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-3أيال ا-

م مم

ألف -معلومات أساسية
ما فتئت الحوادث ال ناجمة عن بطاريات الليثيوم تطرأ في البريد الجوي ،حيث تكتشفففففففف العديد من بطاريات
الليثيوم مخبأة رغم حظرها .وهو ما يثير قلقا ً شففففديدا ً من حيث السففففالمة ،إذ يمنع شففففحن جميع بطاريات الليثيوم
المرسفففلة منفردة ( UN3480و )UN3090على متن طائرات الركاب ،كما تنقل كميات ضفففخمة من البريد الدولي
عبر طائرات نقل الركاب .ويواجه الناقلون كذلك شفواغل متعلقة بالسفالمة بسفبب اكتشفاف بضفائع خطرة أخرى
في البريد ،وبسبب سيناريوهات الحركة المختلطة باإلضافة إلى ظواهر أخرى.
وليس من الغريب بتاتا ً وقوع هذه الحوادث ال ناجمة عن بطاريات الليثيوم في البريد الجوي بالنظر إلى العدد
الهائل المطروح منها للبيع على منصفففات التجارة اإللكترونية .ولقد انتشفففر اسفففتخدام بطاريات الليثيوم بين أفراد
المجتمع ،فمعظم األشفففخا في العالم يمتلكون هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية شفففخصفففية أخرى ،وعادة ما
تزود هذه األجهزة ببطاريات الليثيوم.
ويضففاف إلى هذا الخطر تزايد سففعة هذه البطاريات باسففتمرار لتشففغيل أجهزة أكبر ،وعادة ما يتجاوز تصففنيف
هذه البطاريات حدود  ١٠٠واط في السففاعة بكثير ،وهو ما يضففعها ضففمن فئة البضففائع الخاضففعة للتقنين كليا ً.
ويعزز كذلك تزايد الطلب في السففو على البطاريات المنخفضففة التكلفة صففناعة بطاريات الليثيوم المقلدة والتي
ال تسففففتوفي المعايير المطبقة .وبما أن هذه البطاريات موجهة لبضففففائع يشففففيع اسففففتخدامها بين الزبائن ،فغالبا ً ما
تجهل شركات الشحن األحكام التنظيمية السارية على تصميم بطاريات الليثيوم وتصنيعها ونقلها والمخاطر التي
تطرحها بطاريات الليثيوم التي ال تسففففتوفي المعايير المطبقة .وهكذا ال غرابة في أن تكتشففففف هذه المواد مرارا ً
في سلسلة اإلمدادات البريدية ضمن البضائع الخطرة غير المصرحٍ بها.

باء-

لمحة تاريخية

في عام  ،٢٠١١عدل االتحاد البريدي العالمي اتفاقيته لتمكين المسفففففففتثمرين البريديين المعينين تحديدا ً من قبول
األجهزة اإللكترونيففة المحمولففة المزودة ببطففاريففات الليثيوم ،كففالهواتف المحمولففة ،والحواسفففففففيففب اللوحيففة،
دخلت التغييرات على االتفاقية لكي يتسففنى للمسففتثمرين البريديين
والحواسففيب المحمولة في البريد الدولي .وقد أ ِ
المعينين خدمة زبائنهم البريديين من القطاعين التجاري والخا على وجه أفضل ،في سيا الوالية المنصو
عليها على المسففففففتوى التعاقدي والتي تن على تقديم خدمات بريدية شففففففمولية بأسففففففعار في المتناول .وخالل
االجتماع الثالث والعشفففرين لفريق خبراء البضفففائع الخطرة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ،الذي ع ِقد في
أكتوبر  ،٢٠١١قدم االتحاد البريدي العالمي اقتراحا ً يرمي إلى مراجعة التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني
الدولي للنقل اآلمن للبضفففففففائع الخطرة بطريق الجو (التعليمات الفنية) ،إلدراج التغييرات ال مدخلة على اتفاقية
االتحاد من أجل السفففففففماح بنقل األجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم في البريد الجوي الدولي .وعقب نظر فريق
عمل مشترك بين فريق خبراء البضائع الخطرة واالتحاد البريدي العالمي بإمعان في المسألة ،ات ُّ ِفق على السماح
للمستثمرين البريديين المعينين بقبول إدراج األجهزة المزودة ببطاريات الليثيوم في البريد الجوي الدولي ،بشرط
الحصففول على موافقة محددة من سففلطة الطيران الوطنيّة في بلده .وتقتضففي شففروط قبول هذه األجهزة أن تكون
بطاريات الليثيوم الم سموح بها مدرجة داخل األجهزة التي تش ِغّلها وأال يتجاوز عددها بطاريتين (أو أربع خاليا)
لكل بعيثة بريدية .ويح ّدِد نظام منظمة الطيران المدني الدولي كذلك الحد األقصففففففى لتصففففففنيف بطاريات الليثيوم
بمقياس واط في الساعة أو محتوى البطاريات من معدن الليثيوم.
وبموجب تعديالت التعليمات الفنية المعمول بها ابتداء من  ١يناير  ،٢٠١٣تخضففع اإلجراءات التي يضففطلع بها
المسفففففتثمرون البريديون المعينون لمراقبة إدراج البضفففففائع الخطرة في البريد الجوي لمراجعة وموافقة سفففففلطة
الطيران الوطنية في البلد الذي يق َبل فيه البريد.

-4وقد وضع فريق خبراء البضائع الخطرة جميع هذه المتطلبات محاولة منه لتعزيز سالمة البريد المنقول جوا ً ،إذ
أدى تزايد اسفففففففتعانة البائعين في مجال التجارة اإللكترونية بالمؤسفففففففسفففففففات البريدية إلى تزايد احتماالت إدراج
البضائع الخطرة في البريد الدولي ،رغم أنها محظورة عموما ً.
ونظرا ً لبدء العمل بهذه األحكام ،يفت ََرض أن يكون جميع الموظفين المعنيين لدى المسفففتثمرين البريديين المعينين
قد حصفففففففلوا على التدريبات المالئمة فيما يتعلق بالبضفففففففائع الخطرة ،وأن تكون سفففففففلطات الطيران الوطنية قد
اسففففتعرضففففت إجراءات هؤالء المسففففتثمرين البريديين المعينين ودوراتهم التدريبية الخاصففففة بالبضففففائع الخطرة
ووافقت عليها .ولئن كان  ٣٢مسففففتثمرا ً بريديا ً معينا ً فقط من مجموع  ١٩٢قد حصففففلوا على الموافقة على قبول
بطاريات الليثيوم المدرجة داخل األجهزة ،فال ينبغي تفسففير ذلك على أن باقي المسففتثمرين البريديين المعينين ال
يمتثلون للمتطلبات ،وإنما يرجع ذلك إلى أن العديد من المؤسفففففففسفففففففات البريدية اتخذ قرارا ً تجاريا ً باإلحجام عن
طلب الموافقة على قبول بطاريات الليثيوم ،ألنها ال تصرح بقبول هذه البطاريات في عملياتها.

