
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثقافة األمنحملة خاصة بُحزمة تمهيدية 
الخدمات وأعضاء  وممقد   من فيهمجميع الموظفين، ب على رفع مستوى األمن وتشجيعالجميع في قطاع الطيران  مساعدةتمهيدية لتصميم حزمة م ت

 .ألمنإزاء اواعية  ، على التفكير والتصرف بطريقةنطاقا  لطيران األوسع أوساط 
 .مناألحملة ثقافة  إطالق عنومعلومات عليها  ا والحفاظهوتغيير جيدة سلوكيات أمنية بلورة كيفية  عنهناك نصائح وأفضل الممارسات و 

 ؟األمنثقافة ما هي 
 من خاللوالتي تنعكس  ؤسساتلقيم والمواقف واالفتراضات المتأصلة في التشغيل اليومي للموالمعتقدات واثقافة األمن هي مجموعة من المعايير 

 ثقافة األمنور حموتت. على جميع المستويات –مسؤولية الجميع  أن يكون األمن ينبغيو . داخل المنظمةوالعاملين ت هيئاتصرفات وسلوكيات جميع ال
 :حول ما يليالفعالة 

 ؛بنجاح األعمالنجاح لضروري بأن األمن الفعال أمر  قراراإل •

 ؛لممارسات األمنية اإليجابية بين الموظفيناتقدير  •

  ؛األمن مع أهداف العمل األساسيةمواءمة  •

 .أساسية وليس كالتزام أو نفقات مرهقةاألمن كقيمة  إبراز •
 أقسام:ثالثة وتنقسم الحزمة إلى 

 ثقافة األمن رسيخلت اإليكاوومجموعة أدوات  القابلة للتخصيصالمبادئ األساسية والموارد 
icao.int 

  ثقافة األمن حملة إدارةدليل 
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من أجل ة ؤسسأو م هيئةجميع العاملين في مجال الطيران داخل أن يستوعبها نبغي هذا القسم المجاالت الرئيسية التي ي زبر  ي  
 :بشأن ما يلياألولوية لثقافة األمن، ويحتوي على مبادئ أساسية  إيالء

 

 لدعماالحصول على  –1

 التثقيف بشأن التهديد األمني –2
 تمكين الموظفين -3

 دعمالاالحتفاظ ب –4
 أساليب التواصل –5
 لتنفيذلخطة  عدادإ –6

 تقييم التنفيذ –7

 المشبوهة وقائعوالنشطة لأل التصدي –8

 .ثقافة األمنخاص بوتصميم برنامج  ةتغيير الثقافوتسهيل يمكن استخدام هذه المبادئ لتحفيز و 

 المبادئ الرئيسية – األولالجزء 
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 ثقافة األمنحملة  إدارةدليل 
 المبادئ الرئيسية – األولالجزء 

 دعمالالحصول على  -1
 من جانب: التزام راسخالقيام بالبد من  مجاح حملتكإلن

أن يقوم نبغي يو تكلفة. ل ميزة وليس يشك  اإلدارة على جميع المستويات، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين، الذين يرون أن األمن  •
 :بما يلي نو لمدير ا

 ؛(اتعلى أعمال المطار  )التأكيد على أن الدعم لن يؤثر سلبا   ثقافة األمندعم مبادرات  •

 ؛متماسكأمني إقامة وضع اب من خالل إثبات أنه يمكن طمأنة العمالء والرك   •

 .رضا العمالء زعز  يأن متماسكة  ثقافة أمنترسيخ  ه من شأنأنبالجهات المعنية إبالغ  •

التواصل  س ــب ــلأفضل  ـستوعباإلدارات الرئيسية التي يمكن أن تساعد، مثل االتصاالت المؤسسية والتسويق و/أو الموارد البشرية، ست •
 .اصلو تلخطوط امختلف مع الموظفين وتقترح 

 

 
 

 
 
 
 
 

 التثقيف بشأن التهديد األمني  -2

 دركأن ي   من المهمو حقيقي ويمكن أن يتجلى في العديد من المخاطر المختلفة. أمٌر أن تهديد أمن الطيران العالمي  عاملينأن يدرك جميع ال ينبغي
أو يتأثرون  ا  هدف -لزمالء وبيئة المطار ككل انب اإلى ج -قد يشكلون و  ،في أي وقت وفي أي مكان حدثتواقعة ي مكن أن أي أن ن و لموظفا

 .بالهجوم
بالتالي هناك رغبة في العمل و  ونلن تك ه التوعيةبدون هذو الطيران.  ضد اتبالتهديد وجهات صنع القراراتتوعية كبار القادة التأكد من من المهم و 

المنوط  دورهو اللألولويات األخرى، ولن يتم تخصيص الموارد لدعم التنفيذ، ولن تعرف اإلدارة ما األسبقية ، حيث ستكون طويالالحملة لن تـ ـعّمـر 
 .نشطةاأل هدعم هذبها ل
جراءات التشغيل القياسيةالتنظيمية بما في ذلك اللوائح ) لمواجهتهاقطاع الطيران نطوي عليه التهديدات وما يبشأن يف الموظفين ـقـثـتأما  ( (SOPs) وا 

عندما ال يكونون على دراية  ثقافة األمنالمطلوبة لسلوكيات الن و الموظفومن غير المرجح أن يتبنى المخاوف.  بديدتساعد على فمن شأنه أن ي
 .اتخاذ التدابير األمنيةوراء سبب الن ستوعبو بالمخاطر التي تواجهها المطارات وشركات الطيران وال ي

وقائع الغيرها من الجريمة و  الحّد من؛ في عامل الردع فعالة ثقافة أمنإرساء قة من ــالمحقّ فوائد غير المباشرة التـتـمثل إحدى باإلضافة إلى ذلك، 
 .الحفاظ على موقف قوي لمكافحة اإلرهاب وهودعم الهدف األساسي مع  التخريبية

 
 
