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جديدة يُشففففار إليها بالرقذ الذي  صففففيغةفي مجملها، ويسفففففر حي تحيين عن  االتحاد البريدي العالمي تُحيّن معايير

االتحاد البريدي  معايير فهرس، يرجى التحقق من صففففهحيته في هذا المسففففتند وقبي اسففففت داذ يلي رقذ المعيار.
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http://www.upu.int/


S58-4 

 

 جميع الحقوق محفوظة - 2021االتحاد البريدي العالمي  © 2
 

 إخالء المسؤولية
 

أي ضففمان  البريدي العالمي االتحاد قدذيحتوي هذا المسففتند على ر ر المعلوماا المتاحة وقا صففدوره. وال ي
للتسفففويق ومههمتها في هذا المسفففتند وحفايتها وقابليتها  المعلوماا الواردة فيما يتعلق بدقة صفففريو أو ضفففمني
 ويتحمي مست دذ هذا المستند حامي المسؤولية عن ما قد يترتب على ذلك من رثار وأضرار. ألي غرض حان.

 

 تحذير بشأن حقوق الملكية الفكرية
 

من حقوق  حق على اسفففففففت داذ هذا المعيار نطوي تنفيذيأن احتماي  االنتباه إلى البريدي العالمي االتحاد يوجه
ه إليها هذا المسفففتند أية معلوماا عن  .يحون موضفففع مطالبة الفحريةملحية ال وإذا حانا لدى الجهاا التي يُوجَّ

أية مسفففتنداا  توفيرمع  بتعليقاتها، بذلك يحون مشففففوعا   أي من هذه الحقوق، فيرجى منها أن ترسفففي إشفففعارا  
 تثبا ذلك.

 
الملحية بشففففففف ن حقوق  إشفففففففعار أي البريدي العالميلذ يتلق االتحاد  هذا المعيار، الموافقة على وحتى تاريخ

االتحاد البريدي  ال يتحمي عليه، وبناه هذا المطبوع. المعلوماا الواردة فيمن هذا القبيي باسفففففففتثناه الفحرية 
 لطرف الفحرية الملحية حقوق من حق على عن ما قد يترتب على احتواه هذا المعيار مسفففففففؤولية أية العالمي
 جزئية. أو حلية بصورة سواه ثالث،

 

 حقوق التأليف والنشر
 
 .جميع الحقوق محفوظة. 2021 تحاد البريدي العالمياال ©
 

ويُسفففمو باسفففتنسفففا  هذا  تتمتع حقوق النشفففر والت ليف ال اصفففة بهذا المسفففتند بحماية االتحاد البريدي العالمي.
مسبق  دون إذن االتحاد البريدي العالمي إعداد معايير المستند بغرض است دامه من قبي المشارحين في عملية

ألي غرض و ب ي شحي من األشحاي، وأو جزئيا   ، ولحن ال يجوز استنسا ه أو ت زينه أو نقله، حليا  من االتحاد
 .حاد البريدي العالمياالت من  طي مسبق دون الحصوي على إذن ر ر
 

 أ رى إلى العنوان التالي: ألغراضالمستند  الستنسا  هذا لحصوي على إذنا طلباا وينبغي أن تُرسي

Universal Postal Union 

Standards Programme 

Weltpoststrasse 4 

3015 BERNE  

SWITZERLAND 

 الهاتف: 3111 350 31 41+

 الفاحس: 3110 350 31 41+

standards@upu.int :البريد اإللحتروني 

 
 تر يص. اتفاق أولرسوذ  تجارية غراضأل قد ي ضع استنسا  هذا المستند
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 تمهيد

 

 العالمي البريدي االتحاد ويعتبر .العالذ أنحاه م تلف في للناس اليومية الحياة من جزها   البريدية ال دماا تشفففحي
 البريدية ال دماا وتشفحي .الشفمولية البريدية ال دمة تنظيذ تتولى التي المتحدة لألمذ التابعة مت صفصفةال حالةالو
 موظف مليون 5 من أحثر ويعمي .العالذ في مادية توزيع شبحة أحبر بلدا   192 عددها البالغ األعضاه البلدان في

 بعيثة مليار 434 مجموعه ما ويعالجون العالذ، أنحاه م تلف في بريدي محتب ألف 660 من أحثر في بريدي
سي .الدولية ال دمة في دوالر مليار 5.5 قيمته وما الدا لية ال دمة في الرسائي بريد بعائث من  6 من أحثر ويُر

 يسففت دذ المتغيرة، االتصففاالا سففوق مواحبة ولضففمان .سففنة حي البريد طريق عن البريدية الطرود من ملياراا
 عادة يعتبر حان ما ت طي بهدف متزايد بشففففحي الجديدة والمعلوماا االتصففففاي تقنياهاا البريديون المسففففتثمرون

 المنتجاا من واسففعة مجموعة بتوفير المتزايدة الزبائن احتياجاا المسففتثمرون ويلبي .األسففاسففي نشففاطهذ مجاي
 .المضافة القيمة ذاا وال دماا

 

" المعايير" فريق ويعدّ  .العالمية الشففبحة وترابط البريدية عمليااال فعالية لضففمان أسففاسففيا   شففرطا   المعايير وتعتبر
 البريدب المتعلقة المعلوماا تبادي تحسين بهدف يديرهاو المعايير من متزايدا   عددا   العالمي البريدي لهتحاد التابع
 بها تضفففففطلع التي وتلك العالمي البريدي التحادا مبادراا بين التوافق يضفففففمن حما ،البريديين المسفففففتثمرين بين

