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ــار بقلــم / المهنــدس عبــد النبــي من
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي

�للم�ة ا�لعدد
كلمة العــدد

المدنــي  الطيــران  ســلطات  أصــدرت 
إلدارة  خطتهــا  المغربيــة  بالمملكــة 
والمطــارات  باألجــواء  الجويــة  الحركــة 
ــي توجــد تحــت مســؤوليتها للخمــس  الت
ســنوات المقبلــة، وذلــك لمواكبــة ارتفــاع 
ــاوزت  ــي تج ــرات الت ــة الطائ ــرة حرك وثي
بنســبة   ،2018 420000 رحلــة ســنة 

نمــو تفــوق   5 فــي المائــة.
هــذه الخطــة التــي تــم اعدادهــا وفقــا 
للنمــوذج المعتمــد مــن قبــل المنظمــة 
المالحــة  ســالمة  لمراقبــة  األوروبيــة 
الجويــة، تتضمــن تفاصيــل حــول: اإلطار 

العــام إلدارة الحركــة الجويــة للســلطات 
قطــاع  علــى  المشــرفة  والمؤسســات 
الطيــران المدنــي، حجــم الحركــة الجويــة 
والطاقــة االســتيعابية، خالصــات تنفيــذ 
الرئيســية،  للخطــة  الثالــث  المســتوى 
التنســيق  أنشــطة  التنفيــذ،  مشــاريع 
والتعــاون، نســبة تنفيــذ برنامــج االرتقــاء 
بكتلــة منظومــة الطيــران الــواردة فــي خطــة 
  aviation الدوليــة  )  الجويــة  المالحــة 
ــات  system block  upgrade) والتوقع

للســنوات المقبلــة.
متواصــل  عمــل  نتيجــة  هــي  الخطــة 
وضــع  بهــدف  ســنة   25 مــن  ألكثــر 
تضــم  الجويــة  الحركــة  إدارة  منظومــة 
ــي  ــران المدن ــي للطي دول المؤتمــر األوروب
ــا  ــي تربطه ــدول الت ــك ال ــي، وكذل والدول
ــرول  ــة اليوروكنت ــم بمنظم ــرات تفاه مذك
ومــن ضمنهــا الــدول العربيــة العضــو فــي 

المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي.
و مبــادرة المملكــة المغربيــة فــي هــذا 
الــى أهميــة  اإلطــار، تعــود باألســاس 
الــدول  وبيــن  بينهــا  الطائــرات  حركــة 

للمجــال  العابــرة  وأيضــا  األوروبيــة، 
ــة  ــارة األوروبي ــن الق ــي بي ــوي المغرب الج

واالمريكيــة. االفريقيــة  والقارتيــن 
تشــمل  الجويــة  الحركــة  هــذه  أهميــة 
العربيــة، وليــس  الــدول  أيضــا معظــم 
البحــر  علــى  تطــل  التــي  تلــك  فقــط 
األبيــض المتوســط لكونهــا معبــر للحركــة 
ــة  ــن االفريقي ــا والقارتي ــن أوروب ــة بي الجوي

واالســيوية.
ــالع  ــة لالضط ــد فرص ــة تع ــذه الخاصي ه
ــي  ــي العرب ــران المدن ــدور ســلطات الطي ب
فــي تعزيــز دورهــا فــي تأميــن حركــة 

النقــل الجــوي الدولــي.
وأود هنــا أن أشــير علــى أن المســؤولين 
فــي منظمــة اليوروكنتــرول أبــدوا رغبتهــم 
فــي العمــل مــع منظمتنــا علــى تعزيــز 
التنســيق والتعــاون بيــن الــدول األعضــاء 
التــي  الجهــود  دعــم  بغيــة  المنظميــن 
ــي  ــي الدول ــران المدن ــرة الطي ــا أس تبذله
ألكثــر مــن 75 ســنة، بهــدف تأميــن 
ــا  ــليم طبق ــن وس ــوي ام ــل ج ــة نق حرك

ــيكاغو. ــدة ش ــه معاه ــص علي ــا تن لم

مبادرات عربية في مجال تدبير الحركة الجوية



5
العدد 36

سبتمبر / آيلول 2019

كلمة العــدد

*أنشطة المنظمة المرتقبة 
في مجال التدريب لسنة 2019

دورة تدريبية حول 

حامية حقوق املسافر 

الجوي

FRMS  ورشة عمل حول
بالتعاون مع منظمة 
الطريان املدين الدويل 
واإلتحاد الدويل للنقل 

الجوي

 11-13 نوفمبر
اجلمهورية التونسية

دورة تدريبية حول 

خطة العمل الوطني 

CO2 يف انبعاث

دورة تدريبية 

حول قانون الجو

من 6 - 8 نوفمبر بالرباط 
اململكة املغربية

13-17 اكتوبر  بالقاهرة 
جمهورية مصر العربية

21-23 اكتوبر  بالقاهرة 
جمهورية مصر العربية

ورشة العمل الثانية حول 

املنظومة اآللية إلدارة تدفق 

الحركة الجوية باالشرتاك مع 

ايكاو - القاهرة 

ورشة عمل حول العوائق 

والتضاريس باالشرتاك مع 

منظمة الطريان املدين 

الدويل-مكتب باريس

دورة تدريبية حول 

تحليل وتقييم سلوك 

املسافرين

29 - 31 أكتوبر  
 دولة فرنسا

15-16  أكتوبر  مبراكش 
 اململكة املغربية  

07-12  ديسمبر بالقاهرة- 
جمهورية مصر العربية

دورة حول مبادئ 

املنافسة العادلة 

بني رشكات الطريان

 17-21 نوفمبر بالقاهرة    
 جمهورية مصر العربية

25-28 نوفمبر  
دولة  الكويت

دورة تدريبية 

حول التهديدات 

اإللكرتونية

 * باإلضافــة إىل هــذه الــدورات، فــإن املنظمــة العربيــة للطــران املــدين، 

تضــع رهــن إشــارة الــدول األعضــاء دليــا خاصــا بربنامــج دورات تدريبية 

يف كافــة مجــاالت الطــران املــدين.

ــدول  * بالنســبة لألشــخاص غــر املنتمــن لســلطات الطــران املــدين بال

ــاألداء. األعضــاء تكــون املشــاركة ب
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ــة  ــرص اإلدارة العام ــار ح ــي إط ــس- ف تون
ــى  ــي عل ــران المدن ــة للطي ــة العربي للمنظم
توطيــد وترســيخ التنســيق والتعــاون مــع 
ــة  ــة واإلقليمي ــات الدولي ــات والهيئ المنظم
وتعزيــز العمــل العربــي المشــترك، شــاركت 
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي فــي 
االجتمــاع الخامــس للجنــة األرصــاد الجوية 
والــذي أنعقــد بــاإلدارة العامــة لألرصــاد 
تونس-الجمهوريــة  التونســية  الجويــة 

التونســية يومــي 17 و18 يوليــو 2019.
 وقــد حضــر هــذا االجتمــاع 25 مشــارك 
الــدول  جامعــة  أعضــاء  دولــة   09 مــن 
العربيــة ممثليــن عــن الجمهوريــة الجزائريــة 
الديمقراطيــة الشــعبية والجمهورية التونســية 
والمملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة 
الكويــت  ودولــة  الهاشــمية  األردنيــة 
ــة مصــر  ــر وجمهوري ــة قط ــا ودول ــة ليبي ودول
ــة  ــة والجمهوري ــة المغربي ــة والمملك العربي

اليمنيــة وثــالث منظمــات دوليــة ممثلــة 
فــي المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي 
الجويــة  لألرصــاد  العالميــة  والمنظمــة 

وجامعــة الــدول العربيــة.
العقربــي  الهــادي  الســيد  أشــرف  وقــد 
ــي  ــد الوطن ــام للمعه ــر الع ــوادي المدي الج
اللجنــة  رئيــس  ونائــب  الجــوي  للرصــد 
ــة  ــة بمعي ــاد الجوي ــة لألرص ــة الدائم العربي
دائــرة  رئيــس  المومنــي  حســين  الســيد 
األردنيــة  بالمملكــة  الجويــة  األرصــاد 
الهاشــمية ورئيــس اللجنــة العربيــة الدائمــة 
لألرصــاد الجويــة والســيد الحبيــب المكــي 
بــوزارة  المدنــي  للطيــران  العــام  المديــر 
ــرف  ــيد أش ــور الس ــية وبحض ــل التونس النق
تغيــر  لشــؤون  اإلقليمــي  المنســق  نــور 
ــدول  ــة ال ــة بجامع ــاخ واألرصــاد الجوي المن
العربيــة والدكتــور هشــام عبــد الغنــي ممثــل 
منظمــة األرصــاد الجويــة العالميــة والســيد 

محمــد رجــب ممثــل المنظمــة العربيــة 
للطيــران المدنــي علــى الجلســة االفتتاحيــة 
لإلجتمــاع مرحبــا بالمشــاركين ومتمنيــا 

للحضــور التوفيــق فــي أشــغالهم.
وقــد تــم خــالل هــذا االجتمــاع متابعــة 
اعتمادهــا  تــم  التــي  التوصيــات  جميــع 
منهــا  الســابق وخاصــة  منــذ االجتمــاع 
المتعلقــة بآليــات تعزيــز خدمــات األرصــاد 
الجويــة المقدمــة للمالحــة الجويــة وســالمة 
فــي  الخــاص  القطــاع  ودخــول  الطيــران 
منظومــة األرصــاد وإمكانيــة توحيــد أنظمــة 
اســتقبال صــور األقمــار الصناعيــة الخاصــة 
بعناصــر األرصــاد الجويــة للتغلــب علــى 
المغــاالة فــي أســعار وتكاليــف صيانــة هــذه 

ــة. األنظم
ــة  ــة العربي ــل المنظم ــام ممث ــا ق ــذا، كم ه
ــاع  ــذا االجتم ــالل ه ــي خ ــران المدن للطي
»حــزم  حــول  مرئــي  عــرض  بتقديــم 
الطيــران  منظومــة  فــي  التحســينات 
حزمــة  تنفيــذ  ومــدى   «  )ASBU(
)AMET( المتعلقــة باألرصــاد الجويــة.

الجوية  األرصاد  للجنة  الخامس  االجتماع 

بتونس

أنشطـة المنظمة
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أنشطـة المنظمة

الرباط-اختتمــت فــي القاهــرة، فعاليــات 
ــات التحقيــق فــي  ــة حــول »الي دورة تكويني
وقائــع وحــوادث الطيــران« التــي نظمتهــا 
المدنــي  للطيــران  العربيــة  المنظمــة 
ومنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي -مكتــب 
القاهرة-بالتعــاون مــع أكاديميــة الطيــران 
المدنــي الســنغافورية »، فــي إطــار تحســين 
التنســيق بيــن أنشــطة الطيــران المدنــي 
ــن أجــل  ــود م ــد الجه ــة وتوحي ــي المنطق ف
االســتيعابية  والطاقــة  الســالمة  تعزيــز 
مــن  والرفــع  الجويــة  الســالمة  وكفــاءة 
ــع  ــتمر م ــاون المس ــيق والتع ــتوى التنس مس
هيئــات الطيــران المدنــي ومــزودي خدمــات 

المالحــة الجويــة.
 شــهد الحفــل الختامــي الــذي حضــره 
ســعادة المهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر 
عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي 
توزيــع الشــواهد علــى   47 مشــاركا مــن 

ــران  ــة للطي ــة العربي ــاء المنظم 6 دول أعض
المدنــي وثــالث منظمــات دوليــة وشــركات 

ــران. الطي
وأبــرز ســعادة محمــد خليفــة رحمــة،   
اإلقليمــي  للمكتــب  اإلقليمــي  المديــر 
 ICAO( األوســط  الشــرق  فــي  لاليــكاو 
MID(، فــي كلمــة ألقــاه فــي الجلســة 

االفتتاحيــة مــدى أهميــة هــذه الــدورة فــي 
ــاع  ــي قط ــن ف ــتوى العاملي ــن مس ــع م الرف
الطيــران المدنــي وبالخصــوص العامليــن 
ــع وحــوادث  فــي مجــال التحقيــق فــي وقائ

الطيــران.
االلتــزام  علــى  خليفــة  محمــد  وأكــد   
المنظمــات  مــع  الضرورييــن  والتعــاون 
بالمنطقــة  المماثلــة  والدوليــة  اإلقليميــة 
للتغلــب علــى التحديــات فــي مختلــف 
ــق  ــد تحقي ــي قص ــران المدن ــاالت الطي مج
بالخطــة  عليهــا  المتفــق  األداء  أهــداف 

الجويــة. والســالمة  للمالحــة  العالميــة 
 مــن جانبــه، أشــاد المهنــدس محمــد 
ــران  ــة للطي ــل المنظمــة العربي رجــب، ممث
نيابــة عــن  ألقاهــا  فــي كلمــة  المدنــي 
ســعادة المهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر 
عــام المنظمــة بالتعــاون المثمــر والمشــترك 
ــلطة  ــع س ــة م ــزة والناجح ــة المتمي والعالق
الطيــران المدنــي الســنغافورية وبالخصــوص 
مــع أكاديميــة الطيــران المدنــي الســنغافورية 
تنظيــم  اآلن  حــد  إلــى  أثمــرت  والتــي 
بأحــد  بنجــاح  تكوينيــة  دورات  خمــس 
ــنة 2015.    ــذ س ــة من ــاء المنظم دول أعض
منظمــة  شــاكرا  بالمشــاركين  مرحبــا 
الطيــران المدنــي الدولــي علــى االســتضافة 

الكريمــة.
جديــر بالذكــر ان الــدورة تهــدف إلــى تعزيــز 
تطبيــق  فــي  العربيــة  الــدول  إمكانيــات 
معاييــر االيــكاو الدوليــة فــي هــذا المجــال 
التحقيــق،  وحــدات  أداء  تحســين  مــن 
وتوفيــر نظــام متكامــل للتحقيــق فــي الوقائــع 
وحــوادث الطيــران وإعــداد المــوارد البشــرية 
ــة،  ــة ذات الصل ــزة الفني ــة واألجه المختص
الضــروري  االســتقالل  إلــى  والتوصــل 
لعمليــات التحقيــق. كمــا تهــدف هــذه 
ــف  ــة مختل ــى معرف ــوص إل ــدورة بالخص ال
ــي الحــوادث  ــق ف إجــراءات ومســار التحقي
ووقائــع الطيــران وفــق مقتضيــات وتوصيــات 
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي وتقنيــات 
التحقيــق فــي الحــوادث ووقائــع الطيــران 
للوصــول  واألدلــة  المعلومــات  وتحليــل 
أو  الحــادث  فــي  المســاهمة  للعوامــل 
الواقعــة الجويــة وإعــداد توصيــات الســالمة 

ذات الصلــة.

اختتام دورة تكوينية حول  »آليات التحقيق 

في وقائع وحوادث الطيران« بالقاهرة
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القاهرة-قــال المهنــدس عبــد النبــي منار، 
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران 
يواجــه  الجــوي  النقــل  إن  المدنــي، 
ــرة، وهــي فرصــة  ــات كبي ضغوطــا وتحدي
للتعــاون بيــن الــدول العربيــة لمواجهة هذه 
ــتركة  ــح المش ــز المصال ــات وتعزي التحدي
اختتــام  خــالل  ذلــك  جــاء  بينهــا، 
الضبــط  حــول  تدريبيــة  دورة  فعاليــات 
العربيــة  المنظمــة  نظمتهــا  القضائــي، 
للطيــران المدنــي باســتضافة كريمــة مــن 
ســلطة الطيــران المدنــي بجمهوريــة مصــر 
ــى 12  ــن 7 إل ــرة م ــالل الفت ــة، خ العربي
يوليــو الجــاري بالقاهــرة، بحضــور ممثليــن 

ــة  ــي بجمهوري ــران المدن ــن ســلطة الطي م
مصــر العربيــة وجمهوريــة العــراق.

 
وشــدد الســيد المديــر العــام علــى ضــرورة 
ــدول  ــن ال ــف بي ــيق والتكات ــود التنس وج
العربيــة، وكــذا تعزيــز دورات التدريــب 
ــلطات  ــالل س ــن خ ــرات م ــادل الخب وتب

ــة. ــي العربي ــران المدن الطي

ناقشــت الــدورة التدريبيــة، التــي أشــرف 
عليهــا الســيد خالــد محمــد عنتــر، خبيــر 
النقــل الجــوي بالمنظمــة و حضرهــا وفــد 
مــن ســلطة الطيــران العراقيــة مكــون من 7 

مشــاركين، ونحــو 12 آخريــن مــن ســلطة 
الطيــران المدنــي المصــري، علــى مــدى 
والمعرفــة  الدقيقــة  المفاهيــم  أيــام،   6
القضائــي  الضبــط  لحقــوق  القانونيــة 
ومفتشــي الطيــران، وعــرض المشــكالت 
والمواقــف التــي يتعرضــون لهــا علــى متــن 
الطائــرات وكيفيــة التعامــل معهــا فــي أطــر 

ــة. قانوني

ــر  ــعادة المدي ــرم س ــدورة ك ــام ال ــي خت ف
مــن  الــدورة  فــي  المشــاركين  العــام 
ســلطتي الطيــران المصــري والعراقــي، 

جهودهــم. علــى  وأثنــي 

في اختتام دورة تدريبية حول »الضبط القضائي« بالقاهرة

المشتركة  المصالح  تعزيز  الى  يدعو  العام  المدير  السيد   

بين الدول العربية في مجال النقل الجوي

أنشطـة المنظمة
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ورشة عمل مشتركة بين المنظمة العربية للطيران المدني 

صالحية  »متابعة  حول  الدولي  المدني  الطيران  ومنظمة 

الطائرات«

الربــاط- فــي إطــار تحســين التنســيق 
فــي  المدنــي  الطيــران  أنشــطة  بيــن 
أجــل  مــن  الجهــود  وتوحيــد  المنطقــة 
االســتيعابية  والطاقــة  الســالمة  تعزيــز 
الجويــة والرفــع مــن  الســالمة  وكفــاءة 
مســتوى التنســيق والتعــاون المســتمر مــع  
المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، نظمــت 
المدنــي  للطيــران  العربيــة  المنظمــة 
الدولــي  المدنــي  الطيــران  ومنظمــة 
ورشــة عمــل حــول »متابعــة صالحيــة 
الرباط-المملكــة  بمدينــة  الطائــرات« 
المغربيــة خــالل الفتــرة 2-4 ســبتمبر 

 .2019
وقــد افتتــح الــدورة ســعادة/عبد النبــي 
منــار، المديــر العــام للمنظمــة العربيــة 
ــع  ــب بجمي ــث رح ــي حي ــران المدن للطي
المشــاركين مبــرزا مــدى أهميــة هــذه 
الورشــة مــن الرفــع مــن مســتوى العامليــن 

فــي قطــاع الطيــران المدنــي وبالخصــوص 
ــران  ــة الطي ــال صالحي ــي مج ــن ف العاملي
التصاعــدي  النمــو  إلــى  أشــار  كمــا 
ــي  ــة ف ــنوات القادم ــالل الس ــة خ المتوقع
الحركــة الجويــة بالــدول العربيــة ممــا 
ســيكون هنــاك حاجــة ماســة وإضافيــة 
كمــا  الطيــران.  صيانــة  مجــال  فــي 
أشــار أيضــا إلــى أن أســطول الطائــرات 
ــن  ــارة ع ــة ســيكون عب ــرة القادم ــي الفت ف
مزيــج مــن طائــرات الجيــل الجديــد مثــل 
 Airbus A320neo و   Airbus A350

و   Boeing 777X و   Boeing 787 و 
ــتوجب  ــا يس Boeing 737 MAX ، مم

الخبــرة الفنيــة الالزمــة للحفــاظ علــى 
الشــيء  للطيــران  الطائــرات  صالحيــة 
ــة  ــي الصيان ــا لموظف ــل تحدًي ــذي يمث ال
إطــار  فــي  تأتــي  الورشــة  هــذه  وأن 
الطيــران  ســلطات  مســؤولي  تأهيــل 

بســلطات  الســالمة  ومفتشــي  المدنــي 
الطيــران  وبشــركات  المدنــي  الطيــران 
ــات  ــرات وبأكاديمي ــة الطائ ــورش صيان وب

التدريــب.
تعزيــز  إلــى  الورشــة  هــذه  وتهــدف 
إمكانيــات الــدول العربيــة فــي تطبيــق 
معاييــر منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
ــرات  ــة الطائ ــة صالحي ــال متابع ــي مج ف
المنظمــة  مكونــات  أحــد  تعــد  التــي 
الشــامل وذلــك  التدقيــق  برنامــج  فــي 
التشــغيل  عمليــة  أداء  تحســين  قصــد 
الطيــران  صالحيــة  أنظمــة  واحتــرام 
المســتمرة وتنفيــذ مقتضيــات الســالمة 
المختصــة  البشــرية  المــوارد  وإعــداد 
ذات الصلــة. كمــا تهــدف إلــى تزويــد 
المختصيــن بمفهــوم شــامل للوائــح الجــزء 
بالمالــك  المرتبطــة  والمســؤوليات   M
ــن  ــة بي ــراز العالق ــرات وإب ــغل الطائ ومش
ــزء  ــك الج ــزء 145 وكذل ــزء M والج الج

.147 والجــزء   66
ــدورة 18 مشــارك  وقــد شــارك فــي هــذه ال
العربيــة  المنظمــة  أعضــاء  دول   6 مــن 
ــية  ــة التونس ــي: الجمهوري ــران المدن للطي
ــة  ــعودية والمملك ــة الس ــة العربي والمملك
وجمهوريــة  فلســطين  ودولــة  المغربيــة 
األردنيــة  والمملكــة  العربيــة  مصــر 

الطيــران. وشــركات  الهاشــمية 

أنشطـة المنظمة
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أنشطـة المنظمة

عملية الدعم لمنظومة الطيران المدني لجزر القمر المتحدة 

استعدادا لعملية التدقيق الشامل

مورونــي- قــام فريــق مشــترك مــن المنظمة 
 )ACAO( المدنــي  للطيــران  العربيــة 
المدنــي  للطيــران  اإلفريقيــة  واللجنــة 
لمنظومــة  دعــم  بعمليــة   )AFCAC(
ــدة  ــر المتح ــزر القم ــي لج ــران المدن الطي
خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 24 أغســطس 
إلــى 6 ســبتمبر 2019 اســتعدادا لعمليــة 
ــن  ــا م ــع تنفيذه ــامل المزم ــق الش التدقي
قبــل منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
خــالل شــهر ديســمبر 2019، مكــون مــن 
ــاالت  ــف مج ــي مختل ــراء ف ــة خب خمس
الشــامل  التدقيــق  لعمليــة  التفتيــش 

 .)USOAP(

حضــور  العمليــة  هــذه  شــهدت  وقــد 
علــى،  بــن  /ناصيــر  الســيد  ســعادة 
مديــر عــام الطيــران المدنــي مرفوقــا بثلــة 
مــن االطــارات الســامية فــي مختلــف 
لإليــكاو  الشــامل  التفتيــش  مجــاالت 
ــم  ــق الدع ــد فري ــا بع ــت فيم ــي رافق والت
ــذي رحــب بهــذه  ــام المهمــة وال ــة أي طيل
ــار  ــي إط ــة ف ــة والمندرج ــادرة القيم المب
وراء  دولــة  أي  تــرك  »عــدم  المبــادرة 
الركــب« مقدمــا الشــكر للمنظمــة العربيــة 
اإلفريقيــة  واللجنــة  المدنــي  للطيــران 

.)AFCAC( المدنــي  للطيــران 

ــى دعــم ســلطة  وتهــدف هــذه المهمــة إل
ــدة  ــر المتح ــزر القم ــي لج ــران المدن الطي
ــة  ــق الثماني ــاالت التدقي ــى مج ــاًء عل بن
ــذه  ــل ه ــة تتمث )بالنســبة للســالمة الجوي
األساســي  التشــريع  فــي:  المجــاالت 
 )LEG( للطيــران ولوائــح الطيــران المدنــي
وتنظيــم الطيــران المدنــي )ORG(وإجــازة 
وتشــغيل   )PEL( وتدريبهــم  العامليــن 
الطائــران  الطائــرات )OPS( وصالحيــة 
ــوادث  ــي ح ــق ف ــران )AIR( والتحقي للطي
وخدمــات   )AIG( الطيــران  ووقائــع 
والمطــارات   )ANS( الجويــة  المالحــة 
والمعينــات الجويــة )AGA(( والمعتمــدة 
المدنــي  الطيــران  منظمــة  قبــل  مــن 
ــداد الوحــدات  ــل واع ــي قصــد تأهي الدول
ــة  ــات منظم ــال لمقتضي ــة  لالمتث المعني
الطيــران المدنــي معتمديــن فــي ذلــك 
بأســئلة البروتوكــول )PQs( ذات العالقــة 
والتعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف 
ــال  ــذ الفع ــتوى التنفي ــى مس ــوف عل والوق
ــى  ــاق عل ــي واالتف ــران المدن ــام الطي لنظ
وضــع مخطــط عمــل تصحيحــي ومواصلــة 
ــي  ــران المدن ــلطة الطي ــؤولي س ــم مس دع

ــد.  ــن بع ع
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أنشطـة المنظمة

خدمات الترجمة المهنية

تعلــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي، أنهــا أطلقــت خدمــة الترجمــة المهنيــة، 
مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة، وعيــا منهــا بــأن الترجمــة المهنيــة تعتبــر 
أحــد أنــواع خدمــات الترجمــة التــي تتطّلــب خبــرة عميقــة وتخصــص فــي مجــاالت 
معينــة مــن المعرفــة، مثــل المجــال القانونــي واألكاديمــي والتقنــي والهندســي 

ــي. والطب
 

ضمان الجودة

يبــدأ اهتمــام المنظمــة بالجــودة بعمليــة اختيــار المترجميــن العامليــن بهــا. وتشــمل 
جميــع خدمــات الترجمــة التــي تقدمهــا التحريــر والتدقيــق،  وتركــز المراقبــة النهائيــة 
للجــودة علــى الدقــة اللغويــة، والتنســيق، والتخطيــط، والنواحــي الجماليــة، 

والتأكــد النهائــي مــن تنفيــذ جميــع تعليمــات المســتفيد.
ونكون سعداء بتلبية رغباتكم في االستفادة من خدماتنا في هذا المجال.  

االتصال ِبَنا على:

acao@acao.org.ma

الهاتف  :
 الفاكس:

(+212) 537 65 83 23 / 40

(+212) 537 65 81 54 / 11

خدمات الترجمة
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اختتام الدورة 104 الجتماعات المجلس االقتصادي 

واالجتماعي على المستوى الوزاري في القاهرة

القاهــرة - اختتمــت بمقــر األمانــة العامــة 
القاهــرة،  العربيــة،  الــدول  لجامعــة 
اجتماعــات  العربيــة،  جمهوريــة مصــر 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي 
دورتــه العاديــة »104« علــى المســتوى 
فلســطين،  دولــة  برئاســة  الــوزاري، 
ــدول  ــة ال ــام لجامع ــن الع ــور األمي وبحض
الغيــط،  أبــو  أحمــد  الســيد  العربيــة 
ــة  ــدول العربي ــي ال وبمشــاركة وزراء وممثل
ومديــري عمــوم مؤسســات العمــل العربــي 
العربــي المشــترك، حيث شــاركت االدارة 
العامــة للمنظمــة بوفــد ترأســه المهنــدس 
عبــد النبــي منــار ، مديــر عــام المنظمــة.