 
 

 

 تمكين الموظفين  -3

ذا لم يتو ألمن. في ا دعمما يقدمونه من لمخاطر وقد يعتقدون أنه ليس لديهم إزاء امكن أن يشعر الموظفون بالرضا ي ن مالموظفون ما يلزم  لق  ا 
 تكونأن  ينبغيكما وا ما هي السلوكيات المتوقعة منهم، ولن يكون لديهم الثقة لعرض هذه السلوكيات. دركتدريب ومعلومات ومشورة ودعم، فلن ي  
 .ها على مستوى رفيعاستيعاببل القيادة و السلوكيات متأصلة في الموظفين من ق  

  

بعها ـتـغب في أن يوضحها وتر ـالتي ت  و سلوكيات ما يتصل بذلك من و  اإلدارة العليابل بسبب االتجاه االستراتيجي المتفق عليه من ق   ثقافة األمنطور تت
وائد وينطوي على فاستمرارية األعمال حقق يف، ةالمشبوهنشطة ألايتجاوز نطاق تحديد معالجة ، أي ما اتفي إدارة المطار  ثقافة األمنسيخ أما تر . ونالموظف
 .نطاقا   أوسع

تدابير ن العفاء م، عدم اإلمثال  ثقافة أمن فعالة؛  إرساءي حتذى بها في  دوة  ـــوأن تكون ق  من الخطوط األمامية  ا  ــانطالقأن تقود اإلدارة العليا  ينبغيو 
 .ذاتهالشيء لقيام بعلى االموظفين  تحفيزل أسلوبأفضل  اسلوكياتهوت عتبر حلول بديلة.  إيجادعلى شجيع تالاألمنية أو 

الطيران حيث تستهدف وهجمات  وقائعأو اليومي  واقعمن الد إلى أمثلة استناالي رجى لموظفين. ه لذا التهديد من حيث استهدافه ية وقوعصف كيفو ي رجى 
 في مجال أمن الطيران"العالمية سياق المخاطر اإليكاو بشأن بيان " تيحالسيناريوهات االفتراضية )يمقارنة  بلدى الموظفين أفضل ينبغي أن يكون لها صدى 

تؤثر على سالمة الموظفين وأمن معة الس  مالية وعلى مستوى و  يةعواقب تشغيلأن ت خّلف لتهديدات لة كيف يمكن ملموسستؤكد هذه األمثلة الو أمثلة مفيدة(. 
 .اليقظة وخي مزيد منومراعاة سلوكهم وسلوك الزمالء وت ةالمشبوهنشطة الموظفين على تحديد األأن يساعد ذلك من شأن و . ائفالوظ
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لى  أسلوبر في أفضل يكفالتي رجى  ة الجهات المعنيإليصال وتحديث الرسائل األمنية إلى جميع موظفي المطار وليس فقط أولئك الذين يعملون في مجال األمن وا 

 :قنوات، مثلمختلف الفي ذلك الجمهور( باستخدام  ن)بم نطاقا  األوسع 
 ؛(اإلنترانتبكة الداخلية )الشالبريد اإللكتروني والتطبيقات و  - ةلكترونياإلالوسائل  •

 ت مكتبية؛األدواخبارية أو النشرات اإلملصقات أو ال -طباعة  •

 ؛أمنية تفاعليةتمارين وفعاليات  •

 المطار والتدريب؛دخول اجتماعات وجها لوجه مثل جلسات إحاطة الموظفين وجمع تصاريح  •

 ؛جوائزوخطط اللألداء تقييم المنتظمة عمليات الاألدوار أو توصيفات الوظائف و  حديدملفات ت •

 ؛ممن حملتك إذا كانت الرسائل العامة جزءا   ،اإلعالنات، بما في ذلك اإلعالنات العامة •

 المشبوهة وقائععن ال بشكل م ـتـكـتّـم( باإلبالغ الناس أو خدمة الرسائل التي تسمح للموظفين )وعامة (SMS) "الرسائل القصيرةرسائل "خدمة  •
 .الساعة ودون الكشف عن هويتهم على مدار

 ؤدي إلىتأن الرسائل الواضحة التي تشجع على المسؤولية الشخصية  ومن شأن بالغ األهمية. المحتوى والنبرة أمرا   تبر، يعةالمراسلة المستخدمسيلة و  تكان أيا  
 .والحفاظ عليهاة متماسك ثقافة أمن رساءا  إلالموارد التي يمكن تخصيصها واستخدامها دعمالثاني من هذه الوثيقة على  ءطالع في الجز يمكن االو . أفضل سلوكيات

  دعمالباالحتفاظ  -4
 سلوبيمكن لألو مخاوف األمنية. التعلق بفيما ي" خبير"الشخص الهو بأنه غ ـبلّ حيث ي ـالرسائل األمنية وتعزيز  عدادرئيسي في إدور ب ير األمنمديضطلع 
 تقرير أحد الموظفين وماتقديره لمدى  معلومات عنيقتب س مدير األمن ، قنوات االتصال الداخليةمن خالل ، مثال  ف أيضا . ساعدي  أن  المتّبع الشخصي

 .في هذا الشأن إجراء ه مناتخذ
تخصصين في مجال هنيين الملثقافة األمن للجيل القادم من الم ةاإليجابي ات، العمل كسفراء للتغيير مبتدؤونن الو الموظفن فيهم يمكن للموظفين، بمو 

 .الطويل عندما تصبح السلوكيات المرغوبة هي القاعدةالثقافة على المدى في ات حدث تغيير وتبل اإلدارة العليا. عندما يتم تعيينهم من ق  السيما الطيران، 
 
 
 

