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 المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران

 ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، يالمونتر

 المؤثرة التكنولوجية التطورات واالبتكارات :من جدول األعمال ٨البند 

 السوائل واأليروسوالت والهالميات

 )األمانة العامة (مقدمة من

 ملخصال

الضوء  فيها لطسّ يُ الوضع الراهن لرفع القيود على حمل السوائل واأليروسوالت والهالميات، و  نتتضمن هذه الورقة تقريرا ع
 .الدوليين في رفع القيود المفروضة على السوائل واأليروسوالت والهالميات التناغمعلى جهود األسرة الدولية لتأمين التنسيق و 

  .٣ الفقرة االستنتاجات والتوصيات الواردة في تأييدإلى رفيع المستوى بشأن أمن الطيران اللمؤتمر ُيدعى ا اإلجراء:

 المقدمة -١

إثر إحباط مخطط لتفجير مواد  ٢٠٠٦القيود على حمل السوائل واأليروسوالت والهالميات في عام ُفرضت  ١-١
 متفجرة سائلة على متن إحدى الطائرات.

عقدت  ،٢٠١١في عام  )AVSEC( أمن الطيران ءوبناء على اقتراح االجتماع الثاني والعشرين لفريق خبرا ٢-١
السوائل واأليروسوالت والهالميات والكشف األمني عليها اجتماعها مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية بحمل 

الدوليين في رفع القيود المفروضة على حمل  التناغملتعزيز التنسيق و  فرنسا في في باريس ١٥/١٢/٢٠١١و ١٤الثالث في 
 السوائل واأليروسوالت والهالميات.

السوائل واأليروسوالت والهالميات وقد ناقشت مجموعة الدراسة الوضع الراهن لرفع القيود المفروضة على حمل  ٣-١
ت قائمة والخيارات المتاحة. وعلى ضوء المناقشات، أقرّ من جانب الدول، بما في ذلك آخر المستجدات بشأن التكنولوجيا ال

 مجموعة الدراسة بما يلي:

 شاغال بارزا بالنسبة إلى أمن الطيران؛ استخدام المواد المتفجرة السائلة ىيبق )أ 

فيما تتحسن التكنولوجيا واإلجـراءات ذات الصـلة للكشـف عـن المـواد المتفجـرة السـائلة، ال يوجـد بعـد توافـق  )ب 
بالكامل محل القيود المفروضة حاليا على  إمكانية أن تحلرة تكنولوجيا الكشف األمني على دولي على قد

 ؛السوائل واأليروسوالت والهالميات

المختلفة  المناهجأساسي لضمان عدم تسبب أمر والصناعة،  الجهات التنظيميةالتنسيق الدولي، بمشاركة  )ج 
 ها.فاقمتلتباس وغيرها من اآلثار الجانبية السلبية أو االو تشغيلية الصعوبات في إحداث ال

 المناقشة -٢

بطريقة منسقة وتنطوي على أقل  السوائل واأليروسوالت والهالمياتلضمان إجراء الرفع المحتمل للقيود على  ١-٢
بيل المثال ال الحصر: بذل الدول سفي مجاالت تشمل على  محددة قدر ممكن من التعطيل، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات
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الكشف األمني على السوائل واأليروسوالت بفرض الترتيبات الخاصة دولي للمهل الزمنية و التنسيق والالمزيد من جهود التوعية؛ 
سوالت والهالميات؛ ائل واأليرو قائمة الدول التي تنوي مراجعة أو رفع القيود المفروضة على السو  وٕاعداد وتحديثوالهالميات؛ 

 والصناعة. الجهات التنظيميةصادرة عن االيكاو للمساعدة في تحضير الرشادية اإللمواد لاإلعداد السريع و 

استثمارا في  ةالتكنولوجي باستخدام األدوات الكشف األمني على السوائل واأليروسوالت والهالمياتتطلب يوس ٢-٢
محتملة على تركيبة نقاط الكشف التعديالت الالتجهيزات وتدريب موظفي الكشف األمني وتوعية الجمهور، باإلضافة إلى 

بدون الكشف األمني على السوائل واأليروسوالت والهالميات  أال يتسنى بدء عملياتمن المرجح األمني. وعالوة على ذلك، 
 بشكل تدريجي، بالنظر إلى حجم عمليات الطيران المعنية وتعقيدها.ذلك إذا تم إال تعطيالت تشغيلية كبيرة 

 والتوصيات االستنتاجات -٣

 :ما يليإلى استنتاج مؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران الدعى يُ  ١-٣

معا ومع الصناعة للتوصل إلى هناك حاجة إلى مواصلة سلطات أمن الطيران التابعة للدول العمل  )أ 
إلى الكشف األمني  السوائل واأليروسوالت والهالمياتود المفوضة حاليا على ياالنتقال السلس من الق

 ؛الالزمةباستخدام التكنولوجيات المالئمة واإلجراءات يها عل

تدريجيا، فتختلف  السوائل واأليروسوالت والهالمياتعلى  من المرجح أن يكون رفع القيود المفروضة )ب 
 .الدولي في هذا الصدد نسيقوتيرته باختالف الدول واألقاليم، وهناك حاجة أيضا إلى مواصلة تشجيع الت

 التوصيات التالية: تقديمدعى المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران إلى ويُ  ٢-٣

شروط  وتحديثالتعاونية إلعداد  اجهوده ىخر األ والجهات المعنيةأن تواصل سلطات الدول والصناعة  )أ 
السوائل واأليروسوالت والهالميات بواسطة التكنولوجيا تحظى باالعتراف المتبادل للكشف األمني على 

 ؛الالزمةواإلجراءات 

حاليا القيود المفروضة بدال من الالزمة الدول الكشف األمني بواسطة التكنولوجيا واإلجراءات تطبق أن  )ب 
تطبق التي دول العلى السوائل واأليروسوالت والهالميات، حيث أمكن، وأن ُتعامل الرحالت القادمة من 

 ؛عليها قيودالتفرض  التي دولالرحالت القادمة من كما ُتعامل اليها الكشف األمني عل

وأنجع تقنياته في المواد  على السوائل واأليروسوالت والهالميات أن ترد أفضل ممارسات الكشف األمني )ج 
 اإلرشادية الصادرة عن االيكاو.

 — انتهى —