وبالرجــوع لجــدول أعمــال الــدورة 104 
واالجتماعــي،  االقتصــادي  للمجلــس 
تأشــر  المطروحــة  الموضوعــات  فــإن 
ــي  ــل العرب ــي العم ــة ف ــة عربي لديناميكي
يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  المشــترك 
بالقطاعيــن االجتماعــي واالقتصــادي .

حيــث تمــت مناقشــة الملــف االقتصــادي 
واالجتماعــي لمجلــس جامعــة الــدول 
العربيــة علــى مســتوى القمــة العربيــة 
ــرارات  ــذ ق ــة تنفي ــذا متابع ــة، وك المقبل
الــدورة الســابقة، كمــا تطرقــت الــدورة 
االســتراتيجية  مشــروع  بنــد  لمناقشــة 
االقتصــادي  للتمكيــن  العربيــة 
واالجتماعــي للمــرأة، وآخــر حــول انشــاء 
التمكيــن  لدراســات  العربــي  المركــز 
مناقشــة  تمــت  وايضــا  االقتصــادي، 
ــارة  ــة التج ــة بمنطق ــات المتعلق الموضوع
وتطــورات  الكبــرى  العربيــة  الحــرة 
االتحــاد الجمركــي العربــي، وايضــا بنــد 

الــدول العربيــة. االســتثمار فــي 
تقاريــر  علــى  الموافقــة  تمــت  وايضــا 
وقــرارات المجالــس الوزاريــة واللجــان، 
وبالخصــوص تقريــر وتوصيــات الــدورة 28 
للجنــة المنظمــات للتنســيق والمتابعــة 
)األمانــة العامــة 11-07/ 07/ 2019(، 

وكــذا تقريــر وقــرارات الــدورة العاديــة 48 
ــي  ــل العرب ــا للمع ــيق العلي ــة التنس للجن
ــام  ــن الع ــي األمي ــة معال ــترك برئاس المش
)بيــروت 19-20/ 06/ 2019(، والتــي 
اقــرت الموضوعــات التــي قدمــت مــن 
والمتعلقــة  للمنظمــة  العامــة  االدارة 
ــة  ــزة العربي ــن الجائ ــم كل م ــم تنظي بدع
العربــي  االســبوع  المدنــي،  للطيــران 
باليــوم  واالحتفــال  المدنــي  للطيــران 
ــى  ــة عل ــران، وايضــا الموافق ــي للطي العرب
إنشــاء مجموعــة تواصــل علــى تطبيقــات 
التواصــل االجتماعــي المتعلقــة بتســهيل 
التواصــل  مســؤولي  بيــن  التواصــل 
واإلعــالم والعالقــات العامــة بمؤسســات 
وباالمانــة  المشــترك  العربــي  العمــل 
تبــادل  علــى  تعمــل  للجامعــة  العامــة 
ــي  ــطة ف ــج لألنش ــار والتروي ــر األخب ونش

المنصــات العربيــة والدوليــة.

أنشطـة المنظمة
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االجتماع الثالث واألربعون للجنة السالمة الجوية

العربيــة  المنظمــة  نظمــت  الربــاط- 
الثالــث  االجتمــاع  المدنــي  للطيــران 
الجويــة  الســالمة  للجنــة  واألربعــون 
ســبتمبر  و6   5 يومــي  الربــاط  بمدينــة 
ــن  ــون كل م ــور 5 دول يمثل 2019، بحض
فلســطين  ودولــة  التونســية  الجمهوريــة 
ودولــة ليبيــا والمملكــة العربيــة الســعودية 

المغربيــة. والمملكــة 
ــد  ــدس/ عب ــعادة المهن ــن س ــة ع إنابــــ
الهيئــة  النبــي منــار، مديــر عـــــــــام 
افتتــح  المدنــي،  للطيــران  العربيــة 
المهنــدس/ اللجنــة  رئيــس  االجتمــاع 

الهــادي الشــرفادي، المديــر المركــزي 
الجمهوريــة  ممثــل  الجويــة،  للحركــة 

التونســية، حيــث رحــب بالســادة أعضــاء 
المهندس/محمــد  كلمــة  تلتــه  اللجنــة 
والســالمة،  المالحــة  خبيــر  رجــب، 
المدنــي  للطيــران  العربيــة  بالمنظمــة 
مؤكديــن علــى أهميــة االجتمــاع فــي 
ســياق التوجــه نحــو تطويــر العمــل الفنــي 
فــي مجــال الســالمة الجويــة للمنظمــة 
والــذي تمثــل لجنــة الســالمة الجويــة 
مذكريــن  األساســية،  أذرعــه  إحــدى 
بأهميــة المواضيــع المدرجــة فــي جــدول 
والنجــاح  التوفيــق  ومتمنيــن  األعمــال 

األعضــاء. والــدول  للمنظمــة 
وقــد تنــاول هــذا االجتمــاع عــدة مواضيــع 
ذات األهميــة فــي ميــدان الســالمة الجوية 

بالمنطقــة العربيــة حيــث تطــرق إلــى عــدة 
مواضيــع مــن أهمهــا متابعــة توصيــات 
دورتهــا  فــي  الجويــة  الســالمة  لجنــة 
دورتــه  فــي  التنفيــذي  والمجلــس   42
61 وآخــر المســتجدات فــي خصــوص 
الســالمة  لمراقبــة  اإلقليميــة  المنظمــة 
الجويــة لمنطقــة للشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا ودراســة اوجــه التعــاون االقليمــي 
حــوادث  فــي  التحقيــق  يخــص  فيمــا 
ووقائــع الطيــران وكذلــك التعــاون فــي 
ميــدان تدريــب لبرنامــج المنظمــة العربيــة 
للطيــران المدنــي فــي ميــدان الســالمة 
ــي 2020-2019. ــبة لعام ــة بالنس الجوي

أنشطـة المنظمة
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معرض »ميبا شو 2019« فرصة لتسليط الضوء

على اخر مستجدات الطيران الخاص

مراكــش- شــكل معــرض »ميبــا شــو 
الثالثــة،  دورتــه  فــي   ،»2019 موروكــو 
26 ســبتمبر،  و   25 يومــي  بمراكــش، 
آخــر  علــى  الضــوء  لتســليط  فرصــة 
المســتجدات وإبــراز الفــرص والتحديــات 
الطيــران  قطــاع  يعرفهــا  التــي  الكبــرى 
الخــاص، فيمــا يأمــل المنظمــون مــن 
تواصــل تنظيــم هــذا المعــرض أن »يعمــل 
إنعــاش طيــران رجــال األعمــال  علــى 

بالمغــرب وتعزيــز مؤهــالت نمــوه«.

للطيــران  العربيــة  المنظمــة  وشــاركت 
جانــب  الــى  المعــرض  فــي  المدنــي 
ــن  ــن متخصصي ــن دوليي ــن وفاعلي عارضي
وشــراء  وبيــع  كــراء  مجــاالت  فــي 
واســتغالل وتشــغيل الطائرات المســتعملة 

الخــاص. الطيــران  مجــال  فــي 

آفــــاق واعـــــدة
الســياحة  وزيــر  ســاجد  محمــد  وأكــد 
التقليديــة  والصناعــة  الجــوي  والنقــل 

ــي  ــي، ف ــي المغرب ــاد االجتماع واالقتص
تصريــح صحفــي بمناســبة حفــل افتتــاح 
التظاهــرة، علــى القيمــة المضافــة للحدث 
بالنســبة للمغــرب، فيمــا ركــز علــي أحمد 
ــاص  ــران الخ ــاد الطي ــس اتح ــي رئي النقب
ــى  ــا، عل للشــرق األوســط وشــمال إفريقي
التظاهــرة،  لهــذه  المســتقبلية  اآلفــاق 
التــي تنظــم بالمغــرب، مــرة كل ســنتين، 
بتنــاوب مــع معــرض »ميبــا شــو« بدبــي، 
خصوصــا علــى مســتوى الســعي لتطويرهــا 

أنشطـة المنظمة
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وجعلهــا فــي مصــاف أكبــر المعــارض 
ــة. العالمي

ــاص  ــران الخ ــرض الطي ــن مع ــب م جان
ــش بمراك

ــا  ــي تنظمه ــرة، الت ــم التظاه ــي تنظي ويأت
جمعيــة الطيــران الخــاص وطيــران رجــال 
وشــمال  األوســط  بالشــرق  األعمــال 
أفريقيــا )ميبــا( بشــراكة مــع المكتــب 
الســياحة  ووزارة  للمطــارات  الوطنــي 
التقليديــة  والصناعــة  الجــوي  والنقــل 
ــي  ــرب، ف ــي بالمغ ــاد االجتماع واالقتص
إطــار بروتوكــول اتفــاق بيــن المكتــب 
الطيــران  واتحــاد  للمطــارات  الوطنــي 
وشــمال  األوســط  للشــرق  الخــاص 
أفريقيــا، يمتــد علــى مــدى 10 ســنوات، 
ــران  ــارض لطي ــم 5 مع ــه تنظي ــم بموجب يت
رجــال األعمــال بالمغــرب، حيــث نظمت 
الــدورة األولــى بالــدار البيضــاء فــي 2015 
بمطــار محمــد الخامــس، قبــل أن تنظــم 

الثانيــة فــي 2017 بمراكــش.

مؤهــــالت تنمويــة
قطــاع طيــران رجــال األعمــال  ويتوفــر 
الوطنــي  المكتــب  بالمغــرب، حســب 
تنمويــة  مؤهــالت  علــى  للمطــارات، 
ــد  ــي للبل ــع الجغراف ــم الموق ــدة بحك واع
والديناميــة االقتصاديــة التــي يعرفهــا، 
ــران  ــة طي ــرب بصناع ــع المغ ــث يتمت حي
ــوا  ــرة نم ــنوات األخي ــالل الس ــهد خ تش
متواصــال، وذلــك مــن خــالل إنشــاء 
وحــدات صناعيــة مــن طــرف العديــد مــن 
ــون  ــن يتمتع ــب الذي ــتثمرين األجان المس
الطيــران  قطــب  فــي  عالميــة،  بشــهرة 
بالنواصــر، باإلضافــة إلــى توفــر المغــرب 
علــى منشــآت مطاريــة ذات جــودة عاليــة.

فضــــاء للتحــــاور والتشـــاور
وتعتبــر جمعيــة الطيــران الخــاص وطيــران 
رجــال األعمال بالشــرق األوســط وشــمال 
ــت  ــة، أسس ــر ربحي ــة غي ــا مؤسس أفريقي
فــي 2006 لتمثيــل الفاعليــن فــي قطــاع 

الطيــران الخــاص وطيــران رجــال األعمــال 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
المجلــس  فــي  عضــو  وهــي  افريقيــا، 
العالمــي للطيــران الخــاص، تهــدف إلــى 
توفيــر فضــاء للتحــاور والتشــاور والتواصــل 
فــي  الخــاص  الطيــران  فاعلــي  لفائــدة 
ــا  منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
للتعبيــر عــن حاجياتهــم ومصالــح مختلف 
الفاعليــن فــي هــذا القطــاع الــذي يحظــى 

ــدة. ــة واع ــالت تنموي بمؤه
ــر مــن 270 شــركة  ــة أكث ــل الجمعي وتمث
ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــي الش ف
المنتجــات  مــن  عــدًدا  توفــر  كمــا 
والخدمــات لألعضــاء، بمــا فــي ذلــك 
توفيــر  أجــل  مــن  التظاهــرات  تنظيــم 
وضمــان  األعضــاء  لنقاشــات  منصــة 
محافظــة مجتمــع طيــران رجــال األعمــال 
ــة  ــذه الصناع ــة ه ــي طليع ــه ف ــى موقع عل

باســتمرار. المتغيــرة 

أنشطـة المنظمة
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اختتـام فعاليات دورة تدريبية حول

 »مدربي أمن الطيران«

تونــس- فــي إطــار الشــراكة القائمــة 
للطيــران  العربيــة  المنظمــة  بيــن 
المدنــي وشــركة الخطــوط الجويــة 
التونســية، والتــي تعــد مــن بيــن أهم 
الشــراكات التــي تتماشــى مــع رؤيــة 
وتوجهــات المنظمــة وتعــزز مســاعي 
الخدمــات  تقديــم  تجــاه  الشــركة 

ــب. ــال التدري ــي مج ــة ف النوعي
 اختتمــت فــي تونــس، فعاليــات 

دورة تدريبيــة حــول »مدربــي أمــن 
ــة  ــا المنظم ــي نظمته ــران«، الت الطي
العربيــة للطيــران المدنــي بشــراكة 
خــالل  التونســية،  الخطــوط  مــع 
 ،2019 ســبتمبر   27-23 الفتــرة 
لهــذه  التابــع  التدريــب  بمركــز 
 15 حوالــي  بمشــاركة  األخيــرة، 
ــح  مشــاركا التابعيــن لمختلــف مصال

التونســية. الخطــوط  شــركة 

 يأتــي تنظيــم هــذه الــدورة التــي 
ــى أمــن  تدخــل ضمــن التدريــب عل
الــرأس  إطــار تطويــر  الطيــران فــي 
المــال البشــري ومهــارات المــوارد 
كفاءاتهــا،  مــن  والرفــع  البشــرية 
ــة  ــم دروس تدريبي وخاصــة مــن تقدي
ومراقبــة  تنفيــذ  تتيــح  متخصصــة 
وتطبيــق تدابيــر أمــن المطــار الوقائيــة 
ــدة. ــة المعتم ــج المحلي ــا للبرام وفق

أنشطـة المنظمة
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 أول لرئيس الجمعية العمومية 
ً
 انتخاب الشيخ سلمان نائبا

االربعون لمنظمة الطيران المدني الدولي

مونتريال-انتخــب الشــيخ ســلمان الحمــود 
العامــة  الجمعيــة  رئيــس  الصبــاح، 
المدنــي  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة 
ــًا  ــي نائب ــي الكويت ــران المدن ورئيــس الطي
ــة العموميــة لمنظمــة  أول لرئيــس الجمعي
الطيــران المدنــي الدولــي. وذلــك خــالل 
ــة  ــي مدين ــا ف ــال اجتماعاته ــاح اعم افتت

مونتريــال يــوم أمــس االربعــاء.
وأعــرب الشــيخ ســلمان الحمــود الصبــاح، 
عــن  االعــالم،  لوســائل  تصريــح  فــي 
تقديــره لثقــة منظمــة الطيــران المدنــي 
لرئيــس  أول  نائبــا  بانتخابــه  الدولــي 
ان  مؤكــدا  للمنظمــة  العامــة  الجمعيــة 
ــوي  ــر معن ــر وتقدي ــل فخ ــة مح ــذه الثق ه
لــدور الكويــت وتقدمهــا فــي قطــاع النقــل 

الجــوي.

وأشــاد الشــيخ ســلمان بجهــود جميــع 
العامليــن فــي قطــاع الطيــران الكويتــي 
ــي  ــران المدن ــة للطي ــيما االدارة العام الس
والتــي توجــت بانتخــاب الكويت فــي هذا 
المنصــب الرفيــع. وقــال ان هــذا االنجــاز 
يعــد وســام فخــر يضاعــف جهــود الكويــت 
ــي  ــي ف ــاون الدول ــز التع ــل تعزي ــن أج م
ــه. ــاء ب ــي واالرتق ــران المدن ــال الطي مج

ــد  ــه وف ــذي حقق ــاح ال ــاف ان النج وأض
اجتماعــات  فــي  المشــارك  الكويــت 
الجمعيــة العموميــة للمنظمــة داللــة علــى 
مكانــة الكويــت بيــن االمــم وتأكيــد للدور 
الكبيــر لحضــرة صاحــب الســمو اميــر 
البــالد الشــيخ صبــاح االحمــد الجابــر 
الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه »كقائــد للعمــل 
االنســاني« ومــا يحملــه هــذا القائــد مــن 

ــي. ــتوي الدول ــى المس ــر عل تقدي

وذكــر ان »تقديــر أكثــر مــن 194 دولــة 
للكويــت يؤكــد التقــدم الــذي يشــهده 
قطــاع النقــل الجــوي فــي البــالد والدعــم 
الــذي يحظــى بــه مــن ســمو الشــيخ جابــر 
المبــارك الحمــد الصبــاح رئيــس مجلــس 

ــي«. ــوزراء الكويت ال
وأكــد الشــيخ ســلمان الحمــود حــرص 
الكويــت علــى االســتمرار فــي التقــدم 
هيئــة  تأســيس  الــى  وصــوال  والتطــور 
ــدول  ــي أســوة بال ــران المدن مســتقلة للطي

المتقدمــة.
وأجــرى الشــيخ ســلمان الصبــاح رفقــة 
مديــر  منــار،  النبــي  عبــد  المهنــدس 
للطيــران علــى  العربيــة  المنظمــة  عــام 
ــة  ــة العمومي ــات الجمعي ــش اجتماع هام
ــنغافوري  ــل الس ــر النق ــع وزي ــات م مباحث
ــز  ــبل تعزي ــى س ــزت عل ــون وان ترك كاو ب
النقــل  مجــال  فــي  المشــترك  التعــاون 
ــي مجــاالت  ــرات ف ــادل الخب الجــوي وتب
والنقــل  الطيــران  وســالمة  المالحــة 

المطــارات. وادارة  الجــوي 
ومــن جانــب اخــر أجــرى الشــيخ ســلمان 
النقــل  وزيــر  مــع  مباحثــات  الحمــود 
تمــت  حيــث  فــوك  انتونــي  الماليــزي 
مناقشــة التعــاون المشــترك فــي مجــال 
تبــادل  تعزيــز  وســبل  الجــوي  النقــل 
ــاالت  ــي مج ــن ف ــن الجانبي ــرات بي الخب
والنقــل  الطيــران  وســالمة  المالحــة 

المطــارات. وإدارة  الجــوي 

أنشطـة المنظمة
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مصر والسعودية تفوزان بعضوية مجلس "االيكاو"

مصــر  جمهوريــة  فــازت  مونتريــال- 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  العربيــة 
ــران  ــات مجلــس منظمــة الطي فــي انتخاب
خــالل  )اإليــكاو(  الدولــي  المدنــي 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة رقــم )40(؛ 
إذ حققــا فــوًزا كبيــًرا فــي الترشــيحات 
للعضويــة الدائمــة فــي مجلــس المنظمــة 
ــن  ــدول األعضــاء الدائمي ــب ال ــى جان إل

فــي المجلــس وعددهــا 36 دولــة.
 وحافظــت مصــر علــى مقعدهــا بمجلــس 
الدولــي  المدنــي  الطيــران  منظمــة 
ــس  ــة المجل ــا بعضوي ــكاو(، وفوزه )اإلي
فــي الفئــة الثانيــة لمــدة ثــالث ســنوات.

عربيــًا  األول  المركــز  مصــر  واحتلــت 
وافريقيــًا بـــ154 صوتــًا مــن إجمالــي 167 
ــزز  ــا يع ــو م ــاء، وه ــدول األعض ــًا لل صوت
صدارتهــا بيــن الــدول العربيــة واالفريقيــة 

ــكاو. ــة االي بمنظم
ــل  ــر النق ــري، وزي ــس المص ــح يون وأوض
فــي  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  فــي 
مصــر  أن  االعــالم،  لوســائل  تصريــح 
ــدة التــي انضمــت  ــدول الرائ تعــد مــن ال
إلــى منظمــة االيــكاو ووقعــت اتفاقيــة 
ــاك  ــا أن هن ــام 1947. مضيف ــيكاغو ع ش
تعاونــًا وثيقــًا بيــن قطــاع الطيــران المصري 
ومنظمــة االيــكاو فــي مجــال ســالمة 

وأمــن الطيــران المدنــي؛ إذ تمتثــل مصــر 
ــات وتشــريعات المنظمــة  لقواعــد وتوصي
ــادرة  ــادرات الص ــة المب ــى كاف ــا تتبن كم
ــة  ــائل الفني ــة الوس ــا بكاف ــا وتدعمه عنه
مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية 
ــو  ــي والنم ــران الدول ــن الطي ــالمة وأم لس

ــوي. ــل الج ــتدام للنق المس
مــن جانــب اخــر، أوضــح الدكتــور نبيــل 
ــس  ــس مجل ــل رئي ــر النق ــودي، وزي العام
إدارة الهيئــة العامــة للطيــران فــي المملكة 
المملكــة  فــوز  أن  الســعودية  العربيــة 
يجّســد مــدى تقديــر الــدول األعضــاء 
فــي تلــك المنظمــة العالميــة ألهميــة 

أنشطـة المنظمة
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دور المملكــة اإليجابــي وجهودهــا فــي 
التعامــل مــع معطيــات صناعــة النقــل 

ــوي. الج
الهــادي  عبــد  األســتاذ  وأكــد ســعادة 
العامــة  الهيئــة  رئيــس  المنصــوري، 
للطيــران المدنــي أن المملكــة تفــوز علــى 
التوالــي منــذ عــام 1986 وحتــى اآلن فــي 
ثــالث  ُتجــرى كل  التــي  االنتخابــات 

ســنوات.
ــس  ــي يعك ــوز المتتال ــذا الف ــن أن ه وبي
بــكل وضــوح المكانــة الدوليــة المرموقــة 
التــي تتمتــع بهــا المملكــة فــي المحافــل 
ــي  ــران المدن ــة بالطي ــة ذات العالق الدولي
وفــي مقدمتهــا منظمــة )اإليــكاو(، الفتــًا 
ــن  ــا ع ــر يوًم ــم تتأخ ــة ل ــى أن المملك إل
المشــاركة فــي تقديــم الدعــم لبرامــج 
ــراء  ــكاو( والمشــاركة بالخب وخطــط )اإلي
الســعوديين فــي لجــان وفــرق العمــل 

المتخصصــة.

ــم  ــر الدائ كمــا تســتضيف المملكــة المق
اإلقليميــة  الســالمة  مراقبــة  لمنظمــة 
إلقليــم الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
MENA RSOO التابــع لإليكاو، باإلضافة 

إلــى اســتضافتها وتمويلهــا المقــر الدائــم 
الطيــران  ألمــن  التعاونــي  للبرنامــج 
المدنــي فــي منطقــة الشــرق األوســط 

لإليــكاو. التابــع   CASP-MID

الســعودية  قدمتــه  مــا  إلــى  وأشــار 
الطيــران  بيئــة  حمايــة  مجــال  فــي 
أوائــل  مــن  تّعــد  حيــث  المدنــي؛ 
ــا  ــا تطوًع ــت انضمامه ــي أعلن ــدول الت ال
إلــى الخطــة العالميــة للتعويــض عــن 
ــي  ــران الدول ــي الطي ــه ف ــون وخفض الكرب
المملكــة  عملــت  كمــا   ،)CORSIA(
علــى مشــروع طمــوح بالتعــاون مــع جميــع 
مقدمتهــا  وفــي  الصلــة  ذات  الجهــات 
منظمــة )اإليــكاو( علــى تطويــر وقــود 
ــود  ــى »وق ــول إل ــدي للوص ــران التقلي الطي

الكربــون«. منخفــض  طيــران 

يذكــر أن أعمــال الدورة الـــ)40( للجمعية 
المدنــي  الطيــران  لمنظمــة  العموميــة 
الدولــي »اإليــكاو«، ُتعقــد خــالل الفتــرة 
)24 ســبتمبر- 4 أكتوبــر2019( بمدينــة 
وذلــك بمشــاركة  الكنديــة،  مونتريــال 
أكثــر مــن 193 دولــة، وتّعــد المنظمــة 
إحــدى المنظمــات المتخصصــة التابعــة 
الدولــي  والمحفــل  المتحــدة  لألمــم 

ــي. ــران المدن للطي
وتضطلــع المنظمــة بالنهــوض بصناعــة 
النقــل الجــوي كمحــرك رئيــس لالقتصــاد 
العالمــي، وتهــدف إلــى العمــل علــى 
الفنيــة  والقواعــد  المبــادئ  تطويــر 
المتعلقــة بالمالحــة الجويــة الدوليــة، 
ودعــم تخطيــط وتطويــر النقــل الجــوي 
الدولــي، وتشــجيع تقــدم الطــرق الجويــة، 
المالحــة  وتســهيالت  والمطــارات، 
المدنــي  للطيــران  المعــدة  الجويــة 

الدولــي.

أنشطـة المنظمة
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الســودان  جمهوريــة  مونتريال-فــازت 
واالمــارات العربيــة المتحــدة والجمهوريــة 
المنظمــة  مجلــس  بعضويــة  التونســية 
الدوليــة للطيــران المدنــي »اإليكاو«،عــن 
الفتــرة  برســم  وذلــك  الثالثــة،  الفئــة 
2019-2022، عقــب االنتخابــات التــي 
أكتوبــر   1 الثالثــاء  أمــس  أول  أجريــت 

.2019

تجدراإلشــارة إلــى أن جمهوريــة الســودان 
ســتكون عضــوا الول مــرة، معــززة بذلــك 
مجلــس  لــدى  العربيــة  المجموعــة 
ــي  ــارات الت ــة اإلم ــا أن دول ــكاو. كم االي
صناعــة  فــي  متقدمــة  مراتــب  تحتــل 
ــرة  ــب للم ــا،  تنتخ ــوي عالمي ــل الج النق
ــا  ــذا المجلس.فيم ــة ه ــة لعضوي الخامس
ــد  ــة بع ــرة الثامن ــس للم ــم انتخــاب تون ت

شــغلها لهــذا المنصــب ألول مــرة عــام 
1962 فــي إطــار تنــاوب دول المغــرب 

العربــي.

ــن  ــم انتخــاب كل م ــة ت ــي نفــس الفئ وف
ــة  ــوار، وجمهوري ــوت ديف ــتاريكا وك كوس
االســتوائية،  وغينيــا  الدومنيــكان، 
واليونــان، وماليزيــا، وباراجــواي، ووبيــرو، 

وكوريــا الجنوبيــة، وزامبيــا.

األربعيــن  الــدورة  فعاليــات  وتســتمر 
»لإليــكاو«، الجاريــة فــي مدينــة مونتريــال 

الكنديــة إلــى 4 أكتوبــر الجــاري.

أنشطـة المنظمة

فوز السودان وتونس واالمارات 

بعضوية منظمة الطيران 

المدني الدولي



21
العدد 36

سبتمبر / آيلول 2019

يــوم  القاهــرة،  فــي  القاهرة-انطلقــت 
دورة  فعاليــات  أكتوبــر،   14 األحــد 
تدريبيــة حــول قانــون الجــو التــي تنظمهــا 
ــى  ــي ال ــران المدن ــة للطي ــة العربي المنظم
ــن  ــة م ــر باســتضافة كريم ــة 17 أكتوب غاي
ــة  ــي جمهوري ــي ف ــران المدن ــلطة الطي س

مصــر العربيــة.

