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األمــن السيبـــراني حوكمة

لقطاع الطيران المدني



كلةهيبوضعالسيبرانياألمنحوكمة
دنياملالطيرانسلطةتتبناهاواضحة

قطاعالتنظيمعناملسؤولةبإعتبارها
وضع)بالتنظيمخاصتقسيمتشملو 

زعةمو وتقسيمات(والرقابةالتشريع
عبالقطاعالعاملةالجهاتعلى

ُ
نىت

.بالتنفيذ

الهـــدف



ترابط شبكات قطاع الطيران

الطيرانبقطاعاملعلوماتشبكة
الجهاتجميعمعمترابطةاملدني

يمقدمفيهابماالقطاعفيالعاملة
افقاألمنيةالخدمات ةاملالحيواملر
ينوالتمو والشحناألرضيةوالخدمات
والحكوميةالتشغيليةوالجهات
ترتبطكماالعالقة،ذاتاألخرى 

 الشبكات
 
تعلقةاملالجوانبفيدوليا

الوإرساستقبالخاللمنبالتشغيل
أهمية حماية أنظمة البنية األساسية الحيوية للطيران املدني والبيانات ضد تهديدات األمن السيبراني.الصلةذاتاملعلومات



جميعيفالتكنلوجيااستخدامإلىكبير وبشكليتجهاملدنيالطيرانقطاع
يةحماتضمنأناملدنيالطيرانسلطةمنيتطلبوالتيواالعمالالجوانب
حساسالالقطاعهذاعلىخطر تشكلقدالتياإللكترونيةالهجماتمنالقطاع

جلأمناملجالهذافي"والرقابةالتشريع"التنظيميالدور ممارسةخاللمن
لخالمنالدولياملدنيالطيرانمنظمةومنهجيةسياساتوفقالعملضمان

األمنبالخاصةالتشريعاتتطوير علىالقادرةوالكفاءاتالخبراتاستقطاب
.الصحيحبالشكلالرقابيالدور وتنفيذالسيبراني

ترابط شبكات قطاع الطيران



افر علىمتزايدبشكليعتمداملدنيالطيرانقطاع تو
اقبة،واالتصاالتاملعلوماتنظم المةسوكذلكواملر

املدنيرانالطيلسلطةينبغيولذلكوسريتهاالبيانات
لذياالرقابيوالنظامالتشريعاتإعدادفياإلسراع

بوضعأنظمتهاحمايةالقطاعفيالعاملةالجهاتيلزم
لناالمر هذاأنحيثالوقائية،التدابير وتنفيذ
افقوجودبدون يتحقق للمهاموفصلتو

أنماسيال السيبرانياألمنمجالفيواملسؤوليات
األلتزامعلىشمل-الطيراننأم–(17)امللحق
يةمسؤوليقعالذيالسيبرانياألمنأتجاهالدولي
ألداري االتقسيمإختصاصاتضمنتنفيذهتنسيق
لخالمناملختصةبالسلطةالطيرانبأمناملعني
.والنظموضع



حوكمة األمن السيبراني
افقوجودضماناألهميةمن األلتزامحقيقتلضمانالسيبرانيباألمناملتعلقةواملسؤولياتلألدوار وفهمتو

قاعدةيستأسأجلمناملدني،الطيرانقطاععلىوالرقابةالتنظيمحيثمناملجالهذافيوالوطنيالدولي
واالقساموائر الدبينواملسؤولياتاالختصاصاتفيالتداخلعدملضمانواالستمراريةبالكفاءةتتسمعمل

املشروعغير دخلالتأفعالمناملدنيالطيرانقطاعتأمينمتطلباتبجميعوالوفاءاإللكترونيباألمناملعنية
يالدولالطيرانأمنمجتمعتؤرقأصبحتالتيالناشئةالتهديداتمنيعتبر السيرانياألمنكون 



