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 ویسفر كل تحیین عن صیغة جدیدة ُیشار إلیھا بالرقم الذي یلي رقم المعیار.في مجملھا،  ياالتحاد البریدي العالم ُتحّین معاییر
ع  معاییر فھرس، یرجى التحقق من صالحیتھ في ھذا المستند وقبل استخدام ى الموق االتحاد البریدي العالمي المتاح مجانا عل

 .www.upu.intالشبكي لالتحاد على الرابط التالي: 
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 إخالء مسؤولیة
 

صریح أو أي ضمان  البریدي العالمي االتحاد قدمیحتوي ھذا المستند على آخر المعلومات المتاحة وقت صدوره. وال ی
 بلیتھا للتسویق ومالءمتھا ألي غرض كان.في ھذا المستند وكفایتھا وقا المعلومات الواردة فیما یتعلق بدقة ضمني

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

 تحذیر بشأن حقوق الملكیة الفكریة
 

یة ملكمن حقوق ال حق على استخدام ھذا المعیار نطوي تنفیذیأن احتمال  االنتباه إلى البریدي العالمي االتحاد یوجھ
ھ إلیھا ھذا المستند أیة معلومات عن أي من ھذه  .یكون موضع مطالبة الفكریة وإذا كانت لدى الجھات التي ُیوجَّ

 أیة مستندات تثبت ذلك. توفیرمع  الحقوق، فیرجى منھا أن ترسل إشعارا بذلك یكون مشفوعا بتعلیقاتھا،
 

من ھذا الملكیة الفكریة بشأن حقوق  إشعار أي بریدي العالمياللم یتلق االتحاد  ھذا المعیار، الموافقة على وحتى تاریخ
عن ما  مسؤولیة أیة االتحاد البریدي العالمي ال یتحمل علیھ، وبناء ھذا المطبوع. المعلومات الواردة فيالقبیل باستثناء 

 جزئیة. أو یةكل بصورة سواء ثالث، لطرف الفكریة الملكیة حقوق من حق على قد یترتب على احتواء ھذا المعیار

 حقوق التألیف والنشر
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وُیسمح باستنساخ ھذا المستند بغرض  تتمتع حقوق النشر والتألیف الخاصة بھذا المستند بحمایة االتحاد البریدي العالمي.
، ولكن ال مسبق من االتحاد ندون إذ االتحاد البریدي العالمي إعداد معاییر استخدامھ من قبل المشاركین في عملیة

 دون الحصول على إذن ألي غرض آخرو بأي شكل من األشكالیجوز استنساخھ أو تخزینھ أو نقلھ، كلیا أو جزئیا، و
 االت حاد البریدي العالمي . من خطي مسبق

  
 أخرى إلى العنوان التالي: المستند ألغراض الستنساخ ھذا لحصول على إذنا طلبات وینبغي أن ُترسل

 
Universal Postal Union 
Standards Programme 
P.O. Box 312 
3000 BERNE 15 
SWITZERLAND 

 3111 350 31 41+  :الھاتف
 3110 350 31 41+  :الفاكس
 standards@upu.int :البرید اإللكتروني

 
 ترخیص. أو اتفاقلرسوم  تجاریة غراضأل قد یخضع استنساخ ھذا المستند

mailto:standards@upu.int
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 تمھید
 

الم أنحاء مختلف في للناس الیومیة الحیاة من جزءا البریدیة الخدمات تشكل ر .الع دي االتحاد ویعتب المي البری  الع
ة تنظیم تتولى التي المتحدة لألمم التابعة متخصصةال والكالة ة الخدم ة الخدمات وتشكل .الشمولیة البریدی  البریدی

ً  192 عددھا البالغ األعضاء البلدان في ر ویعمل .العالم في مادیة توزیع شبكة أكبر بلدا ون 5 من أكث  موظف ملی
الم، أنحاء مختلف في بریدي مكب ألف 660 من رــأكث في بریدي الجون الع ا ویع ار 434 مجموعھ م ة ملی  بعیث

ة في دوالر ملیار 5.5 قیمتھ وما الداخلیة الخدمة في الرسائل برید بعائث من ة الخدم رأ وُیرسل .الدولی  6 من كث
ق عن البریدیة الطرود من ملیارات د طری ة ولضمان .سنة كل البری رة، االتصاالت سوق مواكب  یستخدم المتغی

دیون المستثمرون اءات البری دة والمعلومات االتصال تقنی كل الجدی د بش ا تخطي بھدف متزای ان م ر ك ادة یعتب  ع
ائن احتیاجات المستثمرون ویلبي .األساسي نشاطھم مجال دة الزب وفیر المتزای  المنتجات من واسعة مجموعة بت

  .المضافة القیمة ذات والخدمات
 

اییر وتعتبر یا شرطا المع ة لضمان أساس ات فعالی ة عملی رابط البریدی ة الشبكة وت دّ  .العالمی ق ویع اییر" فری " المع
ً  العالمي البریدي لالتحاد التابع ً  عددا اد تحسین بھدف یدیرھاو المعاییر من متزایدا ة المعلومات لتب دب المتعلق  البری
ین تثمرین ب دیین المس ا ،البری من كم ق یض ین التواف ادرات ب ادا مب دي التح المي البری ك الع ي وتل طلع الت ا تض  بھ

