وسّكانھا.الفقوالحّد من ارتباط وثیق باألھداف الوطنیة المتعل

 
ا  ّكل منظمة الجمارك العالمیة أیض كوك وأدوات منتدى وتش یط اإلجراءات لتطویر ص یكون الھدف منھا تبس

 الجمركیة وتوحیدھا.
  

راكات مع  ل أدوات مرتبطة بمكافحة االحتیال وش ویعزز ملف مراقبة االحتیال ومكافحتھ حمایة المجتمع بفض
یق عملیات مكافحة االحتیال.  ال عن تنس جھات فاعلة في ھذا المجال وتكنولوجیا وبنى تحتیة متطّورة، فض

ضائع واألفراد ووسائل النقل، فضال وتساھم ھذه األدوات في ضمان االمتثال للقوانین والتشریعات الخاصة بالب
 عن الحفاظ على مجتمعات آمنة مؤمنة والقدرة التنافسیّة االقتصادیة للدول ونمّو التجارة الدولیة وتنمیة السوق 
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یر والمبادئ التوجیھیة المناسبة بھدف حمایة المجتمع جمارك العالمیة وضع المعایوستواصل منظمة ال العالمیة.
تعالمات الجمركیة ویعّد تبادل المعلومات. والحفاظ علیھ ااالحتیال المرتبطة بمكافحة  واالس یا في أس س

تراتیجیة  وص في منظمة الجمارك العالمیة. وتقوم المنظمة لھذه الغایة بت المعتمدة فياالس یق ھذا الخص نس
  في ھذا المجال. الرئیسیة یذھا بمساعدة الجھات الفاعلةحة االحتیال وأنشطة تشغیلیة وتنفمكافمبادرات 

 
من ملف ات التطویر التنظیمي أدوات أعدّتھا منظمة الجمارك العالمیة  ویتض س ریة والمؤس لتنمیة الموارد البش

املة تنمیة  مان من خالل تقدیم دعم اسش اري لض . ھاتین المیزتینوتعزیز ونزاھتھا التزام الجھات الفاعلة تش
یل كّل  تندات في ملف ویمكن االطالع على تفاص ة بھا. وتعّد اإلدارات الجمركیة الفعّالة والفاعلة المس الخاص

 اامتیاز عالمیقطب . وتضطلع منظمة الجمارك العالمیة، بصفتھا اقتصادیا واجتماعیا وأمنیاأساسیة لتنمیة الدول 
وھي تحتّل  .تطویر المعاییر واإلجراءات والنظم الجمركیة وتعزیزھا ودعم تنفیذھاللجمارك، بدور محوري في 

ّطت لجنة تعزیز القدرات الضوء على ثالثة عالمیا مرتبة الصدارة  عناصر في ما یخّص تعزیز القدرات. وقد سل
ین تدامة  مرتبطة بتطویر أدوات لتحس یة للتنمیة المس یّة والتجدید القدرات تعّد رئیس یاس أال وھي اإلرادة الس

 واألشخاص والشراكات.
 

ّكل من ثّم  بل  ةبعاألرالملفات وتش اعدة مجموعة من األدوات وس اعدة مس تقّدمھا منظمة الجمارك العالمیة لمس
ّك في أّن ھذه  اإلدارة الجمركیة في تحقیق أھدافھا. بمعنى أّن األداة عینھا  ،بطبیعة الحال متداخلةالملفات وال ش
اھم في تحقیق أھداف مختلفة بیل المثال، قد قد تس لح . فعلى س ائل مجموعة تص إدارة المخاطر في حّل مس

یل  ادیة ومكافحة االحتیال. وتحص یّة االقتص اء المنظمة أاإلیرادات والقدرة التنافس و من أعض ن یمكن لكّل عض
 لبلوغ ھدفھ الرئیسي. ضروریّةاألدوات الملف یتضمن یتأّكد من أّن كّل 

 
 حركة البریدالصكوك واألدوات األكثر ارتباطا ب  ‘2’

 
كوك واألدوات المعتمدة  ُعتبر بعض الص ة لإلت ص قة في منظمة الجمارك العالمیة مخّص جراءات الجمركیة المتعلّ

ّحة (أو على ارتباط كبیر بھا).  حركة البریدب مل اتفاقیة كیوتو المنق ل الملحق الخاص "یاء"(وھي تش ، الفص
ة الثاني ریح الفوري والتو) والتوجیھات الخاص یةبالتس ة  ص رائب المقطوعة والتوالخاص یةبفرض الض  ص

ال عن  رائب، فض ة بقبول الھدایا وإعفائھا من الض رات مجموعة الخاص د الثاني، مؤّش ّ إدارة المخاطر (المجل
 من اإلشارة في ھذا السیاق إلى أنّ . وال بدّ النظام المنّسقواتفاقیة  البعائث البریدیة/السریعة)ومختصر المخاطر 

من ویجب أغلبیة الصكوك واألدوات المعتمدة في منظمة الجمارك العالمیة مرتبطة بجمیع وسائل حركة التوجیھ 
بان عند إدارة  ات الجمركیة في الحس س لة بثّم أن تأخذھا المؤس . ویعّد إطار حركة البریداإلجراءات المتص

من والسالمة البریدیة والجمركیة جّد مھّم بإجراءات األ لمفّصل في الفصل الخامس والمرتبطا "SAFE"معاییر ال
  في ھذا الخصوص.

 
ّحة، الملحق الخاص "یاء"، الفصل الثاني  اتفاقیة كیوتو المنق

 
یط اإلجراءات الجمركیة وتوحیدھا (المعروفة باتفاقیة كیوتو) حیّز التنفیذ في  أن تبس دخلت االتفاقیة الدولیة بش

ّحت  1974عام  بات الحالیة للحكومات ومعاییر التجارة الدولیة.بغیة ضمان وُحیّنت ونُق ّ  تماشیھا مع المتطل
 

ّحة في یونیو العالمیة وقد اعتمد مجلس منظمة الجمارك  باعتبارھا نموذجا لإلجراءات  1999اتفاقیة كیوتو المنق
ریة الجمركیة  یر المبادالعص رین. وتحّث ھذه االتفاقیة على تیس الت التجاریة والفعّالة في القرن الحادي والعش

ریعیةوعملیات المراقبة الفعّالة من خالل  یطة والفعّالة في الوقت عینھ أحكام تش ل تطبیق اإلجراءات البس . تفّص
ّحة على عّدة مبادئ توجیھیة رئیسیة، أبرزھا:  وتنّص اتفاقیة كیوتو المنق

 الشفافیّة وقابلیة استشراف الخطوات الجمركیة؛  -
 والمستندات التبریریة وتبسیطھا؛توحید إقرارات البضائع   -
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 إجراءات مبّسطة لألشخاص المفّوضین؛  -
 االستخدام األمثل لتكنولوجیا المعلومات؛  -
 لضمان التماشي مع التشریعات؛ ضروریّةالحّد األدنى من المراقبة الجمركیة ال  -
 ستراتیجیات إدارة المخاطر وعملیات المراقبة بالتدقیق؛ااعتماد   -
 ؛وكاالت حدودیة أخرىل منّسقة مع عملیات تدخّ   -
 شراكات مع قطاع التجارة.  -
 

یذ في  حة حیّز التنف ّ ّم  2017أكتوبر حتى . و2006ر فبرای 3دخلت اتفاقیة كیوتو المنق طرفا  112كانت تض
 ً ع االتفاقیة لمراجعة  .متعاقدا كیوتو اللجنة اإلداریة التفاقیة حیین منتظمْین في إطار وتوعالوة على ذلك، تخض
 .المنقحة

 
ّحة األنشطة الجمركیة على  في فصلھ الثاني یاء" "الخاص المرفق ویقّدم واسع. نطاق وتغّطي اتفاقیة كیوتو المنق

كوك االتحاد البریدي العالمي  من االمتثال لص طة للحركة البریدیة، بما یض إجراءات تخلیص جمركي مبس
 26، انضم 2017وبحلول نھایة عام  .للمتطلبات التنظیمیة الوطنیةومنظمة الجمارك العالمیة على حد سواء، و

  .الخاص یاءالمرفق من  2بلدا إلى الفصل 
  

ّمن  ال بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي ویتض النص الذي تم تحیینھ في إطار لجنة االتص
خمسة تعاریف وأحد عشر معیارا ، 2016نوفمبر في  اللجنة اإلداریة التفاقیة كیوتو المنقحةوافقت علیھ الذي و

ى بھا ة واحدة موص ً  تُعرضو .وممارس یرات من االتحاد البریدي العالمي  جمیعھا في الفقرة اآلتیة مرفقة بتفس
 .على نحو أفضل منظمة الجمارك العالمیةفھم مطبوع من المؤسسات البریدیة بھدف تمكین 

 
تند على نطاق  ؤون وینبغي تعمیم ھذا المس ات العامة والش یاس ؤولین من األجھزة التي تعالج الس ع بین المس واس

. وھو یساعد على ضمان التماشي التشغیلیة المتعلقة بالحركة البریدیة على المستوى الوطني لیستخدمھا كل منھم
مولیة المعتمد في االتحادمع  عالمي ومفھوم اإلقلیم التزام الخدمة الش . وھو یحمي البریدي الواحد البریدي ال

مولیة للبرید ویكّمل  افة إلى ذلك، فإن  .وأنظمتھ االتحاد البریدي العالميوثائق التبادالت الش المعاییر وباإلض
  ترّكز بشكل خاص على استخدام تكنولوجیا المعلومات وتبادل البیانات اإللكترونیة المسبقة.

  
، بات من مصلحة االتحاد البریدي نوعیة الخدمةوفي وقت أصبحت فیھ سرعة التخلیص الجمركي أساسیة لضمان 

اء منظمة الجمارك العالمیة إلى اتفاقیة كیوتو الم ّم أكبر عدد من أعض ل العالمي أن ینض ّحة وإلى الفص من  2نق
ین واإلدارات الجمركیة على حد سواء أن ینضم أكبر عدد معیَّنمن مصلحة المستثمرین الو. "یاء"الخاص  رفقالم

ّحة البلدان إلىممكن من  ین "2یاء "الخاص  رفقالموإلى  اتفاقیة كیوتو المنق تركة بین ، بغیة تحس العملیات المش
 یؤديمما  ،مع تنامي حجم التجارة اإللكترونیةیكتسي ذلك أھمیة أكبر و .اإلدارات الجمركیة والمؤسسات البریدیة

مع ضرورة االمتثال لمختلف  یدي وسرعتھما،إلى تزاید الطلب من حیث نوعیة التخلیص الجمركي والتوزیع البر
  .المتطلبات التنظیمیة
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ة  النَص  المی ارك الع ة الجم یر منظم اد  -تفس االتح
 1البریدي العالمي

: ھي نماذج خاصة CN22/CN 23النماذج  التعریف
لإلقرارات المطبّقة على البعائث البریدیة 

دي وھي  مذكورة في وثائق االتحاد البری
 المعمول بھا حالیا.العالمي 

مح ھذا التعریف  تخدام لموظفي یس الجمارك باس
ة  دی اذج البری ألغراض  CN 23و CN 22النم

ة.  ارة منظمة وجمركی تش من ثّم، ینبغي اس
في ھذه  ك العالمیة قبل إجراء أّي تعدیلالجمار

 النماذج.
ة اإلجراءات  التعریف مطبَّ الجمركی ة على ال ق

: جمیع العملیات التي ائث البریدیةـالبع
ینبغي للجھات المعنّیة والجمارك تنفیذھا 

 .حركة البریدفي ما یخّص 

لتخلیص یبین  ذا التعریف تمییزا بین ا ھ
ي  رك لجم خلیص ا لت دي وا ری لب لجمركي ا ا

 التجاري.

ـ: بعائث برید الرسالبعائث البریدیة التعریف ائل ـ
تنقلھا خدمات البرید أو تنقل والطرود التي 

لحسابھا، وفق الوصف المقّدم لھا في وثائق 
  .االتحاد البریدي العالمي المعمول بھا حالیا

 

ذا التعریف  ة ھ المی ارك الع ة الجم ل منظم تقب
دي التي قّدم بھا في وثائق االتحاد البری ةبالصیغ

 العالمي.

: ھیئة عامة أو خاصة خّولتھا البریدخدمة  التعریف
ُنّظم  ة ت ات دولی دم دیم خ ة تق الحكوم
ى وثائق االتحاد البریدي العالمي  بمقتض

 المعمول بھا حالیا.

طلح  نت خدمة البریدكا ار إلیھا بمص (المش
ھا ، لكنّ أساساسابقا ھیئة عامة ) معیَّنالمستثمر ال

ة  دان ھیئ د من البل دد متزای ت الیوم في ع ات ب
ة خّولتھا الحكومة  تقدیم خدمات دولیة خاص

 تُنّظم بمقتضى وثائق االتحاد البریدي العالمي.
: منظمة حكومیة االتحاد البریدي العالمي التعریف

بموجب  1874ت في عام سدولیة أّس 
م االتحاد العام للبرید  معاھدة برن تحت اس

ام  ّمى في ع ل أن تس اد  1878قب االتح
بح في عام البریدي العا  1948لمي وتص

ّحدة.األمم ال وكاالتمتخّصصة من  وكالة   مت
 

 

ة على  1المعیار  ة المطبّق اییر الجمركی ل المع تمتث
ل،  ھذا الفص ام  البعائث البریدیة ألحك
ال عن أحكام الملحق العام في حدود  فض

 تنفیذھا.

یتطّرق الفصل الثاني من الملحق الخاص "یاء" 
ة، غ دی ث البری ائ د إلى البع دی التح ذاب  یر أّن ھ

ام  ام الملحق الع ّدد على أّن أحك ار یش المعی
ري  ة تس ّح ة كیوتو المنق اقی اتف على جمیع ب

ة، بما في ذلك الملحق الخاص  المالحق الخاص
لھ الثاني. وتنّص توجیھات اتفاقیة  "یاء" بفص
ل الثالث من  ّحة على أھمّیة الفص كیوتو المنق
التخلیص الجمركي  اص ب ام الخ الملحق الع

ل ات اإلجراءوغیره من  ة والفص الجمركی
ل  ادس الخاص بالمراقبة الجمركیة والفص الس
ات  ا المعلوم اص بتكنولوجی ابع الخ الس

رورة االطال وء أحكام  اع علیھوض في ض
حركة الفصل الثاني من الملحق "یاء" الخاص ب

 .البرید
 

البرید)".  في بعض الحاالت، أضیف النّص الوارد في مستند منظمة الجمارك العالمیة "التوجیھات الخاصة بالفصل الثاني من الملحق "یاء" الخاص (حركة 1
  بعض النصوص المقتبسة من ھذا المستند أیضا في فقرات الحقة من ھذا الدلیل.وترد 
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ة  النَص  المی ارك الع ة الجم یر منظم اد  -تفس االتح
 1البریدي العالمي

ؤولیات  2المعیار  ریعات الوطنیة المس تحّدد التش
وبالخدمة  بالجماركالمنوطة وااللتزامات 

في ما یخّص المعالجة الجمركیة البریدیة 
 للبعائث البریدیة.

ار  ذا المعی ح ھ ةیوّض دی ة البری دم  أن الخ
ارك ل والجم ات  تُحّم ؤولی ات مس والتزام

دي  ھا في وثائق االتحاد البری وص علی منص
ارك  الجم ك المنوطة ب ا أّن تل المي، علم د الع ق

اور معھا ا حّددت بالتش وص ّق خص . وھي تتعل
ة  دی ث البری ائ البع ة ب دات المرفق تن المس ب
والمعلومات الواجب تقدیمھا والوسائل المعتمدة 

تندات. ویمكن االتفلنقل  ق على االبعائث والمس
ؤولیات  أخرى توكل إلى خدمات والتزامات مس

ى اتفاقات متبادلة بین  البرید والجمارك بمقتض
 الھیئتین.

ب  3المعیار  ة من تخلیص یج دی ث البری ائ البع
 رك في أسرع وقت ممكن.االجم

ي عادة دفع  ث البریدیة تقتض عائ ما كانت الب ل
ریعات الوطنیة فیما  ع للتش وم وأجور وتخض رس
ك في أن  یخص الممنوعات والقیود، فإنھ ال ش

 3ویلزم المعیار  یكون لذلك أثر في آجال التسلیم.
تطاع، لكن  ك بتخفیض ھذاالجمار األثر قدر المس

ینبغي أال یعتبر أّي عنصر في ھذا الحكم عنصرا 
  لعملیات المراقبة الجمركیة.مقیّدا 

ة و ة ثالث ّح ة كیوتو المنق اقی ات اتف ّدد توجیھ تح
تویات یمكن لخدمة البرید التدّخل فیھا على  مس
توردة  ائع المس عید التخلیص الجمركي للبض ص

ائث م خدمة البرید بعبالبرید أال وھي أ) عندما تقدّ 
ع للتخلیص الجمركي ب) عندما  یجب أن تخض

راف  ّذ خدمة البرید بعض العملیات تحت إش تنف
الجمارك تكون عادة من مسؤولیات الجمارك ج) 

الجمارك،  موظفما تقوم خدمة البرید مقام دعن
یّما في ما یخّص إدارة بعائث البرید العاجل  ال س

 الدولي.
ث  4المعیار  ائ ائع في البع دیر البض یجوز تص

ھذه البضائع تصّدر سواء كانت البریدیة، 
ام  ة للنظ ع اض داول الحّر أو خ الت ب

 الجمركي. 

اح  م ھ ینبغي الس اران أنّ ذان المعی د ھ یؤّك
تیراد و دیر، بغّض النظر عن النظام باالس التص
ي تخضع أو ستخضع لھ البضائع. الجمركي الذ

ا على  جمیع البعائث وینطبق ھذا المبدأ أیض
رط  وع لجمیع البریدیة، ش اإلجراءات الخض

 المنصوص علیھا في النظام المعتمد.العادیة 
ث  5المعیار  ائ ائع في البع تیراد البض یجوز اس

كانت البریدیة،  واء  ائع س ھذه البض
ّص من الجم رك ألغراض االستخدام ستخل

 المنزلي أو ألغراض نظام جمركي آخر.
ّدد  6المعیار  ثَ تح ائ د البع ة البری دم ارك لخ  الجم

أن تقّدم لھا ألغراض یجب البریدیة التي 
ھذا  فة إلى إجراءات  ا بة، باإلض المراق

 اإلنتاج.

ح ھذا المعیار أن اإلدارة الجمركیة ھي  یوّض
ة مؤسسلالتي تحّدد البرید الذي ینبغي أن تقّدمھ ا

البریدیة للجمارك. ویقصد بـ "أسلوب اإلنتاج" 
دیم)  ة (أي التق ادی ا الم خھ دات بنس تن المس

 واإللكترونیة على سبیل المثال.



-26-  
 

 

ة  النَص  المی ارك الع ة الجم یر منظم اد  -تفس االتح
 1البریدي العالمي

ث  7المعیار  ائ ھا البع قّدم ل بأن ت ال تطلب الجمارك 
عھا للمراقبة الجمركیة عند  البریدیة لتخض
ت تحتوي  ان ا، إّال في حال ك دیرھ تص

  على:
على رخصة الحصول بضائع ینبغي   -

 لتصدیرھا؛
عة للممنوعات أو القیود   - ائع خاض بض

ائع قد تفرض  دیرھا أو بض عند تص
 علیھا رسوم وأجور عند تصدیرھا؛

ك التي   - ا تل ائع تتخّطى قیمتھ بض
 تحّددھا التشریعات الوطنیة؛

-   ُ ائع ت وع للمراقبة بض ختار للخض
 انتقائیا أو عشوائیا.الجمركیة اختیارا 

ات  ّنھ ینبغي أن تكون عملی ھذا المعیار أ ّكد  یؤ
دیر محدودة. لكن المراقبة الجمركیة عند التص

ادرة  ال بّد من أن تكون مراقبة البعائث الص
ات  تراتیجی یة بموجب إس اطر كاف إدارة المخ

 وشروط االنتقائیة.

ات  ارس مم ال
 8الموصى بھا 

ا ینبغي ّدم أال  عموم ارك أن تق ب الجم تطل
ات  ة التي تنتمي للفئ دی ث البری ائ ا البع لھ

 :اآلتیة
ئل   ) أ ا طاقات البریدیة والرس التي الب

 تحتوي على رسائل شخصیة ال غیر.
 المصنّفات المخّصصة للمكفوفین.  ب)
وم   ج) عة للرس المطبوعات غیر الخاض

  واألجور عند االستیراد.
 

ارة  ة إلى أّن تجدر اإلش األمر یتعلق ھنا بممارس
ى تحدید بمعیار. ویبین ھذا أن بھا ولیس  موص

ألة  ھي للجمارك البعائث التي ینبغي تقدیمھا مس
عید الوطني. كما أّن استخدام  كلمة تُبّت على الص

 ً " یمنح ھذه القاعدة مرونة تسمح للجمارك "عموما
ب أن  أن تطل امثال ب د الوارد البر یُعرض علیھ ی

 ن.في بعض األحیا أوبانتظام  معیَّنبرّمتھ من بلد 

عندما تكون جمیع المعلومات التي تطلبھا  9المعیار 
أو  CN 22وذج ـنمالفي واردة الجمارك 

CN 23  ّكل تندات التبریریة، یش وفي المس
اإلقرار بالبضائع،  CN 23أو  CN 22نموذج ال

 إّال في الحاالت اآلتیة:
عندما تتخّطى قیمة البضائع تلك التي   -

 تحّددھا التشریعات الوطنیة؛
ائ  - ا تكون البض دم ة عن ع اض ع خ

ات أو القیود  وم للممنوع أو لرس
 تصدیرھا؛وأجور عند 

ول عندما ینبغي   - ة الحص على رخص
 لتصدیر البضائع؛

توردة   - ائع المس عندما تكون البض
ك  ة لنظام جمركي غیر ذل ع خاض

  المخّصص لالستھالك المنزلي.
ب تقدیم تصریح في ھذه الحاالت، یُطل  -

 منفصل عن البضائع.

 CNأو  CN 22اذج ـــــار أّن نمـــیوّضح ھذا المعی
اتورة  23 ل الف ة، من قبی دات التبریری تن والمس

ر الوحیدة المطلوبة للتخلیص الجمركیة،  ھي العناص
ا لتي تطلب فیھإّال في الحاالت المذكورة ا ،الجمركي

ائع. وبموجب التوجیھإقرارات مختلفة لل ات، قد بض
تندا وطنیا ھو عینھ یكون اإل ائع مس قرار بالبض

المطلوب لوسائل نقل أخرى أو مستندا أعّد خّصیصا 
د  التخلیص البری ل بعض اإلدارات جمركی ا تقب . كم

 تالجمركیة مستندات دولیة، مثل بطاقة القبول المؤقّ 
ATA. 
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ة  النَص  المی ارك الع ة الجم یر منظم اد  -تفس االتح
 1البریدي العالمي

ى  اإلجراءاتال تطّبق  10المعیار  ة عل لجمركی ا
 البعائث البریدیة بالعبور.

ار أنَّ د یؤكِّ  ة المرسالب ھذا المعی د في األوعی ة ری ل
العبور المكش العبور المغلق أو ب ع ب وف ال یخض

ة في إلإلجراءات  د الجمركی ارك في بل دارة الجم
  العبور.

 
مي لمنظمة الجمارك  تناد إلى الرأي الرس وباالس

المي فی دي الع اد البری ة واالتح المی ا یخصالع  م
وف  لة بالعبور المغلق أو المكش البعائث المرس
دّرات أو  ا تحتوي على مخ ھ في أنّھ تب التي یش

ّرات عقیلة، ی مكن للجمارك في بلد العبور أن مؤث
د  تتّخذ التدابیر الالزمة إلبالغ جمارك المقص

 بشبھاتھا.
آلیات بسیطة قدر  یجب أن تعتمد الجمارك 11المعیار 

تطاع  یلالمس وم واأل تحص جور الرس
لة في  ائع المرس ة على البض المفروض

 بعائث بریدیة.

یوّضح ھذا المعیار أھمیّة التبسیط في التخلیص 
طاءویقّر بأّن  للبعائث البریدیة الجمركي  وس
تخدمي  امال یعیّنون عمو الجمارك من قبل مس

االت  إجراءات التخلیص الجمركي، إّال في الح
ة  ات الوطنی ریع ا التش  علىالتي تنّص فیھ

ویوصى  .وجوب المرور عبر الجمارك رسمیا
ى التوجیھات، باعتماد تقییم  ا، بمقتض أیض
توردة  ائع غیر التجاریة المس جزافي للبض

یعات بقیمة محّددة في التشرلالستھالك المنزلي 
قبول الھدایا مع إعفائھا من  عن الوطنیة، فضال

 الرسوم واألجور المعتمدة لالستیراد.
  