حوكمة األمن السيبراني

الطيرانأمنبيتعلقفيماكبير إهتماماملدنيالطيرانسلطاتتوليأنأهمية

سالمةوالباألمنتتميز طيرانبيئةيكفلبماشواغلهبمختلفاملدني

ظيمالتنحوكمةخاللمنبيئتهوحمايةواالقتصادوالكفاءةواالنتظام

ماتالهجضدالحمايةتدعمالتيالتشغيليةاملمكناتووضعالشاملة،

.صاالتاالتوأنظمةاملمكنةالتقنياتبأحدثالتزودخاللمنالسيبرانية



حوكمة األمن السيبراني

دةوزياتطور لتواكباألهميةتلكوأزدادت
حول ةالسيبرانيوالهجماتالتهديداتوتيرة

افوإختالفتعقيداتهاوزيادةالعالم، عها،دو
افعاملنظمةكالجرائم املاديةوالدو

إنفتاحزيادةمعوغيرها،والسياسية
ونيااللكترالعالمعلىواالعمالاملؤسسات

وتقديمالرقميالتحول عملياتخاللمن
بينوالتكاملااللكترونيةالخدمات

الطيرانقطاعمؤسساتمنهااملؤسسات
.العالمحول املدني



االمن 
السيبراني

حوكمة 
القطاع

التنسيق 
واالتصال

لجنة 
االمن 

السيبراني

التوعية 
االمنية

التحديات
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أمن الطيران( 17)امللحق 



(ياملستوى الوطن)األمن السيبراني في سلطة الطيران املدني حوكمة 

دائرة أمن الطيران 
والتسهيالت

قسم نظم أمن الطيران أخصائي نظم

قسم الرقابة 
والتراخيص

أمن سيبرانيمفتش 

قسم تقييم المخاطر أخصائي تقييم مخاطر

خبير أمن سيبراني

ران املـــدني، بحيـــث ادراج مســـؤولية تنظـــيم األمـــن الســـيبراني الـــى التقســـيم املعنـــي بـــأمن الطيـــران بســـلطة الطيـــيـــتم -
اقبـ ة الجـودة، كمـا يتولى إعداد وتحديث نظم األمن السيبراني ويعمل قسم الرقابة والتراخيص تنفيـذ أنشـطة مر

.يعمل قسم تقيم املخاطر على تقيم مخاطر االمن السيبراني
بـات التشـريعية لألمـن التقسيمات بالجهات العاملة بالقطـاع الـدور التنفيـذي بكـل مـا يتعلـق بتنفيـذ املتطلتتولى -

السيبراني لجميع األنظمة والخدمات التي تتعلق بالتشغيل اليومي



(ى الوطنياملستو )األمن السيبراني في سلطة الطيران املدني حوكمة 

األنظمـــة هـــو املســـؤول عـــن تطـــوير و صـــيانة و إشـــراف تنفيـــذ التشـــريعات و اللـــوائح و : الطيـــراننظـــم أمـــن قســـم -
مــاد وذــائق فيمــا يتعلــق بــاألمن، التســهيالت، األمــن الســيبراني، كمــا أنــه مســؤول عــن مراجعــة والتوصــية العت

ني مــــن أفعــــال أمــــن الطيــــران املختلفــــة وبــــرامن أمــــن املشــــغليين لضــــمان تــــوفير الحمايــــة املناســــبة للطيــــران املــــد
.املشروعالتدخل غير 

ال مشــغلي هــو املســؤول عــن ضــمان تنفيــذ األنشــطة الرقابيــة مــن أجــل تقيــيم إمت ــ: والتــراخيصالرقابــة قســم -
افــــق املالحيــــة، أي جهــــات أخــــ رى املطــــارات، الطــــائرات، الشــــحن، التمــــوين، مراكــــز تــــدريب أمــــن الطيــــران، املر
راني تخـــــدم النقـــــل الجــــــوي للـــــوائح و أنظمــــــة و تشـــــريعات و بـــــرامن أمــــــن الطيـــــران و التســــــهيالت واألمـــــن الســــــيب

.الوطنية و الدولية
مارســـات هـــو املســـؤول عـــن تقـــديم الـــدعم الفعـــال واملالئـــم عـــن طريـــق تنفيـــذ أفضـــل امل: املخـــاطرتقيـــيم قســـم -

أفضـــل السياســـات فـــي عمليـــة تحليـــل تهديـــدات أمـــن الطيـــران املـــدني وتقيـــيم مخـــاطر أمـــن الطيـــران والتهديـــد و
.اإللكتروني



مشغل المطار

الجهات 
األخرى

التموين
الشحن 
الجوي

الخدمات 
االرضية

المالحة 
الجوية

مشغلي 
الطائرات

مقدمي الخدمات 
االمنية

ياســــية وتنفيــــذ الجهــــات التشــــغيلية مســــؤولية االلتــــزام باملتطلبــــات الوطنيــــة ووضــــع إجــــراءات التشــــغيل القتتــــولى 