جيم-

الدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة

حصففل اتحاد النقل الجوي الدولي على تكليف من مجلس محافظيه بتعزيز السففالمة في مجال البريد الجوي على
وجه التحديد وبوضففع مبادئ توجيهية صففارمة ،أقرها االتحاد البريدي العالمي ،من أجل العمل معا ً على معالجة
وتحسفففففين العمليات الرامية إلى الحيلولة دون إدخال البضفففففائع الخطرة في البريد ،وال سفففففيما بطاريات الليثيوم
وغيرها من المواد المحظورة.
وال ينشد من ذلك تغيير األنظمة ،وإنما التأكد من إنفاذ هذه األنظمة إنفاذا ً فعاالً وصحيحاً ،والتأكد من االستمرار
في االمتثال للمتطلبات.
بئ يئ ا -باامج السامم الباي يم
دأب اتحاد النقل الجوي الدولي خالل سفففففنوات عديدة على تطوير ونشفففففر مبادئ توجيهية تنظم قبول البضفففففائع
الخطرة ونقلها بموجب لوائح البضففففائع الخطرة .ويتضففففمن محتوى هذه اللوائح جميع محتويات التعليمات الفنية
لمنظمة الطيران المدني الدولي ،وهي األداة القانونية ال ِ ّ
منظمة لنقل البضففائع الخطرة جوا ً ،كما تتضففمن متطلبات
تشغيلية إضافية وضعتها شركات الطيران األعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي.
ويجب أن تتم مختلف الجهات الفاعلة في سففلسففلة إمدادات الشففحن الجوي الدورات التدريبية الخاصففة بالبضففائع
الخطرة ،وفقا ً لمتطلبات سفففففففلطات الطيران الوطنية ،لتتمكن من قبول ومعالجة البضفففففففائع الخطرة وغيرها من
البعائث المحظورة ،بما في ذلك بطاريات الليثيوم.
ويتعين ،في مجال الشففففحن الجوي التقليدي ،تدريب الشففففاحن (وكيل الشففففحن) على إتقان تصففففنيف البضففففائع الخطرة
وتغليفها ووسففففففمها ووضففففففع اللصففففففائق عليها وتوثيقها .ويجب أن يدرب موظفو وكالء الشففففففحن على تحديد البعائث
المحظورة لتجنب إدراج بضائع خطرة غير مصرحٍ بها في نظام النقل الجوي .ويتعين أيضا ً تدريب موظفي الخطوط
الجوية ووكالء المعالجة المتعاقدين من شركات أخرى على كشف البضائع الخطرة المخفيّة للحيلولة دون إدخالها دون
التصريح بها في وسائل النقل الجوي .ويجب أن يدرب الموظفون كذلك على التحقق من أن البضائع الخطرة المصرح
بها تخضع لمتطلبات التغليف والوسم ووضع اللصائق والتوثيق المنصو عليها في لوائح البضائع الخطرة.
ولطالما قدم االتحاد البريدي العالمي التوجيه أيضفففا ً إلى المسفففتثمرين البريديين المعينين بشفففأن المسفففائل المتعلقة
بالبضائع الخطرة .ويمكن االطالع على اللوائح المطبقة على البضائع الخطرة الخاضعة لقيود النقل ضمن البريد
الدولي في نظام اتفاقية االتحاد البريدي العالمي على الموقع الشبكي التالي:
www.upu.int/UPU/media/upu/files/UPU/aboutUpu/acts/manualsInThreeVolumes/actInThreeVolum
esManualOfConventionMaj1En.pdf.

-5وترد في المادة  ٠٠١-١٩قائمة بالبضائع الخطرة التالية المقبولة بصورة استثنائية:
-

الفئة  - ٧المواد الم ِشعة؛

-

الفئة  - ٢-٦المواد المعدِية؛

-

الفئة  - ٩خاليا الليثيوم وبطاريات الليثيوم المرسلة داخل أجهزتها.

يجب أن تمتثل البضائع المقبولة استثنا ًء ضمن جميع الفئات الثالث للتعليمات المحددة الخاصة بالحدود والتغليف
والواردة في التعليمففات الفنيففة لمنظمففة الطيران المففدني الففدولي وفي أدلففة االتحففاد البريففدي العففالمي .وتن
المادة  ٠٠٢-١٩من نظام االتحاد البريدي العالمي والمتعلقة بمراقبة إدراج البضفففففائع الخطرة في البريد على أن
"يضع كل مستثمر معين إجراءات وبرامج تدريبية تهدف إلى مراقبة إدراج البضائع الخطرة المقبولة في البريد
في خدماته البريدية ،وذلك وفقا ً للقواعد واألنظمة الوطنية والدولية" .وقد وضفففففففع االتحاد البريدي العالمي مواد
توجيهية ،تماشففففيا ً مع التعليمات الفنية ،لمسففففاعدة المسففففتثمرين البريديين المعينين فيما يبذلون من جهود بغرض
تدريب الموظفين ومسففففتخدمي البريد وتوعيتهم .وتتضففففمن المواد التوجيهية الملصففففقات والمنشففففورات ومقاطع
الفيديو التي أ ِعدت بال تعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الجمارك
العالمية.
ففاحن (وكيل الشفففحن) ،في سفففلسفففلة اإلمدادات البريدية التقليدية ،فردا ً يسف ِففلّم البريد إلى مكتب بريد أو
ويكون الشف ِ
شففركة (مثل البائعين بالتجزئة إلكترونيا ً) تتعاقد مع مسففتثمر بريدي معين السففتالم البريد ومعالجته .وفيما يتعلق
المرسففففل نموذج إقرار جمركي (نموذجا االتحاد البريدي العالمي CN 22
بالمرسففففلين من األفراد ،يجب أن يمأل
ِ
و )CN 23إما إلكترونيا ً أو بخط اليد للتصفففففففريح بطبيعة البضفففففففائع .وينبغي أال يقبل موظفو المكتب البريدي أو
نظامه اإللكتروني األوصاف ذات الطابع العام (هدية مثالً) التي ال تسمح بتحديد المحتوى.

