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 الغرض   –1

في ألعضاء ا مساعدة الدولمن أجل ف لعملية تقييم المخاطر ووصإرشادات عامة ومبادئ الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم 
تنفيذ  إمكانية لتي تنظر فيا (WCO) "الجمارك العالمية منظمةمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( والدول األعضاء في "

نقطة انطالق مفيدة  لوتشك  إضافية، ألغراض أمن الطيران. كطبقة ، (PLACI)" المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل"
المعلومات الُمسبقة "والقطاع الخاص بهدف تحسين  (AVSEC) د من المناقشات بين سلطات الجمارك وأمن الطيرانجراء المزيإل

" في لمعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل"ا بين برامج مةمواءمن التحقيق أكبر قدر وضمان  "عن الشحن قبل التحميل
 لمستقبل.الحاضر وا

 خلفية   –2

لبرنامج  باعتباره امتدادا   جهات التنظيمبل قيد النظر بالفعل من ق   "قبل التحميل المعلومات الُمسبقة عن الشحن" برنامج كان مفهوم
من استهداف وتقييم مخاطر  الجمارك برنامج "المعلومات المسبقة عن الشحن" نــمك  . ويُ (ACI) "المعلومات المسبقة عن الشحن"

  (PRECISE)، وذلك لتأمين الدخول"التنظيمية قبل وصولها إلى بلد المقصد مسائلالمن واسعة حنات البضائع لمجموعة شُ 
 في كندا. (PACT)" استهداف الشحن الجوي قبل التحميلوالبرنامج التجريبي "

الشحنة إلخفاء  مدى استخداملتقييم  ل"المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحمي" برنامج اختبرت المشاريع التجريبية استخدامو 
لتخفيف ا يفيةعلبة"، وك داخلمخبأة "قنبلة وضع أي  ،(IID)و"األجهزة الحارقة المرتجلة"  (IED)أحد األجهزة المتفجرة االرتجالية" 

 .الحالية طبقة إضافية لُنظم أمن الشحنويشكل ذلك هذا الخطر. حّدة من 

 والبعض اآلخر مباشرة تجاربويتضمن بعضها النطاق والحجم، من حيث  التجريبية التي تختلفبرامج الأن وتجدر اإلشارة إلى 
المتعلقة الشحن الجوي، بما في ذلك تلك  اتنماذج أعمال سلسلة إمدادقد أجرت اختبارات على مختلف ، ال يتضمن ذلك

يمكن و الشحن.  متعهديو  الء النظاميينوكالقد شمل ذلك أوساط العام والبريد، و الشحن الشحن السريع و عمليات قطاعات ب
العمل مجموعة الصادر عن اإليكاو و"المرحلة األولى  في تقرير برامج التجريبيةمزيد من التفاصيل عن الالعلى طالع اال

 .(JWGACI) "المشتركة للمعلومات المسبقة عن الشحن الجوي

أنه  "مجموعة العمل المشتركة للمعلومات المسبقة عن الشحن الجوي" في ةز  ل المنج  اعمنتائج المشاريع التجريبية واألأظهرت وقد 
من الحالية المرتبطة بأتدابير لل كطبقة إضافية عمليا   تطبيقا   "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" يمكن تطبيق برنامج

 إلمدادات.سلسلة اخالل باألدنى من اإل الحدتكّبد مع الشحن الجوي 

أساليب تبادل واستخدام لمناقشة ، 2014في عام  "مجموعة العمل المشتركة للمعلومات المسبقة عن الشحن الجويتم إنشاء "
بل سلطات الجمارك إجراء تحليل المخاطر األمنية من ق  " والتوصية بها عند الشحن قبل التحميلالمعلومات الُمسبقة عن  برنامج "

منظمة "ممثلين من  المجموعة منهذه تألفت قد وتعزيز أمن الشحن الجوي. و ها البعض لدعم بعض أمن الطيرانسلطات و 
مجموعة العمل المشتركة للمعلومات المسبقة عن الشحن " اتبعتوقد . الجهات المعنيةوغيرها من  اإليكاوو  "الجمارك العالمية

 :أدناه نبالشكل المبي  من مرحلتين  نهجا   "الجوي
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والفوائد، والتحديات والتأثير على أمن الطيران وعملياته، من  يفلاالبرامج التجريبية الجارية وتقييم التكدراسة  - المرحلة األولى
 ؛ ل"المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحمي" المتبادل بشأن لتعاوناإللمام بشكل جيد باأجل 

