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النقــل الجــوي العربــي:
منجــزات وتحديــات
المهنــــدس عبــــد النـبـــــي منـــــــــار

مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
هــا نحــن نــودع عامــا
آخــر ،عــام تبقــت لــه أيــام
قليلــة ونطــوي صفحتــه
ونســتقبل عامــا جديــد ًا،
نــودع عامــا شــهد الكثيــر
مــن األحــداث ،وهنــا
مــن الواجــب أن ُأ ّ ِ
ســجل
بإيجابيــة النمــو الــذي
عرفتــه مؤشــرات النقــل
الجــوي العالمــي والعربــي
بالرغــم مــن اإلكراهــات
والصعوبــات فــي المجاليــن
األمنــي واالقتصــادي وهــو
مــا يؤكــد علــى أن نشــاط
النقــل الجــ ّ ِوي صامــد
أمــام التغ ّيِــرات والتقلبــات
الدول ّيِــة
واألحــداث
ا لمتســا ر عة .
وتماشــيا مــع هــذه الطفــرة
العالميــة ،فــإن للــدول
العربيــة تط ّ ِلعــات واعــدة
للرفــع مــن مســتوى حجــم

نشــاطاتها فــي النقــل
الجــوي ،اذ ســجل العــام
الماضــي  2017ارتفاعــا
فــي حركــة الشــحن فــي
المطــارات العربيــة بنســبة
 ،5.6%حيــث وصــل حجــم
الشــحن إلــى  8.8مليــون
طــن.
باإلضافــة الــى أن شــركات
الطيــران العربيــة شــ ّ ِغلت
إلــى  443محطــة عالميــا
فــي  127دولــة بمعــدل
 882 098رحلــة يوميــة،
عارضــة  4 048مقعــد ًا
يوميــا علــى متــن 1.363
طائــرة فــي العــام نفســه.
وســجل كذلــك نمــو ًا فــي
اإليــرادات فــي عــام 2017
بلــغ  % 8.7ليصــل مجمــوع
التشــغيلية
اإليــرادات
إلــى  64.5مليــار دوالر
أميركــي .كمــا نقلــت

الشــركات العربيــة حوالــي
 224مليــون مســافر فــي
نفــس العــام بزيــادة بنســبة
 % 4.9مقارن ـ ًة ب ،2016
و 6.9مليــون طــن مــن
الشــحن أي بزيــادة بنســبة
.5 .5%
مــن جانــب اخــر ،فقــد
ســجل معــدل الحــوادث
اإلجمالــي فــي منطقــة
المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي بالنســبة لســنة 2016
انخفاضــا بنســبة 29.6%
مقارنــة مــع معــدل الحوادث
العالمــي اإلجمالــي فــي عــام
.2016
كمــا بلــغ متوســط التنفيــذ
الفعــال ( )EIلــدول أعضــاء
المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي  ،%65.37وهــو
أعلــى مــن المتوســط
العالمــي .65.14%

يتبع...
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 ..تـتـمـة

تجــدر اإلشــارة إلــى أن  64.71%مــن دول
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي حققــت
الهــدف كمــا هــو مقتــرح فــي الخطــة
العالميــة لســامة الطيــران  % EI 60مــن
التنفيــذ الفعــال.)GASP( ،
وخــال ســردي لهــذه اإلحصائيــات يجــب
أن نســتحضر المجهــودات التــي تقــوم بهــا
الــدول العرب ّيِــة فــي إطــار العمــل العربــي
المشــترك .وفــي هــذا الســياق ُأ ّ ِ
ســجل
بكامــل االرتيــاح المجهــودات المشــكورة
للــدول العربيــة الهادفــة إلــى تعزيــز دور
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي فــي
إرســاء العمــل العربــي المشــترك فــي إطــار
جامعــة الــدول العرب ّيِــة ،وذلــك مــن خــال
ِّ
المنظمــة فــي مجــاالت
توســيع مهــام
الخبــرة والتدريــب ومصــدر للمعلومــات
والبيانــات واإلحصائيــات.
ولقــد كنِّــا حريصيــن فــي البرنامــج
المســتقبلي للمنظمــة الــذي تشــرفت
بعرضــه علــى الســادة أعضــاء الجمعيــة
العا ّ ِمــة خــال دورتهــا الرابعــة والعشــرين
بالربــاط ،فــي شــهر مايــو المنصــرم ،أن
تتض ّ ِمــن المهــام الجديــدة خــال النصــف
األول مــن الس ـنِّة األولــى لواليتنــا ،تعزيــز
التعــاون وتعميــق العالقــات مــع المنظمــات
اإلقليميــة المماثلــة «إيــكاك ولــكاك
وأفــكاك» ومنظمــة الطيــران المدنــي الدولي
ِّ
المختصــة فــي قطــاع النقــل
وكــذا الهيئــات
الجـ ّ ِوي «االكــو واإلياتــا ويوروكونطــرول»

4

ومجموعــة مــن الــ ّ ِدول الصديقــة بهــدف
حشــد الدعــم للمواقــف العربيــة وتحقيــق
تطلعاتهــا.
وهنــا ال بــد مــن اإلشــادة بالتعــاون البنــاء
والدعــم المتواصــل ا ّلَــذي تلقينــاه مــن
الســادة رؤســاء هيئــات الطيــران المدنــي
فــي الــ ّ ِدول األعضــاء.
وتمخــض عــن هاتــه اللقــاءات االتفــاق
علــى القيــام بمبــادرات وأنشــطة فــي غضون
الســنوات المقبلــة تصــب ك ّ ِلهــا فــي الســعي
لتحقيــق أهــداف وبرامــج ّ ِ
المنظمــة ،وأود
فــي هــذا اإلطــار أن ُأ ّ ِ
ســجل بــكل اعتــزاز
وفخــر التــزام ســلطات الطيــران المدنــي
للــدول األعضــاء ،كمــا ال يفوتنــي أن أذكــر
أنــه بالمــوازاة مــع األنشــطة المذكــورة ســلفا
فقــد عملنــا علــى مواصلــة تنفيــذ الخطــة
التشــغيلية للســنة الحاليــة وبرمجــة أنشــطة
إضافيــة تهــم التدريــب فــي مجــاالت النقــل
الجــوي ،األمــن والبيئــة.
ِّ
وهنــا أقــف ألشــير إلــى التحديــات التــي
ســتواجهنا بدايــة العــام المقبــل وهــو مــا
يتط ّ ِلــب م ّنِــا تعبئــة الجهــود واتخــاذ موقــف
عربــي متماســك تجــاه المنتظــم الدولــي.
َومـ ْـن أهــم التحديــات التــي تواجــه صناعــة
النقــل الجــوي فــي منطقتنــا العربيــة هــو
تحريــر النقــل الجــوي بَ ْيــن الــدول العربيــة
وإحيــاء اتفاقيــة دمشــق لتحريــر النقــل
الجــوي بَ ْيــن الــدول العربيــة وهو ما ســتعمل
عليــه المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي

فــي الفتــرة المقبلــة كأحــد أهــم الخطــط
والبرامــج للمنظمــة ،وذلــك بالتعــاون مــع
االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي وكافــة
األطــراف المعنيــة بصناعــة النقــل الجــوي،
ســعيا فــي تحقيــق الهــدف األكبــر وإنشــاء
ِّ
الموحــدة .هــذه الســوق
الســوق العربيــة
التــي تمثــل مرحلــة متق ّ ِدمــة للغايــة مــن
مراحــل التكامــل االقتصــادي بَ ْيــن الــدول،
حيــث يتــم انتقــال الســلع وعناصــر اإلنتــاج
و الــرأس مــال واألشــخاص مــن ســوق
ألخــرى بحريــة تامــة وذلــك مــن خــال
إزالــة العقبــات والعراقيــل والقيــود الكميــة
والســعرية والجمركيــة وغيرهــا ،كمــا تعنــي
الســوق الموحــدة تحريــر النقــل الجــوي
بــكل مكوناتــه مــن كافــة القيــود التــي تتع ّ ِلــق
بالســعة وعــدد الرحــات وحريــة تحديــد
األســعار حســب قــوى العــرض والطلــب
مــع الخضــوع للقيــود العامــة وكذلــك إتبــاع
سياســات موحــدة فــي مجــال الضرائــب
والتنســيق فــي أســعار الوقــود وإنشــاء آليــات
للعمــل الجماعــي والتفــاوض باســم الــدول
العربيــة ككتلــة واحــدة .
املنــا ان تتظافــر وتتوحــد جهــود كافــة
الــدول االعضــاء والفاعليــن فــي قطــاع
النقــل الجــوي لترجمــة هــذه التطلعــات
فــي إطــار التنميــة المســتدامة فــي الوطــن
العربــي.

أنشطـة المنظمة
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في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات تواجه قطاع الطيران المدني

ورشة عمل في الرباط حول «إدارة الجودة وآلية استرداد
تكاليف المالحة الجوية»

الرباط-نظمــت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي ورشــة عمــل حــول
«إدارة الجــودة وآليــة اســترداد تكاليــف
المالحــة الجويــة» بالتعــاون مــع
المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة
ومنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
واالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي
وجامعــة الــدول العربيــة ،فــي الفتــرة
مــن  26إلــى  28نوفمبر/تشــرين
الثانــي بالربــاط.
تنــدرج هــذه الورشــة ضمــن الخطــة
االســتراتيجية للمنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي والتــي تهــدف
إلــى تزويــد المشــاركين بمختلــف
مقتضيــات وتوصيــات منظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي والمنظمــة العالميــة
لألرصــاد الجويــة حــول نظــام الجــودة
وآليــة اســترداد تكاليــف المالحــة
الجويــة مــع تبــادل أفضــل التجــارب
والممارســات مــع الــدول والمنظمــات

اإلقليميــة والدوليــة والخبــراء فــي هــذا
المجــال .كمــا تتيــح هــذه الورشــة
التعــرف علــى التحديــات االقتصاديــة
التــي تواجــه مختلــف أصحــاب
المصلحــة فــي مجــال الطيــران المدنــي
وكيفيــة التغلــب عليهــا.
افتتــح الورشــة التــي حضرهــا 57
مشــارك ًا مــن  11دولــة باإلضافــة
إلــى  8منظمــات دوليــة وإقليميــة،
ســعادة المهنــدس عبــد النبــي منــار،
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي ،الــذي رحــب بالمشــاركين
ووجــه الشــكر لجامعــة الــدول العربيــة
والمنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة
ومنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
واالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي
علــى تعاونهــم المثمــر وحرصهــم
علــى التنســيق مــع المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي لتنفيــذ وتنظيــم
مشــترك للورشــة موضــوع الحــال.

فــي الســياق ذاتــه ،أكــد المهنــدس
محمــد رجــب ،خبيــر المالحــة
والســامة الجويــة بالمنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي أن هــذه الورشــة
تأتــي فــي وقــت يشــهد فيــه العالــم
العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه
قطــاع الطيــران المدنــي علــى مســتوى
ســامته وأمنــه كنمــو دائــم لــه علــى
مــدى العقــد الماضــي» .وهــذا يتطلب
منــا جميع ـ ًا التعــاون والتنســيق تحــت
مظلــة منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
مــن أجــل التقليــل مــن التحديــات
ومواكبــة التغيــرات والتطــورات
المتســارعة فــي العالــم بشــكل عــام
وفــي قطــاع الطيــران المدنــي علــى
وجــه الخصــوص وتمكيــن المنظمــة
مــن التعامــل مــع الوضــع الحالــي
والمســتقبلي فــي قطــاع الطيــران
المدنــي الدولــي.
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أشغالها
بتوصيات
هامة
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أوصت بمواصلة التنظيم المشترك بين المنظمة العربية للطيران
المدني و منظمة الطيران المدني الدولي لندوات GANP / ASBU
مراكش-احتضنــت مدينــة مراكــش ،علــى مــدى
أربعــة أيــام ،فعاليــات النــدوة الدول ّيــة حــول «حــزم
التحســينات فــي منظومــة الطيــران المدنــي» ،التــي
نظمتهــا المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي بالتعــاون
مــع منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي وبدعــم وزارة
الســياحة والنقــل الجــوي والصناعــة التقليديــة
واالقتصــاد االجتماعــي المغربيــة والمكتــب
الوطنــي للمطــارات بالمغــرب والخطــوط الملكيــة
المغربيــة ،بحضــور أزيــد من123ممثــ ًا عــن 14
دولــة و 9منظمــات دوليــة وإقليميــة وشــركات
مختصــة فــي مجــال الطيــران المدنــي وخبــراء مــن
ســلطات الطيــران المدنــي العربيــة واألوروبيــة
وطياريــن ومصنعيــن ذوي العالقــة ومراقبيــن
جوييــن والعامليــن فــي ميــدان المالحــة الجويــة
وإدارة المطــارات.
وأكــد عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي ،أهميــة الخطــة العالميــة
للمالحــة الجويــة لمعالجــة التحديــات المرتبطــة
بقطــاع الطيــران المدنــي ومواكبــة التطــورات
الجديــدة فــي هــذا القطــاع الحيــوي.

وأوضــح عبــد النبــي منــار ،فــي كلمتــه بمناســبة
افتتــاح النــدوة ،أن هــذه الخطــة تمثــل اســتراتيجية
للنهــوض بالتكنولوجيــات العالميــة ،واستشــراف
التطــورات المقبلــة بنــاء علــى أهــداف متفــق عليهــا
مــع الــدول األعضــاء.
وأضــاف الســيد المديــر العــام ،هــذه الخطــة
الموضوعــة علــى مــدى  18عامــ ًا تســعى إلــى
إيجــاد الحلــول المناســبة للتحديــات المرتبطــة
بمجــال الطيــران المدنــي مــن خــال تطبيــق «حــزم
التحســينات فــي منظومــة الطيــران» وتحديــث
هندســة النظــم.
وأكــد الســيد المديــر العــام ،انخــراط الــدول العربيــة
األعضــاء فــي منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي فــي
هــذه الخطــة مــن خــال حرصهــا علــى تنفيذ»حــزم
التحســينات» ،ودعــم تنفيــذ أولويــات المالحــة
الجويــة مــن تأميــن الرحــات الجويــة والرفــع مــن
أدائهــا وفعاليتهــا.
وأكــد الســيد منــار أن الــدول العربيــة تضطلــع بــدور
كبيــر فــي النهــوض بقطــاع الطيــران المدنــي فــي
المنطقــة العربيــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة وســامة

الطيــران المدنــي العربــي.
وأوضــح أن الخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة
تحتــاح إلــى مزيــد مــن التخطيــط المتكامــل لمجــال
الطيــران علــى الصعيديــن اإلقليمــي والوطنــي،
كمــا تحــدد القضايــا التــي تحتــاج إلــى معالجــة فــي
المســتقبل القريــب إلــى جانــب معالجــة الجوانــب
الماليــة لتحديــث نظــام الطيــران ،فضـ ًـا عــن كونهــا
تشــدد علــى األهميــة المتزايــدة للتعــاون والتشــارك
عندمــا تعتــرف أوســاط الطيــران بالتحديــات
المتعــددة التخصصــات التــي تواجههــا التــي يجــب
التصــدي لهــا.
ومــن أهــم التوصيــات التــي تــم االتفــاق عليهــا هــي
دعــوة منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي ()ICAO
 لوضــع اســتراتيجية تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة( ،)2019والتــي تتضمــن مــواد توجيهيــة وتدريبيــة
وحلقــات عمــل ومــا إلــى ذلــك لدعــم الــدول فــي
عمليــة التخطيــط لتنفيــذ حــزم التحســينات فــي
منظومــة الطيــران (.)ASBU
 العمــل مــع الجميــع المكاتــب اإلقليميــة لالتفــاقعلــى نهــج مشــترك لتنســيق رصــد تنفيــذ  ASBUبمــا
فــي ذلــك قائمــة مؤشــرات التنفيــذ المشــتركة ،وأداة
المراقبــة واإلبــاغ عبــر اإلنترنــت ،إلــخ.
 ضمــان توفيــر المقتضيــات الالزمــة فــي الوقــتالمناســب لدعــم تنفيــذ خطــة المالحــة الجويــة
العالميــة
 تواصــل التنظيــم المشــترك بيــن منظمــة الطيــرانالمدنــي الدولــي والمنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي لنــدوات  GANP / ASBUلمســاعدة
الــدول وجميــع المتداخليــن فــي منظومــة الطيــران
المدنــي فــي أنشــطتهم ذات الصلــة.
 حث الدول على: -اســتخدام بوابــة GANP (https://www4.icao.

 )int/ganpportalوالتعــرف علــى جميــع المكونات
المتاحــة وتقديــم مالحظاتهــم فــي الغــرض إلــى
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي ()ganp@icao.int
لمزيــد مــن التحســينات ،قبــل المصادقــة عليهــا مــن
قبــل الــدورة األربعيــن لجمعيــة العموميــة لمنظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي المخطــط لهــا خالل شــهر
ســبتمبر .2019
 اتخــاذ التدابيــر الالزمــة الســتكمال تنفيــذالعناصــر ذات الصلــة فــي إطــار مجموعــة حــزم
التحســينات فــي منظومــة الطيــران رقــم صفــر ()0
(وفقــ ًا للخطــط اإلقليميــة والوطنيــة).
 عقــد حلقــات عمــل علــى المســتوى الوطنــيبشــأن تنفيــذ حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيــران
مــن أجــل تيســير والتعجيــل فــي عمليــة التنفيــذ.
 -تقاســم خبرتهــا التنفيذيــة وأفضــل الممارســات

فــي األحــداث المشــتركة لزيــادة تعزيــز التنســيق
بيــن األقاليــم
 تنفيــذ نمــاذج تبــادل البيانــات ( ،AIXMوFIXMو )IWXXMومجموعــات البيانــات الرقميــة ،مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار تحديــث نمــاذج التبــادل
المســتقبلية ،كخطــوات حاســمة نحــو تنفيــذ نظــام
.SWIM
وت ّعــد المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ،هيئــة
متخصصــة تابعــة لجامعــة الــدول العربيــة ،أنشــأت
لدعــم العمــل العربــي المشــترك فــي مجــال
الطيــران المدنــي قصــد تنميتــه وتطويــره ليســتجيب
لحاجيــات األمــة العربيــة فــي نقــل جــوي آمــن
وســليم ومنتظــم ومشــارك فــي التنميــة المســتدامة
وفــي متنــاول شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع
العربــي.
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أنشطـة المنظمة

تعزيز التعاون في
مجال الطيران
محور مباحثات بين
مدير عام «»ACAO
و مدير عام
 IATAبشمال
إفريقيا
الرباط-أجــرى المهنــدس عبــد النبــي منــار،
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
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بمقــر المنظمــة بالربــاط ،مباحثــات مــع الســيد
محمــد محمــود لطفــي مديــر منطقــة شــمال إفريقيــا
والســودان باالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي (أياتــا)
الــذي كان مرفوقــ ًا بالســيد محمــد قــدروش ،مديــر
العالقــات العامــة لالتحــاد بالمغــرب والســيدة مريــم
أغــوزول ،مديــرة حلــول الطيــران بشــمال إفريقيــا،
تمحــورت حــول فتــح آفــاق التعــاون الثنائــي فــي
مجــال الطيــران.
وقــدم الســيد عبــد النبــي منــار خــال هــذه
المباحثــات ،لمحــة عــن المســار الــذي قطعتــه
المنظمــة فــي مجــال ترســيخ أهدافهــا المتمثّلــة فــي
دعــم العمــل العربــي المشــترك فــي مجــال الطيــران

المدنــي قصــد تنميتــه وتطويــره ليســتجيب لحاجيــات
األمــة العربيــة فــي نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم
ومشــارك فــي التنميــة المســتدامة وفــي متنــاول
شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع العربــي.
مــن جانبــه ،عــرض الســيد محمــد محمــود لطفــي،
مجموعــة مــن المقترحــات التــي تصــب فــي خدمــة
قطــاع الطيــران.
واتفــق الطرفــان علــى تعزيــز التعــاون مــن خــال
تنظيــم عــدة أنشــطة فــي هــذا المجــال تتضمــن دورات
تدريبيــة وورشــات عمــل فــي مــا يرتبــط بالجوانــب
القانونيــة واالقتصاديــة والفنيــة لنشــاط النقــل
الجــوي.

انعقاد االجتماع الخامس عشر للجنة البيئة بالرباط
الرباط-عقــدت لجنــة البيئــة اجتماعهــا الخامــس
عشــربمقر المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي فــي
الربــاط ،فــي الفتــرة مــن  13إلــى  15نوفمبر/تشــرين
الثانــي الجــاري.
و تــداول المشــاركون ،علــى مــدى ثالثــة أيــام،
حــول مواضيــع ذات أهميــة فــي ميــدان البيئــة داخــل
المنظومــة العربيــة مثــل الخطــة التشــغيلية للمنظمــة
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بخصــوص البيئــة خــال الفتــرة ،2020-2019
خاصــة عمــل لجنــة البيئــة ،واســتعراض بعــض
ّ
المناقشــات واآلراء حــول قضايــا ذات صلــة.
كمــا تــم انتخــاب الســيد محمــد عبــد اهلل الســامه،
مــن المملكــة العربيــة الســعودية ،رئيســا للجنــة
البيئــــــــة والســيد أحمــد عبــد اهلل محمــد علــي مــن
دولــة قطــر نائبــ ًا لــه.

شــارك فــي االجتمــاع الــذي يأتــي فــي ســياق تطويــر
العمــل الفنــي فــي مجــال البيئــة لــدى الــدول العرب ّيــة
 6دول أعضــاء يمثلــون كل مــن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة
قطــر ودولــة الكويــت ،وجمهوريــة مصــر العربيــة
والمملكــة المغربيــة.

استفاد منها  20مشاركا من كبار موظفي الطيران المدني بالدول العربية

ورشة عمل حول «ترخيص نظم أمن الطيران» بالرباط

الرباط-فــي إطــار اهتمــام المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي بالتدريــب األمنــي للــدول العربيــة ،احتضــن
مقــر المنظمــة بالربــاط فعاليــات ورشــة عمــل حــول
موضــوع «ترخيــص نظــم أمــن الطيــران المدنــي»،
مــن  24الــى  28ســبتمبر/أيلول الجــاري.
وأطــر الورشــة التــي عرفــت نجاحــا مهمــا ،كل مــن
الســيد إبراهيــم نجــم ،خبيــر أمــن الطيــران المدنــي
الدولــي و الســيد حســنين محــب حســنين ،خبيــر أمــن
الطيــران المدنــي الدولــي .و اســتفاد منهــا عشــرين
مشــاركا مــن كبــار موظفــي أمــن الطيــران المدنــي
فــي كل مــن المملكــة المغربيــة ،المملكــة العربيــة
الســعودية ،الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة

الشــعبية والجمهوريــة التونســية.
وتعــرف المشــاركين فــي الورشــة علــى كيفيــة
ترخيــص نظــم أمــن الطيــران ودور ســلطات الطيــران
المدنــي الهــام فــي هــذا الموضــوع الــذي يتنــاول
ترخيــص المــوارد البشــرية وكذلــك ترخيــص
التكنولوجيــا وثقافــة بيئــة العمــل وثقافــة التنظيــم
وبيــان االلتــزام بمــا جــاء مــن أدلــة صــادرة مــن
«اإليــكاو» فــي هــذا الخصــوص.
جديــر بالذكــر أنــه تــم ألول مــرة مناقشــة موضــوع
ترخيــص شــركات األمــن التــي يمكــن االســتعانة بهــا
بالمطــارات لتخفيــف العــبء علــى أجهــزة الشــرطة
وبيــان أهميــة الفــرق بيــن أعمــال األجهــزة الشــرطية

وأعمــال أمــن الطيــران.
وخــال نفــس النــدوة تــم إعطــاء نبــذة عــن التهديدات
والمخاطــر الحديثــة والناشــئة وكذلــك أنــواع معــدات
األمــن المختلفــة المســتخدمة فــي المطــارات ســواء
فــي نقــاط الكشــف أو الشــحن الجــوي وكذلــك
األجهــزة والكاميــرات المســتخدمة علــى األســوار
ومواصفــات األســوار والتجهيــزات األمنيــة عليهــا.
وفــي ختــام الورشــة وزعــت شــواهد علــى كافــة
المشــاركين.

