UPU Security Assessment Tool

S58 and S59

تاريخ المراجعة_______________________ :
المعيار

القسم

المعيار 5.1.1 S58

عنوان القسم

القسم الفرعي

اسم المرفق____________________________________ :

المتطلب (الصيغة اللغوية)

تقييم المخاطر
والخطط األمنية
الخاصة
بالمرفق الحرج

5.1.1.1

يجب إجراء تقييم سنوي للمخاطر لتحديد كل مرفق حرج.
ويجب أن يراعي هذا التقييم األصول والعمليات البريدية في
المرفق المعني ،ومعدل الجريمة العام في المنطقة المعنية،
فضالً عن عوامل أخرى من شأنها أن تزيد من احتمال وقوع
أعمال إجرامية.

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

المراجع_____________________________:
السؤال

هل تُجرون تقييما ً سنويا ً للمخاطر لكل مرفق حرج (يُعد
مكتب التبادل مرفقا ً حرجاً ،ولكن قد يكون لديكم مرافق
حرجة أخرى)؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى تقديم تقريرين عن تقييمين
للمخاطر أجريتموهما في اآلونة األخيرة لننظر فيهما.

المعيار S58

 5.1.1تقييم المخاطر
والخطط األمنية
الخاصة
بالمرفق الحرج

5.1.1.2

يجب وضع خطة أمنية مفصلة مكتوبة ويجب تحيينها لكل
مرفق حرج .ويجب أن تتضمن الخطة األمنية تدابير الرقابة
التالية:
● معايير تصميم المرفق الحرج؛
● الحواجز المحيطة؛
● نوافذ المحيط وأبوابه وأي منافذ أخرى إليه؛
● اإلضاءة؛
● آليات اإلقفال ومراقبة المفاتيح؛
● تدابير مراقبة النفاذ.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

هل لديكم خطة أمنية مكتوبة خاصة بكل مرفق من المرافق
الحرجة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى تقديم نسخة من كل
خطة أمنية خاصة بكل مرفق حرج.

المعيار S58

 5.1.2معايير تصميم
المرفق الحرج

5.1.2.2

يجب وضع برنامج محدد إلجراء عمليات المعاينة واإلصالح
سنويا ً من أجل ضمان سالمة هياكل المرفق.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

هل تنفذون برنامجا ً إلجراء عمليات المعاينة واإلصالح
سنويا ً من أجل ضمان سالمة هياكل المرفق؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى تقديم نسخ من خطة البرنامج
الموثقة وآخر تقريرين من تقارير المعاينة.

المعيار S58

 5.1.2معايير تصميم
المرفق الحرج

5.1.2.2

يجب وضع برنامج محدد إلجراء عمليات المعاينة واإلصالح
سنويا ً من أجل ضمان سالمة هياكل المرفق.

قسم العمليات لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

هل قمتم بإصالحات بناء على تقرير المعاينة؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى تقديم نسخ من سجالت
اإلصالح آلخر تقريرين من تقارير المعاينة.

المعيار S58

 5.1.3الحواجز
المحيطة

5.1.3.2

قسم األمن لدى
يجب إجراء عمليات معاينة أسبوعية للحواجز المحيطة لضمان التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
سالمتها.
األولي

هل تجرون عمليات معاينة أسبوعية للحواجز المحيطة؟ إذا
كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى تقديم تقريري المعاينة الخاصين
باألسبوعين األخيرين؟

المعيار S58

 5.1.6آليات اإلقفال
ومراقبة المفاتيح

5.1.6.2

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

هل لديكم نظام لمراقبة المفاتيح؟ إذا كان األمر كذلك ،يُرجى
التوضيح.

مراقبة المفاتيح
يجب اعتماد نظام لمراقبة المفاتيح لضمان مساءلة حامليها
المساءلة المناسبة .وتقع إدارة نظام مراقبة المفاتيح على عاتق
وحدة األمن البريدي أو مدير المرفق البريدي المعني .ويجب
أن يتيح النظام المذكور تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بتوزيع
ّ
الموزعة من النفاذ إليها.
المفاتيح وحماية المفاتيح غير
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آليات اإلقفال
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القسم الفرعي

المتطلب (الصيغة اللغوية)

5.1.6.2

مراقبة المفاتيح
يجب اعتماد نظام لمراقبة المفاتيح لضمان مساءلة حامليها.
وتقع إدارة نظام مراقبة المفاتيح على عاتق وحدة األمن
البريدي أو مدير المرفق البريدي المعني .ويجب أن يتيح
النظام المذكور تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بتوزيع المفاتيح
ّ
الموزعة من النفاذ إليها من خالل
وحماية المفاتيح غير
االحتفاظ بمكان محكم اإلغالق لخزن المفاتيح.

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

السؤال

هل عين موظف بصفة واضحة لإلشراف على نظام مراقبة
المفاتيح؟ من هو؟

المعيار S58

 5.1.6آليات اإلقفال
ومراقبة المفاتيح

5.1.6.2

مراقبة المفاتيح
يجب اعتماد نظام لمراقبة المفاتيح لضمان مساءلة حامليها.
وتقع إدارة نظام مراقبة المفاتيح على عاتق وحدة األمن
البريدي أو مدير المرفق البريدي المعني .ويجب أن يتيح
النظام المذكور تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بتوزيع المفاتيح
ّ
الموزعة من النفاذ إليها من خالل
وحماية المفاتيح غير
االحتفاظ بمكان محكم اإلغالق لخزن المفاتيح.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

هل يتيح نظام مراقبة المفاتيح تسجيل وحفظ بيانات توزيع
المفاتيح؟ إذا كان األمر كذلك ،يُرجى تقديم قيد أو سجل
المفاتيح الموزعة (السجل).

المعيار S58

 5.1.6آليات اإلقفال
ومراقبة المفاتيح

5.1.6.2

مراقبة المفاتيح
يجب اعتماد نظام لمراقبة المفاتيح لضمان مساءلة حامليها.
وتقع إدارة نظام مراقبة المفاتيح على عاتق وحدة األمن
البريدي أو مدير المرفق البريدي المعني .ويجب أن يتيح
النظام المذكور تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بتوزيع المفاتيح
ّ
الموزعة من النفاذ إليها من خالل
وحماية المفاتيح غير
االحتفاظ بمكان محكم اإلغالق لخزن المفاتيح.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

هل يحتفظ بالمفاتيح غير الموزعة في مكان محكم اإلغالق
لخزن المفاتيح.
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القسم الفرعي

المعيار S58

 5.2.1تدابير مراقبة
النفاذ :تدابير
عامة

5.2.1.1

المعيار S58

 5.2.1تدابير مراقبة
النفاذ :تدابير
عامة

5.2.1.1

المتطلب (الصيغة اللغوية)

مستويات مراقبة النفاذ :يجب أن ت ُحول تدابير مراقبة النفاذ
دون نفاذ األشخاص غير المرخص لهم إلى البريد ومركبات
نقل البريد في المرافق الحرجة .ويجب تطبيق المستوى
المناسب من تدابير مراقبة النفاذ في كل مرفق حرج من أجل
حماية األصول البريدية وتأمينها.
مالحظة :قد تكون عملية مراقبة النفاذ عملية يدوية يُستعان
فيها بحراس أمن ثابتين يتواجدون عند نقاط الدخول/الخروج

