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  مجلس االستثمار البریدي

  (DNL)"عدم التحمیل" العالمي التوجیھیة الخاصة بأمراالتحاد البریديمبادئ-یديمسائل تتعلق بفریق األمن البر

  المكتب الدوليمذكرة یقدمھا 
  األعمال)ھـ من جدول ٢(البند 

  الموضوع  -١

  .(DNL)"عدم التحمیل" المبادئ التوجیھیة الخاصة بأمر

  اإلحاالت/الفقرات

  ٨إلى ١الفقرات من

  القرارات المرتقبة  -٢

دعى  لمب��ادئ التوجیھی��ة امجلس االس�������تثم��ار البری��دي إلى الموافق��ة على ی��ُ
"عدم التحمیل".الخاصة بأمر

١والملحق ٨إلى ٢الفقرات من 

  مقدمة  -أوًال 

ة الوالیات المتحدة األمریكیة. برئاس، ٢٠٢٠أكتوبر ٢٩و٢٨عد یوَميفریق األمن البریدي عن بُ عُقد اجتماع  -١
  مجلس االستثمار البریدي.وقد جرى التطرق خالل ھذا االجتماع إلى عدة مواضیع یتطلب اثنان منھا موافقة 

  

  (DNL)"عدم التحمیل"لمبادئ التوجیھیة الخاصة بأمرا  -ثانیاً 

لضمان قدرة جمیع المستثمرین المعیَّنین (DNL)صیغت المبادئ التوجیھیة الخاصة بأمر "عدم التحمیل"   -٢
بالغ عددھم  ناً مس�������تثمراً ١٩٢ال عدید من في إطار أعمالھم. على اس�������تخدام المبادئ التوجیھیة معیَّ ویوجد ال

زأ ال یتجاً باإلضافة إلى تنفیذھا جزءالمستندات المستندات المرجعیة المبینة في المبادئ التوجیھیة. ویعد فھم ھذه 
الحد األدنى المطلوب من المعاییر األمنیة یمثل توفر وعلى وجھ الخص�������وص،من فعالیة المبادئ التوجیھیة.

الخ��اص ب��االتح��اد البری��دي الع��المي S58في المعی��ار األمني النحو المح��ددعلى المعیَّنین مرینلجمیع المس�������تث
ً ضروریاً ،)مكتب التبادل وأمن البرید الجوي الدولي(S59والمعیار )المعاییر األمنیة العامة( ادئ لمبلتنفیذ اأمرا

  .(DNL)"عدم التحمیل" أمرالخاصة بالتوجیھیة 

إلى تقدیم إرش�����ادات ومبادئ عامة (DNL)بأمر "عدم التحمیل" وتھدف ھذه المبادئ التوجیھیة الخاص�����ة  -٣
ا یتعلق من فیغیة ض�����بط الدور الذي یض�����طلع بھ المس�����تثمرون المعیَّنووبروتوكول اس�����تجابة لتقییم المخاطر، ب

م نظابة الطیران المدني الدولي الخاص��������ةمنظمة الجمارك العالمیة ومنظمبینالمبادئ التوجیھیة المش�������تركة ب
  ء التي تختار تطبیق ھذا النظام.في البلدان األعضا(PLACI)قبل التحمیل المعلومات المسبقة عن الشحن



-٢-

S59ویتوس�������ع ھذا المس�������تند في التطرق إلى نطاق البرید البالغ الخطورة الذي یتناولھ المعیار األمني   -٤

ل الذي أعده قبل التحمیسبقة عن الشحنستند المعلومات المویقدم محاد البریدي العالمي بالتفصیل. الخاص باالت
فریق العمل المعني بالمعلومات المس�����بقة عن البض�����ائع المش�����ترك بین منظمة الطیران المدني الدولي ومنظمة 

ویقع على الجوي وأصحاب المصلحة من القطاع.الجمارك العالمیة نھجاً منسقاً لسلطات الطیران وأمن الشحن 
  قبل التحمیل أم ال. سبقة عن الشحنان سینفذ نظام المعلومات المعاتق كل بلد أن یقرر ما إذا ك

قبل التحمیل لیست جزءاً من المعاییر والممارسات ى أن المعلومات المسبقة عن الشحنویجدر التأكید عل  -٥
الموص������ى بھا لمنظمة الطیران المدني الدولي؛ وھي مجرد إجراء أمني إض������افي ال یحل محل عملیات التفتیش 

. ویتعین االلتزام بمتطلبات برنامج أمن الطیران ظمة الطیران المدني الدولياألمني المادیة التي تفرض�������ھا من
  لمنظمة الطیران المدني الدولي.٨٩٧٣والمستند رقم ١٧كل بلد عضو إلى جانب الملحق المدني الوطني في

حیث قدمت الوالیات المتحدة األمریكیة ٢٠١٩في یولیو وقد بدأ العمل على إعداد ھذه المبادئ التوجیھیة  -٦
التوجیھیة المبادئھذه عُرضت وقدلبیانات اإللكترونیة المسبقة. المعنیة باالتوجیھیة المشروع األول عبر اللجنة 

وأكدت منظمة.ھانة ردود س�������لبیة بش��������أقدم أیولم تُ التعلیقات تقدیم ة منظمة الطیران المدني الدولي لعلى أمان
قبل التحمیل الذي یس���تند إلیھ مس���تند المبادئ ند المعلومات المس���بقة عن الش���حنالطیران المدني الدولي أن مس���ت

وفریق خبراء األمن الجوي التابعین لھا التوجیھیة ھذا قد عُرض على فریق العمل المعني بأمن الش������حن الجوي
یرد وفي كال الفریقین. تشاركالجھات الفاعلة في القطاعوشددت منظمة الطیران المدني الدولي على أن .فأیداه

ذا المستند ھفي قبل التحمیلنظام المعلومات المسبقة عن الشحنالمنسق المتفق علیھ بشأن ج عرض مفصل للنھ
قبل التحمیل. ویقع على عاتق كل بلد أن یقرر ما إذا كان س���ینفذ نظام خاص بالمعلومات المس���بقة عن الش���حنال

جزءاً من المعاییر یمثل . وبالنظر إلى أن ھذا النظام القبل التحمیل أم الحنالمعلومات المس�������بقة عن الش�������
رحلة من مراحل والممارس����ات الموص����ى بھا لمنظمة الطیران المدني الدولي، فإن المنظمة ال تش����ارك في أي م

