
HLCAS-W
19/7/12 
 

   المدني)

التكنولوجية 
وقدم  ٢٠١

وقد أصبح 
والتشغيل ع 

 ت لمواجهة 
ألمنية التي 

كان  الذي 
 السوائل ف

لكشف عن 
ف الواليات 

 . بها

هذا التبادل 
 إلى ذلك، 
 . والبضائع

التفيـــا وليتوانيـــا 

بيا وسويســـرا صــر 

WP/22 

وروبية للطيران 

ت واالبتكارات ا
٢ مارس  شهر

وفحة اإلرهاب. 
لكشف والردعم ا

ية اتخاذ إجراءات
ن أّن الضوابط األ

وضعإلى ال ودة
لقدرة على كشف

للمتوافرة ال عدات
في مختلف ل بها

في تعميم العمل
. وتعود أهمية ه
قبلية. باإلضافة

الركاب  حركةل 

ليـــا وال وآيرلنـــدا وٕايطا

 وســان مـــارينو وص

  ن الطيران

في اللجنة األو ٢ء

التطورات: ألعمال
المنعقد في ير 

  .ن

مكاففي ى عنه 
ناجعة ألداء مهام

مسؤولي االيكاو 
التأكد منن أجل 

ومن أجل العو. 
بشرط ال خطيرة 

المعمع تزايد ، ها
المعموللقياسية 

تمضي قدما فن 
ة إضافية هامة.
 الحالية والمستق

تسهيلات، وفي 

 واليونـــان وهنغاريـــا 
  تحدة.

ل األســـود والنــرويج 

ى بشأن أمن
  ٢٠١٢ بتمبر
  ؤثرة

  ن
أعضاء أخرىل 

 
من جدول األ ٨ 
اجتماعه األخي 

شأن أمن الطيران

سالحا ال غنىن 
ونا دقيقةو  موثوقة

فيل األعضاء 
ب االقتضاء، من
طأة هذا التهديد

سوائل غير ل 
فال بد لهاليكاو 
القواعد ال ستيفاء

أنفي المطارات، 
قيمة جيات األمن

جتهم للتهديدات
من وطأة التهديد

ـدا وفرنســـا وألمانيـــا 
لسويد والمملكة المت
وفا ومونــاكو والجبــل

  لدولي

رفيع المستوى
سب ١٤- ١٢، ل

المؤ ةالتكنولوجي

أمن الطيران
ومن دول ١ء فيه

  ملخصال
رقم بند بال رتبطة

فيي هذا البند 

رفيع المستوى بش

أمن الطيرانال 
تكنولوجية موول 

الدولعلى عاتق 
، حسبالدوليةت 
وطخفيف من  الت
بحملب كاللر  ح

 المتعاقدة لدى ا
اسالختبارات  ت

ف  بهذه المعدات
ت بشأن تكنولوج

تحسين معالجى 
في التخفيف مة 

مرك وٕاســـتونيا وفنلنـــد
سلوفينيا وٕاسبانيا وال
يــا وأيســلندا ومولـــدو

طيران المدني ال

  مل

الرف االيكاو ر
يالمونتر

رات واالبتكارات ا

والدول األعضا 

مرتطيران مسائل 
فيقد نظر يران 

  .ي قدما
راللمؤتمر على ا

تكارات في مجا
حصول على حلو

تقع عت السائلة، 
توضيح الواجبات

تُنفَّذ في كشف، 
والسما، ود القي
الدول أما . ةوجي
التي خضعتة، 
العملمجال في 

المعلوماتو سات 
علىن الجويين 

ت الجديدة أساسية

  
يـــة التشـــيكية والـــدانم
رومانيا وسلوفاكيا وس
ك وكرواتيـــا وجورجي

 وأوكرانيا.

منظمة الط

ورقة عم

مؤتمر

التطورا:ألعمال

التحاد األوروبي 

أمن الطبشأن ه 
خبراء أمن الطير
شأن سبل المضي
جراء المعروض ع

لتكنولوجيا واالبت
للح أكثر فأكثر 

المتفجراتب يتعلق
تينبغي  ،اإلطار

أو الكالرقابية ود 
ن بدأ نفاذ تلك

تكنولوج جاد حلول
قولة في األمتعة
فلخبرة التشغيلية 

أفضل الممارس ل
كومات والمشغلين

والتكنولوجياتت 

                     
 وقبـــرص والجمهوري

والبرتغال وروبولندا 
ن والبوســنة والهرســك
و فية السابقة وتركيا

من جدول األ ٨

مقدمة من االرقة 

ورقة العمل هذ 
فريق خ وكان. ة

الت والمشورة بش
اإلجر ٢ي الفقرة 

 المقدمة

تمثل ال 
يسعون اليوم ون

وفيما ي 
وفي هذا ا .هديد

القيود االيكاو، ك
حين ٢٠٠٦قبل 

إيج نم، ال بد رة
رات السائلة المنق

مع تراكم الخو ية، 
تبادلول 

الحكوونه يساعد 
فضل الممارسات

                   
 وبلجيكـــا وبلغاريـــا 
غ ومالطة وهولندا و
 وأرمينيــا وأذربيجـــان
ة مقدونيا اليوغسالف

