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 التعاريف

أفراد و الر كَّاب  يزيد من المخاطر التشغيلية أو يعرض سالمة قدأو  ،األمنيةنتائج التراجع قد يؤدي إلى  أي حدث متعلق باألمن: ث األمنيدالح
حماية تتعلق بضعف نقطة تحديد أو مالحظة  ويشمل ذلك. أو يعد خرقا محتمال لالمتثال ،وعامة الناس للخطر العاملين األرضيينالطاقم و 

 .ال التدخل غير المشروعفعالطيران المدني من أ

وللمسؤول . وعامة الناس العاملين األرضيينالطاقم و أفراد و كَّاب الر   سالمة فيأمني يؤثر أو يمكن أن يؤثر  لحدث تسمية تعطى :ةاألمني واقعةال
إجراء اتخاذ الحاجة إلى مدى بناء على تحليل للحدث وتحديد  أمنيةاألمني أو مدير األمن أن يعطي حدثا أمنيا تم اإلبالغ عنه صفة واقعة 

-5القاعدة القياسية : المرجع)اإليكاو إلى  قديم تقارير إضافيةتعن فعل تدخل غير مشروع من شأنه أن يستلزم  أمني   حدث  ي سفر  وقد .إضافي
 (.الطيرانمن أدليل  ―من وثيقة اإليكاو  42من الملحق السابع عشر، والمرفق  3-2

 لمحة عامة

 تحليلهايقوم بالتي قد المعلومات  لجمعضروريا أمرا الطيران منظومة والمنظمات في  والكياناتاألفراد  قبل األمنية منحداث عد اإلبالغ عن األي  
 :يسفر عما يليمما  ،مشروعتدخل غير فعل تمهيد لوقوع أو واقعة أمنية نذير بوقوع ك مناألمسؤول أمني أو مدير 

  تحديد التهديدات ونقاط الضعف في نظام أمن الطيران ؛ 

  ؛ييراتتغمن إجراء  ذلك ما يستتبعو  ،تحديث تقييمها للمخاطرأن الوقت قد حان لبالمنشأة إبالغ 

 ؛ تغييراتما يستتبع ذلك من إجراء و لمخاطر مختص بموقع معيَّن أو على المستوى الوطني، لتقييم بأن الوقت قد حان إلجراء بالغ اإل 

  رصد االتجاهات واألنماط في مجال أمن الطيران؛ 

  ؛ ةاألمنيوقائع أو الث داحاألوقوع  المساهمة في /تحليل األسباب الجذرية والعوامل السببية 

  تقييم المخاطر ذات عمليات تعزيز األطراف المعنية في قطاع الطيران من أجل بين السلطات و  ذات الصلة المعلوماتتبادل تدعيم
 ؛الصلة

  في مجال الطيران األطراف المعنيةبين جميع فيما تعزيز الثقافة األمنية. 

 في، والوارد تعريفها بشكل واضح المختصة السلطةأو تطلبها /وها خطوات التي تحددمع التتناغم بطريقة منظمة جري اإلبالغ يجب أن ي 
تقديم تقارير عملية وفي الوقت المناسب إلى السلطات المختصة، مع مراعاة حماية سيكفل فالقيام بذلك . الوطني ألمن الطيران المدني البرنامج

 .المعلومات الحساسة المتعلقة بأمن الطيران

المسؤولة عن استباق سلطات الحجم ، من المهم أن ت  عن الحوادث األمنيةاإلبالغ بشكل منفتح وشفاف على  اتجميع الكيانومن أجل تشجيع 
 (.التحقيق والتحليلبعد االنتهاء من أي )الرسمية اإلشراف إجراءات تنظيمية أخرى إال بعد االنتهاء من أنشطة أي واتخاذ النتائج 

األطراف المعنية تحسين االتساق بين إلى األحداث والوقائع األمنية في مجال الطيران بالغ عن إللخطوات االعالمي التنسيق ؤدي يويمكن أن 
إقليمي شبه هيئ فرصا إلجراء تحليل يأيضا أن تنسيق ويمكن لل .تقديم التقارير إلى مختلف السلطات الوطنيةما يتعلق بالصناعة فيفي قطاع 

 .تصنيفات مترابطةألمنية استنادا إلى قائع اوإقليمي ودولي للو 

وقائع اث والدحاأل عن بالغلإلال وكفء فعَّ  على تطوير وتنفيذ نظام الطيران أمنبالمعنية  فاألطراإلى مساعدة جميع اإلرشادات هذه هدف تو 
 واإلبالغ عن ،"ادلةالثقافة الع" ،السالمةمجال في تلك المستخدم منها من أجل إدراج  االعتبار أنظمة اإلبالغ الحالية يفتأخذ وهي . ألمنيةا