ََّحة المرفقالحركة البریدیة من المتعلق ب 2الفصل بشأن المبادئ التوجیھیة    الخاص یاء باتفاقیة كیوتو الُمنَق
  

ل  2016في عام ُحیّنت  أن الفص ََّحة بش الخاص  المرفقالمتعلق بالحركة البریدیة من  2المبادئ التوجیھیة الُمنَق
تر ال المش ََّحة، وذلك في إطار لجنة االتص كة بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد یاء باتفاقیة كیوتو الُمنَق

  .وبموافقة اللجنة اإلداریة التفاقیة كیوتو المنقحة البریدي العالمي
  

ً  11الخاص یاء بالحركة البریدیة، ویحتوي على خمسة تعاریف و رفقمن الم 2ویتعلق الفصل  وممارسة  معیارا
 .د إجراءات التخلیص الجمركي للحركة البریدیةواحدة موصى بھا، كما أنھ یحدِّ 

 

ل  یة المحددة في الفص اس ح المبادئ التوجیھیة المفاھیم والمبادئ األس الخاص یاء. كما  المرفقمن  2وتوض
ؤولیات التي تھذه المبادئ التوجیھیة  تعرض تثمرقع على عاتق االلتزامات والمس لطات ین معیَّنین الالمس والس

خاصة على استخدام بصفة  المحینةالضوء في المبادئ التوجیھیة  ُسلطإطار األعمال الیومیة. وقد  الجمركیة في
ُ تكنولوجیا المعلومات. و أن البیانات أ یف نص جدید بش م بیاني عن  اإللكترونیةض بقة (بما في ذلك رس المس

الً عن مجموعة من المعلومات  بقة)، فض معیار اعتمده كل من منظمة الجمارك العالمیة  عنالبیانات المس
أن التوجھات  افة إلى تعلیقات بش ً، باإلض ال البیانات الجمركیة إلكترونیا أن إرس واالتحاد البریدي العالمي بش

ً بین المستثمرین الالمستقبلیة فیما یخص تبادل ال  .ین والجماركمعیَّنبیانات الجمركیة إلكترونیا
 

كل الجمارك نظرا ألن و لة اإلمدادات البریدیة، تش لس یة في س اس تندین حلقة أس ى بإدراج ھذین المس یوص
یین المتعلقین بالمرفق الخاص یاء  اس تدریب موظفي البرید برنامج  فيومبادئھ التوجیھیة المحینة  2األس

 .المتعلقة بالجمارك والبریدالمسائل  ك من أجل توفیر التدریب الالزم علىوالجمار
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یة في  االطالعویمكن  تندین باللغتین اإلنجلیزیة والفرنس معلى ھذین المس  موقعال علىالخاص بالجمارك  القس
  .التحاد البریدي العالميالشبكي ل
 النظام المنّسقاتفاقیة 

 

یة وترمیزھا (المعروف  لع األساس ق لتوصیف الس ماء  عموماإّن النظام المنّس ق) ھو مجموعة أس بالنظام المنّس
ع ألحكام االتفاقیة ال أن منتجات دولیة متعّدد األغراض من إعداد منظمة الجمارك العالمیة. وھو یخض دولیة بش

ي ینایر ــذ فـودخلت حیّز التنفی 1983في یونیو السلع األساسیة وترمیزھا التي اعتمدت  النظام المنّسق لتوصیف
مل ھذا النظام 1988 ائع تقریبا كّل منھا معّرف  5. ویش ّب ذي برمز آالف مجموعة من البض تة أرقام ومرت س

 ومنطقیة تدعمھا قواعد واضحة التعاریف لتشّكل تصنیفا موّحدا.قانونیة وفق ھیكلیة 
 

 بلد واقتصاد كقاعدة للتعرفات الجمركیة ولجمع اإلحصاءات التجاریة الدولیة 209ویستخدم ھذا النظام في أكثر من 
ة بھا بتمبر . وحتّى تاریخ الخاص ق.  156، كان 2017س بلدا من ھذه البلدان طرفا متعاقدا في اتفاقیة النظام المنّس

 .بموجب النظام المنّسقدولي مصنّفة من البضائع المتبادلة على الصعید ال ٪98وتجدر اإلشارة إلى أّن أكثر من 
 

ق في  اھم النظام المنّس المرتبطة بھا من مواءمة اإلجراءات الجمركیة والتجاریة وتبادل المعطیات التجاریة ویس
ّض التكالیف الورقدون استخدام  التجارة الدولیة. وھو یستخدم أیضا على نطاق  المترتبة على، األمر الذي یخف

اط الحكومات والمنظمات الدولیة والقطاع الخاص ألغراض متعّددة ع في أوس ، من قبیل فرض أخرى واس
لمنشأ اواإلشراف على البضائع الخاضعة للمراقبة وتحدید قواعد التجاریة الضرائب الداخلیة واعتماد السیاسات 

ال عن یوتعر ابات فات الشحن، فض ص وجمع الحس عار والحص ة بالنقل ومراقبة األس اءات الخاص جمع اإلحص
طلحات الوطنیة  ق من ثّم مجموعة رموز ومص ادیة. ویعّد النظام المنّس وإجراء األبحاث والتحلیالت االقتص

 أداة ال غنى عنھا في التجارة الدولیة.اقتصادیة عالمیة للبضائع وھو یشّكل 
 

یانة النظام  تمل على تدابیر تھدف إلى وتندرج ص ق في قلب أولویّات منظمة الجمارك العالمیة وھي تش المنّس
ضمان تفسیر موّحد للنظام وتحدیثھ بانتظام على ضوء تطّور التكنولوجیا وتغیّر النماذج التجاریة. وتدیر منظمة 

ّل األطراف  ق (التي تمث اطة لجنة النظام المنّس قدة في اتفاقیة النظام المتعاالجمارك العالمیة ھذه العملیة بوس
ق)  نیف وتفّض المنّس أن إجراءات التص ّ القرارات بش ي وتتخذ یاس ائل ذات الطابع الس التي تتطّرق إلى المس

  المالحظات التفسیریة. النزاعات وتعّد التعدیالت في 
  

ق كّل  ر اللجنة تعدیالت تحدیث النظام المنّس نواتكما تحّض ھا على مجلس منظمة  خمس س من أجل عرض
ةالجمارك العالمیة للموافقة علیھا یر النظام وت . وتدخل القرارات الخاص نیف بتفس طبیقھ، مثل قرارات التص

نیفوالتعد یریة أو مجموعة اآلراء في التص ھرین من موافقة  ،یالت في المالحظات التفس حیّز التنفیذ بعد ش
ُقدم أي تحفظاتعلى افتراض أنھ لم ، اللجنة علیھا   .ت

  

ھي النسخة الصحیحة المطبقة في  منظمة الجمارك العالمیةلتسمیات النظام المنسق من  2017وأخیرا، فإن طبعة عام 
ط:  راب ن خالل ال ة م ل ات ذات الص وم ل ع م ى ال ن االطالع عل ك م ة. وی ی دول ة ال اری ج ت امالت ال ع م ال
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition.aspx 

  

 الخاصة بفرض الضرائب المقطوعة یةالتوص
 

یةاعتمدت  لة إلى  توص رائب مقطوعة على البعائث المرس أن تطبیق نظام لفرض ض مجلس التعاون الجمركي بش
وعة في حقائب  غیرة أو الموض نة المسأفراد في بعائث ص رورة إدارة 1968افرین س بان ض ، مع األخذ في الحس

. ویوصى باعتماد الضرائب إدارة سریعة التدبیروتنوعھا الكمیّات الكبیرة من البضائع المرسلة في بعائث صغیرة 
وحمایة إیرادات األعضاء  ي لھذا النوع من البضائع وتسریعھ،المقطوعة كنظام من شأنھ تبسیط التخلیص الجمرك

یة  روط محددة. وھذه التوص ادیة رھنا بش الحھم االقتص تیرادمرھونة بالطابع غیر التجاري لومص ، عملیات االس
ً  أالو  دوالرا أمریكیا. 60وإن أمكن أال تقل عن ا، معیَّنتتجاوز القیمة اإلجمالیة للواردات حدا
 

 الضرئبقبول الھدایا وإعفائھا من التوصیة الخاصة ب
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition.aspx
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ة  یة مجلس التعاون الجمركي الخاص را بقبولاعتمدت توص ّكل ھدایا وإعفائھا من الض ئب كي البعائث التي تش
ماح بإعفاء البعائث التي تحتوي على ھدایا والتي ال تتخّطى قیمتھا  اء بالس ى األعض حقوق ن وحدة م 30یوص

 تباره في جملة الھدایا.السحب الخاصة من الرسوم واألجور. وھي تحّدد أیضا ما یمكن اع
 التوجیھات الخاصة بالتسریح الفوري

 
لتجاریة ادالت لجزء من المباالفوري  الجمركي رافا منھا بضرورة التخلیصقامت منظمة الجمارك العالمیة، اعت

ریح/بالتخلیص في بدلبلد ما ا، بإعداد مجموعة من اإلجراءات الخاصة بالتس  عدة إداراتایة التسعینیات بغیة مس
ریع  ركات على تس ائعالجمارك والش یّما منھ التخلیص الجمركي للبض ریحا فوریا، ال س ّب تس ا التي تتطل

ع  ة القیمة. وإثر تنقیح اتفاقیة كیوتو ومبادرات أخرى، بما فیھا وض ائع المنخفض تندات والبض موذج نالمس
ارات ف التي أعربت عنھا إدالمعطیات المعتمد في منظمة الجمارك العالمیة من جھة، وفي ظّل بعض المخاو

عتمدت . وقد اوتحیینھاالخاص من جھة أخرى، تّمت مراجعة التوجیھات  الجمارك والجھات الفاعلة في القطاع
بل اللجنة من ق 2003التوجیھات المراجعة المعروفة الیوم بـ "التوجیھات الخاصة بالتسریح الفوري" في مارس 

رورة قیام الجم التقنیة الدائمة. وتنّص ھذه التوجیھات ا على ض وص ریح/تخلیص جمیع اخص رك فورا بتس
ائع ریطة احترام ،البض روط التي تحّددھا الجمارك و ش ال الش وص علیھإرس روریّة المنص ا في المعلومات الض

انیة إمكبشكل خاص إلى التسریح الفوري للبضائع یعود الفضل في و التشریعات الوطنیة قبل وصول البضائع.
تثمرین الا إلكترونی البیانات تبادل إلى تقییم المخاطر و والجمارك الخدمة البریدیة)بما في ذلك ( ینمعیَّنبین المس

ائع ول البض ُجري قبل وص ائع، وفق التوجیھاتالذي أ نّف البض  -1: لیةفئة من الفئات األربعة التا، في . وتص
ً  القیمة التي ال تحّصل منھالبعائث المنخفضة ا -2المراسالت والمستندات  ً و رسوما ئث المنخفضة البعا -3 أجورا

 البعائث المرتفعة القیمة. -4القمیة الممكن أن تخضع لرسوم وأجور 
 

 إدارة المخاطرمجموعة 
 

ّرت التغیّرات في المشھد  حجام المبادالت أى الطویل في النمّو على المدولبیئة الجمارك التشغیلیة االستراتیجي أث
ّل الشكوك ظفي على طریقة إدارة المؤسسات الجمركیة وطریقة تنفیذ ھذه األخیرة لمھامھا. و واألسفارالتجاریة 
 خاطر.إلدارة المومنھجیة ا ات إلى البحث عن منھج أكثر تنظیمدفعت ھذه التطّورات عّدة مؤسس المتزایدة،

 
بات اوكانت إدارة المخاطر من أبرز المحّركات للجھود التي بذلتھا مؤسسات الجمارك لتل ّ لبیئة التشغیلیة بیة متطل

ینما كانت معالجة المخاطر أتضطّر فیھ المؤسسات الجمركیة إلى الذي في القرن الحادي والعشرین تلبیة أفضل 
 وبأسرع ما أمكن في السلسلة اللوجستیة.

 
إدارة المخاطر  باإلضافة إلى انتشار ثقافة ،وتطبیقھ االستعالماتإطار إلدارة المخاطر باالستناد إلى وضع وقد سمح 

اط المنظمات الجمركیة، ب عدة جمیعھا في المنظمة وفي مجاالت في أوس ل على األص طار األخاتّخاذ قرارات أفض
  .العصریةجمیعھا. وتعتبر الیوم إدارة المخاطر من المبادئ التوجیھیة المرتبطة بالمؤسسات الجمركیة 

 
من مجموعة ادر عن منظمة الجمارك العالمیةإدارة المخ وتتض ّھما  1اطر في الجمارك الص ّدین مختلفین لكن مجل

یل عن عملیة إدارة مترابطین د األّول المتاح للجمھور اإلطار التنظیمي إلدارة المخاطر مع تفاص ّ . ویقّدم المجل
مسألة إدماج إدارة المخاطر المخاطر، مستعرضا العناصر التأسیسیة المختلفة إلطار اإلدارة التنظیمي ومتناوال 

 على إدارة المخاطر. وقدرةا ثقافة تنظیمیة، باعتبارھ
 
د الثاني، فھو یتطّرق إلى ا الأم ّ معاییر  د إلیھاتستنالتي التشغیلیة  لمخاطراوتشخیص واستھداف  أدوات تقییممجل

حنات  ددیة الخطورة االختیار لتحدید الش ائل النقل ش تثمرینوالركاب ووس ادیین و والمس ن مغیرھم االقتص
ً ویتضّمن  .ركاتدخل الجمالمعنیة، وذلك ألغراض األطراف  كیة ت ألغراض جمرمستندات "تطبیق" أعدَّ  أیضا

  .لتقییم المخاطرعملیة دالئل ونماذج العدید من البحتة، بما فیھا 
 

  .tools/rmc.aspx-and-compliance/instruments-and-www.wcoomd.org/en/topics/enforcementالرابط اإللكتروني إلى الدلیل:  1
  

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement
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دمجوقد  ُ رات المخاطر  أ تند المعنون "مؤّش ر المس د الثاني من ومختص ّ ریعة" في المجل البعائث البریدیة/الس

ادر عن منظمة الجمارك العالمیة. مجال إدارة المخاطر فيمجموعة  رات  الجمارك الص تخدام المؤش ویمكن اس
الخطورة التي تنطوي على جمیع أنواع االحتیال الجمركي  شدیدةالواردة في المستند الختیار الحركات/الشحنات 

  ت، والمخدرات، واألمن، وحقوق الملكیة الفكریة، إلخ).(حمایة اإلیرادا
  

 لمنظمة الجمارك العالمیة برنامج األمن
  

غیرة والمتفجرات والتحویل غیر  لحة الص امل واالتجار باألس لحة ومواد الدمار الش ار األس إن اإلرھاب وانتش
كل تھدیدا خطیرا لیس فقط ألمن  تخدام المزدوج تش ائع ذات االس روع للبض ا المش المة الناس وإنما أیض وس

  للتنمیة االقتصادیة واالستقرار السیاسي والتماسك االجتماعي للبلدان في جمیع أنحاء العالم.
  

ائل  ویركز برنامج األمن لمنظمة الجمارك العالمیة على تعزیز قدرة اإلدارات الجمركیة على التعامل مع المس
تیسیر قدرة المجتمع الجمركي العالمیة على التعامل مع ھذه المتصلة باألمن على المستوى الوطني، ویھدف إلى 

  التھدیدات على المستوى الدولي.
  

یة ة مجاالت عمل رئیس طة ھذا البرنامج من خمس افرین، واألجھزة  وتتألف أنش مل تدابیر الرقابة على المس تش
غیرة -المتفجرة المرتجلة  لحة الص تراتیجیة، واألس لحة الخفیفة، وتمویل  الدرع العالمي، والتجارة االس واألس

افة إلى ذلك، و اإلرھاب. ُعدت باإلض ائع" أ تھداف البض و"برنامج مراقبة  )CTS(وحدات الھواء في "نظام اس
  .)CCP(الحاویات" 

 
 صكوك وأدوات أخرى  -‘3’

 
كوك ابقا، أعّدت منظمة الجمارك العالمیة ص " SAFEمعاییر "ال، من بینھا إطار عدیدة وأدوات أخرى اكما ذكر س

عالمیة  ة ومجموعة ونموذج المعطیات المعتمد في منظمة الجمارك ال ّباك الواحد والتوجیھات الخاص الش
اتفاقیات إسطنبول فضال عن ، صیات وتوجیھات بشأن الفحص الرجعيبتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتو

ّت ونیروبي  یتّم التطّرق ومجموعة وبطاقة القبول المؤق ر. وس بیل التعداد ال الحص التقییم في الجمارك، على س
ول الحقة.  ّر للجمھور عبر الموقع اإللكتروني  ومعظمإلى البعض منھا في فص كوك واألدوات متوف ھذه الص
  .ةاألربعالملفات لمنظمة الجمارك العالمیة، في إطار 

 
 الجمارك العالمیةقائمة المصطلحات الجمركیة الدولیة لمنظمة   -‘4’

 
طلحات الجمركیة  طلحات الجمركیة الدولیة إلى جمع تعاریف بعض المص تند واحد تھدف قائمة المص في مس

جمركیة مشتركة، في مسعى إلى تسھیل عمل منظمة الجمارك العالمیة وأیضا مساعدة إنشاء مصطلحات بغیة 
اء والمنظمات الدولیة والقطاع الخاص على اء وغیر األعض طلحات  األعض تخدام مص اعتماد منھج موّحد الس

یر یبغمحیّنة الجمارك. وتقّدم القائمة تعاریف  ھیل تفس یة لمنظمة ة تس كوك والتوجیھات الرئیس بعض الص
 الجمارك العالمیة.

 
قائمة المصطلحات أداة مھّمة لعامة الجمھور واألوساط التجاریة بمعناھا األوسع ألنّھا تسمح بضمان فھم  كما أنَّ 

ّسق  ستخّف باالستخدام المت ّسق للمسائل الجمركیة. وینبغي أّال یُ الجمركیة، ال سیّما عند للمصطلحات أعمق ومت
 إعداد القواعد والتشریعات.
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طلحات الجمرك تمرار.وتُحیّن قائمة المص ویرجع ذلك إلى تطور دور الجمارك والتجارة الدولیة  یة الدولیة باس
یة، والتطورات  نوات القلیلة الماض ھدتھا بیئتا الجمارك التي المعتبرة على مدى الس كما أنھ والتجارة الدولیة، ش

  العدید من الصكوك. الستحداثنتیجة جاء 
  ة على الموقع اإللكتروني لمنظمة الجمارك العالمیة نجلیزیورة باإلمنش 2017لعام  وقائمة المصطلحات

(http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/glossary-of-international-customs-terms/glossary-2017-word-version-en.pdf?db=web)  

  
  العالمیة بشأن تیسیر التجارة اتفاق منظمة التجارة  )ج
  

، ودخل حیز النفاذ 2013في مؤتمر بالي الوزاري لعام  اتفاق منظمة التجارة العالمیة بشأن تیسیر التجارةأبرم 
  بعد أن صدق علیھ ثلثا أعضاء منظمة التجارة العالمیة. 2017فبرایر  22في 

  
ّذ أعضاء منظمة التجارة العالمیة حالیا التدابیر ذات الطابع اإللزامي من  أن وینف اتفاق منظمة التجارة العالمیة بش

یر التجارة نیفھم لمختلف التدابیر الواردة في  تیس تنادا إلى تص یر الفئة ألف إلى  مادة. 12على مراحل اس وتش
في حین تشیر الفئة باء إلى التدابیر التي تتطلب وقتا أطول، أما التدابیر التي نفذت بالفعل وقت بدء نفاذ االتفاق، 

یر إلى تلك  افیة.التدابیر الفئة جیم فتش یل من  ویمكن االطالع على التي تتطلب بناء قدرات إض مزید من التفاص
  .http://www.tfafacility.org: خالل الرابط التالي

  
یرویدعو  أن تیس ائع واإلفراج عنھا و التجارة اتفاق منظمة التجارة العالمیة بش ریع تنقل البض ھا إلى تس تخلیص

ا جمركیا ائع العابرة.تخلیص ا البض مل ذلك أیض الكفیلة تدابیر مجموعة من الیحدد عالوة على ذلك، فإنھ و ، ویش
ل تیسیر التجارة واالمتثابشأن المسائل المتصلة باألخرى  المعنیةلتعاون الفعال بین الجمارك والسلطات بضمان ا

  لمساعدة التقنیة وبناء القدرات في ھذا المجال.متعلقة باویتضمن أیضا أحكاما  الجمركي.
  

لة من  كوكولدى منظمة الجمارك العالمیة س یر واألدوات لدعم تنفیذ اتفاق الص ریع التجارة  تیس على نحو س
  .atf.aspx-wto-the-implementing-http://www.wcoomd.org/en/topics/wco: ومنسق

  
تثمرین ال بة للمس یر األكثر أھمیة في المادة معیَّنوبالنس مل أحكاما  7ین، یتمثل تدبیر التیس من االتفاق، والتي تش

ھا م ائع وتخلیص ا تعلقة باإلفراج عن البض مل ذلك، من بین أمور أخرى، المعالجة ما قبل  .اجمركیتخلیص ویش
ول، وإدارة المخاطر، و ریعةالوص الیات الس مّ وی .اإلرس یر التجارة جمیع الوكاالت الحكومیة، بما  ض اتفاق تیس

  تنفیذ االتفاق. تسھیل، وذلك بھدف ولیس فقط الجمارك ینمعیَّنفي ذلك المستثمرین ال
  

یر التجارة  2-23وتنص المادة  اء لجنة وطنیة معنیة بتیس و بإنش یر التجارة على أن یقوم كل عض من اتفاق تیس
تمراریتھاو/أو المحافظة على  یق المحلي اس ھیل التنس  .وتنفیذھا حكام ھذا االتفاقأل، أو تعیین آلیة قائمة لتس

تثمرین ال ّموا معیَّنوینبغي للمس یر التجارةین أن یض عوا  جھودھم إلى جھود اللجنة الوطنیة المعنیة بتیس وأن یس
  وتنفیذه. في اإلشراف على االتفاق نشطبدور  االضطالعمن أجل جاھدین إلى االنضمام إلیھا 

  
یر التجارة بمثابة و وء على العمل  مالئممحفل تعّد اللجنة الوطنیة المعنیة بتیس لیط الض لجنة الذي تقوم بھ لتس

لحصول على دعم رفیع إلى امنظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي، فضال عن السعي بین االتصال 
توى  بیل المس ائلتحدید أولویات تنفیذ في س یة  المس تركة بین البرید والجمارك،الرئیس البیانات مثل  المش

  .اإللكترونیة المسبقة
  

تراتیجیة المتعلقة ببناء القدرات (برنامجوأخیرا، فقد عكفت منظمة الجمارك الع  Mercatorالمیة من خالل مبادرتھا االس
اعدة الحكومات في على  )2014بدأ تنفیذه في عام  الذي یر التجارة على أنحاء العالم  مختلفمس على تنفیذ تدابیر تیس
تخدام نحو  ق باس كوكمنس كل ھذا الو .وأدواتھا منظمة الجمارك العالمیة ص یلة ربقد یش ألة ة جلعاملنامج وس بناء مس

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
http://www.tfafacility.org
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco.
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یر التجارةالقدرات  بة على النحو المطلوب في اتفاق تیس ا  الجمركیةدارات لإل، لیس فقط بالنس لألطراف ولكن أیض
  .ینمعیَّنالمستثمرین الذلك بما في ، المعنیة الرئسیة األخرى

  
 

 ً  البیئة التشغیلیة  -رابعا
 
 المنتجات والخدمات البریدیة  ) أ

 
ّطا الیظھر  ل م البیاني اآلتي المنتجات والخدمات المعتمدة في االتحاد البریدي العالمي، مس وء على تلك الرس ض

 التي تخضع عموما للمراقبة الجمركیة:
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

كما یظھر في الرسم البیاني أعاله، تقّسم المنتجات البریدیة إلى برید الرسائل والطرود البریدیة وبعائث البرید العاجل 
ع عادة للمراقبة الجمركیة  ائل والبطاقات البریدیة التي ال تخض ائل بعائث من قبیل الرس ّمن برید الرس الدولي. ویتض

(األكیاس المباشرة من الورق المطبوع الموّجھة  "M"م الصغیرة وأكیاس الممنھجة. ویشمل أیضا برید الرسائل الرز
عة للمراقبة الجمركیة.  إلى العنوان عینھ) ع بدورھا للمراقبة الجمركیة. وكّل الطرود البریدیة تقریبا خاض التي تخض

ة للمراقبة الجمركیة. ضع ھذه األخیرا على مستندات أو على بضائع. وتخوقد تحتوي بعائث البرید العاجل الدولي إمّ 
  مقصدھا. بلد أّما المستندات، فھي قد تخضع أو ال تخضع لمراقبة الجمارك، وذلك بحسب

 
 ً در  وغالبا ائل والطرد مص غیرة في برید الرس بة إلى الزبون، لبسما یكون التمییز بین الرزمة الص . وبالنس

یان وكذلك ھما وم  األمران س بة إلى الجمارك، إذ أّن الرس واألجور المقّدرة ھي عینھا للرزمة وللطرد. بالنس
ائقر أّن ـغی ات البریدیة لھا واأل اللص س وعة على البعائث ومعالجة المؤس ّفق علیھاالموض بین  جور المت

ھا بین الرزم الصغیرة والطر ّ  12 ود، كما یظھر في الجدول اآلتي:مؤسسات البرید تختلف كل

 
رة   1 ائل باللفظة المختص ار إلى برید الرس یة  "LC/AO"غالبا ما یش د بھا باللغة الفرنس ة ة اإلنجلیزیـوباللغ "Lettres et carte/autres objets"ویقص

"Letters and Cards/Other Objects".  
  

رح بقیمتھا على البعائث ذات األولویة وذلك اعتبارا من األول  2012قرر مؤتمر الدوحة لعام   2 جلة وخدمة البعائث المص ر خدمة البعائث المس أن تقتص
  .2014من ینایر "كانون الثاني" 

 برید الرسائل
البرید العاجل  طرود  1أخرى رسائل وبطاقات/أشیاء

 الدولي

 ذات أولویة
سطحیة منقولة جوا غیر ذات 

 األولویة
 غیر ذات األولویة سطحیة

رسائل 
 وبطاقات

 رسائل بطاقات بریدیة

أشیاء 
 أخرى

ذات األولویة 
 فحسب

المراسالت 
التجاریة الجوابیة 

 الدولیة

 مطبوعات 
 مستندات/كتب

بعیثة برید عاجل  طرد رزمة صغیرة M كیس
 دولي
 بضائع

بعیثة برید عاجل 
 دولي

 مستندات

 بعائث خاضعة عادة للمراقبة الجمركیة

مراسالت تجاریة جوابیة 
 دولیة

  - 2التصریح بالقیمة     
 خیار عالمي

  -2خدمة البعائث المصرح بقیمتھا 
 غیر عالمي

 ال تصریح بالقیمة
خدمة البعائص المصرح 

بقیمتھا خدمة اختیاریة ولكنھا 
 معتادة
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 الطرد الرزمة الصغیرة 

 نظام الطرود البریدیة نظام برید الرسائل التنظیمياألساس 
ً  CN 23 اختیاریا CN 22 - CN 23 اإلقرار الجمركي وذج الربطة ـمن نم (قد یكون جزءا

CP 72( 
ّى  20و صفربین  وكیلوغرامین اثنینصفر بین  الوزن كیلوغراما  30كیلوغراما (حت

 ً  )اختیاریا
ا  األجور المّتفق علیھ

 البریدبین مؤسسات 
 الحصص البّریة للوارد النفقات الختامیة

فاتورة اإلرسال/اللصائق 
 األوعیةعلى 

األوعیة لصائق /CN 31بیان اإلرسالیة 
CN 34  أوCN 35  أوCN 36 

ة بالطرود  ائق /CP 87قائمة الطریق الخاص لص
 CP 85أو  CP 84أو  P 83األوعیة 

الرمز معّرِ  ة ب ف البعیث
 ذي الخطوط

 ً ارا ام  اعتب ع ، ت2018من ع وض
وط  ط خ وز ذات ال رم ات ال رف ع م

الخاص باالتحاد  S10المطابقة للمعیار 
غیرة على  البریدي العالمي الرزم الص

ائع الغرض و .التي تحتوي على بض
ات الرموز ذات الخطوط  من معرف

في حال ما التتبع، إال  لیسلیس ھذه 
ائص أخرى  إذا كانت للبعیثة خص

جلةال تنطوي على بقیمة  أو تتبع (مس
 خاضعة للتتبع).مصرح بھا أو 

ّد معّرف ال ة برمز ذي خطوط من یع  13بعیث
ق حرف ع اإلزامی S10ا وبنس . وھو قد یوض

 .CN 23نموذج البشكل منفصل أو یدمج في 

 
 البریدیة باإلرسالیات الخاصة العملیات  )ب
 
  البریديالمنظور   ‘1’

 
الیات البریدیة  ة باإلرس ّكل العملیات الخاص اس جمیع العملیات البریدیة وتش بیة في مؤسسات البرید. أس المحاس

روریّ مھمّ  ھي وھذه العملیات ركات الطیران)، إذ أنّھا ض بة إلى الجمارك (وش ا بالنس مان ة لة أیض مراقبة ض
 السلسلة اللوجستیة البریدیة. وتجري العملیات، في أبسط أشكالھا، على النحو اآلتي:

 
  اإلرسالیة البریدیة

 
د در إلى مكتب تبادل في المقص لة من مكتب تبادل في المص الیة مرس ّم كّل إرس بة لكل فئة  ترق  فرعیة منبالنس

ترقیما تسلسلیا. ویعاد الترقیم ) خاصة باالتحاد البرید العالميال 117رموز القائمة (على النحو المحدد في  البرید
یشّكل ھذا الترقیم ما یُعرف بـ "رقم اإلرسالیة". ترفق كّل من األّول مع اإلرسالیة األولى من السنة التقویمیة. و

أو  والوزناألوعیة (رسالة أو طرد) یصف ما في داخلھا ویقّدم مثال عدد  قائمة طریقبیان إرسالیة أو بإرسالیة 
تثمرون ال، وذلك ما إلى ذلك . وفي ما ون على تبادل المعلومات إلكترونیا بصورة حصریةمعیَّنما لم یوافق المس

یُذكر رقم اإلرسالیة األخیرة من السنة التقویمیة السابقة أیضا في بیان یخّص اإلرسالیة األولى من كّل سنة تقویمیة، 
 ).(رسالة أو طرد قائمة الطریقاإلرسالیة أو 

 



-34-  
 

 

 ِّ ن الیات ویص د بیانات اإلرس الة أو طرد)أو قوائم الطریق ف مكتب التبادل في المقص وفق ترتیب أرقام  1(رس
، یمكن رصد اإلرسالیة الناقصة فور العملیةلكّل مكتب تبادل في المصدر ولكّل منتج. وبفضل ھذه اإلرسالیات 

 استالم اإلرسالیة التالیة.
 

تالم رقم  بیل المثال، إذا تّم اس ائلفعلى س الیة برید رس لة  2017لعام  0123أولویة ذات  إرس ن مكتب مُمرس
الیةالتبادل في  تلم، یتبیّن  0122 زیوریخ إلى مكتب التبادل في مونتلایر، لكّن رقم اإلرس مكتب مونتلایر للم یس

  .ا الخصوصقد تكون مفقودة، فیفتح تحقیق في ھذ 0122على الفور أّن اإلرسالیة 
 

الیة  ً  وعاءً وقد تتضّمن اإلرس ي تلك الفترة. بحسب حجم البرید المرسل فأوعیة (مثل كیس أو علبة) أو عّدة  واحدا
فلكن  الیة الواحدة دوما معا خالل تاألوعیة ، ال تبقى مع األس ّف منھا اإلرس لة المتعّددة التي تتأل لس قّدمھا في الس

ضمن المكتب یالمرسلة بحیث األوعیة (رسالة أو طرد) عدد قائمة الطریق اللوجستیة. ویرد في بیان اإلرسالیة أو 
ّ في  ّھ ما من إرسالیات ناقصة وأن من المھّم رقیة، وفي إطار عملیة و. اإلرسالیةأوعیة كّل  ھ جرى استالمالمقصد أن

ع  د البیان، لذا یوض ّى المكتب في المقص ط «F» حرفجدّا أّن یتلق یة إلى مص یر بالفرنس لح كبیر (الذي یش
«formules»  بـ "كیس  الوعاء ھذا عادة ویعرفبالبیان.  المرفقة الوعاءأي نماذج) على لصیقةF." 

