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 في االتحاد البریدي العالمي: إلیھالوضع المسند 
 

 :تاریخ إقرار ھذا الوضع
 

  :تاریخ الموافقة على ھذه الصیغة

2 
 

 2016فبرایر "شباط"  16
 

  2016فبرایر "شباط"  16
 
 
 
 

  
  
  
  

ن مكاتب التبادل ــأم - ديـن البریـاألم
 د الجوي الدوليــوالبری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

یَّ  ایُتح المي یرن مع دي الع ا،  االتحاد البری ي مجملھ م ف ي رق ذي یل الرقم ال ا ب ار إلیھ دة ُیش یغة جدی ین عن ص ل تحی ویسفر ك
ي ھذا المستند وقبل استخدام المعیار. اییر فھرس، یرجى التحقق من صالحیتھ ف ً  مع ا اح مجان المي المت دي الع اد البری  االتح

 .(www.upu.int)على الموقع الشبكي لالتحاد على الرابط التالي: 

 

http://www.upu.int).
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  إخالء مسؤولیة
 

أي ضمان  البریدي العالمي االتحاد قدموال ی وره.یحتوي ھذا المستند على آخر المعلومات المتاحة وقت صد
في ھذا المستند وكفایتھا وقابلیتھا للتسویق ومالءمتھا ألي  المعلومات الواردة فیما یتعلق بدقة صریح أو ضمني

 .ویتحمل مستخدم ھذا المستند كامل المسؤولیة عن ما قد یترتب على ذلك من آثار وأضرار غرض كان.

 لملكیة الفكریةتحذیر بشأن حقوق ا
 

 حقوق من حق استخدام على المعیار ھذا تنفیذ نطويی أن احتمال إلى االنتباه العالمي البریدي االتحاد یوجھ
ھ التي الجھات لدى كانت وإذا .مطالبة موضع یكون الفكریة ملكیةال  أي عن معلومات أیة المستند ھذا إلیھا ُیوجَّ

  .ذلك تثبت مستندات أیة توفیر مع بتعلیقاتھا، مشفوعا یكون بذلك اراإشع ترسل أن منھا فیرجى الحقوق، ھذه من
 

 الملكیة الفكریةبشأن حقوق  إشعار أي البریدي العالميلم یتلق االتحاد  ھذا المعیار، الموافقة على وحتى تاریخ
 أیة لبریدي العالمياالتحاد ا ال یتحمل علیھ، وبناء ھذا المطبوع. المعلومات الواردة فيمن ھذا القبیل باستثناء 

 سواء ثالث، لطرف الفكریة الملكیة حقوق من حق على عن ما قد یترتب على احتواء ھذا المعیار مسؤولیة
 .جزئیة أو كلیة بصورة

 حقوق التألیف والنشر
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 ھذا باستنساخ وُیسمح .العالمي ديالبری االتحاد بحمایة المستند بھذا ةـــالخاص والتألیف النشر حقوق تتمتع
 مسبق إذن دون العالمي البریدي االتحاد معاییر إعداد عملیة في المشاركین قبل من استخدامھ بغرض المستند

ً  نقلھ، أو تخزینھ أو استنساخھ یجوز ال ولكن ،االتحاد من ً  أو كلیا  غرض أليو األشكال من شكل بأيو ،جزئیا
 .العالمي البریدي حاد االت من مسبق خطي إذن على الحصول دون آخر

  
 :التالي العنوان إلى أخرى ألغراض المستند ھذا الستنساخ إذن على لحصولا طلبات ُترسل أن وینبغي

 
Universal Postal Union 
Standards Programme 
P.O. Box 312 
3000 BERNE 15 
SWITZERLAND 
 الھاتف: 3111 350 31 41+
 الفاكس: 3110 350 31 41+
standards@upu.int البرید اإللكتروني:  

 
 .ترخیص أو یخضع التفاققد ُتفرض علیھ رسوم  تجاریة غراضأل أي استنساخ لھذا المستند

mailto:standards@upu.int
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 یدتمھ
  
  

دمات تشكل ة الخ ً  البریدی ن جزءا اة م ة الحی اس الیومی ي للن ف ف اء مختل الم أنح ر .الع اد ویعتب دي االتح  البری
المي ةال الع ةال وكال ة متخصص م التابع دة لألم ي المتح ولى الت یم تت ة تنظ ة الخدم مولیة البریدی كل .الش  وتش
ر ویعمل .العالم في مادیة توزیع شبكة أكبر بلدا 192 عددھا البالغ األعضاء البلدان في البریدیة الخدمات  أكث

ون 5 من ف ملی دي موظ ر في بری ف 660 من أكث دي مكب أل ي بری الم، أنحاء مختلف ف الجون الع ا ویع  م
ھ ار 434 مجموع ة ملی ن بعیث ث م د بعائ ائل بری ي الرس ة ف ة الخدم ا الداخلی ھ وم ار 5.5 قیمت ي دوالر ملی  ف

