إنشاء الهيئة

الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي هــي منظمــة عربيــة متخصصــة تابعــة لجامعــة الــدول العربيــة تهــدف إلــى توثيــق
التعــاون والتنســيق بيــن الــدول العربيــة فــي مجــال الطيــران المدنــي وتطويــره .أنشــأت فــي  7فبرايــر  1996عندمــا
دخلــت اتفاقيــة إنشــائها حيــز التنفيــذ ،وقــد عقــدت جمعيتهــا العامــة األولــى فــي  5/4يونيــو .1996
صادقت على هذه االتفاقية حتى اآلن  18دولة عربية .بينما باقي الدول العربية بصدد التصديق.

أهداف الهيئة

تتمثــل أغــراض وأهــداف الهيئــة فــي تزويــد ســلطات الطيــران المدنــي فــي الــدول األعضــاء بإطــار للعمــل المشــترك
مــن أجل:
 nوضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سالمته.
 nالنهــوض بالتعــاون والتنســيق الواجــب بيــن الــدول األعضــاء فــي مجــال الطيــران المدنــي ووضــع األســس
الكفيلــة بذلــك ليكــون ذا طابــع موحــد.
 nالعمــل علــى تنميــة وتطويــر الطيــران المدنــي العربــي بشــكل يســتجيب لحاجيــات األمــة العربيــة فــي نقــل جــوي
آمن وسليم ومنتظم.

أجهزة الهيئة

تتكــون أجهــزة الهيئــة مــن جمعيــة عامــة ،ومجلــس تنفيــذي ،وإدارة عامــة ،وخمــس لجــان فنيــة مكونــة مــن
خبــراء متخصصيــن يمثلــون الــدول األعضــاء (لجنــة النقــل الجــوي ،لجنــة المالحــة الجويــة ولجنــة الســامة الجويــة
والمقاييــس ،لجنــة أمــن الطيــران ،لجنــة البيئــة).
وتتألــف الجمعيــة العامــة مــن الرؤســاء والمديريــن العاميــن للطيــران المدنــي فــي الــدول العربيــة األعضــاء ،تجتمــع
مــرة كل ســنتين العتمــاد المخططــات والبرامــج وموازنــة الهيئــة.
أمــا اإلدارة العامــة فهــي الجهــاز اإلداري للهيئــة ،يترأســها مديــر عــام تنتخبــه الجمعيــة العامــة لمــدة  4ســنوات قابلــة
للتجديــد مــرة واحــدة .ودور المديــر العــام هــو تطبيــق توصيــات وقــرارات الجمعيــة العامــة والمجلــس التنفيــذي،
وإعــداد مشــاريع ونشــاطات الهيئــة.
ويتألــف المجلــس التنفيــذي مــن تســعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة كل ســنتين .مــن بيــن الرؤســاء أو
المديريــن العاميــن للطيــران المدنــي .ويجتمــع المجلــس علــى األقــل مرتيــن فــي الســنة .ويتجلــى دوره فــي دراســة
مشــاكل الطيــران المدنــي فــي الــدول العربيــة للعمــل علــى تنميــة وتطويــر هــذا القطــاع  ،واقتــراح برامــج وميزانيــة
الهيئــة وكــذا تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العامــة.

اخـتصاصات الهيئة

تقوم الهيئة بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وبوجه خاص ما يلي:
 nإجــراء البحــوث وإعــداد الدراســات ،حســبما يلــزم ،بشــأن الجوانــب االقتصاديــة والتنظيميــة والقانونيــة والفنيــة
واألمنيــة المتعلقــة بالطيــران المدنــي بيــن الــدول األعضــاء
 nتنســيق مواقــف الــدول األعضــاء بصــدد األمــور ذات المصلحــة المشــتركة واالهتمــام المشــترك فــي مجــال
الطيــران.
 nتشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية.
 nتشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض باستخدامها في الدول األعضاء
 nرصــد التغييــرات ،بمــا فــي ذلــك التغييــرات التقنيــة ،فــي الطيــران المدنــي وتقييــد متطلبــات الــدول األعضــاء
لالســتجابة للتحديــات المهمــة.
 nتشــجيع التنســيق والتوافــق بيــن تشــريعات وإجــراءات الطيــران المدنــي فــي الــدول األعضــاء والعمــل علــى توحيــد تلــك
التشــريعات واإلجراءات.
 nتشــجيع تطبيــق القواعــد القياســية وأســاليب العمــل الموصــى بهــا فــي مالحــق اتفاقيــة الطيــران المدنــي
الدولــي.
 nتعزيــز الترتيبــات بيــن الــدول األعضــاء كلمــا ســاهم ذلــك فــي تنفيــذ الخطــط اإلقليميــة الصــادرة عــن منظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي بخصــوص التجهيــزات والخدمــات الخاصــة بالمالحــة الجويــة.
 nتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسالمة الطيران والنهوض بالوعي األمني بين الدول األعضاء.
 nالتنســيق بخصــوص برامــج التدريــب والتكويــن مــع تشــجيع وضــع البرامــج لتطويــر معاهــد التكويــن ،وجعلهــا
تســتجيب للحاجيــات الحاليــة والمســتقبلية للعامليــن فــي مجــال الطيــران المدنــي.
 nدراســة أي موقــف مــن شــأنه عرقلــة تقــدم النقــل الجــوي والمالحــة الجويــة فــي الــدول العربيــة وذلــك بنــاء علــى
طلــب أي دولــة عضــو والتوصيــة بمــا تــراه مناســبا.
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شكر وتقدير
يتقدم المشرف العام لمجلة الطيران العربي بتشكراته لكل من ساهم في إثراء هذه المجلة بحوارات
ومقاالت واستطالعات وأخبار ،وشكر خاص للهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد بالجمهورية اليمنية
على دعمها ومساهمتها القيمة في هذا العدد.

م .محمد إبراهيم شريف
مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني

تعتبــر الهيئــة العربيــة للطيـران المدنــي مكونــا أساســيا فــي منظومة
العمــل العربــي المشــترك ،ومــن أهــم ركائــز عملهــا تكثيــف الجهــود
للتعــاون والتنســيق مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة
فــي حقــل الطي ـران المدنــي ،لتعزيــز مكانــة الهيئــة فــي المحافــل
الدوليــة ،وهــي بذلــك تســعى لتحقيــق القــدر األمثــل مــن النهــوض
بقطــاع الطي ـران المدنــي العربــي.
كمــا تتجلــى محــاور مهامهــا الفنيــة فــي مجــاالت النقــل الجــوي
واقتصادياتــه وتنظيمــه ،والمالحــة الجويــة وخاصــة النظــم
المســتقبلية للمالحــة باألقمــار الصناعيــة ،وكذلــك فــي مجــال
ســامة الطيــران ،بمــا تعــده مــن أدلــة خاصــة بإجــراءات وأنظمــة
الطيــران المتعلقــة بالســامة ،والتــي تحــدد اإلطــار المنهجــي
للقواعــد واإلجــراءات بخصــوص الحــوادث ،والتحقيــق فــي
مســتويات الســامة والترخيــص والتشــغيل بالنســبة للمطــارات
والطائ ـرات .كمــا تعمــل الهيئــة جاهــدة علــى تحســين مســتويات
أمــن الطي ـران بالمنطقــة العربيــة مــن خــال رفــع التوعيــة وتأهيــل
وتكويــن األطــر العاملــة فــي هــذا المجــال ووضــع أنظمــة وأدلــة
استرشــادية لتفعيــل وتقنيــن وتعزيــز أمــن الطيــران.
كمــا وجــب التأكيــد علــى أن الهيئــة تركــز بقــوة علــى نهــج سياســة
التحريــر التــي أصبحــت لهــا انعكاســات مهمــة فــي تطويــر نمــو الحركــة
الجويــة البينيــة ،تخــدم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للوطــن
العربــي ،كمــا ترفــع مــن حركــة التبــادل التجــاري ،وتقــوي وتنشــط
الحركــة الســياحية بيــن الــدول العربيــة ،وتخلــق المنــاخ المنافــس
الســتقطاب االســتثمارات العالميــة فــي الوطــن العربــي .ومــن جهــة
أخــرى ،تولــي الهيئــة رعايــة خاصــة لمجــال البيئــة للحــد مــن انبعاثــات
الغــازات .هــذا الموضــوع الــذي أصبــح يتفاعــل مــع مســتجدات
وقضايــا عالميــة تدفــع لتوحيــد الصــف للدفــاع عــن المصالــح العربيــة
فــي ســياق االلت ـزام بتوجيهــات منظمــة الطي ـران المدنــي الدولــي.
ومــن أبــرز اهتمامــات الهيئــة ،فــي توجهاتهــا الجديــدة ،االنخ ـراط
القــوي فــي سياســة التعليــم والتدريــب ،مــن خــال إبـرام اتفاقيــات
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تعــاون ومذك ـرات تفاهــم مــع بعــض الــدول الشــقيقة ومؤسســات
ومعاهــد وكليــات ومراكــز وأكاديميــات التعليــم والتدريــب
فــي مجــال الطيــران المدنــي ،باإلضافــة إلــى تنظيــم العديــد مــن
الــدورات التدريبيــة وورش العمــل الفنيــة لتأهيــل وإعــادة تكويــن
العامليــن والفنييــن فــي شــتى التخصصــات المرتبطــة بالقطــاع.
إن نهــج الهيئــة التكاملــي يشــجع كثيــرا علــى تيســير عالقــات
التعــاون والتنســيق وتبــادل الخبــرات مــع كافــة المنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة ،نظــرا لثقــل المجموعــة العربيــة ،الــذي
أصبحــت لــه مكونــات وازنــة بــرزت مــع االهتمــام القــوي للــدول
العربيــة بقطــاع الطيـران المدنــي ،حيــث انخرطــت فــي اســتثمارات
ضخمــة لبنــاء المطــارات العمالقــة ،واقتنــاء الطائ ـرات الحديثــة،
وإدخــال التجهيــزات المالحيــة المتطــورة والدقيقــة ،وفتــح المجال
الواســع لتنظيــم الــدورات التدريبيــة والورشــات والمؤتمــرات
العلميــة ،كل هــذا لمســايرة ،بــل لقيــادة ســفينة التطــور الهائــل
الــذي تعرفــه صناعــة الطيـران ،وخاصــة فــي بعــض الــدول الخليجيــة
الرائــدة فــي هــذا المجــال كمــا يشــهد الجميــع بذلــك.
فالمطلــوب اليــوم مــن الــدول األعضــاء والفاعليــن فــي القطــاع
علــى الســاحة العربيــة المزيــد مــن التجــاوب والتفاعــل مــع الهيئــة
العربيــة مــن خــال االلتــزام بق ـرارات الجمعيــة العامــة بخصــوص
آليــات تطويــر الهيئــة ،حيــث إن الــدور المســتقبلي للهيئــة مرتبــط
بقناعــة ودعــم الــدول األعضــاء فــي أن تمثــل الهيئــة المرجعيــة
الفعليــة للطيـران العربــي ،كبيــت خبــرة متكامــل ،يقــدم االستشــارة
الفنيــة للــدول األعضــاء ،ويعــد الدراســات ،ويرصــد التغيــرات
الفنيــة التــي يعرفهــا عالــم الطيــران وصناعتــه المتطــورة ،حيــث
إن األمــل المنشــود فــي بيــت الخبــرة للطيــران المدنــي العربــي
يدخلنــا إلــى مجــال المنافســة الدوليــة ،وهــذا مــا ســيرجع ال محالــة
بالمردوديــة الفنيــة والماليــة ،وكــذا المصداقيــة المطلوبــة ،إلب ـراز
الــدور العملــي والفاعــل لقطــاع الطيـران المدنــي العربــي وتطويــره
وتنميتــه.
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الطيران العربي

مراكش تحتضن أشغال الجمعية العامة
االستثنائية للهيئة

تنعقــد فــي مدينــة مراكــش يومــي  25-24ديســمبر  2014دورة اســتثنائية
للجمعيـــة العامــة للهيئـــة العربيـــة للطيــران المدنــي ،لمناقشــة مواضيــع
حاســمة تدخــل أساســا فــي إطــار عمليــة التطويــر والتحديــث التــي تصبــو
إليهــا الهيئــة العربيــة للطيـران المدنــي ،وتتجلــى بالخصــوص فــي الموضــوع
المتعلــق بتعديــل اتفاقيــة إنشــاء الهيئــة والموضــوع المتعلــق بالهيــكل
التنظيمــي وتســكين الموظفيــن واعتمــاد تبويــب الموازنــة.
وجــاءت الدعــوة لعقــد هــذه الــدورة تبعــا لق ـرارات المجلــس التنفيــذي 47
للهيئــة والــذي انعقــد بالربــاط فــي الفتــرة  30-29أكتوبــر .2014

الهيئة العربية للطيران المدني تجتمع مع األكاديمية
التونسية الفرنسية للتكوين في أمن الطيران

عقــد المديــر العــام للهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي ،المهنــدس محمــد إبراهيــم
الشــريف ،بالربــاط يــوم  17ديســمبر  ،2014اجتماعــا مــع الســيد حســن الصديــق ،رئيــس
مجلــس إدارة األكاديميــة التونســية الفرنســية فــي أمــن الطي ـران.
وقــد ألقــى المديــر العــام ،خــال االجتمــاع ،كلمة أبرز فيها السياســة الجديــدة للتدريب
والتكويــن وأهميــة أمــن الطي ـران .كمــا تــم تقديــم عــرض للتعريــف باألكاديميــة وهــي
مؤسســة تكوينيــة متخصصــة فــي مجــال أمــن الطيـران معتــرف بهــا مــن منظمــة الطيـران
المدنــي الدولــي وشــريك اســتراتيجي مــع العديــد مــن المؤسســات الدوليــة واإلقليميــة.
وفــي هــذا اإلطــار ،عقــد هــذا اللقــاء لوضــع لبنــات التعــاون والتنســيق بيــن الهيئــة
واألكاديميــة فــي ســياق شـراكة متبادلــة تخــدم مصالــح الطرفيــن بهــدف تطويــر وتنميــة
الطيـران المدنــي العربــي ،وبالخصــوص تشــجيع برامــج التدريــب والتكويــن فــي مجــال
أمــن الطيـران قصــد المســاهمة فــي الرفــع مــن مســتوى أمــن وســامة الطيـران بالــدول
العربيــة .وقــد خلــص االجتمــاع إلــى االتفــاق علــى تبــادل الخب ـرات ،وتنظيــم البرامــج
التدريبيــة المشــتركة.

الهيئة تستضيف االجتماع التنسيقي لمنظمات الطيران المدني
في منطقة الشرق األوسط

اســتضافت الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي االجتمــاع التنســيقي للمنظمــات
والهيئــات اإلقليميــة الفاعلــة فــي منطقــة الشــرق األوســط فــي مجــال الطي ـران المدنــي
بالدارالبيضــاء ،فــي يــوم  4ديســمبر  .2014وشــارك فــي االجتمــاع كل مــن ممثلــي
المنظمــات التاليــة :االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي ،الهيئــة العربيــة للطي ـران المدنــي،
االتحــاد الدولــي للمطــارات ،منظمــة مقدمــي خدمــات المالحــة الجويــة ،مجلــس التعاون
الخليجــي ،اتحــاد المغــرب العربــي .وقــد خلصــت نتائــج االجتمــاع إلــى التأكيــد علــى
ضــرورة التعــاون والتنســيق بيــن كافــة المنظمــات الفاعلــة ،بهــدف تنســيق الجهــود بيــن
المنظمــات للتنظيــم المشــترك للفعاليــات واألنشــطة فــي المجــاالت المتعــددة للطيـران
المدنــي ،وخاصــة علــى مســتويات اللجــان الفنيــة للهيئــة لتعزيــز التعــاون مــع المكتــب
اإلقليمــي لإليــكاو بالشــرق األوســط.
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اجتماع في القاهرة بين الهيئة
ومنظمة الصحة العالمية
للشرق األوسط

عقــد بالقاهــرة اجتمــاع بيــن المهنــدس
محمــد إبراهيــم شــريف ،المديــر العــام
للهيئــة العربيــة للطيران المدنــي ،والدكتور
عــاء الديــن العلــوان ،مديــر المكتــب
اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة
للشــرق األوســط ،وذلــك لبحــث ســبل
التعــاون بيــن الجانبيــن فــي األمــور ذات
االهتمــام المشــترك .وقــد تركــز االجتمــاع،
بالخصــوص ،علــى موضــوع األمــراض
المعديــة ،وطــرق انتقالهــا عــن طريــق النقــل
الجــوي ،وكــذا طــرق الوقايــة منهــا ،ويأتــي
علــى رأس هــذه األمــراض اإليبــوال .وقــد
تــم االتفــاق علــى عقــد نــدوات ومؤتم ـرات
بخصــوص هــذه المواضيــع ،تتخللهــا ورش
عمــل متخصصــة ،مــع مواصلــة االتصــال
بيــن الجانبيــن ،كمــا أعــرب كل طــرف عــن
اســتعداده لتقديــم كافــة أوجــه الدعــم
الممكنــة فــي كل المجــاالت المشــتركة.

اجتماع المدير العام للهيئة
ومدير المكتب اإلقليمي للبنك
اإلسالمي للتنمية

عقــد المديــر العــام للهيئــة العربيــة
للطيــران المدنــي ،المهنــدس محمــد
إبراهيــم احمــد شــريف ،اجتماعــا مــع
ســعادة الســيد عبــد الرحمــن الــكالوي،
مديــر المكتــب اإلقليمــي للبنــك اإلســامي
للتنميــة بالربــاط ،خصــص لتــدارس ســبل
التعــاون بيــن الهيئــة والبنــك .ويتعلق األمر
بمســاهمة البنــك فــي تمويــل الــدورات
التدريبيــة والنــدوات اإلقليميــة ،التــي
تنظمهــا الهيئــة ،والمســاعدة علــى تقديــم
الدعــم الفنــي للــدول األعضــاء فــي مجــال
الطيــران المدنــي ،إضافــة إلــى مشــاركة
البنــك فــي إعــداد دراســات الجــدوى
المتعلقــة ببعــض المشــاريع ،التــي تخطــط
الهيئــة العربيــة للطيــران إلنجازهــا.
العدد  - 22ديسمبر 2014

أخبار

الطيران العربي

أسطول الطيران العالمي سيتضاعف خالل  20عاما المقبلة
يتوقــع المســؤولون فــى كبــرى شــركات
الطيــران األمريكيــة (بوينــغ) أن األســطول
الجــوي العالمــي ســيتضاعف خــال 20
عامــا المقبلــة ،حيــث إن نقــل المســافرين
يرتفــع ســنويا بنســبة  5فــي المائــة ،وشــركات
الطيــران فــى العالــم ســتصبح فــى حاجــة
إلــى  36ألفــا و 770طائــرة جديــدة ،وقيمــة
مبيعــات شــركات الطيــران ســتصل إلــى 3
آالف و 800مليــار دوالر.
كمــا توقعــوا أن يصــل أســطول الطيــران
العالمــي إلــى  42ألفــا و 180طائــرة ،مقابــل
 20ألفــا و 910طائــرة حاليــا ،وأن الطلــب علــى
الطائــرات التــى تقطــع المســافات القصيــرة

يصــل إلــى  25ألفــا و 68طائــرة ،أي  70فــي
المائــة منهــا طائــرات جديــدة ،ممــا يجعــل
المنافســة بيــن (بوينــغ) و(إيربــاص) تشــتد
أكثــر ،وتركــز شــركة (إيربــاص) األوروبيــة علــى
الطائــرة األقــل اســتهالكا للكيروســين ،مثــل
طائراتهــا الجديــدة (نيــو – ،)A 320والطائـرات

األقــل ســعرا (بــي  .)737ووقــع الطلــب علــى
 2000طائــرة (بوينــج  737ماكــس) ،مقابــل
 2800طلــب علــى طائــرة إيربــاص نيــو
الجديــدة.
وفــى خــال العشــرين عامــا المقبلــة ،ســتصبح
آســيا هــي مركــز الثقــل ،فبدايــة مــن هــذا العــام
وحتــى  ،2033فــإن مســافري آســيا – باســيفيك
ســيطلبون  15ألفــا و 220طائــرة جديــدة ،مقابل
 9آالف و 120طائــرة فــي أمريــكا الشــمالية ،و7
آالف و 710طائــرات أوروبيــة إيربــاص A320
بقيمــة  20.6مليــار دوالر .وتنتظــر (بوينــغ)
طلــب حوالــي  8آالف طائــرة  787و 777إكــس،
وقيمتهــا  2مليــار و 300دوالر.

دبي تستضيف معرض
تموين المطارات
في مايو المقبل

انخفاض متوقع في أسعار تذاكر الطيران
بسبب هبوط أسعار النفط
قــال مختصــون فــي مجــال النقــل الجــوي إن أســعار تذاكــر شــركات الطي ـران العالميــة لــم
تتأثــر حتــى اآلن بالهبــوط الحــاد ألســعار النفــط الــذي قــارب  40فــي المائــة مــن منتصــف
العــام الجــاري ،متوقعيــن أن تخطــو بعــض الشــركات المحليــة والدوليــة تخفيضــات فــي
األســعار لألشــهر المقبلــة مــن عــام  ،2015بعــد أن انخفضــت تكاليــف التشــغيل نحــو 25
فــي المائــة .كمــا أن انخفــاض أســعار التذاكــر ســيؤدي إلــى زيــادة فــي عــدد المســافرين عبــر
خطــوط الطيـران خــال العــام المقبــل بنســبة  30فــي المائــة ،مســتفيدين مــن االنخفاضــات
المتوقعــة فــي أســعار تذاكــر نتيجــة انخفــاض أســعار وقــود الطي ـران.
العدد  - 22ديسمبر 2014

يفتــح معــرض تمويــن المطــارات ،الــذي
ســيقام خــال الفتــرة بيــن  10و 12مايــو
 2015فــي مركــز دبــي الدولــي للمعــارض
والمؤتمـرات ،البــاب أمام المســتثمرين
وكبــار الالعبيــن الدولييــن فــي صناعــة
تمويــن الســفر لالســتفادة مــن فــرص
النمــو القويــة فــي المنطقــة ،وتكويــن
شــبكة العالقــات المهنيــة.
ويقــام معــرض تمويــن الســفر ،الــذي
ســينظم علــى هامــش معــرض المطــارات
 ،2015تحــت رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد
بــن ســعيد آل مكتــوم ،رئيــس هيئــة
دبــي للطيـران المدنــي ،رئيــس مؤسســة
مطــارات دبــي ،الرئيــس والرئيــس
األعلــى لطي ـران اإلمــارات والمجموعــة.
ويحظــى المعــرض بدعــم عــدد كبيــر من
الهيئــات والمؤسســات فــي مقدمتهــا
هيئــة دبــي للطيـران المدنــي ،ومؤسســة
مطــارات دبــي ،واإلمــارات لتمويــن
الطائــرات ،وشــركة فــود بوينــت.
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بوينغ وسبيس إكس
يسيران أول مركبة فضاء
تجارية في 2017

كيف ستبدو الطائرات عام 2050؟
كشــفت شــركة إيربــاص تفاصيــل متعلقــة بالشــكل ،الــذي ســتكون عليــه الرحــات الجويــة
عــام  ،2050حيــث يتوقــع أن تكــون هنــاك مناطــق مخصصــة لأللعــاب ،ونوافــذ بانوراميــة،
ومقاعــد ُت َج ِّمــع حــرارة أجســام الــركاب ليتــم مــن خاللهــا تشــغيل الميــزات الموجــودة
فــي قمــرة القيــادة .كمــا أشــارت الشــركة إلــى أنــه ســيكون بوســع الــركّاب االســترخاء،
وســينعمون بنظــام صوتــي مبتكــر يســاعدهم علــى النــوم باســترخاء وبأريحيــة تامــة .كمــا
ســتتوفر فــي الطائـرات ميــزة تخصيــص ظــال خاصــة تبعــد األضــواء عــن الــركاب أثنــاء النوم.
وبالنســبة للــركاب الذيــن يحبــون النظــر مــن النوافــذ ،أعلنــت إيربــاص أن الطائـرات ســيتم
تزويدهــا بنوافــذ بانوراميــة .وأشــارت الشــركة إلــى أن تمكــن الــركاب مــن النظــر حولهــم
بزاويــة رؤيــة قدرهــا  360درجــة ســيمنحهم فرصــة مشــاهدة عجائــب القــارات الخمــس.
وجــاءت كل هــذه التوقعــات مــن جانــب إيربــاص ،ردا علــى مســح عالمــي طلــب مــن
المســافرين توقــع شــكل الرحــات عــام .2050

خطورة السجائر اإللكترونية على متن الطائرة
تفشــت حديثا ظاهرة الســجائر اإللكترونية،
حيــث أصبــح يتعاطاهــا الكثيــرون ،وبالتالــي
تزايــد عــدد الــركاب الحامليــن إياهــا أثنــاء
الســفر .واســتنادا إلــى مصــادر اإليــكاو،
تــم تســجيل مجموعــة مــن وقائــع مرتبطــة
بارتفــاع حــرارة الســجائر اإللكترونيــة ،مــن
خــال التشــغيل غيــر المقصــود لعناصــر
التســخين فيهــا ،ممــا أدى إلــى انــدالع
حرائــق فــي األمتعــة المســجلة.
وريثمــا يتــم تعديــل وثيقة اإليــكاو رقم (Doc
 ،)9284فــإن اإليــكاو تشــجع الــدول علــى
إبــاغ المشــغلين بهــذا الخطــر المحــدق
بالســامة ،والتوصيــة بــأن يطلبــوا مــن
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الــركاب حمــل هــذا النــوع مــن األجهــزة فــي
المقصــورة ،حيــث يمكــن احتــواء أي حــادث
فــورا ،علــى عكــس األمتعــة المســجلة.
وتعــرف الســجائر اإللكترونيــة أيضــا
بالــرذاذات الشــخصية أو أجهــزة توصيــل
النيكوتيــن اإللكترونيــة ،وهــي أجهــزة تعمــل
بواســطة البطاريــات وتحاكــي تدخيــن
التبــغ ،مــن خــال إصــدار بخــار مســخن
يشــبه الدخــان .وتتضمــن األجهــزة عنصــر
تســخين لتبخيــر محلــول ســائل .ويســمح
للــركاب عــادة بنقــل هــذه األجهــزة وفــق
األحــكام المتعلقــة بالبضائــع الخطــرة التــي
يحملهــا الــركاب وأعضــاء الطاقــم.

أعلنــت إدارة الطيـران والفضــاء األمريكيــة
(ناســا) أن شــركتي بوينــغ وســبيس إكــس
لصناعــات الطيــران والفضــاء ســتقومان
بتشــغيل أول مركبــة فضــاء تجاريــة لنقــل
رواد إلــى الفضــاء بــدءا مــن عــام .2017
ويمثــل هــذا اإلعــان الخطــوة التاليــة فــي
برنامــج الفضــاء األمريكــي ،كمــا ُيقــرب
الواليــات المتحــدة مــن اســتئناف إطــاق
رحــات مأهولــة للفضــاء بعــد ســنوات
مــن االعتمــاد علــى روســيا فــي نقــل رواد
الفضــاء .وقــال مديــر «ناســا» ،شــارلي
بولــدن ،خــال مؤتمــر صحفــي فــي مركــز
كنيــدي للفضــاء بفلوريــدا« :اليــوم اتخذنــا
خطــوة أقــرب نحــو إطــاق رواد الفضــاء
لدينــا مــن التــراب األمريكــي».
وســتقوم ناســا بدفــع  6.8مالييــر دوالر
للشــركتين ( 4.2مالييــر دوالر لبوينــغ
و 2.6مليــار دوالر لســبيس إكــس) لتطويــر
المركبــة الفضائيــة التجاريــة.

دراسة تغير المناخ سيزيد
صعوبات الطيران

ذكــرت دراســة علميــة جديــدة أن ظاهــرة
االحتبــاس الحــراري ســتجعل رحــات
الطيــران أكثــر صعوبــة.
وقالــت الدراســة التــي نشــر نتائجهــا
موقــع «ســاينس مــاج» العلمــي األميركــي،
إن ارتفــاع درجــات الح ـرارة مــن شــأنه أن
يجعــل الهــواء أقــل كثافــة ،وبالتالــي يقلــل
مــن القــوة المســاندة ألجنحــة الطائ ـرات.
وســتحتاج هــذه الطائ ـرات التــي ســتصبح
أثقــل وزنــا لمم ـرات أطــول فــي المطــارات
حتــى تتمكــن مــن الوصــول للحــد األدنــى
مــن الســرعة المطلوبــة لإلقــاع.
إال أنــه فــي ظــل عــدم وجــود ممــرات
طويلــة بمــا يكفــي ،ســتضطر الطائــرات
لتخفيــف حمولتهــا بشــكل يســاعدها علــى
اإلقــاع.
العدد  - 22ديسمبر 2014
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 1.6مليار دوالر أرباح شركات الطيران في الشرق األوسط 2014
عـ ّـدل االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي
«اياتــا» مــن توقعاتــه بخصــوص
أربــاح شــركات الطيــران فــي العــام
الجــاري لتصــل إلــى  19.9مليــار
دوالر نهايــة العــام الجــاري ،مــع
توقــع أن تقفــز إلــى  25مليــار دوالر
فــي  ،2015مــع اســتمرار تراجــع
أســعار الوقــود .ووفقــا لبيانــات
اياتــا ،فــإن أربــاح شــركات طيــران
الشــرق األوســط ســتصل إلــى 1.6
مليــار دوالر بهامــش ربــح يصــل إلــى
 2.6فــي المائــة مقارنــة مــع  0.9فــي
المائــة فــي العــام الماضــي.
وأكــد تونــي تايلــور ،المديــر العــام
والرئيــس التنفيــذي لـ»اياتــا» ،أن
تراجــع أســعار النفــط فــي األســواق
العالميــة لتصــل إلــى  80دوالرا
للبرميــل ،واســتمرار تعافــي االقتصــاد
العالمــي ،شــكال عامليــن رئيســيين
لتحســن أربــاح القطــاع ،األمــر الــذي

ســينعكس علــى المســتهلك مــع تراجع
تكاليــف القطــاع ،وتحســن تنافســية
الشــركات ،األمــر الــذي ســيقفز
باألربــاح لتصــل الــى  25مليــار دوالر
فــي العــام المقبــل ،بهامــش ربحيــة
يصــل إلــى  6فــي المائــة هــو األعلــى
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة.
واعتبــر تايلــور أن صناعــة الطيــران
المدنــي مــا زالــت تشــكل محــركا
رئيســا فــي االقتصــاد العالمــي ،مــع
توقعــات بــأن يصــل حجــم اإلنفــاق
علــى النقــل الجــوي إلــى  823مليــار
دوالر ،أي نحــو  1فــي المائــة مــن
الناتــج اإلجمالــي العالمــي ،مــع
اســتمرار نمــو أعــداد المســافرين
ليصــل إلــى  3.5مليــارات راكــب
فــي نهايــة العــام الجــاري ،وشــحن
جــوي يبلــغ  53.5مليــون طــن بقيمــة
إجماليــة تصــل إلــى  7.3تريليونــات
دوالر .كمــا أن النقــل الجــوي يعمــل

توني تايلور:

صناعة الطيران
المدني ما زالت
تشكل محركا رئيسا
في االقتصاد
العالمي ،مع توقعات
بأن يصل حجم
اإلنفاق على النقل
الجوي إلى 823
مليار دوالر

فيــه اليــوم أكثــر مــن  58مليــون
شــخص ،ويمثــل اقتصــادا قيمتــه
 2.4تريليــون دوالر ،منهــا 644
مليــارا فــي القطــاع الســياحي.
ويــرى تايلــور أن صناعــة الطيــران
المدنــي ،التــي احتفلــت هــذا العــام
بالذكــرى المائويــة ألول رحلــة
جويــة تجاريــة نقلــت أكثــر مــن 65
مليــار مســافر منــذ العــام  ،1914مــا
زالــت تواجــه تحديــات عــدة أهمهــا
الضرائــب الباهظــة ،التــي تدفعهــا
الصناعــة فــي العديــد مــن دول
العالــم ،وخاصــة فــي أوروبــا وأميــركا
الشــمالية ،والتشــريعات التــي تعيــق
انفتــاح األســواق وتحريرهــا ،إضافــة
إلــى األمــراض واألوبئــة المعديــة،
التــي ظهــرت خــال الفتــرة الماضيــة،
إضافــة إلــى األحــداث السياســية فــي
بعــض دول العالــم ،التــي تعيــق حركة
نقــل الــركاب والشــحن الجــوي.

طائرة جديدة تصل إلى أي مكان في العالم خالل  4ساعات فقط
نجحــت شــركة بريطانيــة فــي إج ـراء تجربــة علــى محـ ِّـرك طائــرة الفضــاء «ســكايلون» ،التــي يمكــن أن تصــل إلــى أي مــكان علــى
األرض خــال  4ســاعات فقــط .وبحســب موقــع « ،»businessinsiderفــإن المحــرك يم ِّكــن الطائــرة مــن الخــروج مــن الغــاف
الجــوي ،لتســافر فــي الفضــاء حــول كوكبنــا مــا يجعــل ســرعتها أكبــر .وقــد تمــت تجربــة المحــرك الجديــد أمــام وكالــة الفضــاء
األوروبيــة ،التــي أكــدت أن التجربــة حققــت أهدافهــا .وأوضحــت شــركة «آر .إي ،».المصنعــة للطائــرة ،أن طائــرة الفضــاء
«ســكايلون» يمكــن أن تهبــط وتقلــع مــن أي مطــار عــاد ،وترتفــع نحــو  30كيلومتـرا فــوق الغــاف الجــوي لــأرض لتطيــر أســرع مــن
الصــوت  5م ـرات ،وبذلــك تتمكــن مــن الوصــول إلــى أي مــكان علــى األرض فــي  4ســاعات فقــط.
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دبي تستضيف المنتدى الثالث لقادة المطارات العالمية في مايو 2015
تســتضيف دبــي الــدورة الثالثــة مــن منتــدى
قــادة المطــارات العالميــة ( 2015جلــف)،
بمشــاركة  30مــن قــادة الفكــر والخبــراء
وصنــاع الق ـرار وذلــك فــي شــهر مايــو المقبــل
بمركــز دبــي الدولــي للمعــارض والمؤتم ـرات.
ويشــارك المنتــدى الــذي يســتمر علــى مــدى
يوميــن خــال الفتــرة مــن  11إلــى  12مايــو
 ،2015ســاحة العــرض مــع النســخة  15مــن
معــرض المطــارات ،الــذي يعــد مــن أكبــر
المعــارض التجاريــة المتخصصــة فــي صناعــة
المطــارات فــي العالــم.
ويقــام المنتــدى والمعــرض تحــت رعايــة
ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم
رئيــس هيئــة دبــي للطيــران المدنــي ،رئيــس
مؤسســة مطــارات دبــي.
وتعليق ـاً علــى اســتضافة دبــي للمنتــدى قــال
ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد“ :تحتــل
المطــارات أهميــة خاصــة فــي دبــي كمركــز
عالمــي لصناعــة الطيـران ،لذلــك نحــن بحاجــة
للتوســعات الضخمــة فــي المطــار الســتيعاب
النمــو الكبيــر فــي حجــم الحركــة الجويــة،
وســتواصل عمليــات التطويــر والتحديــث
فــي المطــار لعــب دور اســتراتيجي فــي
خططنــا للنمــو فــي المســتقبل كمــا ســيكون
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لالســتثمارات الضخمــة والمتواصلــة فــي
قطــاع الطيــران أثــر إيجابــي ،ليــس فقــط
بالنســبة لدبــي ،وإنمــا لدولــة اإلمــارات
ومنطقــة الخليــج والعالــم أجمــع”.
وأضــاف ســموه“ :يلعــب منتــدى قــادة
المطــارات العالميــة دوراً حيويـاً في جمع قادة
وخبــراء صناعــة الطيــران العالميــة فــي دبــي
وإتاحــة الفرصــة أمــام تجربــة غيــر مســبوقة في
تبــادل المعــارف والخبــرات ،بصــورة تســهم
فــي جهودنــا الجماعيــة مــن أجــل اســتدامة
نمــو صناعــة الطيــران العالميــة”.
ويحظــى كل مــن معــرض المطــارات ومنتــدى
قــادة المطــارات العالميــة بدعــم عــدد كبيــر
مــن الهيئــات الحكوميــة والشــركات ،وفــي
مقدمتهــا هيئــة دبــي للطيــران المدنــي،
ومؤسســة دبــي للمطــارات ،ومؤسســة دبــي
لمشــاريع الطيــران الهندســية ودناتــا.
ويجمــع المنتــدى ،الــذي يعــد منصــة مثاليــة
عالميــة لتبــادل الخب ـرات والمعــارف وأفضــل
الممارســات ،تحــت ســقف واحــد ،أبــرز قــادة
الفكــر والخبــراء وصنــاع القــرار فــي صناعــة
الطيــران العالميــة ،لتســليط الضــوء علــى
أحــدث التقنيــات وآخــر االبتــكارات فــي
مجــال صناعــة المطــارات.

ويأتــي انعقــاد الــدورة الثالثــة مــن المنتــدى
فــي وقــت تمــر فيــه صناعــة الطيـران العالميــة
بتحــوالت جذريــة وتواصــل النمــو بمعــدالت
ســريعة ،وتقــف منطقــة الخليــج العربــي بصفة
خاصــة ومنطقــة الشــرق األوســط بصفــة عامــة
فــي مقدمــة مناطــق العالــم األســرع نمــواً فــي
صناعــة الطي ـران.
ويســلط المنتــدى الــذي يجمــع خبـراء الطيران
مــن كافــة أنحــاء العالــم ،الضــوء علــى قضيتيــن
مهمتيــن وهمــا :التحضيــرات المتســارعة
الســتضافة معــرض “إكســبو  ”2020فــي دبــي،
ومشــروع تطويــر مطــار آل مكتــوم الدولــي فــي
دبــي ورلــد ســنترال ،حيــث ســيتم تناولهمــا
ضمــن جــدول أعمــال المنتــدى الــذي
يتنــاول التحديــات الحاليــة والمســتقبلية
لصناعــة المطــارات التــي تشــمل التشــريعات
الحكوميــة ،وأفضــل الممارســات ،والتعــاون
والتنســيق بيــن أقطــاب صناعــة الطيــران،
واالبتــكارات والتقنيــات الحديثــة ،وأحــدث
االتجاهــات فــي صناعــة الســفر العالميــة.
ويقــول دانيــال قريشــي مديــر مجموعــة
المعــارض بشــركة (ريــد اكزبيشــنز الشــرق
األوســط) المنظمــة للمعــرض والمنتــدى:
“تــم تشــكيل لجنــة استشــارية للمنتــدى،
تضــم خبــراء مــن صناعــة الطيــران ،لوضــع
جــدول أعمــال المنتــدى ،الــذي ســيضم طيفـاً
واســعاً مــن كبــار المتحدثيــن فــي المنظمــات
الدوليــة المعنيــة بالطيـران وشــركات الطيـران
وغيرهــا مــن الجهــات العاملــة فــي القطــاع”.
وتعمــل شــركة (ريــد اكزبيشــنز الشــرق
األوســط) بالتنســيق مــع فريــق العمــل فــي
شــركة (نــد الشــبا) التــي تشــرف علــى تنظيــم
المنتــدى ،مــع كبــار الالعبيــن فــي صناعــة
الطيــران والمنظمــات الدوليــة وقــادة
المطــارات العالميــة ،مــن أجل ضمان مناقشــة
أفضــل األفــكار ،وتســليط الضــوء علــى التعــاون
بيــن أقطــاب الصناعــة بمــا يحقــق مصلحــة
العامليــن فــي صناعــة طيــران المطــارات
بشــكل خــاص والطيــران بشــكل عــام.
المصدر :ند الشبا للعالقات العامة وتنظيم المعارض
العدد  - 22ديسمبر 2014

شركات الطيران

الطيران العربي

شركات الطيران العربية وأعداد المسافرين بالماليين بين  2011و2013
الدولة

2013

2012

2011

الوجهات الحالية

الشركة

اإلمارات

44.5

39.4

34

142

السعودية

25.5

24.3

22.5

126

الخطوط القطرية

قطر

21

18

17

144

مصر للطيران

مصر

11.8

8.3

6.8

78

طيران االتحاد

اإلمارات

11.5

10.3

8.4

120

طيران الخليج

البحرين

*7

*7.9

7.1

42

العربية للطيران

اإلمارات

6.1

5.3

4.7

89

الخطوط المغربية

المغرب

*6

5.8

*5.5

94

الطيران العماني

عمان

5

4.4

3.8

42

الخطوط الجزائرية

الجزائر

*4.6

4.4

3.5

69

الخطوط التونسية

تونس

3.7

3.8

3.2

66

الملكية األردنية

األردن

*3.5

3.4

3.2

59

الكويت

*3

*2.8

2.8

34

الشرق األوسط

لبنان

*2.3

2.2

2.1

33

طيران الجزيرة

الكويت

1.3

1.2

1.2

20

الخطوط الليبية

ليبيا

-

1.2

-

22

الخطوط اإلفريقية

ليبيا

1.2

0.8

0.4

19

الخطوط السودانية

السودان

-

-

-

24

طيران اإلمارات
الخطوط السعودية

الخطوط الكويتية
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مطارات

الطيران العربي

 32مليار دوالر لبناء مطار آل مكتوم الدولي

تم االنتهاء من المرحلة األولى في مطار آل مكتوم الدولي – دبي ورلد سنترال ،وهو حاليا
يعمل بكامل طاقته التشغيلية للركاب والبضائع ،حيث بات قادرا على استيعاب  600ألف
طن سنوياً والعمل على مدار الساعة ،ومؤهل الستيعاب طائرات إيرباص أيه  ،380باإلضافة
إلى احتوائه على مدرج بطول  4.5كلم .كما تم تنفيذ البنية التحتية التي تضم أربعة
مدرجات إضافية من طراز  CAT IIIالتي تتيح ألربع طائرات عمالقة بالهبوط في الوقت ذاته
على مدار  24ساعة .أما المرحلة الثانية من المطار ،التي تتضمن بناء محطتي شحن آليتين
إضافيتين وأخرى غير آلية ،فمن المتوقع أن ترفع من القدرة اإلجمالية للشحن في المطار
إلى  1.4مليون طن سنويا .وتضم مرافق المطار  64موقفا للطائرات ،باإلضافة إلى برج مراقبة
بتقنية عالية ومحطات إلطفاء الحرائق وخدمات الصيانة ومستودعات لخزانات الوقود
ومبنى مسافرين يمتد على مساحة  66ألف متر مربع .ويتوقع أن تصل الطاقة االستيعابية
للمطار ،بعد استكمال األشغال ،إلى  160مليون مسافر و 12مليون طن شحن سنوي.

