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ســجل قطــاع النقــل الجــوي 
تطــورا  العربيــة  بالــدول 
ــي دول  ــع باق ــة م ــا مقارن هام
العالــم؛ كمــا تؤكــد التوقعــات 
هــذا  نمــو  وثيــرة  اســتمرار 
القطــاع خــالل العشــرين ســنة 

المقبلــة.
ــا  ــا منه ــة وعي ــدول العربي وال
بأهميــة النقــل الجــوي فــي 
وخاصــة  اقتصادهــا  تنميــة 
الناتــج  فــي  مســاهمته 
ــرص  ــق ف ــام وخل ــي الخ الوطن
ــارة  الشــغل، تبــذل جهــودا جب
للرفــع مــن قدراتهــا لتأميــن 
وســليم  آمــن  جــوي  نقــل 
أعلــى  ولتحقيــق  ومنتظــم 
مســتويات الجــودة وتخصيــص 
لتوســيع  كبيــرة  اســتثمارات 
وتطويــر  التحتيــة  البنــى 

الطائــرات. أســاطيل 
تؤكــد المعاييــر المعتمــدة من 
العالميــة  المؤسســات  قبــل 
ــل  ــال النق ــي مج ــن ف والفاعلي
الــدول  أن  الدولــي  الجــوي 
العربيــة تتصــدر قائمــة الــدول 
مــن حيــث جــودة خدمــات 
الناقــالت الجويــة، وخدمــات 
مطاراتهــا  وتعــد  المطــارات 
ــافرين  ــتقطابا للمس ــر اس األكث
الدولييــن، وكذلــك مــن حيــث 
الجويــة  المالحــة  ســالمة 
وعلــى  ومطاراتهــا  بأجوائهــا 
متــن طائراتهــا، والتــي تعــد 
ــتمرارية  ــي اس ــا ف عنصــرا هام
الجــوي  النقــل  صناعــة 

وتطورهــا. 
المقالــة  هــذه  فــي  واود 
أهميــة  عنــد  الوقــوف 

الســالمة دون التنقيــص مــن 
لقطــاع  األخــرى  الجوانــب 
ــا  ــك انه ــي، ذل ــران المدن الطي
ــة  ــوي مقارن ــل الج ــز النق تمي
مــع باقــي الوســائل النقــل، 
األولويــات  أولــى  وتشــكل 
ــتند  ــدة دول تس ــة أن ع لدرج
علــى مؤشــرات الســالمة للحــد 
مــن ممارســة نشــاط النقــل 
ــم  ــع قوائ ــك بوض ــوي وذل الج
وحتــى  للشــركات  ســوداء 
المدنــي. الطيــران  ســلطات 

الدولــي  المنتظــم  أن  كمــا 
فــي أواخــر التســعينات عمــل 
علــى توســيع مهــام منظمــة 
الدولــي  المدنــي  الطيــران 
المســتمر  التقييــم  ليشــمل 
الــدول  تنفيــذ  لمــدى 
للمعاييــر والقواعــد التطبيقيــة 
لملحقــات معاهــدة شــيكاغو.

ســبعين  مــن  أكثــر  فبعــد 
علــى  العمــل  مــن  ســنة 
واآلليــات  الهيــاكل  وضــع 
ــد  ــس والقواع ــاد المقايي العتم
واإلجــراءات  التطبيقيــة 
هنــاك  أن  تبيــن  واألدلــة، 
ــا  ــذ وهــو م ــي التنفي قصــور ف
أكدتــه نتائــج التحقيقــات فــي 
المدنــي،  الطيــران  حــوادث 
ــا  ــا تاريخي ــك منعطف ــكان ذل ف
الطيــران  لمنظمــة  بالنســبة 
تــم  إذ  الدولــي  المدنــي 
إطــار  فــي  مهامهــا  توســيع 
حــول  العالمــي  البرنامــج 
المالحــة  ســالمة  تدقيقــات 
الــذي   ،(USOAP) الجويــة 
األعضــاء  الــدول  تعتمــده 
العموميــة  الجمعيــة  خــالل 

ــذي  ولمــدة ثــالث ســنوات وال
يهــدف إلــى وضــع وتنفيــذ 
خطــط تصحيحيــة مــن طــرف 
المدنــي. الطيــران  ســلطات 

ويشــكل هــذا البرنامــج بــدوره 
بالنســبة  هامــا  منعطفــا 
المدنــي  الطيــران  لســلطات 
المؤسســي  المســتوى  علــى 
بإنشــاء  وذلــك  والتشــريعي 
مســتقلة  إشــرافية  هيئــات 
تســهر  وإقليميــة  وطنيــة 
ــران  ــن الطي ــالمة وأم ــى س عل
ــة  ــن خــالل المراقب ــي م المدن
المســتمرة للعمليــات الجويــة.

بدورهــا،  العربيــة  والــدول 
تنفيــذ هــذا  فــي  انخرطــت 
حققــت  حيــث  البرنامــج 
ــع مــن  ــي الرف ــة ف ــزة نوعي قف
الطيــران  ســالمة  مســتوى 
المدنــي، ومنهــا مــن أصبحــت 
ســلطات  قائمــة  تتصــدر 
مؤشــرات  حســب  الطيــران 
الطيــران  منظمــة  تدقيقــات 

الدولــي. المدنــي 
ــة ومــن  ــدول العربي كمــا أن ال
العربيــة  المنظمــة  خــالل 
بصفتهــا  المدنــي  للطيــران 
لــدى  متخصصــة  منظمــة 
العربيــة،  الــدول  جامعــة 
تســعى للرفــع مــن أداء العمــل 
ــاون  ــزز التع ــا يع ــي، بم العرب
والتكامــل والتنســيق لمواجهــة 
فــي  المشــتركة  التحديــات 
قطــاع الطيــران المدنــي، وذلك 
بتقديــم الدعــم لكافة ســلطات 
الطيــران المدنــي لبنــاء قدراتها 
والخبــرة  التدريــب  بتوفيــر 

الفنيــة. والمســاعدة 

acao@acao.org.ma

www.acao.org.ma
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 ورشــة عمــل مشــرتكة مــع االيــكاك حــول 
أمــن الشــحن الجوي 

التهديدات الناشئة وتحديات أمن الطريان 

دورة تدريبيــة حــول برنامــج الدولة للســالمة دورة تدريبية حول ترخيص التجهيزات األمنية
بالرشاكة مع األكادميية الســنغافورية  

الطائــرات  وتدويــر  تقطيــع  حــول  نــدوة 
خــارج الخدمــة  

4 3

26 22

28 2416 12

20 19

ــة  ورشــة عمــل إدارة جــودة خدمــات األرصــاد الجوي
ــة اســرتداد التكالييــف وآلي

دورة تدريبيــة حــول «إعــداد وتقييــم املعاهدات 
ــات الدولية» واالتفاقي

«التســهيالت  حــول  تدريبيــة  دورة 
(PNR/API )

28 27

Joint ACAO/ECAC Workshop on 
Cargo Security

Training course on security equipment 
licencing

Emerging threats and challenges 
to aviation security

Training session on the State Safety 
Program in partnership of the 
Singapore Academy-Tunisia

Seminar on cutting and recycling 
aircraft outside the service 

Joint ACAO/ICAO/IATA Airports and Air 
Navigation Charge workshop

Training course on the preparation and 
evaluation of international treaties and 
conventions

Training Couse on Facilitation 
(PNR/API)

3-4 October in Tunis Tunisia 

12-16 November in Tunis Tunisia 

19-20 November in Rabat-Morocco

4-7 December in Rabat - Morocco

11-15 November in Rabat - Morocco 22-26 October in Rabat-Morocco

24-28 September in Rabat-Morocco

27-28 november in Rabat-Morocco

15 11

7 4

حــزم  حــول  اإليــكاو  مــع  مشــرتكة  عمــل  ورشــة 
الطــريان  منظومــة  يف  التحســينات 

13 10

Joint ACAO/ICAO ASBU Symposium 
for EURO/NAT and MID Regions

10-13 December in Marrakech -Morocco
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ستراســبورغ- فــي إطــار التنســيق والتعــاون المســتمر 
ــة، شــارك  ــة المماثل ــة واإلقليمي ــات الدولي ــع المنظم م
وفــد رفيــع المســتوى مــن المنظمــة العربيــة للطيــران 
ــر  ــار، مدي ــي من ــد النب ــدس عب ــة المهن ــي برئاس المدن
رجــب،  محمــد  المهنــدس  بمعيــة  المنظمــة  عــام 
ــة بالمؤتمــر الســادس  ــر المالحــة والســالمة الجوي خبي

ــي  ــي يوم ــران المدن ــة للطي ــة األوروبي ــن للجن والثالثي
10-11 يوليو/تمــوز 2018 بستراســبورغ الفرنســية،

 وألقــى المهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام 
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي خــالل اليــوم 
ــى  ــة أكــد فيهــا عل ــي مــن المؤتمــر كلمــة ترحيبي الثان
حــول  الــرأي  وتوحيــد  المشــترك  التعــاون  أهميــة 

أهــم  مبــرزا  المشــترك  االهتمــام  ذات  المواضيــع 
ــة  ــة األوروبي ــع اللجن ــاون م ــزة بالتع ــطة المنج األنش
للطيــران المدنــي (ECAC) فــي إطــار مذكــرة التفاهــم 

الموقعــة.
ــنوات  ــالث س ــد كل ث ــر يعق ــر أن المؤتم ــر بالذك  جدي
لـــ 44  ويمثــل إطــارا الجتمــاع المديريــن العاميــن 
دولــة أعضــاء فــي اللجنــة األوروبيــة للطيــران المدنــي 
مــن  المســتوى  رفيعــي  ممثليــن  مــع   (ECAC)
ــران  ــة الطي ــاء منظم ــن دول أعض ــعة م ــة واس مجموع
المماثلــة،  الدوليــة  والمنظمــات  الدولــي  المدنــي 
بمــا فــي ذلــك منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
ــالمة  ــة لس ــة األوروبي ــة والمنظم ــة األوروبي والمفوضي
المالحــة الجويــة والوكالــة األوروبيــة لســالمة الطيــران 
ــة  ــة العربي ــوي والمنظم ــل الج ــي للنق ــاد الدول واالتح
للطيــران المدنــي مــن أجــل مناقشــة القضايــا الجويــة 
فــي مجــال الطيــران المدنــي الدولــي واعتمــاد برنامــج 
عمــل اللجنــة  (ECAC) وميزانيتهــا للســنوات الثــالث 