 :هيإيجابية والوعي األمني  ثقافة أمنلترويج لت لتحقيق تأثير جيد لؤسسااألدوات العملية التي استخدمتها بعض المفيما يلي 
 ؛متخصصينالمتحدثين البل محاضرات وقت الغداء من ق   •
 ؛الموجزة االختبارات/وجلسات اإلحاطة فرقةاجتماعات األ •
 شاشات الكمبيوتر )تتغير كل شهر(؛حافظات األمن و  عنمقاالت عبر اإلنترنت ال •
 ؛في المطاراتالفعاليات واأليام الخاصة بشأن األمن  •
 االجتماعيوسائل التواصل ليمكن و األجهزة المحمولة.  عبرالناس اليوم ترابط سيما بالنظر إلى كيفية  ملفات بودكاست قابلة للتنزيل، ال •

 ؛األمنبلتوعية ل نشر رسائل أو مقاطع فيديوإمكانية تيح تغرام وغيرها( أن ستانوتويتر وا  فيسبوك ال)
 ؛في شكل فاخر الصادرة المجالت والكتيبات •
نتائج تقارير األنشطة المشبوهة وبشأن العناصر التي ربما شاهدها الموظفون في وسائل اإلعالم  عنكبار موظفي األمن مة من مقد  مدونات  •

 اليقظة(؛على توخي تشجيع اللمطار )توفير الطمأنينة و عالقة ذلك باوما 
 ؛محددة أدوارلالضطالع بمن عن األتمارين الو  يةتدريبالدورات الاألمن و عن سنوي لتجديد المعلومات التدريب ال •
 .نتعاقديوالمفي عقود الموظفين عمليات رصدها المدرجة مؤشرات األداء الرئيسية و  •

 
 

 :ما يلي دور حيوي من خاللبجميع الموظفين  ضطلعنبغي أن يلحفاظ على سالمة المطار والمناطق المحيطة به، يلالتأكيد على أنه 
جراءات-  ، بيان الرؤية/المهمة؛مثال  ، ثقافة األمند أن تحدّ  ينبغيالتي  الشركة االلتزام بسياسات وا 

 األمنية مثل نقاط الضعف؛مسائل إثارة ال-

 وزمالئهم والمطار؛المتمثل في حماية الجمهور نطاقا  للهدف األوسع  تهاممالءتوخي اليقظة وفهم كيفية -

 ؛ةمشبوهال األنشطةعن فورا  اإلبالغ -

 لديها. االستباقية والتفاعليةاألمن الشخصي ممارسات نفيذ ـت-

جراءات األفكار و وجمع  لموظفينلمناقشة  إجراء " أوة" و"السيئدة"الجيّ  ةاألمني ياتبدو عليه السلوكتبعض األمثلة الواقعية العملية لما  سردى بيوص  و  ا 
 باألشخاص. صلة اتذ اتمعرفة وجعل التهديدلامستوى لتحسين  ةاالستجاب

قرارها بحيث تصبح  وجيهر في جميع المناسبات المختلفة التي يمكن فيها تيكفالت هيدي على سبيل المثال، التدريب التم؛ أمرا  اعتياديا  الرسائل األمنية وا 
 .الموظفيناستعراض أداء المطار واجتماعات الموظفين واجتماعات دخول  تصاريحجمع ية و نمهتمارين الالو 

ذا لم يكن لديكو للموظفين.  ثقافة األمنملة الترويج لحالجهة التي يمكن أن تساعد على  معرفةي رجى   داراتص، فيمكن إلخصّ تفريق اتصاالت مؤسسي )داخلي( م ما 
دارة االتصاالت الداخلية.   أيضا  العمل و شغيلها. ينبغي تالحملة ولماذا  غراضأهداف وأيرجى إطالعهم على التسويق و/أو الموارد البشرية في كثير من األحيان تصميم وا 

 .إيجابية ثقافة أمنعلى إرساء لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم المساعدة لديكم  غيرها من الجهات المعنيةمع الجهة التنظيمية والهيئات التمثيلية و على التواصل 
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للحفاظ  جوائزر في نهج الالتفكيي رجى هذا السلوك. م ضي في وتشجيعهم على ال ا  دجي ن سلوكا  ظهرو ــن المهم أن يتم االعتراف بالموظفين الذين ي  م
فإن اتباع  ،ومع ذلك .إلزاميا  في بعض األحيان يكون ، و يعقابفي اتخاذ إجراء  يةاألمن اتنتهاكاالالتقليدي على  الردّ ويتمثل جيدة.  ثقافة أمنعلى 
قسائم عشوائي لالتوزيع ال هوعن ذلك  مثال بسيطو في السلوك.  ةإيجابي اتتغيير لى ؤدي إيمكن أن يظ عليه اوالحف دعمبناء الل جوائزنهج ال

 .جيدي المناألالسلوك مع مراعاة في المطار ي مكن استبدالها خفيفة ات الوجبال/قهوةال
 
 
 
 
 

 االتصال  أساليب  -5

بعها موظفو ـالسلوكيات التي يتوقع أن يتّ وكذلك  اتالمطار بإلى نقاط الضعف والمخاطر الحالية  استنادا   ايتعين تعزيزهي ذال د الرسائل الرئيسيةيدحت
 ة.المشبوه ياتواإلبالغ عن السلوكالدخول موظفين وارتداء تصاريح يقظة من جانب الالتوخي أهمية  عنيمكن أن يشمل ذلك رسائل و األمن. 
المطار؟ هل يحتاج دخول شارة هناك ما يدعو للترقية عندما يتلقى الموظف لموظفين: هل إلى االجداول الزمنية إليصال هذه الرسائل  مراعاةي رجى 

 إلى التعزيز مع مرور الوقت؟بعض اآلخر ال
يصال الرسالة فاالحوي رجى وترسيخ الفهم.  مرها لتعزيز أولوياتكاكر ـت  و  مكتعلى الرسائل التي تدعم اتصاال التركيزي رجى  ظ على تحديث الرسائل وا 
 ات.التهديدالناجم عن جهاد اإلتجنب مختلفة ل أساليبنفسها ب

