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تُحیَّن معاییر االتحاد البریدي العالمي في مجملھا، ویس����فر كل تحیین عن ص����یغة جدیدة یُش����ار إلیھا بالرقم الذي 
یلي رقم المعیار. وقبل اس����تخدام ھذا المس����تند، یرجى التحقق من ص����الحیتھ في فھرس معاییر االتحاد البریدي 

  .www.upu.intبط التالي: العالمي المتاح مجاناً على الموقع الشبكي لالتحاد على الرا
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 إخالء المسؤولیة
 

یحتوي ھذا المس��تند على آخر المعلومات المتاحة وقت ص��دوره. وال یقدم االتحاد البریدي العالمي أي ض��مان 
ص���ریح أو ض���مني فیما یتعلق بدقة المعلومات الواردة في ھذا المس���تند وكفایتھا وقابلیتھا للتس���ویق ومالءمتھا 

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

 تحذیر بشأن حقوق الملكیة الفكریة
 

یوجھ االتحاد البریدي العالمي االنتباه إلى احتمال أن ینطوي تنفیذ ھذا المعیار على اس�������تخدام حق من حقوق 
ھ إلیھا ھذا المس����تند أیة معلومات عن الملكیة الفكریة یكون موض����ع مطالبة. وإذا كانت لدى  الجھات التي یُوجَّ

ً  أي من ھذه الحقوق، فیرجى منھا أن ترس�������ل إش�������عاراً  بتعلیقاتھا، مع تقدیم توفیر أیة  بذلك یكون مش�������فوعا
 مستندات تثبت ذلك.

 
ملكیة وحتى تاریخ الموافقة على ھذا المعیار، لم یتلق االتحاد البریدي العالمي أي إش�������عار بش�������أن حقوق ال

الفكریة من ھذا القبیل باس�������تثناء المعلومات الواردة في ھذا المطبوع. وبناء علیھ، ال یتحمل االتحاد البریدي 
العالمي أیة مس�������ؤولیة عّما قد یترتب على احتواء ھذا المعیار على حق من حقوق الملكیة الفكریة لطرف 

 ثالث، سواء بصورة كلیة أو جزئیة.
 

 حقوق التألیف والنشر
 

 .جمیع الحقوق محفوظة. ۲۰۲۱ االتحاد البریدي العالمي ©
 

 ھذا باس���تنس���اخ ویُس���مح .العالمي البریدي االتحاد بحمایة المس���تند بھذا الخاص���ة والتألیف النش���ر 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 االتحاد من مسبق خطي إذن على الحصول دون آخر

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

Universal Postal Union 
Standards Programme 
Weltpoststrasse 4 
3015 BERNE  
SWITZERLAND 
 الھاتف: 3111 350 31 41+
 الفاكس: 3110 350 31 41+
standards@upu.int :البرید اإللكتروني 

 
 أي استنساخ لھذا المستند ألغراض تجاریة قد تُفرض علیھ رسوم أو یخضع التفاق ترخیص.
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 تمھید
 

 العالمي البریدي االتحاد ویعتبر .العالم أنحاء مختلف في للناس الیومیة الحیاة من جزءاً  البریدیة الخدمات تش���كل
 البریدیة الخدمات وتش�كل .الش�مولیة البریدیة الخدمة تنظیم تتولى التي المتحدة لألمم التابعة متخص�ص�ةال وكالةال

 موظف ملیون ٥ من أكثر ویعمل .العالم في مادیة توزیع شبكة أكبر بلداً  ۱۹۲ عددھا البالغ األعضاء البلدان في
 بعیثة ملیار ٤۳٤ مجموعھ ما ویعالجون العالم، أنحاء مختلف في بریدي بتمك ألف ٦٦۰ من أكثر في بریدي

سل .الدولیة الخدمة في دوالر ملیار ٥٫٥ قیمتھ وما الداخلیة الخدمة في الرسائل برید بعائث من  ٦ من أكثر ویُر
 یس��تخدم المتغیرة، االتص��االت س��وق مواكبة ولض��مان .س��نة كل البرید طریق عن البریدیة الطرود من ملیارات

 عادة یعتبر كان ما تخطي بھدف متزاید بش���كل الجدیدة والمعلومات االتص���ال تكنولوجیا البریدیون المس���تثمرون
 المنتجات من واس��عة مجموعة بتوفیر المتزایدة الزبائن احتیاجات المس��تثمرون ویلبي .األس��اس��ي نش��اطھم مجال

 .المضافة القیمة ذات والخدمات
 

ً  وتعتبر المعاییر ً  ش��رطا " المعاییر" فریق ویعدّ  .العالمیة الش��بكة وترابط البریدیة عملیات فعالیة لض��مان أس��اس��یا
 البریدب المتعلقة المعلومات تبادل تحسین بھدف یدیرھاو المعاییر من متزایداً  عدداً  العالمي البریدي لالتحاد التابع

