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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر
  تعزیز أمن الشحن الجوي  :من جدول األعمال ٢البند 

  أمن الشحن الجوي في االتحاد الروسي
  (ورقة مقدَّمة من االتحاد الروسي)

  الملخص
تتناول هذه الورقة بالوصف نظام أمن الشحن الجوي على متن رحالت شركات الطیران المحلي والدولي التابعة لالتحاد 

  الروسي، وآفاق تحسین هذا النظام.
   اإلجراء المقترح على المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران. ٤ویرد في الفقرة 

 المقدمة - ١

عن متفجرات مخفیة داخل خراطیش حبر  ٢٩/١٠/٢٠١٠جاء في بعض المعلومات االستخباریة أّنه تم الكشف في  ١- ١
 )Nottingham East Middlands(طابعات لیزر حاسوبیة وذلك أثناء إجراء فحص لشحنات بضائع في مطار نوتینغهام إیست مدالندز 

المتحدة. وكان تصمیم هذه المتفجرات قد جعل من الصعب جدا الكشف عنها بالمملكة المتحدة، وفي مطار دبي باإلمارات العربیة 
 بواسطة عملیات الفحص العادیة.

 تدابیر أمن الشحن الجوي - ٢

االتحاد الروسي، بعد هذه األحداث، یشاطر مجتمع الطیران الدولي الرأي بشأن وضع نهج شامل لبلوغ الهدف  ١- ٢
وذلك باستحداث مبدأ "البضائع العالیة الخطورة" والكشف الواجب لكل أصناف المشترك المتمثل في تعزیز أمن الشحن الجوي، 

على أساس تقییم المخاطر، ومنها باألخص البضائع التي ال ُیعرف شاِحنها، فضال عن استخدام أسالیب أخرى  البضائع
 للكشف عن أنواع خاصة من البضائع التي قد تشكل خطرا متزایدا على الطیران المدني.

في المائة  ١٠٠أحكام قانون الطیران (وهو قانون اتحادي)، یتعین في االتحاد الروسي الكشف بنسبة  وبموجب ٢- ٢
 عن جمیع الشحنات الجویة، مما ُیتیح أعلى مستویات األمن في نقل البضائع.

ویتم خالل عملیات الكشف عن البضائع استخداُم وسائل تقنیة ووسائل خاصة مثل معدات الكشف الثابتة  ٣- ٢
بة باألش عة السینیة، ووحدات الكشف عن المتفجرات، وأجهزة كشف بخار المتفجرات، فضال عن استخدام كالب الشم المدرَّ

 خصیصا. 

وعالوة على ذلك، فإّن البضاعة، قبل شحنها على متن الطائرة، یتم االحتفاظ بها في ظروف آمنة لمّدة  ٤- ٢
 و وجهتها.ساعتین على األقل قبل الموعد المتوقع النطالق الرحلة نح
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وأمن الشحن الجوي هو من األمور اإللزامیة في برامج أمن المطارات. إْذ تقوم المطارات بتزوید الناقلین بهذا  ٥- ٢
البرنامج عند التوقیع على اتفاقات خدمات المناولة األرضیة في المطار. وتقوم إدارة المطار بتحدید تكنولوجیات الكشف عن 

 الت وبتعیین المخازن التي تتالءم مع ظروف المطار.البضائع والبرید قبل انطالق الرح

وفي نقل البضائع، ال یشّكل نظام الوكالء أو تطبیق أسالیب تقییم المخاطر األمنیة سوى تدابیر أمنیة إضافیة  ٦- ٢
 ال تغني عن الكشف التام للبضائع.

یجري العمل على  ولمساعدة السلطات الحكومیة ودوائر األمن على اإلسراع بعملیة الكشف عن البضائع، ٧- ٢
تطبیق برمجیات وُنظم معلومات تتیح لهذه السلطات والدوائر االطالع على البضائع قبل وصول الطائرة التي تحملها، وتحدید 
التقنیات التي ستستخدم في الكشف عنها، والوسائل الالزمة التخاذ كل التدابیر األمنیة بشأنها، واإلسراع بإنجاز عملیات 

 ة والجمركیة وغیرها من العملیات.المراقبة الحدودی

ویجري في االتحاد الروسي العمل على تطویر نظام لمراقبة ورصد أمن الشحن الجوي آلیا وعن بعد وبواسطة  ٨- ٢
الشحن  أحدث تكنولوجیات المالحة الساتلیة، ویشمل ذلك البضائع الخطرة. وسُیفضي تطبیق هذا النظام إلى تعزیز أمن

الجوي، وتحسین كفاءة وظائف الرقابة، والحد من األضرار التي تلحق بهیاكل النقل، واالرتقاء بمستوى السالمة البیئیة 
 والسالمة العامة.