ة ة الخدم ل .الدولی ر وُیرس ن أكث ارات 6 م ن ملی رود م ة الط ن البریدی ق ع د طری ل البری نة ك مان .س  ولض
ة رة، االتصاالت سوق مواكب تخدم المتغی دیون المستثمرون یس اءات البری دة والمعلومات االتصال تقنی  الجدی
ائن احتیاجات المستثمرون ویلبي .األساسي نشاطھم مجال عادة یعتبر كان ما تخطي بھدف متزاید بشكل  الزب

  .المضافة القیمة ذات والخدمات المنتجات من واسعة مجموعة بتوفیر ةالمتزاید
  

ً  المعاییر وتعتبر ً  شرطا دّ  .العالمیة الشبكة وترابط البریدیة عملیات فعالیة لضمان أساسیا ق ویع اییر" فری " المع
دي لالتحاد التابع المي البری ً  الع ددا ً  ع دا اییر من متزای دیرھاو المع ادل تحسین بھدف ی اتالمع تب ة لوم  المتعلق

دب ین البری تثمرین ب دیین المس ا ،البری من كم ق یض ین التواف ادرات ب ادا مب دي التح المي البری ك الع ي وتل  الت
ك، على وعالوة .البریدي المجال في أخرى دولیة كیانات بھا تضطلع ھ ذل ق بشكل یعمل فإن  من كل مع وثی

رھمو والموردین والزبائن البرید بمعالجة المعنیة المؤسسات ا الشركاء، من غی ك في بم  المنظمات مختلف ذل
 وتشفیر للبیانات اإللكتروني التبادل مثل مجاالت في متماسكة معاییر وضع إلى" المعاییر" فریق یسعىو .الدولیة
  .التخلیص وآالت البریدیة والنماذج البرید

  
 عامة معلومات" المعنون الخامس الجزء في علیھا المنصوص قواعدلل وفقا العالمي البریدي االتحاد معاییر وُتعدّ 
دي لالتحاد الدولي المكتب وینشرھا ،"العالمي البریدي االتحاد معاییر عن المي البری ا الع ابع للجزء وفق  من الس
  .المطبوع ھذا

  
دا وأمن البریدي القطاع بأن سالمة ویقّر االتحاد البریدي العالمي دعمھ أمر مھم ج ل واالتصال و التجارة ل النق

المي.اآل دف تیسیر من على الصعید الع دي" بھ ن البری ق "األم د أنشأ االتحاد فری اییر وق ة وضع المع  األمنی
 ون.المعیَّن البریدیون المستثمرون یعتمدھا كي بھا الموصى اء الممارساتــــوإرس

  

 االتحاد، في األعضاء البلدان من عدد إلى ینتمون األمن مجال في خبراء من" البریدي األمن" فریق ویتألف
ّف وھو امھم في ینالمعیَّن المستثمرین لمساعدة األمني المجال في وإقلیمیة عالمیة استراتیجیات بإعداد مكل  مھ

ة عى .األمنی ق ویس دا الفری ن جاھ الل م ادرات خ دریب مب ام الت ارة ومھ رامج االستش ة وب ى الوقای ة إل  حمای
  .االستعمال وسوء والسرقة الغش من البرید حمایة عن فضالً  ین،المعیَّن المستثمرین وأصول موظفي

  

دیالت وتتمثل .المستند من الثالثة الصیغة ھي وھذه ى التع ا والمشار السابقة الصیغة عل  عمودي بشریط إلیھ
 "التصرف في حاالت اإلنذار".في إضافة تعریف  الھامش في
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 المقدمة
 

ق . البریدي القطاع العملیات في عأمن جمی البریدي" في تعزیز األمن" أھداف فریق یتمثل أحد ّدد الفری د ح وق
ي  متطلبات األمن الدنیامجموعة من االتحاد،  بالتعاون مع الجھات الفاعلة األخرى في ىالت ا عل ن تطبیقھ  یمك

ب القطاع ع جوان اییر .جمی ن  ویساھم وضع مع اسأم ة للقی ة با قابل دي لخاص يقطاع البری ة ف وظفي  حمای م
د ات وال البری ةوالممتلك ث البریدی ن بعائ مان أم ن ض ال ع ة، فض فة عام ل بص ائل النق ل وس تخدمة لنق  المس

 تقییم المخاطر. أدوات تطبیقمن  السلطات الوطنیة والدولیة وتمكین البعائث البریدیة
  

ة وُتطبق المعاییر األمنیة ة المادی ى واإلجرائی دي" عل ن البری ق "األم ي توضع تحت إشراف فری ق  الت المراف
 وحتى لحظة صدور ھذا المستند، تتمثل ھذه المعاییر فیما یلي: البریدیة. الشبكة في الحیویة