 15.5مليار دوالر إلنشاء مطار حمد الدولي

تم افتتاح مطار حمد الدولي يوم  30من شهر أبريل  ،2014وشرع في استقبال الرحالت
الدولية في  27مايو  ،2014وقد بلغت تكلفة إنشاء المطار حوالي  15.5مليار دوالر .ومن
حيث المساحة فإن المطار الجديد مبني على مساحة  29كلم مربع يقع جزء منها في
البحر ،كما أنه مجهز بمدرجين ،يبلغ طول األول  4850مترا والثاني  4250متراً .وتصل
قدرة استيعاب المطار الجديد إلى معدل  80طائرة في الساعة ،كما بلغت طاقة استيعابه
من حيث المسافرين عند االفتتاح  30مليون مسافر سنويا ،وينوي مشغلوه رفعها الى 50
مليونا في نهاية األعمال في  ،2020في حين ستصل الطاقة االستيعابية للمطار من حيث
الشحن وحركة الطائرات إلى  1.5وإلى حدود  2.0مليون طن من البضائع ،وحركة طائرات
تبلغ  360ألف حركة سنوياً .وسيشتمل المطار على  100منصة للطائرات ومنشآت ومرافق
دعم للمطار ،إضافة إلى منشآت تجارية كبيرة .ويضم المطار الجديد  100مبنى موزعة على
مختلف المرافق ،وتبلغ ساحة المبنى الرئيسي للركاب  600ألف متر مربع.

 7.2مليار دوالر إلنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي

يصنف مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ،الذي بلغت تكلفة إنشائه  7.2مليار دوالر،
بحلته الجديدة وتصميمه الفريد ،كأهم الموانئ الجوية على المستوى اإلقليمي ،وقد اكتسب
تلك األهمية من محافظة جدة ذات القيمة االقتصادية والسياحية .ومع هذه األهمية ،التي
ٍ
بميناء جوي عالي الطراز ومكتمل الخدمات ،ومضاه
تحظى بها جدة ،فقد َو َج َب مواكبتها
ألفضل المطارات في العالم ،وهو ما روعي تحقيقه في مشروع مطار الملك عبد العزيز
الدولي الجديد ،الذي يقع على مساحة تبلغ  105كيلومترات مربعة .وحرصت هيئة الطيران
المدني على أن يكون المطار الجديد ضمن أكبر المطارات في منطقة الشرق األوسط وآسيا،
وأن يضم العديد من المنشآت والمرافق التي تخدمه تشغيليا .وتقرر أن يكون المشروع
على ثالث مراحل ،المرحلة األولى ،تهدف إلى استيعاب  30مليون مسافر سنويا بنهاية عام
 ،2014والمرحلة الثانية تهدف إلى استيعاب  43مليون مسافر سنوياً بحلول عام  ،2025فيما
يستوعب في المرحلة األخيرة  80مليون مسافر سنوياً بحلول عام .2035
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مطارات

الطيران العربي

 6مليارات دوالر لتوسعة مطار الكويت الدولي

تبلــغ كلفــة توســعة مطــار الكويــت الدولــي  6مالييــر دوالر .ويتوقــع أن تزيــد الســعة
االســتيعابية للمطــار ،بعــد هــذه التوســعة ،مــن  6مالييــن مســافر إلــى  20مليــون
مســافر ســنويا .ومــن المتوقــع أن تكــون التوســعة جاهــزة الســتقبال المســافرين بحلــول
عــام .2016

 1.2مليار دوالر مشروع مطار مسقط الدولي

تبلــغ تكلفــة التوســعة الجديــدة لمطــار مســقط الدولــي  1.2مليــار دوالر ،ومــن المتوقــع
أن ترتفــع الســعة االســتيعابية للمطــار مــن  6مالييــن مســافر حاليــاً إلــى  12مليــون
مســافر بحلــول عــام  ،2016وهــو العــام المتوقــع فيــه إنجــاز التوســعة.

 1مليار دوالر لتوسعة مطار البحرين الدولي

تبلــغ تكلفــة توســعة المطــار مليــار دوالر ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء منــه نهايــة
عــام  2018حيــث يتوقــع أن تصــل الطاقــة االســتيعابية للمطــار بعــد اكتمــال توســعته
إلــى  13.5مليــون مســافر ســنويا.

 100مليون دوالر لتوسعة مطار الملكة علياء الدولي

انطلقــت فــي ينايــر  2014المرحلــة الثانيــة لمشــروع توســعة مطــار الملكــة عليــاء،
المتوقــع االنتهــاء منهــا فــي عــام  .2017وســيكلف مشــروع التوســعة  100مليــون
دوالر .وتهــدف التوســعة الجديــدة للمطــار إلــى تأهيلــه الســتيعاب نحــو  12مليــون
مســافر ســنويا.

 334مليون دوالر لتطوير مطار القاهرة الدولي

تتجــه الحكومــة المصريــة نحــو زيــادة الطاقــة اإلســتيعابية لمطــارات القاهــرة والغردقــة
وشــرم الشــيخ وبــرج العــرب ســنويا فــي أفــق  ،2016بنحــو  28مليــون راكــب جديــد،
باإلضافــة إلــى طاقتهــا الحاليــة .وســوف ترتفــع الطاقــة االســتيعابية لمطــار القاهــرة مــن
 23مليــون راكــب ســنوياً إلــى  30.5مليــون راكبــا فــى عــام  ،2015بينمــا ترتفــع الطاقــة
اإلســتيعابية لبقيــة المطــارات التــي ســتتم توســعتها مــن حوالــي  16مليــون راكــب
لتبلــغ حوالــي  36مليــون راكــب .وتشــمل خطــة التطويــر ،التــي تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة
 871مليــون دوالر ،توســعة وتطويــر مطــارات القاهــرة وبــرج العــرب باإلســكندرية
والغردقــة وشــرم الشــيخ الدوليــة .وتعتبــر أهــم األعمــال هــي الجاريــة فــي مطــار
القاهــرة ،التــي مــن المتوقــع أن تنتهــي بصالــة الــركاب رقــم  2فــي بدايــة عــام ،2015
بتكلفــة  334مليــون دوالر ،باإلضافــة إلــى زيــادة قــدرة المنشــآت اللوجســتية كجســور
نقــل الــركاب ،ورفعهــا مــن ســبعة إلــى  ،14وإنشــاء ســتة مواقــف جديــدة للســيارات.
العدد  - 22ديسمبر 2014
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اتفاقية الهيئة والهيكل التنظيمي
في صدارة انشغاالت االجتماع  47للمجلس التنفيذي
مــن المحطــات المهمــة ،التــي عرفتهــا
الهيئــة ،خــال ســنة  ،2014االجتمــاع 47
للمجلــس التنفيــذي الــذي انعقــد بالربــاط
فــي الفتــرة  30-29أكتوبــر  ،2014وترأســه
ســعادة األســتاذ حامــد أحمــد فــرج رئيــس
المجلــس التنفيــذي للهيئــة ،وتميــز
االجتمــاع بــأول مشــاركة للمديــر العــام
الجديــد ســعادة المهنــدس محمــد إبراهيم
أحمــد الشــريف.
وقــد شــكل هــذا االجتمــاع منعطفــا جديــدا
فــي مســار الهيئــة مــن خــال مــا تــم
تناولــه مــن مواضيــع تدخــل فــي مشــروع
تطويــر الهيئــة ،فــي ســياق تنفيــذ ق ـرارات
الجمعيــة العامــة للهيئــة ،واالنخــراط فــي
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جهــود جامعــة الــدول العربيــة نحــو تطويــر
عمــل المنظمــات العربيــة المتخصصــة.
وقــد تميــز االجتمــاع بمداخــات ومداوالت
جميــع أعضــاء المجلــس صبــت أساســا نحــو
تفعيــل وتيــرة العمــل ،والرفــع مــن األداء،
مــن خــال آليــة هيكليــة تتيــح المردوديــة
التشــغيلية الجيــدة للهيئــة ،التــي تنفــرد
بخصوصيــة يتعــدى محيــط عملهــا المحيــط
العربــي ،نظ ـرا للطبيعــة الدوليــة للقطــاع،
التــي تلــزم الهيئــة بتنفيــذ الضوابــط
واإلجـراءات والنظــم المعتمــدة مــن منظمــة
الطي ـران المدنــي الدولــي (اإليــكاو).
وقــد تقــدم ســعادة المديــر العــام للهيئــة،
مــن خــال تقريــره لالجتمــاع ،بعــرض

تحليلــي لوضعيــة الهيئــة وإدارتهــا العامــة،
منــذ تســلمه مهامهــا ،مســجال النواقــص
والتحديــات والصعوبــات التــي مــرت بهــا،
ومبــرزا المهــام واألنشــطة التــي قــام بهــا،
كمــا اســتعرض باســتفاضة برنامــج وخطــة
عملــه لتســيير شــؤون الهيئــة ،موضحــا
مقترحاتــه ومبادراتــه لتفعيــل آليــة العمــل
فــي ســياق التوجــه نحــو خلــق اإلمكانيــات
للتمويــل الذاتــي لتحســين المــوارد الماليــة
والرفــع مــن مردوديــة الهيئــة.
وقــد ثمــن رئيــس وأعضــاء المجلــس
التنفيــذي جهــود المديــر العــام مــع
التأكيــد علــى أهميــة تنفيــذ مقتضيــات
الخطــة التشــغيلية المعتمــدة فــي الهيئــة.
باإلضافــة إلــى المواضيــع الفنيــة التــي
ناقشــها المجلــس التنفيــذي والمتمثلــة
فــي اعتمــاد تقاريــر اللجــان الفنيــة الخمــس
(النقــل الجــوي ،أمــن الطيــران ،المالحــة
الجويــة ،الســامة الجويــة ،البيئــة،
والتكويــن والتدريــب) ،وكذلــك موضــوع
الموظفيــن المشــمولين بأحــكام المحكمــة
اإلداريــة ،حيــث أوصــى المجلــس بإجــراء
تســوية مــع الموظفيــن ،ثــم موضــوع مقــر
مجلــس الطيـران العربــي الســابق بالقاهــرة،
وكــذا مقــر الهيئــة الجديــد بالربــاط.
كمــا أخــذ موضــوع اتفاقيــة الهيئــة
والهيــكل التنظيمــي حيــزا واســعا مــن
النقــاش اعتبــارا لمــا لهمــا مــن وقــع فــي
ســياق عجلــة التطويــر والرقــي التــي تســعى
إليهــا الهيئــة.
واعتبــارا ألهميــة واســتعجالية هذيــن
الموضوعيــن وضــرورة اعتمــاد المقتضيــات
المنظمــة لهمــا ،فقــد قــرر المجلــس
التنفيــذي عقــد اجتمــاع اســتثنائي
وجمعيــة عامــة اســتثنائية ،خــال شــهر
ديســمبر  ،2014قصــد البــث فــي االتفاقيــة،
وكــذا فــي موضــوع الهيــكل التنظيمــي
وتســكين الموظفيــن.
العدد  - 22ديسمبر 2014
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الجمعية العامة العشرون
تجدد هياكل الهيئة العربية للطيران المدني
تميــزت ســنة  2014بالعديــد مــن المحطــات
المهمــة ،التــي عرفتهــا الهيئة العربيــة للطيران
المدنــي ،ومــن أبرزهــا الــدورة العشــرون
للجمعيــة العامــة للهيئــة ،التــي انعقــدت
بالربــاط ،فــي الفتــرة  17-16مايــو .2014
وتجلــت أهميــة هــذه الــدورة في ســياق التوجه
لتنفيذ خطوات التطوير والتحديث ،تجســيدا
لرغبــة ســلطات الطيـران المدنــي العربيــة ،فــي
الســير قدمــا نحــو تفعيــل وتحديــث الهيئــة،
لتتمكــن مــن مواجهــة التحديــات ومواكبــة
المســتجدات المتســارعة ،التــي يعرفهــا
قطــاع الطيــران المدنــي فــي شــتى مكوناتــه
الفنيــة واالقتصاديــة واإلداريــة والتشــغيلية،
وكل ذلــك بهــدف تحقيــق المجمــع الفنــي
المتخصــص الــذي يمثــل المرجعيــة الموجهــة
لمنظومــة الطي ـران المدنــي العربــي ،انســجاما
مــع الــدور المســتقبلي للهيئــة كمنظمــة
إقليميــة لهــا مهــام جديــدة كانــت فــي الســابق
مــن اختصاصــات منظمــة الطيــران المدنــي
الدولــي.
وقــد شــارك فــي هــذه الــدورة وفــود  17دولــة
عربيــة ،باإلضافــة إلــى ممثــل األمانــة العامــة
لجامعــة الــدول العربيــة ،كما حضرهــا ممثلون
مــن منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي،
واالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي ،وإدارة أمــن
النقــل بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.
وافتتــح معالــي الوزيــر المنتــدب لــدى وزيــر
التجهيــز والنقــل المكلــف بالنقــل بالمملكــة
المغربيــة ،الســيد محمــد نجيــب بوليــف،
أشــغال الــدورة ،بالترحيــب بالمشــاركين
والضيــوف ،مشــيرا إلــى أهميــة التعــاون
والتنســيق بيــن كافــة مكونــات الطيــران
المدنــي العربــي ،ومؤكــدا علــى مواصلــة
المملكــة المغربيــة لجهودهــا لتعزيــز ســبل
الدعــم والمســاعدة للهيئــة العربيــة للطي ـران
المدنــي لتيســير وتطويــر آليــات عملهــا،
وإلنجــاز أنشــطتها بالشــكل األمثــل.
وقــد تــرأس أشــغال الــدورة ســعادة الســيد
العدد  - 22ديسمبر 2014

محمــد أحمــد جــرادات ،رئيــس ســلطة
الطيــران المدنــي بدولــة فلســطين ،بعــد
تســلمها مــن ســعادة الدكتــور محمــد بــن
ناصــر الزعابــي ،الرئيــس التنفيــذي للهيئــة
العامــة للطيــران المدنــي بســلطنة عمــان،
ورئيــس الجمعيــة العامــة الســابقة.
وقــد تــداول أعضــاء الجمعيــة العامــة فــي
بنــود جــدول األعمــال المتكــون مــن  60ورقــة
عمــل ،همــت بالخصــوص تقريــر المديــر العــام
الســابق الســيد محمــد العلج ،الذي اســتعرض
نشــاط اإلدارة العامــة للهيئــة خــال الفتــرة من
مايــو  2012إلــى مايــو  ،2014وكــذا موضــوع
تعديــل اتفاقيــة إنشــاء الهيئــة ،وموضــوع
تطويــر مؤسســات العمــل العربــي المشــترك،
والخطــة االســتراتيجية والتشــغيلية للهيئــة،
وفــي الجانــب الفنــي المواضيــع المتعلقــة
باألنشــطة الفنيــة فــي مجــاالت النقــل الجوي،
وأمــن الطيـران ،والمالحــة الجويــة ،والســامة
الجويــة ،والبيئــة ،والتكويــن والتدريــب،
وكذلــك الشــؤون التنظيميــة ،وخطــة وبرنامــج
عمــل الهيئــة لعامــي  2015و ،2016وقــد
خلصــت االجتماعــات إلــى إصــدار قــرارات
فــي شــأنها ،وفــي الجانــب المالــي اعتمــدت
الجمعيــة العامــة مشــروع موازنــة الهيئــة
لعامــي  2015و.2016

وقــد توجــت أعمال الجمعيــة العامة بانتخاب
أعضــاء اللجــان الفنيــة الخمــس (لجنــة النقــل
الجــوي – لجنــة أمــن الطيــران – لجنــة
المالحــة الجويــة – لجنــة الســامة الجويــة
– لجنــة البيئــة) ،وانتخــاب أعضــاء المجلــس
التنفيــذي الجديــد للفتــرة ()2016-2014
المكــون مــن  9دول أعضــاء وهــي المملكــة
األردنيــة الهاشــمية – دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة – مملكــة البحريــن – الجمهوريــة
التونســية – المملكــة العربيــة الســعودية
– ســلطنة عمــان – دولــة قطــر – جمهوريــة
مصــر العربيــة – الجمهوريــة اليمنيــة.
كمــا عرفــت الــدورة انتخــاب ســعادة المهندس
محمــد إبراهيــم الشــريف مــن جمهوريــة مصــر
العربيــة مديـرا عامــا جديــدا للهيئــة لمــدة أربــع
ســنوات (مايــو  – 2014مايــو .)2018
وعلــى ضــوء اجتمــاع المجلــس التنفيــذي
الجديــد ،تــم انتخــاب ســعادة الســيد
حامــد أحمــد فــرح رئيــس إدارة الهيئــة
العامــة للطيــران المدنــي واألرصــاد الجويــة
بالجمهوريــة اليمنيــة رئيســا للمجلــس
التنفيــذي ،وســعادة الدكتــور محمــد بــن
ناصــر بــن علــي الزعابــي الرئيــس التنفيــذي
للهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بســلطنة
عمــان نائبــا للرئيــس.
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تقارير

الطيران العربي

في خطاب المدير العام للهيئة أمام الجمعية العامة لالتحاد العربي للنقل الجوي:

الدعوة إلى ترسيخ التعاون بين كافة مكونات منظومة
الطيران المدني العربي
شــارك المهنــدس محمــد إبراهيــم أحمــد
شــريف ،المديــر العــام للهيئــة العربيــة
للطيــران المدنــي ،فــي أشــغال الجمعيــة
العموميــة ( )47لالتحــاد العربــي للنقــل
الجــوي ،التــي انعقــدت بمدينــة دبــي خــال
الفتــرة  20-18نوفمبــر .2014
وقــد ألقــى المديــر العــام للهيئــة خطابــا
بالمناســبة تطــرق فيــه إلــى أهميــة دور الهيئــة
كمنظمــة إقليميــة تعمــل علــى تطويــر وتنميــة
الطيــران المدنــي العربــي ،وتدافــع عــن
مصالــح الــدول األعضــاء فــي المحافــل الدوليــة
واإلقليميــة ،كمــا اســتعرض أهــم مواضيــع
الســاعة فــي مجــال الطيــران المدنــي علــى
الصعيــد العالمــي والتحــوالت المهمــة التــي
ســيعرفها ،وخاصــة مــا يتعلــق بتحريــر النقــل
الجــوي والمنافســة بيــن الشــركات ورفــع
القيــود علــى رأســمال الشــركات وتقليــص
اإلنبعاثــات الكربونيــة ،التــي أصبحــت فــي
الســنوات األخيــرة الشــغل الشــاغل لمجتمــع
الطيـران المدنــي ،إضافــة إلــى القضايــا األمنيــة
والســامة والمالحــة الجويــة.
وأبــرز ســعادة المهنــدس محمــد إبراهيــم
شــريف ،المديــر العــام للهيئــة العربيــة
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للطيــران المدنــي ،فــي خطابــه ،أن الهيئــة
تمثــل اليــوم تكتــا إقليميــا بــارزا فــي منظومــة
الطيــران المدنــي الدولــي ،فهــي تعمــل
جاهــدة علــى تكثيــف التعــاون والتنســيق
مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة المماثلــة
لتعزيــز مكانتهــا وســط مجتمــع الطيــران
المدنــي الدولــي ،وتســعى بــكل جهودهــا
لتحقيــق القــدر األمثــل مــن الســامة واألمــن
فــي منظومــة الطي ـران بالتنســيق مــع االتحــاد
العربــي للنقــل الجــوي.
وأضــاف المديــر العــام أن الجميــع يالحــظ
اليــوم التوجــه القــوي لشــركات النقــل الجــوي
العربيــة نحــو التطويــر وإعــادة الهيكلــة
وتحديــث األســاطيل وتفعيــل آليــات العمــل
وتنويــع الخدمــات والســهر علــى الجــودة
والقــدرة علــى المنافســة ،رغــم شراســتها،
مبــرزا أن كل هــذه العوامــل تؤكــد علــى روح
الجديــة والفاعليــة ،التــي تنتهجهــا الشــركات
العربيــة ،ممــا يجعلهــا تســاير التحــوالت
العالميــة الكبــرى ،التــي يعرفهــا هــذا القطــاع
الحيــوي.
وقــال المديــر العــام إن االســتثمارات القويــة،
التــي أنفقتهــا الــدول العربيــة لتشــييد

وتطويــر وتحديــث المطــارات وزيــادة قدرتهــا
االســتيعابية ،وكــذا التجهيــزات المالحيــة
المتطــورة ،والخدمــات المتعــددة المرتبطــة
بقطــاع الطيــران المدنــي ،لهــي دليــل قــوي
ومؤشــر يبيــن مــدى االهتمــام البالــغ ،الــذي
أصبحــت توليــه الــدول العربيــة لقطــاع
الطيــران المدنــي ،وهــذا مــا يدعــو إلــى
التأكيــد علــى ضــرورة ترســيخ قيــم التشــاور
والتعــاون والتنســيق بيــن كافــة مكونــات
منظومــة الطي ـران المدنــي العربــي ،وللحفــاظ
علــى هــذه الوتيــرة المتميــزة فــي خطــوات
التطويــر والتشــييد والنمــو ،الــذي يعرفــه
قطــاع الطيــران المدنــي العربــي ،البــد مــن
التأكيــد علــى حتميــة توفيــر االحتياجــات
المطلوبــة مــن المــوارد البشــرية المتخصصــة
فــي شــتى مجــاالت الطيــران المدنــي ،ممــا
يدفــع نحــو ضــرورة إيــاء التعليــم والتدريــب
وإعــادة التأهيــل كامــل العنايــة قصــد مســايرة
التطــورات والمســتجدات والتحــوالت
الكبيــرة التــي يعرفهــا عالــم صناعــة الطي ـران،
والهــدف مــن ذلــك هــو اســتقطاب الطاقــات
والكفــاءات الفنيــة واألطــر المكونــة والمدربــة
لمتطلبــات المرحلــة إلدماجهــا فــي كافــة
مجــاالت ومرافــق ســوق العمــل بالطيــران
المدنــي.
وأضــاف المديــر العــام قولــه إن العناصــر
األساســية المشــتركة التــي تجمــع الهيئــة
العربيــة للطيــران المدنــي واالتحــاد العربــي
للنقــل الجــوي ،وتدخــل فــي إطــار االهتمامــات
المشــتركة تتمثــل فــي موضــوع أمــن الطيـران
ومــا يتطلبــه مــن إجـراءات قصــد رفــع التوعيــة
والتأهيــل للعامليــن لمواجهــة المخاطــر
والمخططــات اإلرهابيــة والعمليــات غيــر
المشــروعة التــي تهــدد الطائـرات والمطارات،
كمــا تتمثــل فــي االهتمــام المشــترك بتعزيــز
الســامة الجويــة وإجــراءات التفتيــش
والمتابعــة والتحقيــق فــي حــوادث الطائـرات،
العدد  - 22ديسمبر 2014
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إضافــة إلــى تطويــر النقــل الجــوي وتحريــر
الدخــول لألســواق ،وفــق القواعــد االقتصاديــة
التفاقيــة دمشــق ،وكذلــك إفســاح المجــال
أمــام شــركات الطي ـران للتحريــر والمنافســة،
مــن خــال رفــع القيــود عــن حصــص الملكيــة
والســيطرة فــي شــركات الطيــران العربيــة.
وهــذا مــا يتطلــب جهــدا كبيــرا فــي تحويــل
اتفاقيــة دمشــق مــن إعــان مبــادئ إلــى أمــر
واقــع ،يقــول المديــر العام ،الــذي أضاف أيضا،
فــي ســياق الحديــث عــن القواســم المشــتركة
بيــن الهيئــة واالتحــاد ،موضــوع العالقــات مــع
االتحــاد األوروبــي ،التــي حاولــت الهيئــة وضــع
ركيــزة للتفــاوض الجماعــي كآليــة للتعامــل
بيــن الطرفيــن مــع تفعيــل هــذه اآلليــة لبحــث
العالقــات العربيــة األوروبيــة ،مبــرزا أنــه نظـرا
لعــدم تفعيــل هــذه اآلليــة ،فقــد تــم وضــع
قواعــد استرشــادية تسترشــد بهــا الــدول
العربيــة فــي تفاوضهــا مــع االتحــاد األوروبــي،
التــي شــارك االتحــاد مــع الهيئــة فــي وضعهــا،
وتــم اعتمادهــا ،مــن خــال مجلــس وزراء
النقــل العــرب ،وتــم نشــرها علــى الموقــع
اإللكترونــي للهيئــة.
مــن جهــة أخــرى ،تطــرق المديــر العــام
للهيئــة ،فــي خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة
لالتحــاد العربــي للنقــل الجــوي إلــى أهميــة
إيجــاد نظــام عالمــي للتعامــل مــع األثــر
البيئــي للطيــران ،مســجال بارتيــاح التوافــق
الــذي لمســته الهيئــة فــي مواقــف الــدول
والشــركات العربيــة فــي التصــدي للقــرارات
المنفــردة ،التــي ال تراعــي مصالــح العديــد مــن
الشــركات العربيــة .وبالتالــي ،يقــول المديــر
العــام ،إننــا ملزمــون بالتحــرك المشــترك
كــدول عربيــة وشــركات نقــل جــوي للدفــاع
عــن مصالحنــا ،وإقنــاع المجتمــع الدولــي
بالموقــف الصائــب والعــادل.
وانتقــل المديــر العــام للحديــث عــن األهميــة
القصــوى لموضــوع الممــرات الجويــة ،مــن
خــال التنســيق إلعــداد دراســة بغــرض
تحديــد الممـرات األمثــل ،أي األقصــر مســافة
واألقــل تكلفــة ،واضعيــن فــي االعتبــار أمــن
وســامة المالحــة الجويــة ،مبــرزا أن ذلــك لــن
يتأتــى إال بالمشــاركة مــع االتحــاد للخــروج
بالنتائــج المرجــوة ،التــي ســتعود بالخيــر
العدد  - 22ديسمبر 2014

من أهم انشغاالت الهيئة خلق اإلطار القويم لمساعدة
مؤسسات النقل الجوي في تجميع قواها وتوحيد برامجها
أمال في تحقيق تكامل في شتى مكونات القطاع
الهيئة العربية أنشئت بغرض تفعيل منظومة النقل الجوي
لربط الدول العربية كأحد األهداف األساسية للوحدة العربية
والعمل العربي المشترك
والمنفعــة علــى منظومــة الطيــران المدنــي
العربــي.
وبخصــوص آليــات التعــاون والتنســيق مــع
االتحــاد ،قــال المديــر العــام إن مــن أهــم
انشــغاالت الهيئــة ،منــذ تأسيســها ،هــو
خلــق اإلطــار القويــم لمســاعدة مؤسســات
النقــل الجــوي فــي تجميــع قواهــا وتنســيق
مواقفهــا وتوحيــد خططهــا وبرامجهــا ،أمــا
فــي تحقيــق تكامــل فــي شــتى مكونــات قطــاع
الطيــران المدنــي العربــي ،مذكــرا أنــه «فــي
ســياق تفعيــل التعــاون والتشــاور بيــن الهيئــة
واالتحــاد ،تــم عقــد اجتمــاع مشــترك بيــن
الطرفيــن ،حيــث تــم فتــح بــاب العالقــات
المهنيــة ،وأكدنــا الرغبــة المتبادلــة للتعــاون
والتنســيق وتبــادل الخبــرات ،وقــد عملنــا
ســويا علــى تحديــد آليــات عمــل جديــدة
لتفعيــل الش ـراكة بيــن الطرفيــن وللدفــاع عــن
مصالــح الــدول األعضــاء وشــركات الطيــران
العربيــة ضمــن المحافــل اإلقليميــة والدوليــة
فــي ســياق تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا».
وأوضــح المديــر العــام أن هنــاك مواضيــع مــن
الواجــب التأكيــد علــى أولوياتهــا كتطويــر
إدارة الحركــة الجويــة ،الــذي ال يتناســب
مــع النمــو المتزايــد لبنــاء وتشــييد العديــد
مــن المطــارات فــي المنطقــة العربيــة،
واالســتثمارات الضخمــة المرصــودة لذلــك،
وهنــا تبــرز أولويــة التنســيق بيــن الهيئــة
واالتحــاد والمنظمــة الدوليــة للطيـران المدني
لدراســة أنســب الســبل والبدائــل المناســبة
لمعالجــة مناطــق االختنــاق للمجــاالت
الجويــة التــي بــدأت تظهــر فــي بعــض األجــواء
العربيــة وتــؤدى إلــى كثافــة الحركــة الجويــة.

وزاد المديــر العــام شــارحا أن هــذه المواضيــع
هــي باألســاس تدخــل فــي ســياق اهتماماتنــا
المشــتركة ،لكــي نمضــي قدمــا نحــو إيجــاد
أمثــل الســبل لمعالجتهــا ،فــي إطــار تعزيــز
التعــاون الجــاد وترســيخ المواقــف المشــتركة
والتنســيق المســتمر ،الــذي يجمــع الهيئــة
مــع االتحــاد ،حيــث نأمــل العمــل ســويا فــي
إطــار مــن الوحــدة والتشــاور ،ممــا يقــوي
طموحاتنــا لتحقيــق األهــداف المشــتركة
فــي تطويــر قطــاع الطيــران المدنــي العربــي،
وتنميتــه حتــى يعــود بالخيــر والمنفعــة علــى
أمتنــا العربيــة وأجيالهــا المقبلــة.
وختــم المديــر العــام كلمتــه بإبــراز أن
الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي هــي
إحــدى منظمــات جامعــة الــدول العربيــة،
التــي أنشــئت بغــرض تفعيــل منظومــة
النقــل الجــوي لربــط الــدول العربيــة كأحــد
األهــداف األساســية للوحــدة العربيــة والعمــل
العربــي المشــترك ،ولــن يتأتــى ذلــك إال بوضــع
هــذا الهــدف نصــب أعيننــا جميعــا ودعــم
السياســات التــي تنتهجهــا الهيئــة ومنهــا
سياســة التدريــب والتكويــن ،وذلــك من خالل
التوصيــة فــي هــذا االجتمــاع لجميــع شــركات
النقــل الجــوي بالمشــاركة فــي الــدورات
والنــدوات وورش العمــل التــي تعقدهــا
الهيئــة وتســتقطب لهــا أكفــأ المدربيــن
الدولييــن والمحلييــن بغــرض التكويــن
والتدريــب وتبــادل األفــكار والمعلومــات
ومناقشــة موضوعــات الســاعة فــي عالــم
الطيــران ،حتــى نشــعر جميعــا أننــا معــا فــي
مركــب واحــد وداخــل منظومــة واحــدة،
ونعمــل ســويا لتحقيــق هــدف مشــترك.
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في حوار مع رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني

السيد حامد أحمد فرج:

هناك تحسن ملحوظ للعمل العربي المشترك
في مجال الطيران
أجرى الحوار :أشرف شنيف
تزامنــا مــع انعقــاد االجتمــاع االســتثنائي
للجمعيــة العامــة والمجلــس التنفيــذي
للهيئــة العربيــة للطي ـران المدنــي للفتــرة
مــن  25-22ديســمبر  ،2014فــي مدينــة
مراكــش بالمملكــة المغربيــة ،أجرينــا هــذا
الحــوار مــع الســيد حامــد أحمــد فــرج،
رئيــس الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
واألرصــاد ،باعتبــاره رئيســا للمجلــس
التنفيــذي للهيئــة العربيــة للطيــران
المدنــي ،حيــث تــم تنــاول العديــد مــن
القضايــا االســتراتيجية والمهمــة ،فــي ظــل
التحديــات والصعوبــات ،التــي تواجههــا
الهيئــة ،والتعــرف علــى بعــض مالمــح
إنجــازات الفتــرة الســابقة ،إضافــة إلــى
االطــاع علــى آخــر المســتجدات فــي
الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي.
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بعــد توليكــم منصــب رئيــس
المجلــس التنفيــذي مؤخ ـرا ،ومــن
خــال منصبكــم األســبق كنائــب
رئيــس المجلــس التنفيــذي للهيئة
العربيــة للطيــران العربــي ،كيــف
تقيمــون تجربــة الهيئــة ومســتوى
ّ
التنســيق والعمــل المشــترك
للطيــران المدنــي العربــي؟
أود أن أتقــدم
فــي البدايــة
ّ
بالتهنئــة للزمــاء األعــزاء فــي
المجلــس التنفيــذي المنتخبيــن
للفتــرة مــن مايــو  2014إلــى مايــو
 ،2016وأشــكرهم علــى منحــي
ثقتهــم واختيــاري رئيســا للمجلــس
التنفيــذي لهــذه الفتــرة ..كمــا
أجدهــا فرصــة ،وانــأ أطــل علــى
القــراء مــن هــذا المنبــر العربــي،
ّ
أن أتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم
االمتنــان لســعادة األخ العزيــز ســيف

رغم التحديات
والصعوبات
سنواصل السعي
إلى تجاوز
مختلف العراقيل
التي تحول دون
تحقيق عملية
التغيير والتطوير
المنشودة
للهيئة العربية
للطيران المدني

محمــد الســويدي ،الرئيــس الســابق
للمجلــس التنفيــذي لدورتيــن
انتخابيتيــن ،علــى مــا بذلــه مــن
جهــود صادقــة وحثيثــة فــي ســبيل
تطويــر آليــات عمــل الهيئــة أثنــاء
توليــة رئاســة المجلــس التنفيــذي.
وبالنســبة لســؤالك عــن تقييمــي
لتجربــة الهيئــة العربيــة للطيــران
المدنــي ومســتوى التنســيق
والعمــل المشــترك للطي ـران المدنــي
العربــي ،مــن خــال موقعــي فــي
المجلــس التنفيــذي فــي الــدورات
االنتخابيــة الثــاث الماضيــة ،عضــوا
فــي الفتــرة  ،2010-2008ونائبــا
لرئيــس المجلــس للفترتيــن -2010
 2012و ،2014-2012كنــت خاللهــا
مواكبــا ،عــن قــرب ،للجهــود التــي
بذلــت فــي ســبيل االرتقــاء بعمــل
الهيئــة ،وتذليــل الصعوبــات وإزالــة

قــام الســيد حامــد أحمــد فــرج رئيــس المجلــس التنفيــذي للهيئــة بتكريــم الســيد ســيف
الس ــويدي الرئي ــس الس ــابق للمجل ــس التنفي ــذي وك ــذا المهن ــدس محم ــد العل ــج المدي ــر
العـــام الســـابق وذلـــك لجهودهمـــا التـــي بذالهـــا خـــال فتـــرة عملهمـــا فـــي الهيئـــة
العربي ــة للطي ــران المدن ــي.

العدد  - 22ديسمبر 2014

العقبــات التــي كانــت تعتــرض ذلــك،
إال أن النجــاح فــي هــذا الجانــب كان
محــدودا ..وعلــى صعيــد التنســيق
والعمــل العربــي المشــترك ،فقــد
شــهد تحســنا ملحوظــا ،خاصــة علــى
صعيــد توحيــد المواقــف والتنســيق
المشــترك مــع التكتــات اإلقليميــة
المماثلــة فــي الفعاليــات المختلفــة.
مــن خــال خبرتكــم فــي آليــات
العمــل المؤسســي داخــل الهيئــة
العربيــة للطيــران المدنــي،
بالتأكيــد أنكــم المســتم أهميــة
تطويــر تلــك اآلليــة ،نتمنــى أن
توضحــوا لنــا رؤيتكــم المســتقبلية
ومقترحاتكــم حــول ذلــك؟ ومــا هــي
مشــاريعكم وخططكــم مــن أجــل
تطويــر الهيئــة العربيــة للطيــران
المدنــي؟
أود أن أشــير هنــا إلــى أن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة
الشــقيقة كانــت قــد تقدمــت
بمشــروع للتحــول الشــامل يهــدف
إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي العمــل
المؤسســي للهيئــة العربيــة للطي ـران
المدنــي ،مــن خــال دراســة وتقييــم
وضــع الهيئــة ،وعلــى ضــوء ذلــك يتــم
صياغــة رؤيتهــا ورســالتها ووضــع
أهــداف اســتراتيجية لهــا ،وقــد حــدد
المشــروع مراحــل لهــذا التحــول
المؤسســي بحيــث يتــم فيهــا تعديــل
اتفاقيــة إنشــاء الهيئــة بمــا يســتجيب
لعمليــة التحديــث ويســتوعب عمــل
هيــكل وظائــف وأجــور مالئــم.
ولقــد تــم تقديــم خطــة تشــغيلية
للهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي
لمــدة أربــع ســنوات ،ولكــن واجهتنــا
صعوبــات حالــت دون تنفيــذ
عمليــة التحــول المؤسســي الشــامل،
وفقــا لمــا كان مخططــا لــه ،وظلــت
العديــد مــن المراحــل بيــن أخــذ
ورد وذلــك بيــن الهيئــة والمجلــس
االقتصــادي لجامعــة الــدول
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العربيــة ،ولــم يتــم البــت فيهــا إلــى
يومنــا هــذا .وبطبيعــة الحــال ،فــإن
التغييــر الجــذري فــي آليــات العمــل
فــي الهيئــة نحــو األفضــل مرتبــط
باســتكمال المشــروع.
ورغــم ذلــك ،إال أننــا لــن نتوقــف،
وسنســعى إلــى تالفــي أســباب
القصــور لنتجــاوز تلــك الصعوبــات
والعراقيــل التــي حالــت بيننــا وبيــن
تحقيــق عمليــة التغييــر والتطويــر
المنشــودة.
ســيكون أمامنــا فــي االجتمــاع
االســتثنائي للمجلــس التنفيــذي
والجمعيــة العامــة فــي األســبوع
األخيــر مــن ديســمبر إق ـرار مشــروع
تعديــل اتفاقيــة إنشــاء الهيئــة.
ورغــم أن التعديــات التــي تمــت
علــى المشــروع قــد أفرغــت
المحتــوى مــن الغــرض ،الــذي أعدت
مــن أجلــه ،إال أن الخطــوة مهمــة
لالنتقــال إلــى المراحــل األخــرى،
كمــا أن االجتمــاع ســيقوم بمراجعــة
الخطــة التشــغيلية للعاميــن -2015
 ،2016ووضــع أولويــات تتــاءم مــع
الموازنــات المعتمــدة واإلمكانيــات
المتوفــرة.