إقراري االتحاد البريدي العالمي الجمركيين
مثال على
َ

 CN 22وCN 23

وينبغي أن يدرب موظفو المسفففففففتثمرين البريديين المعينين العاملون في الخطوط األمامية على طرح األسفففففففئلة
والتوعية بأثر إدراج البضفففففائع الخطرة في البريد .وفيما يخ الشفففففركات ،ينبغي أن يتضفففففمن العقد المبرم مع
المسفففففتثمر البريدي المعين بندا ً يكفل عدم إدراج أي بضفففففائع خطرة في البريد المنقول جوا ً (ما لم يسفففففمح بذلك
بالتحديد في لوائح البضففففائع الخطرة والتعليمات الفنية) .وينبغي تدريب موظفي المسففففتثمرين البريديين المعينين
المسفففففففؤولين عن المبيعات وخدمة الزبائن على التوعية واسفففففففتبيان طبيعة أي جانب من األعمال التجارية التي
تضطلع بها الشركة وقد تدرج بضائع خطرة في البريد من أجل االضطالع به.

-6وتتولى سلطات الطيران الوطنية مسؤولية اإلشراف على البرامج التدريبية واإلجراءات القائمة لدى المستثمرين
البريديين المعينين ،وينبغي أن تجري هذه السفففففففلطات كذلك عمليات مراجعة للتأكد من أن المسفففففففتثمر البريدي
المعين يواصفففففففل تقديم الدورات التدريبية المتعلقة بالبضفففففففائع الخطرة ومن أن موظفيه على وعي باإلجراءات
جري سفففلطات الطيران الوطنية تحقيقات في أي
الموثقة للتعامل مع البضفففائع الخطرة ويت ِبعونها .كما ينبغي أن ت ِ
حوادث تقع بسففبب البضففائع الخطرة أو أي بالغات بوجود بضففائع خطرة غير مصففرح بها في البريد أو تكرار
وقوع هذه الحوادث في مواقع معينة أو عن طريق شفففركات بعينها .ومع ذلك ،لوحظت اختالفات في تطبيق هذه
المتطلبات من قبل سلطات الطيران الوطنية وكذلك في فرض الغرامات على األفراد أو الشركات ممن يحاولون
إدراج البضائع الخطرة في البريد أو اتخاذ إجراءات ضدهم.
وبعد ما يقبل مكتب البريد نقل البريد جوا ً ،تختلف عمليات التفتيش عن البضفففففففائع الخطرة (من قبيل بطاريات
الليثيوم ،وبخاخات الهباء ،والسففوائل القابلة لالشففتعال ،والمواد المسففببة للتلكل ،وما إلى ذلك ).وغيرها من البعائث
المحظورة من بلد آلخر .ويجري المسفففففتثمرون البريديون المعينون ،في بعض البلدان ،عمليات التفتيش الخاصفففففة
بهم لتلبية المتطلبات التنظيمية الرامية إلى التحقق من عدم وجود "قنابل في الطرود" .ويجب أن تحصفففففففل برامج
التدريب والتفتيش األمني التي تتطلبها هذه األنشفففففففطة ،والتي يمكن توكيلها لطرف ثالث في بعض الحاالت ،على
موافقة سففلطات الطيران الوطنية المسففؤولة عن إقرار هذه البرامج واتخاذ اإلجراءات حيثما اسففتلزم األمر .ويمكن
أن يختلف نطا التفتيش عن البضففائع الخطرة من مسففتثمر آلخر .وتترك لكل مسففتثمر بريدي معين حرية إجراء
التفتيش عن البضففففففففائع الخطرة وغيرها من المواد المحظورة .وفي بعض البلدان ،تقيد عملية التفتيش بسفففففففبب
التنظيمات الوطنية المتعلقة بالحق في الخصففوصففية .ويجري بعض البلدان عمليات التفتيش للكشففف عن بطاريات
الليثيوم فقط ،بينما يقوم بها البعض اآلخر كذلك للكشف عن األهباء الجوية والمواد األخرى المحظورة.
بئلبئ ا -جيصيئم

دال-

التدريب

ينبغي أن يتلقى الموظفون من جميع الفئات التدريب بشففأن البضففائع الخطرة بما يتماشففى مع وظائفهم/مسففؤولياتهم
بغرض ضمان عدم قبول بطاريات الليثيوم التي ال تمتثل للمعايير وغيرها من البضائع الخطرة لنقلها ضمن البريد
الجوي ،بما يتماشففففففى مع الجدول  ٤-١من التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الجدول -٥-١ألف من
لوائح البضائع الخطرة).

-7وإلى جانب المتطلبات الواردة أعاله ،يجب أن يحصففففل موظفو التفتيش على التدريب بما يتماشففففى مع الفئة ١٢
من التدريبات التي حددها اتحاد النقل الجوي الدولي.

-

يجب أن يشمل التدريب إجراءات قبول واضحة تتماشى مع لوائح البضائع الخطرة (وال سيما قسم البضائع الخطرة
المخبأة) وأن يوضح الخطوات التي يتعين اتباعها عند العثور على بضائع خطرة في البريد .وينبغي أن يتضمن ذلك
المبادئ الواردة في إجراءات التصففرف في حاالت اإلنذار التي وضففعها اتحاد النقل الجوي الدولي (القسففم  ٣٥٠من
دليل المعالجة في المطارات) والتي يمكن االطالع عليها على موقع االتحاد البريدي العالمي عبر الرابط التالي:
.www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Postal-Supply-Chain/Security#scroll-nav8

-

ينبغي أن يشففففففمل التدريب كذلك إجراءات للتعامل مع البريد العالي المخاطر والطرود المشففففففبوهة وتنفيذ
عمليات اإلجالء أو اإليواء ،عندما يقتضي األمر ذلك.
ينبغي أن يشارك البائعون بالتجزئة إلكترونيا ً وغيرهم من األطراف المعنية بالتجارة اإللكترونية (بما في ذلك
األسففوا التي تدخل ضففمن اختصففا البائعين بالتجزئة إلكترونيا ً) في برامج مشففتركة بين االتحاد البريدي
العالمي واتحاد النقل الجوي الدولي إلذكاء الوعي باآلثار المترتبة على إدراج البضائع الخطرة في البريد.

-

هاء-

سلسلة إمدادات سليمة وآمنة

’ ‘1

برنامج السالمة

يش ف ِ ّجع اتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد البريدي العالمي أعضففاءهم بشففدة على العمل مع المنظمين وأصففحاب
المصففلحة العاملين في القطاع لتعزيز مفهوم سففلسففلة اإلمدادات السففليمة واآلمنة الذي يعني تأمين الشففحن والبريد
منذ المراحل األولى من سففلسففلة اإلمدادات والمحافظة على سففالمته حتى نقطة تحميله على متن الطائرة .وتكفل
المراقبة المعززة المطبقة من عملية القبول وحتى عملية التسفففليم تعقب المسفففار المقطوع بوضفففوح وصفففوالً إلى
المصدر عند وقوع أي حادث يمس السالمة .وعليه ،فإن وضع دورات تدريبية وتطوير إجراءات وإدراج تدابير
إضفففففففافية مع مرور الوقت ،فضفففففففالً عن إجراء عمليات تدقيق ،ما هي إال خطوات طبيعية نحو تهيئة بيئة تكفل
السالمة في شتى ربوع العالم.