ـالذي یح): العامة األمنیة التدابیر -معاییر األمن البریدي ( S58المعیار  - اتـــ ة دد المتطلب ة األمنی  المادی
 .البریدیة الشبكة في الحیویة المرافق على المطبقة الدنیا والعملیة

ار  - دي ـمعایی( S59المعی ن البری ن -ر األم ب أم ادل و مكات وي التب د الج ـالدولالبری ذا  )يـ وع ھ (موض
  .البرید الدولي عملیات نقلتأمین لدد المتطلبات الدنیا ـــــالذي یح: المستند)

 
ً  S59كي یكون تطبیق المعیار  مالحظة: ً  S58، البد أن ُیطّبق المعیار إلزامیا ة الفأیضا حص . ویقتصر إجراء عملی

ي الملحق  ا ف ا لألحكام المنصوص علیھ م وفق وكالء المرخص لھ ى ال ةمن  17عل دولي  اتفاقی دني ال ران الم الطی
  .منظمة الطیران المدني الدوليل
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  الجوي الدوليالبرید ادل وـمكتب التبن ـأم -األمن البریدي  -معاییر األمن البریدي 

  
 
  النطاق - 1
 

اییر ل الدنیا یحدد ھذا المستند المتطلبات ا في فحصمع ي ینبغي تطبیقھ د الت ادل كل مكتب البری ي كل  تب أو ف
د ل ّم البری ل ث ُیس ل الجوي.وحدة من وحدات البرید الجوي أو حی ا شركات النق تند نھج ع المس ى  ویّتب ا عل قائم

  .البریدیة الدولیة اإلمدادات التي تتدفق عبر سلسلةعلى البعائث  ضوابط الفحص واألمن في تطبیق المخاطر
 

  أو ممثلھ. المعیَّنفحص البرید على عاتق المستثمر  قد تقع مسؤولیة :1المالحظة 
 

 ألف وباء. الملحقین فيھذا  الفحص معیار تطبیق التي تعرض ترد الرسوم البیانیة :2المالحظة 
  

مالمعیَّنیمكن للمستثمرین  ى أنھ ة عل دموا أدل ـون فعیمتثل ین ومختلف األطراف في سلسلة اإلمدادات أن یق ال ـ
وطني أل امج ال ن للبرن دنيم ران الم ي المجل أو الطی اد ف رامج االعتم ـب يـ ا ال األمن ا دولی رف بھ ي و المعت الت

  .S59و S58االتحاد  معیاريْ متطلبات تعتبر متوافقة مع 
  
 
 المراجع المعیاریة - 2
  

ق وفیما .المستند ھذا في ورد ما لتنفیذ ضروریة التالیة المرجعیة المستندات تعتبر ال یتعل  أو المؤرخة مراجعب
ا .حصریا سُتطبق التي ھي المذكورة الطبعة فإن اإلصدار، رقم إلى تحیل التي المراجع  مراجعلل بالنسبة أم

ر ة غی يو المؤرخ من ال الت ة تتض ة أی ى إحال م إل دار رق ُتطبق ،اإلص ر فس ة آخ ن طبع تند م ي المس  المرجع
  .)محتملة تعدیالت أیة شاملةً (
  

 .العامة األمنیة التدابیر - البریدي األمن معاییر:  S58البریدي العالمي معیار االتحاد
  

دني  -ي: األمن ــالتفاقیة الطیران المدني الدول 17، الملحق منظمة الطیران المدني الدولي ران الم حمایة الطی
 .الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع

  
ة  ن  :1المالحظ ق م ى  1المالح ة الط 18إل ن اتفاقی رانم دولي ی دني ال ة  الم الي: متاح رابط الت ى ال عل

http://legacy.icao.int/eshop/pub/anx_info/annexes_booklet_en.pdf.  
  

 توزیع مقّید). - 8973 (المستند أمن الطیران، دلیل المدني الدولي منظمة الطیران
  

ى :2المالحظة  ات الحصول عل ـنس ُترسل طلب تند ــ ن المس ى 8973خ م دة مباشرة إل تندات  وح ات مس مبیع
دولي م دني ال ران الم ة الطی الي: نظم وان الت ى العن ع یقتصر. وsales@icao.intعل ى 8973 المستند توزی  عل

ران سلطة  لموافقةعملیة البیع  تخضع، ولمرخص لھمالكیانات واألفراد ا ن الطی يأم ن  المختصة ف د م كل بل
  البلدان المعنیة األعضاء في المنظمة.