 بھا تض�����طلع التي وتلك العالمي البریدي التحادا مبادرات بین التوافق یض�����من كما ،البریدیین المس�����تثمرین بین
 المؤس������س������ات من كل مع وثیق بش������كل یعمل فإنھ ذلك، على وعالوة .البریدي المجال في أخرى دولیة كیانات
یة جة المعن ما الش�������ركاء، من وغیرھم والموردین والزبائن البرید بمعال یة المنظمات مختلف ذلك في ب لدول  .ا

 البرید وتشفیر للبیانات اإللكتروني التبادل مثل مجاالت في متماسكة معاییر وضع إلى" المعاییر" فریق یسعىو
 .التخلیص وآالت البریدیة والنماذج

 
ً  االتحاد البریدي العالمي معاییر وتُعدّ  معلومات عامة " المعنونالرابع الجزء  المنص����وص علیھا فيقواعد لل وفقا
ً  لالتحاد البریدي العالمي"، وینش��رھا المكتب الدولي االتحاد البریدي العالمي معاییرعن   منالس��ادس  للجزء وفقا

 ھذا المطبوع.
 

النقل واالتص������ال و التجارة لدعم ھ أمر مھم جداً وأمن البریدي القطاع بأن س������المة البریدي العالمي االتحاد ویقرّ 
 األمنیة وض����ع المعاییر وقد أنش����أ االتحاد فریق "األمن البریدي" بھدف تیس����یر اآلمن على الص����عید العالمي.

 المعیَّنون. البریدیون المستثمرون یعتمدھا كي بھا الموصى وإرساء الممارسات
 

"األمن البریدي" من خبراء في مجال األمن ینتمون إلى عدد من البلدان األعض�������اء في االتحاد،  فریق ویتألف
وھو مكلّف بإعداد اس����تراتیجیات عالمیة وإقلیمیة في المجال األمني لمس����اعدة المس����تثمرین المعیَّنین في مھامھم 

من خالل مبادرات التدریب ومھام االس��تش��ارة وبرامج الوقایة إلى حمایة موظفي  ویس��عى الفریق جاھداً  األمنیة.
 وأصول المستثمرین المعیَّنین، فضالً عن حمایة البرید من الغش والسرقة وسوء االستعمال.

 
المس���تند. والتعدیالت التي أُدِخلَت على الص���یغة الس���ابقة والمش���ار إلیھا بش���ریط  من الرابعة وھذه ھي الص���یغة

 )SAFE(في الھامش تتعلق بإض���افة المعلومات الواردة في إطار معاییر تأمین وتیس���یر التجارة العالمیة  عمودي
الخاص بمنظمة الجمارك العالمیة بھدف جعل معاییر االتحاد البریدي العالمي األمنیة تتوافق مع إطار تأمین 

 وتیسیر التجارة العالمیة. 
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 المقدمة
 

یات في أمن جمیع البریدي" في تعزیز األمن" أھداف فریق یتمثل أحد وقد حّدد الفریق . البریدي القطاع العمل
فاعلة األخرى في یامجموعة من االتحاد،  بالتعاون مع الجھات ال لدن بات األمن ا  یمكن تطبیقھا علىالتي  متطل

 موظفي البرید حمایة فيقطاع البریدي لخاص��ة با قابلة للقیاسأمن  ویس��اھم وض��ع معاییر جمیع جوانب القطاع.
 البعائث البریدیة المستخدمة لنقل وسائل النقل بصفة عامة، فضالً عن ضمان أمن والممتلكات والبعائث البریدیة

 تقییم المخاطر. أدوات تطبیقمن  السلطات الوطنیة والدولیة وتمكین
 

المرافق  من البریدي" علىالتي توض�������ع تحت إش�������راف فریق "األ واإلجرائیة المادیة وتُطبق المعاییر األمنیة
 وحتى لحظة صدور ھذا المستند، تتمثل ھذه المعاییر فیما یلي: البریدیة. في الشبكة الحیویة

یار  - یدي  ،S58المع عاییر األمن البر تدابیر -م یة ال مة: األمن عا بات ال حدد المتطل لذي ی یة ا یة األمن ماد  ال
 ؛البریدیة الشبكة في الحیویة المرافق على المطبقة الدنیا والعملیة

(موض��وع ھذا المس��تند):  الدوليالبرید الجوي التبادل و مكاتب أمن -معاییر األمن البریدي  ،S59المعیار  -
 .البرید الدولي عملیات نقلتأمین لالذي یحدد المتطلبات الدنیا 

