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المبادئ العامة
ان المد   للخطة العالمية ألمن الطير
ن 

عدم ترك أي بلد وراء الركب•

انمراقبة جودة أمن-التنفيذ واالمتثال بفعالية • الطير

ان •   أمن الطير
 
اإلستدامة ف

التعاون وتبادل المعلومات•

ان • ثقافة أمن الطير

•  
 
ان المدن   أمن وتسهيالت الطير

 
اإلبتكار ف

تحديد المخاطر وفهمها وإدارتها •
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عدم ترك أي بلد وراء الركب

2022وسنةخاللالدولمنعدد معالتعاونتم

2021  
 
ICAOمظلةتحتمختلفةمجاالت ف

Ready Initiative

ي    ع•  يالتشر
انأمنمجالف   يالطير

المدن 

والتفتيشالرقابةعمليات•

 يالمساعدة•
يف  USAP-CMAالدولتحضير

انأمنثقافة• الطير

والمخاطرالتهديداتتقييم•
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التنفيذ واالمتثال بفعالية
ان مراقبة جودة أمن الطير

لضمانشوالتفتيالرقابةعملياتلجميععملمنهجيةتطوير •

كاتو المطاراتإمتثال انشر امللمتطلباتالطير جوالير

الوطنية

اتالجهعىلالرقابةلعملياتوشهريةسنويةخطةاعتماد •

Risk)المعنية Based Approach)

Virtual)بعدعنالتفتيش• Inspection)الدولةمطاراتعىل

كاتو  انشر كاتالطير "كروناجائحة"الجويالشحنوشر

  التقييم•
 
Self)الذان Assessment)و الدولةمطاراتعىل

كات انشر كاتالطير الجويالشحنوشر

  الدولبعضمعوالتنسيقالتعاون•
 
ظومةمنتطوير مجالف

والتفتيشالرقابة
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ان    أمن الطير
 
اإلستدامة ف

ياالستدامة•  
 
حةجائخاللاالمنيةاالجراءاتتطبيقف

ي19كوفيد ينظامتطويريعي   
يمستدامأمن  يوييحم   

ق 
ي  
بير يوالموازنةالتفتيشعىلالقائمير ياألمنموظق 

المقدمةوالتسهيالتاألمناحتياجات

ويةالسالمإدارة)األخرىالمعنيةاإلداراتمعالتنسيق•
فعاليةوياستدامةمنللتحقق(الجويةالمالحة

المطبقةوالتسهيالتاألمنيةاالجراءات

ان يجب التأكد من اإلستخدام ا   أمن الطير
 

ألمثل للوصول ال االستدامة ف
ية والمعدات)للموارد    تطبيق اإلجراءات األمنية(  المالية والبشر

 
ف
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التعاون وتبادل المعلومات

  انالطير ألمنالتحتيةالبنيةوتحديثتطوير •
 
المدن

  
 
والفنيةوالتشغيليةاإلداريةالمجاالت ف

الالزمةاألمنيةالتدابير تطوير •

  اإلبتكار •
 
انوتسهيالتأمنف   الطير

 
المدن

  التدريب•
 
انأمنف الطير

كاءوتحديد التعاونلتعزيز فرصعنالبحث   الشر
 
:ةالمختلفالمجاالت ف



2021

اإلعالن عن عام ثقافة أمن 
  الدولة

 
ان ف الطير

2020

  اعد
 
ة الجائحه ف اد استغالل في 

افة وتطوير المواد التدريبية لثق
ان أمن الطير

التنسيق مع الدول
  الحم

 
لة لإلنضمام ف

ا و أمريكا و بريطاني) 
اليا (ألمانيا و أسي 

2019

كاء ورشة عمل مع الشر

ع تحديد المحاور والمواضي
  ح

 
  سيتم طرحها ف

ملة الت 
ان ثقافة أمن الطير

ان  ثقافة أمن الطير

ي انأمنثقافةتعتي  يالرئيسيةالعناصيأحديالطير  
انألمنالعالميةالخطةف  يالطير  

ي(GASeP)المدن   
الن 

انمنظمةإعتمدتهاي يالطير  
يالمدن  الدول 



  المواضيع
  طرحها تمالت 

 
انأمنثقافةعامف   الطير

 
:الدولةف

مثاليةتفتيشنقطةعملطريقة•

انأمنثقافةبناءيمكنكيف• ية)طير (باالنجلير 

ية)السفروثائقعىلالتدقيق• (باالنجلير 

األمنيةالثقافةعنتوعية•

ال  األمن• السيير

انأمنبرامج•   الطير
والتسهيالتالمدن 

ثقافة أمن الطيران 

عقد ورش عمل داخل 
وخارج الدولة 
“virtually” 