ات ة كیان ي أخرى دولی ال ف دي المج الوة .البری ى وع ك، عل ھ ذل ل فإن كل یعم ق بش ع وثی ن كل م ات م  المؤسس
ة المنظمات مختلف ذلك في بما الشركاء، من وغیرھم ردینوالمو والزبائن البرید بمعالجة المعنیة  یسعىو .الدولی
د وتشفیر للبیانات اإللكتروني التبادل مثل مجاالت في متماسكة معاییر وضع إلى" المعاییر" فریق اذج البری  والنم

  .التخلیص وآالت البریدیة
 

ً  االتحاد البریدي العالمي وُتعّد معاییر ة " الجزء الخامس المعنون یھا فيالمنصوص علقواعد لل وفقا ات عام معلوم
دولي االتحاد البریدي العالمي معاییرعن  ب ال المي"، وینشرھا المكت دي الع ا للجزء لالتحاد البری  السابع من وفق

 ھذا المطبوع.
 

المي دي الع أن سالمة ویقّر االتحاد البری دي القطاع ب دا وأمن البری م ج دعمھ أمر مھ ل اواالتصال و التجارة ل لنق
اییر وقد أنشأ االتحاد فریق "األمن البریدي" بھدف تیسیر اآلمن على الصعید العالمي. ة وضع المع وإرساء  األمنی

 ون.المعیَّن البریدیون المستثمرون یعتمدھا كي بھا الموصى الممارسات
  

دان األعض ن البل ى عدد م ن ینتمون إل ي مجال األم راء ف ن خب ي االتحاد، ویتألف فریق "األمن البریدي" م اء ف
ي لمساعدة المستثمرین  ي المجال األمن ة ف ة وإقلیمی داد استراتیجیات عالمی ف بإع ّ امھم المعیَّنوھو مكل ي مھ ین ف

ة موظفي  األمنیة. ى حمای ة إل رامج الوقای ام االستشارة وب دریب ومھ ویسعى الفریق جاھدا من خالل مبادرات الت
 یة البرید من الغش والسرقة وسوء االستعمال.ین، فضال عن حماالمعیَّنوأصول المستثمرین 

  
ا بشریط عمودي تتمثلو .المستند من الثالثةوھذه ھي الصیغة  ى الصیغة السابقة والمشار إلیھ دیالت عل  في التع
 .)نظم مراقبة نفاذ الموظفین والزوار ومقدمي الخدمات والبائعین(بشأن  2ـ2ـ5تعدیل ھیكلي للبند 
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 المقدمة
 

قأ یتمثل أحد ز األمن" ھداف فری ي تعزی دي" ف ع البری ن جمی ات القطاع أم دي عملی ق . البری ّدد الفری د ح وق
ىالتي  متطلبات األمن الدنیامجموعة من االتحاد،  بالتعاون مع الجھات الفاعلة األخرى في ا عل ن تطبیقھ  یمك

اییر جمیع جوانب القطاع. ة  ویساھم وضع مع اسأمنی ة للقی يدي قطاع البریلخاصة با قابل ة ف موظفي  حمای
ل عن ضمان أمن بصفة عامة، فضالً  وأصولھ والبعائث البریدیة البرید ل وسائل النق ث  المستخدمة لنق البعائ

 تقییم المخاطر. أدوات تطبیقمن  السلطات الوطنیة والدولیة وتمكین البریدیة
 

ق " واإلجرائیة المادیة وُتطبق المعاییر األمنیة ىالتي ُوضعت تحت إشراف فری دي" عل ن البری ق  األم المراف
 وحتى لحظة صدور ھذا المستند، تتمثل ھذه المعاییر فیما یلي: البریدیة. في الشبكة الحیویة

ار  - دي ( S58المعی ن البری اییر األم دابیر -مع ة الت ـالعام األمنی ذي یحدد ـ(موض )ةـ ذا المستند) ال وع ھ
 .البریدیة الشبكة في الحیویة المرافق على قةالمطب الدنیا والعملیة المادیة األمنیة المتطلبات  

ار  - دي ( S59المعی ن البری اییر األم ن -مع ب أم ادل و مكات وي التب د الج دوليالبری دد  )ال ذي یح ال
 .البرید الدولي عملیات نقلتأمین لالمتطلبات الدنیا 

 
ار  مالحظة: ق المعی ً  S59كي یكون تطبی ا ار إلزامی ق المعی د أن ُیطّب ً أیض S58، الب ة ا . ویقتصر إجراء عملی

ق  ي الملح ا ف وص علیھ ام المنص ا لألحك م وفق رخص لھ وكالء الم ى ال ص عل ن  17الفح ةم ران  اتفاقی الطی
 .منظمة الطیران المدني الدوليالمدني الدولي ل
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 التدابیر األمنیة العامة -األمن البریدي  -معاییر األمن البریدي 
 
 النطاق  -1
  

 على المرافق الحیویة في الشبكة البریدیة. المطبقة الدنیا والعملیة المادیة األمنیة اتیحدد ھذا المستند المتطلب
  

 ، إلخ.والتشریعات المحلیة، واألنظمة القوانین ین ضمان االمتثال لجمیعالمعیَّنالمستثمرین  یتعین على مالحظة:
  