 
أیض���اً. ویقتص���ر إجراء عملیة الفحص  S58بد أن یُطبّق المعیار  إلزامیاً، ال S59كي یكون تطبیق المعیار  ةمالحظ

منظمة الطیران المدني الدولي ل اتفاقیةمن  ۱۷على الوكالء المرخص لھم وفقاً لألحكام المنصوص علیھا في الملحق 
 .الطیران المدني الدولي
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 أمن مكتب التبادل والبرید الجوي الدولي -األمن البریدي  -معاییر األمن البریدي 
 
 

 النطاق -۱
 

لمعاییر فحص البرید التي ینبغي تطبیقھا في كل مكتب تبادل أو في كل وحدة  الدنیا ھذا المس���تند المتطلبات یحدد
ً  من وحدات البرید الجوي أو حیث یُسلّم البرید لشركات النقل الجوي. ً  ویتّبع المستند نھجا على المخاطر في  قائما

 التي تتدفق عبر سلسلة اإلمدادات البریدیة الدولیة. تطبیق ضوابط الفحص واألمن على البعائث
 

 قد تقع مسؤولیة فحص البرید على عاتق المستثمر المعیَّن أو ممثلھ. ۱المالحظة 
 

 ترد الرسوم البیانیة التي تعرض تطبیق معیار الفحص ھذا في الملحقین ألف وباء. ۲المالحظة 
 

 في س������لس������لة اإلمدادات أن یقدموا أدلة على أنھم یمتثلون فعالً  یمكن للمس������تثمرین المعیَّنین ومختلف األطراف
 ً یا ھا دول ماد في المجال األمني المعترف ب مدني أو لبرامج االعت ثل للبرنامج الوطني ألمن الطیران ال طار ، م إ

 والتي تعتبر متوافقة مع الخاص بمنظمة الجمارك العالمیة، )SAFE(معاییر تأمین وتیس�������یر التجارة العالمیة 
 . S59و S58متطلبات معیارْي االتحاد 

 
إطار معاییر تأمین وتیسیر التجارة العالمیة المستوى األدنى من المبادئ والمعاییر التي یتعین یحدد  ۳مالحظة 

أن یعتمدھا أعض��اء منظمة الجمارك العالمیة. وتتس��ق المبادئ التوجیھیة الخاص��ة بالس��المة واألمن المطبقة على 
 إطار معاییر تأمین وتیسیر التجارة العالمیة.مع  S59و S58معیارْي االتحاد  البریدیة والواردة فيالعملیات 

 
 

 المراجع المعیاریة -۲
 

تعتبر المس���تندات المرجعیة التالیة ض���روریة لتنفیذ ما ورد في ھذا المس���تند. وفیما یتعلق بالمراجع المؤرخة أو 
ً  المراجع التي تحیل إلى رقم اإلصدار، فإن سبة إلى المراجع الطبعة المذكورة ھي التي ستُطبق حصریا . أما بالن

غیر المؤرخة والتي ال تتض��من أیة إحالة إلى رقم اإلص��دار، فس��تُطبق آخر طبعة من المس��تند المرجعي (ش��املةً 
 أیة تعدیالت محتملة).

 
 یة العامة.التدابیر األمن -: معاییر األمن البریدي S58 معیار االتحاد البریدي العالمي

 
لدولي، الملحق  مدني ا لدولي: األمن  ۱۷منظمة الطیران ال مدني ا یة الطیران ال فاق مدني  -الت یة الطیران ال حما
 الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع.

 
من اتف���اقی���ة الطیران الم���دني ال���دولي مت���اح���ة على الرابط الت���الي:  ۱۸إلى  ۱المالحق من  ۱ المالحظة

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

 توزیع مقیّد). - ۸۹۷۳الطیران المدني الدولي، دلیل أمن الطیران (المستند  منظمة
 

مباش��رة إلى وحدة مبیعات مس��تندات منظمة  ۸۹۷۳نس��خ من المس��تند تُرس��ل طلبات الحص��ول على  ۲ المالحظة
على الكیانات  ۸۹۷۳ویقتص����ر توزیع المس����تند  .)sales@icao.int( الطیران المدني الدولي على العنوان التالي:

 واألفراد المرخص لھم، وتخضع عملیة البیع لموافقة سلطة أمن الطیران المختصة في كل بلد من البلدان المعنیة
 األعضاء في المنظمة.