ســامح  الطيــار  ســعادة  الــدورة  افتتــح 
الحفنــي، رئيس ســلطة الطيــران المدني، 
الــذي رحــب بجميــع المتدربيــن مــن 

الــدول األعضــاء شــاكرا المنظمــة العربيــة 
ــي  ــاهمتها ف ــى مس ــي عل ــران المدن للطي
ــي  ــران المدن ــي الطي ــن ف ــب العاملي تدري
التوفيــق  وتمنــى  األعضــاء  بالــدول 
بلدهــم  فــي  اإلقامــة  وطيــب  للجميــع 

الثانــي مصــر.

ــى  ــدف ال ــي ته ــدورة الت ــى ال ــرف عل يش
ــة  ــات الدولي ــاركين باالتفاقي ــد المش تزوي
واإلقليميــة التــي تنظــم النقــل الجــوي 
ممــا  عــام،  بوجــه  المدنــي  والطيــران 

القوانيــن  وتطبيــق  أداء  مــن  يمكنهــم 
ــي،  ــران المدن ــال الطي ــي مج ــة ف الدولي
الســيد خالــد عنتــر، خبيــر النقــل الجــوي 
بالمنظمــة ويقــوم الدكتــور عصــام عبــد 
المعبــود بإلقــاء المحاضــرات فــي الــدورة.

مــن  متدربيــن  الــدورة  فــي  يشــارك 
ســلطات الطيــران المدنــي بــكل مــن 
ــت  ــة الكوي ــة ودول ــة مصــر العربي جمهوري
وجمهوريــة  التونســية  والجمهوريــة 
العــراق، كمــا تعــرف مشــاركة شــركة 
ــا. ــة ليبي ــة لدول ــة التابع ــران االفريقي طي

أنشطـة المنظمة

القاهرة: انطالق دورة تدريبية حول قانون الجو



22
العدد 36

سبتمبر / آيلول 2019

ــالل  ــة خ ــرارات هام ــذ  5 ق ــا« تتخ »إيات
الــدورة  75 لجمعيتهــا العامــة.

 75 الــدورة   خــالل  »إياتــا  اتخــذت 
لجمعيتهــا العامــة  المنعقــدة بعاصمــة 
ــة ســيول، التــي اســتمرت  ــا الجنوبي كوري
خمــس   ،2019 يونيــو   3 غايــة  الــى 

هامــة. قــرارات 
ــوي  ــل الج ــي للنق ــاد الدول ــا االتح اذ دع
وخفــض  موازنــة  خطــة  تطبيــق  إلــى  
 )CORSIA( الدولــي  للطيــران  الكربــون 
ــالل  ــن خ ــه م ــق علي ــو المتف ــى النح عل
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي التابعــة 

  .)ICAO( المتحــدة  لألمــم 
عالميــة  أداة  أول    CORSIA وتعتبــر 
الصناعــة،  لقطــاع  الكربــون  لتســعير 
ــي  ــات ثان ــن انبعاث ــد م ــى الح ــدف إل ته
ــران  ــن الطي ــة ع ــون الناتج ــيد الكرب أكس
الدولــي عنــد مســتويات 2020 )النمــو 

.)CNG أو  للكربــون،  المحايــد 
 وشــددت الجمعيــة العامــة علــى ضــرورة 
االلتــزام  بخفــض صافــي االنبعاثــات 
ــام  ــول ع ــام 2005 بحل ــى مســتويات ع إل

 .2050
علــى  الطيــران  شــركات  حثــت  كمــا 
تنفيــذ جميــع تدابيــر كفــاءة اســتهالك 
ــي التحــول  ــة ف ــود والمشــاركة الكامل الوق
طويــل األجــل لوقــود الطيــران المســتدام. 

وفــق التــزام الصناعــة 2050.

االتحــاد  أكــد  أخــرى،   جهــة  مــن 
مجــدًدا علــى أهميــة وجــود نظــام عالمــي 
منســق للفتحــات ، ودعــا الحكومــات 
القــدرات  فــي  النقــص  معالجــة  إلــى 
ــن  ــرار م ــد الق ــا أك ــل. كم ــكل عاج بش
الفتحــات  إرشــادات  أن  علــى  جديــد 
ــار العالمــي  العالميــة )WSG( هــي المعي
لسياســات ومبــادئ وإجــراءات تخصيــص 
وإدارة شــق المطــار. باإلضافــة إلــى ذلــك 
، أقــرت بيــان األهــداف الــذي يركــز 
علــى تقديــم فائــدة المســتهلك ، وإثبــات 
وضمــان   ، مناســبة  زمنيــة  جــداول 
الشــفافية وعــدم التمييــز فــي العمليــة 
واســتخدام القــدرات الحاليــة لتحقيــق 

أقصــى إمكاناتهــا.
ــة  و دعــا اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادي
عصريــة  مراســلة  معاييــر  تطبيــق  إلــى 
ــة  ــافرين بدق ــة المس ــع أمتع ــة لتتب لألمتع
ــاط  ــر النق ــي عب ــت الفعل ــي الوق ــر ف أكب

ــة.  ــي الرحل ــية ف الرئيس
و ُيلــزم هــذا القــرار شــركات الطيــران بمــا 

يلــي:
ــن المشــفرة  ــات الق ــى عالم ــال إل  االنتق
ــتخدام  ــالت RFID واس ــتخدام تداخ باس
لتفعيــل   RFID بيانــات  تنبيهــات 
العمليــات مــع المطــارات والمعالجــات 
ــة التــي تمنــع إســاءة االســتخدام  األرضي

المحتملــة. 

العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  قــرر  كمــا 
العالمــي  التنفيــذ  تســريع  لالتحــاد  
تســتخدم  التــي   ،  One ID لمبــادرة 
ــل  ــة لنق ــًدا للقياســات الحيوي ــا وحي معرًف
الــركاب عبــر المطــار ، دون الحاجــة إلــى 

وثائــق ســفر ورقيــة. 
ــاب  ــرار IATA One ID أصح ــو ق و يدع
المصلحــة - بمــا فــي ذلــك شــركات 
الطيــران والمطــارات والســلطات الحكومية 
إلــى العمــل ســوًيا لتعزيــز وتنفيــذ عمليــة 
ركاب بــال أوراق باســتخدام التعــرف علــى 

ــة. ــات البيولوجي البيان
قــررت  المعاقيــن  الــركاب  وبخصــوص 
الجمعيــة العامــة العاديــة تحســين تجربــة 
الســفر الجــوي لمــا يقــدر بمليــار شــخص 
مــن ذوي اإلعاقــة فــي جميــع أنحــاء 

ــم. العال
بضمــان  الجويــة  الخطــوط  تلتــزم  و   
وصــول الــركاب ذوي اإلعاقــة إلــى رحلــة 
فيمــا دعــت  وموثوقــة وكريمــة،  آمنــة 
 IATA الحكومــات إلــى اســتخدام مبــادئ
األساســية الســتيعاب المســافرين ذوي 
ــى  ــادئ إل ــذه المب ــدف ه ــة. و ته اإلعاق
تغييــر التركيــز مــن اإلعاقــة إلــى إمكانيــة 
الوصــول واإلدمــاج مــن خــالل الجمــع 
ــات لتنســيق  ــاع الســفر والحكوم ــن قط بي
اللوائــح وتوفيــر الوضــوح الــذي يتوقعــه 

المســافرون.

»إياتا« تتخذ  5 قرارات هامة خالل الدورة  

75 لجمعيتها العامة.

أخبار دولية
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ــركة  ــازت ش ــان - 2019/9/2، ح عم
األردنيــة  الملكيــة  الجويــة  الخطــوط 
فــي  نجــوم  ثــالث  تصنيــف  علــى 
مجــال اإللتــزام بمواعيــد إقــالع وهبــوط 
الطائــرات بحســب تقريــر دولــي أعدتــه 
حيــُث  العالميــة،   )OAG( مؤسســة 
حركــة  فــي  الدقــة  نســبة  بلغــت 
خــالل   74.7% الجويــة  الرحــالت 
الفتــرة بيــن شــهر حزيــران 2018 وحتــى 

.2019 أيــار 
ــى دراســة مســحية  ــر عل واعتمــد التقري
الطيــران  شــركات  لمئــات  أجريــت 
العالميــة وطالــت مــا ال يقــل عــن 80% 
مــن الرحــالت المجدولــة لــكل شــركة 
ــُث  ــهرًا، حي ــدى 12 ش ــى م ــران عل طي
رحلــة   34.272 الدراســة  رصــدت 
ــة  ــة األردني ــة مــن رحــالت الملكي جوي

ــورة. ــرة المذك ــالل الفت خ

وعّبــر المديــر العــام / الرئيــس التنفيــذي 
للملكيــة األردنيــة ســتيفان بيشــلر عــن 
ــذا  ــى ه ــول عل ــركة بالحص ــعادة الش س
ــد  ــة مواعي ــي دق ــدم ف ــف المتق التصني
شــركة  بحســب  والهبــوط  اإلقــالع 
عالميــة متخصصــة فــي هــذا المجــال، 
األردنيــة  الملكيــة  حــرص  مؤكــدًا 
ــة  ــى تحســين هــذا المعــدل ومواصل عل
ــق  ــالت وتحقي ــد الرح ــزام بمواعي االلت
واالســتمرار  المســافرين  تطلعــات 
لهــم  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  فــي 
وضمــان وصــول رحالتهــم فــي أوقاتهــا 

المحــددة. 
هــذه   )OAG( مؤسســة  وُتجــري 
ــح  ــنويًا، وتمن ــدة س ــرة واح ــة م الدراس
ــة  ــران والمطــارات العالمي شــركات الطي
ــن نجمــة واحــدة  ــراوح بي ــات تت تصنيف
إلــى خمــس نجــوم، حيــُث تحصــل 
ــة  ــًا بدق ــران التزام ــركات الطي ــى ش أعل

ــى  ــرات عل ــوط الطائ ــد اقــالع وهب مواعي
يتــم  فيمــا  نجــوم،  خمــس  درجــة 
ــى الشــركات  ــة عل ــات الباقي ــع الفئ توزي

األخــرى.
نشــرته  الــذي  التقريــر  أظهــر  وقــد 
المؤسســة علــى موقعهــا االلكترونــي 
أن مــن بيــن شــركات الطيــران التــي 
ــى تصنيــف خمــس نجــوم،  حــازت عل
شــركة الطيــران األندونيســية جــارودا 
وشــركة  الجويــة،   Copa وخطــوط 
أول  وشــركة  بلطيــق،  أيــر  طيــران 
ــية،  ــوت الروس ــة، وأيرفل ــون الياباني نيب
ومــن بيــن الشــركات التــي حصلــت 
علــى تصنيــف أربــع نجــوم كوانتــاس 
االســترالية وجــال اليابانيــة، وأليتاليــا، 
،KLMو القطريــة  والخطــوط  ودلتــا، 

ــة  ــب الملكي ــى جان ــت إل ــا حصل  فيم
ــوم  ــالث نج ــف ث ــى تصني ــة عل األردني
وأيــر  اإلماراتيــة،  الخطــوط  مــن  كل 
ــز، ويونايتــد  ــكان أيرالين فرانــس، وأمري
وفيرجــن  أيرويــز،  وبريتــش  أيرالينــز 
أتالنتــك والخطــوط التركيــة، والطيــران 
األوســط  الشــرق  وطيــران  العمانــي 

اللبنانيــة، وغيرهــا.

للملكية  مرتفع  عالمي  تصنيف 

األردنية في دقة مواعيد الرحالت
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مطارات المملكة المغربية تسجل ارتفاع عدد المسافرين 

في النصف األول من 2019

الوطنــي  المكتــب  أفــاد  الربــــاط- 
ــة، أن  ــة المغربي ــي المملك ــارات ف للمط
ــف  ــروا مختل ــن عب ــدد المســافرين الذي ع
مطــارات المملكــة ســجل ارتفاعــا بنســبة 
ــة خــالل الســتة أشــهر  ــي المائ 11.42 ف

ــة. ــنة الجاري ــن الس ــى م األول
وأوضــح المكتــب، فــي بيــان، تلقــت 
المدنــي  للطيــران  العربيــة  المنظمــة 
نســخة منــه، أن 11 مليــون و661 ألــف 
ــارات  ــف المط ــروا مختل ــافر عب و425 مس
المغربيــة مــا بيــن ينايــر ومتــم يونيــو 
الماضــي، مقابــل 10 مليــون و466 ألــف 
ــن  ــها م ــرة نفس ــالل الفت ــافرا خ و62 مس

.2018

 وأضــاف أن النقــل الجــوي للركاب ســجل 
معــدال قياســيا شــهر يونيــو الماضــي، 
بزيــادة بلغــت 26.54 فــي المائــة مقارنــة 
مــع الفتــرة نفســها مــن الســنة المنصرمــة.
عبــروا  الذيــن  المســافرين  عــدد  وبلــغ 
مختلــف مطــارات المملكــة فــي تلــك 
الشــهري  التقريــر  حســب  الفتــرة، 
للمكتــب، مــا مجموعــه مليونيــن و93 
 439 بزيــادة  أي  مســافرا،  و323  ألــف 

مســافر. ألــف 
ــار  ــرات، أش ــة الطائ ــص حرك ــا يخ  وفيم
ــو  ــا بلغــت خــالل يوني ــى أنه ــب إل المكت
الماضــي 17 ألــف و774 حركــة، مســجلة 
ــى 90ر19 فــي  ارتفاعــا وصلــت نســبته إل

المائــة مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن 
.2018

أمــا حركــة الطائــرات التجاريــة، فقــد 
عرفــت فــي الفتــرة ذاتهــا ارتفاعــا بمعــدل 
7ر3 فــي المائــة مقارنــة بشــهر يونيــو مــن 
ــجيلها لـــ 18  ــد تس ــة، بع ــنة الماضي الس

ــة. ــف و51 حرك أل
كمــا أن حركــة الشــحن ســجلت بدورهــا 
زيــادة بلغــت 99ر3 فــي المائــة مقارنــة مــع 
الفتــرة ذاتهــا مــن ســنة 2018، بعدمــا 
مقابــل  طــن   7411.98 إلــى  وصلــت 

7127.33 طــن.

أخبار دولية



25
العدد 36

سبتمبر / آيلول 2019

LSSIP المغرب ينضم إلى عملية

المغربيــة  المملكــة  قــررت  الربـــــاط- 
 LSSIP عمليــة  إلــى  االنضمــام 
)التنفيــذ المحلــي للســماء الفرديــة( ، 
 EUROCONTROL ــا ــي تديره الت

األعضــاء. الــدول  مــع  باالشــتراك 
ويعتبــر هــذا القــرار متابعــة لتوقيــع اتفاقيــة 
 EUROCONTROL بيــن  شــاملة 
والمغــرب فــي عــام 2016. وهــو اعتــراف 
آخــر بــأن عمليــة LSSIP طويلــة األمــد 

هــي العمليــة الصحيحــة الســتخدامها 
الحركــة  إدارة  وظائــف  تنفيــذ  لمراقبــة 

ــا. ــا وخارجه ــي أوروب ــة ف الجوي
للطيــران  األوروبــي  المؤتمــر  ويــدرك 
هــي   LSSIP معلومــات  أن  المدنــي 
ــة  ــذ الخط ــد تنفي ــي لرص ــدره الرئيس مص
الرئيســية لنظــام ATM األوروبــي وكذلك 
لرصــد تنفيــذ ASBUs )ترقيــات بلــوك 
نظــام ATM( فــي االيــكاو فــي المنطقــة 

األوروبيــة لاليــكاو. 
علــى   LSSIP اســتخدام  ويســاعد 
تحســين تدفــق التقاريــر والتأكــد مــن 
الجهــد. فــي  ازدواجيــة  وجــود  عــدم 

تجــدر االشــارة الــى انــه مــع انضمــام 
فــإن   ،LSSIP آليــة  إلــى  المغــرب 
عمليــة التغطيــة تمتــد إلــى 43 دولــة 
)+MUAC(، ممــا يعــزز مــرة أخــرى 

الوكالــة. لعمــوم  الحقيقــي  البعــد 
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األسطول الدولي للطائرات سيتضاعف خالل 20  سنة المقبلة 

ــطول  ــاص«، أن األس ــركة »إيرب ــت ش قال
الدولــي للطائــرات ســيتضاعف خــالل 
ــادت الشــركة  ــة. وأف الـــ 20 ســنة المقبل
فــي بيــان لهــا نشــر عبــر موقعهــا الرســمي 
عــن تســجيل الحاجــة ألزيــد مــن 39210 
طائــرة إضافيــة وشــحن جديــد بحلــول 

ســنة 2038.
ــاك  ــه ســتكون هن وأضافــت »إيربــاص« ان
حاجــة ألزيــد مــن 550000 طيــار جديــد 
و مــا يقــارب 6400 تقنــي جديــد لتلبيــة 
ــذه االحتياجــات المستقبلية.وأشــارت  ه
األســطول  حجــم  أن  إلــى  »إيربــاص« 
ــغ 47680  ــرات الناشــطة بل ــي للطائ الدول
ــرة، أي بمعــدل نمــو ســنوي قــدر بـــ  طائ

ــة. ــي المائ 4.3 ف
كمــا أكــد بيــان شــركة »إيربــاص« أن 
تضاعــف حركــة النقــل الجويــة بأكثــر مــن 
الضعــف منــذ ســنة 2000 وتزايــد الربــط 
كان  البلــدان  و  المناطــق  بيــن  الجــوي 
الســبب وراء زيــادة طائــرات األســطول 

ــي ذات  ــاص« ف ــادت »إيرب ــي. وأف العالم
الســياق الحاجــة لـــ 39210 طائــرة جديدة 
العالمــي  النمــو  احتياجــات  لتلبيــة 

بـــ25000. ــدرة  المق

شركات الطيران الصينية 

ستحتاج الى 8090   طائرة

مــن جانبهــا، توقعــت شــركة بوينــغ فــي 
رؤيتهــا الســنوية، لســوق الطيــران التجــاري 
الصينــي، أن تحتــاج شــركات الطيــران 
الصينيــة إلــى 8 آالف و90 طائــرة جديــدة 
ــى  ــون دوالر عل ــي 1.3 تريلي ــة حوال بقيم

مــدار العشــرين عامــًا المقبلــة.
 1.6 إنفــاق  إلــى  أيضــا  وســتحتاج   
تريليــون دوالر إضافيــة علــى خدمــات 
مثــل عمليــات الشــحن والصيانــة. وذلــك 
نقــل  نمــو حركــة  تلبيــة الحتياجــات 
 6% بنســبة  الصيــن  داخــل  الــركاب 
ــة أن  ــركة األمريكي ــت الش ــنوًيا. وتوقع س
و960  آالف   5 إلــى  ســتحتاج  الصيــن 
ــة الممــر للرحــالت  ــدة أحادي ــرة جدي طائ
الداخليــة واإلقليميــة وألــف و780 طائــرة 
إلــى  ســيؤدي  مــا  الهيــكل،  عريضــة 
ــرات  توســع األســطول الصينــي مــن الطائ
ــاف  ــة أضع ــى ثالث ــكل إل ــة الهي العريض
أســواق  وســتجعل  الحالــي.  حجمــه 
ــريع  ــل الس ــة والتوصي ــارة اإللكتروني التج
ــن  ــي الصي ــريعًا ف ــوًا س ــهد نم ــي تش الت
مهمــة  دافعــة  قــوة  الجــوي  الشــحن 

للتنميــة األمــر الــذي يخلــق حاجــة إلــى 
ــرة  ــدة و500 طائ ــرة شــحن جدي 230 طائ

شــحن معدلــة.
الطيــران  خدمــات  ســوق  وسيشــمل 
الصينــي الــذي تبلــغ قيمتــه 1.6 تريليــون 
دوالر، 935 مليــار دوالر مــن الخدمــات 
األرضيــة والشــحن، و390 مليــار دوالر 
ــة والهندســة و200  ــات الصيان مــن خدم
عمليــات  خدمــات  مــن  دوالر  مليــار 
ــات  ــن خدم ــار دوالر م ــران و90 ملي الطي

التســويق وخدمــات الشــركات.
مــن   15% حوالــي  الصيــن  وتشــكل 
أســطول الطائــرات التجاريــة العالمــي، 
تلــك  ارتفــاع  بوينــغ  شــركة  وتتوقــع 
ــام 2038،  ــول ع ــى %18 بحل النســبة إل
ــر  ــن ســتصبح أكب ــى أن الصي وأشــارت إل
ســوق للطيــران فــي العالــم خــالل العقــد 

المقبــل.
وكشــفت شــركة بوينــغ أن طائراتهــا تمثــل 
فــي الوقــت الحاضــر أكثــر مــن 50% 
ــران المدنــي الصينــي.  مــن أســطول الطي
وأن أكثــر مــن 10 آالف طائــرة مــن إنتــاج 
شــركة بوينــغ تطيــر فــي أنحــاء العالــم 
مــزودة بقطــع غيــار مصنوعــة فــي الصيــن.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتوقــع شــركة 
ــى 44  ــة إل ــاك حاج ــون هن ــغ أن تك بوين
 6.8 بقيمــة  طائــرة جديــدة  و40  ألفــا 
ــي  ــي ف ــاق عالم ــى نط ــون دوالر عل تريلي

العشــرين عاًمــا المقبلــة.

21
36 العدد

سبتمبر / آيلول 2019

زوروا طوصسظ  

www.acao.org.ma
acao@acao.org.ma
www.acao.org.ma

(+212) 537 65 83 23 / 40



27
العدد 36

سبتمبر / آيلول 2019

21أخبار دولية
العدد 36

سبتمبر / آيلول 2019

زوروا طوصسظ  

www.acao.org.ma
acao@acao.org.ma
www.acao.org.ma

(+212) 537 65 83 23 / 40



28
العدد 36

سبتمبر / آيلول 2019

رأي

الالئحة االسترشادية

 لحماية حقوق العمالء

مــن أكثــر المجــاالت التــي يهتــم بهــا مجــال 
هــي  الجــوي  والنقــل  المدنــي  الطيــران 
ــران،  ــراع الطي ــذ اخت ــوي فمن ــافر الج المس
والهــدف األساســي لهــذا المجــال هــو راحة 
الصناعــة  هــذه  إن  الجــوي،  المســافر 
الناحيــة  مــن  والمكلفــة  الضخمــة 
االســتثمارية ال قيمــة لهــا بــدون مســافر، 
علــى  تعمــل  االســتثمارات  هــذه  فــكل 

خدمة المسافر.
المنظمــة  فقــد رأت  المنطلــق  ومــن هــذا 
تبنــي  أهميــة  المدنــي  للطيــران  العربيــة 
قامــت  وقــد  الجــوي،  المســافر  حقــوق 
المنظمــة العربيــة بوضــع هــذا الموضــوع  
الهامــة  األعمــال  جــدول  علــى  الهــام 
مــن  فريــق  تشــكيل  تــم  للمنظمــة حيــث 
الخبــراء فــي هــذا المجــال لوضــع القواعــد 

االسترشادية لحماية حقوق العمالء.
مــن  العديــد  بعــد  الفريــق  توصــل  وقــد 
ــى المســودة  االجتماعــات والمشــاورات إل
األخيــرة لقواعــد حقــوق العمــالء والتــي تــم 
ــوي  ــل الج ــة النق ــن لجن ــا م ــة عليه الموافق
التنفيــذي  المجلــس  وأقرهــا  بالمنظمــة 

بالمنظمة.

وتهــدف هــذه الالئحــة إلــى ضمــان حقــوق 
ــول  ــد المعم ــق القواع ــوي وف ــافر الج المس
بهــا طبقــا لهــذه الالئحــة، والتــي يجــب 
قبــل  عليهــا  االطــالع  مســافر  كل  علــى 
لحجــز  الطيــران  شــركات  مــع  التعامــل 
تذاكــر الســفر أو عمــل إجــراءات شــحن 
الســلطة  مــن  إقرارهــا  حــال  البضائــع 
المختصــة فــي كل دولــة، وبمــا ال يضــر 
أيضــا بمصالــح شــركات الطيــران وذلــك 
ــن  ــل بي ــي التعام ــوازن ف ــق الت ــدف تحقي به

المسافر الجوي وشركات الطيران.
ــة  ــإن الســطور القادم ــق ف ومــن هــذا المنطل
الــواردة  المــواد  أهــم  نشــر  إلــى  تهــدف 
بالئحــة القواعــد االسترشــلدية  الخاصــة 
بحقــوق المســافرين الجوييــن ونوعيتهــم 
أهــم  وتتلخــص  بمــا يضمــن حقوقهــم، 

القواعد في اآلتي :
نطاق التطبيق: 

وفقــا للمــادة الثانيــة مــن الالئحــة تطبــق 
هذة الالئحة على :

مطــارات  مــن  المغــادرة  الرحــالت   .1
الدولــة ســواًء كان الناقــل الجــوي وطنيــًا أو 

أجنبيًا.

2. الرحــالت القادمــة بواســطة ناقــل جــوي 
وطنــي، مالــم يتــم تعويــض المســافر أو 

مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة.
العالقة التعاقدية: 

وفقــا للمــادة الرابعــة مــن الالئحــة تنشــأ 
الجــوي  الناقــل  بيــن  التعاقديــة  العالقــة 
الناقــل  إصــدار  اكتمــال  عنــد  والعميــل 
ــل  ــون الناق ــد. ويك ــز المؤك ــوي الحج الج
ــة  ــن لحظ ــل م ــن العمي ــؤواًل ع ــوي مس الج
تواجــد العميــل فــي نطــاق خدمــة الناقــل 

الجوي بما في ذلك حالة السفر.
التزامات العميل: 

وفقــا للمــادة الخامســة يجــب علــى العميــل 
أن يلتزم بما يلي:

ــد  ــكام عق ــروط وأح ــى ش ــالع عل 1. اإلط
النقل قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.

2. اإلفصــاح عــن أي احتياجــات خاصــة 
عمليــة  إتمــام  قبــل  وجــدت،  إن  بــه، 

الحجز المؤكد.
3. الحضــور للمطــار فــي الوقــت المحــدد 
مــن الناقــل الجــوي إلنهــاء إجــراءات الســفر 
واتبــاع تعليمــات الناقــل الجــوي المعلنــة 

لذلك.

السيـد/ خالد محمد عنتر أحمد
خــبـيــر الــنــقـــل الـجــــوي بالمنظمـــة
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ــات  ــتندات ومتطلب ــة مس ــتكمال كاف 4. إس
السفر النظامية.

التزامات الناقل الجوي: 
وفقــا للمــادة السادســة مــن الالئحــة يجــب 

على الناقل الجوي االلتزام بما يلي:
1. تطبيق كافة أحكام الالئحة.