  عملیة التنفیذ.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
/  

إلى األعض��اء بنطاقھم الواس��ع خالل (DNL)وقد قُدمت المبادئ التوجیھیة الخاص��ة بأمر "عدم التحمیل"   -٧
الدورات التالیة: دورة لجنة االتص��ال المش��تركة بین منظمة الجمارك العالمیة واالتحاد البریدي العالمي األولى 

؛ ودورة فریق ٢٠٢٠؛ ودورة فریق الجمارك الثانیة لعام ٢٠٢٠؛ ودورة فریق النقل الثانیة لعام ٢٠٢٠لعام 
. وكان الھدف من ذلك ھو الحص�������ول على أكبر قدر ممكن من التعلیقات من ٢٠٢٠ام األمن البریدي الثانیة لع

أجل دمجھا حس��ب الض��رورة في المس��تند قبل االنتھاء من ص��یاغتھ. وقد جرى في وقت س��ابق تحمیل المس��تند 
على منص����ة المس����تندات الخاص����ة باالتحاد البریدي العالمي واس����تُلمت التعلیقات التي قدمھا أعض����اء األفرقة

المذكورة أعاله. وقامت األمانة بتجمیع ھذه التعلیقات وتقدیم رد إلى أعض�����اء فریق األمن البریدي قبل اجتماع 
٣٠الفریق وخاللھ. وجرى الس���عي للحص���ول على موافقة األعض���اء بش���أن تنس���یق المس���تند مع تحدید موعد 

ء . وحیَّنت األمانة المس��تند في ض��وكآخر أجل بالنس��بة إلى األعض��اء الراغبین في تقدیم تعلیقات٢٠٢٠أكتوبر 
  .١ھذه التعلیقات. ویرد المستند المراَجع مرفقاً بالملحق 

  

  ةالمرتقباتالقرار  -ثالثاً 

يوالتص����ریح ألمانة فریق األمن البریدھذا المس����تندمجلس االس����تثمار البریدي إلى الموافقة على یدعى  -٨
على النحو المطلوب من (DNL)"عدم التحمیل" الخاص��ة بأمربمواص��لة العمل على مراجعة المبادئ التوجیھیة 

  المعیَّنین.المناسبة لجمیع المستثمرینأجل تقدیم اإلرشادات 
  

  ٢٠٢٠نوفمبر ٤برن، في 
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١الملحق -ھـ٢المستند -٢-٢٠٢٠-مجلس االستثمار البریدي

  
  

  
ند المبادئ قة التوجیھیة مس�������ت أمربالمتعل

  "التحمیل"عدم
  



-٢-

  جدول المحتویات
  

  الصفحة

الغرض  -١
  

٣  

مصطلحات وتعاریف  -٢
  

٤  

السیاق  -٣
  

٥  

إبالغ البیانات  -٤
  

٥  

المقترحة من خالل المعلومات المسبقة عن الشحن قبل التحمیلعملیة التصدي للمخاطر   -٥
  

٦  

المالحق  -٦
  

٩  

  ١٦  المراجع  -٧
  
  

  



-٣-

  الغرض  -١
  

ات تعزیز األمن على مس�����توى كل العملیفيالتابع لالتحاد البریدي العالميفریق األمن البریديیتمثل أحد أھداف 
في القطاع البریدي. وقد قام الفریق بالتعاون مع أص����حاب المص����لحة اآلخرین في االتحاد البریدي العالمي بتحدید 

التي یمكن تطبیقھا على جمیع جوانب القطاع البریدي. ومن ش�������أن وض�������ع الدنیامجموعة من المتطلبات األمنیة 
وحمایة ،للقیاس تُطبَّق على القطاع البریدي أن یس��������اھم في حمایة موظفي البرید وممتلكاتھمعاییر أمنیة قابلة 

ق والس���ماح للس���لطات الوطنیة والدولیة بتطبی،وحمایة الوس���ائل المس���تخدمة لنقل البعائث،البعائث البریدیة عموماً 
  أدوات تقییم المخاطر.

  
بإش���راف من فریق األمن البریدي على المرافق الحس���اس���ة في اُعدا اللذَْیناألمن المادي واإلجرائيویُطبَق معیاراَ 

مرافق والس في ھذا الس�������یاق في مكتب التبادل، ووحدة البرید الجوي،الش�������بكة البریدیة. ویتمثل المرفق الحس�������ا
س�������الھا رمرفق بریدي تعبر منھ بعائث البرید قبل إوآخر ،البریدیة التي تُجرى فیھا عملیة التفتیش األمني للطیران

  .جواً 
  

ال یمكن االس����تغناء عنھما في تطبیق ھذا المس����تند في ما ن االلَذ األمنیان لالتحاد البریدي العالمي ویتمثل المعیاران 
  یلي:

المادیة یةمتطلبات األمنالذي یحدد الحد األدنى من الالتدابیر األمنیة العامة: -S58معیار األمن البریدي   -
  ؛الشبكة البریدیةضمنالحساسة المرافقعلى وتلك المتعلقة بالعملیات المطبقة 

ال��ذي یح��دد الح��د األدنى من :ال��دوليالجويوالبری��دالتب��ادلمك��ات��ب أمن-S59معی��ار األمن البری��دي   -
  .الدوليالبریدبنقلالمتصلةالعملیاتأمنلضمانالمتطلبات األمنیة 

  
ض��بط ة ، بغیتوكول اس��تجابة لتقییم المخاطروإلى تقدیم إرش��ادات ومبادئ عامة وبرویرمي ھذا المس��تند التوجیھي 

ین في المبادئ التوجیھیة المش���تركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني معیَّندور المس���تثمرین ال
في البلدان األعض������اء التي تختار )PLACI(ل التحمیل قبعن الش������حنالمعلومات المس������بقة بنظامالدولي المتعلقة 

الخطورة الذي یتناولھ المعیار الش�������دید في التطرق إلى نطاق البرید ویتوس�������ع ھذا المس�������تندنظام. ھذا التطبیق 
الخطورة الوارد في دلیل منظمة الطیران المدني الش��دیدي بالتفص��یل. ویش��مل تعریف الش��حن والبرید S59  األمني
أن الش��حن أو البریدإلىمحددةاس��تخباراتیٌة البعائث التي تش��یر معلوماتٌ )، ٨٩٧٣(الوثیقة ألمن الطیرانالدولي 

