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أمن
الطیران

اإلجراءات 
األمنیة

المعدات

ثقافة أمن الطیران؟

2016

2309قرار مجلس األمن 

2017

الخطة العالمیة ألمن 
الطیران المدني

2018

المؤتمر الثاني رفیع 
المستوى الثاني 

ألمن الطیران 

2019
40الجمعیة العمومیة 

المواد اإلرشادیة 
الخاصة بثقافة أمن 

الطیران

2020
جائحة كورونا

2021

ثقافة األمن 



أمن الطیران

ثقافة األمن 



كیف یمكننا اشراك الجمیع بمفھوم االمن؟

لماذا ال 

یشترك 

الناس 

في 

مفھوم 

األمن؟

،األسفلإلىاألعلىمنوتعزیزھااألمنیةالثقافةتطویریجب
.الموظفینجمیعإلىواإلداراتجمیعإلىالعلیااإلدارةمن

يالتالتھدیداتطبیعةفھمالموظفینجمیععلىیجب
،الوعيھذابدون.المؤسسةوفردكللھایتعرض
ةأمنیثقافةترسیخالرغبةفينقصھناكسیكون
.إیجابیة

والمبدأھذاترسیخویجبالجمیعمسؤولیةاألمن
.یفعلونھماكلفيالمفھوم

لن یحدث لي

لیست مشكلتي

تعتبر حوادث أمن 
الطیران مشكلة ، لكن 
شخًصا آخر سیتعامل 

معھا

ثقافة األمن 



قد یُنظر إلى : انطباع األول
المنظمة على أنھا ھدف سھل

من المحتمل أن تكون عدم تطبیق 
اإلجراءات  األمنیة غیر المقصودة 

متكررة 

الصعب تحدید السلوكیات
المثیرة للقلق 

الموظفون أكثر عرضة 
للبیئة االجتماعیة

ضعف في 
الثقافة األمنیة 
داخل المؤسسة؟

كیف یمكن دمج الثقافة األمنیة داخل المؤسسة؟

الھدف؟كیف یمكن أن تساعد التشریعات واللوائح في تحقیق ھذا

كیف یمكننا قیاس فعالیة الثقافة األمنیة؟

كیف یمكننا الحفاظ على فعالیة الثقافة األمنیة؟

 ، ما ھي األدوات التي یحتاجھا الجمیع ، بمن فیھم الموظفون
لتطبیق اإلجراءات األمنیة ؟

لماذا یجب بناء الثقافة األمنیة؟

ثقافة األمن 



خطة العمل 
ة لبناء ثقاف

أمن ایجابیة

التدریب والوعي

المواد واألدوات

التواصل وتبادل أفضل الممارسات

المراقبة و التقییم
اإلبالغ

التمویل

ثقافة األمن 



لدى المنظمة ثقافة أمن الطیران أولویة 
العربیة للطیران المدني

قافةثنشرواألمنيالوعيإذكاءفيجاھدةالمدنيللطیرانالعربیةالمنظمةسعت•

األمنثقافةلعاماالیكاومبادرةمعتماشیااألعضاءالدولفائدةلاألمن

)YOSC/2021(،ستأسیوكذلكعمل،وورشتدریبیةدوراتعقدفيذلكویتمثل

األمنيبالوعيمختصبرنامج



فبرایر 24-23(مشروع أمن الطیران بأفریقیا و الشرق األوسط معورشة عمل الثقافة األمنیة بشراكة مع 
2018(

 2019أبریل 24-22ورشة عمل حول ثقافة األمن و االستدامة، 

 2021مایو 5-3ورشة عمل حول ثقافة األمن ، 

بشراكة مع المؤتمر األوروبي للطیران المدني بمطار مراكش المنارة " تحلیل سلوك المسافرین"ورشة عمل حول 
.2019أكتوبر 16و 15بمراكش یومي 

08-06بشراكة مع مشروع أمن الطیران بإفریقیا و الشرق األوسط و آسیا " ثقافة األمن"ورشة عمل حول 
.2021سبتمبر 

2021نوفمبر 03-الیوم العربي لثقافة األمن

ورش عمل ثقافة األمن

ثقافة األمن 



نوع النشاط

2021مایو -2020ینایر 

مالحظات عدد األنشطة المبرمجة
عدد 
ذنسبة التنفینالمشاركی

المنفذةالمبرمجة

أمنلجنةاجتماعات
الطیران

األنشطة تمت برمجتھا 3352100%
وفقا لقرارات الجمعیة 

24العامة في دورتھا  دورات/ندوات/ورش
تكوینیة

414899350%

الدولیةاالجتماعات
واإلقلیمیة

-34---

أنشطة المنظمة العربیة للطیران المدني فیما یخص أمن الطیران
2021حتى مایو 2020خالل الفترة الممتدة من ینایر

عدد الحضورالعددمسمى الفاعلیةم
اجتماعات لجنة أمن الطیران

352)31،32،33(األمنلجنةاجتماع1

اجتماعات فریق خبراء األمن و اجتماعات تنسیقیة و اجتماعات فرق العمل
339)7،6،5،4(الطیرانأمنخبراءفریقاالجتماع2
48العملفرقاجتماع3
اتبسلطالمدنيالطیرانأمنمدراءولمسؤوليالتنسیقياالجتماع4