 المؤسففففففسففففففاا من حي مع وثيق بشففففففحي يعمي فإنه ذلك، على وعهوة .البريدي المجاي في أ رى دولية حياناا
ية جة المعن ما الشفففففففرحاه، من وغيرهذ والموردين والزبائن البريد بمعال ية المنظماا م تلف ذلك في ب لدول  .ا

 البريد وتشفير للبياناا اإللحتروني التبادي مثي مجاالا في متماسحة معايير وضع إلى" المعايير" فريق يسعىو
 .الت ليص ورالا البريدية والنماذج

 

معلوماا " الجزه ال امس المعنون المنصفففففففوص عليها فيقواعد لل وفقا   االتحاد البريدي العالمي وتُعّد معايير
سابع  للجزه وفقا   لهتحاد البريدي العالمي"، وينشرها المحتب الدولي االتحاد البريدي العالمي معاييرعامة عن  ال

 هذا المطبوع. من
 

النقي واالتصففففففاي و التجارة لدعذ ه أمر مهذ جدا  وأمن البريدي القطاع ب ن سففففففهمة ويقّر االتحاد البريدي العالمي
 األمنية المعايير وضفففففع بهدف تيسفففففيروقد أنشففففف  االتحاد فريق "األمن البريدي"  العالمي.اآلمن على الصفففففعيد 
 المعيَّنون. البريديون المستثمرون يعتمدها حي بها الموصى وإرساه الممارساا

 
ويت لف فريق "األمن البريدي" من  براه في مجاي األمن ينتمون إلى عدد من البلدان األعضفففففففاه في االتحاد، 

ف بإعداد اسففففتراتيجياا عالمية وإقليمية في المجاي األمني لمسففففاعدة المسففففتثمرين المعيَّنين في مهامهذ وهو محلّ 
من  هي مبادراا التدريب ومهاذ االسففتشففارة وبرامج الوقاية إلى حماية موظفي  ويسففعى الفريق جاهدا   األمنية.

 عن حماية البريد من الغش والسرقة وسوه االستعماي. وأصوي المستثمرين المعيَّنين، فضه  
 

على الصفففيغة السفففابقة والمشفففار إليها بشفففريط  التعديها التي أُدِ لَاو .المسفففتند من الرابعةوهذه هي الصفففيغة 
إطار معايير ت مين وتيسففففير التجارة العالمية ال اص بمنظمة الجمارك بشفففف ن  تتعلق بإضففففافة معلوماا عمودي
إطار معايير ت مين وتيسفففففففير التجارة دف جعي معايير االتحاد البريدي العالمي األمنية تتوافق مع بهالعالمية 
 .العالمية
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 المقدمة

 

وقففد حففّدد الفريق . البريففدي عمليففاا القطففاع أمن جميع البريففدي" في تعزيز األمن" أهففداف فريق يتمثففي أحففد
فاعلة األ رى في يامجموعة من االتحاد،  بالتعاون مع الجهاا ال لدن باا األمن ا  يمحن تطبيقها علىالتي  متطل

 موظفي البريد حماية فيقطاع البريدي ل اصة با قابلة للقياسأمنية  ويساهذ وضع معايير جميع جوانب القطاع.
 البعائث البريدية المسففت دمة لنقي وسففائي النقي عن ضففمان أمن بصفففة عامة، فضففه   وأصففوله والبعائث البريدية

 تقييذ الم اطر. أدواا تطبيقمن  السلطاا الوطنية والدولية وتمحين
 

المرافق  التي ُوضفففففففعا تحا إشفففففففراف فريق "األمن البريدي" على واإلجرائية المادية وتُطبق المعايير األمنية
 وحتى لحظة صدور هذا المستند، تتمثي هذه المعايير فيما يلي: البريدية. في الشبحة الحيوية

 )موضوع هذا المستند( الذي يحدد المتطلباا العامة األمنية التدابير -معايير األمن البريدي ، S58المعيار  -
 ؛البريدية الشبحة في الحيوية المرافق على المطبقة الدنيا والعملية المادية األمنية

بادي و محاتب أمن -معايير األمن البريدي ، S59المعيار  - لدوليالبريد الجوي الت باا  ا الذي يحدد المتطل
 .البريد الدولي عملياا نقيت مين لالدنيا 

 

. ويقتصفففففففر إجراه عملية أيضفففففففا   S58، البد أن يُطبّق المعيار إلزاميا   S59حي يحون تطبيق المعيار  مهحظة
الطيران المدني  اتفاقيةمن  17لألححاذ المنصففففففوص عليها في الملحق  الفحص على الوحهه المر ص لهذ وفقا  

 منظمة الطيران المدني الدولي.الدولي ل
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 التدابير األمنية العامة -األمن البريدي  -معايير األمن البريدي 
 
 

 النطاق -1
 

 البريدية. الشبحة في الحيوية المرافق على المطبقة الدنيا والعملية المادية األمنية المتطلباا المستند يحدد هذا
 

 ، إلخ.والتشريعاا المحلية، واألنظمة القوانين المعيَّنين ضمان االمتثاي لجميعالمستثمرين  يتعين على 1 مهحظةال
 