  على الطیران المدني.یشكل تھدیداً الواردة فیھ
  

ض��من المبادئ التوجیھیة المش��تركة بینالذي یندرجقبل التحمیل عن الش��حنالمعلومات المس��بقة مس��تندواُعتمدَ 
ك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي من قبل فریق العمل المعني بأمن الش���حن الجوي التابع منظمة الجمار

فریق ھذا الأعدهویس���اعد المس���تند الذيلفریق الخبراء المعني بأمن الطیران في منظمة الطیران المدني الدولي. 
على اتباع نھج متناس��ق فیما بینھم. ویقع القطاعس��لطات الطیران وأمن الش��حن الجوي وأص��حاب المص��لحة من 

قبل التحمیل أم ال. ویجدر عن الش�����حننظام المعلومات المس�����بقة س�����ینفذما إذا كان یقررأن بلدعلى عاتق كل 
من المعاییر والممارس�����ات الموص�����ى بھا لمنظمة الطیران المدني جزءاً التأكید على أن ھذه المعلومات لیس�����ت 

ض�������افي لتعزیز األمن ال یحل محل عملیات التفتیش األمني المادیة التي تفرض�������ھا الدولي وھي مجرد إجراء إ
عضو لدبمنظمة الطیران المدني الدولي. ویتعین االلتزام بمتطلبات برنامج أمن الطیران المدني الوطني في كل 

  .كما ھو الحال حالیاً ، وذلك لمنظمة الطیران المدني الدولي١٧الملحق باإلضافة إلى
  

طات وتبني نھج متناس��ق فیما بین الس��لقبل التحمیل كلیاً عن الش��حنالمعلومات المس��بقة مس��تندغي مراجعة وینب
وذلك قبل تنفیذ نظام المعلومات ،قطاعالالمس���ؤولة عن أمن الطیران والش���حن الجوي وأص���حاب المص���لحة في 

  قبل التحمیل.عن الشحنالمسبقة 
  



-٤-

مصطلحات وتعاریف  -٢
  

�����میاً -معیَّنالمس������تثمر ال البلد العض������و في االتحاد البریدي العالمي كل كیان حكومي أو غیر حكومي یُعینھ رس�
  الستثمار الخدمات البریدیة والوفاء بااللتزامات ذات الصلة التي تنص علیھا وثائق االتحاد داخل أراضیھ.

  
ت تظھر علیھ عالماغیر معروف أو یرسلھ كیان الشحن أو البرید الذي یُعد -الخطورةالشدید أو البرید الشحن 

  المعاییر التالیة:إحدىما سبق،إلى إضافةً ، تنطبق علیھعندماتالعب بالغ الخطورة ال

  ؛ على الطیران المدنيأو البرید یشكل تھدیداً الشحنأن إلى استخباراتیٌة معلوماتٌ تشیر  أ )

؛ تثیر الشكى الشحن أو البرید عیوبٌ تظھر علأو  ب)

تعرض ق��دالمواد المحظورة التي لكش�������ف عن لة لوح��ده األمنی��اإلجراءاتدنى من األالح��دكفيیالأو  ج)
  لك بالنظر إلى طبیعة الشحن أو البرید.ذو،الطائرة للخطر

  
�حن أو البرید قادماً  ى علمن كیان معروف أو غیر معروف، فیمكن اعتباره بناءً بص��رف النظر عما إذا كان الش�

  معلومات استخباراتیة محددة صادرة عن بلد عضو بشأن الشحنة أنھ شدید الخطورة.

یر غقامت بص�نعھا واس�تخدامھا قوات بس�یطة التركیب قنبلةعنعبارة -یدویة الص�نعمتفجرة أو حارقة أجھزة 
  رسمیة وغیر مرخصة.

  
�مَ یُ ال یتجزأ ءأي ش��يعبارة عن يھ-بعیثة بریدیة)أو (قطعة، أو بعیثة برید،بعیثة البرید  الھ بالبرید ح بإرس��س�
تقدیم خدمات بریدیة. یقبل بما مقدم خدمة بریدیةمنلتزام اوھو محل 

ینبغي أن تُعالجذتحیل عبارة "ال یتجزأ" في ھذا الس�����یاق إلى المعالجة ض�����من النظام البریدي: إ-.١المالحظة
. ضمن النظام البریديتقسیمھا إلى أجزاء وال یمكن وحدة متكاملةكالبعائث وتُوزع 

عادة ما تُص����نَف بعائث البرید حس����ب الحجم والوزن والمعالجة أو غیرھا من خص����ائص الخدمة -.٢المالحظة 
وتش��مل األمثلة على ذلك بعائث برید الرس��ائل، وبعائث برید الطرود، وبعائث البرید الُمس��َجل، وما إلى المقدمة.
ُكر س��ابقاً حال ینبغي، في ذلك. و س��ائر وأعلى أنھا تش��مل أي نوع ، اعتبار البعیثة عدم تحدید أي تص��نیف مما ذ

  أنواع البرید.
  

  .استثمار طائرةالمشاركة فيأو یعرض (تعرض)) تشارك(یشاركھو فردٌ أو منظمةٌ أو مؤسسةٌ -المستثمر
  

١+٧بیانات العناص��ر لإلش��ارة إلىمص��طلح یُس��تخدَم -)PLACI(قبل التحمیل عن الش��حنالمعلومات المس��بقة 
سیرتأمینلمنظمة الجمارك العالمیةمعاییر طارإلالمحددة وفقاً  ) والمستقاة ١نظر الملحق (االعالمیةالتجارة وتی

ركات ش��أو ن البریدیین والمس��تثمرأو ش��ركات النقل الجوي وأوكالء الش��حن التي یُقدمھامن بیانات اإلرس��الیة و
في أس�������رع وقت ممكن قبل لجھات التنظیمیة، تابعة لھیئات أخرىأو الوكالء المعتمدون أو تجمیع الخدمات 

  .محطة قبل المغادرةآخر في تحمیل الشحنة على متن الطائرة 
  
أو غیرھا من الوس�����ائل التي تھدف إلى تحدید و/أو الكش�����ف عن التقنیةتطبیق الوس�����ائل ھو-كش�����ف األمنيال

ستخدم أو العناصر أو المواد التياألخرىالخطرة األجھزةالمتفجرات أو األسلحة أو رتكاب أفعالالیمكن أن ت
  التدخل غیر المشروع.
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  السیاق  -٣
  