واستخدام جمع  أساليبد عمليات و حدّ ذي يُ العمليات ال ، االنتقال نحو مفهومعلى نتائج المرحلة األولى بناء   - المرحلة الثانية
 .بما في ذلك بروتوكوالت االستجابة، تحميلقبل العن الشحن معلومات اإللكترونية المسبقة ال

 "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" أنالذي مفاده تمت بالتقييم ـوالتي اختُ ، 2015المرحلة األولى في عام وتم إنجاز 
العمل مجموعة أن تقوم " ، ينبغيإدارة مخاطر أمن الشحن الجوي وأنه خالل المرحلة الثانية طبقة إضافية في لتشك  يمكن أن 

للدول  "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" الستخدامنموذج  بإعداد "الجويالمشتركة للمعلومات المسبقة عن الشحن 
 .غب في اعتماد هذا النظامتي تر ال الجمارك العالمية منظمةالدول األعضاء في األعضاء في اإليكاو و 

على الخبرات  بناء   "،للمعلومات المسبقة عن الشحن الجويمجموعة العمل المشتركة " ، اعتبرت2019وخالل اجتماع عام 
المعلومات الُمسبقة عن "ل لعمليات مفص  مفهوم  وضعلبداية في ال هار تصوّ نتائج المتوخاة والتي تم ال أنالتشغيلية المتاحة، 
المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل " عن كيفية تطبيقلتوفير نهج عام ذلك سيكفي  وأن، للغاية ةإلزامي "الشحن قبل التحميل

على لعمل لمنظمة الجمارك العالمية في عضاء الدول األ، وترك الدول األعضاء في اإليكاو و الطيران أمن" ألغراض التحميل
 ".يلالُمسبقة عن الشحن قبل التحم المعلومات"رغب في تنفيذ ت تى به، إذا كانلنهج الموص  وفقا  ل يةتفصيلجوانب الال

قبل التحميل"  وتوضح هذه "المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة الجمارك العالمية واإليكاو المعلومات الُمسبقة عن الشحن
دول ال" كي ُتعرض على نظر المشتركة للمعلومات المسبقة عن الشحن الجوي"مجموعة العمل  النهج العام الذي وضعته

المعلومات الُمسبقة عن " رغب في تنفيذ برنامجت تمنظمة الجمارك العالمية، إذا كانفي عضاء الدول األاألعضاء في اإليكاو و 
 .المتبادل ألغراض أمن الطيران من خالل التعاون "الشحن قبل التحميل

 قبل التحميلشحن ة عن الالمسبق معلوماتمفهوم ال   –3

ُتعتبر ال و من الطيران. في مجال أ متعدد المستويات" طبقة إضافية لنهج المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميلل "ُتشك  
1أسلوبا  للقيام بالكشف األمني ألغراض أمن الطيران ا،في حد ذاته"، المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل"

 أو مراقبة أمن 
 .أمني قائم بذاتهأسلوب ك ذلك ال ينبغي استخداموبالتالي ، 2لشحن الجويا

 1+  7 ة من نوعمحددّ  م لوصف مجموعة بياناتهو المصطلح المستخد  " بقة عن الشحن قبل التحميلالمعلومات الُمسمصطلح "
م إلى جهات بيانات الشحن والمقد  من  م دالمست (SAFE FoS" )معايير السالمةطار بشأن "إق الثالث رفالم وارد فيال لبالشك

أو الوكالء  أو شركات تجميع خدمات النقل الجوي لي البريدمشغ  الناقلين الجويين أو  وألشحن امتعهدي بل التنظيم من ق  
 للمغادرة.طائرة في آخر نقطة الالكيانات في أقرب وقت ممكن قبل تحميل البضائع على متن غيرها من أو  نظاميينال

                                                           
"تطبيق وسائل فنية أو وسائل  –"األمن" باتفاقية الطيران المدني الدولي  —تعريف مصطلح "الكشف األمني" في الملحق السابع عشر   - 1

متفجرات أو أجهزة خطرة أخرى أو أشياء أو مواد قد تستخدم الرتكاب أحد أفعال التدخل  أخرى يقصد بها تحديد و/أو كشف وجود أسلحة أو
 غير المشروع".

