


لة  ف واالفتراضات المتأّص يم والمواق دات والق د والمعتق ن القواع الثقافة األمنية هي مجموعة م
ة ألي  ات اليومي ي العملي ة ف ي مؤسس ة ف ورةوالمنعكس ال ص ا أفع ع هيئاته لوكيات جمي وس

ا ع . وموظفيه ؤولية جمي ن مس ون األم ي أن يك املين وينبغ رم الع دة اله ن قاع ة، م ي المؤسس ف
.الوظيفي إلى قّمته

:ثقافة االمن الفعالة تقوم على العناصر اآلتية
اإلقرار بأّن األمن الفعّال حاسم لنجاح األعمال؛• 
ترسيخ مظاهر التقدير للممارسات األمنية اإليجابية بين الموظفين؛• 
مواءمة المتطلبات األمنية مع أهداف المؤسسة الرئيسية؛• 
تثبيت األمن بوصفه قيمة أساسية وليس واجباً أو عبئاً مالياً؛• 



:منافع الثقافة األمنية الفعّالة على ما يليتشتمل 

الموظفين بالمسائل األمنية وتحمل مسؤوليتهم عنها؛اهتمام •
مستويات االمتثال إلجراءات األمن الوقائية؛ارتفاع •
خطر الحوادث والخروقات األمنية نتيجة تفكير الموّظفين وتصّرفهم بطرق تراجع •

تتسم بوعي أمني أكبر؛
فرص اكتشاف الموظفين للسلوكيات أو األنشطة المثيرة للقلق وإبالغهم عنهاً؛ازدياد •
الموظفين بحّس أمنّي أقوى؛تمتع •
.مستوى األمن دون الحاجة إلى نفقات باهظةتحّسن •

مجاالت واهداف ومنافع ثقافة االمن



بيئة العمل االيجابية•
التدريب•
الريادة•
التهديداتاستيعاب •
اليقظة•
اإلبالغنظم •
للحوادثالتصدي •
المعلوماتأمن •
مقاييس الفعالية•

أدوات لتطبيق الثقافة األمنية اإليجابية



ى • ع عل رة وتق ؤولية كبي ن مس االم
.عاتق الجميع

ة • ات االمني ن الخروق ر م اك الكثي وهن
.تبدأ بخطأ بشري بسيط

لذا فان االمن قوي بأضعف حلقاته•



نشاطات أمن سلطة الطيران المدني العراقي•

 ديث ي تح داث الت ع االح ب م ي تتناس ريعات الت دار التش ة واص ائق االمني الوث
.Covid-19طرئت خالل فترة 

 ات زود بالمعلوم ة الت ن ناحي ة م التعاون بين جميع الجهات االمنية وغير االمني
.االمنية المستحدثة

 والتحديات المستقبلية يتالئماتخاذ افضل السبل لتحديث التعليمات االمنية بما.

زيادة دورات الوعي االمني.



:النشاطات الخارجية •

االيكاو–التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولية •

استكمال برنامج تعاوني من عدة دورات امنية لتحديث الوثائق االمنية.

 وتسهيالت الطيرانألمن االجتماعات االقليمية.

عمل دورات الثقافة االمنية.

ورش عمل حول التهديدات الداخلية.

ورشة عمل مدربي االمن.

 لغرض نشر الوعي االمني خالل جائحة كوروناالتعاون.

حضور الورش والندوات واالجتماعات التي تقيمها المنظمة.



:النشاطات الخارجية •

ACAOالمدني المنظمة العربية للطيران •

 دة ة ع ران إقام ة للطي ة العربي ع المنظم اون م ل بالتع دورات وورش عم
،ACAOالمدني 

المشاركة باالجتماعات التي تنظمها المنظمة.

المشاركة في اجتماعات خبراء امن الطيران.

المشاركة في اجتماعات اللجنة االمنية في المنظمة العربية.



:النشاطات الخارجية •
CASP-MIDالطيران المدني ألمن البرنامج التعاوني •

 االمنية الخاصة بالعراقاقامة الورش والدورات.
 ينظمها البرنامجالمشاركة باالجتماعات التي.
 ادل التعاون الوثيق من خالل البرنامج مع الدول المشاركة فيه عن طريق تب

.الخبرات االمنية
 ود تمرارية الجه ي واس الواقع االمن االتصاالت المستمرة لغرض النهوض ب

.لمنع اي خروقات امنية



:النشاطات الخارجية •

ة • ع وزارة الخارجي التعاون مع جامعة لويزيانا االمريكية بالتنسيق م
ة  راءات الممكن وص االج ة دورات بخص رض اقام ة لغ االمريكي

.والمستحدثة لإلجراءات االمنية أثناء فترة جائحة كورونا




