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 م  مم -أيالا 
 

 معلومات أساسية -ألف
 

كتشفففففففف العديد من بطاريات في البريد الجوي، حيث ت   تطرأبطاريات الليثيوم  ناجمة عنالحوادث الما فتئت 
ً  هو ما يثير. وحظرهارغم  بأةالليثيوم مخ بطاريات الليثيوم  ي منع شففففحن جميع إذ ،السففففالمةمن حيث  شففففديداً  قلقا

كميات ضفففخمة من البريد الدولي  ، كما ت نقلالركاب اتطائر على متن( UN3090و UN3480ة )المرسفففلة منفرد
أخرى خطرة  بضفائع اكتشفاف بسفبب بالسفالمةمتعلقة  لالركاب. ويواجه الناقلون كذلك شفواغ نقل عبر طائرات

 أخرى. ظواهر باإلضافة إلىالمختلطة  حركةسيناريوهات البسبب البريد، و في
 

 ً تا تا بالنظر إلى العدد جمة ناالحوادث هذه ال وقوع وليس من الغريب ب عن بطاريات الليثيوم في البريد الجوي 
 بين أفرادبطاريات الليثيوم  انتشفففر اسفففتخداملقد والتجارة اإللكترونية.  على منصفففاتللبيع  منها الهائل المطروح

عادة ما أخرى، و شفففخصفففيةإلكترونية  هواتف محمولة أو أجهزة في العالم يمتلكون معظم األشفففخا فالمجتمع، 
 بطاريات الليثيوم.بجهزة هذه األ زودت  
 
 تصففنيف جاوزتيعادة ما تشففغيل أجهزة أكبر، ول باسففتمرارسففعة هذه البطاريات  تزايدهذا الخطر ضففاف إلى وي  

ً كلي للتقنين ةالخاضففع فئة البضففائع ضففعها ضففمن، وهو ما يبكثير سففاعةال في واط ١٠٠حدود  البطارياتهذه   .ا
بطاريات الليثيوم المقلدة والتي  صففناعة تكلفةمنخفضففة الالعلى البطاريات  ويعزز كذلك تزايد الطلب في السففو 

فغالباً ما ، الزبائن لبضففففائع يشففففيع اسففففتخدامها بينهة . وبما أن هذه البطاريات موج  المطبقةلمعايير ا تسففففتوفيال 
تصميم بطاريات الليثيوم وتصنيعها ونقلها والمخاطر التي  السارية علىاألحكام التنظيمية  تجهل شركات الشحن

 مراراً هذه المواد كتشففففف أن ت  في ال غرابة وهكذا . المطبقةر اييالمع تسففففتوفيال  بطاريات الليثيوم التي تطرحها
 حٍ بها. مصر  الخطرة غير ال ضمن البضائعفي سلسلة اإلمدادات البريدية 

 
 لمحة تاريخية -باء
 

من قبول  تحديداً ين معي نلتمكين المسفففففففتثمرين البريديين ال اتفاقيته االتحاد البريدي العالمي لعد  ، ٢٠١١في عام 
 ،يففةلوحال بيففحواسفففففففوال ،بطففاريففات الليثيوم، كففالهواتف المحمولففةب دةزو  المحمولففة الماألجهزة اإللكترونيففة 

. وقد أ دِخلت التغييرات على االتفاقية لكي يتسففنى للمسففتثمرين البريديين البريد الدوليفي  المحمولة والحواسففيب
 المنصو والية ال في سيا ، ه أفضلخا  على وجالتجاري وال من القطاعينالبريديين هم خدمة زبائن ينمعي نال

. وخالل شففففففمولية بأسففففففعار في المتناولتقديم خدمات بريدية  على التي تن و ديعلى المسففففففتوى التعاقعليها 
في  ذي ع ِقدالمنظمة الطيران المدني الدولي، التابع ل الخطرة بضفففائعال لفريق خبراءاالجتماع الثالث والعشفففرين 

ً ، قد م االتحاد البريدي ٢٠١١ أكتوبر لمنظمة الطيران المدني  تعليمات الفنيةال مراجعة  يرمي إلىالعالمي اقتراحا
دخلة، إلدراج التغييرات ال)التعليمات الفنية( بطريق الجوللنقل اآلمن للبضفففففففائع الخطرة  الدولي على اتفاقية  م 
نظر فريق  عقب. والدوليفي البريد الجوي بطاريات الليثيوم المزودة باألجهزة نقل ب من أجل السفففففففماح االتحاد

السماح  على ، اتُِّفقبإمعان في المسألة فريق خبراء البضائع الخطرة واالتحاد البريدي العالمي بينعمل مشترك 
 بشرط، بطاريات الليثيوم في البريد الجوي الدوليب المزودة األجهزةإدراج  ين بقبولمعي نللمستثمرين البريديين ال

أن تكون  األجهزةقبول هذه شففروط  قتضففيوت. في بلدهوطنيّة الطيران ال سففلطةمن على موافقة محددة  الحصففول
( خاليا بطاريتين )أو أربععددها  جاوزتيوأال  الهتشغِّ  التي األجهزةداخل درجة سموح بها مبطاريات الليثيوم الم
دلكل بعيثة بريدية. و  بطاريات الليثيوم لتصففففففنيفالحد األقصففففففى  منظمة الطيران المدني الدولي كذلك نظام ي حّدِ

 .الليثيوم البطاريات من معدن أو محتوى ساعةفي ال بمقياس واط
 

 اإلجراءات التي يضففطلع بهاتخضففع ، ٢٠١٣يناير  ١المعمول بها ابتداء من التعليمات الفنية  وبموجب تعديالت
 سفففففلطة وموافقة مراجعةل الجويفي البريد  البضفففففائع الخطرة إدراجلمراقبة  ونمعي نال ونالبريدي ونالمسفففففتثمر

 ي قبَل فيه البريد. البلد الذيفي  الطيران الوطنية
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إذ ، جواً المنقول سالمة البريد  لتعزيزمحاولة منه  لمتطلباتهذه ا جميع وقد وضع فريق خبراء البضائع الخطرة
 احتماالت إدراج تزايدإلى  يةلبريدلمؤسفففففففسفففففففات اباالتجارة اإللكترونية  في مجالن بائعيال اسفففففففتعانة أدى تزايد

ً لبريد الدولي، رغم ا في البضائع الخطرة  .أنها محظورة عموما
 

ين معي نالمسفففتثمرين البريديين ال الموظفين المعنيين لدى أن يكون جميعفتََرض  هذه األحكام، ي  ب بدء العملل ونظراً 
الطيران الوطنية قد  سفففففففلطاتوأن تكون  ،البضفففففففائع الخطرةب المالئمة فيما يتعلق ريباتتدال حصفففففففلوا علىقد 

 بالبضففففائع الخطرة خاصففففةالودوراتهم التدريبية ن يمعي نال ينالبريدي ينالمسففففتثمرهؤالء  إجراءاتاسففففتعرضففففت 
ً  مسففففتثمراً  ٣٢ ولئن كان. ووافقت عليها ً معي ن بريديا قبول على  حصففففلوا على الموافقةقد  ١٩٢من مجموع فقط  ا