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

السؤال

كيف تحول تدابير مراقبة النفاذ دون نفاذ األشخاص غير
المرخص لهم إلى البريد وإلى مركبات نقل البريد في
المرافق الحرجة؟

للتحقق من هوية كل من يدخل إلى المنطقة المؤ َّمنة من أفراد
أو مركبات .وقد تشمل تدابير مراقبة النفاذ كذلك ُنظماً
إلكترونية بسيطة أو معقدة إلجراء عمليات تفتيش والسماح
بالنفاذ إلى المناطق المؤ ّمنة .وبصرف النظر عن الجوانب
التكنولوجية لألسلوب المستعمل ،يجب أن يتمتع النظام بالقدرة
على فحص امتيازات نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي
الخدمات والبائعين والتمييز بين امتيازات كل واحد منهم في
جميع نقاط الدخول .وي َّ
ُجزأ نظام مراقبة النفاذ في المرفق
الحرج لضمان أال يسمح للموظفين والزوار ومقدمي الخدمات
والبائعين بالنفاذ إال إلى المناطق التي يوجد فيها المرفق الذي
يزاولون فيه وظائف وأنشطة العمل.

مستويات مراقبة النفاذ :يجب أن ت ُحول تدابير مراقبة النفاذ
دون نفاذ األشخاص غير المرخص لهم إلى البريد ومركبات
نقل البريد في المرافق الحرجة .ويجب تطبيق المستوى
المناسب من تدابير مراقبة النفاذ في كل مرفق حرج من أجل
حماية األصول البريدية وتأمينها .مالحظة :قد تكون عملية

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

مراقبة النفاذ عملية يدوية يُستعان فيها بحراس أمن ثابتين
يتواجدون عند نقاط الدخول /الخروج للتحقق من هوية كل من
يدخل إلى المنطقة المؤ ّمنة من أفراد أو مركبات .وقد تشمل
تدابير مراقبة النفاذ كذلك ُنظماً إلكترونية بسيطة أو معقدة
إلجراء عمليات تفتيش والسماح بالنفاذ إلى المناطق المؤ ّمنة.
وبصرف النظر عن الجوانب التكنولوجية لألسلوب
المستعمل ،يجب أن يتمتع النظام بالقدرة على فحص امتيازات
نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبائعين والتمييز
بين امتيازات كل واحد منهم في جميع نقاط الدخول .وي َّ
ُجزأ
نظام مراقبة النفاذ في المرفق الحرج لضمان أال يسمح
للموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبائعين بالنفاذ إال إلى
المناطق التي يوجد فيها المرفق الذي يزاولون فيه وظائف
وأنشطة العمل.
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هل ينفذ مستوى المراقبة المناسب في كل مرفق حرج
لحماية األصول البريدية وتأمينها؟ ما هو نوع نظام مراقبة
النفاذ المستعمل؟
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عنوان القسم

التقييم في
المتطلب (الصيغة اللغوية)
القسم الفرعي
الموقع أو
التقييم األولي
5.2.1.1
مستويات مراقبة النفاذ :يجب أن ت ُحول تدابير مراقبة النفاذ دون
قسم األمن لدى
التقييم في
نفاذ األشخاص غير المرخص لهم إلى البريد ومركبات نقل البريد الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
في المرافق الحرجة .ويجب تطبيق المستوى المناسب من تدابير األولي
مراقبة النفاذ في كل مرفق حرج من أجل حماية األصول البريدية
وتأمينها.
مالحظة :قد تكون عملية مراقبة النفاذ عملية يدوية يُستعان فيها
بحراس أمن ثابتين يتواجدون عند نقاط الدخول /الخروج للتحقق
من هوية كل من يدخل إلى المنطقة المؤ ّمنة من أفراد أو
مركبات .وقد تشمل تدابير مراقبة النفاذ كذلك ُنظماً إلكترونية
بسيطة أو معقدة إلجراء عمليات تفتيش والسماح بالنفاذ إلى
المناطق المؤ ّمنة .وبصرف النظر عن الجوانب التكنولوجية
لألسلوب المستعمل ،يجب أن يتمتع النظام بالقدرة على فحص
امتيازات نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبائعين
والتمييز بين امتيازات كل واحد منهم في جميع نقاط الدخول.
وي َّ
ُجزأ نظام مراقبة النفاذ في المرفق الحرج لضمان أال يسمح
للموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبائعين بالنفاذ إال إلى
المناطق التي يوجد فيها المرفق الذي يزاولون فيه وظائف
وأنشطة العمل.
قسم األمن لدى
المستثمر المعيَّن

 5.2.1تدابير مراقبة
النفاذ :تدابير
عامة

سؤال موجه إلى:

المعيار S58

 5.2.1نظم مراقبة نفاذ
الموظفين
والزوار
ومقدمي
الخدمات
والبائعين

5.2.2.1

يجب اعتماد عملية مراقبة نفاذ مناسبة للمناطق المؤمنة (لغير التقييم األولي
الزبائن) في جميع المرافق البريدية الحرجة( .قد يكون النظام
يدويا ً أو آليا ً .وتنطبق أقسام مختلفة من المعيار تبعا ً لنوع
النظام المستعمل .ويُرجى تحديد خصائص هذه الممارسة بناء
على ما إذا كان يطبق نوع معين أو آخر .ويُرجى استعمال
األقسام المتبقية لتحديد خصائص توافق النظام على أساس
نوعه).

المعيار S58

 5.2.2نظم مراقبة نفاذ
الموظفين
والزوار
ومقدمي
الخدمات
والبائعين

5.2.2.2

مراقبة النفاذ يدويا ً :منع األشخاص غير المرخص لهم من
النفاذ
أ ) نظام مراقبة النفاذ اليدوي
’ ‘٢يجب وجود حراس أمن يرتدون زيا ً رسميا ً أو موظف
استقبال أو أي موظف آخر عند نقاط الدخول/الخروج للتحقق
من امتيازات دخول كل شخص.
مالحظة  :۱يجب االنتباه عند حمل األشخاص لمتعلقات

المعيار S58

 5.2.2نظم مراقبة نفاذ
الموظفين
والزوار
ومقدمي
الخدمات
والبائعين

5.2.2.3

قسم األمن لدى
التقييم في
مراقبة النفاذ يدويا ً :التوثيق والتدريب
’ ‘٢يجب توثيق العملية اليدوية ضمن إجراءات تشغيلية موحدة؛ الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي
’ ‘٣يجب تقديم الدورات التدريبية والتعليمات إلى الموظفين
المعنيين بإدارة النظام واألفراد المرابطين في نقطة مراقبة
النفاذ الثابتة.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

السؤال

هل تتم تجزئة نظام مراقبة النفاذ في المرفق الحرج لضمان
أال يسمح للموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبائعين
بالنفاذ إال إلى المناطق التي يوجد فيها المرفق الذي يزاولون
فيه وظائف وأنشطة العمل؟

هل عملية مراقبة النفاذ إلى المناطق المؤمنة (لغير الزبائن)
في كل المرافق البريدية عملية آلية أم يدوية؟

إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاما ً يدويا ً
كيف تجري حماية نقاط الدخول والخروج لمنع األشخاص
غير المرخص لهم من النفاذ؟ كيف يُتحقق من امتيازات نفاذ
كل شخص داخل؟

شخصية ،مثل الحقائب ،ووضع قيود على دخولها ،فض ً
ال عن
اعتماد إجراءات لتفتيشها.
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إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاما ً يدويا ً
هل لديكم نظام موثق أو عملية موثقة لمراقبة النفاذ يدويا ً في
المرافق البريدية الحرجة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى
تقديم الوثائق.
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سؤال موجه إلى:

التقييم في
المتطلب (الصيغة اللغوية)
القسم الفرعي
الموقع أو
التقييم األولي
5.2.2.3
قسم األمن لدى
التقييم في
مراقبة النفاذ يدويا ً :التوثيق والتدريب
’ ‘٢يجب توثيق العملية اليدوية ضمن إجراءات تشغيلية موحدة؛ الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي
’ ‘٣يجب تقديم الدورات التدريبية والتعليمات إلى الموظفين
المعنيين بإدارة النظام واألفراد المرابطين في نقطة مراقبة
النفاذ الثابتة.

السؤال

إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاما ً يدويا ً:
هل تقدم الدورات التدريبية والتعليمات إلى الموظفين
المعنيين بإدارة النظام واألفراد المرابطين في نقطة مراقبة
النفاذ الثابتة؟

المعيار S58

 5.2.2نظم مراقبة نفاذ
الموظفين
والزوار
ومقدمي
الخدمات
والبائعين

5.2.2.4

مراقبة النفاذ يدويا ً :الزوار والبائعون
’ ‘٤يجب اعتماد نظام لتسجيل الزوار بهدف تسجيل البيانات
المتعلقة بنفاذ غير الموظفين إلى المناطق المؤ ّمنة في المرفق
الحرج.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاما ً يدويا ً:
هل تتم مرافقة زوار المرافق في كل األوقات؟ هل تتم
مرافقة مقدمي الخدمات والبائعين؟ في إطار أي شروط ال
تتم مرافقة البائعين ومقدمي الخدمات؟ (هل يسمح لمقدمي
الخدمة أو البائعين غير المرافقين مسبقا ً بالدخول و/أو هل
يجب عليهم الحصول على شارة للنفاذ؟)

المعيار S58

 5.2.2نظم مراقبة نفاذ
الموظفين
والزوار
ومقدمي
الخدمات
والبائعين

5.2.2.5

مراقبة النفاذ آليا ً :منع دخول األشخاص غير المرخص لهم
ب) نظام مراقبة النفاذ (اإللكتروني) اآللي.
يجب أن يصمم النظام لمنع دخول األشخاص غير المرخص
لهم عبر نقاط الدخول /الخروج ،وباستخدام نظام يسمح بالنفاذ
مرة واحدة فقط .ويجب أال يسمح هذا النظام بالنفاذ إال لحاملي
شارة النفاذ الذين يقومون بتفعيل النظام عند نقطة النفاذ.
ملاحظة  :٢يمكن أيضاً تنفيذ نظام يسمح بالنفاذ مرة واحدة

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

إذا كان نظام مراقبة النفاذ آليا ً:
كيف تتم حماية نقاط الدخول والخروج لمنع دخول
األشخاص غير المرخص لهم؟ هل يعين حراس أو موظفون
آخرون يقفون على بوابة دوارة أو وسائل ميكانيكية أخرى
مستخدمة؟هل النظام مصمم تصميما ً ال يسمح بالنفاذ إال مرة
واحدة لصاحب الشارة الذي فعّل النظام (أو بعبارة أخرى،
كيف يمنع النظام عمليات تسلل األشخاص غير المرخص
لهم خلف األشخاص المرخص لهم دون موافقتهم)؟

المعيار S58

 5.2.2نظم مراقبة نفاذ
الموظفين
والزوار
ومقدمي
الخدمات
والبائعين

5.2.2.6

عن طريق تعيين حارس أمن بزي رسمي أو غيره من
الموظفين في مركز ثابت ليتولى مراقبة المداخل /المخارج
عند نقطة النفاذ .وإذا تعذرت مراقبة نقطة الدخول /الخروج،
فينبغي حينئذ استخدام معدات مراقبة النفاذ المادية (بوابات
دوارة وبوابات وأبواب النفاذ) التي تُفعَّل بواسطة أجهزة قراءة
الشارات أو بالمفاتيح اإللكترونية.

قسم األمن لدى
التقييم في
نظام مراقبة النفاذ آليا ً :الزوار والبائعون
يجب تنفيذ نظام لتسجيل الزوار بهدف تسجيل البيانات المتعلقة الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
بنفاذ غير الموظفين إلى المناطق المؤمنة في المرفق الحرج .األولي

5

إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاما ً آليا ً:
هل اعتمد نظام لتسجيل الزوار بهدف تسجيل البيانات
المتعلقة بنفاذ غير الموظفين إلى المناطق المؤمنة في
المرفق الحرج؟

الجواب

S58 and S59

المعيار

القسم

عنوان القسم

المعيار S58

 5.2.2نظم مراقبة نفاذ
الموظفين
والزوار
ومقدمي
الخدمات
والبائعين

UPU Security Assessment Tool

سؤال موجه إلى:

التقييم في
المتطلب (الصيغة اللغوية)
القسم الفرعي
الموقع أو
التقييم األولي
5.2.2.6
قسم األمن لدى
التقييم في
نظام مراقبة النفاذ آليا ً :الزوار والبائعون
يجب تنفيذ نظام لتسجيل الزوار بهدف تسجيل البيانات المتعلقة الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
بنفاذ غير الموظفين إلى المناطق المؤمنة في المرفق الحرج .األولي

السؤال

إذا كان نظام مراقبة النفاذ نظاما ً آليا ً:
هل تتم مرافقة زوار المرافق في كل األوقات؟ هل يتم
مرافقة مقدمي الخدمات والبائعين؟ في إطار أي شروط ال
تتم مرافقة البائعين ومقدمي الخدمات؟ (هل يسمح لمقدمي
الخدمة أو البائعين غير المرافقين مسبقا ً بالدخول و/أو هل
يجب عليهم الحصول على شارة للنفاذ؟)
هل يتم إصدار أجهزة إلكترونية للدخول لفائدة الزوار؟
(مالحظة :تقتضي القاعدة بعدم إصدار أجهزة من هذا القبيل
للزوار)

المعيار S58

 5.2.3نظم مراقبة نفاذ
المركبات

5.2.3.3

يجب استخدام نظام يدوي أو آلي لمراقبة النفاذ لضمان عدم
دخول المركبات غير المرخص لها إلى منطقة العمليات
الخارجية المؤ ّمنة.

التقييم األولي

قسم األمن لدى
المستثمر المعيَّن

هل يستخدم نظام يدوي أو آلي لمراقبة النفاذ للتأكد من عدم
نفاذ المركبات غير المرخص لها إلى منطقة العمليات
الخارجية المؤ ّمنة؟ إذا كان النظام المستخدم نظاما ً يدوياً،
فيُرجى االستعداد لتزويدنا بالوثائق الخاصة بهذا النظام.