ة متفجرة أو حارق أجھزةوجود  على الكشف من أجل حصراً  قبل التحمیل عن الشحنالمعلومات المسبقة  تُستخدَم
 أخرى یئاتٌ ھ قومتفیما ھذه المعلومات بعض الجھات التنظیمیة ذ نفتُ ع أن ویُتوق. في الشحن الجويیدویة الصنع 

ممالذي  في مجال أمن الطیران الجوي نالش�حالمعلومات المس�بقة عن لنظام  اً امتداد بوص�فھا بالنظر فیھا من  ص�ُ
قییم تإجراء والنقل الجوي ش���حنات س���لس���لة من المس���ائل التنظیمیة المتعلقة بأجل تمكین الجمارك من اس���تھداف 

ك، ومع ذل. مغادرةقبل اللھا محطة آخر الطائرة في  على متن الش�������حنة/البریدوذلك قبل عملیة تحمیل للمخاطر 
بیة بعد الحادثة اإلرھاال س��یما قبل التحمیل  عن الش��حنالمعلومات المس��بقة تطویر نظام  بات من الض��روريقد ف

 على حبر مخبأة في خراطیش یدویة الص����نعأجھزة متفجرة  تم العثور علىعندما  ٢٠١٠التي وقعت في أكتوبر 
 في لش��حن الجويل للتفتیش األمني المس��بقمش��روع التجریبي ال. وأدت ھذه الحادثة إلى إنش��اء متن طائرة ش��حن

من أجل الدخول اآلمن الخاص باالتحاد  قبل التحمیل عن الشحننظام المعلومات  ثم، الوالیات المتحدة األمریكیة
التحمیل في كندا.قبل  الشحن الجويالستھداف مشروع التجریبي ال، و)PRECISE(بي واألور

أجل تقییم  منقبل التحمیل  عن الشحنالمعلومات المسبقة  وقامت ھذه المشاریع التجریبیة باختبار استخدام نظام
 ریقةط والتوصل إلى، شحنة مافي علبة") في  قنبلة(أي "ع یدویة الصنمتفجرة أو حارقة أجھزة إخفاء ما إذا تم 

 أمنیاً  إجراءً قبل التحمیل  عن الش������حنالمعلومات المس������بقة ر عتبَ تُ و. الخطر الذي قد ینجم عن ذلكلتخفیف وطأة 
سبقة المعلومات الم ؛ ولكن ال یمكن استخدامالحالیةأمن الشحن الجوي  نظمیمكن استخدامھ باإلضافة إلى  اً إضافی

أمني مستقل.  كنظام قبل التحمیل عن الشحن
  

  البیانات إبالغ  -٤
  

حنات البرید الخاصة بشقبل التحمیل عن الشحن المعلومات المسبقة للمتطلبات الناشئة عن بروتوكوالت  استجابةً 
 مجدعد االتحاد البریدي العالمي النموذج البریدي العالمي الخاص بالبیانات اإللكترونیة المس�������بقة بغیة أ ،الدولي

والجمارك وش����ركات النقل، باإلض����افة إلى البروتوكوالت  ،س����س����ات البریدیةتدفقات البیانات المتبادلة بین المؤ
 ،الرسم البیاني أدناه النموذج البریدي العالمي كمرجعفي یرد اإلجرائیة التي تنطوي علیھا دورة حیاة بعیثة ما. و

  شرح لكل تدفق من التدفقات. ١ویرد في الملحق 
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اله مكتب البرید في المصدر، الُمشار إلیھ في الرسم البیاني أعأن یرسل ینبغي بالنسبة إلى النموذج البریدي العالمي، و
ITMATTالرس������ائل ) و١+٧عناص������ر البیانات (كاملةالقبل التحمیل عن الش������حنالمعلومات المس������بقة ، ١بالتدفق 

  ي األوعیة.المسح الضوئي فموعد ساعتین قبل تجاوزتال فترة زمنیةفيولكن ھذه المعلومات تُتاح لھ حالما إلكترونیاً 

سلطات المختصة ضمن نظام أن تقیموینبغي  شحنالمعلومات المسبقة ال في ُمقدَمةالبیانات القبل التحمیل عن ال
في نظم آلیة وفقاً إلى أقص�������ى مدى ممكندمجھا التي ینبغي إعدادھا والمخاطر ومؤش�������رات لقواعد وفقاً حینھا 

التھدیدات والمخاطر.المتعلقة بتلك واالستخباراتیةللمعلومات 
  

ین وش���ركات الطیران العاملة ض���منمعیَّنبین المس���تثمرین الوفي إطار الس���عي إلى إبقاء قنوات االتص���ال مفتوحة
شحنالمسبقة المعلوماتنظام  الجويالرابطة الدولیة للنقل، أیدت لجنة االتصال المشتركة بین قبل التحمیلعن ال

٧للتدفق CARDITرسائل ضمنالوارد AR flagتقدیم وضع تقییم المخاطر عبر رمز واالتحاد البریدي العالمي
وسیكون . ٢٠٢٣من عاماً عتباراAR flagرمز تقدیم إلزامیة وأوصت بإنفاذ ،من النموذج البریدي العالمي إجماالً 

أن كافة البیانات لتؤكدالمؤس��س��ة البریدیة في المص��در من عبارة عن إثبات CARDITرس��ائل ض��منرمزھذا ال
ى الحص��ول علطلب أي أنھ لیس��ت ھناك أیة طلبات إحالة عالقة معروفة المص��در (اإللكترونیة المس��بقة قد قُدَمت و

  .للمستثمروالتسلیم CARDITرسائل لدى إرسال)عدم التحمیلاألمر ب، والكشف األمنيمعلومات، وطلب 
  
  

  قبل التحمیلعن الشحنالمعلومات المسبقة من خاللالتصدي للمخاطر المقترحة عملیة   -٥
  

ل أربع نتائج منفص�لة لعملیة تحلیل المخاطر قبل التحمیقبل التحمیل عن الش�حنالمعلومات المس�بقة یحدد مس�تند
التحمیل. ، وعدمالكش�������ف األمنيمعلومات، وطلب الحص�������ول على ، وطلب التقییمعملیةانتھاءوھي كما یلي: 

س��تواص��ل االنتقال في س��لس��لة اإلمدادات خالل عملیة الرزم بأن بوض��وح المس��تند یذكروتجدر اإلش��ارة إلى أن
وفي یل.بعدم التحمنتج عن عملیة التقییم إص����دار أمرقبل التحمیل ما لم یعن الش����حنتقدیم المعلومات المس����بقة 

قرب ھذه المسائل في أتسویة، ینبغي رحلة العبور جواً الشحنة التي تكون آنذاك في مبشأنمخاوفٌ تثیرحال أ
  شركات الطیران.القائمة لتوكوالت وفرصة ممكنة عن طریق البر

  

دخول البعیثة في الش����بكة بمجردITMATT، س����یتم تفعیل إرس����ال الرس����ائلمن باب الحرص على الس����رعةو
إرس������ال انقض������اء مدة زمنیة مناس������بة بینینبغيوالبریدیة س������واء بص������فة مادیة أو عبر وس������ائل إلكترونیة.