دون  )؟؟؟(  المعنيــة  الســلطة  تزويــد   .2
والســجالت  المعلومــات  بجميــع  تأخيــر 
والمســتندات الالزمــة التــي تطلبهــا لغــرض 

تطبيق أحكام الالئحة.
عــن  لــإدارة  شــهرية  تقاريــر  تقديــم   .3
وحــاالت  والملغــاة  المتأخــرة  الرحــالت 
رفــض االركاب والشــكاوى التــي تلقاهــا 
مــن العمــالء. ويعــد عــدم تقديمــه التقاريــر 
الشــهرية، إقــرارًا ضمنيــًا منــه بعــدم اتخــاذه 
لتالفــي  الالزمــة  االحتياطــات  وموظفيــه 

األضرار التي تعرض لها العميل.
4. التقيــد باألنظمــة والتعليمــات والتعاميــم 
ــة )؟؟؟(  الصــادرة مــن قبــل الســلطة المعني

واألنظمة والتعليمات ذات العالقة.
5. تقديــم أي تغييــر أو إضافــة أو حــذف أو 
تعديــل ألي سياســة تمــس حقــوق العمــالء 

السلطة المعنية)؟؟؟( العتمادها.
ــل  ــد النق ــكام عق ــروط وأح ــاح ش 6. إيض
للعميــل قبــل إتمــام عمليــة الحجــز المؤكــد 

بأي وسيلة.
كافــة  العميــل  اســتيفاء  مــن  التأكــد   .7
مســتندات ومتطلبــات الســفر النظاميــة وفــق 

ما لديه من تعليمات في هذا الشأن.
الرعاية والمساندة:

وفقاللمــادة الســابعة مــن الالئحــة يجــب 
علــى الناقــل الجــوي، فــي حالــة قيامــه 

برفــض إركاب أو إلغــاء رحلــة أو تأخيرهــا، 
ــي  ــالء ف ــاندة للعم ــة والمس ــدم الرعاي أن يق
وذلــك  الرحلــة  مراحــل  مــن  مرحلــة  أي 

على النحو التالي: 
مــن  ابتــداء  ومشــروبات  مرطبــات   .1

الساعة األولى.
مــدة  تجــاوزت  إذا  مالئمــة  وجبــة   .2
التأخيــر )3( ثــالث ســاعات مــن الوقــت 

األصلي المحدد للمغادرة.
ــى  ــن وإل ــالت م ــي ومواص ــكن فندق 3. س
المطــار إذا تجــاوزت مــدة التأخيــر مــن ) 6 
األصلــي  الوقــت  مــن  ســاعات   )  8 إلــى 

المحدد للمغادرة.          
 واجبات الناقل الجوى تجاه 

الراكب فى حالة   إلغاء الرحالت:
 وفقــا للمــادة العاشــرة مــن الالئحــة يجــب 

على الناقل الجوى ما يلى :
1. فــي غيــر حــاالت القــوة القاهــرة، ال 
الرحــالت  إلغــاء  الجــوي  للناقــل  يجــوز 

المنتظمة.
إبــالغ  الجــوي  الناقــل  علــى  يجــب   .2
موعــد  قبــل  الرحلــة  بإلغــاء  العميــل 

إقالعها، مع مراعاة اآلتي: 
أ- بالنسبة للرحالت الدولية:

ــل بإلغــاء  ــغ الناقــل الجــوي العمي 1. إذا أبل
الموعــد  مــن  يومــًا   )14( قبــل  الرحلــة 
األصلــي المحــدد للمغــادرة للســفر، ُيعفــي 
الرعايــة  متطلبــات  مــن  الجــوي  الناقــل 
قيمــة  إعــادة  عليــه  ويجــب  والمســاندة، 
الرحلــة  المتبقــي مــن  الجــزء  أو  التذكــرة 
للعميــل وتعويضــه بمــا ُيعــادل )%100( 

من قيمة خط السير غير المستخدم.

2. إذا أبلــغ الناقــل الجــوي العميــل بإلغــاء 
ــاعة  ــى )24( س ــًا إل ــن )14( يوم ــة م الرحل
مــن الموعــد األصلــي المحــدد للمغــادرة، 
ــر  ــل الجــوي أن يخّي ــى الناق ــن عل ــه يتعي فإن
العميــل بيــن إيجــاد رحلــة بديلــة خــالل أقــل 
مــن )24( ســاعة مــن الموعــد األصلــي 
المحــدد للمغــادرة، أو فســخ التعاقــد وفقــًا 

للفقرة )6( من هذه المادة.
    ب -  بالنسبة للرحالت 

الداخلية:
ــل بإلغــاء  ــغ الناقــل الجــوي العمي 1. إذا أبل
الرحلــة قبــل )7( أيــام مــن الموعــد األصلي 
المحــدد للمغــادرة، ُيعفــي الناقــل الجــوي 
مــن متطلبــات الرعايــة والمســاندة، ويجــب 
الجــزء  أو  التذكــرة  قيمــة  إعــادة  عليــه 
المتبقــي مــن الرحلــة للعميــل وتعويضــه بمــا 
الســير  ُيعــادل )100%( مــن قيمــة خــط 

غير المستخدم.
2. إذا أبلــغ الناقــل الجــوي العميــل بإلغــاء 
الرحلــة مــن )7( أيــام إلــى )24( ســاعة مــن 
الموعــد األصلــي المحــدد للمغــادرة، فإنــه 
يخّيــر  أن  الجــوي  الناقــل  علــى  يتعيــن 
العميــل بيــن إيجــاد رحلــة بديلــة خــالل أقــل 
مــن )24( ســاعة مــن الموعــد األصلــي 
المحــدد للمغــادرة، أو فســخ التعاقــد وفقــًا 

للفقرة )6( من هذه المادة.
3. إذا أبلــغ الناقــل الجــوي العميــل بإلغــاء 
الرحلــة )الدوليــة أو الداخليــة( مــن )24( 
الموعــد  مــن  ســاعات   )4( إلــى  ســاعة 
ــن  ــم يتمك ــادرة ول ــدد للمغ ــي المح األصل
الناقــل الجــوي مــن توفيــر رحلــة بديلــة 
الموعــد  خــالل )6( ســت ســاعات مــن 
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األصلــي المحــدد للمغــادرة، و اضطــرار 
ــر،  ــوي آخ ــل ج ــى ناق ــز عل ــل للحج العمي
ــة  ــادة قيم ــي إع ــل األصل ــى الناق ــب عل يج
المســتخدم(  غيــر  الســير  )خــط  التذكــرة 
ــن  ــادل )100%( م ــض يع ــة لتعوي باإلضاف
تلــك القيمــة، وذلــك دون اإلخــالل بحــق 
ــاندة  ــة والمس ــات الرعاي ــي متطلب ــل ف العمي
المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابعة مــن 

هذه الالئحة.
4. فــي حــال اختيــار العميــل لرحلــة بديلــة 
وفقــًا  إلغاؤهــا  تــم  التــي  الرحلــة  عــن 
للفقــرات )2/أ/2( )2/ب/2( مــن هــذه 
ــد إقامــة  ــك تمدي ــى ذل المــادة، وترتــب عل
العميــل فــي الفنــدق لمــدة إضافيــة حتــى 
الناقــل  البديلــة، يتحمــل  الرحلــة  موعــد 
الفندقيــة  اإلقامــة  تكاليــف  الجــوي 
وإلــى  مــن  والمواصــالت  والوجبــات 
المطــار    عــن المــدة اإلضافيــة لــكل عميــل 

حتى موعد السفر الجديد.
5. إذا ألغيــت الرحلــة أثنــاء تواجــد العميــل 
الناقــل  علــى  يتعيــن  فإنــه  المطــار،  فــي 
تــم  للتــي  بديلــة  رحلــة  تأميــن  الجــوي 
وفقــًا  العميــل  مــع  والتعامــل  إلغاؤهــا 

للتالي: 
أ-   إذا كانــت الرحلــة البديلــة علــى درجــة 
أعلــى لــذات الناقــل الجــوي أو علــى ناقــل 
جــوي آخــر علــى أي درجــة يتحمــل الناقــل 

الجوي قيمة فارق التكلفة.
3.  إذا كانــت الرحلــة البديلــة علــى ذات 
ــر  ــوي آخ ــل ج ــى ناق ــوي أو عل ــل الج الناق
علــى درجــة إركاب أدنــــــى، يلتــزم الناقــل 

قيمــة  فــرق  بإعــادة  المتعاقــد  الجــوي 
الدرجــة وفــق أقــل ســعر علــى الدرجــة التــي 
عليهــا،  االركاب  درجــة  تخفيــض  تــم 
إضافــة إلــى تعويــض العميــل بمــا يعــادل 

)50%( من تلك القيمة.
ــل  ــزم الناق ــوال يلت ــع األح ــي جمي ج-    وف
الجــوي بتأميــن الرعايــة المنصــوص عليهــا 
الســابعة مــن  هــذه الالئحــة  المــادة  فــي 
الرحلــة  علــى  المغــادرة  موعــد  حتــى 

البديلة. 
6.   مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )4( 
ــخ  ــل فس ــرر العمي ــادة، إذا ق ــذه الم ــن ه م
ــاء  ــبب إلغ ــوي بس ــل الج ــع الناق ــد م التعاق
أن  الجــوي  الناقــل  علــى  فــإن  الرحلــة، 
يقــوم بإعــادة قيمــة التذكــرة )خــط الســير 
لتعويــض  باإلضافــة  المســتخدم(  غيــر 

يعادل )50%( من تلك القيمة.
7.  اســتثناًء ممــا ورد فــي الفقــرات الســابقة 
مــن هــذه المــادة، فإنــه فــي حالــة إلغــاء 
رحــالت فــي المطــارات التــي ال تتوفــــر 
فيهــا رحـــالت أخــرى منتظمــة ومســتمرة 
بشــكل يومــي، يترتــب علــى اإللغــاء مــا 

يلي: 
أ. علــى الناقــل الجــوي أن يؤمــن رحلــة 
بديلــة للرحلــة الملغــاة علــى ذات الناقــل 
ــالل  ــر خ ــوي آخ ــل ج ــى ناق ــوي أو عل الج
مــدة ال تتجــاوز )6( ســت ســاعات مــن 

موعد إقالع الرحلة الملغاة.
الرحلــة  بيــن  الفــرق  كان  فــي حــال  ب. 
الملغــاة والرحلــة البديلــة مــدة تتجــاوز )6( 
الجــوي  الناقــل  يلتــزم  ســاعات،  ســت 

فــي  عليهــا  المنصــوص  الرعايــة  بتقديــم 
إلــى  الالئحــة  هــذه  مــن  الســابعة  المــادة 

موعد إقالع الرحلة البديلة.
الجــوي وبعــد موافقــة  الناقــل  ج. علــى 
ــن  ــة لتأمي ــل بري ــيلة نق ــر وس ــل أن يوف العمي
وصــول العميــل إلــى مقصــده أو إلــى أقــرب 
لنقطــة  منــه  يغــادر  أن  يمكــن  مطــار 
قيمــة  يعيــد كامــل  أن  الوصــول، وعلــى 
التذكــرة لذلــك الجــزء مــن الرحلــة للعميــل 
إلــى  إضافــة  الشــراء،  درجــة  حســب 

تعويض يعادل )%50( من تلك القيمة.
ــي  ــن المنصــوص عليهمــا ف ــي الحالتي د. ف
هــذه  مــن  )7/ج(  و  )7/ب(  الفقرتيــن 
المــادة، إذا قــرر العميــل فســخ التعاقــد، 
فإنــه يجــب علــى الناقــل الجــوي إعــادة 
قيمــة التذكــرة لكامــل الرحلــة أو الجــزء 
المتبقــي منهــا للعميــل إضافــة إلــى تعويــض 

يعادل )100%( من تلك القيمة.
واجبات الناقل الجوى تجاه الراكب 

فى حالة تأخير الرحالت:
وفقا للمادة الجادية عشر من اللالئحة:

تأخيــر  الجــوي  للناقــل  يجــوز  ال   .1
الرحــالت عــن مواعيدهــا، مــا لــم تقتضــي 
دواعــي األمــن والســالمة ذلــك وفــق تقاريــر 
المعنيــة  الســلطة  مــن  معتمــدة  ميدانيــة 

)؟؟؟(.
إبــالغ  الجــوي  الناقــل  علــى  يجــب   .2
العميــل بتأخــر الرحلــة قبــل وقــت اإلقــالع 
بحــد أقصــى )45( دقيقــة  وعلــى أن يحــدد 

في اإلبالغ الوقت الجديد لإقالع.
ــد  ــاء تواج ــة أثن ــر الرحل ــال تأخ ــي ح 3. ف

رأي
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ــل  ــى الناق ــب عل ــدق، يج ــي الفن ــل ف العمي
الجــوي أن يتحمــل تكاليــف تمديــد اإلقامــة 
اإلقــالع  موعــد  حتــى  للعميــل  الفندقيــة 
ــالع  ــد اإلق ــل بموع ــالغ العمي ــل، وإب البدي

البديل وإرشاده بما سيتم.
4. فــي حــال تأخــر الرحلــة أو احتمــال 
ســت   )6( عــن  تزيــد  لمــدة  تأخرهــا 
مطالبــة  للعميــل  يحــق  فإنــه  ســاعات، 
الناقــل الجــوي بمعاملــة الرحلــة علــى أنهــا 
رحلــة ملغــاة وفقــًا ألحــكام إلغــاء الرحالت 
هــذه  مــن  العاشــرة  المــادة  فــي  الــواردة 

الالئحة. 
5. فــي حــال امتــداد التأخيــر عــن الموعــد 
ــت  ــدة تتجــاوز )6( س ــالع لم ــد لإق الجدي
الجــوي  الناقــل  علــى  يتعيــن  ســاعات، 
تقديمهــا  الواجــب عليــه  الرعايــة  تمديــد 
للعميــل والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 

السابعة من هذه الالئحة.
معاملة  العمالء من ذوي 

االحتياجات الخاصة:
وفقــا للمــادة الثانيــة عشــر مــن الالئحــة التــى 
تنظــم عالقــة الناقــل الجــوى بالعمــالء ذوى 

االحتياجات الخاصة على النحو التالى:
يرفــض  أن  الجــوي  للناقــل  يجــوز  1. ال 
االحتياجــات  ذوي  مــن  العميــل  إركاب 
مؤكــدة  تذكــره  إصــدار  بعــد  الخاصــة 

الحجز له.
2. علــى الناقــل الجــوي مراعــاة احتياجات 
العمــالء مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ــــ 
وبــدون مقابــل ــــ بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 

المثال ال الحصر:
ــر الكراســي المتحركــة والعالمــات  أ- توفي

ــاء  ــي المطــارات أثن اإلرشــادية الواضحــة ف
الصعود للطائرة والنزول منها.

قبــل  مــن  المعاينــة  منصــات  توفيــر  ب- 
مــن  العمــالء  الســتقبال  الجــوي  الناقــل 

ذوي االحتياجات الخاصة.
  ج-  التأكــد مــن توفــر خدمــة الصعــود إلــى 

الطائرة والنزول منها.
  د-   علــى الناقــل الجوي اتخاذ اإلجراءات 
االحتياجــات  ذوي  بإعــالم  الكفيلــة 
الخاصــة وتحديــدًا  فــي حالــة فقــدان البصــر 
أو  الرحــالت  مواعيــد  عــن  الصمــم  أو 

إلغائها أو تأخيرها أو تغييرها.
التــي  الخاصــة  الرعايــة  تقديــم  هـــ-     
تأخيــر  أو  إلغــاء  أثنــاء  العميــل  يحتاجهــا 
الرحــالت أو تغييــر مســارها  باإلضافــة إلــى 
خدمــات الرعايــة والتعويضــات المنصوص 

عليها في هذه الالئحة.
3.   فــي حالــة رفــض االركاب أو تخفيــض 
للعميــل مــن ذوي االحتياجــات  الدرجــة 
الجــوي  الناقــل  علــى  فــإن  الخاصــة، 

االلتزام باآلتي: 
غيــر  أو  مباشــرة  رحلــة  أول  تأميــن  أ- 
مباشــرة مغــادرة مــن المطــار لجهــة المقصــد 

موافقة في موعدها للرحلة األصلية.
ب- فــي حالــة عــدم توفيــر الناقــل الجــوي 
ذوي  مــن  للعميــل  المناســبة  الرحلــة 
االحتياجــات الخاصــة     أو عــدم التزامــه 
المنصــوص  الالزمــة  الخدمــات  بتوفيــر 
يعــوض  أعــاله،  الفقــرات  فــي  عليهــا 
العميــل بمــا يعــادل )200%( مــن قيمــة 

إجمالي تذكرة السفر.

فقدان األمتعة:
وفقــا للمــادة الثالثــة عشــر مــن الالئحــة التــى 
تنظــم مــا يجــب يجــب علــى الناقــل الجــوى 
اتباعــه فــى حالــة فقــد االمتعــة علــى النحــو 

التالى :
1. يجــب علــى الناقــل الجــوي تعويــض 
العميــل بمــا ال يقــل عــن )350( وحــدة 
حقــوق ســحب خاصــة وبمــا ال يتجــاوز 
)1131( وحــدة حقــوق ســحب خاصــة عــن 
لــكل  األمتعــة  تأخــر  أو  تلــف  أو  فقــدان 

عميل يحمل تذكرة سفر. 
2. إذا رغــب العميــل فــي رفــع مســتوى 
األمتعــة علــى  احتــواء  بســبب  التعويــض 
متعلقــات ثمينــة أو مرتفعــة القيمــة، فــإن 
عليــه أن يفصــح للناقــل الجــوي عنهــا وعــن 
ــالل  ــن خ ــرة    م ــود الطائ ــل صع ــا قب قيمته
النمــاذج المعــدة لذلــك مــن قبــل الناقــل 

الجوي.
3. يجــب علــى الناقــل الجــوي تعويــض 
العميــل عــن تلــف أو فقــدان األمتعــة خــالل 
اســتالم  تاريــخ  مــن  يومــًا  ثالثــون   )30(

الناقل الجوي المطالبة بالتعويض.
ــض  ــوي تعوي ــل الج ــى الناق ــب عل 4. يج
العميــل عــن تأخــر أمتعتــه بمــا يعــادل )20( 
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة عــن كل يــوم 
تأخيــر وبحــد أقصــى )100( وحــدة حقــوق 
الداخليــة،  للرحــالت  خاصــة  ســحب 
و)40( وحــدة حقــوق ســحب خاصــة عــن 
ــد  ــة وبح ــالت الدولي ــر للرح ــوم تأخي كل ي
ســحب  حقــوق  وحــدة   )200( أقصــى 
األمتعــة  اســتالم  عنــد  وذلــك  خاصــة 

المتأخرة.

رأي
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)األمتعــة  إضافيــة  قطعــة  كل  تعامــل   .5
الزائــدة( يتــم إصــدار بطاقــة تعريــف لهــا
ــادي، ــل م ــوي بمقاب ــل الج ــل الناق ــن قب م

على حده وفقًا ألحكام هذه المادة.
تقديم الشكاوى:

وفقــا للمــادة الرابعــة عشــر مــن الالئجــة
ــى  ــوى ف ــل الج ــات الناق ــم واجب ــى تنظ الت
ــخ  ــكوى قان ــم ش ــل بتقدي ــام العمي ــة قي حال

يجب على الناقل الجوى ما يلى :
1. يجــب علــى الناقــل الجــوي أن يضــع 
والــرد  الشــكاوى  الســتالم  معلنــة  آليــة 
عليهــا وفقــًا لنمــاذج يتــم اعتمادهــا مــن 

السلطة المعنية )؟؟؟(.
ــة فــي التقــدم بشــكوى  ــة الرغب 2. فــي حال
باســتقبال  المعنيــة  )اإلدارة  لــإدارة 

الشــكاوى( يجــب علــى العميــل أن يســجل 
الجــوي  الناقــل  لــدى  بدايــة  شــكواه 

للحصول على رقم مرجعي لها.
تزويــد الجــوي  الناقــل  علــى  يجــب   .3

العميل برقم مرجعي لشكواه.
ــى اإلدارة ــل إل ــدم العميــ ــب أن يتق 4. يج
ضــد  بشــكواه  )؟؟؟(  المعنيــة  الســلطة 
هــذه  أحــكام  لمخالفــة  الجــوي  الناقــل 
الالئحــة خــالل ســتين يومــًا مــن تاريــخ 

وقوع المخالفة محل الشكوى.
5. عــدم رد الناقــل الجــوي علــى شــكوى
تاريــخ  مــن  يومــًا   )15( خــالل  العميــل 
المعنيــة  الســلطة  قبــل  مــن  بهــا  إخطــاره 
بصحــة  منــه  إقــرارًا  يعتبــر   ، )؟؟؟( 

الشكوى.

إنجــازات  أحــد  الالئحــة  هــذه  وتعــد 
المنظمــة خــالل العــام الحالــي 2019 حيث 
بهــا  يضمــن  التــي  القواعــد  تضــع  أنهــا 
حقوقــه  الجــوي  المســافر  أو  الراكــب 

كاملة.
 وقــد قمنــا مــن خــالل هــذة الســطور بتقديــم 
الالئحــة  فــى هــذة  الــواردة  المــواد  أهــم 
علــة  االطــالع  الكريــم  للقــارئ  ويمكــن 
الالئحــة كاملــة مــن خــالل موقــع المنظمــة 

على الرابط التالى :
http://acao.org.ma
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ــد  ــة وبح ــات الدولي ــر للرح ــوم تأخي كل ي
ســحب  حقــوق  وحــدة   )200( أقصــى 
األمتعــة  اســتام  عنــد  وذلــك  خاصــة 

المتأخرة.
)األمتعــة  إضافيــة  قطعــة  كل  تعامــل   .5
الزائــدة( يتــم إصــدار بطاقــة تعريــف لهــا 
ــادي،  ــل م ــوي بمقاب ــل الج ــل الناق ــن قب م

على حده وفقًا ألحكام هذه المادة.

تقديم الشكاوى:
وفقــا للمــادة الرابعــة عشــر مــن الائجــة 
ــى  ــوى ف ــل الج ــات الناق ــم واجب ــى تنظ الت
ــخ  ــكوى قان ــم ش ــل بتقدي ــام العمي ــة قي حال

يجب على الناقل الجوى ما يلى :
1. يجــب علــى الناقــل الجــوي أن يضــع 

والــرد  الشــكاوى  الســتام  معلنــة  آليــة 
لنمــاذج يتــم اعتمادهــا مــن  عليهــا وفقــًا

السلطة المعنية )؟؟؟(.
ــة فــي التقــدم بشــكوى  ــة الرغب 2. فــي حال
باســتقبال  المعنيــة  )اإلدارة  لــإدارة 
الشــكاوى( يجــب علــى العميــل أن يســجل 
الجــوي  الناقــل  لــدى  بدايــة  شــكواه 

للحصول على رقم مرجعي لها.
تزويــد  الجــوي  الناقــل  علــى  يجــب   .3

العميل برقم مرجعي لشكواه.
ــى اإلدارة  ــل إل ــدم العميــ ــب أن يتق 4. يج
ضــد  بشــكواه  )؟؟؟(  المعنيــة  الســلطة 
هــذه  أحــكام  لمخالفــة  الجــوي  الناقــل 
مــن تاريــخ  الائحــة خــال ســتين يومــًا

وقوع المخالفة محل الشكوى.

5. عــدم رد الناقــل الجــوي علــى شــكوى 
تاريــخ  مــن  يومــًا  )15( خــال  العميــل 
المعنيــة  الســلطة  قبــل  مــن  بهــا  إخطــاره 
بصحــة  منــه  إقــرارًا يعتبــر  )؟؟؟(، 

الشكوى.
إنجــازات  أحــد  الائحــة  هــذه  وتعــد 
حيث  المنظمــة خــال العــام الحالــي 2019
بهــا  يضمــن  التــي  القواعــد  تضــع  أنهــا 
حقوقــه  الجــوي  المســافر  أو  الراكــب 

كاملة.
وقــد قمنــا مــن خــال هــذة الســطور بتقديــم 
الائحــة  فــى هــذة  الــواردة  المــواد  أهــم 
علــة  االطــاع  الكريــم  للقــارئ  ويمكــن 
الائحــة كاملــة مــن خــال موقــع المنظمــة 

http://acao.org.ma: على الرابط التالى

مطار مسقط الدولي رأي
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ــد  ــة وبح ــات الدولي ــر للرح ــوم تأخي كل ي
ســحب  حقــوق  وحــدة   )200( أقصــى 
األمتعــة  اســتام  عنــد  وذلــك  خاصــة 

المتأخرة.
)األمتعــة  إضافيــة  قطعــة  كل  تعامــل   .5
الزائــدة( يتــم إصــدار بطاقــة تعريــف لهــا 
ــادي،  ــل م ــوي بمقاب ــل الج ــل الناق ــن قب م

على حده وفقًا ألحكام هذه المادة.

تقديم الشكاوى:
وفقــا للمــادة الرابعــة عشــر مــن الائجــة 
ــى  ــوى ف ــل الج ــات الناق ــم واجب ــى تنظ الت
ــخ  ــكوى قان ــم ش ــل بتقدي ــام العمي ــة قي حال

يجب على الناقل الجوى ما يلى :
1. يجــب علــى الناقــل الجــوي أن يضــع 

والــرد  الشــكاوى  الســتام  معلنــة  آليــة 
عليهــا وفقــًا لنمــاذج يتــم اعتمادهــا مــن 

السلطة المعنية )؟؟؟(.
ــة فــي التقــدم بشــكوى  ــة الرغب 2. فــي حال
باســتقبال  المعنيــة  )اإلدارة  لــإدارة 
الشــكاوى( يجــب علــى العميــل أن يســجل 
الجــوي  الناقــل  لــدى  بدايــة  شــكواه 

للحصول على رقم مرجعي لها.
تزويــد  الجــوي  الناقــل  علــى  يجــب   .3

العميل برقم مرجعي لشكواه.
ــى اإلدارة  ــل إل ــدم العميــ ــب أن يتق 4. يج
ضــد  بشــكواه  )؟؟؟(  المعنيــة  الســلطة 
هــذه  أحــكام  لمخالفــة  الجــوي  الناقــل 
الائحــة خــال ســتين يومــًا مــن تاريــخ 

وقوع المخالفة محل الشكوى.