 
"وسيلة يمكن عن طريقها منع  –"األمن" باتفاقية الطيران المدني الدولي  —تعريف مصطلح "مراقبة األمن" في الملحق السابع عشر  - 2

 م الرتكاب أحد أفعال التدخل غير المشروع".األشياء أو المواد الخطرة األخرى التي قد تستخد   إدخال األسلحة أو المتفجرات أو األجهزة أو
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فةو/أو المُ  جهات التي ُتعنى بالتحليل)ال جهات التنظيمليمكن و   "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" ( استخدامستهد 
معلومات أو المزيد من الإلى الحاجة إلى  ذلكقد يشير و حنة. تشكلها الشُ على أمن الطيران التي  لمخاطر المحتملةالتقييم 

 .5جراءات، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في القسم اإل

 المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" مبادئ"   –4

 بشكل متبادلة ومتوافقة ئممتوا "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل"تهدف المبادئ التالية إلى التأكد من أن برامج 
 وقطاع الطيران. جهات التنظيمكل من احتياجات وقدرات  واكبوت

 المبادئ األساسية  4-1

الشحن مجال في "األجهزة الحارقة المرتجلة" عن فقط هو الكشف  "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" منهدف أ( ال
المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل شحنات "بيانات فإن ، االستخباراتية وغيرها من المعلوماتباالقتران مع المعلومات و الجوي. 
فةأو المُ  جهات التي ُتعنى بالتحليلالمثل المنظمين )تساعد  "التحميل مثلها تإجراء تقييم أولي للمخاطر المحتملة التي  على( ستهد 

 .من اإلجراءاتمزيد ضرورة اتخاذ الإلى  دعوقد ي ، مماشحناتال ههذ

منظمة الجمارك في " عضاءلدول األخدمها، ينبغي ليات التي قطاعوالمترابط للشحن الجوي والالعالمي  ابعب( بالنظر إلى الط
المعلومات الُمسبقة عن الشحن " عتزم تنفيذ برنامجتي تشار إليها فيما يلي باألعضاء( ال)المُ  والدول األعضاء في اإليكاو "العالمية
المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل برنامج " تأثير تنفيذوفي ضوء لى ذلك، إة باإلضاف. عالميا   اتباع نهج منسق "التحميلقبل 

المعلومات الُمسبقة عن  "ُنظم إعداد قطاع الطيران، ينبغيوفرها ييمكن أن  الشحن الجوي والخبرة التيعلى قطاع  "التحميل
قطاع في  الجهات المعنيةغيرها من السلطات المسؤولة عن أمن الطيران والشحن الجوي و بالتشاور بين  "الشحن قبل التحميل

 .مباشر الذي يشمل جميع الجهات المعنيةالاالختبار من خالل  أيضا   عداداإلعملية تم تأن  ينبغيو . الطيران

تدفق حركات البضائع عبر سلسلة  ع  أو تؤخر دون دا "الشحن قبل التحميل المعلومات الُمسبقة عن "ق ُنظمو ج( ينبغي أال تع
كبيرة لم يتم حلها ناشئة عن عملية تقييم المخاطر التي  شواغلل بأن لديه المشغ   بالغة بإختصّ سلطة موعن قيام . مداداتاإل

المعلومات يعتمد برنامج "متجهة إلى بلد طائرة متن ال ينبغي تحميل الشحن على ، أمن الطيرانعلى تتعلق بتهديد محتمل 
التي تصدر حالة الباستثناء و هذا الخطر.  حّدةللتخفيف من  ةالمناسب اتحتى يتم اتخاذ اإلجراء "الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل

المعلومات الُمسبقة عن الشحن " أثناء عملية مداداتل عبر سلسلة اإليحمتالحركات ستمر ت، "عدم التحميل" فيها رسالة مفادها
 ة.ممكنفرصة ل عن طريق الجو، ينبغي حلها في أقرب البضائع العابرة بالفعشواغل إزاء عندما تنشأ " و قبل التحميل

 من سلطات يشمل كال   "الُمسبقة عن الشحن قبل التحميلالمعلومات  "تنفيذلنموذج اتباع األعضاء في مع أنه قد تنظر الدول د( 

 خصل في الوقت الفعلي مع قطاع الطيران فيما يصاتنقطة واحدة لال تحديدالتنسيق ل لهاوسلطات الجمارك، ينبغي أمن الطيران 
رسال بروتوكوالت االستجابة ألغراض أمن الطيران )"" قبل التحميل المعلومات الُمسبقة عن الشحنتقديم "  "طلب المعلوماتوا 
(RFI) ف األمني" طلب الكش"و(RFS) "عدم التحميلو "(DNL).  ينبغي لسلطات أمن الطيران ، قدر أكبر من الكفاءة لتحقيقو