 
ّق من االستالم قاعدة العملیات عملیات وواألوعیة وتشّكل ھذه المبادئ لترقیم اإلرسالیات  لیدویة والمؤتمتة االتحق

ن تطبّق مؤسسات ة اللوجستیة. ومن المھّم جدّا ألالسلسسالمة في إطار تبادل البرید بین البلدان، وتضمن من ثّم 
 المبادئ بحذافیرھا. البرید ھذه

 
 2البعیثة البریدیة

 
 ً ابقا الیة أوعیة ، قد ال تنقل جمیع كما ذكر س یلة النقل عینھا التي كان من الماإلرس تخدامھا معا وفي وس قّرر اس

ّى مؤسسة أوعیة اإلرسالیة. وقد تنقل تكوین عند  أوعیة كّونتھا لبرید اإرسالیات مختلفة في وسیلة النقل عینھا. وقد تتلق
  .مغلق)ھي في مصدرھا (وتُعرف ھذه العملیة بالعبور الكّونتھا التي األوعیة أخرى وتنقلھا مع برید مؤسسة 

 
یلة نقل باألوعیة من ثّم، تُعتبر البعیثة بمثابة قائمة  امحددةالمعّدة لوس الیات) ، بغّض النظر عن اإلرس لیة (أو اإلرس

ــ(النم قائمة طریق للطرود. وتُرفق اإلرسالیة عادة ببیان إرسالیة أو األوعیةالتي تنتمي إلیھا  ـ  CN 32و CN 31اذج ـ
ُ CP 87و  ).CN 41و CN 38و CN 37بقائمة تسلیم (نماذج  رفق البعیثة)، في حین ت
 

ائق  لیم ولص مح ھذه النماذج التي یعّدھا االتحاد البریدي العالمي (قوائم التس الیة من ا) بنقل األوعیةوتس إلرس
ركة الطیرانعھدة  بح تحت ش ة البرید لتص س ؤولیة مكتب تبادل البرید الوارد في المطار إلى مؤس لذي قد (ا مس

 .تخلیصھا جمركیایكون بعیدا عن المطار) بھدف 
 

 لنحو:وتأتي تراتبیة المصطلحات الشائعة االستخدام في المؤسسات البریدیة عند تبادل البرید على ھذا ا
ائل وكیس  - غیرة من برید الرس الة والبطاقة البریدیة والرزمة الص رید بمن  Mالبعیثة البریدیة: الرس

 الرسائل والطرد وبعیثة البرید العاجل الدولي، إلخ.
ر التي الوعاء البریدي - ر من العناص كل كیس أو عتتكون : عنص الیة یأتي عموما على ش لبة منھا اإلرس

ً  29من مؤلف برمز معیاري ذي خطوط للوعاء ویحمل معّرفا  ات یدیة وشركوتلجأ المؤسسات البر .حرفا
  .األوعیةعلى حّد سواء إلى الطیران 

 

 
  للبرید العاجل الدولي. CN 31باإلضافة إلى ما یوازي بیان اإلرسالیة  1
من نظام برید  190"البعیثة" في عّدة سیاقات في أنظمة االتحاد البریدي العالمي وھو یرد في ھذه الحالة بالمعنى الذي جاء فیھ في المادة یُستخدم مصطلح  2

  الرسائل.
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الیة البریدیة: - ر یمثل الوعاء اإلرس ر التي  اعنص الیة البریدیة التي تتكّون من العناص حمل معّرفا اإلرس
ّف من الوعاء عشرین حرفا ھو جزء من معّرف مؤلفا من معیاریا لإلرسالیة   حرفا. 29المؤل

لة إر - لس لیا في إطار س لس الیات البریدیة ترقیما تس ّم اإلرس الیات البریدیة: تُرق لة اإلرس لس ّفق س الیات یُت س
الیفیما علیھا  لة اإلرس لس ّمن س د. وتتض در ومكتب التبادل في المقص  15 اتبین مكتب التبادل في المص

 .الوعاءحرفا وھي أیضا جزء من معّرف 
ع  - ا في بعائث ألغراض النقل. من ثّم، األوعیة البعیثة البریدیة: توض األوعیة ئمة إّن البعیثة ھي قافأیض

 .وعیةاأل، بغّض النظر عن اإلرسالیة (أو اإلرسالیات) التي تنتمي إلیھا محددةالمعّدة لوسیلة نقل 
  
 1السلعةوصف   ‘2’

 
توى آخر من الترا، إّن من منظور جمركي وأكثر من ذلك من منظور بریدي لعة ھو مس ف الس تبیة وھو وص

ي نماذج فات" ـف المحتویـ"وص ةـات المعنونـعلى نحو ما ھو وارد في الخانالبریدیة  یستعرض محتویات البعائث
CN 22  أوCN 23. بیل المثال، قد تحتوي البع كل طرد على ثالثة ییثة البرفعلى س طباق أدیة التي تأتي على ش

تة فناجین  ّطحة وس تة فناجین القھوة. .قھوةمس لعة ذكر الثالثة أطباق وس ف الس یعّد و ومن ثم، یجري في وص
یا في عملیات جمركیة لعة عامال رئیس ف الس ق الذي . عدیدة وص ف مرتبط برمز النظام المنّس د یرد قوھذا الوص

مان تخلیص جمركي في اإلقرارات الجمركیة یا لض اس ق أس فعّال من  للزبائن التجاریین. ویعدّ رمز النظام المنّس
ا ألحجام المبادالت التجاریة اإللكترونیة. وم وھو مھّم أیض ق على الرس یق ال وتنص اتفاقیة النظام المنس القائم تنس

 نیة.تشریعاتھا الوطحسبما تنص علیھ  ،أرقام 10أو  8تعتمد حتى لبلدان أن ، ولكن یمكن لستة أرقامعلى 
 
 شركة الطیرانمنظور   ‘3’

 
لیم (من قبیل  ائق CN 38إّن قوائم التس ) ھي جّد CP 85و CP 84و CN 36و CN 35(من قبیل األوعیة ) ولص

بة إ باب مھّمة بالنس ركات الطیران ألس ة بالجمارك والمطارات. وباعدیدةلى ش بة إلى ، بما فیھا تلك الخاص لنس
ائق  لیم ولص یر قوائم التس ركات الطیران، تش الیة قد  إلى أنّ  لالتحاد البریدي العالمي المعیاریةاألوعیة ش اإلرس

 مح لھا بتطبیق العملیات لخاصة بالبرید.البرید ولیس في حمولة أو شحنة وتسأرسلت ب
 

 (التصدیر)القبول واإلرسال   ج)
 

ول باإل تیفاء اإلقرارات الجمركیة وفق األص یة أو أّي لغة أنجلیزیمن المھّم جدّا اس خرى تقبل في بلد ة أو الفرنس
د. كما من المھّم أن تكون ھذه األخیرة قابلة للقراءة. ا  القص حة وال بّد من أن تكون أیض ھواض ول ویس ل الوص

 .الصعبة النقلظروف ینبغي بالبعیثة من الخارج ومحمیّة في الوقت عینھ من  اعلى الفور، أي مرفقة كم إلیھا
 

ً ومن المھم جد  قیمة البعیثة التي صّرح بھا المرسل دقیقة.أن تكون  ا
 

مؤسسة البریدیة أو المن قبل في المقصد (إّما البریدیة إلى فتح البعیثة  عدم االلتزام بھذه التوجیھاتویؤّدي عادة 
لطات  لع وتقدیر قیمالجمركیةالس لیم) لتفتیش الس تزید والبعیثة  تھا قبل إعادة تغلیفھا. وتؤّخر ھذه العملیات تس

لیم بعائث أخرى  بّب في تأخیر تس د. كما تتس یص انظرا لكثیرا من التكالیف التي یتكبّدھا المقص لموارد تخص
 إلدارة ھذه المسائل.

 
 
 

 
  القطعة".-"محتوى بـ CUSRSPو CUSITMو ITMATTُیعرف ھذا المفھوم وفق معاییر  1
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لة اللوج لس ّر نقطتان حرجتان في الس د أال وھما القبول وقد تؤث در على المعالجة الجمركیة في المقص تیة في المص س
  واإلرسال.

  
قبول البعیثة من قبل الزبون في مكتب البرید ھو المرحلة الوحیدة التي یمكن التأّكد خاللھا من  القبول: إنّ   -

ّع كما ینبغي.  فيأّن المعلومات الواردة  ول وأّن النموذج ُوق توفیت وفق األص اإلقرارات الجمركیة قد اس
ؤول عن المعلومات ال ل ھو المس حیح أّن المرس ة وص س واردة في اإلقرارات الجمركیة، غیر أّن مؤس

ؤولة عن تدریب  من أّن النموذج قد یتأكدوا ینبغي أن  نبقبول البعائث والذی الموظفین المعنیینالبرید مس
ّر على المرسل اسا ّع وأرفق بالبعیثة وفق األصول. وفي حال تعذ تیفاء اإلقرار الجمركي أو لم ستوفي ووق

لة منھ. وقد یجب على ، توقیع اإلقرارھذا األخیر في  یرغب ة البرید عدم قبول البعیثة المرس س مؤس
نوعیة اإلقرارات الجمركیة للزبائن التجاریین (الذین قد یتعاملون مع  نبضماتختلف العملیات التي تسمح 

دار اإلقرارات الجمركیة) عن تلك المطبّقة على  تخدمون أحیانا نظما مؤتمتة إلص أحجام كبیرة ویس
یجب أن تتأّكد مؤسسات البرید من والزبائن المستھلكین الذین قد یرسلون البعائث الدولیة من حین آلخر. 

امنة أّن عم مل نوعي الزبائن المذكوریللیاتھا الض والبد من  .نجودة النوعیة في مرحلة القبول تش
ات البریدیة أن تت س تراعي كال النوعین من البعائث  أكد من أن عملیات االمتثال للنوعیة عند قبولالمؤس

 .یتقیّدان بھاالزبائن وأن ھذین النوعین من الزبائن 
ّكل عملیة   - ال: تش ادر النقطة الثانیة واألاإلرس ال من مكتب تبادل البرید الص لة خاإلرس لس یرة من الس

تیة التي یمكن في إطارھا  ات نوعیة اإلقرارات الجمركیة. وینبغي  تقییماللوجس س البرید أن تدّرب لمؤس
بحوا قادرین على التبادل لكي مكاتب في موظفیھا  رعة من اإلقرار الجمركي خالل عملیة یص ّق بس التحق

الھ إ  الالزمة لمعالجة البعائث التي تكون إقراراتھا الجمركیة غیر كاملة أوولكي تتوفر لدیھم اآللیات رس
ّر على معالجتھا الجمركیة في المقصد.  غیر  قابلة للقراءة أو فیھا خلل آخر قد یؤث

 
 مراقبة التصدیر  د)
 

لعملیات مراقبة التصدیر باإلضافة إلى تلك بحسب التشریعات الوطنیة، قد تحّدد بلدان المصدر شروطا خاصة 
ائع الخطرة والممنوعا ورات االتحاد البریدي العالمي (والتي تغّطي عموما البض وص علیھا في منش نص ت الم

 ).معیَّنوالقیود الخاصة في بلد 
 

 ة المحّددة.وقد تختلف عملیات مراقبة التصدیر باختالف بلدان المقصد وقیمة البعائث وكمیّة المنتجات األساسی
 

ة بریدوین س در بغي لمؤس دیر أن تدّرب  المص  موظفیھا المعنیینالمزّودة بھذا النوع من اآللیات لمراقبة التص
ً  تدریبا مالئمابقبول البعائث  َّ  على تنفیذ عملیات المراقبة ھذه تنفیذا ً فع  .اال
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الرسائل موجز عن نماذج االتحاد البریدي العالمي ومعاییر رسائل التبادل اإللكتروني للمعطیات (بما فیھا   )ـھ
 ذات الطابع الجمركي)

 
اد  المستوى ح وذج االت م ن

البریدي العالمي لبرید 
 الرسائل

اد  نموذج االتح
البریدي العالمي 

 للطرود البریدیة

ترك  النموذج المش
ائل والطرود  للرس

 البریدیة

ار التقني  المعی
ل ي ما د ف عتم

اد  ح االت
دي  ری ب ال

 العالمي

اد  ح ار االت عی م
المي  دي الع البری
ادل  اص بتب الخ

 الرسائل

ف  وص
 السلعة

 اإلقرار الجمركي

 CN 22 1CP 72  2CN 23   M33 ITMATT  
M43 CUSITM 
M44 CUSRSP 

    اللصائق الخاصة بمستوى البعیثة البعیثة
 CN 04  َّلةللبعائث المسج 

CN 05bis  ث ائ للبع
 الخاضعة للتتبع

CN 06 ة ث بقیم ائ  للبع
ح بھا  مصرَّ

CP 73  للطرود
 العادیة

CP 74  للطرود
رَّ  مص ة ال ح

 القیمة

 S10  ّمعِر ف ل
  ة ـــــــــــالبعیث

ز ذو  (رم
مؤلف خطوط 

ً  13من   )حرفا

M40 
EMSEVT  

ة   اص اذج الخ النم
 بقائمة البعائث

   M41 PREDES 

ة  CN 33قائمة   الخاص
 بالبعائث المسّجلة

ة قائمةال  CN الخاص
ث - 16 ائ ة البع  بقیم

 بھا حمصر

ة الطریق ائم  ق
3CP 87 

   

    الوعاءاللصائق الخاصة بمستوى  الوعاء
 CN 34  البرید ألوعیة

 السطحي
CN 35  البرید ألوعیة

 يالجّوِ 
CP 84  البرید ألوعیة

طحي المنقول  الس
ً جو  ا

CP 83  لطرود
 البرید السطحي

CP 84  لطرود
 البرید الجّوي

CP 85  لطرود
طحي  البرید الس

 المنقول جّوا

 S9  ّرف ع م ل
اء  (رمز الوع

وط  ط ذو خ
ف  ؤل ن م م

29  ً  ) حرفا
S47  یقة للص

 الوعاء

 

     بمستوى اإلرسالیةالنماذج الخاصة  اإلرسالیة
ـبیان اإلرس  ـ ـ ـ ـ  الیةـ

CN 31 بیان اإلرسالیة 
CN 32 للبرید بالجملة 

   قائمة الطریق
CP 87 

 S8  ّرف ع م ل
 اإلرسالیة

M41 PREDES 
M13 RESDES 

 
 .CP 73ولصیقة الطرد  CN 23ر الجمركي ھو نموذج ربطة یتضّمن اإلقرا CP 72إّن نموذج  1
 .CN 22اختیاریا لبرید الرسائل محّل النموذج  CN 23قد یستخدم نموذج  2
 للبعائث المسّجلة في برید الرسائل. CN 33الذي یشبھ عملیا نموذج  CP 87یسّجل كّل طرد على حدة في بیان الطرد  3
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اد  المستوى ح وذج االت م ن
البریدي العالمي لبرید 

 الرسائل

اد  نموذج االتح
البریدي العالمي 

 للطرود البریدیة

ترك  النموذج المش
ائل والطرود  للرس

 البریدیة

ار التقني  المعی
ل ي ما د ف عتم

اد  ح االت
دي  ری ب ال

 العالمي

اد  ح ار االت ی ع م
المي  دي الع البری
ادل  اص بتب الخ

 الرسائل

 النماذج الخاصة بمستوى الشحنة الشحنة
  ة التسلیمــــقائم 

CN 37  إلرسالیات
 البرید السطحي

ة التسلیم ــــــــقائم
CN 38  إلرسالیات

 البرید الجّوي
ة التسلیم ـــــــــقائم

CN 41  إلرسالیات
طحي  د الس البری

 المنقول جّوا
ة التسلیم ــــــــقائم

CN 47  ة لألوعی
 الفارغة

S32  ّف لمعِر
 الشحنة

M10 
PRECON 

M12 
RESCON 

M48 CARDIT 
 M49 RESDITو
 

  
  تبادلال في مكتب إجراء التخلیص الجمركي البریدي  و)
 

 

أوعیة واردة من بلدان 
 مصدر

المسح الضوئي لرقم 
معرف الوعاء المسجل 

في اللصیقة*، فتح 
الوعاء، تناول المستندات 

الخاصة باإلرسالیة 
 البریدیة

 مكتب برید

 الجمركیة (رسائل، مطبوعات)بعائث غیر خاضعة للمراقبة 

 مكتب برید

قبول البعائث في حركة 
البرید الوطني ذات 

 الصلة

عملیات تجري على 
 الصعید الوطني

عملیة التفتیش الجمركي 

التخلیص الجمركي 
للبعائث غیر الخاضعة 

للرسوم واألجور 
 الجمركیة

بعائث خاضعة 
 للمراقبة الجمركیة

بعائث یمكن أن تخضع للرسوم 
واألجور الجمركیة أو لعملیات 

 أخرىمراقبة 

بعائث تم تخلیصھا 
 جمركیا

بعائث جرى تقییم الرسوم 
واألجور الجمركیة المتصلة 

بھا أو بعائث تم تخلیصھا 
 الجمركي بطریة أخرى

 إدارة البرید /الجمارك

إجراء اإلعادة أو عملیة 
 بعائث غیر مقبولة مراقبة أخرى

ر الجمركیة، تحدید مدى القبول، تقییم الرسوم واألجو
 فحص سجالت االستیراد

 عملیة التفتیش الجمركي الثانیة
 . ویمكن إجراء مسح ضوئي للمعرف منذ وصولھ إلى مكتب التبادل أو في إطار عملیة الفتح.S9ھنا بالمعرف ذي التسعة والعشرین حرفا المحدد وفقا لمعیار االتحاد البریدي العالمي * یتعلق األمر 

 إجراء التخلیص الجمركي البریدي في مكتب التبادل
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 األساسیةالمبادئ   ز)
 

قیة كیوتو في الفصل الثاني من الملحق "یاء" الخاص باتفاالبریدي تعرض المبادئ األساسیة للتخلیص الجمركي 
یتّم التطّرق إلیھا في فقرة الحقة من ھذا الدلیل. وھي تقوم على مبادئ الخدمة الب ّحة. وس مولیة المنق ریدیة الش

 قضي بالتبسیط قدر المستطاع.لألشخاص في أنحاء العالم أجمع مع ھدف رئیسي ی
 

 اإلجراءات البریدیة/الجمركیة النموذجیة  ح)
 

 ً  :في الرسم البیاني المعروض سابقا
ة ال مراعاة التشریعاتالجمركیة البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركیة، مع اإلدارة د عادة تحدَّ   - وطنیة الخاص

في الفصل  6 المعیارانظر الجمارك لمكافحة االحتیال (وبالوكاالت الحكومیة األخرى التي تلجأ إلى الجمارك ب
ارة إلى أنّھ یحّق للجم الثاني من الملحق "یاء" الخاص باتفاقیة كیوتو ّحة). وتجدر اإلش ارك تفتیش جمیع المنق

 البعائث البریدیة. ویخضع الحّق في فتح الرسائل للتشریعات الوطنیة.
مح عموما التفتیش الجمركي األّول   - مل عادة الیس رعة فائقة تش ریح عدد كبیر من البعائث بس رزم بتس

 الصغیرة والھدایا وغیرھا من البعائث المعفاة من الرسوم واألجور.
تندات مطبوعة في علب ولیس  - ائل ومس ّى رس ة البریدیة التي تتلق جمارك مع ال في أكیاس قد تتّفق المؤسس

 الجمركیة.وجمركیة، مسّرعة من ثّم العملیات البریدیة ى عدم إخضاع ھذا النوع من البرید للمراقبة اللع
ّذ في مكتب التبادل ألغراض التفتیش الجمركي األّول بحسب   - م العملیات التي تنف برید، أّي أنّھ ال ةفئقد تقّس

ائل والطرود البریدیة وبعائث البرید العاجل ا لدولي. غیر أّن یتّم اعتماد عملیة مختلفة لكّل من برید الرس
 .یات المختلفة المعتمدة لكّل فئة بریدیة ال تطبّق عموما خالل التفتیش الجمركي الثانيالعمل

 ما قد تكونان متكاملتین.، لكنّھھو مبین آنفان الناحیة المادیة، كما قد تكون عملیتا التفتیش األولى والثانیة منفصلتین م  -
من فیھا أن بعائث البرید ا  - ة البریدیة أن تقّدم البرید إلى الجمارك بطریقة تض س لجّوي/ذي ینبغي للمؤس

بات نوعیة الاألولوّیة وبعائث البرید ال ّ واء متطل توفي على حّد س خدمة بحري/غیر ذي األولوّیة تس
أن المعالجة ذات األاتفاقیة االتحاد البریدي العالمي من نظام  113-17المادة اإلحالة: ( ولویّة للبعائث بش

 نظام الطرود البریدیة). المقابلة لھا فيالمادة وویّة، الجّویة والبعائث ذات األول
ا ألغراض التفتیش الجمركي، یمكن  - ب فتحھ ث الواج ائ ا یخّص البع ارك أو اإلدار في م ة إلدارة الجم

 تماشیا مع التشریعات الوطنیة.أن تقوم بفتحھا وإعادة إغالقھا،  البریدیة
 

ّق  م البیاني على نماذج مختلفة من نھج العمل  اإلدارات البریدیة والجمركیةقد تتف أعاله، المعروض في الرس
  :1فعلى سبیل المثال

تندات ( - ة البریدیة المس س تو CN 23و CN 22قد تقّدم المؤس ورا عن المس ندات الفاتورة التجاریة) أو ص
 للتفتیش الجمركي بدال من البعائث المادیة بحّد ذاتھا.

 بعض األمثلة:یلي . وفي ما في بعض العملیات الجمارك المؤسسة البریدیة لحسابتتصرف قد   -
  الصلة  باإلجراءات ذاتقد تقوم المؤسسة البریدیة بالتفتیش الجمركي األّولي بفضل توجیھات خاصة

 وتدریب مالئم من قبل الجمارك.
 بریدیةال إجراءات المؤسسة على قد تحّدد المؤسسة البریدیة الرسوم الواجب تحصیلھا وتصّدق الجمارك 

 ما. فة المفروضة على بعیثةیوتساعد الخدمة البریدیة في حال واجھت صعوبات مرتبطة بتحدید التعر
 احب اإلقرار (الذي یكون لة ص ّ ة البریدیة مقام وكیل التخلیص الجمركي، ممث س عادة  قد تقوم المؤس

ة البریدیة ال س ر. وفي ھذه الحالة، تحّول المؤس را أو غیر مباش ل إلیھ) تمثیال مباش وم المرس رس
 یسّددھا المرسل إلیھ.واألجور للجمارك وتحصل بدورھا على المدفوعات التي 

 
  "التوجیھات الخاصة بالفصل الثاني من الملحق الخاص "یاء" (حركة البرید)" بعضا من ھذه البدائل.یتضّمن مستند منظمة الجمارك العالمیة المعنون  1
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ع نُھج مرنة لألنواع الثالثة من  المذكورة آنفا بھدف تلبیة االحتیاجات المحلیة مع مراعاة  األعمالوینبغي وض
لة بالموارد وااللتزام الوطني ریعات الوطنیة واالعتبارات المتص بموجب وثائق االتحاد البریدي  المتعھد بھ التش

  العالمي.
  

عى  أمنعن  ولتعزیز فعالیة عملیة التخلیص الجمركي، فضالً  لة اإلمدادات البریدیة، ینبغي أن تس لس المة س وس
در  الت البینیة اإللكترونیة مع كل من الجمارك وبرید المص تخدام الوص ال بیانات إلالخدمة البریدیة إلى اس رس

 ً ول الفعلي للبعیثةقبل  المحتوى إلكترونیا د،  إلى الوص لطات الجمركیة أو وكیل من أجل بلد المقص تمكین الس
  االستیراد.على لتخلیص جراء اإل التحضیرأو البعیثة إجراء التخلیص قبل وصول  منالتخلیص الجمركي 

  
 ً بالفواتیر أو المعلومات المتعلقة  CN 23و CN 22 ینالجمركی ین، ینبغي تشجیع التبادل اإللكتروني لإلقراروأخیرا

ومن أجل ضمان  البریدیة. البعائث إجراء التخلیص علىالمقصد كوسیلة لإلسراع في برید و برید المصدربین 
لةلتخلیص المالي، من الضروري أن تكون البیانات غراض ااستخدام ھذه المعلومات أل صحیحة وكاملة  المرس

  جیدة.ذات نوعیة و
 

 التخلیص الجمركي البریدي في مقابل التخلیص الجمركي التجاري  ط)
 

ر خبرة  عاملینقد تقتص مع الزبائن على التخلیص  الذین یتعاملونفي مكتب تبادل أو  الموظفین البریدیین ال
ستیعاالموظفین الجمركي البریدي من دون أن تشمل التخلیص الجمركي التجاري. وقد یطلب من  بین الفرق  با

رحھ. وفي ما  ّى ش ابھ واالختالیليالمفھومین وحت یة بین نوعي التخلیص ، عرض موجز ألوجھ التش ف الرئیس
 :الجمركي ھذین

یلھا  إنَّ   - وم واألجور الواجب تحص ابھان من ناحیة قیمة الرس التخلیص البریدي والتخلیص الجمركي متش
 التي تبقى ھي عینھا.

وم واألجور   - یلھاغیر أّن تقییم الرس ّكِ  وتحص جِّ قد یش ّدة وقد یس ل فارق كبیر من حیث تكلفة الن عملیة معق
 .والتحصیلتوفیر خدمات التقییم 

ركات بالتجاري  الجمركي التخلیصیتعلق   - ا الش اس تند إلى مفھوأس م وھو یرّكز على تقییم المخاطر ویس
ركة ل المعروف"، مثل الش ّع  "المرس بات الجمركیة واألمنیة والمالیة والتي تتمت ّ التي تمتثل لجمیع المتطل

 الرزم إال على البعائث الوارد وصفھا في المستندات.عدم احتواء لضمان بإجراءات داخلیة صارمة 
ر المعطیات المتعّددة المجّمعة من قوائم دمج التجاري على  الجمركي ویقوم التخلیص  - مجموعة من عناص

حن والفواتیر التجاریة  ھاداتالش مل ھذا اإلجراء، إلخ. والش ر إلزامیة أكثر  ویش في أغلب األحیان عناص
 .CN 23و CN 22البریدي في نماذج  الجمركي من تلك المطلوبة للتخلیص

ّع بـ "ضمانة" مسّجلة وسیط للالتجاري إلى  الجمركي ویتّم اللجوء عادة في إطار التخلیص  - جمارك یتمت
كفالة أو ضمانة من نوع آخر قد تحّدد بمقتضى التشریعات الجمركیة في الجمركیة على شكل اإلدارة عند 

ُسرح  ما دامت بلد االستیراد. وتبقى البضائع، عند وصولھا إلى بلد المقصد، في عھدة الجمارك وھي ال ت
ت ب التخلیصعامدات المطلوبة للتخلیص الجمركي. وبوجھ نلم تقّدم المس التجاري أكثر  الجمركي ، یناس

استیعابھا  یمكنإعادة بیعھا. وغالبا ما تستورد ھذه البضائع بكمیّات جّد كبیرة المراد البضائع المستوردة 
 في السلسلة اللوجستیة البریدیة.