 

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


4-9S5 
 

 جمیع الحقوق محفوظة - ۲۰۲۱االتحاد البریدي العالمي  © ۷
 

 المصطلحات والتعاریف -۳
 

] وفي ۱یُعّرف عدد من المصطلحات الشائعة المستخدمة في ھذا المستند في مسرد معاییر االتحاد البریدي العالمي [
المس�������تندات المش�������ار إلیھا في كل من المراجع المعیاریة وقائمة المراجع. وترد فیما یلي تعاریف المص�������طلحات 

 .عن مصطلحات أخرى وردت في ھذا المستند بصورة متكررة أو تلك التي تكتسي أھمیة خاصة، فضالً  المستخدمة
 

 التصرف في حاالت اإلنذار ۳-۱
 

 ً  على مدى سلسة اإلمدادات أثناء عملیة النقل. تدبر أمر الحاالت التي تثیر شكوكا
 
 البرید المجّمع ۳-۲
 

معینة من البرید، تُنقل بنفس وس���یلة النقل في فترة زمنیة معینة، مجموعة مكّونة من وعاء واحد أو أكثر من فئة 
 وذلك من مكان تحمیل معین إلى وجھة نھائیة محددة.

 
 المرفق الحیوي ۳-۳
 

تش�������یر العبارة إلى مكتب التبادل أو وحدة البرید الجوي أو إلى مرفق بریدي حیث تتم عملیة الفحص األمني 
 ً  .فق بریدي تعبر منھ البعائث البریدیة قبل نقلھا جواً آخر مر للطیران. ویُقصد بھا أیضا

 
 المستثمر المعیَّن ٤-۳
 

 ً الس�����تثمار الخدمات البریدیة  یقص�����د بھذه العبارة أي كیان حكومي أو غیر حكومي یعینھ البلد العض�����و رس�����میا
 والوفاء بااللتزامات ذات الصلة الناشئة عن وثائق االتحاد داخل أراضیھ.

 
 الممثل ٥-۳
 

 یُقصد بھذه العبارة منظمة أو شخص ما یتم تكلیفھ للقیام بمھمة معینة أو أداء دور محدد نیابة عن منظمة/شخص آخر.
 
 كلب الكشف عن المتفجرات ٦-۳
 

 مكون من كالب الكشف عن المتفجرات وشخص معني بتدریبھا وتوجیھھا لھذا الغرض. فریق
 
 نظام الكشف عن المتفجرات ۳-۷
 

تكنولوجي أو مزیج من التقنیات المختلفة التي تتیح الكشف عن المواد المتفجرة الواردة في األمتعة بمختلف  نظام
 أنواعھا بغض النظر عن المواد التي ُصنع منھا الكیس، ومن ثّم إصدار إنذار بھذا الشأن.

 
ّممت أجھزة نظام الكش���ف عن المتفجرات بھدف تحدید كثافة األش���یاء  مالحظة الخاض���عة للفحص وكتلتھا. ص���ُ

وتتیح خوارزمیات البرمجیات مقارنة األش����یاء الخاض����عة للفحص بالمتفجرات المعروفة من حیث كثافتھا. وفي 
إلى المس��تثمر لیقوم بمعاینة الص��ورة ویقرر بعد ذلك ما إذا كان  حال الكش��ف عن تھدید ما، یص��در النظام إنذاراً 

ً  یمكن الس����ماح بعبور البعیثة المعنیة أم . مثالً  أنھ ینبغي إخض����اعھا لمزید من الفحص، من خالل تفتیش����ھا یدویا
ً  ویجريوتُثبّت أنظمة متكاملة للكش����ف عن المتفجرات على األحزمة الناقلة،  بص����ورة تلقائیة  النظام تحلیالً أولیا

 ً  إلعدادات البرمجیة المحددة مسبقاً. وفقا
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 الكشف عن آثار المتفجرات ۳-۸
 

المس�������تخدمة لفحص محتویات البرید للكش�������ف عن آثار المتفجرات، والتي تتمثل في جمع عینات  التكنولوجیا
الجس��یمات من مختلف البعائث البریدیة، ثم تحلیلھا باس��تخدام جھاز الكش��ف عن آثار المتفجرات للكش��ف عن أي 

 بقایا محتملة للمتفجرات.
 

ستخدام  اختباراً  یمكن للمستثمر أن یأخذ عینة من بعیثة بریدیة لیجري مثال الكشف عن آثار تكنولوجیا علیھا با
ً العینة  وتوض����ع المتفجرات. عن أي بقایا محتملة  داخل وحدة الكش����ف عن آثار المتفجرات لتحلیل محتواھا بحثا
 للمتفجرات.

 
 األمنیة المتطلبات من الحد األدنى ۳-۹
 

 اتخاذھا التي ینبغي الدنیا األمنیة التدابیر من مجموعة یش���مل نش���اط أو عملیة أو أس���لوب أو تقنیة عن عبارة
 الحیوي. المرفق داخل العملیات أمن لضمان

 
 األشیاء الممنوعة  ۳-۱۰
 

ً متفجر أو محرق جھاز أي فعل من أفعال  یُس�������تخدم في ارتكاب، وأجزائھ، والذي قد أم ال ، س�������واء كان مجّمعا
 غیر المشروع. التدخل

 
 الفحص ۳-۱۱
 

غیر االقتحامیة التي تھدف إلى التعرف على المتفجرات و/أو غیرھا من الوس��ائل  أو تقنیةبوس��ائل  البرید فحص
 الكشف عنھا.