ان الع رنر  أسبوع أمن الطير

مختصا من 59بمشاركة 

دول أعضاء المنظمة 

  
ان المدن  العربية للطير



ان  ثقافة أمن الطير

لالنضمام ألي من ورش العمل يرجر زيارة 

الرابط

https://www.gcaa.gov.ae/en/Pages/

YearOfSecurityCulture2021.aspx

لالستفسار يرجر التواصل عىل 

yosc@gcaa.gov.ae

https://www.gcaa.gov.ae/en/Pages/YearOfSecurityCulture2021.aspx
mailto:yosc@gcaa.goc.ae
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ان ال   أمن وتسهيالت الطير
 
  اإلبتكار ف

 
مدن

اتيجية• .لالبتكارالوطنيةاالسي 

  اإلبتكار لجنةتشكيلتم•
 
أمنف

انوتسهيالت   الطير
 
  المدن

 
2018ف

كاءمنأعضاءوتضم اتيجالشر منير  اإلسي 
اتذوي   الخير

 
انأمنف   الطير

 
.المدن

  المشاركة•
 
  تكار لإلباإليكاو عملفريقف

 
ف

انأمن   الطير
 
المدن
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  للمسافرينوالمغادرةالدخولآليةتسهيل•
 
الدولةمطاراتف

اتخاللمنالمغادرةإجراءاتإنهاء)  يقبلمنالمسافرينتسجيلكاوني 
وتسهيل.الركابتسجيلموظق 

 يالمسافريندخولحركة
ونيايالمسافرينجوازاتإجراءاتإنهاءخاللمنالمطاراتف  دونمنإلكي 

اتعىلالوقوف (الدخولعنديالجوازاتكاوني 

بعدعنالتفتيشنظام•

 يالتفتيش)
يالطائرةومستودعأمتعتهمويللمسافريناألمن  يأويمطارينبير  تقنياتأحدثوتوظيفأكي 

(اإلصطناع يالذكاء

نظام الفحص المسبق للمسافرين•

ييمكنيالمسا)   
ون  يتعتمديفكرةيبرنامجيالفحصيالمسبقيللمسافرينيعىلييإنشاءينظاميإلكي   

فرينيالتسجيليف 
يلتخفيفياالجراءاتياألمنية  

(  النظاميوتخصيصيممراتيوينقاطيتفتيشيأمن 

  المطارات •
 
  نقاط التفتيش ف

 
اللوحة الذكية للمفتشير  ف

ونيةيلسهولةيالوصوليل) يمطاراتيالدولةيبأجهزةيإلكي   
جميعيدراسةيتزويديجميعينقاطيالتفتيشيف 

طةي (المنشوراتيوالتعاميميالخاصةيبالشر

المبادرات الخاصة باإلبتكار
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ا تحديد المخاطر وفهمها وإدارته

  انالطير ضد والمخاطر بالتهديداتمختصهفنيةلجنةتشكيل•
المدن 

يةالوطنالناقالتمصالحوحمايةالتهديداتخفضالتهدف–
ياالستمراريخاللمنالدولةوسمعة  

وراتالتطومراقبةمتابعةف 
واألمنيةواالقتصاديةالسياسية

يللتهديداتالمناسبالتصنيفإلإستنادايقراريإتخاذي–  
أويدولةف 

مطارأويأقليم

  المخاطر سياقتطوير •
ةالمتحدالعربيةاالماراتبدولةالوطت 

يالمعنيةالجهاتمعالتنسيق–  
التهديدياتسيناريوهبوضعالدولةف 

المحتملة

يالمخاطريسياقعىلالمستمريالتحديث–  
يايبمبالدولةالوطن  يتماشر

يالمخاطريسياقمع منظمةقبلمنإصدارهتمالذيالعالم 
ان يالطير  

يالمدن  (اإليكاو)الدول 



شكرا
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