بیة إذ أنّ ویوفر   - تخدام لتقییم یقدم ھ التخلیص الجمركي التجاري مرونة نس ائعة االس افیة ش خیارات إض
دیدھا. فعل وم واألجور وتس بیل المثال،  ىالرس االبریدي  الجمركي التخلیصإذا كان س اس على  یقوم أس

 لتسدید یتیح للمرسل المزید من الخیارات التجاريالجمركي التخلیص  فإن دھا المرسل إلیھرسوم وأجور یسدَّ 
 .ھذه المدفوعات
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تنداالتجاري، نقل الشحنات من مكتب تبادل إل الجمركي شروط التخلیصومن   - ت ى آخر وھي مرفقة بمس
در باإلCN 38أو  CN 37بریدي ال غیر (من قبیل نماذج النقل ال عالن ). ویقوم مكتب التبادل في المص

 على مستوى الشحنة ولیس المحتوى.محددة مسبقا عن ھذه الشحنات، مع توفیر معلومات 
حنات التجاریة بقوائم ویجب   - ائع أن ترفق الش عارات ھاویجب اعتماد آلیات لعبورالبض ل إش بقة م. وترس س

ن تمتثل وسیط الشحن ووكیل االستالم. وال بّد من أخاصة بالشحنات التجاریة على مستوى المحتویات بین 
  عالم أجمع.ركیة في أنحاء الاریة لإلجراءات المحّددة لإلشعارات المسبقة بین السلطات الجمالشحنات التج

  
ار، قد یكون ال بة إلى البریدي، با الجمركي التجاري أكثر تعقیدا بكثیر من التخلیص الجمركي خلیصتوباختص لنس

 ارات إضافیة.التجاري یقّدم في المقابل خی الجمركي الزبون الراغب في إرسال بعیثة إلى بلد آخر. لكّن التخلیص
 
 الفاتورة التجاریةأو  CP 72نموذج الربطة و CN 23و CN 22 انذجالنمو  )ي
  

 ً ال بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي مبدئیا تماعھا الخامس خالل اج ،وقد وافقت لجنة االتص
إلداریة اأیدت األجھزة . وCN 23و  CN 22اإلقرارین الجمركیینتحیین على ، 2015في أكتوبر المعقود والثالثین 

ً في عام  یما عالمیة ھذه التغییرات رس عالمي ومنظمة الجمارك ال ودخل  .2016المعنیة في االتحاد البریدي ال
  .یدي العالميعلى الموقع الشبكي لالتحاد البر انمتاح، وھما 2017یولیو  1النموذجان المعّدالن حیز النفاذ في 

  
دارة المخاطر تفرضھا األعمال الیومیة، وال سیما إ المعتمدة مع المتطلبات الموضوعیة التيالتعدیالت وتتماشى 

  :على ما یلي مع التركیز بوجھ خاصبفعالیة وتعزیز تقدیم الخدمات، 
شحن  السماح لشركات الشحن ببیان أرقام متعددة خاصة بالنظام بالموحد وأسماء عدة بلدان مصدر عند -

 ؛أكثر من منتج واحد في الطرد
لطات الجمركیة   - ائعتزوید الس ائع" و"بض دیر (مثل "بیع البض ً للتص باب أكثر تحدیدا ببین " كمعادة بأس س

 للتصدیر)؛
 والخانات اإللزامیة؛ ةالمقبول باألوصافتوضیح التوقعات فیما یتعلق   -
افة خانة تبین فیھا أرقام ال  - حیح بإض مان إمكانیة توزیع البعائث البریدیة على العنوان الص ھواتف ض

افة العبارة التالیة عل الثابتة( الً عن إض ل إلیھ كلیھما، فض ل والمرس ى ظھر و/أو المحمولة) للمرس
مات للزبائن): CP72و CN23النموذجین  یھ وعنوان بریده  (تعلی ل إل تورد/المرَس "ورقم ھاتف المس

  اإللكتروني ورقم ھاتف المرِسل، إن توفرت".
 
 CN 22اإلقرار الجمركي   ‘1’

 
غر من إقرار  CN 22إّن اإلقرار الجمركي  ص للبعائث من قبیل الرزم وھو  CN 23ھو نموذج أص مخّص

غیرة التي قد یكون حیّزھا المادي محدودا جّدا. غیر أّن اإلقرار الجمركي  ا لبرید  CN 23الص قد یعتمد أیض
 .أو في حال فّضل المرسل اعتماده ،1السحب الخاصةحقوق من وحدة  300ل تخّطت القیمة الرسائل، في حا

  
ا یلي اإلقرار الجمركي  ام CN 22ویرد فیم ارا من ع ع 2018. واعتب خطوط ف برمز ذي معرّ ، یجب وض

در اإلشارة وتج على بضائع.المحتویة على الرزم الصغیرة  لالتحاد البریدي العالمي S10للمعیار التقني  مطابق
ع الرمز ذي الخطوط ال لھ فأو المرفق بالبعیثة  CN 22على اإلقرار  S10مطابق للمعیار إلى أنھ یمكن وض ص

   .ھعن

 
ة  1 ـ ز العملـ اط مؤسسات البرید. وتحدّد وحدات السحب الخاصة بموجب رمـ ـ ـحب الخاصة ھي وحدة نقدیة معتمدة في أوسـ ـ دة السـ ـ . "XDRISO 4217"وحـ

ویمكن أیضا وینشر االتحاد البریدي العالمي بانتظام عوامل صرف وحدات السحب الخاصة إلى العمالت الوطنیة في المناشیر الصادرة عن المكتب الدولي. 
 لتحدید النتائج غیر الرسمیة المقابلة للعمالت الوطنیة بوحدات السحب الخاصة. "www.xe.com"اللجوء إلى الموقع اإللكتروني 

  

http://www.xe.com
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 وطریقة استخدامھ. CN 22یظھر الرسم البیاني اآلتي الھدف من كّل عنصر من العناصر الواردة في اإلقرار الجمركي 
 
 

 
 

ف المحتویات في الخانة (من المھّم جّدا ) 1( ریع التخلیص الجمركي. 1أن یكون وص ال بغیة تس ) دقیقا ومفّص
افیة.  د، األمر الذي یؤّدي إلى تأخیر وتكالیف إض وإن لم یكن الحال كذلك، فال بّد من فتح الرزمة في المقص

یة (وھما لغتا العمل في االتحاد البرید ف المحتویات باإلنكلیزیة أو بالفرنس ي العالمي) وبأّي لغة ویمكن وص
 أخرى معتمدة في المقصد.

اختیاري. یجب أن یتوافق مع معیار االتحاد الرمز ذو الخطوط: 
المي التقني  دي الع اع الرمز ذي S10البری ك ارتف ا في ذل ، بم

ً من ذلك، الخطوط.  ع وبدال بعائث برموز المعّرف یمكن وض
ل على البعیثة  S10مطابق للمعیار الذات خطوط  كل منفص بش

ب أن CN 22 اإلقرار الجمركي عن التین، یج ا الح . وفي كلت
برموز ذات خطوط مطابق معّرف على  ةالبریدیالبعیثة  تنطوي

 .S10للمعیار 
 

 َّ بصفة عامة، یُطبع اسم المستثمر المعین مسبقا على  ن:المستثمر المعی
 النموذج

 
 .للفصل عن باقي النموذجقابل  CN 22ھذا القسم من اإلقرار الجمركي 

 
ام!:  ذا النّص الغرض من ھ ان اّطالع ھ م ل ھو ض  علىالمرس

 التوجیھات المھّمة الواردة في ظھر النموذج
 

ة بالمحتوى:  ریع ھو  ھذه الخانات الغرض منخانات خاص تس
بیل المثال، بلد التخلیص الجمركي في  د. فعلى س بلدان  تطبقالمقص

ومعتبة مختلفة فیما یخص الكثیرة  ة على رس التي  بعائثال المفروض
 .، إلخھدایاتمثل 
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وكوالتة مثال ) 2( كیلوغرام).  0.5یطبّق وزن المحتویات الفردیة على البعائث القائمة على الوزن ال غیر (الش
 أّما بالنسبة إلى البعائث األخرى، فلیس من الضرورّي ذكر الوزن (القمصان مثال).

 
 ً  ).للفرنك السویسري مثالً  CHF( )7(و )3(الخانتین  ذكر العملة المعتمدة في ینبغي أیضا

 
ین تشجیع الشركات التي ترسل أحجاما كبیرة من البرید على الصعید الدولي على معیَّنینبغي للمستثمرین ال )4(

ق عیري المعتمد في النظام المنّس افة الرقم التس ّف من  إض یف  6(المؤل ق لتوص أرقام) والقائم على النظام المنّس
لع األساسیة وترمیزھا في منظمة الجمارك العالمیة، باإلضافة إلى إرفاق الفاتورة بالبعیثة من الخارج. فمن  الس

  شأن ھذه المعلومات وھذه الفواتیر أن تساعد الجمارك على معالجة البعائث.
  
صنیعھا أو جمعھا) " البلد الذي تأتي منھ البضائع (أي موقع إنتاجھا أو تالبضاعة المقصود ـب "بلد مصدر) 5(

  ولیس بالضرورة البلد الذي ترسل منھ.
  

اوي الوزن اإلجمالي في الخانة  تلم البعیثة أن  )6(یس افي للبعیثة. ویمكن للوكیل البریدي الذي یس الوزن الص
 یزنھا ویعلم المرسل بوزنھا.

 
ّة المعلومات عن المحتویات واألھّم عدم  )8( ل تجاه البعیثة، من خالل توثیق دق ؤولیة المرس م مس یؤّكد ھذا القس

لین التجاریین بنماذج  یب CN 22احتواء البعیثة على مواد خطرة. وفیما یتعلق بالمرِس بقا بالحواس ، مطبوعة مس
 یمكن قبول اسم الشركة.

 
  :CN 22فیما یلي تعلیقات إضافیة بشأن األوصاف واردة في ظھر النموذج 

  

  
 
 
 

دام النموذج  تخ ث CN 23 ینبغي اس ائ (بحجم أكبر) للبع
ھا  مة (التي تتخّطى قیمت عة القی دات  300المرتف وحدة من وح

حقوق السحب الخاصة. لكن یمكن للمرسل استخدامھ في حال 
ّر ظھور النموذج  الجھة  فيCN 23 فّضل القیام بذلك. وإذا تعذ

ل  اب ا الجزء الق ع علیھ ة، ینبغي أن یوض ة من البعیث امی األم
 أو اللصیقة اآلتیة. CN 22لالقتطاع من النموذج 

 

 
 

غیرCN 22 النموذج  مح بإدراج  ص بیانات للغایة، مما ال یس
المرِسل وعنوانھ اسم ذكر غیر أنھ یجب التعریف عن المرسل. 

ة ألغراض التخلیص  ة من البعیث امی ة األم ل على الجھ ام الك ب
 الجمركي.

 
تثمر ال تعیض عن اإلحالة إلى " معیَّنینبغي للمس  300أن یس

ة" بالقیمة المقابلة  حب الخاص وحدة من وحدات حقوق الس
 بالعملة المحلیّة عند طباعة النماذج.
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جَّ  "M" وفي حال ما إذا كان الكیس ً مس ّرح بقیمة أو  ال عأو بھا مص ، یرفق المعّرف برمز ذي للتتبع اخاض
ق  ق  "S10"خطوط بنس ّمن معّرفا آخر برمز ذي خطوط بنس . وفي حال "S10"بالبعیثة التي ینبغي أّال تتض

ة البریدیة معّرفا  س ق أدمجت المؤس ، ینبغي CN 23أو  CN 22في جمیع نماذج  "S10"برمز ذي خطوط بنس
رَّ المعّرف البعیثة  خطوط بحیث یكونالرمز ذي ال ھذا محو ّجلة أو المص عة أو  بقیمتھاحة مس  للتتبعالخاض

  ."S10"المعّرف الوحید برمز ذي خطوط بنسق 
 
  CN 23اإلقرار الجمركي   ‘2’

  
تخدم نموذج اإلقرار الجمركي  ائل، و CN 23یُس ا في بعائث برید الرس التجاري الذي  غرضاللھ نفس ُحدد أیض

النحو المبین في الختیاري، على ذات الطابع اومات مزید من المعلالإدراج یتیح  غیر أنھ، CN 22لنموذج ُحدد ل
  :CN 22النموذج في العناصر التي ال تظھر وتُبیّن ھنا  الرسم البیاني أدناه.

  

 
  

  المعلومات التالیة: CN 23التعلیمات الواردة في ظھر اإلقرارات الجمركیة  تتضمن
  

  

Not on CN 22 
(but must be on item) 

Not on CN 22 

Not on CN 22 

Not on CN 22 

Not on CN 22 
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  أو الفاتورة التجاریة CP 72نموذج الربطة   ‘3’
  

كل النموذج  تخدم في الطرود جزءا من نموذج الربطة  CN 23یش ض. نموذجا متعدد األغرا یعدالذي  CP 72المس
)، CP 74أو  CP 73الطرود ( لصائقو CP 71الزبون وحافظة اإلرسال أیضا إیصال  CP 72ویشمل نموذج الربطة 

  العناوین. لصائقألغراض یمكن استخدامھا أخرى أجزاء عن  فضالً 
  

ق ویحمل المعرِّ  ً ردطعندما تكون البعیثة  Cبرّمتھ بادئة  CP 72نموذج الربطة  S10ف برمز ذي خطوط بنس ا
  عندما تكون من بعائث البرید العاجل الدولي. Eو
  

 ً ق  CP 72نموذج الربطة  ألنَّ  ونظرا م  ، فھوS10یحمل، عند اعتماده للطرود، معّرفا برمز ذي خطوط بنس یض
ائق الطرود  ا لص ّرح بقیمتھا. ومادام المعّرف  CP 74للطرود العادیة و CP 73أیض ي برمز ذللطرود المص

 .CP 74أو  CP 73واضح، فلیس ھناك ضرورة للصیقة  CP 72خطوط الخاص بنموذج الربطة 
 

ال  ة البرید في ال CP 71وتقّدم حافظة اإلرس س ل إلیھ ومؤس د، من المعلومات البریدیة الموّجھة إلى المرس مقص
لیم عقبیل الطریقة المعتمدة للحصول على توقیع المرسل إلیھ وتاریخ التسلیم وتوجیھات المرسل في حال  دم تس

ات بریدیة كثیرة إلى حافظة ا س ّرح بھا. وال تلجأ في الواقع مؤس ال البعیثة والقیمة المص ّھا CP 71إلرس ، إذ أن
ّع بنظم وآلیات تتبّع خاصة للحصول على توقیع المرسل إلیھ وتاریخ التسلیم.   تتمت

  
  من نظام االتحاد البریدي العالمي على ما یلي: 210-17من المادة  2و 1ینص البندان و
  
زء من نموذج ربطة  CP 71یجب أن تصحب كل طرد حافظة إرسال   -1" ـ ـ ـ أو كنموذج  CP 72إما كجـ

  ".CP 71وحید 
  
 . ویجبCP 72بكل طرد إما كنموذج وحید أو كجزء من نمـوذج ربطـــة  CN 23جمــركي  إقراریرفق   -2"

فة عامة. ویُربط اإلقرار الجمركي  یل وال تقبل عبارات ذات ص ح بھ محتویات الطرد بالتفص  CN 23أن توض
  ".فقده استبعاد تكفل بطریقة الخارج من بالطرد

 : CP 71رسال اإلحافظة وفیما یلي عناصر أخرى من 
  

ً لصائق ال   بضائع الخطرة المقبولة استثنائیا
 

بة. وفي حال كانت البعائث تحتوي  ائق المناس ائع الخطرة عندما تحمل األغلفة واللص تثنائیا بعض البض تُقبل اس
ّة أو معدیة، بحسب ما جاء فيعلى  أن توضع لصائق خاصة على ھذه یجب ، 1من االتفاقیة 15المادة  مواد مشع

 من نظام الطرود البریدیة. 120و 119األخیرة ورد ذكرھا في المادتین 
  

 CN 15لصیقة اإلعادة 
 
یقة اإلعادة فیجب ، ي حال أعیدت إحدى البعائثف بب اإلعادة وتاریخھا بوض CN 15إرفاقھا بلص وح. وذكر س

ّر إعاد   .البریدیة بارزة على البعیثة CN 15ة البعائث على الجمارك، لذا یجب أن تكون لصیقة وتؤث
 
 
 
  

 مظاریف المستندات
 

تحّدد في استثنائیا  ر مؤتمر الدوحة سحب ھذه األخیرة من االتفاقیة ونقلھا إلى نظام برید الرسائل ونظام الطرود البریدیة. فباتت البضائع الخطرة المقبولةقرَّ  1
  .2014النظامین بدال من االتفاقیة، وذلك اعتبارا من األّول من ینایر "كانون الثاني" 
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قة  CP 92و CP 91تحیل أنظمة االتحاد البریدي العالمي إلى نماذج  ّافة الص ف التي ھي في الواقع مظاریف ش

حنة. والفارق الوحید نماذج  تندات المتعلقة بالش  CP 91أعدّت الحتواء اإلقرارات الجمركیة وغیرھا من المس
 مراعاة تصامیمع ـھو الحجم. ومن المھّم جدّا أن تعّد مؤسسات البرید في المصدر تصامیم المظاریف م CP 92و

ھیل إدخال النماذج وإخراجھا مثالً  CP 72أو  CN 23النماذج ( مان أن تكون المعلومات المھّمة و) بغیة تس ض
  إجراءات التخلیص الجمركي في المقصد.بارزة، فتسّرع من ثّم 

 
  الفواتیر التجاریة والفواتیر الشكلیة

 
میة  تخدم كقاعدة لإلقرارات الجمركیة الرس تخدم الفواتیر التجاریة في المبادالت التجاریة الخارجیة وقد تس تس

خص الطبیعي أو االعتباريالتي  ّدر  یقدمھا الش قبعائث عبر الحدود الدولیة. الذي یص  ورغم عدم وجود نس
من ھذهمعیاري لھذه الفواتیر،  تندات بعض العنا فینبغي أن تتض ر المحّددة للمعلومات، مثل الجھات المس ص

اركة في  ق لھذه عملیة المش در والرموز المعتمدة في النظام المنّس ائع المنقولة وبلد المص ال والبض اإلرس
ائع. وال بد مل الفاتورة البض ا التجاریة أن تش ّمن الفواتیر  أیض لي وتوقیعا. وقد تتض إقرارا یؤّكد طابعھا األص

أخرى یطلبھا بلد  الضریبي ومعلومات خاصة بالضریبة على القیمة المضافة ومعلوماتالتجاریة أرقام التعریف 
 المصدر/المقصد.

 
ب التعر تخدم الفواتیر التجاریة لحس تخدامھا یوتس ا اس ائع أیض روط التجاریة الدولیة. ومن الش فات وتقییم الش

 ألغراض جمركیة.
 

كلیة،  تخدامھاأّما الفواتیر الش تر أو تباع، من قبیل الھدایا  فیمكن اس حنات التي تحتوي على بعائث لم تُش للش
ساسیة المشحونة قد التجاریة عندما تكون المنتجات األ، في حین تستخدم الفواتیر والعیّنات والمقتنیات الشخصیة

 اشتریت أو بیعت.
  

 االتحاد البریدي العالمي ذات الصلةإصدارات   ك)
 

ُتاح اإلصدارات التالیة    )www.upu.int( القسم الخاص بالجمارك على الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي فيت
  
  الممنوعة والخاضعة لقیود األشیاءقائمة  دلیل التصدیر البریدي لنظام اإلقرارات الجمركیة  ‘1’

  
دیر البریدي لنظام اإلقرارات الجمركیة اء في االتحاد  دلیل التص ھو نظام متاح على اإلنترنت للبلدان األعض

ل البریدي العالمي. عید ھذه األداة، یمكن البحث عن المعلومات الجمركیة  وبفض یاء  عنالوطني على الص األش
عة لقیود ا  .تحیینھافي البرید و الممنوعة والخاض یاءوتبیّن ھذه األداة أیض عة لقیود األش في  الممنوعة والخاض

ُ الا   .العالمي طبق على الصعیدتحاد البریدي العالمي، والتي ت
  
  مجموعة المسائل الجمركیة لالتحاد البریدي العالمي  ‘2’

  
ین معلومات مفیدة ومحینة عن اإلجراءات الجمركیة الخاصة بكل بلد حتى معیَّنیوفر ھذا اإلصدار للمستثمرین ال

  وتسھیل عملیة التخلیص الجمركي للبرید.یتمكنوا من إعالم زبائنھم بالخطوات الالزمة 
  

  وتتناول مجموعة المسائل الجمركیة المواضیع التالیة:
  ؛عند االستیراد معالجة الرسوم الجمركیة واألجور البریدیة  -
  الخاضعة للضرائب/للرسوم؛ البعائثتوزیع   -
  البریدیة؛ للبعائث الجمركيوكاالت أخرى مسؤولة عن التخلیص   -

http://www.upu.int(
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  المتعلقة باإلقرارت الجمركیة؛المسائل   -
  .معلومات متنوعة  -
  
 
 مجموعة برید الرسائل ومجموعة الطرود البریدیة والدلیل التشغیلي للبرید العاجل الدولي  ‘3’

 
ائل للمجموعة األولى والطرود تقد ّق بالرس ة بریدیة في ما یتعل س ة بكّل مؤس م المجموعتان معلومات خاص

للمجموعة الثانیة. وھما منشورتان على الموقع اإللكتروني لالتحاد البریدي العالمي المخّصص لعامة الجمھور. 
ا معلومات غیلي للبرید العاجل الدولي، فھو یقّدم أیض ّق  أّما الدلیل التش ة بریدیة في ما یتعل س ة بكّل مؤس خاص

 لین.متاح للمستخدمین المسجَّ ھو تعاونیة البرید العاجل الدولي ووتشرف علیھ العاجل الدولي. ببعائث البرید 
  
  المعلومات اآلتیة ذات الصلة بأعمال الجمارك:اإلصدارات من ھذه تتضَّ و
  

 التشغیلي للبرید العاجل الدوليالدلیل  مجموعة الطرود البریدیة مجموعة برید الرسائل

دد إقرارات  ة  CN 23ع الجمركی
ة  ا تتخّطى قیم دم ة عن المطلوب

ات  دة من حقوق  300المحتوی وح
 السحب الخاصة

اللغات التي من الممكن أن تستوفى 
ائق  واإلقرارات  CN 22بھا لص

 CN 23الجمركیة 
یقة العنوان  تحدید ما إذا كانت لص

رة  "Mألكیاس " من (أكیاس مباش
الورق المطبوع للمرسل إلیھ عینھ) 

  CN 22بحاجة إلى لصیقة 
ائق الشروط الخاصة لوضع  ـ ـ لصـ

CN 22  على أكیاسM 

العتبة التى تعفى دونھا الطرود من 
 الرسوم واألجور

وم  ة أو رس ة الجمركی الج المع
ة على طرد  التخلیص المفروض
ع للتفتیش/التخلیص الجمركي  خاض

 عند االستیراد؟
وم  ة على الرس اإلداریة المفروض

ع للتفتیش/التخلیص  اض طرد خ
 الجمركي عند التصدیر؟

لیم للطرود التي ینبغي  إجراءات التس
ّمھا  دفع رسوم وأجور مقابل تسل

ة  دد اإلقرارات الجمركی  CN 23ع
 المطلوبة للطرود الواردة أو العابرة

توفى  اللغات التي من الممكن أن تس
 CN 23بھا اإلقرارات الجمركیة 

تندات المرافقة  ال المس طریقة إرس
 (CP 71/CP 72/CN 23)للبعائث 

لیم للطرود  یل معاییر التس تفاص
واء،  الجّویة والبحریة على حّد س
ّع  ت المتوق دّل الوق ك مع ا في ذل بم

 للتخلیص الجمركي

یاء  ة باألش در معلومات خاص مص
 الممنوعة والخاضعة لقیود

البعائث المعفاة من الرسوم الجمركیة 
 مستندات المطلوبةوال

المواقع اإللكترونیة إلدارات الجمارك 
 الوطنیة

وسیط الجمارك، في حال اللجوء إلى 
 خدماتھ

ا على  االت التي یفرض فیھ الح
المرسل إلیھ دفع رسوم مقابل عرض 

 البعیثة على الجمارك عند االقتضاء.
 

  
  
  
 
  مناشیر المكتب الدولي  ‘4’
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یر المكتب الدولي إنَّ  عالمي  بالغاتھي  مناش اء في االتحاد البریدي ال ل إلى جمیع البلدان األعض ترس

تثمرین ال مَّ معیَّنوالمس ة بریدیة من المكتب الدولي أن یعمِّ ین. وقد تتض مھا على ن معلومات طلبت مؤسس مھا باس
ت البریدیة. جمیع المؤسسات البریدیة. وقد تقّدم أیضا معلومات یحتاج المكتب الدولي إلى تعمیمھا على المؤسسا

یر المكتب  ّجلین في الموقع اإللكتروني لالتحاد البریدي العالمي االطالع على مناش تخدمین المس ویمكن للمس
 .www.upu.int/en/resources/documentation-centre/ib-circulars.htmlالدولي 

 
 ً وء على التغیّرات التي تطال الممنوعات أو القیود أو معلومات  وغالبا لیط الض یر لتس تخدم ھذه المناش ما تس

اكل الناجمة عن اإلقرارات أخرى مرتبطة بالجمارك بین الحین واآلخر یر كثیرة إلى المش . كما تتطّرق مناش
 الجمركیة غیر المالئمة أو الناقصة.

  
  المشتركة بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمياإلصدارات األخرى ذات الصلة   ل)
  
أن إعداد مذكرة   ‘1’ تركة بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي بش المبادئ التوجیھیة المش

  ةالوطنیوالمؤسسات البریدیة  الجمركیة السلطات تفاھم بین
  

ي لیتمل الھدف  ترك الرئیس تند المش تثمرین الإلى افي تقدیم توجیھات وأفكار ھذا المس لطات معیَّنلمس ین والس
عید الوطني.من أجل الجمركیة  االت على الص مي على االتص فاء الطابع الرس ھذه المبادئ  ترميوال  إض
الوضوح  زیادةام قسیم المستند إلى ثالثة أقسیُراد من تو فرض نموذج خاص على الكیانات المعنیة.إلى التوجیھیة 

  الوطنیة. اواحتیاجاتھ اومنح الكیانات حریة أكبر في صیاغة مذكرة التفاھم تماشیا مع متطلباتھ
  
یل إلكمال وتنفیذ و م الثاني تفاص من القس ع مذكرة التفاھم؛ ویتض یات لوض م األول، ُحددت مبادئ/توص في القس

تثمرین ال اء، یمكن للمس من  الجمركیةدارات اإلین ویَّنمعالمبادئ التوجیھیة (وعند االقتض یل ض إدراج التفاص
درج مثال لمذكرة تفاھم بین إدارة  ُ   .معیَّنومستثمر  جمركیةمذكرات تفاھمھم)؛ وفي القسم الثالث، أ

  
أن یاغة مذكرة تفاھم  ومن ش اعد ص تثمرین أن تس یح  الجمركیةدارات اإلو ینمعیَّنالالمس ة وتوض على دراس

ؤولیاتھم العملیة فیما یتعلق بالتخلیص الجمركي  تمكن مذكرة  ،ذلكبناء على و .یةلبعائث البریدلالتزاماتھم ومس س
تثمرین  مان تخلیص جمركي فعال  ینمعیَّنالالتفاھم المس جام لض  وتوزیعالوطنیین والجمارك من العمل معا وبانس

  .documents-http://www.upu.int/en/activities/customs/key لبعائث المخلصة في الوقت المناسبا
  
ترك   ‘2’ تبیان المش أن التأّھب لتبادل بین االس البیانات منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي بش

  اإللكترونیة المسبقة
  

اء 2017منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي في مایو  وأجرت تقص ترك اس من أجل  ھمابین امش
تثمرین ال تأھب مدىتقییم  تالمھا  اللتقاطواإلدارات الجمركیة ین معیَّنالمس الھا واس تخدامھاالبیانات وإرس  واس

ق إلكتروني م اال .بنس ُّس تبیان وق اءس تقص ) تبادل 2و ) التقاط البیانات؛1: ھي إلى أربعة أجزاء الخاص باالس
  ).تبادل البیانات) مسائل متنوعة (مثل سیاسات حمایة البیانات، واتفاقات 4و ؛) استخدام الرسائل3و البیانات؛

  
تثمرین ال ن یمعیَّنوطلب كل من المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي وأمانة منظمة الجمارك العالمیة من المس

ال الردود إلى األمانتین. یق فیما بینھم عند إرس ردود على  110وورد ما مجموعھ  واإلدارات الجمركیة التنس
تبیان (انظر الملحق  لة إلى البلدان واألقالیم،  196 بالغ عددھا% من الطلبات ال56)، مما یمثل 1االس المرس

  .العالمیة لجماركامنظمة  مجموع أعضاءمن % 62من مجموع أعضاء االتحاد البریدي العالمي، و %57و
  

http://www.upu.int/en/resources/documentation-centre/ib-circulars.html
http://www.upu.int/en/activities/customs/key
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أنھ أن یوفر إطارا للتعاون بین  ع في المیدان، وھو ما من ش تلمة التعرف على الوض وقد أتاحت الردود المس
  الجمارك والبرید على الصعید الوطني، بما في ذلك التوقیع على مذكرة تفاھم واتفاقات تباجدل البیانات.