ال  ينمعي نالبريديين ال اقي المسففتثمرينب ذلك على أن نبغي تفسففيرال يف، داخل األجهزة درجةبطاريات الليثيوم الم
ً تجاري قراراً اتخذ من المؤسفففففففسفففففففات البريدية  العديد أنما يرجع ذلك إلى نوإ، يمتثلون للمتطلبات  باإلحجام عن ا

 في عملياتها. ال تصرح بقبول هذه البطارياتقبول بطاريات الليثيوم، ألنها على  لموافقةطلب ا
 

 الدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة -جيم
 

بتعزيز السففالمة في مجال البريد الجوي على  محافظيهعلى تكليف من مجلس  اتحاد النقل الجوي الدولي حصففل
ً من أجل العمل االتحاد البريدي العالمي، ها صففارمة، أقر مبادئ توجيهيةوضففع بوجه التحديد و معالجة على  معا

سفففففيما بطاريات الليثيوم  وال في البريد، البضفففففائع الخطرة خالإد الحيلولة دون الرامية إلى عملياتال وتحسفففففين
 .المحظورة المواد غيرها منو
 

وال ينشد من ذلك تغيير األنظمة، وإنما التأكد من إنفاذ هذه األنظمة إنفاذاً فعاالً وصحيحاً، والتأكد من االستمرار 
 في االمتثال للمتطلبات.

 
 

ا   مالباي ي لساممباامج ا -بئ يئ
 

قبول البضفففففائع تنظم  يةتوجيهمبادئ ونشفففففر  خالل سفففففنوات عديدة على تطوير الدولي اتحاد النقل الجوي دأب
لوائح جميع محتويات التعليمات الفنية هذه ال لوائح البضففففائع الخطرة. ويتضففففمن محتوى بموجبالخطرة ونقلها 

مةال األداة القانونيةلمنظمة الطيران المدني الدولي، وهي   متطلباتكما تتضففمن ، اً البضففائع الخطرة جونقل ل منّظِ
 تحاد النقل الجوي الدولي. عضاء في ااأل طيرانالشركات تشغيلية إضافية وضعتها 

 

الدورات التدريبية الخاصففة بالبضففائع  في سففلسففلة إمدادات الشففحن الجوي الجهات الفاعلة مختلف تتمويجب أن 
ً الخطرة  غيرها منالخطرة والبضفففففففائع  ومعالجة قبولمن  لتتمكن، وطنيةالطيران ال سفففففففلطاتمتطلبات ل ، وفقا
  بما في ذلك بطاريات الليثيوم. المحظورة، البعائث

 

ن( الشففففاحن تدريب الشففففحن الجوي التقليدي، مجال يتعين، فيو تصففففنيف البضففففائع الخطرة  على إتقان )وكيل الشففففح 
بن ي  أويجب . وتوثيقها عليها اللصففففففائقووضففففففع ها مسففففففووتغليفها و تحديد البعائث  موظفو وكالء الشففففففحن على در 
ً  نيتعيو النقل الجوي.نظام حٍ بها في بضائع خطرة غير مصر   راجإدلتجنب  المحظورة تدريب موظفي الخطوط  أيضا

ها دون إدخاللحيلولة دون ل فيّةالبضائع الخطرة المخ كشفعلى  من شركات أخرىالجوية ووكالء المعالجة المتعاقدين 
كذلك على التحقق من أن البضائع الخطرة المصرح  نموظفوالب ويجب أن يدر  . النقل الجوي وسائل التصريح بها في

 لوائح البضائع الخطرة.تخضع لمتطلبات التغليف والوسم ووضع اللصائق والتوثيق المنصو  عليها في  بها
 

ً  التوجيه ولطالما قدم االتحاد البريدي العالمي  بشفففأن المسفففائل المتعلقةين معي نلمسفففتثمرين البريديين الى الإ أيضفففا
البريد ضمن  النقلالبضائع الخطرة الخاضعة لقيود  المطبقة على اللوائحالبضائع الخطرة. ويمكن االطالع على ب

 :على الموقع الشبكي التالي اتفاقية االتحاد البريدي العالمي نظامالدولي في 

www.upu.int/UPU/media/upu/files/UPU/aboutUpu/acts/manualsInThreeVolumes/actInThreeVolum

esManualOfConventionMaj1En.pdf. 

http://www.upu.int/UPU/media/upu/files/UPU/aboutUpu/acts/manualsInThreeVolumes/actInThreeVolumesManualOfConventionMaj1En.pdf
http://www.upu.int/UPU/media/upu/files/UPU/aboutUpu/acts/manualsInThreeVolumes/actInThreeVolumesManualOfConventionMaj1En.pdf
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 استثنائية: ورة المقبولة بص التالية قائمة بالبضائع الخطرة ٠٠١-١٩المادة  وترد في

 ؛ةالمواد المِشع - ٧ فئةال -

 ؛المواد المعِدية - ٢-٦ الفئة -

 .أجهزتهالمرسلة داخل خاليا الليثيوم وبطاريات الليثيوم ا - ٩ الفئة -
 

 للتعليمات المحددة الخاصة بالحدود والتغليفالثالث  فئاتجميع ال ضمن ءً البضائع المقبولة استثنا يجب أن تمتثل
 ن تاالتحففاد البريففدي العففالمي. و أدلففةفي في التعليمففات الفنيففة لمنظمففة الطيران المففدني الففدولي و واردةوال

 أنى عل في البريد البضفففففائع الخطرة إدراج والمتعلقة بمراقبة البريدي العالمي االتحاد اممن نظ ٠٠٢-١٩ المادة
إجراءات وبرامج تدريبية تهدف إلى مراقبة إدراج البضائع الخطرة المقبولة في البريد  معي نيضع كل مستثمر "

االتحاد البريدي العالمي مواد  وضفففففففعوقد  ."في خدماته البريدية، وذلك وفقاً للقواعد واألنظمة الوطنية والدولية
ً امت توجيهية، بغرض  جهود ما يبذلون منين فيمعي نالتعليمات الفنية، لمسففففاعدة المسففففتثمرين البريديين ال مع شففففيا
مقاطع المنشففففورات والملصففففقات و لتوجيهية. وتتضففففمن المواد اوتوعيتهم مسففففتخدمي البريدو نموظفيال تدريب
لدولي واتحاد النقل الجوي الب ِعدتالتي أ الفيديو لدولي ومنظمة الجمارك تعاون مع منظمة الطيران المدني ا ا
 العالمية.