المعيار S58

 5.2.3نظم مراقبة نفاذ
المركبات

5.2.3.3

يجب استخدام نظام يدوي أو آلي لمراقبة النفاذ لضمان عدم
دخول المركبات غير المرخص لها إلى منطقة العمليات
الخارجية المؤ ّمنة.

التقييم األولي

قسم األمن لدى
المستثمر المعيَّن

كيف يُراقب نفاذ المركبات لضمان عدم دخول المركبات
غير المرخص لها إلى منطقة العمليات الخارجية المؤ ّمنة؟

المعيار S58

 5.2.4نظم تعريف
الهوية

5.2.4.3

قسم األمن لدى
التقييم في
يجب أن تتولى وحدة األمن البريدي أو غيرها من المديرين
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
البريديين مسؤولية مراقبة شارات تعريف هوية الموظفين
والزوار والمتعاقدين وإصدارها وإلغائها .ويجب اعتماد عملية األولي
ترمي إلى اإلبالغ عن المعلومات الخاصة بالموظفين.

إذا كان النظام المستخدم نظاما ً يدوياً ،فيُرجى االستعداد
لتزويدنا بالوثائق الخاصة بهذا النظام اليدوي.
إذا كان النظام المستخدم نظاما ً آلياً ،فيُرجى تقديم عرض
توضيحي.

المعيار S58

6.1

أمن الموظفين
وتدريبهم:
عموميات

6.1.1

عموميات
يؤدي الموظفون دوراً مهما ً في العمليات البريدية؛ لذا من
األساسي بالنسبة إلى المستثمرين السعي إلى الحد من أي
مخاطر أمنية محتملة ناجمة عن تعيين موظفين أو مقدمي
خدمات جدد ،فضالً عن تلك الناجمة عن إعادة توزيع العاملين
على وظائف جديدة ذات متطلبات مختلفة فيما يتعلق بالفحص
أو التدريب .ولذا يجب صون أمن الموظفين وتدريبهم بغية
الحد والتقليل من المخاطر األمنية التي يمكن أن تتعرض لها
الشركة وزبائنها وموظفوها.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

6

ما هي العملية المتبعة لمراقبة شارات تعريف هوية
الموظفين والزوار والمتعاقدين وإصدارها وإلغائها؟ من
المسؤول عن هذه العملية؟

يمكن أيضا ً طرح هذا السؤال على قسم الموارد البشرية لدى
المستثمر المعيَّن.
هل تنظم دورات تدريبية للموظفين ال ُجدد أو الموظفين الذين
نقلوا إلى وظائف جديدة في إطار السعي إلى الحد من
المخاطر األمنية التي يمكن أن تتعرض لها الشركة وزبائنها
وموظفوها؟

الجواب

S58 and S59

المعيار

القسم

عنوان القسم

UPU Security Assessment Tool

القسم الفرعي

المتطلب (الصيغة اللغوية)

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

السؤال

يمكن أيضا ً طرح هذا السؤال على قسم الموارد البشرية لدى
المستثمر المعيَّن.
هل يخضع جميع الموظفين الدائمين للتحقق من سوابقهم
وفقا ً للتشريعات الوطنية؟
كم من مرة تُكرر هذه التحريات أو تُحيّن؟

المعيار S58

6.2

أمن الموظفين
وإجراءات
التوظيف

6.2.1

ويجب التحقق من سوابق جميع الموظفين المعينين (السجل
الجنائي أو تحقيقات الشرطة) وفقا ً للتشريعات الوطنية.

المعيار S58

6.2

أمن الموظفين
وإجراءات
التوظيف

6.2.1

قسم الموارد
التقييم في
توظيف العاملين
يجب توثيق سياسة اختيار وتوظيف كل الموظفين العاملين في الموقع والتقييم البشرية لدى
المستثمر المعيَّن
األولي
مرافق المستثمر المعيَّن أو أولئك الذين يعالجون البريد في
مواقع خارجية.

هل لديكم سياسة موثقة الختيار وتوظيف كل الموظفين في
مرافق المستثمر المعيَّن أو أولئك الذين يعالجون البريد في
مواقع خارجية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى تزويدنا بنسخة من سياسة
التوظيف بغرض االطالع عليها.

المعيار S58

6.2

أمن الموظفين
وإجراءات
التوظيف

6.2.1

يجب أن تكون سياسة التوظيف متسقة مع التشريعات الوطنية
لضمان أهلية الموظفين والمتعاقدين المحتملين والحاليين للقيام
بواجباتهم البريدية باعتبارهم أشخاصا ً ذوي نزاهة.

قسم الموارد
التقييم في
الموقع والتقييم البشرية لدى
المستثمر المعيَّن
األولي

هل سياستكم المتعلقة باختيار وتوظيف الموظفين متسقة مع
التشريعات الوطنية لضمان أن األشخاص الذين يقومون
بالمهام البريدية مناسبون فعالً للوظيفة؟

المعيار S58

6.2

أمن الموظفين
وإجراءات
التوظيف

6.2.1

قسم الموارد
يجب أن تشمل عملية التوظيف إجراء مقابالت وتدقيق البيانات التقييم في
الموقع والتقييم البشرية لدى
قبل التوظيف وغيرهما من تدابير التدقيق ذات الصلة
المستثمر المعيَّن
األولي
بالوظائف أو المهام المعنية.

كيف يقيم الموظفون المترشحون قبل توظيفهم؟ وقبل إجراء
مقابالت معهم؟ والتحقق من البيانات قبل التوظيف؟ وغيرها
من تدابير التحقق؟

قسم الموارد
البشرية لدى
المستثمر المعيَّن

المعيار S58

6.2

أمن الموظفين
وإجراءات
التوظيف

6.2.2

يجب توثيق عملية إنهاء عقود الموظفين والمتعاقدين

التقييم األولي

المعيار S58

6.2

أمن الموظفين
وإجراءات
التوظيف

6.2.2

يجب أن تضمن عملية إنهاء العقود إعادة الوثائق الخاصة
بتعريف الهوية وأجهزة مراقبة النفاذ والمفاتيح واألزياء
الرسمية وأية معلومات حساسة أخرى في الوقت المناسب.

قسم الموارد
التقييم في
الموقع والتقييم البشرية لدى
المستثمر المعيَّن
األولي

هل تضمن عملية إنهاء العقود إعادة الوثائق الخاصة
بتعريف الهوية وأجهزة مراقبة النفاذ والمفاتيح واألزياء
الرسمية وأية معلومات حساسة أخرى في الوقت المناسب؟

المعيار S58

6.2

أمن الموظفين
وإجراءات
التوظيف

6.2.2

يجب العمل بنظام تسجيل يمنع إعادة توظيف الموظفين أو
المتعاقدين الذين أُنهيت عقودهم بسبب سوء السلوك.

قسم الموارد
التقييم في
الموقع والتقييم البشرية لدى
المستثمر المعيَّن
األولي

هل لديكم نظام تسجيل يمنع إعادة توظيف الموظفين أو
المتعاقدين الذين أُنهيت عقودهم بسبب سوء السلوك؟

المعيار S58

6.2

أمن الموظفين
وإجراءات
التوظيف

6.2.3

يجب اعتماد عملية لإلبالغ عن أداء الموظفين وسوء سلوكهم.