سجلي يا رباط ..
الترخيــص عندنــا تقييــم وتأكيــد ألمــن الطيــران أبــدا مفيــد

ال تغفلــن إبــن الطيــران عــن خمســة فهــن للتســيير أمــر رشــيد

التحصــرن الترخيــص فــي أجهــزة فهــو نظــام مرامــه بعيــد

صحــة وأمــن و ســامة وجــودة و بيئــة كل عديــد

مركــز ي و عــن التشــريع صــادر مكتب ي وسياســة عنــه تحيد

وعليــك بوثائــق اإليــكاو فإنهــا لطالــب العلــم حتــم أكيــد

لــه أربــع مــن العناصــر مهمــة فكــن لهــا حافظــا و ال تزيــد

فأكــرم بمديــر األكاو فإنــه منــار ضــوؤه للعلــم شــديد

مــش غ لــون عبــر تكنولوجيــة فــي بيئــة و ثقافــة و نظــام ســديد

وشــكر موصــول لــكل مســاهم فــي ذا التكويــن شــكرا ال يبيــد

وترخيــص لــكل هــذا مت وج كــذا قالت إيــكاو و قولها حميد

بــأرض الربــاط غــدا الملتقــى وأنــت يــا لقــاء بحــق فريــد

الشاعر  /عادل أكتوف  -اجلزائر
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السيد المدير العام يؤكد على أهمية إنشاء المنظمة
اإلقليمية لمراقبة السالمة بالشرق األوسط وشمال
إفريقيا

الريــاض  -قــال المهنــدس عبــد النبــي منــار،
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
فــي الريــاض ،اإلثنيــن فاتــح أكتوبر/تشــرين
األول ،إن إنشــاء ّ
المنظمــة اإلقليميــة لمراقبــة
الســامة بمنطقــة الشــرق األوســط ودول شــمال
إفريقيــا ،سيســاهم بفعاليــة فــي تحســين مســتوى
الســامة الجويــة فــي منطقتنــا حيــث نتوفــر علــى
اإلرادة القويــة لســلطات الطيــران المدنــي فــي
الــدول األعضــاء كمــا نتوفــر أيضـ ًا علــى العنصــر
البشــري الضــروري مــن كــوادر ومدققيــن
ومفتشــين ومحققيــن عــرب والذيــن يتوفــرون
علــى خبــرة عالميــة فــي مجــال الســامة إلنشــاء
منظمــة تعمــل علــى صعيــد المنطقــة العربيــة
وتســاعد الــدول األعضــاء فــي المنظمــة العربيــة
علــى تقييــم مســتواها .جــاء ذلــك خــال
الجلســة االفتتاحيــة لالجتمــاع األول للجنــة
10

التنفيذيــة ألعضــاء المكتــب اإلقليمــي بالشــرق
ودول إفريقيــا.
األوســط ّ
و أكــد المديــر العــام للمنظمــة علــى التّعــاون
المثمــر والتنســيق المســتمر مــع منظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي للوصــول إلــى إنشــاء المنظمــة
اإلقليميــة لمنطقــة الشــرق األوســط ودول
شــمال إفريقيــا ،التــي تســتضيفها المملكــة
العربيــة الســعودية ،مــن أجــل مســاعدة الــدول
األعضــاء فيهــا علــى تطويــر برنامــج SSP
وتنفيــذه ،باإلضافــة إلــى تقديــم المســاعدة
لتحســين قــدرات مراقبــة ســامة الــدول.
شــاكر ًا معالــي الكابتــن عبــد الحكيــم التميمــي،
رئيــس الهيئــة العامــة للطيــران المدني الســعودي
علــى الدعــوة لحضــور هــذا االجتمــاع وحفــاوة
االســتقبال وحســن الضيافــة األمــر الــذي
يعكــس مــدى دعــم واهتمــام المملكــة العربيــة

الســعودية بالبرامــج والجهــود التــي تبــذل فــي
إطــار الرفــع مــن مســتوى الســامة ومواكبــة
التطــورات لبلــوغ األهــداف االســتراتيجية
لتحقيــق نقــل آمــن وســليم ومنتظــم.
مــن جانبــه ،قــدم المهنــدس محمــد رجــب،
خبيــر المالحــة والســامة الجويــة بالمنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي ،عرضيــن مرئييــن،
األول حــول مختلــف مراحــل إنشــاء المنظمــة
اإلقليميــة لمراقبــة الســامة بمنطقــة الشــرق
األوســط ودول شــمال إفريقيــا والعــرض الثانــي
بخصــوص مســودة اتفاقيــة التفاهــم إلنشــاء هــذه
ّ
المنظمــة.
تميــز االجتمــاع بحضــور ســبعة عشــر وفــد ًا مــن
الــدول العربيــة أعضــاء المنظمــة وممثليــن مــن
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ومنظمــة
الطيــران الدنــي الدولــي.

المنتدى يهدف إلى االطالع على آخر مستجدات وإنجازات مجموعة سالمة الطيران اإلقليمية بمنطقة
الشرق األوسط

وفد رفيع المستوى من »«ACAO
يشارك في منتدى قمة السالمة الرابع في الشرق األوسط
الرياض-شــارك وفــد رفيــع المســتوى مــن
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي برئاســة
ســعادة المهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر
عــام المنظمــة وبعضويــة المهنــدس محمــد
رجــب ،خبيــر المالحــة والســامة الجويــة،
بمنتــدى قمــة الســامة الرابــع فــي الشــرق
األوســط يومــي  2و  3أكتوبــر  /تشــرين
األول الجــاري ،بمدينــة الريــاض عاصمــة
المملكــة العربيــة الســعودية.
ويهــدف هــذا المنتــدى أساســا إلــى االطــاع
علــى آخــر مســتجدات وإنجــازات مجموعــة
ســامة الطيــران اإلقليميــة بمنطقــة الشــرق
األوســط تماشــيا مــع خارطــة الطريــق
للســامة الجويــة ( )GASPلمنظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي ( )ICAOوتجــارب وآراء
الــدول فــي تحقيــق المســتوى المطلــوب
مــن األداء فــي مجــال الســامة ()SSP/SMS

وتبــادل الخبــرات مــن خــال توعيــة مجتمــع
الطيــران المدنــي بإرســاء أعلــى مســتويات
الســامة الجويــة وبحــث ســبل زيــادة
مســتوى ســامة الطيــران المدنــي بالمنطقــة
وذلــك لمواجهــة مخاطــر ســامة الطيــران
المحيطــة بالمنطقــة وبحــث ســبل تقليصهــا
والتــي تعــود بالنفــع علــى الجميــع بمشــاركة
ذوي االختصــاص مــن هيئــات الطيــران
المدنــي وشــركات الطيــران والشــركات
المصنعــة العالميــة.
و شــهدت فعاليــات قمــة الســامة الرابعــة فــي
الشــرق األوســط حضــور عــدد مــن أصحــاب
الســمو والمعالــي والــوزراء ورؤســاء هيئــات
الطيــران المدنــي مــن مختلــف دول إقليــم
الشــرق األوســط وكذلــك ممثليــن مــن
المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والمصنعيــن.
كمــا تــم خــال اليــوم األول مــن المنتــدى

توقيــع اتفاقيــات فــي مجــال الخدمــات
الجويــة تجمــع حكومــة المملكــة العربيــة
الســعودية بحكومــات كل مــن جمهوريــة
جــزر القمــر المتحــدة ،وجمهوريــة الصومال
الفيدراليــة وجمهوريــة بنيــن وجمهوريــة
زامبيــا ،إضافــة إلــى مذكــرة تفاهــم فــي
مجــال النقــل الجــوي مــع جمهوريــة لبنــان.
كمــا قــام ســعادة المهنــدس عبــد النبــي منــار،
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
علــى هامــش المنتــدى رفقــة أصحــاب
المعالــي والســعادة رؤســاء هيئــات الطيــران
المدنــي بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
بزيــارة المحطــة الجديــدة لمطــار الملــك
عبدالعزيــز الجديــد بجــدة والتــي شــملت
ّ
االطــاع علــى عــدد مــن مرافــق المطــار
والتعــ ّرف علــى الخدمــات المتنوعــة التــي
يقدّ مهــا للمســافرين.
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لتزويد المشاركين بالمعارف االساسية لالشراف وتنفيذ االجراءات والتدابير المعتمدة في أمن
الشحن والبريد الجوي

ورشة عمل حول أمن الشحن والبريد الجوي بتونس
تونس-احتضنــت الجمهوريــة التونســية ورشــة
عمــل مــع اللجنــة األوروبيــة للطيــران المدنــي
حــول «أمــن الشــحن والبريــد الجــوي» يومــي
 4-3أكتوبــر  /تشــرين األول ،وذلــك بالتعــاون
مــع المديريــة العامــة للطيــران المدنــي التونســي،
وديــوان الطيــران المدنــي والمطــارات.
حرصــا مــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
علــى تدعيــم وتعزيــز التعــاون والتنســيق مــع
المنظمــات والهيئــات االقليميــة والدوليــة.
وتمكــن المشــاركون فــي هــذه الورشــة مــن التــزود

بالمعــارف االساســية لالشــراف وتنفيــذ االجــراءات
والتدابيــر المعتمــدة فــي أمــن الشــحن والبريــد
الجــوي ،مــع التأكيــد علــى أهميــة وجــود تدابيــر
أمنيــة وخطــط الدارة األزمــات فــي مجــال الشــحن
والبريــد الجــوي.
و اســتحضر المهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر
عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ،فــي
كلمــة افتتاحيــة ،ألقاهــا نيابــة عنــه الســيد فيصــل
بــن ســليمان ،قــرار مجلــس األمــن رقــم ()2309
الــذي أقــر بــأن التهديــدات اإلرهابيــة التــي يتعــرض
لهــا الطيــران المدنــي علــى الصعيــد العالمــي

هــي بمثابــة تهديــد للســلم واألمــن الدولييــن
وحــث الــدول علــى التعــاون والتعاضــد وتبــادل
المعلومــات للتصــدي للتهديــدات اإلرهابيــة
للطيــران المدنــي.
وأكــد ســعادته أن انعقــاد هــذه الورشــة فــي ضــوء
مســتجدات أمــن الطيــران المدنــي ،يتيــح الفرصــة
لفتــح الحــوار بيــن المشــاركين ومــد جســور
التواصــل بينهــم مــن أجــل فتــح آفــاق جديــدة
لتبــادل الــرؤى والتكاتــف لرفــع كفــاءة أمــن
الطيــران فــي إطــار الخطــة العالميــة ألمــن الطيــران.

كلية قطر لعلوم الطيران توقع اتفاقية مع «إيناك»
الرباط-وقعــت كليــة قطــر لعلــوم الطيــران اتفاقيــة
مــع المدرســة الوطنيــة للطيــران المدنــي بفرنســا
«إينــاك» ،تســتطيع بموجبهــا الكليــة التقديــم
لبرنامــج الماجســتير المتقــدم فــي إدارة الســامة
الجويــة والمخصــص للعامليــن فــي صناعــة
الطيــران.
وقــال الســيد جاســم بــن ســيف الســليطي،
وزيــر المواصــات واالتصــاالت القطــري،
ان االتفاقيــة الهامــة التــي وقعــت بَ ْيــن المدرســة
الوطنيــة للطيــران المدنــي «إينــاك» وكليــة قطــر
لعلــوم الطيــران ســتمكن الطــاب مــن التقديــم
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لبرنامــج الماجســتير المتقــدم فــي إدارة ســامة
الطيــران.
واعتبــر ســعادته أن هــذه االتفاقيــة تعتبــر إضافــة
جديــدة لكليــة قطــر لعلــوم الطيــران ،مؤكــد ًا أن
اســتضافة الكليــة للمنتــدى العالمــي الخامــس
للتدريــب علــى الطيــران وبرنامــج «ترينــر بــاس»
يعكــس المكانــة المرموقــة التــي تتبوأهــا الكليــة.
مــن جانبــه قــال الســيد اولفييــه شانســو ،مديــر
عــام المدرســة الوطنيــة الفرنســية للطيــران
المدنــي «إينــاك» ،إن دولــة قطــر تمتلــك
منظومــة طيــران متكاملــة ورائــدة ،مشــير ًا إلــى

أن العامليــن بقطــاع الطيــران يمكنهــم التقــدم
لبرنامــج الماجســتير المتقــدم فــي إدارة ســامة
الطيــران عبــر كليــة قطــر لعلــوم الطيــران.
وأضــاف أن المدرســة الوطنيــة للطيــران المدنــي
«إينــاك» ســوف تقــدم المناهــج التدريســية
النظريــة والعمليــة الرائــدة عبــر طاقــم تدريــس
يتمتــع بكفــاءة عاليــة ،موضحــ ًا أن برنامــج
الماجســتير فــي إدارة ســامة الطيــران هــو األول
مــن نوعــه المعتمــد مــن «إيــكاو» وســيتم تدريســه
ألول مــرة بالعالــم فــي كليــة قطــر لعلــوم الطيــران
اعتبــار ًا مــن فبرايــر .2019

يهدف إلى تبادل الخبرات واالتفاق على منهجية تنفيذ التعاون في مجال إدارة تدفق الحركة الجوية بالمنطقة

المهندس محمد رجب يشارك باالجتماع األول لفريق كأس
العالم  2022بمسقط
مســقط -فــي إطــار التنســيق والتعــاون المســتمر
مــع المنظمــات الدول ّيــة واإلقليميــة المماثلــة،
شــارك المهنــدس محمــد رجــب ،خبيــر المالحــة
والســامة الجويــة باالجتمــاع األول لفريــق عمــل
كأس العالــم  2022لــدول منطقــة الشــرق األوســط
التابــع للمكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الطيــران المدنــي
الدولــي (مكتــب القاهــرة) بعاصمــة ســلطنة عمــان،
مســقط ،يــوم  26ســبتمبر /أيلــول المنصــرم.
ويهــدف هــذا االجتمــاع إلــى تبــادل الخبــرات
واالتفــاق علــى منهجيــة تنفيــذ التعــاون فــي مجــال
إدارة تد ّفــق
الحركــة الجو ّيــة بالمنطقــة وتحقيــق أهــداف فرقــي
العمــل حــول إدارة تد ّفــق الحركــة الجويــة وكأس
العالــم  ،2022الشــيء الــذي ال يمكــن تحقيقــه
دون التعــاون والدعــم والمســاهمة مــن جميــع

أصحــاب المصلحــة.
و حضــر االجتمــاع اثنــان وأربعــون ()42
مشــارك ًا مــن عشــرة ( )10دول (البحريــن،
مصــر ،الهنــد ،العــراق ،الكويــت ،عمــان،
قطــر ،المملكــة العربيــة الســعودية ،اإلمــارات

العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األميركيــة)
وســبع ( )7منظمــات دوليــة ،مصنعــي (ACAO،
AEROTHAI، CANSO، EUROCONTROL،
 IATA، MAARو .)MIDRMA

لجنة السالمة
الجو ّية تعقد
اجتماعها الواحد
واألربعون بالرباط
الرباط-عقــدت المنظمــة العربيــة للطيــران المدني،
بمقرهــا فــي الربــاط ،االجتمــاع الواحــد واألربعيــن
للجنــة الســامة الجويــة مــن  19إلــى  20ســبتمبر
المنصــرم ،بحضــور  6دول أعضــاء يمثلــون كل
مــن الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،
والجمهوريــة التونســية ودولــة فلســطين وجمهوريــة
مصــر العربيــة وجمهوريــة الســودان والمملكــة
العربيــة الســعودية إضافــة إلــى المكتــب اإلقليمــي
للشــرق األوســط لمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
بالقاهــرة.
افتتــح االجتمــاع ســعادة المهنــدس /عبــد النبــي
منــار ،مديــر عـــــــــام المنظمــة العربيــة للطيــران
المدني،مرحبــا بالســادة أعضــاء اللجنــة ،وأكــد
علــى أهميــة االجتمــاع فــي ســياق التوجــه نحــو

تطويــر العمــل الفنــي فــي مجــال الســامة الجويــة
للمنظمــة والــذي تمثــل لجنــة الســامة الجويــة
إحــدى أذرعــه األساســية.
وذكــر الســيد المديــر العــام بأهميــة المواضيــع
المدرجــة فــي جــدول األعمــال وأهــم التحديــات
المســتقبلية والرؤيــة وأهــداف المنظمــة بالنســبة
للســنتين القادمتيــن ،متمنيــ ًا التوفيــق والنجــاح
للمنظمــة والــدول األعضــاء.
وبعــد إقــرار جــدول األعمــال تــم فتــح بــاب
الترشــيح النتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة،
حيــت أســفرت نتائــج التصويــت عــن انتخــاب
المهنــدس الهــادي الشــرفادي ،مــن الجمهوريــة
التونســية ،رئيس ـ ًا للجنــة الســامة الجويــة والســيد
يحيــى حســن الهــدي محمــد مــن جمهوريــة

الســودان نائبــ ًا لــه.
و تنــاول هــذا االجتمــاع عــدة مواضيــع ذات
األهميــة فــي ميــدان الســامة الجويــة بالمنطقــة
العربيــة ،حيــث تطــرق إلــى عــدة مواضيــع مــن
أهمهــا متابعــة توصيــات لجنــة الســامة الجويــة فــي
دورتهــا  40والمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه 58
والجمعيــة العامــة للمنظمــة فــي دورتــه  24وإنشــاء
المنظمــة اإلقليميــة لمراقبــة الســامة الجويــة
لمنطقــة للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ودراســة
أوجــه التعــاون االقليمــي فيمــا يخــص التحقيــق فــي
حــوادث ووقائــع الطيــران وكذلــك التعــاون فــي
ميــدان تدريــب لرنامــج المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي فــي ميــدان الســامة الجويــة بالنســبة لعامــي
.2020-2019
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االتفاق على «إعالن نوايا» بين
المفوضية األوروبية والمنظمة
العربية للطيران المدني

السيد المدير العام
يلتقي المدير العام
للنقل والتنقل
بالمفوضية األوروبية
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بروكســيل -عقــد الســيد عبــد النبــي منــار المديــر العــام
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي والســيد عبــد الوهــاب
ـوي،
تفاحــة األميــن العــام لالتحــاد العربــي للنقــل الجـ ّ
يــوم الثالثــاء  16أكتوبــر ،اجتماعـ ًا َمــع مديــر عــام النقــل
والتنقــل فــي المفوضيــة األوروبيــة ،بمقــر المفوضيــة
بالعاصمــة البلجيكيــة بروكســيل.
و تمحــور االجتمــاع حــول دعــم عالقــات النقــل
الجـ ّـوي بَ ْيــن الــدول العربيــة واإلتحــاد األوروبــي والتــي
تشــمل التعــاون فــي مجــاالت أمــن وســامة وتدفــق
الحركــة الجو ّيــة.
وخلــص االجتمــاع الــى االتفــاق علــى توقيــع رســالة
«إعــان نوايــا» بيــن المفوضيــة األوروبيــة والمنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي بحيــث تتضمــن الرســالة
الشــؤون التــي ســيتم التعــاون عليهــا بيــن المفوضيــة
قمــة عربيــة  -أوروبيــة
والمنظمــة  ،وكذلــك عقــد ّ
للطيــران ســنة .2020

تباحثا سبل التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة و "اإلياتا"

السيد المدير العام يلتقي مدير عام «اإلياتا»

القاهرة-إلتقــى الســيد عبــد النبــي منــار ،مديــر
عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
بالســيد ألكســندر دي جونيــاك ،الرئيــس
المديــر العــام لالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي
«اإلياتــا» ،وذلــك علــى هامــش افتتــاح أشــغال
الجمعيــة العامــة الواحــدة والخمســين لالتحــاد

العربــي للنقــل بالقاهــرة يــوم ....
وتباحــث الطرفــان ســبل تعزيــز التعــاون فــي
إطــار مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن المنظمــة
و «اإلياتــا».
وأعــرب الطرفــان ،خــال اللقــاء ،عــن
ســعادتهما بالجلســات المثمــرة لتبــادل الــرؤى

والخبــرات وطــرح القضايــا التــى تخــص
مســتقبل قطــاع الطيــران.
حضــر اللقــاء محمــد البكــري ،نائــب رئيــس
«اإلياتــا» لمنطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا
ومحمــد لطفــي المديــر اإلقليمــي للمنظمــة
بالقاهــرة.
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المؤتمر أكد على أهم ّية وضع خطط التنفيذ إقليمياً وتنفيذ تحسينات األداء محلياً

حضور متم ّيز للمنظمة العربية للطيران المدني
بالمؤتمر  13للمالحة الجو ّية بمونتريال
مونتريال-فــي إطــار التنســيق والتعــاون المســتمر
مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة المماثلــة،
شــارك وفــد رفيــع المســتوى مــن المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي برئاســة المهنــدس عبــد النبــي
منــار ،مديــر عــام المنظمــة وعضويــة المهنــدس
محمــد رجــب ،خبيــر المالحــة والســامة الجويــة
بالمؤتمــر الثالــث العشــر للمالحــة الجويــة AN-
 Conf/13لمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
( )ICAOبمونتريــال الكنديــة فــي الفتــرة مــن 9
إلــى  19أكتوبر/تشــرين األول .2018
و عــرف المؤتمــر الثالــث عشــر للمالحــة
الجو ّيــة لمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي وضــع

استراتيجيات
عالمية لتخطيط
وتطوير المالحة
الجوية

اســتراتيجيات عالميــة لتخطيــط وتطويــر المالحــة
الجويــة وجمــع وجهــات نظــر مجتمــع الطيــران
المدنــي العالمــي حــول األهــداف الرئيســية
للســامة والمالحــة الجويــة وتحديــد األولويــات
للســنوات القادمــة.
16

و تمحــور المؤتمــر حــول موضــوع «مــن مرحلــة
التنميــة والتطويــر إلــى مرحلــة التنفيــذ» والــذي
يشــمل تنفيــذ التحســينات التشــغيلية ،مثــل
التكنولوجيــا والمفاهيــم التشــغيلية وخرائــط
الطريــق مــن مرحلــة التشــخيص حتــى التنفيــذ.
وأكــد المؤتمــر علــى أهميــة وضــع خطــط التنفيــذ
إقليميـ ًا وتنفيــذ تحســينات األداء محليـ ًا ،اســتناد ًا
إلــى متطلبــات تشــغيلية محــدّ دة بطريقــة فعالــة
مــن حيــث التكلفــة.
و عقــد الســيد المديــر العــام علــى هامــش المؤتمر
مجموعــة لقــاءات تنســيقية مــع كل مــن األمينــة
العامــة ورئيــس مجلــس منظمــة الطيــران المدنــي

«من مرحلة
التنمية
والتطوير إلى
مرحلة التنفيذ»

الدولــي والممثليــن الدائميــن
للــدول العربيــة بالمجلــس
وســلطات الطيــران المدنــي
والفرنســية
الســنغافورية
واأليرلنديــة والسويســرية
واليابانيــة والهندية واإلســبانية
واإلنجليزيــة واإليطاليــة
والــرأس األخضر والنمســاوية

والمؤتمــر األوروبــي للطيــران
()ECAC
المدنــي
واللجنــة اإلفريقيــة للطيــران
()AFCAC
المدنــي
ولجنــة الطيــران المدنــي
لــدول أميــركا الجنوبيــة
( )LACACواتحــاد النقــل
الجــوي الدولــي (.)IATA

جديــر بالذكــر أن المؤتمــر
عــرف حضــور  1213ممثــ ًا
للــدول األعضــاء بمنظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي
و 37منظمــة دوليــة وإقليميــة
دولييــن
ومستشــارين
وأصحــاب المصلحــة.
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على هامش المشاركة في معرض مراكش الدولي للطيران

المدير العام يلتقي كبار مسؤولي المنظمات
الدولية في قطاع الطيران المدني
مراكــش  -عقــد الســيد عبــد النبــي منــار ،مديــر
عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي مرفوقــا
بالمهنــدس محمــد رجــب خبيــر المالحة والســامة
الجويــة بالمنظمــة والســيد إبراهيــم بنــادي مديــر
االتصــال والعالقــات العامــة مجموعــة لقــاءات
مــع مســؤولين بارزيــن فــي قطــاع الطيــران بالعالــم،
وذلــك علــى هامــش المشــاركة فــي فعاليــات
المعــرض الدولــي للطيــران بمراكــش خــال الفتــرة
 27-24أكتوبــر  /تشــرين األول.
وتباحــث الســيد المديــر العــام مــع الســيد أيمــون
برينــان المديــر العــام للوكالــة األوروبيــة للســامة
والمالحــة الجويــة (يوروكنتــرول) حــول الجوانــب
التنظيميــة وســبل تعزيــز التعــاون ومواصلــة تنفيــذ
البرامــج وفــق اتفاقيــة التعــاون المبرمــة بيــن
الجانبيــن لتشــمل مجــاالت جديــدة فــي قطــاع إدارة
الحركــة الجويــة.
مــن جانــب اخــر اســتقبل الســيد عبــد النبــي منــار
الســيد لويــس فونســكا دو ألميــدا المديــر العــام
للمكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الطيــران المدنــي
الدولــي بباريــس وقــد تــداوال فــي مواضيــع ذات
األهميــة واألولويــة فــي ميــدان المالحــة والســامة
الجويــة قصــد تعزيــز التنســيق بيــن المنظمتيــن ،فــي
التنظيــم المشــترك لبعــض األنشــطة الفنيــة خــال
الســنوات المقبلــة.
كمــا التقــى الســيد عبــد النبــي منــار المديــر العــام
للمنظمــة الســيد زهيــر العوفيــر الرئيــس المديــر
العــام للمكتــب الوطنــي للمطــارات المغربــي
الــذي كان مرفوقــا بثلــة مــن كبــار مســؤولي
المكتــب والســيد المديــر العــام للطيــران المدنــي
بــوزارة الســياحة والنقــل الجــوي والصناعــة
التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي معــززا بذلــك
العالقــة المتينــة بيــن المنظمــة والســلطات المغربيــة
المختصــة.
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موحدة» من أهم التح ّديات
اعتبر «تحرير النقل الجوي بين ال ّدول العربية» وإنشاء «سوق عربية ّ

منار :المنظمة العربية للطيران المدني تتطلع لمزيد
من التعاون مع االتحاد العربي للنقل

القاهرة-أكــد الســيد عبــد النبــي منــار ،المديــر
العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ،أن
المنظمــة تتطلــع لمزيــد مــن التعــاون مــع االتحــاد
العربــى للنقــل الجــوى وكافــة المنظمــات العاملــة
فــى مجــال النقــل الجــوي فــي إطــار تحقيــق
األهــداف المشــتركة فــى مجــال الطيــران المدنــي.
وقــال الســيد منــار ،الــذي تحــدّ ث فــي الجمعيــة
العامــة الواحــدة والخمســين لالتحــاد العربــي،
التــي عقــدت يــوم الثالثــاء  6نوفمبــر /تشــرين
الثانــي ،فــي القاهــرة ،إن هــذا الحــدث ُيعــد
فرصــة عظيمــة لتبــادل األفــكار واآلراء للوصــول
إلــى مــا تهــدف إليــه المنظمــات والهيئــات العربيــة
المتخصصــة فــى مجــال الطيــران المدنــى تحــت
رعايــة جامعــة الــدول العربيــة ،لتحقيــق أهدافهــا
واالرتقــاء بمســتوى هــذه الصناعــة وتحقيــق نقــل
التطــورات
جــوى عربــى امــن ومنظــم يســاير
ّ
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العالميــة فــى هــذا المجــال ،بمــا يدفــع بعجلــة
التنميــة االقتصاديــة فــي الــدول العربيــة.
وأبــرز المديــر العــام ،أن الــدور الــذي يلعبــه

دور هام للنقل
الجوي في
تحقيق التنمية
االقتصادية
النقــل الجــوي يعتبــر مــن أهــم األدوار فــى التنميــة
االقتصاديــة فــى العالــم ،إذ يعمــل علــى تحقيــق
التنميــة المســتدامة بمــا يحافــظ علــى المــوارد
الطبيعيــة ويضمــن لألجيــال القادمــة حيــاة كريمــة،
«لهــذا فقــد أعطــى المجتمــع الدولــى أهميــة لهــذا

القطــاع الحيــوى وأنشــأ العديــد مــن المنظمــات
الدوليــة واالقليميــة ليضمــن حســن تنظيــم عمليــة
النقــل بمــا يحقــق الســامة واألمــن لهــا ،كمــا
قامــت شــركات الطيــران العالميــة واالقليميــة أيضـ ًا
بإنشــاء العديــد مــن االتحــادات لتنظيــم شــئونها
وضمــان تحقيــق المنافســة العادلــة بينهــا وبمــا
يحقــق ايضـ ًا أمــن وســامة الراكــب والحفــاظ علــى
حقوقــه.

