
 

 2021عام اإليكاو لثقافة األمن 
 ثمانية أشياء يمكنكم القيام بها للمساعدة

. للهيئات حرّية اختيار المقترحات (YOSC)" 2021مقترحات بشأن ما يمكن للهيئات القيام به لدعم "عام اإليكاو لثقافة األمن 
 لمتلقين بحسب االقتضاء.مالءمة اوتكييف الرسائل ل

الترويج الرقمي لعام ثقافة األمن عبر المواقع اإللكترونية المحلية ووسائل التواصل االجتماعي  األمن:الترويج لعام ثقافة  -1
 .1والمدونات والرسائل اإلخبارية وكتل توقيع البريد اإللكتروني

إدراج عام ثقافة األمن كأحد بنود جدول أعمال  االجتماعات والندوات والحلقات الدراسية الشبكية والمؤتمرات: -2
 المشاركة النشطة في تلك الفعاليات. إلى جانباالجتماعات والفعاليات المحلية/اإلقليمية، 

، مع تشجيع 2الترويج لموقع اإليكاو اإللكتروني الخاص بثقافة األمن موقع اإليكاو اإللكتروني الخاص بثقافة األمن: -3
 الفضلى كشاف سمات الموقع اإللكتروني وأدواته. كما يمكن للهيئات أيضًا تبادل ممارساتهامجتمع الطيران على است

في مجال ثقافة األمن من أجل تحميلها، مثالً المقاالت وأشرطة الفيديو والروابط اإللكترونية الخاّصة بالتدريب والمنشورات 
، ومن المستحسن أن yosc@icao.intلكتروني التالي: الترويجية. وينبغي إرسال أفضل الممارسات إلى عنوان البريد اإل

 تكون بلغات العمل الست لإليكاو.
تقديم الدعم لهيئات الطيران من أجل القيام بتقييم ذاتي لثقافة األمن الخاّصة بها. ويتضّمن  التقييم الذاتي لثقافة األمن: -4

)مترجمة إلى لغات العمل الست لإليكاو( للمساعدة على  3سؤاالً  20الخاّص بثقافة األمن موقع اإليكاو اإللكتروني 
 الة في إحدى المؤسسات.تقييم توّفر ثقافة أمن فعّ 

 الة في مجال الطيران. على سبيل المثال:ثقافة أمن فعّ  إقامة مساعدة عامة لدعم اإلرشاد والدعم: -5
 الة؛د ثقافة أمن فعّ المهام واإلجراءات التي تحدّ تأييد رفيع المستوى للسياسات وبيانات  (أ

 وضع برامج وحمالت محلية بشأن ثقافة األمن؛ (ب
 مواد عرض تسّلط الضوء على أهمّية األمن؛ (ج
 إقامة إطار يوّفر الحماية للتقارير ومصادرها لدى التبليغ عن تصرفات مشبوهة أو ثغرات في أمن المطار. (د

إعداد وتبادل اإلرشادات/األدّلة الخاّصة بثقافة األمن. يمكن تحميل المواد على موقع اإليكاو اإللكتروني الخاص  المواد: -6
دراجها ضمن الطبعة القادمة من الرسالة اإلخبارية الخاّصة بثقافة األمن  .4بثقافة األمن وا 

ن للموّظفين و/أو التشجيع على التسّجل للمشاركة تقديم التدريب وأنشطة التعّلم المتواصل في مجال ثقافة األم التدريب: -7
اركة عبر توجيه رسالة إلى العنوان ش)ينبغي اإلعراب عن االهتمام بالم 5حلقة عمل اإليكاو بشأن ثقافة األمنفي 

 (.isd@icao.intالتالي: 
 تشجيع الهيئات على االشتراك بتلفزيون اإليكاو ومتابعة جميع أقنية األمن. :ICAOTV تلفزيون اإليكاو -8
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