 .م"صوت" حملتك تكون بمثابةسالبّت في الجهة التي  ينبغيو من القصة.  ا  جزءإال امتالك الرسالة الصحيحة والوسيلة المناسبة لنشرها ال ي ـعتبر 
 موظفين؟في صفوف ال صدى حقيقيحظى بعل الرسالة تا هي الجهة التي ستجمصداقية؟ مأكبر ما هي الجهة التي لديها  

 
 
 

 

أفضل اعتبار أن  من، فيمكنكـّكميـتهمجموعة كبيرة من الموظفين الم   م، إذا كان لديكمثال  ف. تأييد من أشخاص مختلفينالموظفين إلى مختلف حتاج ي دق
الرسالة بشكل أفضل  إيصالة بالمطار، قد يتم وجيهيت تدريبية اتدد الذين يحضرون دور بالنسبة للموظفين الج  و . ذي مصداقيةتأييد يأتي من خبير خارجي 

 .الخاصة شروطهموفقا  لللغاية، ويتحدثون إلى الموظفين  فعالينسفراء من الموظفين بمثابة ن و سالمتحمّ ن متطوعو اليمكن أن يكون كما بل رئيس األمن. من ق  

 لتنفيذ لخطة  عدادإ  -6
خطة  من شأن وضعو متسقة وعملية وذات مغزى.  تأن التدخاللتأكد من ومنسقة لالمعالم طلب تغيير السلوك األمني قيادة واستراتيجية واضحة يت

نجازات متوخاة و واضحة المعالم تنفيذ ذات جداول زمنية   .ثقافة األمنحملة إدارة  أن يساعد علىومسؤوليات ا 
 :ما يلي أن تتضمن هذه الخطة ينبغيو 

 يتحمل المسؤولية النهائية عن تنفيذ الحملة؛قائد بارز أو /مسؤول عن المشروع وكبير  مديرن في ذلك حملة، بمص للمخصّ إنشاء فريق  •

 قياس األثر؛ وسائلجدول زمني للتنفيذ و تحديد توضيح أهداف الحملة ورؤيتها، بما في ذلك  •

 نهوجكيفية إدارة األمن كجزء ال يتجزأ من األعمال وتطبيق أفضل الممارسات في ال عن ص في تغيير الثقافة لديه آراءمتخصّ االستعانة ب •
 ي؛لكترونتغيير نماذج الشراء ودور مجلس اإلدارة والتوظيف متعدد التخصصات واألمن اإل، مثال  والمبادئ

 من؛مجال األ فيرعى الحملة، مثل شريك أو وكالة الجهة التي قد ت تحديد الميزانية والموارد وكذلك تقييم •

دراجو نطاقا  رسائل أمنية أوسع  إدراج •  فريق الحملة؛ في إطارمدير أمن المطار  ا 

المطارات وشركات النقل الجوي والمتعاقدون من األطراف بفي ذلك الموظفون الحاليون ن ، بمةالرئيسي المعنية اتالجهالتواصل واالتصال مع  •
 الرسائل ونشرها؛ بشأناالتفاق كي يتسنى ، لزم األمر ذلككلما الثالثة ووكاالت إنفاذ القانون وغيرها، 

 ز؛تأثير الحملة وكيفية إبالغ مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي بالتقدم المحر  مدى قياس  •

 ؛األمن بشأن أو التدريبالدورات التوجيهية زم طويلة األمد مثل ـالحملة في ح  هذه  إدراج متحديد ما إذا كان يمكنك •

 الجداول الزمنية و/أو المعالم لتحديث الحملة.تحديد  •

  

جهة ، مثل الشرطة المحلية أو الما يلزم األمروجود شخصيات رئيسية من داخل المطار )وكذلك من الخارج عنديتوقف نجاح العملية على 
 .تقاريرليقظة وتقديمهم لنه من المهم توّخيهم الالموظفين بأبالغ ( إلةاألمني التنظيمية

لحفاظ على من أجل ا اغير المرغوب فيه اتاإلجراءاتخاذ وتثبيط  ارغوب فيهالم اتإلجراءتخاذ ااعلى تشجيع لللموظفين لالتعليقات البّد من تقديم 
ذا تلقى الموظفون و اإليجابية.  ثقافة األمن هذا سلوك جديد، أو إذا ربطوا عند محاولة القيام بة لم يتلقوا أي تعليقات إيجابيإيجابية قليلة أو  تعليقاتا 
ة عن اإلجراءات دوريتحفيز الموظفين من خالل التقارير ال يمكن أيضا  و السلوك مرة أخرى. يقوموا بأن من غير المرجح سلبي، فرد فعل السلوك ب
 .نتيجة إلبالغهم عن السلوكيات المشبوهةكالمتخذة 
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  تقييم التنفيذ  -7

 توجيه جدوى منال و في غاية األهمية، وذلك لتحديد األجزاء التي تعمل وتلك التي ال تعمل.  أمرا   ثقافة األمنحملة استعراض وتعديل القدرة على  تبرعت  
 .رسالة يتجاهلها الناس

دراسة أو  موجز ن التحدث إلى الموظفين و/أو إجراء استبيانومن شأ. اتشغيلهنجاح فيه المواد وتقييم مدى  وندرجالذي ت  ر في المكان يكفالتي رجى 
 .يقظةتوخي مزيد من الإيجابية و  ثقافة أمنالمواد وما إذا كانت قد غيرت سلوك الموظفين وأدت إلى  وضوحبمدى  جيدا   إحساسا   ميعطيكأن  استقصائية

 .بها دراية أكثر الموظفون يصبح حيث الخلفية في التالشي في تبدأ ال بحيث تدويرها قبل قصيرة زمنية لفترات الملصقات وضع ينبغي ما وعادة  