رسالة االتحاد
العربي
للنقل الجوي

و أوضــح الســيد المديــر العــام ان رســالة االتحــاد
العربــى للنقــل الجــوى كمنظمــة عريقــة فــى مجــال
الطيــران المدنــي منــذ انشــائه ســنة  1965تحــت
مظلــة جامعــة الــدول العربيــة هــي خدمــة شــركات
الطيــران العربيــة وتمثيــل مصالحهــا المشــتركة
وتســهيل تعاونهــا بمــا يعــ ّزز قدراتهــا التشــغيلية
ضمــن إطــار مــن المنافســة العادلــة وذلــك مــن
خــال ،دعــم مســيرة األعضــاء للمحافظــة علــى
أعلــى معاييــر الســامة واألمــن و دعــم مســيرة
األعضــاء فــى اعتمادهــم لسياســات بيئيــة متطــورة
و المســاهمة االيجابيــة فــى تطويــر القــوى البشــرية
فــى مختلــف المجــاالت وكــذا التعامــل مــع األطــر
التنظيميــة لحمايــة وتعزيــز مصالــح األعضــاء و
إطــاق المشــاريع المشــتركة لألعضــاء وخدمتهــا
للوصــول الــى فعاليــات تشــغيلية ،باإلضافــة إلــى
إظهــار الصــورة اإليجابيــة لشــركات الطيــران
العربيــة فــى مختلــف المحافــل الدوليــة.
وأضــاف الســيد عبــد النبــي منــار ،ان هنــاك العديــد
مــن األهــداف التــى يســعى إليهــا االتحــاد العربــى
للنقــل الجــوى للنهــوض ودعــم صناعــة النقــل
الجــوى فــى منطقتنــا العربيــة إال أن هنــاك العديــد
مــن التحديــات التــى تواجههــا ،مؤكــد ًا أن هــذه
الصناعــة تتط ّلــب منــا جميعـ ًا بــذل مزيــد مــن الجهــد
والتعــاون ،حيــث أن ســوق النقــل الجــوى فــى
المنطقــة العربيــة هــو ســوق واعــد يســاعد علــى
تنميــة الحركــة الســياحية وانتقــال االشــخاص
وزيــادة التبــادل التجــاري.

تطوير البنية
التحتية لقطاع
الطيران

واعتبــر الســيد منــار ،ان أهــم التحديات التــى تواجه
صناعــة النقــل الجــوي فــى منطقتنــا العربيــة هــو

تحريــر النقــل الجــوي بَ ْيــن الــدول العربيــة وإحيــاء
اتفاقيــة دمشــق لتحريــر النقــل الجــوي بَ ْيــن الــدول
العربيــة وهــو مــا ســتعمل عليــه المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــى فــى الفتــرة المقبلــة كأحــد أهــم
الخطــط والبرامــج للمنظمــة ،وذلــك بالتعــاون مــع
االتحــاد العربــى للنقــل الجــوى وكافــة األطــراف
المعنيــة بصناعــة النقــل الجــوي وذلــك لتحقيــق
الموحــدة.
الهــدف األكبــر وإنشــاء الســوق العربيــة
ّ
هــذه الســوق التــي تمثــل مرحلــة متقدمــة للغايــة مــن
مراحــل التكامــل االقتصــادي بَ ْيــن الــدول ،حيــث
يتــم انتقــال الســلع وعناصــر اإلنتــاج و الــرأس
مــال واألشــخاص مــن ســوق ألخــرى بحريــة
تامــة وذلــك مــن خــال إزالــة العقبــات والعراقيــل
والقيــود الكميــة والســعرية والجمركيــة وغيرهــا،
كمــا تعنــى الســوق الموحــدة تحريــر النقــل الجــوي
بــكل مكوناتــه مــن كافــة القيــود التــي تتع ّلــق بالســعة
وعــدد الرحــات وحريــة تحديــد األســعار حســب
قــوى العــرض والطلــب مــع الخضــوع للقيــود
العامــة وكذلــك إتبــاع سياســات موحــدة فــي مجــال
الضرائــب والتنســيق فــي أســعار الوقــود وإنشــاء
آليــات للعمــل الجماعــي والتفــاوض باســم الــدول
العربيــة ككتلــة واحــدة.

المنافسة
المحتدمة
والشرسة تتطلّب
بذل جهد أكبر

وزاد المتحــدث إنــه فــي إطــار المنافســة المحتدمــة
والشرســة فــي مجــال النقــل الجــوي فــإن األمــر
يتط ّلــب بــذل المزيــد مــن الجهــد لتحقيــق أكبــر
قــدر ممكــن مــن التنافســية العالميــة مــن خــال
تقديــم أفضــل الخدمــات الجويــة وبأنســب
األســعار التنافسيــــة ،وذلــك مــن خــــال تقديـــم

ميــزة تنافسيــــة بتطبيـــــق أعلــى معاييــــــر األمـــــن
والسالمــــــة للحفــــــاظ علــى ســمعة شــركات
الطيــران العربيــة ،ودعــم وتطويــر السياســات
وإعــادة الهيكلــة وتنميــة القــدرات البشــرية ورفــع
كفاءتهــم والتنســيق والتعــاون بيــن الشــركات
العربيــة وتكويــن تحالفــات تشــغيلية وتســويقية
وكذلــك العمــل علــى حمايــة الشــركات العربيــة
مــن الممارســات الضــارة بالمنافســة ،وتبــادل
المعلومــات والخبــرات ونقــل المعــارف بيــن
الــدول وشــركات الطيــران العربيــة.

السوق
العربية
ّ

الموحدة
ّ

وأوضــح الســيد المديــر العــام ان مــن أكبــر
التحديــات للوصــول الــى الســوق العربيــة الموحــدة
ايضــ ًا تطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع الطيــران
المدنــي ومــن أهمهــا المطــارات ،فعمليــة تطويــر
المطــارات تواجــه نقصــا فــي ســعة الحركــة الجويــة
وقصــورا فــي إدارتهــا يجــب أن نعمــل علــى تالفــي
هــذا القصــور لتوفيــر مطــارات وأجهــزة مالحيــة
متطــورة ،تســاهم بشــكل فاعــل فــي إدارة الحركــة
الجويــة بكفــاءة وانتظــام لالســتفادة مــن الموقــع
الجغرافــي العربــي الــذي يمثــل ميــزة تنافســية كبيــرة
لــم يتــم االســتفادة منــه بشــكل كامــل حتــى اآلن.
توجــه الســيد المديــر العــام
وفــي ختــام كلمتــهّ ،
بالشــكر الــى الســيد رئيــس االتحــاد إلتاحتــه
فرصــة لمخاطبــة النُخبــة المتميــزة فــى مجــال النقــل
الجــوي التــي حضــرت اللقــاء.
ّ
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تدشين مطار مسقط الدولي من أهم اإلنجازات التي
عرفها مجال الطيران المدني
مســقط-قال الســيد عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ،ان مطــار
مســقط الدولــي الجديــد الــذي تــم تشــييده،
يعتبــر مــن أهــم اإلنجــازات التــي عرفهــا مجــال
الطيــران المدنــي ،مضيف ـ ًا أن ذلــك «فرصــة لتأكيــد
المجهــودات التــي تقــوم بهــا الســلطات العربيــة مــن
أجــل تطويــر قطــاع النقــل الجــوي ،الــذي لــه وقــع
خاصــة علــى مســتوى
كبيــر علــى اقتصــاد الــدولّ ،
الناتــج الداخلــي الخــام وتوفيــر فــرص الشــغل».
وأوضــح أن «حــدث افتتــاح المطــار الجديــد ُيتــوج
ـس
مجهــودات الــدول العربيــة ،التــي أصبحــت تنافـ ُ
الــدول القو ّيــة فــي مجــال الطيــران المدنــي» .جــاء
ذلــك علــى هامــش مشــاركته فــي حفــل تدشــين
هــذه المعلمــة ،الــذي تزامــن مــع احتفــاالت
الســلطنة بالعيــد الوطنــي الثامــن واألربعيــن
المجيــد ،ورعــاه بتكليـ ٍ
ـف ســا ٍم مــن لــدن حضــرة
صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد
المعظــم – حفظــه اهلل ورعــاه – صاحــب الســمو
الســيد فهــد بــن محمــود آل ســعيد نائــب رئيــس
الــوزراء لشــؤون مجلــس الــوزراء.

المطارات
تتصدر
العربية
ّ
ّ
قائمة المطارات
الدولية
ّ
أضــاف الســيد المديــر العــام ،فــي تصريــح لوســائل
صــارت تتصــدر
اإلعــام ،إن «مطــارات عربيــة
ْ
قائمــة المطــارات مــن حيــث البنيــة التحت ّيــة وجــودة
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الخدمــات ،كمــا أن هنــاك شــركات عربيــة فــي
الطيــران المدنــي هــي األولــى علــى المســتوى
الدولــي مــن َح ْيــث األمــن وســامة الطائــرات»،
واصفـ ًا لحظــة افتتــاح المطــار الدولــي مســقط بأنهــا
«مــن أكبــر اللحظــات فــي العالــم العربــي ،وفرصــة
لتبيــان مجهــودات الــدول العربيــة بــدون اســتثناء
فــي مجــال الطيــران المدنــي؛ كمــا أنــه يشــرف
ويشــجع الــدول العربيــة ،بالرغــم مــن اإلكراهــات
والصعوبــات التــي تعرفهــا».

نوعية
إضافة
ّ
لقطاع الطيران
المدني

مــن جانبــه ،شــدّ د أحمــد الفطيســي ،وزيــر النقــل
واالتصــاالت ،علــى أن مطــار مســقط الدولــي
ُيعــد إضافــة نوعيــة إلــى قطــاع الطيــران المدنــي
فــي الســلطنة ،ممــا ســيعزز منظومــة القطــاع علــى
مســتوى المنطقــة لمــا يتم ّتــع بــه مــن اإلمكانيــات،
والمســتوى العالــي مــن حيــث األنظمــة
والتجهيــزات ،وقدرتــه علــى اســتيعاب النمــو
المتزايــد ألعــداد المســافرين القادميــن والمغادريــن
للســلطنة.
أضــاف المســؤول العمانــي َّأن هــذا الصــرح
أصبــح ،بمــا و ّفــر لــه مــن إمكانيــات ،كيا ًنــا
اقتصاد ًيــا وســياح ًيا واســتثمار ًيا للســلطنة ،وأنــه
يصنــف ،حســب معاييــر الطيــران المدنــي الدوليــة،
بأنــه ضمــن المطــارات المثاليــة ،حيــث سيســتوعب

 20مليــون مســافر ســنو ًيا فــي مرحلتــه األولــى،
وســيرتفع العــدد إلــى  56مليــون مســافر فــي
المراحــل الالحقــة.
وأوضــح أنــه بعــد ســنوات مــن التخطيــط
والتنفيــذ المتواصــل تــم تشــغيل هــذا المرفــق
االقتصــادي والســياحي النوعــي ،الــذي «يجســد
نموذجــا منفــردًا مــن حيــث الحجــم والشــكل
ً
ومعلمــا
والتنظيــم والتجهيــز ،ليصبــح مفخــرة
ً
بــار ًزا يضــاف إلــى تلــك المشــاريع الشــامخة التــي
شــهدتها الســلطنة علــى مــدى  48عا ًمــا مــن مســيرة
النهضــة».

 20مليون مسافر
سنويا
يشــتمل مطــار مســقط الدولــي ،الــذي أشــرفت
علــى تنفيــذه وزارة النقــل واالتصــاالت ،علــى
مبنــى للمســافرين تبلــغ طاقتــه االســتيعابية 20
مليــون مســافر ســنو ًيا ومــدرج بطــول  4كيلومتــرات
وبــرج للمراقبــة الجويــة بارتفــاع  103أمتــار ومبنــى
للشــحن الجــوي وآخــر للتمويــن باإلضافــة إلــى
ٍ
ومبــان ملحقــة أخــرى
مبنــى لصيانــة الطائــرات
بالمطــار.
تــم تصميــم مطــار مســقط الدولــي حســب
مواصفــات عالم ّيــة ووفــق أعلــى مســتويات
الخدمــة التــي تتوفــر فــي المطــارات المثاليــة
وبحســب التصنيــف المعتمــد مــن قبــل االتحــاد
الدولــي للنقــل الجــوي (إياتــا).

ســاهم المطــار منــذ بــدء التشــغيل التجــاري فــي
مــارس/آذار الماضــي فــي رفــع عــدد الرحــات
الدوليــة بالمطــار وفــي نمــو عــدد المســافرين
بشــكل تصاعــدي .إذ بلــغ عــدد المســافرين عبــر
المطــار الجديــد  11مليونـ ًا و 419ألفـ ًا و 791مســافر ًا
حتــى نهايــة ســبتمبر الماضــي بمــن فيهــم القادمــون
والمغــادرون والمحولــون «الترانزيــت» .وبلــغ
عــدد الرحــات الدوليــة  80ألفــ ًا و 246رحلــة
حتــى نهايــة ســبتمبر الماضــي بارتفــاع نســبته 6.9
بالمائــة مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام .2017
تبلــغ المســاحة اإلجماليــة لمبنــى المســافرين
نحــو  580ألــف متــر مربــع ،ويتكــون مــن ثالثــة
أجنحــة (ثالثــة مســتويات لــكل جنــاح) ،إضافــة
إلــى المنطقــة الوســطى (خمســة مســتويات) التــي
تربــط األجنحــة الثالثــة .وتوجــد ثالثــة مداخــل
رئيســية تــؤدي إلــى تلــك المســتويات ،باإلضافــة
إلــى صــاالت للقادميــن والمغادريــن مــن كبــار
الشــخصيات.
يتضمــن المبنــى  118منضــدة لتخليــص إجــراءات
ّ
الســفر مــن قبــل شــركات الطيــران ،و 82منضــدة
لتخليــص إجــراءات الســفر مــن قبــل شــركة عمــان.
وتتــوزع أماكــن البيــع بالتجزئــة علــى الجانبيــن
الجــوي والبــري مــن المبنــى علــى مســاحة  12ألــف
متــر مربــع.
كمــا يتضمــن بوابتيــن مخصصتيــن للطائــرات كبيــرة
الحجــم كطائــرات «إيربــاص  »380و»بوينــغ »747

متصلتيــن بجســور لصعــود الطائــرة ،وعشــرة
خطــوط ألحزمــة اســتالم األمتعــة ،منهــا ثمانيــة
للرحــات الدوليــة ،واثنــان للرحــات الداخليــة
بطاقــة اســتيعابية قدرهــا  5200حقيبــة في الســاعة،
بطــول  2،11كيلومتــرا.
يتو ّفــر المبنــى علــى صــاالت خاصــة بالدرجتيــن
األولــى ورجــال األعمــال ،ومكاتــب لخطــوط
الطيــران وتأجيــر المركبــات ،ومكاتــب للمعلومات
الســياحية والخدمــات المتنوعــة .كمــا يشــتمل
علــى فنــدق فــي الجانــب الجــوي يتكــون مــن 90
غرفــة مــزودة بالخدمــات الضروريــة للنــزالء .وقــد
روعــي فــي تصميــم المبنــى التوســعات المســتقبلية

 40جسر ًا جوي ًا
لنقل المسافرين من
وإلى الطائرات

اســتيعابية تبلــغ  59موقفــا.
وتــم توريــد وتركيــب أنظمــة المراقبــة الجويــة
واالتصــاالت للمطــار وربطهــا بمطــار صاللــة
والمطــارات اإلقليميــة بالســلطنة وذلــك فــي أبــراج
المراقبــة ومركــز مســقط للمراقبــة الجويــة ومركــز
الطــوارئ والتدريــب ،باإلضافــة إلــى تركيــب
المعــدات الداعمــة لألنظمــة وعمليــة ربــط المرافــق
الخارجيــة داخــل المطــار وخارجــه مثــل الــرادارات
والراديوهــات الصوتيــة وغيرهــا.
ويتوفــر مطــار مســقط الدولــي علــى 4722
موقفــا للســيارات ،منهــا  2054موقفــا مظلــا
موصــ ًا بممــرات مظللــة لربــط المواقــف بمبنــى
المســافرين ،إضافــة إلــى قاعــات انتظــار الحافــات

ً
احتفاال بتدشين
مطار مسقط

بتخصيــص منطقــة تتســع لبنــاء  90غرفــة إضافيــة.
ُ
يضــم المبنــى  40جســرا جويــ ًا لنقــل المســافرين
مــن وإلــى الطائــرات عــن طريــق  29صالــة انتظــار،
و 16صالــة انتظــار إضافيــة لنقــل المســافرين مــن
وإلــى الطائــرات عــن طريــق الحافــات عنــد
الضــرورة ،إلــى جانــب مواقــف للطائــرات بطاقــة

ومبانــي الخدمــات والتســهيالت.
نــت ســماء عاصمــة ســلطنة عُ ّمــان
تز َّي ْ
مســقط ،مســاء نفــس اليــوم ،بالنجــوم
والشــهب االصطناعيــة احتفــا ًال باالفتتــاح
ال َّرســمي لمطــار مســقط الدولــي الجديــد.
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لتحسين التنسيق وتوحيد الجهود في مجال الطيران العربي بالمنطقة العربية

تونس تحتضن دورة تكوينية حول
«تنفيذ نظام الدولة للسالمة»

تونس-فــي إطــار تحســين التنســيق بيــن أنشــطة
الطيــران المدنــي فــي المنطقــة وتوحيــد الجهــود
مــن أجــل تعزيــز الســامة والطاقــة االســتيعابية
وكفــاءة المالحــة واألمــن وحمايــة بيئــة الطيــران
والرفــع مــن مســتوى التنســيق والتعــاون المســتمر
مــع هيئــات الطيــران المدنــي ومــزودي خدمــات
المالحــة الجويــة ،نظمــت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي دورة تكوينيــة حــول «تنفيــذ
نظــام الدولــة للســامة (»)SSP Implementation
بالتعــاون مــع األكاديميــة الســنغافورية للطيــران
المدنــي وباســتضافة كريمــة مــن اإلدارة العامــة
للطيــران المدنــي التونســية وديــوان الطيــران المدنــي
والمطــارات .وذلــك مــن  12إلــى  16نوفمبــر/
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تشــرين الثانــي بتونــس.
تهــدف هــذه الــدورة إلــى الرفــع مــن مســتوى
العامليــن فــي قطــاع الطيــران المدنــي بالنســبة
لــدول أعضــاء المنظمــة .كمــا تهــدف إلــى تزويــد
المشــاركين بمختلــف مقتضيــات وتوصيــات
«اإليــكاو» حــول معاييــر إدارة الســامة وبرنامــج
الدولــة للســامة وفــق المرفــق  19والوثيقــة 9859
لإليــكاو.
قــال المهنــدس محمــد رجــب ،خبيــر الســامة
والمالحــة ،انــه مــن الناحيــة العمليــة ،يعــد
برنامــج الدولــة للســامة مجموعــة متكاملــة مــن
اللوائــح واألنشــطة التــي تهــدف إلــى مســاعدة
ســلطات الطيــران فــي دورهــا المفــوض الــذي

تلعبــه فــي تحســين ســامة الطيــران فــي الدولــة
و ً
ﻓﻘﺎ للقواعــد والتوصيــات واﻟﻤﻮاد اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ .مبــرزا ان برنامــج الدولــة للســامة يشــمل
العديــد مــن أنشــطة الســامة والتدابيــر الراميــة إلــى
تحقيــق أهــداف برنامــج الســامة عــن طريــق تأميــن
إجــراءات آمنــة وقياســات األداء للعمليــات التــي
يقــوم بهــا مشــغلي الطائــرات ومقدمــي خدمــات
المالحــة الجويــة والمطــارات ومؤسســات الصيانــة
واكاديميــات ومعاهــد التدريــب والتصنيــع.
شــارك فــي هــذا االجتمــاع  55مشــارك مــن
5دول أعضــاء المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
ومنظمتيــن دوليتيــن وشــركات الطيــران.

انعقاد االجتماع الثاني لفريق خبراء أمن الطيران بالرباط

الربــاط -عقــــد فريــق خبراء أمــن الطيــران المدني،
اجتماعــه الثانــي بمقر المنظمــــة العربيــــة للطيــــران
المدنــــي فــــي الربـــاط ،خــال الفتــرة مــن  29إلــى
 30أكتوبــر المنصــرم ،و تــــداول الخبــراء علــــى
مــــدى اليوميــن ،مواضيـــع ذات أهميــة حــول أمــن
الطيــران المدنــي.
وافتتــح االجتمــاع الــذي حضــره  10خبــراء أمــن

الطيــران ،المهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ،الــذي رحــب
بالمحاضريــن ،متمنيــ ًا أن يســفر االجتمــاع عــن
نتائــج تخــدم أمــن الطيــران فــي العالــم العربــي.
ناقــش فريــق الخبــراء ،مقترحــات حــول تعديــل
نظامــه الداخلــي لرفعهــا للدراســة مــن طــرف لجنــة
أمــن الطيــران لــدى المنظمــة العربيــة للطيــران

لجنة أمن الطيران المدني تعقد
إجتماعها الثامن و العشرين
بالرباط
الربــاط -عقــــدت لجنــة أمــن الطيــران المدنــي ،اجتماعهــا الثامــن و العشــرين بمقــر
المنظمــــة العربيــــة للطيــــران المدنــــي فــــي الربـــاط ،خــال الفتــرة مــن  31أكتوبــر الــى 02
نوفمبــر  ،2018و تــــداول ممثلــوا الــدول األعضــاء فــي اللجنــة ،علــــى مــــدى ثالثــة أيــام،
مواضيـــع ذات أهم ّيــة لتعزيــز أمــن الطيــران المدنــي بالــدول العربيــة.
وافتتــح هــذا االجتمــاع المهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي ،الــذي أكــد علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات بيــن الــدول.
واعتمــدت لجنــة األمــن توصيــات حــول مواضيــع تخــص أمــن الطيــران ،ال ســيما دراســة
إمكانيــة توحيــد معاييــر إختيــار ومناهــج تدريــب العامليــن علــى أجهــزة الكشــف األمنــي.
وكذلــك دعــوة المنظمــة إلــى تبنــي إتفــاق أو «بروتوكــول» يتع ّلــق بأمــن الطيــران يتضمــن
تبــادل المعلومــات والتعــاون والدعــم بيــن الــدول األعضــاء بالمنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي.

المدنــي ،كمــا اســتعرض المســودة األولــى آلليــات
تنفيــذ اإلجــراءات الــواردة فــي خارطــة الطريــق
للخطــة العالميــة ألمــن الطيــران.
عقــب االجتمــاع ،ســلم الســيد المديــر العــام،
شــواهد «إعتمــاد الخبــراء فــي أمــن الطيــران
المدنــي» علــى المشــاركين.

