
نرشة معلومات

    لك الحق يف رفض أية عملية مسح، لكن إذا رفضت لن 
 يُسمح لك بعبور نقطة املسح األمني ولن تتمكن من 

ركوب طائرتك.

عملية املسح األمني عىل املطارات

يتم إجراء مسح أمني لكل فرد قبل دخول املنطقة األمنية يف جميع املطارات األسرتالية والصعود إىل الطائرة. يشمل ذلك الركاب واألشخاص 

املصاحبني للركاب إىل بوابة ركوب الطائرات واملالحني الجويني والعاملني يف املطار. 

قبل وصولك إىل املطار، استعد لعملية املسح األمني بفهم اإلجراءات ومعرفة ما ميكنك أخذه معك عىل منت الطائرة:

أمن المطارات في البلدان األخرى
قد يختلف األمن الخاص بالطريان بني املطارات األسرتالية ومطارات البلدان األخرى. إذا مل تكن متأكداً من القوانني يف تلك البلدان فراجع رشكة 

طريانك أو البلد الذي تنوي زيارته قبل سفرك.

حقوقك عند نقاط المسح األمني
عندما تدخل نقطة مسح أمني، تعترب أنك وافقت عىل جميع إجراءات 

 املسح. إذا لزم تفتيشك بالتحّسس البدين فسوف يُطلب منك 

املوافقة عىل هذه العملية. 

ضع األغراض املعدنية )مفاتيح، نقود( واإللكرتونية 
)أجهزة كومبيوتر محمولة، هواتف موبايل( يف 

الصينية.

ضع كيس السوائل والرّذاذات واملواد الهالمية )الجّل( 
يف الصينية )املغادرون يف املطارات الدولية فقط(.

ضع جميع أغراضك الشخصية ومحافظ نقودك 
)الرجالية أو النسائية( داخل حقيبة يدك. 

أَخربْ موظفي املسح األمني إذا كنت تضع أية أدوات 
طبية أو مساعدة أو ِغرسات طبية قبل عملية املسح.    

ضع حقيبة يدك عىل الحزام املتحرّك. اخلع املالبس الخارجية الكبرية – املعاطف، الجاكيتات، 
القبعات، والحىل واملجوهرات، وضعها يف الصينية.

كذلك قد يتم اختيارك عشوائياً لفحص الكشف عن 
آثار متفجرات بعد انتهائك من عملية املسح األّولية. 

إذا شّك املوظف بأمر ما، قد يُطلب منك الخضوع 
لعملية املسح األمني مجدداً إىل أن يُسمح لك 
 بالدخول. قد يشمل ذلك وسائل مسح أخرى 
)بجهاز يدوي للكشف عن املعادن، والتفتيش 

بالتحّسس البدين(. 

اجتْز مدخل املسح األمنى الخاص بالكشف عن 
املعادن. إذا كنت مسافراً إىل الخارج، قد يتم اختيارك 

بصورة عشوائية إلجراء مسح بدين لك.
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