دالمعیَّنیمكن للمستثمرین  دادات أن یق لة اإلم ي سلس مین ومختلف األطراف ف ى أنھ ة عل ون فعال  موا أدل یمتثل
ر و المعترف بھا دولیا برامج االعتماد في المجال األمنيل أو الطیران المدنيمن للبرنامج الوطني أل ي تعتب الت

 .S59و S58االتحاد  معیاريْ متطلبات متوافقة مع 
 
 
 المراجع المعیاریة    -2
  

ال تعتبر المستندات المرجعیة التالیة ضروریة لتنفیذ ما ورد  أو المؤرخة مراجعفي ھذا المستند. وفیما یتعلق ب
ا بالنسبة لل رقم اإلصدار، المراجع التي تحیل إلى ي سُتطبق حصریا. أم  مراجعفإن الطبعة المذكورة ھي الت

ة ر المؤرخ ى و غی ة إل ة إحال من أی ي ال تتض دارالت م اإلص تند رق ن المس ة م ر طبع ُتطبق آخ ي، فس  المرجع
 .)محتملةتعدیالت أیة (شاملًة 

  
 ).9284(المستند  الخطرة للبضائع الجوي من أجل أمن النقل التقنیة الدولي، التعلیمات المدني الطیران منظمة

  
ران نظمةمطبوعات م نسخ من ُترسل طلبات الحصول على مالحظة: دني الطی دولي  الم ىال دة مباشرة إل  وح

 .sales@icao.int على العنوان التالي: مبیعات المستندات
 
 المصطلحات والتعاریف  -3
  

ي  المي وف دي الع اد البری اییر االتح رد مع ي مس تند ف ذا المس ي ھ تخدمة ف طلحات المس ن المص دد م ّرف ع ُیع
ع. ة المراج ة وقائم ع المعیاری ن المراج ي كل م ا ف تندات المشار إلیھ طلحات  المس اریف المص ي تع ا یل رد فیم وت

 .خدمة بصورة متكررة أو تلك التي تتسم بأھمیة خاصة، فضال عن مصطلحات أخرى وردت في ھذا المستندالمست
 
 مراقبة النفاذ  3-1
  

ى الممارسة، تشیر عبارة "مراقبة النفاذ" األمن الماديمجال  في ي  إل ة ف ة أو مبنى دخول قصرالمتمثل  ملكی
 المصرح لھم. ألفرادعلى ا أو غرفة ما

  
ن خالل وسائل) موظف استقبال أوحارس ( أن یضطلع بمراقبة النفاذ المادي أي شخص ویمكن مالحظة:  م
 النفاذ بواسطة البطاقات. مثل نظام أو وسائل تكنولوجیةالمفاتیح، األقفال و آلیة مثل

 
 المرفق الحیوي  3-2
 

تم ع حیث البرید الجوي أو المرافق البریدیة التبادل أو وحدة تشیر العبارة إلى مكتب ي ت ات الفحص األمن ملی
ً  تعبر منھ البعائث البریدیة قبل بریدي فقللطیران. وُیقصد بھا أیضا آخر مر  .نقلھا جوا
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 المعیَّنالمستثمر   3-3
  

ة  د العضو رسمیا الستثمار الخدمات البریدی ھ البل ر حكومي یعین ان حكومي أو غی یقصد بھذه العبارة أي كی
 ة عن وثائق االتحاد داخل أراضیھ.والوفاء بااللتزامات ذات الصلة الناشئ

 
 المتطلب األمني األدنى  3-4
  

ة أو أو أسلوب عبارة عن تقنیة ن  نشاطأو  عملی دنیایشمل مجموعة م ة ال دابیر األمنی ا  یجب التي الت اتخاذھ
 اإلجراءات.والداخلیة والسیاسات  داخل المرفق الحیوي من حیث التشریعات المحلیة عملیاتضمان أمن الل

 
 الفحص  3-5
  

 .غیر االقتحامیة بھدف الكشف عن المتفجرات أو تحدید نوعھاغیرھا من الوسائل  أو بوسائل تقنیة البرید فحص
  
 نظام النفاذ الوحید  3-6
  

م دخول الذي یقّیدنظام مراقبة الدخول الخصائص الفیزیائیة ل ن خالل السماح األشخاص غیر المرخص لھ  م
ذا النظام تجنب. األبواب ضعة للمراقبة قبل إغالقالمنطقة الخا بدخول فقطلشخص واحد  لجوء  وسیضمن ھ

  انتحال الھویة للمرور، وذلك دون أي تدخل بشري.إلى الموظفین غیر المرخص لھم 
  

 خاصة.أجھزة استشعار األبواب أو  بوابات دوارة أو زوج من باستخدامعادة  یتم ذلك مالحظة:
  
  
 )في سیاق النص واردة مترجمةً (الرموز والمختصرات    -4
  
 
 معیار أمن المرافق الحیویة   -5
 
 معلومات عامة عن تدابیر األمن المادي 5-1
  

دابیر حسب االقتضاء، الحیویة، البریدیةمرافق لل المادي متطلبات األمن تشمل ن الت ل مجموعة م ة مث  األمنی
اتیح حواجز المحیطة،ال ن بحراس/موظ، وواإلضاءة، وآلیات اإلقفال ومراقبة المف و األم ن  زي رسميف ویمك