مة ألغــــرا  االجــــراءات الالزمــــة لحمايــــة الــــنظم الحيويــــة لتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت والبيانــــات املســــتخد

.الطيران املدني

(غيليالتشاملستوى )األمن السيبراني حوكمة 



ني بالدولــــــة الطيــــــران املــــــدني والجهــــــات املعنيــــــة بــــــاألمن الســــــيبراســــــلطة بــــــين املســــــتمر التنســــــيق •

هديدات في مجـال الجهات على املستوى التشغيلي بالقطاع ملواكبة التغيرات وتطور التومختلف 

.االمن السيبراني

ران املــــدني الطيــــمعنيــــة بــــاالمن الســــيبراني تنة ــــق مــــن اللجنــــة الوطنيــــة ألمــــن فنيــــة لجنــــة إنشــــاء •

.والتسهيالت

لالتنسيق واالتصا



افقـــــوفـــــق مـــــن إســـــتدامة عمـــــل قطـــــاع الطيـــــران املـــــدني التأكـــــد • ة مـــــع التشـــــريعات الوطنيـــــة والبـــــرامن والخطـــــط املتو

.القواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران املدني الدولي

عزز منظومـة أمـن الطيـران والتسـهيالت ومتطلبـاتاتخاذ •
 
الصـحة العامـة القرارات األستراتيجية التي من شأنها أن ت

.السيبرانيللنقل الجوي واألمن 

ييــــرات فــــي هــــذه والتقيــــيم الــــدائم لكفــــاءة التــــدابير األمنيــــة مــــع تغيــــر التهديــــدات و تقــــديم توصــــيات إلجــــراء تغاملراجعــــة •

رهـا مـن العوامـل التدابير بنـاء علـى معلومـات التهديـد، والتطـورات فـي مجـال التكنولوجيـا وتقنيـات أمـن الطيـران، وغي

.والتسهيالتالتي توازن بين األمن 

تالوطنية ألمن الطيران املدني والتسهيال اللجنة 



عنــا بــاألمن الســيبراني برئاســة ســلطة الطيــران املــدني•
 
وعضــوية مم لــين تشــكيل لجنــة إستشــارية ت

.مختصين باألمن السيبراني من الجهات العاملة في قطاع الطيران املدني

رشــــــــد تعمـــــــل اللجنــــــــة بموجــــــــب التعليمــــــــات الفنيــــــــة التـــــــي تصــــــــدرها ســــــــلطة الطيــــــــران املــــــــدني وتست•
وي والهيئـات باإلرشادات التي تصدر عن منظمة الطيران املدني الدولي واالتحاد الـدولي للنقـل الجـ
عتهــــا الســــلطنة اإلقليميـــة املعنيــــة بـــأمن الطيــــران املــــدني التـــي تتفــــق مـــع أحـكـــام االتفاقيــــات التـــي وق

.وتتبع اإلجراءات اإلدارية والتنسيقية الضرورية إلدارة أعمال اللجنة

السيبرانيفنية املعنية باالمن مهام اللجنة ال



فــة املســؤولة عــن مــن تنســيق التــدابير والضــوابط األمنيــة لألمــن الســيبراني بــين اإلدارات والجهــات املختلالتأكــد •
. حماية مكونات الشبكات واألنظمة املتداخلة بالقطاع

دات و تقــــــديم والتقيــــــيم الــــــدائم لكفــــــاءة التــــــدابير األمنيــــــة لألمــــــن الســــــيبراني بالقطــــــاع مــــــع تغيــــــر التهديــــــاملراجعــــــة •
كنولوجيـا وتقنيـات توصيات إلجراء تغييرات في هذه التدابير بناء على معلومات التهديـد، والتطـورات فـي مجـال الت

.أمن الطيران، وغيرها من العوامل 

مايــــة األنظمـــــة تقيــــيم أمنــــي لفحــــص جاهزيـــــة تــــدابير األمــــن الســــيبراني واألجـــــراءات األحترازيــــة املتعلقــــة بحتنفيــــذ •
املـــدني مـــن التشـــغيلية والتجاريـــة الخاصـــة وأجهـــزة االتصـــاالت والتقنيـــات املســـتخدمة فـــي خدمـــة قطـــاع الطيـــران

.أجل ضمان حمايتها من االختراق اإللكتروني في أنظمة الطيران املترابطة

السيبرانيفنية املعنية باالمن اللجنة الاختصاص



يــــة بــــاألمن وتحديــــد البنــــا األساســــية الحساســــة والجهــــات املرتبطــــة اهــــا وتحديــــد القطاعــــات ذات األولو تصــــنيف •
.السيبراني

