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نموذج استرشادي

إلعداد خطط الطوارئ وادارة األزمات
للجهات العاملة في مجال الطيران المدني
أوال  :عام :
.1

اإلطار العام لتأمين سالمة الطيران المدنى يتطلب قيام كل مؤسسة تعمل فى مجال

الطيران المدنى ( مطار مدني  -هيئة  -شركة  -شركة طيران خاصة -شركات الخدمات
األرضية  -شركة وكالة ) بإعداد وتبويب خطة للطوارئ وإدارة األزمات بما يتوافق مع
طبيعة النشاط واإلمكانيات والقدرات المتاحة بكل جهة  ،باإلضافة للقواعد القياسية وأساليب
العمل الموصى بها محليا ودوليا  ،لتحقق الحد األدنى على األقل للسالمة وتأمين المؤسسة من
المخاطر واألحداث الطارئة المحتمل مواجهتها والمحافظة على مستوى كفاءة األداء
ومعدالت التشغيل .
 .2تبويب

الخطة

إلى (

أقسام

/

عناوين )

موضوعات/

رئيسية

وفرعية

وبنود وفرعيات ومالحق وكروكيات  ،طبقا لعدد مرات الحدوث وطبيعة األحداث الطارئة
المحتمل مواجهتها وطبيعة األنشطة لكل جهة  ،والخطط التخصصية والفرعية للوقاية
واالستعداد المبكر لمواجهه واحتواء األزمات واألحداث الطارئة .
.3

تشتمل المقدمة على التعريف العام بالخطة ( مثال ) …… خطة الطوارئ وإدارة

األزمات لشركة  /لمطار مدني  /لهيئة ……………… تمثل اإلطار العام لخطة شاملة
لتحقيق الوقاية واألمن والسالمة لألشخاص والمعدات والمنشآت والممتلكات من خالل
مجموعة الخطط التخصصية والفرعية وما تتضمنه من تطبيق مقاييس األمن والسالمة
والعوامل البشرية والضوضاء والجودة الشاملة على جميع المستويات (الرئاسية  -التنفيذية -
التخصصية

-الفنية

-

القانونية

-

المرافق

-

عالقات

عامة

وإعالم

)

واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية فى أحوال الطوارئ و إدارة األزمات ،
وبالتنسيق المسبق مع الجهات المسئولة والجهات المعاونة بهدف االستعداد المبكر
وتوفير الظروف المالئمة لسرعة مواجهه واحتواء األزمات واألحداث الطارئة المؤثرة
بالسلب على كفاءة األداء لتنفيذ األنشطة ومعدالت التشغيل واستعادة األوضاع لما كانت علية
 ،وبما ال يتعارض مع القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها محليا ودوليا لتأمين
سالمة الطيران المدني والمؤسسات العاملة فى نفس المجال  ،وتقديم الخدمات المتكاملة
المتميزة .
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ثانيا  :الشكل العام و تبويب الخطة :
 -1ملف بحجم مناسب لحفظ محتويات الخطة وتحقيق سهولة درج ( تعديل  /إضافة  /حذف )
صفحات.
 -2تخطيط الصفحات :
أ  -درج اسم الخطة وجهه اإلصدار على كل صفحة .
ب  -درج تاريخ اإلصدار أو التعديل على كل صفحة .
جـ -ترقيم جميع صفحات الخطة :
 ترقيم الصفحات من بدية ملف الخطة وحتى أخر صفحة بفهرس
المحتويات للخطة بتسلسل الحروف ( أ  -ب  -جـ  -د  -هـ  -و .)……… -
 ترقيم الصفحات التالية لفهرس المحتويات بتسلسل األرقام ( ، 3 ، 2 ،1
……) أو بتسلسل األقسام والموضوعات (  ) 1 - 1 - 1كاآلتي :
 الرقم األول (  ) 1 - 1 - 1يعبر عن رقم تسلسل القسم أو تسلسلالموضوعات الرئيسية بالخطة .
 الرقم الثاني (  ) 1 - 1 - 1يعبر عن رقم تسلسل العناوين أوالموضوعات الفرعية التابعة للقسم او الموضوع الرئيسي األول
بالخطة .
 الرقم الثالث (  ) 1 - 1 - 1يعبر عن رقم تسلسل الصفحات التابعةللقسم أو الموضوع الرئيسي األول بالخطة  ،حيث تبدأ من رقم  1مع
بداية أي موضوع فرعى جديد .
 وهكذا يستمر ترقيم الصفحات نسبة إلى القسم  /الموضوع الرئيسيوتسلسل الموضوع الفرعي التابع له  ،وتسلسل الصفحات لكل
موضوع فرعى على حده .
د  -ترقيم الموضوعات :
 ( …………… - 1 القسم أو العنوان الرئيسي )
 ( ………………………… 1 - 1 القسم ورقم العنوان الفرعي )
أ  …………………………… -ترتيب البنود التابعة للعنوان الفرعي )
ب …………………………………… -
جـ…………………………………… -
(  ( …………… ) 1ترتيب الفرعيات التابعة للبند )
( …………………………………… ) 2
( …………………………………… ) 3
هـ  -تتابع الصفحات :
 صفحة بعنوان الخطة .
 صفحة لمراجعة واعتماد الخطة والتحديث السنوي للبيانات .
 صفحة باعتماد المحتويات من جهة إصدار الخطة .
 صفحة تسجيل التعديالت التي تجرى على محتويات الخطة
 قائمة بالصفحات المفعلة (. )LIST OF EFFECTIVE PAGES
 قائمة بمعدل توزيع الخطة أو المستخرجات على الجهات المعنية .
 فهرس بمحتويات الخطة .
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 صفحة للمقدمة والتعريف بالغرض من إعداد الخطة .
 قائمة بفهرس الخرائط والكروكيات بالخطة .
 صفحة قائمة بالمصطلحات األجنبية المستخدمة بالخطة .
 صفحة قائمة بالمراجع التى تم االستناد إليها فى إعداد الخطة .
 .1تكتب الخطة على اآللة الكات بة أو الحاسبب اآللبي  ،باللغبة العربيبة بصبفة أساسبية لتتوافبق
مع مستوى جميع العباملين المشباركين فبي منظومبة تفعيبل خطبط الطبوارئ وإدارة األزمبات
(تخطببيط  -تببدريب  -متابعببة  -عناصببر تنفيذيببة تخصصببية  -عالقببات عامببة  -إعببالم -
……… ) لضبببمان توحيبببد المفهبببوم وتنسبببيق الجهبببود لكافبببة العناصبببر المشببباركة فبببي تنفيبببذ
اإلجراءات الوقائية والعالجية لمواجهه األزمات واألحداث الطارئة المحتملة .
ثالثا  :محتويات الخطة :
.1