-8ويوصففي اتحاد النقل الجوي الدولي بأن يحصففل الوكالء على شففهادة اعتماد أمنية بصفففتهم وكالء مرخصففا ً لهم
ِ
تابعين لسفففففلطة الطيران الوطنية ،وفقا ً ألحكام الموافقات والعقود التي تمنحها السفففففلطات ومنظمات الزبائن ذات
الصففلة .ويشففمل ذلك وضففع تدابير مالئمة لتأمين الشففحن وتنفيذها ومتابعتها لحماية الشففحنات والبريد من التدخل
غير المشفففففروع .والوكيل المرخ له هو كيان يدير أعماالً تجارية مع شفففففركة طيران ويجري عمليات مراقبة
أمنية تخ الشحن أو البريد وتحظى بقبول السلطة المعنية أو تكون بطلب منها.
وي شجع االتحاد البريدي العالمي الم ستثمرين البريديين المعينين على ال سعي وراء الح صول على شهادة التأهيل
لمعياري االتحاد البريدي العالمي  S58و S59في إطار استعراض أقران منظم.
األمني من خالل االمتثال
َ
وتعزز القيمة التي تعرضفففففها سفففففلسفففففلة إمدادات سفففففليمة وآمنة األمن الوطني من خالل منع أعمال التدخل غير
المشففففروع والعودة بفوائد اقتصففففادية على البلد (كتخفيض التكلفة ،وكسففففب الوقت ،وخلق فر العمل ،وزيادة
العائدات من الضفففففففرائب ،وتوحيد النظم) وتحقيق الفعالية التشفففففففغيلية عبر التخفيض المحتمل لتكاليف عمليات
التفتيش والتحقيق الجمركية وتقلي زمن العبور والحد من عمليات السفففرقة وحاالت الضفففياع وتجنب المسفففاس
بوحدات نقل البريد ووحدات التحميل.
وينبغي أن يتضمن برنامج السالمة ما يلي:
أ)

صل تدابير وإجراءات السالمة التي تتطلبها أنشطة المستثمر البريدي (بما
وضع محتوى برنامج سالمة يف ِ ّ
في ذلك المتعلقة منها بسفففالمة الشفففحنات والبريد الجويين) وتنفيذه وتحيينه واسفففتعراضفففه؛ وتحديد المهام
وإسنادها لتنفيذ برنامج السالمة وتعيين مدير مكلف بالسالمة يتولى تنسيق تنفيذ برنامج السالمة؛

ب) تزويد الشففركاء التجاريين المعنيين بنسففخة إلكترونية أو ورقية من أجزاء برنامج السففالمة التي تعنيهم أو
غيرها من المعلومات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لتمكينهم من استيفاء شروط البرنامج الوطني ألمن
الطيران المدني؛ ووضفففففع رسفففففائل إجراءات تخ الوظائف األمنية وتحيينها من أجل ضفففففمان االمتثال
للبرنامج ،بما في ذلك المعايير المتصففلة بسففالمة البريد الجوي (مثل االس فتالم اآلمن للشففحنات الواردة من
مقدمي خدمات النقل/مشففففغلي محطات الشففففحن وتسففففليمهم الشففففحنات الموجهة إليهم واالحتفاظ بسففففجالت
الحركة ،وتطبيق ضففوابط سففالمة البريد ،وتقديم التدريب على السففالمة وحفظ سففجالت السففالمة ،والتحقق
من سفففالمة السفففلسفففلة (بما في ذلك التحقق من المعلومات الواردة في اإلقرارات الخاصفففة بأمن الشفففحن)
وحماية الشحن واإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها وإدارتها)؛
ج)

تهيئة البنية التحتية والموارد والمرافق الالزمة لتنفيذ برنامج السالمة وإجراء أنشطة مراقبة نوعية الخدمة
للتأكد من تصحيح أوجه القصور؛

د)

إدراج متطلبات سالمة البريد في تصميم البنيات التحتية الجديدة وهيكلها؛

هـ)

إعادة تقييم برنامج السففالمة واإلجراءات ذات الصففلة الالزم اتخاذها عقب وقوع حادثة واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية المناسبة ،ووضع إجراءات خاصة بحاالت الطوارئ يلجأ إليها في إدارة المشاكل والطوارئ
األخرى المرتبطة بالسالمة واالستجابة لها ،والحفاظ على مستوى مالئم من السالمة البريدية يتناسب مع
حجم التهديد المطروح.

’ ‘2
أ)

التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التفتيش
الجوي الدولي بمواءمة أسففففاليب التفتيش ومتطلباته (على الصففففعيد العالمي) وإسففففناد
يوصففففي اتحاد النقل ّ
شهادات االعتماد الخاصة بأجهزة التفتيش.

-9ب) يجب أن يتمكن قطاع البريد الجوي من تفتيش البضائع بجميع أنواعها وأحجامها ،باستثناء البعائث المعفاة
من التفتيش 1،على مسفففتوى الطرود لتجنب تراكم أوعية البريد عند التفتيش ،وذلك باسفففتخدام معدات آلية
للحد من إمكانية وقوع خطأ بشري والتقليل من االستعانة بالممارسات االقتحامية .وينبغي أن يكون بوسع
هذه المعدات كشفففففف البضفففففائع الخطرة ،وأن تكون درجة اإلنذار الخاطئ فيها منخفضفففففة لتالفي تعرض
الركاب والطاقم والطائرة للخطر .ويجب أيضا ً أن تبسط التكنولوجيا مسألة االعتماد التنظيمي.
ج) تجدر اإلشففففارة إلى أن أمن الطيران وسففففالمته غالبا ً ما يكونان من مسففففؤولية سففففلطات منفصففففلة ،بيد أنهما قد
يوكالن إلى سففففلطات الطيران الوطنية .وفي إطار هذه المسففففؤولية ،ينبغي أن تدير سففففلطات الطيران الوطنية
برامج امتثال خاصفففففة بالبريد .وال يحول تفتيش البريد في مرحلة مبكرة من سفففففلسفففففلة اإلمدادات دون حدوث
أعمال العبث والتخريب التي تحصفففففففل عند نقاط الضفففففففعف األقرب من نقطة النقل الجوي كما أنه ال يتيح
اكتشفففففففافها .ومراعاة للحوادث التي تطرح تهديدات داخلية في مناطق النقل الجوي المقيّدة ،من المحبّذ تفتيش
البريد في أقرب نقطة ممكنة إلى نقطة تحميله على متن الطائرة .ولما كان هذا األمر غير عملي ،فإن اعتماد
الوسائل األقل نجاعة لتفتيش البريد في مرحلة مبكرة من سلسلة اإلمدادات هو البديل الوحيد القابل للتطبيق.