طر وضع •
 
.حديثهااالستجابة للحوادث املتعلقة باألمن السيبراني، ومتابعة االلتزام اها، وتوضوابط أ

ســيبراني مؤشــرات قيــاس األداء الخاصــة بــاألمن الســيبراني، وإعــداد التقــارير الدوريــة حــول حالــة األمــن التطــوير •
. بالقطاع

. الجهات املعنية بمخاطر التهديدات السيبرانية ألتخاذ األجراءات التصحيحيةإخطار •

.من قيام جهات اإلختصاص باإلجراءات الالزمة للتخفيف من مخاطر الهجمات اإللكترونيةالتأكد •

.مستوى وعي املوظفين على مستوى القطاع باألمن السيبرانيرفع •

السيبرانيفنية املعنية باالمن اللجنة الاختصاص



ة مســــــتوى الــــــوعي األمنــــــي وغــــــرس ال قافــــــة األمنيــــــرفــــــع 
ة مــن الخاصــة بــاألمن الســيبراني  ــي أحــد ســبل الوقايــ
عمــــيم التهديــــدات االلكترونيــــة وعلــــى ذلــــك تــــم وضــــع وت

ل النشــــــرات التوعويــــــة عبــــــر مختلــــــف قنــــــوات التواصــــــ
ظـيم الداخلية للجهات العاملة بالقطاع و من خالل تن

وعقـــــــــــــد دورات التوعيـــــــــــــة األمنيـــــــــــــة توضـــــــــــــيح مخـــــــــــــاطر 
.التهديدات االلكترونية وطرق الحماية منها

ةالتوعية األمني



ي، العنصــــــر الةشــــــري جــــــوهرة األمــــــن اإللكترونــــــيشــــــكل 
 لزيــــ

َ
ادة ومــــن املهــــم للغايــــة أن يتخــــذ خطــــوات ملموســــة

عتــــــــرف اهــــــــم فــــــــي م
 
جــــــــالي عــــــــدد املــــــــوظفين املــــــــؤهلين وامل

ك مـــن ويمكـــن القيـــام بـــذل. الطيـــران واألمـــن اإللكترونـــي
تعلــيم خــالل إذـكـاء الــوعي بــاألمن اإللكترونــي وكــذلك ال

والتوظيف والتدريب

يالقدرات والتدريب وترسيخ ذقافة األمن اإللكترونبناء 



علــــى والتعــــاون مــــع الجهــــات ذات العالقــــة بالقطــــاع و التنســــيق 
تمرارية املستوى الوطني للدولة تـم وضـع خطـط مرنـة تتـيح إسـ

م النقـــــل الجـــــوي خـــــالل وقـــــوع الحـــــوادث اإللكترونيـــــة، كمـــــا يـــــت
عنــــــــا بــــــــاألمن ال لكترونــــــــي الختبــــــــار 

 
مقومــــــــات تنفيــــــــذ تمــــــــارين ت

، وتشـــمل الصـــمود اإللكترونيـــة وتحديـــد التحســـينات املطلوبـــة
حاكـاة ، تمارين مكتةية، أو عمليـات م)هذه التمارين ال الحصر 

ف نطاقها وتختلف بإختال ( أو إجراء تدريبات في الوقت الفعلي
(.على املستوى الدولي أو الوطني أو التنظيمي)

الوقائع والتخطيط لحاالت الطوارئ إدارة 



.السابقمنوتعقيداكلفةأكثر أصبحتحيثاألمنية،والحوادثااللكترونيةالتهديداتازدياد•

طاعاتقومنهااألخرى،املنظماتمعوالتكاملاالعمالانجاز فيواالتصاالتالتقنيةعلىاالعتمادازدياد•
.املدنيالطيران

.باملؤسساتاملعلوماتألمنالضروريةاملتطلباتلتطبيقالعاليةالكلفة•

.املجالهذافياملحترفيناملتخصصينفيندرة•

.املجالهذاتخصصاتعلىالزائدللطلبذلكويعوداالجور؛ارتفاع•

.الدقيقالتخصص يللتدريبالعاليةالكلفة•

.االختراقاتوأختبار االمني،التقييماملختلفة،الحمايةوأنظمةواالستشاريةاألمنيةالحلول أسعار ارتفاع•

التحديات التي تواجة االمن السيبراني



شكـــــراً جزيـــــلً 