ورشة عمل حول
خطة «كورسيا» Act
»Corsia
الدارالبيضاء-نظمــت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
بتعــاون مــع المنظمــة العالميــة للطيــران المدنــي الدولــي،
ورشــة عمــل حــول خطــة «كورســيا»  »Act Corsiaمــن 6
إلــى  8ديســمبر/كانون األول المنصــرم.
شــارك فــي الورشــة نقــط اتصــال لبعــض الــدول العربيــة
الخاصــة بخطــة «كورســيا» لديهــا .كالمملكــة العربيــة
الســعود ّية و المملكــة المغربيــة وجمهوريــة العــراق
وجمهوريــة الســودان.
اســتهدفت الورشــة التــي أطرهــا خبــراء معنييــن بالبيئــة مــن
دول فرنســا و إســبانيا وكنــدا ،منــح المشــاركين اليــات تطبيــق
هــذه الخطــة.
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ُمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة النقل الج ّوي

السيد المدير العام يدعو إلى ضرورة تعزيز ال ّتعاون َب ْين
» «LACACو »«ACAC
و جــدد الســيد المديــر العــام تأكيــده علــى األهميــة التــي يكتســيها
قطــاع النقــل الجـ ّـوي ،إذ يعمــل علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة
بمــا يحافــظ علــى المــوارد الطبيعيــة ويضمــن لألجيــال القادمــة حيــاة
كريمــة« ،لهــذا فقــد أعطــى المجتمــع الدولــى أهميــة لهــذا القطـــاع
الحيــوى وأنشــأ العديــد مــن المنظمــات الدوليــة و اإلقليميــة ليضمــن
حســن تنظيــم عمليــة النقــل بمــا يحقــق الســامة و األمــن لَ َهــا».
فــي الســياق ذاتــه ،ن ـ ّ َوه الســيد المديــر العــام بالــدور المتم ّيــز الــذي
تقــوم بــه لجنــة أميــركا الالتينيــة لدعــم التعــاون والتنســيق بيــن
الــدول االعضــاء .مشــيد ًا بالتعــاون القائــم بَ ْيــن اللجنــة والمنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي الشــئ الــذي يتطلــب العمــل علــى تعزيزه.
و تمحــورت أشــغال الــدورة حــول تقييــم الوضــع الحالــي للنقــل
الجـ ّـوي فــي منطقــة أميــركا الالتينيــة بالمقارنــة مــع باقــي المناطــق
األخــرى مــن العالــم ،و التوقعــات المســتقبلية لنمــوه ،وكــذا
اعتمــاد برنامــج عمــل اللجنــة للســنوات المقبلــة وانتخــاب رئيــس
وأميــن عــام الجمعيــة.
حضــر الــدورة إلــى جانــب االثنــى وعشــرين دولــة عضــو ًا،
ممثليــن عــن المنظمــات اإلقليميــة الممثّلــة ودول أســيوية ومنظمــة
«االيــكاو».
مــن جهــة أخــرى ،دعــا الســيد المديــر العــام كافــة الــدول األعضــاء
فــي «الكاك» لدعــم ترشــيح الكابتــن عائشــة الهاملــي مــن دولــة
اإلمــارات لمنصــب رئيــس مجلــس «إيــكاو» فــي الــدورة المقبلــة،
لمــا لديهــا مــن كفــاءة وخبــرة إلدارة المجلــس بمــا يضمــن تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية لـ»إيــكاو».

هافانــا -دعــا الســيد عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة العرب ّيــة للطيــران المدنــي ،إلــى
ضــرورة تعزيــز التعــاون بَ ْيــن المنظمــة ولجنــة أميــركا الالتين ّيــة للطيــران المدنــي ،مســاهمة
فــي التنميــة المســتدامة لصناعــة النقــل الجـ ّـوي .جــاء ذلــك فــي كلمــة ألقاهــا بمناســبة
انعقــاد الــدورة الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العا ّمــة للجنــة أميــركا الالتينيــة للطيــران المدنــي
«ال كاك» ،التــي احتضنتهــا العاصمــة الكوب ّيــة هافانــا مــن  19الــى  21نوفمبر/تشــرين
الثانــي الجــاري.
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و جــدد الســيد المديــر العــام االلتــزام بالدعــم المتبــادل لالئحتــي
المرشــحين لعضويــة مجلــس «إيــكاو» المعتمــدة مــن طــرف
المنظمــة العربيــة ولجنــة أميــركا الالتينيــة للطيــران المدنــي ،مذكــر ًا
أن ترشــيح دولــة اإلمــارات تــم بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة
لـــ»االكاو».
وفــي الختــام ،تقــدم الســيد المديــر العــام بالشــكر لســلطات كوبــا
واألمانــة العامــة لـــ»الكاك» علــى حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة
والتنظيــم الجيــد لهــذه الجمعيــة العامــة ،متمنيـ ًا ألعضائهــا التوفيــق
فــي أشــغالهم.

دورة تدريبية حول
«إعداد وتقييم المعاهدات واالتفاقيات الدول ّية» بالرباط

الرباط-اختتــم الســيد عبــد النبــي منــار ،مديــر
عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
أعمــال الــدورة التدريبيــة التــي عقــدت فــي
فنــدق فــرح بالربــاط ،حــول «إعــداد وتقييــم
المعاهــدات واالتفاقيــات الدول ّيــة» خــال
الفتــرة مــن  11إلــى  15نوفمبــر /تشــرين الثانــي
الجــاري.
وأثنــى الســيد المديــر العــام علــى التنظيــم
واإلعــداد الجيــد للــدورة ومحتــوى المــادة
العلميــة التــي قدّ مهــا الســيد عدنــان الدقــور،

خبيــر أول اتفاقيــات وعالقــات دوليــة ،بمــا
فيهــا مــن معلومــات ق ّيمــة ومفيــدة تنمــي
خبــرات المتدربيــن.
اســتفاد مــن الــدورة عشــرة مشــاركين مــن
الجمهوريــة التونســ ّية والمملكــة العرب ّيــة
الســعود ّية ،ودولــة فلســطين وجمهوريــة مصــر
العرب ّيــة والمملكــة المغربيــة.
وعبــر جميــع المشــاركين عــن أهميــة مضاميــن
هــذه الــدورة التــي أشــرف عليهــا الســيد خالــد

محمــد عَ ْنتَــر ،خبيــر النقــل الجـ ّـوي للمنظمــة.
و تقدمــوا بدورهــم بالشــكر لــإدارة العا ّمــة
للمنظمــة علــى الفوائــد التــي ســتعود عليهــم
وكذلــك علــى حســن التنظيــم للــدورة.
جديــر بالذكــر ،أن الــدورة اســتهدفت مــدراء
ومســؤولي إدارات النقــل الجـ ّـوي ،اقتصاديات
النقــل الجــوي ،العالقــات الدوليــة ،الشــؤون
القانونيــة واألخصائيــون المعنيــون بإعــداد
وتقييــم المعاهــدات واالتفاقيــات.

27

أنشطـة المنظمة

العدد 33

ديسمبر /كانون األول 2018

السيد المدير العام يفتتح أشغال االجتماع األربعين للجنة النقل الج ّوي

أوصت بإنشاء قاعدة بيانات بالمنظمة تشمل جميع
قطاعات الطيران المدني بالدول العربية
الربــاط -افتتــح المهنــدس عبــد النبــي منــار،
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
يــوم  17-16نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أشــغال
الجــوي،
اإلجتمــاع األربعيــن للجنــة النقــل
ّ
التــي احتضنهــا مقــر المنظمــة بالربــاط.
رحــب الســيد المديــر العــام خــال كلمتــه
بالمناســبة بالمشــاركين فــي االجتمــاع متمنيــا
لهــم التوفيــق وطيــب اإلقامــة ،وقــدم تعازيــه
فــي وفــاة المرحــوم الســيد حســن الميرغنــي،
الجــوي الســابق بالمنظمــة،
خبيــر النقــل
ّ
وتليــت الفاتحــة علــى روحــه الطاهــرة.
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فــي الســياق ذاتــه ،رحــب الســيد المديــر العــام
بالســيد خالــد محمــد عنتــر ،خبيــر النقــل
الجـ ّـوي الجديــد بالمنظمــة ،متمنيـ ًا لــه التوفيــق
والســداد فــي مهامــه.
وخــال االجتمــاع تمــت تزكيــة الســيد مــازن
بــن أحمــد بازهيــر مــن المملكــة العربيــة
الســعود ّية رئيســ ًا للجنــة و الســيد عبــد اهلل
الراجحــي مــن دولــة الكويــت نائبــ ًا لــه.
المســودة الرابعــة
وأوصــى المشــاركون بإعــداد ُ
للقواعــد االسترشــادية لحمايــة المســافر

الجــوي فــي صيغتهــا النهائيــة بعــد موا َفقــة
ّ
اللجنــة علــى التعديــات التــي وردت مــن
المملكــة العربيــة الســعود ّية واالتحــاد العربــي
الجــوي ،كمــا تمــت إحاطــة الســادة
للنقــل
ّ
أعضــاء اللجنــة بأهميــة التنميــة المســتدامة
 2030ودور المنظمــة فــي المســاهمة ِفي َهــا،
كمــا اوصــت اللجنــة بإنشــاء قاعــدة بيانــات
بالمنظمــة تشــمل جميــع البيانــات المتع ّلقــة
بــكل قطاعــات الطيــران المدنــي بالــدول
العربيــة.

دورة تدريبية
حول
« نظام
المعلومات
المسبقة
عن الركاب
وسجل
أسماء
الركاب»
بالرباط

الربــاط -احتضــن مقــر المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي  ،فعاليــات دورة تدريبيــة حــول نظــام
المعلومــات المســبقة عــن الــركاب وســجل أســماء
الــركاب ،التــي نظمتهــا المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي علــى مــدى أربعــة .
أيام بمقرها في الرباط.
اســتعرضت الــدورة التــي أطرهــا الســيد نــور
الديــن صبحــي ،رئيــس قطــاع األمــن بالخطــوط
الملكيــة المغربيــة ،و اســتفاد منهــا  18مشــاركا
مــن  6دول أعضــاء هــي المملكــة المغربيــة و
الجمهوريــة التونســية و ســلطنة عمــان و دولــة
قطــر ودولــة ليبيــا و جمهوريــة مصــر العربيــة،

لمحــة عامــة عــن المتطلبــات التنظيميــة المتعلقــة
بالمعلومــات المســبقة عــن الــركاب وبيانــات
ســجالت أســماء الــركاب ،كمــا ســاعدت هــذه
الــدورة علــى فهــم الخطــوات التــي ينطــوي عليهــا
إنشــاء نظــام للمعلومــات المســبقة عــن الــركاب
يســتجيب للمعاييــر الدوليــة.
فــي الختــام ،قدمــت المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي شــواهد للمشــاركين ،الذيــن أثنــوا علــى
إدارة المنظمــة لتنظيمهــا المحكــم لهــذه الــدورة
التــي شــكلت مناســبة مهمــة الثــراء معارفهــم فــي
مجــال الطيــران.
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الرباط-احتضــن مقــر المنظمــة العربية
للطيــران المدنــي بالرباط،مــن -26
 30نوفمبر/تشــرين الثانــي ،فعاليــات
دورة تدريبيــة حــول «التهديــدات
الناشــئة وتحديــات أمــن الطيــران»
التــي افتتــح أشــغالها ،الســيد عبــد
النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي واســتمرت
علــى مــدى خمســة أيــام .
واســتعرضت الــدورة التــي شــارك
فيهــا  22ممثــا ل  7دول أعضــاء
فــي المنظمــة العربيــة للطيــران
المدني،التهديــدات والمخاطــر
الناشــئة و العواقــب و المخاطــر
ومواطــن الخلــل وكــذا تحليــل
المخاطــر وتقييــم التهديــدات

و ا لمخا طــر .
و تــم عــرض ســيناريوهات عــن
التهديــد باســتخدام منظومــة الخطــر
علــى شــكل حلقــة عمــل مــن المملكة
المغربيــة حــول مواضيــع التهديــد
وتقييــم التهديــد و مواطــن الضعــف.
مــن جانــب آخــر قــام ممثــا جمهوريــة
تونــس بعــرض تقييــم عــن كيفيــة
اســتخدام منظومــة الخطــر ووضــع
ســجل تقييــم المخاطــر وتجميــع
المعلومــات وتحليلهــا وجــدول
االحتمــال لمنظومــة الخطــر.
جديــر بالذكــر أن النــدوة أطرهــا
المحاضــر حســين يحيــى عابــد،

مــدرب دولــي فــي أمــن الطيــران
ا لمد نــي .

تهدف إلى التصدي للتحديات البيئية المح ّددة داخل المطارات

دورة تدريبية حول
«الطيران والبيئة :إدارة المطارات الخضراء»
بالدار البيضاء
الــدار البيضــاء -احتضنــت مدينــة الــدار البيضــاء
المغربيــة ،فعاليــات دورة تدريبيــة حــول «الطيــران
و البيئــة :إدارة المطــارات الخضــراء» ،التــي
نظمتهــا المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي مــن
 6-3ديســمبر  /كانــون األول.
عرفــت الــدورة مشــاركة  10ممثليــن لـــ 4دول
أعضــاء فــي المنظمــة هــي المملكــة العربيــة

الســعود ّية و المملكــة المغربيــة والســودان
وجمهوريــة مصــر العربيــة.
تدخــل هــذه الــدورة التــي أطرهــا فيليــب رشــا،
الكاتــب العــام الســابق للمنظمــة الدول ّيــة للطيــران
المدنــي( ،االيــكاو) ،فــي إطــار مذكــرة التفاهــم
الموقعــة بَ ْيــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
والخطــوط الكويتيــة .وتهــدف إلــى تحديــد

العوامــل الرئيســ ّية نحــو مفهــوم المطــارات
الخضــراء و التصــدي للتحديــات البيئيــة المحــددة
داخــل المطــارات.
اســتهدفت الــدورة أطــر وموظفــي ســلطات
الطيــران المدنــي و هيــات المطــارات و شــركات
الجــوي و كل مقدمــي خدمــات المالحــة
النقــل
ّ
الجويــة والمطــارات.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك فى اجتماع
وزراء السياحة العرب
وعقــب مناقشــة ورقــة العمــل المقدمــة مــن
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي تحــت عنــوان
«دور المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي فــى دعــم
الســياحة العربيــة» ،تقــرر إجــراء تنســيق بيــن
كل مــن المنظمــة والمنظمــة العربيــة للســياحة
واالتحــاد العربــى للنقــل الجــوى إلجــراء دراســة
وخطــة عــن كيفيــة االســتفادة مــن فتــح خطــوط
طيــران جديــدة الــى مناطــق الجــذب الســياحي فــى
المنطقــة العربيــة علــى أن تشــمل هــذه الدراســات
آليــات التنفيــذ والبرنامــج الزمنــى لتنفيــذ الخطــة
الموضوعــة علــى أن يتــم عــرض الخطــة علــى
اللجنــة الفنيــة للســياحة.

القاهــرة -شــاركت المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي فــى اجتماعــات وزراء الســياحة العــرب
ومكتبــه التنفيــذي التــي عقــدت بمقــر األكاديميــة

البحريــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري
باالســكندرية ،يومــى  9و  10ديســمبر/كانون
األول.

مثــل المنظمــة فــي هــذه االجتماعــات الســيد محمــد
خالــد عنتــر ،خبيــر النقــل الجــوي بالمنظمــة العربيــة
للطيــران المدني.

األمين العام المساعد
يفتتح ورشة عمل حول
التمويل الذاتي
باالسكندرية
االســكندرية-افتتح الســيد الســفير الدكتــور
كمــال حســن علــي ،األميــن العــام المســاعد
لجامعــة الــدول العربيــة ،بمقــر األكاديميــة
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري
باالســكندرية،يوم  1ديســمبر  /كانــون األول،
ورشــة العمــل الخاصــة بالتمويــل الذاتــي
للمنظمــات العربيــة المتخصصــة والمعنيــة
بالحســاب الموحــد.
أكــد الســفير علــى أهميــة أن تتحــول هــذه
المنظمــات إلــى التمويــل الذاتــي الــذى يســاعد
علــى دفعهــا لمزيــد مــن التقــدم نحــو تحقيــق
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السفير كمال حسن علي

أهــداف هــذه المنظمــات ،كمــا أكــد الســيد
الوزيــر مفــوض محمــد خيــر ،مديــر إدارة
المنظمــات بجامعــة الــدول العربيــة مــا ذكــره
األميــن العــام المســاعد فيمــا اســتعرض ســعادة
الدكتــور اســماعيل عبدالغفــار رئيــس األكاديميــة
تجربــة األكاديميــة الناجحــة فــى التحــول إلــى
التمويــل الذاتــي.
و اســتعرض المهنــدس عبدالرحيــم ســليمان
رئيــس اتحــاد اذاعــات الــدول العربيــة تجربــة
االتحــاد فــى التمويــل الذاتــي كمــا قــدم الدكتــور
نصــر عبيــد مديــر الشــئون الماليــة واإلداريــة مــا

قــام بــه المركــز العربــى لدراســة المناطــق الجافــة
واألراضــي القاحلــة (اكســاد) مــن مجهــودات
فــى مجــال التمويــل الذاتــي.
واختتــم الدكتــور عــزام ارميلــى مستشــار
المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة بعــرض
تجربــة المنظمــة فــى التمويــل الذاتــي ،موضحــا
المعوقــات التــى تواجــه المنظمــات فــى عمليــة
التحــول إلــى التمويــل الذاتــي .فيمــا أكــد باقــي
الحضــور علــى أهميــة تظافــر الجهــود العربيــة
لتتحــول المنظمــات إلــى التمويــل الذاتــي عــوض
مســاهمات الــدول.

الموافقة على تطوير وتفعيل اللجنة
وتعديل الئحتها الداخلية

السيد أمين عام
جامعة الدول
العربية يختتم
الدورة االستثنائية
للجنة التنسيق
العليا للعمل
العربى المشترك
باالسكندرية
االســكندرية-ترأس معالــي الســيد أحمــد أبــو
الغيــط ،أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة،
الجلســة الختاميــة للــدورة االســتثنائية للجنــة
التنســيق العليــا للعمــل العربــي المشــترك والتــي
عقــدت بمقــر األكاديميــة العربيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري فــي مدينــة
االســكندرية،يومي  2إلــى  3ديســمبر /كانــون
األول ،وهــي الــدورة التــي شــهدت مناقشــات
هامــة بيــن رؤســاء ومديــري المنظمــات العربيــة
المتخصصــة ومؤسســات العمــل العربــي
المشــترك أعضــاء لجنــة التنســيق العليــا للعمــل
العربــي المشــترك حــول تطويــر وتفعيــل آليــات
عمــل اللجنــة والئحتهــا الداخليــة ،إضافــة إلــى
دور المنظمــات العربيــة ومؤسســات العمــل
العربــي المشــترك فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة

فــي المنطقــة العربيــة.
ووافــق المشــاركون فــي أشــغال الــدورة التــي
اســتمرت علــى مــدى يوميــن ،علــى تطويــر
وتفعيــل لجنــة التنســيق العليــا وتعديــل الئحتهــا
الداخليــة.
و خــال اليوميــن تــم اســتعراض دور المنظمــات
العربيــة المتخصصــة فــى تحقيــق التنميــة
المســتدامة  ،2030إذ شــارك فــى أعمــال اللجنــة
الســيد خالــد محمــد عنتــر خبيــر النقــل الجــوى
بالمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي نيابــة عــن
المهنــدس عبــد النبــى منــار ،مديــر عــام المنظمــة.
ناقــش االجتمــاع بنديــن همــا ،تطويــر وتفعيــل
عمــل لجنــة التنســيق العليــا والئحتهــا الداخليــة،

وانصبــت المناقشــات حــول الالئحــة الداخليــة
للجنــة وتمــت الموافقــة علــى الالئحــة المعدلــة
قبــل عرضهــا علــى معالــى األميــن العــام لجامعــة
الــدول العربيــة تمهيــدا لرفعهــا للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي إلقرارهــا ،كمــا تمــت
مناقشــة تقريــر بشــأن متابعــة تنفيــذ تقريــر وقــرارات
االجتمــاع  47للجنــة التنســيق العليــا للعمــل
العربــى المشــترك المنعقــد فــي جــدة مــن 1إلــى
 3يوليــو /تمــوز  2018بشــأن دور المنظمــات
العربيــة فــى تحقيــق التنميــة المســتدامة 2030
فــى المنطقــة العربيــة حيــث تــم اســتعراض
مســاهمات المنظمــات العربيــة المتخصصــة ومــا
قامــت بــه هــذه المنظمــات مــن إنجــازات ومــن
بينهــا المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي فــى ســبيل
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــى الوطــن العربــى.

33

أنشطـة المنظمة

العدد 33

ديسمبر /كانون األول 2018

في اجتماع الجمعية العامة الثالثون للجنة األفريقية
للطيران المدني

السيد المدير العام يشيد بالعالقات
المتميزة التي تربط المنظمة
بـــــ «أفكاك»

ليفينستون-شــكلت الجمعيــة الثالثــون للجنــة
األفريقيةللطيــران المدنــي التــي احتضنتهــا مدينــة
ليفينســتون بزامبيــا يومــي 4و 5ديســمبر /كانــون
األول  ،2018مناســبة نــوه فيهــا الســيد عبــد
النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي بالعالقــات المتميــزة بَ ْيــن اللجنــة األفريقيــة
والمنظمــة ،ذلــك انهمــا تقتســمان عضويــة دول
عربيــة إفريقيــة ،وان هــذا القاســم المشــترك
يحتــم عليهمــا تنســيق األنشــطة الداعمــة للــدول
األعضــاء.
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مــن جهــة أخــرى ،دعــا الســيد المديــر العــام كافــة
الــدول األعضــاء فــي «أفــكاك» لدعــم ترشــيح
الكابتــن عائشــة الهاملــي مــن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة لمنصــب رئيــس مجلــس «إيــكاو»
فــي الــدورة المقبلــة ،لمــا لديهــا مــن كفــاءة وخبــرة
إلدارة المجلــس بمــا يضمــن تحقيــق األهــداف
االســتراتيجية لـ»إيــكاو» ،مذكــر ًا أن ترشــيح دولــة
اإلمــارات تــم بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة
لـــمنظمتنا.كما جــدد االلتــزام بالدعــم المتبــادل
لالئحتــي المرشــحين لعضويــة مجلــس «إيــكاو»

المعتمــدة مــن طــرف المنظمــة العربيــة واللجنــة
اإلفريقيــة للطيــران المدنــي.
حضــر هــذه الــدورة  195مشــاركا يمثلــون 31
دولــة عضــو و  8دول مدعــوة و  18منظمــة إقليميــة
ودوليــة و  5شــركات دوليــة.
وتمحــورت أشــغال الــدورة حــول تقييــم منجــزات
األفــكاك  ،والتوقعــات المســتقبلية لنموصناعــة
النقــل الجــوي خاصــة بعداعتمــاد اتفاقيــة
تحريراألجــواء فــي القــارة اإلفريقيــة ،وذلــك
تمهيــدا العتمــاد برنامــج عمــل اللجنــة للســنوات
المقبلــة ،كمــا تــم انتخــاب الســادة رئيــس الجمعيــة
وأميــن عــام اللجنةومكتبهــا التنفيــذي.
وبخصــوص الترشــيحات لعضويــة مجلــس
اإليــكاو ،اعتمــدت الئحــة الــدول المرشــحة
كالتالــي :
ألمجموعــة الثانيــة بمجلــس اإليــكاو :جمهوريــة
مصــر ،نيجيريــا و جنــوب إفريقيــا.
ألمجموعــة الثالثــة بمجلــس اإليكاو:تونــس،
الســودان ،ســاحل العــاج ،الغابــون وزامبيــا.
تجــدر االشــارة إلــى أن ترشــيح جمهوريــة الســودان
بقــدر مــا يدعــم المجموعــة اإلفريقيــة ،يعــد ســابقة
بالنســبة للمجموعــة العربيــة إذ يمنــح هــذه األخيــرة
مقعــدا إضافيــا فــي مجلــس االيــكاو.

المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في
المؤتمر رفيع المستوى الثاني ألمن الطيران بكندا
ونظــرا ألهميــة المواضيــع والنقــط
المدرجــة فــي جــدول أعمــال المؤتمــر
(ســياق التهديــدات والمخاطــر التــي
يتعــرض لهــا أمــن الطيــران ،المناهــج
المســتقبلية إلدارة مخاطــر أمــن
الطيــران ،الخطــة العالميــة ألمــن
الطيــران ،ضمــان اســتدامة تدابيــر
األمــن) ،عقــدت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي يــوم  29نوفمبــر/
تشــرين الثانــي اجتماعيــن تنســيقيين
بحضــور أغلبيــة الــدول األعضــاء
بالمنظمــة العربيــة لعــرض ومناقشــة
مــا جــاء فــي أوراق العمــل المقدمــة
للمؤتمــر وللتنســيق بيــن مواقــف الــدول
فيمــا يخــص هــذه األوراق .إذ شــملت
مجــاالت التركيــز التــي شــدد عليهــا
المؤتمــر فــي هــذا الصــدد التهديــدات
الناشــئة ،مثــل نظــم الطائــرات الموجهــة
عــن بعــد  ،والهجمــات الكيميائيــة
والبيولوجيــة واإلشــعاعية  ،و األمــن
الســيبراني وغيرهــا.
وتأكيــد ًا علــى أهميــة أمــن الطيــران
المدنــي فــي نظــام الطيــران العالمــي،
تبنــى المؤتمــر توصيــات بشــأن المعاييــر
واالســتراتيجيات األمنيــة الجديــدة التــي
ﺳتقــدم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ «اﻻﻳﻜﺎو» ﻟلنظــر
فيهــا ﻗﺒﻞ عرضهــا علــى اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻼﻳﻜﺎو ﻓﻲ ﻋﺎم .2019

كندا-عقــدت منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي (االيــكاو) المؤتمــر الثانــي رفيــع المســتوى ألمــن الطيــران فــي
مونتريــال الكنديــة ،يومــي  29و  30نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2018بمشــاركة أكثــر مــن  540مشـ ً
ـاركا يمثلــون 107
مــن الــدول األعضــاء بااليــكاو و 22منظمــة دوليــة وإقليميــة وهيئــات صناعيــة .ومثــل المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي الســيد عــادل بولوطــار خبيــر أمــن الطيــران بهــا.