ــة. المقبل

بروكســيل- فــي إطــار السياســة الجديــدة للمنظمــة العربيــة 
ــة  ــم صناع ــى عال ــاح عل ــى االنفت ــة إل ــي الهادف ــران المدن للطي
الطيــران، وســعياً منهــا فــي تكريــس دور المنظمــة كبيــت خبــرة 
يســاهم فــي إثــراء الطيــران المدنــي العربــي بدراســات وبحــوث 
إقليميــة، شــاركت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي باالجتمــاع 
لمنطقــة  الصناعيــة  باألقمــار  المالحــة  قيــادة  للجنــة  الرابــع 
إفريقيــا الــذي انعقــد بالعاصمــة البلجيكيــة بروكســيل يومــي 11و 

ــاري. ــول الج ــبتمبر/ أيل 12 س
ــي  ــب اإلفريق ــون المكت ــاركاً يمثل ــاع 20 مش ــذا االجتم ــر ه حض
األوروبيــة  والمفوضيــة   (JPO) الصناعيــة  باألقمــار  للمالحــة 
(EC) والمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي (ACAC) واالتحــاد 
ــة  ــة الجوي ــالمة المالح ــة لس ــة اإلفريقي ــي (UA) والوكال اإلفريق
 (AFCAC) ــي ــران المدن ــة للطي ــة اإلفريقي (ASECNA) واللجن
اإلفريقيــة   اإلقليميــة  االقتصاديــة  الجماعــات  ومختلــف 
 RECs(EAC, COMESA, IGAD, ECOWAS, ECCAS,

.(UEMOA
ويهــدف هــذا االجتمــاع إلــى تقديــم التوّجهــات السياســية 

الجويّــة  الســالمة  تحســين  بشــأن  واالســتراتيجية 
المالحــة  برنامــج  تنفيــذ  خــالل  مــن  اإلفريقيــة  بالمنطقــة 
ــات  ــذ التوصي ــة بالمنطقــة ومتابعــة مــدى تنفي باألقمــار الصناعي

لــة المعتمــدة مــن قبــل لجنــة القيــادة. كمــا  والنشــاطات ذات الصِّ
ــة  ــات االقتصادي ــع المجموع ــة لجمي ــع فرص ــاع الراب كان االجتم
اإلقليميــة لتبــادل وتقاســم خبراتهــم فيمــا يتعلّــق بتقــدم العمــل 
علــى مســتوى وحداتهــم الخاّصــة فــي ميــدان المالحــة باألقمــار 

ــة. الصناعي
 وفــي هــذا اإلطــار، قــدم المهنــدس محمــد رجــب، ممثــل 
ــر المالحــة والســالمة  ــي، خبي ــران المدن ــة للطي ــة العربي المنظم
ــول  ــي ح ــرض مرئ ــاع ع ــذا االجتم ــوم األول له ــالل الي ــة خ الجوي
ــة بخصــوص  ــة األوروبي ــل المفوضي ــن قب ــتين المنجــزة م الدراس
ــة  ــة بتوســعة تغطي ــد (CBA) المتعلّق ــف والفوائ ــل التكالي تحلي
ــس  ــدان مجل ــة (EGNOS) ببل ــار الصناعي نظــام المالحــة باألقم
ــتعمال  ــك اس ــن وكذل ــراق واليم ــة للع ــي إضاف ــاون الخليج التع

EGNOS SoL بالجمهوريــة التونســية.
ــات  ــدى منظم ــي إح ــران المدن ــة للطي ــة العربي ــر المنظم وتعتب
الجامعــة العربيــة والتــي أنشــأت لدعــم العمــل العربــي المشــترك 
ــران  ــر الطي ــة وتطوي ــد تنمي ــي قص ــران المدن ــال الطي ــي مج ف
ــوي  ــل ج ــي نق ــة ف ــة العربي ــات األم ــتجيب لحاجي ــي ليس العرب
ــة المســتدامة وفــي  آمــن وســليم ومنتظــم ومشــارك فــي التنمي

ــي. ــن المجتمــع الَعرب ــة م ــاول شــرائح مختلف متن

وّســع طيــران اإلمــارات اتفاقيــة 
ــركة  ــع  ش ــز م ــاركة بالرم المش
فــي  ومركزهــا  بلــو  جــت 
أصبحــت  بحيــث  نيويــورك 
بكوســتاريكا.  دبــي  تصــل  
المشــاركة  رحــالت  وســتصبح 
ــاًرا مــن 17  ــز متاحــة اعتب بالرم
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ــريان  ــة للط ــة العربي ــن املنظم ــد م ــارك وف يش
ــي  ــد النب ــدس/ عب املــدين برئاســة ســعادة املهن
ــامع  ــامل اجت ــة بأع ــام املنظم ــر ع ــار، مدي من
املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي العــريب يف 
دورتــه العاديــة (102) عــىل مســتوى كبــار 
املســؤولني والتــي بــدأت اليــوم «األربعــاء» 
مبقــر األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة وذلــك 
ــة  ــا للجمهوري ــراق خلف ــة الع ــة جمهوري برئاس

الســودانية.
ويــأيت االجتــامع تحضــريا الجتــامع املجلــس عــىل 
املســتوى الــوزاري غــدا الخميــس، ويتضمــن 
جــدول أعــامل املجلــس عــددا مــن البنــود 
االقتصاديــة واالجتامعيــة يف صدارتهــا تقريــر 
األمــني العــام حــول متابعــة تنفيــذ قــرارات 
الــدورة 101 للمجلــس االقتصــادي واالجتامعــي 
دوريت  بــني  فيــام  العامــة  األمانــة  ونشــاط 
املجلــس 101 102، كــام يتضمــن إعــداد امللــف 
الجامعــة  ملجلــس  واالجتامعــي  االقتصــادي 
دورتهــا  يف  القمــة  مســتوى  عــىل  العربيــة 
مــارس  تونــس  املقــررة يف  الثالثــني  العاديــة 

ــل. املقب
وكذلــك اإلعــداد والتحضــري للملــف االجتامعــي 

االقتصاديــة  التنمويــة  العربيــة  للقمــة 
واالجتامعيــة يف دورتهــا الرابعــة املقــرر عقدهــا 
ــة  ــة إىل متابع ــر / 2019، باإلضاف ــان يناي يف لبن
تنفيــذ قــرارات القمــة العربيــة اإلفريقيــة يف 
دورتهــا الرابعــة التــي عقــدت يف ماالبــو بغينيــا 

االســتوائية يف نوفمــرب 2016.
ــاض  كــام يبحــث االجتــامع متابعــة إعــالن الري
ــة  ــدول العربي ــة لل ــة الرابع ــن القم ــادر ع الص
ودّول أمريــكا الجنوبيــة والتــي عقــدت يف 2015 
واإلعــداد للقمــة يف دورتهــا الخامســة، باإلضافــة 

إىل التعــاون بــني منظومتــي جامعــة الــدول 
العربيــة واألمــم املتحــدة، كــام ســيبحث مقــرتح 
والتنميــة  للســكان  األعــىل  املجلــس  إنشــاء 

ــة. ــدول العربي بال
ــي تخــص  ــع الت ــيتم ايضــا مناقشــة املواضي وس
املنظــامت العربيــة املتخصصــة وعــىل الخصوص 
تقريــر وتوصيــات الــدورة 27 للجنــة املنظــامت 
املجلــس  عــن  املنبثقــة  واملتابعــة  للتنســيق 
ــة 22- ــة العام ــي (االمان ــادي واالجتامع االقتص
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أعلنــت الهيئــة العامــة للطــريان املــدين، عــن 
ــتوى  ــايض ملس ــطس امل ــهر أغس ــة ش إحصائي
رضــا املســافرين عــن جــودة الخدمــات يف كل 
ــاض،  ــدويل بالري ــد ال ــك خال ــن (مطــار املل م
ــدة،  ــدويل بج ــز ال ــد العزي ــك عب ــار املل ومط
ومطــار امللــك فهــد الــدويل بالدمــام، ومطــار 
األمــري محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل 
ــن  ــرث م ــا أك ــارك فيه ــورة)، وش ــة املن باملدين
ــبة  ــت نس ــث بلغ ــافر، حي ــف مس (900)  أل

ــطس %71. ــهر أغس ــافرين يف ش ــا املس رض
ــات  ــن الخدم ــا ع ــتوى الرض ــغ مس ــام بل بين
الــدويل  خالــد  امللــك  مطــار  يف  املقدمــة 
يف  الرضــا  نســبة  وكانــت   ،72% بالريــاض 

مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل بجــدة 
%63، وجــاءت النســبة يف مطــار امللــك فهــد 
ــام بلغــت  ــع %72، بين ــام بواق ــدويل بالدم ال
نســبة الرضــا يف مطــار األمــري محمــد بــن 
عبــد العزيــز الــدويل باملدينــة املنــورة %75.

العامــة  اإلدارة  قيــام  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
للجــودة وحاميــة العمــالء بهيئــة الطــريان 
املــدين، بإصــدار تقاريــر شــهرية ملســتوى 
يف  املقدمــة  للخدمــات  املســافرين  رضــا 
ــايل  ــتوى الح ــم املس ــدف تقيي ــارات، به املط
عــىل  والعمــل  املطــارات  يف  للخدمــات 
ــك  ــل وذل ــكل أفض ــينها بش ــا وتحس تطويره
بتطبيــق أعــىل املعايــري العامليــة يف مجــال 
جــودة خدمــات املســافرين وتحســني جــودة 

ــك الخدمــات املقدمــة، وهــو مــا يتــامىش  تل
مــع أهــداف رؤيــة اململكــة 2030م لتحقيــق 

أعــىل الدرجــات يف جــودة الخدمــات.
كــام تعمــل فــرق مــن اإلدارة العامــة للجــودة 
ــة  ــوالت ميداني ــل ج ــالء، بعم ــة العم وحامي
ــر  بشــكل دوري يف املطــارات، وإعــداد تقاري
مســتوى رضــا العمــالء ومالحظاتهــم عــىل 
الخدمــات املقدمــة، بهــدف تقييــم املســتوى 
الحــايل للخدمــات، وتحليــل املعلومــات التــي 
تــرد عــرب اســتطالعات الــرأي التــي تقــوم بهــا 
املوثوقيــة  عاليــة  التقييــم  وأدوات  اإلدارة 
ــك  ــر تل بهــدف العمــل عــىل تحســني وتطوي
الخدمــات املقدمــة للمســافرين ومرتــادي 

ــة. ــارات اململك مط
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ــة  ــت املنظمــة العربي الرباط-نظّم
للطــريان املــدين اجتــامع فريــق 
املعنيــة  الخــرباء  لجنــة  عمــل 
ــة  ــة العربي ــل املنظم ــر عم بتطوي
للطــريان املــدين يومــي 18 و19 
مبقــر  املنــرصم،  متــوز  يوليــو/ 
املنظمــة العربيــة للطــريان املــدين 
بالربــاط بحضــور 5 دول أعضــاء 
ــارات  ــة اإلم ــن دول ــون كل م ميثل
واململكــة  املتحــدة  العربيــة 
ودولــة  الســعودية  العربيــة 
ــة  ــرص العربي ــة م ــر وجمهوري قط