 التسلل.كشف نظم التنبیھ/، ونظم الدوائر التلفزیونیة المغلقة فضال عن التعرف على ھویتھم
 
 تقییم المخاطر والخطط األمنیة للمرافق الحیویة 5-1-1
  

دف  مخاطرلل ینبغي إجراء تقییم دكل سنة بھ ة. وینبغي  المرافق تحدی یم األصولالحیوی ذا التقی  أن یراعي ھ
ام لل معدل الجریمةو لمرفق المعني،في ا البریدیة والعملیات ة، فضال عن أي الع ة المعنی عوامل أخرى منطق

 جنائیة. احتمال وقوع مخالفات من شأنھا أن تزید من
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 التالیة: تدابیر الرقابة حیوي، ویجب أن تشمل لكل مرفق مفصلة مكتوبة خطة أمنیة وینبغي أن توضع
 .ق الحیويمعاییر تصمیم المرف -
 .الحواجز المحیطة -
 .نوافذ المحیط وأبوابھ وغیرھا من المنافذ -
 .اإلضاءة -
 .آلیات اإلقفال ومراقبة المفاتیح -
 تدابیر مراقبة النفاذ. -
  
 معاییر تصمیم المرفق الحیوي 5-1-2
  

األمن والسالمة، و ة الخاصة ب ینبغي أن ُتستخدم ُتبنى جمیع المرافق الحیویة وفقا لمعاییر التصمیم الوطنی
 في بنائھا مواد صلبة تمنع أي دخول غیر مرخص لھ.

  
امج ّذ برن ُینف الح وس یش واإلص اص للتفت نویین  خ مانالس المة لض ل، س داول  الھیاك مل الج ى أن یش عل

ة از الزمنی ة. إلنج الحات محتمل نوي أي إص یش الس مل التفت ا وسیش اطر أیض یم المخ ى  تقی ة عل المحتمل
ي أیة تغییرات أخرى البریدي الخاضع للمعالجة، فضال عن  المنتججموعة خصائص وم الجوار المباشر ف

 العاملین فیھ.و أمن المبنى العملیة من شأنھا أن تؤثر على
  

دا وینبغي أن یتم التعرف ؤّمن بسھولة على األماكن التي یكون الدخول إلیھا مقّی م بوضوح وأن ت ّ ، وأن ُتعل
 .النفاذمن خالل تدابیر مناسبة لمراقبة 

 
 الحواجز المحیطة 5-1-3
  

ة  واجز مادی ب ح ي أن ُتنص لینبغ یاج مث دران  الس ات والج ات المركب ولوبواب ع وص راد لمن أو  األف
 األماكن المقّیدة النفاذ في المرفق الحیوي. إلى غیر المرخص لھم المركبات

  
درة وینبغي أن ُتنصب السیاج المحیطة أو الجدران الفاصلة على بعد معقول من ا ادة الق لمرفق الحیوي لزی

 على الكشف عن أیة محاولة للتسلل إلى المنطقة المؤّمنة.
  

ادي واألشجار و خالیة من الحطام المحیطسیاج المحاذیة لل وینبغي ضمان أن تكون المناطق الشجیرات لتف
  المؤّمنة بصورة غیر مشروعة.منطقة ال للنفاذ إلى استخدامھا

  
 سالمتھا. لضمان المحیطة لحواجزل أسبوعیة شوینبغي إجراء عملیات تفتی

 
 نوافذ المحیط وأبوابھ وغیرھا من المنافذ 5-1-4
  

ریة  ول قس ة دخ ة محاول أخیر أی ع أو ت ة لمن ھ الكفای ا فی ة بم ة متین واب الخارجی ل األب ون ك ي أن تك ینبغ
 باستخدام أدوات یدویة أو غیرھا من وسائل االعتداء.

  
وفیروینبغي أال یتجاوز عدد األب الزم لت ى ال د األدن اذ واب الح م نف ى مالئ اطق إل ة المن ق،  من المؤّمن المرف

 ویشمل ذلك أبواب الخروج في حاالت الطوارئ.
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ات عالمات وینبغي وضع ى والفت ة عل واب الخارجی اذ، بشرط أال یتسبب  األب دة النف اطق المقّی ان المن لبی
داد ي انس ا للتشر ذلك ف ك مخالف ن ذل م یك ا ل ةیعات واضح أو م د االقتضاء، یجب أن. المحلی توضع  وعن

ات ان  الفت حة للعی فواض ھ  تص ؤولیةأوج ا إل المس الغ واإلجراءات الواجب اتباعھ لطاتب ال  الس ي ح ف
 في المرفق. أعمال إجرامیةوقوع 

  
 مناسبة. إقفال آلیات وغیرھا من المنافذ بواسطة النوافذ واألبواب الخارجیة جمیع تأمین ویجب

  
د یكشف یم المخاطر وق دابیر تقی ى اتخاذ ت ة إضافیة في المرفق عن الحاجة إل ذ أمنی ل تركیب نواف مزّودة  مث

ة دخول غیر مرخص لمنع  تساعد على تعزیز أمن نقاط النفاذ أیة مواد أخرىب أوشباك قضبان أو بب أیة محاول
  .لھا
  
 اإلضاءة 5-1-5
  

اطق المخصصة ل ع المن ي جمی ي یجب تركیب نظم إضاءة مالئمة ف ات وف دخول/خروج المشاة أو المركب
ویجب أن  مناطق العملیات الخارجیة ومناطق وقوف السیارات، وعلى طول السیاج أو الجدران المحیطة.

