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لة في جراءات برامج اإلالطائرات و  يلشغ   م  الخاصة بمن األبرامج  الم كم  
 ةالمحط

 

 

من األمعالجة تطوير وتجهيز برامج  علىتساعد هذه المادة اإلرشادية 
 ةالمحطلة في كم   الم  جراءات برامج اإلالطائرات و  يلشغ   م  بالخاصة 

 
 
 

 

أمن الطيران في خبراء فريق بإعداد هذه اإلرشادات، وأقرَّها  (WGGM)مجموعة عمل المواد اإلرشادية قامت  ―مالحظة  
 في الطبعة مدرجةأيضا هي و . قدر المستطاعوأوصى بإتاحتها في أقرب وقت ممكن ، (2022)مايو  والثالثيناجتماعه الثالث 
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 1مشغلو الطائرات   

 لمحة عامة   1-1
إجراء  االلتزامهذا يتضغغمن و . عمليات مأمونة تشغغويلمسغغلولية  موظفيهميتحمل مشغغولو الطاارات أمام جمهور المسغغافرين وأمام  1-1-1

 جلأمن التدابير األمنية اتخاذ مسلولية األخرى ، و المقيدة مناطق صيانة الطاارات والمناطق حماية و وحمايتها  هاوتفتيش ةلطاار لفحص عمليات 
ية تمتثل إجراءات أمن التجارية ينبوي أن يضغغغغل مشغغغغولو الطاارات بناء عليهو . األغذيةمناطق حركة األمتعة والبضغغغغاال والبريد و و  عمليات العبور
 البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني.أحكام و  السابل عشر ألحكام الملحق

السغغغغغغغغغابل الملحق أحكام لتزامات تجاه أمن الطيران بموجب االما يلي من أجل الوفاء بإجراء  التجارية ينبوي لمشغغغغغغغغغولي الطاارات 1-1-2
 الصلة:ذات البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني واللوااح التنظيمية أحكام و  عشر

 ؛المشول دولةالخاص بيفي بشروط البرنامج الوطني ألمن الطيران الطاارات  يخاص بمشول أمنث برنامج يحدتذ و ينفتضل و و  (أ
الخاص  مناألبرنامج ب المرفقوهو البرنامج ، (SSPs)كم ِّلة في المحطة م  الجراءات إللمكتوب برنامج  تحديثوضل وتنفيذ و  (ب

لدول األخرى التي تجري فيها دى ال ألمن الطيران المدني ةالبرامج الوطنيمتطلبات كل في ببحيث ي، بمشول الطاارات
 ؛الخاص بمشول الطاارات مناألبرنامج  يعالجها عمليات ال

، بحيث يكون مختصا الخاص بمشول الطاارات مناألبرنامج حسب ما يراه المشول ضروريا، عناصر إضافية في إدراج،  (ج
يمكن إدراج (. و SeMS -بعمليات المشول وسياساته )مثل المتطلبات التي يفرضها نظام إدارة األمن الخاص بالمشول 

كمرفق أو  الطاارات األمن الخاص بمشوللبرنامج  المتن الرايسيهذه العناصر اإلضافية، التي ال تطلبها الدول، في 
 منفصل؛

تعيين مسلول تنفيذي عن األمن، على المستوى التنفيذي رفيل المستوى )أو مل إمكانية الوصول المباشر إلى أعلى مستوى  (د
 مشول الطاارات وتنفيذهالخاص بمن األ امجنبر ضروري إلعداد منصب لألمن. وهذا الللعمل كمدير داخل المنظمة(،  ي إدار 

 ؛هوتحقيق المساءلة الشاملة عن تطبيق الفعَّ على نحو 
الوطنية وخطة المطار االحتياطية خطة المل االحتياطية متوافقة  أن تكون الخططينبوي  —خطة احتياطية وتحديث وضل  (ه