القسم األول يشتمل على اآلتي :

أ  -الهدف من إعداد الخطة.
ب -االعتبارات التى تم مراعاتها عند إعداد الخطة.
جبببـ -المراجبببع والقواعبببد القياسبببي ة المحليبببة والدوليبببة والضبببوابط الفنيبببة والتخصصبببية
التى تم االعتماد عليها فى إعداد الخطة .
د  -التعاريف والمصطلحات األجنبية المستخدمة بالخطة.
هببـ -اإلطببار العبببام لمنظومببة إدارة األزمببات واألحبببداث الطارئببة بالمؤسسببات العاملبببة
فببببى مجببببال الطيببببران المببببدنى ( مطببببار مببببدني -هيئببببات  -شببببركات طيببببران -
شركات خبدمات أرضبية  -شبركات وكالبة ) لتحقيبق الحبد األدنبى علبى األقبل مبن
القواعببد القياسببية وأسبباليب العمببل الموصببى بهببا محليببا ودوليببا لتببأمين سببالمة الطيببران
المدنى من خالل :
( )1تشببكيل لجنببة دائمببة للطببوارئ وإدارة األزمببات علببى مسببتوى المطببار /
المؤسسة  ،بما يتوافق مع طبيعة النشاط واإلمكانيات المتاحة .
( )2تشببكيل مجموعببات العمببل التخصصببية علببى كافببة المسببتويات بالمؤسسببة
لمواجهه األزمات و األحداث الطارئة .
( )3تجهيز مركز دائبم للعمليبات وإدارة األزمبات (وآخبر متنقبل طبقبا لطبيعبة
النشبباط ) مببع تببوفير اإلمكانيببات والوسببائل الالزمببة لمراقبببة كفبباءة األداء
وتبببداول البال بببات علبببى مبببدار (  22سببباعة ) بالمؤسسبببة  ،مبببع تحديبببد
الواجبات والمسئوليات وصالحيات اتخباذ القبرار فبى المواقبف المختلفبة ،
وضوابط تحليل العالمبات والظبواهر المبكبرة لوقبوع األزمبات واألحبداث
الطارئة للتنبيه وإنذار الجهات المعنية .
( )2تحديد أنبواع وتقسبيمات األزمبات واألحبداث الطارئبة المحتمبل أن تواجبه
المؤسسة ودور الجهات المسئولة والمعاونة .
( )5توفير النماذج ووضع األسلوب المناسبب لتبداول البال بات عبن األزمبات
واألحببداث الطارئبببة داخببل المؤسسبببة ومبببع المسببتوى الرئاسبببي والرقبببابي
والجهببات المعاونبببة ومركبببز العمليببات وإدارة األزمبببات بسبببلطة الطيبببران
المدنى المصري
( )6تحديببد اإلجببراءات الوقائيببة والعالجيببة للتعامببل مببع كافببة أنببواع األحببداث
الطارئة المحتمل مواجهتها .
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( )7إعبببداد قاعبببدة بيانبببات عبببن وسبببائل االتصبببال بجميبببع الجهبببات المسبببئولة
والمعاونة فى مجال مواجهه األزمات واألحداث الطارئة .
( )8تح ديبببد الجهبببات المسبببئولة عبببن تلقبببى البال بببات عبببن األنبببواع المحتملبببة
من األزمات واألحداث الطارئة .
( )9إعببداد خطببة لالتصبباالت فببى حالببة وقببوع األزمببات واألحببداث الطارئببة
المحتملة .
 .2إعببداد مخطببط للتأهيببل والتببدريب للكببوادر البشببرية فببى مجببال إدارة األزمببات واألحببداث
الطارئة .
 .3إعببداد مخطببط ل لتببدريب التخصصببي وتنفيببذ التجببارب بمسببتوياتها المختلفببة  ،مببع وضببع
األسبببلوب المناسبببب للتسبببجيل ومتابعبببة التبببدريب واسبببتخالص الخببببرات والبببدروس المسبببتفادة
ومقترحات تطوير وتحسين األداء
 .4األحداث الطارئة المباشرة والغير مباشرة الخاصة بالطائرات  /البالون الطائر :
 حوادث ووقائع الطائرات على األرض وفى الجو .
التدخل ير المشروع فى تأمين سالمة الطيران المدنى ( قنابل  -متفجرات  -اختطباف