  

http://legacy.icao.int/eshop/pub/anx_info/annexes_booklet_en.pdf
mailto:sales@icao.int
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  المصطلحات والتعاریف - 3
 

المي  دي الع اییر االتحاد البری تند في مسرد مع ذا المس ي  ]1[ُیعّرف عدد من المصطلحات المستخدمة في ھ وف
ة المراجع.المستندات المشار إلیھا في ك ة وقائم ا وترد ل من المراجع المعیاری  اتـالمصطلح تعاریف یلي فیم

  :المستند ھذا في وردت أخرى مصطلحات عن فضال خاصة، تكتسي أھمیة التي تلك أو متكررة بصورة المستخدمة
  
  التصرف في حاالت اإلنذار  3-1
  

 ثناء عملیة النقل.تدبر أمر الحاالت التي تثیر شكوكا على مدى سلسة اإلمدادات أ
 
  البرید المجّمع  3-2
  

ر مجموعة مكّونة من د أو أكث ن  وعاء واح ةم ة فئ د معین ن البری نفس م ل ب ة، ُتنق رة زمنی ي فت ل ف یلة النق  وس
 وجھة نھائیة محددة. إلىمعین  مكان تحمیل منوذلك  معینة،

  
  المرفق الحیوي  3-3
 

ة الفحص األمن حیث د الجوي أو إلى مرفق بریديالبری التبادل أو وحدة تشیر العبارة إلى مكتب تم عملی ـت ي ـ
  نقلھا جوا. تعبر منھ البعائث البریدیة قبل بریدي فقللطیران. وُیقصد بھا أیضا آخر مر

 
  لمستثمر المعیَّنا  3-4
 

ـیقصد بھذه العبارة أي كیان حكومي أو غیر حكومي یعینھ البلد العضو رسمیا الستثمار الخدم ة ــات البریدیـ
 والوفاء بااللتزامات ذات الصلة الناشئة عن وثائق االتحاد داخل أراضیھ.

  
  لممثلا  3-5
 

د ة ُیقص ارة منظم ذه العب ن بھ ة ع دد نیاب ة أو أداء دور مح ة معین ام بمھم ھ للقی تم تكلیف ا ی خص م  أو ش
  .منظمة/شخص آخر

 
  كلب الكشف عن المتفجرات  3-6
 

 وشخص معني بتدریبھم وتوجیھھم لھذا الغرض. المتفجراتعن  كشفال كالبمكون من  فریق
  
  نظام الكشف عن المتفجرات  3-7
  

ائي زیج من أو نظام تقنی ة م ات المختلف واد المتفجرة التقنی ف عن الم یح الكش ي تت واردة في الت ـاألمتع ال ة ـــ
  أن.ُصنع منھا الكیس، ومن ثّم إصدار إنذار بھذا الش المواد التي بغض النظر عن بمختلف أنواعھا

 
ا. واألشیاء الخاضعة للفحص  كثافة نظام الكشف عن المتفجرات بھدف تحدید ُصّممت أجھزة مالحظة: كتلتھ

یح  اتوتت ات خوارزمی ة البرمجی یاء مقارن ص  األش عة للفح المتفجراتالخاض ا ب ث كثافتھ ن حی ة م . المعروف
ة ایقوم بمالمستثمر ل إلى إنذارا نظام، یصدر الوفي حال الكشف عن تھدید ما ا لصورة ویعاین ك م د ذل رر بع ق
ور  ماح بعب ن الس ان یمك صإذا ك ن الفح د م ي إخضاعھا لمزی ھ ینبغ ة أم أن ة المعنی راء البعیث الل إج ن خ ، م

ىمتكاملة للك أنظمة. وُتثّبت تفتیش یدوي علیھا مثال ة  شف عن المتفجرات عل ة،األحزم جرى النظام وی الناقل
ً تلقابصورة المستوى األول من  تحلیالً   .ئیة وفقا إلعدادات البرمجیة المحددة مسبقا
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  الكشف عن آثار المتفجرات  3-8
 

اء المستخدمة ات لفحص التقنی د للكشف عن  محتوی ار االبری عآث ي جم ل ف ي تتمث ات  لمتفجرات، والت عین
ا من الجسیمات م تحلیلھ ة، ث از باستخدام مختلف البعائث البریدی ار المتفجرات جھ للكشف  الكشف عن آث

 أي بقایا محتملة للمتفجرات. عن
  

اء الك مثال: ا باستخدام تقنی ارا علیھ ـیمكن للمستثمر أن یأخذ عینة من بعیثة بریدیة لیجري اختب شف عن ـ
ا عن أي العینة  وتوضع ار المتفجرات.ـــآث ا بحث ل محتواھ ار المتفجرات لتحلی داخل وحدة الكشف عن آث

 ا محتملة للمتفجرات.ــــــبقای
 
  األمنیة المتطلبات من حد األدنىال  3-9
 

دابیر من مجموعة یشمل نشاط أو عملیة أو أسلوب أو تقنیة عن عبارة ة الت دنیا األمنی ا یجب التي ال  اتخاذھ
 الحیوي. المرفق داخل العملیات أمن لضمان