 المعنية. أفضل الممارسات لتمكين تبادل المعلومات بين السلطات الجمارك استكشافسلطات و 

جمعية لمبادئ التعاون الدولي في مجال أمن الطيران، التي اعتمدتها الدورة األربعون للألعضاء تمتـثـل الدول اأن ينبغي هـ( 
منظمة الجمارك معايير السالمة" الذي وضعته إطار "اتفاقية شيكاغو، والسابع عشر ب في الملحق المدرجةيكاو و إلالعمومية ل

 من الطيران.أ غراضأل "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل"ستخدام ال العالمية
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المعلومات " لتنفيذ برنامجيوجد ما يكفي من المبررات بعناية ما إذا كان نظر دولة من الدول األعضاء أن تلكل ينبغي و( 
، مع المعلومات وتكنولوجيا والمالية البشرية الموارداستثمارات كبيرة في األمر الذي يتطلب ، "قبل التحميل الُمسبقة عن الشحن
لتجنب إعاقة  حيويا   المخاطر أمرا  تقييم اآللية ل ُنظمالاستخدام وُيعتبر  أراضيها.على أمن الطيران  ات ضدمراعاة كاملة للتهديد

من المعلومات بسرعة  هائل من التعامل مع كم انهـاألعضاء في وضع يمك  الدول كون تأن  ينبغيو تدفق التجارة المشروعة. 
 .التي يتم إرسالها "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" بياناتلناسب تقييم في الوقت المجراء عمليات الإل

 دةمبادئ محدَّ  4-2

 الشراكة 4-2-1
أمن الشحن الجوي والمناخ االقتصادي  ضدوالتهديدات  الدولية مداداتمعالجة نقاط الضعف أو الثغرات في سلسلة اإل إن

 لتوقد شك  من صنع اإلنسان هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. هي التي الكوارث و  ر والكوارث الطبيعيةتــــالمتو 
 "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميلشتراك في إعداد البرامج التجريبية عن "في اال ا  حاسمعنصرا  هذه الشراكات 

على تعاون إقامة ال من المهم أيضا  و مستوى عال  من أمن الشحن الجوي.  مع ضمان مبادالتوأظهرت أنه من الممكن تسهيل ال
 رشاداتتنظيم وتقديم اإلمن أجل الجهات المعنية غيرها من و  ت أمن الطيرانوسلطابين سلطات الجمارك مستوى عال  

 .تحميلالمعلومات ما قبل التناول  واالستجابة بسرعة عند

  ولدى متطلبات أمن الطيران وتقييم المخاطر في سياق الطيران المدني،  ما يخصطيران خبرة فيسلطات أمن التمتلك
 .البيانات وتحليلها وتقييم المخاطرع سلطات الجمارك خبرة في جم  

o  ُكما أن التنسيق بين السلطات المذكورة أعاله حاسما   أمرا   ةالجهات التجاريصل والشراكة مع واالت عتبري ،
ب وتجنّ  إلى أدنى حدأعباء عمليات الشحن  حجم يصقلتتساهم في ضروري إلعداد العمليات التي 

 .على المستوى الدولي مداداتاالزدواجية، مع تحسين أمن سلسلة اإل

o  استيعاب  زتعزّ و ؛ ُمثمر وُمجد  تواصل قامة إل مسبقا   ا  الشفافية بين الحكومة وقطاع الطيران شرطُتعتبر
 .كل منهاالمتصلة بقيود القدرات و الوكذلك  ،كل منهاأولويات وأهداف 

 إلتاحة المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميلالذي يعتمد " بلدالالمغادرة مقابل بلد المتطلبات الحالية ل مراعاة "
 ُنظم أمن الطيران(.الجمركية و  ُنظمكل من ال أي) االعتراف المتبادل نهجتحقيق تخفيف من أجل فرص ال

  جهات تنظيمبل إصدار اإلحاالت من ق   عنداألمني مواءمة بروتوكوالت الكشف تحقيق أكبر قدر ممكن من 

 ".حميلالشحن قبل التالمعلومات الُمسبقة عن "
  االلتزامات المنتظمة نتائج وستحققالتزام الطرفين. البد من. 
  الجهات المعنية التجاريين )يمكن أن تكون  والموارد للتواصل معقد يكون من الضروري إتاحة القدر الكبير من الوقت