راد عن  ات أو األف ة المركب ى ھوی ث یتسنى التعرف عل یكون مستوى اإلضاءة كافیا في ھذه المناطق بحی
رب. لطةأن ُتراعى  ویجب ق ات س د  مطاراتالطیران/ال متطلب زةعن ب أجھ اطق اإلضاءة تركی ي المن  ف

 مدارج الطائرات. المطارات أو القریبة من
  

تخدام  ال اس ي ح اءةوف ن إض د م ة، فالب دائرة المغلق ون ال م تلیفزی ة نظ اطق الداخلی ا المن ا فیھ اطق  بم من
 الخاصة بالعملیات. التخزین

  
 الحیویة. وفي حاالت الطوارئ، یجب توفیر اإلضاءة في مناطق العملیات

 
 آلیات اإلقفال ومراقبة المفاتیح 5-1-6
  

 األفراد دخول صلبة لمنع مواد من المركبات أو المشاة خروج/دخول لنقاط اإلقفال آلیات كل ُتصمم أن یجب
 لھم. المرخص غیر

  
  حاملیھا. لضمان مساءلة المفاتیح مراقبة نظام اعتماد ویجب

  
ذكور  ام الم یتیح النظ ات وس جیل البیان ع تس ة بتوزی ر المتعلق اتیح غی ى المف ول عل ة الحص ة إمكانی اتیح وحمای المف

 .الموّزعة
  

 على عاتق وحدة األمن البریدي أو مدیر المرفق البریدي المعني. المفاتیح مراقبة وتقع إدارة نظام
 
 تدابیر مراقبة النفاذ 5-2
 
 معلومات عامة 5-2-1
  

ى منع الوصول تدابیر مراقبة النفاذ ستتیح د وا إل اتلبری ل مركب م  نق ر المرخص لھ د لألشخاص غی البری
ي  ةف ق الحیوی دف . المراف ة بھ ق الحیوی ن المراف ق م ل مرف ي ك اذ المناسب ف توى النف اد مس ویجب اعتم

 .وتأمینھاالبریدیة  األصولحمایة 
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ن  وقد تكون مراقبة النفاذ عملیة یدویة مالحظة: ابتین یتواجدونُیستعان فیھا بحراس أم د نق ث دخول/عن  اط ال
ات. ھویة كل من یدخل إلى المنطقة للتحقق من الخروج راد أو مركب ة  المؤّمنة من أف دابیر مراقب د تشمل ت وق

ذلك نظم  ة بسیطةالنفاذ ك دة أو إلكترونی یش معق ات تفت ى و إلجراء عملی اذ إل ة.السماح بالنف اطق المؤّمن  المن
ن، یّتسم النظام بالقدرة دمةالمستخ ألسالیبل التكنولوجیةالجوانب  وبغض النظر عن ق م ى التحق ازات  عل امتی

ائعینوالزوار ومقدمي الخدمات النفاذ للموظفین  اط والب ع نق ي جمی نھم ف ازات كل واحد م ین امتی ز ب  والتمیی
اذ. اذ النف ة النف ام مراقب ة نظ تم تجزئ مان وی وي لض ق الحی ي المرف وظفین ف ماح للم زوار الس ـومقدم وال ي ـ

 یمارسون أنشطة تجاریة فیھا. مناطق المرفق التي یعملون أو ن بالنفاذ إلىالخدمات والبائعی
  
 نظم مراقبة نفاذ الموظفین والزوار ومقدمي الخدمات والبائعین 5-2-2
  

ة  ق البریدی ي المراف ائن) ف ر الزب ة (لغی اطق المؤّمن ي المن اذ ف ة النف ة لمراقب ع إجراءات مالئم یجب وض
 حد العناصر التالیة أو مزیج منھا:وقد تتمثل في أ الحیویة كافة.

  :نظام یدوي لمراقبة النفاذ  ‘1’
ن الموظفین استقبال موظف أو رسمي بزي أمن جد حراسویجب أن ی ) أ رھم م د أو غی  عن

 ؛فرد الممنوحة لكل الدخول مزایا من للتحقق الخروج/الدخول نقاط
 ة؛یجب توثیق العملیة الیدویة في شكل إجراءات تشغیلیة موحد ب)
ي  ج) راد المرابطین ف إدارة النظام واألف ین ب راد المعنی ات لألف دریب والتعلیم وفیر الت یجب ت

 نقطة مراقبة الدخول الثابتة؛
 العمل بنظام لتسجیل دخول غیر الموظفین إلى المناطق المؤّمنة في المرفق الحیوي؛ د)

  نظام آلي (إلكتروني) لمراقبة النفاذ.  ‘2’
  

ذلك ینبغي النظ :1مالحظة ود بشأنھا وك اس وفرض قی ل األكی ل األغراض الشخصیة مث یش نق ي تفت ر ف
 اعتماد إجراءات للتفتیش.