 
  ألشیاء الممنوعةا  3-10
 

از ا متفجر أو محرق أي جھ ان مجّمع دأم ال، سواء ك ذي ق ھ، وال ي ارتكاب ، وأجزائ ن  ُیستخدم ف فعل م
 غیر المشروع. ال التدخلــــأفع
 
 الفحص  3-11

ص د فح ة البری ائل تقنی ائل  أو بوس ن الوس ا م ى غیرھ رف عل ى التع دف إل ي تھ ة الت ر االقتحامی غی
 رات و/أو الكشف عنھا.ـــالمتفج

 
 سلسلة اإلمدادات اآلمنة  3-12
 

أمین د نموذج یضمن ت ة في البری ن  األطوار األولی دادات وم لة اإلم ي سلس ھ ف ة ونقل ة آمن لیمھ بیئ ىتس  إل
  الجوي على في ظروف آمنة.شركة النقل 

  
 
 (واردة مترجمًة في سیاق النص) الرموز والمختصرات - 4
  
 
 معاییر الفحص - 5
 
 االحتفاظ بالبرید الجوي الدولي  5-1
  

ع ) (أو ممثلھ المعیَّنینبغي للمستثمر  دولي المزم د ال ھ أن یضع البری ق الجو تحت وصایتنقل ـعن طری ھ ــ
ل.لحظة  حتى قبولھ لحظة منومراقبتھ، وذلك  المباشرة لیمھ للناقل/الوكیل/الممث ق  تس ا إذا اتف ي حال م وف

دل كیان ما مستثمر معین ما مع متعاقد أو دولي قبول البری ھ الجوي ال ة عن ھ سیكون نیاب  مسؤوال عن، فإن
ات المعیَّنفر لدى المستثمر وھكذا، یجب أن تتو البرید ومعالجتھ.قبول  د أوتضمن استیفاء  آلی ذه ال المتعاق ان لھ كی

  .المتطلبات
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 البعائث المعفاة من الفحص  5-2
  
ى التي  الدولي إرسال بعائث البرید المعیَّنجوز للمستثمر ی ا إل  فحصإجراء غرام دون  500یصل وزنھ

 .S58 االتحاد البریدي العالمي معیار الواردة في لتدابیر األمنیةكان ملتزما با إضافي إذا
 

اك مالحظة: ة قد تكون ھن ة دولی ى و/أو أنظم نص عل ة أخرى ت ة وطنی اء مختلف ات إعف ي أن ـ. وینبغعتب
 ذات الصلة. عفاءات المطبقة متفقة مع التشریعات أو األنظمة الوطنیةتكون اإل

  
دان وز للبل ي یج اء ف المي األعض دي الع اد البری م االتح ى الس ق عل اء أن تتف ناح باإلعف ص أوال م  فح

ة دامـــاستخب دابیر أمنی ة ت ة بدیل بعض بسبب الطبیع واع الخاصة ل ذه  أن ھ ینبغي أن ُتحدد ھ د أن د. بی البری
   في االتحاد تحدیدا واضحا. للبلدان األعضاءالمدني  الطیران ألمن الوطني البرنامج في اءاتـــاإلعف

 
  البعائث الواجب فحصھا    5-3
 

 المدني:  الطیران ألمن الوطني ما یلي بموجب البرنامج ید، ینبغي مراعاةوعند فحص البر
واد المحظورة األسالیب الكفیلة بالكشف عن أو وسائلال أن ُتستخدم یجب - ً  الم ا اییر األمن (وفق  لمع

 أو البعیثة؛ وعاءال طبیعة)، مع مراعاة التحادل البریدي
ة لضمان األسالیب المستخدمة أو وسائلالتكون یجب أن  - ھ الكفای ا فی ن  مناسبة بم اء أي م دم إخف ع

  أو البعیثة. وعاءفي ال المواد المحظورة
 

ة،  ة معقول ث بدرج ة أو البعائ ي األوعی ورة ف واد محظ د أي م ھ ال توج ات أن ذر إثب ا إذا تع ال م ي ح وف
  .فحصھا أو إعادة فینبغي حینئذ رفضھا

 
نالمستثمرین على  ویجب ة  الموظفین ن جمیعتأكدوا من أیین أن المعیَّ دریبھم  الفحصالذین یضطلعون بعملی تم ت ی

یھم  واإلشراف وب.عل و المطل ى النح بو عل دات یج یانة مع ص ص ـواختبارھ الفح غیلھا ا وـ ا لتعلیمتش  اتـوفق
  .الشركة المصنعة

 
ع  غیر فعال الفحص قد یكون أسلوب :1المالحظة  وع إذا كان ال یتماشى م یش الشحنةن . الخاضعة للتفت

ر بعض الحاالت فيو ي الفحص غی اف ل، قد یكون استخدام أسلوب واحد ف ع ك یش جمی واعتفت د.  أن البری
  بصورة میّسرة. عدة أسالیبوبناء علیھ، البد أن تتاح 