كيــف هــي عالقــة الهيئــة العربيــة
للطي ـران المدنــي بباقــي الهيئــات
والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة
المتخصصــة في الطيـران المدني؟
ومــا هــي خططكــم المســتقبلية
فــي ســبيل تطويــر تلــك العالقــة
بمــا يعــود علــى الهيئــة بالنفــع
واالســتفادة مــن خبرتهــا؟
تتمتــع الهيئــة العربيــة للطيــران
المدنــي بعالقــة جيــدة بالهيئــات
والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة
المتخصصــة فــي الطيــران المدنــي،
وســنحرص علــى توجيــه اإلدارة
العامــة للهيئــة لتعزيــز التعــاون
القائــم مــن خــال التواصــل المســتمر
وتنســيق المواقــف ،واالســتفادة
مــن التجــارب الناجحــة لــكل طــرف
وتبــادل الخبــرات.

مــا الــدور الــذي تلعبــه اللجــان
الفنيــة لالرتقــاء بالطيـران المدنــي
تقيمــون أعمالهــا
العربــي؟ وكيــف ّ
وإنجازاتهــا؟
تعتبــر اللجــان الفنيــة أهــم أدوات
الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي
لتحقيــق أغراضهــا الرئيســية التــي
أنشــئت مــن أجلهــا ،وتحتــوي
علــى خمــس لجــان متخصصــة فــي
مجــاالت النقــل الجــوي وســامة
الطيــران والمالحــة الجويــة وأمــن
الطيــران والبيئــة ،ويتــم بواســطتها
تنفيــذ االختصاصــات المرســومة
للهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي،
ورغــم األهميــة التــي تمثلهــا اللجــان
الفنيــة ،إال أن مــا تقــوم بإنجــازه فــي

مــن خــال معرفتكــم بإمكانيــات
وقــدرات الطيـران المدنــي العربــي
لــكل دولــة مــن الــدول األعضــاء
فــي الهيئــة العربيــة للطيــران
المدنــي ،بالتأكيــد أنكــم المســتم
الفروقــات الكبيــرة والشاســعة
بيــن دولــة ودولــة أخــرى ،وهــذا
ســيكون لــه تبعــات ســلبية فــي
العمــل المشــترك للــدول األعضــاء.
مــن وجهــة نظركــم ،كيــف يمكــن
التغلــب علــى هــذه المعضلــة؟ ومــا
رؤيتكــم واســتراتيجيتكم لــدور
الهيئــة العربيــة للطي ـران المدنــي
بالعمــل علــى اســتنهاض الــدول
األقــل إمكانيــات لتواكــب باقــي
الــدول؟
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الوقــت الحالــي ال يــزال متواضعــا
لعــدة أســباب أهمهــا نقــص
المخصصــات الماليــة ،التــي ترصــد
فــي موازنــة الهيئــة لألنشــطة الفنيــة،
باإلضافــة إلــى ضعــف ونقــص فــي
كادر الخبــراء الحالــي فــي تلــك
التخصصــات الفنيــة المتنوعــة.
تتمتع الهيئة
بعالقة جيدة
بالمنظمات
الدولية
واإلقليمية
المتخصصة في
الطيران المدني
ونحرص على
تعزيز التعاون
والتواصل
وتنسيق
المواقف وتبادل
الخبرات

تتفــاوت القــدرات واإلمكانيــات
والخبــرات فــي الطيــران المدنــي،
التــي تمتلكهــا الــدول األعضــاء فــي
الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي،
فالبعــض لديــه إمكانيــات وقــدرات
كبيــرة وخبــرات متميــزة وقطــع
شــوطا متقدمــا فــي منظومــة
التشــريعات واللوائــح الخاصــة
بالطيــران المدنــي ،فــي نفــس
الوقــت الــذي تمتلــك الــدول األخــرى
إمكانيــات متواضعــة ،ســواء مــن
حيــث البنيــة التشــريعية أو البنــى
التحتيــة والتجهيــزات واإلمكانيــات
الماديــة فــي مجــال الطيــران
المدنــي ،ولــن تعــد تلــك معضلــة
إذا قامــت الهيئــة العربيــة للطيــران
المدنــي بدورهــا علــى النحــو الســليم
عبــر التنســيق وتبــادل الخبــرات
واإلمكانيــات لتتمكــن الــدول األقــل
مكانــا فــي الطيــران المدنــي مــن
االســتفادة مــن الــدول المتقدمــة،
ســوى فــي مجــال التشــريعات أو
اللوائــح أو التدريــب والتأهيــل،
وهنــا أجدهــا فرصــة مناســبة ألتقــدم
باســمي ونيابــة عــن اإلدارة العامــة
للهيئــة بخالــص الشــكر وعظيــم
االمتنــان لــكل مــن األشــقاء فــي دولــة
قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة
والمملكــة العربيــة الســعودية علــى
مــا تخصصــه مــن دورات تدريبيــة
فــي المجــاالت الفنيــة واإلداريــة
المختلفــة فــي كلياتهــا ومعاهدهــا
التدريبيــة فــي كل عــام للمتدربيــن
مــن الــدول األعضــاء فــي الهيئــة
العربيــة للطيــران المدنــي وتقدمــه
عبــر الهيئــة ،وندعوهــم شــاكرين إلــى
زيــادة مــا تخصصــه للهيئــة العربيــة
للطيــران المدنــي للعاميــن -2015
.2016
نريــد منكــم إعالمنــا بمســتجدات
إقامــة مبنــى خاص للهيئــة العربية
للطيــران العربــي ،وبالخطــوات
العدد  - 22ديسمبر 2014

حــوار

الطيران العربي

التــي قمتــم بهــا فــي ســبيل إنجــاز ذلــك
المشــروع االســتراتيجي؟
تحــرص المملكــة المغربيــة الشــقيقة علــى
دعــم الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي
وتقديــم كافــة التســهيالت الالزمــة لتمكيــن
الهيئــة مــن أداء عملهــا علــى الوجــه األكمــل.
ونحــن نقــدر ذلــك تقدي ـرا عاليــا ،ومــن صــور
ذلــك االهتمــام والرعايــة موافقــة دولــة رئيــس
الــوزراء فــي المملكــة المغربيــة الشــقيقة
علــى تخصيــص قطعــة أرض تقــوم وزارة
التجهيــز والنقــل واللوجيســتيك ،مشــكورة،
ببنــاء مقــر للهيئــة العربيــة للطي ـران المدنــي
عليهــا بمــا يتناســب مــع احتياجهــا .وقــد تــم
إبالغنــا بذلــك فــي نوفمبــر مــن العــام ،2013
وفــي اجتمــاع المجلــس التنفيــذي الســابع
واألربعيــن الــذي انعقــد فــي  30-29أكتوبــر
 ،2014تــم تكليفــي مــن المجلــس التنفيــذي
بمخاطبــة معالــي وزيــر التجهيــز والنقــل
واللوجيســتيك بالمملكــة المغربيــة لمتابعــة
الموضــوع والتســريع بــه ،وبالفعــل تــم تحريــر
خطــاب لمعالــي الوزيــر ،وتــم اللقــاء بــه ،وقــد
وجدنــا مــن معاليــه تعاونــا المحــدودا ،ووعدنــا
بعــرض عــدة خيــارات لــأرض علــى اإلدارة
العامــة للهيئــة لتحديــد أحــد الخيــارات ،ومــن
ثمــة ،يجــري البــدء فــي بنــاء المقــر.
فــي األخيــر ،نــود التعــرف علــى أهــم
الصعوبــات والتحديــات ،التــي تواجــه
الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي،
وخصوصــا فــي ظــل الظــروف الصعبــة
الراهنــة ،التــي تعصــف بالــدول العربيــة،
وآثــاره الســلبية علــى الطيــران المدنــي
العربــي بصــورة خاصــة؟ ومــا رؤيتكــم فــي
التعامــل معهــا والعمــل علــى حلهــا؟
الحقيقــة أن أبــرز الصعوبــات والتحديــات
التــي تواجهنــا فــي الهيئــة العربيــة للطيــران
المدنــي هــو ضعــف التنســيق مــع ممثلــي
دولنــا المشــاركين فــي اجتماعــات جامعــة
الــدول العربيــة ،ســواء علــى مســتوى الخبـراء
أو الممثليــن الدائميــن أو الــوزراء ،والتــي
تعــرض علــى تلــك االجتماعــات مواضيــع
تخــص الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي
وتقرهــا الجمعيــة العامــة للهيئــة العربيــة
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للطيــران المدنــي ،ومــن ممثلــي الــدول
األعضــاء بالهيئــة ،وعنــد عرضهــا علــى
اجتماعــات األمانــة العامــة أو المجلــس
االقتصــادي ترفــض مــن ممثلــي ذات الــدول
فــي تلــك االجتماعــات! وهــذا يعيــق الهيئــة
مــن تنفيــذ خططهــا وبرامجهــا وخصوصــا فــي
مــا يتعلــق بالتطويــر والتحديــث.
ومــن التحديــات هــو نقــص المــوارد الماليــة
المطلوبــة لتغطيــة البرامــج واألنشــطة ،التــي
يتــم التخطيــط لهــا وإدراجهــا فــي مشــروع
الموازنــات التــي تقــدم للمجلــس االقتصــادي،
ويتــم تخفيضهــا فــي كل مــرة ،علمــا أن
اعتمــاد الهيئــة فــي تمويلهــا بصــورة رئيســية
علــى اشــتراكات بعــض الــدول األعضــاء ،وهــذا
يعــد عائقــا ماديــا آخــر ،بســبب عــدم االهتمــام
بجوانــب التمويــل الذاتــي العائــد مــن أنشــطة
وبرامــج الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي.
ومــن الصعوبــات ،التــي نواجههــا ،فــي
كادر الهيئــة ،هــو نــدرة الخبــراء والكــوادر
المتخصصــة فــي المجاالت الفنيــة المختلفة،
وذلــك بســبب ضعــف هيــكل األجــور للخب ـراء
فــي الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي
المعتمــد مــن جامعــة الــدول العربيــة ،والــذي
ال يمكــن مــن خاللــه اســتقطاب الخبــرات
الالزمــة.
ومؤخــرا ،أثّــرت االضطرابــات السياســية،

التــي عاشــتها عــدد مــن الــدول األعضــاء
ســلبا علــى الطي ـران المدنــي العربــي فــي تلــك
الــدول ،وعلــى مشــاركتها بفاعليــة فــي أنشــطة
وفعاليــات الهيئــة المختلفــة.
كل مــا ســبق تعتبــر أهــم التحديــات
والصعوبــات التــي نواجههــا فــي الهيئــة
العربيــة ،ولتجاوزهــا يتــم العمــل علــى
تغييــر العالقــة القائمــة مــع جامعــة الــدول
العربيــة مــن عالقــة قائمــة علــى الشــك إلــى
عالقــة قائمــة علــى الثقــة والش ـراكة وتكامــل
األدوار بيــن ممثلــي الــدول فــي الهيئــة
العربيــة وممثليهــا فــي الجامعــة ،ليقومــوا
بتبنــي مشــاريع وقضايــا الهيئــة المعروضــة
علــى الجامعــة ،واالهتمــام بتنميــة المــوارد
الذاتيــة للهيئــة لدعــم موازنــة الهيئــة،
وتفهــم خصوصيــة ونــدرة الخبــرات فــي
مجــال الطيــران المدنــي ،والموافقــة علــى
الئحــة أجــور تشــجع علــى اســتقطاب
الخبــرات المطلوبــة لتلــك التخصصــات
فقــط ،وأن تتعامــل الهيئــة بمهنيــة بحتــة
دونمــا النظــر إلــى الجوانــب السياســية فــي
تعاملهــا مــع الــدول األعضــاء ،وأن تكــون عامال
مســاعدا للتخفيــف مــن التأثي ـرات الســلبية
لالضطرابــات السياســية علــى النواحــي الفنيــة
للطي ـران المدنــي للــدول األعضــاء التــي تمــر
بتلــك الظــروف.
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الملف

الطيران العربي

الطيران المدني في اليمن

تاريخ عريق وطموح ريادي مشروع
تعتمــد الكثيــر مــن األنشــطة االقتصاديــة والصناعيــة والزراعيــة وغيرهــا علــى مــا تقدمــه لهــا صناعــة النقــل الجــوي
وخدمــات األرصــاد الجويــة مــن خدمــات وتســهيالت.
ولتميــز النقــل الجــوي كوســيلة نقــل عــن غيرهــا بالســرعة والســامة والفاعليــة ،وباعتبــاره مؤشــر مــن مؤشـرات التطــور
الحضــاري الــذي نعيشــه اليــوم بذلــت والزالــت تبــذل ســلطة الطيـران المدنــي واألرصــاد فــي الجمهور يــة اليمنيــة جهوداً
كبيــرة باتجــاه نجــاح صناعــة النقــل الجــوي وتقديــم أفضــل التســهيالت لتشــجيع الســياحة الوافــدة ،وتطو يــر البنيــة
التحتيــة للمطــارات لزيــادة قدرتهــا التنافســية ،لجعلهــا مراكــز جــذب لشــركات الطي ـران المختلفــة وزيــادة اســتغالل
المطــارات فــي هــذه البقعــة االســتراتيجية مــن العالــم والتــي كانــت منــذ القــدم والزالــت محــل لألطمــاع الخارجيــة.

ملفــــات
خــاصــــة
مــــرتقبة
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ســيرا علــى النهــج فــي أن يتضمــن كل عــدد مــن مجلــة الطي ـران العربــي ملفــا خاصــا بالطي ـران المدنــي فــي إحــدى الــدول األعضــاء،
وأخــذا باالعتبــار لمركزيــة موضــوع تحريــر النقــل الجــوي والتجــارب التــي عرفتهــا بعــض الــدول فــي إبـرام اتفاقيــات األجــواء المفتوحة
خاصــة مــع االتحــاد األوروبــي ،ولتســليط الضــوء علــى تجــارب الــدول التــي أبرمــت اتفاقيــات مــن هــذا النــوع ،مــن المرتقــب أن تعــد
المجلــة فــي أعدادهــا المقبلــة ملفــا خاصــا عــن الطي ـران المدنــي األردنــي مــع إب ـراز نتائــج تحريــر األجــواء مــع االتحــاد األوروبــي
وانعكاســاتها علــى حركــة النقــل الجــوي ،وملفــا خاصــا عــن نشــاط الطي ـران المدنــي بالمملكــة المغربيــة مــع إب ـراز التجربــة المغربيــة
فــي شــأن الســماء المفتوحــة مــع االتحــاد األوروبــي.
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نبذة تاريخية
ال يســتطيع أي باحــث عــن الحقيقــة فــي أي
زمــان ومــكان وهــو يتحــدث عــن اإلرث الحضــاري
واإلنســاني والثقافــي والتجــاري لإلنســانية أن
يتجاهــل قلــب العالــم وعمقــه االســتراتيجي
اليمــن.
فقــد كانــت والزالــت وســتظل اليمــن قلــب وعصب
التجــارة العالميــة ،ففيهــا شــهدت حركــة القوافــل
التجاريــة والمالحــة البحريــة محطــات هامــة
فــي هــذه التجــارة لتربــط دول القــارة اآلســيوية
باألوربيــة واإلفريقيــة ،حتــى صــارت مــع مطلــع
القــرن الماضــي أول بلــد عربــي تقريبـاً يشــهد فيهــا
أزدهــا حركــة الطيــران المدنــي.
فعلــى أراضيهــا وبعــد أقــل مــن ربــع قــرن منــذ
أول طي ـران لإلنســان فــي ديســمبر1903م دخلــت
اليـــمن عالم الطـــيران عندما هبطت أول طائرة في
مدينــة عــدن عــام  ،1919وكــذا صــدور أول قانــون
نقــل جــوي فــي المنطقــة ،وســبقت بذلــك عــدد
كبيــر مــن دول العالــم وذلــك فــي العــام 1937م.
وفــي عــام 1926م ســافرت أول دفعــة تدريبيــه
لدراســة الطيـران إثــر اتفاقيــة وقعهــا اإلمــام يحيــى
مــع إيطـــاليا بتاريـــخ  2ســبتمبر 1926م ،كمــا
نشــأت العديــد مــن شــركات الطيـران المدنــي فــي
مطلــع األربعينــات كشــركة طي ـران عــدن 1941م،
والخطــوط الجويــة اليمنيــة 1949م ،ثــم شــركة
باســكو 1961م.
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تلــى ذلــك التاريــخ وتحديــداً فــي العشــرينات
مــن القــرن المنصــرم إنشــاء عــدد مــن المطــارات
الترابيــة فــي أرجــاء مــا كان يســمى بســلطنات
الجنــوب.
ويســجل لليمــن بأنهــا شــهدت صــدور أول قانــون
نقــل جــوي فــي المنطقــة ،وربمــا ســبقت عــدد
كبيــر مــن دول العالــم ،وذلــك فــي عــام 1937م،
وأنشــئت فيهــا وزارة الطيـران والتــي كانــت تســمى
بــوزارة الطيــران والمالحــة واألشــغال البحريــة.
ونشــأت العديــد مــن شــركات الطيـران المدنــي فــي
مطلــع األربعينــات كشــركة طي ـران عــدن 1941م،
والخطــوط الجويــة اليمنيــة 1949م ،ثــم شــركة
باســكو 1961م.
ولقــد كان الدخــول إلــى اليمــن أو الخــروج منهــا
عــن طريــق عــدن ،فليــس مــن خــط جــوي منتظــم
يمــر فــوق األراضــي اليمنيــة ،بالرغــم مــن أن
مطــارات صنعــاء ،والحديــدة ،وتعــز صالحــة لنــزول
الطائـرات ،إال أنهــا كانــت ال تســتعمل إال لطائـرات
اإلمــام ،ألنهــا محرومــة مــن الخدمــات الالســلكية
التــي تفرضهــا اللوائــح الدوليــة .وألن اإلمــام كان
ال يــرى أيــة فائــدة فــي إعــداد هــذه المطــارات
بلوازمهــا.
وتقــول الدكتــورة كلــودي فايــان عــن رحلتهــا إلــى
اليمــن فــي ينايــر 1951م« :نزلــت بنــا الطائــرة
بعــد الظهــر فــي هــذه الجزيــرة الصغيــرة ،الواقعــة
فــي البحــر األحمــر (كمــران) بمحــاذاة الســواحل
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اليمنيــة .إنهــا مســاحة جــرداء قاحلــة فيهــا
مطــار لتمويــن الطائــرات ،وأمــام حظائــر
الطائــرات ترتفــع مســلة لتحيــة عشــرات
األلــوف مــن المســافرين الذيــن يمــرون مــن
هنــا كل ســنة» .وفــي وصفهــا للرحــات
الجويــة تقــول« :للســفر فــي اليمــن طبيعــة
خاصــة :انتظــار ال نهايــة لــه يعقبــه اندفــاع
جامــح».
وكان الطيــران طــوال فتــرة الخمســينات
يعتمــد علــى المهــارات األجنبيــة الوافــدة،
وإن كانــت الكــوادر اليمنيــة قــد تدربــت إال
أنهــا لــم تتمكــن مــن العمــل .وكذلــك اســتخدم
االســتعمار البريطانــي المطــارات التــي أنشــأها
ألغراضــه العســكرية ،إال أن مطــار عــدن
الدولــي الــذي تــم إنشــائه فــي الثالثينــات..
كان يســتوعب الحركــة المدنيــة والعســكرية.
ويعتبــر مطــار عــدن الدولــي مــن أقــدم
مطــارات المنطقــة ،إلــى جانــب مطــار بئــر
فضــل العســكري  -الــذي شــهد أخــر عمليــات
بســاط الريــــح  MAGIC CARPETبترحيــل
اليهــود مــن عــدن وبعــض المناطــق اليمنيــة
إلــى جانــب مطــار مكيــراس.
مطار صنعاء الدولي
مــع بدايــة الســتينات تــم إنشــاء مطــار صنعــاء
الدولــي ،والــذي مــن خاللــه تم فتــح أول نافذة
تطــل علــى العالــم لالنفتــاح واللحــاق بركــب
التنميــة والتقــدم العلمــي والثقافــي الــذي
شــهده العالــم ،وكــذا اســتقبال الخبــرات
والمعونــات العالميــة .حيــث كان طــول
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المــدرج  3000متــر وعرضــه  45متــر ،وطــول
الممــر الفرعــي المــوازي للمــدرج  3000متــر
وعرضــه  15متــر.
وفــي عــام 1970م رأت الدولــة أن تواكــب
الحيــاة الحديثــة ،وتطــور جانــب الخدمــات
األساســية فــي المطــار فقــررت إنشــاء مطــار
يحمــل كل المواصفــات الدوليــة ،ويقــدم كل
التســهيالت والخدمــات المالحيــة الجويــة
للطيـران ،وهكــذا بــدأ فــي عــام 1971م العمــل
فــي بنــاء المطــار الجديــد للعاصمــة ،الواقــع
شــمال العاصمــة (علــى بعــد  13كيلــو متــر)
علــى مســاحة بلغــت  4.800.000متــر مربــع
وبمحيــط طولــي يبلــغ  12.000متــر طولــي،
وقــد انتهــت أعمــال بنائــه فــي ديســمبر
1973م.

مطار عدن الدولي
ألهميــة بــاب المنــدب كبوابــة تطــل علــى
المحيــط الهنــدي والبحــر األحمــر ،فقــد
عملــت بريطانيــا علــى تطويــر مينــاء عــدن
البحــري ليصبــح ثانــي مينــاء فــي العالــم.
األمــر الــذي ترتــب عليــه فكــرة إنشــاء مطــار
بجــوار المينــاء ليكــون مــن أفضــل مطــارات
العالــم .وبــدأت بريطانيــا العظمــى بعــد
الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرة االســتغناء
عــن بعــض الطائــرات العســكرية الناقلــة
وأدخلتهــا فــي خدمــة النقــل الجــوي المدنــي.
فــي الثالثينــات وبتصميــم مبســط تــم إنشــاء
مطــار عــدن الدولــي والــذي كان يعــرف بمطــار
خــور مكســر ليســتوعب الحركــة المدنيــة
والعســكرية مــع االحتفــاظ بمطــار بئــر فضــل
كمطــار عســكري.
ونظــراً الرتبــاط مطــار عــدن الدولــي بمينــاء
عــدن البحــري وقاعدة الشــرق األوســط لســاح
الجــو الملكــي البريطانــي التــي أنشــأت فــي
عــدن ،قامــت ســلطات االحتــال البريطانيــة
بتكليــف وحــدة الهندســة التابعــة لســاح
الجــو الملكــي البريطانــي بوضــع التصاميــم
إلنشــاء مطــار عــدن الدولــي فــي نهايــة
األربعينــات .وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة
الثانيــة ،قــام الضابــط المهنــدس /كريســتوفر
كينــدي بوضــع هــذه التصاميــم بمــا فيهــا
ال
مبنــى الترحيــل ،والــذي تــم تنفيــذه شــام ً
مــدرج واحــد فقــط ،والــذي يعتبــر حاليـاً (ممــر
التدحــرج  )TAXIWAYوكذلــك ســاحة وقــوف
الطائــرات للطيــران المدنــي والعســكري.
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وفــي خمســينيات القــرن الماضــي تــم العمــل
علــى توســيع وتطويــر البنيــة األساســية
للمطــار بمــا يتناســب مــع وجــود قاعــدة
الشــرق األوســط العســكرية لســاح الجــو
الملكــي البريطانــي آنــذاك ،حيــث نتــج
عــن ذلــك بنــاء مــدرج إضافــي بطــول 2556
متــر وعــرض  46متــر ،والــذي يعتبــر حاليــاً
المــدرج الرئيســي.
ولمواجهــة ازدحــام حركــة الطيــران
المتصاعــدة آنــذاك ،والتــي بلغــت فــي أوجهــا
 55طائــرة يوميــة ،قــررت حكومــة عــدن
إيفــاد وزيــر الطي ـران األســبق الحــاج /أبوبكــر
كعــدل ومجموعــة مــن االختصاصييــن فــي
شــركة طي ـران خطــوط عــدن الجويــة (ADEN
 )AIRWAYSفــي عــام 1963م لزيــارات
مختلفــة إلــى مطــارات عديــدة فــي آســيا
والشــرق األوســط وأفريقيــا ،بهــدف دراســة
تصميمــات ورســوم بنايــات المطــارات لغــرض
االســتفادة منهــا فــي بنــاء مطــار حديــث
ومنافــس دوليــاً.
وبعــد زيــارة عــدد مــن المطــارات الدوليــة
منهــا مطــار نيروبــي ومطــار البحريــن ومطــار
بومبــاي ومطــار طوكيــو أكــد وزيــر الطيــران
فــي تقريــره المشــار إليــه بــأن النمــوذج
األفضــل لمطــار عــدن الدولــي هــو بنــاء
مبنــى يتســاوى تصميمــه مــع مطــار طوكيــو،
وقدمــوا التكلفــة الماليــة التــي بلغــت مليــون
جنيــه أســترليني .وبســبب انــدالع الثــورة
المســلحة فــي  14أكتوبــر 1963م ومــع
زيــادة العمليــات الفدائيــة فــي مســتعمرة
عــدن وبقيــة الجبهــات ،توقــف إنجــاز هــذا
المشــروع.
إقليم الجمهورية اليمنية الجوي
وفــي نهايــة الســتينات ومــع ســحب إقليــم
تأميــن الطيــران وتســليمه للحبشــة ،فقــد
مطــار عــدن الدولــي التعامــل بالرحــات
العابــرة حيــث انحصــرت مســئولية مطــاري
عــدن وصنعــاء الدولييــن بشــكل أساســي علــى
الرحــات المقلعــة والهابطــة فــي المطــارات،
وتــم تجزئــة الفضــاء الجــوي اليمنــي علــى
النحــو اآلتــي:
أ -أجــواء الشــطر الشــمالي :تــم تقســيم وضــم
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هــذا الفضــاء إلــى كل مــن الحبشــة والمملكــة
العربيــة الســعودية ليصبــح الجــزء األكبــر مــع
الجانــب الســعودي.
ب -أجــواء الشــطر الجنوبــي :برحيــل
االســتعمار البريطانــي مــن عــدن وتســليم
اإلقليــم للحبشــة ،لــم يتبقــى إلقليــم عــدن
ســوى فضــاء جــوي مراقــب TERMINAL
 CONTROL AREAنصــف قطــر دائرتــه
 40ميــل بحــري ويــدار مــن قبــل وحدتــي
االقتــراب والبــرج.
ونظــراً لشــحة الــكادر الوطنــي فــي مجــال
المراقبــة الجويــة ولبقــاء اللــواء الســادس
البريطانــي المتواجــد فــي المطــار آنــذاك
(معســكر بــدر حاليــاً) بقــت بعــض مــن
كــوادر المراقبــة الجويــة البريطانيــة التابعــة
لشــركةINTERNATIONAL AERADIO

 LIMTEDالبريطانيــة فــي تقديــم خدمــات
المراقبــة الجويــة.
ومــع اســتمرار إدارة أعمــال شــئون الحركــة
الجويــة مــن قبــل مراقبيــن جوييــن بريطانييــن
اتخــذت حكومــة الشــطر الجنوبــي مــن الوطــن
آنــذاك الخطــوة العمليــة الســريعة ،وذلــك مــن
خــال إرســال مــا يقــارب عشــرة أفــراد مــن
الــكادر الوطنــي إلــى معهــد إمبابــه بالقاهــرة
بهــدف تدريبهــم وتأهيلهــم فــي مجــال
المراقبــة الجويــة .وبعــد أن تــم تدريبهــم
وتأهيلهــم ،تقريب ـاً فــي منتصــف عــام 1969م
مــع ترحيــل اللــواء الســادس البريطانــي،
تــم االســتغناء عــن المراقبيــن الجوييــن
البريطانييــن حيــث أصبحــت ُتــدار أعمــال
شــئون الحركــة الجويــة مــن قبــل كــوادر وطنية
مؤهلــه ،واســتمر ذلــك حتــى يومنــا هــذا.
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ولــم تقتنــع ســلطات الطيــران
المدنــي بــأن ُتــدار أجواءهــا وإقليمهــا
الجــوي مــن قبــل الحبشــة ممــا أدى
إلــى وضــع سياســة تتركــز علــى اآلتي:
•االســتمرار المتواصــل بمطالبــة
المنظمــة الدوليــة للطيــران
المدنــي بإنشــاء إقليــم تأميــن
طيـران لعــدن ويضــم فــي حــدوده
األجــواء اإلقليميــة للشــطر
الجنوبــي مــن الوطــن ســابقاً.
•اإلســراع فــي تأهيــل وتدريــب
الــكادر الوطنــي لمختلــف
اختصاصــات الطيــران المدنــي
وذلــك مــن خــال إنشــاء معهــد
للطيــران المدنــي.
ولــم يتوقف طموح ســلطات الطيران
المدنــي عنــد هــذا المســتوى ،بــل
ســعت إلــى أن يكــون لهــا إقليمهــا
الجــوي .وبعــد أن اســتطاعت أن
تؤهــل الــكادر المحلــي ،وتحديــث
التجهيــزات الفنيــة والمالحيــة
الضروريــة ،ومــن خــال التواصــل
المســتمر مــع المنظمــة الدوليــة
ومكاتبهــا اإلقليميــة الواقعــة فــي
إفريقيــا والشــرق األوســط توصلــت
إلــى إنشــاء إقليــم طي ـران عــدن فــي
15فبرايــر 1975م ليضــم األجــواء
الســيادية باإلضافــة إلــى أجـزاء كبيــرة
مــن أعالــي البحــار الــذي أصبــح ُيــدار
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مــن قبــل كــوادر يمنيــة موزعــة علــى
مختلــف وحــدات المراقبــة الجويــة.
كمــا تــم تنفيذ العديد من المشــاريع
االســتراتيجية فــي بنــاء مطــارات
جديــدة ،وإنشــاء معهــد الطيــران
المدنــي واألرصــاد ،وإعــادة إقليــم
تأميــن الطيــران وإنشــاء محطــات
اإلرســال ،وتمديــد وتوســيع وتقويــة
وإضــاءة المــدارج ،وبنــاء مبانــي
ترحيــل جديــدة للــركاب ،وغيرهــا.
وفــي  22مايــو 1990م تــم دمــج
أجــواء شــطري الوطــن ليشــكال
إقليمــاً واحــداً يغطــي مســاحات
شاســعة خــارج الحــدود الســيادية
للجمهوريــة (إقليــم طيــران صنعــاء)
والتــي بلغــت مســاحته 1.290.432
كيلــو متــر مربــع ،والــذي يضــم جــزء
كبيــر مــن أعالــي البحــار (يمتــد مــن
البحــر األحمــر غرب ـاً إلــى  60درجــة
شــرقاً فــوق المحيــط الهنــدي) ويــدار
هــذا اإلقليــم اآلن مــن قبــل مركــز
المراقبــة الجويــة بصنعــاء وبكــوادر
يمنيــة مؤهلــة ومدربــة تدريبــاً
عاليــاً.
يحيــط بإقليــم طي ـران صنعــاء ســبعة
أقاليــم طيـران مجــاورة مرتبطــة فيمــا
بينهــا باتفاقيــات ثنائيــة تهــدف إلــى
تســهيل وتنظيــم حركــة الطيــران
وتعزيــز الســامة الجويــة فيمــا بيــن

458,640
ميل مربع

مساحة اإلقليم
الجوي للجمهورية
اليمنية

األقاليــم التاليــة وفقــاً للقواعــد
القياســية واإلجـراءات المتبعــة بهــذا
الخصــوص وهــي( :إقليــم طيــران
جــدة  ،إقليــم طيــران البحريــن ،
إقليــم طي ـران مســقط ،إقليــم طي ـران
مومبــاي (الهنــد) ،إقليــم طيــران
مقديشــو ،إقليــم طي ـران أديــس أبابــا
 ،إقليــم طيــرن أســمرة )
ويدخــل إقليــم طيــران صنعــاء فــي
حــدود مناطــق أساســية ضمــن
تقســيم العالــم مــن قبــل المنظمــة
الدوليــة للطيــران المدنــي ICAO
والتــي تتكــون مــن:
 .1منطقة الشرق األوسط وتضم:
(إقليــم طيــران جــدة ،إقليــم طيــران
مســقط ،إقليــم طيــران البحريــن)
 .2منطقــة إفريقيــا وتضــم( :إقليــم
طيــران مقديشــو ،إقليــم طيــران
أديــس أبابــا ،إقليــم طي ـران أســمره )
 .3منطقــة جنــوب شــرق آســيا
وتضــم :إقليــم طيــران مومبــاي
إن هــذه الحقائــق تؤكــد أن اليمــن
مهــد رحــات الطيـران فــي المنطقة.
ومــع إنشــاء مصلحــة الطيــران
المدنــي فــي عــدن فــي عــام 1964م
وكذلــك مصلحــة الطيــران المدنــي
فــي صنعــاء عــام 1969م كانــت
بدايــة النطــاق ســلطة الطيــران
المدنــي ،واللتــان أدمجتــا فــي عــام
العدد  - 22ديسمبر 2014
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1990م فــي كيــان مؤسســي واحــد هــي
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي واألرصــاد
كســلطة مخولــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة
لتولــي كافــــة المهــام والمســؤوليات المتعلقة
بالطيــران المدنــي واألرصــاد باألراضــي
واألجــواء اليمنيــة ،ومــن أبرزهــا:
•إنشــاء وتجهيــز وتشــغيل وصيانــة المطارات
ومراكــز التنبــؤات ومحطــات الرصــد
المختلفــة وأجهــزة المســاعدات المالحيــة
ومعــدات الخدمــات الجويــة وألرضيــة
وتاميــن ســامة حركــة الطيــران المدنــي
والعســكري وتنظيــم الحركــة الجويــة.
•وضــع كافــة اللوائــح واألنظمــة الالزمــة
لتنظيــم إدارة الطيــران المدنــي واألرصــاد
الجو يــة.
•تنظيــم وإدارة وتطويــر أعمــال النقــل
الجــوي واتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة لضمــان
دعمــه لالقتصــاد الوطنــي وتشــجيع
الســياحة والتجــارة الخارجيــة وصناعــة
النقــل الجــوي.
•تطويــر إدارة أعمــال الرصــد والتنبــؤات
الجويــة المختلفــة.
•عقــد االتفاقــات الثنائيــة والدوليــة لتبــادل
حقــوق النقــل الجــوي.
•إصــدار تصاريــح إنشــاء وتشــغيل الناقليــن
الجوييــن ومعاهــد ونــوادي الطيــران
المدنــي والطيــران الخــاص والعــام.
•تبــادل معلومــات األرصــاد والمعلومــات
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الفنيــة مــع جميــع ســلطات الطيــران
المدنــي واألرصــاد ومطــارات العالــم
وتقديــم المســاعدات والخدمــات الفنيــة
لجميــع الطائــرات المدنيــة والعســكرية
أثنــاء طيرانهــا فــوق أراضــي الجمهوريــة
والمنطقــة المرتبطــة بخدماتهــا دوليــا.
•االشــتراك فــي أعمــال البحــث واإلنقــاذ
واإلشــراف عليــه وإعــداد دليــل وخرائــط
الطي ـران وجميــع اإلحصائيــات والبيانــات
الخاصــة بالطيــران وتبادلهــا مــع الــدول
األخــرى.
•النهــوض بالطي ـران المدنــي واألرصــاد فــي
مختلــف نواحــي نشــاطه لتطويــر الطي ـران
المدنــي الدولــي واألرصــاد وذلــك عــن
طريــق التدريــب والتأهيــل..
•تنظيــم وتاميــن وإدارة الحركــة مــن منطقــة
شــحن وتفريــغ وتمويــن ومبيــت الطائـرات
فــي المطــارات المدنيــة والقيــام بأعمــال
الصيانــة..
•توفيـــر األجهـــزة والمعـــدات الالزمـــة
لمختلـــف األنشـــطة التـــي تمارســـها
ا لهيئـــة . .
وانطالقــاً مــن المهــام الماثلــة أمــام الهيئــة
فقــد شــهدت المطــارات اليمنيــة خــال
الســنوات األخيــرة نقلــة نوعيــة مــن خــال
التحديــث والتطويــر التــي تخطــت المعوقــات
وعوامــل الزمــن ،فــإذا قســنا تلــك اإلنجــازات
والتطــورات الزمنيــة القصيــرة التــي تــم فيهــا

تحقيــق مــا تــم تحقيقــه ألدركنــا حجــم الجهود
التــي بذلــت إلنجــاز ذلــك.
فالنهضــة التــي شــهدتها مطاراتنــا والقف ـزات
النوعيــة ليــس فــي مجــال البنــى التحتيــة
فحســب بــل وفــي نوعيــة الخدمــات
والتكنولوجيــا المتطــورة التــي دخلــت
الخدمــة فيهــا وفــي كافــة المجــاالت التقنيــة
والهندســية وتجهيــزات األمــن والســامة
جعلتهــا تماثــل المطــارات العالميــة ،تؤكدهــا
الوقائــع والدالئــل الماثلــة أمامنــا اليــوم بعــد
إعــادة تحقيــق الوحــدة اليمنيــة أن القيــادة
الحكيمــة اتخــذت خطــوات عمليــة لبنــاء
الــكادر اليمنــي الــذي اســتطاع أن يديــر هــذه
المســاحة الكبيــرة مــن إقليــم طي ـران صنعــاء،
والعمــل بشــكل مســتمر لتعزيــز دور الســامة
فــي هــذا اإلقليــم .باإلضافــة إلــى خدمــات
المراقبــة الجويــة واألرصــاد الجويــة التــي
تقــدم فــي مختلــف مطــارات الجمهوريــة.
كل ذلــك لــم يأتــي مــن ف ـراغ إنمــا كان نتيجــة
لعمــل دؤوب قامــت بــه الهيئــة العامــة
للطيــران المدنــي شــملت مجــاالت البنــى
التحتيــة لتطويــر المطــارات خاصــة وأن
حركــة الــركاب مــن وإلــى اليمــن شــهدت
فــي الســنوات األخيــرة تطــورات كبيــرة
ونشــطت حركــة المالحــة الجويــة والتجــارة
عبــر الجــو ،وهــذا تطلــب منــا بــذل مزيــد مــن
الجهــود الســتيعاب تلــك التطــورات ســواء
بتحديــث وتطويــر المطــارات الموجــودة أو
بإنشــاء مطــارات جديــدة أكثــر تطــوراً وفــق
اســتراتيجية وخطــط مدروســة عملــت الهيئــة
علــى تنفيذهــا فــي الســنوات الماضيــة.
فالتطــور النوعــي الــذي حــدث ســواء علــى
مســتوى خدمــات المراقبــة الجويــة أو
األرصــاد أو اإلطفــاء واإلنقــاذ وغيرهــا مــن
الخدمــات فــي المطــارات ..فــرض جملــة
مــن التعقيــدات كبــرت معهــا المهــام أمــام
خدمــات الطي ـران المدنــي فــي اليمــن والتــي
عكســتها البرامــج االســتثمارية فــي اليمــن
عقــب تحقيــق الوحــدة اليمنيــة المباركــة مــن
خــال حجــم المشــاريع الكبيــرة للمطــارات
الدوليــة وكــذا المطــارات المحليــة .حيــث
تجــاوزت تكلفــة تلــك المشــاريع المنفــذة
عشــرات المليــارات ريــال بهــدف تطويــر
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وتحســين خدمــات الطيــران المدنــي وفــي
مقدمتهــا تطويــر المطــارات الدوليــة والتــي
شــهدت عــدداً مــن المشــاريع الحيويــة ولعــل
فــي مقدمتهــا إعــادة تأهيــل مطــار عــدن
الدولــي الــذي شــمل المبنــى وإقامــة مبنــى
فنــي جديــد وبــرج مراقبــة ومحطــة إطفــاء
وإعــادة تأهيــل الممــر والمرســى وإحــال
معــدات لإلطفــاء وتجهيــزات األرصــاد
والتجهيـزات األمنيــة ومشــروع مطــار صنعــاء
الدولــي الجديــد وتحديــث األجهــزة المالحيــة
وتوســعة مــدرج مطــار عــدن الدولــي وتوســيع
المرســى وإنشــاء صالــة وصــول إســعافيه
وصالــة تشــريفات رئاســية فــي مطــار المــكال
الدولــي وتحديــث كافــة التجهيــزات
المختلفــة بالمطــار واآلن يجــري العمــل علــى
إنشــاء مبنــى جديــد للــركاب بمطــار المــكال
وأيضـاً مبنــى آخــر فــي مطــار ســيئون الدولــي.
ال
كمــا تــم إنشــاء مبانــي ركاب جديــدة لــك ً
مــن مطــاري ســقطرى وصعــدة الدولييــن،
وسيشــهد مشــروع مطــار صنعــاء الدولــي
الجديــد الــذي تبلــغ تكلفــة مراحلــه المختلفــة
حوالــي خمســمائة مليــون دوالر انطالقــة
جديــدة بعــد أن تعثــر خــال الســنوات األخيرة
ألســباب ال يتســع المجــال لذكرهــا هنــا.
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المالحة الجوية
تكتســب المالحــة الجويــة أهميــة كبيــرة
فــي ســامة وأمــن الطيــران وتعزيــز ســامة
حركــة الطيــران فــي المطــارات اليمنيــة
وخدمــة الطيــران فــي العبــور الدولــي،
وخــال األعــوام األخيــرة عملــت الهيئــة
علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع
كمشــروع أجهــزة االتصــاالت ذات التــردد
العالــي جــداً ،ومشــروع منظومــة معالجــة
البيانــات الراداريــة وكــذا مشــروع المســح
 GPS84ومشــروع منظومــة مســاعدات
مالحيــة .وتهــدف هــذه المشــاريع إلــى
تأميــن ســامة المالحــة الجويــة للطائــرات
الواصلــة والمغــادرة مــن وإلــى المطــارات
اليمنيــة وكــذا خدمــة المالحــة الجويــة علــى
خطــوط الطيــران المحلــي والدولــي .حيــث
تقــوم هــذه األجهــزة بمعالجــات البيانــات
الراداريــة وتحديــد نقــاط العوائــق عبــر
األقمــار الصناعيــة وتعزيــز مســتوى ســامة
المالحــة الجويــة.
كمـــا تـــم مؤخـــراً تحديـــث شـــبكة الطـــرق
الجويـــة فـــي إقليـــم طيـــران صنعـــاء بمـــا
يتناس ــب م ــع متطلب ــات المنظم ــة الدولي ــة
 ICAOواتحـــاد النقـــل الجـــوي  IATAوكان

لهــذا التحديــث أثــر كبيــر علــى اقتصاديــات
ش ــركات النق ــل الج ــوي وس ــاهم ف ــي تقصي ــر
المســـافات التـــي كانـــت تقطعهـــا شـــركات
الطيـــران ســـابقاً ،وحقـــق مبـــدأ التجانـــس
والربــط اإلقليمــي لهــذه الطــرق مــع المراعــاة
الكاملـــة للمتطلبـــات الوطنيـــة بهـــذا
الخصـــوص.
ويرتبــط مركــز المراقبــة الجويــة المســئول عــن
تقديــم خدمــات الحركــة فــي إقليــم طيــرن
صنعــاء بالمطــارات المحليــة ومراكــز المراقبــة
الجويــة الدوليــة المجــاورة بشــبكة اتصــاالت
مباشــرة (خطــوط ســاخنة) حســب المتطلبــات
الدوليــة بهــذا الخصــوص.
كمــا أن اإلقليــم مجهــز بوســائل االتصــاالت
( )VHFمــن خــال محطــات موزعــة فــي
اإلقليــم ومرتبطــة بالمركــز عبــر شــبكات
األقمــار الصناعيــة وعبــر الخطــوط األرضيــة
وتعمــل الهيئــة بصــورة مســتمرة علــى تطويــر
نظــم االتصــاالت والمالحــة واالســتطالع
بمــا يعــزز التشــغيل األمثــل للحركــة الجويــة
فــي إقليــم طيــران صنعــاء .كمــا تــم تزويــد
المطــارات بأجهــزة االتصــاالت  VHFوHF
وتحكــم وإنــارة المهابــط وأجهــزة تســجيل
وثائقيــة.
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األرصاد الجوية
نــدرك جميعــاً أن وجــود خدمــات فنيــة
متميــزة فــي األرصــاد يعنــي تحقيــق أعلــى
مســتويات األمــن والســامة للطيــران .كمــا
أن خدمــات األرصــاد تمتــد لتشــمل العديــد
مــن القطاعــات األخــرى .لــذا كان البــد مــن
اســتيعاب هــذا األمــر ووضعــه فــي مقدمــة
أجنــدة الهيئــة وخططهــا ،خاصــة وأن وضــع
األرصــاد فــي الماضــي كان وضع ـاً صعب ـاً وكان
يعتمــد علــى األجهــزة التقليديــة ،ولذلــك
ســعت الهيئــة إلــى تحديــث وتطويــر هــذا
القطــاع مــن خــال شــراء وتجهيــز مبنييــن
للقطــاع وتوفيــر التجهي ـزات الفنيــة الرقميــة
المختلفــة وتحديــث شــبكة االتصــاالت بيــن
المحطــات الرئيســية والمركــز وتنفيــذ العديــد
مــن المشــاريع وإنشــاء محطــات رصــد جــوي
ســطحية للخدمــات االقتصاديــة والســياحية
والعســكرية والبحريــة .كمــا يجــري تنفيــذ
محطــات رصــد ســطحية فــي مختلــف
المحافظــات والمطــارات ،وتأهيــل كــوادره
فــي جميــع التخصصــات الالزمــة لتقديــم
خدمــات جيــدة.