 ةمحفظالبطاقات للموظفين ي صدرون ضباط األمن  جعل، مثال   -التفكير في أنشطة أخرى لتعزيز الرسالة  معلى الحملة، يمكنك بعد مرور أسبوع تقريبا  و 
مكانية مثل األفالم التدريبية مع إ ،المواد التفاعليةكما ت عتبر . هأو خروجهم منإلى الموقع عند دخولهم  نق ت علق عليهاــحيط بالع  قصيرة ت   شرائط و/أو

 .الكمبيوترباستخدام أجهزة وكذلك حزم التعلم  أدوات مفيدة ،عليهوالتعليق ذلك لموظفين مناقشة ا

 

 

 

 

 المشبوهة وقائعوال نشطةلل ي التصد    -8

نصية الرسائل النصية/الرسائل الأما كيفية اإلبالغ عن األنشطة المشبوهة؛  ما يخصاألشخاص مجموعة متنوعة من الخيارات فيمنح ن المفيد م
دون اإلفصاح إلبالغ أن يشكل ايمكن و مشبوه.  طانشفرص اإلبالغ عن أي فتعّزز إلى شخص شخصيا  ث أو التحدّ  يةهاتفالمكالمات القصيرة أو ال

دون  وقائعيمكن معالجة المن ثم، و . مفيدا   عنصرا  السلوكيات السيئة  وقائعأو "اإلبالغ عن المخالفات" حيث يمكن لألشخاص اإلبالغ عن  عن الهوية
 .خوف من العواقبال

سيتشجع الموظفون و أي نتائج ناجحة.  نشر واأن تحاول ينبغي، ذلك وحيثما أمكن ا  هاما ،األمنية التي تم اإلبالغ عنها أمر  وقائعلتصّدي لالكيفية وت عتبر 
 .أمنية جيدةك ّلـــلــت بنتائج قد أن أفعالهم عندما يعرفون 

 لديهم نظم لإلبالغ عن التهديدات وتقييمها. أن تتوفر و  ا  صحيح تدريبا   اتالتهديدعن أن يتم تدريب أولئك الذين يتلقون معلومات  من المهم أيضا  و 
 .زيادة اليقظة والوعي األمنيعلى يساعد هو ما من شأنه أن و 

 

 

 

 
 
 

 :ثقافة األمنتكم بشأن لحملالهامة د العناصر المرئية يدحتاستخدام ما يلي ل
 لتحسين؛باتوصيات تقديم مع  -ها الموظفون تلقاكيف  -تقرير عن نتائج الحملة حتى اآلن -
 رئيس األمن؛بانتظام من ق بل  األمن اتمدونعن قديم أحدث المعلومات ت-
 .ر في هذا الشأنيتقديم التقار بالحاجة إلى توخي اليقظة و لتذكير الموظفين بالموضوع  مقاالت إخبارية عامة ذات صلة-

تمارين الدروس إجراء مراعاة ي رجى . وقائعلي لتصدّ من الال يتجزأ جزء هي  ثقافة األمن، و ثقافة األمنمن ال يتجزأ الوعي جزء  - وقائعلل يالتصدّ 
 .ثقافة األمنوتحسين حملة  االستجابةمعالجتها لزيادة فعالية نبغي الضعف التي ينقاط القوة و مواطن لتحديد  يةمنألاقائع الو المستفادة بعد 
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ة بيئة أو مؤسس واكبةمتعديلها لوالتي يمكن  ثقافة األمنعن حملة عملية  طالقإل ومعلوماتنماذج هذا القسم  تضمني
 :المحلية مطاراتكم

 اليقظة توخياألمنية و  وقائعواإلبالغ عن ال الدخول، بما في ذلك ارتداء شارات ثقافة األمنأهمية على لصقات تؤكد م   -1
 األمنية وقائع: اإلبالغ عن الاتالمطار دخول  تصاريحملي لحابالنسبة محفظة البطاقات  -2
 رف الخاصة بثقافة األمناقوائم مراجعة المعأمثلة عن  -3
 (الدخول للدخول إلى المناطق المحظورة )حاملي تصاريحاألمن بالوعي  متحاناأمثلة عن  -4
 ثقافة األمنترسيخ ألمن و باللتوعية ورسائل وعروض  هاتفيديو  -5
 األمن العامعن  عالناتإلمخطوطات ل -6
 ثقافة األمنتنفيذ  عنمؤشرات األداء الرئيسية  -7
 األمنلثقافة طالع على الوضع القائم أسئلة لال -8

 الموارد القابلة للتخصيص – الثانيالجزء 
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ثقافة األمنحملة إدارة دليل 
الموارد القابلة للتخصيص - الثانيالجزء 

:يشمل المواد التاليةو . األمنبشأن ثقافة  بلورةمن األدوات العملية التي يمكن استخدامها ل هذا القسم عددا  م قدّ ي

:، بما في ذلك ما يلي(17-9)الصفحات  ثقافة األمنأهمية على ملصقات تؤكد  -1
 .المطاردخول هوية/تصاريح ال الرتداء بطاقةاإلجراءات المناسبة •
 .األمنية وقائعلإلبالغ عن الالالزمة معلومات ال•
 .توخي اليقظة واتخاذ اإلجراءاتتعزيز •
.ةالمشبوه ةنشطواأل متعة غير المصاحبةعن األاإلبالغ  تحديد إجراءات•

وقائعال كيفية اإلبالغ عن عنالمطار مع معلومات دخول  تصاريح بالنسبة لحامليمحفظة البطاقات  -2
(20-18األمنية )صفحة 

 (21رف الخاصة بثقافة األمن )الصفحة امراجعة المعن قوائم أمثلة ع -3

(23-22 صفحة( )الدخول تصاريح حاملي) المحظورة المناطق إلى للدخول باألمن أمثلة عن امتحان الوعي -4