قسم الموارد
التقييم في
الموقع والتقييم البشرية لدى
المستثمر المعيَّن
األولي

يمكن أيضا ً طرح هذا السؤال على قسم األمن لدى المستثمر
المعيَّن.
ما هي العملية المتبعة لإلبالغ عن أداء الموظفين وسوء
سلوكهم.

المعيار S58

6.3

المتطلبات
األمنية الخاصة
بالمتعاقد

6.3.1

امتثال المتعاقد
يجب على المتعاقدين الذين يستعان بهم في معالجة/نقل البريد
أو االضطالع بوظائف حساسة أخرى أن يطبقوا تدابير أمنية
خاصة بالموظفين مماثلة لتلك التي يطبقها المستثمرون
المعيَّنون على النحو المحدد في القسم .6-2

التقييم األولي

قسم العمليات لدى
المستثمر المعيَّن

7

هل تتبعون عملية موثقة إلنهاء العقود؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى االستعداد لتقاسم المستندات
ذات الصلة.

هل يقوم المتعاقدون بعمليات معالجة/نقل البريد أو
يضطلعون بوظائف حساسة أخرى لفائدة المستثمر المعيَّن؟
مالحظة :إذا كانت اإلجابة بنعم ،إذن ينطبق القسم .6-2
وإذا كانت اإلجابة بال ،فيُرجى االنتقال إلى القسم .6-4

الجواب

S58 and S59

المعيار

القسم

عنوان القسم

UPU Security Assessment Tool

القسم الفرعي

المتطلب (الصيغة اللغوية)

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم العمليات لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

السؤال

المعيار S58

6.3

المتطلبات
األمنية الخاصة
بالمتعاقد

6.3.2

أمن المتعاقد
يجب أن يبلغ المتعاقد المستثمر المعيَّن بأي نتائج أو قرارات
تخص الموظفين ويمكن أن تشكل مصدر خطر على أمن
العمليات.

المعيار S58

6.4

تدابير التوعية
والتدريب

6.4.1

يجب توثيق برامج التدريب والتوعية األمنية وتنفيذها لصالح
الموظفين والمتعاقدين كافة.

المعيار S58

7.1

متطلبات أمن
النقل الخاصة
بالمستثمرين
المعينين
والمتعاقدين
البريديين

7.1.1

قسم األمن لدى
التقييم في
توثيق المتطلبات األمنية لنقل البريد
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
يجب أن يوثّق المستثمر المعين والمتعاقدون المرخص لهم
العمليات واإلجراءات المتعلقة بتأمين البريد المنقول عبر جميع األولي
وسائل النقل (جوا ً أو برا ً أو بحراً أو بالسكك الحديدية) .ويجب
على المستثمر المعيَّن أن يمتثل لجميع التشريعات الوطنية
السارية فيما يخص معايير النقل.

المعيار S58

7.1

متطلبات أمن
النقل الخاصة
بالمستثمرين
المعينين
والمتعاقدين
البريديين

7.1.2

تقييد النفاذ إلى البريد
يجب أن يقتصر النفاذ إلى البريد على موظفي البريد أو
المتعاقدين المسؤولين عن معالجة البريد حسب االقتضاء.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

كيف يقتصر النفاذ إلى البريد على موظفي البريد أو
المتعاقدين المسؤولين عن معالجة البريد؟

المعيار S58

7.1

متطلبات أمن
النقل الخاصة
بالمستثمرين
المعينين
والمتعاقدين
البريديين

7.1.5

المساءلة عن مفاتيح مركبات نقل البريد
يجب تأمين مقصورات جميع مركبات النقل ومفاتيح تشغيلها
لمنع النفاذ إليها دون ترخيص.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

كيف يجري تأمين مقصورات جميع مركبات النقل ومفاتيح
تشغيلها لمنع النفاذ إليها دون ترخيص؟ هل تتبعون عملية
للمساءلة عن المفاتيح؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فكيف
وضعت عملية المساءلة هذه ومن المسؤول عنها؟

المعيار S58

7.1

متطلبات أمن
النقل الخاصة
بالمستثمرين
المعينين
والمتعاقدين
البريديين

7.1.6

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

ينطبق هذا السؤال إذا كان المستثمر يستعين بمتعاقدين.
هل يبلغ المتعاقدون المستثمر المعيَّن بأي نتائج أو قرارات
تخص الموظفين ويمكن أن تشكل مصدر خطر على أمن
العمليات؟
هل لديكم برنامج للتوعية األمنية؟ هل هو برنامج موثّق
ويطبّق على كل الموظفين والمتعاقدين؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيرجى االستعداد لتزويدنا
بالمستندات للنظر فيها
هل تتبعون عملية موثّقة لتأمين البريد المنقول عبر جميع
وسائل النقل (جواً وبراً وبحرا ً وعبر السكك الحديدية)؟ هل
تنطبق أيضا ً على المتعاقدين؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيرجى االستعداد لتزويدنا
بالمستندات للنظر فيها.
هل يمتثل المستثمر المعيَّن لكل التشريعات الوطنية السارية
فيما يخص معايير النقل؟

يجب اعتماد عملية للمساءلة عن المفاتيح.

تقييم مخاطر المسارات
يجب تقييم ما تنطوي عليه المسارات والجداول الزمنية
والمحطات المقررة من مخاطر ،وعند اللزوم يجب اتخاذ
تدابير أمنية إضافية للحد من هذه المخاطر.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي
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هل يتم تقييم ما تنطوي عليه المسارات والجداول الزمنية
والمحطات المقررة من مخاطر؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما
هي التدابير األمنية اإلضافية المتخذة للحد من هذه
المخاطر؟

الجواب

UPU Security Assessment Tool

S58 and S59

سؤال موجه إلى:

المعيار

القسم

المعيار S58

8.1

برنامج التحقق
من االمتثال
والمراقابة

المعيار S58

8.1

برنامج التحقق
من االمتثال
والمراقبة

8.1.2

المعيار S58

8.1

برنامج التحقق
من االمتثال
والرقابة

8.1.3

محتوى عملية التحقق من االمتثال
يجب أن يشمل برنامج التحقق من االمتثال برنامج األمن
البريدي كله لضمان تلبية المتطلبات األمنية .ويجب أن
يصرف برنامج التحقق من االمتثال تركيزه إلى جملة أمور
منها ما يلي ،دون أن يقتصر عليه:
 أمن المرفق؛ أمن الموظفين؛ -أمن وسائل النقل.