وحاليــاً ينفــذ قطــاع األرصــاد مشــاريع
اســتراتيجية فــي إعــادة تأهيــل المنظومــات
فــي الرصــد والتنبــؤات الجويــة واإلنــذار
المبكــر والمنــاخ وبنــاء القــدرات بحيــث
تتمكــن خدماتــه مــن الوصــول إلــى كافــة
القطاعــات االقتصاديــة وكافــة المســتخدمين
فــي الوقــت المناســب.
اإلطفاء واإلنقاذ
حظيــت أنظمــة وتقنيــات اإلطفــاء واإلنقــاذ
باهتمــام كبيــر مــن قبــل الهيئــة ،نظــراً
ألهميــة خدمــات اإلطفــاء واإلنقــاذ لتأميــن
ســامة الطيــران وفــي المقدمــة ســامة
األرواح مــن الحرائــق وفــي األوقــات القياســية
والتــي أثبتتهــا التجربــة للكــوادر اليمنيــة
فــي مواجهــة عــدد مــن الحــاالت أشــاد بهــا
الجميــع .وفــي هــذا اإلطــار تــم شــراء عشــر
عربــات إطفــاء حديثــة ،باإلضافــة إلــى أنــه
تــم شــراء ســت عربــات مــزودات ميــاه
لعربــات اإلطفــاء وشـراء عربــات كنــس مهابــط
الطائــرات ،وزودت المطــارات بعــدد مــن
عربــات اإلســعاف وعربــات اإلرشــاد األرضــي.
أمن سالمة الطيران
يخضــع نشــاط الطيــران المدنــي الدولــي
ألحــكام اتفاقيــة الطيــران المدنــي (اتفاقيــة
شــيكاغو  ،)1944وتقــوم منظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي (األيــكاو) ،بموجــب هــذه
االتفاقيــة بوضــع الحــدود الدنيــا مــن القواعــد
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القياســية وأســاليب العمــل الموصــى بهــا
للطيــران المدنــي الدولــي ،وتتــوزع هــذه
القواعــد وأســاليب العمــل الموصــى بهــا فــي
 18ملحقــا التفاقيــة شــيكاغو ،ومــع ذلــك تبقــى
كل دولــة علــى حــده هــي المســئولة عــن
تنظيــم نشــاط الطي ـران المدنــي فيهــا ،ولكنــه
يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار متطلبــات
اتفاقيــة الطيــران المدنــي الدولــي والحــدود
الدنيــا للقواعــد القياســية وأســاليب العمــل
الموصــى بهــا الموضوعــة مــن قبــل األيــكاو.
ومــن هــذا المنطلــق تقــوم الهيئــة العامــة
للطيــران المدنــي واألرصــاد ممثلــه بســامة
الطيــران بالعمــل علــى تطبيــق القواعــد
القياســية وأســاليب العمــل الموصــى بهــا
للطيـران المدنــي الدولــي كالقواعــد القياســية
األساســية التــي تطبــق علــى الخطــوط الجويــة
(شــركات الطيــران) فــي المالحــق والوثائــق
التاليــة الصــادرة عــن األيــكاو:
•الملحق األول (إجازات العاملين)
•الملحق السادس (تشغيل الطائرات)
•الملحق الثامن (صالحية الطائرات)
•الملحق العاشر (أجهزة وأنظمة االتصاالت)
•الملحق السادس عشر (حماية البيئة)
•الملحــق الثامــن عشــر (النقــل الجــوي
للبضائــع الخطــرة جــوا)
•الوثيقــة رقــم  7030والمتعلقة باإلجراءات
اإلقليميــة اإلضافية
•الوثيقــة رقــم  9284والمتعلقــة بتعليمــات
نقــل البضائــع الخطــرة جــوا
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كمــا يقــوم مفتشــي ســامة الطي ـران
بتفتيشـــات الســـاحة (RAMP
 )CHECKعل ــى الطائ ـرات األجنبي ــة
القادم ــة م ــن دول أخ ــرى بم ــا فيه ــا
الــدول األعضــاء فــي الهيئــة العربيــة
للطيـــران والـــذي يتعلـــق بصـــورة
رئيســـية بوثائـــق الطائـــرة وطاقمهـــا
وحالتهــا والمعــدات التــي يجــب أن
تحم ــل عل ــى مت ــن الطائ ــرة.
إال إنــه حرصــاً مــن الهيئــة العامــة
للطيــران المدنــي واألرصــاد علــى
ســامة التشــغيل للطائـرات الوطنيــة
يتــم تنفيــذ تفتيشــات الســاحة أيضــا
علــى الطائــرات الوطنيــة للتأكــد
مــن اســتمرار امتثالهــا لمتطلبــات
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
(األيــكاو).
والهــدف مــن تفتيــش الســاحة هــو
تحديــد النقــاط التــي ال تمتثــل
فيهــا الطائــرات إلــى متطلبــات
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
(األيــكاو) ومالحقهــا وعلــى األخــص
األول والســادس والثامــن والعاشــر
والســادس عشــر والثامــن عشــر
والوثيقــة رقــم  7030والوثيقــة رقــم
.9284
وفيم ــا يتعل ــق بأم ــن الطيـ ـران وبع ــد
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وقعت اليمن
على العديد
من االتفاقات
الثنائية
والدولية لتبادل
حقوق النقل
الجوي والتي
وصلت إلى
 70اتفاقية،
واصدرت تصاريح
إنشاء وتشغيل
الناقلين الجويين

أحـــداث  11ســـبتمبر جميعنـــا
يـــدرك حجـــم جهـــود القائميـــن
علـــى الطيـــران المدنـــي ،مؤسســـات
وهيئ ــات وطني ــة وإقليمي ــة ودولي ــة
وكذلـــك الشـــركات المصنعـــة
للطي ـران التجــاري نحــو رفــع قــدرات
أم ــن الطيــران .ول ــذا عمل ــت الهيئ ــة
عل ــى أنش ــاء إدارة متخصص ــة لذل ــك
وأهل ــت الك ــوادر ف ــي ه ــذا المج ــال
ف ــي جمي ــع المط ــارات وعمل ــت عل ــى
توفيـــر األجهـــزة األمنيـــة المتطـــورة
للمط ــارات ت ــم توزيعه ــا عل ــى كاف ــة
المطـــارات اليمنيـــة كمنظومـــة
متكامل ــة وفقـ ـاً للتوصي ــات الدولي ــة
والمواصفـــات الفنيـــة الحديثـــة
باإلضافـــة إلـــى منظومـــة المراقبـــة
المرئيـــة التـــي تـــم توزيعهـــا علـــى
كافـــة المطـــارات ،وتمثلـــت هـــذه
المنظوم ــة ف ــي تركي ــب ش ــبكة نظ ــام
مراقبــة مرئيــة (كاميـرات ،شاشــات).
كمــا تــم االهتمــام بتأهيــل وتدريــب
الكــوادر األمنيــة المختلفــة وكــذا
إعــداد البرامــج األمنيــة علــى
اختــاف أنواعهــا وخطــط الطــوارئ
وتــم عمــل تجــارب الختبارهــا.
ونــود اإلشــارة إلــى أن الهيئــة
ومطــار صنعــاء الدولــي قــد خضعتــا

للتدقيــق علــى أمــن الطيــران فــي
العــام 2006م وبعــد ذلــك متابعــة
للتدقيــق فــي عــام 2008م وقــد
كانــت نتائــج التدقيــق والمتابعــة
مرضيــة ومطمئنــة وخاليــة مــن أي
مالحظــات جوهريــة ونفــذت الهيئــة
برنامــج تصحيحــي يتــم متابعتــه مــع
القســم المعنــي بمنظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي الــــ (.)ICAO
النقل الجوي
وسياسة تحرير األجواء
لقــد أعطــت الهيئــة اهتمام ـاً كبي ـراً
للنقــل الجــوي ،وســعت إلــى تنشــيط
حركــة التجــارة والســفر وتطويــر
العالقــات الثنائيــة مــع العديــد
مــن البلــدان الشــقيقة والصديقــة،
ووقعــت علــى العديــد مــن االتفاقات
الثنائيــة والدوليــة لتبــادل حقــوق
النقــل الجــوي والتــي وصلــت إلــى
 70اتفاقيــة ،واصــدرت تصاريــح
إنشــاء وتشــغيل الناقليــن الجوييــن.
ولزيــادة حركــة النشــاط التجــاري
والســياحي أولــت الهيئــة اهتمامــاً
كبيــراً لسياســة تحريــر األجــواء
ا رئيســياً مــن
باعتبــاره مفصــ ً
مفاصــل النقــل الجــوي الــذي تــرى
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ا رئيس ـاً يــؤدي إلــى ازدهــار ونمــو
فيــه مدخ ـ ً
النشــاط االقتصــادي برمتــه ،ولذلــك بذلــت
جهــوداً مكثفــة وبصــورة منقطعــة النظيــر
باتجــاه تحريــر األجــواء ،إدراكاً منهــا بــأن
ســماء بــا حــدود تعنــي حركــة بــا قيــود
وفــي المحصلــة زيــادة النشــاط االســتثماري
بــكل حريــة فــي اليمــن ،وهــو مــا فــرض علــى
الهيئــة مســئوليات كبيــرة كجهــة مختصــة
بيدهــا مفاتيــح الحــل وأن تبــادر فــي كســر
قيــود حركــة النقــل والشــحن الجــوي
حيــث بــدأت بتحريــر الشــحن الجــوي فــي
ال مــن مطــاري عــدن
أكتوبــر 2000م فــي ك ً
والحديــدة الدولييــن ،وصاحــب ذلــك جملــة
مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى تذليــل
العقبــات أمــام ازدهــار حركــة الشــحن
الجــوي فــي هذيــن المطاريــن فعلــى ســبيل
المثــال تــم إلغــاء الجعــل التجــاري الــذي
كانــت تتقاضــاه الهيئــة علــى أي رحلــة شــحن
والــذي كان بمبلــغ  $4000أمريكــي علــى
الرحلــة.
كمــا قامــت الهيئــة بإعفــاء مطــاري عــدن
والحديــدة مــن جميــع رســوم الشــحن
الصــادرة والــواردة لرحــات الشــحن الجــوي
وذلــك فــي عــام 2003م ،وتــم تخفيــض نســبة
 50%مــن الرســوم المالحيــة التــي تحتســب
علــى الرحــات غيــر المنتظمــة إلــى كل مــن
مطــاري عــدن والحديــدة.
وتبنــت الهيئــة اتخــاذ قــرار قضــى بفتــح
األجــواء اليمنيــة لطيـران الشــحن الجــوي فــي
يونيــو 2004م وصــوالً إلــى إقــرار الجــدول
الزمنــي لفتــح األجــواء فــي المطــارات
لحركــة الــركاب الــذي أقــر بموجــب قــرار
مجلــس الــوزراء رقــم ( )166لعــام 2006م
وكان مضمونــه فتــح األجــواء بمطــاري عــدن
والحديــدة لعــام 2006م  ،فتــح أجــواء مطاري
تعــز وســيئون عــام 2007م  ،فتــح أجــواء مطار
المــكال عــام  2008م وفتــح األجــواء بمطــار
صنعــاء الدولــي عــام 2009م.
وتــدرك الهيئــة أهميــة الربــط الديالكتيكــي
بيــن سياســة تحريــر األجــواء ومشــاركة القطــاع
الخــاص فــي صناعــة النقــل الجــوي ،ولذلــك
أولــت أهميــة خاصــة للتوجــه نحــو المزيــد مــن
المشــاركة للقطــاع الخــاص وتشــجيع توســيع
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قاعــدة االســتثمار بمــا فــي ذلــك االســتثمار
فــي صناعــة النقــل الجــوي ،وحرصــت علــى
إش ـراكه فــي تقديــم معظــم الخدمــات داخــل
المطــارات وحاليــاً تعمــل علــى طــرح مزيــد
ـاء علــى ق ـرار
مــن المشــاركة ،فهنــاك توجــه بنـ ً
مجلــس الــوزراء بطــرح إدارة بعــض المطــارات
لشــركات عالميــة متخصصــة وكــذا إتاحــة
الفرصــة لدخــول شــركات متخصصــة لتقديــم
الخدمــات األرضيــة ،باإلضافــة إلــى التصريــح
بإنشــاء شــركات طيــران خاصــة لخدمــات
النقــل الجــوي الداخلــي أو لخدمــات الشــحن
وترجمــةً لهــذا التوجــه بــدأت شــركة طيــران
الســعيدة تدشــين رحالتهــا منــذ أكثــر مــن
ســت ســنوات لتغطيــة النقــل الداخلــي إلــى
كافــة المطــارات اليمنيــة وهــذا بــدون شــك
ســيخدم جمهــور المســافرين وســتعمل
علــى زيــادة الحركــة المنقولــة جــواً وتخــدم
االقتصــاد الوطنــي ،ومــن جانــب آخــر
يتميــز قانــون الطيــران المدنــي بالمرونــة
الكافيــة التــي تتيــح المجــال أمــام الشــركات
االســتثمارية فــي إنشــاء مطــارات خاصــة
واالســتثمار فيهــا وكانــت هنــاك مشــاريع
كبــرى تتضمــن إنشــاء مثــل تلــك المطــارات
منهــا االســتثمار الــذي ســيتم فــي جزيــرة
كمــران والمشــروع المقــدم لمنطقــة بــاب
المنــدب وغيرهــا .وبطبيعــة الحــال كل
ذلــك ســيتم بمراعــاة المعاييــر والمقاييــس
الدوليــة المطلوبــة للســامة واألمــن ودون
انتقــاص مــن الخدمــات الســيادية التــي
ســتظل مــن اختصــاص الجهــات الحكوميــة
مثــل الجــوازات ،الجمــارك ،المالحــة الجويــة
وغيرهــا.

المشاركات في المنظمات المتخصصة
الدولية والعربية
حرصــت الهيئــة علــى تمثيــل اليمــن التمثيــل
المشــرف فــي مختلــف المنظمــات والهيئــات
التخصصيــة ســواء الدوليــة منهــا أو العربيــة
وذلــك مــن خــال المشــاركة الفاعلــة والتعــاون
اإليجابــي مــع مختلــف الــدول األعضــاء فــي
تلــك التجمعــات والمســاهمة مــع اللجــان
الفنيــة المتخصصــة.
وتعتبــر اليمــن مــن البلــدان األكثــر نشــاطاً
فــي الهيئــة العربيــة للطي ـران المدنــي ،وهــي
عضــواً فــي المجلــس التنفيــذي للهيئــة
العربيــة للطيــران المدنــي ولهــا عضويــة
فــي لجــان النقــل الجــوي والمالحــة الجويــة
والرقابــة الماليــة بالهيئــة العربيــة ،وأدى
هــذا الحضــور علــى المســتوى االقليمــي
والدولــي للهيئــة إلــى منــح اليمــن الثقــة
لرئاســة المجلــس التنفيــذي للهيئــة العربيــة
نتيجــة النتخــاب الجمعيــة العامــة العشــرين
للهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي ممثلــة
برئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطيـران
المدنــي واألرصــاد فــي الجمهوريــة اليمنيــة
األســتاذ حامــد أحمــد فــرج كرئيــس المجلــس
التنفيــذي للهيئــة العربيــة للفتــرة 2014ـ
 2016وكذلــك انتخابهــا لرئاســة لجنــة النقــل
الجــوي والســامة ،وعــدد مــن اللجــان الفنيــة
المتخصصــة فــي اللجنــة الدائمــة العربيــة
لألرصــاد والمنظمــة العالميــة لألرصــاد.
أخي ـراً يمكننــا القــول أن الموقــع االســتراتيجي
لليمــن يؤهلهــا للقيــام بــدور ريــادي أكثــر
فاعليــة فــي صناعــة النقــل الجــوي وربط شــبكة
النقــل الجــوي بيــن مختلــف دول العالــم.
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مالمح مستقبل صناعة الطيران المدني
في المملكة العربية السعودية
انطالقــا مــن قناعــة حكومــة خــادم الحرميــن
الشــريفين وولــي عهــده األميــن -حفظهمــا
اللــه -بأهميــة قطــاع الطيــران المدنــي
كعنصــر هــام وضــروري لمســتلزمات
النهضــة ،وكمحــرك رئيــس القتصــاد الوطــن،
حظــي هــذا القطــاع بكثيــر مــن عنايــة ورعايــة
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية ..ولــم
يقتصــر دعــم الدولــة لهــذا القطــاع علــى رصــد
الميزانيــات الضخمــة لــه عامــا بعــد عــام،
بــل شــملت أيضــا وضــع وتطويــر وتحديــث
األنظمــة واللوائــح المنظمــة لصناعــة النقــل
الجــوي فــي البــاد ،فتحققــت إنجــازات
كبيــرة ونوعيــة فــي شــتى المجــاالت
واألنشــطة المنوطــة بمنظومــة الطيــران
المدنــي فــي المملكــة ،ولمواكبــة التحديــات
التــي شــهدتها صناعــة الطيـران المدنــي علــى
المســتوى العالمــي ،وأخــص بالذكــر تلــك
التــي بــرزت فــي الســنوات األخيــرة الماضيــة،
والمتعلقــة باألمــن والخصخصــة والتحــرر
االقتصــادي واألجــواء المفتوحــة ،كان البــد
مــن حــدوث نقلــة نوعيــة فــي قطــاع الطي ـران
المدنــي فــي المملكــة ..فصــدرت قــرارات
ملكيــة كريمــة فــي مطلــع شــهر ذي الحجــة
مــن عــام  1432هـــ ،والتــي قضــت بنقــل مهــام
الطيــران المدنــي مــن وزارة الدفــاع إلــى
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي ،وارتبــاط
جهازهــا برئيــس مجلــس الــوزراء مباشــرة،
ومــن ثــم إعــادة تنظيــم الهيئــة العامــة
للطيـران المدنــي ،واســتكماال لتلــك القـرارات
صــدر فــي الرابــع مــن شــهر صفــر مــن العــام
الماضــي قـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )43الــذي
بموجبــه اعتمــد المجلــس الموقــر «الخطــة
اإلســتراتيجية الشــاملة للنهــوض بصناعــة
الطيــران المدنــي فــي المملكــة»
إن هــذه القــرارات الحكيمــة وتلــك الخطــة
اإلســتراتيجية شــكلت فــي مجموعهــا منعطفــا
هامــا فــي مســيرة قطــاع الطيـران المدنــي فــي
المملكــة ،لمــا منحتــه للقطــاع مــن اســتقاللية
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بقلم:
األمير فهد بن عبد الله
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
بالمملكة العربية السعودية

استهدفت الخطة اإلستراتيجية
الشاملة للنهوض بصناعة
الطيران المدني في المملكة
رفع كفاءة قطاع الطيران
المدني وما يقدمه من
خدمات ،والتوسع في إشراك
القطاع الخاص المحلي
والعالمي وفق برامج شراكة
إستراتيجية ،والمحافظة
على معايير األمن والسالمة
بمقاييس عالمية

كبيــرة ،وقــوة دفــع تمكنــه مــن تحقيــق
المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار لقطــاع النقــل
الجــوي فــي البــاد ،بصفتــه مــن القطاعــات
االقتصاديــة الرئيســة الجاذبــة لــرؤوس
األمــوال واالســتثمارات ،والموظفــة لعش ـرات
اآلالف مــن األيــدي العاملــة بصــورة مباشــرة
وغيــر مباشــرة ..فضــا عــن مســاهمته الكبيــرة
فــي تطويــر الكثيــر مــن المــدن والقــرى فــي
المملكــة.
لقــد اســتهدفت الخطــة اإلســتراتيجية
الشــاملة للنهــوض بصناعــة الطي ـران المدنــي
فــي المملكــة رفــع كفــاءة قطــاع الطيــران
المدنــي ومــا يقدمــه مــن خدمــات ،والتوســع
فــي إشـراك القطاع الخــاص المحلــي والعالمي
وفــق برامــج ش ـراكة إســتراتيجية ،والمحافظــة
علــى معاييــر األمــن والســامة بمقاييــس
عالميــة ،ورفــع مســاهمة قطــاع الطي ـران فــي
اقتصــاد البــاد ،مــن  30مليــار ريــال ســنويا
إلــى  100مليــار ريــال خــال العشــر ســنوات
القادمــة ،كمــا انطــوت الخطــة علــى آليــات
وبرامــج تمكــن الهيئــة مــن تحقيــق تلــك
األهــداف ،ويمكــن اســتعراض مالمــح تلــك
الخطــة علــى النحــو التالــي:
•تفعيل دور الهيئة التشريعي واإلشرافي
لتنظيم قطاع النقل بالمملكة.
•إيجاد بيئة عمل تنافسية لصناعة الطيران
المدني في المملكة.
•تطوير البنى التحتية للمطارات ومنظومة
المالحة الجوية ورفع الكفاءة التشغيلية،
وتحسين مستوى الخدمات.
•تنظيم سوق الطيران بما يواكب الطلب
المتنامي على خدمات الطيران المدني.
•إدخال ناقالت جوية جديدة مجدولة أو
عارضة في سوق المملكة بهدف تعزيز
التنافسية في مجال النقل الجوي.
•تفعيل المطارات المحلية في المملكة
من خالل السماح للناقالت األجنبية
باستخدام تلك المطارات للنقل الدولي
العدد  - 22ديسمبر 2014
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صورة بانورامية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي

مما يؤثر إيجابا على تنمية الحركة
االقتصادية في تلك المناطق.
•إسناد تشغيل المطارات إلى شركات،
بحيث تعمل على أسس تجارية وفصل
الجوانب التشريعية والتنظيمية عن
الجانب التشغيلي واإلداري للوحدات
المستهدفة بالتخصيص.
•منح الناقالت الجوية العاملة في المملكة
المرونة في تحديد أسعار التذاكر،
والتدرج في الشرائح السعرية من خالل
الحجوزات المبكرة والمعايير الضابطة
لذلك.
•تفعيل الشراكة اإلستراتيجية بين الهيئة
والقطاع الخاص ،إلنشاء وإدارة وتشغيل
المطارات بما يعود بالنفع على االقتصاد
الوطني ،وتحويل المطارات المدنية
وخدمات المالحة الجوية إلى شركات
مستقلة وخصخصة المطارات وفق آليات
السوق.
•مراجعة أسعار وقود الطائرات في مطارات
المملكة مقارنة بالمطارات المجاورة
العدد  - 22ديسمبر 2014

لدعم التنافسية في مطارات المملكة.
•تهيئة الكوادر الوطنية المؤهلة،
واستقطاب خبرات دولية متخصصة.
•تنمية إيرادات الهيئة وتحقيق التمويل
الذاتي لمصروفاتها التشغيلية.
•وعلى الجانب األخر استهدفت الخطة
اإلستراتيجية حماية البيئة من اآلثار
السلبية الناتجة عن أنشطة النقل الجوي،
باإلضافة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي
والدولي والمشاركة الفعالة للمملكة في
عمليات صنع القرارات في صناعة النقل
الجوي.
إن مــا يعــزز تلــك الخطــة مــا يتمتــع بــه قطــاع
الطيــران المدنــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية مــن مقومــات تؤهــل منظومتــه
للعــب دور محــوري هــام يربــط جــوا بيــن دول
الشــرق والغــرب عــاوة علــى مــا يمكــن أن
يجذبــه ألجــواء ومطــارات المملكــة مــن حركــة
جويــة عالميــة ،أضــف إلــى ذلــك مــا يمكــن
أن تســتقطبه مــن اســتثمارات كبيــرة ،ومــن
تلــك المقومــات مكانــة المملكــة الدينيــة إذ

مــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد الحجــاج
والمعتمريــن فــي الســنوات القادمــة وبخاصــة
بعــد االنتهــاء مــن توســعة خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز
الجاريــة فــي الحرميــن الشــريفين ،وموقــع
المملكــة الجغرافــي االســتراتيجي المتميــز
فهــي تتوســط قــارات العالــم الرئيســة،
بمســاحتها الشاســعة ممــا يجعــل مــن أجوائهــا
معبــرا جويــا هامــا للحركــة الجويــة ،وتمتــع
المملكــة بشــبكة مطــارات تضــم ( )27مطــارا
موزعــة فــي أنحــاء المملكــة ،مدعومــة بأنظمــة
مالحيــة متكاملــة ،إضافــة إلــى مــا تتمتــع بــه
المملكــة مــن جاذبيــة اقتصاديــة واســتقرار
وازدهــار تنمــوي.
وبنــاء علــى مــا ســبق فإننا نستشــرف مســتقبال
مشــرقا لصناعــة الطيـران المدنــي فــي المملكة
العربيــة الســعودية – بــإذن اللــه تعالــى-
مســتقبال ينطــوي علــى توفر ســوق ســفر ضخم
ينمــو بنســب متصاعــدة ..ولديــه القــدرة
علــى منافســة األســواق العالميــة ،واســتيعاب
المزيــد مــن الحركــة الجويــة.
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ACADEMIE INTERNATIONALE
MOHAMMED VI DE L’AVIATION CIVILE

أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile

تعتبــر أكاديميــة محمــد الســادس الدوليــة للطي ـران المدنــي مركــز إشــعاع وطنــي للتكويــن فــي مهــن الطي ـران ،فمنــذ افتتاحهــا يــوم 26
اكتوبــر  2000علــى يــد صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ،راهنــت األكاديميــة علــى الظفــر بمكســب التكويــن العالــي المرتكــز علــى
التقنيــات الدقيقــة ،والــذي يشــكل أرضيــة صلبــة لتبــادل الخبـرات بيــن أســرة الطيـران المدنــي الدولــي مــع إثـراء وتطويــر مشــاريع البحــث
التنمــوي الخــاص بتقنيــات المالحــة الجويــة الدوليــة .وتكــرس األكاديميــة مجهــودات مهمــة لتوفيــر الكفــاءات العاليــة المشــبعة بــروح
المهنيــة ومتطلبــات الجــودة والفعاليــة التــي تشــترطها مســايرة الظرفيــة الراهنــة ،وتؤكــد األكاديميــة علــى عزمهــا الوطيــد وطموحهــا
لإلســهام بفعاليــة فــي المســيرة التنميــة لبالدنــا ،وفــي تحقيــق األهــداف الراميــة إلــى تحســين قدرتهــا التنافســية علــى المســتوى الدولــي.

تكوين مستمر

علــى تنفيــذ برنامــج تكويــن األطــر فــي مجــاالت مختلفــة ،وكذلــك
فــي مجــال أمــن الطيـران بالمطــارات ،الــذي اســتفاد منــه متدربون
مــن مختلــف الهيئــات ،كمــا نظمــت تداريــب فــي مجــال ســامة
الطيـران المدنــي بالمطــارات لفائــدة متدربيــن مــن دول أجنبيــة.

وعلــى مســتوى التكويــن المســتمر ،تســهر معاهــد األكاديميــة
علــى تنظيــم دورات تدريبيــة فــي مختلــف المجــاالت
وعلــى وجــه الخصــوص قطــاع الطيــران المدنــي والــذي يعــرف
تطــورات هامــة ومتســارعة ســواء علــى مســتوى التكنولوجيــا
أو مــا يخــص دقــة اإلجــراءات المرتبطــة باســتغالل أنظمــة
المالحــة الجوية،أمــن الطيـران المدني،ســامة المالحــة الجويــة
وإلكترونيــك الطيــران.
هــذا الرهــان لــم يكــن ليكتســب إال بواســطة اســتراتيجية
األكاديميــة فــي ربــط ش ـراكاتها والــذي منحهــا مســبقا االعت ـراف
الدولــي ،مســتفيدة بذلــك مــن شــبكة الشــركاء ،التــي تضــم كبــرى
المنظمــات الدوليــة والمعاهــد الذائعــة الصيــت فــي مجــال
الطيــران المدنــي ،وبالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للطيــران
المدنــي ،تســتفيذ األكاديميــة منــذ ســنة  1997مــن االعتــراف
بمعهدهــا فــي أمــن الطيــران المدنــي كمركــز إقليمــي يرتبــط
مباشــرة بالمركــز الرئيســي لمنظمــة اإليــكاو بمونتريــال.
 OACIالتابعــة لإليــكاو  TRAINAIR PLUSوتعتبــر األكاديميــة
عضــوا فــي الشــبكة الدوليــة .كمــا تلعــب األكاديميــة دورا فعــاال
داخــل منظمــات الطيــران المدنــي الدوليــة كالمجلــس الدولــي
 Eurocontrol.واألوروكنتــرول  ASECNAللمطــارات واالتحــاد
الدولــي للنقــل الجــوي

شــاركت األكاديميــة فــي عــدة تظاهـرات متميــزة علــى المســتوى
الوطنــي والدولــي ،كمــا عملــت األكاديميــة علــى ربــط عــدة
اتفاقيــات تعــاون فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمــي مــع
مجموعــة مــن المؤسســات العليــا الوطنيــة والدوليــة ،مــن أجــل
خلــق وتطويــر مســالك مشــتركة فــي التكويــن األساســي وكــذا
التكويــن المســتمر والتنميــة فــي مجــال الطيــران.

التكوين األساسي باألكاديمية

مشاريع في طور اإلنجاز

ينظــم التكويــن األساســي بأكاديميــة محمــد الســادس الدوليــة
للطيــران المدنــي داخــل ثالثــة أســاك:
 -1سلك مهندس دولة
•هندسة المعلوميات
•هندسة اإللكترونيك واالتصاالت
•الهندسة الصناعية واإلنتاجية
 -2سلك الماستر المتخصص
•إدارة الحركة الجوية
•إلكترونيك سالمة الحركة الجوية
 -3سلك اإلجازة المهنية في الحركة الجوية
العــدد اإلجمالــي للطلبــة باألكاديميــة للموســم الدراســي -2014
 466 2015طالــب ،منهــم :أفــواج ســلك مهنــدس الدولــة (311
طالــب) ،أفــواج ســلم الماســتر المتخصــص ( 139طالــب) ،ســلك
اإلجــازة فــي الحركــة الجويــة لتالميــذ القــوات الجويــة الملكيــة
( 16طالــب).

التكوين المستمر باألكاديمية

لقــد عملــت اإلدارة المســاعدة المكلفــة بالتكويــن المســتمر وكــذا
معهــد أمــن وســامة الطيـران بأكاديميــة محمــد الســادس الدوليــة

ولقــد تــم تعزيــز عــروض التكويــن بأكاديميــة محمــد الســادس
الدوليــة للطيــران المدنــي فــي ميــدان التصنيــع ،وأيضــا توفيــر
تكوينــات مقننــة ،تبعــا ألنشــطة المقــاوالت ،فــي مــا يخــص ســامة
النقــل الجــوي واالســتغالل المطاراتــي.
وعملــت األكاديميــة علــى عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع مجموعــة
مــن المؤسســات المطاراتيــة اإلفريقيــة ومراكــز التكويــن المصــادق
عليهــا مــن طــرف منظمــة الطيـران المدنــي الدولــي ،وكــذا جمعيــة
اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي لتكويــن المتدربيــن.

أنشطة األكاديمية واتفاقيات التعاون
خالل سنة 2014

 -1مشروع إصالح البنيات التحتية وتوسيع األكاديمية
بــدء العمــل فــي ورش توســيع و بنــاء مجموعــة مــن المنشــآت
وتتمثــل فــي داخليــة بمعــدل  500ســرير ،وأقســام للدراســة،
ومطعــم لفائــدة  500طالــب و 100أســتاذ ،ومكتبــة ،وقاعــات
لالجتماعــات ،ومختبـرات ،ومكتــب الجتمــاع األســاتذة ،وقاعــات
لأللعــاب ،وقاعــة لإلعالميــات ،ومالعــب رياضيــة ،وقاعــات
للمحاضــرات...
 -2مشاريع في التكوين المستمر
هنــاك مشــروع إنجــاز مركــز وطنــي للســامة المطاراتيــة ،CNSA
ومشــروع مركــز  ،TRAINAIR PLUSوالمصادقــة علــى مشــروع
تكويــن المدربيــن فــي العامــل البشــري ،ودورة تكوينيــة لفائــدة
الشــركة الموريتانيــة للمطــارات.

معهد أمن وسالمة الطيران باألكاديمية

الدورات التكوينية:
ورشــة تدريبيــة حــول أمــن الطيــران ،تدبيــر األزمــات ،تكويــن
المفتشــين الوطنييــن ،تكويــن مكونــي فــي أمــن الطي ـران ،ورشــة
حــول برنامــج مراقبــة الجــودة ،تدريــب تحسيســي فــي التفتيش...

التكوين المستمر بأكاديمية محمد السادس الدولية
			
المالحة الجوية
			
تأهيل المطارات
		
التقنيات واألساليب البيداغوجية

أمن و سالمة الطيران
السالمة واإلغاثة
التكوين في إدارة المشاريع

معهد أمن وسالمة الطيران بأكاديمية محمد السادس الدولية
		
ورشة تدريبية حول أمن الطيران
		
تكوين المفتشين الوطنيين
			
تكوين المفتشين
			
تكوين مكوني AVSEC
تدريب تحسيسي في التفتيش

تدبير األزمات
تدريب حول التصوير الميكروسكوبي
تدبير األزمات
ورشة حول برنامج مراقبة الجودة الوطنية

اسم المؤسسة المشرفة :المكتب الوطني للمطارات.
اسم المؤسسة الوصية :وزارة التجهيز ،النقل واللوجستيك.
اسم المسؤول على المؤسسة :عبد الله منو

التكوين

التخصصات

شروط االلتحاق

مدة
الدراسة

سلك
المهندس

الطيران المدني

تفتح تكوينات سلك مهندس الدولة في وجه تالميذ
األقسام التحضيرية و الناجحين في المباراة الوطنية
المشتركة لولوج المدارس العليا للمهندسين

 3سنوات

سلك الماستر
المتخصص

 إدارة الحركة الجوية إلكترونيك سالمةالمالحة الجوية

تفتح تكوينات سلك الماستر في وجه حاملي دبلومات
من مستوى اإلجازة أو ما يعادلها ودلك عن طريق
مباراة ،والمستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف
الوصفي للمسلك

سنتان

سلك اإلجازة
المهنية

مراقبة المالحة الجوية

 تفتح تكوينات سلك اإلجازة في وجه حاملي شهادةالبكالوريا أو ما يعادلها،
 ويمكن ولوج سلك اإلجازة أيضا في مستوياتمختلفة وذلك عن طريق دراسة ملف المرشح و/أو
اختبار أو مباراة ،للطلبة المستوفين للشروط المتعلقة
بالمستويات والمحددة في الملف الوصفي للمسلك.

 3سنوات

العنوان :مطار محمد الخامس ،النواصر-الدار البيضاء
الهاتف  0522539619 :الفاكس0522539779 :
البريد االلكتروني a.menou@onda.ma :الموقع على االنترنيتwww.aiac.ma :

أنشطة

الطيران العربي

أبرز أنشطة الهيئة العربية للطيران المدني لسنة 2014
النقل الجوي
دورة القوانين والمعاهدات الدولية:
انعقــدت دورة عــن القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة بالربــاط ،يومــي -15
 16ســبتمبر  ،2014خصصــت لدراســة اتفاقيــة مونتريــال  ،1999وكان
الغــرض مــن عقــد هــذه الــدورة هــو تنفيــذ توصيــات المؤتمــر العالمــي
الســادس للنقــل الجــوي فــي شــأن حــث الــدول علــى االنضمــام التفاقيــة
مونتريــال  ،1999التــي أقرتهــا الجمعيــة العموميــة لإليــكاو فــي دورتهــا
( .)38وأهــم مــا تطرقــت إليــه الــدورة تمثــل فــي :المســؤولية القانونيــة
للناقــل الجــوي ،دعــوى المســؤولية ،التحكيــم وفقــا ألحــكام اتفاقيــة
مونتريــال  ،1999حمايــة المســتهلك.
اجتماع لجنة النقل الجوي:
عقــدت الهيئــة االجتمــاع الثالــث والثالثيــن للجنــة النقــل الجــوي بمقــر
الهيئــة بالربــاط خــال الفتــرة  19-17ســبتمبر  ،2014وكان مــن أهــم
موضوعاتــه :اتفاقيــة دمشــق ،إعــداد مســودة أوليــة لدليــل الرســوم،
إنشــاء بنــك معلومــات للطي ـران المدنــي العربــي ،عقــد اجتمــاع ســنوي
بيــن لجنــة النقــل الجــوي وفريــق عمــل السياســات الجويــة فــي االتحــاد
العربــي للنقــل الجــوي .وقــد تــم انتخــاب الدكتــور مــازن أحمــد غانــم
مــن الجمهوريــة اليمنيــة رئيســا للجنــة.