 (27-24ثقافة األمن )صفحة ترسيخ ألمن و باللتوعية ورسائل وعروض  هاتفيديو  -5

 (28العام )الصفحة األمن عن إلعالنات لوطات مخط -6

 (29)الصفحة  ثقافة األمنمؤشرات األداء الرئيسية بشأن تنفيذ  -7

 (30)الصفحة  ثقافة األمنالوضع القائم لالطالع على أسئلة ل-8

*

*

*

PLambropoulos
Text Box
*Available in the English version only
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  منعينة قوائم مرجعية للمعلومات الخاصة بثقافة األ
 )تصريح المطار(:  لتحديد الهوية المؤقتة ختيار أفضل إجابة: يجب على حاملي بطاقة المطارإ-1

 إعادة بطاقة الهوية عندما لم يعد لها لزوم  (أ
 على متطلبات األمن ومسؤولياتهماالطالع  (ب
 نظر مرافقيهم من جهاز األمن في جميع األوقات عندما يتواجدون في منطقة التحركات المراقبةخط البقاء ضمن  (ج
 جميع ما سبق (د

مكان  وكالة الكشف في تنفذه منيأفضل إجابة: ما الذي ينبغي أن يفعله الموظف عندما يطلب منه أن يخضع للكشف األ اختيار-2
 التفتيش المخصص لغير المسافرين؟ 

 المنطقة األمنية المقيدة إلى للدخول والمضي قدما  دب أبرفض الكشف  (أ
 االمتثال إلجراءات الكشف (ب
 ومحاولة الدخول مرة أخرى في وقت الحق  التراجع (ج
 بالدخول تأذن  تصاريح في حال توافرأن الكشف غير مطلوب  إلىاإلشارة  (د

 عندئذمن المسؤول  المطار.بدون أن يظهر بطاقة  أحد الموظفين تواجد عامل في المنطقة األمنية المقيدة حظيالإختيار أفضل إجابة: -3
 المطار؟ بطاقة ذلك الشخص إظهار  إلىالطلب عن أو  باألمر عن اإلبالغ

 ضباط أمن المطار  (أ
 موظف المطار (ب
 شرطة المطار  (ج
 كل ما سبق (د

 اختيار أفضل إجابة: أي وصف هو االكثر انطباقًا على المنطقة األمنية المقيدة؟  -4
 بأكملهالمطار  (أ

  جمهور العامللستقبال المفتوحة االمناطق  (ب
 ومناطق السوق الحرة الطائرات إلى صاالت صعود الركاب  (ج
المناطق التي تقع بعد نقاط التفتيش األمني في محطة الركاب وخارجها على المدرج وميدان الطيران. وال يجوز إال لألشخاص  (د

 .هممهام متصلة بعملبع ضطاللالالمطار من مناسبة  يكون في حوزتهم تصاريح شريطة أندخول هذه المنطقة بالمأذون لهم 
 : ما يلي إلىالمطار قد يؤدي  فياألمن األمن أو عدم االلتزام بقواعد ولوائح تطبيق اجراءات ختصار في االتحديد كل ما ينطبق:  -5

 تكلفة الوزيادة  تعطيل العمليات (أ
 مصادرة االمتيازات األمنية والمالحقة الجنائية  (ب
 م الثقة العامةاعدان (ج
  سلبيبشكل وسائل اإلعالم  تسليط أضواء (د
 مما سبق ال شيء (ه

المناطق د يحدبحيث يتم تاأللوان و/أو نظام ترقيم خاص بكل مطار ب ترميزنظام  إلىأو خطأ: يمكن لتصاريح الدخول أن تستند  صح -6
 إليها والعمل فيها؟ ية المسموح للموظفين بالدخولناألم
 صح (أ

 أخط  (ب
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المدخل األمني ويمسح بطاقة المطار ولكن يبقى الباب مغلًقا والجهاز القارئ للبطاقة يومض  إلىحدد أفضل إجابة: يصل الموظف  -7
 باللون األحمر. ينبغي القيام بما يلي: 

 االتصال بأمن المطار أو المسؤولين باذون الدخول )مكتب البطاقات( للحصول على المساعدة (أ
 االتصال بقسم الشرطة المحلي لمنحه إذن الدخول  (ب
 باب قصرا  ألن المشكلة ميكانيكيةفتح ال (ج
  لديه بطاقة االذن بالدخول عبر هذا المدخل والولوج خلفه خر آانتظار وصول موظف  (د
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 عينات االختبارات السريعة التي يمكن أن يخضع لها جميع عمال المطار قبل استالمهم تصاريح المطار
المطار(.  تصريح) لتحديد الهوية جميع حاملي التصاريح قبل استالمهم بطاقة المطار يخضع لهايمكن اعداد دورات الكترونية للتوعية األمنية 

 إلىالقيام به بالنسبة  يجب أو ال يجبوبدال  من ذلك، يمكن اعداد االختبارات التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، اسئلة مقتصرة لما 
 المثال: على سبيلو األمنية.  ائعالمطار والبروتوكوالت األساسية عند مواجهة الوق تصاريح

 
  المقيدة:مناطق التحركات المراقبة أو المناطق األمنية  إلىالوصول 

  اقبة أو المناطق األمنية المقيدة؟مناطق التحركات المر  إلىللوصول المطار لتحديد الهوية  متى يمنح لك االذن باستخدام بطاقة-1
 شرعي للدخول مهنيعندما تكون في الخدمة وفقط إذا كان لديك سبب  (أ

 للقاء العائلة واألصدقاء   (ب
 للقاء المشاهير  (ج

هل ُيسمح لك بأن تطلب من أحد الركاب مساعدتك في شراء الخمور والسجائر في منطقة التحركات المراقبة أو المنطقة األمنية  -2
 المقّيدة، إذا لم تكن مسافرًا؟ 

 نعم (أ
 ال (ب

 هل يمكنك استعارة بطاقة صديقك؟  ،لتحديد الهويةإذا نسيت بطاقة المطار  -3
 نعم  (أ

 ال (ب
 لتحديد الهوية منطقة التحركات المراقبة أو المنطقة األمنية المقّيدة، من اإللزامي إظهار بشكل دائم بطاقة المطار إلىبمجرد دخولك  -4