من وثيقة  على التوالي ين التاسع والسادس عشرفي الفصل مزيد من المعلوماتعلى الحصول يمكن ) جينوالمزعير المنضبطين غالر كَّاب 
 (.الطيراندليل أمن  ―اإليكاو 

 األمنية وقائعاألمنية والحداث األ

وما إلى ذلك من أو مريبة أو غريبة معتادة نشطة التي تبدو غير طبيعية أو غير السلطات مباشرة عن األحداث واألداخليا أو إلى بالغ اإليجب 
متروكة األمتعة  من موظفي المطار أو الشرطة عن قطعةيقوم بإبالغ هو مثال الشاهد الذي ذاك . أي شخصبواسطة  خالل القنوات المناسبة

بشكل مغلقا بينما كان ينبغي أن يكون مفتوحا الدخول الذي يظل باب لنسبة ويمكن أن يكون هذا أيضا هو الحال بال. ن عاماق في مكراف  دون م  
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أن تكون ما إذا كان من الممكن فرصة تفوت سوف ف ،في حينه لم يتم اإلبالغ عن هذه المالحظة أو االنطباع أو الشعور أو النشاط إذاف. آمن
 .ييناألمن نلمحلليلنذيرا مؤشرا جيدا أو 

أو المتعاقدون من الباطن أو وسائل اإلعالم أو  العاملون األرضيون الطاقم أو أفراد أمنية يبلغ عنها الموظفون أو اث أحدهي فالوقائع األمنية 
السلطات  أو، اإلبالغالذي تلقى  الكياناألمن لدى  مدير مسؤول األمن أو ،على سبيل المثال ،، ويقوم خبير أمني بتحليلهاابكَّ والر  الجمهور عموم 

 أو/و الموظفينأو /ؤدي إلى إلحاق الضرر بالجمهور وتيمكن أن كما  ،دايهدت ةألمنيتحمل الواقعة امن المحتمل أن و . الغ المباشرفي حالة اإلب
 .الجدخذ ألذلك ينبغي دائما أخذها م ،السمعةوالمساس ب تعطيل الخدمةإلى و  ،الطاقم داأفر 

 الزمنيتسلسلها عملية اإلبالغ عن حدث أمني و 

 :األمنية العناصر التاليةحداث عملية اإلبالغ عن األ يينبغي أن تراع

 النظر غض ب ،األمنيةحداث اإلبالغ عن األالر كَّاب  أو/الجمهور وأو /و العاملين األرضيينأو /أفراد الطاقم و أو/للموظفين و يمكن
 لدقيقة؛ااألمنية  االختالالتاألمنية أو النذر  على تحديدبين تدريبا كامال عما إذا كانوا مدرَّ 

 األمنية بسيطة ومتاحة للجميع؛حداث ينبغي أن تكون التعليمات واألدوات الالزمة لإلبالغ عن األ 

  تنفيذها بموجب  جري ي)كيان أو منظمة عملية إلزامية داخلية لجميع الموظفين أي يمكن أن يكون اإلبالغ عن األحداث األمنية داخل
 اث األمنية إلىدحوفي هذه الحالة، يقوم الموظفون باإلبالغ عن األ(. وما إلى ذلك ،ة األمنوأنظمة إدار  ،مراقبة الجودة الداخليةإدارة 

 وفقا لإلجراءات الداخلية؛ المختص األمن مسؤول األمن أو مدير

  صة؛خصَّ بينية م  واجهات اتصال اث األمنية عن طريق دحيمكن إبالغ السلطات مباشرة عن األكما 

 إلى قى لتحديد ما إذا كانت تر مناسب المن األأو مدير األمني مسؤول المن قبل نية المبلغ عنها اث األمدحيجب تحليل جميع األ
 ؛حسب اللزوم (تصحيحية إجراءات) تصحيحي وضمان اتخاذ إجراء ،ةأمنيواقعة مستوى 

 (اإلجراءات المتخذة) المتخذ اإلجراءبيان اث األمنية مع دحيجب االحتفاظ بسجل لتقارير األ . 