واو-

سالمة العمليات بر ًا وجو ًا

يجب أن يفهم المسففتثمرون البريديون المعينون تأثيرهم على سففالمة سففلسففلة إمدادات الشففحن الجوي في مراحلها
األولى .ويجب أن تبذل الجهود لتدريب الموظفين لضففففففمان وعيهم ببرامج السففففففالمة وتطبيقهم لها؛ مع التركيز
خاصة على معالجة البريد الجوي.

’ ‘3

إعداد الشحن

بالنظر إلى طبيعة الشفففففففحنات البريدية التي تقبل فيها خطوط اإلنتاج البري َد حتى اللحظات األخيرة ،يجب إيالء
عناية خاصة لمعالجة البريد معالجة سليمة خالل عملية قبوله بهدف كشف البضائع الخطرة وغيرها من البعائث
المحظورة .وينبغي ،فضفففففففالً عن ذلك ،اتباع إجراءات المعالجة لتجنب وقوع أي حوادث .وينبغي اإلبالغ بأي
أضرار أو اختالالت وفقا ً لبروتوكوالت اإلبالغ المعمول بها ومتطلبات سلطة الطيران الوطنية.

’ ‘4
أ)

سالمة وحدة التحميل
الجوي في وحففدات التحميففل ،لتخزينففه/تغيير
عنففدمففا ي َح ِ ّم فل موظفو المسفففففففتثمر البريففدي المعين البريففد
ّ
مكانه/نقله ،وت سليمه إلى موظفي المدرج خارج مرفق الم ستثمر المعين أو لت سليمه مبا شرة إلى الموظفين
عند الطائرة بغرض شحنه ،يجب التقيد بشروط السالمة العامة أثناء حركة الوحدات.

ب) يجب أن يكون موظفو المسفففففففتثمر البريدي المعين الذين يعالجون وحدة التحميل مدربين على تقييم قدرة
هذه الوحدات على العمل ألنها جزء ال يتجزأ من الطائرة ،وإذا كانت معيبة ،فقد تتسبب في وقوع حوادث
خطيرة تمس السالمة خالل المعالجة على األرض أو عند إقالع الطائرة.
ج)

عند إفراغ البريد الجوي من وحدات التحميل ،ينبغي إيالء عناية خاصففة لتخزين الوحدات الفارغة تخزينا ً
مناسبا ً .ويجب تخصي مناطق آمنة محددة لتخزين هذه الوحدات ألنه ال يمكن وضعها على األرض.

د)

يجب أن يتبع جميع أصفففففحاب المصفففففلحة مبادئ السفففففالمة في تجميع البريد الجوي لوضفففففعه في وحدات
التحميل وإغالقها.

 1وفقا ً لما ورد في القسم  2-5من معيار االتحاد البريدي العالمي " ،S59يجوز للمستثمر المعين إرسال بعائث البريد الدولي التي يصل وزنها إلى  500غرام
دون إجراء فح إضافي إذا كان ملتزما ً بالتدابير األمنية الواردة في معيار االتحاد البريدي العالمي  .S58وقد تكون هناك أنظمة دولية و/أو وطنية أخرى
تن على عتبات إعفاء مختلفة .وينبغـففففففففي أن تكون اإلعفاءات المطبقة متفقة مع التشريعات أو األنظمة الوطنية ذات الصلة .ويجوز للبلدان األعضاء في
االتحاد البريدي العالمي أن تتفق على السماح باإلعفاء من الفح أو باستخـففففـففففـففففدام تدابير أمنية بديلة بسبب الطبيعة الخاصة لبعض أنواع البريد .بيد أنه
ينبغي أن تحدد هذه اإلعفـــاءات في البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني للبلدان األعضاء في االتحاد تحديدا ً واضحا ً".

-10-

’ ‘5

قبول المستثمر البريدي المعين للبريد

يجب أن يضع جميع المستثمرين البريديين المعينين إجراءات لمراقبة إدراج البضائع الخطرة في النظام البريدي
وفي النقل الجوي .وحتى في حال اختار المسفففففففتثمر البريدي المعين عدم قبول البضفففففففائع الخطرة المسفففففففموح
بإدراجها في البريد ،فيجب عليه وضففع إجراءات للحيلولة دون دخول بضففائع خطرة غير مصففرح بها أو مخفية
في النظام البريدي .وتقضففففففي التعليمات الفنية أن تقوم سففففففلطة الطيران المدني بتقييم هذه العمليات بالتعاون مع
المستثمر البريدي المعين.
ويقدم الملحق بالتعليمات الفنية للنقل اآلمن للب ضائع الخطرة بطريق الجو (الم ستند  )9284توجيهات إلى البلدان
لتقييم إجراءات المسفففففتثمرين البريديين المعينين الخاصفففففة بمراقبة إدراج البضفففففائع الخطرة في النظام البريدي.
وتسفففففاعد هذه التوجيهات المسفففففتثمرين البريديين المعينين على التعاون بفعالية مع سفففففلطات الطيران المدني في
بلدانهم .وينبغي إدراج البنود التالية ،الواردة في التوجيهات ،ضففففففمن إجراءات المسففففففتثمرين البريديين المعينين
الخاصة بمراقبة إدراج البضائع الخطرة في النقل الجوي.
ويجب أن يمتثل المستثمرون البريديون المعينون لتوجيهات االتحاد البريدي العالمي عند قبول البريد:
-

طبيعة البضائع؛

-

البضائع الخطرة المخفية؛

-

العقود المحتوية على بنود؛

-

المحظورات؛

-

القيود الجمركية؛

-

بروتوكول كيوتو.