المشــاركين ،وكــذا مــن خــال العــروض األكاديميــة ومــا خلــص إليــه مــن
اســتنتاجات عمليــة.
أمــا الــدورة الثانيــة ،فكانــت فــي موضــوع مراقبــة جــودة أمــن الطيـران،
ونظمــت بالربــاط خــال الفتــرة  21-17نوفمبــر  ،2014وبمشــاركة
ســلطات الطيــران المدنــي والمطــارات وشــركات الطيــران ،حيــث
تناولــت الــدورة جوانــب تفعيــل مراقبــة الجــودة لجميــع مرافــق أمــن
الطيـران وتحديــد الخطــوات واإلجـراءات المتعلقــة بتصميــم ومعالجــة
أوجــه القصــور التــي تطــال عمليــة المراقبــة.
السالمة الجوية
عقــدت لجنــة الســامة الجويــة اجتماعهــا ( )33فــي الفترة  5-3ســبتمبر
 2014بمقــر الهيئــة بالربــاط ،وبحضــور ( )7دول عربيــة.
وقــد عرفــت الــدورة انتخــاب الســيد عبــد الحميــد يحيــى أبــو طالــب
مــن الجمهوريــة اليمنيــة رئيســا للجنــة.
وتــدارس االجتمــاع عــدة مواضيــع ذات أهميــة فــي ميــدان الســامة
الجويــة بالمنطقــة العربيــة ،منهــا بالخصــوص دراســة إنشــاء منظمــة
عربيــة أو منظمــات دون إقليميــة لمراقبــة الســامة الجويــة ،ودراســة
أوجــه التعــاون اإلقليمــي فــي مــا يخــص التحقيــق فــي حــوادث الطيـران.
وقــد أســفر االجتمــاع عــن عــدة توصيــات تصــب فــي وضــع اآلليــات
العمليــة لتعزيــز الســامة الجويــة.

أمن الطيران
اجتماع لجنة أمن الطيران:
عقــدت لجنــة أمــن الطيــران المشــكلة فــي الجمعيــة العامــة ()20
اجتماعهــا رقــم ( ،)20وذلــك خــال الفتــرة  25-22ســبتمبر  2014بمقــر
الهيئــة بالربــاط وقــد خلــص االجتمــاع إلــى مجموعــة مــن التوصيــات
تجلــت فــي :وضــع آليــة عمــل اللجنــة خــال الفتــرة المقبلــة ،تحديــد
الصعوبــات التــي تواجــه الشــحن الجــوي ،التعديــل الرابــع والعشــرون
للملحــق التاســع (التســهيالت) ،عــرض تجربــة مراقبــة جــودة أمــن
الطي ـران ،البرنامــج التعاونــي ألمــن الطي ـران فــي إقليــم الشــرق األوســط

ورشة عمل حول برنامج التدقيق العالمي للسالمة:
تــم تنظيــم ورشــة عمــل فــي الفتــرة  2014/11/27-26بالربــاط حــول
برنامــج التدقيــق العالمــي عــن الســامة الجوية/نهــج رصــد مســتمر
( ،)USOAP/CMAوقــد أطــر الــدورة خبيــر فــي الســامة معتمــد مــن
اإليــكاو (الشــرق األوســط) ،وقــد خلصــت الــدورة إلــى مجموعــة مــن
االســتنتاجات تدفــع للرفــع مــن معــدل التنفيــذ اإلقليمــي للمعاييــر
الدوليــة لبرامــج التدقيــق ،وكــذا لتعزيــز التطبيقــات الفوريــة المتعلقــة
بنهــج الرصــد المســتمر.

تنظيم دورات تدريبية في أمن الطيران:
نظمــت اإلدارة العامــة للهيئــة دورات تدريبيــة تمثلــت األولــى فــي
دورة إدارة المخاطــر واألزمــات ،التــي عقــدت بالربــاط فــي الفتــرة 14-8
نوفمبــر  ،2014بمشــاركة العديــد مــن الفاعليــن مــن ســلطات الطي ـران
المدنــي ومــن إدارات المطــارات وشــركات النقــل الجــوي ومصالــح
األمــن ،وكان الهــدف مــن الــدورة هــو الرفــع مــن قــدرات المــوارد
البشــرية فــي قطــاع أمــن الطيـران ،مــن خــال تبــادل الخبـرات وتجــارب

البيئة
اجتماعات لجنة البيئة
عقــدت لجنــة البيئــة اجتماعهــا الســادس بمدينــة أبوظبــي باإلمــارات
العربيــة المتحــدة وكان مناســبة لدراســة موضوعــي ق ـرارات الجمعيــة
العامــة فــي شــأن تقليــص االنبعاتــات ومــدى تأثيــر القــرار األوروبــي
بخصــوص نظــام تجــارة االنبعاثــات.
كمــا عقــدت لجنــة البيئــة اجتماعهــا الســابع بالربــاط فــي الفتــرة 5-3
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أنشطة

نوفمبــر  2014وقــد افتتــح االجتمــاع ســعادة المهنــدس محمــد إبراهيــم
الشــريف مديــر عــام الهيئــة مبــرزا أهميــة موضــوع البيئــة فــي ســياق
مــا تعرفــه الســاحة الدوليــة فــي هــذا المجــال ،وقــد خلصــت توصيــات
اللجنــة إلــى التأكيــد علــى األهميــة الكبــرى التــي تولــى لموضــوع البيئــة
والحــد مــن االنبعاثــات مــع التركيــز علــى الــدور الكبيــر للجنــة البيئــة
فــي المرحلــة القادمــة بالتنســيق مــع االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي
فــي ســياق اإلعــداد للجمعيــة العموميــة ( )39لإليــكاو ،وذلــك مــن أجــل
توحيــد الموقــف العربــي حمايــة لمصالــح الــدول العربيــة وشــركات
الطي ـران العربيــة.

مــن المواضيــع الفنيــة تمثلــت أهمهــا فــي موضــوع تحســين خدمــات
المالحــة الجويــة ،والعوائــق وأوجــه القصــور المؤثــرة علــى المالحــة
الجويــة والتنســيق مــع المنظمــات اإلقليميــة وتحديــث دراســة CNS/
 ATMومتابعــة مســتجدات موضــوع المالحــة الجويــة عبــر منظومــة
األقمــار الصناعيــة ( ،)GNSSوالمخاطــر المهــددة للطي ـران فــي مناطــق
النـزاع ،كمــا عــرف االجتمــاع عرضــا عــن تمديــد خدمــة النظــام األوروبــي
لدعــم إشــارات األقمــار الصناعيــة ( )EGNOSإلــى المنطقــة العربيــة،
وأصــدرت اللجنــة فــي ختــام أعمالهــا توصيــات همــت كافــة هــذه
المواضيــع.

المالحـة الجويـة
اجتماع فريق عمل المالحة الجوية عبر األقمار الصناعية:
تــم عقــد االجتمــاع الثانــي لفريــق عمــل المالحــة عبــر األقمــار الصناعيــة
يــوم  ،2014/06/24وكذلــك لقــاء مــع المفوضيــة األوروبيــة وتنظيــم
ورشــة عمــل علــى هامــش االجتمــاع ،وقــد حضرهــا  20مشــاركا مــن
( )7دول عربيــة ،باإلضافــة لمكاتــب خبــرة دوليــة (بيلــدوالب ،تاليــس
إلينــا وتيليســبازيو) .وقــد خلصــت الورشــة إلــى عــدة توصيــات تؤكــد
علــى تبــادل الخب ـرات والمعــارف مــن خــال ترتيــب أنشــطة مشــتركة
علــى الصعيــد اإلقليمــي ،وتحــري أفضــل الســبل المؤديــة لتطويــر
برامــج التدريــب والتكويــن الجيــدة المتعلقــة بالمالحــة عبــر األقمــار
الصناعيــة.
أمــا اللقــاء مــع المفوضيــة األوروبيــة فــكان الهــدف منــه التنســيق
والتعــاون فــي ســبيل اســتخدام األنظمــة التعزيزيــة لنظــام المالحــة
العالمــي باألقمــار الصناعيــة ( )SBASوتمديــد اإلشــارات الفضائيــة.
وبخصــوص اجتمــاع فريــق عمــل المالحــة باألقمــار الصناعيــة،
فقــد أوصــت نتائجــه بالتوصــل لعــدة مبــادرات مــن أهمهــا مواكبــة
اإلســتراتيجية علــى المــدى القريــب مــع مراعــاة توحيــد اآلراء والمواقف
خــال التفــاوض مــع الجانــب األوروبــي فــي مــا يخــص تمديــد خدمــة
( )EGNOSعلــى دول جنــوب البحــر المتوســط.
ومــن جهــة أخــرى ،فقــد أعــدت اإلدارة العامــة ورقــة عمــل حــول
«آفــاق تطويــر إدارة انســياب الحركــة الجويــة ( »)ATFMفــي المنطقــة
العربيــة ،وهــي تعــرض مقاربــة جديــدة إلمكانيــة تجــاوز الصعوبــات
التــي حــددت فــي تطبيــق إدارة انســياب الحركــة فــي الفتــرة الســابقة
مــع تحديــد مكامــن الخلــل التــي تعانــي منهــا األجــواء العربيــة وتصنيفهــا
ووضــع الحلــول لذلــك.
وأعــدت اإلدارة العامــة ورقــة عمــل حــول «تموقــع المنطقــة العربيــة فــي
ميــدان المالحــة الجويــة العالميــة» ،وهــي تعــرف مســتويات المالحــة
الجويــة بالمنطقــة العربيــة وموقعهــا فــي ســياق الخطــة العالميــة
للمالحــة الجويــة للفتــرة ( )2028-2013المعتمــدة مــن الجمعيــة
العموميــة ( )38لإليــكاو.

دورة تدريبية حول تقنيات اإلقالع والهبوط:
نظمــت الهيئــة دورة تدريبيــة حــول تقنيــات اإلقــاع والهبــوط
المســتمر ( )CCO/CDDيومــي  16-15ديســمبر  ،2014والهــدف منهــا
كان لتســليط الضــوء علــى مميـزات هــذه التقنيــات الجديــدة وفوائدهــا
ومردوديتهــا الفنيــة للرفــع مــن مســتوى الســامة الجويــة وترشــيد
اســتهالك الوقــود والحفــاظ علــى راحــة الــركاب ،خــال اإلقــاع والهبــوط
بالشــكل األمثــل بالتنســيق مــع إدارة الحركــة الجويــة.

اجتماع لجنة المالحة:
عقــدت لجنــة المالحــة الجويــة اجتماعهــا الــدوري بالربــاط فــي الفتــرة
 19-17ديســمبر  ،2014وقــد تناولــت اللجنــة فــي اجتماعهــا مجموعــة

العدد  - 22ديسمبر 2014

التكوين والتدريـب
مواجهــة للوتيــرة المتســارعة وللتحديــات التــي يعرفهــا قطــاع الطي ـران
المدنــي ،حيــث يأتــي علــى قمــة هــذه التحديــات سياســة التكويــن
والتدريــب التــي بدونهــا ال يمكــن مســايرة واقــع الطيــران المتطــور
باســتمرار .واستشـرافا لذلــك ،فــإن اإلدارة العامــة للهيئــة توجهــت نحــو
تحديــد سياســة مســتقبلية للتكويــن والتدريــب مــن خــال إعــداد
دورات وورش عمــل فــي مواضيــع ذات األهميــة ســواء فــي األمــن أو
الســامة أو المالحــة أو النقــل الجــوي أو البيئــة.
وفــي هــذا اإلطــار ،تعمــل اإلدارة العامــة علــى توســيع تشــاوراتها
وتواصلهــا مــع مؤسســات وأكاديميــات ومعاهــد التكويــن والتدريــب
العربيــة ،حيــث تــم عقــد لقــاءات مــع أكاديميــة محمــد الســادس
للطيــران بالمملكــة المغربيــة بخصــوص آليــات التعــاون المشــترك
والفــرص المتاحــة للدعــم والمســاعدة فــي أفــق التوقيــع علــى مذكــرة
تفاهــم تهــدف باألســاس لالســتفادة مــن اإلمكانيــات المتاحــة لــدى
األكاديميــة فــي مجــال تنظيــم الــدورات التدريبيــة وتأطيرهــا .وعلــى
نفــس المنــوال ،تواصــل اإلدارة العامــة جهودهــا لترســيخ عالقــات
التعــاون مــع المؤسســات والمعاهــد والكليــات العربيــة األخــرى.
وفــي إطــار توســيع عالقــات التعــاون مــع مراكــز التدريــب ،تــم التوقيــع
علــى مذكــرة تفاهــم بيــن الهيئــة ومركــز األعمــال للتدريــب بالخطــوط
الجويــة الكويتيــة ،وذلــك يــوم  4ديســمبر  .2014ويتجلــى هــدف
المذكــرة فــي دعــم وتقويــة الشـراكة فــي مجــال التدريــب بيــن الطرفيــن
خدمــة لتوفيــر المعــارف الجديــدة والرفــع مــن تأهيــل قــدرات العامليــن
فــي قطــاع الطي ـران المدنــي علــى مســتوى الوطــن العربــي.
يشــار إلــى أن هنــاك مشــروعا مســتقبليا بخصــوص الــدورات التدريبيــة
والنــدوات التكوينيــة ،باإلضافــة إلــى آليــات تفعيــل التعــاون والتنســيق
والتشــاور مــع كافــة مؤسســات التعليــم والتدريــب العربيــة.
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شــهدت ســنة  2014عــددا كبيــرا مــن حــوادث الطيــران ،يعــد من أشــهرها وأخطرهــا اختفــاء الطائرة
الماليزيــة ،التــي اســتغرق البحــث عــن حطامهــا عــدة أشــهر دون الوصــول أليــة نتائــج إيجابيــة ،ممــا
جعــل بعــض المحلليــن المتخصصيــن فــي الطيــران يصــف هــذا العــام باألســوأ علــى اإلطــاق فــي
تاريــخ المالحــة الجويــة .فــي مــا يلــي رصــد ســريع ألبــرز حــوادث الطيــران خــال هــذا العــام.

قتــل رئيــس شــركة «توتــال» الفرنســية للنفــط
وثالثــة ركاب آخريــن فــي حــادث تحطــم طائــرة
صغيــرة كانــت تحــاول اإلقــاع مــن مطــار فــي
موســكو فاصطدمــت بناقلــة إلزالــة الثلــوج.

موسكو ()2014-10-21

تحطمــت طائــرة عســكرية أمريكيــة فــى شــرق
أفغانســتان ممــا أســفر عــن مقتــل ثالثــة أمريكييــن
مــن أفــراد مــن قــوة المعاونــة األمنيــة الدوليــة
إيســاف بينهــم مدنــي.

تحطــم طائــرة هليكوبتــر عســكرية فــي منطقــة
ســكنية علــى أطـراف العاصمــة الفيتناميــة هانــوي
أســفر عــن مقتــل  16شــخصا وإصابــة العش ـرات.

شرق أفغانستان ()2014-01-10
هانوي ()2014-07-07
مروحيــة تابعــة للجيــش الكمبــودى
تحطمــت أثنــاء طلعــة تدريبيــة ،علــى
مشــارف العاصمــة مــا أســفر عــن .مقتــل
خمســة أشــخاص.

ســقوط طائــرة إيرانيــة نفاثــة بالقــرب مــن جزيــرة كيــش
فــي ميــاه الخليــج العربي.

جزيرة كيش ()2014-03-04

كمبوديا ()2014-07-15
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جنديــا كانــوا علــى متــن طائــرة شــحن عســكرية
مقتــل 49
ً
أســقطها انفصاليــون موالــون لروســيا فــي لوغانســك شــرق
أوكرانيــا.

مقتــل شــخصين فــي تحطــم طائــرة أســتعراضية
مــن طائــرات الحــرب العالميــة الثانيــة فــي
كولــورادو وكان علــى متــن الطائــرة.

كولورادو ()2014-07-06
شرق أوكرانيا ()2014-07-04

مقتــل أكثــر مــن مائــة شــخص فــي تحطــم طائــرة
عســكرية شــرق الجزائــر.

شرق الجزائر ()2014-02-11

تمكنــت فرقــة البحــث واإلغاثــة مــن العثــور علــى  3جثــث
متفحمــة تعــود الــى طاقــم الطائــرة المنكوبــة التابعــة للخطــوط
الجويــة االوكرانيــة ،التــى ســقطت بعــد دقائــق مــن إقالعهــا مــن
مطــار تمنراســت.

ســقطت طائــرة شــحن تقــل طاقمــا مكونــا مــن  4أفـراد علــى
مبنــى تجــاري فــي العاصمــة نيروبــي وذكــرت التقاريــر
أن األربعــة قتلــوا وأن الطائــرة كانــت تقــل القــات إلــى
مقديشــو.
تمنراست ()2014-08-30

نيروبي ()2014-07-04

قتــل  3أشــخاص بعــد تحطــم طائــرة ذات محركيــن،
أثنــاء محاولتهــا الهبــوط فــي مطــار النســيريا الدولــي فــي
جوهانســبرغ بجنــوب إفريقيــا .وكانــت الطائــرة تقــل راكبــا
واثنيــن مــن أفــراد الطاقــم.

جوهانسبرغ ()2014-02-03

العدد  - 22ديسمبر 2014

أقلعــت طائــرة البوينــغ  ،777فــي الرحلــة الماليزيــة إم أتــش
 ،370مــن كوااللمبــور وعلــى متنهــا  239شــخصا ،متوجهــة
الــى بكيــن ،قبــل أن يفقــد أي اتصــال بهــا ،ولــم يعثــر عليهــا
إلــى اليــوم رغــم عمليــات البحــث الضخمــة

مكان مجهول ()2014-03-08
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إشكالية تعقب الرحالت الجوية
في ظل حادثة االختفاء الغريب للطائرة الماليزية

إعداد:

هشام بناني
خبير المالحة
والسالمة الجوية
بالهيئة

42

42

إن عقــدا مــن الزمــن كان كافيــا لقطــاع النقــل الجــوي العالمــي لينتقــل مــن أولــى رحالتــه الجويــة
إلــى إدارة مــا يقــرب مــن  100ألــف رحلــة طي ـران تجاريــة يوميــة ،فــي منظومــة قــادرة علــى العمــل
علــى مســتويات رائعــة وموثــوق بهــا مــن الســامة والكفــاءة .إذ عرفــت ســنة  2013إج ـراء أكثــر مــن
 32مليــون رحلــة طيـران ،حملــت  3مالييــر مــن الــركاب إلــى كل ركــن مــن أركان العالــم .وفــي ســياق
العديــد مــن عمليــات الطي ـران هــذه ،كان هنــاك بعــض الحــوادث ،وعــدد قليــل مــن القتلــى.
وفــي الســنوات األخيــرة ،وبعــد الفقــدان المؤســف لرحلــة الخطــوط الجويــة الفرنســية رقــم ،AF447
فــي صيــف عــام  ،2009اعتبــر آنــذاك أنــه مــن النــادر جــدا حــدوث هــذه المأســاة مــرة أخــرى .لكــن
بعــد نحــو خمــس ســنوات ،أو  150مليــون رحلــة أخــرى ،وجــدت المجموعــة العالميــة للطيـران نفســها
تواجــه حدثــا مماثــا ،أال وهــو فقــدان أثــر رحلــة الطائــرة الماليزيــة رقــم .MH370
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الطيران العربي

واسـتنادا إلحصائيـات الحـوادث الجويـة ،فمنـذ عـام  ،1969تـم
تسـجيل  52حادثة جوية ،تعرضت فيها الطائرات للسـقوط بأعالي
الميـاه 38 ،منهـا وقعـت فـي العقديـن السـابقين ،ممـا يؤكد أن نمو
الحركـة الجويـة العالميـة وقدرتهـا المتزايـدة علـى ربـط القـارات
عبـر التحليـق فـوق البحـار والمحيطـات لفتـرات طويلـة ،سـيؤدي
ال محالـة إلـى تضاعـف هـذا النـوع مـن الحـوادث ،ممـا سيشـكل
ضغطـا دوليـا علـى كل مكونـات قطـاع الطيـران المدنـي.
إن هذا الصنف من الحوادث يتقاسـم عوامل مشـتركة تتجلى في
صعوبـة تحديـد مواقـع اختفائهـا ،أو إنقـاذ الجرحـى ،أو العثـور على
القتلـى ،وكـذا جهـود مكلفـة ،وعلى فترات طويلـة ،لوضع اليد على
الصناديـق السـوداء ،التـي بدونهـا يتعـذر تحديـد أسـباب وقـوع
الحـوادث ،وبالتالـي عـدم التمكـن مـن الحـد مـن تكرارها.
ومـن هـذا المنطلـق ،ينبغـي تنـاول هـذه اإلشـكالية علـى محمـل
واسـع مـن الحـزم ،ووضـع آليـات دوليـة معتمـدة مـن كل الفرقـاء
العامليـن بميـدان الطيـران المدنـي ،إليجـاد وسـائل لتعقـب
الرحلات الجويـة ،أينمـا وجـدت ،وأنـى كان اتجاههـا .وهـذا مـا
يطـرح مجموعـة مـن األسـئلة علـى الفاعليـن فـي هـذا الميـدان
تتجلـى فـي مـا يلـي:
مـا هـي الحاجيـات الحاليـة والحلـول الفرعية القائمـة؟ هل الحلول
المقترحـة تسـتدعي تغييـر األجهـزة والبرامـج واإلجـراءات علـى
متـن الطائـرات ومـا هـي تكلفتهـا ومن يتحملها؟ ومـا هي التقنيات
المتوفـرة علـى المـدى القريـب أو البعيـد ،ومـا هـي المعاييـر التـي
يجـب أن تتوفـر فيهـا وكيـف يمكـن تصنيفهـا؟ ومـا مـدى المرونـة
التـي قـد نسـمح بهـا فـي ارتبـاط هـذه التقنيـات بأنظمـة المالحـة
واالتصـال واالسـتطالع مـن جهـة ،أو تحكـم طاقـم الطائـرة أو كل من
هـو موجـود بقمـرة القيـادة في اسـتخدامها أو إغالقهـا؟ وهل يجب
تعقـب كل الرحلات بغـض النظـر عـن طبيعتهـا ،تجاريـة كانـت أو
غيـر ذلـك ،وفـي كل المجـاالت الجويـة ،أو حصـرا فـوق الميـاه أو
المناطـق النائيـة؟
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منذ عام  1969تم تسجيل 52
حادثة جوية تعرضت فيها
الطائرات للسقوط بأعالي المياه،
 38منها وقعت في العقدين
السابقين ،والذي يؤكد على
أن نمو الحركة الجوية العالمية
وقدرتها المتزايدة على ربط
القارات عبر التحليق فوق البحار
والمحيطات لفترات طويلة
سيؤدي ال محالة إلى تضاعف
هذا النوع من الحوادث

2014
2009
1999

38

1989
1979
1969

14

االحتياجات القائمة والوسائل المتاحة حاليا لتعقب
الرحالت الجوية
عبـر التاريـخ القريـب ،تعـددت حـاالت اختفـاء طائـرات دون أن
تتـرك أثـرا عـن مـكان وجودهـا .فبينمـا تـم فـك لغـز معظـم هـذه
الحـوادث ،لـم يتـم تحديـد مواقـع بعضهـا إلـى اآلن ،ممـا وضـع
عمليـة تعقـب رحلات الطيـران فـي قمـة أهـداف المجموعـة
الدوليـة .وتتطلـب عمليـة التعقـب هـذه بثـا منتظمـا لبعـض
المعطيـات األساسـية كاإلحداثيـات (خطـوط الطـول والعـرض)،
االرتفـاع ( ،)GPS / MSLالسـرعة األرضيـة ( ،)GSأو تحديـد موقـع
الطائـرات الرباعـي األبعـاد (بالتوقيـت الزمنـي ( .))UTCويمكـن
اسـتخدام هـذه المعلومـات مـن قبـل برامـج معلوماتيـة إلنتـاج
قاعـدة معلومـات تمكـن مـن إدراك االنحرافات عن الطرق الجوية،
أو فـي أسـوأ األحـوال ،تقليـل الفتـرة الزمنيـة الالزمـة لتحديد موقع
االختفـاء أو التحطـم.
وقـد اعتمـد بعـض المشـغلين الجوييـن ،بنـاء علـى االحتياجـات
التشـغيلية الخاصـة بهـم ،اسـتخدام أجهـزة ومعـدات محمولـة في
تعقـب طائراتهـم ،إال أنهـم وجـدوا أنفسـهم فـي مواجهـة تحديـات
متراكمـة فـي القيـام بذلـك فـوق المحيطـات والمناطـق النائيـة.
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ويـزداد األمـر صعوبـة مـع السـرعة التـي تبلغهـا الطائـرات الحديثـة
حيـث يصبـح معـدل تـردد إرسـال معلومـات التموقـع عاملا أساسـيا
فـي تحديـد تكلفـة عمليـة التعقـب هـذه.
التقنيات المتاحة على المدى
القريب والبعيد
وفـي سـياق كل مـا ذكـر سـابقا ،قـررت منظمـة اإلياتـا ( )IATAفـي
منتصـف عـام  ،2014إنشـاء فريـق عمـل خـاص بدراسـة موضـوع
ترقـب الرحلات الجويـة بمشـاركة شـركات الطيـران ،والمصنعيـن،
ومقدمـي خدمـات المالحـة الجويـة ،وطياريـن وخبـراء مالحة جوية،
باإلضافـة إلـى منظمـة الطيـران المدنـي الدولـي .وينكب هـذا الفريق
علـى دراسـة الخيـارات المتاحـة لتتبـع الطائـرات التجاريـة ،معتبـرا
التنفيـذ ،مـن حيـث مـدة اإلنجـاز والتعقيـد والفعاليـة والتكلفـة،
لتحقيـق التغطيـة العالميـة المرغـوب فيهـا .كمـا سـيدرس هـذا
الفريـق ،علـى وجـه الخصـوص ،القـدرات المتوفـرة حاليـا مـن حيـث

البـث وتـردده والموثوقيـة والدقـة والتغطيـة .وللمزيد مـن التفاصيل
يمكـن تصفـح قائمـة تلخـص التقنيـات الحاليـة والمسـتقبلية موزعـة
حسـب المعاييـر السـابقة الذكـر ندرجهـا فـي مؤطـرات فـي آخـر
المقـال.
إن الـدول ،والمشـغلين وجميـع أصحـاب المصلحـة المعنييـن،
ومنظمـة الطيـران المدنـي الدولـي ،كلهـم مدعـوون للعمـل معـا
لتقييـم التكنولوجيـا الحاليـة ،ووضـع مقاربـات لتعقـب الرحلات
الجويـة فـي المـدى القريـب .وينبغـي لإليـكاو ،على وجـه الخصوص،
دعـم المبـادرة التـي تقودهـا الصناعـة لتطويـر الحلـول التقنيـة إلـى
أقصـى حـد ممكـن ،حيـث تعتمـد فـي ذلـك علـى معاييـر مسـتندة
علـى األداء ،تسـمح لشـركات الطيـران بتنفيـذ عمليـة الترقـب بصفـة
فعالـة وفاعلـة مـن حيـث التكلفـة ،دون الحاجـة إلـى تحديـد تقنيات
علـى وجـه الخصـوص ،قـد تحـد مـن الجهـود القائمـة باستكشـاف
تكنولوجيـات تعقـب جديـدة.
وفـي السـياق نفسـه ،يجـب أن تتضمـن المعايير الدولية المسـتقبلية

سالمة جوية

المخاطر المهددة للطيران المدني في مناطق النزاع
هشام بناني

وتأثيرها على المنطقة العربية

مــن بيــن األحــداث ،التــي راجــت فــي المواقــع
اإلعالميــة الدوليــة ،حادثــة إســقاط طائــرة الخطــوط
الجویــة المالیزیــة ،خــال رحلتهــا رقــم 17MH
بأوكرانيــا ،يــوم  17يوليــوز  ،2014وقــد أثــار هــذا
األمــر ضجــة إعالميــة صاخبــة ،ووجهــت مجموعــة
مــن االنتقــادات إلــى منظومــة الطيــران المدنــي
العالمــي ،وتمــت مطالبتهــا بتحديــد مواطــن الخلــل
والوقــوف عنــد مســؤوليات كل طــرف ،الســيما وأن
الســاحة الدوليــة تشــهد فــي هــذه اآلونــة األخیــرة
اشــتعال بــؤر التوتــر والنزاعــات فــي العديــد مــن
المناطــق ،ممــا قــد يــؤدي ،القــدر اللــه ،إلــى تزايــد
هــذه المآســي.
ولتفــادي هــذا الوضــع ،عقــدت منظمــة اإليــكاو،
بصفتهــا المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي
المخولــة مــن منظمــة األمــم المتحــدة للنظــر فــي
أحــوال النقــل الجــوي العالمــي ،اجتماعــا رفيــع
المســتوى بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة بهــذا
الموضــوع ،ترأســه رئيــس منظمــة اإليكاو ،وشــاركت
فيــه أبــرز الهيئــات والمنظمــات ذات الصلــة
بالموضــوع ،وهــي :اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي
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( ،)IATAالمجلــس الدولــي للمطــارات (،)ACI
ومنظمــة خدمــات المالحــة الجويــة المدنيــة
( ..)CANSOوخلــص االجتمــاع إلــى إنشــاء فريــق
عمــل معنــي بالمخاطــر المهــددة للطيـران المدنــي
فــي مناطــق الن ـزاع ،وتخويلــه مهمــة دراســة ســبل
الحــد مــن األخطــار ،التــي تحــدق بالنقــل الجــوي
العالمــي ،نتيجــة تكاثــر النزاعــات عبــر العالــم.

طبيعة النزاعات القائمة تطرح
إشكالية خطيرة على حركة
النقل الجوي داخل القطر
العربي أخذا باالعتبار أن أبرز
مواقع هذه النزاعات تحيط
بالمنطقة العربية

التحرك الدولي في مواجهة مخاطر بؤر
النزاعات
إن األولويــة القصــوى لقطــاع الطيـران هــي ســامة
الــركاب والطاقــم .ولذلــك ،يتــم باســتمرار تحييــن
شــبكة الطــرق الجويــة العالميــة ،بمــا يضمــن
نقــا جويــا ســريعا وموثوقــا فــي أي منطقــة مــن
العالــم ،بغــض النظــر عــن شــركة الطي ـران المقلــة،
أو المنطقــة المتوجــه إليهــا .إال أن حادثــة الطائــرة
الماليزيــة فــي الرحلــة رقــم  ،MH17والســياق
العالمــي المحيــط بهــا ،شــكل تحديــا فريــدا مــن
نوعــه اســتدعى تضافــر الجهــود مــن قبــل مختلــف
مكونــات المنظومــة العالميــة للطي ـران .ولبحــث
ســبل التصــدي لهــذا النــوع مــن التحديــات الناتج
عــن مناطــق النزاعــات المختلفــة ،أنشــأت منظمــة
اإليــكاو فريــق عمــل خاص بهــذا الموضوع ،برئاســة
الســيد ديفيــد ماكميــان ،المديــر العــام لمؤسســة
ســامة الطيــران (،)SAFETY FUNDATION
وأوكلــت إليــه إيجــاد إجــراءات عاجلــة وعمليــة
للتصـ ّـدي لهــذه المخاطــر الجديــدة.
وناقــش هــذا الفريــق اآلليــات ،التــي ُتم ّكــن الــدول
العدد  - 22ديسمبر 2014
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المتعلقـة بعمليـة الترقـب بعض المفاهيـم من قبيل منع تحكم طاقم
الطائـرة فـي بـث المعطيـات مـن علـى متـن القمـرة (إشـارة إلـى حادثة
الطائـرة الماليزيـة) ،ومـدى مقاومـة األجهـزة لقـوة االصطـدام بعـد
الحـادث ،وتفـادي ارتبـاط هـذه التكنولوجيـات بمنظومـات المالحـة
واالتصـال واالسـتطالع (اسـتخدام نفـس المصادر/التجهيـزات قـد
يـؤدي ،عنـد تعطلهـا ،إلـى فقـدان كل المقومـات لجميـع المتدخليـن
فـي آن واحـد) ،وضمـان ال احتكاريـة أيـة جهـة لتلـك التكنولوجيـات.
وقـد وضـع فريـق عمـل اإليـكاو الخـاص بالصناديـق السـوداء
( )FLIRECPتصنيفـا للتكنولوجيـا ،التـي يمكـن أن تفـي بترقـب
الطائـرات حسـب مـا يلـي:

 ،)SARSATحيـث يتـم ،بأوالهمـا ،تزويـد الطائرات بجهازي تسـجيل
( ،)FDRاألول بمقدمـة الطائـرة ،والثانـي بمؤخرتها ،يتميز بقدرة على
االسـتئصال خـارج الطائـرة والطفـو علـى الميـاه ،فيتـم إذن بـث موقـع
الطائـرة بفضـل جهـاز ( )ELTالمقتـرن بجهـاز التسـجيل الخلفـي .أمـا
فـي مـا يخـص التقنيـة الثانيـة ،فيتم تزويد جهـاز ELTببطارية خاصة
تسـمح لهـا ببـث تلقائـي للمعلومـات عنـد إثارتهـا حسـب معاييـر
محـددة ،مثـل انقطـاع مسـجل الطيـران ،أو فقـدان االتصـاالت ،أو
تغيـر ملمـوس فـي الطريـق الجـوي .وتضمن هذه التقنيـة عدم تحكم
الطاقـم فـي البـث وإمكانيـة إطلاق البـث مـن خلال مركـز المراقبـة
المركـزي (.)MCC

الصنف األول:
بث البيانات المناسبة عبر األقمار االصطناعية قبيل
االصطدام أو الخلل البليغ بالطائرة.
ونعتمـد لذلـك تقنيتيـن تسـتخدم فيهمـا منظومـة (COSPAS-

الصنف الثاني:
تفعيـل االسـتخدام التلقائـي لجهـاز بـث الموقـع في حـاالت الطوارئ
( )ELTقبيـل اصطـدام أو تحطـم الطائرة
يتـم بـث موقـع الطائـرات بطريقـة منتظمـة وتلقائيـة لمجموعـة مـن

مــن رصــد مختلــف أنــواع المعلومــات الالزمــة
وتبادلهــا ،والتــي تخــول إجـراء عملية تقييم شــاملة
للمخاطــر فــي مناطــق النزاعــات .كمــا تضمنــت
االقتراحــات المقدمــة إعــداد مجموعــة شــروط
مفصلــة ودقيقــة لمعاييــر إصــدار التحذيـرات فــي
مــا يخــص مناطــق النزاعــات .وتــم االتفــاق علــى
وضــع برنامــج عمــل شــامل ومشــروعين عاجليــن.
ويهــدف المشــروع األول ،الــذي اتفقــت عليــه
الــدول والمنظمــات اإلقليميــة ومجموعــة
كبيــرة مــن الهيئــات العاملــة فــي الميــدان ،إلــى
بحــث كيفيــة تحســين النظــام الحالــي للنش ـرات
الموجهــة للطياريــن ( ،)NOTAMوذلــك بإجــراء
عمليــة تبــادل المعلومــات العاجلــة والحساســة
بشــأن المخاطــر الناشــئة عــن مناطــق النزاعــات،
بيــن الــدول والمشــغلين الجوييــن.
أمــا المشــروع الثانــي ،فســتتواله مجموعــة مــن
الهيئــات الشــريكة لإليــكاو بهــدف إقامــة نظــام
مركــزي جديــد للتبــادل الفــوري لمعلومــات
المخاطــر الناشــئة عــن مناطــق النزاعــات.
كمــا اتخــذ مجلــس اإليــكاو األخيــر مجموعــة
مــن الق ـرارات تخــص موضــوع مخاطــر المناطــق
المشــوبة بالنزاعــات ،لعــل أهمهــا التنســيق
الفعــال المدنــي  -العســكري داخــل مناطــق
النــزاع ،وعنــد الضــرورة ،حيــن تعتبــر ســامة
الطائــرات المدنيــة معرضــة للخطــر ،اتخــاذ
الــدول للتدابيــر المناســبة إلدارة المجــال الجــوي
العدد  - 22ديسمبر 2014

بإنشــاء المناطــق المقيــدة ،أو إصــدار تحذيــرات
لمســتخدمي المجــال الجــوي ،أو إذا اقتضــى األمر
إغــاق المجــال الجــوي.
تأثير بؤر النزاعات على حركة النقل الجوي
بالمنطقة العربية
تعــرف حركــة النقــل الجــوي داخــل المجــاالت
الجويــة العربيــة فــي اآلونــة األخيــرة مجموعــة مــن
االختــاالت الناتجــة عــن بــروز مناطــق للنزاعــات
داخــل القطــر العربــي ،أو فــي المناطــق المجــاورة
لــه ،حيــث نرصــد األزمــات السياســية لــكل مــن
ســوريا ،وليبيــا ،والعــراق ،وفلســطين ،واليمــن،
والســودان ،وإيــران ،وأفغانســتان ،وأوكرانيــا...
ويخلــق هــذا الوضــع إشــكالية حقيقيــة لمقدمــي
خدمــات الحركــة الجويــة بالمنطقــة ،حيــث
تتبايــن التأثيــرات الناتجــة عــن هــذا الوضــع،
مــن انهيــار نســبة الحركــة الجويــة فــي بعــض
المجــاالت الجويــة ،ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن
اختــاالت فــي التوازنــات الماليــة واالجتماعيــة،
وفــي جــودة خدمــات المالحــة الجويــة المقدمــة،
إلــى تكتــف الضغــط حــول بعــض الممـرات الجويــة
والمجــاالت الجويــة الواقعــة بهــا ،ومــا يترتــب عــن
ذلــك مــن عــبء تتحملــه منظومــة إدارة الحركــة
الجويــة المعنيــة ،والــذي قــد يتســبب فــي تأخيــر
الرحــات الجويــة ،والرفــع مــن التأثيــر الســلبي
علــى البيئــة ،وخســارات شــركات الطيــران ،بــل