املغربيــة. واململكــة 
ــامع الســيد ســعيد  ــح االجت و افتت
ــة  ــل دول ــويدي، ممث ــد الس محم
املتحــدة  العربيــة  االمــارات 
بالرتحيــب  اللجنــة،  ورئيــس 
بالســادة الحضــور موجهــاً الشــكر 

املشــاركة  عــىل  لحرصهــم  لهــم 
كــام  االجتــامع،  هــذا  وإنجــاح 
توّجــه بالشــكر لــإلدارة العاّمــة 
للمنظمــة منوهــا بحســن التنظيــم 

والضيافــة.
عقــب ذلــك رحــب املهنــدس عبــد 
النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة 
العربيــة للطــريان املــدين، بالحضور 
مثمنــا مجهوداتهــم بغايــة تطويــر 
عمــل اللجــان الفنيــة و تعزيز دور 
املنظمــة للنهــوض بقطــاع الطــريان 
املــدين باملنطقــة العربيــة. متمنيــاً 
ــام  ــق والنجــاح يف امله ــم التوفي له
املكلفــني بهــا مــن قبــل الجمعيــة 
دورتهــا  يف  للمنظمــة  العامــة 
العاديــة الرابعــة والعرشيــن التــي 
 9-8 يومــي  بالربــاط  انعقــدت 
ــار مــن الســنة الجاريــة. مايــو/ أي

القاهــرة-أدى يــوم الخميــس 05 يوليو/متــوز 
املنــرصم، املهنــدس عبــد النبــي منــار مديــر 
عــام املنظمــة العربيــة للطــريان املــدين، اليمــني 
القانونيــة والنظاميــة أمــام معــايل الســيد أحمــد 
الــدول  لجامعــة  العــام  األمــني  الغيــط  أبــو 

ــة. العربي
وأكــد معــايل األمــني العــام لجامعــة الــدول 
ــه املنظمــة  ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــة أهميّ العربيّ
ــة  ــد األدرع الفني ــدين كأح ــريان امل ــة للط العربي
ــق  ــام يتعلّ ــة في ــة خاّص ــدول العربي ــة ال لجامع
الطــريان  التــي يعرفهــا  التحديــات  مبواجهــة 
املــدين عامــة والعــريب خاصــة، متمنيــا للمهندس 
ــدة  ــه الجدي ــار النجــاح يف مهام ــي من ــد النب عب
فعاليــات  ضمــن  لهــا  اختيــاره  تــم  والتــي 

الجمعيــة العامــة العاديــة مايو/أيــار املــايض 
ــاط. ــدت بالرب ــي عق والت

ــي  ــد النب ــدس عب ــعادة املهن ــرب س ــدوره أع ب
منــار عقــب أدائــه لليمــني النظاميــة عــن شــكره 
ملعــايل األمــني العــام للجامعــة العربيــة مؤكــداً 

ملعاليــه عزمــه املــيض قدمــا نحــو االرتقــاء 
ــا  ــدين كمثيالته ــريان امل ــة للط ــة العربي باملنظم
مــن املنظــامت اإلقليميــة والدوليــة التــي تعنــى 

ــدين. ــريان امل بالط

مــن  ســنغافورة-بتكليف 
المهنــدس عبــد النبــي منــار، 
للمنظمــة  العــام  المديــر 
العربيــة للطيــران المدنــي، 
عاطــف  المهنــدس  شــارك 
عجيلــي خبيــر أمــن الطيــران 
فــي  بالمنظمــة  والبيئــة 
ــة  ــي للجن ــاع التوجيه االجتم
لإليــكاو  البيئــة  حمايــة 
(CAEP) وذلــك فــي الفتــرة 
مــا بيــن 4 إلــى 8 يونيــو/ 

بســنغافورة.  2018
االجتمــاع مشــاركة  وعــرف 
مــن  باللجنــة  عضــواً   23
و12  عضــواً   24 مجمــوع 
مراقبــاً باللجنــة مــن مجمــوع 

مراقبــاً.  17
االجتمــاع  أيــام  وخــالل 
مناقشــة  تمــت  الخمــس، 

عــدد مــن المواضيــع المهمــة 
ــة  ــة القائم ــر العالمي كالتدابي
و  الســوق  آليــات  علــى 
تقنيــات  البديــل و  الوقــود 
النتائــج  و  االنبعاثــات 
والقواعــد الفنيــة فــي مجــال 
بيئــة الطيــران و التوقعــات 
و  االقتصاديــة  والتحاليــل 
إلــى  باالضافــة  الضوضــاء 

والعمليــات. المطــارات 
ــات  ــتعرض مخرج ــذا وس هــ
أنظــار  علــى  االجتمــاع 
ــا  ــي اجتماعه ــة ف ــة البيئ لجن
 (CAEP/11) ــر ــادي عش الح
ــر/  ــي فبراي ــده ف ــرر عق المق
ــة  ــر منظم ــباط 2019 بمق ش
الدولــي،  المدنــي  الطيــران 

الكنديــة. بمونتريــال 
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ــع  ــتمر م ــاون المس ــيق والتع ــار التنس ــي إط ف
المماثلــة،  واإلقليميــة  الدوليــة  المنظمــات 
شــارك وفــد رفيــع المســتوى مــن المنظمــة 
برئاســة ســعادة  المدنــي  للطيــران  العربيــة 
عــام  مديــر  منــار،  النبــي  عبــد  المهنــدس 

المنظمــة وبعضويــة المهنــدس محمــد رجــب، 
ــدس  ــة والمهن ــالمة الجوي ــة والس ــر المالح خبي
عاطــف عجيلــي، خبيــر أمــن الطيــران والبيئــة، 
للمنظمــات  الخامــس  التنســيقي  باالجتمــاع 
الدوليــة واإلقليميــة الفاعلــة فــي منطقة الشــرق 

االوســط فــي مجــال الطيــران المدنــي بالقاهرة، 
عاصمــة جمهوريــة مصــر العربيــة يومــي 4 و5 

2018 يوليو/تمــوز 
ــا  ــاع القضاي ــي االجتم ــاركون ف ــش المش و ناق
المتعلّقــة بالطيــران المدنــي وتســهيل التعــاون 
ذات  المجــاالت  فــي  واإلقليمــي  الثنائــي 
االهتمــام المشــترك مــن أجــل تحديــد البرامــج 
الســالمة  وتعزيــز  واألولويــات  المشــتركة 
والطاقــة االســتيعابية وكفــاءة المالحــة الجويــة 
وتفــادي  الطيــران  بيئــة  وحمايــة  واألمــن 

بالمنطقــة. الجهــود  االزدواجيــة وتوحيــد 
مشــاركاً  عشــر  ثمانيــة  االجتمــاع  حضــر  و 
ــي  ــة وه ــة وإقليمي ــات دولي ــع منظم ــن أرب م
 (ACAO) المنظمــة العربيــة للطيــران لمدنــي
الدولي-مكتــب  المدنــي  الطيــران  ومنظمــة 
القاهــرة (ICAO) واالتحــاد الدولــي للنقــل 
ــات  ــي لرابط ــاد الدول ــوي (IATA)) واالتح الج
ــي ــة (IFATCA) وممثل ــة الجوي ــة الحرك مراقب

  MIDANPIRGو   RASG-MID

حــرض املهنــدس محمــد رجــب، 
خبــري املالحــة والســالمة الجويـّـة 
للطــريان  العربيــة  باملنظمــة 
الثالــث  االجتــامع  املــدين، 
لفريــق العمــل املكلــف بتنفيــذ 
الجويّــة  املالحــة  منظومــات 
ANSIG/3) وذلــك مــن 2 إىل 4 

بالقاهــرة. يونيه/حزيــران 
ثالثــة  االجتــامع  يف  وشــارك 
ــس  ــن خم ــاركاً م ــون مش وثالث
إيــران،  مــرص،  هــي  دول 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة 
العربيــة  اإلمــارات  الســودان، 
املتحــدة وممثلــني عــن أربــع 
 ACAO،) دوليــة  منظــامت 
.(IATA، ICAO، IFATCA

االجتــامع  أن  بالذكــر  جديــر 
ضــامن  إىل  باألســاس  يهــدف 
ــة  ــذ أنظمــة املالحــة الجوي تنفي

األوســط  الــرشق  منطقــة  يف 
وفــق التطــورات الحاصلــة يف 
التــي  و  املتاخمــة  املناطــق 
تتــامىش مــع مفهــوم تشــغيل 
 (Doc 9854) الحركــة الجويــة
الجويــة  املالحــة  وخطــة 
ومنهجيــة   (GANP) العامليــة 
الطــريان  نظــم  تحســينات 
(ASBU) والخطــة االســرتاتيجية 
منطقــة  يف  الجويــة  للمالحــة 
ــام  ــط (MID). ك ــرشق األوس ال
التفاهــم  تحقيــق  إىل  يســعى 
والحصــول عــىل الدعــم مــن 
مختلــف املتداخلــني يف منظومة 
الطــريان املــدين املؤثــرة واملعنيــة 
أنظمــة  أنشــطة  بتطــورات 
منطقــة  يف  الجويــة  املالحــة 

األوســط. الــرشق 



9 2018   32 

ــام  ــر ع ــار ، مدي ــي من ــد النب ــدس عب ــد املهن عق
املنظمــة العربيــة للطــريان املــدين، لقــاءاً تنســيقياً 
مــع األمينــة العامــة ملنظمــة الطــريان املــدين 
الــدويل الســيدة فانــغ ليــو بحضــور كل مــن 
املديــر اإلقليمــي ملنظمــة الطــريان املــدين مبكتــب 
باملنظمــة  والســالمة  املالحــة  وخبــري  باريــس 
ــش  ــىل هام ــك ع ــدين، وذل ــريان امل ــة للط العربي
ــة  ــة األوروبي ــني للجن ــادس والثالث ــامع الس االجت
للطــريان املــدين خــالل 10-11 يوليو/متــوز  2018 

بسرتاســبورغ الفرنســية.
ــيق  ــاون والتنس ــبل التع ــان س ــث الطرف  و تباح
ــام  ــة. ك ــاون املوقع ــرة التع املشــرتك يف ظــل مذك
تطرقــا إىل أهميــة توحيــد الــرأي حــول املواضيــع 
ذات االهتــامم املشــرتك وخاصــة منهــا إعــداد 
برنامــج عمــل مشــرتك قصــد دعــم الــدول األعضاء 

ــدويل. ــة مجــاالت الطــريان املــدين ال يف كاف

ــام  ــر الع ــار، املدي ــي من ــد النب ــد الســيد عب عق
ــاً  ــدين، اجتامع ــريان امل ــة للط ــة العربي للمنظم
ــص للتعريف  يــوم 16 يوليو/متـّـوز املنــرصم، ُخصِّ
ــن  ــرتة م ــالل الف ــا خ ــج عمله ــة وبرنام باملنظم
ــع  ــاون م ــن التع ــذا ميادي 2018 إىل 2022  وك
املــدين واملكتــب  العامــة للطــريان  املديريــة 