 
 سلسلة اإلمدادات اآلمنة ۳-۱۲
 

ش���ركة  إلىتس���لیمھ بیئة آمنة ونقلھ في س���لس���لة اإلمدادات واألطوار األولیة من  في البرید یض���من تأمین نموذج
 الجوي في ظروف آمنة.النقل 

 
 

 (واردة مترجمةً في سیاق النص) الرموز والمختصرات -٤
 
 

 الفحص معاییر -٥
 

 االحتفاظ بالبرید الجوي الدولي ۱-٥
 

تحت وص���ایتھ المباش���رة ومراقبتھ،  ینبغي للمس���تثمر المعیَّن (أو ممثلھ) أن یض���ع البرید الدولي المزمع نقلھ جواً 
ن ما مع متعاقد وذلك من لحظة قبولھ حتى لحظة تسلیمھ للناقل/الوكیل/الممثل. وفي حال ما إذا اتفق مستثمر معیَّ 

عن قبول البرید ومعالجتھ. وھكذا، یجب  أو كیان ما لقبول البرید الجوي الدولي نیابة عنھ، فإنھ س���یظل مس���ؤوالً 
 مر المعیَّن آلیات تضمن استیفاء المتعاقد أو الكیان لھذه المتطلبات.أن تتوفر لدى المستث
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 البعائث المعفاة من الفحص ۲-٥
 

غرام دون إجراء فحص إضافي  ٥۰۰للمستثمر المعیَّن إرسال بعائث البرید الدولي التي یصل وزنھا إلى  یجوز
 ً  .S58بالتدابیر األمنیة الواردة في معیار االتحاد البریدي العالمي  إذا كان ملتزما

 
فة. وینبغي أن تتوافق  مالحظة بات إعفاء مختل یة أخرى تنص على عت یة و/أو وطن قد تكون ھناك أنظمة دول

 اإلعفاءات المطبقة مع التشریعات أو األنظمة الوطنیة ذات الصلة.
 

بریدي العالمي أن تتفق على الس�����ماح باإلعفاء من الفحص أو باس�����تخدام للبلدان األعض�����اء في االتحاد ال یجوز
تدابیر أمنیة بدیلة بس�������بب الطبیعة الخاص�������ة لبعض أنواع البرید. بید أنھ ینبغي أن تُحدد ھذه اإلعفاءات في 

ً  المدني للبلدان األعضاء في االتحاد تحدیداً  الطیران ألمن الوطني البرنامج   .واضحا
 
 الواجب فحصھا البعائث ۳-٥
 

 المدني:  الطیران ألمن الوطني فحص البرید، ینبغي مراعاة ما یلي بموجب البرنامج وعند
ً  المواد المحظورة األسالیب الكفیلة بالكشف عن أو وسائلال أن تُستخدم یجب -  البریدي لمعاییر األمن (وفقا

 أو البعیثة؛ وعاءال طبیعة)، مع مراعاة التحادل
المواد عدم إخفاء أي من  األس��الیب المس��تخدمة مناس��بة بما فیھ الكفایة لض��مان أو وس��ائلالتكون یجب أن  -

 أو البعیثة. وعاءفي ال المحظورة
 

حال ما إذا تعذر إثبات أنھ ال توجد أي مواد محظورة في األوعیة أو البعائث بدرجة معقولة، فینبغي حینئذ  وفي
 .فحصھا أو إعادة رفضھا

 
یة الفحص یتم تدریبھم على المس�������تثمر ویجب لذین یض�������طلعون بعمل تأكدوا من أن جمیع الموظفین ا ین المعیَّنین أن ی

 ً لتعلیمات الش������ركة  واإلش������راف علیھم على النحو المطلوب. ویجب ص������یانة معدات الفحص واختبارھا وتش������غیلھا وفقا
 .المصنعة

 
الخاض�����عة  الش�����حنةنوع إذا كان ال یتماش�����ى مع وغیر مجٍد  غیر فعال الفحص قد یكون أس�����لوب ۱ المالحظة

البرید.  أنواعتفتیش جمیع كاف ل، قد یكون اس��تخدام أس��لوب واحد في الفحص غیر بعض الحاالت في. وللتفتیش
 بصورة میّسرة. عدة أسالیببد أن تتاح  وبناء علیھ، ال