 في نفس يومعادة ما يكون ذلك اث األمنية في أقرب وقت ممكن، و دحينبغي اإلبالغ عن جميع األأهمية جوهرية، قد يكون للوقت من ما  معو 
 . ما الحظهتقريره عتجهيز إلى وقت لما حدث يبلغ عن وقوع الفرد الذي قد يحتاج  همراعاة أن ، معحدوثها

 محتوى اإلبالغ عن حدث أمني

تعديل النظم القائمة  صوب، فمن المستالواقعةلتقرير الرسمي عن إعداد ا علىمعينا الحدث مضمون اإلبالغ عن  يكون  نظر ألنه ينبغي أنو 
 :على العناصر التالية ، كحد أدنى،لتحتوي ( الكيانات والمشغلين وما إلى ذلكقبل من )اث دحلإلبالغ عن األ

 الرسمي إن أمكن؛حديد باستخدام الت ،موقع الحدث 

  الحدث بدقة؛وقوع قت وو تاريخ 

 وصف الحدث بأكبر قدر ممكن من الدقة؛ 

  ؛(إن أمكن)المقدم للبالغ اسم الشخص 

  أو سلطات المطار /المتخذ عند تحديد الحدث األمني، مثل إخطار سلطات إنفاذ القانون المحلية و الفوري ( واحد أو أكثر)اإلجراء
 .بالوضع

بلغ عنه وتفسير من وصف وقائعي للحدث الم  التحليل تألف يوبوجه عام، ينبغي أن . مع حدث ما التحليل خطوة أساسية في عملية التعامليمثل 
ألحداث أهمية، ا أقلبففيما يتعلق وبالتالي، . متناسبا مع مستوى المخاطر المرتبطة بالحدثالتحليل يجب أن يكون  ،على أي حالو . للوقائع

ينبغي أن يكون ، أهمية األحداثأكثر ففي حالة والعكس بالعكس، . دون متابعةالمسألة ق تقييم بسيط وإغالإجراء يمكن اختزال التحليل في 
 .التحليل متعمقا
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 وتسلسلها الزمنيأمنية واقعة عملية اإلبالغ عن 

 :، وذلك على النحو التاليإجراءات ةيجب اتخاذ عد ،ةمنييرقى إلى مصاف الواقعة األمني األحدث اعتبار أن ال عند

 ؛التقريرالتي حددها  مواطن الضعفلمعالجة  إجراءات تصحيحية فورية ينبغي اتخاذ -1

اإلجراءات التصحيحية التي بدأها مسؤول اتخاذ التحليل و إجراء جانب األمني، إلى حدث المعلومات الواردة في تقرير ال ينبغي تجميع -2
 تقاسمه مع السلطات المختصة؛الذي يتعيَّن الواقعة األمنية قرير وتضمين كل ذلك في ت، األمن أو مدير األمن

 .ألغراض مراقبة الجودة والتدقيق المتخذة ينبغي تسجيل جميع التقارير واإلجراءات -3

لى عسيساعد إذ إن القيام بذلك  .واقعة  الحدث اعتبار  األمنية إلى السلطات المختصة في أقرب وقت ممكن بعدواقعة وينبغي اإلبالغ عن ال
 .المعلومات، حسب االقتضاء، لمعالجة مواطن الضعف أو زيادة تبادل/حية في الوقت المناسب واإلجراءات التصحي اتخاذ تسهيل

أو  ةمحليعلى األصعدة الأمنية أخرى قائع و وقوع  حالة في ضروري   أمر  األمنية إلى السلطات المختصة وقائع عن ال كما أن اإلبالغ الفوري 
بعض أنظمة اإلبالغ  تقومقد فومع ذلك،  .على تطور تهديد أمنيدالة تشكل مؤشرات  أو/ببعض و امرتبطبعضها كون ي ةدوليالأو  ةوطنيال

 الكيفية مثاال على 001-الشكلويقدم  .لإلبالغالزمني تسلسل متطلبات مختلفة للضع إلى مستويات من الخطورة وتاألمنية  وقائع البتصنيف 
 .نوبمتوسط معيَّ  نعنها في إطار زمني معيَّ التي ينبغي اإلبالغ وقائع أن تحدد ال للدولة يمكن بهاالتي 

 تقديم تقرير تحريري  اإلخطار عبر الهاتف نوع الواقعة
   

 ساعة على األكثر 48خالل  بشكل فوري  تحدد الحقا
 ساعة على األكثر 72خالل  - تحدد الحقا
 أساس شهري على  - تحدد الحقا

 001-الشكل

 أمنيةواقعة محتوى اإلبالغ عن 

 جمعلتهيئة الفرصة لوذلك ، أمنيةاإلبالغ عن واقعة تقرير  التي يتعين إدراجها في حد أدنى من المعلوماتك العناصر التاليةظر في الن ينبغي
 : ةقومنسَّ  ةمنظَّ م   البيانات ذات الصلة بطريقة