طرائق إعالم زبائن المؤسفففسفففات البريدية بما يقبل من بضفففائع في البريد عند نقاط القبول (مثل صفففناديق البريد
الموجودة في الشوارع ،ومكاتب البريد ،والوكاالت ،ومواقع اإلنترنت)
ينبغي أن يضفففففففع المسفففففففتثمرون البريديون المعينون تدابير إلعالم الجمهور بلوائح تبادل البريد ،بما في ذلك
معلومات عن البضففائع الخطرة المقبول نقلها ضففمن البريد .وينبغي إتاحة هذه المعلومات في جميع المواقع التي
يودع فيها البريد (مثل مكاتب البريد ،وصفففففففناديق تجميع البريد الموجودة في الشفففففففوارع ،والوحدات البريدية
التعاقدية) .وينبغي أن تتاح هذه المعلومات للزبائن حتى في حال اختار المسفففففففتثمر البريدي المعين عدم قبول
البضففففائع الخطرة .ويضففففم هذا المسففففتند عدة أمثلة على ذلك ،وهي مأخوذة من طائفة من المؤسففففسففففات البريدية
األخرى وينبغي تكييفها لتالئم القواعد والتنظيمات الخاصة بالمؤسسة البريدية المعنية والقوانين الوطنية.
أمثلة:
-

ملصفففقات تنبيهية بشفففأن البضفففائع الخطرة المسفففموح بإدراجها في البريد في المنشفففلت البريدية (المكاتب
الرسمية أو التعاقدية)؛

-

تقديم معلومات إلى الزبائن عن طريق الممثلين البريديين؛

-

تقديم معلومات تنبيهية إلى الزبائن على مواقع المستثمرين البريديين المعينين؛

-

تقديم أنواع أخرى من اإلشعارات الموجهة إلى الزبائن كالتنبيهات واإلعالنات المرسلة بالبريد.
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وينبغي كذلك وضع ملصقات بعنوان "أصرحتم بالبضائع التالية؟" عند الشبابيك ونقاط القبول.
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طرائق إلعالم الزبائن أصحاب الحسابات بالقيود واللوائح المتعلقة بالبضائع الخطرة
ينبغي أن يتم ّكن المسفففففففتثمرون البريديون المعينون من توضفففففففيح كيفية إبالغ الزبائن بالمعلومات عن إدراج
البضففائع الخطرة في البريد .وهي معلومات يمكن تقديمها عن طريق الموقع الشففبكي للمسففتثمر البريدي المعين،
أو عن طريق البريد اإللكتروني أو البالغات البريدية ،أو النشفففر في منشفففورات خارجية أو عبر اتصفففال ممثلي
المستثمر البريدي المعين بالزبائن اتصاالً شخصيا ً.

وتشمل تدابير االمتثال الممكنة ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
تزويد الزبائن ،بصورة دورية ،بكتيّبات أو نشرات تحتوي على معلومات عن البضائع الخطرة؛
اسفففففففتمرار المسفففففففتثمرين البريديين المعينين في بذل الجهود التدريبية إلبالغ الزبائن بالبضفففففففائع الخطرة
المقبولة وتلك المحظورة في البريد؛
تزويد أصحاب الحسابات الذين يشحنون البضائع الخطرة بطريقة غير صحيحة بمعلومات عن العقوبات؛
إدراج بنود في العقود المبرمة مع الزبائن أصففففحاب الحسففففابات بشففففأن البضففففائع الخطرة غير المسففففموح
بإدراجها في البريد.

-

وينبغي أن يقدم مديرو الحسفففففابات لدى المسفففففتثمر البريدي المعين معلومات إلى الزبائن عما يمكن وما ال يمكن
إر ساله بالبريد الدولي .وينبغي أن ت شير المعلومات المقدمة إلى الزبائن أ صحاب الح سابات إلى األق سام المحددة
من المتطلبات واألنظمة البريدية الخاصفففة بالمسفففتثمر البريدي المعين .ويمكن أن تشفففير كذلك إلى وثائق أخرى
تحدد اإلحاالت المعينة إلى البضائع الخطرة والمواد المحظورة .وينبغي أن يح ِ ّدث المستثمر البريدي المعين هذه
المستندات بانتظام لتراعي القوانين الحالية.

مثال على لغة العقود
قابلية اإلرسال واالستيراد
يجب أن تلبي جميع البعائث المرسففففففلة بموجب هذا االتفا متطلبات قابلية اإلرسففففففال التي حددها المسففففففتثمر
البريدي المعين على النحو المفصففففل في نظامه ويجب أن تخضففففع لقيود االسففففتيراد في بلد المقصففففد .ويتولى
المرسلون وحدهم المسؤولية عن وضع استيراد المنتجات المرسلة بموجب هذا العقد.

االمتثال
-1

يمتثل المر ِسلون لجميع القوانين واألوامر والطلبات المعمول بها وجميع القوانين األخرى المطبقة.

تلبي جميع البعائث المرسففففففلة بموجب هذا االتفا متطلبات قابلية اإلرسففففففال التي حددها المسففففففتثمر
-2
البريدي المعين وتخضفع لشفروط االسفتيراد في بلد المقصفد .ويتولى المرسفلون وحدهم المسفؤولية عن و ضع
استيراد المنتجات المرسلة بموجب هذا العقد.
مرسففففففلون أي مسففففففتندات ضففففففرورية ،بما في ذلك البيانات اإللكترونية ،فيما يتعلق بكل بعيثة
-3
يقدم ال ِ
بريدية ،في الشكل والوقت الذين حددهما المستثمر البريدي المعين ،أو وكاالت الجمارك ،أو سلطات الطيران
المرسفلون كذلك أن عدم
المدني المحلية ،أو الحكومات في بلدان المقصففد ،أو أي سففلطة أخرى معنية .ويدرك
ِ
تقديم أي من هذه المسفففففففتندات المطلوبة قد يؤدي إلى رفض البريد في نقطة القبول ،أو التأخر في معالجته أو
مصادرته تلقائيا ً من قبل السلطات و/أو إعادته إلى المرسل.
يمتثل المرسلون ألي نظام أو أمر وضعه المستثمر البريدي المعين أو الوكاالت الجمركية أو سلطات
-4
الطيران المدني أو الحكومات في بلدان المقصفففففففد أو أي مديرية حكومية أخرى يدخل البريد ضفففففففمن نطا
اختصاصها ،لتسهيل عملية معالجة البريد في الجمارك ،تماشيا ً مع المتطلبات التي حددتها تلك السلطات.
يجوز إنهاء هذا االتفا على الفور بسففففبب عدم امتثال المرسففففل ألي نظام أو أوامر أو طلبات أو أي
-5
قانون آخر معمول به.
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وتشمل األمثلة على تدابير االمتثال الممكنة ما يلي:
-

استخدام لغة تعاقدية معيارية في كل عقد تجاري؛

-

تزويد الزبائن ،بصورة دورية ،بكتيّبات أو نشرات تحتوي على معلومات عن البضائع الخطرة؛

-

اسفففففففتمرار المسفففففففتثمرين البريديين المعينين في بذل الجهود التدريبية إلبالغ الزبائن بالبضفففففففائع الخطرة
المقبولة وتلك المحظورة في البريد؛

-

إدراج بنود تعاقدية جزائية في العقود المبرمة مع أصفففحاب الحسفففابات الذين يشفففحنون البضفففائع الخطرة
بطريقة غير صحيحة.