 رهائن )

أعطببببببال وتببببببأخير إقببببببالع الطببببببائرات والتببببببأثيرات السببببببلبية الناتجببببببة عنهببببببا
(استياء الركاب  -ارتباك جداول التشغيل  -ازدحام الصاالت  -شغل الماكن انتظار الطائرات )

 إطالق قذائف تجاه الطائرات أثناء الطيران .
اصببطدام الطببائرات بببالطيور أثنبباء الطيببران  ،وبالحيوانببات الضببالة علببى ممببرات

التحرك بالمطارات المدنية .
 اكتشاف حشرات أو تلوث الطائرات بإمراض وبائية أو مواد خطرة أو مشعة .
 تغيير مسار الطائرات أو مطار الهبوط :
( موقببف الركبباب علببى الطببائرة  /بالمطببار األساسببي  /مببدى تببوفر التسببهيالت للركبباب والطبباقم
والطائرة ) .


وجبببود إضبببراب عبببن العمبببل  /تقبببديم الخبببدمات الجويبببة أو األرضبببية للطبببائرات المصبببرية فبببي
المطارات الخارجية

 حوادث ووقائع الطائرات التى تتطلب خدمات البحث واإلنقاذ .
 تجاوز ساعات التشغيل الطقم الطائرات .
هبوط الطائرات في مطارات دول في حالة حرب أو تنتشر بها األمراض الوبائيبة

 /الحروب والصراعات واالضطرابات األهلية
 وجود حاالت مرضية حرجة بين الركاب على الطائرات المدنية .
 اكتشاف حاالت المرض وبائية بين الركاب على الطائرات .
 وجود شغب ومشاجرات على الطائرات أو سوء معاملة الركاب وتقديم الخدمات .
 اصطدام المعدات بالطائرات أثناء تقديم الخدمات األرضية .
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 مخاطر تداول المواد والحموالت والبضبائع الخطبرة علبى الطبائرات وبالمطبارات
المدنية .
 تسرب الوقود من الطائرات على األرض بالمطارات .
 تحطم  /سقوط الطائرات ( فى البر  /فبى البحبر  /داخبل المطبار  /خبارج المطبار/
بالخارج ).
 تعثر الطائرات ( نتيجة عطل  /بعد حادث ) على الممرات بالمطارات المدنية .
 مخالفة الطائرات لتصاريح المراقبة الجوية .
 أعطال المساعدات المالحية األرضية داخل إقليم معلومات طيران القاهرة ( .) FIR
 أعطال وسائل االتصال ورادارات إدارة الحركة الجوية داخل إقليم معلومات طيران
القاهرة.
 انحراف البالون الطائر عن مساره أثناء الطيران .
 هبوط البالون الطائر في مناطق ير مخططة أو ير مصرح للهبوط بها .
عدم تجديد صالحية تشغيل الببالون  /الطبائرات  /المطبارات المدنيبة /شبركات تقبديم