المعيار S58

8.1

برنامج التحقق
من االمتثال
والمراقبة

8.1.4

الطابع الموضوعي لعملية التحقق من االمتثال
يجب أن يتأكد المستثمر المعيَّن من أن برنامج التحقق من
االمتثال مستقل تماما ً عن األشخاص المسؤولين عن استيفاء
المتطلبات األمنية.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

المعيار S58

8.1

برنامج التحقق
من االمتثال
والمراقبة

8.1.5

نتائج التحقق من االمتثال
يجب اعتماد سجالت تتضمن كالً من بيانات عمليات التحقق
من االمتثال والتوصيات.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

المعيار S58

9.1

وحدة األمن
البريدي المعنية
بالوقاية وإدارة
التحقيقات

9.1.1

السؤال

عنوان القسم

التقييم في
المتطلب (الصيغة اللغوية)
القسم الفرعي
الموقع أو
التقييم األولي
8.1.1
قسم األمن لدى
التقييم في
عمليات التحقق من االمتثال السنوية
يجب أن يجري موظفون مستقلون عن الفريق اإلداري للمرفق الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي
الحرج كل سنة عملية تحقق من االمتثال.

الموظفون المعنيون بالتحقق من االمتثال
يجب أن تُخول لألشخاص الذين يقومون بعملية التحقق من
االمتثال السلطة الالزمة للحصول على المعلومات ذات الصلة
وتنفيذ أية إجراءات تصحيحية.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

كيف تُخول لألشخاص الذين يقومون بعملية التحقق من
االمتثال السلطة الالزمة للحصول على المعلومات ذات
الصلة وتنفيذ أية إجراءات تصحيحية؟

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

هل يشمل برنامج التحقق من االمتثال برنامج أمن البريد
بأكمله لضمان استيفاء المتطلبات األمنية؟ هل تتناول
عمليات التحقق أمن المرافق وأمن الموظفين وأمن وسائل
النقل؟

كيف تتأكدون من أن برنامج التحقق من االمتثال مستقل
تماما ً عن األشخاص المسؤولين عن استيفاء المتطلبات
األمنية؟

كيف يُرفع التقرير عن عمليات التحقق من االمتثال إلى
اإلدارة التنفيذية للمستثمر المعيَّن؟

هل يُجري موظفون مستقلون عن الفريق اإلداري للمرفق
الحرج كل سنة عملية تحقق من امتثال برنامج أمن البريد؟
من يقوم بإجراء عملية التحقق؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيرجى االستعداد لتزويدنا بآخر
تقرير بهذا الشأن.

ويجب رفع تقرير عن نتائج عمليات التحقق من االمتثال إلى
اإلدارة التنفيذية للمستثمر المعيَّن .ويجب رصد إجراءات
المتابعة وتوثيقها.
برنامج األمن البريدي الموثق
يجب أن يطبق المستثمر المعيَّن برنامج أمن بريدي موثقا ً
يشمل مجالَ ْي الوقاية والتحقيق لحماية البريد والموظفين
والشركاء والزبائن واألصول البريدية .ويجب إطالع جميع
الموظفين عليه.
مث ً
ال :المعدات والمركبات واألزياء الرسمية وتكنولوجيا
المعلومات وما إلى ذلك.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي
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هل يطبق المستثمر المعيَّن برنامج أمن بريدي موثقا ً يشمل
مجال ْي الوقاية والتحقيق لحماية البريد والموظفين والشركاء
والزبائن واألصول البريدية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيرجى االستعداد لتزويدنا
بالمستندات للنظر فيها.

الجواب

S58 and S59

المعيار

القسم

عنوان القسم

UPU Security Assessment Tool

القسم الفرعي

المتطلب (الصيغة اللغوية)

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

المعيار S58

9.1

وحدة األمن
البريدي المعنية
بالوقاية وإدارة
التحقيقات

9.1.2

موظفو وحدة األمن البريد
يجب أن يكون لدى المستثمر المعيَّن وحدة مكرسة لألمن
البريدي أو موظفون مكرسون لتنفيذ تدابير السالمة واألمن.
ويجب أن يتناسب عدد الموظفين المكرسين لهذه الوظائف مع
حجم المستثمر المعيَّن وعملياته.

المعيار S58

9.1

وحدة األمن
البريدي المعنية
بالوقاية وإدارة
التحقيقات

9.1.3

يجب أن تنفذ وحدة األمن البريدي المكرسة أو الموظفون
األمنيون المكرسون عمليات استعراض دورية تشمل أمن
المرافق والعمليات.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

المعيار S58

9.2

استعادة القدرة
على العمل بعد
الكوارث
والتأهب لحاالت
الطوارئ
والتخطيط
الستمرارية
األعمال

9.2.1

الخطة الموثقة إلدارة األزمات
يجب أن يوثق المستثمر المعيَّن خطة إلدارة األزمات ويبلغ
الموظفين المعنيين بها بهدف ضمان أمن البريد والموظفين
والزبائن واألصول البريدية في حال وقوع كوارث من صنع
اإلنسان أو كوارث طبيعية قد تؤثر على تدفق البريد أو على
العمليات البريدية.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

المعيار S58

9.2

استعادة القدرة
على العمل بعد
الكوارث
والتأهب لحاالت
الطوارئ
والتخطيط
الستمرارية
األعمال

9.2.2

قسم األمن لدى
التقييم في
خطة موثقة الستمرارية األعمال
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
يجب أن يوثّق المستثمر المعيَّن خطة الستمرارية األعمال
ويبلغ الموظفين المعنيين بها بهدف تقليص فترة انقطاع الخدمة األولي
البريدية إلى الحد األدنى في حال وقوع حادث خطير قد يؤثر
على العمليات البريدية الداخلية أو الدولية.

المعيار S59

5.1

االحتفاظ بالبريد
الجوي الدولي

5.1.1

قسم األمن لدى
التقييم في
مراقبة االحتفاظ بالبريد الجوي الدولي
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
يجب أن يضع المستثمر المعيَّن (أو ممثله) البريد الدولي
المزمع نقله جواً تحت حراسته المباشرة وتحت مراقبته ،وذلك األولي
من لحظة قبوله حتى لحظة تسليمه للناقل /الوكيل /الممثل .وإذا
ما اتفق مستثمر معين ما مع متعاقد أو كيان ما على قبول
البريد الجوي الدولي نيابة عنه ،فإنه يظل مسؤوالً عن قبول
البريد ومعالجته .وهكذا ،يجب أن تتوفر لدى المستثمر المعيَّن
عمليات تضمن استيفاء المتعاقد أو الكيان لهذه المعايير.

السؤال

هل لدى المستثمر المعيَّن وحدة مكرسة لألمن البريدي أو
موظفون مكرسون لتنفيذ تدابير السالمة واألمن؟ كم هو
عدد موظفي وحدة األمن البريدي أوعدد المسؤولين عن
القيام بعمليات األمن والسالمة؟ هل لديكم ما يكفي من
الموظفين للقيام بالوظائف األمنية؟ إذا كانت اإلجابة بال ،فما
هي األمور التي لم تنجز نتيجة عدم وجود ما يكفي من
الموظفين؟
هل تنفذ وحدة األمن البريدي المكرسة أو الموظفون
األمنيون المكرسون عمليات استعراض دورية تشمل أمن
المرافق والعمليات؟
يُرجى االستعداد لتقديم مستندات خاصة بعمليات
االستعراض هذه.
هل يوثق المستثمر المعيَّن خطة إلدارة األزمات ويبلغ
الموظفين المناسبين بها بهدف ضمان أمن البريد والموظفين
والزبائن واألصول البريدية في حال وقوع كوارث من
صنع اإلنسان أو كوارث طبيعية قد تؤثر على تدفق البريد
أو على العمليات البريدية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى االستعداد لتقديم نسخة من
هذه الخطة.
هل يوثّق المستثمر المعيَّن خطة الستمرارية األعمال ويبلغ
الموظفين المعنيين بها بهدف تقليص فترة انقطاع الخدمة
البريدية إلى الحد األدنى في حال وقوع حادث خطير قد
يؤثر على العمليات البريدية الداخلية أو الدولية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى االستعداد لتقديم نسخة من
الخطة.
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يُرجى وصف إجراءات االحتفاظ بالبريد الدولي المزمع نقله
جواً؟ هل يتبع المتعاقدون أيضا ً هذه اإلجراءات؟