  
 ً تنادا تبیاننتائج إلى تقییم  واس بقةالتأھب المتعلق بمدى  االس جع كل من، لتبادل البیانات اإللكترونیة المس  یش

ترك وكل واحد من جھتھواالتحاد البریمنظمة الجمارك العالمیة  اإلدارات الجمركیة ، دي العالمي، على نحو مش
الترسیل المشتركة بین معاییر باستخدام  البیانات اإللكترونیة المسبقةتنفیذ آلیات تبادل والمؤسسات البریدیة على 

والبرید، ویتعاونان معھا في سبیل تحقیق الجمارك منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي والخاصة ب
  .ھذا الغرض

  
 بین المؤسسات البریدیة واإلدارات الجمركیةأفضل الممارسات   م)
 

 :السلیمةالممارسات  بعضیلي في ما 
ب توجیھات منظمة الجمارك العالمیة   - االتحاد البریدي العالمي في ما یخّص إعداد بروتوكول  –بحس

بانتظام على صعید مكاتب التبادل والصعید اإلدارتان الجمارك والبرید، ال بّد أن تجتمع إدارات اتفاق بین 
واء، بغیة التطّرق إلى مس ة ائل متنّوعة والتخطیط للموارد الوطني على حّد س ص من الموظفین المخّص

 المشاكل. وحل وتنسیقھا
ل كّمیات كبیرة من ویجب على   - ركات التي ترس ّجع الش ات البرید أن تش س رزم قبیل الالبعائث من مؤس

ع رموز وتطب ھاع إقرارات جمركیة على وض ة في فھارس تخدام رقم  للمنتجات المعروض من خالل اس
َّ یالتعر ق المؤل تناد إلى  6ف من فة في النظام المنّس یة  قام المنّس النظأرقام واالس اس لع األس یف الس لتوص

ً لوترمیزھا  أو  CN 22 في إقرارات للنظام المنّسق فةیعن إدماج رمز التعر منظمة الجمارك العالمیة، فضال
CN 23 .بغیة تسریع المعالجة الجمركیة في المقصد 

ات و  - س ّجع زبائن الشركات على یجب على مؤس قالبرید أن تش تخدام  على ظھر البعیثةفاتورة ال لص واس
 مظروف بالستیكي شفّاف.

مجموعة المسائل الجمركیة لالتحاد البریدي البرید أن تراجع بانتظام مساھماتھا في یجب على مؤسسات و  -
دیر البریدي لنظام اإلقرارات الجمركیة/و العالمي عة لقیود قائمة دلیل التص یاء الممنوعة والخاض األش

ترك و تبیان المش أن التأّھب لتبادل البیانات بین االس منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي بش
بقة غیلي للبرید العاجل  اإللكترونیة المس ائل ومجموعة الطرود البریدیة والدلیل التش ومجموعة برید الرس

َّ  يالدول  .وتحیینھاالجمركیة ووضوح صیاغتھا  ة المعلوماتلضمان دق
ات   - س من ویجب على مؤس ورة إلى البرید أن تض في ما یخّص زبائنھا اعتماد آلیة فعّالة لتقدیم المش

 المقصد والتي یعّممھا المكتب الدولي. بلدان الممنوعات والقیود المطبّقة في
ات   - س ریع ویجب على مؤس عید الوطني بغیة تس البرید والجمارك اعتماد نظم متكاملة ومؤتمتة على الص

 .عملیة التخلیص الجمركي البریدي
تخدم ویجب  - ق "النظام المتكامل أن یس تطاع، معّرف البعیثة البریدیة بنس  13" المؤلف من S10، قدر المس

 حیل إلیھ.أو أن یحرفا 
ات   - س لین الذین تحدد البرید والجمارك أن ویجب على مؤس ال بالمرس مح باالتص تركة تس إجراءات مش

د ھذه  د أن ترص حیحة. ویمكن للجمارك في المقص یقّدمون مرارا وتكرارا إقرارات جمركیة غیر ص
 بدورھا مؤسسة البرید في المصدر. المشكلة وتبلغ بھا مؤسسة البرید في المقصد التي تعلم

 
السیاق إلى أّن منظمة الجمارك العالمیة نشرت توجیھات اتفاقیة كیوتو للفصل الثاني من  في ھذاوتجدر اإلشارة 

عند مراجعة الممارسات  مراعاتھامن الممكن  التي تشمل عددا من المسائل الملحق الخاص "یاء" (حركة البرید)
 .السلیمة
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 :ما یلي، توصي منظمة الجمارك العالمیة بـ2وجب المعیار موب  -
 ؛المعلومات ذات الصلةللعموم تتیح وتوكوالت اتفاقات رسمیة وأن مؤسسات البرید والجمارك بر أن تعتمد 
  َّد مؤسسات البرید في المصدر من أّن نماذج وأن تتأكCN 22  و/أوCN 23  ُّدمت مستوفاة وفق قد ق

ّعة خصوصا وینبغي أّال تقبل مؤسسات البرید البعائث أنھا األصول و غیر المرفقة بإقرارات أو موق
 من الواضح غیر كاملة؛تكون المرفقة بإقرارات 

  ات البرید والجمارك، على أن س تركة بین مؤس ّذ في مكاتب تبادل البرید الوارد عملیات مش وأن تنف
  تبقى المؤسسات الثانیة في استضافة األولى.

 :ما یلي، توصي منظمة الجمارك العالمیة بـ6وجب المعیار موب  -
 ن تستخدم الجمارك أشعّة سینیة أو كالب كشف خالل إجراءات التخلیص الجمركي؛أ 
  وأن تتّفق مؤسسات البرید والجمارك على إجراءات تسمح إلدارات الجمارك بالحصول على معلومات

ّي البعائث بحّد ذاتھا.CN 23أو  CN 22خاصة بالبعائث البریدیة (بواسطة النماذج   ) بدال من تلق
ي منظمة الجمارك العالمیة بأن ترفق إدارات الج7المعیار وبموجب   - ات ، توص س مارك بالتعاون مع مؤس

بب إقرار  البرید ھا ألغراض التخلیص الجمركي بس ل إلیھ بكّل بعیثة تّم تفتیش مالحظة موّجھة إلى المرس
ل من أّن اإلقرارات  CN 23ناقص أو غیر كامل من نوع  رورة أن یتأّكد المرس ّدد فیھا على ض تش

 استوفیت كما ینبغي.
تیراد الھدایا المعفاة 11وبموجب المعیار   - ریعات الوطنیة اس ي منظمة الجمارك العالمیة بأن تجیز التش ، توص

 ھا بعیثة:یة على أنف الھدمن الرسوم واألجور حتّى قیمة محدّدة على الصعید الوطني. وفي ھذا السیاق، تعرَّ 
  ؛ترسل لفرد من قبل أو باسم فرد آخر مقیم في الخارج  أ )
 وتكتسي طابعا عرضیا؛  ب)
ا  ج) ة لالستخدام الشخصي للمرسل إلیھ أو عائلتھ وھي مجرَّ وتحتوي على بض دة من أّي ئع مخّصص

 ً  یتھا.لطبیعة البضائع المستوردة أو كمِّ  طابع تجاري، نظرا
ترك بین مؤسسات البرید والجمارك بحیث تتمّكن الجمارك العالمیة بإجراء تدقیق مشة كما توصي منظم  -

ل إلیھم من خالل إرفاق مالحظة أو عند فتح البعائث البریدیة للتدقیق فیھا الجمارك، ، من إعالم المرس
 وضع ختم لإلشارة إلى أّن البعیثة قد فتحت.

تخدام قواعد   - ي منظمة الجمارك العالمیة باس المعطیات لمنافع متبادلة، بما في ذلك المعلومات وتوص
 الخاصة بأحجام البرید والمعلومات المسبقة عن البرید العابر.

ي منظمة الجمارك العالمیة بتوفیر تدریب   - مان أن یبقى الموّظفون لموظفي البریدوتوص رط ض ، ش
 المدّربون في مناصبھم خالل فترة كافیة لتبریر ھذا التدریب.

 
  نماذج اإلقرارات الجمركیة نوعیة المعلومات الواردة في حسینت  ن)
 
 اآلثار  ‘1’

 
ّر اإلقرارات الجمركیة الناقصة أو  على الزبائن والمؤسسات  غیر المقروءة أو المستوفاة بشكل غیر مالئمقد تؤث

في  األصولرار جمركي واحد ناقص أو لم یستوف وفق د یتسبّب إققبعّدة طرق. و البریدیة واإلدارات الجمركیة
ّھ ینبغي تأخر  ات البرید و/أو الجم لموظفي بلدمعالجة بعائث أخرى، إذ أن س د (مؤس صالمقص  واارك) أن یخّص

  وقتا لحّل ھذه المشكلة.
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 خبرة الزبون -عامل   ‘2’
 

لو لون البعائث الدولیة بین الحین واآلخر. وھم یص ن إلى مكتب برید مع الرزمة كثیرون ھم الزبائن الذین یرس
الھا ویعطً  المزمع تیفاؤهإرس مع توجیھات ترد عادة على ظھر النموذج. وفي ما  ون إقرارا جمركیا ینبغي اس

عب، طبعت التوجCN 22یخّص نموذج  غیر جدّا بحیث قد تص . وقد یقف زبائن آخرون قراءتھا یھات بخّط ص
ل،موظفو في طوابیر االنتظار. وقد یواجھ  اكل في لغات التواص لون  إذ أنّ  مكتب البرید مش الزبائن الذین یرس

 البرید على الصعید الدولي قد ال یتقنون اللغة المحلیة.
 

 على استیفاء اإلقرارات الجمركیة وفق األصول.على أن یتعودوا الزبائن  یساعد ھذا األمروال 
 
 توصیات  ‘3’

 
 إعالم الزبون

 
 َّ فحة وقد یعل تند من ص ق "اق مس ق (بنس كل ملص رح A 3" أو "A 4حدة على ش كیفیة ") في مكاتب البرید لش

یساعد ھذا ھذه المعلومات. وقد وجوب تقاسم  للزبائن، بما في ذلك عرض لدواعي استیفاء اإلقرارات الجمركیة
ق  تنداتھم قبل الملص باك. وینبغي لمكتبعند بعائثھم  تقدیمالزبائن لمراجعة مس ا للزبائن  الش البرید أن یتیح أیض

 .من ھذه الملصقات إمكانیة الحصول على نسخ
 

ّمم  تخدام اإلقرارات النموذجیة ویمكن لفریق الجمارك أن یص  CN 23و CN 22نموذجا من ھذا القبیل مع اس
تثمرون الCP 72(أي الجزء األّول من نموذج لالتحاد البریدي العالمي  تخدم المس ون ھذا النموذج معیَّن). وقد یس

ع نماذجھم ویكیّفونھ مع  ة مع وض ا في المواقع الخاص ق أیض ة مثال. وقد یرد رابط إلى الملص رموزھم الخاص
  ین.معیَّناإللكترونیة للمستثمرین ال

  
صقات المستخدمة ممالحظة: قد یصّمم أیضا ملصق  ن صفحة واحدة علیھ صور للسلع الخطیرة، من قبیل المل

 في المطارات.
 

ات س ّر جھدا  ویجب على مؤس ر المعلومات البرید أّال توف المھّمة المرتبطة باإلقرارات الجمركیة على لنش
 مواقعھا اإللكترونیة أو في أّي منشورات أخرى قد یطلع علیھا الزبائن.

 
 مراقبة النوعیة واستقاء اآلراء

 
تمر الموظ وف یس فون الذین یقبلون خطأ بعائث دولیة في ارتكاب الخطأ عینھ إلى أن یتّم إطالعھم علیھ. وفي س

 فیستكرر الخطأ إلى ما ال نھایة.حال لم یكتشفوا خطأھم، 
 

تیة من المالئم التأّكد  وتعدُّ  لة اللوجس یا من عناصر السلس عملیة اإلرسال في مكاتب بریدیة كثیرة عنصرا رئیس
ّع مستثمر تماشفي إطاره من  بعّدة مكاتب بریدیة حیث یقبل  معیَّني اإلقرارات الجمركیة مع المطلوب. وقد یتمت

ُ البرید الدولي من الز ال (مكتب واحد ال غیر بائن، لكن قلیلة ھي مكاتب التبادل التي ت جري فیھا عملیات اإلرس
تتطلّب إقرارات جمركیة في ي التفي بعض الحاالت). وبغّض النظر عن المكتب البریدي، تمّر جمیع البعائث 

 برید الصادرالذي یصبح من ثّم موقعا مثالیا لتقییم نوعیة اإلقرارات الجمركیة.مكتب تبادل ال
 

ور الرقمی ل الص ً  ھناك، ةوبفض َّ  حالیا یلة فع ورة الكلفة لتوثیق وس تیفاء نماذج الة ومیس اكل المرتبطة باس المش
ّة اإلقرارات الجمركیة  .بدق
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 بمراقبة النوعیة:المتعلقة وقد تعتمد مكاتب البرید في المصدر آلیة الستقاء اآلراء 
-   َّ  ذ خالل عملیة اإلرسال إلى مكتب تبادل البرید الصادر؛تنف
تند إلى   - عة للمراقبة الجمركیة، أي البعائث المرفقة أو التي من تس ادرة الخاض عیّنة من البعائث الص

 ؛CN 23أو  CN 22المفترض أن تكون مرفقة باإلقرارات الجمركیة 
ول أو  فرضویُ   - توف وفق األص ور عن البعائث المرفقة بإقرارات جمركیة لم تس ال ص یاقھا إرس في س

  ؛بالبرید أو بالبرید اإللكترونيفي المصدر مع صور إلى مكتب البریدتقاریر عن إرسال  ناقصة، فضالً 
  كما یُطلب من مؤسسة البرید في المصدر التأكید أّن الخطأ قد ُصّحح.  -
 

 إشراك المرسل إلیھ
 

 في الكثیر من الحاالت، قد یتسبّب عدم استیفاء اإلقرار الجمركي وفق األصول بتأّخر تسلیم البعیثة، األمر الذي
ِّ  قد ل یؤث ل إلیھ اتّخاذ خطوات إلعالم المرس ع المرس ل إلیھ. وفي أغلب األحیان، في وس لبا على المرس ر س

 بالمشكلة وتفادي وقوعھا في المستقبل.
 

د أو للجمارك أن ترفق نماذج بالبعائث  ات البرید في المقص س تیفاء المتأخرة ویمكن لمؤس بب عدم اس بس
ن تضع لصائق علیھا بغیة إعالم المرسل إلیھ بالمشكلة الناجمة عن خطأ اإلقرارات الجمركیة وفق األصول أو أ

 من المرسل وتشجیع األّول على اطالع الثاني علیھا.
 

 إعالم مؤسسة البرید في المصدر
 

ً  في حال الحظت مؤسسة برید في المقصد أنَّ  ً  عددا من اإلقرارات الجمركیة غیر المستوفاة وفق األصول  كبیرا
ة برید  س لھا من مؤس كلة وتقدّم لھا أمثلة معیَّنیص در، ینبغي لھا أن تعلم ھذه األخیرة بالمش كل في ة في المص ش

ور رقمیة. وقد تكون ھذه الخطوة أكثر فعالیّ  ي ص تعمیم لالمكتب الدولي بتقدیم طلب إلى ة من تلك التي تقض
 جمیع المؤسسات البریدیة. منشور على

 
البرید و/أو الجمارك في المقصد بعائث مرسلة من مرسلین تجاریین كانت إدارة فعلى سبیل المثال، إذا رصدت 

ّرح بھا في اإلقرارات الجمرك ي لھا أن تعلم ینبغف الفاتورة)، یة أدنى (مثال من تلك الواردة فيفیھا القیم المص
 مؤسسة البرید في المصدر لتحّل ھذه المشكلة مع زبونھا. 

 
 استقاء آراء الجمارك في ما یخّص المعطیات اإللكترونیة

 
ة البرید في  CN 22/CN 23عندما یتّم تبادل المعطیات الواردة في إقرارات  س ق إلكتروني، ینبغي لمؤس بنس

تقاء اآلراء التي ترغب  ال منتظم بالجمارك في ما یخّص نوعیة المعطیات واس د أن تبقى على اتص المقص
للمرسل. ثّم یجب أن تنقل مؤسسة البرید في المقصد ھذه المالحظات إلى المؤسسة البریدیة  تبلیغھاالجمارك في 

 المعطیات اإللكترونیة. المرسلة، بغیة تحسین نوعیة
 

 البیانات إلكترونیا في ما یخّص البعائث البریدیة لحّث المرسلین على استیفاءتدابیر ذ اتّخا
 

ات البرید اتّخاذ ینبغي  س جیع ھذه األخیرة على تدابیر لمؤس تحفیزیة وإعداد أدوات لجھات النقل الدولیة بغیة تش
تیفاء ا ال البعائث إلقرارات الجمركیة على االنترنت أاس ّرة بالخدمة الحّرة قبل إرس طة نظم أخرى متوف و بواس

مح  ائق مطبوعة وتس تحداث لص اعد على اس ن نوعیة المعطیات وتس أن ھذه التدابیر أن تحّس بالبرید. ومن ش
جیل  أنھ أن محتویات اإلقرارات الجمركیة إلكترونیا، بتس ّھل إجراءات التخلیص الجمركي األمر الذي من ش یس

  البعائث إلى مقصدھا. عند وصول
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  االمتثال اللتقاط البیاناتالمتعلقة بالمبادئ التوجیھیة   ‘4’
  

ُعدت   CN 22/CN 23بھدف زیادة التطابق مع اإلقرارین الجمركیین  المبادئ التوجیھیة المتعلقة باالمتثال اللتقاط البیاناتأ
  المستخدمین في بعائث برید الرسائل والطرود البریدیة والبرید العاجل الدولي أثناء عملیة التقاط البیانات.

  
ا إلى  تند أیض اعدة لویھدف ھذا المس تثمرین التقدیم المس ر بیانات المعنیین بین (وزبائنھم) معیَّنلمس جمع عناص

مان بیاناتوعلى اإلقرارات الجمركیة،  اعدتھم على ض ھیل تحویلھا من ذات نوعیة جیدة مس یغة ، مع تس ص
  ).ITMATT(رسالة  ة التي تقابلھااإللكترونی الصیغةإلى  یةورق

  
ر البیانات المتعلقة بالنموذجین المنقحین  من جمیع عناص مل المبادئ التوجیھیة جدوال یتض ، CN 23و CN 22وتش

افة إلى  فات البعائث باإلض الة المقابلة في مواص لة ألغراض اإلقرار الجمركي  ITMATTرس ذات الص
من اإللكتروني. رح ویتض  CN 22النموذجین  ملءعند  الزبائنلما ھو مطلوب من  االعمود األخیر من الجدول ش

لموظفین البریدیین المشاركین الالزمة ل ساعدةمالو لزبائنلدعم بھدف تقدیم الھذه المعلومات ُجمعت وقد  .CN 23و
ائحتقدیم وي عملیة التقاط البیانات ف كل صحیح. عنلھم  نص ویمكن أن یكون الجدول بمثابة  كیفیة ملء النماذج بش

تخدمدلیل  تخدامھ  التبادل،ومكاتب  الزبائنفي مكاتب البرید ونقاط الخدمات البریدیة وإدارات خدمة  یُس ویمكن اس
  النشر على المواقع الشبكیة.أیضا ألغراض 

  
  documents-http://www.upu.int/en/activities/customs/keyویمكن االطالع على المستند من خالل الرابط التالي: 

  
 عندما تنّسق مؤسسات البرید والجمارك جھودھا لدعم متبادل في مھامھا -أمثلة عن التعاون المتبادل   )س
  

  أمثلة یمكن إضافتھا بمجرد تقدیمھا وتدقیقھا وإقرارھا.
  

 یةالجمركاإلدارات /یةالبرید المؤسساتواألدوات التي تستخدمھا  والصكوكالمشاریع والنظم   ع)
 

تخدم  ا البرید والجمإدارات تس یص ھا خّص ّمم بعض ولیس لإلدارات البریدیة لإلدارات ارك عددا من النظم ص
تري الجمركیة والعكس بالعكس النظم من مزّودین تجاریین أو تطّور  الجمارك البرید و/أوإدارات . وقد تش

 نظمھا الخاصة.
  
 النظم المعلوماتیة الجمركیة  ‘1’

 
لطات العامة في  ّر الس بل اإللكترونیةبات من المفترض أن توف . ونظرا أنحاء العالم أجمع الخدمات العامة بالس

ائع  یة في ما یخّص مراقبة البض ؤولیات رئیس ّى مس اإلیرادات ومكافحة عملیات وجبایة إلى أّن الجمارك تتول
رف على لاالحتیال عند الحدود، فمن الطبیعي أن تلجأ إلى نظم مؤتمتة  ائع وتش اس تفتیش البض تراقب باألس

االت للتركیز وجبایة  تخدم تكنولوجیا المعلومات واالتص لة. وراحت اإلدارات الجمركیة تس اإلیرادات ذات الص
دیر على ركائز لیس على تفتیش البضائع بل على المعلومات ذات الصلة الواردة  في إقرارات االستیراد والتص

من المستندات  عدیدة ین بتقدیم نسخمعیَّنرین اللتزامات المستثما أنھ بإمكانھا أیضا ان تحّد منالحظت ثم ورقیة. 
یة نظرا ألن، الورقیة األصلیة دیق  المعلومات الرئیس ب التص عھ لیس فحس ّجلة في النظام المؤتمت الذي في وس مس

  .على المعطیات ومعالجتھا بل أیضا تخزینھا بكلفة أقّل بكثیر من كلفة تخزین المحفوظات على ركائز ورقیة
  

االت بدائیة، كانت الجمارك ال تزال بحاجة إلى لكن في فترة  كانت ال تزال فیھا تكنولوجیا المعلومات واالتص
لیھم في مواقع ومھل تناسبھا وتحّددھا سلطاتھا ّ م النسخ الورقیة المادیة من أصحاب اإلقرارات أو ممث ّ مع . وتسل

نة للمعلومات  الحقا تقّدم تكنولوجیا المعلومات محت التقنیات المحّس اط س تخدمة بدایة في أوس واالتصاالت المس
ركات ثّم بعد فت اط رالش ال الفوري الجمركیةاإلدارات ة وجیزة في أوس ین عملیات االتص . وفي نھایة بتحس

http://www.upu.int/en/activities/customs/key
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ھا ال محلالتكنولوجیات ت ھذه المطاف، حلَّ  تندات الورقیة الركائز وبّدلت ھیكلیة اإلجراءات المعمول ب مس
بیل المثال، وقواعدھا. ف ع الجمعلى س ركائھا التجاریین من بات في وس ة وحاجات ش ارك تلبیة حاجاتھا الخاص

بمّدة . ومن شأن البیانات اإللكترونیة الواردة قبل استالم البضائع الجمركي خالل الفصل بین التسریح والتخلیص
 .اقبةالمرأن تقّدم جمیع المعلومات الخاصة بالمراقبة المادیة والضروریّة لھذا النوع من عملیات 

 
تخدم اإلدارات الجمركیة  ة، في وتس نظما مختلفة لتكنولوجیا المعلومات. وقد طّور البعض منھا نظمھ الخاص

بات الوطنیة. ّ  حین قام البعض اآلخر باعتماد ركائز یمكن تكییفھا مع المتطل
 

 المعطیات بالسبل اآلتیة في النظام المعلوماتي الجمركي:تسجیل ویمكن 
 الجمارك؛موظفي تسجیل المعطیات من قبل   -
 ركاء التجاریین أو خدمات المكاتب؛المعلومات مباشرة من قبل الشتسجیل   -
 تعّرف ذاتي وتشخیص ذات طابع بصري؛إجراء مسح ضوئي للرموز ذات الخطوط واستخدام أجھزة   -
 وأخرى لرصد المواقع؛استخدام أجھزة استشعار   -
 نقل المعطیات.  -
 

 أغلبیة البلدان إّما التسجیل المباشر للمعطیات أو التبادل اإللكتروني للمعطیات.تستخدم 
 

 ِّ  ذ النظام الجمركي النموذجي المؤتمت العملیات اآلتیة:وینف
-   ُّ  ؛ق من جرد البضائعالتحق
 ؛وإدارة اإلجازات والرخص والشھادات، إلخ  -
 ؛واإلبالغ بالتسریح  -
 ؛المخاطر واالستھداف)واالنتقائیة (بما فیھا تقییم   -
 ؛اإلیراداتوحساب   -
 إدارة المعلومات.وتقدیم تقاریر عن إحصاءات التجارة الخارجیة ونظام   -
 

، في حین أدمجت بلدان أخرى وظائف التخلیص للتخلیص الجمركي البریديع بعض البلدان بنظم منفصلة وتتمت
ّرة . لكن لیس من جمركي في نظمھا الجمركیة الوطنیةالبریدي ال تبعد أن تكون ھذه الوظائف غیر متوف المس
 ى عندما تكون إجراءات التخلیص الجمركي في البلد مؤتمتة.البریدي حت الجمركي للتخلیص

 
 نموذج المعطیات في منظمة الجمارك العالمیة  ‘2’

  
ائل اإللكترونیة عبارة عن نموذج بیانات منظمة الجمارك العالمیة ھو  مجموعة من تعاریف البیانات والرس

ُعدت بھدف والقابلة إلعادة االستخدام بشكل واضح المنظمة والمنسقة والموحدة  تلبیة المتطلبات التشغیلیة والتي أ
  المسؤولة عن إدارة الحدود. )بما في ذلك الجمارك( والقانونیة للوكاالت التنظیمیة عبر الحدود

  
ً انات منظمة الجمارك العالمیة معیارنموذج بیویعتبر  ً دولی ا عھ وإدارتھ مع مراعاة  ا مواءمتھ مع معاییر جرى وض

تخدامالبیانات الدولیة األخرى  ائعة االس ع.مجتمعات التجارة والنقل الدولیة والتي اعتمدتھا  ش وقد  على نطاق واس
اء منظمة الجمارك العالمیة نموذج بیانات منظمة الجمارك العالمیة بالتعاون مع  ع أعض األطراف الفاعلة في وض

ُتاح  والمنظمات الدولیة. القطاع : من خالل الرابط التاليمعلومات عن نموذج بیانات منظمة الجمارك العالمیة وت
model.aspx-tools/tools/data-and-http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument.  