 الخاصة بك دائًما؟ 
 نعم  (أ

 ال (ب
 إذا رأيت شخًصا يتصرف بشكل مريب في منطقة التحركات المراقبة أو المنطقة األمنية المقّيدة، فماذا يجب أن تفعل؟  -5

 تجاهله (أ
 نطبقةالمإبالغ السلطات المعنية باستخدام إجراءات اإلبالغ  (ب
 تواجهه بنفسك  (ج

 إذا كنت تعرف أن صديقك ال يعمل اليوم ولكنك رأيته يتسوق ويأكل في منطقة العبور. ماذا يجب أن تفعل؟  -6
 إبالغ السلطات  (أ

 مواجهته بنفسك  (ب
 التصرف وكأن شيئا  لم يحصل (ج

 ذ؟ إذا وجدت أن عطاًل طرا على جهاز لقراءة البطاقات، أو قفل، أو باب أو بوابة، ما اإلجراء الذي يجب أن تتخ-7
 إبالغ السلطات المعنية  (أ

 تجاهل المشكلة (ب
 محاولة إصالح المشكلة بنفسك  (ج
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منطقة التحركات المراقبة أو المنطقة األمنية المقّيدة،  إلىالمطار عند الخروج أو الدخول  تصريحشاكل عند استخدام م واجهتإذا  -8
 ماذا يجب أن تفعل؟ 

 دام بطاقة المطار الخاصة بهطلب من صديقك استخت (أ
 بالمشاكل مكتب(البطاقتك )سلطة إصدار  لغتب (ب

 األمتعة غير المصاحبة 
 إذا رأيت حقيبة غير مصاحبة، ماذا يجب أن تفعل؟  -9

 جاهل األمرتت (أ
ذا لم تال تلمس وال  (ب وفقا  لإلجراءات المنطبقة لرفع  معنيةال فورا السلطة تنجح، بّلغفتح الحقيبة وتحاول أن تجد حاملها من حولك. وا 

 التقارير 
 الممتلكات المفقودة إلى تنقلهالمس الحقيبة و ت (ج

 
 / تصريح المطار  هويةال لتحديد استخدام بطاقة المطار

 المطار. ماذا يجب أن تفعل؟ في الهوية  لتحديد تكبطاقتدرك أنك فقدت  عندما-10
 تتجاهل األمر وال تفعل شيئا   (أ

 تستعير بطاقة شخص آخر   (ب
 التصاريح المفقودة لىع ةنطبقتتبع متطلبات اإلبالغ الم  (ج

 ؟ المطار لتحديد الهويةمتى يجب عليك أن تفكر في استبدال بطاقة  -11
 المواقع إلىعند تغيير الوظيفة وتبديل شروط الدخول  (أ

 مظهركمطابقة لبطاقة الصورتك على لم تعد عندما  (ب
 الجوابان السابقان صحيحان (ج

 إعادة بطاقة هوية المطار؟متى يجب عليك  -12
 عند انتهاء مدة صالحيتها أو عندما يتم إلغاؤها (أ

 أمني  يمسؤول حدأبناء على طلب  (ب
 كل األجوبة أعاله صحيحة  (ج

 ؟ المطار لتحديد الهوية بطاقة إلىماذا يجب أن تفعل إذا لم تعد بحاجة -13
 ر البطاقة بشكل آمن يتدم (أ

 لبطاقة إللغائهااار صدجهة إ إلىبحيث يمكن إرجاعها بأمان  عملكرب  إلىالبطاقة  ةدإعا (ب
 بطاقتك لشخص آخر يمكنه استخدامها اءعطإ (ج

 
 مناطق المرور في المطار بواسطة البطاقة

 كيف يمكنك معرفة المناطق التي يحق لك الدخول إليها؟  -14
 تحاول استخدام بطاقة الهوية الخاصة بك عند نقطة الدخول (أ

 واأللوان الظاهرة على بطاقة الهويةتراجع األرقام  (ب
  تسأل زميل (ج
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 نصوص إعالنات األمن العامة
 

 يمكن لإلعالنات األمن العامة أن تذكي اليقظة وتزيد الوعي بقضايا األمني. 
 

فترات منتظمة  على "الكل لتؤّمن على ،مسؤول األمن، بّلغ إذا رأيت شيئا مريبا . ال تصمت: يمكن إذاعة رسالة صوتية تقول: "1المثال رقم 
لتوّمن ، ناألم مسؤولغ لّ إذا رأيت شيئا مريبا ، ب للمسافرين المغادرين والوافدين في المطارات. ويمكن استكمال ذلك بملصقات تروج للرسالة: "

 ". ى الكلعل
 

إذا رأيت شيئا مريبا ، ال . " xxxxعلى الرقم التالي إبالغ موظفي المطار  يرجى، مشبوهالنص. "إذا كنت ترى أي شيء غير عادي أو 
 .  قله لمسؤول األمن، لتؤّمن على الكل" ،تصمت

 
إذكاء اليقظة  " للمساعدة فيإبالغ موظفي المطار الرجاءاألمن هو أولوية الجميع. إذا رأيت شيئا مشبوها، : رسالة صوتية تقول "2 رقم مثال

 .وزيادة الوعي بقضايا األمن
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 مؤشرات األداء الرئيسية
يمكن إدراج مؤشرات األداء الرئيسية في عقود الموظفين والمقاولين الذين يشاركون في تقديم خدمات المطار لتعزيز ثقافة األمن والوعي 

 باألمن:
 

الوعي باألمن و/أو التدريب ذي الصلة على  بالتدرييطلب من مقدم الخدمة ان يقوم، على أساس منتظم، بتوفير  -التدريب  -1
جراءات األمن المنطبقة عليهم؛  جراء االختبارات لموظفيه والمتعاقدين لديه من أجل ضمان فهمهم لمعايير وا   وا 