الجواب

S58 and S59

عنوان القسم

المعيار

القسم

المعيار S59

5.2

البعائث المعفاة
من التفتيش

المعيار S59

5.3

البعائث الواجب
تفتيشها

UPU Security Assessment Tool

القسم الفرعي

المتطلب (الصيغة اللغوية)

5.2.1

تعريف البعائث المعفاة من التفتيش
عند إرسال بعائث البريد الدولي التي ال يتجاوز وزنها ٥٠٠
غرام ،يجوز للمستثمر المعيَّن القيام بذلك دون إجراء تفتيش
إضافي إذا كان ملتزما ً بالتدابير األمنية الواردة في معيار
االتحاد البريدي العالمي .S58
مالحظة :قد تنص أنظمة دولية و/أو وطنية أخرى على عتبات
إعفاء مختلفة .وينبغي أن تتفق أي إعفاءات مطبقة مع
التشريعات أو األنظمة الوطنية ذات الصلة .ويجوز للبلدان

5.3.2

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

السؤال

إذا كانت البعائث البريدية معفاة من التفتيش فهل اتُفق على
ذلك مع السلطات الوطنية؟
بسبب اعتبارات أمنية وذات صلة بالسرية ،قد ال يكون
مناسبا ً سرد قائمة البعائث المعفاة من التفتيش في هذا
التقرير.
كيف تفصل البعائث المعفاة من التفتيش عن البعائث
الخاضعة للتفتيش؟

األعضاء في االتحاد البريدي العالمي أن تتفق على السماح
بإعفاء البعائث من التفتيش أو باستخدام تدابير أمنية بديلة
بسبب الطبيعة الخاصة لبعض أنواع البريد ،بيد أنه ينبغي أن
تُحدد هذه اإلعفاءات في البرنامج الوطني ألمن الطيران
المدني للبلدان األعضاء في االتحاد تحديد ًا واضحاً.
قسم األمن لدى
التقييم في
تفتيش البعائث البريدية
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
يجب أن يفتش المستثمر المعيَّن أو ممثله البعائث البريدية
باستخدام أحد األساليب التالية على األقل ،وذلك وفقا ً لمتطلبات األولي
برنامج أمن الطيران المدني الوطني .ويجب أن يراعي برنامج
أمن الطيران المدني الوطني على أقل تقدير القواعد القياسية
والممارسات الموصى بها المنصوص عليها في الملحق ۱٧
من اتفاقية الطيران المدني الدولي لمنظمة الطيران المدني
الدولي وفي المواد اإلرشادية الواردة في دليل أمن الطيران
(المستند  )٨۹٧٣الصادر عن المنظمة نفسها.
 كالب الكشف عن المتفجرات ()EDD؛ نظام الكشف عن المتفجرات ()EDS؛ الكشف عن آثار المتفجرات وأبخرتها ()ETVD؛ التفتيش اليدوي؛ الكشف عن المعادن؛ -معدات األشعة السينية أو نُظم أخرى قائمة على الموجات.
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ما هي المعايير المطبقة لتفتيش البريد؟
الملحق  ۱٧من اتفاقية الطيران المدني الدولي لمنظمة
الطيران المدني الدولي ودليل أمن الطيران (المستند
)٨۹٧٣؟
بسبب اعتبارات أمنية وذات صلة بالسرية ،قد ال يكون
مناسبا ً سرد قائمة البعائث المعفاة من التفتيش في هذا
التقرير.

الجواب

S58 and S59

عنوان القسم

المعيار

القسم

المعيار S59

5.4

البعائث الشديدة
الخطورة

المعيار S59

5.4

البعائث الشديدة
الخطورة

UPU Security Assessment Tool

القسم الفرعي

المتطلب (الصيغة اللغوية)

5.4.1

تعريف البعائث البريدية الشديدة الخطورة
يقصد بالبعائث الشديدة الخطورة كل البعائث البريدية التي
تتطلب اتخاذ تدابير أمنية إضافية غير اإلجراءات األساسية.
ويمكن اعتبار البعائث البريدية شديدة الخطورة في الحاالت
التالية:
 إذا كانت تنطوي على عيوب تثير الشبهات ،مثل وجودعالمات عبث واضحة؛
 إذا كانت اإلجراءات األمنية األساسية ،بالنظر إلى طبيعتها،من غير المرجح أن تتيح لوحدها الكشف عن المواد المحظورة
على النحو المنصوص عليه في معايير األمن البريدي لالتحاد؛
 إذا وردت معلومات استخباراتية محددة أو معلومات عنتهديدات محتملة بشأن هذه البعائث؛
 إذا وجدت مسوغات للشك في أن هذه البعائث تمثل تهديداًتقييم للمخاطر
أو أنها تحتوي على أشياء خطيرة استنادا ً إلى ٍ
أجرته سلطة أمن الطيران المختصة أو شركات النقل الجوي
أو غيرها من الجهات الفاعلة في سلسلة اإلمدادات.

5.4.2

تفتيش البعائث البريدية الشديدة الخطورة
يجب أن يفتش المستثمر المعيَّن أو ممثله البعائث الشديدة
الخطورة عن طريق النظر في البعيثة أو الوعاء من زاويتين
واالمتثال للتشريعات الوطنية أو استخدام تركيبة من أسلوبين
أو أكثر من أساليب التفتيش المشار إليها فيما يلي:
 التفتيش اليدوي؛ معدات األشعة السينية؛ كالب الكشف عن المتفجرات؛ -الكشف عن آثار المتفجرات.

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

السؤال

ما هو تعريفكم لبعيثة بريدية شديدة الخطورة؟ هل هذا
التعريف موثق؟
يُرجى االستعداد لتقديم مستندات بهذا الشأن.

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي
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ما هي األساليب المستعملة لتفتيش البعائث الشديدة الخطورة
(البعائث أو األوعية)؟
بسبب اعتبارات أمنية وذات صلة بالسرية ،قد ال يكون
مناسبا ً سرد قائمة اساليب التفتيش في هذا التقرير.