ــارات. ــي للمط الوطن

وخــالل اللقــاء الــذي حــرضه الســيد زهــري 
الوطنــي  املكتــب  عــام  مديــر  العوفــري، 
العامــة  للمطــارات وممثلــني عــن املديريــة 
املالحــة  وخبــري  املغربيــة  املــدين  للطــريان 
والســالمة الجويـّـة وخبــري أمــن الطــريان والبيئــة 
باملنظمــة العربيــة للطــريان املــدين. تــم االتفــاق 
عــىل مواصلــة التنســيق والعمــل جنبــاً إىل جنب 
ــّزز  ــا يع ــراف وم ــكل األط ــع ل ــود بالنف ــا يع مب
عمــل املنظمــة يف تطويــر منظومــة الطــريان 

ــني  ــيق ب ــني التنس ــذا تحس ــريب، وك ــدين الع امل
ــد  ــة وتوحي ــدين يف املنطق ــريان امل ــطة الط أنش
ــة  ــالمة والطاق ــز الس ــل تعزي ــن أج ــود م الجه
ــة  ــن وحامي ــة واألم ــاءة املالح ــتيعابية وكف االس

ــن مســتوى التنســيق  ــع م ــة الطــريان والرف بيئ
والتعــاون املســتمر مــع هيئــات الطــريان املــدين 

ومــزودي خدمــات املالحــة الجويّــة.
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1
ــا  ــي دورته ــكاو ف ــة لالي ــة العمومي ــرار الجمعي ــا لق تبع
التاســعة والثالثــون (قــرار رقــم 39-18: البيــان الموحــد 
لسياســات االيــكاو المســتمرة المتعلقــة بأمــن الطيران)، 
ــراء  ــق خب ــف فري ــكاو بتكلي ــس االي ــوة مجل ــت دع تم
امــن الطيــران بااليــكاو بإعــداد الخطــة العالميــة ألمــن 
الطيــران (GASeP) بشــكل عاجــل وذلــك باالســتناد 
آلراء الــدول األعضــاء والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة. 
علــى أن تكــون المشــاورات المنهجيــة والشــاملة عامــال 
حاســما فــي نجــاح هــذه الخطــة لضمــان أن يظــل 
التوافــق العــام هــو األســاس الــذي ترتكــز عليــه الخطــة 
ــة  ــا مالئم ــات المحــددة فيه ــق األهــداف والغاي وأن تب

ــة. ــم المعني ــدول واالقالي لل
ــران بااليــكاو خــالل  ــراء أمــن الطي وقــد قــام فريــق خب
ــو 2  ــال (29 ماي ــرون بمونتري ــن والعش ــه الثام اجتماع
ــة ألمــن  ــو 2017) بعــرض مشــروع الخطــة العالمي يوني
الطيــران (GASeP) وقــد تمــت مناقشــته واالتفــاق 
علــى مضمونــه واالتفــاق علــى عرضــه علــى أنظــار 
مجلــس االيــكاو إلقــراره بصفــة مبدئيــة، لتدعــى، بعــد 
ذلــك، الــدول لتقديــم مالحظاتهــا ووجهــات نظرهــا 
حيــال هــذه الخطــة. باإلضافــة للدعــوة لعقــد مؤتمــرات 
إقليميــة وفتــح بــاب المشــاورات قبــل عرضــه لالعتمــاد 
مــن طــرف الجمعيــة العموميــة فــي دورتهــا االربعــون 

ــام 2019. ع

2
(GASeP)

ــران (GASeP) جــاءت  ــة ألمــن الطي إن الخطــة العالمي
ــران  ــكاو الشــاملة ألمــن الطي ــض اســتراتيجية االي لتعوي
ــع  ــا م ــدة له ــدة المعتم ــت الم ــي انته (ICASS) والت

ــام 2016.  ــة ع نهاي

وســتوفر هــذه الخطــة اإلطــار المناســب للــدول وقطــاع 
ــكاو للعمــل  ــة بمــا فيهــا االي ــران والجهــات المعني الطي
معــا فــي إطــار الســعي نحــو تحقيــق الهــدف المشــترك 
ــي شــتى أنحــاء  ــران ف ــن الطي ــز أم ــي تعزي ــل ف المتمث
أساســية حددتهــا  نتائــج  وتحقيــق خمســة  العالــم 
الخطــة العالميــة ألمــن الطيــران (GASeP) والمتمثلــة 

فــي:

1 - االرتقاء بالوعي بالمخاطر والتصدي لها.

2 - توفير الثقافة األمنية والقدرات البشرية.

3 - تحسين الموارد التكنولوجية واالبتكار.

4 - تحسين الرقابة وضمان الجودة.

5 - زيادة التعاون والدعم.

وتدعــو هــذه الخطــة إلــى اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة 
ــاء  ــي لالرتق ــي والوطن ــي واإلقليم ــد العالم ــى الصعي عل
بمســتوى تنفيــذ الملحــق الســابع عشــر «االمــن». 
وتحتــوي هــذه الخطــة علــى خريطــة طريــق تتضمــن 
87 مهمــة علــى أســاس 32 إجــراء تهــم النتائج األساســية 

ــه. ــورة عالي ــا الخطــة والمذك ــي حددته الت
 (GASeP) وتحــدد الخطــة العالميــة ألمــن الطيــران
األهــداف االســتراتيجية للســنوات الثــالث المقبلــة قبــل 
انعقــاد الــدروة االربعــون للجمعيــة العموميــة لاليــكاو 

ــام 2019. ع

ــة  ــذي تشــهده المنطقــة العربي إن الوضــع اإلقليمــي ال
فــي ظــل تصاعــد ألعمــال العنــف وانتشــار للجماعــات 
تســتهدف  التــي  التهديــدات  وتواصــل  المســلحة 
العربيــة  الــدول  يدفــع  العربــي،  المدنــي  الطيــران 
ــة  ــي الخطــة العالمي لالنخــراط وبشــكل فاعــل فــي تبن
ألمــن الطيــران (GAseP) عبــر وضــع خطــة وطنيــة 

ــة. ــذه الخط ــا ه ــي حددته ــادئ الت ــى والمب تتماش
علــى  يتعيــن  المســتمرة،  التهديــدات  ولمواجهــة 
الــدول العربيــة العمــل مــع بعضهــا البعــض لوضــع 
ــى  ــن الحــد األدن ــي مشــترك يضم ــي وإقليم ــار عرب إط
مــن تبــادل المعلومــات بخصــوص تقييــم المخاطــر 
باعتبــار أن هــذه المخاطــر ال تســتهدف دولــة بعينهــا. 
ــدول للعمــل  ــن تجــد هــذه ال ــي هــذا الخصــوص ل وف
ســويا أفضــل مــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي 
لمناقشــة هــذه التحديــات وإيجــاد الحلــول المشــتركة 
لمواجهــة التحديــات. وتحــرص المنظمــة العربيــة علــى 

ــيق  ــد التنس ــة لمزي ــات اإلقليمي ــع المنظم ــيق م التنس
وإيجــاد آليــات لتنفيــذ مــا جــاء بالخطــة العالميــة ألمــن 

الطيــران.
كمــا علــى الــدول العربيــة، وفــي إطــار خطتهــا الوطنيــة 
ألمــن الطيــران، أن تحــدد أولوياتهــا ومواطــن الضعــف 
فــي منظومــة أمــن الطيــران لديهــا ووضــع آليــات 
وخطــط عمــل لمعالجــة هــده النواقــص والمشــاغل مــع 
ــل  ــدرات وتأهي ــاء الق ــوع بن ــالء موض ــى إي ــرص عل الح
الكــوادر والعامليــن فــي مجــال أمــن الطيــران األهميــة 
التــي تســتحق. والعمــل علــى إرســاء ثقافــة أمــن 
ــن  ــة إدارة أم ــل منظوم ــالل تفعي ــن خ ــات م المؤسس
.(Security Management System «SeMS») الطيــران 

ــر الشــراكة  ــاء القــدرات عب وفــي هــذا اإلطــار، يعــد بن
ــا مــن أنجــع الوســائل  ــا بينه ــة فيم ــدول العربي ــن ال بي
لرفــع مســتويات أمــن الطيــران بالمنطقــة العربيــة. وفي 
هــذا الخصــوص يمكــن للمنظمــة العربيــة للطيــران 
المدنــي أن تنســق وتســير أنشــطة بنــاء القــدرات 
ــك بالتعــاون مــع  ــة األعضــاء وذل ــدول العربي ــدة ال لفائ
ــات  ــق لحاجي ــم دقي ــراء تقيي ــرض اج ــدول، بغ ــذه ال ه
ــج  ــوء نتائ ــى ض ــطة عل ــذه األنش ــن ه ــدول م ــذه ال ه
الــدور  لهــذا  الهيئــة  وبتولــي  التدقيــق.  عمليــات 
ــن  ــاء م ــدول األعض ــتتمكن ال ــييري س ــيقي والتس التنس
ذوي المــوارد المحــدودة مــن االســتفادة مــن الخبــرات 
األخــرى  األعضــاء  الــدول  لــدى  المتوفــرة  والمــوارد 
واالســتفادة مــن االســتخدام األفضــل للمــوارد المتاحــة. 