و عقــد ممثــل المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي لقــاءات ومشــاورات مــع ممثلــي
بعــض المنظمــات اإلقليميــة (المؤتمــر
األوروبــي للطيــران المدنــي ،واللجنــة
االفريقيــة للطيــران المدنــي )....
وممثلــي بعــض الــدول لتعزيــز التعــاون
فــي مجــال أمــن الطيــران المدنــي.
35

أنشطـة المنظمة

«اإليكاو» ترفع
شعار «عدم
ترك أي بلد
وراء الركب»
في يوم
الطيران المدني
الدولي
الرباط-أحيــت منظمــة الطيــران المدنــى الدولــى
(إيــكاو) ،يــوم الطيــران المدنــى الدولــى 2018
تحــت شــعار «العمــل معــا لضمــان عــدم تــرك أي
بلــد وراء الركــب» ،وهــي حملــة ُتســلط الضــوء
علــى الجهــود التــى تبذلهــا «االيــكاو» لمســاعدة
الــدول علــى تطبيــق القواعــد والتوصيــات الدوليــة
(.)SARPs
والمنظمــة العربيــة وهــي تشــارك احتفــاالت
هــذا اليــوم تغتنــم هــذه المناســبة لتأكــد علــى
التزامهــا الدائــم بمبــادئ اتفاقيــة شــيكاغو التــي
انضمــت إليهــا الــدول العربيــة ،وانخراطهــا
36

العدد 33

ديسمبر /كانون األول 2018

فــي كل المبــادرات الراميــة إلــى تطويــر صناعــة
النقــل الجــوي وتعزيــز دوره فــي تحقيــق التنميــة
المســتدامة فــي كل أنحــاء العالــم.
وجــاء فــي بيــان مشــترك للدكتــور أولومويــا بينــارد
أليــو ،رئيــس مجلــس منظمــة الطيــران المدنــي
الدولــي ،والدكتــورة فانــغ ليــو ،األمينــة العامــة
للمنظمــة ،تلقــى الموقــع الرســمي للمنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي ،نســخة منــه ،ان
االحتفــال بتاريــخ الطيــران التعاونــي الفريــد
ومســاهماته المدهشــة فــي الســلم واالزدهــار
العالمييــن ،يعتبــر حدثـ ًا تاريخيـ ًا ،وان شــعار يــوم
الطيــران المدنــي الدولــي لهــذا العــام جــاء علــى
أســاس متكــرر للفتــرة الثالثيــة 2018 - 2016
لإليــكاو ،مــن أجــل تســليط الضــوء علــى القــدرة
التحويليــة الهائلــة للترابــط الجــوي فــي تحســين
حيــاة الشــعوب.
وأكــد البيــان ذاتــه ،علــى أنــه بالرغــم مــن النطــاق
المذهــل للتأثيــرات االقتصاديــة ،فــإن هنــاك تنامي
فــي أحجــام الرحــات التجاريــة ولــم تســجل أي
عالمــات تباطــؤ .بــل أن التنبــؤات الحاليــة تشــير
إلــى أن أعــداد ركاب وعمليــات النقــل الجــوي
العالمــي ســتتضاعف بحلــول منتصــف ثالثينيــات
هــذا القــرن .وفــي ذلــك الحيــن ،مــن المتوقــع أن
يقلــع ويهبــط مــا ال يقــل عــن  200ألــف رحلــة فــي
اليــوم فــي جميــع أنحــاء العالــم.
و دعــا البيــان الــدول والحكومــات إلــى مواصلــة
دعــم مبــادئ الحــدود المفتوحــة والتجــارة
الحــرة ،بحيــث ّ يتمكــن النقــل الجــوي مــن

االســتمرار فــي إقامــة الترابــط و إتاحــة فــرص
جديــدة للســفر والتجــارة .وتعزيــز تفاهــم جديــد
بيــن جميــع شــعوب العالــم.
و خلــص البيــان إلــى أنــه قــد يكــون تحســين
المهــارات والقــدرات المحليــة لضمــان االمتثــال
لألحــكام الصــادرة عــن االيــكاو مهمــة و شــاقة
للعديــد مــن الــدول الناميــة ،لهــذا فــإن «شــعار
عــدم تــرك أي بلــد وراء الركــب» ينطــوي علــى
إقــرار بهــذه التحديــات مــع تشــجيع المزيــد مــن
الســخاء والمســاعدة مــن الــدول األكثــر تقدمــا و
الجهــات المانحــة.
و يوافــق يــوم  7مــن ديســمبر/كانون األول
التوقيــع علــى معاهــدة الطيــران المدنــي الدولــي
فــي شــيكاكو عــام 1944م حيــث وقعــت  52دولــة
مــن الــدول  54المشــاركة فــي مؤتمــر للطيــران
المدنــي الدولــي بمدينــة شــيكاكو علــى معاهــدة
الطيــران المدنــي الدولــي ،التــي تعــرف باســم
معاهــدة شــيكاكو وهــي المعاهــدة الدوليــة التــي
ســمحت بتطويــر الطيــران المدنــي الدولــي علــى
نحــو آمــن ومنظــم.
وبمقتضــى 1944م معاهــدة شــيكاكو أنشــأت
الــدول منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي إيــكاو،
لتولــي إدارة وتنظيــم شــؤون معاهــدة الطيــران
المدنــي الدولــي؛ لتحــل محــل اللجنــة الدوليــة
للمالحــة الجويــة التــي ُأنشــئت بمقتضــى معاهــدة
باريــس 1919م وتضــم «إيــكاو» جميــع الــدول
األعضــاء الموقعــة والمصدقــة علــى معاهــدة
شــيكاغو وعددهــا  192دولــة.

لجنة األرصــاد الجوية تتدارس آليات تعزيز خدمات
األرصــاد الجوية المقدمة للمالحة الجوية وسالمة
الطيران خالل اجتماعها الرابع بالرباط
لرباط-عقــدت المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي باالشــتراك مــع األمانــة الفنيــة لمجلــس
الــوزراء العــرب المعنييــن بشــؤون األرصــاد
الجويــة والمنــاخ بجامعــة الــدول العربيــة
بالربــاط ،االجتمــاع الرابــع للجنــة األرصــاد
الجويــة.
ويأتــي االجتمــاع فــي إطــار حــرص اإلدارة
العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
علــى توطيــد وترســيخ التنســيق والتعــاون مــع
المنظمــات والهيئــات الدوليــة واإلقليميــة
وتعزيــز العمــل العربــي المشــترك.

حضــر االجتمــاع  15مشــاركا مــن  09دول
أعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة ،هــي
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية
والجمهوريــة التونســية والمملكــة العربيــة
الســعودية وســلطنة عمــان ودولــة قطــر ودولــة
ليبيــا وجمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة
المغربيــة ودولــة العــراق والجمهوريــة اليمنيــة
ومنظمتيــن دوليتيــن همــا المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي والمنظمــة العالميــة لألرصــاد
الجويــة واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول
العربيــة-إدارة البيئــة واإلســكان والمــوارد
المائيــة.

ومــن أهــم النقــاط التــي تــم تناولهــا خــال
االجتمــاع هــي آليــات تعزيــز خدمــات األرصــاد
الجويــة المقدمــة للمالحــة الجويــة وســامة
الطيــران و دراســة سياســات جديــدة تحكــم
دخــول القطــاع الخــاص فــي منظومــة األرصــاد
مــع محدوديــة عملــه وكــذا إمكانيــة توحيــد
أنظمــة اســتقبال صــور األقمــار الصناعيــة
الخاصــة بعناصــر األرصــاد الجويــة للتغلــب
علــى المغــاالة فــي أســعار وتكاليــف صيانــة
هــذه األنظمــة.
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لجنة المالحة الجوية بالمنظمة العربية للطيران
المدني تعقد دورتها  39في الرباط

الرباط-عقــدت المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي ،االجتمــاع التاســع والثالثيــن للجنــة
المالحــة الجويــة يومــي  30-29نوفمبر/تشــرين
الثانــي المنصــرم ،بمقرهــا فــي الربــاط ،بحضــور
 7دول أعضــاء يمثلــون كل مــن الجمهوريــة
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية وجمهوريــة
مصــر العربيــة ودولــة قطــر ودولــة ليبيــا وجمهوريــة
الســودان والمملكــة المغربيــة والمملكــة العربيــة
الســعودية والمكتــب اإلقليمــي للشــرق األوســط
لمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي بالقاهــرة.
افتتــح االجتمــاع ســعادة المهنــدس عبــد النبــي
منــار ،مديــر عـــــــــام المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي ،حيــث رحــب بالســادة أعضــاء اللجنــة،
وأكــد علــى أهميــة االجتمــاع فــي ســياق التوجــه
نحــو تطويــر العمــل الفنــي فــي مجــال المالحــة
الجويــة للمنظمــة والــذي تمثــل لجنــة المالحــة
الجويــة إحــدى أذرعــه األساســية ،مذكــر ًا بأهميــة
المواضيــع المدرجــة فــي جــدول األعمــال وأهــم
التحديــات المســتقبلية والرؤيــة وأهــداف المنظمــة
بالنســبة للســنتين القادمتيــن متمنيــ ًا التوفيــق
والنجــاح للمنظمــة والــدول األعضــاء.
أكــد الســيد المديــر العــام علــى ضــرورة التعــاون
مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة
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وخاصــة منهــا اإليــكاو قصــد توفيــر الجهــود
وتفــادي االزدواجيــة فــي العمــل وتحســين
المردوديــة .هــذا كمــا أشــار إلــى االجتمــاع
التنســيقي الــذي تــم عقــده مــع الســيد أيمــون
برينــان المديــر العــام للوكالــة األوروبيــة
للســامة والمالحــة الجويــة ()Eurocontrol
علــى هامــش معــرض مراكــش ،خــال شــهر
أكتوبر/تشــرين األول  ،2018حــول الجوانــب
التنظيميــة وســبل تعزيــز التعــاون ومواصلــة تنفيــذ
البرامــج وفــق اتفاقيــة التعــاون المبرمــة بيــن
الجانبيــن لتشــمل مجــاالت جديــدة فــي قطــاع
إدارة الحركــة الجويــة ،معرجــ ًا علــى االجتمــاع
المقتــرح والمخطــط عقــده خــال شــهر مــارس/
آذار  .2019إذ طلــب مــن الحضــور وبقيــة دول
األعضــاء تزويــد المنظمــة بمقترحاتهــم فــي هــذا
الشــأن قصــد مناقشــتها مــع «يوروكنتــرول» خــال
االجتمــاع المقتــرح.
بعــد إنطــاق أشــغال اللجنــة ،وطبقــا للبنــد
األول ،تــم اســتعراض مشــروع جــدول
األعمــال المتضمــن ألوراق العمــل والمعلومــات
والعــروض المرئيــة المقدمــة.
فــي الســياق ذاتــه ،قــال المهنــدس محمــد
رجــب ،خبيــر المالحــة والســامة الجويــة

بالمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ،ان مشــروع
جــدول األعمــال يتضمــن مســتجدات ومواضيــع
ذات األولويــة فــي البرنامــج والخطــط التابعــة
مــن توصيــات وقــرارات المجلــس التنفيــذي
للمنظمــة .وبعــد إقــراره تــم فتــح بــاب الترشــيح
النتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة ،حيــت
أســفرت نتائــج التصويــت عــن انتخــاب الســيد
إبراهيــم بنيــان الجابــري ،مــن المملكــة العربيــة
الســعودية ،رئيسـ ًا للجنــة ،و الســيد ناصــر جاســم
الخلــف مــن دولــة قطــر نائبــ ًا لــه.
عقــب ذلــك ،شــكر رئيــس اللجنــة المنتخــب،
جميــع أعضائهــا علــى ثقتهــم وترشــيحهم إيــاه
لرئاســة لجنــة المالحــة الجويــة ،خــال الســنتين
القادمتيــن ،كمــا رحــب باألعضــاء الجــدد
وبممثــل منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي،
وممثــل األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون
الخليجــي ،مؤكــدا علــى مواصلــة العمــل صلــب
اللجنــة بنفــس النســق الــذي دأبــت عليــه مــع
الحــرص علــى تحقيــق النتائــج المرجــوة وذلــك
عبــر تحديــد أهــداف المرحلــة القادمــة ومؤشــرات
النجــاح.
تنــاول هــذا االجتمــاع ،عــدة مواضيــع ذات
األهميــة فــي ميــدان المالحــة الجويــة بالمنطقــة
العربيــة ،إذ تطــرق إلــى عــدة مواضيــع مــن
أهمهــا متابعــة توصيــات لجنــة المالحــة الجويــة
فــي دورتهــا  38والمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه
 58والجمعيــة العامــة للمنظمــة فــي دورتــه 24
ومشــروع إدارة تدفــق الحركــة الجويــة بمنطقــة
للشــرق األوســط وتحديــث دراســة المالحــة
واالتصــاالت واالســتطالع وإدارة الحركــة
الجويــة وكذلــك توســعة تغطيــة المالحــة
باألقمــار الصناعيــة وبرامــج المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي فــي ميــدان التدريــب والرفــع
مــن مســتوى العامليــن فــي قطــاع الطيــران المدنــي
حــول المالحــة الجويــة بالنســبة للثــاث الســنوات
القادمــة .2021-2019
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التنميــة املســتدامة ودور املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــى فــي تحقيقهــا
السيـد /خالد محمد عنتر أحمد

خــبـيــر الــنــقـــل الـجــــوي بالمنظمـــة
التنميــة المســتدامة بالمعنــى المتعــارف عليــه هــو
قيــام االجيــال الحاليــة مــن البشــر بالعمــل علــى
توفيــر حاجاتهــا فــى الحاضــر دون التغافــل عــن
المســتقبل ،بالحــرص علــى عــدم اســتنزاف
الثــروات الطبيعيــة وادخــار نصيــب اكبــر منهــا للغــد
مــع بــذل اقصــى جهــد علــى عــدم تلويــث البيئــة
بدرجــة تجعــل مــن المســتحيل علــى اجيــال
المســتقبل ان تباشــر الحيــاة بالمســتوى الــذى
نعمــت بهــا االجيــال الســابقة اى اال تعيــق عمليــات
التنميــة فــى الوقــت الحاضــر اهــل الغــد عــن توفيــر
حاجاتهم.
وهنــاك العديــد مــن التعريفــات للتنميــة المســتدامة
وكلهــا تــدور حــول معانــى متقاربــة ولكــن الهــدف
الرئيســى للتنميــة المســتدامة هــو التخفيــف مــن
وطــأة الفقــر علــى فقــراء العالــم مــن خــال تقديــم
حيــاة امنــة ومســتديمة مــع الحــد مــن تالشــى
المــوارد الطبيعيــة وتدهــور البيئــة والخلــل الثقافــى
واالستقرار االجتماعى .
ورغــم االختــاف فــى تعريــف التنميــة المســتدامة
فــان مضمونهــا هــو الترشــيد والقصــد فــى توظيــف
المــوارد المتجــددة بصــورة ال تــؤدى الــى تالشــيها
او تدهورهــا او تنقــص مــن فائــدة تجنبهــا اجيــال
المســتقبل  ،كمــا انهــا تتضمــن الحكمــة فــى
اســتخدام المــوارد المحــدودة بحيــث ال تحــرم
االجيال القادمة من االستفادة مماتبقى منها .
ولقــد اصبحــت التنميــة المســتدامة فــى الــدول
الناميــة الشــغل الشــاغل للمحافــل الدوليــة خاصــة
منظمــات هيئــة االمــم المتحــدة ( )UNDPومنظمــة
التعــاون االقتصــادى والهيئــات المختصــة بالمــوارد
الطبيعية ومصادر الطاقة والمؤتمرات الدولية .
امــا البنــك الدولــى فيهتــم بتشــجيع التنميــة
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المســتدامة حــول العالــم بدعــوى ان الخفــض مــن
حــدة الفقــر يعتبــر مــن اولوليــات االســتراتيجية
العالميــة لنجــاة العالــم مــن الخــراب وهــذا يعنــى ان
البنــك الدولــى يتعامــل مــع التنميــة المســتدامة
بشــكل شــامل ومكتمــل لهــذا فــان تنفيــذ مشــاريع
التنميــة وبرامجهــا يقتضــى شــراكة القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــى  ،كمــا ان
النمــو االقتصــادى المســتدام والشــامل يقتضــى
تقويــة المؤسســات وافســاح الفــرص لهــا وحمايــة
البيئة والتوعية فى االستهالك للموارد المتاحة .
ان التنميــة المســتدامة فــى القــرن الحــادى
والعشــرين تقــوم علــى خمــس دعائــم رئيســية كلهــا
الزمة للوصول الى تنمية مستدامة وهى :
 رأس المــال  :والبــد لــه مــن تخطيــط إقتصــادىحكيم وإدارة مالية رشيدة .
 الممتلــكات العينيــة  :وتشــمل ملكيــة البنيــةالتحتيــة مــن مبانــى وماكينــات وطــرق ومحطــات

توليد الطاقة والموانئ .
 القــوى البشــرية :وتشــمل الصحــة الجيــدةوالتعليم الالزم للحفاظ على سوق العمالة .
 الرصيــد االجتماعــى  :وتشــمل حرفيــة النــاسومقدرتهــم والمؤسســات والعالقــات واالعــراف
التى تشكل كفاءة وكيفية التعامل االجتماعى
 الثــروة الطبيعيــة  :تشــمل المــوارد الطبيعيــةالتجاريــة والغيــر تجاريــة والخدمــات البيئيــة التــى
توفــر متطلبــات الحيــاة بمــا فــى ذلــك الطعــام
والمــاء والطاقــة والمالبــس وطــرق معالجــة
النفايــات وســبل مواكبــة االجــواء وســائر الخدمــات
لدعم الحياة .
ومــن منطلــق دور الطيــران المدنــى فــى التنميــة
االقتصاديــة والتنميــة المســتدامة حيــث أن النقــل
الجــوى يعــد مــن أهــم قطاعــات النقــل فــى العالــم
لمــا لــه مــن دور فعــال فى هــذا المجــال الســتخدامه
فــى ربــط اماكــن ال يمكــن الوصــول اليهــا بطــرق

يتبع...

النقل االخرى فال تنمية بدون نقل .
إن االســتثمارات فــى مجــال الطيــران المدنــى يعــد
مــن أكبــر أنــواع اإلســتثمارات فــى العالــم وعلــى
ســبيل المثــال اإلســتثمار فــى صناعــة الطائــرات
بالمليــارات يســاعد علــى ضــخ العديــد مــن األموال
فىاالقتصــاد العالمــى كذلــك مــا لهــذا االســتثمار
مــن اثــار اخــرى مــن توفيــر فــرص عمــل للمالييــن
مــن العامليــن فــى مجــال الطيــران المدنــى علــى
مستوى العالم .
وهــذا مــا أكــدت عليــه االمينــة العامــة لمنظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي الدكتــورة فانــغ ليــو «ان
الطيــران المدنــي يكتســى اهميــة قصــوى فــي
تحقيــق التنميــة المســتدامة علــى الصعيــد العالمــي
حيــث يوفــر هــذا القطــاع  63 5مليــون وظيفــة علــى
الصعيــد العالمــى و  3 5مــن الناتــج المحلــى
االجمالــى العالمــى وباالضافــة الــى ذلــك مــن
المتوقــع ان يتضاغــف حجــم الحركــة الجويــة
بحلــول عــام  2030وانطالقــا مــن هــذة الؤقــام
يمكنكــم ان تتصــوروا مــدى اهميــة الطيــران
لالقتصــاد العالمــى ان منظمــة الطيــران المدنــى
الدولــى تدعــم تشــغيل  10000رحلــة جويــة يوميــا
بيــن دولهــا االعضــاء البالــغ عددهــم  192دولــة
وذلــك بمــا يضمــن ســامة هــذة الرحــات وينبغــى
اعــداد الــدول لمواجــة هــذا النمــو بــل ان تكــون

قــادرة علــى التكيــف معــه او تحفيــزه ومــن ناحيــة
اخــرى العمــل علــى ضمــان الســامة وتخفيــف
وخفــض االثــار البيئيــة بغيــة منــح اجيالنــا القادمــة
وكوكبنا مستقبال اكثر استدامة»
ووفقـ ًا لتقاريــر اإلتحــاد العربــي للنقــل الجــوي فــي
عــام  2017فــإن النقــل الجــوي للــدول العربيــة
يســاهم بمقــدار  2252بليــون دوالر أمريكــي
ســنوي ًا فــي الناتــج المحلــى للــدول العربيــة بنســبة
مســاهمة  ،7.3%كمــا أن إجمالــي اســطول
الشــركات العربيــة قــد زاد فــي عــام  2017إلــى
 1295طائــرة مقارنــة بعــام  2014التــي كان عــدد
الطائــرات فيــه  1074طائــرة ،وكذلــك فــإن حركــة
الــركاب فــي عــام  2016أصبحــت  340 6مليــون
راكــب وحركــة البضائــع أصبحــت  8114 5مليــون
طن وتم انجاز  2664ألف رحلة طيران.
رؤيــة المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــى
حــول كيفيــة تفعيــل دورهــا فــى التنميــة
المستدامة :

تشــارك المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــى فــى
مســاعدة الــدول األعضــاء وشــركات الطيــران
العربيــة فــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــى مجــال
الطيــران المدنــى حيــث تعمــل المنظمــة علــى
ثمانية محاور رئيسية هى :

 السالمة الجوية تخطيط المجال الجوى العربى . إدارة تدفــق الحركــة الجويــة علــى الصعيــداالقليمى .
 المالحة عبر االقمار االصطناعية . األمن والتسهيالت . حماية بيئة الطيران . تحرير النقل الجوى بين الدول العربية . توحيد التشريعات فى مجال الطيران المدنى.إن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــى لمــا لهــا مــن
دور بــارز كمرجعيــة فنيــة للتنســيق والتعــاون
الكامــل بيــن الــدول األعضــاء وبجهودهــا
وإنجازاتهــا تتوجــه أساســا للمســاهمة الفعليــة فــى
الســوق العربيــة المشــتركة وتنفيــذ المطلــوب منهــا
فــى تنفيــذ برنامــج التنميــة المســتدامة 2030
بالمنطقــة العربيــة مــن خــال الدفــع بنمــو الحركــة
الجويــة ومــن ثــم انتعــاش النشــاط الســياحى وزيــادة
التبــادل التجــاري وتســهيل التواصــل بيــن الشــعوب
ممــا ينتــج عنــه نمــو النشــاط اإلقتصــادى بيــن
الدول العربية واإلقتصاد العالمى بالكامل .
ولهــذا الغــرض فــإن المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــى لديهــا الكثيــر مــن التطلعــات لدعــم الــدول
العربيــة فــى مجــال الطيــران المدنــى مــن خــال
برنامج عمل زمنى لمدة أربع سنوات.
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مقـــــــــال
تصــور المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــى
حــول اإلنخــراط فــى مجموعــة عمل مشــتركة
بين المنظمات فى موضوعات:

تعمــل المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــى علــى
تنســيق العمــل والجهــود بينهــا وبيــن المنظمــات
االخــرى مــن منظمــات العمــل العربــى المشــترك
لتضافــر الجهــود العربيــة مــن اجــل مواجهــة
التحديــات العالميــة فــى مجــال الطيــران المدنــى
ونحــاول فــى هــذة الورقــة تقديــم تصــور للتعــاون
بيــن المنظمــة والمنظمــات االخــرى مــن خدمــة
اهــداف التنميــة المســتدامة فــى الوطــن العربــى.
أوال:التعــاون مــع اإلتحــاد العربــى للنقــل
الجوى :

هــو بالفعــل تعــاون قائــم وعلــى أعلــى مســتوى
بيــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــى واإلتحــاد
العربــى للنقــل الجــوى للتعــاون فــى المجــاالت
المشــتركة فــى مجــال الطيــران المدنــى بصفــة عامــة
ومجــال النقــل الجــوى بصفــة خاصــة ويمكــن
زيــادة أوجــه التعــاون بينهمــا فــى الموضوعــات
ذات االهميــة الخاصــة والتــى تســاعد فــى تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة ومنهــا :
 - 1التعاون فى مجال الصيانة والهندسة .
 - 2التعاون فى مجال االمن .
 - 3التعاون فى مجال التدريب .
 - 4التعاون فى مجال التشريعات .
ثانيــا :التعــاون مــع منطقــة التجــارة الحــرة
الكبرى :

إن تبنــى فكــرة إنشــاء ســوق عربيــة كبــرى هــو
حلــم لــكل عربــى حيــث وقعــت إتفاقيــة التجــارة
الحــرة العربيــة برعايــة الجامعــة العربيــة عــام 1997
ودخلــت حيــز التنفيــذ فــى ينايــر  2005إلنشــاء
ســوق عربيــة مشــتركة وذلــك بهــدف مواجهــة
التكتــات العالميــة مــن خــال تخفيــض القيــود
الجمركيــة علــى الســلع المنتجــة بالــدول العربيــة
والتخفيــض التدريجــى للرســوم الجمركيــة علــى
هــذة الســلع وتهــدف المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــى إلــى تفعيــل دور منطقــة التجــارة الحــرة
العربيــة مــن خــال انشــاء ســوق موحــدة للنقــل
الجــوى بيــن الــدول العربيــة علــى غــرار دول
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اإلتحــاد األوروبــى ومــا تقــوم بــه دول اإلتحــاد
األفريقــى فــى الوقــت الحالــى مــن إنشــاء ســوق
أفريقيــة موحــدة بحلــول عــام . 2063
ومــن أهــداف المنظمــة فــى الوقــت الحالــى هــو
إحيــاء إتفاقيــة تحريــر النقــل الجــوى بيــن الــدول
العربيــة الموقعــة فــى دمشــق والعمــل علــى إزالــة
كافــة المعوقــات لتنفيــذ اإلتفاقيــة لتكــون خطــوة
هامــة علــى طريــق إنشــاء ســوق موحــدة للنقــل
الجــوى بيــن الــدول العربيــة .