5. عــدم رد الناقــل الجــوي علــى شــكوى 
تاريــخ  مــن  يومــًا   )15( خــال  العميــل 
المعنيــة  الســلطة  قبــل  مــن  بهــا  إخطــاره 
بصحــة  منــه  إقــرارًا  يعتبــر  )؟؟؟(، 

الشكوى.
إنجــازات  أحــد  الائحــة  هــذه  وتعــد 
المنظمــة خــال العــام الحالــي 2019 حيث 
بهــا  يضمــن  التــي  القواعــد  تضــع  أنهــا 
حقوقــه  الجــوي  المســافر  أو  الراكــب 

كاملة.
 وقــد قمنــا مــن خــال هــذة الســطور بتقديــم 
الائحــة  فــى هــذة  الــواردة  المــواد  أهــم 
علــة  االطــاع  الكريــم  للقــارئ  ويمكــن 
الائحــة كاملــة مــن خــال موقــع المنظمــة 

http://acao.org.ma: على الرابط التالى

 مطار مسقط الدولي
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1 - تعريف قواعد البيانات 
المتسلسلة

ــة  ــي تقني ــلة ه ــات المتسلس ــد البيان إن قواع
تســمح بتخزيــن ونقــل المعلومــات بشــفافية 
ــدو  ــة. يب ــم مركزي ــة تحك ــان ودون هيئ وأم
ــرة تحتــوي علــى  ــه قاعــدة بيانــات كبي وكأن
تــم  التــي  التغييــرات  كافــة  محفوظــات 
ــائها.  ــذ إنش ــتخدميها من ــن مس ــا بي إجراؤه
يمكــن اســتخدام blockchain فــي ثــالث 
ــة واألوراق  ــول )العمل ــل األص ــرق: لنق ط
أجــل  مــن   ،  )... واألســهم  الماليــة 
تحســين تتبــع األصــول والمنتجــات وتنفيــذ 

العقود تلقائًيا )»العقود الذكية«(.
الميــزة الرائعــة لـــقواعد البيانات المتسلســلة 
هــي هندســتها الالمركزيــة ، بمعنــى أنهــا ال 
بــل  واحــد  حاســوب  خــادم   يســتضيفها 
وســيط  يوجــد  ال  المســتخدمين.  بعــض 
ــع التحقــق مــن صحــة  ــى يتســنى للجمي حت
الــواردة  والمعلومــات  نفســها.  السلســلة 
وســندات   ، )المعامــالت  الكتــل  فــي 

ذلــك(  إلــى  ومــا   ، والعقــود   ، الملكيــة 
محميــة بواســطة طــرق التشــفير التــي تمنــع 

المستخدمين من تعديلها بعد ذلك.
2 - قواعد البيانات المتسلسلة 

BITCOIN  للبيتكوين

يعــد البيتكويــن حالــة االســتخدام األكثــر 
شــهرة فــي  قواعــد البيانــات المتسلســلة 
blockchain.    تــم إنشــاؤه فــي عــام 2008 

مــن قبــل شــخص غريــب ذو اســم مســتعار 
ــو. يصنــف كاًل مــن  هــو ساتوشــي ناكاموت
بروتوكــول دفــع آمــن ومجهــول وعملــة 
مشــفرة. فيمكــن ألي شــخص الوصــول 
إلــى قواعــد البيانــات المتسلســلة هــذه )إنــه 
وبالتالــي   ، للجميــع(  مفتــوح   ، عــام 
اســتخدام البيتكويــن.و للقيــام بذلــك ، مــا 
افتراضيــة  محفظــة  إنشــاء  ســوى  عليــك 
التطبيقــات.  متاجــر  مــن  تنزيلهــا  يمكــن 
 Cryptocurrency تتيح العمــالت المشــفرة
ــك  ــن كذل ــات ويمك ــلع والخدم ــراء الس ش

استبدالها بعمالت أخرى.

3 - ما هي الفائدة من بلوكشين؟ 
وما هي التطبيقات الجديدة التي 

ستجلب لنا؟

فائــدة قواعــد البيانــات المتسلســلة ال تــزال 
غيــر واضحــة للبعــض. ومــع ذلــك ، فإنهــا 
ــأنها ان  ــن ش ــي م ــة والت ــورة حقيقي ــل ث يتمث
تنشــر فوائدهــا  فــي وقتهــا. و فــي الواقــع ، 
فــإن مجــاالت اســتغالل هــذه التكنولوجيــا 

هائلة. وتشمل هذه:

- العقود الذكية

- البنوك

- تسجيل ملكية األرض

- الحكامة

- تداول األسهم

- إدارة البيانات

- حماية الملكية الفكرية

المهندس / محمد رجب
خبير المالحة  والسالمة الجوية بالمنظمة

قواعد البيانات املتسلسلة:

 املفاهيم و تطبيقاتها
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وعموًمــا ، يمكــن أن تحــل سالســل الحظر 
محــل معظــم »األطــراف الثالثــة الموثوقــة« 
بأنظمــة الحوســبة الموزعــة. ســتكون هــذه 
طريقــة لتأميــن التبــادالت الماليــة. لكــن ، 
يمكــن أن تشــكل وســائل األمــن هــذه فــي 
قطاعــات  علــى  مخاطــر  نفســه  الوقــت 

معينة.
العقود ذكية

ترميــز  الموزعــة  الحســابات  دفاتــر  تتيــح 
ــد  ــي ســيتم تنفيذهــا عن ــود البســيطة الت العق
يعــد  و  المحــددة.  الشــروط  اســتيفاء 
قواعــد  مشــروع    Ethereum االيثيريــوم 
تــم  المصــدر  مفتــوح  متسلســلة  بيانــات 
هــذه  لتحقيــق  خصيًصــا  تصميمــه 
المراحــل  فــي   ، يــزال  ال  اإلمكانيــة. 
لديــه    Ethereum االيثيريــوم   ، المبكــرة 
القــدرة علــى تعزيــز فوائــد قواعــد  حقــا 
البيانــات المتسلســلة علــى نطــاق العالــم 

المتغير. 
الحالــي  التطــور  مســتوى  وعلــى 
العقــود  برمجــة  يمكــن   ، للتكنولوجيــا 
الذكيــة ألداء وظائــف بســيطة. علــى ســبيل 
المثــال ، يمكــن ســداد مشــتق عندمــا تفــي 
األداة الماليــة بمعيــار معيــن ، باســتخدام 
و  المتسلســلة  البيانــات  قواعــد  تقنيــة 
Bitcoin البيتكويــن ، ممــا ُيمّكــن مــن جعــل 

الدفع تلقائًيا.
البنك

بالنســبة للبنــك ، علــى ســبيل المثــال ، 
المتسلســلة  البيانــات  تعتبرقواعــد 
نفــس  فــي  وتهديــًدا  فرصــة   blockchain

ــجاًل  ــى س ــا توف ــع ، إنه ــي الواق ــت. ف الوق

ــا ويزيــل أي لجــوء إلــى الوســطاء  أكثــر أماًن
فــي المعامــالت الماليــة. وبهــذه الطريقــة، 
ــر  ــكل مباش ــرة بش ــة كبي ــكل منافس ــه يش فإن

على نشاطات البنوك.
 blockchain فــإن   ، أخــرى  ناحيــة  مــن 
تكاليــف  خفــض  الممكــن  مــن  يجعــل 
البورصــات الماليــة بشــكل كبيــر. ســيتمكن 
المســتخدمون أيًضــا مــن تأميــن ســجالتهم 
بشــكل أفضــل. بالنســبة للبنــوك ، ســيكون 
المكاتــب   وظائــف  لجميــع  أتمتــة  هنــاك 
ــاك  ــيكون هن ــة ، س ــذه الطريق ــة. به الخلفي
ربــح كبيــر فــي وقــت المعاملــة. وبالمثــل ، 
يمكــن نشــر تاريــخ المعامــالت بيــن البنــوك 
الحقــوق.  أصحــاب  لفائــدة  للعامــة 
وبالتالــي ، يمكــن للمســتثمرين والجهــات 
فــي  أفضــل  بشــكل  التحكــم  الرقابيــة 

مخاطرتعرض البنوك.
تسجيل ملكية األراضي 

للعامــة ،  بصفتهــا دفاترحســابات متاحــة 
أن  المتسلســلة  البيانــات  لقواعــد  يمكــن 
حفــظ  عمليــات  أنــواع   كل  تجعــل 
الســجالت أكثــر فعاليــة. ســندات الملكيــة 
ــون  ــا تك ــادة م ــك. فع ــى ذل ــال عل ــي مث ه
و  مكلفــة  وكذلــك   ، لالحتيــال  عرضــة 

تعتمد ادارتها على عمالة كثيفة. 
بمشــروعات  الــدول  مــن  عــدد  بــادرت 
للســجل  المتسلســلة  البيانــات  قواعــد 
أول  هنــدوراس  كانــت  و  العقــاري. 

حكومة تعلن عن مثل هذه المبادرة.
الحكامة

ــج شــفافة بالكامــل  مــن خــالل جعــل النتائ
توفــر  أن  يمكــن   ، للجمهــور  ومتاحــة 

المتسلســلة  البيانــات  قواعــد  تكنولوجيــا 
ــوع  ــات أو أي ن شــفافية كاملــة فــي االنتخاب

آخر من عمليات االقتراع. 
االجتماعــات  قاعــة   ، التطبيــق  يتيــح 
القــرارات  اتخــاذ  إمكانيــة   ،Boardroom

البيانــات  قواعــد  اطــار  فــي  التنظيميــة 
المتسلســلة. فــي الممارســة العمليــة ، هــذا 
شــفافة  تصبــح  الشــركة  ادارة  أن  يعنــي 
ــوارد  ــد إدارة الم ــا عن ــق تماًم ــة للتحق وقابل

الرقمية أو حقوق الملكية أوالمعلومات. 
تداول األسهم

تســوية  فــي  الكفــاءة  زيــادة  إمكانيــة  إن 
الســتخدام  قويــا  دافعــا  تشــكل  األســهم 
تــداول  فــي  المتسلســلة  البيانــات  قواعــد 
 ، النظــراء  ببــن  تنفيذهــا  عنــد  األســهم. 
تصبــح تاكيــدات اتمــام الصفقــات التجاريــة 
ــة  ــذه ثالث ــس أخ ــى عك ــة )عل ــا فوري تقريب
مــن  و  الجمركــي(.  للتخليــص  أيــام 
المحتمــل أن يعنــي هــذا ازالــة الوســطاء مــن 
ــي  ــة ومدقق ــة المقاص ــل غرف ــة - مث العملي

الحسابات واألوصياء -. 
 إدارة البيانات

بياناتهــم  االدالء  مقابــل  فــي   ، اليــوم 
الشــخصية ، يمكــن لألشــخاص اســتخدام 
مثــل  االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
وفــي  مجاًنــا.    Facebook الفيســبوك 
ــتخدمين  ــدى المس ــيكون ل ــتقبل ، س المس
التــي  البيانــات  وبيــع  إدارة  علــى  القــدرة 
نظــًرا  اإلنترنــت.  عبــر  نشــاطهم  يولدهــا 
بكميــات  بســهولة  توزيعهــا  يمكــن  ألنــه 
صغيــرة ، فمــن المحتمــل أن تكــون عملــة 

البيتكوين - أو شيء من هذا القبيل - 
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- البيئة والتنمية المستدامة
ــه أنشــطة اإلنســان مــن  نتيجــة لمــا تحدث
آثــار ســلبية تؤثــر بدرجــات متفاوتــة علــى 
البيئــي  التلــوث  أصبــح  حيــث  البيئــة، 
ظاهــرة عالميــة يشــمل العديــد مــن الــدول 
الناميــة والمتقدمــة ويمثــل تحديــاً كبيــراً 

لتلك الدول. 
وأمــام تلــك الواقــع والمســؤولية البيئيــة 
العامــة  الجمعيــة  عــن  صــدر  الدوليــة، 
لألمــم المتحــدة خارطــة طريــق مســتقبلية 

ــذي  ــة المســتدامة ال خــال مؤتمــر التنمي
فــي  المتحــدة  األمــم  مقــر  فــي  عقــد 
ســبتمبر مــن العــام 2015 فــي قمــة أمميــة 
ــم. وتتألــف  ــة اعتمدهــا قــادة العال تاريخي
بأهــداف  عرفــت  التــي  الخطــة  هــذه 
مــن   2030 للعــام  المســتدامة  التنميــة 
ســبعة عشــر )17( هدفــاً و)169( غايــة، 
حيــث كان مــن أبــرز مواضيعهــا التنميــة 
والحفــاظ  الفقــر،  ومكافحــة  البشــرية، 
ــر  ــة ومعالجــة التغي ــى المــوارد الطبيعي عل

المناخي. 

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتقتضــي 
إلــى تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة المــوارد 
جهــة،  مــن  الطبيعيــة  والثــروات  البيئيــة 
والنمــو االقتصــادي والتطــور االجتماعــي 
مــن جهــة أخــرى، لــذا فــإن االســتدامة هــي 

جزء مهم من مواجهة تغير المناخ.
ــة، تعمــل  ــوازي مــع المســاعي الدولي وبالت
الدولــي  المدنــي  الطيــران  منظمــة 
)االيــكاو( عــن كثــب مــع جميــع ســلطات 
أصحــاب  كافــة  و  المدنــي  الطيــران 
المصالــح والشــركاء االســتراتيجيين فــي 
قطــاع صناعــة الطيــران المدنــي، لتحقيــق 
االيــكاو  اســتراتيجية  أهــداف  ومواكبــة 
محــور  االيــكاو  أولــت  لذلــك  ورؤيتهــا. 
البيئــة اهتمامــاً مميــزاً قــل نظيــره، حيــث 
انعكــس ذلــك مــن خــال سياســاتها فــي 
مجــال حمايــة البيئــة للتخفيــف مــن اآلثــار 
صناعــة  أنشــطة  عــن  الناجمــة  البيئيــة 
نمــو  تحقيــق  بهــدف  المدنــي،  الطيــران 
اقتصاديــاً،  ومســتدام  وآمــن،  فّعــال، 
صناعــة  مجــال  فــي  بيئيــاً  ومســؤول 
الطيــران المدنــي، يتماشــى مــع أهــداف 

السيد/ علي الشعار
خبيــر بيئـــي

البيئة والطيران 

»الواقع واالتجاهات« 
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واســتراتيجية وممارســات األمــم المتحــدة 
ــة باريــس  ــة وأهــداف اتفاقي ــة البيئ لحماي
»االقتصــاد،  الثاثــة:  بأبعادهــا  للمنــاخ 
خــال  مــن  وذلــك  والمجتمــع«  والبيئــة، 
مســاهمة االيــكاو فــي 15 هدفــاً مــن أصــل 
17 هدفــاً مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
 ،)UN( المتحــدة  األمــم  حددتهــا  التــي 
منــذ العــام  بــدأ تطبيقهــا فعليــاً  والــذي 

2015 وسيستمر حتى العام 2030.
- اتفاق باريس بشأن المناخ 2015

مــن  وانطاقــاً  نفســه،  اإلطــار  وفــي 
الــدورة  انعقــدت  الدوليــة،  المســؤولية 
األطــراف  لمؤتمــر  والعشــرين  الحاديــة 
 )CONFERENCE OF PARTNERS, COP 21(

فــي مدينــة باريــس بفرنســا، تحــت مظلــة 
ــة بشــأن  ــة األمــم المتحــدة اإلطاري اتفاقي
تغيــر المنــاخ )UNFCCC( فــي الفتــرة مــن 
29 نوفمبــر إلــى 13 ديســمبر مــن العــام 
2015. صــدر عــن هــذا االجتمــاع االتفــاق 
التاريخــي الــذي عــرف بـــ: »اتفــاق باريــس« 
بشــأن المنــاخ، ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 4 
نوفمبــر مــن العــام 2016. وقــد بلــغ عــدد 
الــدول التــي وقعــت عليــه 184 دولــة لغايــة 
اآلن، وقــد أقــرت األطــراف اتفــاق باريــس، 
الــذي تنــص بنــوده علــى أن الــدول ســتقدم 
تتــم  وأن  وطنيــا  المحــددة  المســاهمات 
التخفيــف  فــي  الكلــي  التقــدم  مراجعــة 
خمــس  كل  التنفيــذ  وُســبُل  والتكيــف 
التقييــم  عمليــة  خــال  مــن  ســنوات 
مســؤولية  بــأن  االتفــاق  ويقــّر  العالمــي. 
هــي  المنــاخ  تغّيــر  لتحــدي  التصــدي 
ولكنهــا  الــدول  بيــن  مشــتركة  مســؤولية 
دولــة  كل  قــدرات  بحســب  تتفــاوت 

واختاف سياقاتها الوطنية. 
كمــا يهــدف االتفــاق إلــى الحــد مــن زيــادة 
ــة عــن 2  متوســط درجــة الحــرارة العالمي
درجــة مئويــة مقارنــة بمســتويات مــا قبــل 
بالجهــود  والقيــام  الصناعيــة،  الثــورة 
الازمــة للحــد مــن الزيــادة عــن 1.5 درجــة 
وآثــار  مخاطــر  مــن  للتقليــل  أمكــن،  إذا 
ــك مــن خــال الخطــط  ــاخ، وذل ــر الُمن تغّي
واإلجــراءات الازمــة التــي تقــوم بهــا كل 

دولة.
وبيــن قلــة معارضــة التفــاق باريــس بشــأن 
أعبــاء  مــن  عليــه  يترتــب  لمــا  المنــاخ؛ 
وغالبيــة  وسياســية،  وماليــة  اقتصاديــة 
عظمــى مؤيــدة لــه كضمانــة للحفــاظ علــى 
األرض،  لكوكــب  مســتدام  مســتقبل 
والعشــرين  الثالثــة  الــدورة  انعقــدت 
لمؤتمــر األطــراف )COP 23(  فــي مدينــة 
بــون – ألمانيــا، فــي الفتــرة الممتــدة مــن 6 
قــادة  وحضــره   .2017 نوفمبــر   18 إلــى 
أهــم  ومــن  الــدول،  ورؤســاء  الحكومــات 
فــي  للنقــاش  طرحــت  التــي  المواضيــع 
مؤتمــر بــون )COP 23(: تخفيــف االنبعاثــات 
المســّببة للتغّيــر المناخــي والتكّيــف مــع 
آثــاره، باإلضافــة إلــى احتياجــات الــدول 
الناميــة للدعــم ووســائل تنفيــذ الجهــود 
المناخــي  التغّيــر  مجــال  فــي  المبذولــة 
والمســائل المتعلقــة بالشــفافية واالمتثال. 
ويعتبــر هــذا المؤتمــر محطــة هامــة لوضع 
والبرامــج  والخطــط  واآلليــات  الطــرق 
ــذ  ــن تنفي ــدول م ــن ال ــي تمّك المناســبة الت
مــا تــم اقــراره فــي »اتفــاق باريــس« بشــأن 
المنــاخ، لتحقيــق النمــو المحايــد للكربــون 

من العام 2020 فصاعداً.

حكومــات  تعمــل  نفســه،  الســياق  وفــي 
المبــادئ  وضــع  تســريع  علــى  العالــم 
بإســم  رســمياً  والمعروفــة  التوجيهيــة 
برنامــج عمــل اتفــاق باريــس، حيــث تــم 
نقــاش ذلــك فــي الــدورة الرابعة والعشــرين 
لمؤتمــر األطــراف )COP24(، والتــي عقدت 
فــي  البولنديــة  كاتوفيتشــي  مدينــة  فــي 
ديســمبر مــن العــام  2018؛ حيــث تضمنــت 
إلــى  تهــدف  المقــررات  مــن  مجموعــة 
تفعيــل االتفــاق؛ والتــي تشــمل مقــررات 
بالنظــر  المكلــف  القضايــا  جميــع  حــول 
اتفــاق  عمــل  برنامــج  مــن  كجــزء  فیھــا 

باريس، ومن أبرز ھذه القضايا:
- حــول التخفيــف: مزيــد مــن التوجیھــه 
المحــددة  المســاھمات  حــول  واإلرشــاد 
المشــتركة  الزمنيــة  واألطــر  وطنيــاً 
وطرائــق المنتــدى المعنــي بتأثيــر تنفيــذ 
عملهــا  وبرنامــج  االســتجابة  تدابيــر 

ووظائفها بموجب اتفاق باريس.
التوجيــه  مــن  مزيــد  التكيــف:  حــول   -

واإلرشاد حول باغات التكيف. 
- حــول التمويــل: تحديــد المعلومــات التــي 
ســتقدمھا األطــراف وفقــا للفقــرة 5 مــن 

)شــفافية  باريــس  اتفــاق  مــن   9 المــادة 
المتعلقــة  والمســائل  المســبق(  التمويــل 
بصنــدوق التكيــف وتحديــد ھــدف جماعــي 

جديد بشأن التمويل.
وأســاليب  نطــاق  التكنولوجيــا:  حــول   -
التكنولوجيــا  آلليــة  الــدوري  التقييــم 

وإطارھا؛ وغيرها من القضايا المهمة.
وقال السيد أنطونيو غوتيريس، األمين 
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العــام لألمــم المتحــدة خــال كلمــة القاهــا 
مشــكلة  نواجــه  »إننــا  المؤتمــر:  فــي 
ــك يجــب  عوىصــة مــع تغيــر المنــاخ«، لذل
التصــدي لتغيــر المنــاخ، وتفعيــل العمــل 
باتفــاق باريــس، كمــا أن هنالــك مســؤولية 
جماعيــة لاســتثمار فــي تجنــب »الفوضــى 
يتطلــب  لذلــك  العالميــة«،  المناخيــة 

تحقيــق اإلرادة السياســية والقيــادة بعيــدة 
النظر. 

ــدوب شــبكة العمــل المناخــي أن  وقــال من
تقريــر الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي 
علــى  باإلبقــاء  الخــاص  المنــاخ  بتغيــر 
ــرار العالمــي عــن درجــة 1.5  درجــة االحت
مئويــة يعــد بمثابــة  »صافــرة اإلنــذار التــي 

تنبــه البشــرية إلــى أزمــة المنــاخ«، وطالــب 
مســاهمتها  بتعزيــز  بااللتــزام  األطــراف 
حتــى   2020 بحلــول  وطنيــاً  المحــددة 
تصبــح متوافقــة مــع مســار انبعاثــات ال 
1.5 درجــة مئويــة، وحتــى تلتــزم بتمويــل 
المنــاخ. كمــا ســلط المؤتمــر الضــوء علــى 
التقــدم المحــرز فــي تحويــل احتياجــات 
فعليــة  إجــراءات  إلــى  المنــاخ  تمويــل 
ــز  ــك، وتعزي ــي تحــول دون ذل ــق الت والعوائ
علــى  الناميــة  البلــدان  إمكانيــة حصــول 

تمويل المناخ.
كمــا أكــد ممثــل المجموعــة العربيــة خــال 
الحفــاظ  إلــى:  الحاجــة  علــى  المؤتمــر، 
علــى التــوازن بيــن القضايــا المنصــوص 
عليهــا فــي اتفــاق باريــس؛ والوصــول إلــى 
حزمــة متســقة تعكــس المذكــرات النصيــة 
المقدمــة مــن األطــراف؛ وان يتــم وضــع 

الظروف الوطنية في االعتبار.
وفــي ھــذا الشــأن، يحــث مؤتمــر األطــراف 
رفــع  علــى  المتقدمــة  البلــدان  بشــدة 
تقدمــه،  الــذي  المالــي  الدعــم  مســتوى 
ووضــع خارطــة طريــق واقعيــة لتحقيــق 
ھــدف المشــاركة فــي تعبئــة 100 مليــار 

دوالر أمريكــي ســنويا بحلــول عــام 2020 
لتمويــل تدابيــر التخفيــف والتكيــف، مــع 
زيــادة تمويــل التكيــف بشــكل كبيــر مقارنــة 
الدعــم  وتوفيــر  الحاليــة  بالمســتويات 

المناسب للتكنولوجيا وبناء القدرات.
- البيئة وصناعة الطيران المدني

أولــت منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
)اإليــكاو( موضــوع البيئــة اهتمامــاً كبيــراً، 
وجعلــت التنميــة المســتدامة فــي صميــم 

رأي
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كان  حيــث  واســتراتيجيتها،  عملهــا 
لألعمــال والبرامــج البيئيــة الحــظ األوفــر 
األهــداف  أن  وخصوصــاً  منهــا، 
االســتراتيجية )لإليــكاو( تتمحــور حــول: 
حمايــة البيئــة، والســامة، وبنــاء القدرات، 

واألمن، والتنمية االقتصادية. 
تعــد صناعــة الطيــران المدنــي مســؤولة 
عــن حوالــي %13 مــن إجمالــي االنبعاثــات 
وســائل  كافــة  تنتجهــا  التــي  الكربونيــة 
  2% ونحــو  العالــم،  فــي  المواصــات 
ناجمــة عــن الرحــات الدوليــة والداخليــة 
)مــا يعــادل 859 مليــون طــن مــن ثانــي 
مــن  الرحــات(  لهــذه  الكربــون  اكســيد 
الناجمــة  الكربونيــة  إجمالــي االنبعاثــات 
مختلــف  فــي  البشــر  أنشــطة  عــن 
البنــك  تقديــرات  وحســب  القطاعــات، 
النســب  هــذه  تزيــد  أن  يتوقــع  الدولــي 
زيــادة  بســبب  القادمــة  الســنوات  خــال 
الحركــة الجويــة حيــث يعتبــر قطــاع النقــل 

الجوي أكثر القطاعات نمواً.
ووفقــاً إلحصــاءات اتحــاد النقــل الجــوي 
الدولــي )أياتــا(، فــإن أكثــر مــن 100 ألــف 
ــاً فــي األجــواء،  ــق يومي ــة تحل ــة تجاري رحل
وتحمــل علــى متنهــا أكثــر مــن 10 ماييــن 
راكــب، أي أن حوالــي 4 مليــارات شــخص 
يســتخدمون فــي تنقاتهــم الطائــرات مــن 
أصــل 7 مليــارات نســمة حســب أحصاءات 
العــام 2017 مــع ترشــيح أن يصــل هــذا 
العــام  حلــول  مــع  الضغــف  إلــى  الرقــم 
2030. وهــذه الحركــة الكثيفــة تثيــر قلــق 
منظمــات الحفــاظ علــى البيئــة الداعيــة 
إلــى خفــض انبعاثــات الكربــون. ومــن هــذا 

الجــوي  النقــل  اتحــاد  يســعى  المنطلــق 
الدولــي )أياتــا( بالتعــاون مــع مؤسســات 
الطيــران المدنــي الدوليــة وعلــى رأســها 
انبعــاث  نســبة  خفــض  إلــى  )اإليــكاو( 
الكربــون للحفــاظ علــى كوكــب األرض مــن 
التلــوث إلــى 50 فــي المائــة بحلــول العــام 

.2050
المديــر  جونيــاك،  دو  الكســاندر  وقــال 
ــل  العــام والرئيــس التنفيــذي التحــاد النق
اليــوم  »نشــهد  )أياتــا(:  الدولــي  الجــوي 
الوقــود  اعتمــاد  علــى  الفتــاً  إقبــاالً 
المســتدام، حيــث ازداد عــدد الرحــات 
مــن  الوقــود  هــذا  باســتخدام  الُمســيَّرة 
ــى 100 ألــف  ــة واحــدة عــام 2008 إل رحل
ــى  ــع أن تصــل إل ــام 2017، ونتوق ــة ع رحل
لكــن   .2020 عــام  فــي  رحلــة  مليــون 
طموحاتنــا تذهــب أبعــد مــن ذلــك بكثيــر؛ 
إذ نتطلــع إلــى نقــل مليــار مســافر علــى 
الوقــود  العاملــة بمزيــج  الطائــرات  متــن 
المســتدام بحلــول عــام 2025. وال شــك 
أنــه ليــس باألمــر الســهل، وهنــا يأتــي دور 
الحكومــات فــي وضــع إطــار عمــل مناســب 
والترويــج  الوقــود  هــذا  إنتــاج  لتحفيــز 
يــوازي  بمــا  إنتاجــه  وجــدوى  لفاعليتــه 

الوقود العضوي للسيارات«.
المدنــي  الطيــران  منظمــة  أولــت  كمــا 
الدولــي )اإليــكاو( موضــوع البيئــة اهتمامــاً 
كبيــراً، وجعلــت التنميــة المســتدامة فــي 
صميــم عملهــا واســتراتيجيتها، حيــث كان 
لألعمــال والبرامــج البيئيــة الحــظ األوفــر 
األهــداف  أن  وخصوصــاً  منهــا، 
االســتراتيجية )لإليــكاو( تتمحــور حــول: 

حمايــة البيئــة، والســامة، وبنــاء القدرات، 
واألمن، والتنمية االقتصادية. 