ــن  ــم أم ــاءة نظ ــأن كف ــر ب ــدر التذكي ــام يج ــي الخت وف
ــال  ــذ الفع ــى التنفي ــد عل ــدول تعتم ــدى ال ــران ل الطي
للقواعــد والتوصيــات التــي نــص عليهــا الملحــق الســابع 
عشــر «األمــن» التفاقيــة شــيكاغو. كمــا يوفــر البرنامــج 
العالمــي لتدقيــق أمــن الطيــران معلومــات قيمــة بشــأن 
ــا.  ــي به ــات الموص ــر والممارس ــدول للمعايي ــذ ال تنفي
ــر أن  ــق يظه ــات التدقي ــج عملي ــل نتائ ــث أن تحلي حي
ــال  ــن االمتث ــتوى م ــس المس ــى نف ــت عل ــدول ليس ال
للملحــق الســابع عشــر «األمــن» فبعــض الــدول تواجــه 
تحديــات هامــة عنــد محاولــة تنفيــذ أو المحافظــة 
االيــكاو  بمالحــق  المحــددة  األمــن  معاييــر  علــى 
ــو  ــران وه ــن الطي ــال أم ــي مج ــة ف ــا الوطني وببرامجه
ــاون  ــز التع ــدول لتعزي ــود ال ــر جه ــتدعي تظاف ــا يس م

ــا. ــا بينه ــات فيم ــادل المعلوم وتب

GASEP
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ــيق  ــني التنس ــل لتحس ــل املتواص ــار العم يف إط
بــني أنشــطة الطــريان املــدين يف املنطقــة وتوحيد 
الجهــود مــن أجــل الرفــع من مســتوى التنســيق 
والتعــاون املســتمر مــع املنظــامت الدوليــة 
ــار،  ــي من ــد النب ــدس عب ــام املهن ــة، قَ واإلقليمي

ــة للطــريان املــدين،  ــر عــام املنظمــة العربي مدي
ــريب  ــاد الع ــع االتح ــيقي م ــامع تنس ــد اجت بعق
 2018 يوليو/متــوز   17 يــوم  الجــوي  للنقــل 

ــاط. بالرب

ــاب  ــد الوه ــيد عب ــام الس ــار، ق ــذا اإلط ويف ه
تفاحــة، أمــني عــام، االتحــاد العــريب للنقــل 
الجــوي بتقديــم عــرض مــريئ يتضمــن أهــم 
ــاد  ــن االتح ــة ع ــذة توضيحي ــي نب ــاور وه املح
العــريب للنقــل الجــوي و القضايــا املشــرتكة بــني 
املنظمــة العربيــة للطــريان املــدين واالتحــاد 
العــريب للنقــل الجــوي مبــا يف ذلــك مقــرتح 
املفوضيــة األوروبيــة لتعديــل القانــون رقــم 
ــل  ــة يف النق ــة العادل ــول املنافس 2004/868 ح
ــة  ــوق املســافرين والبيئ الجــوي وموضــوع حق
العــريب  العــامل  يف  والســية  الحركــة  وإدارة 
أولويــات يف  وكــذا  الطــريان  وأمــن  وســالمة 
القضايــا املشــرتكة و ســبل تطويــر نشــاط النقــل 

ــة. ــدول العربي ــني ال ــوي ب الج

التنســيق  مواصلــة  عــىل  الحضــور  اتفــق  و 
إىل مبــا يعــود بالنفــع لــكال  والعمــل جنبــاً 
الطرفــني ومبــا يعــزز عمــل املنظمــة يف تطويــر 

منظومــة الطــريان املــدين العــريب.

ــريان  ــة للط ــة العربي ــن املنظم ــد م ــارك وف ش
ــي  ــد النب ــدس عب ــعادة املهن ــه س ــدين، يرأس امل
ــريان  ــة للط ــة العربي ــام املنظم ــر ع ــار، مدي من
املــدين مبعيــة الســيد فيصــل بنســليامن مســؤول 
الشــؤون املاليــة باملنظمــة باجتــامع الــدورة 27 
للجنــة املنظــامت للتنســيق واملتابعــة املنبثقــة 
ــك  ــي وذل ــادي واالجتامع ــس االقتص ــن املجل ع
مــن 22 إىل 26 يوليو/متــوز 2018 مبقــر األمانــة 

ــة بالقاهــرة. ــدول العربي ــة لجامعــة ال العام

وعــرف اللقــاء مشــاركة جميــع الــدول العربيــة 
واألمانــة  املتخصصــة  العربيــة  واملنظــامت 
حيــث  العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العامــة 
ناقــش هــذا االجتــامع املوضوعــات الدوريــة 
املتعلقــة بتقاريــر إنجــازات املنظــامت العربيــة 
والحســابات الختاميــة وهيئــات الرقابــة املاليــة 
وتقاريــر  العربيــة  للمنظــامت  واإلداريــة 
ــدورة  ــذه ال ــت ه ــام عرف ــة، ك ــان الفرعي اللج
مناقشــة خطــط وموازنــات املنظــامت العربيــة 

.2020-2019 لعامــي  املتخصصــة 
منهــا  نقــاط  عــدة  املشــاركون  بحــث  و 
بالخصــوص متابعــة تقريــر وتوصيــات االجتــامع 
26 للجنــة املنظــامت للتنســيق واملتابعــة و 
التقريــر الــدوري لصنــدوق النقــد العــريب عــن 
ــة  نشــاط الحســاب املوحــد للمنظــامت العربي
املتخصصــة وكــذا التقريــر الــدوري عن مشــاركة 
ــادات  ــامت واالتح ــة (إدارة املنظ ــة العام األمان

العربيــة  العربيــة) يف اجتامعــات املنظــامت 
املتخصصــة. باإلضافــة اىل اتفاقيــات اإلنشــاء 

للمنظــامت العربيــة املتخصصــة.

التــي  التوصيــات  بإقــرار  االجتــامع  واختتــم 
للمجلــس  القادمــة  للــدورة  رفعهــا  ســيتم 
عليهــا. للمصادقــة  واالجتامعــي  االقتصــادي 

27
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الرباط-نظّمــت املنظمــة العربيــة للطريان 
املــدين اجتــامع فريــق عمــل لجنــة الخرباء 
ــة  ــر عمــل املنظمــة العربي ــة بتطوي املعني
للطــريان املــدين يومــي 18 و19 يوليــو/ 
متــوز املنــرصم، مبقــر املنظمــة العربيــة 
ــاط بحضــور 5 دول  ــدين بالرب للطــريان امل
ــارات  ــة اإلم ــن دول ــون كل م ــاء ميثل أعض
العربيــة  واململكــة  املتحــدة  العربيــة 
الســعودية ودولــة قطــر وجمهوريــة مــرص 

ــة. ــة املغربي ــة واململك العربي
و افتتــح االجتــامع الســيد ســعيد محمــد 
الســويدي، ممثــل دولــة االمــارات العربية 
بالرتحيــب  اللجنــة،  ورئيــس  املتحــدة 
ــم  ــكر له ــاً الش ــور موجه ــادة الحض بالس
ــذا  ــاح ه ــاركة وإنج ــىل املش ــم ع لحرصه

االجتــامع، كــام توّجــه بالشــكر لــإلدارة 
العاّمــة للمنظمــة منوهــا بحســن التنظيــم 

ــة. والضياف
عقــب ذلــك رحــب املهنــدس عبــد النبــي 
العربيــة  املنظمــة  عــام  مديــر  منــار، 
مثمنــا  بالحضــور  املــدين،  للطــريان 
مجهوداتهــم بغايــة تطويــر عمــل اللجــان 
ــوض  ــة للنه ــز دور املنظم ــة و تعزي الفني
بقطــاع الطــريان املــدين باملنطقــة العربيــة. 
ــاً لهــم التوفيــق والنجــاح يف املهــام  متمني
املكلفــني بهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
الرابعــة  العاديــة  دورتهــا  للمنظمــة يف 
والعرشيــن التــي انعقــدت بالربــاط يومي 

ــة. ــنة الجاري ــن الس ــار م ــو/ أي 8-9 ماي

تونس-نظمــت املنظمــة العربيــة للطــريان املدين 
ورشــة عمــل حــول «إدارة مخاطــر اإلرهــاق 
 » FRMS&IOSA)) وبرنامــج تدقيــق الســالمة
ــل الجــوي  ــدويل للنق ــع االتحــاد ال ــاون م بالتع
(IATA) باســتضافة كرميــة مــن رشكــة الخطوط 
الجويــة التونســية بفنــدق املــورادي قمــرت 

ــس يومــي 5 و6 ســبتمرب/أيلول املــايض. بتون
الخطــة  ضمــن  الورشــة  هــذه  وتنــدرج 
االســرتاتيجية للمنظمــة العربيــة للطــريان املــدين 
والتــي تهــدف إىل الرفــع مــن مســتوى العاملــني 
يف قطــاع الطــريان املــدين بالنســبة لــدول أعضــاء 
ــة  ــرة عام ــم نظ ــدف إىل تقدي ــام ته ــة. ك الهيئ
عــىل مختلــف الطــرق إلدارة مخاطــر اإلرهــاق 
والتغيــريات األساســية املطلوبــة يف التحــول نحــو 
نهــج قائــم عــىل األداء مــع تقديــم معايــري 

ومقتضيــات وبرنامــج تدقيــق الســالمة.
ــل نظــام إدارة مخاطــر اإلرهــاق وبرنامــج  وميث
آليــة   FRMS&IOSA)) الســالمة  تدقيــق 
ملشــغيل الطائرات لتحســني الســالمة واســتخدام 
املــوارد بشــكل أكــرث كفــاءة و مرونــة يف عمليــة 

ــغيل. التش
ــوان  ــن أع ــاركاً م ــة 86 مش ــذه الورش ــرض ه ح

وأطــر ســلطة الطــريان املــدين (إدارة الســالمة) 
ــة  ــات الجوي ــىل العملي ــني ع ــوان واملرشف واألع
الداخليــني  واملدققــني  الطــريان  بــرشكات 
و  وأطــر  الجــودة  نظــام  عــن  واملســؤولني 
مــزودي خدمــات املطــارات و املالحــة الجويــة 
مــن دول شــامل إفريقيــا والــرشق األوســط 
والجمهوريــة  املغربيــة  واململكــة  (تونــس 
ــا  ــة ليبي ــة الشــعبية ودول ــة الدميقراطي الجزائري
واململكــة العربيــة الســعودية) باإلضافــة إىل 
 ACAO, IATA,) ــة ــة وإقليمي ــامت دولي منظ

.(IFALPA, IFATCA, IFATSE
املــدين  للطــريان  العربيــة  املنظمــة  وتعتــرب 
ــة،  ــة العربي ــة للجامع ــامت التابع ــدى املنظ إح
حيــث أنشــأت لدعــم العمــل العــريب املشــرتك 
يف مجــال الطــريان املــدين قصــد تنميــة وتطويــر 
ــة  ــات األم ــتجيب لحاجي ــريب ليس ــريان الع الط
العربيــة يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم 
ومشــارك يف التنميــة املســتدامة ويف متنــاول 

ــريب.  ــع الع ــن املجتم ــة م ــح مختلف رشائ
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الرباط-شــارك ممثــل املنظمــة العربيــة للطــريان 
ــري املالحــة  ــدس محمــد رجــب، خب املــدين املهن
والســالمة الجويّــة، باالجتــامع الرابــع للجنــة 
العربيــة ملتابعــة تنفيــذ التنميــة املســتدامة 
ــر  ــد مبق ــذي انعق ــة ال ــة العربي 2030 يف املنطق
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة يومــي 
30 يونيــو/ حزيــران و1 يوليــو/ متــوز 2018 

ــرة. بالقاه
ــة  ــن 15 دول ــاركاً م ــامع 43 مش ــرض االجت و ح
أعضــاء يف الجامعــة العربيــة وهــم ممثلــني عــن 
ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة والجمهوريــة  دول

واململكــة  الشــعبية  الدميقراطيــة  الجزائريــة 
الســودان  وجمهوريــة  الســعودية  العربيــة 
ــة  ــطني وجمهوري ــة فلس ــامن ودول ــلطنة ع وس
ــة  ــة مــرص العربي ــا وجمهوري ــة ليبي ــان ودول لبن
ودولــة  املوريتانيــة  اإلســالمية  والجمهوريــة 
منظمــة  و14  اليمنيــة  والجمهوريــة  العــراق 
دوليّــة وإقليميــة مبــا يف ذلــك املنظمــة العربيــة 