 
البریدیة باس���تخدام أحد األس���الیب اآلتیة على األقل، وذلك  المعیَّن أو ممثلھ البعائث المس���تثمر أن یفحص وینبغي

 ً الوطني على  المدني أمن الطیران برنامج عكسینبغي أن یو الوطني. المدني أمن الطیران برنامجمتطلبات ل وفقا
الطیران  اتفاقیةمن  ۱۷ في الملحق المنص����وص علیھاالقواعد القیاس����یة والممارس����ات الموص����ى بھا أقل تقدیر 

) ۸۹۷۳(المستند الطیران  أمن دلیل فيالمواد اإلرشادیة الواردة و ي الدولي لمنظمة الطیران المدني الدوليالمدن
 . الصادر عن نفس المنظمة

 ؛)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 ٤-٥
 

یُقص����د بالبعائث الش����دیدة الخطورة كل البعائث البریدیة التي تتطلب اتخاذ تدابیر أمنیة إض����افیة غیر اإلجراءات 
 البریدیة شدیدة الخطورة في الحاالت التالیة: األمنیة األساسیة. ویمكن اعتبار البعائث

 ؛، مثل وجود دالئل للعبثمما یثیر الریبة تظھر علیھا عیوب -
 المواد عن بالنظر إلى طبیعة اإلجراءات األمنیة األس�����اس�����یة، من غیر المرجح أن تتیح لوحدھا الكش�����ف -

 ؛لالتحاد البریدي األمن النحو المنصوص علیھ في معاییر على المحظورة
 ؛وجود معلومات استخباراتیة محددة أو أي معلومات عن تھدیدات محتملة تخص ھذه البعائث -
إلى تقییٍم  أو أنھا تحتوي على أش����یاء خطیرة اس����تناداً  ھناك أس����باب تدعو للش����ك أن البعیثة تش����كل تھدیداً  -

ھات الفاعلة في للمخاطر أجرتھ س��لطة أمن الطیران المختص��ة أو ش��ركة النقل الجوي أو غیرھما من الج
 سلسلة اإلمدادات.

 
 الشدیدة الخطورة من خالل: البعائث ممثلھ أو المعیَّن المستثمر یفحص

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

 ؛التفتیش الیدوي -
 ؛السینیةمعدات األشعة  -
 ؛كالب الكشف عن المتفجرات -
 المتفجرات. آثار عن الكشف -

 
 األكیاس البریدیة/إجراءات فحص األوعیة ٥-٥
 

الواردة في  الت��الی��ة لفحص البع��ائ��ثممثل��ھ أن یس�������تخ��دم��ا التكنولوجی��ات  أو المعیَّن لمس�������تثمریج��ب على ا
 :بلدْیھمااألوعیة/األكیاس بعد حصولھما على تصریح من السلطات المختصة في 

 :المعنیین وعاءال األنسب للبعیثة أوبمعدات األشعة السینیة  الفحصتكنولوجیا  -
ً  األش������عة الس������ینیةتلو اآلخر باس������تخدام  األوعیة واحداً  المس������تثمر المعیَّنیفحص  ‘۱’ دالئل  عن بحثا

 .مدمرةال و غیرھا من المواد، أغیر مرخص لھاأو مواد محرقة  لمتفجرات
یجب إجراء عملیتْي فحص متتالیتین على وعاء بریدي ذي محتوى كثیف أكثر من الالزم للحصول  ‘۲’

ً  ۹۰، مع تدویره بدورة تبلغ األش���عة الس���ینیةب دقیقة على ص���ورة  قبل في كال االتجاھین درجة أفقیا
 .مرة ثانیة فحصھ

یصعب خلل  على أنھا تنطوي أو مبھمة أو غیر واضحة أو محمیة األشعة السینیة كانت صورة إذا ‘۳’
ویعید فحص�����ھا  وعاءال البعائث البریدیة من یجب على المس�����تثمر المعیَّن أن یزیلف تحدید طبیعتھ،

 واحدة تلوى األخرى بغیة الحصول على صورة واضحة.
 و/أو

  ؛كالب الكشف عن المتفجرات -
 أوو/
 نظام الكشف عن المتفجرات. -
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 اإلنذار بالعثور على بعائث مشبوه فیھا ٦-٥
 

إذا عثر المس���تثمر المعیَّن أو ممثلھ المكلف بفحص البعائث على بعیثة یتعذر رفع حالة اإلنذار المتعلقة بھا خالل 
 .فیھ الكفایة لنقلھا جواً  عملیة الفحص األولى، فال یجوز لھ تسلیم البعیثة للناقل حتى یتم اإلقرار بأنھا آمنة بما