وصرحــت األمينــة العامــة )لإليــكاو(، د. 
فانــغ ليــو إلذاعــة األمــم المتحــدة: »بــأن 
الطيــران المدنــي يكتســب أهميــة قصــوى 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
ــي 63.5  ــاً حوال ويوفــر هــذا القطــاع حالي
العالمــي،  الصعيــد  علــى  مليــون وظيفــة 
مــن  واحــداً  القطــاع  هــذا  يجعــل  الــذي 
تســتوعب  التــي  القطاعــات  أكبــر 
إلــى أن 3.5%  الموظفيــن. كمــا أشــارت 
مــن  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 
حركــة  علــى  يعتمــد  العالمــي  االقتصــاد 
مــدار  علــى  تتوقــف  ال  التــي  الطيــران 
الســاعة، أي مــا يعــادل 2.7 تريليــون دوالر 
ســنوياً تقريبــاً )تقديــرات العــام 2014(، 
وأضافــت ينبغــي لنــا مــن ناحيــة أخــرى أن 
ــان الســامة  ــا لضم ــذل قصــارى جهدن نب
وتخفيــف اآلثــار البيئيــة بغيــة منــح أجيالنــا 
القادمــة وكوكبنــا مســتقبًا أكثــر اســتدامة 
ودولهــا  )اإليــكاو(  أجهــزة  بواســطة 
دولــة«   191 عددهــم  البالــغ  األعضــاء 

انتهى.
ــكاو( مــن  وفــي اإلطــار نفســه أقــرت )اإلي
الســابعة  العموميــة  الجمعيــة  خــال 
والثاثيــن مــن العــام 2010  فيمــا يعــرف 
بـــ: »األهــداف الطموحــة« التــي تتمثــل فــي 
تحســين كفــاءة الوقــود بنســبة %2 ســنوياً 
الكربونيــة  االنبعاثــات  صافــي  لخفــض 
بنســبة %50 قياســاً بعــام 2005 بهــدف 

الوصول إلى نمو محايد للكربون 

رأي
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)CARBON NEUTRAL GROWTH, CNG( مــن 

العام 2020 فصاعداً.
 وإلحــراز مزيــداَ مــن التقــدم نحــو تحقيــق 
هــذه األهــداف، وضعــت )اإليــكاو(  أيضــاً 
»ســلة مــن التدابيــر« للتخفيــف مــن أثــر 
البيئــة،  المدنــي علــى  الطيــران  أنشــطة 
وهــي: تكنولوجيــات الطائــرات المبتكــرة 
الصلــة،  ذات  القياســية  والقواعــد 
واســتحداث  كفــاءة،  األكثــر  والعمليــات 
أنــواع وقــود الطيــران المســتدامة ونشــر 
اســتخدامه، والتدابيــر العالميــة القائمــة 
اعتمــاد  إلــى  باإلضاقــة  الســوق،  علــى 
 2017 مــارس   1 فــي  )اإليــكاو(  مجلــس 
للمحلــق  التابــع  الثالــث  المجلــد  علــى 
الســادس عشــر التفاقيــة الطيــران المدني 
والمعنــون:   ،)1944 )شــيكاغو  الدولــي 
بالتوصيــات  المتعلــق  البيئــة«،  »حمايــة 
»انبعاثــات  بشــأن:  القياســية  والقواعــد 

ثاني أكسيد الكربون من الطائرات«.
العناصــر  مــن  فــإن  آخــر،  جانــب  ومــن 
فــي  )اإليــكاو(  لعمــل  األخــرى  الهامــة 
مجــال حمايــة البيئــة، المســاعدة وبنــاء 
الــدول  عمــل  خطــة  إلنجــاز  القــدرات 
التــي  الطوعيــة   )STATE ACTION PLAN(

تعتبــر بمثابــة اســتراتيجية وطنيــة وخطــة 
عمــل لســلطات الطيــران المدنــي حــول 
العالــم حيــث تحــدد إجراءاتهــا تخفيــف 
أنشــطة  كافــة  عــن  الناجمــة  االنبعاثــات 

صناعة الطيران المدني.
االتفــاق  إلــى  اإلشــارة  مــن  بــد  ال  كمــا 
التاريخــي الــذي توصلــت إليــه الجمعيــة 
العموميــة التاســعة والثاثيــن )لإليــكاو( 

المخطــط  بشــأن   2016 أكتوبــر  فــي 
الجديــد، والمســمى بــــــــ:  خطــة التعويــض 
الطيــران  فــي  وخفضــه  الكربــون  عــن 
 CORSIA(،( بـــــــ:   والمعــروف  الدولــي، 
 )CARBON OFFSETTING AND REDUCTION

 SCHEME FOR INTERNATIONAL

األعضــاء  دول  بــدأت  حيــث   ،)AVIATION

باإليــكاو التــي لديهــا مشــّغلو الطائــرات 
والذيــن يســّيرون رحــات جويــة دوليــة، 
ثانــي  مــن  والتحقــق  واإلبــاغ  بالرصــد 
هــذه  عــن  الناشــئة  الكربــون  أكســيد 
بدايــة  مــن  اعتبــاراً  الجويــة  الرحــات 
العــام 2019 بغــض النظــر عــن مشــاركتها 
فــي  الكربــون  بالتعويــض عــن  أو عدمــه 
الخطــة، وذلــك حســب مضمــون القواعــد 
والتوصيــات الموصــى بهــا فــي المجلــد 
الرابــع )CORSIA(، التابــع للمحلق الســادس 
عشــر التفاقيــة الطيــران المدنــي الدولــي 
مــن   80% أن  علمــاً   ،)1944 )شــيكاغو 
مــن   77% حوالــي  تمثــل  والتــي  الــدول 
قــد  عالميــاً  المدنــي  الطيــران  نشــاط 
بشــكل  المشــاركة  نيتهــا  عــن  أعلنــت 
طوعــي للتعويــض عــن الكربــون مــع بدايــة 
المرحلــة التجريبيــة والتــي تمتــد مــا بيــن  

.2023 2021-
وفــي اإلطــار نفســه، فــإن خطــة التعويــض 
عــن الكربــون وخفضــه في مجــال الطيران 

عالميــة  هــي خطــة  )كورســيا(،  الدولــي 
كأداة  ومصممــة  الســوق  علــى  قائمــة 
أكســيد  ثانــي  عــن  للتعويــض  سياســية 
الكربــون الناجمــة عــن الطيــران الدولــي 
بهــدف تثبيــت مســتويات هــذه االنبعاثــات 
فصاعــداً،   2020 العــام  مــن  اعتبــارا 
وســيتحقق تعويــض انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون عــن طريــق حيــازة وإلغــاء وحدات 
االنبعاثــات مــن ســوق الكربــون العالمــي 

بواسطة مشغلي الطائرات.
ــه ســيؤمن هــذا المخطــط ضمــان  كمــا أن
تخفيــض لثانــي أكســيد الكربــون، وتحقيــق 
)لإليــكاو(  الطمــوح  المركــز  الهــدف 
للوصــول إلــى النمــو المحايــد للكربــون مــن 
أشــارت  حيــث  فصاعــداَ.   2020 العــام 
مــن  أنــه  إلــى  األخيــرة  األياتــا  توقعــات 
  CORSIA المتوقــع أن يخفــف تطبيــق خطــة
حوالــي 2.5 مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد 
الكربــون بيــن عامــي 2021 و 2035، وهــو 
ــن  ــون طــن م ــغ 164 ملي ــدل ســنوي يبل مع
عــن  الناجمــة  الكربــون  أكســيد  ثانــي 
الرحــات الدوليــة، وبالتالــي قيــادة قطــاع 
مســتدام  مســتقبل  نحــو  الجــوي  النقــل 
للطيــران  بيئيــاً  ومســؤول  اقتصاديــاً 
حــال  فــي  وذلــك  العالــم  حــول  المدنــي 

طبقت جميع الدول التزماتها البيئية.

رأي
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importance in achieving 
sustainable development goals. 
Currently, the sector provides 
about 63.5 million jobs 
worldwide, making this sector 
one of the largest sectors to 
accommodate employees. It also 
pointed out that %3.5 of the 
world economy›s GDP is 
dependent on -24hour non-stop 
traffic, equivalent to 
approximately $ 2.7 trillion 
annually (2014 estimates). «On 
the other hand, we should do 
our best to ensure safety, and to 
mitigate environmental impacts 
in order to give our future 
generations and planet a more 
sustainable future thanks to 
ICAO and its 191 Member States.

In the same framework, ICAO 
approved at its 37th Assembly in 
2010 the «ambitious goals» of 
improving fuel efficiency by %2 
per year to reduce carbon 
emissions by %50 over 2005 to 
achieve carbon neutral growth 
(Carbon Neutral Growth, CNG) 
from 2020 onwards.

To make further progress towards 
these goals, ICAO has also 
developed a «basket of 
measures» to mitigate the impact 
of civil aviation activities on the 
environment: innovative aircraft 
technologies and related 
standards, more efficient 
processes, the development and 
deployment of sustainable 
aviation fuels, and market-based 
global measures. In addition, the  
the Council of ICAO adopted on 
1 March 2017  Volume III of the 

Sixteenth Charter of the 
Convention on International Civil 
Aviation (Chicago 1944) entitled 
«Environmental Protection», on 
Recommendations and Norms 
related to: Aircraft Carbon 
Emissions».

On the other hand, another 
important element of ICAO›s 
work in the area of environmental 
protection, assistance and 
capacity building is the 
implementation of the Voluntary 
State Action Plan, which is a 
national strategy and plan of 
action for civil aviation authorities 
around the world where its 
mitigation measures include all 
activities of the civil aviation 
industry.

It should be noted that the 
historic agreement reached by 
the 39th General Assembly 
(ICAO) in October 2016 on the 
new scheme, called the Carbon 
Offsetting and Reduction 
Scheme (CORSIA), the Carbon 
Compensation and Reduction 
Plan for International Aviation 
(CORSIA) for International 
Aviation. ICAO Member States 
that have aircraft operators and 
international flights have started 
monitoring, reporting and 
verifying carbon dioxide from 
these flights as of the beginning 
of 2019, regardless of their 
participation or no on carbon 
compensation within the Plan, 
according to the content of the 
recommended SARPs (CORSIA) 
of the Annex Sixteenth to the 
International Civil Aviation 

Convention (Chicago, 1944). 
Eighty percent of the countries, 
which account for about %77 of 
global civil aviation activity, have 
announced their intention to 
participate voluntarily to offset 
carbon at the beginning of the 
experimental phase between 
2023-2021.

In the same vein, the Carbon 
Offsetting and Reduction 
Scheme (CORSIA) for 
International Aviation (CORSIA) 
is a global market-based plan 
designed as a political tool to 
offset carbon dioxide from 
international aviation with a view 
to stabilizing emission levels 
from 2020 onwards, by acquiring 
and eliminating Carbon dioxide 
emissions from the global carbon 
market by aircraft operators.

It will also ensure carbon dioxide 
reduction and achieve the 
ambitious target (ICAO) goal of 
achieving carbon neutral growth 
from 2020 onwards. Recent IATA 
projections indicate that CORSIA 
is expected to ease the 
application of 2.5 billion tons of 
carbon dioxide between 2021 
and 2035, an annual rate of 164 
million tons of carbon dioxide 
from international flights, leading 
the air transport sector towards 
an economically sustainable and 
environmentally responsible 
future for civil aviation around 
the world if all countries 
implement their environmental 
commitments.
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alerting humanity to the climate 
crisis» and called on Parties to 
commit themselves to 
strengthening their nationally 
identified contribution by 2020 
to be compatible with the 
Emissions of 1.5 ° C, and even 
committed to climate financing. 
The Conference also highlighted 
the progress made in 
transforming climate-financing 
needs into concrete actions and 
constraints, and enhancing 
access to climate financing by 
developing countries.

The representative of the Arab 
Group also stressed during the 
Conference the need to: maintain 
the balance between the issues 
set out in the Paris Agreement; 
to develop a coherent package 
reflecting textual submissions 
from Parties; and to take national 
circumstances into account. In 
this regard, the Conference of 
the Parties strongly urges 
developed countries to raise the 
level of financial support they 
provide and to devise a realistic 
road map to achieve the goal of 
mobilizing US $ 100 billion per 
year by 2020 to finance mitigation 
and adaptation measures, while 
significantly increasing 
adaptation funding compared to 
current levels and savings 
appropriate support for 
technology and capacity-
building.

- Environment and civil aviation 
industry
ICAO has given the 
environmental issue a great deal 
of attention and has made 

sustainable development at the 
center of its work and strategy, 
where environmental work and 
programs have been most 
fortunate, especially since the 
strategic objectives of ICAO are: 
environmental protection, safety, 
capacity- Economic 
development.
The civil aviation industry is 
responsible for about %13 of the 
total carbon emissions produced 
by all transportation means in 
the world, and about %2 of total 
carbon emissions from human 
activities in various sectors 
emanate from international and 
domestic flights (859 million tons 
of carbon dioxide). According to 
World Bank estimates, these 
rates are expected to increase in 
the coming years due to air traffic 
increase, with the air transport 
sector being one of the fastest 
growing sectors.
According to 2017 statistics of 
the International Air Transport 
Association (IATA), there are 
more than 100 thousand 
commercial flights flying daily in 
the air, carrying more than 10 
million passengers, which means 
about 4 billion people using 
aircraft as a mean of 
transportation out of 7 billion 
people. This number is expected 
to double by 2030. This heavy 
movement is of concern to 
environmental protection 
organizations calling for carbon 
emissions reduction. It is in this 
spirit that the International Air 
Transport Association (IATA), in 
cooperation with the 
international civil aviation 
organizations (ICAO), seeks to 

reduce carbon emissions to 50 
per cent by 2050 to keep the 
planet from pollution.
«Today, we are witnessing a 
strong demand for sustainable 
fuels, with the number of flights 
using this  kind of fuel increasing 
from one trip in 2008 to 100,000 
in 2017,» said Alexander de 
Juniac, Managing Director and 
Chief Executive Officer of the 
International Air Transport 
Association (IATA), “and we are 
expecting this number to reach 
one million flights in 2020”. 
However, our ambitions go much 
further: we look forward to the 
transfer of 1 billion passengers 
on sustainable fuel mix aircraft 
by 2025. It is not easy, and here 
comes the role of governments 
in developing an appropriate 
framework to stimulate the 
production of this Fuel and 
promote its effectiveness and 
the relevance of its production in 
parallel with the Organic fuel for 
cars. »

ICAO has also devoted 
considerable attention to the 
issue of the environment and has 
placed sustainable development 
at the heart of its work and 
strategy, where environmental 
work and programs have been 
most fortunate, particularly as 
the strategic objectives of ICAO 
are: environmental protection, 
safety, capacity-building and 
security, and economic 
development. 

The Secretary-General (ICAO), 
Dr. Fang Liu told UN Radio: «Civil 
aviation is of paramount 
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goals, that have been effectively 
implemented since 2015 and will 
continue until 2030.

- The Paris Climate Agreement
2015
In the same vein, based on
international responsibility, the
twenty-first session of the
Conference of the Parties (COP-
21) was held in Paris, France,
under the umbrella of the United
Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC)
from November 29 to December
2015 ,13.
The historic agreement, known
as the «Paris Agreement» on
climate, came into effect on
November 184 .2016 ,4 countries
have ratified the agreement so
far. Parties to the Paris agreement 
acknowledged that Countries
will provide country-specific
contributions and overall 
progress in mitigation; 
adaptation and implementation 
will be reviewed every five years 
through the global assessment 
process. The Agreement 
recognizes that responsibility for 
addressing the challenge of 
climate change is a shared 
responsibility of States, but varies 
according to each State›s 
capabilities and different national 
contexts. 
The agreement also aims to limit 
the global average temperature 
increase from 2 ° C compared to 
pre-industrial levels and to 
undertake efforts to reduce the 
increase from 1.5 ° C if possible 
to reduce the risks and impacts 
of climate change through its 
necessary plans and actions 

conducted by each State. 
In view of the lack of opposition 
to the Paris Climate Agreement 
because of its economic, financial 
and political burdens and a great 
majority in support of it as a 
guarantee for a sustainable 
future for the planet, the twenty-
third session of the Conference 
of the Parties (COP 23) was held 
in Bonn, Germany, from 06 to 18 
November 2017. Government 
leaders and heads of States 
attended it. One of the most 
important topics discussed at 
COP 23 was mitigation and 
adaptation to climate change, as 
well as the needs of developing 
countries for support and means 
of implementing climate change 
and transparency and 
compliance. The conference is 
an important platform for 
developing appropriate 
methods, mechanisms, plans 
and programs that will enable 
countries to implement the Paris 
Climate Agreement to achieve 
carbon neutral growth from 2020 
onwards.

In the same context, World 
Governments are accelerating 
the development of the 
guidelines, formally known as 
the Paris Program of Action, 
which was discussed at COP 24, 
held in the Polish city of Katowice 
in December 2018. It included 
Decisions aimed at 
operationalizing the Agreement, 
which include decisions on all 
issues to be considered as part 
of the Paris Agreement work 
program, i.e.:

• On mitigation: further guidance 
and orientation on nationally
defined contributions, common
timeframes and Forum
modalities on the impact of the
implementation of response
measures, its program of work
and functions under the Paris
Agreement.
• About adaptation: Further
guidance and orientation on
adaptation reports.
• On funding: identification of
information to be provided by
Parties in accordance with Article
9, paragraph 5, of the Paris
Agreement (transparency of
advance funding), issues relating
to the Adaptation Fund and a
new collective funding target.
• On technologies: the scope
and methods of periodic
assessment of the mechanism
and framework of technology;
and other important issues.

«We are facing a major problem 
with climate change,» said 
Antonio Gutierrez, UN Secretary 
General, during his speech at the 
conference. «Climate change 
must be tackled, the Paris 
Agreement must be addressed 
and there is a collective 
responsibility to invest in 
avoiding global climate chaos. 
Therefore, political will and 
leadership need to be taken into 
account.
The Climate Action Network 
delegate said that the 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) report on 
keeping the global warming 
degree below 1.5 degrees 
Celsius was «a warning whistle 
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Environment and Aviation
»Reality and Trends«

- Environment and sustainable
development
Because of the negative effects
of human activities with varying
degrees on the environment,
environmental pollution has
become a global phenomenon
involving many developing and
developed countries and 
represents a great challenge for
those countries. Faced with that
reality and international 
environmental responsibility, the
United Nations General 
Assembly issued a road map for
the future adopted by world
leaders, during the UN
Conference on Sustainable
Development, held at UN

headquarters in September 2015 
at a historic international summit. 
The plan, known as the 
Sustainable Development Goals 
of 2030, consists of 17 goals and 
169 targets, the most important 
of which were human 
development, poverty 
eradication, conserving natural 
resources and addressing climate 
change.
The goals of sustainable 
development require a balance 
between the protection of 
environmental resources and 
natural resources on the one 
hand, and economic growth and 
social development on the other. 
Sustainability is therefore 

important part to face climate 
change.

Parallel to international 
endeavors, ICAO works closely 
with all civil aviation authorities, 
all stakeholders and strategic 
partners in the civil aviation 
industry to pursue and achieve 
the objectives and vision of 
ICAO›s strategy. Therefore, 
ICAO has placed a unique focus 
on the environment, reflected 
through its environmental 
protection policies to mitigate 
the environmental impacts of 
civil aviation industry activities 
with a view to achieving effective 
safe, economically sustainable, 
and environmentally responsible 
growth in the field of civil aviation 
industry. This goes in line with 
the objectives, strategy and 
practices of the United Nations 
for the protection of the 
environment and the objectives 
of the Paris Climate Convention 
in its three dimensions: 
«Economy, Environment and 
Society», through ICAO›s 
contribution to 15 out of the 17 
UN sustainable development 
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transaction register is not stored 
on a central server but on 
multiple terminals. This 
differentiates it from centralized 
models such as Uber or AirBnB, 
or traditional decentralized 
models used in bank-to-bank 
transfers.
There are public blockchains, 
open to all, and private 
blockchains, whose access and 
use are limited to certain actors.

5- WHAT ARE THE BENEFITS
OF BLOCKCHAIN? AND WHAT
ARE THE CHALLENGES THAT
BUSINESSES WILL HAVE TO
FACE?

THE BENEFITS OF 
BLOCKCHAIN

√ TRACEABILITY AND
TRANSPARENCY

Since every transaction is 
registered so permanent, 
traceability is ensured. 
Technology allows him to have 
immediate and certified access 
to information about production, 
distribution and the marketing 
of its branded clean products.

√ SECURITY
The promoters of blockchain 
insist on its reliability. It stores all 
the activity that takes place in a 
database that everyone can read 
and complete without changing 
the history. The entire chain 

creates a unique identifier and 
validated for the entire network, 
making it impossible to forge it.

√ TIMELINESS

Through a networked 
infrastructure, the registration as 
well as access to information are 
almost instantaneous. As proof, 
the world of finance is currently 
experimenting with the use of 
Blockchain to facilitate 
intermediation between banks, 
clearing houses and central 
banks. They see the opportunity 
to increase the efficiency of 
operations: speed of execution, 
reduction of resources and costs.

THE CHALLENGES

√ TECHNICITY, ACCESS AND
TECHNOLOGY DEPENDENCE

The subject is still very technical 
and difficult to access for the 
greatest number. However, 
many actors contribute every 

day to the development of new 
platforms, and ultimately new 
uses. The largest ESNs (Digital 
Services Companies) like IBM 
support the integration and 
diffusion of Blockchain 
technology.

√ PIRACY AND NETWORK IN-
TEGRITY

Although theoretically
impossible to hack, some 
applications in the upper layers, 
connected to Blockchain 
infrastructures, have recently 
allowed hackers to steal large 
amounts of crypto-currencies, 
resulting in a questioning of the 
integrity of infrastructures 
Blockchain. In fact, even if the 
Blockchain in this case (a security 
breach in a business application 
operating on the Ethereum 
Public Blockchain) is not to be 
questioned, it is clear in any 
emerging technology, the 
learning phases are most often 
enamelled with a multitude of 
pitfalls.
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project that was built specifically 
to realize this possibility. Still, in 
its early stages, Ethereum has 
the potential to leverage the 
usefulness of blockchains on a 
truly world-changing scale.
At the technology’s current level 
of development, smart contracts 
can be programmed to perform 
simple functions. For instance, a 
derivative could be paid out 
when a financial instrument 
meets certain benchmark, with 
the use of blockchain 
technology and Bitcoin enabling 
the payout to be automated.

√ BANK

For the bank, for example, the 
blockchain is both an 
opportunity and a threat. 
Indeed, it offers a more secure 
register and eliminates any 
recourse to intermediaries in 
financial transactions. In this 
way, it directly poses great 
competition to the activity of 
banks.
On the other hand, the 
blockchain makes it possible to 
reduce considerably the costs 
of the financial exchanges. 
Users will also be able to better 
secure their registers. As for the 
banks, there will be an 
automation of all the back office 
functions. In this way, there will 
be a considerable gain on the 
transaction time. Similarly, the 
history of interbank transactions 
can be made public for rights 
holders. Thus, investors and 
regulators can better control 
the risk of exposure of banks.

√ LAND TITLE REGISTRATION

As Publicly-accessible ledgers, 
blockchains can make all kinds 
of record-keeping more 
efficient. Property titles are a 
case in point. They tend to be 
susceptible to fraud, as well as 
costly and labour intensive to 
administer.
A number of countries are 
undertaking blockchain-based 
land registry projects. Honduras 
was the first government to 
announce such an initiative.

√ GOVERNANCE

By making the results fully 
transparent and publicly 
accessible, distributed database 
technology could bring full 
transparency to elections or any 
other kind of poll taking
The app, Boardroom, enables 
organizational decision-making 
to happen on the blockchain. In 
practice, this means company 
governance becomes fully 
transparent and verifiable when 
managing digital assets, equity 
or information.

√ STOCK TRADING

The potential for added 
efficiency in share settlement 
makes a strong use case for 
blockchains in stock trading. 
When executed peer-to-peer, 
trade confirmations become 
almost instantaneous (as 
opposed to taking three days 
for clearance). Potentially, this 
means intermediaries — such 
as the clearing house, auditors 

and custodians — get removed 
from the process.

√ DATA MANAGEMENT

Today, in exchange for their 
personal data people can use 
social media platforms like 
Facebook for free. In future, 
users will have the ability to 
manage and sell the data their 
online activity generates. 
Because it can be easily 
distributed in small fractional 
amounts, Bitcoin — or 
something like it — will most 
likely be the currency that gets 
used for this type of transaction.

√ PROTECTION OF INTEL-
LECTUAL PROPERTY

As is well known, digital 
information can be infinitely 
reproduced — and distributed 
widely thanks to the internet. 
This has given web users 
globally a goldmine of free 
content. However, copyright 
holders have not been so lucky, 
losing control over their 
intellectual property and 
suffering financially as a 
consequence. Smart contracts 
can protect copyright and 
automate the sale of creative 
works online, eliminating the 
risk of file copying and 
redistribution.

4- A MULTITUDE OF
BLOCKCHAINS

The blockchain works without 
intermediary. There is a 
distributed model: the 
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1-DEFINITION OF THE 
BLOCKCHAIN

The blockchain is a technology 
that allows to store and transmit 
information transparently, 
securely and without a central 
control body. It looks like a large 
database that contains the 
history of all the exchanges 
made between its users since 
its creation. The blockchain can 
be used in three ways: for the 
transfer of assets (currency, 
securities, shares ...), for better 
traceability of assets and 
products and to automatically 
execute contracts («smart 
contracts»).
The great feature of the 
blockchain is its decentralized 
architecture, that is to say that it 
is not hosted by a single server 
but by some users. There is no 
intermediary so that everyone 
can check the validity of the 
chain itself. The information 
contained in the blocks 
(transactions, property titles, 
contracts, etc.) is protected by 
cryptographic methods that 

prevent users from modifying 
them afterwards.