الجواب

UPU Security Assessment Tool

S58 and S59

المعيار

القسم

عنوان القسم

القسم الفرعي

المتطلب (الصيغة اللغوية)

المعيار S59

5.5

إجراءات تفتيش
األوعية
واألكياس
البريدية

5.5.1

تفتيش األوعية/األكياس البريدية
يستعمل المستثمر المعيَّن أو ممثله ،عندما تسمح لهما بذلك
السلطات الوطنية ،التكنولوجيا المشار إليها أدناه لتفتيش
البعائث الواردة بالفعل في األوعية/األكياس :
تكنولوجيا التفتيش باألشعة السينية هي األكثر مالءمة لتفتيش
بعيثة أو وعاء معين:
’ ‘۱يفتش المستثمر المعيَّن باألشعة السينية وعاء واحداً في
المرة الواحدة للبحث عن أدلة على متفجرات ومواد حارقة
غير مرخص بها وغيرها من المواد المدمرة؛
’ ‘٢يجب تفتيش األوعية البريدية التي تحتوي على بضائع
كثيفة ال تسمح بتفتيش دقيق باألشعة السينية مرتين على
التوالي مع تدويره بدورة تبلغ  ۹٠درجة أفقيا ً في كال
االتجاهين قبل تفتيشها مرة ثانية؛
’ ‘٣إذا كانت صورة األشعة السينية غير واضحة أو مخفية
أو مبهمة أو تنطوي على عيوب يصعب تحديد طبيعتها ،فيجب
على المستثمر المعيَّن أن يزيل البعائث البريدية من الوعاء
ويعيد تفتيشها واحدة تلوى األخرى بغية الحصول على صورة
واضحة.
و/أو
 كالب الكشف عن المتفجرات ()EDD؛و/أو
 -نظام الكشف عن المتفجرات (.)EDS

المعيار S59

5.6

التصرف في
حاالت اإلنذار
عند العثور على
بعائث مشتبه فيها

5.6.1

قسم األمن لدى
التقييم في
إزالة البعائث البريدية المشتبه فيها
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
إذا عثر المستثمر المعيَّن أو ممثله المكلف بتفتيش البعائث على األولي
بعيثة يتعذر إزالتها (اإلنذار) خالل عملية التفتيش األولي،
فيجب عندم تسليم البعيثة للناقل حتى يتم اإلقرار بأنها "آمنة
لنقلها جوا ً":
وينبغي معالجة البعيثة باعتبارها بعيثة شديدة الخطورة وفقا ً
للقسم  ٤-٥من هذه المعايير.

يُرجى وصف اإلجراء المتبع عندما ال تجتاز بعيثة التفتيش
األولي.
• ما هي اإلجراءات المتبعة لتحديد ما إذا كانت البعيثة التي
ال تجتاز التفتيش األولي آمنة لنقلها جواً؟
(مقارنة اإلجابات بالمعيار)

المعيار S59

5.7

إجراءات
اإلخطار

5.7.1

قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

ما هي اإلجراءات المتبعة في حال ما إذا لم يمكن اتخاذ
قرار بشأن بعيثة بريدية مشبوهة أو وعاء مشبوه؟
ما هي اإلجراءات المتبعة لعزل البعائث البريدية أو األوعية
المشبوهة ومعالجتها؟

عزل البعائث البريدية التي لم تجتز التفتيش األولي
إذا تعذّر على المستثمر المعيَّن أو ممثله المكلف بتفتيش
البعائث رفع حالة اإلنذار فيما يتعلق ببعيثة ما بعد اتباع
الخطوات المبينة آنفاً ،وهما على علم تام بمتطلبات البرنامج
الوطني ألمن الطيران المدني ،فيجب عدم تسليمها للناقل أو
تحميلها أو نقلها على متن الطائرة .ويجب عزل البعيثة في
مكان آمن ومراقبتها وحراستها ماديا ً لمنع األشخاص غير
المرخص لهم من النفاذ إليها.

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي
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السؤال

يُرجى إعطاء وصف مفصل لعملية تفتيش البعائث
الموجودة في األوعية أو األكياس البريدية .ما هي
التكنولوجيا المستعملة؟
بسبب اعتبارات أمنية وذات صلة بالسرية ،قد ال يكون
مناسبا ً سرد قائمة التكنولوجيا المستخدمة في هذا التقرير.

الجواب

S58 and S59

عنوان القسم

المعيار

القسم

المعيار S59

5.7

إجراءات
اإلخطار

المعيار S59

6.1

التدابير المتعلقة
بالبريد المقبول
نقله على متن
الطائرات
التجارية

UPU Security Assessment Tool

سؤال موجه إلى:

التقييم في
الموقع أو
التقييم األولي
قسم األمن لدى
التقييم في
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
األولي

القسم الفرعي

المتطلب (الصيغة اللغوية)

5.7.2

اإلخطار بالبعائث البريدية التي لم تجتز التفتيش األولي
يجب أن يقوم المستثمر المعيَّن أو ممثله بما يلي:
 االتصال فوراً بالمنسق األمني األرضي و/أو السلطاتالحكومية المضيفة و/أو الشرطة و/أو إدارة المطافئ و/أو فرقة
إبطال مفعول القنابل وفقا ً للمتطلبات المحلية؛
 إبالغ الكيانات المعنية بوجود أية بعائث بريدية دولية أخرىفي المرفق والتي جرى تسليمها أو تحويلها برفقة البعيثة
المشبوهة.

6.1.1

قسم العمليات لدى
التقييم في
التدابير األمنية المتعلقة بالبريد
الموقع والتقييم المستثمر المعيَّن
يجب أن يسلم المستثمر المعيَّن البعائث للناقلين أو وكالء
المعالجة األرضية أو لغيرهم من المتعاقدين بغرض نقلها على األولي
متن طائرات في أكياس (أو أوعية) يمكن التعرف عليها
وتكون مرفقة بنماذج االتحاد البريدي العالمي ذات الصلة أو
لصائق األوعية.
وبعد إجراء عملية التفتيش أو تطبيق تدابير أمنية أخرى ،يجب
حساب البعائث البريدية وحمايتها من أي تدخل غير مرخص
به قبل تحميلها على متن طائرة أو تبادلها تبادالً آمنا ً مع الناقل
أو وكيل المعالجة األرضية أو غيرهما من المتعاقدين.
ووفقا ً للبرنامج الوطني ألمن الطيران المدني ،قد يُطلب من
المستثمر المعيَّن الذي قام بالتفتيش والمراقبة األمنية تقديم
اإلقرار المتعلق بأمن الشحن لمشغّل الطائرة .وقد يتطلب
البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني أيضا ً اتخاذ تدابير
إضافية فيما يتعلق بحفظ السجالت ألغراض عملية المراجعة
التي قد يتعين على المستثمر المعيَّن تنفيذها.

السؤال

ما هي اإلجراءات المتبعة في حال ما إذا لم يمكن اتخاذ
قرار بشأن بعيثة بريدية مشبوهة أو وعاء مشبوه؟
ما هي إجراءات اإلخطار؟
هل يتم إخطار:
 المنسق األمني األرضي؛ و/أو السلطات الحكومية المضيفة؛ و /أو الشرطة؛ و/أو إدارة المطافئ؛و/أو فرقة إبطال مفعول القنابل؟هل تبلغون الكيانات المعنية بوجود أية بعائث بريدية دولية
أخرى في المرفق جرى تسليمها أو تحويلها برفقة البعيثة
المشبوهة؟
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بعد إجراء المراقبة األمنية ،كيف يتم حساب البعائث
البريدية وحمايتها من أي تدخل غير مرخص به قبل
تحميلها على متن طائرة أو تبادلها تبادالً آمنا ً مع الناقل؟

الجواب