 ؛االحتياطية
برامج وفقا لشروط البرنامج الوطني ألمن الطيران هذا الينبوي إعداد وتنفيذ  — األمنعلى لتدريب لبرنامج وتنفيذ وتحديث وضل  (و

في البرنامج الوطني قررة القواعد والسياسات واإلجراءات المبالمشول يشمل هذا البرنامج التدريبي الخاص المدني، وينبوي أن 
 ؛الطيران المدنيأمن للتدريب على 

برنامج تمشيا مل البرنامج الوطني ألمن الطيران هذا الينبوي إعداد وتنفيذ  — جودةالمراقبة برنامج لوتنفيذ وتحديث وضل  (ز
عمليات التدقيق والتفتيش  هاويعتبر تنفيذ وظااف مراقبة الجودة، بما في. برنامج األمن الخاص بمشول الطااراتالمدني و 

عمليات لتي تطبق على االة تدابير أمن الطيران الفعَّ واالستدامة لتنفيذ السالمة لضمان ستقصاء أمرا أساسيا واالختبار واال
 ؛النقل الجوي التجاري 

تقييم للمخاطر للتصدي بشكل استباقي للتهديدات والمخاطر القاامة والناشئة. وينبوي لالة عَّ فعملية وتنفيذ وتحديث وضل  (ح
مشول الطاارة يقوم بانتظام باستعراض وتحديد التهديدات التي تتعرض لها ما إذا كان عملية تقييم المخاطر  توضحأن 

                                                   
 .تهدولل الوطنية قوانينالاإللتزام ب ةل الطاار الدول والمشولين لمساعدتهم على فهم مسلولياتهم، مل مالحظة أنه يجب على مشو  هذا القسم مخصص الستخدام  1



 

 

أن يحتفظ مشول الطاارة وينبوي ل. التي يلزم تحسينهامجاالت الفعالية الضوابط القاامة، وتحديد لتقييم بإجراء عملياته، و 
 .هن الخاص باألمبرنامج سجل للمخاطر مل اإلشارة إلى تدابير التخفيف الواردة في ب

 األمور التالية المتعلقة بأمن الطيران:على األقل أن يحددوا  مشولي الطااراتينبوي ل 1-1-3
 المسلول التنفيذي عن األمن؛الهيكل التنظيمي لمشول الطاارات وتعيين  أ(

 ؛فحص والتفتيش في مناطق محددة يسهل الوصول إليها في داخل الطاارة وخارجهاإجراء ال شروط ب(
 ؛بدون تصريح الطاارةدخول منل  ج(
 ؛الركابباألمتعة  مضاهاة د(
 الطاارة؛على متن مدادات اإلألمتعة المسجلة والبضاال والبريد و لحماية التطبيق الكشف األمني و/أو تدابير  (ه

 عمليات الصيانة األرضية؛إجراء ، وتنظيف الطاارة، و ومعداتها األغذيةأمن  و(
 متفجرالجهاز البما في ذلك اكتشاف وقاال، الأو الخطر  تحااللوالعاملين اآلخرين الطاارة م طاق أعضاء تصديإجراءات  ز(

 ؛على متن الطاارةفي وجوده المرتجل المشتبه 
 على متن الطاارة؛األمن  وحراسمسلحين المرافقين الوجود بالطاقم أعضاء  فادةإ ح(
 ؛حاالت تزايد الخطر على األمنإجراءات األمن اإلضافية لمواجهة الحاالت الخاصة أو  ط(
التحريات الشخصية إجراء حيثما ينطبق ذلك، التي تشمل  ،2أعضاء الطاقم هويةتعريف عملية إصدار وإدارة بطاقات  ي(

 اإللزامية؛
لي والتنشيطي األمن و/أو وكالء المناولة موظفيتعيين وتدريب  ك(  ؛المتكرر( )التدريب األوَّ
االستعانة بمصادر خارجية لمقدمي خدمات خارجيين لضمان جري في إطارها من تنفيذ التدابير األمنية التي ي االتحقق دوري ل(