 في األصل؛ بلغ عنهأ  حسبما الحدث وقع م 

 ؛(التحليلراء إجبعد رسمي التحديد ال)ل إذا لزم األمر عدَّ م  الموقع ال 

 ؛في األصل بلغ عنهأ  حسبما حدث الوقوع  تاريخ ووقت 

 بلغ عنه في األصل؛أ  حسبما الحدث  وصف 

  ؛(التحليلإجراء بعد )إضافية  وصفمعلومات أي 

 ؛(التحليلإجراء بعد ) وفقا للتصنيف المعمول بهالحدث فئة /تصنيف/نوع 

  م للتقرير الكيان  ؛(التقريرأعد  الذياألمن  مدير أو اسم مسؤول األمن)الحدث  عنالم قد  

 ؛ةأمنيواقعة اإلبالغ عن الحدث وتصنيفه على أنه بعد المتخذة  فوريةالجراءات اإل 

  ؛الالزمة العالجية أو اإلضافيةخطة اإلجراءات 

  (األمن مدير أو من قبل مسؤول األمن)تصورة المتها وشدجراء الواقعة العواقب المتوقعة. 
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 بل اإلبالغ الطوعياإلبالغ اإللزامي مقا

الزائد في تعقيد الؤدي يوقد . المعلومات األمنية ذات الصلةاستنباط البيانات، و  عمليات تقديم التقارير، وتحليلسهل أن تنظم اإلبالغ لينبغي 
. مراعاة سهولة االستخدام مع عزز ثقافات اإلبالغ اإليجابيةبحيث ي ينبغي تصميم النظام لذلك اإلبالغ؛عدم دقة  أو اإلبالغ النظام إلى تثبيط

 .الجهة الموجه إليها اإلبالغما هي حدث وأين ومتى و الذي جميع المعلومات ذات الصلة بوقوع الحدث، بما في ذلك ما سجل ينبغي للنظام أن يو 

أي كيان مسؤول من خالل ة المختصإلى السلطات الوطنية  أمن الطيرانوقائع المعلومات المتعلقة بإبالغ خطوات ن على الدول أن تحدد ويتعيَّ 
 .002على النحو المبين في الشكل المدني، وذلك برنامج الوطني ألمن الطيران العن تنفيذ 

الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني بإنشاء نظام إبالغ سري لتحليل المعلومات األمنية التي تقدمها  هاكمل برنامجأن ت   للدول وينبغي
جمع المعلومات من مصادر [ "8-2-7] الفقرة وفي قتضيات الملحق السابع عشروفقا لم العاملين األرضيينأفراد الطاقم و و الر كَّاب  مصادر مثل

  ".خارجية

 (. أمن الطيراندليل  ―وثيقة اإليكاو  من التاسعفي الفصل "( الثقافة األمنية" عملياتفي إطار )وترد نظم اإلبالغ عن أمن الطيران 

 002-كلالش

 

 اإلبالغطرق 

يمكن أن تكون الخيارات عبارة عن و . تبعا لألطر الزمنية والممارسات الزمنية لإلخطار في الدولة المعنيةإلبالغ ل مختلفة أساليبيمكن وضع 
. حاسوبي أو تطبيقوني إلكتر مثل موقع  ةتفاعليمنصة استخدام أو كتابة التقرير أو تقديم ، إلكتروني نوان بريدعأو  فاكسرقم هاتف أو تخصيص 

. لسريةامستوى ل اتصنيففي النموذج أن ي درج وإذا لزم األمر، ينبغي . االستجابة السريعة واتساق البياناتسهيل وتتمثل مزايا هذا النموذج في ت
 .كيفية تقديم معلومات معينةتحديد بشأن المتخذ القرار يمكن أن يؤثر في جانب السرية كما أن 

 

 حليل تقرير اإلبالغ عن واقعةت

 : ما يليأن يمكن الدول م الطيران ية في مجالمناألوقائع المن شأن وجود نظام يتسم بالكفاءة والفعالية لإلبالغ عن 

 بسرعة وفعالية؛ للوقائع االستجابة -1

 :ما يلي فعاليةإثراء االعتبارات حول  علىالمساعدة  -2

 العمليات واإلجراءات الحالية؛ -أ

 التدريب؛ -ب

 وما إلى ذلك؛ ،المعدات -ج

 إثراء عملية صنع السياسات؛ علىتحديد االتجاهات أو األنماط التي يمكن أن تساعد  -3

 ؛الموجودة تحديد الثغرات في اللوائح الحالية والبرامج الوطنية -4

 ؛العامة اتالسياسمجال ولويات في األتحديد  -5

 ؛حسب االقتضاءالسياسات، وضع تحديثات لتدابير أمن الطيران، بما في ذلك التغييرات في  -6