ویعمل الخبراء الروس أیضا على تطبیق معیار شركات الطیران في مجال تجهیز الشحن الجوي وتعقبه  ٩- ٢
خفض تكالیف دورة خدمات الشحن الجوي والوقت الذي تستغرقه، وتعقب حركة  إلكترونیا. وسیتیح تطبیق هذا المعیار

 الشحنات في الزمن الحقیقي، مع مراعاة مفهوم الكشف األمني الجامع، واالنصهار في منظومة الشحن الجوي العالمي.

  التعاون الدولي في مجال أمن الشحن الجوي - ٣

ى جمیع المستویات، بما في ذلك على المستوى الحكومي لتعزیز أمن الشحن الجوي البد للدول أن تتعاون عل ١- ٣
وفي المحافل الدولیة المعنیة بأمن الطیران. واالتحاد الروسي مستعد لمثل هذا التعاون مع الخبراء من الدول األخرى وهو 

 یرحب بتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة.

القائم على تقییم المخاطر في الطیران الدولي، أي ولدى النظر في أمن الشحن الجوي، البد من استخدام النهج  ٢- ٣
 تدابیر أمنیة إضافیة بشأنه. واتخاذالفصل بین الشحن الجوي "العالي الخطورة" 

وكما نعلم، فإّن البضائع التي یكون شاحنها مجهول أو غیر خاضع للتنظیم، والتي تحمل في ثنایاها اختالالت  ٣- ٣
 تفید بوجود تهدیدات، هي بمثابة بضائع عالیة الخطورة. تبعث على الریبة أو تهدیدات أو معلومات

وفیما یتعلق بجمیع أنواع الشحنات، ینبغي اتخاذ تدابیر أمنیة إضافیة لحمایة الشحن الجوي ضمن كّل مراحل  ٤- ٣
 سلسلة اإلمدادات، بما ذلك عدم قبول معامالت الشحن الجوي من غیر الشاحنین المعروفین والخاضعین للتنظیم. 

، ومنها التعدیالت المتعلقة بتعزیز ١٧االتحاد الروسي المقترح الداعي إلى إحداث تغییرات في المحلق ویؤید  ٥- ٣
 ومواءمة تدابیر أمن الشحن الجوي.
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 االستنتاج والتوصیات  -٤

مدعوٌّ إلى أن یستنتج أّن أمن الشحن الجوي هو من الشروط  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران  ١- ٤
  األساسیة إلرساء أمن النقل الجوي ولحسن سیر عمل منظومة النقل الجوي الدولي برمتها.

  التوصیة بما یلي: المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران مدعوٌّ إلى  ٢- ٤

  بأّن الشحن الجوي العالي الخطورة یتطلب تطبیق تدابیر أمنیة مناسبة؛ اإلقرار  )أ 

 دعم مبادرة االتحاد الروسي بشأن وضع نظام لمراقبة أمن الشحن الجوي آلیا وعن بعد؛  )ب 

دعوة الدول إلى حمایة الشحن الجوي عبر تطبیق نظام آمن لسلسلة اإلمدادات ال یقبل بالشحن الجوي   )ج 
فین والمنظَّمین، أو یجعل الشحن الجوي خاضعا لعملیات المراقبة المالئمة، إال من الشاحنین المعرو 

 ومنها الكشف؛

، التي لها صلة بتعزیز ومواءمة تدابیر أمن األمن -١٧الموافقة على التعدیالت المدخلة على الملحق   )د 
 الشحن الجوي؛

معیار ذ أنشطة لتطبیق تشجیع التعاون دولیا على إرساء أمن الشحن الجوي، وذلك بوسائل منها تنفی  )ه 
 تجهیز الشحن الجوي وتعقبه إلكترونیا، ومراعاة مفهوم الكشف األمني الجامع في تطبیق هذا المعیار.

 - انتهى   -