 
ل،  المعیَّنوینبغي للمستثمر  ى األق ة عل د األسالیب اآلتی أو ممثلھ أن یفحصا البعائث البریدیة باستخدام أح

ران برنامج عكسینبغي أن یو الوطني. المدني أمن الطیران برنامجمتطلبات وذلك وفقا ل دني أمن الطی  الم
االقواعد القیاسیة والممارسات الموصى بھا الوطني على أقل تقدیر  ي الملحق المنصوص علیھ ن  17 ف م

دولي اتفاقیة دني ال ران الم ة الطی واردة و الطیران المدني الدولي لمنظم واد اإلرشادیة ال يالم  أمن لدلی ف
 .  الصادر عن نفس المنظمة) 8973(المستند الطیران 

 .)EDD( كالب الكشف عن المتفجرات  -
 .)EDS(نظام الكشف عن المتفجرات   -
 .)ETVD(الكشف عن آثار المتفجرات وأبخرتھا   -
 .التفتیش الیدوي  -
 .الكشف عن المعادن  -
 األشعة السینیة أو النظم القائمة على الموجات.معدات   -
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 البعائث الشدیدة الخطورة  5-4
  

ر  افیة غی ة إض دابیر أمنی اذ ت ب اتخ ي تتطل ة الت ث البریدی ل البعائ ورة ك دیدة الخط ث الش د بالبعائ ُیقص
 البعائث البریدیة شدیدة الخطورة في الحاالت التالیة: راءات األمنیة األساسیة. ویمكن اعتبارــاإلج

 .دالئل للعبث وجود مثلذات طبیعة مشبوھة،  تنطوي على شذوذ  -
یح لاإلجراءات األمنیة األساسیة، بالنظر إلى طبیعة   - ر المرجح أن تت ن غی ـلكشوحدھا ام  عن فــ

 .لالتحاد البریدي األمن على النحو المنصوص علیھ في معاییر المحظورة وادـــالم
 .ثمحتملة تخص ھذه البعائأو أي معلومات عن تھدیدات محددة  وجود معلومات استخباراتیة  -
یٍم   - ى تقی تنادا إل رة اس یاء خطی ى أش وي عل ھناك أسباب تدعو للشك أن البعیثة تشكل تھدیدا أو أنھا تحت

ل الجوي  المختصةأمن الطیران سلطة أجرتھ  للمخاطر ة أوأو شركة النق ات الفاعل ا من الجھ  غیرھم
 .في سلسلة اإلمدادات

  
 الشدیدة الخطورة من خالل: البعائث یفحصا أن ممثلھ أو المعیَّن للمستثمر ینبغي

 للتشریعات الوطنیة، واالمتثال من زاویتین، وعاءال معاینة البعیثة أو  -
 أو
 أسلوبین أو أكثر من أسالیب الفحص التالیة: استخدام  -

 التفتیش الیدوي. 
 معدات األشعة السینیة. 
 كالب الكشف عن المتفجرات. 
 المتفجرات. آثار عن الكشف 

 
  عیة /األكیاس البریدیةإجراءات فحص األو  5-5
 

ى ا ب عل تثمریج یَّن لمس تخدما ال أو المع ھ أن یس ي ممثل واردة ف ث ال ص البعائ ة لفح اءات التالی تقنی
 :بلدْیھمااألوعیة/األكیاس بعد حصولھما على تصریح من السلطات المختصة في 

 :المعنیین وعاءال األنسب للبعیثة أوبمعدات األشعة السینیة  الفحصتقنیاء   -
تثمر  یفحص  ‘1’ یَّنالمس ـاألوعی المع تخدام ــ و اآلخر باس دا تل ینیةة واح عة الس ـبحث األش نــ  ا ع

 .مدمرةال و غیرھا من المواد، أغیر مرخص لھاأو مواد محرقة  دالئل لمتفجرات
الزم   ‘2’ ن ال ر م ف أكث وى كثی دي ذي محت ى وعاء بری یجب إجراء عملیتْي فحص متتالیتین عل

غ األشعة السینیةب یقةدق للحصول على صورة دورة تبل ا 90، مع تدویره ب ي كال  درجة أفقی ف
 .مرة ثانیة فحصھ قبل االتجاھین

ورة  ‘3’ ت ص ینیة إذا كان عة الس ة األش حة أو محمی ر واض ة أو غی وي أو مبھم ا تنط ى أنھ  عل
ھ، ذوذـــش ى المستثمر ف یصعب تحدید طبیعت یَّنیجب عل ل المع ة من أن یزی ث البریدی  البعائ
  ویعید فحصھا واحدة تلوى األخرى بغیة الحصول على صورة واضحة. اءـــوعال