الخدمات األرضية للطائرات .
 الطيران فوق المناطق المحظورة والخطرة والمقيدة بدون تصريح .
.5

األحداث الطارئة العامة :


ظبببواهر جويبببة خطبببرة ( أمطبببار زيبببرة  -سبببيول  -عواصبببف  -انعبببدام الرؤيبببة -
………)



الكبببببوارث الطبيعيبببببة والصبببببناعية ( زالزل  -انهيبببببارات أرضبببببية  -فيضبببببانات -
انفجارات صناعية  -انبعاث ازات سامة . )……… -



انهيار ( منشآت  -كبارى  -طرق ) .



أعطال المرافق ( كهرباء  -مياه  -صرف صحي  -طرق  -مصادر الطاقة )…… -



حرائق بالمنشآت والمعدات .



إصابات بشرية ووفيات نتيجة حوادث .




ترويج الشائعات واألخبار المضللة بين العاملين والركاب والمستثمرين .
أحداث الشغب والتجمهر واالعتصام واإلضراب عن العمل ( بين العاملين  /في المجتمع
المحيط).



تعطل الطرق المؤدية للمطارات المدنية .
حببدوث تكببدس وارتببباك بالمطببارات المدنيببة خببالل فتببرات االزدحببام ( موسببم الحببج



والعمرة  -المواسم السياحية  -عودة العاملين المصريين من الخارج ).
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مخاطر تداول المواد والحموالت والبضائع الخطرة .



تخريب المنشآت والمعدات التابعة .



سوء معاملة الركاب والجمهور  /أحداث التجمهر والشغب بين الركاب .



انتشار أمراض وبائية أو آفات حشرية .



تلوث المياه واألطعمة .



التلوث اإلشعاعي والبيولوجي .



األحداث الضارة بالبيئة والمجتمع المحيط (تسرب مواد ضارة  -قمامة  -نفايات ) -

رابعا  :إجراءات الطوارئ لمواجهه األزمات :
اإلجراءات التنفيذية لمواجهه األزمات واألحداث الطارئة المحتملة تعتمد على آالتي :
 .1برامج األمن والسالمة والخطط الرئيسية والفرعية التى تتوافبق مبع طبيعبة النشباط ممثلبة فبى
اآلتي :



درجات االستعداد ووسائل التنبيه واإلنذار المتاحة .
خطط تأمين المطار  /المؤسسة ( أسوار -منافذ  -بوابات . )…… -



خطط األمن الوقائية والعالجية .



خطط اإلطفاء واإلنقاذ .



خطط تقديم الخدمات الطبية .



خطط مواجهه األزمات والكوارث الطبيعية والصناعية .

خامسا  :المالحق والمرفقات بالخطة كاآلتي :
.1

محاضر التنسيق أو االتفاقيات مع جهات الشرطة والتأمين والحراسة .

.2

محاضر التنسيق أو االتفاقيات مع جهات تقديم الخدمات الطبية ( المستشفيات واإلسعاف )

.3

محاضر التنسيق أو االتفاقيات مع جهات اإلطفاء واإلنقاذ.

.2

محاضر التنسيق أو االتفاقيات مع جهات تقديم خدمات البحث واإلنقاذ.

.5

محاضر التنسيق أو االتفاقيات وبيانات االتصال باألطباء والممرضين .

.6

محاضببر التنسببيق أو االتفاقيببات مببع مسببتثمري الطببائرات المدنيببة وشببا لي المطببارات المدنيببة
أو المنشآت التابعة .

.7

محاضر التنسيق أو االتفاقيات مع الجهات المعاونة بالمحافظات والمحليات .

.8

محاضر التنسيق أو االتفاقيات مع شركات التأمين .

.9

محاضر التنسيق أو االتفاقيات مع الجمعيات األهلية فى المجتمع المحيط .

 .11محاضر التنسيق أو االتفاقيات وبيانات االتصال بمستثمري الطائرات .
 .11محاضر التنسيق أو االتفاقيات وبيانات االتصال بالمستأجرين بالمطارات .
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 .12محاضر التنسيق أو االتفاقيات وبيانات االتصال بالمترجمين  ،ورجال الدين .
 .13الخرائط والكروكيات للمطار/المؤسسة ( موقع  /مرافق  /طرق  /منافذ  /منشآت .)……/
 .12قائمة بالمصطلحات األجنبية  /الفنية  /التخصصية المستخدمة بالخطة .
 .15قائمة بالمراجع والضوابط والقواعد القياسية المحلية والدولية التى تم االعتماد عليها فى إعداد
الخطة.
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