 ؛الطاارات مشولبالخاص من األامتثالهم لبرنامج 
 اإلبالغ عن الوقاال. (م

 بما يلي:السادس ، يقضي الملحق السابل عشرالملحق  أحكام إلىباإلضافة  1-1-4
أفعال عواقب من التصرف بأنسب طريقة للحد من  مبرنامجا للتدريب يمكن طواقمه واوينفذو الطاارات مشولأن يضل يجب  أ(

 التدخل غير المشروع؛

 عن أفعال التدخل غير المشروع؛فورا بإبالغ قااد الطاارة  يقومأن يجب  ب(

التفتيش عن األسلحة والمتفجرات واألجهزة  الطاارة، وهي تشملتفتيش لالواجب اتباعها  قاامة اإلجراءاتالطاارة ب تزويديجب  ج(
 ؛العثور على قنبلة أو بند مريب ةالخطرة األخرى المخبأة، واتخاذ اإلجراءات المالامة في حال

 في طاارات نقل الركاب.من الداخل باب مقصورة طاقم القيادة وصد يجب  د(

                                                   
  تعريف هوية أعضاء الطاقمببطاقة  األحكام المتعلقةتطبيق يجوز ، التسهيالت ―و ملحق التاسل الصادر عن اإليكاال 2



 

 

 الطائرات يبرامج أمن مشغل   1-2
السغغياسغغات السغغارية شغغروط اللوااح التنظيمية و بموجبه طبق ترنامج مكتوب ألمن مشغغول الطاارات بوتحديث وضغغل وتنفيذ  ينبوي 1-2-1

والعمل شركاتهم وتعليماتهم األمنية الخاصة بوإجراءاتهم  شروطهممشولو الطاارات ضل أن ي وينبوي. برنامج الوطني ألمن الطيران المدنيالفي 
 .ل قوانين ولوااح دولة المشولأدلة عملياتهم ماألمنية و هم جبراممواءمة على 

الطاارات أن يضغغغغغغل برامج  دولة المشغغغغغغول، ينبوي لمشغغغغغغولقتضغغغغغغيه التي تة برنامج األمن الخاص بمشغغغغغغول الطاار باإلضغغغغغغافة إلى  1-2-2
لدول دى ال ألمن الطيران المدني ةالبرامج الوطنيقتضغغغغغغغغغغغغغغيها تللتطبيق ن أي متطلبات قابلة تضغغغغغغغغغغغغغغمَّ ي يتال (SSP)الم كم ِّلة في المحطة جراءات اإل

امج األمن الخاص بمشول نلبر مرفقات  (SSPs)الم كم ِّلة في المحطة جراءات لإللبرامج هذه امنها عمليات. ويمكن أن تشكل  ى جر التي ت   األخرى 
 مدة العمليات في تلك الدول.وطيلة عالج بشكل منفصل أو أن ت  الطاارات، 

البرامج ينبوي لدول التشغغغغغغغويل أن تتقاسغغغغغغغم مل مشغغغغغغغولي الطاارات العاملين في إقليمها، قبل بدء العمليات، األجزاء المناسغغغغغغغبة من  1-2-3
ذات الصغغغغغلة لتمكين مشغغغغغولي الطاارات هلالء من الوفاء رشغغغغغادات بهم و/أو المعلومات أو اإل ةالخاصغغغغغ (NCASP) ألمن الطيران المدني ةالوطني

عمليات  في، بطريقة عملية وفي الوقت المناسب، أي معلومات ذات صلة يمكن أن تلثر قاسمينبوي لتلك الدول أن تتكما بالمتطلبات الوطنية. 
 تقييم المخاطر المتعلقة بعمليات مشولي الطاارات.