يمتثلون للبرنامج  يمحن للمسفففتثمرين المعيَّنين وم تلف األطراف في سفففلسفففلة اإلمداداا أن يقدموا أدلة على أنهذ
إطار معايير ت مين ، مثي دوليا  المعترف بها  برامج االعتماد في المجاي األمنيل أو الطيران المدنيمن الوطني أل

 االتحاد معياري  متطلباا التي تعتبر متوافقة مع و ،وتيسفففففففير التجارة العالمية ال اص بمنظمة الجمارك العالمية
 .S59و S58 البريدي العالمي

 

المباد  والمعايير التي يتعين على أعضفففففاه منظمة  إطار معايير ت مين وتيسفففففير التجارة العالميةيضفففففع  2المهحظة 
الجمارك العالمية أن يعتمدوها ححد أدنى. وتتوافق المباد  التوجيهية في مجاَلي  األمن والسفففهمة المطبقة على العملياا 

 .العالمية إطار معايير ت مين وتيسير التجارةمع  S59و S58البريدية والواردة في معياَري  االتحاد البريدي العالمي 
 
 

 المراجع المعيارية -2
 

 أو المؤر ة مراجعتعتبر المسفففتنداا المرجعية التالية ضفففرورية لتنفيذ ما ورد في هذا المسفففتند. وفيما يتعلق بال
غير  مراجع. أما بالنسبة للفإن الطبعة المذحورة هي التي ستُطبق حصريا   رقذ اإلصدار، المراجع التي تحيي إلى

أية )شفففاملة   المرجعي، فسفففتُطبق ر ر طبعة من المسفففتند رقذ اإلصفففدارالتي ال تتضفففمن أية إحالة إلى و المؤر ة
 .(تعديها محتملة

 

 (.9284)المستند  ال طرة للبضائع الجوي من أجي أمن النقي التقنية الدولي، التعليماا المدني الطيران منظمة
 

سي طلباا الحصوي على ةمهحظ سخ من تُر شرة إلىالدولي  المدني الطيران نظمةمطبوعاا م ن  وحدة مبا
 .sales@icao.int على العنوان التالي: مبيعاا المستنداا

 
 

 المصطلحات والتعاريف -3
 

المسففتنداا يُعّرف عدد من المصففطلحاا المسففت دمة في هذا المسففتند في مسففرد معايير االتحاد البريدي العالمي وفي 
المست دمة بصورة وترد فيما يلي تعاريف المصطلحاا  المشار إليها في حي من المراجع المعيارية وقائمة المراجع.

 .عن مصطلحاا أ رى وردا في هذا المستند متحررة أو تلك التي تتسذ ب همية  اصة، فضه  
 

 مراقبة النفاذ 3-1

 
أو  ملحية أو مبنى د وي قصفففرالمتمثلة في  إلى الممارسفففة، تشفففير عبارة "مراقبة النفاذ" األمن الماديمجاي  في

 المصرح لهذ. ألفرادعلى ا غرفة ما
 

ستقباي أوحارس ) ويمحن أن يضطلع بمراقبة النفاذ المادي أي ش ص مهحظة  من  هي وسائي( موظف ا
 النفاذ بواسطة البطاقاا. مثي نظاذ أو وسائي تحنولوجيةالمفاتيو، األقفاي و رلية مثي

mailto:sales@icao.int
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 المرفق الحيوي 3-2
 

تتذ عملياا الفحص األمني  حيث البريد الجوي أو المرافق البريدية التبادي أو وحدة تشفففففففير العبارة إلى محتب
 .نقلها جوا   تعبر منه البعائث البريدية قبي بريدي فقر ر مر للطيران. ويُقصد بها أيضا  

 

 المستثمر المعيَّن 3-3
 

السفففففتثمار ال دماا البريدية  بهذه العبارة أي حيان ححومي أو غير ححومي يعينه البلد العضفففففو رسفففففميا  يقصفففففد 
 والوفاه بااللتزاماا ذاا الصلة الناشئة عن وثائق االتحاد دا ي أراضيه.

 

 المتطلب األمني األدنى 3-4
 

ات اذها  يجب التي نية الدنياالتدابير األميشففففففمي مجموعة من  نشففففففاطأو  عملية أو أو أسففففففلوب عبارة عن تقنية
 اإلجراهاا.والدا لية والسياساا  دا ي المرفق الحيوي من حيث التشريعاا المحلية عمليااضمان أمن الل
 

 الفحص 3-5
 

 .غير االقتحامية بهدف الحشف عن المتفجراا أو تحديد نوعهاغيرها من الوسائي  أو بوسائي تقنية البريد فحص
 

 نظام النفاذ الوحيد 3-6
 

 من  هي السففففماح األشفففف اص غير المر ص لهذ د وي الذي يقيّدنظاذ مراقبة الد وي ال صففففائص الفيزيائية ل
لجوه  وسفففيضفففمن هذا النظاذ تجنب. األبواب المنطقة ال اضفففعة للمراقبة قبي إغهق بد وي فقطلشففف ص واحد 

  بشري.انتحاي الهوية للمرور، وذلك دون أي تد ي إلى الموظفين غير المر ص لهذ 
 

  اصة.أجهزة استشعار األبواب أو  بواباا دوارة أو زوج من باست داذعادة  يتذ ذلك مهحظة
 
 