  دقیقة.١٢٠بـالمدة الزمنیة المقترحة تُقدَر ووتوزیع البعیثة البریدیة. ITMATT  الرسائل
  

حذف البعائث إلى أحداث طلب الحص�������ول على معلومات، وطلب الكش�������ف األمني، وعدم التحمیلوس�������تؤدي
ول على طلب الحص����تقدیم. ویجدر التذكیر بأن البریدیةفي س����لس����لة اإلمداداتعتیادیةالعملیات االالمتدفقة في 

شكل خطراً مماینبغي أن یتم بغرض التحقق الكشف األمنيمعلومات أو طلب  لى عإذا كانت البعیثة المشبوھة ت
ةقنبلات عن وجود معلوم/في حالة وجود تھدید حقیقيفقط عدم التحمیل أمر الطیران. ویجب أن یتم إص��������دار 

  .یدویة الصنعحارقة /متفجرة
  

  قبل التحمیل.عن الشحنلنتائج االستجابة للمعلومات المسبقة اه بیان تفصیلي یرد أدنو
  

  انتھاء عملیة التقییم
  

أن للمنظمتس�������ویة خطر متوقع بنجاح، یجوز جرتبأمن الش�������حن الجوي أو في حال لم یُحدَد أي خطر متعلق 
یُش���یر فیھا بأن عملیة ١+٧إلرس���ال رس���الة إلى ص���احب البیانات منص���ات تكنولوجیا المعلوماتیقرر برمجة 

یقض�����ي بتحمیل الش�����حنات على متن الطائرة دون طابع تجاريذا راً اما قرمس�����تثمر التقییم قد تمت. وإذا اتخذ 
  ١انتظار استكمال عملیة التقییم فإنھ یتحمل تبعات قراره.

  

ً أو ضمنیاً انتھاء عملیة التقییم اإلخطار بویمكن أن یكون    .صریحا

  .تحمیلالمبادئ التوجیھیة المشتركة بین منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة الطیران المدني الدولي الخاصة بالمعلومات المسبقة عن الشحنة قبل ال  ١



-٧-

  طلب الحصول على معلومات
  

ینبغي إرس�����ال إحالة طلب الحص�����ول على معلومات بخص�����وص الش�����حنات عندما یس�����تحیل إجراء تقییم كامل 
لبات الطوینبغي أن تُبلَغ مثل ھذه .األوليالملفالواردة في للمخاطر على الطیران المدني من خالل المعلومات 

  في أقرب اآلجال الممكنة.
  

تمكین لفي أقرب وقت ممكن) الرد بتقدیم المعلومات المطلوبة معیَّن(أو المس�������تثمر الالمس�������تثمر ویتعین على 
ى النظم ین) إتاحة النفاذ إلمعیَّن(المس���تثمرین الالمس���تثمرین الس���لطات من إجراء التقییم للمخاطر. ویجوز لبعض 

  .طلب الحصول على معلوماتتإحاالإرسال الحد من ضرورةالداخلیة من أجل 
  

�اً  مع تبیان (عملیة تفتیش أمني ةمعلومات أمنیة إض��افیة أو تأكید أیإدراجخیار أن تقترحویجوز للس��لطات أیض�
ھذه طلبویمكن أیضاً .(في شكل إقرار إلكتروني خاص بأمن الشحنات)قد اُجریت على الشحنة المعنیة نوعھ) 

وذل�ك على النحو المبین أدن�اه. وق�د یتیح تق�دیم ھ�ذه المعلوم�ة اإلض��������افی�ة المعلوم�ة في طل�ب التفتیش األمني، 
٢.االستغناء عن تطبیق تدابیر أمنیة إضافیة

  
أو ١+٧في حال غیاب عناص�����ر من مجموعة البیانات إالطلب الحص�����ول على معلوماتوینبغي أال یص�����در

عدم تبیان العنوان في المقص����د) وعدم تمكن الس����لطة المكلفة بالتقییم من إتمام مثلنقص����انھا أو عدم ص����حتھا (
  . بسبب نقصان ھذه العناصرعملیة تقییم المخاطر

  
  طلب التفتیش األمني

  
أو إذا اس�������تحال لتحدید ما إذا كان ھناك خطر محدق بأمن الطیرانعندما تكون ھناك حاجة إلى أدلة إض�������افیة

تحدید الخطر من خالل المعلومات المتاحة (بما فیھا المعلومات اإلض��������افیة الواردة في طلب الحص�������ول على 
ة (التفتیش مناس��بثانویة طلب تفتیش أمني تُس��تخدم فیھ طریقة للس��لطات المختص��ة أن ترس��لمكن یالمعلومات)، 

لالتفتیش األمني. تؤكد إجراء)، أو الخطورةالش��دیدي األمني للش��حن والبرید  لى متن عةالش��حنوینبغي أال تحمَّ
) علىعیَّنم(و/أو المس��تثمر الالمس��تثمر مع الس��لطات المختص��ة تتفقإجراء التفتیش األمني، ما لم حتىالطائرة 

  التفتیش األمني. المالئمة إلجراء تجھیزات الإلى موقع تتوفر فیھ نقل الشحنة
  

تیش األمني أي نوع من التفعند استالمھ طلب التفتیش األمني أن یؤكد )معیَّنال(و/أو المستثمرلمستثمر لوینبغي 
لمنظمة ١٧الواردة في الملحق القواعد وذلك حس�ب ما تقتض�یھالتفتیش األمني المطلوب، و/أو یُجريَ قد اُجريَ 

.الخاص بالبلد العض�������وبرنامج الوطني ألمن الش�������حن في الو/أو التدابیر المعمول بھا الطیران المدني الدولي
س����ائلرویمكن في بعض الحاالت أن یس����ھل ذكر س����بب وینبغي التأكد من نتائج أي تفتیش أمني مع الس����لطات.