يمكــن أن يــؤدي ذلــك فــي بعــض األحيــان ،القــدر
اللــه ،إلــى وقائــع وحــوادث جويــة تــودي بحيــاة
الــركاب واألطقــم المســافرة.
وكمــا نعلــم ،فــإن معــدل نمــو الحركــة الجويــة فــي
المنطقــة العربيــة (الشــرق األوســط) يعتلــي الهــرم
العالمــي ،حاليــا وللســنوات المقبلــة ،إال أن طبيعــة
النزاعــات القائمــة ،ومــا تنــم عنــه جــل الدراســات
المهتمــة ،حيــث ال تتنبــأ بخمودهــا فــي الســنوات
القليلــة المقبلــة ،تطــرح إشــكالية خطيــرة علــى
حركــة النقــل الجــوي داخــل القطــر العربــي ،إذ
أن هــذه النزاعــات تحيــط ،مــن حيــث مواقعهــا
الجغرافيــة ،بالمنطقــة ،وتســاهم ،باإلضافــة إلــى
الطلــب المتزايــد علــى الرحــات الجويــة ،فــي
اكتضــاض وتكــدس الحركــة فــي ممــرات جويــة
قليلــة ،تضمــن تفــادي مناطــق النــزاع ،أو المناطــق
الممنــوع التحليــق داخلهــا ،ويفــرض هــذا الوضــع
علــى المنطقــة االســتعداد لــه بمقاربــة شــاملة
وإجــراءات ميدانيــة علــى المدييــن القريــب
والمتوســط ،تأخــذ بعيــن االعتبــار األنظمــة الفنيــة
الحديثــة ونهــج ســبل التعــاون المثمــر ،الســيما
أنــه مــن المنتظــر امتــداده لفت ـرات غيــر هينــة.
ورغــم نجاعــة اإلجــراءات الميدانيــة الثنائيــة
القائمــة بيــن مراكــز إدارة الحركــة الجويــة العربية،
فإنهــا ال تكفــي للحــد مــن عواقــب هــذه اإلشــكالية،
ومــن الضــرورة بمــكان إعــداد مقاربــة متكاملــة
الجوانــب للتصــدي لهــذه المخاطــر المحدقــة
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المسـتهدفين ،بمـا فيهـم شـركات
الطيـران ومراكـز الحركـة الجويـة،
وذلـك إمـا باسـتخدام أجهـزة
( )ACARSو( ،)CPDLCأو تلـك
وثمـة جـدل
الخاصـة بــ(َّ .)ADS-C
قائـم حـول تفاقـم تكلفـة البـث ومـن
يتحملهـا ،إال أن أكثـر اآلراء تأخـذ
بتثبيـت تـردد هـذا البـث كل 10
دقائـق فـي المراحـل العاديـة مـن
الرحلـة ،وانتقالهـا إلـى دقيقة واحدة
خلال حـاالت محـددة تنجـم عـن
تغيـر غيـر اعتيادي في المسـار العام
للطائرة (ارتفاع غير عادي في سـرعة
الطائـرة ،تغييـر للمسـار...إلخ).
الصنف الثالث:
البث التلقائي لموقع الطائرات
على فترات زمنية منتظمة
يتـم اسـتخدام كل مـن أجهـزة
( )ACARSو( ،)ADS-Cحيـث يمكن
بـث بعـض المعطيات بصفـة تلقائية،
مـن قبيـل تغييـر نقـط عبـور الطريـق
الجـوي ،ومعـدل النـزول /الصعـود،
واالرتفـاع واالنحـراف الجانبي ،والتي
يمكـن أن تكـون ذات فائـدة فـي حالة
حـدوث حالـة طارئـة.
حلول تقنية أخرى
تتجلـى هـذه التقنيـة المرتكـزة علـى
نظـام  GNSSفـي بـث إحداثيـات
الطائـرة إلى ملقم أرضي ()SERVER
عبـر شـبكة االتصـاالت ،ويتـم نشـرها
علـى مواقـع إلكترونيـة خاصـة متاحة
لالسـتخدام لفائـدة المشـغلين
الجوييـن المعنييـن .وهنـاك شـركة
خاصـة تقدمـت بعـرض لالشـتراك
فـي خدمـة بـث عاليـة للمعلومـات
(بمعـدل كل دقيقتيـن) .ويمثـل هذا
المقتـرح حلا يضمـن االسـتقاللية
وانخفـاض التكلفـة فـي حالـة
ترخيصـه ،وإيجـاد الحلـول لمشـاكل
انقطـاع التيـار الكهربائـي واالنقطـاع
المتعمـد.
َّ
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لحاجة إلى وضع قواعد قياسية
جديدة ومواد إرشادية ودورات
تدريبية
يعتبـر المالحظـون أن مبـادرة
الصناعـة هـي أنجـع الوسـائل إليجـاد
الحلـول لترقـب الرحلات الجويـة،
إال أن دعـم منظمـة الطيـران المدنـي
الدولـي فـي ذلـك ،مـن خلال تحديـد
معاييـر وقواعـد قياسـية ووثائـق
إرشـادية مـن األهميـة بمـكان لضمـان
أنظمـة موحـدة وشـاملة .ولذلـك،
فإنـه مـن المستحسـن اتبـاع نهـج
يلبـي احتياجـات جميـع أصحـاب
المصلحـة المعنييـن (البحـث
واإلنقـاذ ،المتخصصيـن والمحققيـن
فـي الحـوادث ،المراقبيـن الجوييـن
وخدمـات صالحيـة الطائـرات
والصيانـة وسلامة الطيـران) ،بـدال
مـن السـماح بوضـع حلـول منفصلـة
وغيـر متكاملـة ،والسـيما أن
االحتياجـات التكنولوجيـة متشـابهة
إلـى حـد كبير .وهكـذا ،فـإن االنتقال
المنتظـم والتلقائـي لموقـع الطائـرات
يمكـن أن ييسـر عمليـات البحـث
واإلنقـاذ والتحقيـق فـي الحـوادث

إشكالية اختفاء
الطائرات تتطلب
وضع آليات
دولية معتمدة
من كل فرقاء
الطيران المدني
إليجاد وسائل
لتعقب الرحالت
الجوية أينما
وجدت وأنى
كان اتجاهها

مـن جهـة ،كمـا سيسـاهم ،ال محالـة،
فـي زيـادة تغطيـة مراقبـة الحركـة
الجويـة للمناطـق النائية وفوق أعالي
البحـار ،وكـذا تحسـين الممـرات
الجويـة بهـا ،مـن جهـة ثانيـة.
وهنالـك مجموعـة مـن الخيـارات
المختلفـة ،التـي يمكـن تدارسـها،
خلال عمليـة وضـع المعاييـر الدوليـة
المتعلقـة بترقـب الرحلات الجويـة،
فيمكن على سـبيل المثال استحداث
بعـض القواعـد القياسـية بالملحـق 6
لإليـكاو ،التـي تربـط إصـدار ترخيـص
المشـغل الجـوي التجـاري ()AOC
بقدرتـه علـى ترقـب الرحلات ،إال أنـه
قد يكون من األنسب اعتبار تصنيف
المجـال الجـوي (مثلا األجـواء فـوق
أعالـي البحـار) بـدال مـن التركيـز علـى
نوعيـة عمليـات التشـغيل ،فيتـم
تنقيـح الملحـق  2لإليـكاو بمعاييـر
جديـدة فـي هـذه الحالـة.
وفـي الختـام ،فـإن األجـدر باالهتمـام
هنـا هـو التركيـز علـى النهـج القائـم
علـى األداء والمقاربـة المتعـددة
التخصصـات فـي صياغـة هـذه
القواعـد القياسـية الجديـدة.
العدد  - 22ديسمبر 2014
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نقل جوي

الطيران العربي

الظواهر االقتصادية وتأثيرها على النقل الجوي

دائمــا مــا نواجه فــي حياتنا اليومية مصطلحــات اقتصادية
مثــل نمــو أو انخفــاض الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،التضخــم
المالــي ،ارتفــاع أو انخفــاض أســعار الفائــدة ،أســعار
الصــرف فــي العديــد مــن النشــرات االقتصاديــة ،،،قــد
يتســاءل البعــض عــن ماهيــة وكيفيــة تأثيــر تلــك الظواهــر
االقتصاديــة علــى صناعــة النقــل الجــوي .ومــن هنــا ،فقــد
أحببــت أن أتطــرق فــي هــذا المقــال عــن تلــك الظواهــر،
وكيفيــة تأثيرهــا علــى النقــل الجــوي ،بشــكل مبســط،
لكــي يتمكــن القــارئ مــن فهمهــا والتعامــل معهــا ،مــع
اإلشــارة إلــى أنــه جــرت االســتعانة بمصــادر مــن ويكبيديــا
الموســوعة الحــرة فــي تعريــف الظواهــر االقتصاديــة.
أثبتــت الدراســات أن نمــو الحركــة الجويــة كان دائمــاً
أكبــر مــن النمــو االقتصــادي أال إن الترابــط بيــن االثنيــن
يظــل قوي ـاً ،فالطلــب علــى النقــل الجــوي يتحــدد بالمقــام
األول باالســتقرار والتنميــة االقتصاديــة ،والتطــورات التــي
قــد تط ـرأ علــى االقتصــاد تؤثــر بشــكل مباشــر علــى دخــل
األفـراد ومســتوى قدرتهــم الشـرائية ورغبتهــم إلــى الســفر
الترفيهــي عمومــاً والســفر الجــوي بشــكل خــاص .كمــا
أن شــركات الطيــران تتأثــر بالظواهــر االقتصاديــة وتقــوم
بدراســة تلــك الظواهــر ومتابعتهــا أوال بــأول لمــا لهــا مــن
ارتبــاط كبيــر فــي نشــاطها وبالتالــي اقتصاديــات تشــغيلها.
وهنــاك ارتبــاط وتفاعــل وتشــابك وثيــق بيــن معظــم تلــك
الظواهــر (الناتــج المحلــي ،التضخــم ،أســعار الفائــدة،
أســعار الصــرف )...فــي تأثيرهــا علــى االقتصــاد .ومــن هنــا،
ســنحاول التركيــز علــى أهــم تلــك الظواهــر ،وأهــم تأثيراتهــا
مــن جوانــب محــددة فقــط ،نظـرا لتوســع الموضــوع .ومــن
أهــم تلــك الظواهــر التــي ســنتطرق لهــا هــي:
 .1الناتج المحلي االجمالي «Gross Domestic
:»Product
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ( )GDPهــو أحــد الطــرق لقيــاس
حجــم االقتصــاد .ويحســب الناتــج المحلــي اإلجمالــي
قيمــة الســلع والخدمــات المنتجــة من المــوارد الموجودة
محليــا فــي منطقــة مــا خــال فتــرة زمنيــة معينــة ،وهــو
بذلــك يختلــف عــن الناتــج القومــي اإلجمالــي (،)GNP
الــذي يحســب قيمــة الســلع والخدمــات المنتجــة مــن
قبــل ســكان منطقــة مــا ،بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا
اإلنتــاج االقتصــادي يتــم محليــا أو خــارج هــذه المنطقــة.
ويتــم بتطبيــق معيــار الناتــج المحلــي اإلجمالــي باعتبــاره
أكبــر مقيــاس متــاح لمعرفــة النشــاط االقتصــادي فــي

48

البلــد ،حيــث إن نمــو الناتــج المحلــي يــؤدي إلى اســتقرار
االقتصــاد بصــورة إجماليــة.

إعداد:

د .مازن أحمد غانم
رئيس لجنة النقل
الجوي بالهيئة

كيف يؤثر الناتج المحلي اإلجمالي على النقل
الجوي؟
هنــاك عالقــة قويــة موجبــة بيــن الطلــب علــى الســفر
وقيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي وإيــرادات شــركات
الطيــران ،فكلمــا زاد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة
 ،%1فإن نسبة النقل والسفر تزيد بنسبة .%2
حيــث تــؤدي تلــك الزيــادة فــي الناتــج المحلــي إلــى زيادة
فــي معــدل دخــل الفــرد ،وبالتالــي زيــادة فــرص الســفر
والتنقــل ،وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فانخفــاض الناتــج
المحلــي اإلجمالــي يعنــي تراجــع مســتوى االســتثمار،
وبالتالــي انخفــاض فــي مســتوى الدخــل وتقلــص فــرص
العمــل المتوفــرة (أو مــا يســمى بمشــكلة البطالــة) ،ممــا
يــؤدي إلــى انخفــاض معــدالت اســتهالك األفــراد مــن
الســلع والخدمــات المتعــددة ،وبالتالــي انخفــاض حركــة
النقــل ونصيــب الفــرد مــن الســفر.
 .2التضخم المالي «:»INFLATION
يعتبــر التضخــم المالــي مــن أكثــر المصطلحــات
االقتصاديــة انتشــارا غيــر أنــه ،رغــم شــيوع اســتخدام
هــذا المصطلــح ،فإنــه ال يوجــد اتفــاق بيــن االقتصادييــن
بشــأن تعريفــه ،ويرجــع ذلــك إلــى انقســام ال ـرأي حــول
تحديــد مفهــوم التضخــم المالــي ،حيــث يســتخدم هــذا
االصطــاح لوصــف عــدد مــن الحــاالت المختلفــة مثــل:
•االرتفاع المفرط في المستوى العام لألسعار.
•فقد العملة لقيمتها األصلية.
•ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل
النقدي مثل األجور أو األرباح.
•ارتفاع التكاليف.
•اإلفراط في خلق األرصدة النقدية.
إال أنــه عندمــا يســتخدم تعبيــر «التضخــم» دون
تمييــز الحالــة التــي يطلــق عليهــا ،فــإن المقصــود بهــذا
االصطــاح يكــون هــو االرتفــاع المســتمر فــي مســتوي
األســعار الناتــج عــن زيــادة كميــة النقــود بمعــدل أســرع
مــن معــدل نمــو الناتــج الحقيقــي ،ويطلــق علــى التضخــم
أيضــا غــول األســعار ،وال يعتبــر التضخــم بالضــرورة حالــة
مرضيــة إال بعــد أن يتجــاوز حــدوده .كمــا ال يعتبــر
انخفــاض معــدالت التضخــم وثباتــه علــى معــدالت
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الطيران العربي

متدنيــة حالــة صحيحــة بالضــرورة،
والمعــروف أن التضخــم مؤشــر تكمن
خلفــه حقائــق قــد تكــون إيجابيــة،
وقــد تكــون ســلبية ،وبالتالــي فــإن
الســيطرة علــى التضخــم قبل أن يصل
إلــى مســتوى الخطــورة يعتبــر مــن
األمــور الضروريــة والمهمــة للحفــاظ
علــى االســتقرار االقتصــادي.
كيف يؤثر التضخم المالي
على النقل الجوي؟
للتضخــم المالــي آثــار اقتصاديــة
مؤثــرة فــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة ومــن أبــرز هــذه اآلثــار:
أ -يترتــب علــى ارتفــاع معــدالت
التضخــم انخفــاض قيمــة العملــة
المحليــة وارتفــاع قيمــة العمــات
األجنبيــة ،انخفــاض قيمــة العملــة
المحليــة يعمــل علــى تشــجيع
الســياحة الداخليــة وانخفــاض
الســياحة إلــى الخــارج .بمعنــى آخــر،
فقــد العملــة قيمتهــا يــؤدي إلــى
ارتفــاع فــي أســعار تذاكــر الســفر،
والمتضــرر األول مــن هــذا االرتفــاع
هــم ذوو الدخــل المحــدود ،وبالتالــي
عــزوف شــريحة كبيــرة عــن الســفر
إلــى الخــارج .وفــي هــذه الحــاالت،
تنشــط الســياحة الداخليــة .وعلــى
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التضخم مؤشر
تكمن خلفه
حقائق قد
تكون إيجابية،
وقد تكون
سلبية ،وبالتالي
فإن السيطرة
على التضخم
قبل أن يصل
إلى مستوى
الخطورة يعتبر
من األمور
الضرورية

العكــس مــن ذلــك ،فارتفــاع قيمــة
العمــات األجنبيــة فــي تلــك الــدول
(الــدول المتضــررة مــن التضخــم)
يشــجع الســياحة مــن الخــارج إلــى
الداخــل ،بمعنــى آخــر يفضــل العديــد
مــن الســائحين الســفر إلــى الــدول
التــي عملتهــا منخفضــة مقابــل
عمالتهــم.
ب -ارتفــاع معــدالت التضخــم
يســبب فــي اضطرابــات المعامــات
بيــن الدائنيــن والمدينيــن ،وبيــن
البائعيــن والمشــترين ،وبالتالــي قــد
تفقــد شــركات الطي ـران الكثيــر مــن
األمــوال اذا كانــت لديهــا مبالــغ
فــي الســوق (دائــن) باعتبــار العملــة
فقــدت قيمتهــا ،وبالتالــي ال تســاوي
قيمــة تلــك المبالــغ فــي حينهــا قبــل
التضخــم .وعلــى العكــس مــن ذلــك،
قــد تســتفيد مــن هــذا التضخــم إذا
كانــت عليهــا مديونيــة بتلــك العملــة
(مديــن) للســبب أعــاه ،كذلــك تتأثــر
التكاليــف التشــغيلية لشــركات
الطيــران عندمــا تقــوم بشــراء قطــع
الغيــار والمــواد االســتهالكية بالعملة
الصعبــة مــن الخــارج...
وهنــاك بعــض اآلثــار التــي تربــط
التضخــم المالــي بأســعار الفائــدة

وأســعار الصــرف والتــي ســنتطرق
إليهــا الحقــا ،علــى ســبيل المثــال
ارتفــاع أو انخفــاض معــدل التضخــم
يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدالت أســعار
الفائــدة ،وارتفــاع معــدالت الفائــدة
تقلــل مــن إقبــال المســتثمرين
ورجــال األعمــال علــى االقتــراض،
فــي حيــن انخفاضهــا يشــجع علــى
االقتـراض واالســتثمار ،ممــا ينعكــس
علــى مضاعفــة االســتثمار وتنشــيط
االقتصــاد الوطنــي وتحســن قيمــة
العملــة الوطنيــة ،باإلضافــة إلــى
أن ســعر الصــرف يتأثــر بمعــدالت
التضخــم ،حيــث يــؤدي ارتفــاع
التضخــم إلــى انخفــاض قيمــة العملــة
الوطنيــة ،وتبعــا لذلــك يتغيــر ســعر
الصــرف.
 .3أسعار صرف العمالت
CURRENCY RATES
مصطلــح لــه العديــد مــن التعاريــف،
منهــا:
•سعر الصرف هو النسبة التي
يحصل على أساسها مبادلة النقد
األجنبي بالنقد الوطني.
•سعر الصرف هو عدد الوحدات
النقدية التي تبدل به وحدة
من العملة المحلية إلى أخرى
أجنبية.
•أداة ربط بين أسعار السلع في
االقتصاد المحلي وأسعارها في
السوق العالمي والسعر المحلي
للسلعة مرتبطان من خالل سعر
الصرف.
تعــد أســعار الصــرف الموازيــة
ألســعار الصــرف الرســمية واحــدا مــن
المؤشــرات االقتصاديــة والماليــة
المعبــرة عــن متانــة االقتصــاد أليــة
دولــة ،ســواء كانــت مــن الــدول
المتقدمــة أم الــدول الناميــة ،وتتأثــر
أســعار الصــرف بعوامــل سياســية
واقتصاديــة متعــددة ،ومــن أشــد
هــذه العوامــل االقتصاديــة هنــاك
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الطيران العربي

كيف تؤثر أسعار الفائدة على حركة النقل الجوي؟
أسعار الفائدة منخفضة
إقبال المستثمرين على استثمار
أموالهم في األسواق

ارتفاع اإلقبال على القروض

إقبال المستثمرين على إيداع
أموالهم في البنوك

انخفاض اإلقبال على القروض

ارتفاع االستثمارات

انخفاض االستثمارات

تضخم مالي

بطالة

ارتفاع في التنقل والسفر

انخفاض في التنقل والسفر

التضخــم ،ومعــدالت أســعار الفائــدة الســائدة
فــي الســوق ،اللــذان يعكســان أثرهمــا فــي
ســعر الصــرف للعملــة الوطنيــة فــي الســوق
الموازيــة لســعر الصــرف الرســمي الوطنــي.
كيف تؤثر أسعار صرف العمالت على
حركة النقل الجوي؟
تؤثــر أســعار الصــرف علــى األســعار النســبية
ألســواق الســفر الدولــي ،وبالتالــي تؤثــر علــى
الطلــب المتصــل بــه وعلــى مــا يترتــب مــن
توزيــع جغرافــي لتدفقــات الحركــة الجويــة،
حيــث تؤثــر التقلبــات فــي أســعار الصــرف على
أربــاح شــركات الطيــران وعلــى ميزانياتهــا،
وخصوصــا عندمــا تكــون نســبة مصروفــات
شــركات الطيــران بعملــة أجنبيــة أكبــر مــن
نســبة إيراداتهــا بهــذه العملــة األجنبيــة ،فقــد
يــؤدي انخفــاض العملــة المحليــة عندئــذ
إلــى:
أ -إمــا زيــادة النفقــات التشــغيلية (ارتفــاع
قيمــة العملــة األجنبيــة يزيــد مــن عــبء
الديــون).
ب -وإمــا إلــى زيــادة األربــاح (إذا كان هنــاك
جــزء مــن ديــون الشــركات المســجلة بعملــة
انخفضــت قيمتهــا).
باإلضافــة الــى مــا تــم ذكــره ســابقا والمرتبطــة
بالتضخــم المالــي.
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 .4أسعار الفائدة
INTEREST RATES
ســعر الفائــدة هــو الســعر الــذي يدفعــه البنــك
المركــزي علــى إيداعــات البنــوك التجاريــة،
ســواء أكان اســتثمارا لمــدة ليلــة واحــدة أم
لمــدة شــهر أو أكثــر ،ويعــد هذا الســعر مؤشـرا
ألســعار الفائــدة لــدى البنــوك التجاريــة التــي
ينبغــي أال تقــل عــن ســعر البنــك المركــزي،
كمــا يســاعد ســعر الفائــدة البنــك المركــزي
فــي التحكــم فــي عــرض النقــد فــي التــداول،
مــن خــال تغييــر هــذا الســعر صعــودا ونــزوال
علــى المــدى المتوســط.
وتتأثــر أســعار الفائــدة بحجــم ارتفاعهــا
وانخفاضهــا داخــل أســواق المــال المختلفــة،
حيــث تترابــط األســواق الماليــة نتيجــة لحركــة
األمــوال داخــل هــذه األســواق ،فالســوق المالي
الــذي تتســم أســعار فائدتــه باالرتفــاع تجــذب
إليهــا رؤوس األمــوال بحثــا عــن ربحيــة أعلــى،
فيــزداد المعــروض مــن هــذه األمــوال ،وهــذا
بــدوره يقــود إلــى تخفيــض الســعر ،أي ســعر
الفائــدة ،مســتجيبا لقــوى العــرض والطلــب،
وفــي الوقــت ذاتــه تطــرد األســواق ذات
الفائــدة المنخفضــة رؤوس األمــوال ،ممــا
يترتــب عليــه تناقــص فــي المعــروض منهــا،
وهــذا عامــل فــي ارتفــاع ســعر الفائــدة .كذلــك
يترتــب علــى ازدهــار الحالــة االقتصاديــة

ارتفــاع فــي أســعار الفائــدة ،حيــث تميــل
أســعار الفائــدة إلــى االرتفــاع فــي كل فتــرة
التــي تحتــاج فيهــا المؤسســات االقتصاديــة
إلــى تمويــل كاســتجابة لزيــادة اإلنتــاج التــي
تتطلبهــا حالــة االنتعــاش االقتصــادي ،فيــزداد
الطلــب علــى رؤوس األمــوال ممــا يعمــل علــى
رفــع الســعر.
كيف تؤثر أسعار الفائدة على حركة النقل
الجوي؟
•ارتفاع أسعار الفائدة يشجع المستثمرين
إلى اإلقبال على حفظ أموالهم في البنوك،
وبالتالي تجنب المغامرة في االستثمارات
المباشرة (إقامة المشاريع أو المصانع).
•ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع
الفائدة على القروض ،بالتالي تضاؤل
فرص االقتراض إلنشاء وإقامة مشاريع،
فيؤدي ذلك إلى تقليل نسبة السيولة في
السوق ،وإلى الركود وانخفاض دخل الفرد
وظهور ظاهرة البطالة ،مما يؤدي إلى
انخفاض الطلب على السفر ،إال أن لهذه
العملية تأثير على خفض نسبة التضخم.
•انخفاض أسعار الفائدة يشجع االستثمار
المباشر في إقامة المشاريع ،وبالتالي
زيادة فرص العمل والعاملين وزيادة دخل
الفرد يشجع على التنقل والسفر ،نتيجة
زيادة الدخول ونسبة االستثمار واالدخار.
العدد  - 22ديسمبر 2014
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نقل جوي

اتفاقية دمشق 2004

تحرير النفاذ لألسواق وقواعد الملكية للناقالت العربية
تبنــت الهيئــة العربيــة للطي ـران المدنــي فــي عــام 2004
اتفاقيــة جماعيــة تهــدف إلــى تحريــر خدمــات النقــل
الجــوي بيــن الــدول العربيــة ،وفتــح بــاب التوقيــع عليهــا
فــي دمشــق بســوريا أمــام  22دولــة األعضــاء فــي جامعــة
الــدول العربيــة ،ودخلــت حيــز النفــاذ بتصديــق خمــس
دول عربيــة فــي ديســمبر  ،2007وارتفــع عــدد الــدول
التــي صادقــت وانضمــت إليهــا حتــى اآلن إلــى ثمانــي دول
هــي األردن ،وســوريا ،وفلســطين ،ولبنــان ،واإلمــارات،
واليمــن ،ســلطنة عمــان ،والمغــرب.
وإذا حللنــا أهــم األحــكام فــي االتفاقيــة المتعلقــة بالنفــاذ
لألســواق وملكيــة الناقــات والمنافســة الشــريفة ،فإنهــا
متطابقــة مــع األحــكام األساســية المتعلقــة بالتحريــر فــي
صناعــة الطيــران .وبالتالــي ،فــإن درجــة قبــول الــدول
لالتفاقيــة ،ســيحدد مــدى نجاحهــا...
وفــي الواقــع ،فــإن الســؤال المهــم الــذي نطرحــه هــو:
لمــاذا هــذا العــدد القليــل مــن الــدول العربيــة التــي
صادقــت علــى االتفاقيــة ،والــذي قــد يكــون مرجعــه
إلــى عــدم التكافــؤ بيــن الــدول المختلفــة؟
فــي هــذا الصــدد ،نالحــظ أن عــددا مــن الناقليــن فــي اإلقليم
قــد حقــق معــدل نمــو كبيــر فــي بعــض الــدول ،وخاصــة فــي
منطقــة الخليــج ،علــى خــاف الــدول العربيــة األخــرى.
اتفاقيات التحرير الجوي
ويتضــح ،مــع ذلــك ،أن عــددا قليــا داخــل العالــم العربــي
قــد حــرر النقــل الجــوي مــن خــال االتفاقيــة المتعــددة
األط ـراف .كمــا يالحــظ أن معظــم الناقــات الجويــة فــي
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الــدول العربيــة مازالــت مملوكــة للحكومــة .ولحمايتهــا
فــي التشــغيل وعلــى المســتوى الفــردي ،نالحــظ أن
هنــاك عــددا قليــا مــن الــدول ،مثــل األردن ولبنــان
والمغــرب والبحريــن وقطــر واإلمــارات ،لديهــا عــدد
كبيــر مــن اتفاقيــات التحريــر علــى أســاس اتفــاق ثنائــي.
وفــي نفــس الوقــت فــإن ناقــات بعــض الــدول ،مثــل
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،تحتــل مركــزا متقدمــا
فــي الترتيبــات المتعــددة األطــراف ،بمــا يعنــي دائمــا
أنــه ســيكون هنــاك مخــاوف لــدى الناقليــن الجوييــن
اآلخريــن مــن ســيطرة طيــران اإلمــارات واالتحــاد علــى
ســماء دولهــم .ويالحــظ علــى المســتوى الحكومــي أنــه ال
ي ـزال هنــاك تبايــن كبيــر بيــن موقــف محافــظ فــي عــدد
مــن الــدول وشــركات الطيـران ،وموقــف أكثــر تحــررا فــي
دول الخليــج .ولذلــك ،وفــي نهايــة المطــاف ،فــإن كل
هــذه العوامــل لهــا انعكاســات علــى الرؤيــة لســوق طيـران
عربــي موحــد ،وبالتالــي ،فــإن الســعي علــى المســتوى
الثنائــي للتحريــر بيــن أزواج مــن الــدول يجعــل تحقيــق
التطبيــق الكامــل التفاقيــة دمشــق أمـرا غيــر ممكــن فــي
المســتقبل القريــب.
حرية النفاذ لألسواق
تمنــح اتفاقيــة دمشــق للناقليــن الجوييــن المعنييــن
تشــغيل رحــات مــن دولهــم إلــى الــدول األخــرى
األطــراف فــي العبــور والهبــوط ألغــراض غيــر تجاريــة،
وكذلــك فــي أخــذ وإنــزال ركاب وبضائــع وبريــد منفصلــة
أو مختلطــة ،مــع عــدم النقــل الداخلــي .باإلضافــة إلــى
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الدروس المستفادة من االتفاقيات المتعددة األطراف

تستبعد في األفق المنظور انضمام دول عربية جديدة خصوصا الدول الكبيرة المؤثرة في السوق
إلى اتفاقية دمشق!

ذلــك ،تمنــح االتفاقيــة تشــغيل أيــة أعــداد
مــن الرحــات ودون أيــة قيــود علــى الســعة
والطــرازات المســتخدمة ،وأنــه ليــس مــن
حــق أيــة دولــة منفــردة أن تحــد أو تقيــد
الســعة أو عــدد الرحــات أو ط ـرازات الطائــرة
المســتخدمة فــي حقــوق النقــل مادامــت ال
تخــل بالبيئــة أو الســامة أو األمــن والقواعــد
المطبقــة فــي هــذا الشــأن ،وذلــك علــى أســاس
عــدم التميــز.
وفــي مرحلــة ســابقة علــى االتفاقيــة ،جــرت
اجتماعــات بيــن مجموعــة الــدول العربيــة
األعضــاء فــي الهيئــة لوضــع إطــار للنفــاذ إلــى
األســواق ،وللمســاهمة فــي إنشــاء منطقــة
التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى .ولهــذا فقــد
ســبق أن تــم وضــع جــدول زمنــي لتحريــر
خدمــات النقــل الجــوي علــى عــدة مراحــل.
المرحــة األولــى :تبــدأ فــي نوفمبــر ،2000
وتتعلــق بالتحريــر الكامــل للبضائــع والرحــات
غيــر المنتظمــة للــركاب.
والمرحلــة الثانيــة :تبــدأ فــي مــارس ،2003
وتتعلــق بالتحريــر للحريتيــن الثالثــة والرابعــة
للــركاب بنســبة حمولــة  40إلــى  60فــي
المائــة بيــن أي دولتيــن.
المرحلــة الثالثــة :تبــدأ فــي مــارس ،2005
وتتعلــق بالتحريــر الكامــل للحريتيــن الثالثــة
والرابعــة.
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المرحلــة األخيــرة :تبــدأ فــي مــارس ،2007
وتتعلــق بتحريــر الحريــة الخامســة.
ويتــم تنفيــذ المراحــل الثــاث األولــى
بترتيبــات ثنائيــة ،مــن خــال مذكـرات تفاهــم
بيــن أي دولتيــن مــن الــدول األعضــاء فــي
جامعــة الــدول العربيــة.
وفــي مــا يتعلــق بالمرحلــة الرابعــة واألخيــرة
بشــأن الحريــة الخامســة ،فقــد روعــي أن يتــم
تنفيذهــا مــن خــال اتفاقيــة دمشــق ،2004
التــي تحقــق تحريــر النفــاذ لألســواق عــن
طريــق تحريــر حريــات النقــل الجــوي الخمــس
(الحركــة الجويــة) مــن وإلــى نقــاط فــي الــدول
األطــراف .مــع اإلشــارة إلــى أن االتفاقيــة لــم
ُتقــر حــق النقــل الداخلــي “ ”Cabotageأو
منــح الحريــة الســابعة.
دروس االتفاقيات متعددة األطراف
إن إغفــال الحريــة الســابعة وحقــوق النقــل
الداخلــي يــكاد يكــون نموذجيــا فــي معظــم
االتفاقيــات متعــددة األطــراف بســبب
الطبيعــة الحساســة النفتــاح هــذه األســواق
علــى الشــركات األجنبيــة.
وفــي الواقــع ،إن عمليــات ممارســة الحريــة
الخامســة قــد تكــون مهمــة ألن الغــرض منهــا
هــو الوصــول إلــى طريــق معيــن .ومــع ذلــك،
فــإن هــذه الحريــة فــي الحقيقــة تكــون مقيــدة

بوجــوب أن تبــدأ الرحلــة أو تنتهــي فــي دولــة
الناقــل ،دون أن يتــم اإلفصــاح عنهــا بيــن
الــدول ،وحتــى لــو كانــت فــي االتفاقيــات
متعــددة األطــراف ،وذلــك نظــرا ألنهــا تمنــح
حقوقــا لناقــات الــدول الصغيــرة تســتخدمها
لصالحهــا دون تمتــع الناقــات األخــرى بنفس
الميــزة علــى أســاس تبادلــي.
وفــي نفــس الوقــت ،يظهــر جليــا أن عــدم
مشــاركة الــدول األكثــر ســكانا ســينتج عنــه
أن ترتيبــات الوصــول إلــى األســواق لــن تغطــي
فــي نهايــة المطــاف إال نســبة ضئيلــة مــن
الحركــة اإلقليميــة الجويــة .ومــع ذلــك ،ال
يــزال اللغــز فــي أن الــدول الكبــرى قــد تحجــم
ناقلتهــا عــن المشــاركة خوفــا مــن أن تفقــد
حصتهــا فــي الســوق علــى الطــرق األكثــر
ربحيــة.
وهــذه كلهــا هــي دروس مســتفادة مــن
االتفاقيــات المتعــددة األطــراف ،والتــي
جــاءت ،فــي ســياقها ،اتفاقيــة دمشــق أيضــا،
وأنــه ليــس محتمــا ،فــي وقــت قريــب ،أن
توقــع دول جديــدة علــى اتفاقيــة دمشــق،
خاصــة الــدول الكبيــرة المؤثــرة فــي الســوق.
ونكتفــي بهــذا القــدر ،وســنوالي تباعــا فــي
األعــداد المقبلــة التطــرق إلــى الملكيــة
واإلدارة للناقــات ومتطلبــات المنافســة
ونحــو ســوق طيــران عربــي واحــد.
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اتفاقية طوكيو 1963
ومعضلة الشغب على متن الطائرات

من المهم جدا أن نبرز ،هنا ،أهمية تعديل اتفاقية طوكيو
 ،1963بإضافة مادة خاصة بالركاب غير المنضبطين،
خالل المؤتمر الدبلوماسي ،الذي انعقد بمدينة
مونتريال ،خالل الفترة .2014
هذه المادة المضافة نصت على نقطتين مهمتين:
 /1تشجع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابير ما
قد يكون ضروريا لبدء إجراءات جنائية أو إدارية أو أي
أشكال أخرى من اإلجراءات القانونية المالئمة ضد أي
شخص يرتكب على متن طائرة جريمة أو فعال مشارا إليه
في الفقرة ( )1من المادة ( )1وخاصة:
أ -االعتداء البدني أو التهديد بارتكاب مثل هذا االعتداء
على أحد أعضاء الطاقم
ب -أو رفض اتباع تعليمات قانونية أعطاها قائد الطائرة
وأعطيت بالنيابة عنه لغرض حماية سالمة الطائرة أو
األشخاص أو الممتلكات على متنها
 /2ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر على حق كل دولة
متعاقدة في أن تسن أو تبقي في تشريعاتها الوطنية
تدابير مالئمة للمعاقبة على األفعال غير المنضبطة
والمشاغبة ،التي ترتكب على متن الطائرة.

الحسين العمري
خبير األمن والبيئة
بالهيئة

أهمية تعديل اتفاقية طوكيو
لقد كان لهذا التعديل أثر إيجابي على سلطات الطيران
المدني والنقالين الجويين ،حيث دعا اتحاد النقل
الجوي الدولي «أياتا» الدول األعضاء إلى التصديق على
هذه المقتضيات ،التي وصفها بأنها «تعديالت مهمة»،
مؤكدا أن هذه «التعديالت توفر اإلطار القانوني المالئم
للتعامل مع الركاب الجامحين ،أو المشاغبين ،أو غير
المنضبطين ،الذين يؤدي سلوكهم إلى االعتداء البدني،
أو يشكل تهديدا لسالمة الطيران».
وكان موضوع الركاب المشاغبين أو غير المنضبطين
من المشاكل التي تخصص لها منظمة الطيران المدني
أهمية كبرى ،بالنظر للتصاعد المستمر لألعمال ،التي
يقوم بها الركاب المشاغبون أو غير المنضبطين،
وأصبحت هذه السلوكيات تشكل تحديا وهاجسا
أمنيا لشركات النقل الجوي ،وإزعاجا مستمرا ألطقم
الطائرات ،خاصة أن العديد من شركات النقل الجوي
تتفادى إخبار الجهات المعنية بهذا النوع من األعمال،
حفاظا على سمعتها.
والمشكل أنه ال توجد شخصية أو خاصيات أو شريحة
اجتماعية معينة للراكب المشاغب أو غير المنضبط
إال في حاالت ناذرة ،حيث يالحظ عليه حالة العنف،
نتيجة تناول الكحول أو المخدرات ،أو التشاجر مع
العاملين في المطار ،بينما خارج لحظة الهيجان ،يكون
الراكب المشاغب شخصا عاديا .ولهذا ،فرغم كل
اإلجراءات األمنية ،التي تتخذ في المطارات لمحاربة
األفعال غير المشروعة ،يبقى موضوع التعرف على
الركاب غير المنضبطين أمرا صعبا.
أسباب الشغب في الطائرات
من جهة أخرى ،تكمن خطورة األعمال ،التي يقوم
بها الراكب المشاغب أو غير المنضبط ،بتعددها من
األعمال الخفيفة أو عدم تنفيذ تعليمات ،إلى أعمال
يمكن أن تجعل سالمة الطائرة في خطر ،مثل راكب
مشاغب أراد أن ينتحر بالطائرة ،أو راكب يحاول
فتح أبواب النجاة ،أو القيام بأعمال تزعج كل ركاب
الطائرة...
وحسب تحليل األسباب ،التي تدفع الراكب إلى القيام
بأعمال غير عادية ،فإنه يمكن تقسيمها ،على سبيل
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المثال ال الحصر ،كما يلي:
•عدم توفير نفس الخدمات ،التي تقدم
في اإلعالنات اإلشهارية
•البطء في الخدمات المقدمة في
المطارات
•التأخيرات في مواعيد اإلقالع مما يؤثر
على راحة الركاب ويدفع البعض إلى
تناول الكحول لقضاء الوقت
•ضيق مقاعد الطائرة
•تعامل طاقم الطائرة عند االنزعاج من
الراكب المجاور
•الخوف من الركوب في الطائرة مما يؤدي
إلى تناول الكحول أو المخدرات للتغلب
على الخوف
•الجهل بواجبات الراكب وعدم الوعي
بخطورة ما يقوم به كعدم االمتثال
للتعليمات الخاصة باستعمال أجهزة
المواصالت واألجهزة اإللكترونية ،وهذا
ما يمكن أن يؤثر على جهاز اتصاالت
الطائرة ويغير اتجاهها
•تعامل بعض أطقم الطائرة غير المالئم مع
الركاب
أما في ما يخص األعمال ،التي يقوم بها
الراكب المنضبط ،فهي:
•التدخين في الطائرة
•استهالك المخدرات
•رفض االمتثال لتعليمات الطاقم أو
شركات الطيران
•المواجهة اللفظية مع أعضاء الطاقم أو
ركاب آخرين
•المواجهة الجسدية مع أعضاء الطاقم أو
الركاب اآلخرين
•التدخل في أشغال طاقم الطائرة أو رفض
اتباع التعليمات على ركوب الطائرة أو
تركها
•القيام بالتهديدات التي يمكن أن تؤثر
على سالمة الطاقم والركاب والطائرات
•التحرش الجنسي
نمو متسارع للشغب على متن الطائرة
وحسب االتحاد الدولي للنقل الجوي ،فقد
سجل ،في سنة  1 ،2010فعل غير منضبط
لكل  1359رحلة طيران ،وأصبح ،في ،2011
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ما كان يتم في الشوارع من شغب أصبح يتم كذلك
على متن الطائرات مع فارق أنه ال توجد في
الطائرة شرطة إضافة إلى خطورة هذه الحوادث
على سالمة الطائرات

 1فمل غير منضبط لكل  1200رحلة طيران،
وعلى المدى المتوسط ،ما بين  2007ونصف
سنة  ،2013سجل  1فعل غير منضبط لكل
 1708رحالت طيران ،كما أن  %29من تلك
األفعال تطلبت تدخل الشرطة أو مصالح
األمن في مكان هبوط الطائرة ،وسجلت ،في
سنة  ،2012تدخل الشرطة أو مصالح األمن
بسبب سبعة أفعال غير منضبطة.
وينبغي التركيز على الفرق الشاسع بين
اإلرهابي والمشاغب أو غير المنضبط،
فاإلرهابي يخطط ألعمال التخريب ،التي
سيقوم بها ،ويهيء لها بسابق إصرار ،وهو
على وعي كامل بنتائج تصرفاته .بينما
المشاغب أو غير المنضبط يقوم بأفعاله
بصفة عفوية رغم خطورتها في بعض األحيان.
تصنيفات األفعال المرتكبة
من الركاب المشاغبين
ونظرا لخطورة سلوكيات الركاب المشاغبين
أو غير المنضبطين ،فقد شرعت منظمة
الطيران المدني الدولي في االهتمام بصفة
رسمية بالموضوع ،منذ سنة  ،1997حيث
تم تكوين فريق لدراسة موضوع الركاب

