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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  السیاسة العامة –أمن الطیران   :من جدول األعمال ١٣البند رقم 

  السوائل واالیروسوالت والهالمیات نالكشف ع
  )وكندا والوالیات المتحدةسترالیا أ (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
  ٢٠٠٦عام  في رهابیةمؤامرة إ عقب ُطبقتوالتي ) LAGs( واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  علىالمفروضة  الحجمقیود  إن

ومـن أجـل التجزئـة. ب ودوائـر الباعـةوشركات الطیران والمطارات لمسافرین ا تُقلق راحةومع ذلك، فإنها ال تزال  .ضروریةتعد 
مـن  هـاوالوالیات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي جهود كنداو  أسترالیاكل من نسق ت، أو إزالته هذا اإلزعاج الحد منلمساعدة في ا

  نهج متعدد المراحل. اتباعمع التكنولوجیا  باستخدام واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف أجل 
 واالیروسـوالت والهالمیـاتالسـوائل  عـنالكشـف وسـوف تشـمل  ٢٠١٤ینـایر  ٣١بحلـول ومن المقرر أن تبدأ المرحلة األولـى 

التـي  واالیروسـوالت والهالمیـاتالسـوائل ) و STEBs( المؤمنـة ضـد التالعـب االیكـاو أكیـاسمعبـأة فـي ملـل ال ١٠٠التي تتعدى 
 ویعكـس). الرضـعخاصـة (مثـل أغذیـة طبیـة أو احتیاجـات غذائیـة أثناء الرحلة ألغـراض في  تخدمملل التي ستس ١٠٠تفوق 

ذات الصـلة فـي أسـترالیا وكنـدا والوالیـات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي التوصـیة  السوائل واالیروسوالت والهالمیـات عنالكشف 
  ).HLCAS( الرفیع المستوى بشأن أمن الطیراناالیكاو مؤتمر الصادرة عن اجتماع 

  القیام بما یلي:الجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء
الســــوائل  عــــنلكشــــف لأســــترالیا وكنــــدا والوالیــــات المتحــــدة واالتحــــاد األوروبــــي  بالتــــدابیر التــــي تتخــــذهاعلمــــا  اإلحاطــــة  أ)

  ؛ولوجیاالتكن باستخدام واالیروسوالت والهالمیات
  ؛القضائیة ضمن والیاتها واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف تشجیع الدول األعضاء على   ب)
 الشـروعفریـق خبـراء أمـن الطیـران فـي ینظـر بأن التوصیة التنسیق على الصعید الدولي و النهوض بتشجیع المجلس على   ج)
ها سـتخدمت كـي واالیروسـوالت والهالمیـاتالسـوائل  عـنلكشـف ل بـاالعتراف المتبـادلالتـي تحظـى الـدنیا  المقتضـیات إعـدادفي 

  الدول األعضاء.

األهداف 
  .األمن - )ب(هدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .ال تطلب موارد إضافیة  المالیة:

  AVSECP/23-WP/4 االجتماع الثالث والعشرون لفریق خبراء أمن الطیران ورقة عمل  المراجع:
  AVSECP/23-WP/19لفریق خبراء أمن الطیراناالجتماع الثالث والعشرون ورقة عمل 
  HLCAS-WP/14الطیران مؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمنالورقة عمل 
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 مقدمةال - ١

 ٢٠٠٦عام حبطت في التي أُ  رهابیةاإلمؤامرة العقب  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  القیود على تم تطبیق ١- ١
مخفیة في شكل بین المملكة المتحدة وأمریكا الشمالیة باستخدام متفجرات سائلة  هاترحلأثناء  ةطائر تخریب الغرض منها وكان 

 للحد منمقصورة الطائرات في  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل حمل على  بعد ذلك قیودال ُفرضتقد و  .شائعةمشروبات 
حل ویوجد الحل تكنولوجي. حین إیجاد إلى مؤقتة القیود أن تكون الغرض هو كان و المتفجرات السائلة.  من ات المتأتیةالتهدید

تخفیف ال إلتاحة فرصةالكشف  على إعمالتكنولوجي اآلن وتعمل حكومات أسترالیا وكندا والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي ال
 ٣١ بحلول میاتواالیروسوالت والهالالسوائل لى المرحلة األولى من الكشف عمن المقرر أن تبدأ . و تدریجيبشكل  لقیودامن 