األعمــال العــرب فــى إنشــاء شــركات طيــران عربيــة
جديــدة تكــون قــادرة علــى المنافســة مــع التكتــات
االخــرى أو زيــادة االســتثمارات فــى الشــركات
العربيــة الحاليــة لمواجهــة المنافســة الشرســة مــع
التكتــات األخــرى غيــر العربيــة  ،وتشــجيع
رجــال األعمــال أيضــا علــى اإلســتثمار فــى إنشــاء
البنيــة التحتيــة للطيــران المدنــى مــن إنشــاء مطــارات
ومراكــز للصيانــة وغيــر مــن األنشــطة التــى تســاعد
علــى تنميــة الطيــران المدنــى فــى الــدول العربيــة .

ثالثــا :التعــاون مــع األكاديميــة العربيــة
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى :

خامسا :التعاون مع البرلمان العربى :

وهــى إحــدى األكاديميــات المتخصصــة التابعــة
لجامعــة الــدول العربيــة  ،وبالفعــل هنــاك تعــاون
وثيــق بيــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــى
واألكاديميــة ويمكــن زيــادة التعــاون بينهمــا فــى
مجــاالت مختلفــة مــن اهمهــا :
 - 1التعــاون فــى مجــال التدريــب  :تعتبــر
األكاديميــة مــن أكبــر المنظمــات التعليميــة
ويمكــن اإلســتفادة مــن خبراتهــا للتعــاون مــع
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــى بتقديــم المنــح
الدراســية للعامليــن فــى مجــال الطيــران المدنــى
فــى التخصصــات المختلفــة مــن أجــل رفــع كفــاءة
العامليــن فــى الــدول العربيــة فــى هــذا المجــال
لمواكبــة التطــور الهائــل الــذى يحــدث علــى
مســتوى العالــم .
 - 2التعــاون المشــترك بيــن المنظمــة واألكاديميــة
فــي تقديــم االستشــارات الفنيــة والتقنيــة فــى
المجــاالت المختلفــة حيــث تعــد كل منهمــا مــن
بيــوت الخبــرة اإلستشــارية فــى شــتى فــروع الطيــران
المدنــى.
رابعا:التعــاون مــع إتحــاد رجــال األعمــال
العرب :

إن مــن أهــداف إتحــاد رجــال األعمــال العــرب
المهمــة هــو زيــادة حجــم التبــادل التجــارى بيــن
الــدول العربيــة وكمــا ذكرنــا أنــه ال تبــادل تجــارى
بــدون نقــل وخاصــة النقــل الجــوى فمــن المقتــرح
أن يقــوم اإلتحــاد بالتنســيق مــع المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــى واإلتحــاد العربــى للنقــل الجــوى
بعمــل ورشــة عمــل حــول زيــادة إســتثمارات رجــال

ويتــم ذلــك مــن خــال الســيد /األميــن العــام
لجامعــة الــدول العربيــة للتصــدى للتشــريعات التــى
تصــدر عــن التكتــات االخــرى والتــى تكــون ضــد
مصلحــة شــركات الطيــران العربيــة وفــى صالــح
دول التكتــات األخــرى علــى غــرار مــا صــدر مــن
قانــون اإلتحــاد االوروبــى رقم  2004/ 868بشــأن
قواعــد المنافســة فــى مجــال الطيــران المدنــى.
إحتياجــات المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــى لتنميــة قدراتهــا لتواكــب التقــدم
المحرز فى مجال التنمية المستدامة :

 - 1زيــادة المــوارد الماليــة للمنظمــة لتتمكــن مــن
تنفيــذ الخطــط والبرامــج الموضوعــة فــى مجــال
الطيــران المدنــى لمســاعدة الــدول الألعضــاء فــى
النهــوض بهــذة الصناعــة الهامــة والحيويــة .
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تتمة
 - 2إنشــاء مركــز إحصائــى بالمنظمــة لرصــد
وتدويــن الحركــة الجويــة فــى المنطقــة العربيــة
والقيــام بعمــل دليــل إحصائــى تحليلــى عربــى فــى
شــتى مجــاالت الطيــران المدنــى يســاعد الــدول
األعضــاء فــى إتخــاذ القــرارات المناســبة لإلســتثمار
فــى مجــال الطيــران المدنــى ســواء شــراء الطائــرات
أو إنشــاء شــركات طيــران جديــدة أو التوســع فــى
الشــركات القائمــة أو إنشــاء مطــارات جديــدة أو
تطويــر المطــارات الحاليــة لتواكــب الزيــادة الهائلــة
فــى الحركــة الجويــة بيــن الــدول العربيــة ممــا
ســيكون لــه أكبــر األثــر فــى النشــاط اإلقتصــادى
بالمنطقــة العربيــة كلهــا .
 - 3توفيــر الدعــم البشــرى للمنظمــة مــن كــوادر
وأطــر فنيــة إلدراة المنظومــة حيــث أن العنصــر
البشــرى يعتبــر هــو حجــر الزاويــة فــى العمليــة
اإلداريــة ألنــه وقــود أى نهضــة تقــوم بهــا الشــعوب
فالبــد مــن العمــل علــى زيــادة اإلهتمــام بالتدريــب
فــى كل أنشــطة الطيــران المدنــى لتواكــب القــوى
البشــرية التطــورات الهائلــة والســريعة فــى هــذة
الصناعــة.
أهــم إنجــازات المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــى فــى ســبيل تحقيــق التنميــة
المستدامة:

النقل الجوي:
 القواعد اإلسترشادية لحماية المستهلك متابعة موضوع اتفاقية التحرير اتفاقيــة اإلعفــاء مــن الضرائــب والرســومالجمركيــة علــى مؤسســات النقــل الجــوي العربيــة
 تنســيق المواقــف العربيــة حــول موضوعــاتالنقــل الجــوي المقدمــة لإليــكاو
 تطوير عمل لجنة النقل الجوي بالهيئة المؤشرات اإلحصائية للنقل الجوي المنافســة والتنظيــم االقتصــادي لقواعــد النقــلالجــوي
 العالقة مع المنظمة العربية للسياحةالمالحة الجوية:
 مستجدات دراسة .CNS/ATM تحديــث اســتراتيجية المنظمــة بخصــوصالمالحــة الجويــة باألقمــار الصناعيــة.
 مشــروع إدارة تدفــق الحركــة الجويــة بالــدولالعربيــة.
السالمة الجوية:
 الوحدة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوي التحقيق في حوادث ووقائع الطيران دليــل أفضــل الممارســات فــي ميــدان الســامةالجويــة
 برنامج التدقيق العالمي للسالمة الجويةأمن الطيران:
 تنظيــم ورشــات ودورات تدريبيــة حــولالتهديــدات الناشــئة والمتطــورة التــي تواجــه أمــن
الطيــران
 تطوير لجنة أمن الطيران إنشاء فريق خبراء أمن الطيرانالبيئة:
 استراتيجية المنظمة في مجال بيئة الطيران المســاهمة فــي حــوارات اإليــكاو العالميــة بشــأنالتدابيــر القائمــة علــى آليــات الســوق لمعالجــة
االنبعاثــات
 تطوير عمل لجنة البيئة مخرجات لجنة حماية البيئة باإليكاو -دليل خبراء البيئة العرب

التكوين والتدريب وتنمية القدرات :

تركــزت جهــود اإلدارة العامــة فــي مجــال التكويــن
والتدريــب خــال الفتــرة الماضيــة مــن الدفــع
بمســار خطــوات الهيئــة نحــو التنفيــذ األمثــل
للبرامــج والــدورات التدريبيــة وورش العمــل
المعتمــدة فــي الموازنــة ،تــم العمــل علــى
االســتفادة الممكنــة ممــا تتيحــه اتفاقيــات التعــاون
مــع الــدول األعضــاء والمنظمــات اإلقليميــة
والدوليــة ســواءا بالتنظيــم المشــترك للــدورات
التدريبيــة والنــدوات أو المنــح التــي تقدمهــا للهيئــة
ومــن خاللهــا إلــى الــدول األعضــاء فــي مجــال
التدريب.
وممــا ال شــك فيــه فــإن دعــم ومســاهمة الــدول
األعضــاء فــي فتــح المجــال األوســع لمنتســبيها
للمشــاركة فــي هــذه الــدورات  ،ســتحقق للمنظمــة
مــوارد ماليــة ذاتيــة تســاعد فــي تعزيــز قــدرات
اإلدارة العامة لتطوير الهيئـــــــــة والرفــــــــع
مــن أدائهــا ومردوديتهــا فــي ســبيل تنفيــذ قــرارات
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التــي تدفــع
المنظمات لتنمية مواردها الذاتية.
ومــن أهــم إنجــازات المنظمــة فــي مجــال التكويــن
والتدريــب مواصلــة الجهــود لتجميــع كليــات
ومعاهــد وأكاديميــات ومراكــز التكويــن والتدريــب
بالــدول العربيــة وهكــذا وبعــد تنظيــم النــدوة األولــى
حــول تنميــة القــدرات التدريبيــة والتــي تــم عقدهــا
فــي شــهر أبريــل  2015بالربــاط ،تــم تنظيــم النــدوة
الثانيــة بتونــس خــال الفتــرة  3-1يونيــو 2016
بحضــور عــدة مؤسســات ومعاهــد ومراكــز تدريبيــة
وبمشاركـــــــــــــة منظمــــــــــــــات إقليميــــــــــة
ودوليـــــــــــــــة مهتمــــــــــــة بالتدريــب والتــي افتتح
اشــغالها معالــي وزيــر النقــل التونســي وخلصــت
إلــى مجموعــة مــن التوصيــات فــي ســياق وضــع
اســتراتيجية عربيــة للتدريــب والتكويــن وفتــح
األفــاق الواســعة للتعــاون والتنســيق والتشــاور بيــن
مؤسسات التدريب العربية.
وال زال األفــق مفتوحــا قصــد االســتفادة مــن
اتفاقيــات التعــاون الســابقة وكــذا األمــل فــي
الخطــوات المتقدمــة إلبــرام اتفاقيــات جديــدة فــي
هذا المجال.
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أخــبــــار دولـيــــة

العدد 33

ديسمبر /كانون األول 2018

يوقعان « اتفاقية الطيران
المغرب والهند ّ
لتعزيز األداء في النقل الجوي »
نيــو ديلهــي  -و ّقــع كل مــن املغــرب والهنــد،
بالعاصمــة الهنديــة نيودلهــي ،اتفاقيــة تتعلــق
باخلدمــات اجلويــة تــروم تعزيــز التعــاون بــن
البلديــن يف مجــال الطيــران املدنــي.
وتتوخــى هــذه االتفاقيــة ،التــي وقعهــا محمــد
ســاجد ،وزيــر الســياحة والنقــل اجلــوي
والصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي،
وســوريش برابهــو ،وزيــر التجــارة والصناعــة
والطيــران املدنــي الهنــدي ،منــح مقــاوالت النقــل
اجلــوي املعينــة مــن قبــل البلديــن حقــوق احلركــة
علــى أســاس احلريــة الثالثــة والرابعــة لألجــواء،
وضمــان حتديــد واســتغالل اخلدمــات اجلويــة،
وحتريــر تعريفــات خدمــات النقــل اجلــوي،
وتعزيــز التعــاون التجــاري بــن الناقلــن اجلويــن
بــكال البلديــن.
االتفــاق اجلديــد بــن الربــاط ونيودلهــي مــن شــأنه
أن يســهم أيضـ ًا يف تعزيــز نقــل دولــي بــن البلديــن
مبنــي علــى املنافســة بــن مؤسســات النقــل اجلــوي
بهمــا ،باإلضافــة إلــى تيســير تطــور اخلدمــات
اجلويــة بــن اململكــة املغربيــة واجلمهوريــة
الهنديــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات املســافرين
والشــاحنني ،وضمــان أعلــى درجــة مــن الســامة
واألمــن يف النقــل اجلــوي.
وقــال املســؤول احلكومــي املغربــي ،يف تصريــح
جلريــدة هســبريس اإللكترونيــة ،إن االتفاقيــة
اجلديــدة مــع اجلمهوريــة الهنديــة يف مجــال الطيــران
املدنــي ســتفتح آفــاق تعــاون واعــدة بــن املغــرب
والهنــد يف مجــال الطيــران ،مضيفــ ًا أن هــذا
التعــاون الثنائــي سيســاعد علــى ربــط عالقــات
جتاريــة بــن اخلطــوط امللكيــة اجلويــة ونظيرتهــا
الهنديــة.
واعتبــر الوزيــر ســاجد ،يف التصريــح نفســه ،أن
هــذا اإلجــراء ســيعود إيجاب ـ ًا علــى تنميــة التعــاون
الســياحي بــن البلديــن ،وســيفتح فرصــ ًا كبــرى
لتبــادل اخلبــرات وتعميــق التعــاون بينهمــا يف
اجتــاه افتتــاح خــط جــوي مباشــر لنقــل املســافرين
والبضائــع.
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مــن جهتــه ،أعــرب ســوريش برابهــو ،وزيــر
التجــارة والصناعــة والطيــران املدنــي الهنــدي،
خــال حفــل التوقيــع علــى االتفاقيــة مــع
اجلانــب املغربــي ،عــن ســعادته بالتعــاون مــع
وزارة الســياحة املغربيــة والنقــل اجلــوي يف مجــال
الطيــران املدنــي.
وقــال املســؤول احلكومــي الهنــدي ،يف كلمــة
باملناســبة »:إن اتفــاق الطيــران املدنــي املوقــع اليــوم
مــع املغــرب ســيمكن شــركة الطيــران الهنديــة مــن
الدخــول يف شــراكات قويــة مــع نظيرتهــا املغربيــة،
فضــ ًا عــن توفيــر عــروض متنوعــة يف رحــات
الطيــران بــن البلديــن».
وأضــاف الوزيــر ســوريش برابهــو »:أن التعــاون
اجلديــد مــع املغــرب سيشــجع أيضــ ًا الســياح
الهنديــن علــى الســفر إلــى املغــرب واكتشــاف
مؤهالتــه اجلذابــة؛ األمــر الــذي ســيزيد مــن تقويــة
العالقــات االقتصاديــة والثقافيــة بــن البلديــن».
وأشــاد الوزيــر الهنــدي باإلصالحــات التــي
يشــهدها املغــرب يف جميــع املجــاالت ،وقــال:
«لقــد ُزرت املغــرب يف شــهر ســبتمبر املاضــي
ُ
وأعجبــت كثيــر ًا باملبــادرات واإلصالحــات
املتطــورة التــي يقــوم بهــا هــذا البلــد حتــت قيــادة

امللــك محمــد الســادس».
ويلتــزم الطرفــان ،مبوجــب هــذا االتفــاق ،بتوفيــر
مســاعدة للســلطات اجلويــة اخلاصــة مــن خــال
تبــادل اخلبــرات وتقاســم املعلومــات املرتبطــة
بحركــة النقــل املنجــزة ،تبع ـ ًا للمصالــح املعتمــدة
مــن طــرف شــركات النقــل اجلــوي بالبلديــن.
وتغطــي هــذه االتفاقيــة ،أيض ـ ًا ،كافــة املجــاالت
التقنيــة والتجاريــة ،خاصــة مــا يرتبــط باملنافســة
العادلــة وتطبيــق القوانــن واألنظمــة والعبــور
املباشــر وإتــاوات االســتعمال واالعتــراف
بالشــواهد والرخــص ،وكــذا الســامة اجلويــة
وأمــن الطيــران واإلعفــاء مــن حقــوق اجلمــارك
والرســوم.
يشــار إلــى أن الوزيــر ســاجد قــام بزيــارة عمــل إلــى
جمهوريــة الهنــد خــال شــهر ســبتمبرُ ،يرافقــه
فيهــا كل مــن رئيــس ديوانــه ،ومديــر املكتــب
الوطنــي املغربــي للســياحة ،ومديــر الشــركة
املغربيــة للهندســة الســياحية ،ومديــر الطيــران
املدنــي ،وممثلــة عــن اخلطــوط امللكيــة املغربيــة،
ونائــب ســفير اململكــة املغربيــة املعتمــد لــدى
اجلمهوريــة الهنديــة.

الخطوط السعودية تدشن وجهتها المباشرة الجديدة
إربيل وتعزز رحالت ملتان
دشــنت اخلطــوط الســعودية
رحالتهــا املباشــرة واملنتظمــة إلــى
مدينــة “إربيــل” ثانــي وجهاتهــا يف
اجلمهوريــة العراقيــة بعــد العاصمــة
بغــداد ،وذلــك بواقــع  6رحــات
أســبوعي ًا يف االجتاهــن أيــام اإلثنــن
واألربعــاء والســبت.
وقــد غــادرت أولــى الرحــات والتــي
حتمــل رقــم ( )SV0625مطــار
امللــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة يــوم
امــس االثنــن يف الســاعة 06:00
صباحــ ًا ووصلــت إلــى إربيــل عنــد
الســاعة  09:00صباح ـ ًا واســتغرق
زمــن الرحلــة ثــاث ســاعات.
واحتفــت اخلطــوط الســعودية
بضيوفهــا علــى مــن الرحلــة األولــى
يف صالــة املغــادرة مبطــار امللــك
عبدالعزيــز الدولــي بجــدة بخدمــات
مميــزة ،حيــث مت تخصيــص منصــة
خاصــة وفريــق عمــل يضــم ممثلــن
مــن كافــة القطاعــات التشــغيلية
لتدشــن التشــغيل واالحتفــاء
بضيــوف الرحلــة األولــى ووداعهــم
عنــد املغــادرة.
كذلــك أقــام مطــار إربيــل الدولــي
حفــل اســتقبال ألولــى رحــات
اخلطــوط الســعودية لالحتفــاء
بالضيــوف املغادريــن علــى رحلــة
العــودة ،حيــث غــادرت أولــى
الرحــات مطــار “إربيــل” الدولــي

بالرقــم ( )SV0624الســاعة
 10:00صباحــ ًا لتصــل إلــى مطــار
املؤســس الدولــي بجــدة الســاعة
 13:10ظهــرا.
ويهــدف تشــغيل الرحــات املباشــرة
للخطــوط الســعودية بــن جــدة
وأربيــل خلدمــة شــرائح متعــددة
مــن الضيــوف خاصــة احلجــاج
واملعتمريــن والســياح ورجــال
األعمــال ،ويوفــر فرصــا اســتثمارية
وبرامــج ســياحية ويخــدم احلركــة
االقتصاديــة والســياحية بــن اململكــة
والعــراق.
باإلضافــة إلــى تعزيــز وتنميــة احلركــة
العابــرة عبــر توفيــر اخليــارات املناســبة
مــع رحــات الســعودية للضيــوف
املواصلــن إلــى كل الوجهــات
الدوليــة التــي تصــل إليهــا ،وكذلــك
رحــات أعضــاء حتالــف “ســكاي
تيــم” الدولــي الــذي يضــم عشــرين
شــركة طيــران حــول العالــم.
ومــن جانــب آخــر ،اعلنــت اخلطــوط
الســعودية عــن زيــادة رحالتهــا إلــى
ملتــان ابتــدا ًء مــن  01أكتوبــر اجلــاري
وأن تشــغّل رحــات يوميــة مــن
جــدة واملدينــة إلــى ملتــان ،وتش ـغّل
اخلطــوط الســعودية حاليــ ًا ثــاث
رحــات أســبوعي ًا إلــى ملتــان ،منــذ
بــدء اخلدمــة يف  01أبريــل .2017

ارتفاع بنسبة أربعة بالمائة
في أعداد المسافرين عبر
مطارات المغرب
في أغسطس  -آب 2018

نشــر املكتــب الوطنــي للمطــارات  -املغــرب أرقــام حركــة املســافرين
التاليــة لشــهر آب  -أغســطس :2018
• الركاب 2.3 :مليون ،بزيادة منو بنسبة 3.9٪
 مطار محمد اخلامس– الدار البيضاء 1.1 :مليون ،بزيادة بنسبة ٪ 1.6؛
 مطار مراكش ،401،615 :بزيادة بنسبة ٪ 14.2؛• الشحن 6،463 :طن ،بانخفاض بنسبة 5.3٪؛
• حركة الطائرات ،17،817 :بزيادة بنسبة ٪ 2.9؛
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أداء تشغيليا متميزا في القطاع الدولي في
السعودية تحقق ً
أغسطس 2018
حققــت اخلطــوط الســعودية معــدالت تشــغيلية
متميــزة خــال شــهر أغســطس  -آب  2018حيــث
بلــغ عــدد الضيــوف املنقولــن علــى كافــة رحــات
اخلطــوط الســعودية يف القطاعــن الداخلــي والدولــي
أكثــر مــن  3,263مليــون ضيــف بزيــادة نســبتها 5%
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي.
• بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات املجدولــة واإلضافيــة
أكثــر مــن  19ألــف رحلــة بزيــادة تصــل إلــى ،5%
• وجتــاوز إجمالــي عــدد الضيــوف منــذ بدايــة العــام
حتــى نهايــة شــهر أغســطس  -آب  23,3مليــون
ضيــف بنمــو نســبته  8%مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن
العــام املاضــي،
• وجتــاوز عــدد الرحــات التــي مت تشــغيلها 144,4
ألــف رحلــة بزيــادة نســبتها .5%
وقــد نقلــت اخلطــوط الســعودية قرابــة  1,8مليــون
ضيــف خــال شــهر أغســطس  -آب  2018بنمــو
نســبته  ،10%وبذلــك يرتفــع إجمالــي عــدد
الضيــوف علــى القطــاع الدولــي منــذ بدايــة العــام إلــى

أكثــر مــن  11,9مليــون ضيــف بزيــادة  13%مقارنــة
بــذات الفتــرة مــن العــام املاضــي.
وبشــأن القطــاع الداخلــي فقــد نقلــت «الســعودية»
خــال شــهر أغســطس  -آب  2018أكثــر مــن 1,46

مليــون ضيــف علــى مــن مــا يزيــد علــى  10,7ألــف
رحلــة ،وبذلــك يتجــاوز عــدد الضيــوف منــذ بدايــة
العــام  11,3مليــون ضيــف والرحــات أكثــر مــن 83
ألــف رحلــة.