يالمدنللطیرانالعربیةبالمنظمةاالعضاءللدولالمدنيالطیران
258

الندوات و ورشات العمل و الدورات التدریبیة
6215التدریبیةالدورات5

6344العملورشات6
2340الندوات7

المؤتمرات والندوات واالجتماعات الدولیة و اإلقلیمیة
------34اإلقلیمیةوالدولیةاالجتماعاتوالندوات8

المدنيالطیرانأمنیخصفیماالمدنيللطیرانالعربیةالمنظمةأنشطةالمبینالجدولیعرض

أولویات أمن الطیران المدني و برنامج عمل المنظمة العربیة للطیران المدني



2021مواضیع الثقافة األمنیة لسنة 

ثقافة األمن 

ورشة عمل حول ثقافة األمن 

ورشة عمل حول التھدید الداخلي

ورشة عمل حول إدارة المخاطر

ورشة عمل لتقییم أمن المناطق المفتوحة 
على الجمھور



أنشطة المنظمة العربیة للطیران المدني فیما یخص أمن الطیران
جراء جائحة كورونا

دیدة ورشة عمل حول تأثیر التدابیر الصحیة الج
على  (COVID 19(المتعلقة بجائحة كورونا 

ة متطلبات أمن الطیران الخاصة بتصمیم وإدار
,نقاط التفتیش األمني

2020یولیوز 21-23

المتعلقة بالصحة ISO 45001معاییر الجودة  
و السالمة المھنیة

2020أكتوبر 26-27

عامة المتطلبات الجدیدة المتعلقة بالصحة ال
حول جائحة كورونا

2020یونیو 22-26

ل ندوة مشتركة مع قطاع النقل البریطاني حو
أمن الشحن الجوي 

2020أكتوبر 28-29



أنشطة المنظمة العربیة للطیران المدني فیما یخص أمن الطیران
2021حتى مایو 2020خالل الفترة الممتدة من ینایر

1ندوة إقلیمیة  2ندوة إقلیمیة 
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Axis Title

عدد المشاركین في الندوات

االبتكار "حول موضوع AFCAC-ACAO-ECACندوة إقلیمیة 
في مجال الطیران المدني" واألمن اإللكتروني

.2020ینایر  28-30

في إطار التمویل الذاتي

المدیریة العامة للطیران المدني

دورة تدریبیة حول إدارة الطوارئ الخاصة بأمن الطیران بالنسبة لمقدمي 
2020دیسمبر 25-21خدمات المالحة الجویة 



:أولویات أمن الطیران المدني و برنامج عمل المنظمة العربیة للطیران المدني

لجنة أمن 
الطیران المدني

فریق خبراء أمن الطیران العرب

مجموعة العمل الخاصة باألمن 
السیبراني

مجموعة عمل خاصة بالتھدیدات و 
المخاطر

فریق عمل خاص بالتسھیالت

2021نوفمبر 22أول اجتماع 

-2021سیتم انشاءھما في 
2022

)2021نوفمبر 01(7اجتماع 



.الناشئةالتحدیاتلمجابھةذلكوالسیبرانيلألمنعربیةاستراتیجیةاعداد-

.العربیةبالمنطقةاألمنثقافةلترسیخالیاتاعداد-

.المدنيالطیرانأمنمدربياواألمنيالكشفموظفياوالمفتشینتراخیصیخصفیماالمعاییرتوحید-

الطیرانأمنموظفيلفائدةالتدریببرامجمنحزمةاعداد-

.طیاربدونالطائراتخطرلمواجھةعربیةاستراتیجیةاعداد-

المدنيالطیرانألمنالعالمیةللخطةالطریقخارطةفيالواردةاإلجراءاتتنفیذالیاتتنفیذمتابعةوتحیین-

األمنیةالوقائیةلإلجراءاتاسترشادیةوموادبرامجاعداد-

:أولویات أمن الطیران المدني و برنامج عمل المنظمة العربیة للطیران المدني



منأومنھاالمدنيالطیرانمجاالتشتىفيوالخبراتالممارساتأفضلعنالمعلوماتآخرونشرلتبادلخاصبرنامج•
مختلفعلىوأیضاللمنظمةااللكترونيالموقعضمنالمعرفیةالمنصةعلىعرضھاسیتمحیثوالتسھیالت،الطیران
.بھاالخاصةاالجتماعيالتواصلمنصات

معاسمھالتقالعربیة،بالدولالطیرانقطاعفيالعاملینأحدتجاربأوتجربةتبرزفیدیو،أشرطةالبرنامجویتضمن•
مالالرأسوتعلیمتدریبفيلالستثمارو.المجالبھذاالمھتمینالجمھوروعموموالطلبةبالقطاع،العاملینزمالئھ

.البشري

الطیرانأمنلثقافةالعربيالیومتنظیم•

.

زیادة الوعي و نشر ثقافة األمن



برامج عمل مشتركة فیما یخص أمن الطیران 

2021برنامج عمل مع إدارة أمن النقل   2021برنامج عمل مع قطاع النقل البریطاني    برنامج عمل مع المؤتمر األوروبي للطیران المدني
2021-2022

عمل  مشترك برنامج 
المكتب اإلقلیمي مع 

ط بالشرق األوسلالیكاو
2021-2022





شكرا لكم
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