 
مكتب بريد أو إلى  يسفففلِّم البريد اً فرد ،التقليدية في سفففلسفففلة اإلمدادات البريديةيكون الشفففاِحن )وكيل الشفففحن(، و

ً إلكتروني ين بالتجزئةالبائعمثل شففركة ) ا يتعلق فيم. ومعالجتهالبريد و السففتالم معي نمسففتثمر بريدي  تتعاقد مع( ا
ل أن ، يجباألفراد بالمرسففففلين من  CN 22االتحاد البريدي العالمي ا نموذج إقرار جمركي )نموذج يمأل المرسففففِ

ً  ( إماCN 23و يقبل موظفو المكتب البريدي أو  الينبغي أو. ئعالبضفففففففالتصفففففففريح بطبيعة لأو بخط اليد  إلكترونيا
 التي ال تسمح بتحديد المحتوى.  ()هدية مثالً ذات الطابع العام  وصافاإللكتروني األ هنظام
 

 CN 23و CN 22الجمركيين  ي االتحاد البريدي العالميإقرارَ  مثال على
 

 
 

على طرح األسفففففففئلة  ةاألمامي وطالخط ن العاملون فييمعي نال ينالبريدي ينالمسفففففففتثمر ب موظفووينبغي أن ي در
أن يتضفففففمن العقد المبرم مع  ينبغيإدراج البضفففففائع الخطرة في البريد. وفيما يخ  الشفففففركات،  أثرالتوعية بو

)ما لم يسفففففمح بذلك  اً جو المنقولعدم إدراج أي بضفففففائع خطرة في البريد  يكفل بنداً  معي نالمسفففففتثمر البريدي ال
ين معي نالمسففففتثمرين البريديين ال يموظف تدريببالتحديد في لوائح البضففففائع الخطرة والتعليمات الفنية(. وينبغي 

التي  تجاريةال عمالاأل جانب من طبيعة أيعلى التوعية واسفففففففتبيان  ن عن المبيعات وخدمة الزبائنيالمسفففففففؤول
 .من أجل االضطالع به بضائع خطرة في البريد وقد تدرج تضطلع بها الشركة
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القائمة لدى المستثمرين اإلجراءات والتدريبية برامج الالطيران الوطنية مسؤولية اإلشراف على  وتتولى سلطات
مسفففففففتثمر البريدي تأكد من أن الللمراجعة  عملياتكذلك  هذه السفففففففلطات ين، وينبغي أن تجريمعي نالبريديين ال

 وعي باإلجراءات على هأن موظفيمن البضفففففففائع الخطرة وب التدريبية المتعلقة دوراتال يواصفففففففل تقديم معي نال
في أي تحقيقات  الطيران الوطنية سفففلطات يجرِ ينبغي أن تكما . بِعونهاتالبضفففائع الخطرة ويع الموثقة للتعامل م

ح بها في البريد أو تكرار بوجود بضففائع خطرة غير مصففر   بالغات أي البضففائع الخطرة أوسففبب ب تقعحوادث 
لوحظت اختالفات في تطبيق هذه  ذلك، معوة أو عن طريق شفففركات بعينها. معي نهذه الحوادث في مواقع  عووق
األفراد أو الشركات ممن يحاولون  على فرض الغرامات فيالطيران الوطنية وكذلك  من قبل سلطاتمتطلبات ال

 . أو اتخاذ إجراءات ضدهم إدراج البضائع الخطرة في البريد
 

بل بعدو قل البريد مكتب البريد ما يق يات التفتيش عن تختلف، جواً ن يل بطاريات البضفففففففائع ال عمل خطرة )من قب
 البعائثغيرها من ( و.وما إلى ذلك ،والمواد المسففببة للتلكل ،والسففوائل القابلة لالشففتعال ،الهباءبخاخات و ،الليثيوم

يش الخاصفففففة تالتف اتعملي ، في بعض البلدان،ونمعي نال ونالبريدي ونوي جري المسفففففتثمرالمحظورة من بلد آلخر. 
 برامج تحصفففففففل". ويجب أن طرودفي ال ابلمن عدم وجود "قن حققلتا إلى الراميةالتنظيمية لمتطلبات ا لتلبية بهم

 على، الحاالتالتي تتطلبها هذه األنشفففففففطة، والتي يمكن توكيلها لطرف ثالث في بعض  األمني والتفتيش التدريب
 ويمكنجراءات حيثما اسففتلزم األمر. اإلهذه البرامج واتخاذ  إقرارالطيران الوطنية المسففؤولة عن  سففلطاتموافقة 

 إجراء حرية معي نمسففتثمر بريدي  لكل وتترك. من مسففتثمر آلخر البضففائع الخطرةعن  التفتيش نطا  يختلف أن
لدان، المحظورة المواد غيرها منخطرة والبضففففففففائع ال عن التفتيش د. وفي بعض الب ي  ية  تق بب التفتيشعمل  بسففففففف

بطاريات للكشففف عن  التفتيشعمليات  البلدان بعضويجري الخصففوصففية.  في بالحق المتعلقة تنظيمات الوطنيةال
 . المحظورة األخرى والمواد ةهباء الجوياألعن  كشفللكذلك  اآلخر البعضقوم بها الليثيوم فقط، بينما ي

 
 

ا   جيصيئم -بئلبئ
 

 التدريب -دال
 

 ممسففؤولياته/ائفهمبما يتماشففى مع وظبشففأن البضففائع الخطرة فئات التدريب الجميع يتلقى الموظفون من ينبغي أن 
البريد  ضمن هاخطرة لنقلال البضائعلمعايير وغيرها من ل تمتثلالتي ال ليثيوم العدم قبول بطاريات  بغرض ضمان

من  ألف-٥-١من التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي )الجدول  ٤-١الجوي، بما يتماشففففففى مع الجدول 
 لوائح البضائع الخطرة(. 
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 ١٢الفئة تماشففففى مع بما ي يجب أن يحصففففل موظفو التفتيش على التدريب، الواردة أعالهمتطلبات ال إلى جانبو
 اتحاد النقل الجوي الدولي.  اي حددهتال من التدريبات

 

 
 
سيما قسم البضائع الخطرة  قبول واضحة تتماشى مع لوائح البضائع الخطرة )وال إجراءاتالتدريب  شمليجب أن ي -

 ذلك ضمنيتوينبغي أن  .خطرة في البريد بضائععند العثور على ا باعهالتي يتعين ات خطواتال يوضحوأن ( المخبأة
من  ٣٥٠ القسففمدولي )اتحاد النقل الجوي الإجراءات التصففرف في حاالت اإلنذار التي وضففعها  في واردةالمبادئ ال
تالي: براالتحاد البريدي العالمي ععلى موقع  عليها االطالعالتي يمكن ( والمطارات في المعالجةدليل   الرابط ال
nav8-Chain/Security#scroll-Supply-Services/Postal-Solutions/Programmes-www.upu.int/en/Postal. 

عالي المخاطر والطرود المشففففففبوهة وتنفيذ اللبريد ا لتعامل معل إجراءات كذلك ينبغي أن يشففففففمل التدريب -
 .ما يقتضي األمر ذلكعند ،ءيوااإلأو  جالءعمليات اإل

ً والبائع ينبغي أن يشارك - )بما في ذلك ة اإللكتروني بالتجارة ةوغيرهم من األطراف المعني ن بالتجزئة إلكترونيا
ً األسففوا  التي تدخل ضففمن اختصففا   التحاد البريدي بين ا( في برامج مشففتركة البائعين بالتجزئة إلكترونيا
 في البريد.  خطرةالبضائع ال إدراج على اآلثار المترتبةالوعي ب ذكاءالعالمي واتحاد النقل الجوي الدولي إل

 
 سلسلة إمدادات سليمة وآمنة -هاء
 
 سالمةالبرنامج  ‘1’
 

عي وأصففحاب  المنظمينلعمل مع بشففدة على ااتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد البريدي العالمي أعضففاءهم  شففّجِ
تأمين الشففحن والبريد الذي يعني السففليمة واآلمنة مدادات اإلفي القطاع لتعزيز مفهوم سففلسففلة العاملين المصففلحة 

 وتكفل الطائرة. على متن هتحميلنقطة  حتىسففالمته المحافظة على و من سففلسففلة اإلمدادات المراحل األولى منذ
 إلى وصفففوالً المسفففار المقطوع بوضفففوح تعقب التسفففليم  وحتى عمليةالقبول  عمليةمن المطبقة  المعززةالمراقبة 