إجراءات معالجة الطرود التي يرفض نقلها
ينبغي أن يضع المستثمرون المعينون إجراءات تشغيلية معيارية مكتوبة لمعالجة الطرود التي يرفض نقلها جوا ً.
وقد تكون هذه اإلجراءات مدرجة من قبل في إجراءات السالمة واألمن القائمة ،مثل وضع عالمة "ال تنقل جواً"
على الطرود ،إذا كانت تحتوي على بعائث ال يمكن نقلها جوا ً ولكن يمكن نقلها بوسائل أخرى .ومن المهم إبالغ
الموظفين بإجراءات السالمة واألمن .وتتنوع أساليب اإلبالغ وقد تتضمن تدريبات رسمية ،وجلسات إحاطة في
أفرقة ،وإرشفففادات شففففوية وكتابية ،ونشفففرات مطبوعة ،وما إلى ذلك .ويتوقف مسفففتوى المعلومات/اإلرشفففادات
المطلوب على المخاطر المحتمل التعرض لها في مكان العمل.

اإلجراءات المطبقة في حاالت الطوارئ
ينبغي أن يضففع المسففتثمرون البريديون المعينون إجراءات تشففغيلية معيارية مكتوبة لالسففتجابة الطارئة في حال
وقوع حادثة بسبب بضائع خطرة مصرح بها أو غير مصرح بها .وقد تكون هذه اإلجراءات مدرجة من قبل في
إجراءات السفففففففالمة واألمن القائمة ،مثل معالجة طرد تتسفففففففرب منه مواد مجهولة .ومن المهم إبالغ الموظفين
بإجراءات السفففالمة واألمن .وتتنوع أسفففاليب اإلبالغ وقد تتضفففمن تدريبات رسفففمية وجلسفففات إحاطة في أفرقة
وإرشففادات شفففوية وكتابية ونشففرات مطبوعة ،وما إلى ذلك .ويتوقف مسففتوى المعلومات/اإلرشففادات المطلوب
على المخاطر المحتمل التعرض لها في مكان العمل.

االحتفاظ بالمستندات
ينبغي أن يضع المستثمر البريدي المعين سياسة مكتوبة لالحتفاظ بالمستندات الخاصة بالبضائع الخطرة .وتن
التعليمات الفنية على االحتفاظ بأي مسففتندات مطلوبة خاصففة بنقل البضففائع الخطرة جوا ً لثالثة أشففهر على األقل
من تاريخ الرحلة الجوية التي نقلت على متنها البضائع الخطرة.

’ ‘6

عمليات المدرج والتسليم

يجب تدريب الموظفين العاملين في مرافق المسفففففففتثمر البريدي المعين (الجانب البري) على االسفففففففتخدام اآلمن
للمركبات ،إن لم تكن هذه المرافق مؤتمتة أو إن كان موظفو النقل لدى المستثمر البريدي المعين ملزمين بالقيادة
في الجانب الجوي .ويجب على موظفي المستثمر المعين أن يضمنوا أثناء القيادة توازن الشحنات والتمتع بمجال
رؤية كامل ،وفقا ً لما ورد في تعليمات المؤسسة بشأن الصحة والسالمة المهنيين .وعند ت سليم البريد الجوي إلى
موظفي مدرج المطار ،ينبغي إجراء عملية تدقيق أخيرة للسففالمة وفقا ً للسففياس فات المتبعة لدى المؤسففسففة .ويجب
اإلبالغ فورا ً عن أي حادثة و/أو ضرر وفقا ً لخطط الطوارئ المعمول بها.

-14ويجب أن يد ِبّر عملية التن سيق ويوافق عليها المكلفون بمراقبة ال شحن لدى شركة النقل لت سليم البريد الجوي إلى
الطائرة .وينبغي تدريب موظفي المسفففتثمر البريدي المعين على القيادة اآلمنة على المدرج ،بما في ذلك توعيتهم
بمناطق الخطر (دفع الهواء وشفطه) وكذلك مناطق تحرك المركبات (وص ِفّها) حول الطائرات ،وكيفية االقتراب
من الطائرات عندما تكون في وضففع التوقف .ويتولى جميع موظفي المسففتثمر البريدي المعين المسففؤولية أيض فا ً
عن التعرف على ركام األجسفففام الغريبة والتصفففرف بناء على ذلك بطريقة آمنة ومسفففؤولة .ويجب اإلبالغ فورا ً
عن أي حادثة و/أو ضرر وفقا ً لخطط الطوارئ المعمول بها.

زاي -دور سلطة الطيران الوطنية
-

يوصففي اتحاد النقل الجوي الدولي بأن يضففمن المنظمون مواءمة وتوحيد برامج اإلشففراف بقوة للمسففاعدة
على دعم أصحاب المصلحة كافة والتعاون معهم في مجال متطلبات السالمة.

-

ينبغي أن تضفففففع سفففففلطات الطيران الوطنية وتنفذ عمليات تدقيق بانتظام ،وتجمع التقارير التي تتلقاها من
شفففففركات الطيران وتتخذ اإلجراءات الالزمة عند اكتشفففففاف بضفففففائع خطرة أو مواد محظورة أخرى في
البريد الجوي.

-

يجب أن يواصفففل االتحاد البريدي العالمي التشفففجيع على االمتثال للمعايير األمنية الدنيا الضفففرورية على
النحو الوارد في معياري االتحاد البريدي العالمي  S58و S59من خالل تنظيم ا ستعرا ضات أقران منظمة
وتجميع التقارير عن الحوادث التي يتلقاها المستثمرون البريديون.

-

بالنظر إلى الفصففففففل  15من الملحق  ٦من اتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي بشففففففأن الطيران المدني
الدولي الذي ين على أن تضففمن دولة المسففتثمر أن يضففع المسففتثمر سففياسففات وإجراءات لهذا الغرض
تشمل إجراء تقييم محدد للمخاطر األمنية لنقل البعائث في مق صورات ال شحن ،ينبغي أن يفهم من البعائث
أنها تشففمل البريد ،وينبغي أن يتضففمن تقييم المخاطر سففالمة سففلسففلة اإلمدادات برمتها للبعائث التي يتعين
نقلها .وفي هذا اإلطار ،يوصففي اتحاد النقل الجوي الدولي بالشفففافية التامة حيال عمليات السففالمة واألمن
المعمول بها في مرافق المسففففتثمر البريدي المعين ،مما يمكن شففففركات الطيران من إجراء تقييم المخاطر
بنفسفففها واالمتثال لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .وتعي شفففركات الطيران التحديات المطروحة
أمام القطاع البريدي ،وهي مستعدة للمساعدة على تبسيط العملية من خالل القيام بعمليات التدقيق الخاصة
بها إن لزم األمر.

-

يحث كل من شففركات الطيران والمسففتثمرين البريديين المعينين على التعاون الوثيق مع سففلطات الطيران
الوطنية على وضع برنامج سالمة مشترك يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات األطراف والمعلومات الالزم
تقديمها إلى الزبائن والموظفين.