كلمة السر" أو  3000دوالر ..أول قرار من نوعه بتاريخ المطارات"
أثــار إجــراء قانونــي ،غيــر مســبوق ،جــدال واســعا
يف اآلونــة األخيــرة بعدمــا أضحــى املســافرون إلــى
نيوزلنــدا ،الذيــن يدخلــون البــاد عبــر الطائــرات،
مضطريــن إلــى الكشــف عــن أمــر لــه خصوصيــة
كبيــرة.
وبحســب مــا نقلــت «نيويــورك تاميــز» فإنــه بــات مــن
حــق موظفــي اجلمــارك الذيــن يجــرون عمليــات
تفتيــش يف مطــارات نيوزيلنــدا أن يطلبــوا مــن
الشــخص املســافر أن يقــدم كلمــة الســر اخلاصــة
بأجهزتــه اإللكترونيــة إذا اقتضــت احلاجــة.
وإذا رفــض املســافر أن يكشــف عــن كلمتــه املروريــة
فإنــه معــرض للمحاكمــة كمــا يواجــه غرامــات باهظــة
تتجــاوز ثالثــة آالف دوالر أميركــي وهــذه العقوبــة
«مبالــغ فيهــا» يف نظــر البعــض.
وقــال املتحــدث باســم هيئــة اجلمــارك يف نيوزيلنــدا،
تيــري بــراون ،إن اإلجــراء القانونــي اجلديــد يحقــق
توازنــا بــن حــق اخلصوصيــة لــدى األفــراد ،ومــا
يقتضيــه األمــن القومــي للبــاد.
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وأضــاف «نحــن ال نعــرف مــا إذا كانــت ثمــة أي دولــة
أخــرى يف العالــم قــد أقــرت تشــريعا مماثــا ملعاقبــة
النــاس يف حــال رفضــوا الكشــف عــن الكلمــات
املروريــة».
وتســتطيع ســلطات اجلمــارك يف نيوزيلنــدا ،علــى
غــرار دول عــدة مثــل الواليــات املتحــدة ،أن تبحــث
يف الهواتــف وباقــي األجهــزة اإللكترونيــة فضــا عــن
مصادرتهــا ألجــل البحــث علــى نحــو أكثــر دقــة ،إذا
ســرت الشــكوك حول استخدامها يف أنشــطة إجرامية.
ولــم يوضــح القانــون يف وقــت ســابق مــا إذا كان
املســافرون مطالبــن بالكشــف عــن كلماتهــم املروريــة

أو فتــح األجهــزة باســتخدام البصمــات وخاصيــة
التعــرف عــن طريــق الوجــه.
ويســري هــذا القانــون علــى كافــة املســافرين
يف مطــارات نيوزيلنــدا ،ســواء تعلــق األمــر
مبواطنــي البــاد أو باألشــخاص األجانــب.
وأضــاف بــراون أنــه مبجــرد حصــول اجلمــارك علــى
كلمــة املــرور ،تتــم عمليــات بحــث واســعة ويصبــح
بوســع الضبــاط فتــح أي ملــف بالهاتــف ،لكنهــم لــن
يدخلــوا إلــى ســجل املواقــع التــي مت تصفحهــا ،كمــا
لــن يدخلــوا أيضــا إلــى ذاكــرة التخزيــن الســحابي.

«الكويتية» تشغل جميع رحالت الدول العربية من «»T4

أعلنــت اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي عــن
زيــادة التشــغيل مــن مبنــى الــركاب ()T4
يف مطــار الكويــت الدولــي ليشــمل جميــع
احملطــات يف الــدول العربيــة اعتبــارا مــن
شــهر أكتوبــر .وقــال رئيــس جلنــة التشــغيل
م.صالــــح الفـداغــــي ان اخلطــوط اجلويــة
الكويتيــة ستشــغل مــن املبنــى رحــات
بحــدود  42رحلــة يوميــا.
جريدة االنباء الكويتية

 7مليارات كلفة الصيانة في طيران
اإلمارات سنوياً

يبلــغ حجــم إنفــاق طيــران اإلمــارات علــى
الصيانــة أكثــر مــن  7مليــارات درهــم ســنوي ًا،
يف حــن تبلــغ قيمــة قطــع الغيــار يف املركــز
الهندســي التابــع لطيــران اإلمــارات نحــو 9
مليــارات درهــم ،بحســب عــادل الرضــا،
النائــب التنفيــذي لرئيــس طيــران اإلمــارات
والرئيس التنفيذي للعمليات.
وقــال الرضــا يف تصريحــات خاصــة لـــ «البيان
االقتصــادي» :إن املركــز الهندســي التابــع
لطيــران اإلمــارات ســاهم يف تخفيــض
تكاليــف الصيانــة بنســبة تصــل إلــى 30%
مقارنــة مــع إجــراء عمليــات الصيانــة خــارج
اإلمــارات .وأن الدائــرة الهندســية يف طيــران
اإلمــارات جنحــت يف رفــع الطاقــة االســتيعابية

للمركز.
فمثـ ًا يف الســابق كانــت عمليــة صيانــة طائــرة
 A380تتــم كل  24شــهر ًا ،أمــا اآلن فقــد
أصبحــت عمليــة الصيانــة تتــم كل 36
شــهر ًا ،األمــر الــذي وفــر مزيــد ًا مــن الوقــت
متــت االســتفادة منــه يف إجــراء بعــض
عمليــات الصيانــة لشــركات طيــران مثــل
اخلطــوط الســنغافورية وكانتــاس األســترالية
وهنــاك محادثــات مــع فــاي دبــي للقيــام
بصيانــة طائراتهــا .وأضــاف :إن املركــز
الهندســي حالي ـ ًا قــادر علــى القيــام بعمليــات
الصيانــة ألســطول طيــران اإلمــارات حتــى
.2026

الخطوط التونسية تفيد عن
ارتفاع بنسبة اثنين وعشرون
بالمائة في أعداد المسافرين
في سبتمبر  /أيلول 2018
نشــرت اخلطــوط التونســية،
عبــر حســابها الرســمي علــى
فايســبوك ،أرقــام حركــة
املســافرين التاليــة يف ســبتمبر –
أيلــول :2018
منــو
الــركاب،441,327 :
ّ
بنســبة  8.7٪مقارنــة بشــهر
ســبتمبر – أيلــول 2017
املجدولــة:
الرحــات
منــو بنســبة 21.4
ّ ،350,901
٪؛ مقارنــة بشــهر ســبتمبر –

أيلــول 2017
الرحــات غيــر املجدولــة:
 ،64,900منـ ّـو بنســبة ٪ 51.5؛
مقارنــة بشــهر ســبتمبر – أيلــول
2017
الرحالت اإلضافيــة،19,195 :
منــو بنســبة ٪ 8.7؛ مقارنــة
ّ
بشــهر ســبتمبر – أيلــول 2017
عامــل حمولــة الــركاب73.0 :
 ٪مقارنــة بشــهر ســبتمبر –
أيلــول 2017
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أفضل شركة طيران إقليمي
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خطط إلطالق طائرة ركاب تعمل بالطاقة
الهيدروجين ّية-الكهربائ ّية
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ملك البحرين يشيد بالنجاح المتواصل الذي يحققه معرض
البحرين للطيران منذ بداية انطالقته
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قطر تحتضن المنتدى الخامس للتدريب على الطيران
الرباط-احتضنــت العاصمــة القطريــة الدوحــة ،من
 10إىل  12ديســمرب/كانون األول  ،أعــال املنتــدى
العاملــي الخامــس للتدريــب عــى الطـران وبرنامــج
«تريــر» املتقــدم ،الــذي نظمتــه كليــة قطــر لعلــوم
الط ـران بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للط ـران
املــدين «إيــكاو».
وقــال ســعادة الســيد جاســم بــن ســيف الســليطي،
وزيــر املواصــات واالتصــاالت القطــري ،خــال
كلمتــه يف افتتــاح املنتــدى ،أنــه خــال الســنوات
املقبلــة سيشــهد قطــاع الطـران التجــاري يف العــامل
منــوا ً كبــرا ً ،و ان هــذه النوعيــة مــن النــدوات
واملؤمتــرات مــن املهــم أن تكــون منصــة كبــرة
للتشــاور وتبنــي املبــادرات واآلراء ،بحيــث يتــم
جمــع املعلومــات وتنظيمهــا ،وإدارة البيانــات
التــي يتــم جمعهــا مــن مصــادر متعــددة،
لتحديــد املعلومــات املناســبة لتوفــر البدائــل
والحلــول املثــى ألمــن الط ـران لــكل مــن األف ـراد
واملجموعــات.
مــن جانبهــا ،قالــت الدكتــورة فانــغ ليــو ،أمــن عــام
املنظمــة الدوليــة للطــران املــدين «اإليــكاو» ،إن
قطــاع الطــران التجــاري يتضاعــف حجمــه مــن
حيــث عــدد الرحــات والــركاب مــرة كل  15عامـاً
منــذ بــدأت املنظمــة بجمــع وتحليــل البيانــات
املتعلقــة بهــذا القطــاع يف منتصــف ســبعينيات
القــرن املــايض ..مبينــة أن الرحــات التجاريــة
نقلــت خــال العــام املــايض أكــر مــن  4.1مليــار
مســافر عــى مــن أكــر مــن  37مليــون طائــرة.
ويف إطــار تأكيدهــا عــى أهميــة العنايــة بهــذا
القطــاع ،قالــت األمينــة العامــة ملنظمــة اإليــكاو ،إن
شــبكة الطـران العامليــة تديــر أكــر مــن  100ألف
رحلــة كل يــوم ،تحمــل عــى متنهــا  10ماليــن
مســافر وأطنانــا مــن شــحنات البضائــع حــول
العــامل ..موضحــة أن كل ذلــك يتطلــب تطويــر
وزيــادة التعــاون بــن الــدول يف مجــال االحتياجــات
التدريبيــة والــدورات املقدمــة ،عــى نطــاق دويل أو
إقليمــي أو محــي.
مــن جانــب آخــر ،أكــد الســيد عبــد اللــه بــن نــارص
تــريك الســبيعي ،رئيــس الهيئــة العامــة للطــران
املــدين ،أن اســتضافة قطــر للمنتــدى العاملــي
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الخامــس للتدريــب عــى الطـران وبرنامــج «تريــر
بــاس» ألول مــرة مبنطقــة الــرق األوســط يعكــس
مكانــة وأهميــة قطــر كدولــة متطــورة يف قطــاع
الطــران املــدين ويف مجــال التدريــب واألمــن
والســامة ،موضح ـاً أن هــذا املنتــدى هــو إضافــة
حقيقيــة لقطــاع الطــران املتطــور واملتنامــي يف
الدولــة.
وشــدد مديــر عــام كليــة قطــر لعلــوم الطــران،
عــى أهميــة التدريــب ومكانتــه الكبــرة يف عــامل
اليــوم ،الــذي يشــهد تطــورا ً تكنولوجيــا وعلميــا
رسيعــا ومتغـرا ،األمــر الــذي يســتدعي مــن قطــاع
الطـران إدخــال علــوم جديــدة ومتطــورة يف جميــع
املجــاالت.
وأكــد ،أن أهميــة التدريــب غــر مقتــرة عــى
اكتســاب املعــارف والتقنيــات الحديثــة ،بــل صــار
التدريــب أمــرا رضوريــاً لتقويــة نقــاط الضعــف
ورفــع كفــاءة املتدربــن حســب متطلبــات صناعــة

الطــران مــع الرتكيــز يف التدريــب عــى املهــام
والواجبــات التعليميــة الرئيســية للربامــج التدريبية،
إضافــة إىل اســتحداث الربامــج التــي يحتــاج اليهــا
املتدربــون يف بيئــة العمــل املشــابهة للحقيقــة.
وأشــار إىل أن كليــة قطــر لعلــوم الط ـران عملــت
عــى تطبيــق برنامــج «تريــر بــاس» يف أقســامها
التخصصيــة ،وهــو الربنامــج الــذي طرحتــه املنظمــة
الدوليــة للطــران املــدين «اإليــكاو» ،واســتطاعت
الكليــة أن تحصــل عــى العضويــة الكاملــة فيــه
خــال العــام .2013
يشــار إىل أن برنامــج «تريــر» املتقــدم شــبكة
تدريــب دوليــة تعاونيــة تضــم أكــر مــن 90
مرك ـ ًزا ومؤسســة تدريبيــة متخصصــة يف أكــر مــن
 70بل ـدًا عض ـ ًوا يف منظمــة (إيــكاو) ،ويهــدف إىل
دعــم الــدول األعضــاء بــه يف جهــود ومبــادرات
تطويــر ومشــاركة مــواد تدريبيــة عاليــة الجــودة،
وقامئــة عــى الكفــاءة.

من  27إلى  29يناير المقبل
دبي تستضيف القمة العالمية لالستثمار في قطاع الطيران

الرباط-تســتضيف ديب أعــال القمــة العامليــة
لالســتثامر يف قطــاع الطــران مــن  27إىل 29
ينايــر املقبــل تحــت شــعار «ربــط األســواق
املتقدمــة والناشــئة عــر االســتثامر يف قطــاع
الطــران».
وتســتقطب القمــة ،التــي ســتقام يف فنــدق
«انرتكونتيننتــال ديب فيســتيفال» ،أكــر مــن 300
مســتثمر يف القطــاع ،وتســلط الضوء عىل مشــاريع
االســتثامر يف الطـران العاملــي مبجاالتــه املتعــددة،
وتعمــل عــى تأمــن فــرص عامليــة لــرواد صناعــة
الطــران والقطاعــات ذات الصلــة ضمــن بيئــة
اســتثامر تكفــل كل مقومــات وضامنــات النجــاح
والتقــدم.

ريادة

وتــأيت القمــة متاشــياً مــع رؤيــة صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب،
لتكــون دولــة اإلمــارات وإمــارة ديب يف طليعــة
الــرواد ومنصــة اســتثامرية عامليــة كــرى عــى

الصعيــد الــدويل خصوص ـاً قطــاع الط ـران الــذي
يعــد الوجــه الحضــاري األبــرز ،وحثــه الدائــم عــى
املــي قدمـاً نحــو تحقيــق املراكــز األوىل بحســب
اإلحصائيــات العامليــة للقطــاع والتــي اعتــادت
إمــارة ديب اعتــاءه مــن خــال مطاراتهــا املتعــددة
وقدراتهــا االســتيعابية الهائلــة وبنيتهــا التحتيــة
املتميــزة.

خبرات

وأكــد ســيف محمــد الســويدي مديــر عــام
الهيئــة العامــة للط ـران املــدين يف ديب أن القمــة
تعــد منصــة اســتثامرية غــر مســبوقة تهــدف إىل
جمــع أكــر مــن  300مســتثمر للتباحــث وتبــادل
الخــرات والتجــارب لتحقيــق أقــى اســتفادة
ممكنــة ،عــاوة عــى عــرض أفضــل الفــرص
االســتثامرية يف مجــاالت القطــاع مثــل الخدمــات
اللوجســتية وتطويــر املطــارات والبنــى التحتيــة
ومشــاريع الط ـران الناشــئة ،فض ـاً عــن تطبيــق
أحــدث مســتجدات عــامل «البلــوك شــن».
وذكــر أن العــامل يشــهد تســارعاً مطــردا ً وملحوظـاً

يف قطــاع الطــران وحجــم التنقــات الجويــة،
حيــث تشــر توقعــات رشكات الطــران العامليــة
إىل أن معــدل منــو األســطول الجــوي العاملــي
ســرتفع مــن نحــو  23ألفــاً إىل  44500ألــف
بحلــول عــام .2033

نمو

وأشــار الســويدي إىل مواكبــة دولــة اإلمــارات
لتلــك التطــورات املتســارعة بانتظــام محققــة
معــدل منــو ســنوي لحركــة النقــل الجــوي وزيــادة
بنســبة تــراوح بــن  4إىل  % 5شــهرياً ليصــل
إجــايل عــدد الطائـرات إىل  525طائــرة بحلــول
نهايــة عــام  2018مــع إمكانيــة مضاعفــة تلــك
النســبة خــال املرحلــة املقبلــة يف ظــل زيــادة
عــدد الطائـرات والنشــاط الــذي ســيحدثه معــرض
إكســبو  ،2020منوهـاً بــأن اإلمــارات اســتطاعت
بفضــل إنجــازات رشكات الطــران الوطنيــة
الوصــول إىل كافــة أنحــاء العــامل وقاراتــه.
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for the ﬁrst time ever, extend their reach globally
to provide safety beneﬁts to all stakeholders.

Aireon will harness next-generation aviation surveillance
technologies that are currently ground-based and,
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The most important milestones
of the Arab Civil Aviation
Organization towards achieving
sustainable development:
Air Transport:

- Guidelines for consumers’ protection
- Follow-up on the subject of the liberalization
agreement
- Agreement on exemption from taxes and
custom duties on Arab airlines
- Coordination of Arab positions on air transport
issues submitted to ICAO
- Developing the work of the Air Transport
Committee within the Organization
- Statistical indicators for air transport
- Competition and economic regulation of air
transport rules
- Relationship with the Arab Organization for
Tourism

Air Navigation:

- Update of the ACAO CNS / ATM study
- Update of the ACAO strategy regarding Global
navigation systems satellite (GNSS)
- Air Traffic Management Project (ATFM)

Air Safety:
-

Regional safety oversight Organization
Aviation Accidents and Incidents Investigation
Best Practices in Air Safety
universal Audit Programme.

Aviation Security

Emerging and evolving threats to aviation security
workshops and trainings
- Developing of the aviation security committee
activities and Experts Group.

The Environment:

- The Organization’s strategy in the field of
aviation environment committee
activities.
- Contribution to ICAO Global Aviation Dialogues
on market-based measures to address CO2
emissions

- Developing of the Environment
- Outcomes of the ICAO Environmental Protection
Committee
- Arab Environmental Experts Guide
Education, training and capacity bulding:
The efforts of the General Directorate in the
field of education and training during the last
period focused on advancing the steps of the
Organization towards the optimal implementation
of the programs, training courses and workshops
adopted in the budget. All possible advantages
out of the cooperation agreements with Member
States and regional and international organizations
were considered in terms of joint organization
of training courses, Grants in the field of training
to and from the Organization to Member States.
Undoubtedly, the support and contribution of
Member States in allowing a larger portion of
their participants join these training sessions, will
provide the Organization with financial resources
to help strengthen the capacity of the general
administration to develop the Organization
and raise its standards of performance and its
productivity towards achieving the implementation
of the Economic and Social Council decisions
that encourages organizations develop their own
resources.
One of the most important achievements of
the Organization in the field of education and
training the continuous efforts to compile
colleges, institutes, academies and education and
training centers in Arab countries. Thus, after
the organization of the first seminar on training
capacity development held in April 2015 in Rabat,
a second symposium was organized in Tunis
from 1st to 3rd June 2016. Several institutions,
institutes and training centers including regional
and international organizations with an interest in
training, participated in the symposium that was
opened by the Tunisian Minister of Transport.
It concluded a set of recommendations in
the context of the establishment of an Arab
training strategy and opening wide horizons for
cooperation, coordination and consultation among
Arab training institutions.
Prospects are still open to benefit from previous
cooperation agreements and there is still hope
regarding the future initiatives to conclude new
agreements in this area.
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be able to compete with other non-Arab blocs
and encourage businessmen also to invest in
building civil aviation infrastructure through the
construction of airports and maintenance centers
and other activities that help to develop civil
aviation in the Arab countries.

Fifth: Cooperation with the Arab
Parliament:
This is pursued through the General Secretary
of the Arab League’s action in addressing the
legislation, issued by other blocs, that appears to
be against the interests of the Arab airlines and
in favor of the other bloc countries, similar to the
promulgated law No. 868/2004 on the rules of
competition in the field of civil aviation issued by
the European Union.
The requirements of the Arab Civil
Organization to develop its capacities
pace with the progress made in the
sustainable development:
1. Increase the financial resources

Aviation
to keep
field of
of the

Organization to enable it to implement plans and
programs in the field of civil aviation in order to
assist Member States in promoting this important
and vital industry.
2- Establishing a statistical center in the
organization to monitor and codify the air traffic
in the Arab region and elaborate a statistical
analytical guide in various fields of civil aviation
that will help member States make the appropriate
decisions in terms of investments in civil aviation,
whether buying planes or establishing new
airlines, undertaking expansion of existing airlines,
construction of new airports or the development
of existing ones to cope with the huge increase
in air traffic between the Arab countries, all
of which will have the greatest impact on the
economic activity of the entire Arab region
3 - Provide human support to the Organization
in terms of staff and technical frameworks to
manage the system. The human element is the
cornerstone of the management process because
it is the fuel of any renaissance. Therefore,
increased attention must be paid to training in
all civil aviation areas to allow Manpower cope
with the significant and rapid evolution of this
Industry.

of civil aviation through a four-year work program.
The Arab Civil Aviation Organization (ACAO)
envisages engaging in an inter-organizational
working group on:
The Arab Civil Aviation Organization (ACAO)
is coordinating efforts and action with other
organizations from the Joint Arab Action
Organizations for concerted Arab efforts in order
to face the global challenges in the field of civil
aviation
In this paper, we try to present a vision of
cooperation between the Organization and other
organizations in serving the goals of sustainable
development in the Arab world.

One of the objectives of the Organization
at present is to revive the agreement on the
liberalization of air transport between the Arab
countries signed in Damascus and work to
remove all obstacles to the implementation of
the Convention that is considered an important
step on way to establish a unified market for air
transport between the Arab countries.

Third: Cooperation with the Arab
Academy for Science, Technology
and Maritime Transport:

First: Cooperation with the Arab

Second: Cooperation with the

It is one of the specialized academies of the
Arab League. Indeed, there is close cooperation
between the Arab Civil Aviation Organization and
the Academy, and cooperation between them can
be increased in various fields,
1 - Cooperation in the field of training: The Academy
is one of the largest educational organizations and
can benefit from its experience to cooperate with
the Arab Civil Aviation Organization to provide
scholarships to civil aviation professionals in
various disciplines in order to raise the efficiency
of personnel in Arab countries in this field to
keep pace with the tremendous development
that is happening Worldwide.
2- Joint-cooperation between the Organization
and the Academy in providing substantive and
technical consultations in various fields, each of
them considered as expert institutions in various
branches of civil aviation.

Great Free Trade Area:

Fourth: Cooperation with the Arab

Air Carriers Organization:
Such cooperation is already existing at the highest
level between the Arab Civil Aviation Organization
and the Arab Air Transport Association for
cooperation on cross practice areas in the field
of civil aviation in general and air transport in
particular; it can increase to address subjects of
particular importance that help in achieving the
objectives of sustainable development,
1 - Cooperation in the field of maintenance and
engineering.
2. Cooperation in the field of security.
3. Cooperation in training.
4 - Cooperation in the field of legislation

The Arab Free Trade Agreement was signed
by the Arab League in 1997 and entered into
force in January 2005 to establish a common
Arab market in order to confront global blocs by
reducing customs restrictions on goods produced
in Arab countries and gradually reducing fees. The
Arab Civil Aviation Organization aims at activating
the role of the Arab Free Trade Area through
the establishment of a unified air transport
market between the Arab countries similar to
the European Union countries and to the current
African Union countries’ action in establishing a
unified African market by 2063.

Entrepreneurs Association:
One of the most important goals of the
Association of Arab Entrepreneurs is increasing
the volume of foreign trade between Arab
countries, as already stated there is no foreign
trade without transportation, and particularly
air transport. It is therefore proposed that the
Association, in coordination with the Arab Civil
Aviation Organization and the Arab Air Carriers
Organization, conduct a workshop on increasing
the investments of Arab businessmen in the
establishment of new Arab airlines or increasing
their investments in the current Arab airlines to
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and ability of people, institutions, relations and
customary practices that reflects the efficiency
and social behavior.
• Natural wealth: includes commercial, noncommercial natural resources and environmental
services that provide life requirements, including
food, water, energy, clothing, waste treatment
methods and ways to cope with the environment
and other life support services.
Out of the role of civil aviation in economic and
sustainable development, whereby air transport is
considered one of the most important sectors of
transport in the world because it has an effective
role in this regard in terms of linking places that
cannot be accessed by other means of transport,
there is no development without transport.
Investments in civil aviation are among the
largest investments in the world. For example,
investing in the aircraft industry in billions helps
inject a lot of money into the world economy.
This investment has also other effects in terms
of providing jobs for millions of civil aviation
personnel worldwide. .
This is confirmed by the Secretary-General of the
International Civil Aviation Organization (ICAO),
Dr. Fang Liu, «Civil aviation is of paramount
importance in achieving global sustainable
development, providing 63.5 million jobs globally
and 3.5 per cent of world GDP. Moreover, air
traffic is expected to double by 2030. Bearing this
in mind, you can imagine how important aviation
is to the global economy. The International
Civil Aviation Organization (ICAO) supports the
operation of 10,000 flights a day among its 192

Issue 33

December 2018

member states in a way that ensures the safety
of these trips. Countries should be prepared to
meet this growth, and indeed be able to adapt
to it or encourage it and on the other hand
work to ensure safety and mitigate and reduce
the environmental impact in order to grant our
future generations and planet a more sustainable
future”
According to the Arab Air Carriers Organization,
Arab air transport contributed in 2017 with an
average of US $ 2252 billion annually to the
Arab countries’ GDP by 7.3%. The total fleet of
Arab companies increased in 2017 to reach 1295
aircraft compared with 2014 where the number
of aircraft was 1074. Same goes for passenger
traffic in 2016 reaching 340.6 million passengers
and cargo traffic reaching 8114.5 million tons
whilst 2664 thousand flights were completed.
ACAO’s vision on how to activate its role in
sustainable
development:
The Arab Civil Aviation Organization (ACAO) is
engaged in assisting Member States and Arab
airlines in achieving sustainable development in
the field of civil aviation. The organization works
on eight main axes:
• Air safety
• Planning the Arab air space.
• Air flow management at the regional level.
• Satellite navigation.
• Security and facilitation.
• Aviation environment protection.
• Liberalization of air transport between Arab
countries.
• Unification of legislation in the field of civil
aviation.
The Arab Civil Aviation Organization (ACAO)
has a prominent role as a technical reference
in terms of coordination and cooperation among
Member States and its efforts and achievements
are aimed mainly at contributing effectively to
the Arab Common Market and delivering the
required implementation of the 2030 Sustainable
Development Program in the Arab Region by
boosting the growth of air traffic, increasing
trade exchange and facilitating communication
between people, which will result in the growth
of economic activity between Arab countries and
the entire global economy.
To this end, the Arab Civil Aviation Organization
aspires to support the Arab countries in the field
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The role of the Arab Civil Aviation
Organization in achieving
Sustainable Development
Khaled Mohammed Antar
ACAO Air Transport Expert
Sustainable development, in the conventional
sense, means that the current generation of
human beings work to meet their needs in the
present time without losing sight of the future,
by ensuring that natural resources are not
depleted and by saving a greater share of it
for tomorrow while making the best effort to
avoid environmental pollution that could render
it impossible for future generations to live within
the standards enjoyed by earlier generations,
i.e. the current development process shouldn’t
impede the future generations for the provision
of their needs.
There are many definitions of sustainable
development, all around convergent meanings, but
the main objective of sustainable development
is to alleviate poverty for the world’s poor by
providing a safe and sustainable life while reducing
the depletion of natural resources, environmental
degradation, cultural imbalance and social stability.
Despite the difference in the definition of
sustainable development, its content is the
rationalization and purposeful use of renewable
resources in a way that does degrade, deteriorate
or diminish its benefits for future generations.
It also includes the judicious use of limited
resources so as not to deprive future generations
of benefiting from them.
In developing countries, sustainable development
has become a major concern for international
forums and conferences, especially the United
Nations Development Program (UNDP), the
Economic Cooperation Organization (ECO) and
the competent authorities on natural resources
and energy sources.
17

The World Bank is promoting sustainable
development around the world on the grounds
that reducing poverty is one of the priorities of the
global strategy to save the world from ruin. This
means that the World Bank deals with sustainable
development in a comprehensive and complete
manner. The implementation of development
projects and programs requires public, private
sector and civil society partnerships. In parallel,
the sustainable and comprehensive economic
growth requires strengthening the institutions
and providing opportunities, protecting the
environment and awareness raising in available
resources consumption.
The 21st century sustainable development relies
on five pillars, all of which are essential for
achieving it:
• Capital: It must have wise economic planning
and rational financial management.
• Properties in kind: includes the ownership of
infrastructure including buildings, equipment,
roads, power stations and ports.
• Human resources: includes good health and
education necessary to maintain the labor market.
• Social balance: It includes the professionalism
17
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The list of the african states candidats to ICAO
Council next year was adopted by the 30th
AFCAC Assembly Comprises :
Category II of the Council: Egypt, Nigeria and
South Africa;
Cotegory IIIof the Council: Gabon, Ivory Coast,
Sudan, Tunisia and Zambia.
The session was attended by the representatives
of thirty one member States, representeatives of

Rabat-The Arab Civil Aviation
Organization (ACAO) was
successfully
organized
a workshop on «Quality
Management, Airport
and
Air Navigation Charges» in
collaboration with WMO,
ICAO, IATA and the League
of Arab States in Rabat,
Kingdom of Morocco, 26-28
November
2018.
The workshop is part of the
strategic plan of the Arab Civil
Aviation Organization, which
aims to provide participants
with the various requirements
and recommendations of the
International Civil Aviation
Organization (ICAO) and
the World Meteorological
Organization
(WMO)
on
the quality system and the

16

eight non member states and representatives of
18 regional and international organizations.
In conclusion, the Director General thanked the
authorities of Zambia and the General Secretariat
of AFCAC for extending a most hospitable and
warm welcome and good organization of this
General Assembly, wishing their members
much success in their work.