 

 عموم الجمهور والر كَّاب

الموظفون وأفراد الطاقم 
 العاملون األرضيون و 

 السلطة المختصة

 الكيان

 إبالغ إلزامي – ز
إبالغ إلزامي اعتمادا على  -  ز*

القانونية و/أو  المقتضيات
 التعاقدية

 إبالغ طوعي سري  –  ط

 / ز*

 ز
 ط

 ط

 ط

 ط
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 ؛حسب االقتضاءاألخرى والكيانات تبادل المعلومات ذات الصلة مع الدول  -7

 ؛المناسب التحقيقإجراء الشروع في  -8

 ؛بشأن الوقائعأو اهتمام وسائل اإلعالم  ةالعام الشواغلإدارة  -9

 .الحكومةأخرى تحتفظ بها  أو معلوماتاستخباراتية عندما تقترن بمعلومات أو الوقائع الواقعة تقييم أهمية  -10

 الطيرانواقعة أمنية في مجال المتعلقة بمعلومات التقييم 

إلى تحديد تهديدات ومواطن  التي تؤدي األمنيةالوقائع اإلبالغ عن المعلومات الواردة في تقارير  ملية لتقييم وتحليلإنشاء وصيانة عينبغي للدول 
ول من إجراء تقييم للمخاطر وصياغة تدابير للتخفيف من حدتها، فضال عن تحليل األسباب مكن الدي  فذلك ، نظام أمن الطيرانتتحدى ضعف 

 .أمن الطيرانالمتعلقة بالجذرية، وتحديد العوامل المساهمة ورصد االتجاهات واألنماط 

القائمة  الثغراتوسد الدول من تحديد  مك  نت   العملياتفهذه . الحاليةاألمنية  قائمة لقياس فعالية اإلجراءاتالدول عمليات  ينبغي أن يكون لدىكما 
العامة، فضال عن وضع تحديثات لتدابير أمن  اتوستتمكن الدول من تحديد األولويات في مجال السياس. والبرامج الوطنية الحاليةاللوائح في 

فضال عن مناسب، التحقيق الإجراء  لشروع فيستتمكن الدول من اكما . ، حيثما ينطبق ذلكالعامة الطيران، التي قد تشمل تغييرا في السياسات
 .والكيانات األخرى حسب االقتضاءالدول تبادل المعلومات ذات الصلة مع تمكنها من 

تقييم التهديدات والمخاطر لكي المتعلقة بعمليات مسؤوليات الدوار و األإجراءات تحدد وضع وتنفيذ وصيانة وينبغي للدول وأصحاب المصلحة 
 .التصدي ألي تهديدات مباشرة ألمن الطيرانتكون قادرة على 

 حماية المعلومات

أمنية حساسة في مجال  معلوماتحداث والوقائع األمنية باعتبارها األتقارير  فيالواردة  ،إن لم يكن كلها ،المعلوماتبعض يلزم معالجة قد 
 .المبلغينهوية  بما في ذلك ،الطيران

وتعزيز معالجة مواطن الضعف وألغراض  على أساس الحاجة إلى المعرفة التقارير األمنية الواردة في يةوينبغي تبادل البيانات والمعلومات األمن
 دليل أمن الطيران ―الثاني من وثيقة اإليكاو  أمن الطيران في الفصلفي مجال الحساسة األمنية عن المعلومات المزيد يرد و  .الطيرانأمن  نظام

(Doc 8973-Restricted). 

 إذكاء الوعيالتدريب و 

 .األمنية وقائعوالحداث األ بالغ عنلإلنظام  الفعَّال ألي تنفيذللاألهمية من األمور بالغة والثقافة األمنية  الوعيإذكاء وإجراءات  التدريبعد ي  

دون الكشف قائمة لخطيرة إلى بقاء نقاط الضعف ا وفائدتها األمنيةوالوقائع اث دحفهم الغرض من اإلبالغ عن األاالفتقار إلى  يمكن أن يؤديو 
ثقافة اإلبالغ  دمج باإلضافة إلى، عموم الجمهورو  وأصحاب المصلحة الموظفين مشاركة إنلذلك، ف. المعنية والكيانات والسلطات للمشغلينعنها 

 .أمر ضروري للنجاح الجماعي وحماية النظام البيئي ،األنشطة اليوميةفي 

 نظام إدارة األمنتنفيذ و  المخاطرإلدارة مستمرة أداة ك ،وتقييمها األمنيةوالوقائع اث دحاإلبالغ عن األى عل ،عد تدريب المديرين والمشرفيني  كما 
 . ألمن الطيران سليم بيئي نظام للحفاظ علىأمرا أساسيا 