وإدراج تدابير  إجراءاتوتطوير  دورات تدريبية، فإن وضع وعليهمس السالمة. ي وقوع أي حادث عند لمصدرا
تهيئة بيئة تكفل نحو  طبيعيةخطوات  ، ما هي إالعمليات تدقيقعن إجراء  فضفففففففالً مرور الوقت، مع إضفففففففافية 

 . السالمة في شتى ربوع العالم

http://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Postal-Supply-Chain/Security#scroll-nav8
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ً رخصففبصفففتهم وكالء م اعتماد أمنيةشففهادة  على يحصففل الوكالء أنبي اتحاد النقل الجوي الدولي ويوصففِ   لهم ا
ً  ،الطيران الوطنية لسفففففلطةتابعين  ذات  ومنظمات الزبائن توالعقود التي تمنحها السفففففلطاات الموافق حكامأل وفقا
لحماية الشففحنات والبريد من التدخل  ومتابعتهاوتنفيذها  لشففحنامالئمة لتأمين  تدابيروضففع . ويشففمل ذلك الصففلة
عمليات مراقبة  ي جريوشفففففركة طيران مع  تجارية دير أعماالً ي كيانهو  رخ  لهوالوكيل الم  . مشفففففروعغير ال
 . منهاطلب ب أو تكون سلطة المعنيةال تحظى بقبولتخ  الشحن أو البريد وأمنية 

 
شجع االتحاد البريدي العالمي المستثمرين البريديين ال شهادة معي نوي سعي وراء الحصول على  ل التأهيين على ال

 م. منظ   أقران استعراض في إطار S59و S58ي االتحاد البريدي العالمي من خالل االمتثال لمعيارَ  األمني
 

أعمال التدخل غير  منع من خاللسفففففلسفففففلة إمدادات سفففففليمة وآمنة األمن الوطني  وتعزز القيمة التي تعرضفففففها
زيادة و ،عملالوكسففففب الوقت، وخلق فر   ،على البلد )كتخفيض التكلفةة اقتصففففادي فوائدوالعودة ب مشففففروعال

عمليات تكاليف المحتمل ل خفيضالت عبروتوحيد النظم( وتحقيق الفعالية التشفففففففغيلية  ،من الضفففففففرائبالعائدات 
الضفففياع وتجنب المسفففاس حاالت السفففرقة و الحد من عملياتالعبور و تقلي  زمنالجمركية و والتحقيق التفتيش

 .يلالتحمووحدات  بوحدات نقل البريد
 

 : ما يلي وينبغي أن يتضمن برنامج السالمة

لبرنامج سالمة يمحتوى  وضع أ ( السالمة التي تتطلبها أنشطة المستثمر البريدي )بما  إجراءاتتدابير و فّصِ
المهام  ؛ وتحديدهواسفففتعراضففف وتحيينه هوتنفيذ ين(يبسفففالمة الشفففحنات والبريد الجو ة منهاعلقالمتفي ذلك 
 ؛تنسيق تنفيذ برنامج السالمة يتولىبالسالمة  مكلف برنامج السالمة وتعيين مديرلتنفيذ  هاوإسناد

أو  التي تعنيهم برنامج السففالمة أجزاء مننسففخة إلكترونية أو ورقية ب المعنيين التجاريين الشففركاء تزويد ب(
من ألالبرنامج الوطني لتمكينهم من استيفاء شروط  ذات الصلة هيةتوجيال مبادئمن المعلومات وال اغيره

 متثالالضفففففمان ا من أجل اوتحيينه األمنية الوظائفتخ   إجراءات رسفففففائل وضفففففع؛ والطيران المدني
من  الواردة للشففحنات اآلمن مالتسففاالللبرنامج، بما في ذلك المعايير المتصففلة بسففالمة البريد الجوي )مثل 

واالحتفاظ بسففففجالت  الموجهة إليهم وتسففففليمهم الشففففحنات محطات الشففففحنلي مشففففغالنقل/ مقدمي خدمات
حقق السففالمة، والت سففجالت حفظو على السففالمة ريبتدال ، وتقديمسففالمة البريد وتطبيق ضففوابط ،الحركة
( الواردة في اإلقرارات الخاصفففة بأمن الشفففحن معلوماتالالسفففلسفففلة )بما في ذلك التحقق من  سفففالمةمن 

 (؛تهاوإدارفيها ق يوالتحق الحوادثعن  اإلبالغوحماية الشحن و

 نوعية الخدمةالالزمة لتنفيذ برنامج السالمة وإجراء أنشطة مراقبة  والمرافقالبنية التحتية والموارد  هيئةت ج(
 للتأكد من تصحيح أوجه القصور؛

 ؛وهيكلها سالمة البريد في تصميم البنيات التحتية الجديدة متطلبات إدراج د(

واتخاذ اإلجراءات  حادثة وقوععقب  الالزم اتخاذها ذات الصففلة جراءاتتقييم برنامج السففالمة واإلإعادة  (ـه
المشاكل والطوارئ طوارئ ي لجأ إليها في إدارة خاصة بحاالت الووضع إجراءات  ،المناسبةتصحيحية ال

مع تناسب يمن السالمة البريدية  مالئم مستوىوالحفاظ على  ،واالستجابة لهابالسالمة  األخرى المرتبطة
 المطروح. لتهديداحجم 

 

 التفتيش عمليات التكنولوجيا المستخدمة في ‘2’
 

إسففففناد و (على الصففففعيد العالمي) متطلباتهو التفتيشبمواءمة أسففففاليب  الدولي ياتحاد النقل الجوّ وصففففي ي   ( أ
 .التفتيشأجهزة الخاصة ب عتمادشهادات اال
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 المعفاة البعائث، باستثناء هاوأحجام هاأنواعجميع البضائع ب من تفتيشقطاع البريد الجوي  يتمكنيجب أن  ب(
معدات آلية  باسفففتخدامذلك و تفتيش،العند  أوعية البريدتراكم الطرود لتجنب  مسفففتوى على 1،التفتيشمن 

وسع ب . وينبغي أن يكونقتحاميةاال والتقليل من االستعانة بالممارساتبشري خطأ  للحد من إمكانية وقوع
 لتالفي تعرض منخفضفففففة فيها خاطئالنذار اإلدرجة وأن تكون البضفففففائع الخطرة،  كشفففففف هذه المعدات

 . التنظيمياالعتماد  سألةالتكنولوجيا م تبسطأن أيضاً . ويجب خطرلل والطاقم والطائرة الركاب

ً  تهأمن الطيران وسففففالم تجدر اإلشففففارة إلى أن ج( أنهما قد  بيد، منفصففففلةما يكونان من مسففففؤولية سففففلطات  غالبا
الطيران الوطنية  سففففلطاتهذه المسففففؤولية، ينبغي أن تدير في إطار وطنية. الطيران الو سففففلطاتإلى  وكالني