اختیار طریقة التفتیش األمني األنس��ب للتص��دي للخطر المحتمل ) معیَّن(و/أو المس��تثمر الالمس��تثمر على اإلحالة 
مثل(أغلب الحاالت ال س�������یما إذا كانت المعلومات س�������ریة على الرغم من ص�������عوبة تقدیم ھذه المعلومات في 

٣.)االستخباراتیةلملكیة والمعلومات الخاصة بامعلومات ال

  
غراض النقل ألالبعیثة "آمنة إما أن تُعتبرن فقط. االرد على طلب التفتیش األمني نتیجتعلى یترتب وینبغي أن 

یتعین ینبغي إلغاء التصدیر ومن ثم، األمني اإلضافیة، و" أو ال یمكن تخلیصھا من خالل عملیات التفتیش الجوي
����وص علیھا وفقاً اإلخطار إجراءات اتباع ة معیَّنأو جھة التفتیش األمني المعیَّنعلى المس�����تثمر ال لمعیارلالمنص�

  . الواجبة التطبیقأو العملیات المحلیة S59األمني 
  
  

  .عن الشحنة قبل التحمیلالمبادئ التوجیھیة المشتركة بین منظمة الجمارك الدولیة ومنظمة الطیران المدني الدولي فیما یتعلق بالمعلومات المسبقة  ٢
  .حمیلالتالمبادئ التوجیھیة المشتركة بین منظمة الجمارك الدولیة ومنظمة الطیران المدني الدولي فیما یتعلق بالمعلومات المسبقة عن الشحنة قبل  ٣
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  عدم التحمیل
  

د التي التھدیسیناریوھات المعلومات االستخباراتیة المحددة أو مع الشحنعن عندما تتطابق المعلومات المسبقة 
٤ص��ةالس��لطات المختتُص��در ، في علبة")قنبلةالض��رر بأمن الطیران (أي وجود "تھدید یوش��ك بإلحاق تش��یر إلى 

�اً ٥أمراً بعدم التحمیل إص��دار األمر بعدم التحمیل في حال تم التعرف على بعیثة خطیرة في الش��حنة . ویمكن أیض�
لذي  یة البت في طلب إجراء تفتیش أمني. جري فیھتفي الوقت ا قاً عمل مدنيوطب بات منظمة الطیران ال لمتطل

الدولي، یجب أن یكون للبلدان األعض����اء بروتوكوالت قائمة تس����مح لھا بالتص����دي للمخاطر المحدقة بالطائرات 
�����حنات المنقولة جواً  ھذه البروتوكوالت في إطار المعلومات من الس������لطات تس������تفیدویمكن أن .التي تمثلھا الش�

  ٦المسبقة عن الشحن قبل التحمیل.
  
باراتیة ستخیحق لھا الوصول إلى المعلومات االالتي السلطات المختصة إال یُصدر أمر عدم التحمیلینبغي أال و

التھدید المتعلقة بخطر یوشك أن یلحق الضرر بأمن الطیران. وینبغي أن یتم إصدار سیناریوھات ذات الصلة أو 
تحدده جمیع وةمتبادلبص����فةعلیھ الذي یتم االتفاق توكول اتص����ال بین ش����خص����ین ولبراألمر بعدم التحمیل وفقاً 

  قبل التحمیل وتوافق علیھ.عن الشحناألطراف المشاركة في نظام المعلومات المسبقة 
  

  

وما إلى ذلك من الھیئات خبراء المتفجراتیمكن أن تش���مل عبارة الس���لطات المختص���ة أي عدد من الس���لطات الوطنیة والش���رطة وس���لطات إنفاذ القانون و  ٤
  .التابعة للبلد العضو

یض��ع ني ھو منتجدر اإلش��ارة إلى أن نظام المعلومات المس��بقة عن الش��حنة قبل التحمیل عادة ما تُنفذه س��لطات البلد المقص��د، وعلیھ فإن بلد المقص��د المع  ٥
  توكول إبالغ رسائل عدم التحمیل.وبر

  .مشتركة بین منظمة الجمارك الدولیة ومنظمة الطیران المدني الدولي فیما یتعلق بالمعلومات المسبقة عن الشحنة قبل التحمیلالمبادئ التوجیھیة ال  ٦
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CNبیانات اإلقرار الجمركي تسجیل = التدفقءبد   إلكترونیاً في نسق قابل لإلرسال.23
  

) الُمقدَمة عبر بیانات اإلقرار ١+٧(تص�������نیف البعیثة في البیانات ITMATT M33 V1الرس�������ائل =١التدفق 
CNالجمركي  ووص�����ف الرس�����الة .التي یرس�����لھا مكتب البرید في المص�����در إلى مكتب البرید في المقص�����د23
ITMATT:المقدم ألغراض اإلعالم على النحو التالي  

التي تقوم باإلقرار الجمركي الخاص بعملیة التص��دیر، -أو من ینوب عنھا -اس��م الُمرس��ل: اس��م الجھة   -١
  في الوقت الذي تم قبول اإلقرار الجمركي.حق التصرف فیھاالھوھي صاحبة البضائع أو 

ھا-الجھة الُمرس��������ل: عنوانعنوان  -٢ باإلقرار الجمركي-أو من ینوب عن یة التي تقوم  خاص بعمل ال
  .وھي صاحبة البضائع أو لھا حق التصرف فیھا في الوقت الذي تم قبول اإلقرار الجمركيالتصدیر،

  اسم الُمرسَل إلیھ: اسم الجھة التي تُرسَل إلیھا البضائع.  -٣

  عنوان الُمرسَل إلیھ: عنوان الجھة التي تُرسَل إلیھا البضائع.  -٤

التي جرى تغلیفھا بطریقة ال تس�����مح بتقس�����یمھا ما لم یتم إخراجھا من عدد الرزم: عدد فرادى البعائث   -٥
  الرزمة الُمغلفَة فیھا.

إجمالي الوزن الص��افي (باإلض��افة إلى رمز وحدة القیاس): وزن (كتلة) البض��ائع مع احتس��اب التغلیف   -٦
  وباستثناء معدات الناقل.