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument
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وتقترن اإلجراءات التنظیمیة العابرة للحدود بعملیات ومتطلبات بیانات مرھقة وغیر فعالة وزائدة عن الحاجة 
نشئوقد  وغیر واضحة. ُ بفضل الحواجز التنظیمیة تلك نموذج بیانات منظمة الجمارك العالمیة بھدف الحد من  أ

م بقدر أكبر من توفیر  وح متطلبات تنظیمیة تتس اطةالوض اق والتوحید والبس تثمرین و .واالتس لحة المس من مص
ادیین خفض التكلفة  لحة ا كما أنھعبر الحدود،  إلجراءات التنظیمالمتثال بھدف ااالقتص لوكاالت من مص

  إدارة الحدود. فعالیةتعزیز بھدف التنظیمیة دعمھم 
 

 ِّ ً ویوف ا ن للمعطیات. وھو یُعتبر بیانات نموذج  ر أیض منظمة الجمارك العالمیة حّال للتبادل اإللكتروني المحّس
بات المعطیات العابرة للحدود الخاصة بالتسریح والتخلیص عالمیامعیارا  ّ َّ  الجمركي لمتطل ق بالبضائع في ما یتعل

  ین:أواألشخاص. وھو منشور في جزووسائل النقل واألوعیة 
ال   - فرة، فض ق التعریف والقیمة المش مائھا وتمثیل نس ر البیانات وأس مل عناص المكونات الموحدة التي تش

ر المقابل من عن  ر بیانات التجارةدلیل العنص اعد ھیاكل  .األمم المتحدة لعناص افة إلى ذلك، تس وباإلض
 معلومات ذات مغزى.من خالل جعلھا الفئة على ترتیب عناصر البیانات ذات الصلة 

أ المعلومات  مجموعات  - ر الموحَّ التي تُنش لة مندة من خالل دمج العناص منظمة بیانات نموذج  ذات الص
ملالجمارك العالمیة.  ائل اإللكترونیة مجموعات المعلومات نموذجا معیاریا من وتش یاق  الرس المتعلقة بس

  .ةمعیَّن لتوضیح مھام تجاریةتُستخدم . وتجاري
 
ھذا اإلجراء  یتیحو .بھدف ضمان تحیین النموذج وفقا آلخر التطورات صیانة البیاناتخاص بضع إجراء وُ  قدو
إذا ما كانت ھناك حاجة  تغییرات على المواصفات الحالیةإلدخال طلب تقدیم  عضاء منظمة الجمارك العالمیةأل

  كیفیة الموافقة على التغییرات المطلوبة. تبیّن متعلقة باإلدارة الرشیدةویشمل اإلجراء آلیة  .واضحة وملحة لذلك
  
ى و ائل اإللكترونیة المعیاریةتتماش لة بالجمارك و الرس تركة بین البریدالمتص  منظمة الجمارك العالمیة المش
من . منظمة الجمارك العالمیةبیانات نموذج  معالعالمي  االتحاد البریديو دار ویتض  نموذجمن  3.6.0اإلص

حمعلومات  البیانات مجموعة تخدامكیف توّض لة بالجمارك البیانات في  نموذج یة اس ائل اإللكترونیة المتص الرس
 .والبرید المشتركة بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي

 
ائل التبادل   ‘3’ ارك العالمیة/االتحاد الجمارك في منظمة الجم-البریدإدارات اإللكتروني للمعطیات بین رس

 البریدي العالمي
  

تعاون االتحاد البریدي العالمي مع منظمة الجمارك العالمیة على إعداد رسائل للتبادل اإللكتروني للمعطیات بین 
) وفق نموذج المعطیات لمنظمة الجمارك العالمیة. ومن CUSRSPو CUSITMالجمارك (رسائل -إدارات البرید

بق  عار المس ائل اإلش ّى بعیثة ما إلى  CUSITMالمفترض أن توّجھ رس ّدر الذي یتلق من المكتب البریدي المص
ل  ّمن المرس بقة عن البعائث تتض عارات مس ائل للجمارك إش تیراد. وتقّدم ھذه الرس إدارة الجمارك في بلد االس

لإلدارة الجمركیة ونفقات النقل المدفوعة والقیمة المصّرح بھا. وتسمح ھذه المعلومات والمحتوى  والمرسل إلیھ
المتھ و ما بأن تقّرر ّق من س رورّي تقییم ما إذا كان ینبغي إبقاء الطرد أو عدم إبقائھ للتحق إذا كان من الض

ائل  وم واألجور. أّما رس ل من CUSRSPالرس ة البرید (ردّا عادة على إدارة ، فھي ترس س الجمارك إلى مؤس
الطرد لمعالجتھ الحقا أو إبقائھ تسریح المسبقة) الطالع ھذه األخیرة على احتمال لإلشعارات  CUSITMرسائل 

ّق من سالمتھ أو تقییم الرسوم واألجور ذات الصلة.   للتحق
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 معاییر الرسائل في االتحاد البریدي العالمي  ‘4’
 

 :الرسائل في االتحاد البریدي العالمي المطبّقة مباشرة على العملیات الخاصة بالجمارك في الجدول اآلتيترد معاییر 
 

 األغراض التجاریة وصف عام من/إلى الرسالة المعیاریة
M17 EMSEVT 

V1 
 

 :األحدثالصیغة 
M40 EMSEVT 

V3 

تثمرین  یتم ا بین المس ادلھ تب
ل نا جون معیَّ ال یع ذین  ن ال ی

ث  ائ ا البع التي یمكن تتبّعھ
ّجلة  ائل المس (مثل برید الرس
د  ة والبری دی والطرود البری

 العاجل الدولي)

ائل تتبُّ  ع لألحداث رس
ة  توى البعیث على مس
تي یمكن  ث ال ائ للبع
ھا في  قّدم ھا خالل ت تتبّع

 السلسلة اللوجستیة
 

" ھو معیار S10معیار "
ة  دی ة البری معّرف البعیث

ـاألكثر استخدام ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ
 )حرفا 13(
 

ار ــالمیزة األساسیة لمعی
"M40 ھ یوفر " ھي أنّ

داث  ددا أكبر من أح ع
ة  ارن المق ة ب تتبّع البعیث

ار " "، من M17مع معی
داث  ّدة أح ا ع ھ ن ی ب
مرتبطة بالجمارك على 
تیراد  عیدي االس ص

 والتصدیر

بة التتبُّ  ّي األثر بالنس ع وتقف
ذي  ائن، األمر ال إلى الزب

فافیّ  ة بعائثھم في یعّزز ش
ة  ی رون ت ك ع اإلل واق م ال

  ینمعیَّنللمستثمرین ال
 

ة، في  دم ة الخ تقییم نوعی
ر األنظمة  یاق عناص س
ة في بعض  دی ة البری الی الم

 األحیان

M33 ITMATT تثمر ال في  معیَّنمن المس
تثمر ال در إلى المس  معیَّنالمص

 في المقصد
 

نماذج االتحاد البریدي العالمي 
 ذات الصلة:

 
CN 22 وCN 23 

الة  توى رس على مس
 البعیثة

 
ّمن معلومات عن  تتض
ث  ائ ع ب ات ال وی محت

 البریدیة
 

ا لتقدیم اس تخدم أس  تُس
ة بالجمارك  معطیات خاص

ل ر ا ثم ت لمس نل ي  معیَّ ف
تخدام  د. ویمكن اس المقص
ات للتخلیص ذه المعطی  ھ

اطر  الجمركي ولتقییم المخ
دّ  ى ح ل واء.  ع س

ي ITMATTو" ي ف " ھ
ات ــــــالواقع مصدر معلوم

 ".M43a CUSITMلـ "
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 األغراض التجاریة وصف عام من/إلى الرسالة المعیاریة
M14 PREDES 

v2.0 
 

 األحدث:الصیغة 
M41 PREDES 

v2.1 

در  من مكتب التبادل في المص
د  إلى مكتب التبادل في المقص

1 
نماذج االتحاد البریدي العالمي 

  ذات الصلة:
الیة   CNو CN 31بیانا اإلرس

32 
- CP 87 قائمة الطریق  -

ان   ت اص ان الخ ائمت  الق
 CN 16 وCN 33 

ائق   -  CN 34 األوعیةلص
 CP 83و CN 36و CN 35و
 CP 85و CP 84و

تویات  الة على مس رس
ة  الی اء اإلرس والوع

ة  ّدد العالق ة تح والبعیث
، أي والوعاءبین البعیثة 

ع المنطقي أو  الموض
ث الوعاء معّرف  ائ للبع

ل  ا (مث التي یمكن تتبّعھ
ّجلة  ائل المس برید الرس
ة  دی ری ب رود ال ط وال

 والبرید العاجل الدولي)
 
 

M41 ع ى م اش م ت  ت
ة،  دی ة البری ب اس المح
ل  الي یمكن أن تح الت وب

خة الورقیة محل  النس
قائمة /بیان اإلرسالیةمن 

ق ری اس  اط أس ك
 للمحاسبة الدولیة

ل  ائ ح رس م تس
"PREDES/RESDES:بـ " 
ة   - غیلی ة التش المراقب

 لألوعیة
ب   - ر مكت ل عنص تحلی

ب  ت ك ى م ادل إل ب ت ال
لة  لس التبادل في الس

ة  تی ألغراض اللوجس
 نوعیة الخدمة

بكة   - إجراء تحلیالت للش
 خاصة باألحجام

 
ھي أیضا أكثر تماشیا مع و

مالي (مع  عملیات النظام ال
M41( 

M13 RESDES 
v1.1 

د  من مكتب التبادل في المقص
 إلى مكتب التبادل في المصدر 

RESDES  ائل ھي رس
توى  اء على مس الوع

ا  ادل یعلم فیھ ب التب مكت
د نظیره في  في المقص
اعة  در بتاریخ/س المص
ول  معالجة (إّما الوص

المعلن  األوعیةأو الفتح) 
ابقا في ائل عنھا س  رس

"PREDES" . 

 

M43 CUSITM تثمر ال في  معیَّنمن المس
ارك في  د إلى الجم المقص

 المقصد

توى  ائل على مس رس
ّمن معلومات  البعیثة تتض
ث  ائ ات البع عن محتوی

 البریدیة

ات  ارك معلوم ّدم للجم تق
ة  المراقب ام ب القی مح ب تس
الجمركیة، من قبیل تحدید 

 الرسوم واألجور
M44 CUSRSP  تثمر ارك إلى المس من الجم

 في المقصد معیَّنال
تثمر ال مستوى البعیثة في  معیَّنتقّدم للمس

تقاة  د معلومات مس المقص
من الجمارك في ما یخّص 
البعائث، بما فیھا معلومات 

 عن التخلیص الجمركي
  
  
 
  
  نظرة عامة مفاھیمیة - لبریدي العالمي الخاص بالبیانات اإللكترونیة المسبقةا لنموذجا ‘5’

 
  بسبل إلكترونیة بین المستثمرین المعیّنین، لكنّھا تشّكل من الناحیة التجاریة تبلیغات بین مكاتب التبادل. "PREDES/RESDES"یتّم تبادل رسائل  1
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لتمكین القطاع البریدي من االمتثال یقدم الرسم البیاني التالي نظرة أكثر تفصیال على المكونات التي تم تطویرھا 

واء. بقة ألغراض مالیة وأمنیة على الس ئة فیما یتعلق بتوفیر البیانات اإللكترونیة المس ویُناقش  للمتطلبات الناش
ّكل بیانات من تدفقات الكل تدفق  بقةالعالمي الخاص باالنموذج البریدي التي تش مما  ،لبیانات اإللكترونیة المس

أن  ظھر النموذج في مجملھ.رسم بیاني ییسفر عن إعداد  ویتمثل أحد األھداف الرئیسیة في توحید التفاھمات بش
بیل  ائل، وتمھید الس اق الرس مان اتس غیلیة التي تدعم ھذا النموذج وتدفقات البیانات، وض البروتوكوالت التش

 اتسلسلة اإلمداد حلقات من حلقةألنظمة اإللكترونیة لمختلف الشركاء البریدیین في كل للتحقیق التكامل العملي 
  .ةالبریدی

  
ات البریدیة وشركات الطیران وإدارات الجمارك األطراف المشاركة في تبادل ا لبیانات ویعتبر كل من المؤسس

بقة بقةللبریدي العالمي ا لنموذجاوینطوي  .اإللكترونیة المس التحاد البریدي الخاص با لبیانات اإللكترونیة المس
ع ھذا النموذج  .المذكورة التدفقات بین األطرافھذه تجري والعالمي على ثمانیة تدفقات للبیانات،  وقد ُوض

واتحاد النقل الجوي الدولي وغیرھا من  منظمة الطیران المدني الدوليبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمیة و
  الھیئات مثل المفوضیة األوروبیة.

  
الخاص لبریدي العالمي ا لنموذجا المبدأ التوجیھي، البد من التركیز على التدفقات الثالثة التالیة لوألغراض ھذ

  :لبیانات اإللكترونیة المسبقةبا
  
ً  معیَّن: المجاالت التي یكون فیھا المستثمر ال1التدفق   -   :مسؤوال

 الجمركي  اإلقرارمحتوى اإللكتروني للتقاط اال)CN 23( للمرسل،  
  اإلقرار الجمركي محتوىنقل CN 23  رسالة  ین في المقصد بواسطةمعیَّنالمستثمرین الإلىITMATT 

ة باالتحاد البریدي العالمي ، التوزیعقبل  وفي كل األحوال؛ في أقرب وقت ممكن المعیاریة الخاص
ً و  الخاضعة لمتطلبات البعائث البریدیةلجمیع بالنسبة ) الوضع في األكیاس( یةاإلرسال تكوین قبلعملیا

  .البیانات اإللكترونیة المسبقة
  
تثمر ال: 2التدفق   - د  معیَّنعندما یكون المس كما  CN 23 اإلقرار الجمركي عن توفیر بیانات مسؤوالفي المقص

تثمر المن إلیھ وردت  در، معیَّنالمس لطالإلى  في المص د اتس الة عن طریق  الجمركیة في بلد المقص رس
CUSITM  متبادل). على أساسمتفق علیھا أخرى  وسیلةأیة (أو  

  
عندما تجري السلطات الجمركیة في بلد المقصد تقییمھا األولي (للمخاطر، والبعائث الخاضعة : 3التدفق   -

وم، إلخ تثمر ال.لرس لھ إلى المس الة  معیَّن)، وترس د عن طریق رس یلة  CUSRSPفي المقص (أو أیة وس
  أخرى متفق علیھا على أساس متبادل).

  
تثمرین مرھون بویرجع ذلك إلى أن ما تبقى من تدفقات النموذج البریدي العالمي  ال إلكتروني بین المس إقامة اتص

  ).3و 2والسلطات الجمركیة للبلد الذي ینتمي إلیھ (التدفقان  معیَّن) وبین المستثمر ال1ین (التدفق معیَّنال
  
  :المبادئ األساسیة التي یقوم علیھا النموذج البریدي العالمي يفیما یلو
’1‘   ً یا بب تبادلمن االتفاقیة البریدیة العالمیة، یجب  2-8مع المادة  تمش بقة  أال یتس البیانات اإللكترونیة المس

  إعاقة التجارة والتدفقات البریدیة. في
ؤولیات لكل من المؤس  ‘2’ در یجب تحدید األدوار والمس لطات األمنیة في بلدْي المص ات البریدیة والس س

والمقصد (مثل السلطات الجمركیة ووكاالت مراقبة الحدود والھیئات المعنیة بأمن الطیران) بھدف ضمان 
  رصد تدفقات الرسائل من البدایة إلى النھایة وموثوقیتھا.
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  ساعة في الیوم. 24السنة و مدارعلى ھا علی ردودالو ITMATTأن یكون من الممكن تبادل رسائل یجب   ‘3’
یر   ‘4’ الةتش  ")Assessment complete for air conveyance(" اكتمال التقییم ألغراض النقل الجوي"" رس

د  ة في بلد المقص لطات المختص ت بنقل إلى أن الس د، وذلك ما لم قد رخص البعیثة جوا إلى بلد المقص
  یصدر توجیھ آخر بھذا الشأن.

  القرارات المتصلة بأمن الطیران نتیجة استالم البیانات على مستوى البعیثة في غضون دقائق.ستُتخذ   ‘5’
وى لن   ‘6’ ل س لت على  البعائثترس ع التي حص التي تلك أو اكتمال التقییم ألغراض النقل الجوي" "الوض

  وفقا إلجراءات اإلحالة األمنیة المحددة. عولجت
الة   ‘7’ من رس تتض عار مسبق  CARDITس الة إش ركات الطیران  من(رس ات البریدیة إلى ش س أنالمؤس  بش

  .اة منھامعفأنھا أو  البیانات اإللكترونیة المسبقةمتطلبات البعیثة تلبي بیّن أن ت إشارة) البعیثة المرسلة
  .)ITMATT ،PREDES(یرسل برید المصدر البیانات المتعلقة بالبعیثة/اإلرسالیة إلى برید المقصد   ‘8’
ً  CUSITMیرسل برید المقصد بیانات إلى السلطات الجمركیة في بلد المقصد (  ‘9’   ).أو ما یعادلھا محلیا
ً  CUSRSPترسل السلطات الجمركیة في بلد المقصد ردا إلى برید المقصد (  ‘10’   ).أو ما یعادلھا محلیا
  للبیانات).یرسل برید المقصد بیانات إلى برید المصدر (التبادل اإللكتروني   ‘11’
  ).PREDESیرسل برید المصدر بیانات عن اإلرسالیة إلى برید المقصد (رسالة   ‘12’
  .السلطات الجمركیة في بلد المقصدیرسل برید المقصد بیانات عن اإلرسالیة إلى   ‘13’
  یرسل برید المصدر بیانات عن الشحنة إلى شركة النقل في بلد المصدر.  ‘14’
  إلى السلطات الجمركیة في بلد المقصد. بیانات استمارة الشحنترسل شركة النقل في بلد المصدر   ‘15’

  
  

  )نموذج البریدي العالمي(ال لبیانات اإللكترونیة المسبقةمخطط ا
 

 

 برید المصدر
 بیانات عن الشحنة (بما في ذلك إشارة البیانات اإللكترونیة المسبقة) -7

فات ھویة األوعیة والبعائث -6  قائمة معّرِ

 باإلحالةاكتمال التقییم/إشعار  -3

 إلى وكالة مراقبة الحدود CN 23إرسال بیانات اإلقرار الجمركي  -2

 برید المقصد
الجمركیة السلطات 

 في المقصد

 شركة النقل الجوي

ات  -1 ان بی
CN 23 

 جمیع الحقوق محفوظة -2011االتحاد البریدي العالمي  ©

اكتمال  -4
 التقییم/اإلحالة

 بیانات اإلرسالیة -5

 استمارة الشحن -8

 إقلیم المقصد

 PREDESالمجموعة الفرعیة من رسائل 

 (أو ما یعادلھا محلیا) CUSRSPرسالة 

 (أو ما یعادلھا محلیا) CUSITMرسالة 

رسالة 
ITM

A
TT

 

رسا
 لة

ED
I
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  خارطة طریق البیانات اإللكترونیة المسبقة  ‘6’
  
بقةقدم خارطة طریق ت لمحة عامة عن الخطوات المقبلة التي یُقترح أن یتبعھا كل من  البیانات اإللكترونیة المس

 من أجلین لالتحاد والمكتب الدولي والجھات األخرى المعنیة بأمن سلسلة اإلمدادات البریدیة معیَّنالمستثمرین ال
  لقطاع البریدي.في ا تلبیة االحتیاجات الناشئة من البیانات االلكترونیة المسبقة

  
اد ھا االتح یذ یة التي یعكف على تنف یح األدوار واألھداف والجداول الزمن  وترمي خارطة الطریق إلى توض

البریدي العالمي. وتبیّن اإلجراءات الجماعیة التي یُطلب من كل من أفرقة االتحاد والمكتب الدولي اتخاذھا، كما 
قبل دخولھا حیز ین بشأن اإلجراءات التي یتعین اتخاذھا من أجل االمتثال لھذه المتطلبات معیَّنتنبّھ المستثمرین ال

  .التنفیذ بالكامل
  

ب التقدم المحرز في بنود  رطة الطریق ھي عبارةاوخ مونھ، وبحس تند حي یجري تحیینھ بتطور مض عن مس
دار من خارطة الطریق ھذه من خالل الرابط التاليالعمل التي یحتوي علیھا : . ویمكن االطالع على آخر إص

documents-activities/customs/keyhttp://www.upu.int/en/. 
  
 نظام اإلقرارات الجمركیة الخاص باالتحاد البریدي العالمي  ‘7’

 
عالمي ھو تطبیق  ّره مركز برامجي إّن نظام اإلقرارات الجمركیة في االتحاد البریدي ال البریدیة التقنیاءات یوف

ائل التبادل اإللكتروني للمعطیات بین  ب رس في منظمة  البرید-الجماركإدارات في االتحاد ویطّوره بحس
ّذ المھام اآلتیة:-الجمارك العالمیة  االتحاد البریدي العالمي: وھو ینف

ي  - ائل المعیاریة للتبادل اإللكتروني للمعطیات في منظمة الجمارك العالمیة یطبّق بالتماش االتحاد -مع الرس
ة بالجمارك  ائل المعیاریة بین (CUSITM/CUSRSP)البریدي العالمي الخاص افة إلى الرس ، باإلض

 .ITMATT)(مؤسسات البرید 
 .أخرىین بالجمارك وبوكاالت حدودیة/أمنیة معیَّنویربط المستثمرین ال  -
 .والردودالمسبقة لإلشعارات وینقل اإلقرارات الجمركیة اإللكترونیة   -
 .شبكیةواجھة طة بواسوالردود ت وتشارك اإلقرارات ویساعد على التسجیل الیدوي للمعطیا  -
مح   - دیر إقرارات البعائث ومعطیات ویس تیراد/تص طة الردود بالترابط مع نظم أخرى الس الجمركیة بواس

ّة (بروتوكول "واجھة   ." للنفاذ البسیط)SOAPمعیاریة مستقل
مح بتقیو  - ل محّرك قواعد یم آليیس اعد لواجھة برمجة التطبیقات " للمخاطر بفض " (نفاذ APIوبرنامج مس

 نظم أخرى لتكنولوجیا المعلومات). إلى
 "API"ات ــبرمجة التطبیقللرسوم واألجور بفضل محّرك قواعد وبرنامج مساعد لواجھة  الحساب اآللي ویسّھل  -

 .(نفاذ إلى نظم أخرى لتكنولوجیا المعلومات)
ّر  - غیلیة التي یدیرھا نظام إدارة البرید (مثل  ویوف ة بالمراقبة یمكن دمجھا في العملیات التش قائمة خاص

 .النظام البریدي الدولي)
ویقّدم معلومات مستقاة عن األمن أو مسائل أخرى خاصة ببلد االستیراد إلى مؤسسة البرید في المصدر   -

 .CUSRSPبواسطة رسائل 
-   ِّ  :ر منھجین تطبیقینویوف

 .االتحاد البریدي العالميیدیره نظام مركزي  أّولھما من دون بنى أساسیة ھو  ) أ
یغة ُمرّكبة  ذاتیا ھویُدار ظام إقرارات جمركیة نوثانیھما   ب) إدارات محلیا من النظام الذي تدیره ص

ً  البرید أو الجمارك (أو مح باندماج االثنتان معا ة معّزز ) تس ّ ل وتحكّم في الدق في النظام وأداء أفض
  .معطیات النظاممراقبة محلیة ل، باإلضافة إلى الكبیرةلألحجام 

http://www.upu.int/en/
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ولمزید من المعلومات عن نظام اإلقرارات الجمركیة، یرجى االطالع على الموقع اإللكتروني لمركز التقنیاءات 
 .(www.ptc.upu.int)البریدیة 

 
  SECUREXمشروع   ‘8’
  

بقة، ُحّدد  من أجل دعم تنفیذ نظام اإلقرارات الجمركیة والنموذج البریدي العالمي للبیانات اإللكترونیة المس
روع تجریبي یُطلق علیھ  ندوق نوعیة الخدمة الخاص باالتحاد  .SECUREXمش روع من ص ویُمّول ھذا المش

  البریدي العالمي، ویرمي إلى تحقیق األھداف التالیة:
ً  13ین والجمارك من تبادل البیانات اإللكترونیة المسبقة في معیَّنالمستثمرین التمكین   - ً  بلدا   .رائدا
 انات الجمركیةـالنظام اآللي للبیوربطھا بلنظام اإلقرارات الجمركیة وظیفة البیانات اإللكترونیة المسبقة  تعزیز  -

)ASYCUDA(  تستخدمھا الجمارك في)بلد 100-90(  
  وتنفیذھا عملیات جدیدة استعراضعلى التعاون مع الجمارك وین معیَّنالمستثمرین البناء قدرات   -
غیل نظام اإلقرارات الجمركیة  - منظمة الجمارك تدریب على معاییر االتحاد البریدي العالمي وتوفیر الو بدء تش

  دولي.النظام البریدي المع  ھتكاملضمان ونظام اإلقرارات الجمركیة أو استخدام العالمیة و/
ً ارك ـالجم يـث فـھ البعائـالذي تستغرقالحد من الوقت   -  ستیراد:اال( EMSEVTحداث إلى األ استنادا

EME/EDB -< EMF/EDCتصدیر: ؛ الEXA- <EXB(  
 
 إزالة الطابع المادي عن المستندات الداعمة  ‘9’
 

ات الجمارك نظما مؤتمتة  س ائعاعتمدت مؤس ع، ملتزمة بتطبیق  للتخلیص الجمركي للبض على نطاق واس
بة إلى الجمارك والمبادالت  تكنولوجیا المعلومات لدعم العملیات الجمركیة عندما تكون مربحة وفّعالة بالنس
تخدام في المبادالت التجاریة  ائعة االس تندات الورقیة الركائز ش واء. لكن ال تزال المس التجاریة على حّد س

ّمن . وتغرق وقتا طویال ویزید من خطر وقوع أخطاء وعملیات احتیالالدولیة. وھذا النھج مكلف ویس یتض
ّحة توجیھات كاملة عن ث من الملحق العام باتفاقیة كیوتالفصل الثال تقدیم المستندات الداعمة إلكترونیا إلى و المنق

رعة في ھذه األثناء حلول مربحة وآم ل تقّدم تكنولوجیا المعلومات، ُطّورت بس نة وموثوق بھا الجمارك. وبفض
 ً ال تندات، فض ع في  لإلدارة اإللكترونیة للمس عید واس عن تطویر خدمات إلعداد المراجع واعتمادھا على ص

ركات. وباتت المنظمات الدولیة والوكاالت الحكومیة  اط الحكومات والش تعملالوجمعیات أوس أكثر  قطاع تس
تندات اإللكترونیة، من قبیل اإلفأكثر نماذج معیاریة  ھللمس ّجع على استخدامھاجازات والش  ادات والرخص وتش

  التجاریة الدولیة.للعملیات خالل المدّة الكاملة 

 Aنظام اإلقرارات الجمركیة المحلي 

 Bنظام اإلقرارات الجمركیة المحلي 

نظام اإلقرارات الجمركیة المركزي 
 لالتحاد البریدي العالمي

مقارنة بیانات اإلقرار بالبیانات المنشورة على الموقع الشبكي أو إحالتھ إلى 
  نظام إدارة المخاطر

 

 وإحالتھ إلى إدارة جمارك االستیراد

اإلجراء الواجب اتباعھ، احتمال إرسال اتخاذ قرار بشأن 
  تعلیقات إلى برید المصدر

على الموقع الشبكي أو تحمیلھ في المنشوراالطالع على اإلقرار
  النظام الجمركي

 

 اتخاذ قرار بشأن اإلجراء الواجب اتباعھ

  على الموقع الشبكي أو إحالتھ إلى نظام إدارة المخاطر المنشور فحص اإلقرار
 

على الموقع الشبكي أو إرسال ملفات اإلقرار المنشور  ملء اإلقرار
 ریلعرضھا على جھات التصد

  إدارة جمارك التصدیر
 اختیاري)(

 برید التصدیرمكتب    أو   المرسل المباشر

 مكتب برید االستیراد

 االستیرادإدارة جمارك 

 تعلیقات رسالة
CUSRSP 

رسالة 
ITMATT 

http://www.ptc.upu.int)
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ي من ثم اءھا باتّخاذ تدابیر إلزالةمنظمة الجمارك العال وتوص تند میة أعض  ات الداعمةالطابع المادي عن المس
تخدم التخلیص الجمركي عملیات ، وذلك بھدف تعزیز بالكام تندلمتطلبات كبدیل  الورقالتي ال تس ات المس

 ّ تخدام ورق تتمت ع بعّدة میزات. الورقیة. ومن الجلّي أّن المبادالت التجاریة التي ال تدعو الحاجة فیھا إلى اس
ط اإلجراءات التجاریة من خالل تخفیف أعباء ا لیم فتكنولوجیا المعلومات تخفّض كلفة المبادالت وتبّس لتس

  ة على ركائز ورقیة خالل العملیات الجمركیة.األصلی والتخزین وتقدیم المستندات
 

ات  ارك وغیرھا من الھیئ اج إدارت الجم ة وتحت ة ألالتنتظیمی لداعم دات ا تن دود إلى المس ابرة للح غراض الع
ل التدقیق.  تندات الدوبفض ط تكون عملیات التدقیق ھذه آلیة ویمكناعمة المرقمنة المس ة منھج وربطھا بواس