حدوث  دونسفففففلسفففففلة اإلمدادات  منالبريد في مرحلة مبكرة  وال يحول تفتيشبرامج امتثال خاصفففففة بالبريد. 
 يتيحكما أنه ال  النقل الجوي نقطة األقرب من فضفففففففعالط اعند نقالتي تحصفففففففل تخريب وال عبثأعمال ال
 تفتيشمن المحبّذ ، قيّدةالممناطق النقل الجوي  في تهديدات داخلية التي تطرححوادث لل ومراعاة. هااكتشفففففففاف
اعتماد  فإن، مر غير عملياأل ولما كان هذا الطائرة. متن على تحميلهنقطة ممكنة إلى  أقرب نقطة في البريد

 البديل الوحيد القابل للتطبيق.هو البريد في مرحلة مبكرة من سلسلة اإلمدادات لتفتيش الوسائل األقل نجاعة 

 

 برًا وجواً سالمة العمليات  -واو
 

في مراحلها  ون تأثيرهم على سففالمة سففلسففلة إمدادات الشففحن الجويمعي نالمسففتثمرون البريديون ال يفهميجب أن 
مع التركيز ؛ هم لهاالسففففففالمة وتطبيقبرامج وعيهم بضففففففمان تدريب الموظفين لل جهودال تبذل ويجب أن. األولى

 معالجة البريد الجوي.خاصة على 
 
 إعداد الشحن ‘3’
 

إيالء  يجباألخيرة،  لحظاتال حتى البريدَ  خطوط اإلنتاج تقبل فيهاالتي  البريدية اتبالنظر إلى طبيعة الشفففففففحن
 البعائثغيرها من البضائع الخطرة و كشفبهدف  هخالل عملية قبول سليمة البريد معالجة معالجةل خاصة عناية

وينبغي اإلبالغ بأي  .حوادثوقوع أي لتجنب  إجراءات المعالجة اتباع عن ذلك، فضفففففففالً ينبغي، . والمحظورة
ً  اختالالتأضرار أو   الطيران الوطنية.  سلطة متطلباتلبروتوكوالت اإلبالغ المعمول بها و وفقا

 
 التحميل وحدةسالمة  ‘4’

 

ل موظفو المسفففففففتثمر  ( أ تغيير /، لتخزينففهالتحميففل وحففداتالبريففد الجّوي في  معي نالالبريففدي عنففدمففا ي َحمففِّ
سليمه إلى موظفي ونقله، /مكانه شرة  معي نالمستثمر ال مرفقخارج  المدرجت سليمه مبا إلى الموظفين أو لت
 . الوحداتأثناء حركة شروط السالمة العامة ب التقيدلطائرة بغرض شحنه، يجب عند ا

قدرة مدربين على تقييم  التحميلالذين يعالجون وحدة  معي نال البريدي يجب أن يكون موظفو المسفففففففتثمر ب(
 حوادث تتسبب في وقوعقد ف، وإذا كانت معيبةمن الطائرة،  أألنها جزء ال يتجز هذه الوحدات على العمل

 تمس السالمة خالل المعالجة على األرض أو عند إقالع الطائرة.  خطيرة

تخزيناً  الفارغة الوحداتلتخزين  عناية خاصففة، ينبغي إيالء وحدات التحميلعند إفراغ البريد الجوي من  ج(
 ً  على األرض. ها ألنه ال يمكن وضع هذه الوحداتآمنة محددة لتخزين  . ويجب تخصي  مناطقمناسبا

وحدات في  لوضفففففعهيجب أن يتبع جميع أصفففففحاب المصفففففلحة مبادئ السفففففالمة في تجميع البريد الجوي  د(
 وإغالقها.  التحميل

                                                      
1  ً  غرام 500 إلى وزنها يصل التي الدولي البريد بعائث إرسال معي نال للمستثمر يجوز"، S59من معيار االتحاد البريدي العالمي  2-5لما ورد في القسم  وفقا

ً  كان إذا إضافي فح  إجراء دون  أخرى وطنية أو/و دولية أنظمة هناك تكون . وقدS58العالمي  البريدي االتحاد معيار في الواردة األمنية بالتدابير ملتزما
 في األعضاء للبلدان ويجوز .الصلة ذات الوطنية األنظمة أو التشريعات مع متفقة المطبقة اإلعفاءات تكون أن وينبغـففففففففي. مختلفة إعفاء عتبات على تن 

 أنه بيد. البريد أنواع لبعض الخاصة الطبيعة بسبب بديلة أمنية تدابير باستخـففففـففففـففففدام أو الفح  من باإلعفاء السماح على تتفق أن العالمي البريدي االتحاد
 ".اً واضح تحديداً  االتحاد في األعضاء للبلدان المدني الطيران ألمن الوطني البرنامج في اإلعفـــاءات هذه ت حدد أن ينبغي
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 للبريد معي نقبول المستثمر البريدي ال ‘5’
 

النظام البريدي في البضائع الخطرة  إدراجين إجراءات لمراقبة معي نيجب أن يضع جميع المستثمرين البريديين ال
عدم قبول البضفففففففائع الخطرة المسفففففففموح  معي نالجوي. وحتى في حال اختار المسفففففففتثمر البريدي ال وفي النقل

بضففائع خطرة غير مصففرح بها أو مخفية  دخول لحيلولة دونوضففع إجراءات ل فيجب عليهفي البريد،  إدراجهاب
ه العمليات بالتعاون مع بتقييم هذ مدنيالطيران ال سففففففلطةالتعليمات الفنية أن تقوم  قضففففففيالنظام البريدي. وتفي 

 . معي نالمستثمر البريدي ال
 

ضائع الخطرة بطريق الجوويقدم الملحق بالتعليمات الفني  إلى البلدان توجيهات (9284)المستند  ة للنقل اآلمن للب
. النظام البريديفي  البضفففففائع الخطرةإدراج مراقبة ب ين الخاصفففففةمعي نال ينالبريدي ينلتقييم إجراءات المسفففففتثمر
المدني في سفففففلطات الطيران  التعاون بفعالية مع علىين معي نالمسفففففتثمرين البريديين ال وتسفففففاعد هذه التوجيهات

ين معي نوينبغي إدراج البنود التالية، الواردة في التوجيهات، ضففففففمن إجراءات المسففففففتثمرين البريديين ال. بلدانهم
 لنقل الجوي. في االبضائع الخطرة  إدراج الخاصة بمراقبة

 
 : البريد ون لتوجيهات االتحاد البريدي العالمي عند قبولمعي نويجب أن يمتثل المستثمرون البريديون ال

 ؛طبيعة البضائع -

 ؛البضائع الخطرة المخفية -

 ؛المحتوية على بنود عقودال -

 ؛تالمحظورا -

 ؛القيود الجمركية -

 .بروتوكول كيوتو -

 
ط القبول )مثل صفففناديق البريد اعند نق البريد فيبضفففائع  مني قبل  ماب البريدية مؤسفففسفففاتطرائق إعالم زبائن ال

 نترنت(ومواقع اإل ،والوكاالت ،ارع، ومكاتب البريدوالموجودة في الش
 

بادل جمهورون تدابير إلعالم المعي نأن يضفففففففع المسفففففففتثمرون البريديون ال ينبغي ذلك  ، بما فيالبريد بلوائح ت
هذه المعلومات في جميع المواقع التي  إتاحة. وينبغي البريد المقبول نقلها ضففمن الخطرة ئعلبضففاا عنعلومات م
الوحدات البريدية وصفففففففناديق تجميع البريد الموجودة في الشفففففففوارع، ومكاتب البريد،  مثلفيها البريد ) دعيو
عدم قبول  معي نمر البريدي الالمعلومات للزبائن حتى في حال اختار المسفففففففتثأن تتاح هذه (. وينبغي تعاقديةال