الوطني ألمن  هاامجنبر لمتطلبات  برنامج األمن الخاص بمشغغغغغغول الطااراتتكون دولة المشغغغغغغول مسغغغغغغلولة عن ضغغغغغغمان اسغغغغغغتيفاء  1-2-4
االعتماد و/أو سغياسغاتها الوطنية، أن تنظر في الحاجة إلى الوطنية . ولتحقيق ذلك، يجوز للدول، بموجب تشغريعاتها (NCASP) الطيران المدني

و/أو إخضغغغغاعها لعمليات اسغغغغتعراض أو تحقق مناسغغغغبة تسغغغغتند إلى اإلجراءات المعمول بها.  لخاصغغغغة بمشغغغغولي الطااراتالرسغغغغمي لبرامج األمن ا
 المطبقة. اوعملياته اتهاأن تكفل وعي مشولي الطاارات بسياس ينوينبوي لدول المشول

أو اسغغغتعراضغغغه أو التحقق منه مشغغغول الالخاص ببرنامج األمن وسغغغيلة لتأكيد موافقتها على  تضغغغلأن الطاارة ينبوي لدولة مشغغغول  1-2-5
 إلى مشول الطاارة. 3قراراإل وتقديم هذا

لة في المحطة جراءات إلابرنامج ينبوي تصغغغغغغغغغغغغغغغميم  1-2-6 طلب عند الالعمليات، وتقديمه  ى تجر حيث لكل مطار/محطة  (SSPs)الم كم ِّ
فيها  ى جر حطة. وينبوي تمكين السغغغغغغغغغلطة المختصغغغغغغغغغة في الدول التي ت  المأو تلك  إلى السغغغغغغغغغلطة المختصغغغغغغغغغة في الدولة التي يقل فيها ذلك المطار

لة في المحطة بحيث جراءات لإل مكتوبةبرامج تحديث وتنفيذ و وضغغغغغغغغغغغغغغغل مشغغغغغغغغغغغغغغغولي الطاارات األجانب بإلزام العمليات من  تفي بمتطلبات الم كم ِّ
 البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني في تلك الدولة.

، وينبوي أن اأو التحقق منه اأو اسغغتعراضغغهالم كم ِّلة في المحطة جراءات برامج اإلإما الموافقة رسغغميا على يمكن للدول أن تقرر  1-2-7
 بمجرد اكتمال العملية. 3تقدم هذا اإلقرار إلى مشول الطاارة

وفقا وذلك ، اطلبه، بناء على فيها عملياتهم ى جر مل الدول التي ت  برامج األمن الخاصغة بهم ينبوي لمشغولي الطاارات أن يتبادلوا  1-2-8
برامج األمن الخاصغغة الحسغغاسغغة المتعلقة بأمن الطيران. ولذلك ينبوي توخي الحذر عند تقاسغغم  للمتطلبات ذات الصغغلة المتعلقة بتوزيل المعلومات

ألن هذه البرامج قد تحتوي على نظرا مل مختلف الدول أو الكيانات،  (SSPs)أو برامج اإلجراءات الم كم ِّلة في المحطة  (AOSPs)بالمشغغغغغغغغغغغغغغغولين 
مشغغاركة هذه الوثااق، يظل مشغغول الطاارة ملزما بحماية هذه المعلومات على المفروضغغة قيود حسغغب الو أمن الطيران. تتعلق بمعلومات حسغغاسغغة 

 من أي إفصاح غير مصرح به.

                                                   
ي لبرنامج األمن الخاص بمشول رقمالمشول الطاارات، والمرجل دى المعلومات التالية عند تقديم اإلقرار: المدير المسلول لينبوي للدول أن تنظر في إدراج  3

لة  الموظف الصالحية إن وجدت، و ومدة ، المشولبرنامج األمن الخاص باعتماد  ( المعروض، وتاريخSSPفي المحطة الطاارات )أو برنامج اإلجراءات الم كم ِّ
لة في المحطةبرنامج اإلجراءات العمليات )التي ت جرى فيها دول ال( أو برنامج األمن الخاص بالمشولدول المشولين )من المسلول  (، والمحطة والدولة الم كم ِّ