 لتحديد القضايا المتعلقة بالعمليةالفرصة فذلك يهيئ . األمنية وممارستهااألحداث والوقائع اإلبالغ عن  عمليةيجب اختبار  ،عند إجراء التدريباتو 
 .مع زيادة اإللمام باألدوار والمسؤولياتيَّة و  ور  في أناة 

األمنية، يمكن للدول أن تنظر في تقديم حداث والوقائع وبالنظر إلى أنه يمكن أن توجد عدة متطلبات تشريعية مختلفة مرتبطة باإلبالغ عن األ
 .طلوبالمتطلبات واإلجراءات الرئيسية لتزويد أصحاب المصلحة بفهم واضح لما هو محدد فيها ، تأفضل الممارساتتتضمن  دةوثيقة موحَّ 

المصلحة  والدول والمنظمات وأصحاب اإليكاو من خاللمتاحة  األمنيةحداث والوقائع اإلبالغ عن األبشأن تدريب وبرامج أدوات عدة  هناكو 
بشأن  لي ومتكررعلى االضطالع بتدريب أوَّ  للطيرانالبيئي تعمل في إطار النظام  جميع الكيانات التي وينبغي تشجيع .الصناعة قطاع في

 ،الوظيفةاالحتفاظ بإجازة  كفاءة مطلوبة من أجلكذلك تحديد  يمكنكما . ائفهمأداء وظالتمكن من من أجل األمنية حداث والوقائع األاإلبالغ عن 
 .حيثما ينطبق ذلك
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 وتشجيعوعية للت مفيدةأداة  أو وسائل التواصل االجتماعي/مقاطع الفيديو وأو /وي تستخدم الملصقات يمكن أن تكون الحمالت العامة التو 
هذه الحمالت على ويمكن االطالع على أمثلة  .عامة الناس وكذلك أولئك الذين يعملون في بيئة الطيرانجانب األحداث األمنية من  اإلبالغ عن

 .1لإليكاوالتابع األمنية  للثقافةاإللكتروني الموقع بر العامة ع

 التصنيف

جانب وضع أداة عالمية ومنسقة  الطيران، إلى ية في مجالمناألحداث والوقائع األمن شأن وضع تصنيف واضح وإجراء منسق لإلبالغ عن 
األمنية التي تؤثر وقائع غ عن الويزيد من احتمال اإلبال ،الطيران ية في مجالمنالوقائع األمن تشجيع عملية اإلبالغ عن عزز آمنة لإلبالغ، أن ي

 .راسخةالطيران المدني، مما يؤدي إلى تطوير ثقافة أمنية  في

ينبغي تصنيف البيانات األمنية باستخدام التصنيفات والتعاريف الداعمة بحيث يمكن التقاط البيانات وتخزينها باستخدام النموذجية، ومن الناحية 
 .المعلومات واالتصاالت جودةدة، مما يحسن اريف المشتركة لغة موحَّ وتضع التصنيفات والتع. مجديةمصطلحات 

 ،المعلوماتقاسم التحليل وتسهيل تإلى  هدف، بما ياألمنيةالوقائع إلبالغ عن تصنيف متناغم ل علىاإلرشادات  التركيز الرئيسي لهذه وينصب
منظمات وبعض هناك دوال عديدة  أنومع مالحظة  (.لي الطائراتشغ   م  ال سيما )الصناعة أوساط وأصحاب المصلحة في بين الدولة  والتبادل

المتعلقة بمجالي ) الوقائعإلبالغ عن من أجل اقد وضعت بالفعل تصنيفات قوية للسالمة واألمن يستخدمها خبراء الموضوع  الطيران المدني
فإن ولذلك،  .لنماذج بين األمن والسالمةلمناغمة اد من العمل ، فقد يلزم القيام بمزيالصناعةأوساط إلى سلطاتهم ونظرائهم في ( السالمة واألمن

التسلسالت فضال عن نماذج اإلبالغ و  ا،وتنسيقه اتعلى تنفيذ التصنيفالصناعة  أوساط مع أصحاب المصلحة فيلى االتفاق إقوة مدعوة بالدول 
 .الزمنية

األحداث والوقائع ب المصلحة على تنفيذ نظام منسق لإلبالغ عن وضع التصنيف التالي لمساعدة الدول وأصحافقد جرى وفي ضوء ما تقدم، 
 .أمن الطيرانفي مجال 

  

                                                
1 Culture/Pages/default.aspx-https://www.icao.int/Security/Security  

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/default.aspx
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 ف الوقائع األمنيةتصني