بريدية المؤسففففسففففات ال طائفة من مأخوذة مني وهذلك، على يضففففم هذا المسففففتند عدة أمثلة البضففففائع الخطرة. و
  والقوانين الوطنية. المعنيةبريدية المؤسسة الالقواعد والتنظيمات الخاصة ب لتالئم خرى وينبغي تكييفهااأل
 

 أمثلة:

في البريد في المنشفففلت البريدية )المكاتب إدراجها بالبضفففائع الخطرة المسفففموح  بشفففأنملصفففقات تنبيهية  -
 ؛(الرسمية أو التعاقدية

 ؛لزبائن عن طريق الممثلين البريديينإلى ا معلوماتتقديم  -

 ؛ينمعي نلزبائن على مواقع المستثمرين البريديين الإلى امعلومات تنبيهية تقديم  -

 .المرسلة بالبريد لزبائن كالتنبيهات واإلعالناتإلى االموجهة  اإلشعاراتأنواع أخرى من تقديم  -
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 ط القبول. اعند الشبابيك ونق "التالية؟ ضائعببال أصرحتم"بعنوان ينبغي كذلك وضع ملصقات و
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 المتعلقة بالبضائع الخطرة واللوائح بالقيود الحسابات أصحابطرائق إلعالم الزبائن 
 

بالمعلومات  من ونمعي نال ونالبريدي ونالمسفففففففتثمر تمّكنينبغي أن ي ية إبالغ الزبائن  إدراج  عنتوضفففففففيح كيف
، معي نالبريدي ال عن طريق الموقع الشففبكي للمسففتثمر وهي معلومات يمكن تقديمهاالبريد.  في البضففائع الخطرة

تصفففال ممثلي عبر االبريدية، أو النشفففر في منشفففورات خارجية أو  البالغاتأو  اإللكترونيأو عن طريق البريد 
ً بالزبائن  معي نالمستثمر البريدي ال  .اتصاالً شخصيا

 

 على سبيل المثال ال الحصر:  ،ما يلي تدابير االمتثال الممكنة وتشمل

  ؛البضائع الخطرة عنكتيّبات أو نشرات تحتوي على معلومات تزويد الزبائن، بصورة دورية، ب -

بالبضفففففففائع الخطرة  الزبائنبالغ إلفي بذل الجهود التدريبية ين معي نالالبريديين المسفففففففتثمرين  اسفففففففتمرار -
  المقبولة وتلك المحظورة في البريد؛

 ؛العقوباتعن معلومات ب صحيحة غير البضائع الخطرة بطريقةالذين يشحنون  أصحاب الحساباتزويد ت -

بشففففأن البضففففائع الخطرة غير المسففففموح  أصففففحاب الحسففففابات مع الزبائنإدراج بنود في العقود المبرمة  -
 .بإدراجها في البريد

 

وما ال يمكن يمكن  عما معلومات إلى الزبائن معي نمديرو الحسفففففابات لدى المسفففففتثمر البريدي الأن يقدم  ينبغيو
شير المعلومات المقدمة إلى الزبائن وينبغي. البريد الدوليب إرساله سام الإلى  الحساباتأصحاب  أن ت  محددةاألق
. ويمكن أن تشفففير كذلك إلى وثائق أخرى معي نلمسفففتثمر البريدي الالخاصفففة باواألنظمة البريدية متطلبات من ال

هذه  معي نث المستثمر البريدي الوينبغي أن يحدِّ . المحظورة والموادالبضائع الخطرة  إلى ةمعي نالتحدد اإلحاالت 
 القوانين الحالية.  لتراعيبانتظام  المستندات

 

 لغة العقود علىمثال 
 

 قابلية اإلرسال واالستيراد
 

قابلية اإلرسففففففال التي حددها المسففففففتثمر  متطلباتالمرسففففففلة بموجب هذا االتفا   البعائثجميع  تلبييجب أن 
ويتولى لقيود االسففففتيراد في بلد المقصففففد.  تخضففففعأن يجب و نظامهفي  المفصففففلعلى النحو  معي نالبريدي ال
 استيراد المنتجات المرسلة بموجب هذا العقد.  وضععن  المسؤولية موحده المرسلون

 

 االمتثال
 

رِسليمتثل ال -1  .المطبقة األخرى وجميع القوانين بها معموللجميع القوانين واألوامر والطلبات ال ونم 
 

قابلية اإلرسففففففال التي حددها المسففففففتثمر  متطلبات االتفا المرسففففففلة بموجب هذا  بعائثجميع ال تلبي -2
وضع عن  ويتولى المرسفلون وحدهم المسفؤوليةشفروط االسفتيراد في بلد المقصفد. تخضفع لو معي نالبريدي ال
 منتجات المرسلة بموجب هذا العقد.استيراد ال

 

ليقدم ال -3 عيثة ب ، فيما يتعلق بكلاإللكترونيةضففففففرورية، بما في ذلك البيانات  مسففففففتنداتأي  ونمرسففففففِ
الطيران  اتسلطأو  ،الجماركوكاالت أو  ،معي ن، في الشكل والوقت الذين حددهما المستثمر البريدي اليةيدبر

كذلك أن عدم  ونلالمرسففِ  درك. ويمعنية ، أو أي سففلطة أخرىحكومات في بلدان المقصففدأو ال ،المدني المحلية
أو  معالجتهفي نقطة القبول، أو التأخر في  بريدرفض الالمطلوبة قد يؤدي إلى  المسفففففففتنداتتقديم أي من هذه 
 ً  إلى المرسل. إعادتهالسلطات و/أو  من قبل مصادرته تلقائيا

 

 سلطاتأو الوكاالت الجمركية أو  معي نأو أمر وضعه المستثمر البريدي ال نظامي أل ونالمرسل يمتثل -4
يدخل البريد ضفففففففمن نطا   أخرى حكومية مديريةالمقصفففففففد أو أي  الحكومات في بلدانالطيران المدني أو 

 حددتها تلك السلطات. التي متطلباتتماشياً مع ال، الجماركفي  لبريدا ة معالجةياختصاصها، لتسهيل عمل
 

أو أي  أو طلباتأوامر أو  ألي نظامالمرسففففل  امتثالعدم  بسففففببعلى الفور هذا االتفا   إنهاء يجوز -5
 .معمول به قانون آخر
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 :يلي ما الممكنة االمتثال تدابير على األمثلة وتشمل

 ؛تجاريلغة تعاقدية معيارية في كل عقد استخدام  -

 ؛ البضائع الخطرة عنكتيّبات أو نشرات تحتوي على معلومات تزويد الزبائن، بصورة دورية، ب -

بالبضفففففففائع الخطرة  الزبائنبالغ في بذل الجهود التدريبية إلين معي نالالبريديين المسفففففففتثمرين  اسفففففففتمرار -
 المقبولة وتلك المحظورة في البريد؛

البضفففائع الخطرة  يشفففحنونالذين  في العقود المبرمة مع أصفففحاب الحسفففابات جزائيةتعاقدية  إدراج بنود -
 .بطريقة غير صحيحة

 
 نقلها ي رفضالتي  الطرودإجراءات معالجة 

 

ً التي ي رفض نقلها  الطرودلمعالجة  مكتوبة إجراءات تشغيلية معيارية ونمعي نال ونأن يضع المستثمر ينبغي . جوا
تنقل جواً" ال مثل وضع عالمة " ،وقد تكون هذه اإلجراءات مدرجة من قبل في إجراءات السالمة واألمن القائمة

إبالغ  المهموسائل أخرى. ومن ب جواً ولكن يمكن نقلها يمكن نقلها إذا كانت تحتوي على بعائث ال، على الطرود
في  وجلسات إحاطة ،تضمن تدريبات رسميةتوقد  أساليب اإلبالغ وتتنوعالموظفين بإجراءات السالمة واألمن. 