2-THE BITCOIN BLOCKCHAIN

Bitcoin is the best-known use 
case of the blockchain. It was 
created in 2008 by a stranger 
whose pseudonym is Satoshi 
Nakamoto. It designates both a 
secure and anonymous 
payment protocol and a 
cryptocurrency. Anyone can 
access this blockchain (it is 
public, so open to all) and 
therefore use bitcoins. To do 
this, simply create a virtual 
wallet, downloadable on the 
app stores. Cryptocurrency 
makes it possible to buy goods 
and services and can be 
exchanged  for other currencies.

3-WHAT IS THE INTEREST OF
THE BLOCKCHAIN? AND
WHAT NEW APPLICATIONS
WILL IT BRING US?

The usefulness of the blockchain 
is still dark in the eyes of some. 
However, it represents a true 

revolution whose time will 
spread all its benefits. Indeed, 
the fields of exploitation of this 
technology are immense. These 
include:

• Smart contracts
• Banks
• land title registration
• Governance
• Stock trading
• Data management
• Protection of intellectual
property

Overall, blockchains could 
replace most central «trusted 
third parties» with distributed 
computing systems. This will be 
a way to secure financial 
exchanges. But, this means of 
security can at the same time 
constitute risks for certain 
sectors.

√ SMART CONTRACTS

Distributed ledgers enable the 
coding of simple contracts that 
will execute when specified 
conditions are met. Ethereum is 
an open source blockchain 

Eng. Mohamed Rejeb
ACAO Air Navigation and Aviation Safety Expert 

BLOCKCHAIN: 
CONCEPTS AND APPLICATIONS

Opinion



31
Issue 36

SEPTEMBER 2019

50

2019  / آذار
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2019 يونيو / حزيران

ــد  ــة وبح ــات الدولي ــر للرح ــوم تأخي كل ي
ســحب  حقــوق  وحــدة   )200( أقصــى 
األمتعــة  اســتام  عنــد  وذلــك  خاصــة 

المتأخرة.
)األمتعــة  إضافيــة  قطعــة  كل  تعامــل   .5
الزائــدة( يتــم إصــدار بطاقــة تعريــف لهــا 
ــادي،  ــل م ــوي بمقاب ــل الج ــل الناق ــن قب م

على حده وفقًا ألحكام هذه المادة.

تقديم الشكاوى:
وفقــا للمــادة الرابعــة عشــر مــن الائجــة 
ــى  ــوى ف ــل الج ــات الناق ــم واجب ــى تنظ الت
ــخ  ــكوى قان ــم ش ــل بتقدي ــام العمي ــة قي حال

يجب على الناقل الجوى ما يلى :
1. يجــب علــى الناقــل الجــوي أن يضــع 

والــرد  الشــكاوى  الســتام  معلنــة  آليــة 
لنمــاذج يتــم اعتمادهــا مــن  عليهــا وفقــًا

السلطة المعنية )؟؟؟(.
ــة فــي التقــدم بشــكوى  ــة الرغب 2. فــي حال
باســتقبال  المعنيــة  )اإلدارة  لــإدارة 
الشــكاوى( يجــب علــى العميــل أن يســجل 
الجــوي  الناقــل  لــدى  بدايــة  شــكواه 

للحصول على رقم مرجعي لها.
تزويــد  الجــوي  الناقــل  علــى  يجــب   .3

العميل برقم مرجعي لشكواه.
ــى اإلدارة  ــل إل ــدم العميــ ــب أن يتق 4. يج
ضــد  بشــكواه  )؟؟؟(  المعنيــة  الســلطة 
هــذه  أحــكام  لمخالفــة  الجــوي  الناقــل 
مــن تاريــخ  الائحــة خــال ســتين يومــًا

وقوع المخالفة محل الشكوى.

5. عــدم رد الناقــل الجــوي علــى شــكوى 
تاريــخ  مــن  يومــًا  )15( خــال  العميــل 
المعنيــة  الســلطة  قبــل  مــن  بهــا  إخطــاره 
بصحــة  منــه  إقــرارًا يعتبــر  )؟؟؟(، 

الشكوى.
إنجــازات  أحــد  الائحــة  هــذه  وتعــد 
حيث  المنظمــة خــال العــام الحالــي 2019
بهــا  يضمــن  التــي  القواعــد  تضــع  أنهــا 
حقوقــه  الجــوي  المســافر  أو  الراكــب 

كاملة.
وقــد قمنــا مــن خــال هــذة الســطور بتقديــم 
الائحــة  فــى هــذة  الــواردة  المــواد  أهــم 
علــة  االطــاع  الكريــم  للقــارئ  ويمكــن 
الائحــة كاملــة مــن خــال موقــع المنظمــة 

http://acao.org.ma: على الرابط التالى
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3. The air carrier shall compensate 
the customer for damage or loss 
of luggage within thirty (30) days 
from the date of receipt of the 
claim by the air carrier.
4. The air carrier shall reimburse 
the client for the delay of his 
baggage based on an amount of 
SDR 20 for each day of delay and 
a maximum of SDR 100 for 
internal flights and SDR 40 for 
each day of delay for international 
flights up to a maximum of 200 
special drawing rights (SDR) 
upon receipt of the delayed 
baggage.
5. Each additional piece (excess 
baggage) shall be treated as a 
card issued by the air carrier in 
return for payment in accordance 
with the provisions of this Article.

Complaints:
In accordance with Article 14 of 
the Regulation governing the 
duties of the air carrier in case a 
customer submits a complaint, 
the air carrier shall:
1. Shall establish  mechanism for
receiving and responding to 
complaints in accordance with 
models to be approved by the 
Authority concerned.
2. If he wishes to file a complaint
with the Department (Complaints 
Management Department), the 
customer must first register his 
complaint with the air carrier for 
a reference number.
3. The air carrier shall provide the
customer with a reference 
number for his complaint.
4. The Client shall submit to the
appropriate authority (s) against 
the air carrier for violating the 

provisions of this Regulation 
within sixty days from the date of 
the violation in question.
5. Failure of the air carrier to
respond to the customer’s 
complaint within (15) days from 
the date of notification by the 
appropriate authority (???), shall 
be considered as a confirmation 
of the validity of the complaint.
This regulation is one of the 
achievements of the Organization 
during the current year 2019 as it 
sets rules to ensure that the 
passenger or air passenger rights 
fully.
We have provided through these 
lines the most important articles 
listed in this list and the reader 
can get the full set of the rules 
through the organization’s 
website at the following link:

http://acao.org.ma

50

2019  / آذار

35 العدد

2019 يونيو / حزيران

ــد  ــة وبح ــات الدولي ــر للرح ــوم تأخي كل ي
ســحب  حقــوق  وحــدة   )200( أقصــى 
األمتعــة  اســتام  عنــد  وذلــك  خاصــة 

المتأخرة.
)األمتعــة  إضافيــة  قطعــة  كل  تعامــل   .5
الزائــدة( يتــم إصــدار بطاقــة تعريــف لهــا 
ــادي،  ــل م ــوي بمقاب ــل الج ــل الناق ــن قب م

على حده وفقًا ألحكام هذه المادة.

تقديم الشكاوى:
وفقــا للمــادة الرابعــة عشــر مــن الائجــة 
ــى  ــوى ف ــل الج ــات الناق ــم واجب ــى تنظ الت
ــخ  ــكوى قان ــم ش ــل بتقدي ــام العمي ــة قي حال

يجب على الناقل الجوى ما يلى :
1. يجــب علــى الناقــل الجــوي أن يضــع 

والــرد  الشــكاوى  الســتام  معلنــة  آليــة 
لنمــاذج يتــم اعتمادهــا مــن  عليهــا وفقــًا

السلطة المعنية )؟؟؟(.
ــة فــي التقــدم بشــكوى  ــة الرغب 2. فــي حال
باســتقبال  المعنيــة  )اإلدارة  لــإدارة 
الشــكاوى( يجــب علــى العميــل أن يســجل 
الجــوي  الناقــل  لــدى  بدايــة  شــكواه 

للحصول على رقم مرجعي لها.
تزويــد  الجــوي  الناقــل  علــى  يجــب   .3

العميل برقم مرجعي لشكواه.
ــى اإلدارة  ــل إل ــدم العميــ ــب أن يتق 4. يج
ضــد  بشــكواه  )؟؟؟(  المعنيــة  الســلطة 
هــذه  أحــكام  لمخالفــة  الجــوي  الناقــل 
مــن تاريــخ  الائحــة خــال ســتين يومــًا

وقوع المخالفة محل الشكوى.

5. عــدم رد الناقــل الجــوي علــى شــكوى 
تاريــخ  مــن  يومــًا  )15( خــال  العميــل 
المعنيــة  الســلطة  قبــل  مــن  بهــا  إخطــاره 
بصحــة  منــه  إقــرارًا يعتبــر  )؟؟؟(، 

الشكوى.
إنجــازات  أحــد  الائحــة  هــذه  وتعــد 
حيث  المنظمــة خــال العــام الحالــي 2019
بهــا  يضمــن  التــي  القواعــد  تضــع  أنهــا 
حقوقــه  الجــوي  المســافر  أو  الراكــب 

كاملة.
وقــد قمنــا مــن خــال هــذة الســطور بتقديــم 
الائحــة  فــى هــذة  الــواردة  المــواد  أهــم 
علــة  االطــاع  الكريــم  للقــارئ  ويمكــن 
الائحــة كاملــة مــن خــال موقــع المنظمــة 

http://acao.org.ma: على الرابط التالى

مطار مسقط الدولي
Opinion Aireon w

ill harness next-generation aviation surveillance 
technologies that are currently ground-based and,
for the first tim

e ever, extend their reach globally
to provide safety benefits to all stakeholders.

Live in 2019.

aireon.com



29
Issue 36

SEPTEMBER 2019

DUTIES OF THE AIR CARRIER 
TOWARDS THE PASSENGER 
IN CASE OF DELAY OF 
FLIGHTS:

According to the tenth edi-
tion of this regulation:

1. The air carrier may not delay
flights, unless motivated by a
security and safety requirements 
reasons it according to field
reports approved by the
concerned authority (???).
2. The air carrier shall inform
the client of the flight delay
before the take-off time of a
maximum of (45) minutes and
shall specify in the report the
new time of departure.
3. In case the flight is delayed
while the customer is at the
hotel, the carrier must bear the
cost of the extended stay at the
hotel  on behalf of the customer
until the alternative take-off
date is due. It also has to inform
the client of the alternative
take-off date and advise him
the future steps.
4. In the event of delay of the
journey or the possibility of
delay for more than (6) six hours, 
the customer is entitled to claim
the air carrier to treat the trip as
a canceled flight in accordance
with the provisions of
cancellation of incoming flights
on the Article X of this
Regulation.
5. In case of delay of the new
departure time for a period
exceeding six (6) hours, the air
carrier shall extend the care

provided to the customer as 
stipulated in Article 7 of these 
Regulations.

Treatment of clients with spe-
cial needs:
In accordance with Article XII of 
the regulation governing the 
relationship of air carrier with 
customers with special needs 
as follows:
1. The air carrier shall not refuse
the passengers of the customer
with special needs after
issuance of a confirmed
confirmation of his arrest.
2. The air carrier shall take into
consideration the needs of
customers with special needs
and without charge, including
but not limited to:
a- Provide wheelchairs and
clear airport signs such as
boarding and getting off the
plane.
b- Provide inspection platforms
by the air carrier to receive
customers with special needs.
c. Ensure that boarding service
is available.
d. The air carrier shall take the

necessary measures to inform
persons with special needs,
specifically in the event of loss
of sight or deafness from the
dates of flights, cancellation,
delay or cha
Providing special care required
by the customer during the
cancellation or flight delay or
changing course in addition to
the care and compensation
services provided for in these
regulations.

3. In the case of denied
boarding to passengers or
reduction of the travel class of a
customer with special needs,
the air carrier must adhere to
the following:
a. Provide the first direct or
indirect flight departing from
the airport to destination
Approval on time for the
original flight.
b. In the event that the air
carrier does not provide the
suitable journey to a customer
with special needs or does not
commit to provide the
necessary services stipulated in
the above paragraphs, the
customer shall compensate the
equivalent of (%200) of the total
value of the ticket.

LOST LUGGAGE:

In accordance with Article XIII 
of the Regulation, which 
regulates what the air carrier 
must follow in case of loss of 
luggage as follows:
1. The air carrier shall indemnify
the customer by not less than
SDR 350 and not more than
SDR 1131 for loss, damage or
delay of baggage for each
customer with a ticket.
2. If the customer wishes to
raise the level of compensation 
because the luggage contains 
precious or high value items, he 
must disclose to the air carrier 
about them and their value 
before boarding the plane 
through the models prepared 
for this by the air carrier.
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of the trip to the customer and 
compensate him not the user 
with %100.
2. If the air carrier informs the
customer of the cancellation of
the flight from 7 days to 24
hours from the original
departure date, the air carrier
shall choose between finding
an alternative flight within less
than 24 hours from the original
departure date, or the
termination of the contract in
accordance with paragraph (6)
of this Article.
3. The air carrier shall inform
the customer of the flight
cancellation (international or
internal) from 24 hours to 4
hours from the original
departure date. The air carrier
can not provide an alternative
flight within six (6) hours from
the original departure date and
the customer is obliged to book
on another carrier, the original
carrier shall return the value of
the ticket (unused route) in
addition to compensation
equivalent to (%100) of that
value, without prejudice to the
client›s right in the requirements 
of care and support provided
for in Article VII of these
Regulations.
4. If the customer chooses an
alternative flight for the
canceled flight in accordance
with paragraphs 2 (a / 2) (2 / b /
2) of this Article and
consequently his stay at the
hotel is extended for an
additional period until the
alternative flight, Airfare, meals

and transportation to and from 
the airport for the additional 
period per customer until the 
new travel date is on the air 
carrier expense.
5. If the flight is canceled while
the customer is at the airport,
the air carrier must provide an
alternative flight and deal with
the customer as follows:
a) If the alternative flight is
higher to the same air carrier or
another air carrier to which
degree the air carrier bears the
value of the difference in cost.
3. If the alternative flight is
provided with the same air
carrier or another air carrier at a
lower passenger class, the
contracted air carrier shall
refund the difference of the
value of the class based on the
lowest price of the reduced
travel class as well as serve a
compensation to the customer
equivalent to (%50) of that
value.
(c) In all cases, the air carrier is
obliged to provide the care
stated in Article 7 of these
guidelines until effective
departure on the alternative
flight.
6. Subject to the provisions of
paragraph (4) of these
guidelines, if the customer
decides to terminate the
contract with the air carrier due
to cancellation of the flight, the
air carrier shall refund the value
of the ticket (unused route) in
addition to serving a
compensation equal to (%50) of
that value.

7. Except as provided in the
preceding paragraphs of these
guidelines, in the case of
cancellation of flights at airports
where no other regular and
continuous daily flights are
available, cancellation implies
the following:
a. The air carrier shall provide
an alternative flight to the
canceled one on the same air
carrier or any other air carrier
within a period not exceeding
six (six) hours from the initial
schedule of the canceled flight.
b. If the difference between the
canceled flight and the
alternative flight is longer than
six (6) hours, the air carrier shall
provide the care as per Article
VII of this Regulation until the
scheduled departure time of
the alternative flight.
c. The air carrier shall, upon
approval of the customer,
provide a road transport to
secure the arrival of the client
to his destination or to the
nearest airport from where he
may leave to his final
destination, and to refund the
full value of the ticket for that
part of the trip to the customer
according to the purchase
grade.
d. In the cases provided for in
paragraphs 7 (b) and 7 (c) of this
Article, if the customer decides
to terminate the contract, the
air carrier shall refund the ticket
value for the whole trip or the
remaining portion of the trip to
the customer.
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completion of the confirmed 
booking.
3. Arriving at the airport on the
time specified by the air carrier
to complete the travel
procedures and follow the
stated instructions of the air
carrier.
4. Complete all documents and
regular travel requirements.

OBLIGATIONS OF AIR 
CARRIER:
In accordance with Article 6 of 
the Regulation, the air carrier 
shall comply with the following:
1. Application of all provisions
of the regulation.
2. Provide the concerned
authority (s) without delay with
all necessary information,
records and documents 
required for the purpose of
implementing the provisions of
the regulation.
3. Submission of monthly
reports to the Department in
charge of delayed and canceled 
flights, cases of refusal of
passengers and complaints
received from customers.
Failure to submit the monthly
reports is an implicit
acknowledgment that the
employee and his staff have
not taken the necessary
precautions to avoid the
damage suffered by the client.
4. Compliance with regulations,
instructions and circulars issued
by the appropriate authority (s)
and related regulations and
instructions.
5. Provide any change, addition, 

deletion or modification of any 
policy affecting the rights of 
the customers concerned 
authority (???) for adoption.
6. Clarifying the terms and
conditions of the contract of
carriage for the customer
before the completion of the
confirmed booking process by
any means.
7. Ensure that the client meets
all the documents and
requirements of regular travel
according to the instructions
he has in this regard.

CARE AND SUPPORT:
In accordance with Article VII of 
the Regulations, the Air Carrier 
shall, in case of refusal of 
passengers, cancellation or 
delay of a flight, provide care 
and support to customers at 
any stage of the flight as 
follows:
1. Refreshments and drinks
from the first hour.
2. A suitable meal if the delay
exceeds (3) three hours of the
original time specified for
departure.
3. Hotel accommodation and
transportation to and from the 
airport if the delay exceeds 6 to 
8 hours from the original 
departure time.

Duties of the air carrier towards 
the passenger in case of cance-
led flights:
In accordance with Article X of 
the Regulations, the air carrier 
shall:
1. In non-force majeure cases,

the air carrier may not cancel 
regular flights.

2. The air carrier shall inform
the customer of the cancellation 
of the flight before the
departure date, taking into
account the following:
A- For international flights:

1. If the air carrier informs the
customer of the cancellation of
the flight 14 days prior to the
original departure date for
travel, the air carrier shall be
exempted from the care and
support requirements and shall
return the value of the ticket or
the remaining part of the trip to
the customer and compensate
it with %100 Unused BIOS.
2. If the air carrier informs the
customer of the cancellation of
the flight from 14 days to 24
hours from the original
departure date, the air carrier
shall choose between finding
an alternative flight within less
than 24 hours from the original
departure date, Or the
termination of the contract in
accordance with paragraph (6)
of this Article.

B- For domestic flights:

1. If the air carrier informs the
customer of the cancellation of
the flight within 7 days of the
original departure date, the air
carrier shall be exempted from
the care and support 
requirements and shall refund 
the ticket or the remaining part 
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Since the beginning of aviation, 
the traveler is one of the most 
important elements of civil 
aviation and air transport, with 
a target objective of securing 
air passengers comfort. This 
industry is indeed huge and 
expensive investment becomes 
worthless without a traveler, in 
other words, all these 
investments serve the traveler.
The Arab Organization for Civil 
Aviation (ACAC) considering 
the importance of adopting 
passenger right has placed this 
important topic on the 
organization›s agenda. A team 
of experts was formed in this 
perspective to develop 
guidelines for protecting the 
rights of customers.
After several meetings and 
consultations, the Panel 
reached the final draft of 
customer rights rules approved 
by the Air Transport Committee 
of the Organization and 
approved by the Executive 
Board of the Organization.
The purpose of this regulation 
is to guarantee the rights of 
the air passenger in accordance 

with the rules in force and every 
passenger must be aware of 
them as soon as the appropriate 
authority in each country 
approves them, and prior to 
dealing with airlines to book 
tickets or to carry out 
procedures for the shipment of 
goods, whilst avoiding to harm 
airlines and with a view to 
achieve balancing between air 
passengers and airlines.
From this point of view, the 
following paragraphs intend to 
disseminate the most 
important articles contained in 
the list of basic rules on air 
passenger’s rights and 
categories in order to 
guarantee their rights. The 
most important rules are 
summed up as follows:

Scope of application:
In accordance with Article 2 of 
the Regulation, this Regulation 
shall apply to:

1. Flights departing from state 
airports, whether national or 
foreign carriers.
2. Incoming flights by national 

air carrier, unless the traveler is 
compensated or assisted 
according to the regulations of 
the country of departure.

CONTRACTUAL 
RELATIONSHIP:
In accordance with Article IV of 
the Regulation, the contractual 
relationship between the Air 
Carrier and the Client shall be 
established upon completion 
of a confirmed booking made 
by the Air Carrier. The air carrier 
shall be liable to the customer 
starting from the moment the 
customer is present in the 
service of the air carrier, 
including the travel status.

CUSTOMER OBLIGATIONS:
In accordance with Article 5, 
the Customer shall comply with 
the following:
1. Review the terms and 
conditions of the contract of 
carriage before completing 
the confirmed booking 
process.
2. Disclosure of any special 
needs, if any, prior to the 

Mr. Khaled Mohamed Antar Ahmed
ACAO Air Transport Expert 

 Guidelines for the protection
of customer rights
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Morocco joins the LSSIP process

Aug 2, 2019
Summer 2019 has brought very 
good news! The Kingdom of 
Morocco has decided to join 
the LSSIP (Local Single Sky 
Implementation) process, run 
jointly by EUROCONTROL and 
the Member States.

This is a follow-up to the 
signature of a Comprehensive 
Agreement between 
EUROCONTROL and 
Morocco in 2016. It is another 

recognition that the long-
standing LSSIP process is the 
right one to use for monitoring 
the implementation of air traffic 
management functionalities in 
Europe and beyond.

ECAC States recognise that 
LSSIP information is their main 
source for monitoring the 
European ATM Master Plan 
implementation as well as for 
monitoring the implementation 
of ICAO’s ASBUs (ATM System 

Block Upgrades) in the ICAO 
European Region. Using LSSIP 
helps them both optimise 
reporting streams and make 
sure that there is no duplication 
of effort.

With the accession of Morocco 
to the LSSIP mechanism, the 
coverage of the process now 
extends to 43 States (+ MUAC), 
reinforcing once again the 
Agency’s true pan-European 
dimension
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Rabat - According to the National 
Airports Authority of the Kingdom of 
Morocco the number of passengers, 
crossing the various airports in the 
Kingdom recorded an increase of 
11.42 per cent during the first six 
months of the current year. ONDA´s 
statement, to the Arab Civil Aviation 
Organization (ACAO) added that 
11,661,425 passengers crossed 
through the various Moroccan 
airports between January and June, 
compared to 10,466,000 passengers 
during the same period in 2018. 

Air passenger traffic registered its 
highest level last June, an increase 
of 26.54 percent over the same 
period last year.

The number of passengers crossing 
the various airports in the Kingdom 
during that period, according 
to the monthly report of ONDA, 
amounted to two million and 93 
thousand and 323 passengers, an 
increase of 439000 passengers. 
As for aircrafts movements, 
ONDA pointed out that it reached 

during the month of June 17774 
movements, recording an increase 
of 19.90 per cent compared to the 
same period of 2018. In the same 
period, commercial aircraft traffic 
increased by 3.7 percent compared 
to June of last year, after registering 
18051 movement. Freight traffic also 
recorded an increase of 3.99 per 
cent, with 7411.98 tons compared to 
7127.33 tons compared to the same 
period in 2018.

Airports in the Kingdom of Morocco record an increase in 
the number of passengers in the first semester of 2019
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Amman, Sept. 3, 2019 -- Royal 
Jordanian ranked 3 stars, 
according to OAG’s On-
Time Performance (OTP) Star 
Rating for the world’s airlines 
and airports. The OTP for this 
ranking was measured in the 
June 2018-May 2019 period, 
with RJ’s annual punctuality 
rate reaching 74.7%.  
The On-Time Performance 
Star Rating is an ongoing 
accreditation program which 
awards all airlines and airports 
a star rating once a year.
The star ratings range from 
one to five stars; the top 10% 
receive five stars. The awards 
are then distributed across all 
airlines and airports, with the 
poorest performers receiving 
one star.
For the star ranking, OAG 
considers the number of flights 

of each airline, processing flight 
status information for no less 
than 80% of scheduled flights 
in a 12-month period. Airlines 
must have a minimum of 1,500 
operations per month; RJ’s 
performance was measured 
based on 34,272 flights. 
RJ President/CEO Stefan 
Pichler said: “RJ has been lately 
receiving very good rankings 
from a leading provider of 
digital flight data: OAG. I wish 
to thank our operations team 
for their continuous hard work 
to maintain flights punctual. 
We will keep our commitment 
to our passengers and strive to 
ensure that they have safe and 
on-time flights while enjoying 
great ground and air services.”  
OAG published its star ranking 
results on its website. The 
results show that Garuda 

Indonesia, Copa Airlines, Air 
Baltic, All Nippon Airways, 
Aeroflot, among others, were 
ranked 5 stars. Some of the 
4-star carriers are: Qantas, 
JAL, Alitalia, Delta Air Lines, 
Qatar Airways and KLM. RJ 
was awarded the 3-star ranking 
joining the likes of Emirates, 
Air France, American Airlines, 
United Airlines, British Airways, 
Virgin Atlantic, Turkish Airlines, 
Middle East Airlines, Oman Air 
and others.
OAG is a leading global 
provider of digital flight 
information that provides 
accurate, timely and actionable 
information and applications 
across the travel sector to the 
world. Headquartered in the 
UK, OAG has global operations 
in the US, Singapore, Japan 
and China.