 **الفئة *التصنيف

 جهاز متفجر ارتجالي بداخل عربةاكتشاف أو استخدام  أمن المنطقة المفتوحة للجمهور

 جهاز متفجر ارتجالي يحمله شخصاكتشاف أو استخدام 

 لحهجوم مس

 (منطقة التحركات المراقبةتنطبق أيضا على )راف ق ة غير الم   /األصناف المريبة 

 (CBR) الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي الهجوم 

 الضعف مواطن/لحق بالبنية التحتية الحيويةتاألضرار التي 

 المريب السلوك 

 بلة أو التهديد الكاذباالضطرابات غير المخطط لها، بما في ذلك التهديد بوجود قن

 جهاز متفجر ارتجالي /اكتشاف أو استخدام مادة محظورة  الُركَّاب واألمتعة اليدوية

 قصور في عملية التفتيش عند نقطة الكشف األمنيال

 الذين خضعوا للكشف األمني والذين لم يخضعوا للكشف األمنيالر كَّاب  المخالطة بين

 السلوك المريب

 قصور في عملية التفتيش عند نقطة الكشف األمنيال أفراد الطاقمالموظفون و 

 جهاز متفجر ارتجالي /اكتشاف أو استخدام مادة محظورة 

 التخريب

 عنصر من الداخل يلتف على الضوابط األمنية

 التحريات الشخصية /محاولة متعمدة للتحايل على نظام التدقيق 

 المحيط الم راقب بنظام مراقبة الدخول خرق أو محاولة خرق  مراقبة الدخول

 (لغير الموظفين)الدخول دون تصريح إلى منطقة أمنية م قيَّدة أو أي منطقة م راق ب ة أخرى 

 (للموظفين)ة إلى منطقة أمنية م قيَّدة ق  راف  دون م   /الدخول دون تصريح 

 السلوك المريب من جانب أحد الموظفين

 الدخولقصور في نظام مراقبة ال

 قصور في نظام إصدار بطاقة الهوية التعريفيةال

الر كَّاب  أو فحص/تطبيق الضوابط األمنية وذلك  قصور في نظام مراقبة دخول المركبات، بما فيال
 والمركبات

لة  جهاز متفجر ارتجالي /اكتشاف أو استخدام مادة محظورة  األمتعة الُمسجَّ

لة التي تم فحصهاقصور في حماية األمتعة الم سال  جَّ

لة التي تم فحصها  وجود دليل على العبث باألمتعة الم سجَّ

لة /قصور في نظامال بما في ذلك مضاهاة األمتعة )عملية الكشف األمني على األمتعة الم سجَّ
 ( بالر كَّاب

 قصور في عملية نقل األسلحة المرسلةال
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 **الفئة *التصنيف

 إلى مرفق اإلمداد على متن الطائرة الوصول دون تصريح اإلمدادات على متن الطائرة

 قصور في حماية اإلمدادات المأمونةال

 وجود دليل على العبث باإلمدادات المأمونة على متن الطائرة

 قصور في تطبيق الضوابط األمنيةال

 جهاز متفجر ارتجالي /اكتشاف أو استخدام مادة محظورة 

 ق اإلمدادات بالمطاررفالدخول دون تصريح إلى م إمدادات المطار

 قصور في حماية اإلمدادات المأمونةال

 وجود دليل على العبث باإلمدادات المأمونة في المطار

 قصور في تطبيق الضوابط األمنيةال

 جهاز متفجر ارتجالي /اكتشاف أو استخدام مادة محظورة 

 متوقفة على األرض ى متن طائرةوجود راكب دون تصريح عل حماية الطائرة أثناء وقوفها على األرض

 متوقفة على األرض وجود موظف دون تصريح على متن طائرة

 متوقفة على األرض الفحص األمني لطائرة/قصور في التفتيشال

 ن توقف الطائرة أثناء الليلا، بما في ذلك مكمتوقفة على األرض قصور في تدابير حماية طائرةال

 أو مستودع األمتعةالر كَّاب  في مقصورة جهاز متفجر ارتجالي /ظورة اكتشاف أو استخدام مادة مح

انظر وثيقة اإليكاو )فقط  4و 3يجب النظر في اإلبالغ عن المستويين )الر كَّاب غير المنضبطين  التدابير األمنية الخاصة بالطائرة أثناء تحليقها
 ((دليل أمن الطيران