مسفففتوى المعلومات/اإلرشفففادات  ويتوقف. وما إلى ذلكونشفففرات مطبوعة،  ،وإرشفففادات شففففوية وكتابية ،أفرقة
 العمل.  كانفي م المحتمل التعرض لهاالمطلوب على المخاطر 

 
 الطوارئ  حاالت المطبقة في جراءاتاإل
 

 في حال الطارئة السففتجابةلون إجراءات تشففغيلية معيارية مكتوبة معي نأن يضففع المسففتثمرون البريديون ال ينبغي
بضائع خطرة مصرح بها أو غير مصرح بها. وقد تكون هذه اإلجراءات مدرجة من قبل في  بسبب حادثة وقوع

إبالغ الموظفين  المهمومن  .مثل معالجة طرد تتسفففففففرب منه مواد مجهولة ،إجراءات السفففففففالمة واألمن القائمة
 في أفرقة وجلسفففات إحاطةتضفففمن تدريبات رسفففمية توقد  أسفففاليب اإلبالغ وتتنوعبإجراءات السفففالمة واألمن. 

مسففتوى المعلومات/اإلرشففادات المطلوب  ويتوقف. وما إلى ذلكوإرشففادات شفففوية وكتابية ونشففرات مطبوعة، 
 .العمل كانفي م المحتمل التعرض لهاعلى المخاطر 

 
 بالمستنداتاالحتفاظ 

 
تن  بالبضائع الخطرة. و خاصةال بالمستنداتالحتفاظ لسياسة مكتوبة  معي نلمستثمر البريدي الا يضعأن  ينبغي

 على األقل لثالثة أشففهر جواً خاصففة بنقل البضففائع الخطرة  مطلوبة مسففتنداتاالحتفاظ بأي  على التعليمات الفنية
 البضائع الخطرة. على متنهاالرحلة الجوية التي نقلت من تاريخ 

 
 التسليمو المدرجعمليات  ‘6’
 

على االسفففففففتخدام اآلمن  (الجانب البري) معي نالمسفففففففتثمر البريدي ال مرافقن في ين العامليالموظف تدريبيجب 
ملزمين بالقيادة  معي نالمستثمر البريدي ال النقل لدى أو إن كان موظفو مؤتمتة المرافق هذه ن لم تكنإ، للمركبات

والتمتع بمجال  الشحنات توازن أن يضمنوا أثناء القيادة معي نيجب على موظفي المستثمر الو. في الجانب الجوي
ً  ،كاملرؤية  البريد الجوي إلى  سليموعند ت. المهنيين الصحة والسالمةمؤسسة بشأن تعليمات الما ورد في ل وفقا

ً  عملية تدقيق أخيرة للسففالمةينبغي إجراء مدرج المطار، موظفي  ويجب ات المتبعة لدى المؤسففسففة. سففياسففلل وفقا
ً و/ حادثة أيعن  فوراً  اإلبالغ  المعمول بها. لخطط الطوارئ أو ضرر وفقا
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سيق ويوافق عليها  شركة النقل  المكلفونويجب أن يدبِّر عملية التن شحن لدى  سليم البريد الجوي إلى بمراقبة ال لت
بما في ذلك توعيتهم  على المدرج، اآلمنة القيادةعلى  معي نالمسفففتثمر البريدي ال يموظف تدريبوينبغي الطائرة. 

وكيفية االقتراب  ،الطائرات حول (هاوصفِّ ) المركبات تحرك مناطق( وكذلك الهواء وشفطهدفع بمناطق الخطر )
ً  معي نالبريدي ال مسففتثمرال جميع موظفي ويتولى. التوقف في وضففعتكون  عندما من الطائرات  المسففؤولية أيضففا
فوراً ويجب اإلبالغ بطريقة آمنة ومسفففؤولة.  بناء على ذلك والتصفففرف الغريبة األجسفففام ركام علىعن التعرف 

ً و/أو  حادثةأي عن   .المعمول بها لخطط الطوارئ ضرر وفقا
 

 وطنيةالطيران ال سلطةدور  -زاي
 
للمسففاعدة  بقوة شففرافوتوحيد برامج اإل مواءمة المنظمون يضففمن بأن يوصففي اتحاد النقل الجوي الدولي -

 السالمة.متطلبات  والتعاون معهم في مجال كافةأصحاب المصلحة  على دعم

 منوتنفذ عمليات تدقيق بانتظام، وتجمع التقارير التي تتلقاها  وطنيةالطيران ال سفففففلطاتينبغي أن تضفففففع  -
في أخرى  محظورة موادعند اكتشفففففاف بضفففففائع خطرة أو  الالزمة جراءاتاإلتخذ تشفففففركات الطيران و

 البريد الجوي.

الضفففرورية على الدنيا األمنية  للمعاييرالمتثال التشفففجيع على ايجب أن يواصفففل االتحاد البريدي العالمي  -
ستعراضات أقران منظمة  من S59و S58معياري االتحاد البريدي العالمي  النحو الوارد في خالل تنظيم ا

 التي يتلقاها المستثمرون البريديون. عن الحوادث التقارير وتجميع 

من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي بشففففففأن الطيران المدني  ٦الملحق  من 15بالنظر إلى الفصففففففل  -
أن تضففمن دولة المسففتثمر أن يضففع المسففتثمر سففياسففات وإجراءات لهذا الغرض ن  على الذي ي الدولي

فهم من البعائث تشمل إجراء تقييم محدد للمخاطر األمنية لنقل البعائث في مقصورات الشحن، ينبغي أن ي
للبعائث التي يتعين  برمتها تقييم المخاطر سففالمة سففلسففلة اإلمدادات تضففمن، وينبغي أن يتشففمل البريدأنها 
من األسففالمة وال عمليات حيال الشفففافية التامةبوفي هذا اإلطار، يوصففي اتحاد النقل الجوي الدولي نقلها. 

شففففركات الطيران من إجراء تقييم المخاطر  مما يمكن، معي نالمسففففتثمر البريدي ال مرافقالمعمول بها في 
 ةالمطروح اتشفففركات الطيران التحدي وتعيمنظمة الطيران المدني الدولي.  تواالمتثال لمتطلبا بنفسفففها

العملية من خالل القيام بعمليات التدقيق الخاصة  تبسيط علىمستعدة للمساعدة  وهيأمام القطاع البريدي، 
 بها إن لزم األمر. 