  حنة وذلك باستخدام مصطلحات فقط.وصف موجز للشحنة: وصف باستعمال لغة بسیطة لمحتویات الش  -٧

ف.  )١(+   المعّرِ
  

CNبیانات اإلقرار الجمركي (CUSITM V2الرسائل= ٢التدفق  إلى التي یرسلھا مكتب البرید في المقصد23
  لصلة بغیة إجراء التقییم األمني).الشریكة ذات امصالح الجمارك 

  
مكتبإلى الش���ریكة ذات الص���لة مص���الح الجمارك التي ترس���لھا نتائج التقییم (CUSRSPالرس���ائل =٣التدفق 

طلب -٢١٤الرمز تقییم البعیثة؛ -٢١٣الرمز : ما یليقائمة الرموز ذات الص���لةوتش���مل البرید في المقص���د. 
-٢١٨الرمز؛ RFRSPالرس��ائل -الرمز٢١٧طلب التفتیش األمني؛ -٢١٥الرمز الحص��ول على معلومات؛ 

الش����دید الش����حن أو البرید -٧٢٤الرمز: ما یليالمفوض����یة األوروبیةقائمة رموز وتش����ملعناص����ر البیانات؛ 
  .)المعلومات اإلضافیة المطلوبة-٧٥٢الرمزطلب اإلحالة؛ -٧٣٥الرمز؛ الخطورة

  
- ITMREF V1=٤التدفق  M53الجمارك إلى ي أجرتھ ذ(یرس�������ل مكتب البرید في المقص�������د نتیجة التقییم ال

  .مكتب البرید في المصدر)
  

- REFRSP V1= +٤التدفق  M54)إلى مكتب معلومات عن إجراءات اتخذھاالمص����درمكتب البرید في یقدم
  .البرید في المصدر)

  
المعلومات التي تلقاھا عن اإلجراءات المتخذة في المص������در إلى المقص������دیقدم مكتب البرید في=++٤التدفق 

  .الشریكةالجماركمصالح 
  

- PREDES=٥التدفق  Preadvice Dispatch اإلرسالیة ویرسلھابتھیئة (یصدرھا المستثمر البریدي الذي یقوم
  .إلى المستثمر المتلقي لإلرسالیة في موقع في المقصد المصمم في األصل ألغراض التخطیط والتتبع)

  
  :كالتاليثالثة مستویات ھيتشملعلى أنھا بنیة ما إرسالیة بیانویمكن 

.الخاص باالتحاد البریدي العالميS8للمعیار األمني مطابقاً معرفاً اإلرسالیة التي تحمل   -١

Annexe 1

  ١الملحق 
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.الخاص باالتحاد البریدي العالميS9للمعیار األمني مطابقاً معرفاً تحمل أوعیة اإلرسالیة التي   -٢

فاً البعائث البریدیة في كل وعاء؛ تحمل بعائث البرید   -٣ قاً معر الخاص باالتحاد S10للمعیار األمني مطاب
.البریدي العالمي

  
ألوعیة الخاص������ة باالمعرفاتالش������ریكة بقائمة مص������الح الجماركیزود مكتب البرید في المقص������د =٦التدفق 

  .والبعائث
  

- CARDIT=٧التدفق  Carrier Documents International Transport)M48- یقدم مكتب البرید في المصدر
CN(بیانات الشحنة  38/CN 41/CN   .المتضمنة في البیانات اإللكترونیة المسبقة إلى شركة النقل الشریكة))47

  
- RESDIT=+٧التدفق  Response Documents International Transport (M49) رد/تأكید التبادل رسالةھي

ع فیما عن الوض����في المص����در لتقدیم معلوماتمعیَّناإللكتروني للبیانات توجھھا ش����ركة النقل إلى المس����تثمر ال
  دى إتمام كل حدث من ھذه األحداث.المنفصلة لRESDITبمختلف أحداث عملیة النقل. وتُرسَل رسائل یتعلق 

  
  .إلى الجمارك في المقصدالبیانات قائمة تقدم شركة النقل الجوي =٨التدفق 

    



-١١-

Annexe 27

  ٢٧الملحق 
  

  بیانات أمن الشحن الجوي قبل التحمیل
  
التي تقوم (الذي یقوم) باإلقرار الجمركي-أو من ینوب عنھا-الجھة )وعنوان(س������م ا: الُمرس������لس������م ا  -١

رار في الوقت الذي تم قبول اإلقحق التصرف فیھاالھوھي صاحبة البضائع أو ،الخاص بعملیة التصدیر
  .الجمركي

  
التي تقوم (الذي یقوم) باإلقرار الجمركي-أو من ینوب عنھا-الجھة )وعنوان(س�����م ا: الُمرس�����لعنوان  -٢

وھي صاحبة البضائع أو لھا حق التصرف فیھا في الوقت الذي تم قبول اإلقرار ،الخاص بعملیة التصدیر
  .الجمركي

  
  الجھة التي تُرسَل إلیھا البضائع.)وعنوان(سم اسم الُمرسَل إلیھ: ا  -٣
  
  الجھة التي تُرسَل إلیھا البضائع.)وعنوان(سم اعنوان الُمرسَل إلیھ:   -٤
  
ن إخراجھا مما لم یتمتس�������مح بتقس�������یمھاعدد الرزم: عدد فرادى البعائث التي جرى تغلیفھا بطریقة ال   -٥

  الرزمة الُمغلفَة فیھا.
  
ف التغلیإجمالي الوزن الص���افي (باإلض���افة إلى رمز وحدة القیاس): وزن (كتلة) البض���ائع مع احتس���اب   -٦

  وباستثناء معدات الناقل.
  
  وصف موجز للشحنة: وصف باستعمال لغة بسیطة لمحتویات الشحنة وذلك باستخدام مصطلحات فقط.  -٧
  

  .فالمعرِّ   )١(+
  

    

  .الجمارك العالمیةھا لمنظمة وتیسیرالدولیةطار معاییر تأمین التجارةالمنصوص علیھا في الملحق الثالث إل  ٧
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ومنظمة  العالمیةالمش�����تركة بین منظمة الجمارك  قبل التحمیل عن الش�����حنالمعلومات المس�����بقة تقدیم  عملیة
  ٨الطیران المدني الدولي

  

  
  

  .المعلومات المسبقة عن الشحنة قبل التحمیلب فیما یتعلقالمبادئ التوجیھیة المشتركة بین منظمة الجمارك الدولیة ومنظمة الطیران المدني الدولي   ٨

Annexe 2

  ٢الملحق 
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  الدولي الصادر الموجھ للنقل جواً للبریدالتفتیش األمني 
  

  
  

Annexe 3

  ٣الملحق 

البعائث التي ستخضع للتفتیش 
ھي جمیع البع����ائ����ث : األمني

ال��ب��ری����دی����ة األخ��رى ال��ت��ي ال 
تُص�������نف في فئ���ات البع���ائ���ث 

المعفاة أو الشدیدة الخطورة

  التفتیش األمني األولي:

ة باس�������تخدام طریقتفتیش البرید
  واحدة من الطرق المبینة أدناه:

  التفتیش یدویاً؛  -

؛األشعة السینیةأجھزة   -

نظام كشف المتفجرات؛  -

؛كلب الكشف عن المتفجرات  -

  ؛كشف آثار المتفجرات  -

في الكش��������ف عن المع����ادن   -
  ؛الشحن

  .الفحص البصري  -
  
ماش��ى ممارس��ات التفتیش األمني تت

التش�������ریع الوطني أو معومعداتھ 
تس�������توفي الحد األدنى من معاییر 
التفتیش األمني المنص����وص علیھا 

  .٨٩٧٣والوثیقة١٧  في الملحق

تصریح
التفتیش األمني األولي التسلیم إلى شركة النقل

عیث����ة لم إذا  ب ل مؤھل����ة تكن ا
، تُتَبع الخطوات الخاصة للشحن

  .بعملیة اإلنذار
  

، فش�����������ل التفتیش األمنيوإذا 
البعیث����ة ویجري القطع����ة/تُعَزل 

ة إبالغ الش�������رط��ة و/أو الحم��ای��
المدنیة و/أو خبراء المتفجرات
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  الموجھ للنقل جواً الشدید الخطورةالتفتیش األمني للبرید الدولي الصادر 
  

  
  

Annexe 4

  ٤الملحق 

بعائث شدیدة الخطورة

على األق�ل عملی�ة تفتیش 
الس����ینیةواحدة باألش����عة

(ع�������������رض/زاوی�������������ة 
م��زدوج(ة)) واالم��ت��ث����ال 

  للتشریع الوطني

أو

تُستخدَم طریقتان أو أكثر
التفتیش األمني من طرق 

  :المبینة أدناه

  ؛التفتیش یدویاً   -

  ؛أجھزة األشعة السینیة  -

  ؛نظام كشف المتفجرات  -

كل����ب الكش��������ف عن   -
  ؛المتفجرات

  .كشف آثار المتفجرات  -
  

َضل أن تكون إحدى  (ویُف
ھ���ذه الطرق إم���ا نظ���ام 
كش��������ف المتفجرات أو 

فجرات أوكشف آثار المت
ك��ل����ب ال��كش���������ف ع��ن 

على مس��توى المتفجرات
.)الوعاء

  تصریح
التفتیش األمني األولي

فشل
التفتیش األولي

ت���ق���ی���ی���م ال���م���خ����اط���ر 
والتفتیش األمني رفیع 

:المستوى

نظام كشف المتفجرات

أو

  كشف آثار المتفجرات

أو

ك��ل����ب ال��كش���������ف ع��ن 
المتفجرات

  

على صعید البعیثة/القطعة

عدم التحمیل
ُمستَلم

  تصریح
تیش األمني  ف ت ل یا ع رف

المستوى

ش فش�ل التفتیي في حالتَ 
أم���ر ع����دم أو األم���ن���ي

ع����َزل ال����ت����ح����م����ی����ل ، ت����ُ
القطع���ة/البعیث���ة ویجري 

الس��لطة المختص��ة إبالغ 
ال�����وط�����ن�����ی�����ة ع�����ب�����ر 

ت��وك��والت اإلب��الغ وب��ر
برنامج أمنلالقائمة وفقاً 

الطیران الم�دني الوطني 
لد العض�������و  الخاص بالب

الش������رطة و/أو الحمایة (
ال��م����دن��ی����ة و/أو خ��ب��راء 

.)المتفجرات

التسلیم إلى شركة النقل
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  تدفق عملیة الرد على طلب اإلحالة
  

YesNo

Q1
Have any referral 

requests been received 
after the allotted 120 

minutes?

No

Proceed
with normal 
operational 
processes

RFI
Is the 

request for 
7+1 data?

RFS
Implement 

HRMC 
Screening 
process

DNL
Follow local 
protocols for 
addressing 

No

Yes

Pass

Determine the 
request type and 

respond 
accordingly

Proceed
with normal 
operational 
processes

FAIL

Provide 
requested 7+1 

data

Provide 
appropriate 

response, i.e. 
information 
unavailable.

  
  

Annexe 6

  ٦الملحق 
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المراجع
  

وفیما یخص المراجع المؤرخة . ھذا المس�������تندغایة األھمیة لتنفیذ في أدناه مراجَع الوثائق المرجعیة الواردة تُعد
یُعتد بالطبعة المذكورة فقط. وفیما یخص المراجع غیر المؤرخة وفي أو المراجع التي تحیل إلى رقم إصدار ما،

حالة عدم ذكر أي رقم إلص���دار ما، یُعتد بآخر طبعة ص���درت عن المس���تند المرجعي (بما في ذلك أیة تعدیالت 
  اُدخلَت علیھ).

  
  ة العامة.األمنیالتدابیر -الخاص باالتحاد البریدي العالمي، األمن البریدي S58المعیار األمني 

  
  .البرید الجوي الدوليوالتبادلمكاتبأمن -الخاص باالتحاد البریدي العالمي، األمن البریدي S59المعیار األمني 

  
لدولي،  مدني ا فاق١٧الملحق منظمة الطیران ال مدنينیراالطةیبات لدوليال مدني -: األمن ا یة الطیران ال حما

  .من أفعال التدخل غیر المشروعالدولي 
  

.store.icao.intالرابط التالي:فياتفاقیة الطیران المدني الدوليب١٨إلى ١المالحق من رد ت-.١المالحظة 
  

  .)التوزیعمقیدة-٨٩٧٣الوثیقة(الطیران ألمندلیل إیكاو 
  

مباش����رة إلى وحدة المبیعات التابعة ٨٩٧٣ینبغي إرس����ال طلبات الحص����ول على نس����خ من الوثیقة-.٢المالحظة 
٨٩٧٣  الوثیقةیُقیَد توزیع .)sales@icao.int(: لمنظمة الطیران المدني الدولي على عنوان البرید اإللكتروني التالي

  .على الھیئات واألفراد المرخص لھم
  

المبادئ التوجیھیة المش�������تركة بین منظمة الجمارك الدولیة ومنظمة الطیران المدني الدولي فیما یتعلق ببرنامج 
  .قبل التحمیلعن الشحنالمعلومات المسبقة 