 الرموز والمختصرات -4
 

CCTV نظذ تليفزيون الدائرة المغلقة 

DO ستثمر المعيَّنالم 

ICAO منظمة الطيران المدني الدولي 

NCASP الطيران المدنيمن برنامج الوطني ألال 

PSG  األمن البريديفريق 
 
 

 معيار أمن المرافق الحيوية -5
 

 معلومات عامة عن تدابير األمن المادي 5-1
 

 األمنية مثي مجموعة من التدابير حسفففففب االقتضفففففاه، الحيوية، البريديةمرافق لل المادي متطلباا األمن تشفففففمي
ويمحن  زي رسفففففففمياألمن بحراس/موظفو ، وواإلضفففففففاهة، ورلياا اإلقفاي ومراقبة المفاتيو حواجز المحيطة،ال

 التسلي.حشف نظذ التنبيه/عن  الدوائر التلفزيونية المغلقة فضه   ونظذ، التعرف على هويتهذ
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 تقييم المخاطر والخطط األمنية للمرافق الحيوية 5-1-1

 
 أن يراعي هذا التقييذ األصفففففففويالحيوية. وينبغي  المرافق تحديدحي سفففففففنة بهدف  م اطرلل ينبغي إجراه تقييذ

عوامي أ رى من عن أي  منطقة المعنية، فضفففففه  العاذ لل معدي الجريمةو لمرفق المعني،في ا البريدية والعملياا
 جنائية. احتماي وقوع م الفاا ش نها أن تزيد من

 
 التالية: تدابير الرقابة حيوي، ويجب أن تشمي لحي مرفق مفصلة محتوبة  طة أمنية وينبغي أن توضع

 ؛المرفق الحيويمعايير تصميذ  -

 ؛الحواجز المحيطة -

 ؛نوافذ المحيط وأبوابه وغيرها من المنافذ -

 ؛اإلضاهة -

 ؛رلياا اإلقفاي ومراقبة المفاتيو -

 .تدابير مراقبة النفاذ -

 
 معايير تصميم المرفق الحيوي 5-1-2

 
لمعايير التصفففميذ الوطنية ال اصفففة باألمن والسفففهمة، وينبغي أن تُسفففت دذ في  تُبنى جميع المرافق الحيوية وفقا  

 بنائها مواد صلبة تمنع أي د وي غير مر ص له.

 
 على أن يشفففمي الجداوي الزمنية الهياحي، سفففهمة لضفففمانالسفففنويين   اص للتفتيش واإلصفففهح وسفففيُنفّذ برنامج

 الجوار المباشففرالمحتملة على  تقييذ الم اطر أيضففا   وسففيشففمي التفتيش السففنوي أي إصففهحاا محتملة. إلنجاز
في العملية من شفف نها أن أية تغييراا أ رى عن  البريدي ال اضففع للمعالجة، فضففه   المنتجومجموعة  صففائص 

 العاملين فيه.و أمن المبنى تؤثر على

 
تُعلّذ بوضفففففوح وأن تؤّمن من ، وأن بسفففففهولة على األماحن التي يحون الد وي إليها مقيّدا   وينبغي أن يتذ التعرف

 . هي تدابير مناسبة لمراقبة النفاذ

 
 الحواجز المحيطة 5-1-3

 
غير  أو المرحباا األفراد لمنع وصويوبواباا المرحباا والجدران  السياج مثيينبغي أن تُنصب حواجز مادية 

 األماحن المقيّدة النفاذ في المرفق الحيوي. إلى المر ص لهذ

 
السففياج المحيطة أو الجدران الفاصففلة على بعد معقوي من المرفق الحيوي لزيادة القدرة على  وينبغي أن تُنصففب

 الحشف عن أية محاولة للتسلي إلى المنطقة المؤّمنة.

 
الشفففففجيراا لتفادي واألشفففففجار و  الية من الحطاذ المحيطسفففففياج المحاذية لل وينبغي ضفففففمان أن تحون المناطق

 المؤّمنة بصورة غير مشروعة.منطقة ال للنفاذ إلى است دامها

 
 سهمتها. لضمان المحيطة لحواجزل أسبوعية وينبغي إجراه عملياا تفتيش
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 نوافذ المحيط وأبوابه وغيرها من المنافذ 5-1-4

 
ينبغي أن تحون حي األبواب ال ارجية متينة بما فيه الحفاية لمنع أو ت  ير أية محاولة د وي قسففففففرية باسففففففت داذ 

 أو غيرها من وسائي االعتداه.أدواا يدوية 

 
المرفق، ويشفففمي  من المؤّمنة المناطق إلى مهئذ نفاذ وينبغي أال يتجاوز عدد األبواب الحد األدنى الهزذ لتوفير

 ذلك أبواب ال روج في حاالا الطوار .
 

يتسفففبب ذلك في  لبيان المناطق المقيّدة النفاذ، بشفففرط أال األبواب ال ارجية على والفتاا عهماا وينبغي وضفففع
واضففحة  الفتااتوضففع  وعند االقتضففاه، يجب أن. المحليةللتشففريعاا  واضففو أو ما لذ يحن ذلك م الفا   انسففداد
في  أعماي إجراميةفي حاي وقوع  السففلطاابهغ واإلجراهاا الواجب اتباعها إل المسففؤوليةأوجه  تصفففللعيان 
 المرفق.