 .للتوعية والتعليم( مضاعفا   عامال  الجمعيات الصناعية 
 أن المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" من نوعبرنامج  استحداثفي تي تنظر الألعضاء لدول اينبغي ل "

 .هذا البرنامج تنفذ تيال ىخر األعضاء األالدول واصل مع تت
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 التشغيل اآللي 4-2-2
 الُمسبقة عن المعلومات " برنامج ستحداثال ا  مسبق شرطا   خاضع لالختباروال متماسكنظام االستهداف اآللي التبر يع

لموارد، لذلك لتشغيل اآللي ينطوي على استخدام كثيف ل. ومع ذلك، فإن اوالكفاءة" يّتسم بالفعالية الشحن قبل التحميل
برر تكاليف اإلعداد والصيانة ا تلديه ية الداخليةاألمن اتتهديدال تكانفيما إذا  بعنايةأن تنظر ألعضاء لدول اينبغي ل

 .، سواء بالنسبة للسلطات أو قطاع الطيران"الشحن قبل التحميل المعلومات الُمسبقة عن" ئلالمرتبطة بتنفيذ نظام رسا

 بروتوكوالت التواصل 4-2-3
 طلب" بشأن رسائلالأن  والتأكد مناألطراف مختلف لتحديد أدوار ومسؤوليات  واصلينبغي وضع بروتوكوالت الت 

إلى جميع األطراف  قد تم توجيهها (DNL)أو "عدم التحميل"  (RFS) "كشف األمنيطلب ال" أو(RFI) "معلوماتال
التحميل المشترك واالستخدام المشترك للرموز وعمليات الرحالت و  شحنعلى عبور/نقل ال أيضا   ذلكينطبق و  المعنية.

المتعدد  يداع)مثل اإل مشغلين عدةمشاركة من أشكال  وغيرها مواصلة الرحلة على طائرة أخرىالعارضة وعمليات 
 .(النقل متعدد الوسائطو 

  المعلومات  "برنامجتستخدم  تيال ىخر األعضاء األالدول مع  اهواصلت تنسيقو بالتعاون األعضاء تقوم الدول أن ينبغي
للمخاطر قدر اإلمكان، ال سيما بالنسبة تناسق متسق ومبشكل تخفيف اللتحقيق  "قبل التحميل الُمسبقة عن الشحن

 ".لمعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميلا" برنامج يستخدم بلدأكثر من نقل/عبور الشحن عبر ل

 إجراءبفيها الوكاالت الحكومية سوى تقوم ال التي ألعضاء لدول امع ا التواصلقنوات  قامةألعضاء إلدول اينبغي ل 
 .إلى المشغل الخاصالموجهة ، (RFS) األمني"كشف ال طلبفي إطار " طلباتلتلبية الثانوي  نيكشف أم

 ن( ين المعنييالموظفإلى جانب ) اع الطيران التأكد من أنهوقطاجهات التنظيم ، ينبغي ل"عدم التحميل" في حالة إصدار
هذه البروتوكوالت،  عدادفي حالة عدم إو واالمتثال لها. بالفعل بها  على دراية ببروتوكوالت األمن القومي المعمول

 ".المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" ها قبل تنفيذعلياالتفاق ينبغي 

 الجوانب القانونية 4-2-4
جب عدم تضارب يغير أنه . ممكنبأكبر قدر  الوثيقة هذه فيواردة بشكل مفّصل ال واإلجراءات الممارسات مراعاةأيضا   نبغيي

"القواعد و األطراف والمتعددة الثنائية االتفاقات ذلك في بما بها، المعمول والدولية الوطنية القوانين مع اتخاذه يتم إجراء أي
 القائمة. والعمليات الهياكل حتى مع وال معايير السالمة"، و"إطار اإليكاووالتوصيات الدولية" الصادرة عن 

 المرونة 4-2-5
 المشاكل. "ما ينطبق على البعض  إلعداد برنامج قابل للتطبيق وحل من المهم أن تتعاون السلطات مع قطاع الطيران

 ال ينطبق على الكل".
o على نقل والتشجيع البيانات حيث ينبغي أن يـتم نقل العملية ُمفرطة بشأن تقييدية أو اتخاذ إجراءات إلزامية تجنب 

 األطراف. جميع ق بل من البيانات
o األسلوب الذي ينبغي من خالله تعديل لتحديد بما يكفي من المرونة الشركات على تزويد اع،العمل، قدر المستط 

 لديها وكيفية القيام بذلك. التجارية العمليات
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 التكلفة 4-2-6
 بالنسبة سواء ،" وتـأثير ذلكالمعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" برنامج تنفيذضرورة  في بعناية النظر ينبغي 

 وتكنولوجيا والمالية البشرية الموارد في الهامة باالستثماراتعدم االستخفاف  وينبغي. قطاع الطيران أو للسلطات
 المعلومات.