-

يجب أن تجري األطراف المختلفة حمالت السفففففالمة بانتظام بغرض تشفففففجيع الزبائن (البائعون بالتجزئة
إلكترونيا ً) على المشاركة في برامج السالمة المشتركة وإذكاء الوعي بأثرها على سلسلة إمدادات الشحن
الجوي (السالمة من مسؤولية الجميع).
يجب أن يعمل جميع أ صحاب الم صلحة معا ً لالستثمار في تكنولوجيا التفتيش المنا سبة ،ليس فقط ل ضمان
سففففففالمة وأمن الركاب والطاقم والطائرات والبريد المنقول ،وإنما كذلك لضففففففمان تطور المتاجرة تطورا ً
سليما ً وتيسير التجارة العابرة للحدود.

-

تتبع الحوادث المتعلقة بالبضائع الخطرة وإبالغ سلطات الطيران المدني و/أو السلطات الوطنية األخرى بها
وضفففففففع االتحاد البريدي العالمي في كتابه رقم  4293(DOT.PSP)1013المؤرخ في  ١١فبراير  ٢٠١٣عملية
إلبالغه بالحوادث المتعلقة بالبضفففففائع الخطرة ،وسفففففيبل االتحاد البريدي العالمي منظمة الطيران المدني الدولي
بهذه العملية بعد ذلك .وقد تطبق سففففلطات الطيران الوطنية والسففففلطات الوطنية األخرى كذلك إجراءات لإلبالغ
عن هذه الحوادث على المستوى الوطني.
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إبالغ سلطات الطيران المدني بالبضائع الخطرة المخبأة وغير المصرح بها
وضفففففففع االتحاد البريدي العالمي في كتابه رقم  4293(DOT.PSP)1013المؤرخ في  ١١فبراير  ٢٠١٣عملية
إلبالغه بالحوادث المتعلقة بما يكتشففففف من بضففففائع خطرة مخبأة وغير مصففففرح بها ،وسففففيبل االتحاد البريدي
العالمي منظمة الطيران المدني الدولي بهذه العملية بعد ذلك .وقد تطبق سففففففلطات الطيران الوطنية والسففففففلطات
الوطنية األخرى كذلك إجراءات لإلبالغ عن اكتشفففاف بضفففائع خطرة مخبأة وغير مصفففرح بها على المسفففتوى
الوطني.
اابعئ ا -خاصم
ينبغي أن يجتمع كل مسفففففففتثمر بريدي معين بسفففففففلطة الطيران الوطنية في بلده في أقرب وقت ممكن ليتسفففففففنى
للمسففتثمر البريدي المعين شففرح عملياته ونموذج أعماله الخاصفين بتنظيمه البريدي .ويمكن لكال الطرفين عندئذ
النظر في هذه المعلومات عند مناقشفففة أفضفففل السفففبل لتناول مسفففألتي التدريبات واإلجراءات المتعلقة بالبضفففائع
الخطرة لتجنب دخولها إلى البريد أو النقل الجوي ومنح األولوية للسفففففففالمة .وينبغي بذل الجهود إلقامة عالقات
متينة مع شففركات الطيران التي تنقل البريد للمسففتثمر البريدي المعين ،وتوضففيح أفضففل طريقة للعمل معا ً على
ضفففففففمان السفففففففالمة في المطار وخارجه .ومن األهمية بمكان أال يغيب عن األذهان أنه ينبغي أن يطبق جميع
المسففتثمرين البريديين المعينين ،بغض النظر عما إذا كانوا يرغبون في نقل األجهزة التي تحتوي على بطاريات
الليثيوم أو أي مواد أخرى مقبولففة ومبينففة في المففادة  003-19من نظففام االتفففاقيففة ،إجراءات لمراقبففة دخول
البضائع الخطرة في شبكاتهم البريدية بهدف الحفاظ على سالمة البريد وأمنه.

-16المصطث ئم يالجعئايف
المستثمر البريدي المعين :أي كيان حكومي أو غير حكومي عينه البلد العضو رسميا ً الستثمار الخدمات البريدية
والوفاء بااللتزامات ذات الصلة النابعة من وثائق االتحاد البريدي العالمي على أراضيه.
البريد :اإلرسفففاليات التي تحتوي على مراسفففالت وبعائث أخرى والتي تتعامل معها الخدمات البريدية ،أو ينبغي
تسليمها إليها ،وفقا ً لقوانين االتحاد البريدي العالمي.
التفتيش :فح
العثور عليها.

البريد بوسفففففائل تقنية أو بوسفففففائل أخرى غير اقتحامية بغية الكشفففففف عن وجود متفجرات و/أو

-17اإل ئالم
المستندات المرجعية التالية أساسية لتطبيق ما ورد في هذا المستند .وعند ذكر إحالة مؤرخة ،أو رقم إصدار ما،
ال تكون اإلحالة إال إلى الطبعة المذكورة .وعند ذكر إحالة غير المؤرخة وحيث ال يوجد رقم اإلصفففففدار ،فتكون
اإلحالة إلى أحدث إصدار من المستند المشار إليه (بما في ذلك أي تعديالت).
الملحق  ١٨التفاقية الطيران المدني الدولي :النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو.
التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو (المستند .)٩٢٨٤
لوائح البضائع الخطرة التحاد النقل الجوي الدولي.
رابط إلى معايير اتحاد النقل الجوي الدولي.
معيار االتحاد البريدي العالمي  ،S58معايير األمن البريدي  -تدابير أمنية عامة.
معيار االتحاد البريدي العالمي  ،S59معايير األمن البريدي  -أمن مكاتب التبادل والبريد الجوي الدولي ،الذي
يحدد المتطلبات الدنيا لتأمين العمليات المتعلقة بنقل البريد الدولي.
الملحق  ١٧التفففاقيففة الطيران المففدني الففدولي :األمن -حمففايففة الطيران المففدني الففدولي من أفعففال التففدخففل غير
المشروع.
ما ظم  -.١يمكن االطالع على المالحق من  1إلى  18التفاقية الطيران المدني الدولي على الرابط التالي:
.www.icao.int/safety/airnavigation/NationalityMarks/annexes_booklet_en.pdf
منظمة الطيران المدني الدولي ،دليل أمن الطيران (المستند  - 8973مستند مقيد).
ما ظم  -.2ينبغي تقديم طلبات الحصففول على نسففخ من المسففتند  8973مباشففرة إلى وحدة مبيعات المسففتندات
لدى منظمة الطيران المدني الدولي .(sales@icao.int) :ويقتصفففر توزيع المسفففتند  8973على الكيانات واألفراد
المصرح لهم.