 
 ً  .٤-٥للبند  وینبغي معالجة ھذه البعیثة باعتبارھا بعیثة شدیدة الخطورة وفقا

 
 إجراءات اإلخطار ۷-٥
 

إذا تعذّر على المس��تثمر المعیَّن أو ممثلھ المكلف بفحص البعائث رفع حالة اإلنذار فیما یتعلق ببعیثة ما بعد اتباع 
 ً المدني، فال یجوز تس�������لیم  الطیران ألمن الوطني وھما على علم تام بمتطلبات البرنامج الخطوات المبینة آنفا

البعیث��ة للن��اق��ل أو تحمیلھ��ا أو نقلھ��ا على متن الط��ائرة. وفي ھ��ذه الح��ال��ة، یج��ب عزل البعیث��ة في مك��ان آمن 
 ً لمنع الوص��ول إلیھا دون تص��ریح. ویجب على المس��تثمر المعیَّن أو ممثلھ  وإخض��اعھا للمراقبة وحراس��تھا مادیا

 المكلف بفحص البعائث اتخاذ اإلجراءات التالیة:
إدارة والشرطة و المضیفة األرض والسلطات الحكومیة منسق الشؤون األمنیة فيبكل من  فوراً  االتصال -

ً وذلك  ،فرقة إبطال مفعول القنابل و/أوالمطافئ   المحلیة؛ تشریعاتلل وفقا
إبالغ الھیئات المعنیة بوجود أیة بعائث بریدیة دولیة أخرى في المرفق والتي جرى تس�������لیمھا أو تحویلھا  -

 .برفقة البعیثة المشبوھة
 
 

 التدابیر المتعلقة بالبرید المقبول نقلھ على متن الطائرات التجاریة -٦
 

للناقلین أو وكالء المناولة األرض���یة أو لغیرھم من المتعاقدین بغرض نقلھا على  یس���لّم المس���تثمر المعیَّن البعائث
متن طائرات في أكیاس (أو أوعیة) یمكن التعرف على ھویتھا وتكون مرفقة بنماذج االتحاد البریدي العالمي 

  ذات الصلة و/أو لصائق األوعیة.
 

  حسب االقتضاء: ذات الصلة أو بمقابلھا اإللكترونيبمستندات االتحاد  شحناتالوعیة/األ جمیع ویجب أن تُرفق
إذا تعلق األمر  CN 41و أ CN 38تُرفق اإلرس������الیات المس������لّمة في المطار بنس������خ من قائمة التس������لیم  -

 )؛جواً  المنقول السطحي باإلرسالیات السطحیة (البرید
 إذا تعلق األمر بأكیاس البرید الجوي؛ CN 35لصیقة  -
 ؛جواً  المنقول السطحي تعلق األمر بأكیاس البریدإذا  CN 36لصیقة  -
 إذا تعلق األمر بإرسالیات الطرود الجویة؛ CP 84لصیقة  -
 .جواً  المنقولة السطحیة إذا تعلق األمر بإرسالیات الطرود CP 85لصیقة  -
 

 غیر تدخل أي من وحمایتھا البریدیة البعائث حس��اب یجب أخرى، أمنیة ض��وابط أو الفحص عملیة تنفیذ وبعد
ً  تبادالً  تبادلھا أو طائرة متن على تحمیلھا قبل بھ مأذون  من غیرھما أو األرضیة المناولة وكیل أو الناقل مع آمنا

 المتعاقدین.
 

 ً المدني، قد یُطلب من المستثمر المعیَّن الذي ینفذ عملیة الفحص أو ضوابط  الطیران ألمن الوطني للبرنامج ووفقا
 الطیران ألمن الوطني وقد یتطلب البرنامج إقرار أمن الش����حن للش����ركة المش����غّلة للطائرة.أمنیة أخرى أن یقدم 

 ً اتخاذ تدابیر إض�����افیة فیما یتعلق بحفظ الس�����جالت ألغراض عملیة المراجعة التي قد یتعین على  المدني أیض�����ا
   المستثمر المعیَّن تنفیذھا.
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  الملحق ألف
 (للعلم)

 
 اً الشدید الخطورة المزمع نقلھ جوفحص البرید الصادر الدولي 

 

 
 
  

اجتیاز 
 عملیة

 الفحص
 األولى

فشل في 
 اجتیاز
 عملیة

 الفحص
 األولى

 تسلیم البعیثة للناقل

 تقییم المخاطر
 

 و
 

إجراء فحص رفیع 
 :المستوى

 
نظام الكشف عن 

 المتفجرات
 

 أو
 

الكشف عن آثار 
 المتفجرات

 
 أو

 
كالب الكشف عن 

 المتفجرات
 

مس�����������ت�����وى  ع�����ل�����ى
 البرید/البعیثة

اجتیاز 
الفحص 
الرفیع 
 المستوى

، الفشلفي حال 
یتم عزل 

البرید/البعیثة 
مع إخطار 

أو  الشرطة
 المطافئ إدارة

 إبطال فرقة أو
 القنابل مفعول

البعائث الشدیدة 
 الخطورة

عملیة الفحص 
 :األولى

 
استخدام أدنى قدر 
ممكن من األشعة 
السینیة (نظرة من 

مختلفتین)  زاویتین
واالمتثال 

 للتشریعات الوطنیة
 

 أو
 

 أسلوبین استخدام
 من أكثر أو

 الفحص أسالیب
 التالیة:

 التفتیش الیدوي
معدات األشعة 

 السینیة
 عن الكشفكالب 

 المتفجرات
 آثار عنالكشف 

 المتفجرات
 

 مستوى الوعاءعلى 
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 الملحق باء
 (للعلم)

 
 جواً فحص البرید الصادر الدولي المزمع نقلھ 

 

 
 
  

 اجتیاز
عملیة 

الفحص 
 األولى

 تسلیم البعیثة للناقل

 تعذّر حالفي 
 حالة رفع

 ،اإلنذار
بع الخطوات تُتَّ 

المتعلقة بمعالجة 
 حاالت اإلنذار.

 
، الفشلفي حال 

یتم عزل 
البرید/البعیثة 
مع إخطار 

أو  الشرطة
 المطافئ إدارة

 إبطال فرقة أو
 القنابل مفعول

 الواج����بالبع����ائ����ث 
 فحصھا

جمیع البع��ائ��ث التي 
ال تندرج ضمن فئتْي 
ال���ب���ری����د ال���م���ع���ف���ى 
والبری���د الش����������دی���د 

 الخطورة.

 :عملیة الفحص األولى
 

فحص البرید باستخدام 
 أحد األسالیب التالیة:

 التفتیش الیدوي؛ -
 مع���دات األش�������ع���ة -

 ؛السینیة
نظام الكش������ف عن  -

 ؛المتفجرات
الكش����ف عن  كالب -

 ؛المتفجرات
ثار  الكش�������ف عن - آ

 .المتفجرات
 

ی����ج����ب أن ت����ت����واف����ق 
مم���ارس���������ات الفحص 

التشریعات  معمعّداتھ و
 أو تس�������توفي الوطنی���ة

 مع��اییر الفحص ال��دنی��ا
المح����ددة في ك����ل من 

والمس������تند  ۱۷الملحق 
الص���ادرین عن  ۸۹۷۳

منظمة الطیران المدني 
 .الدولي
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 قائمة المراجع
 

 إلى باإلض���افة المعاییر، بجمیع یتعلق فیما ومص���ادرھا المراجع عن كاملة معلومات ھذه المراجع قائمة توفر
 أرقام تتض����من التي المراجعالمس����تند. وبالنس����بة إلى  ھذا في ذكرھا جرى التي األخرى المراجع مص����ادر

ً  إجراؤھا المحتمل المراجعات أو التعدیالت فإن تواریخھا، أو محددة إص��دارات  قد المطبوعات ھذه على الحقا
 الطبعة من أحدث طبعات وجود من التحقق على المس���تند ھذا مس���تخدمي نش���جع ذلك، مالئمة. ومع تكون ال

 الطبعة فإن اإلص���دار، رقم أو التاریخ تتض���من ال التي المراجع وبالنس���بة إلى بھا. یُعتدّ  كان إذا وما الحالیة،
 ھذا في إلیھا المش���ار المراجع إال القائمة ھذه في ترد ال أنھ ونؤكد بھا. س���یُعتدّ  التي ھي المس���تند من األخیرة
 المستند.

 
 .)http://www.upu.intمسرد معاییر االتحاد البریدي العالمي (متاح من خالل الرابط التالي:  ]۱[
 
 النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطریق الجو. - التفاقیة الطیران المدني الدولي ۱۸الملحق  ]۲[
 

 :التالي الرابط على متاحة الدولي المدني الطیران التفاقیة ۱۸ إلى ۱ من المالحق مالحظة
http://legacy.icao.int/eshop/pub/anx_info/annexes_booklet_en.pdf 

 
 .العالمیة، إطار معاییر تأمین وتیسیر التجارة العالمیة الخاص بمنظمة الجمارك العالمیةمنظمة الجمارك  ]۳[
 

من إطار معاییر تأمین وتیس�����یر التجارة العالمیة متاح على الموقع الش�����بكي  ۲۰۱۸إص�����دار عام  مالحظة
 على الرابط:  منظمة الجمارك العالمیةل

www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-
package/safe-framework-of-standards.PDF?la=en 
 

http://www.upu.int/
http://legacy.icao.int/eshop/pub/anx_info/annexes_booklet_en.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.PDF?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.PDF?la=en
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