 البيانات نقلالتأكد من أن  جب على قطاع الطيراني ،مداداتاإل سلسلة في التشغيلية واالضطرابات التكاليفلحّد من ل 
عادة البيانات تلك تقييم ب على جهات التنظيميجو  ممكن، وقت أسرع فييتم   مقدمي إلى التقييم نتائجإرسال  وا 

 ممكن. وقت أقرب فيوذلك  البيانات

 المعلومات الُمسبقة عن الشحنالمخاطر في إطار " تحليل بشأن عملية اإلرشادات  –5
 "التحميلقبل  

 البياني فيالرسم  انظر)" المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميللرسم البياني أدناه وصفا  وتفسيرا  لعملية "وا م الفقراتتقدّ 
 .(7 الصفحة

 عملية تحليل المخاطر في إطار "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" 5-1
جهات التي ُتعنى ال مثل) التنظيم جهاتد تُــزو   1+7" من نوع المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" بيانات عناصرإن 

فةالمُ الجهات أو  بالتحليل  للمخاطر أولي قييملقيام بشكل كاف  بتلوذلك ، مداداتاإل سلسلة عند بداية المتاحة لبياناتاب( ستهد 
المعلومات الُمسبقة " بيانات تقّدم التي أما الكيانات(. المخبأة بداخل صندوق القنابل مثل) الطيران أمن ضد التهديدات غراضأل

 ممثليهم أو النقل الجويشركات أو  السريع سليمالت شركاتفتشمل  جهة )جهات( التنظيم المعنية إلى "عن الشحن قبل التحميل
 الشحن. متعهديو  البريد وهيئات( الخدمات األرضية وكالء مثل) المرخص لهم

 متن على عملية التحميل في موعد ال يتجاوز قبل ولكن المعلومات توافر بمجرد 1+  7 الكاملة من نوع بيناتال تقديم وينبغي
 البيانات تقييم ". وينبغيالمعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" اإلقليم الذي يعتمد إلى مغادرة نقطة آخر في ائرةالط

 االستخباراتية للمعلومات وفقا   هاإعداد نبغيي والتي، المخاطرالمرتبطة ب مؤشراتالو  قواعدلل وفقا   المناسب الوقت يالمقّدمة ف
 الدول األعضاء.دولة من  بكل الخاصة والمخاطر والتهديدات

 يمكن، "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" تقديم لعمليات المطلوبة 1+  7 البيانات من نوع عناصر إلى باإلضافة
. لُشحناتبالنسبة لللتخفيف من المخاطر  إضافية ضرورة اتخاذ تدابير وتجنب المخاطر تقييم في أن تُـفيد األخرى الشحن لبيانات
 ضافيةاإل معلوماتال، وأن تقبل جهات التنظيم، اختياري بشكل تقّدم أن لهيئات قطاع الطيران يمكن، وبالتالي
 .الشحناتب المتعلقة
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 المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل"عملية "
 

  
م البيانات من نوع   1+7المشغل يقدِّ

 التحميلتحليل المخاطر في إطار المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل 

  التلقائي الرفض

 البيانات توافر عدم حالة في

 المقدمة

ليس هناك أي 

 إجراء آخر

طلب 

 المعلومات

طلب الكشف 

 األمني

 عدم

 التحميل

السلطات تــوّجه رسالة 

 "عدم التحميل"

 :إلى المشغل 

 الشحنة تحميل يُـمكن ال

 عدم

 التحميل

 ال نعم

 على يؤكد المشغل

 األمني الكشف

 تهديدا   الشحنة تشكل هل

 المدني؟ الطيران ضدّ 

 بالكشف يقوم المشغل

 الشحنة على األمني

 النتائج عن ويُــبلّــغ

 خضعت الُشـحنة للكشف األمني هل
 وفقًا لقواعد أمن الطيران

 و/أو المتطلبات الوطنية؟ 

 ال نعم

 (*) التقييم بإنجاز رسالة إصدار

 الشحنة بتحميل يقوم المشغل

Action by an authority 

 إجراء من ق ـبــل السلطة
Action by an operator 

 