ــدين. ــريان امل للط
ــالل  ــا خ ــم تناوله ــي ت ــاط الت ــم النق ــن أه وم
هــذا االجتــامع، التعــاون بـَـنْي اللجنــة واملجالــس 
ــىل  ــاء ع ــة و القض ــة املتخصص ــة العربي الوزاري

ــة  ــة والشــبكة العربي الجــوع يف املنطقــة العربي
التنميــة  أجــل   مــن  والتكنولوجيــا  للعلــوم 
املســتدامة ومــؤرشات التنميــة املســتدامة يف 
االقتصــادي  النمــو  وكــذا  العربيــة  املنطقــة 
العربيــة  املنطقــة  يف  املســتدام  والتمويــل 
باالضافــة إىل التحضــري للقمــة العربيــة التنموية: 
الرابعــة  الــدورة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
ــة لألســبوع  ــان 2019) والتحضــريات الجاري (لبن
ــروض  ــر وع ــتدامة وتقاري ــة املس ــريب للتنمي الع
حــول التقــدم املحــرز يف تنفيــذ أهــداف التنميــة 

2030 املســتدامة 

2030

شــارك املهنــدس محمــد رجــب ممثــل املنظمــة 
املالحــة  خبــري  املــدين،  للطــريان  العربيــة 
والســالمة الجويــة، باالجتــامع الســادس للجنــة 
 (RSC/6) اإلقليميــة للســالمة الجويــة بالــرشق
األوســط (مكتــب القاهــرة) 25مــن  إىل 27 

بالقاهــرة.  2018 يونيو/حزيــران 
وحــرض االجتــامع ســبعة وعرشيــن مشــاركاً 
مــن إحــدى عــرشة دولــة هــي البحريــن، مــرص، 
إيــران، األردن، الكويــت، ليبيــا، عــامن، اململكــة 
اإلمــارات  الســودان،  الســعودية،  العربيــة 
العربيــة املتحــدة والواليــات املتحــدة وممثلــني 

 ACAO، IATA،) ــة ــع منظــامت دولي عــن أرب
ــغ». ــة «بوين ــل رشك ICAO، IFATCA) وممث

ــائل  ــة املس ــامع إىل مناقش ــذا االجت ــدف ه ويه
املتصلــة بآخــر التطــورات حــول تعديــل الخطــة 
-2020 الطبعــة   (GASP) للســالمة  العامليــة 

2022 وأدوات دعــم تنفيــذ برنامــج الدولــة 
للســالمة (SSP) ودليــل إدارة الســالمة والنظــم 
 .(GASOS) ــريان ــالمة الط ــة س ــة ملراقب العاملي
ــتجدات  ــر املس ــة آخ ــت مناقش ــام مت ــذا، ك ه
ــادرات اإلقليميــة يف  يف خصــوص األنشــطة واملب

مجــال الســالمة مثــل إنشــاء الوحــدة االقليميــة 
االوســط  والــرشق  إفريقيــا  شــامل  ملنطقــة 
  MENA-RSOO      ملراقبــة الســالمة الجويــة
يخــص  فيــام  االقليمــي  التعــاون  ومــرشوع 

ــريان. ــع الط ــوادث ووقائ ــق يف ح التحقي

05 سبتمبر 2018 
توصلــت طيــران اإلمــارات وخطــوط «جــت ســتار 
ــز  ــة رم ــع اتفاقي ــى توقي ــة إل باســيفيك» الفيتنامي
مشــترك مــن شــأنها توســيع الشــراكة القائمــة بيــن 
ــح  ــت ســتار غــروب». وســوف تتي ــة و «جي الناقل
رحــالت الرمــز المشــترك الجديــدة لــركاب طيــران 
اإلمــارات إمكانيــة مواصلــة ســفرهم إلــى العديــد 
ــي  ــو ش ــن ه ــاً م ــة انطالق ــدن الفيتنامي ــن الم م
ــالت  ــى رح ــك عل ــوي، وكذل ــة هان ــه والعاصم من
«جــت ســتار باســيفيك» مــن مركــز األخيــرة فــي 
مدينــة «هــو شــي منــه» إلــى ســنغافورة وبانكــوك 

وإلــى مــدن أســترالية.
 

المصدر: طيران االمارات 

“
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ــق  ــدأ تطبي ــه ب ــدويل أن ــد ال ــار حم ــن مط الدوحة-أعل
منصــة االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي /إياتــا/ املبســطة 

ــه. ــري والســداد (SIS) يف عمليات للفوات
وتعــد منصــة (SIS) نظــام فوتــرة إلكــرتوين يعمــل عــىل 
تبســيط أنشــطة الفوتــرة والســداد لصناعــة النقــل 
الجــوي مــن خــالل تخفيــض نفقــات املكاتــب الخلفيــة 
وتحســينها، وتوحيــد معايــري الفوتــرة، وتقليــص الهــدر 
ــح  ــل لتصب ــة العم ــزز بيئ ــذي يع ــر ال يف األوراق، األم
ــاءة لــرشكات الطــريان ورشكاء  أكــرث بســاطة وأعــىل كف

العمــل يف القطــاع. 
ــز  ــذ وضــع املنصــة حي ــه أصــدر من وأوضــح املطــار أن
التطبيــق، 46 فاتــورة شــهريا لحســاب 23 رشكــة طــريان، 
ــة  ــة بقيم ــرادات إجاملي ــري بإي ــدار فوات ــة إىل إص إضاف
150 مليــون ريــال ســنويا بنســبة توفــري كبــرية يف 

ــام.  ــة يف كل ع ــت 2 باملائ ــف بلغ التكالي
ويعكــس انتقــال املطــار إىل منصــة SIS التزامــه بتطبيق 
بقطــاع  الخاصــة  الفواتــري  بيانــات  معايــري  أحــدث 
الطــريان، فيــام يتوقــع أن يســفر تطبيــق هــذا النظــام يف 
تســجيل انخفــاض كبــري يف العمــل اليــدوي واألنشــطة 
مــع  والتعامــل  كالفوتــرة  الــورق  عــىل  املعتمــدة 
املنازعــات، إضافــة إىل تحقيــق فوائــد ماليــة ملموســة، 
كــام ســيحد مــن األعــامل الورقيــة غــري الرضوريــة، 
ــن  ــال ع ــع، فض ــد الرسي ــادي والربي ــد الع ــوم الربي ورس
املســتندات  بفقــدان  املتعلقــة  املخاطــر  تخفيــف 
ومعامــالت األوراق الداخليــة، وتحســني التحكــم يف 
التدفقــات النقديــة، حيــث يتــم ربــط البيانــات مبــارشة 

ــع. ــتحقة الدف ــريان مس ــة رشكات الط بأنظم
ــد  ــار حم ــيتمكن مط ــة SIS، س ــتخدامه ملنص ــع اس وم
الــدويل يف الخطــوة القادمــة، مــن تحقيــق األمتتــة 
ــرة والســداد مــن غرفــة مقاصــة  ــة لنظــام الفوت الكامل
توفــري خدمــات  يف  ستســاعد  التــي   (ICH) اإلياتــا 

الســداد للمطــار.
العامليــة  الطــريان  رشكات  املقاصــة  غرفــة  ومتكــن 
ــافرين  ــري املس ــديد فوات ــن تس ــات م ــزودي الخدم وم
والبضائــع والفواتــري غــري املتعلقــة بالنقــل مــن خــالل 
توفــر  كــام  واملعاوضــة،  املقاصــة  مبــادئ  تطبيــق 
ــالس. ــداد أو اإلف ــن الس ــف ع ــال التخل ــة يف ح الحامي

وبهــذه املناســبة، قالــت الســيدة ســوجاتا ســوري، 
ــد  ــار حم ــر يف مط ــس االســرتاتيجية والتطوي ــب رئي نائ
الــدويل، إن دمــج املطــار مــع منصــة SIS يعــد خطــوة 
كبــرية نحــو تحقيــق أمتتــة كاملــة لفوتــرة جميــع 
ــذي مــن شــأنه  ــة للمطــار، األمــر ال ــات التجاري العملي
أن يــرسع الوقــت الــذي تســتغرقه الفوتــرة والســداد، 

وإدارة املســتندات، مضيفــة أن اســتخدام املنصــة يعــد 
جــزءا مــن التــزام مطــار حمــد الثابــت بالتميــز البيئــي 

ــؤولة. ــة املس ــات التجاري واملامرس
ــب  ــش، نائ ــس بوبفيت ــيد أليك ــال الس ــه، ق ــن جانب م
الرئيــس األول لشــؤون الخدمــات املاليــة والتوزيــع 
يف االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي، إن مطــار حمــد 
الــدويل انضــم باســتخدامه لهــذه املنصــة لشــبكة تضــم 
حــوايل 2500 رشكــة طــريان ومطــار ومــزود خدمــة نقــل 
اعتمــدوا املنصــة لكفاءتهــا وتوفريهــا يف التكاليــف، 
مبينــا أن املنصــة ســتدعم املطــار أيضــا يف تحقيــق 
برنامجــه البيئــي الطمــوح مــن خــالل خفــض أنشــطة 

ــىل األوراق. ــد ع ــي تعتم ــداد الت ــرة والس الفوت
وميكــن للمشــغل عــرب هــذه املنصة إرســال ملــف فوترة 
ــف  ــد إىل مل ــام بع ــه في ــم تحويل ــد يت ــرتوين واح إلك
ــذي مــن شــأنه املســاعدة يف  ــر ال ــورة وســداد، األم فات
تجنــب تكــرار الســجالت وتحســني الكفــاءة مــن خــالل 
 ،(IS-XML) دمــج معيــار الفوتــرة اإللكرتونيــة املوحــد
ــني  ــار مــن ب كــام متكــن املنصــة املشــاركني مــن االختي
مجموعــة مــن االختيــارات مثــل التحقــق التلقــايئ مــن 
صحــة الفاتــورة، إىل جانــب توفريهــا ملجموعــة متنوعــة 

مــن الوظائــف املفيــدة األخــرى.
ويلتــزم مطــار حمــد الــدويل باســرتاتيجيته لحاميــة 
البيئــة، باإلضافــة إىل تقليــل اســتهالك املــوارد الطبيعيــة، 
ويحــرص عــىل التحكــم يف االنبعاثــات وإدارة النفايــات، 
ــة  ــع الخطــوط الجوي ــاون م ــزم املطــار، بالتع ــام يلت في
الطــريان،  لخدمــات  القطريــة  والرشكــة  القطريــة، 
والرشكــة  الطائــرات،  لتمويــن  القطريــة  والرشكــة 
القطريــة لألســواق الحــرة، وفنــدق املطــار، بخفــض 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتحقيــق كفــاءة أكــرب لهــا 
ــن  ــد م ــي، والح ــري املناخ ــة التغ ــاعدة يف معالج للمس
ــات، وإدارة  ــر النفاي ــادة تدوي ــتخدام وإع ــادة اس وإع
الضوضــاء، والســيطرة عــىل االنبعاثــات يف الهــواء واملــاء 
للحــد مــن تأثريهــا عــىل البيئــة املحليــة وذلــك يف 
ــا هــذه املؤسســات.  ــي تعمــل فيه ــع األماكــن الت جمي