  
دخول/ غیر المرخص لھم عبر نقاط دخول األفرادمنع ویجب أن ُیصّمم النظام بغرض  الخروج بفضل  ال

ذا النظام بال د. ویجب أال یسمح ھ اذ وحی ل  ةحاملي الشاردخول إال لنظام أو إجراء ذي نف ي تفّع نقطة الت
 .النفاذ

  
زي رسمي حارس أمن نظام للنفاذ الوحید من خالل تعیینإرساء  یمكن أیضا :2المالحظة  ن  أو ب ره م غی
وظفین ي  الم ةف ولى مراقب ت لیت ز ثاب داخل مرك ارجال/الم اذ مخ ة النف د نقط ة . وعن ة نقط ذر مراقب إذا تع
دخول/ تخدام الخروج ال ذ اس ي حینئ دات مراقب، فینبغ ات مع واب وبواب ات دوارة وأب ادي (بواب اذ الم ة النف

  إلكترونیة؛ مفاتیح أو تفعیلھا بواسطة أجھزة قراءة الشارات) یتم النفاذ
  

اطق  ى المن ر الموظفین إل دخول غی ة ب ات المتعلق دف تسجیل البیان زوار بھ ویجب إرساء نظام لتسجیل ال
  المؤّمنة من المرفق الحیوي.

 
  لمركباتنظم مراقبة نفاذ ا 5-2-3
 

ة  ة المؤّمن ات الخارجی اطق العملی د أو من ل البری تخدمة لتحمیل/نق اطق المس ى المن دخول إل مح بال ال ُیس
  تمت الموافقة علیھا في إطار عقد.األخرى إال للمركبات الرسمیة أو المركبات التي 

 



S58-3 
 
 

 

11  ©UPU 2014  - جمیع الحقوق محفوظة 
 

اطق  ذه المن دخل ھ ي م ى حدود  الطالعویجب أن توضع عالمات والفتات واضحة ف اس عل اطق الن المن
  المقّیدة النفاذ.

 
ة  ى منطق ا إل رخص لھ ر الم ات غی ذ المركب مان أال تنف اذ لض ة النف ي لمراقب دوي أو آل ام ی تخدم نظ وسُیس

  العملیات الخارجیة المؤّمنة.
 

ان دخول ات  وإذا ك رالمركب را  أو رسمیةال غی ة أم ة المؤّمن ات الخارجی ة العملی ى منطق ر إل ات الغی مركب
یش السائق، و ھویة لتحقق منئذ من العمل بإجراء یضمن افالبد حین ضروریا، زم األمر، تفت  السیارةإذا ل

  .المؤّمنة دخولھا المنطقة قبل
  

 .المخصصة للمركبات الرسمیة منطقة منفصلة عن المنطقةفي ویجب أن تكون مواقف سیارات الموظفین 
  

  الرسمیة. للمركبات نة المخصصةوالمناطق المؤمّ  المخصصة للزوار السیارات مواقف ویجب الفصل بین
 
 نظم تحدید الھویة  5-2-4
  

ة والزوار من أجل لضمان الموظفین لتحدید ھویة یجب العمل بنظام ن ھوی ق م زوار الموظفین التحق د وال  عن
  المرفق الحیوي. دخولھم

  
د دیین الموظفین ویجب تزوی ؤقتین  البری دائمین أو الم ود) بشارات أو(ال املین بعق ة الع ای ھوی  سھل التعرف علیھ

ة  اریخ انتھاء صالحیةوتتضمن أسماءھم القانونی  كما وردت في نظام الموارد البشریة، فضال عن صورتھم وت
 .المحلیة والتشریعات قسم/الوحدة وفقا لألنظمةوال مستوى النفاذ معلومات أخرى مثل ویمكن إضافة الشارة.

  
ةویجب أن تتولى وحدة األمن البریدي أو غیرھا من ا ة المحّددة الشارات لمسؤولین البریدیین مسؤولیة مراقب  لھوی

 .وإلغائھا. وینبغي وضع إجراء یرمي إلى اإلبالغ عن بیانات الموظفین وإصدارھا والمتعاقدین والزوار الموظفین
  

  المؤّمنة. الخارجیة مناطقال دخولھا قبلوتحدید ھویتھا  المركباتجمیع  نظام لتفتیش إرساء ویجب
 
  الموظفین وتدریبھم أمن -6
 
 معلومات عامة 6-1
  

ى المستثمرین أن یسعوا  یلعب الموظفون دورا أساسیا في العملیات البریدیة، وبناءً  ن الضروري عل ھ، م علی
ن أي ة إلى الحد م ة محتمل ین موظفین  مخاطر أمنی ة عن تعی دمي خدمات ناجم ك جددأو مق ، فضال عن تل
دریب.إلى وظائف  العاملین الناجمة عن نقل الفحص أو الت ق ب ا یتعل ـوینبغ جدیدة ذات متطلبات مختلفة فیم ي ـ

ن وسالمة المؤسسة  من من أجل الحد العمل على ضمان أمن الموظفین وتدریبھم ى أم المخاطر المحتملة عل
  وموظفیھا. وزبائنھا