ل ( قراءة وفهم والموافقة على االمتثا1مكتوبة للتأكد من أنهم قد قاموا بما يلي: )يقة ثو يوقع موظفو مقدم الخدمة على  -التوقيع   -2
جراءات األمن   ؛ التدريب األمني في هذا المجال والنجاح في االختبار ذات الصلة في دورة المشاركة (2؛ و)لمعايير وا 

الخدمات لضمان امتثاله لشروط االتفاق، فضال   الخدمة أن يراقب ويدير بنشاط عملية توفيريجب على مقدم  -المراقبة واإلشراف   -3
جراءات  عن  ؛األمنااللتزام بمعايير وا 

نشطة التي األتشكل أساس جميع حيث فلسفة اعتبار األمن أوال  سيقوم مقدم الخدمة بتطوير والحفاظ على ثقافة تنظيمية  -الثقافة  -4
 بها الموظفون في مكان العمل؛ يضطلع

المعايير األمنية للحفاظ على كفاءة وفعالية االتصاالت، وضمان استيفاء من لألموظفين إداريين و يتم تعيين مدير  -التنظيم  -5
 شؤون األمن؛ لمعالجة  العمل، نوباتو إشراف متخصصون لكل نوبة من المطلوبة. وبالمثل، يعين موظف

بشكل واضح، وُيجرى  تحديد عمليات االمن المطبقة أثناء العملإجراءات تشغيل موحدة من أجل  تعد -إجراءات التشغيل الموحدة   -6
 السنة؛ مرة واحدة في  على األقل لهاامل استعراض ش

 ؛  منطبقةمقدم الخدمة خطط طوارئ دى يكون ل -الطوارئ  معالجة حاالت -7
، األمنية مرة كل ثالثة أشهر على األقل الشركة المعنية لمراجعة الوقائع مقدم الخدمة اجتماعات منتظمة مع ينظم –االتصاالت  -8

 .تلك الوقائع إلبالغ عنتحديد كيفية اضع إجراءات لوي
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 تقييم حالة ثقافة األمن
 مجموعة من األسئلة –تقييم ثقافة األمن 

 
 من أجل تقييم ما إذا كانت لدى منظمتكم ثقافة أمن فعالة، يمكن طرح األسئلة التالية: 

 مثل قيمة أساسية للمطار؟ هل يهل األمن أولوية لدى منظمتكم و  -1
جراءات معمول بها و سياسات من هل  -2  د ثقافة األمن، أي بيان الرؤية والمهمة المشفوع بوصف لما يبدو عليه األمن الفعال؟  يتحدلا 
 هل يعرف الموظفون كيف يساهم عملهم في تحقيق األمن بشكل عام بالنسبة للمطار ومستخدميه؟   -3
بمن فيهم  ،االعلى إلى)من االسفل  الموظفين هل التهديدات والمخاطر األمنية مفهومة على نحو صحيح على جميع مستويات -4

 كبار المديرين(؟
لون القدوة في ثوهل هم يم ،هل يشجع المديرون على وجود ثقافة أمن فعالة من خالل إقرار وتنفيذ المبادرات األمنية بشكل واضح -5

 هذا اإلطار؟  
جراءات األمن المتفق عليها؟ وهل يمكن للموظفين أن يصلوا  -6   بسهولة؟السجالت  هذه إلىهل هناك سجالت مكتوبة لمعايير وا 
 ؟  لالمتثال لتدابير األمنالموارد والوقت ما يكفي من هل ُيعطى الموظفون   -7
 بشكل مناسب ومنتظم؟  التدقيق إلى جميع الموظفين إخضاعهل يتم  -8
ذا لم يكن كذلك، هل يتم توجيه المالحظات في متناول  المطاريمكن رؤية تصاريح هل  -9  إلىالموظفين في جميع األوقات؟ وا 

 الموظفين لعدم إبراز تصاريحهم؟ 
 هل يخضع جميع الموظفين والركاب للكشف األمني؟   -10
 ؟  ساريةال لمكافحةاوعمليات االمنية ( وصفا  للتهديدات ارفالمع لتجديدالتدريب هل تتضمن مواد التدريب )بما في ذلك مواد  -11
 في ثقافة األمن؟   المطبقة هل يشتمل التدريب على أفضل الممارسات -12
هل من ملصقات و/أو حمالت تواصل أخرى في المطار تروج للسلوك األمني اإليجابي، وتذكر الموظفين والزوار بتوخي الحذر  -13

 واإلبالغ على الفور عن أي نشاط مشبوه؟
 هل تتواصل اإلدارة مع جميع الموظفين بشأن المسائل األمنية من خالل البيانات المكتوبة واإلعالنات للموظفين؟   -14
 تبر رسائل األمن جزءا  ال يتجزأ من اتصاالت المطارات )الداخلية والخارجية(، بما في ذلك التواصل لغرض الردع؟  هل تع -15
هل من عمليات قائمة لتمكين الموظفين وتشجيعهم على اإلبالغ عن الحوادث المتصلة باألمن )مع خيار عدم الكشف عن  -16

 هويتهم(؟  
)مجموعات األسئلة(، استقصائية للموظفين  اتدراس، من خالل ال  ثمتحسين األمن، لهل تتاح للموظفين فرصة القتراح سبل  -17

 األقران؟ العمل، واستعراض ورشاتو قابالت، وصناديق التغذية المرتدة، والم
 ضباط األمن بشأن برنامج عملهم؟  إلىهل من عملية تقديم معلومات التغذية المرتدة منتظمة )سنوية على األقل(  -18
 موظفون )بمن فيهم موظفو األمن( تقديرا  من المديرين على مساهمتهم اإليجابية في تحقيق األمن؟  هل يتلقى ال  -19
تواصل داخل فرق ضباط األمن؟ وهل يعتبر ضباط األمن والمديرون أنفسهم جزءا  من فريق الدعم و التعاون و سبل جيدة للهل من  -20

 واحد؟
 