الرشق

النقــل  وزارة  مســقط-أعلنت 
العامنيــة،  واالتصــاالت 
رشكائهــا  مــع  جاهزيتهــا 
االســرتاتيجيني يف بــدء عمليــات 
ملبنــى  التجــاري  التشــغيل 
الدقــم  مبطــار  املســافرين 
املقــرر اليــوم االثنــني، بعــد 
ــارات التشــغيلية  نجــاح االختب
مــدى  عــىل  أجريــت  التــي 
الــرشكات  عــرب  يوًمــا   45
ــة  ــة للمجموع ــغلة التابع املش
وهــي  للطــريان  العامنيــة 
والطــريان  عــامن  مطــارات 
ــات  ــة لخدم ــامين والعامني الُع
ــدد  ــع ع ــاون م ــريان بالتع الط
ــة ذات  مــن الجهــات الحكومي

لــة. الصِّ

ويُعــد مطــار الدقــم ثالــث 
يدخــل  الســلطنة  مطــارات 
مرافقــه  بكافــة  الخدمــة 
مطــاري  بعــد  التشــغيلية 
وصاللــة،  الــدويل  مســقط 
والــذي مــن املؤمــل أن يحقــق 
مضافــة  اقتصاديــة  قيمــة 
ويدعــم  الوطنــي  لالقتصــاد 
االقتصــادي  التنويــع  برامــج 
ــار  ــيلعب املط ــام س ــالد، ك للب
ــاريع  ــم مش ــارزًا يف دع دوًرا ب
ــة  ــة الخاص ــة االقتصادي املنطق
بالدقــم ومحافظــة الوســطى 

بشــكل عــام. 
الرشق 

«SIS
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The Arab Civil Aviation Organization, 
represented by Eng. Mohamed 
REJEB, Air Navigation and Air Safety 
Expert, attended the 4th Meeting Of 
the Arab Committee to Follow up 
the Implementation of Sustainable 
Development Goals 2030 In the 
Arab region held at League Arab 
Headquarters Cairo - Egypt 30/06 – 
01/07/2018 
Forty three (43) participants attended 
the meeting from fourteen (14) 

member States of Arab League 
and eleven (11) international 
Organizations.
The main issues tackled during this 
meeting are:

• Cooperation between the 
Committee and the specialized Arab 
Ministerial Councils
• Arab Science and Technology 
Network for Sustainable Development
• Indicators of sustainable 

development in the Arab region
• Economic growth and sustainable 

• Preparation for the Arab Summit 
Fourth Session (Lebanon 2019)
• Preparations for the Arab Week for 
Sustainable Development
• Reports and presentations on 
progress in the implementation of 
sustainable development goals 2030

Within the framework of improving 
coordination between civil aviation 
activities in the region and unifying 
efforts to enhance the level of 
coordination and continuous 
cooperation with international and 
regional organizations, HE Eng. 
Abdelnabi Manar, Director General of 
the Arab Civil Aviation Organization 
(ACAO), held a coordination 
meeting with the Arab Air Carriers 
Organization (AACO) on 17 July 
2018 in Rabat-Morocco.
HE Mr. Abdulwahab Toufaha, 
Secretary-General, Arab Air Carriers 

Organization (AACO), provided 
mainly an overview of the Arab Air 
Carriers Organization, Joint issues 
between the Arab Civil Aviation 
Organization and the Arab Air 
Carriers Organization and Ways to 
develop air transport activity among 

Arab countries
In conclusion, the attendees agreed 
to continue coordination and work 

parties and to enhance the work of 
the Organization in the development 
of the Arab civil aviation system.

On the 11 and 12 September 
2018  in Brussels, Belguim, the 4th  
Meeting of the Steering Committee 
gathered 20 participants from AUC, 
EC, AFCAC, ACAC, ASECNA and 
regional economic communities 
among which ECCAS, EAC, IGAD, 
ECOWAS, COMESA.
This intensive two-day but fruitful 
working sessions enabled SC 
Members to address the various 

aspects of the work programme 
and to make the necessary 
recommendations to fast-track the 
implementation of the Action, this as 
per their main mandate to oversee 
and validate the overall strategic 
direction and policy of The Action 
“Support to the Joint Programme 

The 4th  Meeting was an opportunity 
for all RECs to exchange and 

share their experience regarding 
advancement of the Action at their 
respective Modules level while 
discussing initiatives such as CBA 
Studies performed by JPO as well 
as the CBA studies performed by the 
EC in the framework of ACACO for 
GCC plus Iraq and Yemen presented 
by the representative of ACAO Eng. 
Mohamed REJEB.

Activities ACAO
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The Fifth MID Regional Coordination 
Meeting (MID RCM/5) was 

Cairo, Egypt, on 4-5 July 2018.
18 participants attended the meeting 
from 4 organizations, ACAC, IFATCA, 
IATA and ICAO and Representatives 
from RASG MID and MIDANPIRG0 
The meeting was opened by Mr. 
Mohamed Rahma, ICAO Regional 

Abdennabi Manar, Director General 
of Arab Civil Aviation Organization 
who welcomed the participants and 
thanked ICAO for the warm welcome 
and excellent hospitality.
The aim of this meeting is to strengthen 
the cooperation between the different 
Organizations in the Region, facilitate 
coordination of civil aviation activities 

and avoid efforts duplication. This 
meeting provides a forum to discuss 
any issue pertaining to civil aviation, 
openly and frankly and facilitates 
bilateral and regional cooperation in 
areas of common interest, in order to 

improve coordination of civil aviation 
activities in the Region and join efforts 
for the enhancement of safety, air 

security and environment protection.  

The Sixth Meeting of the RASG-MID 
Steering Committee (RSC/6) was 
successfully held at the ICAO Middle 

to 27 June 2018. Twenty seven (27) 
participants attended the meeting, from 
eleven (11) States (Bahrain, Egypt, Iran, 
Jordan, Kuwait, Libya, Oman, Saudi 
Arabia, Sudan, United Arab Emirates 
and United States), four (04) international 

O r g a n i z a t i o n s 
(ACAO, IATA, 
ICAO, IFATCA) 
and one (01) 
industry (Boeing).

The meeting 
was provided 
with an update 
on the latest 
d e v e l o p m e n t s 
in the revision of 
the GASP, for the 
2020-2022 Edition, 

tools to support the implementation of 
State Safety Programme (SSP), Safety 
Management Manual, the Global Aviation 
Safety Oversight Systems (GASOS) and 
the regional safety activities/initiatives 
such as the establishment of MENA-
RSOO and AIG MENA Cooperation 
Mechanism

Activities ACAO

announced a new codeshare 
agreement, expanding the 
existing partnership between 
the Dubai-based carrier 
and Jetstar Group. The new 
partnership with the Ho Chi 
Minh City-based carrier allows 
Emirates’ passengers to enjoy 

within Vietnam, in addition to 

Singapore, Thailand as well as 
Australia.
 
Source: Emirates 
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In the framework of the 36th Plenary 
Session of the European Civil Aviation 
Conference, H.E. Eng. Abdulnabi 
Manar, Director General of the Arab 
Civil Aviation Organization (ACAO), 
held a coordination meeting with 
Ms. Fang Liu, the Secretary General 
of the International Civil Aviation 
Organization (ICAO),  in the presence 
of the Regional Director of ICAO-EUR 

Aviation Safety Expert on 11 July 
2018 in Strasbourg, France.

The two sides discussed ways of 
cooperation and joint coordination 
under the signed memorandum of 
cooperation. They highlighted also 
the importance of unifying the views 
on the common interest issues, 

especially the preparation of a joint 
work program to support the member 
states in all areas of international civil 
aviation.

The Arab Civil Aviation Organization, represented by Eng. 
Mohamed REJEB, Air Navigation and Air Safety Expert, 
attended the Third Meeting of Air Navigation Systems 
Implementation Group (ANSIG/3) held at ICAO MID 

Thirty three (33) participants attended the meeting 

and United Arab Emirates) and four (04) international 
Organizations (ACAO, IATA, ICAO, IFATCA).
The aim of this meeting are mainly to:
• ensure that the implementation of Air Navigation 
Systems in the MID Region is coherent and compatible 
with developments in adjacent regions, and is in line 
with the  ATM Operational Concept (Doc 9854), Global 
Air Navigation Plan (GANP), the Aviation System Block 
Upgrades (ASBU) methodology and the MID Region Air 
Navigation Plan/Strategy, 
• provide a platform for harmonization of developments 
and deployments of the MID Air Navigation Systems,
• keep under review the MID Region Air Navigation 
Strategy, and propose changes to the MID Region Air 
Navigation Plan/Strategy and Air Navigation priorities 
and;
• seek to achieve common understanding and support 

from all stakeholders involved in or affected by the Air 
Navigation Systems developments/activities in the MID 
Region;

Activities ACAO
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The Arab Civil Aviation Organization 
organized a workshop on «Risk 
Management and Safety Audit 
Program» (FRMS & IOSA) in 
cooperation with the International 
Air Transport Association (IATA) and 
Tunisair at the Mouradi Gammarth 
Hotel (Tunis, Tunisia) on 5-6 
September 2018. This Workshop 
aims to provide an overview on 
a prescriptive approach and a 
performance-based approach 
for managing fatigue and on the 
fundamental changes that are 
required in the shift towards a 
performance-based approach.

It will also help participants to better 
understand how to incorporate the 
IOSA process into internal Quality 
Assurance program, and how to 
ensure the following four aspects 
of airline operations: continued 
conformity with IOSA, implementation 
of IOSA Standards, increased 
reliability of quality assurance 
functions, and standardization of the 
auditing process.

The aviation industry provides one 
of the safest modes of transportation 
in the world. Nevertheless, a safety 
critical industry must actively 

manage hazards with the potential to 
impact safety. Crew member fatigue 
is now acknowledged as a hazard 
that predictably degrades various 
types of human performance and 
can contribute to aviation accidents 
and incidents. Fatigue is inevitable in 
24/7 operations because the human 
brain and body function optimally 
with unrestricted sleep at night. 
Therefore, as fatigue cannot be 
eliminated, it must be managed. 

The Fatigue Risk Management 
System (FRMS) approach represents 
an opportunity for service providers 

knowledge to improve safety, use 

FRMS has additional requirements 
to ensure a level of safety that is at 
least equivalent to that achieved 
by operating within the prescriptive 
limitations and considering fatigue as 
one of the risks to be managed using 
generic SMS processes.