 
 مناسبة. إقفاي رلياا وغيرها من المنافذ بواسطة النوافذ واألبواب ال ارجية جميع ت مين ويجب

 
قضبان أو مزّودة ب مثي ترحيب نوافذ أمنية إضافية في المرفق عن الحاجة إلى ات اذ تدابير الم اطر تقييذ وقد يحشف

 .أية محاولة د وي غير مر ص لهالمنع  تساعد على تعزيز أمن نقاط النفاذ  ية مواد أ رىب أوشباك ب
 
 اإلضاءة 5-1-5

 
ضاهة مهئمة في جميع المناطق الم صصة لد وي/ روج المشاة أو المرحباا وفي مناطق  يجب ترحيب نظذ إ

ويجب أن يحون مستوى  العملياا ال ارجية ومناطق وقوف السياراا، وعلى طوي السياج أو الجدران المحيطة.
أن  ويجب في هذه المناطق بحيث يتسفففففففنى التعرف على هوية المرحباا أو األفراد عن قرب. اإلضفففففففاهة حافيا  

 المطاراا أو القريبة من في المناطق اإلضفففففاهة ترحيب أجهزةعند  الطيران/المطاراا متطلباا سفففففلطةتُراعى 
 مدارج الطائراا.

 
 مناطق الت زين بما فيها المناطق الدا لية بد من إضفففففاهة نظذ تليفزيون الدائرة المغلقة، فهوفي حاي اسفففففت داذ 
 ال اصة بالعملياا.

 
 وفي حاالا الطوار ، يجب توفير اإلضاهة في مناطق العملياا الحيوية.

 
 آليات اإلقفال ومراقبة المفاتيح 5-1-6

 
 األفراد د وي صففلبة لمنع مواد من المرحباا أو المشففاة  روج/د وي لنقاط اإلقفاي رلياا حي تُصففمذ أن يجب
 لهذ. المر ص غير
 

  حامليها. لضمان مساهلة المفاتيو مراقبة نظاذ اعتماد ويجب
 

 .المفاتيو وحماية إمحانية الحصوي على المفاتيو غير الموّزعةتسجيي البياناا المتعلقة بتوزيع وسيتيو النظاذ المذحور 
 

 مدير المرفق البريدي المعني. على عاتق وحدة األمن البريدي أو المفاتيو مراقبة وتقع إدارة نظاذ
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 تدابير مراقبة النفاذ 5-2

 
 معلومات عامة 5-2-1

 
في البريد لألشفففففف اص غير المر ص لهذ  نقي مرحبااالبريد و إلى منع الوصففففففوي تدابير مراقبة النفاذ سففففففتتيو

 األصويحماية ويجب اعتماد مستوى النفاذ المناسب في حي مرفق من المرافق الحيوية بهدف . المرافق الحيوية
 .وت مينهاالبريدية 

 
عنففد نقففاط  ثففابتين يتواجففدونيُسفففففففتعففان فيهففا بحراس أمن  وقففد تحون مراقبففة النفففاذ عمليففة يففدويففة مهحظة

وقد تشفففففففمي تدابير  أفراد أو مرحباا.المؤّمنة من  هوية حي من يد ي إلى المنطقة للتحقق من الد وي/ال روج
 المناطق المؤّمنة.السففماح بالنفاذ إلى و إلجراه عملياا تفتيش معقدة أو إلحترونية بسففيطةمراقبة النفاذ حذلك نظذ 

امتيازاا  على التحقق من، يتّسففففذ النظاذ بالقدرة المسففففت دمة ألسففففاليبل الجوانب التحنولوجية وبغض النظر عن
 النفاذ. والتمييز بين امتيازاا حي واحد منهذ في جميع نقاط والبائعينزوار ومقدمي ال دماا والالنفاذ للموظفين 

ومقدمي ال دماا والبائعين  والزوار السماح للموظفين في المرفق الحيوي لضمان ويتذ تجزئة نظاذ مراقبة النفاذ
 يمارسون أنشطة تجارية فيها. مناطق المرفق التي يعملون أو بالنفاذ إلى

 
 نظم مراقبة نفاذ الموظفين والزوار ومقدمي الخدمات والبائعين 5-2-2

 
يجب وضفففففففع إجراهاا مهئمة لمراقبة النفاذ في المناطق المؤّمنة )لغير الزبائن( في المرافق البريدية الحيوية 

 وقد تتمثي في أحد العناصر التالية أو مزيج منها: حافة.

  نظاذ يدوي لمراقبة النفاذ: ‘1’

 نقاط عند أو غيرهذ من الموظفين اسفففففتقباي موظف أو رسفففففمي بزي أمن يجب أن يوجد حراس أ (
 ،فرد الممنوحة لحي الد وي مزايا من للتحقق ال روج/الد وي

 ،يجب توثيق العملية اليدوية في شحي إجراهاا تشغيلية موحدة ب(

فراد المرابطين في نقطة مراقبة يجب توفير التدريب والتعليماا لألفراد المعنيين بإدارة النظاذ واأل ج(
 ،الد وي الثابتة

 العمي بنظاذ لتسجيي د وي غير الموظفين إلى المناطق المؤّمنة في المرفق الحيوي؛ د(

 نظاذ رلي )إلحتروني( لمراقبة النفاذ. ‘2’
 

اعتماد ينبغي النظر في تفتيش نقي األغراض الش صية مثي األحياس وفرض قيود بش نها وحذلك  1المهحظة 
 إجراهاا للتفتيش.