لة في المحطة)  المستخدم لالمتثال، وتأكيد استيفاء المتطلبات الوطنية. (NCASP)للبرنامج الوطني ألمن الطيران المدني  مرجلال، و (برنامج اإلجراءات الم كم ِّ



 

 

مثل  ،ألغراض دوليةلليزية جعادة بلوة دولة المشغغول، باللوة اإلن وضغغليي ذ، البرنامج األمن الخاص بالمشغغولفير ينبوي تكما  1-2-9
لة في المحطة برنامج تطوير جري . وعادة ما يةوالتفتيش األمنيالتدقيق خرى، وكذلك لعمليات األدول البه من قبل عتراف الا اإلجراءات الم كم ِّ

 باللوة اإلنجليزية لألغراض الدولية.البرامج  ههذيمكن إتاحة كما مليات. العالتي ت جرى فيها دول الكل من دولة المشول و  ةبلو
. كبرامج أمن و/أو برامج اإلجراءات الم كم ِّلة في المحطةيسغغتخدمها مشغغولو الطاارات كي يجوز للدول أن تضغغل برامج نموذجية  1-2-10

في شغفافية تدابير أمن الطيران التي تقبلها الدول. وينبوي وقد تسغاعد هذه النماذج على الحد من بيروقراطية عملية الموافقة على الوثااق وتسغهم 
 للتعديل والتكييف.قابلة النماذج جعل 

عمليات )بخالف دولة المشغغغغغغغول( أن تطلب الفيها  ى جر ، يجوز للدول التي ت  برامج اإلجراءات الم كم ِّلة في المحطةبدال من طلب  1-2-11
طلبه مباشغغرة من ، وذلك بأو التحقق منه من قبل دولة المشغغولاسغغتعراضغغه أو  قد تم اعتمادهت برنامج األمن الخاص بمشغغول الطاارااإلقرار بأن 

 .اتتلك الدولة أو عن طريق مشول الطاار 

 مشغل الطائراتلدى األمن مدير    1-3
وعلى دراية الخلفية المهنية في مجال األمن و الخبرة من ذوي أن يقوم بتعيين مدير أمن أو مديري أمن مشغغغول الطاارات ينبوي ل 1-3-1

 .برنامج األمن الخاص بمشول الطااراتلبشكل كامل واإلعمال التنفيذ ضمان سلطة الكافية لوإعطااه ال ،النقل الجوي التجاري  بعمليات
 بالرايس على اتصغغال مباشغغرينبوي أن يكونوا األمن الذين  تعيين مديري أن تتولى  مشغغول الطااراتلإلدارة التنفيذية لدى ينبوي  1-3-2

 .أو أن يكون تابعا لهمو/ كبير مسلولي العملياترايس العمليات و مشول الطاارات و دى التنفيذي ل
 :يلي ماعن  ، ضمن جملة أمور،مسلوليةال األمنمديرو يتحمل  أن ينبوي 1-3-3

 اإلدارة العليا؛ها على موافقة عرضو مشول الطاارات،  شركةألمن العامة سياسة الوضل وتحديث  أ(
 ملها؛اإعداد وإصدار القواعد والممارسات األمنية على مستوى الشركة بك ب(
إلى المعلومات المتاحة، بما في وذلك بطريقة تستند ، لهاإجراء تقييمات و  والمخاطر األمنية لجميل العملياتلتهديدات إدارة ا ج(

، والمعلومات المناسبة عن التهديدات والمخاطر الواردة من السلطات بجمعها المشوليقوم ذلك المعلومات المباشرة التي 
ذوي و فيها العمليات، وكذلك من مشولي الطاارات اآلخرين  ى جر الدول األخرى التي ت  من المختصة في دولة المشول، و 

 الطيران؛ ية في مجالمناألخدمات المقدمي من الصلة 
حسب  فيه ثوراتأي  لسد وبرامجه لإلجراءات الم كم ِّلة في المحطة من الخاص بمشول الطااراتبرنامج األتطوير أو تعديل  د(