  المخاطر.تدقیق قائم على 
 

تندات ا ى الھیئات التنظیمیة العابرة للحدود بتحدید المس لداعمة التي ینبغي وللتخلي عن الطابع المادي بفعالیّة، توص
تندات في عملیات الت ائع واإلقرارات الجمركیة وتقییم مدى الحاجة إلى ھذه المس خلیص الجمركي عادة إرفاقھا بالبض

ــي إمكانیــة االستغناء عنھــا. ویُق   ترح بدایة أن یصبح من غیر الضروري تقدیم للنظر ف
  

تندات الداعمة على ركائز ور ریحقیةالمس تند تس ق إلكتروني. ویجب أن یس ال بنس ائع  ، في حال كانت تقّدم أص البض
ھا الجمركي إلى اإلقرارات اإللكترونیة والتدقیق اآللي ال غیر. ولدعم عملیات تخلیص  ل جمركيوتخلیص ة س س

ّق آلیا من ال الجمركي دارات الجمركیة أن تسمح لنظم التخلیص، یجدر باإلللبضائع معلومات الواردة المؤتمتة بأن تتحق
بل إلكترونیة. و تندات الداعمة التي أزیل عنھا طابعھا المادي والتي یمكن االطالع علیھا بس تكون عادة في المس

ریح واردة في قواعد معطیات وكاالت حكومیة أ كل  وعلى خرىالمعلومات المطلوبة للتس باك  حلولش  حدالواالش
ً )cargo community systems( الشحن جھات نظمو ّة المرجعیة التي تدیرھا ھیئات القطاع ال ، فضال  خاص.عن األدل
 

تندات الداعمة في حلول  وتعدُّ  باك الواحدالمس باب التأّخر في التخلیص الجمركي ل الش ائع. وال من أبرز أس لبض
  .لمستندات الداعمة إدارة رقمیةإدارة ابّد من اعتماد منھج كامل لحّل مشكلة 

 
ادرة عن منظمة الجمارك العالمیة یلي وفي ما  یة الص تندات الداعمة بالتوص أن إزالة الطابع المادي عن المس ش

 ):2012(في یونیو "حزیران" 
 
 :1ّن مجلس التعاون الجمركيإ

 
 إذ یقرّ 

ع نظم ائعا مؤتمتة بأّن اإلدارات الجمركیة اعتمدت على نطاق واس طبیق والتزمت بت للتخلیص الجمركي للبض
بة إ لى الجمارك تكنولوجیا المعلومات لدعم العملیات الجمركیة عندما تكون ھذه األخیرة مربحة وفّعالة بالنس

 والمبادالت التجاریة على حّد سواء،
 

 وإذ یعتبر
األخطاء قوع ویستغرق وقتا طویال ویزید من خطر ومكلف الدولیة أّن استخدام المستندات الورقیة في المبادالت 

 وعملیات االحتیال،
 

 یأخذ في اعتبارهوإذ 
ّحة الخاصة  من مستندات الداعمة اإللكترونیة للباإلدارة أحكام الفصل الثالث من الملحق العام باتفافیة كیوتو المنق

 الجمركیة،قبل اإلدارات 
 

 وإذ یعترف
 

  .العالمیة الجمارك لمنظمة الرسمیة التسمیة ھو الجمركي التعاون مجلس 1
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ریع لبالتطور  تندات وتطویر خدمات المنة واآلمربحة والحلول لالس تخزین موثوق بھا لإلدارة اإللكترونیة للمس
 واعتماد ھذه الحلول على نطاق واسع من قبل أھل القطاع واإلدارات، البیانات

 
 وإذ یقر

تعمل أكثر فأكثر  دولیة والوكاالت الحكومیة وجمعیاتالمنظمات البأّن  قا القطاع باتت تس تندات نس معیاریة للمس
تخدامھا خالل المّدة الكاملة  ّجع على اس ھادات والرخص وتش للعملیات اإللكترونیة، من قبیل اإلجازات والش

  التجاریة الدولیة،
  

 وإذ یسعى
 تعزیز عملیات التخلیص الجمركي التي ال تستخدم الورق كبدیل لمتطلبات المستندات الورقیة،إلى 

 
 وإذ یرغب

لیم والتخزین وتخفیض كلفة في  یط اإلجراءات التجاریة من خالل تخفیف أعباء التس تقدیم وجوب التجارة وتبس
 المستندات األصلیة على ركائز ورقیة خالل العملیات الجمركیة،

  
 وإذ یحرص

 على تحسین المراقبة الجمركیة من خالل التطبیق الفعّال للتدقیق اآللي واعتماد مبدأ إدارة المخاطر،
 
 یوصي 

 
أعضاء المجلس وجمیع أعضاء منظومة األمم المتحدة أو وكاالتھا المتخّصصة، فضال عن االتحادات الجمركیة 

 :التالیةأو االقتصادیة بالقیام قدر المستطاع بالخطوات 
تحدید المستندات الداعمة التي ینبغي عادة إرفاقھا بالبضائع واإلقرارات الجمركیة وتقییم مدى الحاجة إلى   ‘1’

  للنظر في إمكانیة االستغناء عنھا.ھذه المستندات في عملیات التخلیص الجمركي 
 إلكتروني؛ االستغناء عن الحاجة إلى تقدیم المستندات الداعمة بنسق ورقي في حال قّدمت أصال بنسق  ‘2’
  ؛تنفیذ عملیات التسریح والتخلیص الجمركي للبضائع بناء على اإلقرارات اإللكترونیة والتحقیق اآللي ال غیر  ‘3’
ماح  ‘4’ تندات الداعمة  الجمركي لنظم التخلیص الس ّق آلیا من المعلومات الواردة في المس المؤتمتة بأن تتحق

 التي أزیل عنھا طابعھا المادي والتي یمكن االطالع علیھا بسبل إلكترونیة من خالل:
 قواعد معطیات أخرى تابعة لوكاالت حكومیة؛  ) أ

 (نظم جھات الشحن)؛ الشباك الواحدبیئات قائمة على مفھوم   ب)
ة   ج) ّ  مرجعیة خاصة.أدل

 
 ویطلب

 
من جمیع أعضاء مجلس التعاون الجمركي وأعضاء منظومة األمم المتحدة أو وكاالتھا المتخّصصة، فضال عن 
یة، بإبالغ األمین العام لمجلس التعاون الجمركي  ادیة التي قبلت ھذه التوص االتحادات الجمركیة أو االقتص

ّى األمین العام یتول لة. وس یة واإلجراءات ذات الص ھذه المعلومات إلى اإلدارات إحالة  بتاریخ تنفیذ التوص
ا إلى اإلدارات الجمركیة التابعة الجمركیة اء المجلس وأیض اء منظومة األمم المتحدة أو  لجمیع أعض ألعض

 وكاالتھا المتخّصصة، فضال عن االتحادات الجمركیة أو االقتصادیة التي قبلت ھذه التوصیة.
  
  
  ةالمسائل المتعلقة بالتجارة اإللكترونی  ‘10’
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تتصدر المسائل المتصلة بالتجارة اإللكترونیة االستراتیجیات العالمیة لكل من منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد 

  البریدي العالمي.
  

لة  ائل المتص أن المس طلع بھا االتحاد البریدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمیة بش وفیما یلي األعمال التي یض
  بالتجارة اإللكترونیة:

  
  اضطلع االتحاد البریدي العالمي باألنشطة التالیة:لقد 

طة  - في التحاد البریدي العالمي ابرنامج التجارة اإللكترونیة لالتحاد البریدي العالمي الذي یدمج جمیع أنش
  في إطار برنامج إطاري واحد؛مجال التجارة اإللكترونیة 

تطویر المنتجات تحاد البریدي العالمي بشأن االعلى خطة المنتجات المتكاملة الستراتیجیة  المؤتمرموافقة  -
من  مان  توجیھاتوالتي تتض فات المنتجترمي إلى ض لة  اتمواءمة مواص لس  اإلمدادات،مع متطلبات س

  ؛البیانات اإللكترونیة المسبقةبما في ذلك 
تعداد تنفیذ برنامج  - غیلیة  لكترونیةاإلللتجارة االس طة بناالذي من الناحیة التش ء القدرات ینطوي على أنش

  لكترونیة،اإلالبریدیة مع احتیاجات سوق التجارة  اإلمداداتسلسلة  نوعیة خدماتمواءمة من أجل ضمان 
  دلیل التصدیر البریدي -
  ،المسبقة لبیانات اإللكترونیةالخاص باالنموذج البریدي العالمي  -
ات فی - ل الممارس ات البریدیة تقدیم عروض عن أفض س الجمارك في مجال وما یتعلق بالتعاون بین المؤس

  التجارة اإللكترونیة.البیانات اإللكترونیة المسبقة بھدف تیسیر 
ات البریدیة والجمارك من تبادل البیانات اإللكترونیة  SECUREXمبادرة بدء تنفیذ  - س لتمكین المؤس

  .عبر الحدودالتجارة بھدف تیسیر جمركیة العملیات الالمرونة على المزید من المسبقة، وإضفاء 
  

ّذ عدد من األنشطة من بینھا:   وبالنسبة لمنظمة الجمارك العالمیة، نُف
دور قرار من  - ة العامة التابعةص یاس مبر ل لجنة الس ). وفیما یلي 2017منظمة الجمارك العالمیة (في دیس

  المبادئ األساسیة التي تضّمنھا ھذا القرار:
 البیانات اإللكترونیة المسبقة وإدارة المخاطر؛ 
 تبسیط؛الو التیسیر 
 ؛السالمة واألمن 
 تحصیل اإلیرادات؛ 
 ؛القیاس والتحلیل 
 ؛الشراكات 
  ؛بناء القدراتو واالتصالالتوعیة العامة 
 األطر التشریعیة.و  

  ؛تقریر عن دراسة بشأن ممارسات/مبادرات األعضاء -
  ؛تجمیع دراسات الحالة الخاصة بالبلدان -
  ؛تعزیز المبادئ التوجیھیة لإلفراج الفوري -
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بقة ألغراض ااإللكترونیة  الممر التجاري اآلمن وتبادل البیانات اختبار - بق والتخلیص المس لتقییم المس
  ؛)بین أسترالیا ونیوزیلندا "Green Lane" الممر األخضر (تجربة

  
ّذة في االتجارة اإللكترونیة فیما یلي األعمال المتعلقة ب في إطار لجنة االتصال  2020-2017لدورة الحالیة المنف

  :منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالميبین 
یط العملیات بھدف إدارة الكمیات المتزایدة من البعائث البریدیة (بما في ذلك إجراءات إعادة   ‘1’ ید وتبس ترش

  البعائث/استرداد التكالیف)
یل اإلیرادات بطریقة عادلة وفعالة  ‘2’ عیف للغایة تأثیر لھ  تحص مھل التخلیص أي تأثیر على لیس لھ أو ض

  البریدیة ذات القیمة المنخفضةبالنسبة للبعائث الحدود الجمركي عند 
  التجارة اإللكترونیة) بضائعفي بیئة البرید الدولي (والسالمة األمن   ‘3’
  جمع الممارسات والمبادرات الجیدة العتمادھا وإدراجھا في المبادئ التوجیھیة ذات الصلة  ‘4’
  بما في ذلك برنامج التوعیة واالتصال ،خرىاألدولیة الھیئات الاالستفادة من األعمال التي تقوم بھا   ‘5’

  
  دولیة لنقل البرید بالسكك الحدیدیة إنشاء خدمة -البرید بالسكك الحدیدیة  نقل مشروع  ‘11’

  
  بفضل أنشطة النقل من خالل: تحسین التشغیل المتبادل للبنیة التحتیة للشبكة البریدیةیھدف ھذا المشروع إلى 

  ؛بالسكك الحدیدیةإعداد المعاییر التشغیلیة فیما یتصل بنقل البعائث البریدیة   -
  ؛السكك الحدیدیة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمیةلنقل البرید بإحداث عملیات   -
ة  تقدیم  - تكمال أو تعدیل وثائق االتحاد البریدي العالمي إلي أجھزة االتحاد المختص أي اقتراحات الس

   .للموافقة علیھا عند االقتضاء
  

سالمةومن بین الفوائد المحتملة لذلك تعزیز التجارة اإللكترونیة  ستدامة وسائل النقل  وال من التشغیلیة واألمن وا
  لبرید الدولي.النقل  جدید شروعاستحداث ماالقتصادیة، فضال عن الناحیة 

  
ارات مختلفة  كك الحدیدیة على طول مس اریع تجریبیة لنقل البعائث البریدیة عن طریق الس ّذت مش ولقد نُف

اركت فیھا  اریع التجریبیة على قطارات بلدان عبور.عدة وش ُجري الحاویات، ولكن  نقل وأجریت غالبیة المش أ
افة إلى ذلك، و ات الركاب.على قطارالبعض اآلخر منھا  اریع التجریبیة على بعض انطوت باإلض النقل المش
اریع لغالبیة  المصدركانت الصین بلد و ).مثال والشاحنات ابحرا وجوو السكك الحدیدیةبالمتعدد الوسائط ( المش

اریع التجریبیةتنفیذ  أثناءو .التجریبیة ائل المش ة ب اإللكتروني للبیاناتتبادل ال، تم تبادل رس االتحاد الخاص
  .البعائث البریدیةتتبع لغرض  ینمعیَّنال المستثمرینالبریدي العالمي بین 

  
 ً كك الحدیدیة جمیع اإلجراءات من بلد وختاما اء خدمة نقل البرید بالس ح المبادئ التوجیھیة إلنش ، ینبغي أن توض

د، بما في ذلك بلد العبور. در إلى بلد المقص تكون ھذه اإلجراءاتو المص ویمكن أن  ةإلزامیذات طبیعة غیر  س
  أخرى من العالم. مناطقالسكك الحدیدیة في النقل ب ركاتین وشمعیَّنللمستثمرین ال نموذج تكون بمثابة

  
  

 ً  مسائل السالمة واألمن  -خامسا
 
المة ل ّق بالتبادالت العابرة للحدودأولویّ  أولىطالما كانت مبادئ الس ع نطاق  ،ات الحكومات في ما یتعل وقد وّس

ّكل إعداد إطار المعاییر مني بانتظام في خالبرنامج األ مان أمن المبادالت  "SAFE"الل العقد األخیر. ویش لض
یریھا في عام  یاق. ومنذ ذلك الحین، ما انفّكت منظمة الجمارك  2005التجاریة وتیس خطوة مھّمة في ھذا الس
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لة تعزیز قدراتھم على ضمان  العالمیة تبذل جھودا كبیرة لمساعدة أعضائھا في أعلى مستویات األمن في السلس
 اللوجستیة مع تسھیل المبادالت التجاریة الدولیة حالیا واستیفاء شروطھا.

 
إثر إرسال  2010في عام أھمیة متزایدة منذ وقوع حادث  بریدیةال اإلمداداتھشاشة سلسلة قد اكتست مسألة و

كلة في تقریب المنظمات الدولیة في جھودھا الرامیة إلى  .مواد متفجرة في البرید الجوي اھمت ھذه المش وس
قا. ومنذ تلك الفترة، أقیم تعاون  ائع تعزیزا منّس بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد مكثف تعزیز أمن البض

ارك ھذه ال مدني الدولي واتحاد النقل الجّوي الدولي. وتش عالمي ومنظمة الطیران ال منظمات في البریدي ال
  االجتماعات التي یعقدھا كّل منھا حول المسائل األمنیة ذات الصلة.

  
  الخاصة باالتحاد البریدي العالمي معاییر األمن المادي واإلجرائي  ) أ

  
ُطبَّ  عھا االتحاد البریدي العالمي  معاییر األمن المادي واإلجرائيق ت بكة على المرافق الحیالتي وض ویة في الش

  البریدیة:
یا المطبقة على الدن األمن المادي واإلجرائيحدد التي تالتدابیر األمنیة العامة : S58 األمن البریدي معیار  -

  المرافق الحیویة في الشبكة البریدیة؛
الدنیا منیة األالذي یحدد المتطلبات  أمن مكاتب التبادل والبرید الجوي الدولي: S59یدي األمن البر معیار  -

  .البرید الدولينقل المتعلقة ب
  
ارعتبر وی المي األمنی امعی دي الع اد البری اء في  ینإلزامی S59و S58ن ااالتح دان األعض ادالجمیع البل  .التح

ف كامل ل ولإلطالع م ال، یرجى زیارة ھذین المعیارینعلى وص موقع ال علىمعاییر األمن البریدي الخاص بقس
  .www.upu.int من خالل الرابط التالي لالتحاد البریدي العالمي الشبكي

  
  في منظمة الجمارك العالمیة "SAFE"إطار المعاییر   )ب
 

عدُّ  مان أمن المباSAFEإطار المعاییر " ی عالمیة الرامي إلى ض ة " في منظمة الجمارك ال عالمی ة ال دالت التجاری
یرھا تیة  1وتیس ل اللوجس الس ائع في الس مان أمن نقل البض ائل النقل وتھدف إلى ض مل جمیع وس أداة جمركیة تش

ّف من معاییر مختلفة  واء وھو مؤل عیدین الوطني والدولي على حّد س ّر ھذا اإلطار في الص الدولیة وتسھیلھ. ویؤث
 :یلي بما مافي جملتھا تقضي 

راكات بین   - كومیة وبین ھذه األخیرة والقطاع الخاص وبینھا وبین ھیئات حالجمركیة اإلدارات إقامة ش
 أخرى عند الحدود؛

بات الخاصة بالمعلومات اإللكترونیة المسبقة بغیة تحلیل المخاطر لمواجھة التھ  - ّ  ؛دیدات األمنیةتنسیق المتطل
 استخدام أجھزة كاشفة حدیثة غیر اقتحامیة؛  -
 ت متزایدة؛استوفت الشروط األمنیة المحّددة مسبقا وتتمتّع بتسھیالة بمؤسسات اقتصادیة معتمدة االستعان  -
ادیة المعتمدة واإلجراءات الجمرك  - اتھا االقتص س یة المعتمدة االعتراف المتبادل بین اإلدارات الجمركیة بمؤس

 .في أوساطھا
 

مل مجاالت مختلفة،  ات تش یاس عة من الس فة بتنفیذ مجموعة واس ّ یل لطالما كانت الجمارك مكل من قبیل تحص
ـاإلیرادات والمراقبة والتسھیل وحظر المواد غیر المشروع ة وحمایة التراث الثقافي، باإلضافة إلى تطبیق ـ

ة بالملكیة الفكریة. وھذا  لطات الجمركیة الطیف العریض لمھام الجمارك یعكس القوانین الخاص حقیقة أن الس
تعود المسؤولیة السیاسیة للنظر فیھا إلى وزارات ومؤسسات حكومیة قضایا درجت منذ فترة طویلة على تولي 

 
  عبر الرابط اآلتي: "SAFE"یمكن االطالع على إطار المعاییر  1

(http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx)  
  

http://www.upu.int
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package-for-new-site.aspx)
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والزراعة والبیئة واإلحصاءات التجاریة، وحتّى الھجرة في بعض أخرى. وتشمل ھذه القضایا مجاالت الصحة 
والدور الموكل عادة إلى الجمارك والمتمثل في جبایة األحیان. أّما مھام إدارة الحدود، فھي منبثقة من  م الرس

ائع المتبادلة دولی ة على البض ع نطاق ھذه المھّمة التقلالمفروض مل ا. ویوّس یل أنواع یدیة لیش أخرى من تحص
 األجور، من قبیل الضریبة على القیمة المضافة وضریبة اإلنتاج.

 
ائل النقل التي تدخللة والجمارك مخوَّ  ائع ووس ن ترفض لھا أ . ویحقّ تغادرهأو  هأو تعبر إقلیم دولة تفتیش البض

عة، لكن ین الحیات واس ّع بص ّى الخروج في بعض الحاالت. وھي تتمت ماح بالدخول أو العبور أو حت بغي لھا الس
یا بغیة ضمان أعلى مستویات األمن في السلسلة اللوجستیة للمبادالت الدولیة مأن  ّ  تعزیز ع ضمانتعتمد نھجا كل

تمرار یر التجارة باس ع ھیئات مأبرمت اإلدارات الجمركیة اتفاقات تعاون  . ولھذه الغایة،في الوقت عینھتیس
 حكومیة أخرى في ما یخّص إدارة الحدود إدارة منسّقة.

  
م العالمي الجمركیة إعادة النظر في النظااإلدارات ، طلبت الدول من 2001وإثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

ائع  نویة لمجلس. وتعزیزهألمن البض ات الس نة منظمة ا وخالل الجلس في  2005لجمارك العالمیة التي عقدت س
ل، اعتمد اء اإلدارات المدیرون العامون  بروكس ّل أعض " الرامي SAFE"إطار المعاییر لمنظمة الجمارك التي تمث

ع المنقولة ). وینّص ھذا الصك الدولي على إدارة البضائ"SAFE"إلى ضمان أمن التجارة الدولیة وتیسیرھا (إطار 
دید على أھمیّة  راكاتعبر الحدود من البدایة إلى النھایة، مع التش یة والھیئات لجمركااإلدارات بین  توطید الش

ّى و الحكومیة وبین الجمارك ركات. ویتول ة میرك العالالتابع لمنظمة الجما "SAFE"فریق العمل المعنّي بإطار الش
 .وضمان وجاھتھااالتفاقیة تحیین 

  
میع الصكوك والتوجیھات الصادرة ذي یجمع جال SAFE"1"ملّف بإصدار وقامت منظمة الجمارك العالمیة أیضا 

ّمن الملّف ما  .SAFEمعاییر تطبیق إطار  دعم عنھا بھدف ة  "SAFE": إطار یليویتض والتوجیھات الخاص
تیة المتكاملة وتوجیھات التنفیذ الموّجھة إلى الم لة اللوجس لس ادیة المعتمدة بإدارة الس ات االقتص س ومجموعة ؤس

ة ب المؤسسات االقتصادیة المعتمدة وإجراءات الطعن النموذجیة للمؤسسات االقتصادیة المعتمدة والمنافع خاص
مدة: مساھمة الفریق االستشاري للقطاع الخاص التابع لمنظمة الجمارك بالنسبة إلى المؤسسات االقتصادیة المعت

یانة  تخدامھا وآلیة ص ف غیر االقتحامیة واس وئي/الكش ح الض راء أجھزة المس ة بش العالمیة والتوجیھات الخاص
رة الصغیالمنشآت والتوجیھات الخاصة بانتعاش التجارة واألسئلة المتكّررة التي تھّم  "SAFE"عناصر معطیات 

طة  تراتیجیة ووالمتوس ادقة على ترتیبات أو اتفاقات االعتراف المتبادلدلیل اس ات  ودلیل المص س المؤس
ادیة المعتمدة  ات التجاریة وواالقتص س راكة بین الجمارك والمؤس ص النموذج المخّص التوجیھات المتعلقة بالش

 .للمؤسسات االقتصادیة المعتمدة
 

ً  وتشّكل المساعدة على تعزیز القدرات ً  جزءا ـ. ویس"SAFE"تطبیق إطار استراتیجیة من  أساسیا عضاء أتفید ـ
اعدة المنظمة الذین طلبوا  من تطبیقا مس لة تض اعدة مھیكلة ومتواص م إطار ألحكادائما في ھذا المجال من مس

عة للجمارك وللقطاع الخاص تعاونا مالمعاییر وجوھره. وتتعاون أجھزة الع  وجاھةى وثیقا للحفاظ علل التاب
 في بیئة تشھد تطّورا متواصال. SAFEإطار معاییر 

 
ع بأھمّیة عملیات المراقبSAFEوعلى مّر مراحل تطویر إطار " ة عند "، أقّر المجتمع الدولي على نطاق أوس

  ما فیھا مراقبة البضائع المزدوجة االستخدام.بالتصدیر، 
  
  
  
  

 ینمعیَّنالمنح صفة المؤسسة االقتصادیة المعتمدة للمستثمرین   ج)
  

 
 .tools/tools/safe_package.aspx-and-www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument یمكن االطالع على الملّف عبر الرابط اآلتي: 1

  

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


-68-  
 

 

ًـ عنصرا أساسیالمؤسسة االقتصادیة المعتمدة یشكل برنامج   ةـارة العالمیـر التجـن وتیسیـر تأمیـار معاییـإطن ـم ا
")SAFE FoS(" ادیة المعتمدة بأنھا . وتم تعریف ة االقتص س ائع المؤس ارك في الحركة الدولیة للبض طرف مش
فة كانت والذي أقّرت أي ب قِرَّ نیابة عنھا بإدارة جمركیة وطنیة ص ُ منظمة یة لمناألمعاییر یمتثل للأنھ ما أو أ

  سلسلة اإلمدادات. لمعاییر مماثلة في مجال أمنالجمارك العالمیة أو 
  

مل  ادیة المعتمدة وتش ات االقتص س رة المؤس ماس درین والس توردین والمص نعین والمس في المقام األول المص
ات ال س غلین المتكاملین والناقلین ومؤس غلي المحطات والمش طاء والموانئ والمطارات ومش تجمیع والوس

  والمستودعات والموزعین ووكالء الشحن.
  