 
الد وي/ال روج بفضي نظاذ أو  غير المر ص لهذ عبر نقاط د وي األفرادمنع ويجب أن يُصّمذ النظاذ بغرض 

 .نقطة النفاذالتي تفعّي  حاملي الشارةد وي إال لإجراه ذي نفاذ وحيد. ويجب أال يسمو هذا النظاذ بال

 
غيره من  أو بزي رسففففففمي حارس أمن الوحيد من  هي تعييننظاذ للنفاذ إرسففففففاه  يمحن أيضففففففا   2المهحظة 
إذا تعفففذر مراقبفففة نقطففة . وعنفففد نقطفففة النففففاذ م فففارجال/المفففدا فففي مرحز ثفففابفففا ليتولى مراقبفففةفي  الموظفين

( يتذ معداا مراقبة النفاذ المادي )بواباا دوارة وأبواب وبواباا النفاذ، فينبغي حينئذ اسفففففت داذ الد وي/ال روج
 .إلحترونية مفاتيو أو سطة أجهزة قراهة الشارااتفعيلها بوا

 
ويجب إرسففاه نظاذ لتسففجيي الزوار بهدف تسففجيي البياناا المتعلقة بد وي غير الموظفين إلى المناطق المؤّمنة 

 من المرفق الحيوي.
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 نظم مراقبة نفاذ المركبات 5-2-3
 

مناطق العملياا ال ارجية المؤّمنة األ رى إال ال يُسففمو بالد وي إلى المناطق المسففت دمة لتحميي/نقي البريد أو 
 للمرحباا الرسمية أو المرحباا التي تما الموافقة عليها في إطار عقد.

 
الناس على حدود المناطق المقيّدة  الطهعويجب أن توضففففع عهماا والفتاا واضففففحة في مد ي هذه المناطق 

 النفاذ.
 

ضفففمان أال تنفذ المرحباا غير المر ص لها إلى منطقة العملياا وسفففيُسفففت دذ نظاذ يدوي أو رلي لمراقبة النفاذ ل
 ال ارجية المؤّمنة.

 
 ،ضروريا   مرحباا الغير إلى منطقة العملياا ال ارجية المؤّمنة أمرا   أو رسميةال غيرالمرحباا  وإذا حان د وي

د ولها  قبي السفففففيارةإذا لزذ األمر، تفتيش السفففففائق، و هوية لتحقق منبد حينئذ من العمي بإجراه يضفففففمن ا فه
 .المؤّمنة المنطقة

 
 .الم صصة للمرحباا الرسمية منطقة منفصلة عن المنطقةفي ويجب أن تحون مواقف سياراا الموظفين 

 
 الرسمية. للمرحباا والمناطق المؤّمنة الم صصة الم صصة للزوار السياراا مواقف ويجب الفصي بين

 

 الهويةنظم تحديد  5-2-4

 
 عند والزوار الموظفين التحقق من هوية ضففففففمانوالزوار من أجي  الموظفين لتحديد هوية يجب العمي بنظاذ

 المرفق الحيوي. د ولهذ
 

 يسفففففففهي التعرف عليها هوية العاملين بعقود( بشفففففففاراا أو)الدائمين أو المؤقتين  البريديين الموظفين ويجب تزويد
 عن صفففورتهذ وتاريخ انتهاه صفففهحية وردا في نظاذ الموارد البشفففرية، فضفففه  حما وتتضفففمن أسفففماههذ القانونية 

 .المحلية والتشريعاا لألنظمة قسذ/الوحدة وفقا  وال مستوى النفاذ معلوماا أ رى مثي ويمحن إضافة الشارة.

 
 لهوية المحّددة الشفففاراا ويجب أن تتولى وحدة األمن البريدي أو غيرها من المسفففؤولين البريديين مسفففؤولية مراقبة

 .وإلغائها. وينبغي وضع إجراه يرمي إلى اإلبهغ عن بياناا الموظفين وإصدارها والمتعاقدين والزوار الموظفين
 

 المؤّمنة. ال ارجية مناطقال د ولها قبيوتحديد هويتها  المرحبااجميع  نظاذ لتفتيش إرساه ويجب
 
 
 أمن الموظفين وتدريبهم -6
 

 معلومات عامة 6-1

 
عليه، من الضروري على المستثمرين أن يسعوا إلى  في العملياا البريدية، وبناه   أساسيا   يلعب الموظفون دورا  

عن تلك الناجمة عن  ، فضففه  جددأو مقدمي  دماا ناجمة عن تعيين موظفين  م اطر أمنية محتملة الحد من أي
قي عاملين ن ما يتعلق ال فة في باا م تل يدة ذاا متطل جد تدريب. إلى وظائف  وينبغي العمي على  بالفحص أو ال

 الم اطر المحتملة على أمن وسفففففهمة المؤسفففففسفففففة وزبائنها من من أجي الحد ضفففففمان أمن الموظفين وتدريبهذ
 وموظفيها.
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 أمن الموظفين وإجراءات التوظيف 6-2

 
مرافق المسفففتثمر يجب أن تحون سفففياسفففة ا تيار الموظفين وتعيينهذ موثقة فيما ي ص حي الموظفين العاملين في 

 المعيَّن أو أولئك الذين يعالجون البريد في مواقع  ارجية.