واالیروسوالت السوائل في المرحلة األولى هي  لكشفلخضع تالتي س واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل و . ٢٠١٤ینایر 
ألغراض  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل و  المؤمنة ضد التالعب االیكاو أكیاسمعبأة في ال ملل ١٠٠التي تتعدى  والهالمیات
 الطیران صناعةإهتمامات  لمراعاةكل مرحلة یرات ثتأقاس وسوف ت). الرضعاحتیاجات غذائیة خاصة (مثل أغذیة طبیة أو 

 .وتوفیر أسباب الراحة لهمالركاب  سفرتسهیل  إزاء

  في أسترالیا وكندا والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي السوائل واالیروسوالت والهالمیات عنالكشف  - ٢
السوائل  عن للكشفمتعدد المراحل نهج تنفیذ بأسترالیا وكندا والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي كل من تقوم  ١- ٢

واالیروسوالت السوائل المفروضة على القیود  التخفیف منهذه الدول  التكنولوجیا. وتعتزم لىإیستند  واالیروسوالت والهالمیات
واالیروسوالت السوائل  عنالكشف تكنولوجیات وستستخدم القضائیة.  والیاتهاضمن في المطارات  تدریجيبشكل  والهالمیات
 .والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي أسترالیا وكنداالمعاییر المتفق علیها بین بحیث تفي ب والهالمیات

المعنیة  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  فإن، واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف  بدأبعد أن یو  ٢- ٢
في عملیة  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  تخلیص أحدوٕاذا تعذر . التخلیص في حالةمواصلة الرحلة كب لاإلى الر سُتعاد 

كشف لل الخاضعةغیر  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل أما األمني. كشف الى مسؤول لإ هراكب تسلیمن على الیتعیّ سالكشف، 
مراحل الكشف  وقد تشملمنیة. األتفتیش النقطة في  فلن تمر واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل قیود  تُفرض علیهاأو التي ال 

مما قد  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  فئة أكبر من لكشف علىا في السنوات المقبلة واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل على 
 المختومة بسعةكیاس األو ، ما یقل عن ذلك أونصة) أو ٣,٤( ملل ١٠٠ سعتها الحاویات التي تبلغ استخدامإلى الحاجة  یلغي
 .المؤمنة ضد التالعب كیاساألأو  واحد لتر

  الثالثةبلدان العلى  السوائل واالیروسوالت والهالمیات عنعملیة الكشف التأثیر المحتمل ل - ٣
في عدد من  تدریجيبشكل القیود یجري تخفیف و  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنیتم الكشف  بینما ١- ٣

زیادة في كمیة وال. تهم الیدویةأمتعفي التي یحملها الركاب  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل عدد  زیدین المرجح أن مالبلدان، 
بلدان ثالثة أن تضع توقع الركاب یقد و التي یحملها الركاب قد تمر عن طریق بلد ثالث.  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل 

في نقاط التفتیش األمنیة حیث ال تزال  اضطرابمما قد یؤدي إلى  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنبیر مماثلة للكشف تدا
قبول أو عدم  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف  عدمومن شأن . قائمة واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل على القیود 

 .همیؤدي إلى ارباك الركاب وٕازعاجأن في بلد ثالث  والهالمیات واالیروسوالتالسوائل 

فإن ، المنقولة واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  كمیاتزیادة كبیرة في  مبدئیا ةالثالث البلدان تسجلقد ال بینما و  ٢- ٣
السوائل  عنالكشف فیها  یؤديإلى مرحلة في السنوات المقبلة صل یقد  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف 

إلى عبور هذا وقد یؤدي . لبلدان التي تفرض الكشف عنهاا في فرض قیودى لإالحاجة  إلى انتفاء واالیروسوالت والهالمیات
 واحد لتر أكیاس بسعةفي أو  المؤمنة ضد التالعب االیكاو أكیاسفي  عبأتُ  أن دون اً ثالث اً بلد واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل 

واضحة من قبل  وتوفیر اتصاالتاتباع نهج منسق ُیعتبر و دول. تلك الفي  الموادهذه حاجة إلى الكشف عن لم یعد هناك  إذ
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أمر حیوي لتجنب ارباك الركاب التي ال تقوم بذلك البلدان و  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنكشف تالتي البلدان 
 .هموٕازعاج