 
 و/أو

  .كالب الكشف عن المتفجرات  -
 و/أو

 نظام الكشف عن المتفجرات.  -
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  اإلنذار بالعثور على بعائث مشبوه فیھا    5-6
  

ا اإل رفع حالة یتعذرممثلھ المكلف بفحص البعائث على بعیثة  أو المعیَّنالمستثمر  إذا عثر ة بھ نذار المتعلق
ا  البعیثة للناقل حتى تسلیمعملیة الفحص األولى، فال یجوز لھ  خالل رار بأنھ تم اإلق ة ی ھ الكفای ا فی ة بم آمن

 ً   .لنقلھا جوا
  

  .4-5وینبغي معالجة ھذه البعیثة باعتبارھا بعیثة شدیدة الخطورة وفقا للبند 
 
 إجراءات اإلخطار  5-7
  

ث  أو معیَّنالالمستثمر إذا تعّذر على  ف بفحص البعائ ة اإلممثلھ المكل ع حال ا رف ة م ق ببعیث ا یتعل ذار فیم ن
امج آنفا الخطوات المبینة بعد اتباع ات البرن وطني وھما على علم تام بمتطلب ران ألمن ال دني، ف الطی ال الم

ةوفي ھذه الحالة، یج على متن الطائرة. أو نقلھاتحمیلھا لیم البعیثة للناقل أو ـــتس یجوز ي  ب عزل البعیث ف
ان آم ـمك ة وـــ اعھا للمراقب ا ن وإخض تھا مادی عحراس ول لمن ریح.  الوص ا دون تص ى وإلیھ ب عل یج

 ممثلھ المكلف بفحص البعائث اتخاذ اإلجراءات التالیة: أو المعیَّنالمستثمر 
ة منسق الشؤون األمنیة فيبكل من  فورا االتصال  - ة والشرط المضیفة األرض والسلطات الحكومی

 المحلیة؛ وفقا للتشریعاتوذلك  ،فرقة إبطال مفعول القنابل و/أوإدارة المطافئ و
لیمھا أو   - ي جرى تس ق والت ي المرف ة أخرى ف ة دولی ث بریدی ة بعائ ة بوجود أی إبالغ الھیئات المعنی

 تحویلھا برفقة البعیثة المشبوھة؟
  
 
 رات التجاریةالتدابیر المتعلقة بالبرید المقبول نقلھ على متن الطائ    -6
  

ّم ال أو المناولة األرضیة البعائث للناقلین أو وكالء المعیَّنالمستثمر  یسل دین بغرض نقلھ ن المتعاق  غیرھم م
ائرات تن ط ى م ة) عل اس (أو أوعی ي أكی اد  ف اذج االتح ة بنم ون مرفق ا وتك ى ھویتھ رف عل ن التع یمك

  .لصائق األوعیة أو البریدي العالمي ذات الصلة و/
  

ب أ قویج ع ن ُترف حناتالوعیة/األ جمی ي ش ا اإللكترون لة أو بمقابلھ اد ذات الص تندات االتح ب  بمس حس
  االقتضاء:

لیم   - ة التس ن قائم ي المطار بنسخ م ّمة ف ل الیات المس ق اإلرس ق األمر  CN 41أو CN 38ُترف إذا تعل
ً  المنقول السطحي باإلرسالیات السطحیة (البرید  )؛جوا

 األمر بأكیاس البرید الجوي؛إذا تعلق  CN 35لصیقة   -
ً  المنقول السطحي إذا تعلق األمر بأكیاس البرید CN 36لصیقة   -  ؛جوا
 إذا تعلق األمر بإرسالیات الطرود الجویة؛ CN 84لصیقة   -
ً  المنقولة السطحیة إذا تعلق األمر بإرسالیات الطرود CN 85لصیقة   -   .جوا
 

ة ضوابط أو الفحص عملیة تنفیذ وبعد ة البعائث حساب یجب ى،أخر أمنی ا البریدی دخل أي من وحمایتھ  غیر ت
ة وكیل أو الناقل مع آمنا تبادال تبادلھا أو طائرة متن على تحمیلھا قبل بھ مأذون ا أو األرضیة المناول  من غیرھم

  المتعاقدین.
 ً یَّنالمدني، قد ُیطلب من المستثمر  الطیران ألمن الوطني للبرنامج ووفقا ذ ع ذيال المع ة الفحص أو ینف ملی

ن الشحن ضوابط أمنیة أخرى أن یقدم  رار أم ّغلة للطائرة.إق ب ا للشركة المش د یتطل امجوق وطني لبرن  ال
دني  الطیران ألمن ظ السجالت أیضاالم ق بحف ا یتعل دابیر إضافیة فیم ة  اتخاذ ت ة المراجع ألغراض عملی

 .تنفیذھا المعیَّنالتي قد یتعین على المستثمر 
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  للعلم)( الملحق ألف

  
  فحص البرید الصادر الدولي الشدید الخطورة المزمع نقلھ جو

  
  