RJ reaches great punctuality rating in global study
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IATA AGM Endorses 5 Resolutions

Environment: The overwhemingly-
passed AGM resolution called on 
Governments to implement the 
Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation 
(CORSIA) as agreed through the 
UN’s International Civil Aviation 
Organization (ICAO). CORSIA 
is the first global carbon pricing 
instrument for an industry sector. 
It will cap net CO2 emissions 
from international aviation at 2020 
levels (carbon-neutral growth, 
or CNG). The AGM looked 
beyond CORSIA to the next 
climate action commitment—
cutting net emissions to half 
2005 levels by 2050. Airlines were 
urged to implement all available 
fuel efficiency measures and to 
participate fully in a long-term 
switchover to sustainable aviation 
fuels. These are key to achieving 
the industry’s 2050 commitment. 
See detailed release including full 
text of the resolution.
Slots: The AGM reaffirmed the 
importance of a harmonized global 
airport slot system, and called upon 

governments to urgently address 
capacity shortages. The resolution 
also reaffirmed that the Worldwide 
Slot Guidelines (WSG) is the global 
standard for the policies, principles, 
and procedures of airport slot 
allocation and management. In 
addition, it endorsed a Statement 
of Objectives focusing on 
delivering consumer benefit, 
proving convenient schedules, 
ensuring transparency and non-
discrimination in the process and 
using existing capacity to its full 
potential. See the detailed release 
including full text of the resolution.
RFID for Baggage Tracking: The 
AGM resolved to support the 
global deployment of Radio 
Frequency Identification (RFID) 
for baggage tracking. The AGM 
also called for the implementation 
of modern baggage messaging 
standards to more accurately track 
passengers’ baggage in real time 
across key points in the journey. 
The resolution commits airlines 
to: transition to bar-coded bag 
tags with RFID inlays and use RFID 
data alerts to enact processes with 
airports and ground handlers that 
prevent potential mishandlings. 
See the detailed release including 
full text of the resolution.
One ID: The AGM resolved 
to accelerate the global 
implementation of the One ID 
initiative, which uses a single 
biometric identifier to move 

passengers through the airport, 
without the need for paper travel 
documents. The IATA One ID 
resolution calls for stakeholders—
including airlines, airports and 
government authorities—to
work together to promote and 
implement a paperless passenger 
process utilizing biometric 
recognition. See the detailed 
release including full text of the 
resolution.
Disabled Passengers: The AGM 
resolution aims to improve the 
air travel experience for the 
estimated one billion people 
living with disabilities worldwide. 
Airlines committed to ensuring 
that passengers with disabilities 
have access to safe, reliable and 
dignified travel, and called upon 
governments to use IATA’s core 
principles for accommodating 
passengers with disabilities. These 
principles aim to change the focus 
from disability to accessibility and 
inclusion by bringing the travel 
sector together with governments 
to harmonize regulations and 
provide the clarity and global 
consistency that passengers 
expect. See the detailed release 
including full text of the resolution.
The IATA Annual General Meeting 
and World Air Transport Summit 
are being hosted by Korean Air 
in Seoul, 1-3 June with some 
1,000 aviation leaders and media 
participating.
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Sheikh Salman elected First Vice President of the 40th 
General Assembly of the International Civil Aviation 

Organization

MONTREAL - Sheikh Salman Al-
Hamoud Al-Sabah, President of 
the General Assembly of the Arab 
Civil Aviation Organization and 
President of the Civil Aviation of 
Kuwait, was elected First Vice-
President of the General Assembly 
of the International Civil Aviation 
Organization during the opening 
of its meetings in Montreal on 
Wednesday.
In a statement to the media, Sheikh 
Salman Al-Hamoud Al-Sabah 
expressed his appreciation for the 
confidence of the International 
Civil Aviation Organization (ICAO) 
in his election as First Vice-
President of the General Assembly.
Sheikh Salman praised the efforts 

of all employees in the Kuwaiti 
aviation sector, especially the 
General Directorate of Civil 
Aviation, which culminated by 
the election of Kuwait to this 
high position. He added that 
this achievement is a medal 
of pride that doubles Kuwait’s 
efforts to promote and enhance 
international cooperation in the 
field of civil aviation.
He added that the success of the 
Kuwaiti delegation attending the 
General Assembly meetings was 
an indication of Kuwait’s prominent 
position among nations and an 
affirmation of the great role of His 
Highness the Amir Sheikh Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah May 

God preserve him as «leader of 
humanitarian action» and the 
appreciation of this leader at the 
international level.
 He said that «the appreciation of 
more than 194 countries to Kuwait 
confirms the progress witnessed 
by the air transport sector in the 
country and the support it receives 
from His Highness Sheikh Jaber 
Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, 
the Kuwaiti Prime Minister.»
Sheikh Salman Al-Hamoud 
stressed Kuwait’s keenness to 
continue progress and develop 
to establish an independent 
civil aviation authority like the 
developed countries.
On the sidelines of the General 
Assembly meetings, Sheikh Salman 
Al-Sabah, accompanied by Eng. 
Abdenbi Manar, Director General 
of the Arab Air Organization, held 
talks with Singaporean Minister of 
Transport Khaw Boon Wan.
On the other hand, Sheikh Salman 
Al-Humoud held talks with 
Malaysian Minister of Transport 
Anthony Loke Siew Fook, where 
they discussed cooperation in 
the field of air transport and ways 
of enhancing the exchange of 
experiences between the two 
sides in the fields of navigation, 
aviation safety, air transport and 
airport management.
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A Side of the Marrakech Airshow

The event, organized by the Middle 
East and North Africa Business 
Aviation Association (MEBAA) in 
partnership with the National Airport 
Authority (ONDA) and the Ministry 
of Tourism, Air Transport, Handicraft 
and Social Economy of Morocco, 
is part of a protocol agreement 
between the National Airports 
Authority and the Middle East 
and North Africa Private Aviation 
Federation. Spanning over 10 years, 
five business aviation exhibitions 
were organized in Morocco, with 
the first session being held in 
Casablanca in 2015 at Mohammed 
V Airport, and the second in 2017 in 
Marrakech.

 Developmental qualifications

Morocco’s business aviation 
sector, according to the National 
Airport Authority, has promising 
development qualifications due to 
the country’s geographical location 
and economic dynamism. They 
are internationally renowned, in 
the aviation pole of Nouaceur, in 
addition to the availability of high 
quality airport facilities.

Space for dialogue and consultation

The Private Aviation and Business 
Aviation Association of the Middle 
East and North Africa (MEBAA) is a 
non-profit organization founded in 
2006 to represent private aviation 

and business aviation players in the 
Middle East and North Africa region 
and is a member of the World Private 
Aviation Council (WACA). Private 
aviation operators in the MENA 
region express their needs and the 
interests of the various players in 
this promising development sector.
The association represents more 
than 270 companies in the Middle 
East and North Africa and provides 
a number of products and services 
to members, including organizing 
events to provide a platform for 
member discussions and ensuring 
that the business aviation community 
remains at the forefront of the ever-
changing industry.

Activities



18
Issue 36

SEPTEMBER 2019

Marrakech – The MEBAA Show 
Morocco 2019, in its third edition, 
in Marrakech, on 25 and 26 
September, was an opportunity 
to shed light on the latest 
developments, highlight the major 
opportunities and challenges of the 
private aviation sector and revitalize 
Morocco’s business aviation and 
boost its growth potential. “The 
Arab Civil Aviation Organization 
participated in the exhibition as 

well as exhibitors and international 
actors specialized in the fields of 
rental, sale, purchase, utilization 
and operation of used aircrafts for 
private aviation.

Promising Prospects
Mohamed Sajid, Minister of 
Tourism, Air Transport, Handicrafts 
and Social Economy of Morocco, 
stated in a press statement on the 
opening ceremony of this event, 

the added value of the event for 
Morocco, while Ali Ahmed Al 
Naqbi, President of the Special 
Aviation Union for the Middle East 
and North Africa, focused on the 
future prospects of this event, which 
is organized In Morocco, every two 
years, alternately with the exhibition 
«MEBAA Show» in Dubai,  in terms 
of development opportunities 
wishing to make it one of the largest 
international exhibitions.

MEBAA Show 2019 is an opportunity to highlight the 
latest aviation developments 
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Authority of Aviation in the 
Kingdom of Saudi Arabia, said 
that the Kingdom’s victory 
reflects the appreciation of ICAO 
member states of the importance 
of the Kingdom’s positive role 
and efforts in dealing with the air 
transport industry realities.
His Excellency Mr. Abdul Hadi 
Al Mansouri, Chairman of 
the General Authority of Civil 
Aviation, said that the Kingdom 
has been winning successively 
since 1986 until now in the 
elections held every three years.
He pointed out that this 
successive win clearly reflects the 
prestigious international status 
enjoyed by the Kingdom in civil 
aviation international forums, 
especially the International 
Civil Aviation Organization 
(ICAO), pointing out that the 
Kingdom has never been late 

in participating in providing 
support to ICAO programs 
and plans and participation of 
Saudi experts in specialized 
committees and task forces.
The Kingdom also hosts the 
permanent headquarters of the 
MENA RSOO of ICAO, as well as 
the permanent headquarters of 
the ICAO CASP-MID.
He referred to what Saudi Arabia 
has provided in the field of civil 
aviation environment protection, 
as it is one of the first countries 
that announced its voluntary 
membership in the Global Plan 
for Carbon Compensation 
and Reduction in International 
Aviation (CORSIA). The kingdom 
has also endeavored to ICAO’s 
ambitious project to develop 
conventional aviation fuel to 
reach «low carbon aviation fuel.»
The 40th session of the General 

Assembly of the International Civil 
Aviation Organization (ICAO), 
which is one of the specialized 
United Nations organizations, 
and the International Forum for 
civil aviation will be held during 
the period (24 September - 4 
October 2019) in Montreal, 
Canada, with the participation of 
more than 193 countries.
ICAO promotes the air transport 
industry as a major engine of 
the global economy and aims to 
develop technical principles and 
rules relating to international 
air navigation, support the 
planning and development of 
international air transport, and 
promote the advancement of air 
routes, airports and air navigation 
facilities for the international civil 
aviation.
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Egypt, Saudi Arabia win ICAO Council membership

MONTREAL - The Arab Republic 
of Egypt and Saudi Arabia win 
the elections of the Council of 
the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) during the 
40th General Assembly meeting;
 Egypt maintained its seat on the 
Council of the International Civil 
Aviation Organization (ICAO) 
and won membership of the 
Council in the second category 
for three years.
Egypt was the first Arab and 
African country with 154 votes 

out of 167 votes for the Member 
States, which enhances its 
position among the Arab and 
African countries in the ICAO.
Egypt is one of the leading 
countries that joined the 
ICAO and signed the Chicago 
Convention in 1947, said Younis 
al-Masri, Minister of Transport 
of the Arab Republic of Egypt, 
to the media, adding that there 
is close cooperation between 
the Egyptian aviation sector 
and ICAO in the field of civil 

aviation safety and security. 
Egypt is complying with the 
rules, recommendations and 
legislation of the Organization, 
adopts all its initiatives, and 
supports them by all technical 
means in order to achieve its 
strategic objectives in terms of 
international civil aviation safety 
and security and sustainable 
growth of air transport.
On the other hand, Dr. Nabil Al-
Amoudi, Minister of Transport 
and Chairman of the General 
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Sudan, Tunisia and UAE win membership in the Civil 
Aviation Organization

MONTREAL - The Republic of 
Sudan, the United Arab Emirates 
and the Republic of Tunisia won 
membership of the Council of 
the International Civil Aviation 
Organization (ICAO), under 
part III, for the 2019-2022 term, 
following the elections held on 
Tuesday, October 1, 2019.

It should be noted that the 
Republic of Sudan will join as a 
member for the first time, thus 
strengthening the Arab Group 
to the ICAO Council. The UAE, 
which ranks high in the global air 
transport industry, is elected for 
the fifth time.Tunisia was elected 
for the eighth time. In 1962 she 

took office for the first time as 
part of the planned rotation 
between Maghreb region States. 
In the same category, Costa Rica, 
Côte d’Ivoire, the Dominican 
Republic, Equatorial Guinea, 
Greece, Malaysia, Paraguay, 
Peru, South Korea and Zambia 
were also elected.
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Training Course on Aviation Security Trainers 
Concludes in Tunisia

TUNISIA - Within the 
framework of the partnership 
between the Arab Civil 
Aviation Organization and 
Tunisair Airlines, which is 
one of the most important 
partnerships in line with the 
vision and orientations of the 
organization and contributes 
in enhancing the company’s 
endeavors to provide quality 
services in the field of 
training, an aviation security 

instructor’s training course, 
was organized by the Arab 
Civil Aviation Organization 
in partnership with Tunisair  
in Tunis on 23-27 September 
2019 at the Tunisair Airlines 
training center. Fifteen 
participants from various 
departments of Tunisair 
and Tunisair handling 
participated to this course.
This course, which is part 
of aviation security training 

courses program, aims to 
develop human capital 
and human resources 
skills and upgrading their 
competencies. It contributes 
in particular in providing 
specialized training 
courses that enable the 
implementation, control 
and implementation of 
preventive airport security 
measures in accordance with 
the approved local programs.
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43rd Meeting of the Aviation Safety Committee, 
Rabat - Kingdom of Morocco 5 and 6 September 

2019 The Arab Civil Aviation Organization

Activities

The Arab Civil Aviation Organization 
(ACAO) organized the 43rd meeting 
of the Aviation Safety Committee in 
Rabat on 5 and 6 September 2019. 
The meeting was attended by five 
countries representing Tunisia, 
Palestine, Libya, Saudi Arabia and 
Morocco.
On behalf of His Excellency Eng. 
Abdenbi Manar, Director General of 
the Arab Civil Aviation Organization, 
Eng. Hadi Al-Sharafadi, chairperson 
of the committee and Air Traffic 
central director, representative of 
the Republic of Tunisia, opened 
the meeting. He welcomed the 

participants. Engineer / Mohamed 
Rajeb, the Arab Civil Aviation 
Organization air navigation and 
safety expert speech, followed it. 
Both stressed the importance of 
the meeting in the context of the 
development of the organization´s 
technical work in the field of 
safety, of which the Committee on 
Aviation Safety is one of its main 
arms, recalling the importance 
of the topics on the agenda and 
wishing success and success to the 
organization and its members.
 The meeting dealt with several 
topics of importance in the field of 

aviation safety in the Arab region. 
One of the most important being the 
follow up to the recommendations 
of the 42th session of the committee 
and the 61th session of the 
executive council, an update on the 
Regional Organization for Safety 
Oversight of the Middle East and 
North Africa, examine the different 
regional cooperation initiatives 
related to the investigation of 
aviation accidents and incidents, as 
well as cooperation in the field of 
training for the Arab Civil Aviation 
Organization´s program in the field 
of aviation safety for 2019-2020.
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Interview إعالن

contact us at:
Email:

acao@acao.org.ma

Tel : (+212) 537 65 83 23 / 40

Fax: (+212) 537 65 81 54 / 11

Professional translation services

The Arab Civil Aviation Organization announces that 
professional translation services have been made available 
from Arabic to English, French or Spanish. Aware that 
professional translation is considered one of the translation 
services that require deep experience and specialization in 
particular fields of knowledge, such as the legal, academic, 
technical, engineering or medical fields.

Quality assurance

The organization›s interest in quality begins with the 
selection process of its translators. The translation services 
provided include editing and proofreading, and the final 
quality control process focuses on language accuracy, 
coordination, planning, aesthetics, and final confirmation 
that all beneficiary’s instructions have been taken into 
account.
All those wishing to avail themselves of our translation 
services in this field should 

Translation Services
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Conclusion of the 104th session of the Economic 
and Social Council in Cairo 

Activities

The Economic and Social Council 
(ECOSOC) concluded its 104th 
regular session at the ministerial 
level, chaired by the State of 
Palestine, in the presence of the 
Secretary-General of the Arab 
League, Mr. Ahmed Aboul Gheit. 
The General Directorate of the 
Arab Civil Aviation Organization 
participated with a delegation 
headed by Eng. Abdenbi 
Manar, Director General of the 
Organization.

According to the agenda 
of the 104th session of the 
Economic and Social Council, 
the topics discussed mark an 
Arab dynamic in the joint Arab 
action, especially with regard to 
the social and economic sectors. 
The session discussed the 
item of the draft Arab Strategy 

for the Economic and Social 
Empowerment of Women, and 
another on the establishment of 
the Arab Center for Economic 
Empowerment Studies. They 
also discussed topics related 
to the Great Arab Free Trade 
Area, the developments of the 
Arab Customs Union as well as 
the investment in Arab countries 
item.

The reports and decisions of 
the ministerial councils and 
committees were approved, 
in particular the report and 
recommendations of the 28th 
session of the Organizing 
Committee for Coordination and 
Follow-up (General Secretariat 
07-11 / 07/2019), as well as the 
report and decisions of the 48th 
Ordinary Session of the Higher 

Coordinating Committee of the 
Joint Arab Headquarters headed 
by His Excellency the Secretary 
General (Beirut 19- 20/06/2019) 
where the topics submitted by 
the General Directorate of the 
Organization were approved, i.e. 
The Arab Civil Aviation Week, 
the Arab Civil Aviation Week 
and the celebration of the Arab 
Aviation Day. The establishment 
of a group on social media 
applications related to facilitating 
communication between the 
officials of communication, 
media and public relations in 
the institutions of Arab joint 
work and the General Secretariat 
of the League to exchange 
and disseminate news and 
promote activities in Arab and 
international platforms was also 
acknowledged.
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Support to the United Comoros Civil Aviation System in 
preparation for a comprehensive audit Moroni- Comoros

A joint team of five experts, 
from the Arab Civil Aviation 
Organization (ACAO) and the 
African Civil Aviation Commission 
(AFCAC) conducted an aviation 
system related support operation, 
covering all USOAP topics, in the 
Comoros from 24 August to 6 
September 2019, in preparation 
for the International Civil Aviation 
Organization comprehensive audit 
scheduled during the month of 
December 2019.
HE Mr. Naseer Bin Ali, Director 
General of Civil Aviation, attended 
this operation. He was accompanied 
by a number of high officials 
specializing in the various areas of 

ICAO’s comprehensive inspection 
program, which later assisted the 
support team throughout the 
mission. H.E. welcomed this valuable 
initiative, which is part of the “no 
country left behind” initiative and 
thanked the Arab Civil Aviation 
Organization and the African Civil 
Aviation Commission (AFCAC).
This mission is intended to support 
the Comoros Civil Aviation Authority 
based on the eight audit areas 
: Aviation safety: basic aviation 
legislation, civil aviation regulations 
(LEG), civil aviation regulation (ORG), 
personnel certification and training 
(PEL) and aircraft operation (OPS), 
Aircraft Accident Investigation (AIR), 

Aviation Accidents and Incidents 
Investigation (AIG), Air Navigation 
Services (ANS), Airports and Air Aids 
(AGA) approved by the International 
Civil Aviation Organization (ICAO) 
to qualify and prepare relevant units 
to comply with the requirements 
of the Civil Aviation Organization 
accredited by the Protocol Questions 
(PQs Identify the strengths and 
weaknesses, identify the level of 
effective implementation of the 
civil aviation system and agree on 
developing a corrective action plan 
and continue to provide remote 
support to civil aviation authorities 
officials.

Activities
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the field of airworthiness. He 
also pointed to the expected 
upward growth in the coming 
years in air traffic in the Arab 
countries, and consequently the 
urgent need in terms of aviation 
maintenance personnel. He 
added that the aircraft fleet 
in the coming period will 
be a mix of new generation 
aircrafts such as Airbus A350, 
Airbus A320neo, Boeing 787, 
Boeing 777X and Boeing 
737 MAX. This requires the 
necessary technical expertise 
to maintain the airworthiness 
of the aircrafts, which is a 
challenge for maintenance 
staff. This workshop comes 

within the framework of the 
qualification of officials of civil 
aviation authorities and safety 
inspectors in the civil aviation 
authorities and airlines, aircraft 
maintenance facilities and 
training academies. The aim of 
this workshop is to enhance the 
capabilities of the Arab States 
in the implementation of the 
standards of the International 
Civil Aviation Organization 
in the field of airworthiness 
monitoring, which is one of the 
components of the organization 
in the comprehensive audit 
program, in order to improve 
the performance of the 
operation process and respect 

the continuous airworthiness 
systems, the implementation 
of safety requirements and the 
preparation of relevant human 
resources. It also aims to provide 
specialists with a comprehensive 
concept of Part M regulations 
and responsibilities associated 
with the owner and aircraft 
operator and to highlight the 
relationship between Part M 
and Part 145 as well as Part 66 
and Part 147.
Eighteen participants attended 
the course from six member 
states of the Arab Civil Aviation 
Organization: Tunisia, Saudi 
Arabia, Morocco, Palestine, 
Egypt, Jordan and airlines.

Activities



8
Issue 36

SEPTEMBER 2019

Arab Civil Aviation Organization and the International 
Civil Aviation Organization Workshop on 

«Aircraft Airworthiness Follow-up”

Within the framework of 
improving coordination 
among the civil aviation 
activities in the region, and 
uniting efforts to enhance 
safety, absorptive capacity 
and efficiency of airspace and 
raise the level of coordination 
and continuous cooperation 

with international and regional 
organizations, the Arab Civil 
Aviation Organization and the 
International Civil Aviation 
Organization organized a 
workshop on «Airworthiness 
Follow-up» Rabat - Kingdom of 
Morocco during the period 2-4 
September 2019.

HE Mr. Abdenbi Manar, Director 
General of the Arab Civil 
Aviation Organization (ACAO), 
inaugurated the session. He 
welcomed all participants, 
highlighting the importance 
of this workshop in raising the 
level of civil aviation personnel, 
especially those working in 

Activities
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At the conclusion of a training course on ‘’judicial control’’ in Cairo 

The Director General calls for promoting common 
interests of the Arab countries in the field of air 

transport

Cairo - Air transport is facing 
great pressures and challenges 
and this is an opportunity 
for cooperation among Arab 
countries to meet these 
challenges and promote 
common interests, said Eng. 
Abdenbi Manar, Director 
General of the Arab Civil Aviation 

Organization, during the training 
course on «Judicial Control», 
organized by ACAO, from  July 7 
to 12 in Cairo and hosted by the 
Civil Aviation Authority of the 
Arab Republic of Egypt from, in 
the presence of representatives 
from the Civil Aviation Authority 
of the Arab Republic of Egypt 

and the Republic of Iraq.
 The Director-General stressed 
the need for collaborative 
coordination among Arab 
countries, as well as the 
promotion of training courses 
and the exchange of experiences 
through the Arab Civil Aviation 
Authorities.
The training course, which 
was supervised by Mr. Khalid 
Mohammed Antar, Air Transport 
Expert at the organization, 
was attended by a delegation 
of the Iraqi Aviation Authority, 
consisting of 7 participants, 
and about 12 other members 
of the Egyptian Civil Aviation 
Authority. It reviewed over a 
period of 6 days, the precise 
concepts and legal knowledge 
of judicial control rights and 
Flight inspectors, and discussed 
the problems and situations that 
are facing them on board aircraft 
and how to deal with them within 
the legal framework.
 At the end of the session, the 
Director-General honored the 
participants from the Egyptian 
and Iraqi aviation authorities and 
commended their efforts.

Activities
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Tunisia - Razepublic of Tunisia 17 and 18 July 2019 

In the keenness of the General 
Directorate of the Arab Civil Aviation 
Organization to consolidate and 
strengthen coordination and 
cooperation with international and 
regional organizations and bodies 
and to promote joint Arab action, 
the Arab Civil Aviation Organization 
participated in the fifth meeting of 
the Commission for Meteorology 
held in Tunis, Tunisia on 17 and 18 
July 2019.
The meeting was attended by 25 
participants from 90 member states 
of the Arab League representing 
the People’s Democratic Republic 
of Algeria, the Republic of Tunisia, 
the Kingdom of Saudi Arabia, the 
Hashemite Kingdom of Jordan, 
Kuwait, Libya, Qatar, the Arab 
Republic of Egypt, the Kingdom 
of Morocco and the Republic of 
Yemen and three international 
organizations represented by the 

Arab Civil Aviation Organization, the 
World Meteorological Organization 
and the Arab League.
Mr. Hedi Al-Aqrabi Al-Jawadi, 
Director General of the National 
Meteorological Institute and 
Vice Chairman of the Permanent 
Arab Meteorological Committee, 
inaugurated the opening session, 
welcomed the participants, and 
wished them successful works. Mr. 
Hussein Al-Momani, Head of the 
Meteorological Department of the 
Hashemite Kingdom of Jordan, 
Chairman of the Permanent Arab 
Meteorological Committee, Mr. 
Habib Al-Makki, Director General of 
Civil Aviation at the Tunisian ministry 
of transportation, the Regional 
Coordinator for Climate Change 
and Meteorology at the Arab 
League, Dr. Hesham Abdel Ghani, 
the representative of the World 
Meteorological Organization, and 

Mr. Mohamed Rejeb, representative 
of the Arab Civil Aviation 
Organization attended the  opening 
session.
During the meeting, all the 
recommendations adopted since 
the previous meeting, were followed 
up, especially those relating to 
mechanisms for the enhancement 
of meteorological services for air 
navigation, aviation safety, private 
sector entry into the meteorological 
system and the possibility of unifying 
meteorological satellite imagery 
systems to overcome over-pricing 
and costs maintenance of these 
systems.
In the same perspective, the 
representative of the Arab Civil 
Aviation Organization (ACAO) gave 
a visual presentation on «ASBU 
packages» and the implementation 
of the AMET package for 
meteorology.

Activities
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Editorial

ACAO's upcoming training activities for 2019

*In addition to these courses, the Arab Civil Aviation 
Organization (ACAO) ensures that a Civil Aviation 
Training course guide is made available for all 
Member States 
* For persons not belonging to the civil aviation 
authorities of the Member States, attendance is 
submitted to contributing costs payment. 

13-17 October in Cairo  
Republic of Egypt  

21-23 October in Cairo  
Republic of Egypt  

Workshop on
 Obstacles and 

Terrain in 
conjunction with 
ICAO Paris Office

Workshop on 
FRMS in 

cooperation 
with the (ICAO) 

and (IATA)

Training course 
on Passengers 

rights 
protection

15 - 16 October 
in Marrakech 

Kingdom of Morocco

07 - 12 December 
Republic of Egypt

17 -21 November  
Republic of Egypt

11 -13 November  
Republic of Tunis

25 - 28 November 
Kuwait

Workshop 
on Electronic 

threats

6 to 8 November
 in Rabat

Kingdom of morocco

Workshop on 
National action 
plan related to 
CO2 emissions

Workshop on 
Passenger 
Behavior 

Analysis and 
Assessment

Training 
course on Air 

law

The second 
workshop on 

Air traffic flow 
management 
mechanism

Training course 
on Airlines fair 

competition 
rules

29 -31 October  
France
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Editorial

Editorial

By:  Engineer / Manar Abdennebi 

Director General of the Arab Civil 
Aviation Organization

Morocco’s civil aviation authorities 
have issued a plan to manage its 
airspace and airports traffic under 
for the next five years, to cope 
with the rise in aircraft traffic, which 
exceeded 420000 flights in 2018, 
a growth rate of more than 5 per 
cent.
This plan, prepared in accordance 
with the model adopted by the 
European Organization for the 
Safety of Air Navigation, includes 
details on: the general framework 
of air traffic management for 
the authorities and institutions 

supervising the civil aviation sector, 
the volume of air traffic and its 
absorptive capacity, the conclusions 
related to the implementation of 
the third level of the master plan, 
the implementation projects, 
Coordination and cooperation 
activities and aviation system block 
upgrade and forecasts for the 
coming years
The plan is the result of more 
than 25 years of continuous work 
aimed at establishing an air traffic 
management system that includes 
the European and International 
Civil Aviation Conference States, 
as well as countries that have 
memoranda of understanding 
with the Eurocontrol Organization, 
including the Arab States 
members of the Arab Civil Aviation 
Organization.

The initiative of the Kingdom 
of Morocco in this context is 
mainly due to the importance of 
aircraft traffic between Morocco 
and European countries, as well 

as transit of Moroccan airspace 
between the European continent 
and the African continent and the 
United States.

The importance of this air traffic 
also encompasses most of the 
Arab countries, not just those that 
overlook the Mediterranean Sea 
as a crossing point for air traffic 
between Europe and the African 
and Asian continents.
This characteristic is an opportunity 
for Arab civil aviation authorities in 
enhancing their role in securing 
international air traffic.
I would like to point out that 
Eurocontrol officials have 
expressed their willingness to work 
with our organization, to enhance 
coordination and cooperation 
among the organizing Member 
States, in order to support the 
ongoing efforts of the international 
civil aviation family for over 75 
years, with a view to ensuring safe 
and secure air traffic as provided 
for in the Chicago Convention.

Arab initiatives in the field of air traffic management
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