  
 

٨البند 

ورق(

تتناول
المؤثرة
التسهيال
ويرد في

١-
١-١

المشغلو
.اآللي
٢-١

هذه الته
تضعها
ق اسائد

المتفجرة
راالمتفج
القضائي

٣-١
إلى كو
تعتبر أف

          
النمســـا ١

ولكسمبرغ
ألبانيــا  ٢

وجمهورية



 - 2 - HLCAS-WP/22 

 أقرت الدول استخدامها فيتكنولوجيات الكشف التي  عنالمعلومات توفر إطارا لتبادل يمكن لاليكاو أن و  ٤-١
 ففي الحالة األولى،  .المطارداخل الخبرات في استخدام تكنولوجيات الكشف عن المعلومات  وكذا لتبادل ،والياتها القضائية

الناحيتين التقنية أداء هذه التكنولوجيات من  بشأنضمانات االيكاو  فيلدول األعضاء لالمعلومات أن يوفر هذه يمكن لتبادل 
قد تحظى باالعتراف بقيمتها ألمنية تكنولوجيات  وهو، في الحالة الثانية، يستطيع أن ُيسهم في نشرعلى حد سواء. والتشغيلية 

التكنولوجيات من حيث  نحو االعتراف المتبادل بين الدول بهذه مّهد بذلك السبيلالمتساوية في التصدي لتهديدات بعينها، ويُ 
أما تنسيق هذه المعايير وصياغة عمليات الترخيص الموحدة فمن شأنهما أن . ذات الصلةالترخيص عمليات معايير األداء و 

 إضافية.أدوات يشكال 

، التدابير الجديدة والمبتكرة في مجال أمن الطيران عنمنبرا لتبادل المعلومات أيضا أن تشكل ويمكن لاليكاو  ٥-١
التسهيالت واآلثار  عنلتبادل المعلومات و  ،قد تشمل تحديد عمليات المراقبة األمنية وفق نهج قائم على تقييم المخاطرالتي 

عند ف فيما يتعلق بصياغة مستقبل السياسة األمنية.قدما بها التدابير المبتكرة والمضي  ةناقشميمكن  ،التشغيلية. وبهذه الطريقة
المسح أجهزة  من قبيلاستخدام التكنولوجيات في  يمكن التفكير من جهة مثال، بالركاب، إعداد الضوابط األمنية الخاصة

. تقنيات من نوع الكشف عن األوضاع والسلوكات غير المتوقعةاستخدام ، ومن جهة أخرى في األمني (سكانر)الضوئي 
ال سيما الحق في الخصوصية وحماية البيانات  ،مع الحقوق األساسية بالكاملوينبغي للتكنولوجيات والتقنيات أن تكون متوافقة 

تالئم حلول أمنية  ويشتركوا في وضعلمنتفعين النهائيين بها أن يجتمعوا كما أّنه يمكن لمصنعي التكنولوجيات ولالشخصية. 
 للسلطات ولقطاع صناعة النقل الجوي.  الناشئةاالحتياجات البيئة التشغيلية وتفي ب

 راإلجراء المعروض على المؤتم -٢

  :لىأن يقوم بما يمؤتمر الرجى من يُ  ١-٢
  ؛لتكنولوجيات األمنيةبااالعتراف المتبادل  على السعي نحوااليكاو لدى الدول األعضاء أن يشجع   )أ 
رقابية وابط وذلك بوضع ضالسائلة  على مواجهة خطر المتفجراتفي االيكاو الدول األعضاء أن يحث   )ب 

 تكنولوجية؛وتنفيذها، حسب اإلمكان، بوسائل أمنية 

أمن الركاب والكشف عن تقنيات مبتكرة تكفل ستحداث تقوم به من أعمال ال على ماااليكاو شجع أن ي  )ج 
 .البضائع وٕامدادات المطاراتمختلف أصناف مع مراعاة ، البضائع

 — انتهى —