  السوائل واالیروسوالت والهالمیات عنكشف سألة الحاجة إلى إجراءات دولیة بشأن مال - ٤
العامة بشأن  السیاسةالمتعلقة بمسائل الیجب أن یكون هناك إجماع دولي واسع النطاق على مجموعة من  ١- ٤

 تتكنولوجیا استحداثبعد  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  المفروضة على قیودتخفیف الل واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل 
عندما  ن لفریق خبراء أمن الطیرانیاالجتماع الثالث والعشر . وقد اعترف بهذا في واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف 

 ) التي تضمنت المبادئ الرئیسیة للنهوضAVSECP/23-WP/4( العمل ورقة التي حضرت االجتماع الدول األعضاءت قبل
 .والهالمیات واالیروسوالتالسوائل  عنبعملیة الكشف 

-HLCAS في ورقة العمل  ٢٠١٢سبتمبر المعقود في  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیراننظر وقد  ٢- ٤
WP/14 واالعتراف المتبادل  تدریجيبشكل  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل على المفروضة لقیود ارفع  ان وخلص إلى

ینطوي على حوافز من حیث أمن الركاب والتسهیالت المتاحة  الهالمیاتواالیروسوالت و السوائل  عنالدنیا للكشف  المقتضیاتب
والجهات المعنیة في  االیكاو، بالتعاون مع بأن تقوم الدول األعضاء المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیرانأوصى و . لهم

 هاحیثما كان ذلك ممكنا ومواصلة جهود واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف تكنولوجیا  باستخدام، الطیران صناعة
 واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنللكشف  االعتراف المتبادلتحظى ب دنیا قتضیاتموتنفیذ  إعدادالتعاونیة الرامیة إلى 

 روسوالت والهالمیاتواالیالسوائل  عنالتي تطبق الكشف الرحالت القادمة من الدول األعضاء  مع واالبقاء علیها في التعامل
 .یهاعلقیود التفرض التي من الدول  الوافدةجویة الرحالت عامل بها الالتي تُ نفس الطریقة ب

، مع االعتراف واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف  ضرورة الشروع فيوأكدت المناقشات السابقة  ٣- ٤
 الصادرة عن، تشجع الدول األعضاء على إعادة النظر في المبادئ وهكذا. ممكناً بأن التنفیذ المتزامن في جمیع البلدان لیس 

یقوم إلى حل  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل القیود على  فرض علىاالجتماعات السابقة والعمل على االنتقال من نظام قائم 
یروسوالت واالالسوائل  عنلكشف عتراف المتبادل لدنیا تحظى باال قتضیاتموضع نحو  االتجاه أو اتكنولوجیعلى ال

 .والهالمیات

عدم لضمان  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  بشأن مسألةهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات دولیة  ان كما ٤- ٤
 واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنالكشف عملیات اختالف بسبب  ،عبر الدول متنقلهخالل مبرر  بدون ینمسافر ال مضایقة

رسالة دولیة واضحة من شأن . و واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل إلى ضرورة تسلیم ؤدي تقد التي القائمة قیود الأو أنظمة 
التي لدیها عبر البلدان  هم بشكل مناسبسفر التحضیر لن یلمسافر تسهل لأن  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل بشأن ومتسقة 
 .واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل مختلفة بشأن أنظمة 

  الخالصة - ٥
 القائم على واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل  عنسیجري تنفیذ الكشف ، ٢٠١٤ینایر  ٣١ابتداء من  ١- ٥
المفروضة على  القیودتخفیف والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي بهدف  وكندا في أسترالیاالمراحل  والمتعددتكنولوجیا ال

بشأن التدابیر دولیة  اتتوجیهاصدار حاجة إلى اتخاذ إجراءات و هناك و . تدریجيبشكل  واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل 
السوائل  عنلكشف لاالعتراف المتبادل تحظى بدنیا  نص على مقتضیاتت واالیروسوالت والهالمیاتالسوائل المتعلقة ب

 .في هذا الشأنرسائل واضحة ومتسقة  بوٕابالغ الركا واالیروسوالت والهالمیات

  –انتهى  –