الطيران  سففلطاتين على التعاون الوثيق مع معي نن شففركات الطيران والمسففتثمرين البريديين الي حث كل م -
الالزم  المعلوماتووضع برنامج سالمة مشترك يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات األطراف على الوطنية 

 لزبائن والموظفين. ا تقديمها إلى

ن بالتجزئة والبائعالزبائن ) تشفففففجيع ضبغر بانتظامحمالت السفففففالمة المختلفة  األطرافأن تجري  يجب -
 ً الوعي بأثرها على سلسلة إمدادات الشحن  وإذكاءمشاركة في برامج السالمة المشتركة على ال( إلكترونيا
 . (السالمة من مسؤولية الجميع)الجوي 

-  ً سبة،  التفتيشلالستثمار في تكنولوجيا  يجب أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معا ليس فقط لضمان المنا
تطوراً  المتاجرةلضففففففمان تطور  كذلك، وإنما والبريد المنقول سففففففالمة وأمن الركاب والطاقم والطائرات

 ً  وتيسير التجارة العابرة للحدود.  سليما
 

 بها سلطات الطيران المدني و/أو السلطات الوطنية األخرى وإبالغالحوادث المتعلقة بالبضائع الخطرة  تتبع
 

عملية  ٢٠١٣فبراير  ١١ المؤرخ في 1013(DOT.PSP)4293رقم  ي في كتابهالبريدي العالماالتحاد  وضفففففففع
 منظمة الطيران المدني الدولي االتحاد البريدي العالمي وسفففففيبل الخطرة،  بالبضفففففائعالمتعلقة  بالحوادث هإلبالغ

لإلبالغ  اتكذلك إجراءوالسففففلطات الوطنية األخرى الطيران الوطنية  سففففلطاتوقد تطبق . بهذه العملية بعد ذلك
  .على المستوى الوطني الحوادث هذهعن 
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 المصرح بها  غيروالبضائع الخطرة المخبأة بسلطات الطيران المدني  إبالغ
 

عملية  ٢٠١٣فبراير  ١١ المؤرخ في 1013(DOT.PSP)4293رقم  ي في كتابهاالتحاد البريدي العالم وضفففففففع
االتحاد البريدي  وسففففيبل ، بما يكتشففففف من بضففففائع خطرة مخبأة وغير مصففففرح بهاالمتعلقة  بالحوادث هإلبالغ
والسففففففلطات الطيران الوطنية  سففففففلطات وقد تطبق. بهذه العملية بعد ذلك منظمة الطيران المدني الدولي العالمي

على المسفففتوى  اكتشفففاف بضفففائع خطرة مخبأة وغير مصفففرح بهالإلبالغ عن  اتكذلك إجراءالوطنية األخرى 
 .الوطني

 
 

ا   خاصم -اابعئ
 

في أقرب وقت ممكن ليتسفففففففنى  في بلدهبسفففففففلطة الطيران الوطنية  معي نأن يجتمع كل مسفففففففتثمر بريدي  ينبغي
يمكن لكال الطرفين عندئذ وبتنظيمه البريدي.  ينالخاصفف أعمالهونموذج  عملياتهشففرح  معي نللمسففتثمر البريدي ال
بالبضفففائع  المتعلقةت االتدريبات واإلجراءمسفففألتي  لتناول سفففبلأفضفففل العند مناقشفففة  اتالنظر في هذه المعلوم

 اتعالق إلقامة بذل الجهود وينبغيلسفففففففالمة. ل األولوية حومنإلى البريد أو النقل الجوي  هاتجنب دخولل الخطرة
ً لأفضففل طريقة  وتوضففيح، معي نالطيران التي تنقل البريد للمسففتثمر البريدي ال اتمتينة مع شففرك على  لعمل معا

جميع أن يطبق أنه ينبغي  أال يغيب عن األذهان األهمية بمكانومن وخارجه.  المطارالسفففففففالمة في  نضفففففففما
األجهزة التي تحتوي على بطاريات ي نقل فين، بغض النظر عما إذا كانوا يرغبون معي نال البريديين المسففتثمرين

 دخوللمراقبففة  إجراءات، من نظففام االتفففاقيففة 003-19المففادة  ومبينففة في مقبولففةأخرى  موادالليثيوم أو أي 
 الحفاظ على سالمة البريد وأمنه. الخطرة في شبكاتهم البريدية بهدف البضائع
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 المصطث ئم يالجعئايف
 

ً  نه البلد العضوعي   حكومي أو غير حكومي كيانأي : معي نالمستثمر البريدي ال الخدمات البريدية  الستثمار رسميا
 .أراضيهالعالمي على  ياالتحاد البريد وثائقااللتزامات ذات الصلة النابعة من ب والوفاء

 
أو ينبغي  ،تعامل معها الخدمات البريديةتالتي أخرى وبعائث و التي تحتوي على مراسفففالت اإلرسفففاليات :البريد

ً  ،يهاتسليمها إل  قوانين االتحاد البريدي العالمي.ل وفقا
 

أو /و متفجرات الكشفففففف عن وجود بغيةغير اقتحامية أخرى بوسفففففائل أو فح  البريد بوسفففففائل تقنية  :التفتيش
 . العثور عليها

  



-17- 
 

 اإل ئالم
 

، ما مؤرخة، أو رقم إصدار وعند ذكر إحالةمستند. ال لتطبيق ما ورد في هذا أساسيةالمرجعية التالية  المستندات
فتكون وجد رقم اإلصفففففدار، يغير المؤرخة وحيث ال  وعند ذكر إحالةالطبعة المذكورة.  إال إلى تكون اإلحالةال 

 .تعديالت(أي )بما في ذلك  شار إليهأحدث إصدار من المستند المإلى  اإلحالة
 

 .النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو :الدولي الطيران المدنيتفاقية ال ١٨الملحق 
 

 .(٩٢٨٤)المستند  بطريق الجوالتعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي للنقل اآلمن للبضائع الخطرة 
 

 .لوائح البضائع الخطرة التحاد النقل الجوي الدولي
 

 اتحاد النقل الجوي الدولي. إلى معاييررابط 
 
 .تدابير أمنية عامة -األمن البريدي معايير ، S58 االتحاد البريدي العالميعيار م
 
الذي  ،أمن مكاتب التبادل والبريد الجوي الدولي -األمن البريدي معايير ، S59االتحاد البريدي العالمي عيار م
 .حدد المتطلبات الدنيا لتأمين العمليات المتعلقة بنقل البريد الدوليي
 

التففدخففل غير  أفعففالحمففايففة الطيران المففدني الففدولي من  -التفففاقيففة الطيران المففدني الففدولي: األمن ١٧الملحق 
 .المشروع

 
 الرابط التالي:  علىالتفاقية الطيران المدني الدولي  18إلى  1المالحق من يمكن االطالع على  -.١ ما ظم

www.icao.int/safety/airnavigation/NationalityMarks/annexes_booklet_en.pdf. 

 
 .مقيد(مستند  - 8973منظمة الطيران المدني الدولي، دليل أمن الطيران )المستند 

 
وحدة مبيعات المسففتندات إلى مباشففرة  8973المسففتند من نسففخ الحصففول على ينبغي تقديم طلبات  -.2 ما ظم

على الكيانات واألفراد  8973 المسفففتند يقتصفففر توزيع. و)sales@icao.int(منظمة الطيران المدني الدولي: دى ل
 .المصرح لهم

 

http://www.icao.int/safety/airnavigation/NationalityMarks/annexes_booklet_en.pdf
mailto:sales@icao.int