 مشول الطاارات عملياته؛ها فيجري ها الدول التي ي  ر دصالتي تاللوااح الوطنية و  قوانينوطبقا لل الضرورة
حديث ومعتمد من  الم كم ِّلة في المحطةوبرامجه لإلجراءات  برنامج األمن الخاص بمشول الطااراتالتأكد من أن نص  (ه

 تقديمه إلى السلطة المختصة للتحقق من صحته والموافقة عليه؛و  ،المسلول التنفيذيجانب 
إجراء وذلك ب ،وبرامجه لإلجراءات الم كم ِّلة في المحطة برنامج األمن الخاص بمشول الطااراتالتأكد من استمرار فاعلية  و(

 ؛(مراقبة الجودةداخلية ل تنفيذ مهامأي ) ، وتشجيل عمليات التدقيق األمني الداخليةعمليات تقييم وتفتيش دورية
من أجل تطوير النظم األمنية في صناعة النقل  ، وذلكجميل السلطات وأصحاب المصلحةباالتصال الفعال  وضبطإنشاء  ز(

 ؛أمنيةالتي تقوم بمهام ذات الصلة مراعاة مسلوليات السلطات األخرى و الرسمية،  الشروطالجوي وامتثال 
لتسهيل تنفيذ إجراءات األمن  ،سيما مل اإلدارة العليا لمشول الطاارات، والالتابعة اإلدارات األخرى ب ضبط االتصال الفعال ح(

 ملها؛ابك الشركةالفعالة في 
اإلدارة العليا تقديم المشورة إلى األجهزة، و جميل أجهزة األمن التي يستخدمها مشول الطاارات وإدارة هذه بشأن تقديم المشورة  ط(

 جميل جوانب األمن؛بشأن 



 

 

 واليقظة؛ األمن ثقافةاألمني وتعزيز الوعي إذكاء  ي(
 واقعة أمنية؛أي أو خطر على األمن ألي  فعاالتصديا مشول الطاارات ضمان تصدي  ك(
 حرجةالجوية الطرق الرحالت و الالزمة للاإلجراءات اتخاذ الخطر و/أو عندما يزداد األمر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة  ل(

 ؛)أي مناطق النزاع(
 التي يخدمها مشول الطاارات؛ الدولأمن الطيران السارية في لوااح تشريعات و المواظبة على استيعاب  م(
 في أوعلى متن طاارات المشول  اكتشفتالمريبة التي  ةجهزة المتفجر األاألسلحة غير المصرح بها أو  جميلبسجل  كامسإ ن(

 األماكن التي يستعملها؛
الفعلية  (أفعال تدخل غير مشروعأو منية أاألحداث األمنية )التي يمكن أن تتضمن وقاال جميل السلطة المختصة ب إبالغ س(

 اإلبالغ عن األحداث والوقاال األمنيةحول مزيد من المعلومات  ويمكن الحصول على في عمليات الطاارات. هابأو المشتبه 
and-Guidance-Reporting-https://www.icao.int/Security/SFP/Pages/Incident-عبر الرابط اإللكتروني التالي: 

Taxonomy.aspx. 
في المقر الرايسغغغغغغغغغغغغغي وفي المكاتب وبالموارد األخرى التقنيين وغير التقنيين بعدد واف من الموظفين ديري األمن مينبوي تزويد  1-3-4

 جميل مناطق التشويل. فيلضمان التنفيذ الفعال لإلجراءات األمنية  ،اإلقليمية وفي المطارات

 —هى تان —

 

 

https://www.icao.int/Security/SFP/Pages/Incident-Reporting-Guidance-and-Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/Security/SFP/Pages/Incident-Reporting-Guidance-and-Taxonomy.aspx
https://www.icao.int/Security/SFP/Pages/Incident-Reporting-Guidance-and-Taxonomy.aspx