المشاغبين أو غير المنضبطين .وقد سجل
الفريق آنذاك ،رغم عدم توفر المعلومات
بصفة شاملة ،النمو السريع للحوادث ،التي
لها عالقة بالركاب المشاغبين ،وسجل أن ما
كان يتم في الشوارع ،أصبح يتم كذلك على
متن الطائرات ،إال أنه خالفا للشوارع ال توجد
في الطائرة شرطة ،إضافة إلى خطورة هذا
النوع من الحوادث على سالمة الطائرات.
في هذا السياق ،اقترح فريق العمل اتخاذ
إجراءات فعالة لمواجهة هذه المعضلة،
وحدد هذه اإلجراءات في:
•إعداد الئحة لألحداث التي يجب إدخالها
في القوانين الوطنية
•توسيع االختصاصات لتشمل هذه
األحداث
•إعداد آلية خاصة لمعالجة المخالفات
كما سجل الفريق أنه يجب تقسيم
المخالفات إلى:
•األعمال التي يمكن تصنيفها كجريمة
وتتطلب المتابعة القضائية
•األعمال التي يمكن تصنيفها كمخالفات
وتتطلب المعاقبة اإلدارية
وأكـــد الفريـــق علـــى ضـــرورة التمييـــز فـــي
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المخالفـــات بيـــن:
•تلك التي تعرقل عمل طاقم الطائرات في
عمله
•المخالفات التي يرفض الراكب احترام
تعليمات طاقم الطائرات
اختصاصات وآليات لمعالجة
مخالفات المشاغبين
في ما يخص توسيع االختصاصات ،فإن
الهدف منها اتخاذ اإلجراءات الفعالة لتطبيق
القوانين الخاصة بمرتكبي الشغب على متن
الطائرة .كما يجب األخذ بعين االعتبار الدولة
المشغلة والدولة التي تسجل فيها الطائرة
في ما يخص تطبيق االختصاصات لمحاكمة
مرتكبي الحوادث على متن الطائرة.
في ما يخص اآللية لمعالجة المخالفات
المتعلقة بالركاب المشاغبين ،فقد اقترح
الفريق إعداد قانون نموذجي مع معطيات
استرشادية وتعديل الملحق  17وتعديل
اتفاقية طوكيو لسنة  ،1963وإعداد آلية
جديدة دولية عبارة عن خليط من كل هذه
المقترحات.
بعد ثالث سنوات من العمل ،توصل الفريق
إلى إعداد نموذج تشريعي قدم للجمعية
العمومية  ،33حيث أقرت الجمعية القرار
التالي :إصدار تشريع وطني بشأن بعض
االعتداءات التي ترتكب على متن الطائرات
(مسألة الركاب المشاغبين /غير المنضبطين)
مع العمل على متابعة دراسة موضوع
استصواب معاهدة طوكيو لسنة .1963

مسألة الركاب
المشاغبين تختلف
في طبيعتها عن
الهجمات الكبيرة ضد
الطيران المدني مثلما
هناك فرق شاسع
بين الشخص اإلرهابي
وبين المشاغب أو غير
المنضبط
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في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة،
تم توزيع الكتاب الدوري الصادر عن
األيكاو  288-LE/1تحت عنوان« :المواد
اإلرشادية بشأن الجوانب القانونية لمشكلة
الركاب المشاغبين  /غير المنضبطين» في
.2002/6/28
وقصد التثبت من مدى اتخاذ الدول
المتعاقدة اإلجراء المطلوب بإدراج التشريع
النموذجي في قوانينها الوطنية ومدى
العالقة بين مقتضيات القوانين الوطنية
ومقتضيات التشريع النموذجي في قوانينها
الوطنية ،تم إجراء استقصاء من خالل
مخاطبة الدول .وقد توصلت منظمة الطيران
المدني آنذاك ( )2003/11/4بـ 76ردا.
وكانت األجوبة كما يلي:
•أشارت معظم الدول التي ردت على
الخطاب أنها كانت على وعي بمسألة
الركاب المشاغبين /غير المنضبطين
وأنها اتخذت إجراءات لمعالجة
الموضوع.
• %24من مجموع الردود (أي %10
من مجمل عدد الدول المتعاقدة لدى
األيكاو) أدرجت في قوانينها بصورة كاملة
أو جزئية التشريع النموذجي الموصى به
في القرار .4-A33
• %39من مجموع الردود ( 30دولة)
أفادت أنها في طور دراسة القرار أو
تنفيذه.
من جهة أخرى ،أشارت بعض الدول إلى
وجود صعوبات لضم النص التشريعي
النموذجي لأليكاو في قوانينها الوطنية.
أما في ما يخص فقرة االختصاص الواردة
في الفقرة  4من التشريع النموذجي ،فهناك
اتجاه نحو الحذر في ما يخص مد نطاق
االختصاص ليشمل مكان هبوط الطائرة ،التي
ارتكبت على متنها الجريمة.
وتج ــب اإلش ــارة إل ــى أن مجموع ــة الدراس ــة
التـــي تـــم إنشـــاؤها فـــي 2005/11/29
لمســاعدة األمانــة العامــة لأليــكاو علــى إعــداد
ميث ــاق قانون ــي دول ــي لتغطي ــة التهدي ــدات
الجدي ــدة والناش ــئة ض ــد الطيـ ـران المدن ــي،
قـــد طلبـــت توجيهـــا مـــن مجلـــس منظمـــة
الطيـ ـران المدن ــي الدول ــي ح ــول م ــا إذا كان

ينبغـــي إدخـــال تعديـــات علـــى االتفاقيـــة
الخاص ــة بالجرائ ــم وبع ــض األفع ــال المرتكب ــة
عل ــى مت ــن الطائـ ـرات الموقع ــة ف ــي طوكي ــو
فـــي تاريـــخ  ،1963/9/14بحيـــث تشـــمل
الـــركاب المشـــاغبين ،وقـــد قـــدم المجلـــس
فـــي  2007/3/7بعـــض اإلرشـــادات ،حيـــث
أوضــح أنــه بــرز توافــق لــآراء علــى أن مســألة
ال ــركاب المش ــاغبين تس ــتحق أن ينظ ــر فيه ــا
األي ــكاو ف ــي منب ــر آخ ــر ،ألن مس ــألة ال ــركاب
المشـــاغبين تختلـــف فـــي طبيعتهـــا عـــن
الهجم ــات الكبي ــرة ض ــد الطيـ ـران المدن ــي.
إجماع دولي حول موضوع الركاب
المشاغبين
في دورته  ،)2011/11/15( 194قرر مجلس
األيكاو الطلب من رئيس اللجنة القانونية
تشكيل لجنة فرعية خاصة تابعة للجنة
القانونية بهدف استعراض اتفاقية طوكيو
 ،1963مع إشارة خاصة للركاب غير
المنضبطين .وقد تدارست اللجنة القانونية
في اجتماعها ( )35في الفترة 2013/5/15-6
مقترح اللجنة الفرعية حول الجرائم ووافقت
اللجنة عليه ،والذي ينص على تشجيع الدول
اتخاذ التدابير للشروع في إجراءات جنائية
أو إدارية مالئمة ضد أي شخص يرتكب على
متن الطائرة أي جريمة أو فعل من الجرائم
أو األفعال المنصوص عليها في اتفاقية
طوكيو  ،1963والسيما االعتداء على أحد
أعضاء الطاقم أو عدم االنصياع للتعليمات
القانونية ،التي يصدرها قائد الطائرة أو من
ينوب عنه.
في دورته  ،)2013-6-14( 199قرر مجلس
األيكاو أن يطلب عقد مؤتمر دبلوماسي
لتعديل اتفاقية طوكيو  ،1963وبعد ذلك
طلبت الجمعية العمومية ( )38أن تشارك في
المؤتمر الدبلوماسي .وقد شارك في المؤتمر
 82دولة ،وسبع منظمات دولية وإقليمية.
وكان موضوع إدراج الركاب غير المنضبطين
أو المشاغبين ضمن تعديل اتفاقية طوكيو
 1963هو الموضوع ،الذي لم تتم مناقشته،
وكان عليه اإلجماع ،خالفا للمواضيع األخرى،
وخاصة حراس األمن على متن الطائرات،
وتوسيع االختصاص القضائي.
العدد  - 22ديسمبر 2014
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أهمية التكوين والتدريب في سياق احتياجات
سوق الطيران المدني المستقبلي
تعــد التنميــة البشــرية المؤشــر الحقيقــي للنهضــة
الشــاملة لمــا لهــا مــن تأثيــر إيجابــي فــي مواجهــة
التحديــات التكنولوجيــة والفنيــة واالقتصاديــة
والخدماتيــة ،حيــث تلعــب المعاهــد والكليــات
واألكاديميــات والمراكــز المتخصصــة فــي مجــال
الطي ـران المدنــي الــدور الحيــوي فــي تكويــن وتدريــب
الكــوادر ،وبنــاء القــدرات بمرافــق الطيــران فــي شــتى
تخصصاتــه وشــعبه.
إن أبــرز مــا أحدثتــه المتغيــرات والتوجهــات العالميــة
وروافدهــا اإلقليميــة والمحليــة مــن تأثيــرات جذريــة

العدد  - 22ديسمبر 2014

م .إبراهيم بنعمر
مستشار بالهيئة

فــي مفاهيــم اإلدارة الجديــدة هــو ذلــك االشــتغال
التــام والعنايــة الفائقــة بالمــوارد البشــرية باعتبارهــا
الحجــر األســاس والمــورد األهــم الــذي تعتمــد عليــه أي
مؤسســة أو إدارة فــي تحقيــق أهدافهــا .فتطويــر قــدرات
الموظــف أو الفنــي أو العامــل مرتبطــة باكتســاب
المعــارف الجديــدة التــي تســاير مســتجدات العصــر مــن
تكنولوجيــا حديثــة وابتــكارات ومناهــج وطــرق عصريــة
وأســاليب ناجحــة للتســيير وهــو مــا يؤكــد علــى مزايــا
التدريــب والـــتأهيل والتكويــن المســتمر خدمــة للرفــع
مــن وتيــرة العمــل وجودتــه ومردوديتــه.
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يعتبــر التدريــب مــن أهــم آليــات تكويــن األطــر
الفنيــة ،وهــو نهــج اتخذتــه منظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي لمســاعدة الــدول المتعاقــدة،
حيــث حقــق هــذا الجانــب الكثيــر مــن الفوائــد
لرفــع كفــاءة المــوارد البشــرية التــي مــن خاللهــا
يتحقــق التشــغيل بمعطيــات ســامة جيــدة
وآمنــة وأيضــا يتحقــق عنصــر مهــم وهــو مواكبــة
التقــدم التكنولوجــي الســريع الــذي يعرفــه
مجــال الطيـران المدنــي بعد ثــورة المعلوميات
واإلنترنيــت ،وعلــى الخصــوص مســتجدات
المراقبــة الجويــة عبــر األقمــار الصناعيــة
والتجهيـزات والكواشــف اإللكترونيــة الخاصــة
بأمــن الطيــران والمكونــات التقنيــة الدقيقــة
التــي تدخــل فــي صناعــة الطائ ـرات الحديثــة،
وغيرهــا مــن التجهيــزات الخاصــة بالمالحــة
الجويــة واالتصــاالت والمراقبــة باإلضافــة
إلــى اقتصاديــات النقــل الجــوي والصالحيــة
الجويــة وإدارة المطــارات وقوانيــن الطيــران
ومســتجدات البيئــة للحــد مــن انبعاثــات
الغــازات.
وحيــث إن وتيــرة التطويــر والتحديــث
فــي مجــال صناعــة الطيــران المدنــي هــي
جــد ســريعة بحكــم المنافســة القويــة بيــن
الشــركات المصنعــة التــي تدفــع نحــو المزيــد
مــن االبتــكارات والمزيــد مــن المنتوجــات
الفنيــة ذات الفاعليــة والدقــة والجــودة.
واســتفادة مــن هــذه التطــورات وإدخالهــا فــي
ســوق العمــل لــدى مصالــح الطيـران المدنــي
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العربيــة ،أصبــح مــن الضــروري تكويــن
المــوارد البشــرية مــن اإلدارييــن والفنييــن
والمتخصصيــن والعامليــن الذيــن يســهرون
علــى تدبيــر وتســيير وتشــغيل األجهــزة
الفنيــة واآلليــات الحديثــة والتجهيــزات،
ذات الصبغــة التكنولوجيــة الدقيقــة ،وهــذا
مــا يؤكــد اإللزاميــة القصــوى للتدريــب
والتكويــن وإعــادة التأهيــل لكافــة المــوارد
البشــرية العاملــة فــي شــتى مجــاالت
الطي ـران المدنــي ،حيــث تطــل علينــا يوميــا
المســتجدات واالختراعــات واالبتــكارات
الفنيــة ،وتســايرها كذلــك تطــورات علــى
مســتوى التدبيــر والتســيير والتشــغيل
واإلصــاح والمعالجــة ،وهــذا مــا يســتدعي
التنبيــه واإلص ـرار علــى بــذل أقصــى الجهــود
للعمــل علــى فتــح المجــال األوســع للعامليــن
فــي الطي ـران المدنــي ،قصــد إعــادة تأهيلهــم
وتكوينهــم ،مــن خــال المراكــز والمعاهــد
والكليــات المتخصصــة ،وتوفيــر األســاتذة
والمدربيــن ،ووضــع برامــج تدريبيــة
ومناهــج للتكويــن تكــون بمثابــة خريطــة
بنــاء للمســتقبل توفــر الكــوادر مــن الفنييــن
والمهندســين فــي كل شــعب الطيــران
المدنــي.
وم ــع فت ــح اآلف ــاق الواس ــعة للبح ــث العلم ــي
والتطـــور التكنولوجـــي أخـــذت الـــدروس
التطبيقيـــة علـــى مســـتوى التكويـــن تترجـــم
إلـــى أعمـــال ملموســـة علميـــا ،ممـــا يعـــزز
االســـتفادة مـــن البحـــوث وخالصـــات

الدراســـات النظريـــة ونتائـــج الـــدورات
التدريبيــة والورشــات المهنيــة ،وانعكاســات
ذل ــك تؤك ــده اإلنج ــازات القيم ــة لمؤسس ــات
التعلي ــم والتدري ــب ذات الصبغ ــة المتمي ــزة
عالمي ــا والت ــي تك ــون الم ــوارد البش ــرية مم ــا
يرج ــع بالمردودي ــة والج ــودة ودق ــة العم ــل،
كمـــا أن الضـــرورة تقتضـــي مـــن جميـــع
مكون ــات الطي ـران المدن ــي العرب ــي ،س ــلطات
وشـــركات وفاعليـــن فـــي الميـــدان ،العمـــل
بــكل جهــد وفاعليــة لالســتفادة مــن التجــارب
العالميـــة الناجحـــة فـــي مجـــال التكويـــن
والتدريـــب ،واألخـــذ بأســـاليب ومناهـــج
التكوي ــن المتبع ــة ل ــدى المعاه ــد العالمي ــة
المعتمـــدة والمرتكـــزة علـــى أســـس علميـــة
تتواصـــل مـــع التطـــور التكنولوجـــي بهـــدف
إنتـــاج الجـــودة المطلوبـــة.

متطلبات منظمة الطيران
المدني الدولي

ومــن جهــة أخــرى ،تلعــب اإليــكاو دورا رياديــا
فـــي قيـــادة آليـــات ومســـتجدات التدريـــب
والتكويـــن والمصاحبـــة والمراقبـــة الفنيـــة
مـــن خـــال االلتـــزام بالمعاييـــر واإلجـــراءات
الموص ــى به ــا ف ــي ه ــذا المج ــال.
وقـــد توجهـــت اإليـــكاو نحـــو العديـــد مـــن
المفاهيـــم التشـــغيلية الجديـــدة مـــن
خـــال االنتقـــال مـــن المســـار القائـــم علـــى
األنظمـــة والمعـــدات إلـــى التوجـــه القائـــم
علـــى األداء ،والـــذي يتطلـــب تدريـــب
وتكويـــن طاقـــات بشـــرية قـــادرة علـــى
تســـيير وتشـــغيل التجهيـــزات والمعـــدات
التكنولوجيـــة الحديثـــة وتعميـــم الفائـــدة
لمشـــغلي الطائـــرات ومســـتخدمي الفضـــاء
الجـــوي ،وإدارة المطـــارات مـــع األخـــذ
بعي ــن االعتب ــار ال ــدور الجدي ــد للمنظم ــات
اإلقليمي ــة الموص ــى ب ــه م ــن ط ــرف اإلي ــكاو،
وال ــذي يدع ــو المنظم ــات اإلقليمي ــة بتول ــي
مســؤولية تطوي ــر قط ــاع الطي ـران المدن ــي كل
فـــي أقاليمـــه.
وعلـــى هـــذا األســـاس ،وطبقـــا للقواعـــد
الدوليـــة المعتمـــدة ومالحـــق اتفاقيـــة
شـــيكاغو ،والوثائـــق األخـــرى الصـــادرة عـــن
المنظمـــة ،أصبـــح حتميـــا اليـــوم ،الـــذي
العدد  - 22ديسمبر 2014

تدريب

الطيران العربي

تشــهد فيــه صناعــة الطي ـران تقدمــا مضطــردا
ومتســـارعا ،توخـــي الدقـــة فـــي اختيـــار
العمال ــة واألط ــر والفنيي ــن م ــن ذوي المه ــارة
والكف ــاءة ،بمس ــتوى منهج ــي متط ــور ،يف ــي
بتطلعـــات ورغبـــات وطموحـــات الســـلطات
والفاعليـــن فـــي الميـــدان.

الجيل المقبل
في سوق الطيران المدني

باالعتمـــاد علـــى الدراســـات واإلحصائيـــات
الميدانيـــة ،وأخـــذا باالعتبـــار توقعـــات
الباحثيـــن والفاعليـــن والمســـتثمرين فـــي
قطـــاع الطيـــران المدنـــي ،ســـتعرف صناعـــة
الطيـــران مزيـــدا مـــن التطويـــر واالبتـــكار
والتنـــوع فـــي المنتـــوج الفنـــي والصناعـــي
والخدمات ــي ،مم ــا يصاحب ــه ،ب ــا ش ــك ،نم ــو
متســـارع للحركـــة الجويـــة.
ففــي  ،2020مــن المرتقــب أن تنقــل شــركات
الطيــران  4مالييــر راكــب مقارنــة مــع مــا
يناهــز  3مالييــر راكــب حاليــا.
وفــي عــام  2020كذلــك ،ســتزداد عــدد
الرحــات مــن  28مليونــا إلــى مــا يقــارب 36
مليــون رحلــة ،وســيعرف العالــم بنــاء وتشــييد
المئــات مــن المطــارات الدوليــة ،ليصــل إلــى
 2000مطــار دولــي ،كمــا يتوقــع تزايــد عــدد
الطائــرات مــن  17ألــف طائــرة إلــى  25ألــف
طائــرة جديــدة.
وبحلــول  ،2020ســيحتاج قطــاع الطيــران
إلــى  480ألفــا مــن المهنييــن المتخصصيــن
فــي صناعــة الطيـران المدنــي ،و 330ألفــا مــن
الطياريــن ،و 70ألــف مراقــب جــوي ،إضافــة
إلــى إعــداد أخــرى مــن المهــن المتنوعــة
الجديــدة ،التــي تدخــل فــي صناعــة وخدمــات
الطيــران.
كمـــا أن هنـــاك الكثيـــر مـــن التحديـــات
الموازيــة ،التــي تواجــه قطــاع الطيـران ،مرتبطــة
بالتحـــوالت والمتغيـــرات التكنولوجيـــة
واالقتصاديـــة والتجاريـــة ،التـــي ســـتعرفها
البنيـــات المطاريـــة ،وفـــي أطقـــم الطائـــرات
الحديثـــة ،واحتـــرام البيئـــة ،وإدارات األمـــن
والســامة ،علــى أن يتوافــق ويتــاءم التكويــن
والتدريـــب مـــع االختصاصـــات الدقيقـــة
المطلوبـــة فـــي ســـوق صناعـــة الطيـــران.
العدد  - 22ديسمبر 2014

احتياجات منظومة
الطيران المدني العربي

إن احتياجـــات منظومـــة الطيـــران المدنـــي
العربـــي مـــن العمالـــة المؤهلـــة والكفـــاءات
البشـــرية المتخصصـــة فـــي مجـــال الطيـــران
المدنـــي ،وفـــي ســـياق مـــا تـــم تقديمـــه
كمؤشـــرات مســـتقبلية متوقعـــة ،تدفـــع
باألكيـــد إلـــى ضـــرورة إيـــاء التكويـــن
والتعليـــم والتدريـــب والتأهيـــل كامـــل
العناي ــة واالهتم ــام ،قص ــد مس ــايرة التط ــورات
والمســـتجدات والتحـــوالت الكبـــرى ،التـــي
تعرفهـــا صناعـــة الطيـــران ،ومـــع تزايـــد نمـــو
حركـــة النقـــل الجـــوي وتضاعـــف عـــدد
الطائـرات والمطــارات الدوليــة واالســتثمارات
الضخمـــة فـــي كل مكونـــات القطـــاع ،ومـــع
الوتيـــرة المتناميـــة للموظفيـــن والعامليـــن
الذي ــن س ــيحالون عل ــى التقاع ــد ف ــي العق ــد
المقب ــل ،ف ــإن كل ذل ــك يس ــتدعي االنخـ ـراط
الفـــوري فـــي سياســـة التكويـــن والتدريـــب
والتعليـــم للجيـــل المقبـــل مـــن العامليـــن
ف ــي منظوم ــة الطيـ ـران ،وبالع ــدد المطل ــوب،
حيـــث إن هـــذا الموضـــوع يمثـــل إنـــذارا
لكافـــة المســـؤولين والفاعليـــن وبالخصـــوص
س ــلطات الطيـ ـران المدن ــي وش ــركات النق ــل
الجـــوي ومؤسســـات التعليـــم والتدريـــب
وإدارات المطــارات مــع التأكيــد علــى أهميــة
االحتياجـــات مـــن المـــوارد البشـــرية لســـوق

العم ــل ف ــي مج ــال الطيـ ـران المدن ــي للعش ــر
س ــنوات المقبل ــة ،خاص ــة م ــن مه ــن الطيــران
المتوقعـــة للجيـــل المقبـــل ،علمـــا أن واقـــع
تطــور الطي ـران المدنــي العربــي ،وبالخصــوص
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط والخليـــج
العرب ــي ،س ــوف تع ــرف أكث ــر نس ــب للنم ــو،
س ــواء ف ــي الحرك ــة الجوي ــة أو م ــع تضاع ــف
اقتن ــاء الطائ ـرات ،وبن ــاء المط ــارات الضخم ــة
واالســـتثمارات الهائلـــة المخصصـــة للقطـــاع
ف ــي ش ــتى مكونات ــه الصناعي ــة واالقتصادي ــة
والتجاريـــة والخدماتيـــة والتكنولوجيـــة
الدقيق ــة ،الت ــي تدخ ــل أساس ــا ف ــي األنش ــطة
المس ــتقبلية للمالح ــة الجوي ــة ،والتجهيــزات
المتطـــورة للرفـــع مـــن كفـــاءة وجـــودة أمـــن
وســـامة الطيـــران المدنـــي.
إن مســتقبل الطيــران المدنــي العربــي
مرهــون بأجيالــه المقبلــة المؤهلــة والمتدربــة
والمتخصصــة فــي مهــن الطيــران الجديــدة.
باإلضافــة إلــى مــا تحتاجــه منظومــة الطي ـران
المدنــي العربــي مــن طياريــن ومراقبيــن
وتقنييــن وإدارييــن واقتصادييــن وتجارييــن
ومتخصصيــن فــي مجــال التســويق والترويــج،
وذلــك قصــد مواجهــة حــدة المنافســة،
وإب ـراز الجديــة المهنيــة لتحقيــق المردوديــة
والجــودة المطلوبــة ،التــي مــن األكيــد تنتــج
الربحيــة ،والبقــاء فــي الســوق ،وضمــان
االســتمرار ية.
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بيئة

حسين العمري

الطيران العربي

سياسة منظمة الطيران المدني الدولي
لتقليص االنبعاثات

هنــاك وعــي عميــق لــدى منظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي (اإليــكاو) ،باآلثــار الضــارة
بالبيئــة ،التــي يفرزهــا النشــاط المتعلــق
بالطيــران المدنــي ،ممــا يجعلهــا تنشــغل،
مبك ـرا ،بالبحــث عــن كل مــا مــن شــأنه الحــد
مــن آثــار االنبعاثــات علــى المنــاخ العالمــي،
وعلــى صحــة البشــر ورفاهيتهــم.
وفــي هــذا الصــدد ،يمكــن أن نســجل ،فــي مــا
يلــي ،أبــرز محطــات هــذا االنشــغال البيئــي
العميــق لــدى اإليــكاو ،ونــدرج مختلــف
المبــادرات ،التــي اتخذتهــا بشــأن تقليــص
االنبعاثــات:
 /1أقــرت منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
األهــداف االســتراتيجية لسياســتها مــن خــال
اعتمــاد العديــد مــن اإلجــراءات النظاميــة
والفنيــة للرقــي بمجــال الطيــران المدنــي،
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طبقــا التفاقيــة شــيكاغو عــام  ،1944ومــن
ضمــن اإلجــراءات التــي اتخــذت لحمايــة
البيئــة مــا يلــي:
•فــي  ،1968قــررت الجمعيــة العموميــة
لإليــكاو االعتــراف بمشــكلة الضوضــاء.
•فــي  ،1971اعترفــت الجمعيــة العامــة
لإليــكاو باآلثــار البيئيــة ،وهــذا مــا تضمنــه
الملحــق  16فــي المجلديــن األول والثانــي.
•فــي عــام  ،1983تــم دمــج اللجنتيــن
الخاصتيــن بالضوضــاء واالنبعاثــات
لتشــكل لجنــة واحــدة :لجنــة حمايــة
البيئــة .وهــي لجنــة فنيــة.
•خــال  ،1999-1993اســتنادا لتوصيــات
لجنــة حمايــة البيئــة ،اعتمــد المجلــس
قواعــد قياســية صارمــة تضــع حــدا
ألكاســيد النتروجيــن ،ومــازال المجلــس

ينظــر فــي اعتمــاد المزيــد مــن القواعــد
القياســية ،وإدخــال العديــد مــن
التعديــات األساســية ،علــى الملحــق
 ،16تتــاءم مــع التطــور التكنولوجــي
والمســتجدات الفنيــة الحديثــة.
 /2طلبــت الجمعيــة العموميــة  ،32خــال
ســنة  ،1998مــن مجلــس اإليــكاو دراســة عبــر
لجنــة حمايــة البيئــة مختلــف التصــورات
للحــد أو تقليــص انبعثــات الغــازات الناتجــة
عــن الطيــران المدنــي الدولــي ،أخــذا بعيــن
االعتبــار مقترحــات تقريــر فريــق العمــل
الدولــي ،حــول تغييــر المنــاخ وكذلــك
متطلبــات بروتوكــول كيوطــو.
 /3فــي اجتماعهــا بتاريــخ  17ينايــر ،2001
اقترحــت لجنــة حمايــة البيئــة علــى مجلــس
اإليــكاو متابعــة إعــداد الوســائل الضروريــة
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لبرنامــج تبــادل حقــوق انبعاثــات الطيــران
المدنــي أخــذا بعيــن االعتبــار االتفاقيــة اإلطــار
لألمــم المتحــدة حــول تغييــر المنــاخ والتــي
تعتــرف بــأن منظمــة الطيـران المدنــي الدولــي
هــي الهيئــة الدوليــة التــي ينبغــي للــدول
المتقدمــة البحــث عبرهــا للحــد أو تقليــص
انبعاثــات الغــازات الدافئــة التــي ينتجهــا
الطيــران المدنــي.
 /3جــاء فــي الملحــق للوثيقــة  9848الخاصــة
بتوصيــات الجمعيــة العامــة  35حــول البيئــة:
•أن الجمعيــة العامــة تطلــب مــن الــدول
المتعاقــدة عــدم اتخــاذ إج ـراءات أحاديــة
الجانــب لفــرض رســوم علــى انبعاثــات
الغــازات الدافئــة قبــل الجمعيــة العامــة
لســنة .2007
•فــي مــا يخــص تجــارة حقــوق االنبعاثــات،
تقــر متابعــة إعــداد نظــام مفتــوح لتبــادل
حقــوق االنبعاثــات فــي مجــال الطيــران
المدنــي
•تطلــب مــن مجلــس اإليــكاو متابعــة
التركيــز علــى منهجيــن فــي متابعــة عملــه
بشــأن هــذا الموضــوع.
وحســب المنهــج األول ،تســاند اإليــكاو إعــداد
نظــام طوعــي لتبــادل الحقــوق ،التــي يمكــن
أن تقترحــه الــدول المتعاقــدة والمنظمــات
الدوليــة المهتمــة.
أمــا المنهــج الثانــي ،فســتعمل اإليــكاو علــى
توفيــر المعطيــات لفائــدة الــدول المتعاقــدة
إلدمــاج انبعاثــات الطيـران المدنــي فــي برامــج
تبــادل حقــوق انبعاثــات الغــازات ،تطبيقــا
لالتفاقيــة اإلطــار لألمــم المتحــدة حــول تغييــر
المنــاخ.
وفــي كلتــي الحالتيــن ،يجــب أن يتأكــد
المجلــس مــن الخطــوط العريضــة لنظــام
مفتــوح لتبــادل حقــوق االنبعاثــات ،يأخــذ
بعيــن االعتبــار األســس البنيويــة والتشــريعية
لمشــاركة الطي ـران فــي نظــام مفتــوح لتبــادل
الحقــوق ،بمــا فــي ذلــك المحاضــر والمراقبــة
والمطابقــة.
 /4أصــدرت الجمعيــة العموميــة فــي الــدورة
السادســة والثالثيــن ( )2007الق ـرار 22 36-/
 تنــص فيــه علــى أن المشــاركة فــي مخطــطاالتجــار باالنبعاثــات ،ينبغــي أن تكــون علــى
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أســاس الموافقــة المتبادلــة فقــط ،وهــذا
موقــف األغلبيــة ،بينمــا تحفظــت  42دولــة
أوروبيــة.
كمــا حــددت برنامــج عمــل المنظمــة لفتــرة
ثالثيــة تهــم العناصــر التاليــة:
•التقييــم المنتظــم لتأثيــر الطيــران علــى
البيئــة والتطويــر المســتمر لــأدوات.
•اإلعــداد والتحديــث المســتمر مــن خــال
لجنــة البيئــة للقواعــد واإلرشــادات للــدول
المتعاقــدة بشــأن تطبيــق التدابيــر التــي
تهــدف إلــى تخفيــض أو الحــد مــن تأثيــر
االنبعاثــات.
•تقديــم المشــورة إلــى مؤتمــر األطــراف
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر المنــاخ قصــد المســاهمة فــي
الحلــول الفنيــة والتدابيــر القائمــة علــى
آليــات الســوق ،مــع مراعــاة المتضمنــات
المحتملــة لمثــل هــذه التدابيــر لكافــة
الــدول الناميــة منهــا والمتقدمــة.
•تشــكيل فريــق جديــد يعنــى بالطيــران
الدولــي وتغيــر المنــاخ ( )GIACCمتكــون
مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن،
الذيــن يمثلــون جميــع أقاليــم اإليــكاو مــع
المشــاركة العادلــة بيــن الــدول الناميــة
والمتقدمــة ،لغــرض إعــداد توصيــة
المنظمــة علــى شــكل برنامــج عمــل قــوي
بشــأن الطيــران الدولــي اســتنادا إلــى
توافــق اآلراء.
 /5شــكل الفريــق بق ـرار مــن الجمعيــة العامــة
فــي شــهر ســبتمبر  .2007وقــد جاء فــي القرار:

أقــرت الجمعيــة العموميــة لإليــكاو مجموعــة
مــن المؤش ـرات لبيئــة الطي ـران وهــي:
•تقييم األداء لعمليات الطيران
•فعاليات القواعد والسياسات
•تشــجيع الفهــم األفضــل لالســتخدام
ا لمحتمــل
•آثار االنبعاثات ذات الصلة
•الوقود البديل
•مواصلــة العمــل والجهــود علــى الصعيــد
اإلقليمــي وعلــى مختلــف المجموعــات
لمراجعــة طــرق خدمــات الحركــة الجويــة
لتحقيــق فوائــد بيئيــة.
كمــا تــم تحديــد مهــام الفريــق بصــورة عامــة
قصــد تمكنــه مــن النظــر فــي معالجــة آثــار
الطيــران فــي تغييــر المنــاخ ،وتشــمل هــذه
المهــام:
•تحسين تكنولوجيا صناعة الطيران
•المعدات األرضية
•تدابير التشغيل
•تقصير مسافات الطرق الجوية
•تخفيف االزدحام
•اســتخدام التدابيــر القائمــة علــى آليــات
الســوق بمــا فيهــا الحوافــز االقتصاديــة
االيجابيــة
•استخدام طائرات حديثة
•خيــارات أخــرى ربمــا ينظــر إليهــا الفريــق
ترمــي إلــى تحســين أداء الطيـران المدنــي
الدولــي.
 /6اجتمــاع لجنــة حمايــة البيئــة فــي فبرايــر
2007
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علــى إثــر االجتمــاع الســابع للجنــة البيئــة
فــي فبرايــر  ،2007أصــدرت منظمــة الطي ـران
المدنــي الدولــي بالغــا حــول نتائــج االجتمــاع
جــاء فيــه:
إن لجنــة حمايــة البيئــة التابعــة لإليــكاو
توصلــت بالتوافــق إلــى مقترحــات التوجهــات
التــي ستســمح لـــ 187دولــة متعاقــدة فــي
المنظمــة إدخــال انبعاثــات الغــازات للطيـران
الدولــي فــي نظامهــا لتبــادل االنبعاثــات،
تطبيقــا التفاقيــة اإلطــار لألمــم المتحــدة حــول
تغييــر المنــاخ .وأن توصيــات اللجنــة انطلقت
مــن أشــغال خب ـراء مرموقيــن ومعتــرف لهــم
عالميــا بخبرتهــم ،وســتتم دراســتها مــن
مجلــس اإليــكاو .وقــد جــاء فــي التوصيــات:
•أن مشــغلي الطائــرات هــي الجهــة
المســؤولة عــن الطي ـران الدولــي مــن أجــل
تجــارة االنبعاثــات
•أن يســتند علــى االنبعاثــات التراكميــة
لــكل الرحــات الجويــة التــي كل يقــوم بهــا
مشــغل الطائــرة.
•تعمــل الــدول علــى تحديــد عتبــة إلدراج
التــي يســتند عليهــا فــي النشــاط الكلــي
للنقــل الجــوي (مثــال انبعاثــات  )CO2و/
أو وزن الطائــرة كأســاس لــإدراج.
•تشــرع الــدول فــي تنفيــذ نظــام تجــارة
االنبعاثــات باالقتصــار علــى ثانــي أكســيد
الكربــون.
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•علــى الــدول تطبيــق التعريــف الــذي
يعطيــه الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي
بالتطــورات المنــاخ النبعثــات المحليــة
والدوليــة ،قصــد احتســاب الغــازات
الدفيئــة الناتجــة عــن الطيــران المدنــي.
•يجــب علــى الــدول وضــع ترتيــب
للمحاســبة يضمــن احتســاب انبعــاث
الغــازات الناتجــة عــن الطيــران المدنــي
الدولــي بشــكل منفصــل عــن األهــداف
الخاصــة التــي حددتهــا الــدول بموجــب
بروتوكــول كيوتــو.
•فــي مــا يتعلــق بالوحــدات التجاريــة ،علــى
الــدول أن تأخــذ في االعتبــار في اختيارهم
الكفــاءة االقتصاديــة ،والمحافظــة علــى
البيئــة واإلنصــاف والقــدرة التنافســية.
علمــا أن هــذه المقترحــات تدخــل فــي إطــار
منهجيــة شــاملة لتقليــص االنبعاثــات.
 /7توصيات فريق الجياك
أوصــى الفريــق فــي اجتماعــه األخيــر فــي
يونيــو  2009ببرنامــج عمــل بتوافــق األعضــاء
يحتــوي علــى  21بنــدا كالتالــي:
•يقــر الفريــق المعنــي بالطيــران الدولــي
وتغييــر المنــاخ باألهميــة الحاســمة
لمعالجــة تغييــر المنــاخ ،وبالتالــي الحاجــة
إلــى الســعي إليجــاد ســبل وطــرق لخفــض
وتقليــص أثــر انبعاثــات غــازات الدفيئــة
علــى المنــاخ العالمــي ،والناشــئ عــن

الطيــران المدنــي الدولــي.
•وافــق الفريــق المعنــي بالطيــران الدولــي
وتغييــر المنــاخ علــى أن قــرارات هــذا
الفريــق ال تصــدر حكمــا مســبقا عــن
نتائــج المفاوضــات فــي إطــار اتفاقيــة
األمــم المتحــدة اإلطاريــة المتعلقــة بتغيــر
المنــاخ وبروتوكــول كيوتــو.
•يقــر الفريــق المعنــي بالطيــران الدولــي
وتغييــر المنــاخ بالمبــادئ واألحــكام
بشــأن المســؤوليات المشــتركة وإن
كانــت متباينــة ،علــى أن تتولــى البلــدان
المتقدمــة دور الريــادة فــي إطــار اتفاقيــة
األمــم المتحــدة اإلطاريــة المتعلقــة بتغيــر
المنــاخ وبروتوكــول كيوتــو.
•يقــر الفريــق المعنــي بالطيــران الدولــي
وتغيــر المنــاخ بمبــادئ عــدم التمييــز
والفــرص المتكافئــة والعادلــة لتطويــر
الطي ـران المدنــي علــى النحــو المنصــوص
عليــه فــي اتفاقيــة شــيكاغو.
•فــي حيــن لــم يحــرز أي توافــق آراء ،يــرى
بعــض أعضــاء الفريــق المعنــي بالطيــران
الدولــي وتغيــر المنــاخ أن برنامــج العمــل
ال يتنــاول االلتزامــات الــواردة فــي إطــار
المــادة  2-2مــن بروتوكــول كيوتــو.
•رغــم إدخــال تحســينات جوهريــة علــى
قطــاع الطيــران فــي مــا يخــص اســتخدام
الوقــود بكفــاءة وأثــر التدهــور االقتصــادي
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الراهــن ،يعتــرف هــذا الفريــق بــأن النمــو
المتوقــع للحركــة الجويــة الدوليــة
ســيوافق المكاســب مــن التحســينات
المتوقــع جنيهــا حاليــا مــن اســتخدام
الوقــود بكفــاءة ،والتــي أســفرت ســنة بعــد
ســنة عــن زيــادة فــي إجمالــي محروقــات
الوقــود.
•يوصــي الفريــق المعنــي بالطي ـران الدولــي
وتغيــر المنــاخ بإعــداد اســتراتيجية
كــي يتســنى للجهــود المبذولــة تحقيــق
األهــداف التطلعيــة العالميــة.
•يكمــن هــدف عــام  2012قصيــر األجــل،
الــذي اتفــق عليــه الفريق المعنــي بالطيران
الدولــي وتغيــر المنــاخ فــي تحســين
متوســط اســتخدام وقــود األســطول أثنــاء
الخدمــة بكفــاءة فــي عمليــات الطيــران
الدولــي بمعــدل  ،%2والــذي يحســب
علــى أســاس حجــم الوقــود المســتخدم
فــي الطــن الكيلومتــري اإلرادي المنقــول.
•اتفــق الفريــق علــى تحقيــق األهــداف
ذات األجليــن المتوســط والطويــل فــي
شــكل اســتخدام الوقــود بكفــاءة .ويوصــي
الفريــق بشــكل خــاص بإدخــال تحســينات
ســنوية بنســبة  %2فــي األجــل المتوســط
إلــى غايــة عــام  .2020ويوصــي هــذا
الفريــق بإدخــال تحســينات ســنوية بنســبة
 %2فــي األجــل الطويــل مــن عــام 2021
إلــى عــام  2050لتحقيــق هــدف تطلعــي
عالمــي يتمثــل فــي اســتخدام الوقــود
بكفــاءة.
•تتحــدد هــذه األهــداف اســتنادا إلــى
التوقعــات ،ويوصــي الفريــق المعنــي
بالطيــران الدولــي وتغيــر المنــاخ بأنــه
ســيجري اســتعراض هــذه األهــداف
بشــكل دوري فــي ضــوء التقــدم العلمــي
والتكنولوجــي .ولبلــوغ هــذه الهــداف،
ســتكون هنــاك حاجــة إلــى اســتثمارات
كبيــرة فــي مجــال التقــدم التكنولوجــي.
•باإلضافــة إلــى األهــداف المتعلقــة
باســتخدام الوقــود بكفــاءة ،نظــر الفريــق
المعنــي بالطيــران الدولــي وتغيــر المنــاخ
فــي األهــداف التــي يمكــن أن تعبــر عــن
طمــوح أكبــر .وركــزت المناقشــات علــى
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تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي نمــو تعــادل
األثــر الكربونــي بحلــول عــام  ،2020وذلــك
فــي األجــل المتوســط .وناقــش هــذا الفريــق
خفــض انبعاثــات الكربــون فــي األجــل
الطويــل .ولــم يحــرز أي توافــق فــي اآلراء
فــي كال الحالتيــن ،ويوصــي الفريــق بإنجــاز
مزيــد مــن العمــل فــي مــا يخــص األهــداف
ذات األجليــن المتوســط والطويــل.
•فــي حيــن لــم يحــرز أي توافــق فــي اآلراء،
إذ يــرى بعــض أعضــاء الفريــق المعنــي
بالطيــران الدولــي وتغيــر المنــاخ أنــه
ســيكون مــن الضــروري والمجــدي،
لتحقيــق نمــو تعــادل األثــر الكربونــي فــي
األجــل المتوســط ،بخصــوص خــط األســاس
لعــام  ،2005وكذلــك لتحقيــق خفــض
كبيــر فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
فــي األجــل الطويــل فــي مجــال الطيــران
العالمــي.
•لــن تمنــح األهــداف ،بموجــب
اإلســتراتيجية الموصــى بهــا ،أي التزامــات
محــددة إلــى الــدول كل علــى حــدة .أمــا
الظــروف المختلفــة ،وقــدرات كل منهــا
ومســاهمة الــدول الناميــة والمتقدمــة
فــي تركــز انبعاثــات الدفيئــة فــي الغــاف
الجــوي فســتحدد إلــى أي مــدى يمكــن
أن تســاهم كل دولــة مــن الــدول فــي بلــوغ
األهــداف التطلعيــة العالميــة.
•يوصــي الفريــق بضــرورة أن يعتمــد
المجلــس مجموعــة مــن التدابيــر التــي