 
 الموظفين والمتعاقدين أن أهلية ضفففففمانل التشفففففريعاا الوطنية مع متسفففففقة التوظيف سفففففياسفففففة ويجب أن تحون

 نزاهة.ذوي  باعتبارهذ أش اصا   البريدية للقياذ بواجباتهذ والحاليين المحتملين

 
للتشفففريعاا  وفقا  ( الشفففرطةالسفففجي اإلجرامي أو تحقيقاا الموظفين الدائمين لتحرياا دقيقة )جميع وينبغي إ ضفففاع 

 .الوطنية

 
 الموظفين وسوه سلوحهذ. أداه عن اإلبهغ إلى يرمي إجراه وضع وينبغي

 
 وغيرهما من تدابير التدقيق ذاا قبي التوظيفللبياناا مقابها وتدقيق إجراه  عملية التوظيف ويجب أن تشففمي
 المهاذ المعنية. أو الصلة بالوظائف

 
 يجب توثيق عملية إنهاه عقود الموظفين والمتعاقدين.

 
ويجب أن تضفففففففمن عملية إنهاه العقود إعادة الوثائق ال اصفففففففة بتحديد الهوية وأجهزة مراقبة النفاذ والمفاتيو 

 والبدالا وأية معلوماا حساسة أ رى في الوقا المناسب.

 
 سوه السلوك. عقودهذ بسبب أُنهيا أو المتعاقدين الذين الموظفين توظيف إعادة يمنع ييتسج ويجب العمي بنظاذ

 

 متطلبات المتعاقد في المجال األمني 6-3
 

أن يطبقوا إجراهاا  أ رى حساسة يضطلعون بوظائف أو البريد نقي/معالجة يتولون الذين المتعاقدين على يجب
 (.2-6المعيَّنون )انظر الفصي  يطبقها المستثمرونأمنية  اصة بالموظفين مماثلة لتلك التي 

 

مصفففدر  طر  قد تشفففحي التيأو قراراا ت ص الموظفين و نتائج  يالمعيَّن ب المسفففتثمرويجب على المتعاقد أن يبلغ 
 .على أمن العملياا

 

 تدابير التوعية والتدريب 6-4
 

 لموظفين والمتعاقدين حافة.والتوعية في المجاي األمني وتنفيذه لصالو ا يجب توثيق برنامج بش ن التدريب
 
 

 متطلبات النقل وأمن النقل الخاصة بالمستثمرين المعيَّنين والمتعاقدين البريديين -7

 
يجب أن يوثّق المسفتثمر المعيَّن العملياا واإلجراهاا المتعلقة ب من البريد بغض النظر عن طريقة نقله )جوا  أو 

أن يمتثي لجميع التشفففريعاا الوطنية السفففارية فيما ي ص  ويجب عليه أيضفففا   أو بالسفففحك الحديدية(. برا  أو بحرا  
 معايير النقي.

 
 .المتعاقدين المعنيين بمعالجة البريد حسب االقتضاه أو إلى البريد على موظفي البريد الوصوي ويجب أن يقتصر
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ليّنين  صففلبين أو وجانبيها وأن يحون سففقفها متينا   مقاِومة مواد منأن تحون مرحباا نقي البريد مصففنوعة  ويجب
وينبغي تفتيش المرحباا قبي التحميي، ويجب اإلبهغ عن أي مظهر من  معّززين وأبواب شفففففففحن يمحن إقفالها.

 مظاهر العبث يتذ الحشف عنه.
 

بد  مؤّمنة للبريد أو المتعاقد، فهالمباني ال  ارج ترحها دون مراقبة أو بالبريد محّملةال المرحبااعبور وفي حاي 
 البريد. إلىجميع نقاط النفاذ من ت مين )إقفاي( هذه المرحباا باإلضافة إلى 

 
 حي يتسففففففنى التعرف عليها وسففففففائي النقي المرحباا أويجب أن توضففففففع عهماا واضففففففحة على وحلما أمحن، 
  .ريدمر ص لها أو حمرحباا لمتعاقدين مع الب بريديةحمرحباا 

 
 و/أوال اص بالبريد  زيال المعني بالنقي أن يرتدي، حلما أمحن،( أو المتعاقدالبريدي ويجب على المسفففففففتثمر )

 .من عامة الناس يحون في حوزته ما يبيّن هويته حموظف بريدي أو حمتعاقد، أو ضمان أن يحون مرئيا  

 
  النفاذ إليها دون تر يص.لمنع  تشغيلها ويجب ت مين مقصوراا جميع مرحباا النقي ومفاتيو

 
 ويجب إرساه عملية مساهلة عن است داذ المفاتيو.

 
وينبغي تقييذ المساراا والجداوي الزمنية والمحطاا المقررة من منظور الم اطر، وعند الضرورة ينبغي ات اذ 

 تدابير أمنية إضافية للحد من هذه الم اطر.