 

 

 

 إجراء من قبل المشغل

 بل السلطةإجراء من ق  
 

 الشحن، سيتم تحميل بعض نماذج األعمال بشكل مستـقــل عن هذه الرسالة. لتحميل )*( ليس شرطا  مسبقا  
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 المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" النتائج الممكنة لعملية تحليل المخاطر في إطار" 5-2

التقييم ": "المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل" إطار مخاطر فيالالتالية كنتيجة لعملية تحليل  ردود األفعالقد تحدث 
رسالة "عدم التحميل"، حالة إصدار باستثناء غير أنه و . "التحميلعدم "و األمني" طلب الكشف"و "اتطلب المعلوم"و "الُمنجز

 ".المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل "عملية خالل مداداتسلسلة اإل عب رل يحمتالحركات ستمر ت

 التقييم الــُمــنجز  5-2-1
قرر جهة ــبنجاح، قد تُ  رةالمتصو  المخاطر أحد  معالجة بأمن الشحن الجوي أو عندترتبط في حالة عدم تحديد أي مخاطر 

 تقييم المخاطرعملية  مفادها أن 1+  7 من نوع بياناتال مقد  رسالة إلى مُ توجيه تكنولوجيا المعلومات ل برامجالتنظيم برمجة 
ـزت قد ذا اتخذ المشغل قرارا  و . ُأنـج  يكون س التقييم، فإن ذلكعملية  إنجازعلى متن الطائرة دون  اتتحميل الشحنبدء بلل تجاريا   ا 

 .على مسؤوليته الخاصة

 (RFI)المعلومات طلب  5-2-2
وفقا  طيران أمن ال ضدمخاطر لإجراء تقييم كامل ل يتعّذرلشحنات عندما فيما يخص ا (RFI) "معلوماتال طلبإحالة "تقديم ينبغي 

 .أقرب وقت ممكن ينبغي إرسال هذه الطلبات فيو األولي.  يداعلواردة في اإللمعلومات ال

قد و لمخاطر. لإجراء تقييم المختصة لسلطات بما ُيمكن اأقرب وقت ممكن  لمعلومات المطلوبة فيوفقا  لللمشغل الرد ينبغي و 
 .(RFI)" معلوماتال طلب " اجة إلى إحاالتخفض الحالداخلية ل ُنظمالستخدام اإمكانية بعض المشغلين  تيحي

)بما في  كشف أمنيأي  عدم إجراءضافية أو تأكيد اإلمنية األمعلومات لاالختياري ل إلدراجا أيضا   المختصة قد تقترح السلطاتو 
كما هو  ،(RFS) كشف األمني"طلب ال" المعلومات فيطلب هذه  يمكن أيضا  و ( على الشحنة المعنية. كشف األمنيذلك نوع ال

 .ضافيةاإلمنية األتدابير تطبيق ال ضرورةتجنب قد يؤدي توفير هذه المعلومات اإلضافية إلى و موضح أدناه. 

 (RFS) كشف األمنيطلب ال 5-2-3
أدلة إضافية لتحديد ما إذا كان هناك خطر على أمن الطيران أو ال يمكن تحديد الخطر وجود إلى ما يدعو هناك كون يعندما 
كشف األمني" طلب الُيمكن إرسال "(، "معلوماتالطلب "من المستمّدة اإلضافية ما في ذلك المعلومات لمعلومات المتاحة )بوفقا  ل

والبريد( أو يمكن للسلطات المختصة إرسال تأكيد  الشحن بالغ الخطورةلى إجراء كشف أمني عثانوي مناسب ) أسلوبباستخدام 
 ينلمشغلوموافقة السلطات المختصة وا القيام بالكشف األمني قبلال ينبغي تحميل الشحنة على متن طائرة و . األمني بالكشف

 .كشف األمني المناسبةمعدات المزّود ب كاننقل الشحنة إلى م ضرورةعلى واتفاق السلطات المختّصة والمشغل 

