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 المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران
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 التطورات واالبتكارات المؤثرة في مجال التكنولوجيا :من جدول األعمال 8البند 

 تطور الكشف األمني
 (المتحدة األمريكية واتحاد النقل الجوي الدولي كندا والواليات )مقدمة من

 ممخصال
  .2 الفقرة فيرفيع المستوى بشأن أمن الطيران اللمؤتمر ا يرد اإلجراء المعروض عمى

 المقدمة -1

عمى مر السنين، كما تتغير أيضا تصاميم المطارات والتكنولوجيا والطائرات  كثيرالقد تغير أسموب سفر الركاب  1-1
حيث ال تنحصر في المفاىيم ب واً ج لمسافريناالكشف األمني عمى  أساليب كذلكوالمخاطر الجديدة. وبالتالي ينبغي أن يتغير 

 .فحسب

اع الركاب لمكشف أسموب إخضفي وبات ىناك اليوم تقنيات وتكنولوجيا جديدة تتيح فرصة إلعادة النظر  1-2
والتكنولوجيا المنخفضة، وىي تنطوي عمى منافع عمى مستوى تحسين األمن  الرفيعةاألمني، بما في ذلك حمول التكنولوجيا 

 . متوسط عدد الركاب الخاضعين لمتفتيشورفع 

المشاىد عالية االستبانة متعددة وتوفر التكنولوجيا مثل أجيزة الكشف األمني الجسدي واألشعة السينية  1-3
تقييم الركاب، بما في  طرقذات القدرة عمى المشاىدة عن بعد المزيد من األمن والكفاءة. و  والتشبيك بواسطة األشعة السينية

ب اذلك برامج المسافرين الموثوقين، موجودة في العديد من البمدان وتوفر فرصا لتكييف درجة الكشف األمني مع وضع الرك
طبيق مبادئ الكشف األمني العشوائي وغير القابل لمتنبؤ بشكل أفضل. وتمكن التكنولوجيا وت و غير المعروفأالمعروف 

 واالستجابة الموحد إلى نيج قائم عمى المخاطر نمطوبرامج تقييم الركاب الدول األعضاء من االنتقال من النيج القائم عمى ال
 ة الزبائن.مني، وتحسين خدم، مع تسريع عممية الكشف األبشكل أفضل لمتيديدات

نقطة التفتيش لزيادة القيام بتغيير أقل تعقيدا وكمفة أكان ذلك عمى مستوى إعادة تشكيل أيضا ومن الممكن  1-4
عادة الحزم،  أو إنشاء  ،المزودة ببكرات التحويلو الطاوالت المائمة  وأ ،نتظارفي رتل اال يالكشف األمن وأفرص التجريد وا 

  .أو المبتدئين لتعزيز انسياب الركاب الكبار وأممرات مخصصة لمركاب ذوي الخبرة 

والركاب عمى حد سواء، إال أنو يجب أن يخضع لتقييم دقيق  ةيولد منافع كثيرة لمصناع ورغم أن التطور قد 1-5
 لضمان عدم وجود أي أثر سمبي عمى التوقعات األساسية كالصحة والخصوصية وحقوق اإلنسان.

السالمة  لمحفاظ عمىلمكشف األمني عمى الركاب أن يتطور بدوره كن تطور السفر الجوي، ويموبشكل عام،  1-6
 .السفر الجويفي  واألمان والراحة

أن تمعب وحمل السوائل واليالميات خالل الكشف األمني مثل رئيسي عن المجال التي يمكن فيو لمتكنولوجيا  1-7
األمن، والمنافع بالنسبة إلى الركاب والصناعة،  من حيثالكشف قيمة  في أىمية تحديد وخي الدقة لدى النظرتدورا حيويا، مع 

فعمى سبيل المثال، يجب أن تكون قيم الكشف األمني مرتفعة بما يكفي لتوفير   .واآلثار عمى انسياب الكشف األمني بحد ذاتو
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تزول سبشكل كبير،  الركاب الخاضعين لمتفتيشمتوسط عدد لركاب شركة الطيران وموظفييا، ولكن إذا تراجع  الكافية الحماية
منسق لتسييل حمل و  عمى نحو دقيقالتطبيق  تم، من الضروري أن يياقبولىذه القواعد القياسية و إعداد بعد المنافع المحققة. و 

 السوائل واليالميات من جانب الركاب العابرين.

 طيرانجرا  المررو  عم  المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الاإل -2

 :استنتاج ما يمي مؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران إلىالدعى ي   2-1
قبل في الكشف األمني عمى الركاب  تيمكن لمتكنولوجيا وبرامج تقييم الركاب أن تزيد األمن والتسييال (أ 

 ؛الطائرةلصعود إلى ا
 ومعالجتيا قبل التطبيق. المحتممة التقييم المالئم ضروري لتحديد اآلثار (ب 

 :لتوصية بما يميا إلى دعى المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيرانوي   2-2

تطبق الدول األعضاء قدر اإلمكان التكنولوجيا ومنيجيات تقييم الركاب كوسيمة لتحسين األمن أن  (أ 
 مع احترام الصحة والخصوصية وحقوق اإلنسان؛ الدولي وتسييل السفر الجوي

أن تعد الدول األعضاء وتقبل قاعدة قياسية مالئمة لمكشف األمني عمى السوائل واأليروسوالت  (ب 
خفض أو إزالة القيود الحالية عمى واليالميات الكتشاف المواد المتفجرة، قبل التطبيق، وتنسق بشأن 

 سط عدد الركابمتو ، بدون أن يؤثر ذلك بشكل كبير عمى ليدويةاوجود السوائل واليالميات في األمتعة 
 .الخاضعين لمتفتيش
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