An FRMS applies principles and 

management system (SMS) 
development and use, tailored to the 

The implementation of FRMS in 
aircraft operations is an established 
means of managing Fatigue risk and 
improving operational safety. There 
should be no excuses for anyone 
connected with aircraft operations to 
not want to be involved.
Consistent with SMS, FRMS seeks to 
achieve a realistic balance between 
safety, productivity, and costs.
The IATA Operational Safety Audit 
(IOSA) program is an internationally 
recognized and accepted evaluation 
system designed to assess the 
operational management and control 
systems of an airline.

This workshop was attended by 100 
participants from the civil aviation 
authority (safety management), 

engineers representing 5 ACAO 
Member States (Tunisia, Morocco, 
the People’s Democratic Republic 
of Algeria, Libya and Saudi Arabia) 

regional organizations (ACAO, ICAO, 
IATA, IFALPA, IFATCA).

Activities ACAO

Emirates airline extended its 
codeshare agreement with New 
York-based JetBlue to connect 
Dubai with Costa Rica. The 

available from September 17,2018.
 
Source: Arabian Business 
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As part of ongoing coordination 
and cooperation with international 
and regional organizations, a high-
level delegation from the Arab Civil 
Aviation Organization (ACAO), led by 
HE Eng. Abdelnabi Manar, Director 
General of the Organization and 
Eng. Mohamed Rejeb, Air Navigation 
and Aviation Safety Expert, attended 

in the 36th Plenary Session of the 
European Civil Aviation Conference

Directors General of the 44 European 
Civil Aviation Conference (ECAC) 
Member States came together with 
high level representatives from a 
wide range of ICAO Member States 
and international organisations, 

including ICAO, the European 
Commission, EUROCONTROL, 
EASA, IATA and ACAO, in order to 
debate current issues in international 
civil aviation and adopt the ECAC 
work programme and budget for the 
next three years.

On the second day of the 
conference, Eng. Abdelnabi Manar, 
Director General of the Arab Civil 
Aviation Organization (AACO), 
addressed a welcoming speech 
stressing the importance of joint 
cooperation emphasising on the 
most important activities carried out 
in cooperation with the European 
Civil Aviation Commission (ECAC) 
within the framework of the signed 
memorandum of understanding.

The new passenger terminal at 
Duqm Airport will open on Monday 
with a grand launch ceremony 
planned by the Ministry of Transport 
and Communications (MoTC).  
Operations in the old terminal 

by Oman Air, took off for Muscat 
at 10am on Sunday. “The last 

Duqm Airport (current terminal) as 
a preparation to operate the new 

on Sunday. The ministry stated that 
the new terminal will receive its 

Muscat at 2:25 pm on Monday, 

the building will be WY936 to 
Muscat at 5pm. The old terminal 
started operations on Renaissance 
Day 2014 - July 23. “Our thanks to 
all our strategic partners who have 
made sincere efforts to ensure the 

Airports, the authority that manages 
all the airports in the country, said 
in a statement. During the fourth 
anniversary celebrations of the 
airport on July 23 this year, Sheikh 
Aiman bin Ahmed al Hosni, CEO of 
Oman Airports, had announced that 
work on the new passenger terminal 
at Duqm Airport was nearing 
completion and that it would open in 
September. “It has been managed 
100 per cent by Omanis since 
starting operations in the temporary 
airport in July 2014. The airport 
has achieved the aims for which it 

Sheikh Hosni, the airport connects 
Duqm to cities across the world. “It 
complements the great efforts made 
by the Special Economic Zone 
Authority in Duqm to put it on the 
world economic map and leverage 
its strategic location. The runway is 

designed to receive all types and 
sizes of aircraft and has a terminal 
with the capacity to handle 500,000 

received 120,000 passengers since 
it started operations till mid-July this 
year on the Muscat-Duqm route. 

terminal, spread over 5,600sq m, 

check in-out counters and a runway 
of 4km length and 75m width that 
can receive the biggest aircraft 
in the world. The eight-storey 

observatories. The new passenger 
terminal is equipped with eight 

cabins for car rentals and hotel 
reservations, in addition to airline 

Activities ACAO

International News
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HAMAD International Airport (HIA) 
in cooperation with International Air 
Transport Association (IATA) has 

Invoicing and Settlement (SIS) platform.
This is an electronic invoicing system that 
streamlines the air transport industry’s 
billing and settlement activities by 
optimising and reducing the cost of 

standards and reducing paper waste 
and ultimately fostering a simpler and 

and aviation business partners.
Since the implementation of the SIS 
platform, HIA has billed 46 invoices per 
month for 23 airlines as well as billed a 
total revenue of QR150 million per year 

per year. HIA’s migration to the SIS 
platform sets adhere to the latest invoice 
data standards for the aviation industry 

of manual labour and 
paper-driven activities 
such as invoicing and 
dispute handling as well 
as delivering tangible 

industry.
It will also eliminate 
unnecessary paperwork, 
mail charges and courier 
fees as well as mitigate 
the risks related to lost 
documents and internal 
paper handling as well as 

is being directly linked to the payable 
systems of airlines. 
With the SIS platform, HIA’s next step is 
to integrate full automation of the billing 
and settlement system through the 
IATA Clearing House (ICH) which will 
help in providing settlement services 
for the airport. The ICH enables the 
world’s airlines and industry suppliers 
to settle their passenger, cargo, non-
transportation billings by applying the 
principles of off-set and netting. The ICH 
also offers protection in the event of a 
payment default and/or bankruptcy.
Sujata Suri, vice-president, Strategy and 
Development, said:»HIA’s integration 
to the SIS platform is a great step 
towards achieving full automation of 
the airports billing for all invoiced trade. 
This will considerably speed up time 
spent on billing and settlement as well 

as document management processes. 
Using the SIS platform is part of HIA’s 
strong commitment to environmental 
excellence and responsible business 
practices.» 
Aleks Popovich, IATA’s senior vice-
president, Financial and Distribution 
Services, said:»Congratulations to HIA 

Invoicing and Settlement platform. HIA 
joins a network of some 2,500 airlines, 
suppliers, airports and other transport 
providers that have adopted SIS for its 

support HIA in achieving its ambitious 
environmental programme through the 
reduction of paper-based billing and 
settlement activities.»
SIS is the aviation industry’s electronic 
invoicing service provided by IATA. 
Since its inception, more than 1,500 
airlines and air operators have joined the 
SIS network. Through the SIS platform, an 
operator can submit a single electronic 

help to avoid record duplication and 

e-invoicing standard (IS-XML). The 
platform also enables the participant to 
choose from options such as automated 
invoice validation and offers a variety of 

The General Authority of Civil Aviation 
(GACA) has announced the selection 
of the city of Riyadh as the headquarter 
for the Regional Safety Oversight 
Organization for the Middle East and 
North Africa (RSOO – MENA).
 The organization aims to promote the 
safe and effective use of civil aviation 

and non-member States.  In addition, of 
developing guidance materials, conduct 
studies, training and consultations, as 
well as assisting Member States in the 
development and implementation of the 
State Safety Program.  The Organization 

safety oversight obligations under the 
Chicago Convention and its annexes, 
including all other procedures and 
requirements related to air safety.
The President of GACA, Abdul Hakeem 
Al-Tamimi, announced that having the 

Kingdom as the host to the headquarter 
of the Regional Safety Oversight 
Organization for the Middle East and 

in view of the great support received by 
the civil aviation sector by the Custodian 
of the Two Holy Mosques and His Royal 
Highness, the Crown Prince.
He added: “That hosting the organization 
headquarter is one of the initiatives 
offered by Saudi Arabia at the regional 
and international level to contribute in the 
support and the development of aviation 

Al-Tamimi added that the Kingdom’s 
hosting of the headquarter of (RSOO– 
MENA) clearly contributes to the 
implementation of the best practices 
in the civil aviation industry and help 
in the exchange of expertise among 
specialists.  Furthermore, it provides 

aviation to carry out the tasks of auditing 
and inspection required to ensure the 
highest safety standards and aviation 
security.  It is also worth noting that the 
organization is constantly helping in the 
use and development of civil aviation in 
a safe and effective manner within and 
outside organization. 
He went on to say that, the organization 
is contributing to the widening of the 
government aviation safety training 
program for inspectors in an effort to 
enhance technical knowledge and know-
how of national inspectors.  Moreover, 
to further develop and implement a 
regional training program that enhances 
the skills and technical knowledge that is 
required of civil aviation employees in the 
organization Member States.
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The air transport sector in the Arab 

compared to the rest of the world; and 

to the twenty coming years.

The Arab countries are aware of 
the importance of air transport in 
the development of their economy, 
especially their contribution to the 
gross national product and the 
creation of employment opportunities, 
making great efforts to increase their 
capabilities to secure safe and sound 
air transport, to achieve the highest 
levels of quality and to allocate large 
investments to expand infrastructure 

The standards adopted by international 
institutions and international air 

Arab countries are the top countries 
in terms of quality of air comers, and 
airports services and airports, which 
are the most attractive to international 
travelers, as well as the safety of air 
navigation in airspace, airports and 
aircraft, which is important in the 
continuity and evolution of the air 
transport industry.

In this article, I would like to outline 
the importance of safety without 
diminishing the other aspects of the 
civil aviation sector, as it distinguishes 
air transport compared to other 
means of transport. The priority is that 
several countries are based on safety 
indicators to limit the air transport 
activity, and even civil aviation 
authorities.

In the late 1990s, the international 
community also expanded the 
functions of the International Civil 
Aviation Organization (ICAO) to 
include a continuous assessment 
of the extent to which States had 
implemented the standards and rules 

for the application of the Chicago 
Convention.

After more than 70 years of work 
on the establishment of structures 
and mechanisms for the adoption 
of standards, rules, procedures and 
evidence, there has been a lack of 

results of civil aviation investigations. 
This was a historic turning point 
for the International Civil Aviation 
Organization (ICAO-USOAP), 
adopted by Member States during 
the General Assembly for a period of 
three years, aimed at developing and 
implementing corrective plans by the 
civil aviation authorities.

 It was a juncture for the civil aviation 
authorities at the institutional and 
legislative level by establishing 
independent national and regional 
oversight bodies that ensure the 
safety and security of civil aviation 
through continuous monitoring of air 
operations.

The Arab countries, in turn, have been 
involved in the implementation of this 
program as they have achieved a 
quantum leap in raising the level of 
safety of civil aviation, including those 
who have become the top of the list 
of aviation authorities according to the 
indicators of audits of the International 
Civil Aviation Organization.

The Arab States through the Arab Civil 
Aviation Organization, as a specialized 
organization of the Arab League, seek  
to increase the performance of Arab 
work, thus enhancing cooperation, 
integration and coordination to meet 
the common challenges in the civil 
aviation sector by supporting all 
civil aviation authorities to build their 
capacity by providing training and 
expertise And technical assistance.
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