كشف األمني تم إجراؤه بالفعل و/أو إجراء الالمشغل أي كشف أمني  أن يؤكدينبغي  ،(RFS) كشف األمني"الطلب "استالم عند و 
البرنامج الوطني ألمن الشحن لإليكاو و/أو تدابير  السابع عشرالملحق الواردة في للوائح  وفقا  ، لزم األمر ذلكإذا المطلوب، 

ب اإلحالة إلى اسبأتقديم ومن شأن . المختصة السلطات كشف أمني لدىتأكيد نتائج أي  ينبغيو عضو. دولة الالمطبقة على ال
األكثر مالءمة لمواجهة الخطر المحتمل، ني األمالكشف أسلوب تحديد أن يساعده على ، بعض الظروف ظلالمشغل، في 

ممتلكات ال عن، المعلومات مثال  سري )ذات طابع لمعلومات ت االتفاصيل إذا كان مكن دائما تقديم هذهالرغم من أنه قد ال يُ ب
 االستخبارات السرية(.و 
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 (DNL)  "عدم التحميل"  5-2-4
وجود تهديد ــفيد بتُ  ات التيتهديدالأو سيناريوهات  ية محدّدةاستخباراتمعلومات مع عن الشحن معلومات المسبقة الابق طعند ت
يمكن و . "عدم التحميلبشأن " ا  صدر السلطات المختصة أمر صندوق"(، ستُ  مخبأة بداخلأي "قنبلة أمن الطيران )ضّد وشيك 
كشف ال طلب" الشحنة أثناء عملية حلّ  بداخل دتهديينطوي على تحديد عنصر في حالة  "عدم التحميل "إصدار أمر أيضا  

حاالت التهديد  معالجةل معمول بها ألعضاء بروتوكوالتلدول االدى  تكونأن  جبلمتطلبات اإليكاو، ي فقا  و و  .(RFS) األمني"
من هذه البروتوكوالت في سياق أن تستفيد السلطات يمكن و  .الشحن الجويالطائرات والمتمثلة في إحدى عمليات  ضدالوشيك 

 ."المعلومات الُمسبقة عن الشحن قبل التحميل"

 
— — — — — — — — 

 
  



 

10 
 

 
 بيانات أمن الشحن الجوي قبل التحميل 13المرفق رقم 

 

 الرقم
 الرقم المرجعي

لمنظمة الجمارك 
 العالمية

)WCO ID) 

 الوصف االسم

1 R020* المنصوص عليه في عقد النقل  على النحول للبضائع اسم الطرف المرس   اسم الشاحن
 .نقلالذي ُيصدر أمرا  بالبل الطرف من ق  

2 04A [شاحنالعن معلومات ينبغي ربطها بالقة بالعنوان ]التفاصيل المتعل   عنوان الشاحن. 
3 R014 لت إليه البضائعاسم ]وعنوان[ الطرف الذي أرس   اسم الُمرسل إليه. 
4 04A [إليه المرسلعن معلومات الب اربطه نبغيالتفاصيل المتعلقة بالعنوان ]ي عنوان الُمرسل إليه. 

التخلص ها دون تجزئـتـال يمكن  حيثبكــــلٌّ على حدة المعبأة  الموادعدد  عدد الطرود 144 5
 .أوال   ـعـبـئةالت من

6 131 

 مجموع إجمالي الوزن
اة تصنيف أد)بما في ذلك 
 وحدات التدابير(

ولكن باستثناء معدات  عملية التعبئةوزن )كتلة( البضائع بما في ذلك 
 .إلعالنغراض االناقل أل

بواسطة إحدى شحن فيما يخص الطة لغة مبسّ عن استخدام وصف تقديم  وصف موجز عن البضائع 138 7
 بعبارات عامة فقط.و النقل،  ائلوس

 
الصادرة عن منظمة الجمارك ID 30A فئة  منبيانات أحد عناصر ال  R020يُمــثــل الرقم المرجعي *

، الناقــلالبضائع مع أو إرسال  شحن، بناقـلمع ال تعاقدال بموجبوم، ـالطرف الذي يقعلى النحو التالي "العالمية، 
 ".أو نقلها بواسطته

 
 .لنموذج أعمال الشحن الجوي ا  وفق MAWB و/أو HAWB مع الرقمالبيانات مي عريف مقد  تيجب تقديم  —1 مالحظة ال

ATOR SUBMITS 7+1  
 —انتهى—

                                                           
 بالشكل المنصوص عليه في المرفق الثالث من "إطار معايير السالمة" الصادر عن منظمة الجمارك العالمية. - 3