 القيادةحماية باب مقصورة  /قصور في عملية ال

 جهاز متفجر ارتجالي /اكتشاف أو استخدام مادة محظورة 

 (CBR) إشعاعي /بيولوجي  /كيميائي هجوم 

 اختطاف الطائرة أثناء الرحلة

 تهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة

 الدخول دون تصريح إلى مرفق الكشف األمني على البضائع البريد والشحن الجوي 

 الكشف األمني قصور في عمليةال

 جهاز متفجر ارتجالي /اكتشاف أو استخدام مادة محظورة 

 قصور في حماية البضائع المأمونةال

 وجود دليل على العبث بالبضائع المأمونة

 صور في عملية القبولقال

 وجود نشاط مريب

 (ATC)مراقبة الحركة الجوية  هجوم مسلح على مرفق مراقبة الحركة الجوية

 مير أو إتالف مساعدات المالحة الجويةتد

 الوصول دون تصريح
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 **الفئة *التصنيف

 الطائرة( أنظمة)الهجوم على نظام  المعلومات والتكنولوجيات الرقمية

 (ATM)إدارة الحركة الجوية ( أنظمة)الهجوم على نظام 
 المطار( أنظمة)الهجوم على نظام 

 الهجوم على األنظمة والبيانات الهامة األخرى 

/  (UAS)الطائرات غير المأهولة  أنظمة
/ نظام  (UAV)المركبة الجوية غير المأهولة 

 (RPAS)الطائرة الموجهة عن ُبعد 

 اقتحام المجال الجوي الم راق ب دون إذن 

 أثناء الطيرانطائرة، مواجهة طائرة، أو  من االقتراب الوشيك

 االصطدام بالطائرات أثناء الطيران

 المطار /ة من الطائر  مشاهدةال

 ةفي تهديد طائر  غير مأهولة جوية تسبب مركبة

 للمطاراألساسية البنية غير مأهولة في تهديد  جوية تسبب مركبة

 ابكَّ الر  غير مأهولة في تهديد  جوية تسبب مركبة

منظومات الدفاع الجوي )سلحة المواجهة األ
 (.التي يحملها أفراد، وما إلى ذلك

 بالمطاررفق م الهجوم على طائرة أو

 اإلبالغ عن مشاهدة

 الهجوم على طائرة أو منشأ بالمطار 2الليزر

 اإلبالغ عن مشاهدة

 وجود نشاط مريب

 الحساسة المتعلقة بأمن الطيران قصور في حماية المعلوماتال معلومات أمن الطيران

 إتاحتها عدم المعلومات و  فقدان موثوقية نظم

 الوصول دون تصريح دي الجويةالنوا /الطيران العام 

 جهاز متفجر ارتجالي /اكتشاف مادة محظورة 

 

لة األمتعة"أو  "مراقبة الدخول"مثل  ،ةاألمنيواقعة شير إليه التلموضوع الذي لصف و  :تصنيفال*  في يشيع و ". البريد /البضائع "أو " الم سجَّ
ل على الكيانات الرجوع إليها توقع أن يسه  التي ي  فات المختارة عر   لم  استخدام ابالفعل  دليل أمن الطيران ―لحق السابع عشر وفي وثيقة اإليكاو الم

 .التقييمعمليات إجراء من أجل لسلطات مالئمة ل وأن تكون 

ملة اعتمادا األمنية المحتتباين الوقائع حيث ت تصنيفالتختلف الفئات حسب و  .قصودةالم ةاألمنيواقعة تشير إلى وصف أكثر تحديدا لل :الفئة** 
قصور في ال"فئة " ى األرضلعأثناء وقوفها حماية الطائرات " تصنيفشمل يعلى سبيل المثال، ف. على عملية أمن الطيران التي تتعلق بها

لةاألمتعة الم  " تصنيف شملي، في حين "متوقفة على األرض ةلطائر  يمناألفحص ال/التفتيش التي  لةسجَّ حماية األمتعة الم   فيقصور ال"فئة " سجَّ
التي يمكن اعتبارها تلك أو  ،فئة منفصلةبما ال يبرر إعطائها قد تكون نادرة جدا وقائع لتلك ال" أخرى "وستكون هناك أيضا فئة ". تم فحصها

 .مناسبة األخرى  الفئاتمن فئة  يجب استخدام هذا الخيار فقط عندما ال تبدو أي ،ومع ذلك. أو نقطة ضعف جديدةجديد تهديدا 

 

 — هىانت —

                                                
أن تقدم السلطات الوطنية ستصوب ولذلك ي. ظمة إدارة السالمةالسالمة وأنشؤون برامج اإلبالغ عن في إطار التي تنطوي على استخدام الليزر يمكن اإلبالغ عنها وقائع ال 2

 .وقائعإرشادات واضحة بشأن أفضل السبل لإلبالغ عن هذه الالمختصة 