 
 أمن الموظفین وإجراءات التوظیف  6-2
  

نھم مو وظفین وتعیی ار الم ة اختی ون سیاس ب أن تك ق یج ي مراف املین ف وظفین الع ل الم ص ك ا یخ ة فیم ثق
 أو أولئك الذین یعالجون البرید في مواقع خارجیة. المعیَّنالمستثمر 
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ون ب أن تك ة ویج ف سیاس قة التوظی ع متس ة م ریعات الوطنی مانل التش ة ض دین أن أھلی وظفین والمتعاق  الم
 نزاھة.شخاصا ذوي باعتبارھم أ البریدیة للقیام بواجباتھم والحالیین المحتملین

  
ات الموظفین الدائمین لتحریات دقیقة (جمیع وینبغي إخضاع  ا للتشریعات ) الشرطةالسجل اإلجرامي أو تحقیق وفق

 .الوطنیة
  

 الموظفین وسوء سلوكھم. أداء عن اإلبالغ إلى یرمي إجراء وضع وینبغي
  

دقیق إجراء  عملیة التوظیف ویجب أن تشمل ات مقابالت وت ل الللبیان فقب دقیق  توظی دابیر الت ن ت ا م وغیرھم
 المھام المعنیة. أو ذات الصلة بالوظائف

  
 یجب توثیق عملیة إنھاء عقود الموظفین والمتعاقدین.

  
اتیح  اذ والمف ة النف ة وأجھزة مراقب د الھوی ائق الخاصة بتحدی ود إعادة الوث اء العق ة إنھ ویجب أن تضمن عملی

 لوقت المناسب.والبدالت وأیة معلومات حساسة أخرى في ا
  

ع تسجیل ویجب العمل بنظام ذین الموظفین توظیف إعادة یمن دین ال نھیت أو المتعاق ُ ودھم بسبب أ سوء  عق
  السلوك.

 
  متطلبات المتعاقد في المجال األمني 6-3
 

ى یجب دین عل ذین المتعاق ون ال ل/معالجة یتول د نق وا  أخرى حساسة یضطلعون بوظائف أو البری أن یطبق
  ).2-6ون (انظر الفصل المعیَّن ة خاصة بالموظفین مماثلة لتلك التي یطبقھا المستثمرونإجراءات أمنی

 
د تشكل التيأو قرارات تخص الموظفین و نتائج أيب المعیَّن المستثمرویجب على المتعاقد أن یبلغ  مصدر خطر  ق

  .على أمن العملیات
 
  تدابیر التوعیة والتدریب 6-4
 

  لموظفین والمتعاقدین كافة.والتوعیة في المجال األمني وتنفیذه لصالح ا ریبیجب توثیق برنامج بشأن التد
 
نمتطلبات النقل وأمن النقل الخاصة بالمستثمرین   -7  ین والمتعاقدین البریدیینالمعیَّ
  

ً  المعیَّنیجب أن یوّثق المستثمر  العملیات واإلجراءات المتعلقة بأمن البرید بغض النظر عن طریقة نقلھ (جوا
ة). ً أو بحرا أو بالسكك الحدیدی را ا  أو ب ة الساریة فیم ع التشریعات الوطنی ل لجمی ھ أیضا أن یمتث ویجب علی

 یخص معاییر النقل.
  

 .المتعاقدین المعنیین بمعالجة البرید حسب االقتضاء أو إلى البرید على موظفي البرید الوصول ویجب أن یقتصر
  

د مصنوعة ویجب ل البری ات نق واد من أن تكون مركب ة م ا مقاِوم ا وجانبیھ  صلبین أو وأن یكون سقفھا متین
ا. ن إقفالھ حن یمك واب ش ّززین وأب ین مع ن أي  لّین الغ ع ل، ویجب اإلب ل التحمی ات قب یش المركب وینبغي تفت

 مظھر من مظاھر العبث یتم الكشف عنھ.
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ةال المركباتعبور وفي حال  د محّمل ة أو بالبری ا دون مراقب اني خارج تركھ د، ال المب د أو المتعاق ة للبری مؤّمن
 البرید. إلىجمیع نقاط النفاذ فالبد من تأمین (إقفال) ھذه المركبات باإلضافة إلى 

  
ل المركبات أویجب أن توضع عالمات واضحة على وكلما أمكن،  ا وسائل النق  كي یتسنى التعرف علیھ

  .مرخص لھا أو كمركبات لمتعاقدین مع البرید بریدیةكمركبات 
  
دالبریدي جب على المستثمر (وی ن،) أو المتعاق ا أمك دي، كلم ل أن یرت ي بالنق د  زيال المعن الخاص بالبری
ة  أو و/ ن عام ا م د، أو ضمان أن یكون مرئی دي أو كمتعاق ھ كموظف بری یكون في حوزتھ ما یبّین ھویت

 .الناس
  

  یھا دون ترخیص.لمنع النفاذ إل تشغیلھا ویجب تأمین مقصورات جمیع مركبات النقل ومفاتیح
  

 ویجب إرساء عملیة مساءلة عن استخدام المفاتیح.
  

د الضرورة ینبغي  ن منظور المخاطر، وعن ررة م ة والمحطات المق داول الزمنی وینبغي تقییم المسارات والج
  اتخاذ تدابیر أمنیة إضافیة للحد من ھذه المخاطر.