  

  

  اجتیاز
ـعملی  ةــ
ـالفح  صــ
 ىـــاألول

ي  ل ف فش
  اجتیاز
ة  عملی

ص  الفح
 األولى
 

 تسلیم البعیثة للناقل

  تقییم المخاطر
 
 و
  

ع  ص رفی راء فح إج
 :المستوى

  
ن  ف ع ام الكش نظ

  المتفجرات
 
  أو
 

ار  ن آث ف ع الكش
  المتفجرات

 
  أو
 

ن  ف ع الب الكش ك
  المتفجرات

 
توى  ى مس عل

 البرید/البعیثة

از  اجتی
ص  الفح
ع  الرفی

 المستوى

، الفشلفي حال 
زل  تم ع ی
ة  البرید/البعیث
ار  ع إخط م

رطة أو  الش
 المطافئ إدارة

ة أو  إبطال فرق
 القنابل مفعول

دیدة  ث الش البعائ
 خطورةال

ص  ة الفح عملی
  :األولى

 
در  ى ق تخدام أدن اس
عة  ن األش ن م ممك
ن  رة م ینیة (نظ الس
ین)  ین مختلفت زاویت
ال  واالمتث

  للتشریعات الوطنیة
 
  أو
 

 أو أسلوبین استخدام
ر  أسالیب من أكث

  التالیة: الفحص
  
  التفتیش الیدوي  -

 
عة  - دات األش مع

  السینیة
 
الب  - فك  الكش

  المتفجرات عن
  
ف  - نالكش  ع

ار  آث
 المتفجرات

 

توى  ى مس عل
 الوعاء
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  (للعلم) باءالملحق 

  
  المزمع نقلھ جوافحص البرید الصادر الدولي 

  
  

  

  

  اجتیاز
ة  عملی
ص  الفح

 األولى

 تسلیم البعیثة للناقل

ي  الف ّذر ح  تع
ع ة رف  حال
  ،اإلنذار

وات ُتتَّ  ع الخط ب
المتعلقة بمعالجة 

 حاالت اإلنذار.
 
، الفشلفي حال 

زل  تم ع ی
ة  البرید/البعیث
ار  ع إخط م

رطة أو  الش
 المطافئ إدارة

ة أو  إبطال فرق
 القنابل مفعول

ث  بالبعائ  الواج
  فحصھا

ي  ث الت جمیع البعائ
من  درج ض ال تن
ى  د المعف فئتْي البری
دید  د الش والبری

 الخطورة.

 :عملیة الفحص األولى
 

فحص البرید باستخدام 
 أحد األسالیب التالیة:

 التفتیش الیدوي؛  -
 معدات األشعة  -

 السینیة
نظام الكشف عن   -

 المتفجرات
نظام الكشف عن   -

 المتفجرات
الكشف عن آثار   -

 المتفجرات
 

ق  ب أن تتواف یج
ص  ات الفح ممارس

ھ و عمعّدات  م
ة أو  التشریعات الوطنی

توفي اییر  تس مع
المحددة  الفحص الدنیا

  17في كل من الملحق 
تند  17  8973والمس

ة  الصادرین عن منظم
دني  ران الم الطی

 الدولي.
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 قائمة المراجع

 
ى باإلضافة المعاییر، بجمیع یتعلق فیما ومصادرھا جعالمرا عن كاملة معلومات ھذه المراجع قائمة توفر  إل

 إصدارات أرقام تتضمن التي للمراجع المستند. وبالنسبة ھذا في ذكرھا جرى التي األخرى المراجع مصادر
 تكون ال قد المطبوعات ھذه على الحقا إجراؤھا المحتمل المراجعات أو التعدیالت فإن تواریخھا، أو محددة

ة من أحدث طبعات وجود من التحقق على المستند ھذا مستخدمي نشجع لك،ذ مالئمة. ومع ة، الطبع  الحالی
اریخ تتضمن ال التي للمراجع وبالنسبة بھا. ُیعتدّ  كان إذا وما م أو الت إن اإلصدار، رق ة ف رة الطبع  من األخی

 المستند. ھذا في إلیھا ارالمش المراجع إال القائمة ھذه في ترد ال أنھ ونؤكد بھا. سُیعتدّ  التي ھي المستند
  
 )http://www.upu.intمسرد معاییر االتحاد البریدي العالمي (متاح من خالل الرابط التالي:   -1
  
 .التفاقیة الطیران المدني الدولي: النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطریق الجو 18الملحق   -2
  

  :التالي الرابط على متاحة الدولي المدني الطیران التفاقیة 18 إلى 1 من المالحق مالحظة:
http://legacy.icao.int/eshop/pub/anx_info/annexes_booklet_en.pdf    

http://www.upu.int
http://legacy.icao.int/eshop/pub/anx_info/annexes_booklet_en.pdf