 
 على نحو سليذ.حاوياا نقي أو الويجب تفريغ المرحباا أو وسائي ال

 
 
 برنامج التحقق من االمتثال والمراقبة -8

 
 االمتثاي حي سنة. من اإلداري للمرفق الحيوي عملية تحقق الفريق عن مستقلون يجب أن يجري موظفون

 
المعلوماا ذاا الصفففلة  للحصفففوي على الذين يقومون بهذه العملية السفففلطة الهزمة ويجب أن تُ وي لألشففف اص

 إجراهاا تصحيحية محتملة.أية  وتنفيذ

 
ويجب أن  المتطلباا األمنية. ضففففمان تنفيذبهدف  ب حملهالبريد  أمن برنامجالتحقق من االمتثاي برنامج  ويشففففمي
 على النقاط التالية:البرنامج على سبيي المثاي ال الحصر  يرحز هذا

 ؛أمن المرافق -

 ؛أمن الموظفين -

 أمن النقي. -

 
 األش اص المسؤولين عن عن مستقي تماما   التحقق من االمتثاي من أن برنامج المستثمر المعيَّن ويجب أن يت حد

 المتطلباا األمنية. تنفيذ

 
 التوصياا.من بياناا عملياا التحقق من االمتثاي و ويجب إنشاه سجي يتضمن حه  

 
رصفففد  أيضفففا   يجبمسفففتثمر المعيَّن، والتنفيذية لل ويجب رفع تقرير عن عملياا التحقق من االمتثاي إلى اإلدارة

 وتوثيقها. المتابعةإجراهاا 
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 وحدة األمن البريدي المعنية بالوقاية وإدارة التحقيقات -9
 

 وحدة األمن البريدي المعنية بالوقاية وإدارة التحقيقات )حد أدنى من المتطلبات األمنية( 9-1
 

يشففمي مجاالا الوقاية والتقصففي من أجي حماية البريد يجب أن يتوفر لدى المسففتثمر المعيَّن برنامج أمن موثق 
 ويجب إطهع جميع الموظفين عليه. والموظفين والشرحاه والزبائن واألصوي البريدية،

 

 المعداا والمرحباا والزي الرسمي وتقنياه المعلوماا، إلخ. مثاي

 
 لتنفيذ إجراهاا األمن والسهمة،ويجب أن تتوفر لدى المستثمر المعيَّن وحدة أمن بريدي أو موظفون محرسون 

 ويجب أن يتوافق عدد الموظفين المحرسين لهذه المهاذ مع حجذ المستثمر المعيَّن وعملياته.

 
ويجب أن يجري حي من وحدة األمن البريدي أو الموظفون المحرسفون لمهاذ أمنية عملياا معاينة دورية تشفمي 

 أمن المنشآا والعملياا.
 

 على العمل بعد الكوارث والتأهب لحاالت الطوارئ والتخطيط الستمرارية تصريف األعمالاستعادة القدرة  9-2

 
 يجب أن يوثّق المستثمر المعيَّن المسائي التالية وأن يبلغ الموظفين المعنيين بها:

 طة إدارة األزماا ترمي إلى ضففففففمان أمن البريد والموظفين والزبائن واألصففففففوي البريدية في حاي وقوع  -
 ؛ث من صنع اإلنسان أو حوارث طبيعية قد تؤثر على تدفق البريد أو على العملياا البريديةحوار

 طة السفففففففتمرارية تصفففففففريف األعماي ترمي إلى الحد من توقف ال دمة البريدية في حاي وقوع حادث  -
  طير قد يحون له ت ثير على العملياا البريدية المحلية أو الدولية.
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 قائمة المراجع
 

المعايير، باإلضفففففففافة إلى  جميععن المراجع ومصفففففففادرها فيما يتعلق ب حاملةمعلوماا  مراجع هذهقائمة ال توفر
 تتضففمن أرقاذ إصففداراا محددة أو وبالنسففبة للمراجع التي هذا المسففتند. أ رى جرى ذحرها في مصففادر مراجع
ومع  .مهئمة قد ال تحونلمطبوعاا على هذه ا تعديها أو المراجعاا المحتمي إجراؤها الحقا  تواري ها، فإن ال

أحدث من الطبعة الحالية، وما إذا حان يُعتّد  وجود طبعاا هذا المسفففتند على التحقق من مسفففت دمينشفففجع  ذلك،
من المستند هي التي سيُعتّد األ يرة  طبعة، فإن الرقذ اإلصدار التي ال تتضمن التاريخ أو مراجعوبالنسبة لل بها.
 في هذا المستند. ترد في هذه القائمة إال المستنداا المشار إليهاونؤحد أنه ال . بها
 
لدولي [1] مدني ا لدولي: األمن  17، الملحق منظمة الطيران ال مدني ا ية الطيران ال فاق ية الطيران  -الت حما

 المدني الدولي من أفعاي التد ي غير المشروع

 
 وحدة مباشرة إلىالدولي  المدني الطيران نظمةمطبوعاا م نسخ من تُرسي طلباا الحصوي على 1المهحظة 

 .sales@icao.int :على العنوان التاليالدولي  المدني الطيران نظمةمبيعاا مستنداا م

 
 إطار معايير ت مين وتيسير التجارة العالمية ال اص بمنظمة الجمارك العالميةمنظمة الجمارك العالمية،  [2]
 

س ة عاذ  2المهحظة  سير التجارةمن  2018يمحن االطهع على ن شبحي  إطار معايير ت مين وتي على الموقع ال
  :لمنظمة الجمارك العالمية

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