  
  نحو سلیم.على حاویات نقل أو الویجب تفریغ المركبات أو وسائل ال

 
 برنامج التحقق من االمتثال والمراقبة  -8
  

 االمتثال كل سنة. من اإلداري للمرفق الحیوي عملیة تحقق الفریق عن مستقلون یجب أن یجري موظفون
  

ة ویجب أن ُتخول لألشخاص ى الذین یقومون بھذه العملیة السلطة الالزم ات ذات الصلة  للحصول عل المعلوم
 صحیحیة محتملة.إجراءات تأیة  وتنفیذ

  
ة. ضمان تنفیذبھدف  بأكملھالبرید  أمن برنامجالتحقق من االمتثال برنامج  ویشمل ات األمنی ویجب أن  المتطلب

 على النقاط التالیة:البرنامج على سبیل المثال ال الحصر  یركز ھذا
 .أمن المرافق -
 .أمن الموظفین -
 .أمن النقل -
  

امج المعیَّنالمستثمر  ویجب أن یتأكد ال من أن برن ن االمتث ق م ا عن التحق األشخاص المسؤولین  مستقل تمام
 المتطلبات األمنیة. تنفیذ عن

  
 التوصیات.ویجب إنشاء سجل یتضمن كال من بیانات عملیات التحقق من االمتثال و

  
ة لل ویجب رفع تقریر عن عملیات التحقق من االمتثال إلى اإلدارة یَّنمستثمر التنفیذی أیضا رصد  یجب، والمع

  وتوثیقھا. المتابعةإجراءات 
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  وحدة األمن البریدي المعنیة بالوقایة وإدارة التحقیقات  -9
 
  وحدة األمن البریدي المعنیة بالوقایة وإدارة التحقیقات (حد أدنى من المتطلبات األمنیة)  9-1
 

د  برنامج أمن موثق یشمل مجاالت الوقایة المعیَّنیجب أن یتوفر لدى المستثمر  ة البری ن أجل حمای والتقصي م
 ویجب إطالع جمیع الموظفین علیھ. والموظفین والشركاء والزبائن واألصول البریدیة،

  
 المعدات والمركبات والزي الرسمي وتقنیاء المعلومات، إلخ. مثال:

  
تثمر  دى المس وفر ل ب أن تت یَّنویج راءات األم المع ذ إج ون لتنفی ون مكرس دي أو موظف ن بری دة أم ن وح

 وعملیاتھ. المعیَّنویجب أن یتوافق عدد الموظفین المكرسین لھذه المھام مع حجم المستثمر  والسالمة،
  

ة  ة دوری ات معاین ویجب أن یجري كل من وحدة األمن البریدي أو الموظفون المكرسون لمھام أمنیة عملی
  تشمل أمن المنشآت والعملیات.

 
ث والتأھب لحاالت الطوارئ والتخطیط الستمراریة تصریف استعادة القدرة على العمل بعد الكوار  9-2

 األعمال
  

 المسائل التالیة وأن یبلغ الموظفین المعنیین بھا: المعیَّنیجب أن یوّثق المستثمر 
ال  - ي ح ة ف ائن واألصول البریدی وظفین والزب د والم ن البری مان أم ى ض ي إل ات ترم خطة إدارة األزم

ان أو  نع اإلنس ن ص وارث م وع ك ات وق ى العملی د أو عل دفق البری ى ت ؤثر عل د ت ة ق وارث طبیعی ك
 .البریدیة

وع  - ال وق ي ح ة ف ة البریدی ف الخدم ن توق د م ى الح ي إل ال ترم ریف األعم تمراریة تص ة الس خط
 حادث خطیر قد یكون لھ تأثیر على العملیات البریدیة المحلیة أو الدولیة.
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 قائمة المراجع
  

ق ب كاملةمات معلو مراجع ھذهقائمة ال توفر ا یتعل ععن المراجع ومصادرھا فیم ى  جمی اییر، باإلضافة إل المع
ددة  وبالنسبة للمراجع التي ھذا المستند. أخرى جرى ذكرھا في مصادر مراجع ام إصدارات مح تتضمن أرق

إن ال أو ا، ف ات تواریخھ ذه المطبوع ى ھ ا عل ا الحق ل إجراؤھ ات المحتم دیالت أو المراجع ونتع د ال تك  ق
ق من مستخدمينشجع  ومع ذلك، .مةمالئ ى التحق ة،  وجود طبعات ھذا المستند عل ة الحالی ن الطبع أحدث م

اریخ أو مراجعوبالنسبة لل وما إذا كان ُیعتّد بھا. ي ال تتضمن الت م اإلصدار الت إن الرق ة، ف رة  طبع ن األخی م
  في ھذا المستند. ستندات المشار إلیھاونؤكد أنھ ال ترد في ھذه القائمة إال الم. المستند ھي التي سُیعتّد بھا

  
ن  17، الملحق منظمة الطیران المدني الدولي -1 دولي: األم دني ال ران الم ة الطی ران  -التفاقی ة الطی حمای

 .المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع
  

ران نظمةمطبوعات م نسخ من ُترسل طلبات الحصول على مالحظة: دني الطی دولي  الم ىمباشرال دة ة إل  وح
 .sales@icao.int على العنوان التالي:الدولي  المدني الطیران نظمةمبیعات مستندات م
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