والذین حصلوا  لمؤسسة االقتصادیة المعتمدةون الذین یستوفون المعاییر المحددة لمعیَّنوسیستفید المستثمرون ال
ادیة معتمدةعلى االعتماد ك ة اقتص س یر معزّ  مؤس رةالبیانات الز مثل مجموعات من تیس  لإلفراج عن مختص

ائع ریع البض لةواإلفراج، وعدد أدنى من عملیات التفتیش األمني لالمعالجة ، وتس لس ین أمن س حنات، وتحس  لش
ینالبریدیة، والخدمات ذات األولویة، وت اإلمدادات توى الرؤیة  حس معة على المس یر زیادة و ،الدوليوالس تیس

ریكة في اتفاقرة التجا تفید الجمارك التي تعمل مع  جھةمن و االعتراف المتبادل. في البلدان الش تس أخرى، س
البریدیة،  اإلمداداتن أمن سلسلة من تحسّ المؤسسات االقتصادیة المعتمدة المعتمدین لدى ین معیَّنالمستثمرین ال

راكة ، لمواردالفعال لتوزیع الو االمتثال للمتطلبات ذات الصلة وتحصیل اإلیرادات بصورة فعالة،و وتعزیز الش
  .ھاوتحدیثالجمارك لدعم إصالح  ینمعیَّنالمستثمرین المع 

  
ادیة المعتمدة وقد یقول قائل إن القواعد الحالیة التي تنظم ا ات االقتص س تثمرین لمؤس دة فرص المس تقید بش

یما وأنھمعیَّنال ول على االعتماد، الس مولیة  ریتعین علیھم توفی ین في الحص ، البالدفي كامل أرجاء الخدمة الش
وا نظریأن ین معیَّنوالمستثمرین الالمختصة  یةدارة الجمركإلیجوز لو عند نقاط وصول متعددة.وإتاحتھا للجمیع 

بیلوة معیَّنھذه الظروف الفي معا  ب"،  "مبدأیة من خالل اتباع متطلبات األمنالللوفاء باألمثل  إیجاد الس التناس
ً إلى نموذج األعمال الخاص من بین أمور أخرى، في تطبیق المعاییر األمنیة  تنادا تثمرین الاس ینن معیَّنبالمس

  .لالتحاد البریدي العالمي
  

تثمرین ال ل بعض المس فة معیَّنوقد حص لوفینیا، على ص بیل المثال في ھولندا والھند وس ة ینن، على س س المؤس
  اإلدارات الجمركیة المعنیة. مناالقتصادیة المعتمدة 

  
  S59و S58االتحاد البریدي العالمي  يْ معیارَ المعتَمدة و ةاالقتصادی إقتران برنامج المؤسسة  د)
  

وء  توى المخاوف األمنیة تزاید في ض منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي  اعتمدتالعالمي، على المس
لة  لس یرھا  اإلمداداتالعالمي أمن س یة في أھدافھكأحد وتیس طتھماألھداف الرئیس تراتیجیة.ما/أنش وقد  ا االس

أعضاء منظمة الجمارك  یسعىوبینما  تحقیق ھذا الھدف.من أجل وضعت المنظمتان بالفعل عدة معاییر وبرامج 
وص علیھ في  یر العالمیة إلى تنفیذ مجموعة من التدابیر/المعاییر على النحو المنص إطار معاییر تأمین وتیس

باستمرار ون معیَّنالمستثمرون العمل ی، المؤسسة االقتصادیة المعتمدة برنامجو ")SAFE FoS(" لتجارة العالمیةا
  ).S59و S58(یین األمنالتحاد البریدي العالمي ا يْ رامعیعلى تنفیذ 

  
ارة آنفا، فإن  التدابیر األمنیة العامة" یحدد المتطلبات  -"معاییر األمن البریدي  S58المعیار وكما جرت اإلش

بكة البریدیةاإلجرائیة األمنیة المادیة و  S59المعیار ، في حین أن الدنیا المطبقة على المرافق الحیویة في الش
عاییر األمن البریدي  یا ل -"م لدن ات ا لدولي" یحدد المتطلب ادل والبرید الجوي ا اتالتأمین أمن مكاتب التب  عملی

  .نقل البرید الدوليالمتعلقة ب
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اییر األمال إقترانیظھر  ةمع ل من نی ً من  لك ً كبیرا درا المي ق دي الع اد البری ة واالتح المی ارك الع ة الجم منظم
اق. اف إمكانیة  واحتمالطرف األمنیة لكل متطلبات الفھم مفیدًا في تعزیز اإلقتران یكون ھذا وقد  االتس تكش اس

  .االقتضاءعند  االتساقالتوافق/من أجل ضمان العمل 
  

فمن بین ، ونظرا للحاجة المتزایدة إلى معرفة كیفیة تعزیز ھذه المعاییر في بیئة عمل كل طرف من الطرفین
سلة المؤسسة االقتصادیة المعتمدة مفھوم السبل المحتملة للمضي قدما في ھذا الشأن الترویج ل  اإلمداداتفي سل

ق في تنفیذ اعتمادل البریدیة، من خال تثمرین ال نھج منس ة بكل من متطلبات لل ینمعیَّنالمس ة الخاص س المؤس
والتي  بصورة محكمةملموسة محددة  ما ینطوي ذلك من فوائدمع ، S59و S58 المعیارینواالقتصادیة المعتمدة 

  .معیَّنیمكن لإلدارة الجمركیة توفیرھا لمستثمرھا ال
  

ً في إمكانیة معیَّنالبریدیة من البدایة إلى النھایة، قد یفكر المستثمرون ال ولضمان أمن سالسل اإلمدادات ون أیضا
العمل مع  ،وحیثما أمكن ،تشجیع الكیانات/الجھات الفاعلة األخرى في السلسلة البریدیة على اعتماد معاییر أمنیة

  .المعتمدةالمؤسسة االقتصادیة تعزیز برامج من أجل المعنیة  یةدارات الجمركاإل
 
 لوصول والمغادرة)ة المتكاملة (معلومات سابقة لالسلسلة اللوجستیة الجمركی  )ـھ
 

ع كّل ما  لة المراقبة الجمركیة  ره للمراقبةیدخل اإلقلیم الجمركي أو یغادیخض لس یاق س الجمركیة. وفي س
ّى وصولھا مصدرھالبعیثة منذ مغادرة البضائع سالمة المتكاملة، ینبغي ضمان   إلى مقصدھا النھائي.ا حت

 
ھذه  ویجب إرسالمسبق للمعلومات المطلوبة بنسق إلكتروني من المصّدر أو وكیلھ. بإرسال وتبدأ العملیة عادة 

 ) المستخدمة لتصدیرھا.الوعاءالبضائع على متن وسیلة النقل (أو في شحن قبل المعلومات إلى الجمارك 
 

ّفق علیھا. ولدواع أمنیة، تكتفي وقد یُطلب من جھة النقل أن تقّدم معلومات أ افیة في مرحلة الحقة یُت ّولّیة إض
تندات النقل العادیة فیما یخص المعلومات عادة اإلدارات الجمركیة وتلك  للناقلین بالمعلومات الواردة في مس

 ".SAFEالمذكورة في الملحق الثاني بإطار المعاییر "
 

ـإلكتروني معلومات تطلبھا اإلدارة الجمركیة عند الدخول. وتلي ھتقّدم جھة النقل أو وكیلھا مسبقا بنسق كما  ـ ـ ذه ـ
ّفق علیھایُرسل العملیة األّولیّة عملیة مكّملة    .فیھا المستورد المعلومات في مرحلة الحقة مت

 
ّمن إطار " لة SAFEویتض لس ائع في الس اركة في نقل البض ات المش س ة بجمیع المؤس ا أحكاما خاص " أیض

الدولیة التي یجب أن تحظى بموافقة الجمارك باعتبارھا مؤسسات اقتصادیة معتمدة، في حال امتثالھا اللوجستیة 
ات االقتصادیة المعتمدة تقدیم عدد أقّل من المعطیات  تیة. وتخّول المؤسس بات األمنیة في السلسلة اللوجس ّ للمتطل

ّمن، في األحوال جمیعھا، الحّد األدنى من المعلو رورّیة لتقوم الجمارك بتقییم التي یجب أن تتض مات الض
 المخاطر األمنیة.

  
یع نطا اركین في عملیة ما  ق ھذه التدابیرویمكن توس تیة المعتمدة حیث یكون جمیع المش لة اللوجس لس في الس

ائع. وتعتب ر عادة معتمدین من قبل الجمارك، إذ أنّھم یمتثلون للمعاییر المحّددة في مجال اإلدارة اآلمنة للبض
المخاطر وقد تستفید محدودة  بعائث في سیاق ھذه السلسلة ، من مصدرھا إلى مقصدھا،البعائث المنقولة بالكامل

 خالل عبورھا الحدود. مزید من التسھیالتن م
 

لة المراقبة ال لس ال قد یبدأ عند مركیة المتكاملة، جوفي إطار س تقیّم إدارات الجمارك المخاطر تقییما متواص
ّي معلومات إضافیة في مراحل الحقة، مثل المعطیات المجّمعة ویُحیّن للتصدیر األولیة  تااستالم اإلقرار عند تلق

 من إقرارات التحمیل. ویسمح ھذا التقییم المتواصل بتفادي إزدواجیّة غیر ضروریّة في عملیات المراقبة.
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تشّكل خطرا، یحّق لھا، في أّي حلقة من حلقات السلسلة اللوجستیة،  تبھ الجمارك في أّن إحدى البعائثوعندما تش
افیة  ا غیر اقتحامي أو تفتح البعیثة أن تطلب معلومات إض ائع تفتیش افیة أو تفتّش البض أو تجري تحقیقات إض

 .مادیا بغیة التدقیق في محتواھا
 

الجمركیة. وفي خالل اإلجراءات میع ویجري تسریح البضائع (ألغراض التصدیر أو االستیراد) فور استیفاء ج
ائع  بما مھل محّددة، تعلم الجمارك الجھة التي قّدمت المعلومات المطلوبة أو إذا كان من الممكن تحمیل البض

لة تفریغھا أو إذا تّم القیام بتس لس ّى مؤسسات اقتصادیة معتمدة نقلھا طوال الس ریحھا. وتستفید البعائث التي تتول
 المؤّمنة من تسھیالت متزایدة، فتعطى لھا األولویّة مثال في التدقیق والتخلیص الجمركي.اللوجستیة 

 
د البعیثة وأّي المغادرة وتتّخذ الجمارك في مكتب  د برص مح للمكتب في المقص تدخل جمیع الخطوات التي تس

ّفق الجمارك في ویجب . غیر مرخص بھ تخدام نظام مكتب المغادرة أن تت د على اس ل إلكتروني والمقص تراس
ا حول نتائج المراقبة ر ھذا التبادل خوالمعطیات الجمركیة. ویجب أن یتمحلتبادل  وص عارات ص ول وإش وص

 الشدیدة الخطورة.البعائث 
 

ویمكن لإلدارات الجمركیة المشاركة في السلسلة اللوجستیة أن تقوم بتبادالت روتینیة للمعطیات في ما بینھا، ال 
سلة المراقبة تشكل ، وذلك باعتبارھا عنصرا من العناصر التي الشدیدة الخطورةسیّما في ما یخّص البعائث  سل

 الجمركیة المتكاملة.
 

 إدارة المعلومات
 

نظما إلكترونیة لتبادل المعلومات بین الجھات المعنیّة في  في السلسلة اللوجستیة أصحاب المصلحةعندما یعتمد 
ول على  ارك إدارات الجمارك عادة في ھذه النظم بغیة الحص حن)، تش المطارات (تعرف بنظم جھات الش

ة إلدارة المخاطر المحدقة إلى نظم مؤتمتالعصریة المعطیات الالزمة لتقییم المخاطر. وتلجأ اإلدارات الجمركیة 
ا باألمن. وھي تحرص بات مختلف العلى تفادي العبء الناجم عن  أیض ّ مان متطل أمن التجارة من أجل ض

یرھا،  اء معاییر دولیة أخرى والتعّرف على وتیس بات حكومیة دولیة عند االقتض ّ وتفادي التطبیق المزدوج لمتطل
  أو معارضتھا.

 
ماح إلدارات الجمارك تیراد  وبغیة الس قة في ما یخّص المعطیات المطلوبة لالس بات معیاریة ومنّس ّ بتحدید متطل

دی ى من المعطیات الالزمة نر، أعّدت منظمة الجمارك العالمیة والتص موذج المعطیات الذي یحدّد الحّد األقص
ّمن  لتنفیذ اإلجراءات ائل اإللكترونیة ویتض ق الرس دیر. كما یحّدد ھذا النموذج نس تیراد والتص ة باالس الخاص

ر المطلوبة من  افة إلى العناص روریّة ألغراض المراقبة الجمركیة وتقییم المخاطر، باإلض ر الض جمیع العناص
 حدودیة أخرى.ھیئات قبل 

  
   سبقة عن العملیة السابقة للشحنالمعلومات الممبادئ والعملیات المتعلقة باستخدام ال و)
  

طلح  تخدم مص حن"یُس ابقة للش بقة عن العملیة الس ف مجموعة بیانات محددة  )PLACI( "المعلومات المس لوص
 أو ونمعیَّنالمستثمرون الأو  ') مستمدة من بیانات الشحن ویقدمھا وكالء الشحن أو شركات النقل الجوي1+ 7('

ركات دمج الش ات وغیرھم من  المرخص لھمالوكالء أو ة الم ان  في أقرب وقت ممكن فيإلى المنظمین الكی
حنةاإلطار الزمني للتحمیل (أي قبل تحمیل  ًا لما  الش لطات الدولة  تنص علیھ األنظمةعلى متن الطائرة، وفق وس

لطات یمكن للجمارك وو الطالبة). تخدام ھذه البیاناتس إلجراء  الطیران المدني والوكاالت الحكومیة األخرى اس
حنة، وا یةلمخاطر األمنلتقییم أولي  افیة الحاجة إلى یبیّنقد الذي المحتملة التي تمثلھا الش ، اتخاذ إجراءات إض

  المخاطر. شدیدةلبضائع إجراء فحص لمثل طلب معلومات إضافیة و
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حنویمكن تطبیق نظام  ابقة للش بقة عن العملیة الس افي إلى  من الناحیة العملیة كإجراء المعلومات المس إض
حن الجوي الحالیة، وینتج عنھ أ لة اإلمداداتإجراءات أمن الش لس طراب في س وقد  .قل قدر ممكن من االض

ام ـع نسخةي ـف نـة للشحـة السابقـن العملیـالمعلومات المسبقة عأدرجت بالفعل عناصر البیانات المتعلقة بأنظمة 
یر التجارة العالمیمن  2015 اء الراغبین وینبغي ل لمنظمة الجمارك العالمیة. ةإطار معاییر تأمین وتیس ألعض

حنفي تنفیذ نظام  ابقة للش بقة عن العملیة الس توجیھات و/أو معاییر منظمة الطیران ب یتقیّدواأن  المعلومات المس
  .إعدادھا بمجردالمدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمیة 

  
عناصر البیانات التالیة، والمعروفة باسم  توفیر السابقة للشحنالمعلومات المسبقة عن العملیة یتطلب اعتماد سو
  لمخاطر ألغراض أمن الطیران:لتقییم كي یتسنى إجراء "، 1+  7"
  .اسم المرسل  ‘1’
  .عنوان المرسل  ‘2’
  .اسم المرسل إلیھ  ‘3’
  .عنوان المرسل إلیھ  ‘4‘
  .عدد الطرود  ‘5’
  .الوزن اإلجمالي الكلي  ‘6’
  .البضائعموجز وصف   ‘7’
  .)MAWBو/أو  HAWBمعّرف البعائث (على سبیل المثال   ‘8’

  
 من اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي بشأن األمن البریدي 8المادة   )ز
  

من اتفاقیة  8بشأن األمن البریدي، على النحو المبین في المادة  اتجاھا استراتیجیا منقحاسطنبول اعتمد مؤتمر إ
  االتحاد البریدي العالمي.

  
تثمریلتزم   -1" اء ومس فة ن بالمتطلبات األمنیة یمعیَّنھا الیكل من البلدان األعض في المعاییر األمنیة المعرَّ

ن على جمیع مستویات االستثمار البریدي لالتحاد البریدي العالمي ویقرون وینفذون استراتیجیة عمل في مجال األم
تثمرون ال الخدمات البریدیة فيللحفاظ على ثقة عامة الجمھور  تلك الثقة، وذلك في وتعزیز  ونمعیَّنالتي یقدمھا المس
الح كل الموظفین المعنیین. تراتیجیة و ص من ھذه االس من تتض مبدأ االمتثال األھداف المحددة في النظام، كما تتض

أن البعائث البریدیة المحددة في أحكام التنفیذ (بما في  للمتطلبات بقة بش القانونیة المتعلقة بتوفیر بیانات إلكترونیة مس
تثمار البریدي ومجلس اإلدارة وفقا لمعاییر  ذلك نوع البعائث البریدیة ومعاییرھا) التي اعتمدھا كل من مجلس االس

یل التقنیة لالتحاد البریدي العالمي. ا تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أ الترس تراتیجیة أیض مل ھذه االس ن تش
  ین.معیَّنالعلى أمن وسالمة نقل وعبور اإلرسالیات فیما بین البلدان األعضاء ومستثمریھا 

  
ً مع الخطر أو التھدید،  -2" با لة النقل البریدي الدولي متناس لس من س یجب أن یكون أي تدبیر أمني یتخذ ض

ھ  بكة كما یجب فرض یة ش وص توى العالمي من خالل مراعاة خص دون إعاقة تدفق البرید أو التجارة على المس
 ً قة دولیا البرید. ویجب فرض التدابیر األمنیة التي قد یكون لھا أثر عالمي على العملیات البریدیة بطریقة منس

  "ومتوازنة مع مشاركة الجھات صاحبة المصلحة ذات الصلة.
  

  ألمن البریديتنفیذ أحكام معاییر ا
  

ال البیانات اإللكترونیة  ع آلیة إلرس ات البریدیة على بذل الجھود لوض س ار، یحث نص المادة المؤس باختص
تخدامھا ألغراض الجمارك وأمن الطیران.  حنات البریدیة الدولیة من أجل اس أن الش بقة بش تقدیم عتبر یوالمس
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بقة مكّمال تخدام ال البیانات اإللكترونیة المس تخدمة في تنفیذ عملیات التفتیش غیر معدات س وئي المس ح الض المس
  ة.التطفلی

  
 تكامل سلسلة اإلمدادات العالمیة. بفضلضمان سالمة األشخاص واستدامة القطاع البریدي ویجب بذل الجھود ل

أنھا أنالتي وتفادي تغییرات مفاجئة في اإلجراءات  فيالھدف یتمثل و بب  تعیق من ش في الحركة البریدیة وتتس
اكل في  دید نتیجة و أنحاء العالم. مختلفمش طرّ 2010التدابیر األمنیة في العام تش تثمر ، اض  ونمعیَّنالن والمس

ورة مؤقتة، مما ل بب في تراكم تعلیق الخدمات البریدیة تعلیقا جزئیا أو كامال بص البرید وإغالق مقاطب تس
  .العبور وزیادة تكالیف النقل

  
توى الخطر یعتبر و عمس مل مرتف ب، االمحت ن والمنظمات الحكومیة البلدان فرادى ومجموعات البلدامما أدى 

ري بالفعل حالیا  واألنظمةوالبعض من ھذه المتطلبات أمنیة جدیدة.  وأنظمةمتطلبات  اعتمادالدولیة إلى  یس
تدخل أخرى حیز التنفیذ قریبا.  تثمریھا الوس اء ومس ارعوا في نمعیَّ ویتعین على كل من البلدان األعض ین أن یس

ورة مستبقة  واألنظمةمتطلبات ھذه التحدید  ضمان كي یتسنى وتُفرض علیھم من جانب واحد. وف وإال فسبص
یة القدرة الومن ثم عالیة،  نوعیة خدمة ات البریدیة، تنافس س اء للمؤس یتعین على كل من البلدان األعض

تثمریھا ال تباقي وعاجین أن معیَّنومس كل اس ین إجراءاتھم األمنیة  على لیعملوا بش اقھا تحس مان اتس مع وض
  ، إن لم یكونوا قد قاموا بذلك بعد.المقبولةالدنیا العالمیة المعاییر 

  
وء الحاجة إلى  عیا إلى الحفاظ على قدرة األمن و تعزیزوعلى ض تثمرین البریدیین على تلبیة س  احتیاجاتالمس

روري اتخاذ زبائنھم،  عید الدولي تدابیر أمنیة من الض ورة جماعیة وتعاونیعلى الص راك بص كل ة، مع إش
  القرارات.اإلعداد واتخاذ األطراف المعنیة في عملیة 

  
أیضا فوائد ألن تسریع عملیة التخلیص الجمركي والنقل اآلمن للبعائث البریدي العالمي وسیحقق أعضاء االتحاد 

یة لنوعیة الخدما اس فة عامة.البریدیة یعتبران من المكونات األس وعالوة على ذلك، فإن  ت البریدیة الدولیة بص
لطات مراقبة الحدود أو  لطات الجمارك وس كل إلكتروني لس حنات البریدیة في ش توفیر معلومات عن الش
أنھ أن یسّرع عملیة معالجة البعائث البریدیة ویعّزز أمن عملیة النقل في  ورة مسبقة من ش السلطات األمنیة بص

  ھذا المجال.
  

ریعات وطنیة لدعم تقدیم البیانات البریدیة وین اء منظمة الجمارك العالمیة إلى اعتماد تش عى أعض بغي أن یس
یكون من المھم  ات واألنظمة المتعلقة بتبادل البیانات البریدیة اإللكترونیة، س إلكترونیا. وعند إعداد الممارس

مان أمن  وء استخدامبما فیھ الكفایة لبیانات اض ف عنھا الأو  ھالمنع س رح بھا من جانب كش الكیانات غیر المص
  .مسجلة الملكیة معلومات تجاریةتكشف عن أو  األفرادتنتھك خصوصیة قد التي 

  
  معاییر االتحاد البریدي العالمي األمنیةاعتماد 

  
تثمار البریديمجلس اعتمد  ة بلالتحاد البریدي العالمي عملیة  االس تثمرین الاإقرار خاص الذین ین معیَّنلمس

ھادات اال S59و S58األمنیین  التحاد البریدي العالميا یمتثلون لمعیاريْ  مل المنھجیة .لھم عتمادومنح ش  وتش
 منحعملیة  واختُبرت )، ومراجعة شاملة للتحقق من االمتثال.اختیارياألقران ( استعراض، واذاتیا تقییمالمتبعة 

عملیة وتمت مواءمة  عشرة بلدان أعضاء.في الدولي البرید في مكاتب تبادل االمتثال وُعدلت وُحسنت شھادات 
ة باالتحاد البریدي العالمي، ، مع عملیة اإلمكان، قدر االعتماد كما االعتماد الحالیة في مجال النوعیة الخاص

یا  ھادات االمتثال مع المعاییر األمنیة وعملیات ُطّورت تماش لحة منح ش حاب المص المعمول بھا مع أص
المعنیین، بما في ذلك منظمة الطیران المدني الدولي والرابطة الدولیة للنقل الجوي ومنظمة الجمارك الخارجیین 

طة أخرى  حلقاتاالتحاد البریدي العالمي  وأعدّ  العالمیة. یع نطاق بھدف عمل وأنش  االعتمادعملیة  تطبیقتوس
  .ا، وخطط لتنظیمھفي جمیع البلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي
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 البضائع الخطرة  )ح
 

ل عن  ائع الخطرة وتفص اء في االتحاد البریدي الموادتفرز البض العالمي  التي قد یحظرھا أحد البلدان األعض
ّكلھ باب غیر الخطر الذي تش ائع الخطرة محظورة، غیر أّن البعائث البریدیة األس حیح أّن البض لمحظورة . وص

  لیست جمیعھا ممنوعة بسبب خطورتھا.
  

دولي ل الجّوي ال اد النق دولي واتح دني ال ة الطیران الم المي مع منظم دي الع اد البری اون االتح ة  ویتع ومنظم
ائع الخطرة. ة بالبض ائل الخاص تثمار البریدي،و الجمارك العالمیة على حّل المس یعالج  في إطار مجلس االس

ا في أفرقة أخرى "األمن البریدي"فریق  وصا، لكّن ھذا الموضوع یثار أیض ائع الخطرة خص ألة البض ، من مس
ال بین االتحاد البریدي العالمي واتحاد النقل الجّوي الدولي ولجن ال بین قبیل فریق النقل ولجنة االتص ة االتص

ا اد البریدي ل بین االتحاالتحاد البریدي العالمي ومنظمة الطیران المدني الدولي وفریق الجمارك ولجنة االتص
  عالمي ومنظمة الجمارك العالمیة.ال
 

 ً  البضائع الخطرة المقبولة استثنائیا
  

ائع الخطرة، أي أنّھ 1على اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي ونظامیھ بناءً  تثنائیا" بعض البض ، یمكن أن "تقبل اس
یمكن إرسالھا في البرید لكن وفق شروط مشّددة جّدا تنّص على إرسالھا بكمیّات محدودة ومع غالفات ولصائق 
عّة وتلك المعدیة  ائع المواد المش مل ھذه البض د. وتش ة في بلد المقص یا مع القیود المفروض ة وتماش خاص

تثنائیا  والتجھیزات ائع الخطرة المقبولة اس ل عموما البض المزّودة ببطاریات لیثیوم التي یمكن قبولھا. وترس
ةمن بالبرید وتكون موّجھة  ص ات متخّص س ، مثل المختبرات الطبیّة، ما خال في حالة التجھیزات وإلیھا مؤس

 دة ببطاریات لیثیوم.المزوّ 
  

 دة ببطاریات لیثیومالتجھیزات المزوَّ 
 

ال التجھیزات المزّودة ببطاریات لیثیوم المتّفق علیھا بین االتحاد البریدي العالمي ومترد  روط إرس نظمة الطیران المدني ش
دولي في الموقع اإللكتروني لالتحاد  www.upu.int/fr/activites/securite-postale/marchandises-dangereuses.html)( ال

تثمرین ال الذي یتضّمن ا قائمة بالمس حا من سلطات ، والتي تتضمن تصریین الذین یمتثلون للشروط الضروریّةمعیَّنأیض
 الطیران المدني المعنیة.

 
 الھدف

 
في منع  الدلیلفي ھذا  على نحو ما ھو واردالبضائع الخطرة  فیما یخصیكمن الھدف الرئیسي لمؤسسات البرید 

البضائع الخطرة  ھذا النوع من المواد في البعائث البریدیة أو ضمان االمتثال للشروط المحّددة عندما تقبلإدراج 
 (مثل الكّمیات واللصائق).محددة استثنائیا وفق شروط 

 
 رةوالمتفجِّ ة ة والنوویَّ المواد الكیمیائیة والبیولوجیة والمشِعّ   )ط
 

ّكِ  تحواذ جماعات إرھابیة أو یش تخدام ممتطّرفة ل احتمال اس ة ذات اس اس تراتیجیة حّس ائع إس زدوج على بض
 خطرا محدقا باألمن على الصعیدین الوطني والدولي.

 
طة  امل بواس لحة ومواد الدمار الش ار األس یاق إلى أّن المجتمع الدولي ملتزم بمكافحة انتش ار في ھذا الس ویش

كوك دولیة متنّوعة، من بینھ ادر عن مجلس األ 1540ا القرار ص یفرض ھذا القرار من لألمم المتحدة. والص
لحة النووّیة  ار األس ریعات تھدف إلى منع انتش موجبات ذات طابع ملزم على جمیع الدول لكي تعتمد تش

 
ر مؤتمر الدوحة حذف ھذه المسألة من االتفاقیة وإدراجھا في نظام  1  .برید الرسائل ونظام الطرود البریدیةقرَّ

  

http://www.upu.int/fr/activites/securite-postale/marchandises-dangereuses.html
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بة خاصة بالمواد ذات الصلة بغیة آلیات مراقبة وطنیة مناسوإرساء والكیمیائیة والبیولوجیة وقطع سبل تسلیمھا 
روع بھا. ویدعو ھذا القرار، في جملة أحكامھ، إلى منع االتجار غیر  ع المش ّالة وض بة وفع آلیات مراقبة مناس

یخھاعند الحدود  د االتجار غیر وترس لة الجھود الرامیة إلى مكافحة االحتیال بغیة رص ال عن مواص ، فض
 المشروع وردعھ ومنعھ ومكافحتھ.

 
َّ وتت ّقات ا عى الجمارك مسؤولیة مراقبة جمیول ّذ الجمارك  لبضائع واألشخاص ووسائل النقل عبرتدف الحدود. وتنف

تخب تناد إلى نھج قائم على المخاطر ومتمحور حول البیانات االس َّز فیھ المراقبة على اھذه المھام باالس راتیة ترك
دیدة الخطورةالبعائث  ة ا الش ھیل العملیات المنخفض ر  .في الوقت عینھلمخاطرمع تس تمل العناص المكّونة وتش

یة  تخبلنھج الرئیس ول واعتماد امن ھذا القبیل على استخدام المعلومات والبیانات االس ابقة للوص تحلیل راتیة الس
 .تكنولوجیات التفتیش غیر االقتحامیة، فضال عن إقامة شراكات بین الجمارك والشركات واستخدامممنھج للمخاطر 

  
ائع االا أمَّ  بة إلى حركة مرور البض تخدام المزدوج والمواد الكیمیائیة والبیولوجیة بالنس تراتیجیة ذات االس س

ّة والنوویّة والمتفّجرة عبر الحدود، ف ع ركائھا في مكافحة االحتیال بدور توالمش طلع اإلدارات الجمركیة مع ش ض
عید الحكومي ّكِ . فالبعائث البریدیمحوري في نظم المراقبة على الص یلة نقل من المحتمل أن تلجأ إلیھا ة تش ل وس

تخدم في لتھریب المواد أو المكوّ  والمتطرفةالمجموعات اإلجرامیة  نع نات التي قد تس امل ص لحة دمار ش أس
ّخاذ تدابیر لمواجھتھ بفعالیّة.وقد الخطر  دولي ھول ھذا. وأدرك مجتمع الجمارك الونشرھا  بادر إلى ات

 
تضّمنت وحدة عامة إلدارة المخاطر الجمركیة  مجموعة كاملة، أعّدت منظمة الجمارك العالمیة 2011وفي عام 

روع االب تتعلق ع فریق المش ّكل خطرا من الناحیة األمنیة. كما وض ائع التي تش تراتیجي للمعلومات البض س
دمجت في المجموعة ة البعائث البریدیالمرتبطة ب وحدة تكشف المخاطر اإلضافیةالتابع للمنظمة  واالستعالمات ُ أ

  .2013" في یونیو "حزیران
 

ّر الوحدتان المذكورتان مح لمتینة ة قاعد وتوف ین إلدارات الجمركیةتس ات إدارة المخاطر لمنع  بتحس ممارس
تیة  ل اللوجس الس عّة والنوویّة والمتفّجرة في الس االتجار العابر للحدود بالمواد الكیمیائیة والبیولوجیة والمش

وتطبیقھما. وتعتبر  ھاتین الوحدتینأعضاءھا على االطالع على  بشدة البریدیة. وتحّث منظمة الجمارك العالمیة
لة حّس  تندات ذات الص ة من ناحیة مكافحة االحتیالالمس اء المنظمة ال غیر. ویمكن وھي موّجھة إلى أ اس عض

  في الموقع اإللكتروني لمنظمة الجمارك العالمیة. )Member( االطالع علیھا في قسم "عضو"
  