ACAO/ICAO/IATA QMS & AIRPORT AND
AIR NAVIGATION CHARGES »
Rabat-Morocco, 26-28 November 2018
mechanism for cost recovery
of air navigation with the
exchange of best practices and
experiences with countries,
regional and international
organizations and experts
in this field. This workshop
will also help to identify
and overcome the economic
challenges facing different
civil aviation stakeholders.
The workshop was opened
by Eng. Abdenabi Manar,
Director General of the Arab
Civil Aviation Organization
(ACAO),
welcoming
the

participants
and
thanking
the League of Arab States,
the World Meteorological
Organization, the International
Civil Aviation Organization
and the International Air
Transport Association for
their fruitful cooperation and
coordination with the Arab
Civil Aviation Organization.
The workshop was attended
by 57 participants from
11 countries as well as 8
international and regional
o rg a n i z a t i o n s .

the Director-General: ACAO and AFCAC are tasked to
coordinate the implementation of the state members
decision to liberalize the air transport industry.

Mr. Abdenbi Manar, Director-General of the
Arab Civil Aviation Organization, underlined the
fruitful cooperation between the Organization
and the Afrrican Civil Aviation Commission
(AFCAC). The statement was made in a
speech delivered during the 30th session of the
General Assembly of the African Commission
of Civil Aviation (AFCAC), which was hosted
by Zambia in Livingstone on the 4th and 5th
December 2018. He aded that 10 of the AFCAC
state members are members of the Arab civil
aviation organization, one of the main reasons
for ACAO to share the vision, the missions and
the objectives of AFCAC.
The African states convinced of it’s important
contribution to the economy in terms of GDP
and jobs creation, decided in the beginning of
this year to liberalize the air transport industry.
The Arabic states did the same, he said and
delared that ACAO and AFCAC are tasked
to coordinate the implementation of theses
decisions, and support the great efforts made by
the states members to provide the investments
for infrastructure and equipment development,

the fleet increase, and capacity building to meet
the international standards required in terms of
safety, security and service quality.
On the other hand, the Director General called
on all member states of AFCAC to support the
nomination of Captain Aisha Al Hamli from
the UAE for the position of Chairman of the
ICAO Council for the next session given her
competence and experience to guide the council
in a manner that ensures the achievement of
ICAO’s strategic objectives. Noting that the
UAE candidate was nominated according to the
decision of the General Assembly of ACAO
The Director General reiterated the commitment
to the mutual support of the two candidates
for the membership of the ICAO Council as
accredited by the Arab Organization and the
African Civil Aviation Commission.
The session focused on the AFCAC achivements
and the future prospects for air transport
industry growth, as well as the adoption of the
work program of the Commission for the three
coming years, and the election of the President,
the Secretary General and bureau members.

15
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the director-general calls for enhanced
cooperation
between ACAO and
LACAC to contribute to the sustainable
development of the air Transport Industry

Photo: Mr. Abdenbi Manar, Director-General of the Arab Civil Aviation
Organization and Mr. Jaime Bandar, Secretary General of the “LACAC”
Mr. Abdenbi Manar, DirectorGeneral of the Arab Civil
Aviation
Organization,
called for the strengthening
of cooperation between the
Organization and the Latin
American
Civil
Aviation
Commission
(LACAC),
which contributes to the
sustainable development of
the air transport industry.
The statement was made in
a speech delivered during
the twenty-third session of
the General Assembly of the
Latin American Commission
of Civil Aviation (LACAC),
which was hosted by the
Cuban capital Havana from 19
to 21 November.
The
Director
General
reiterated the importance of
the air transport sector as it
works to achieve sustainable
development that preserves
natural resources and ensures
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a dignified life for the
coming generations. «The
international community has
given importance to this vital
sector and has established
many
international
and
regional
organizations
to
regulate the transport process
in a manner that ensures its
safety and security.»
In
the
same
context,
the
Director-General
acknowledged the privileged
role played by the Latin
American Commission to
support
cooperation
and
coordination among Member
States as he commended also
the cooperation between the
Commission and the Arab
Civil Aviation Organization,
which requires consolidation.
The session focused on
assessing the current status

of air transport in the Latin
American region compared
to other regions of the
world, the future prospects
for its growth, as well as the
adoption of the work program
of the Committee for the
coming years and the election
of the President and Secretary
General of the Assembly.
The session was attended by
the twenty-two member States,
representatives of regional
organizations, Asian countries
and ICAO representatives.
On the other hand, the Director
General called on all member
states of LACAC to support
the nomination of Captain
Aisha Al Hamli from the UAE
for the position of Chairman
of the ICAO Council for
the next session given her
competence and experience to
guide the council in a manner
that ensures the achievement
of ICAO’s strategic objectives
The Director General reiterated
the commitment to the mutual
support of the two candidates
for the membership of the
ICAO Council as accredited
by the Arab Organization
and the Latin American Civil
Aviation Commission, noting
that the UAE candidate was
nominated
according
to
the decision of the General
Assembly of ACAO.
In conclusion, the Director
General
thanked
the
authorities of Cuba and
the General Secretariat of
LACAC for extending a most
hospitable and warm welcome
and good organization of this
General Assembly, wishing
their members much success
in their work.

The ACAO
41th Air Safety
Committee
meeting
The
Arab
Civil
Aviation
Organization (ACAO) 41th Air
Safety Committee meeting
(ACAC 41th ASC/41) was
successfully held on 19
and 20 September 2018 at
ACAO headquarters, in the
presence of six Member States

representing
the
People’s
Democratic Republic of Algeria,
the Republic of Tunisia, the
State of Palestine, the Arab
Republic of Egypt, the Republic
of Suda and One International
Organization
(ICAO).
The meeting was inaugurated
by HE Eng. Abdelnabi Manar,
Director General of the Arab
Civil Aviation Organization. He
welcomed the members of
the Committee, stressing the
importance of the meeting in
the context of the development
of technical work in the field
of aviation safety. Recalling
the most important future
challenges, the vision and the
objectives of the Organization
for the next two years, and
wishing all the success to the

meeting.
Eng.
Hedi
Charfadi,
Representative of the Republic
of Tunisia was elected as
Chairman of the ACAO Aviation
Committee and Mr. Yahya
Hassan El Hadi Mohamed
Representative of the Republic
of Sudan as Vice-Chairman of
the
Committee.
The meeting tackled several
topics in the field of Aviation
Safety in the ACAO Region
most notably the follow-up to
the recommendations of the
40th Session of the Aviation
Safety Committee, the training
program of the ACAO in the
field of aviation safety for the
next two years 2019 and 2020
and the establishment of Middle
East and North Africa Regional
Safety Oversight Organization.

13
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Translation Services

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

contact us at:

Email:
acac@acac.org.ma
Tel : (+212) 537 65 83 23 / 40

10

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

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

resources in various fields as
well as dealing with regulatory
frameworks to protect and
promote its members interests
and launch and serve its
members joint projects to
achieve operational capabilities
in addition to showing the
positive image of Arab airlines
in all global events.
The

Arab

Air

Transport

Union’s mission

The
Arab
Air
Carriers
Organization
seeks
many
objectives in order to promote
and support the air transport
industry in the Arab region but
faces many challenges, added
Mr Abendebi Manar, ensuring
that this industry requires
from all of us more efforts and
cooperation whereas the air
transport market in the Arab
region is a promising market
that helps develop tourism,
the movement of persons and
increases trade exchange.
Developing

air

transport

infrastructure

Mr Manar considers that
one of the most important
challenges facing the industry
of air transport in our Arab
region is the liberalization of
air transport among the Arab
countries and reviving the
Damascus agreement on air
transport liberalization between
the Arab countries and this is
what the Arab Civil Aviation
Organization will be working
on in the coming period as one
of its most important plans

and programs, in collaboration
with the Arab Air Carriers
Organization and all relevant air
transport industry stakeholders
in order to achieve its most
important
objective
and
create a Joint Arab Market
which represents an advanced
stage of economic integration
between states where goods,
production units, capital and
people will move freely by
removing impediments, barriers
and quantitative price and
customs restraints or other
obstacles. A unified market
means also liberalizing air
transport with all its components
from all constraints related to
capacity, number of trips, and
the freedom for fixing prices
based on offer and demand
while being subject to general
restrictions and conducting
uniformed policies on taxation,
coordination of fuel prices and
establishment of mechanisms
for collective actions and
negotiations in the name of all
Arab countries as a bloc.
Fierce

competition

requires more efforts

The speaker added that the
fierce and intense competition
framework in the field of air
transport, requires more efforts
in order to achieve the highest
possible degree of worldwide
competitiveness
through
offering the best air services on
the most favorable prices. This
is done by providing competitive
advantage and implementing
the highest safety and security
standards to preserve Arab
airlines reputation, supporting

and
developing
policies,
restructuring and developing
human resources capacities and
enhancing their skills, initiating
cooperation and coordination
between Arab airlines, forming
operational
and
marketing
alliances and acting to protect
Arab airlines from harmful
practices
to
competition,
exchange of information and
expertise amongst countries
and Arab airlines.
The joint Arab market

According to the Director
General, another big challenge
in order to achieve a Joint
Arab market is civil aviation
infrastructure
development
of which airports are the
most significant part. Airport
development faces a shortage
in air traffic capacity and
inadequate management. “We
have to work on addressing
those
inefficiencies
to
provide modern airports and
air
navigation
equipments
that contribute actively in
efficient and orderly air traffic
management to benefit from
the Arab geographical location
that represents a very important
competitive advantage that has
not yet been fully used until
now.
In conclusion, the Director
General
thanked
the
president of the Arab Air
Carriers Organization for this
opportunity to speak to the
outstanding civil aviation elite
who was attending the event.

9
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I consider liberalizing air transport and the implementation of an arab joint market
one of the biggest challenges

MANAR: “THE ARAB CIVIL AVIATION ORGANIZATION IS
LOOKING FORWARD FOR MORE COOPERATION WITH THE
ARAB AIR CARRIERS ORGANIZATION

Cairo- The Arab Civil Aviation
Organization is looking forward
for more cooperation with the
Arab Air Carriers Organization
and all air transport concerned
organizations in order to
achieve common objectives as
far as civil aviation is concerned
“confimed Mr Abdenbi Manar
Director General of the Arab
Civil Aviation Organization.
Speaking during the 51st
General Assembly of the Arab
Air Carriers Organization, held
on 6th November in Cairo,
Mr Manar said that this event
represents a great opportunity
to exchange ideas and views,
in order to achieve the goals
of the organizations and
commissions, specialized in the
field of civil aviation under the
8

auspices of the Arab League.
“Air transport plays one of
the most important roles in
the economic development
globally”,
highlighted
the
Director General, it works
to
achieve
sustainable
development, in a manner that
preserves natural resources and
guarantees future generations a
decent life. “In this perspective
the international community
considers this vital sector very
important, and has implemented
various
international
and
regional
organizations
in
order to ensure the orderly
safe and secure transport.
In parallel, international and
regional airlines have created
associations in order to regulate
their business and ensure fair

competition amongst them as
long as the passenger’s safety
security and rights.
The Director General explained
that the Arab Air Carriers
Organization’s mission since
its creation in 1965, under the
auspices of the Arab League,
is to serve and represent Arab
airlines common interests,
facilitate cooperation amongst
them thereby enhancing their
operational capabilities within a
framework of fair competition
through supporting its members
process aiming to maintain the
highest safety and security
standards, through supporting
its members process in adopting
advanced environmental policies
and positive contribution to
the development of human

Eng. Abdulnabi Manar,
Director
General
of the Arab Civil
Aviation Organization
(ACAO), accompanied
by Eng. Mohamed
Rejeb, Air Navigation
and Safety Expert at
the Organization, and
Mr. Ibrahim Benadi,
Communication and
Public
Relations
Director,
held
a
several side meetings
with
international
senior officials in the
civil aviation sector
in the world during
Air Show MarrakechMorocco
24-27
October 2018.
The Director General met with Mr. Eamonn Brennan, Director
General of the European Organisation for the Safety of Air
Navigation (Eurocontrol) and discussed ways of enhancing
cooperation and further implementation of programs
according to agreement for cooperation between the two
organizations including new areas in the field of air traffic
management.
On the other hand, Eng. Abdelnabi Manar met Mr. Luis
Fonseca de Almeida, Director General of the ICAO Regional
Office in Paris, and discussed the importance and priority
issues in the field of navigation and air safety in order to
enhance coordination between the two organizations and to
schedule the joint organization of some technical activities
in the coming years. Also, Eng. Abdel Nabi Manar, met
Mr.Zouheir Al-Oufir, Director General of the Moroccan National
Airport Office and Mr Zakaria Belghazi Director General of
the moroccan CIVIL aviation, who were accompanied by a
number of senior officials.

ON THE FRAMEWORK
OF THE MARRAKECH
INTERNATIONAL AIR
SHOW THE DIRECTOR
GENERAL MEETS
SENIOR OFFICIALS
OF INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS IN
THE CIVIL AVIATION
SECTOR
Marrakech
(Morocco)24-27 November
2018

7
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TH ONSITE

CIVIL AVIATION

AUTHORITY OF

SINGAPORE-ARAB
CIVIL AVIATION

ORGANIZATION

“STATE SAFETY
PROGRAMME

IMPLEMENTATION
Tunis-Tunisia,
12-16 November
2018
6

The Singapore Aviation Academy, a training arm of the Civil
Aviation Authority of Singapore (CAAS), successfully conducted
the fourth CAAS-Arab Civil Aviation Organization (ACAO) onsite
training on State Safety Programme Implementation at Tunis,
Tunisia from 12 to 16 November 2018, under the auspices of
the CAAS-ACAO Memorandum of Understanding (MOU). L´office
de l´Aviation Civile et des Aéroports (OACA) hosted the training
and provided excellent administration support to facilitate the
smooth conduct of the course.
The 5-day course was attended by a record 55 participants
from 5 ACAO states - (Algeria, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia
and Yamen) and two international organizations (IFALPA and
IFATCA) and air companies (Tunisair and Nouvelair).
Participants were introduced to the ICAO Annex 19 (Safety
Management) Standards and Recommend Practices (SARPs) and
ICAO Doc 9859 (Safety Management Manual) guidance material
pertaining to State Safety Programme (SSP) implementation and
administration.
Mr. Mohamed Rejeb, ACAO Safety Expert, actively facilitated the
course as supervisor and value-added to the training.
Mr Habib Mekki, Director-General of the Tunisian Civil Aviation
Authority and Mr. Mohamed Rejeb, ACAO Air Navigation and Air
Safety Expert, officiated at the opening and closing ceremonies.
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ICAO THIRTEENTH AIR NAVIGATION CONFERENCE
(AN-Conf/13, Montréal, Canada, 9 to 19 October 2018)
The ICAO Thirteenth Air Navigation
Conference (AN-Conf/13) was successfully
held at ICAO Headquarters, Montreal,
Canada, on 9-19 October 2018.
The ICAO’s 13th
Air Navigation
Conference provides an opportunity for
Member States and aviation stakeholders
to work on global strategies for safety
and air navigation planning, development
and implementation. It brings together the
views of the global aviation community
on major objectives for safety and air
navigation, and sets priorities for the
coming years.
Throughout the conference, subject
matter experts participate in the
detailed technical discussions that are
expected to lead to agreements on highlevel recommendations in different key
performance areas of the air navigation
system. These recommendations will
be submitted for approval to the ICAO
Council for subsequent endorsement by
the 40th Session of the ICAO Assembly
in 2019.
During the conference, the ACAO Director
General, Eng. Abdennabi Manar, organized
a number of coordination meetings with
the ICAO Secretary General, the President
of the ICAO Council, the Permanent
Representatives of the Arab States in
the ICAO Council, the European Civil
Aviation Conference (ECAC), the African
Civil Aviation Commission (AFCAC), the
South American Civil Aviation Commission
(LACAC), the International Air Transport
Association (IATA) and the Civil Aviation
Authorities of Singapore, France, Ireland,
Switzerland, Japanese, India, Spanish,
English, Italian, Cape Verde and Austrian.
The Conference was attended by 1213
members and observers nominated by
116 Member States and 37 international
and regional organizations, as well as by
advisers and others.
12

THIRTY NINTH (39TH) ACAO
MEETING OF THE AIR NAVIGATION
COMMITTEE
In the context of the interest
of the General Directorate
of the Arab Civil Aviation
Commission to ensure the
success of organizing the
meetings of the technical
committees on time, the Thirty
ninth (39th) ACAO Meeting of
the Air Navigation Committee
was held successfully from 2930 November 2018 in RabatMorocco in the presence of 12
participants from Six member
states and a representatives
from ICAO and GCC.
The meeting was opened by HE
Eng. Abdenabi Manar, General
Director of the Arab Civil
Aviation Organization, where he
welcomed the members of the
committee and stressing the
importance of the meeting in
the context of the development
of the technical work in the
field of air navigation, the most
important future challenges

and the vision and the
objectives of the Organization
for the next two years. He also
stressed the need to cooperate
with relevant Regional and
International organizations, in
particular ICAO, in order to
save efforts, avoid duplication
of work and improve efficiency.
He also informed the meeting
regarding the outcomes of the
coordination meeting held with
Mr. Simon Brennan, Eurocontrol
Director General held on the
side of the Marrakech-Morocco
Exhibition in October 2018,
in addition to the ACAOEurocontrol proposed meeting
planned during March 2019.
In this regard, He invited
Member States to provide
the organization with their
proposals in order to be
inserted in the draft agenda of
this meeting.
Mr. Ibrahim Bonyan Al-Jabri,

the Saudi Arabia representative
was elected as Chairman
of the Committee and Mr.
Nasser
Jassim
Al-Khalaf,
Qatar representative as ViceChairman of this Committee.
Mr. Ibrahim Al-Jabri thanked all
members for their trust and
nomination for the presidency of
the Air Navigation Commission
over the next two years.
He also welcomed the new
members, the representative of
ICAO and the representative of
the GCC Secretariat.
The meeting tackled several
topics of importance in the field
of air navigation in the Arab
region, including the follow-up
to the recommendations of the
Air Navigation Commission at
its 38th session, the Executive
Council at its 58th session,
the General Assembly of the
Organization at its 24th session,
as well as the expansion of
satellite navigation coverage
and the programs of the Arab
Civil Aviation Organization in
training and activities of Air
Navigation Committee for the
next three years 2019-2021.
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establishing joint Arab action
within the framework of the
Arab League by expanding the
functions of the Organization
in the fields of expertise and
training, information, data and
statistics sourcing.
We have been mindful in
the future agenda of the
Organization, which I was
privileged to present to the
members of the General
Assembly during its twentyfourth session in Rabat last
May, that the new tasks of
our mandate include during the
first semester strengthening
cooperation and deepening
relations with similar regional
organizations (ECAC, LACAC
and AFCAC), the International
Civil
Aviation
Organization
(ICAO) and the competent
bodies in the air transport
sector (ICAO, IATA and
Eurocontrol) and a group of
friendly countries with the aim
of mobilizing support for Arab
positions and achieving their
aspirations. Here we must pay
tribute to the constructive
cooperation and continued
support we have received
from the heads of civil aviation
bodies of Member States.
These meetings led to the
agreement on undertaking
initiatives and activities in the
coming years meant to achieve
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the goals and objectives of the
organization. In this context,
I would like to record with
pride the commitment of the
civil aviation authorities of the
Member States. I would also
like to mention that, in parallel
with the activities above
mentioned, we have continued
to implement the operational
plan for the current year and
to plan additional activities of
relevance to training in the
areas of air transport, security
and environment.
Here I stand to highlight the
challenges that will confront
us at the beginning of next
year, which requires us to
mobilize efforts and adopt a
coherent Arab position towards
the International Community.
One of the most important
challenges facing the air
transport industry in the Arab
region is the liberalization of
air transport between the Arab
countries and the revival of
the Damascus agreement to
liberalize air transport between
the Arab countries, which
will be the task of the Arab
Civil Aviation Organization in
the coming period as one of
the most important plans and
programs of the Organization,
in cooperation with the Arab
Air Carriers Organization and
all parties involved in the air
transport industry, in pursuit

of the larger objective i.e. the
establishment of the unified
Arab market. This market
represents a very advanced
stage of economic integration
between
countries,
where
goods, commodities, capital and
people move from one market
to another freely through the
removal of obstacles, barriers,
quantitative, price, customs
and other restrictions. The
unified market means the
liberalization of air transport
with all its components of
all restrictions related to
capacity, number of flights
and the freedom to determine
prices according to supply and
demand while being subject
to the general restrictions as
well as the adoption of unified
policies in the field of taxation
and coordination in fuel prices
and the establishment of
mechanisms
for
collective
action and negotiation on
behalf of Arab countries as a
single block.
We hope that the efforts of
all the member states and
all the stakeholders in the
air transport industry will be
consolidated and united in order
to translate these aspirations
into a sustainable development
for the Arab World.
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H

ere we are bidding
farewell to this year
and welcoming a new
one. This is a year that has
witnessed a lot of events, and
here I must positively record
the growth of the global and
Arab air traffic indicators
despite the constraints and
difficulties in the security
and economic fields. Air
transport activity is resilient
to changes, fluctuations and
rapid international events.
In line with this global boom,
the Arab countries have
promising aspirations in order
to raise their volume of air
transport activities. Last
year, 2017 witnessed an
increase in cargo movements
in Arab airports by 5.6%, with
cargo volumes reaching 8.8
million tons. In addition, the
Arab airlines operated 443
stations worldwide in 127
countries with an average
of 882,098 flights per day,
representing 4,048 seats per
day on 1,363 aircraft in the
same year.
Revenue growth in 2017 was
8.7%, with a total operating
income of US $ 64.5 billion.
Arab airlines also transported
224 million passengers in the

same year, an increase of
4.9% compared to 2016 and
6.9 million tons of freight,
which represents an increase
of 5.5%
On the other hand, the total
accidents rate in the Arab
Civil Aviation Organization
region decreased by 29.6%
for the year 2016 compared
to the global average of
the same year. The average
effective
implementation
for the member countries
of the Arab Civil Aviation
Organization was 65.37%,
higher than the global
average of 65.14%.
It should be noted that
64.71% of the Arab Civil
Aviation Organization (ACAO)
countries have achieved the
60% target of effective
implementation, as proposed
in the GASP.
During my narrative of these
statistics, we must recall the
efforts of the Arab countries
in the framework of joint
Arab action. In this context,
I note with satisfaction the
commendable efforts of the
Arab States to strengthen
the role of the Arab Civil
Aviation
Organization
in
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