وضعهــا الفريــق ،والتــي يمكــن للــدول
أن تختــار منهــا مــا تشــاء (أنظــر الموقــع
(،)/http//www.icao.int
التالــي:
وتشــمل تطويــر التكنولوجيــا المتعلقــة
بالطائــرات ،وتحســين إدارة الحركــة
الجويــة واســتخدام الهيــاكل األساســية،
وزيــادة كفــاءة العمليــات ،والتدابيــر
االقتصاديــة القائمــة علــى آليــات الســوق،
والتدابيــر التنظيميــة .وتتضمــن هــذه
المجموعــة تدابيــر تيســر الحصــول علــى
المســاعدة ،الســيما بالنســبة للبلــدان
الناميــة.
•قــدم الفريــق جــدوال أوليــا يوضــح مجموعة
التدابيــر ،التــي يمكــن مواصلــة تطويرهــا
بوســاطة اإليــكاو .ويوصــي هــذا الفريــق
أيضــا بأنــه ينبغــي أن تواصــل اإليــكاو
تطويــر وتحديــث إرشــادات موجهــة إلــى
الــدول ،عنــد الضــرورة ،بشــأن اعتمــاد هذه
التدابيــر ،بمــا فــي ذلــك التدابيــر الالزمــة
لمســاعدة البلــدان الناميــة ،وكذلــك
الحصــول علــى المــوارد الماليــة ،ونقــل
التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات.
•يقــر الفريــق بوجــود خــاف بشــأن تطبيــق
التدابيــر القائمــة علــى آليــات الســوق عبــر
الحــدود الوطنيــة .ويوصــي هــذا الفريــق
بــأن يضــع مجلــس اإليــكاو عمليــة تحــدد
إطــارا لهــذه التدابيــر فــي مجــال الطيــران
الدولــي ،مــع مراعــاة اســتنتاجات االجتمــاع
رفيــع المســتوى واالجتمــاع الخامــس
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عشــر للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم
المتحــدة اإلطاريــة المتعلقــة بتغيــر المناخ،
وذلــك للتعجيــل بإنجــاز هــذه العمليــة.
• ينبغــي للمجلــس أن يحــث الــدول علــى
إعــداد خطــط عمــل توضــح النهــج المقتــرح
فــي تلــك الــدول ،وتقديــم هــذه الخطــط إلــى
اإليــكاو.
•يوصــي الفريــق بــأن يكلــف المجلــس
األمانــة العامــة بإعــداد آليــة وتنفيذهــا
فــي إطــار المــادة الســابعة والســتين مــن
االتفاقيــة لجمــع البيانــات مــن الــدول عــن
الحركــة واســتهالك الوقــود ،وذلــك علــى
أســاس ســنوي.
•يوصــي الفريــق بــأن يســعى المجلــس إلــى
إعــداد نهــج لتزويــد البلــدان الناميــة
بالمســاعدة الفنيــة والماليــة فــي عمليــة
تقديــم التقاريــر.
•يوصــي الفريــق بــأن يســعى المجلــس
إلــى إعــداد قاعــدة قياســية تتعلــق بثانــي
أكســيد الكربــون تخــص األنــواع الجديــدة
مــن الطائــرات.
•ينبغــي لإليــكاو أن تبلــغ الجمعيــة
العموميــة مــرة كل ثــاث ســنوات
بالتقــدم التراكمــي الــذي تحــرزه الــدول
علــى المســتوى العالمــي.
 /8مؤتمر رفيع المستوى بشؤون البيئة
انعقــد بمدينــة مونتريــال فــي شــهر
أكتوبــر 2009المؤتمــر الرفيــع المســتوى
بشــؤون البيئــة واتخــذ التوصيــات التاليــة:
•يعتمــد االجتمــاع رفيــع المســتوى برنامــج
عمــل اإليــكاو بشــأن الطيــران الدولــي
وتغيــر المنــاخ حســب مــا قبلــه مجلــس
اإليــكاو.
•وإذ تســعى الــدول والمنظمــات ذات
الصلــة إلــى تنفيــذ برنامــج عمــل اإليــكاو
بشــأن الطيــران الدولــي وتغيــر المنــاخ،
فهــي ســتعمل مــن خــال اإليــكاو لتحقيــق
تحســين متوســط ســنوي عالمي فــي كفاءة
اســتخدام الوقــود بنســبة  2فــي المائــة
فــي األجــل المتوســط حتــى عــام ،2020
وهــدف عالمــي طمــوح لمعــدل تحســين
كفــاءة اســتخدام الوقــود بنســبة  2فــي
المائــة فــي الســنة فــي األجــل الطويــل مــن
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عــام  2021إلــى عــام  ،2050محتســب
علــى أســاس حجــم الوقــود المســتخدم
فــي الطــن الكيلومتــري اإليــرادي المنقــول.
•إذ يضــع فــي اعتبــاره النتائــج ذات الصلــة
لالجتمــاع الخامــس عشــر لمؤتمــر الــدول
األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة
اإلطاريــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ ،وإذ يقــر
بــأن هــذا اإلعــان يجــب أال يصــدر حكمــا
مســبقا علــى نتائــج تلــك المفاوضــات،
ســتواصل اإليــكاو ودولهــا المتعاقــدة ،إلــى
جانــب المنظمــات ذات الصلــة ،العمــل
معــا أيضــا علــى االضطــاع بالمزيــد مــن
األعمــال بشــأن األهــداف متوســطة األجــل
وطويلــة األجــل ،الســيما اســتطالع جــدوى
أهــداف أكثــر طموحــا ،بمــا فــي ذلــك
نمــو تعــادل األثــر الكربونــي وتخفيــض
االنبعاثــات ،مــع مراعــاة االلتزامــات
الجماعيــة التــي أعلنهــا المجلــس الدولــي
للمطــارات ومنظمــة خدمــات المالحــة
الجويــة المدنيــة واتحــاد النقــل الجــوي
الدولــي والمجلــس التنســيقي الدولــي
التحــادات صناعــات الطيــران والفضــاء،
بالنيابــة عــن قطــاع النقــل الجــوي الدولــي
والظــروف الخاصــة والقــدرات ذات الصلــة
لــدى البلــدان الناميــة والنمــو المســتدام
لصناعــة الطيــران الدولــي كــي تنظــر
فيهــا فــي الــدورة  37للجمعيــة العموميــة
لإليــكاو.
•لــن تســفر تحســينات كفــاءة اســتخدام
الوقــود هــذه أو األهــداف الطموحــة
األخــرى لتخفيــض االنبعاثــات عــن

فــرض التزامــات محــددة علــى فــرادى
الــدول .وســتحدد الظــروف المختلفــة
والقــدرات ذات الصلــة وإســهام الــدول
الناميــة والمتقدمــة فــي تركيــز انبعاثــات
غــازات الدفيئــة الناجمــة عــن الطيــران
فــي الغــاف الجــوي إلــى أي مــدى يمكــن
أن تســاهم كل دولــة فــي بلــوغ األهــداف
العالميــة الطموحــة.
•ســتقوم اإليــكاو بوضــع عمليــة ترمــي إلــى
اســتحداث إطــار للتدابيــر القائمــة علــى
األســواق فــي مجــال الطيـران الدولــي ،مــع
مراعــاة االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا
االجتمــاع الرفيــع المســتوى واالجتمــاع
الخامــس عشــر لمؤتمــر الــدول األطــراف
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ ومراعــاة
التذييــات والقــرارات ذات الصلــة
الصــادرة عــن الجمعيــة العموميــة لإليــكاو
مــن أجــل إكمــال هــذه العمليــة علــى وجــه
االســتعجال.
•وســتقوم اإليــكاو بشــكل منظــم بإبــاغ
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطارية المتعلقة
بتغيــر المنــاخ عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون الناشــئة عــن الطيــران الدولــي،
كجــزء مــن إســهامها فــي تقييــم التقــدم
المحــرز فــي إجــراءات التنفيــذ فــي
القطــاع ،وذلــك علــى أســاس المعلومــات
التــي أقرتهــا دولهــا المتعاقــدة.
•تشــجيع الــدول علــى تقديــم خطــط
عملهــا التــي تعــرض سياســاتها وإجراءاتهــا
ذات الصلــة وإبــاغ اإليــكاو ســنويا عــن
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انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناشــئة
عــن الطيــران الدولــي.
•ســتقوم اإليــكاو ودولهــا المتعاقــدة
بتشــجيع الملتزميــن تشــجيعا شــديدا،
وإجــراء مناقشــات مســتفيضة بشــأن
اســتحداث تكنولوجيــات الوقــود البديــل
وتشــجيع اســتخدام أنــواع الوقــود البديلــة
والمســتدامة ،بمــا فيهــا الوقــود الحيــوي
فــي الطيــران وفقــا للظــروف علــى الصعيــد
الوطنــي.
 /9الجمعية العمومية  – 37مونتريال 2010
تطرقــت الورقــة المقدمــة مــن مجلــس اإليــكاو
للجمعيــة العامــة  37تحــت عنــوان «الطي ـران
المدنــي والبيئــة» إلــى موضــوع التدابيــر
القائمــة علــى الســوق ،حيــث تــم نشــر وثيقــة
«إرشــادات اســتخدام االتجــار بانبعاثــات
الطيــران كمــا أعــدت لجنــة حمايــة البيئــة
خمســة تقاريــر التاليــة:
•تقريــر مســتحدث عــن االتجــار الطوعــي
بالنبعاثــات الطيــران
•دراســة أوليــة عــن القضايــا المرتبطــة بربــط
النظــم المفتوحــة لالتجــار باالنبعاثــات
والتــي تشــمل الطيــران الدولــي
•دراســة أوليــة عــن تطبيــق االتجــار
باالنبعــاث وإيجــاد بدائــل لنوعيــة الهــواء
المحلــي فــي مجــال الطيــران
•تقريــر عــن التعويــض عــن االنبعاثــات
الناشــئة عــن قطــاع الطيــران
•تقريــر عــن التدابيــر الطوعيــة المتفــق عليهــا
بيــن المكونــات وصناعــة الطي ـران لتقليــص
أو تخفيــض انبعــاث الطيـران الدولــي.
كمــا أعــد مجلــس اإليــكاو ورقــة عمــل تحــت
عنــوان« :الطيــران وأنــواع الوقــود البديلــة»،
جــاء فيهــا أن المشــاركين فــي المؤتمــر بشــأن
الطائــرات وأنــواع الوقــود البديلــة المنعقــد
بمونتريــال مــن  16إلــى  18نوفمبــر 2009
اتفقــوا علــى أن «أنــواع الوقــود البديلــة
المســتدامة يمكــن أن تكــون حــا مكســبا
للجميــع للحــد مــن اعتمــاد الطيـران علــى أنواع
الوقــود األحفوريــة وعنصـرا رئيســيا للمســاعدة
علــى تقليــص أثــر الطيـران علــى تغيــر المنــاخ».
وقــد خلصــت المناقشــات إلــى أن اإلمــدادات
الكبيــرة مــن وقــود الطائــرات التــي تخفــف
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بشــكل انبعــاث دورة الحيــاة مــن ثانــي
أكســيد الكربــون يمكــن إتاحتهــا فــي غضــون
العشــر ســنوات المقبلــة .إال أن التكلفــة
وإتاحــة أنــواع الوقــود البديلــة المســتدامة في
مجــال الطي ـران تعــد مــن العراقيــل الرئيســية
التــي تحــول دون اعتمادهــا علــى نطــاق
واســع ،وخاصــة أن ذلــك يتطلــب اســتثمارات
كبيــرة ،إضافــة إلــى أن الطيـران ال يســتهلك إال
 %5مــن االســتهالك العالمــي للوقــود الســائل.
وقــد تميــزت المناقشــات في الجمعيــة العامة
بنقــاش طويــل وظهــرت مواقــف متناقضــة
بشــأن اإلجــراءات االقتصاديــة للتقليــص
مــن االنبعاثــات ،حيــث ســجلت صعوبــات
للوصــول إلــى حــل وســط يرضــي الجميــع رغــم
كل المحــاوالت التــي تمــت ،ســواء علــى
صعيــد الجمعيــة العامــة أو علــى صعيــد فريــق
العمــل الــذي كلــف بإعــداد البيــان.
والجديــر بالذكــر أن القــرار ( 19-37بيــان
موحــد بسياســات وممارســات اإليــكاو
المســتمرة فــي مجــال حمايــة البيئــة – تغيــر
المنــاخ) عــرف تحفظــات مــن جــل الــدول
الناميــة أو المتقدمــة.
 /10الجمعيــة العموميــة  – 38مونتريــال
2013
كمــا كان األمــر فــي الجمعيــة العامــة لمنظمــة
الطي ـران المدنــي  ،37فقــد اســتحوذ موضــوع
تخفيــض االنبعاثــات علــى الحيــز األكبــر مــن
الوقــت خــال الجمعيــة العامــة  ،38فرغــم
مــا بذلتــه الوفــود مــن مجهــود للتوصــل إلــى
نتائــج متوازنــة وإيجابيــة وإظهــار الــدور
الريــادي ،الــذي تقــوم بــه منظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي للوصــول إلــى نتائــج مرضيــة
فــي تخفيــض االنبعاثــات ،تميــزت الجلســة
العامــة بنقاشــات حــادة ،فــكل وفــد يدافــع
مــن موقعــه علــى مصالــح بــاده أو منطقتــه.
ويتبيــن مــن خــال التحفظــات التــي تقدمــت
بهــا الــدول ( 16دولــة علمــا أن ليوتانيــا تمثــل
 41دولــة 27 ،دولــة مــن االتحــاد األوروبــي،
إضافــة إلــى  14دولــة مــن المؤتمــر األوروبــي
للطيــران المدنــي) أن الخــاف القائــم يهــم
النقــط التاليــة:
الفقــرة  :7الســعي إلــى تحقــق فــي المــدى
المتوســط جماعيــا الهــدف العالمــي الطمــوح

المتمثــل فــي اإلبقــاء علــى صافــي االنبعاثــات
العالميــة مــن تكويــن الكربــون المتأتيــة مــن
الطيــران المدنــي الدولــي ابتــداء مــن عــام
 2020علــى نفــس المســتوى ،وأن تأخــذ
فــي الحســبان الظــروف والقــدرات الخاصــة
بــكل دولــة مــن الــدول ،والســيما الــدول
الناميــة ،ومــدى نضــج أســواق الطيـران والنمــو
المســتدام لقطــاع الطي ـران المدنــي الدولــي،
وأن االنبعاثــات ربمــا تــزداد بســبب النمــو
المتوقــع فــي الحركــة الدوليــة ،حتــى يتــم
تطويــر ونشــر تكنولوجيــات وأنــواع وقــود أقــل
انبعاثــات ،واتخــاذ تدابيــر أخــرى مخففــة.
الفقــرة -16أ :أن تدخــل فــي مشــاورات
ومفاوضــات ثنائيــة /أو متعــددة األطـراف مــع
دول أخــرى مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق.
الفقــرة -16ب :أن تمنــح إعفــاءات لتطبيــق
التدابيــر القائمــة علــى آليــات الســوق علــى
الطــرق الجويــة مــن وإلــى الــدول الناميــة
التــي تقــل حصتهــا مــن أنشــطة الطيــران
المدنــي الدولــي عــن عتبــة  %1مــن األطنــان
الكيلومتريــة اإلراديــة ألنشــطة الطيـران المدني
الدولــي ،إلــى حيــن تنفيــذ المخطــط العالمــي.
الفقــرة ع (الملحــق) :ينبغــي ان تراعــي
التدابيــر القائمــة علــى آليــات الســوق مبــدأ
المســؤوليات المشــتركة والمتباينــة وقــدرات
كل طــرف ،والظــروف الخاصــة بــه ،ومبــدأ
عــدم التمييــز وإتاحــة الفــرص بنزاهــة وعلــى
قــدم المســاواة.
إن اآلمــال معقــودة علــى الجمعيــة العموميــة
 39المقبلــة ( .)2016وفــي هــذا الســياق ،تــم
تشــكيل العديــد مــن فــرق العمــل أوكلــت إليهــا
دراســة مقترحــات اإلجــراءات االقتصاديــة
لتقليــص مــن االنبعاثــات ،كما تتــم اجتماعات
مكثفــة لتقريــب المواقــف قبــل الموعــد
المحــدد فــي الجمعيــة العموميــة .2016
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مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن األضرار النفسية
لــم تعــد األضــرار التــي يتعــرض لهــا المســافر مقصــورة
علــى اإلصابــات الجســدية والوفــاة فقــط ،بــل ظهــرت
مخاطــر جديــدة تمثلــت فــي مــا أصبــح يعــرف باألض ـرار
النفســية ،وذلــك بدايــة الســبعينيات ،عندمــا شــهد
قطــاع النقــل الجــوي انتشــار ظاهــرة القرصنــة واإلرهــاب
وخطــف الطائــرات واحتجــاز المســافرين.
وبخصــوص مســؤولية الناقــل الجــوي عــن هــذه األض ـرار،
فقــد تباينــت مواقــف الفقــه والقضــاء انطالقــا مــن
مقتضيــات اتفاقيــة وارســو والبروتوكــوالت المعدلــة لهــا
واتفاقيــة مونتريــال  .1999فبينمــا هنــاك إجمــاع لــدى
الفقــه علــى التوســع فــي مفهــوم األذى البدنــي أو اإلصابــة
الجســدية وشــمولها لألضــرار النفســية ،بحيــث يســأل
الناقــل عــن تعويــض المســافر عــن كل أنــواع الضــرر الــذي
يتعــرض لــه ســواء أكان جســديا محضــا أو مقترنــا بضــرر
نفســي أو ضــرر نفســي محــض ،فقــد تــردد القضــاء وتبايــن
موقفــه بهــذا الشــأن ،بيــن أحــكام تجيــز المســؤولية
وأخــرى ال تجيزهــا.
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وللوقــوف علــى الحيثيــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع،
ســنتطرق أوال إلــى األســاس القانونــي لمســؤولية الناقــل
الجــوي عــن األضــرار النفســية ،وفقــا التفاقيــة وارســو
والبروتوكــوالت المعدلــة لهــا واتفاقيــة مونتريــال ،1999
ثــم نتعــرض بعــد ذلــك إلــى موقــف القضــاء مــن التعويــض
عــن األض ـرار النفســية.
أوال :المسؤولية عن األضرار النفسية وفق
االتفاقيات الدولية
لــم تعمــد اتفاقيــة وارســو والبروتوكــوالت المعدلــة لهــا
واتفاقيــة مونتريــال  1999إلــى معالجــة كل الحيثيــات،
التــي يثيرهــا عقــد النقــل الجــوي ،فقــد اقتصــرت علــى
بيــان نطــاق تطبيقهــا ،ومســتندات النقــل ،والمحكمــة
المختصــة ،وحــاالت المســؤولية وأساســها ،ووســائل
دفعهــا ،والحــد األقصــى للتعويــض المقــرر ،ومــن ثــم
يتعيــن ،خــارج هــذه األمــور ،الرجــوع إلــى القانــون
الواجــب التطبيــق وفقــا لقواعــد تنــازع القوانيــن إذا
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قانون

الطيران العربي

تضمــن النــزاع عنصــرا أجنبيــا.
ومــن األمــور المهمــة ذات الصلــة،
التــي لــم يقــع التعــرض لهــا بالتنظيم،
طبيعــة الضــرر الــذي يتعــرض لــه
المســافر ،والقابــل للتعويــض،
بمعنــى :هــل الضــرر المــادي هــو
الــذي يمكــن تعويضــه أم أنــه يشــمل
أيضــا الضــرر النفســي؟
لقــد نصــت المــادة  17مــن اتفاقيــة
وارســو علــى مســؤولية الناقــل
الجــوي عــن الضــرر الحاصــل فــي
حالــة الوفــاة أو الجــرح أو أي أذى
بدنــي آخــر يلحــق المســافر ،متــى
وقــع الحــادث الــذي نجــم عنــه
الضــرر علــى متــن الطائــرة ،أو أثنــاء
عمليــات الهبــوط والصعــود.
كمــا نصــت المــادة  1/17مــن اتفاقيــة
مونتريــال  1999علــى أن الناقــل
الجــوي يكــون مســؤوال عــن الضــرر،
الــذي ينشــأ فــي حالــة وفــاة الراكــب
أو تعرضــه إلصابــة جســدية ،بشــرط
أن تكــون الحادثــة ،التــي ســببت
الوفــاة أو اإلصابــة ،وقعــت علــى متــن
الطائــرة ،أو أثنــاء عمليــات الهبــوط
والصعــود.
وانطالقــا مــن ظاهــر نصــوص
االتفاقيتيــن ،يظهــر جليــا أنهمــا
اســتبعدتا مســؤولية الناقــل الجــوي
عــن تعويــض األضـرار النفســية ،رغــم
المحــاوالت ،التــي جــرى القيــام بهــا
أثنــاء األعمــال التحضيريــة لهاتيــن
االتفاقيتيــن ،والتــي كانــت تتضمــن
مــا يقــرر التعويــض عــن كل أنــواع
الضــرر ،بمــا فيهــا الضــرر النفســي.
لقــد كانــت نصــوص هــذه االتفاقيــات
مثــار نقــد مــن لــدن الفقــه بالنظــر لمــا
تنطــوي عليــه مــن إجحــاف بحقــوق
المســافر مــن جهــة ،ومخالفتهــا
للتشــريعات الوطنيــة ،التــي تعتــرف
بالحقــوق المعنويــة للشــخص إذا
تعــرض لضــرر أيــا كان نوعــه .لــذا،
فقــد فتــح البــاب أمــام القضــاء
لتفســير نصــوص المادتيــن بمــا

هناك إجماع
لدى الفقه
على التوسع
في مفهوم
األذى البدني
ليشمل الضرر
النفسي فيما
هناك تباين في
مواقف القضاء
بين أحكام تجيز
المسؤولية
وأخرى ال
تجيزها

يســمح بإدخــال بعــض أنــواع الضــرر
النفســي فــي نطــاق مســؤولية الناقــل
الجــوي ،وهــو مــا ســنتطرق إليــه.
ثانيا :موقف القضاء من
التعويض عن األضرار النفسية
لــم ترفــع أمــام المحاكــم فــي الــدول
العربيــة دعــاوى مــن قبيــل مطالبــة
الناقــل الجــوي بالتعويــض عــن
األضـرار النفســية .لــذا ،فــإن موقفهــا
بهــذا الخصــوص لــم يتحــدد بعــد،
لكــن القضــاء األمريكــي ،علــى العكس
مــن ذلــك ،تصــدى لمســؤولية الناقــل
الجــوي عــن األضــرار النفســية
بأحــكام عديــدة ،يمكــن تلخيــص
موقفــه مــن خاللهــا فــي اتجاهيــن:
أ .اتجــاه يرفــض التعويــض عــن الضــرر
النفســي إذا كان مســتقال غيــر مرتبــط
بــأي أذى بدنــي ،وذلــك منــذ حكــم
المحكمــة العليــا فــي دعــوى (flodyv.
 )eastern airlines.incعــام .1989

وقـــد اســـتندت المحكمـــة فـــي
حكمهـــا علـــى:
•المادة  17من اتفاقية وارسو ،التي
تشترط توفر ثالثة شروط النعقاد
مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر
الذي يصيب المسافر ،وهي-1 :
وقوع حادث -2 .أن ينجم عن
الحادث وفاة المسافر أو جرحه
أو إصابته بأي أذى بدني آخر.
 -3وقوع الحادث أثناء وجود
المسافر على متن الطائرة أو
أثناء عملية الصعود أو الهبوط...
وقد تساءلت المحكمة عما إذا
كان الضرر النفسي يكفي وحده
للوفاء بمتطلبات الشرط الثاني
من هذه الشروط.
•األعمال التحضيرية لالتفاقية،
التي تضمنت ،في األصل ،نصا
يقرر مسؤولية الناقل الجوي
عن الكثير من األضرار ،بما فيها
األضرار النفسية ،ما لبثت لجنة
الخبراء أن قامت بحذفه واإلبقاء
على النص الذي يقصر حاالت
الضرر على الوفاة أو الجرح أو أي
أذى بدني آخر.
ب .اتجــاه يذهــب إلــى التوســع فــي
مفهــوم الضــرر البدنــي الــوارد فــي
المــادة  17مــن اتفاقية وارســو بحيث
يشــمل الضــرر النفســي ،ولكــن بشــرط
أن يكــون ناتجــا عــن الضــرر البدنــي،
الــذي يرتبــط بــه ارتبــاط الســبب
بالمســبب .ولإلشــارة ،فقــد أضحــى
هــذا التفســير الموســع لعبــارة
األذى البدنــي يترســخ فــي القضــاء
األمريكــي الحديــث ،وتبنتــه الكثيــر
مــن المحاكــم مــع تزايــد عمليــات
القرصنــة واإلرهــاب ،وهــو مــا مــن
شــأنه القضــاء علــى الجمــع بيــن
التعويضــات فــي مــا لــو اســتحق
ضحيــة الضــرر تعويضــا عــن الضــرر
البدنــي وفقــا لالتفاقيــات ،وتعويضــا
آخــر عــن الضــرر النفســي ،وفقــا
للقوانيــن الوطنيــة.

نقل جوي
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حماية المستهلك الجوي في ظل الئحة السعودية
واتفاقية مونتريال 1999
تحــرص التشــريعات علــى حمايــة المســتهلك مــن عنــت
المنتجيــن والمورديــن والناقليــن علــى حــد ســواء ،ومــن
هنــا فقــد بــدأت الــدول فــي محــاوالت لوضــع تشــريعات
تســتهدف مــن ورائهــا تحقيــق هــذا الغــرض.
ومــن أمثلــة التشــريعات ،التــي وضعــت لحمايــة
المســتهلك :القانــون المصــري رقــم  67لســنة 2006
بإصــدار قانــون حمايــة المســتهلك ،والــذي عرفــه فــي
المــادة األولــى منــه بأنــه «كل شــخص تقــدم إليــه أحــد
المنتجــات إلشــباع احتياجاتــه الشــخصية أو العائليــة أو
يجــرى التعامــل أو التعاقــد معــه بهــذا الخصــوص».
كذلــك صــدر قانــون لحمايــة المســتهلك فــي المغــرب فــي
 16/2/2011بهــدف حمايــة المســتهلك ،حيــث عــرف
المســتهلك بأنــه «كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يقتنــي
أو يســتعمل لتلبيــة حاجياتــه غيــر المهنيــة منتوجــات أو
خدمــات معــدة الســتعماله الشــخصي أو العائلــي».
وصــدر أيضــا قانــون لحماية المســتهلك فــي دولة اإلمارات
العربیــة المتحــدة برقــم  24لســنة  2006والــذي عــرف
المســتهلك فــي المــادة األولــى منــه «كل مــن یحصــل
علــى ســلعة أو خدمــة ،بمقابــل أو بــدون مقابــل ،إشــباعا
لحاجتــه الشــخصية أو حاجــات اآلخريــن».
كذلــك صــدر قانــون حمايــة المســتهلك الفلســطيني رقــم
 21لســنة  2005والــذي عــرف المســتهلك بأنــه «كل مــن
يشــتري أو يســتفيد مــن ســلعة أو خدمــة» ،وذلــك فــي
المــادة األولــى منــه.
وإذا كان كل مــن المشــرعين الســابقين قــد وضعــوا
تشــريعات لحمايــة المســتهلك بصفــة عامــة ،إال أن
المحــاوالت لــم تقــف عنــد هــذا الحــد ،بــل امتــدت
لتشــمل حمايــة المســتهلك الجــوي.
ولعــل العلــة مــن وراء ذلــك ترجــع إلــى طبیعــة القانــون
الجــوي ،واختالفــه عــن ســائر القوانیــن األخــرى ،األمــر
الــذي یتطلــب وضــع قواعــد خاصــة لحمايــة المســتهلك.
لــذا فقــد قــام اتحــاد النقــل الجــوي األمريكــي وشــركات
الطيــران األعضــاء فيــه بالتعــاون مــع الكونجــرس ووزارة
النقــل األمريكيــة بإعــداد ميثــاق خدمــة المســتهلكين
لشــركات الطيــران فــي يونيــو  ،1999وأدخــل قانــون
االســتثمار واإلصــاح فــي مجــال الطيــران الصــادر فــي
أبريــل لســنة  2000عــددا مــن التدابيــر المتعلقــة بحماية
المســتهلكين ،بحيــث يمكــن االحتجــاج بهــا فــي مواجهــة
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شــركة الطيـران ،حيــث قامــت كل شــركة طيـران بــإدراج
التزاماتهــا فــي عقــد النقــل فــي يونيــو .2001
وفــى أوروبــا وضعــت المفوضيــة األوروبيــة فــي يونيــو
لســنة  2000ميثاقيــن:
األول :ميثــاق خدمــة الــركاب لشــركات الطيــران،
والثانــي ميثــاق االلتــزام الطوعــي للمطــارات لخدمــة
المســافرين بطريــق الجــو ،ســرى مفعــول الميثاقيــن فــي
فبرايــر .2002
أمــا علــى مســتوى التشــريع ،فقــد أصــدرت المفوضيــة
اقتراحــا فــي ديســمبر  2001يشــمل إجــراءات أقــوى
فــي حالــة عــدم إركاب المســافرين وإلغــاء الرحــات
وحــاالت التأخيــر.
قامــت أيضــا بعــض الحكومــات بوضــع تدابيــر مشــابهة
وقواعــد عامــة لحمايــة المســتهلكين مثــل أســتراليا
وكنــدا ونيوزيلنــدا.
وفــى أمريــكا الالتينيــة ،أصــدرت الجمعيــة العموميــة
للجنــة الطيــران المدنــي ،توصيــة فــي نوفمبــر لســنة
 2000بشــأن وضــع ميثــاق لحمايــة المســتهلكين فــي
مواجهــة شــركات الطيــران.
كذلــك أصــدرت وزارة النقــل فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة الئحــة فــي عــام  2001تنطبــق علــى الناقليــن
الجوييــن األمريكييــن واألجانــب ،ممــن يشــغلون
طائــرات تبلــغ طاقتهــا االســتيعابية  30راكبــا أو أكثــر
مــن الواليــات المتحــدة وإليهــا ،وتنــص تلــك القاعــدة
علــى زيــادة التعويضــات للــركاب ،الذيــن حرمــوا مــن
ركــوب الطائــرة ،كمــا حــددت المــدة القصــوى التــي
يمكــن فيهــا أن تظــل الطائـرات جاثمــة علــى األرض دون
الســماح للــركاب بالنــزول ،وهــي ثــاث ســاعات بالنســبة
للرحــات الداخليــة ،وأربــع ســاعات للرحــات الدوليــة.
وقــد اعتمــدت لجنــة الطيــران المدنــي ألمريــكا
الالتينيــة التوصيــة رقــم ( 16a-8حقــوق المســتخدمين)،
حثــت فيهــا الــدول األعضــاء علــى إصــدار مجموعــة مــن
القواعــد لحمايــة الــركاب ذوى الحجــوزات المؤكــدة
ممــن منعــوا مــن ركــوب الطائــرة عــن غيــر قصــد ،وأتــاح
هــذا النظــام للــركاب إمكانيــة االختيــار بيــن اســترداد
ثمــن التذكــرة أو نقلهــم بوســيلة أخــرى (بمــا فــي ذلــك
المســاعدة فــي مــا يخــص األكل والشــرب واالتصــاالت
واإليــواء).
العدد  - 22ديسمبر 2014
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كذلــك أصــدرت الصيــن قواعــد للــركاب
واألمتعــة فــي مجــال الطيــران المدنــي
بالمرســومين رقمــي  49و ،70وقامــت
ســنغافورة بتوعيــة الــركاب بالجوانــب
الرئيســية للســفر جــوا.
وأخيــرا ،قامــت إســرائيل بوضــع قواعــد
لحمايــة المســتهلك ،حيــث أصــدرت قانــون
حمايــة المســافرين جــوا عــام .2012
وقــد ســارعت كل مــن المملكــة العربيــة
الســعودية والمملكــة المغربيــة بوضــع
مســودتين لحمايــة المســتهلك الجــوي ،إال
أن هــذا الوضــع أســفر مؤخــرا فــي المملكــة
العربيــة الســعودية عــن إصــدار الئحــة لحمايــة
المســتهلك بمقتضــى الق ـرار رقــم  9908فــي
1431/08/01ه مســتهدفة بذلــك تنظيــم
العالقــة الناشــئة عــن صناعــة النقــل الجــوي
باعتبــاره مــن أهــم مكونــات العصــر الحاضــر
العتمــاد األفــراد عليهــا فــي تنقالتهــم ،ممــا
يقتضــي حمايــة المســافر ومحاســبة شــركات
الطيــران علــى تقاعســها فــي خدمــة جمهــور
المســافرين.
لــذا فقــد حرصنــا علــى دراســة هــذا الموضــوع
فــي ضــوء الئحــة حمايــة المســتهلك فــي
المملكــة العربیــة الســعودیة فــي المبحــث
األول.
المبحث األول
حمایة المستهلك في ظل الئحة المملكة
العربیة السعودیة
حرصــت الــدول العربيــة ،كمــا ســبق أن أشـرنا،
إلــى إفـراد قواعــد خاصــة لحمايــة المســتهلك،
ولــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،بــل امتــد
إلــى القطــاع األكثــر أهميــة نظــرا لســرعته
وتطــوره المســتمر ،أال وهــو النقــل الجــوي،
فقامــت بعضهــا بوضــع لوائــح تحمــي مــن
خاللهــا المســتهلك الجــوي.
ويالحــظ ،مــن قراءتهــا ،أنهــا تتعلــق بالمرحلــة
الســابقة علــى عمليــة النقــل الجــوي.
وقــد عرفــت الالئحــة التنفيذيــة لحمايــة
المســتهلك الصــادرة عــن الهيئــة العامــة
للطي ـران المدنــي الســعودي المســتهلك ،فــي
المــادة األولــى منهــا والمتعلقــة بتعريــف
ا لمصطلحــا ت .
العدد  - 22ديسمبر 2014

وقــد أعطــت الالئحــة للمســتهلك ثالثــة
تعريفــات هــى «المســتهلك» ،و»المســتهلك
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة»،
و»المتطــوع» ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
المســتهلك« :هــو أي شــخص طبيعــي أو
معنــوي لــه عالقــة مــع الناقــل الجــوي أو
المشــغلين الجوييــن لغــرض الســفر فــي نطــاق
اختصــاص الهيئــة أثنــاء تواجدهــم فــي مرافــق
المطــار».
وجديــر بالذكــر أن النــص بإضافتــه العبــارة
األخيــرة يعــوزه الدقــة ،حيــث إن هنــاك حاالت
ال يشــترط فيهــا أن يكــون المســتهلك متواجــدا
فــي مرافــق المطــار مــن أمثلــة ذلــك حالــة
تأخيــر الرحلــة أو إلغائهــا وإخطــار المســتهلك
بذلــك قبــل تواجــده فــي المطــار وذلــك خــال
فتــرة أقــل مــن الفتــرة التــي يتعيــن خاللهــا
إخطــار المســتهلك بذلــك األمــر الــذي تنعقــد
معهــا مســؤولية المســتهلك علــى نحــو مــا
ســنرى.
المســتهلكون مــن ذوى االحتیاجــات
الخاصــة :هــم «جميــع المســتهلكين
المحتاجيــن لمعونــة خاصــة إلنهــاء إج ـراءات
الســفر والصعــود إلــى الطائــرة مثــل الكراســي
المتحركــة».
المتطــوع« :هوالمســتهلك الــذي يســتجيب
لطلــب الناقــل متطوعيــن للتنــازل عــن
مقاعدهــم ويقبــل بمحــض إرادتــه التعويــض
المعــروض عليــه مــن الناقــل مقابــل تخليــه
عــن مقعــده المحجــوز حجــزا مؤكــدا».

نطاق تطبيق الالئحة
ال يقتصــر تطبيــق هــذه الالئحــة علــى النقــل
الجــوي الدولــي فحســب ،وإنمــا يمتــد ليشــمل
النقــل الجــوي الداخلــي أيضــا ســواء بالنســبة
لألشــخاص واألمتعــة أو البضائــع وذلــك بشــرط
عــدم تعــارض أحكامهــا مع أحــكام المعاهدات
الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل المملكــة
(مــادة  5مــن الالئحــة) .والشــك فــي أن هــذا
النــص مــرده ســمو المعاهــدات الدوليــة علــى
القوانيــن واللوائــح حيــث لتطبيــق أحكامهــا
األولويــة فهــي تســمو علــى القوانيــن الوطنيــة.
وقــد خصصــت الالئحــة البــاب الثالــث منهــا
لحقــوق المســتهلك فــي المــواد مــن السادســة
وحتــى الثامنــة عشــر منهــا.
لــذا فسنقســم هــذا المبحــث إلــى ســبعة
مطالــب علــى النحــو التالــي:
• حقوق المستهلك في حالة الحجز الفائض.
• حقوق المستهلك في حالة إلغاء الرحلة أو
تأخيرها.
• حقوق المستهلك في حالة فقدان
األمتعة.
• حقوق المستهلك من ذوى االحتياجات
الخاصة.
• حقوق المستهلك في حالة النقل العارض.
• حاالت إعفاء النقل الجوي من المسؤولية.
• السقوط والتقادم.
ولالطــاع علــى تفاصيــل الدراســة ،المرجــو
الرجــوع إلــى موقــع الهيئــة اإللكترونــي:
www.acac.org.ma
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أساليب القياس في بناء توقعات النقل الجوي
إن تحليــل التطــورات المســتقبلية للطيــران أمــر مهــم مــن
أجــل تخطيــط ســعة البنيــات علــى المدييــن المتوســط
والبعيــد ،وكذلــك مــن أجــل كفــاءة نظــام الطيــران.
ويعتبــر التطــور االقتصــادي أهــم محــرك لتحديــد الطلــب
علــى النقــل الجــوي ،مــع كــون الناتج المحلــي اإلجمالي
 GDPونمــوه أهــم مقياســين للنشــاط االقتصــادي ،مــن
خــال توقعــات النقــل الجــوي المبنيــة علــى أســاليب
االقتصــاد القياســي .وتبنــي معظــم كبــرى شــركات
تصنيــع الطائــرات توقعاتهــا علــى توقعــات الناتــج
المحلــي اإلجمالــي  GDPالصــادرة عــن مؤسســة ،IHS
ويتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى
المســتوى الدولــي بنســبة  3.2فــي المائــة لــكل ســنة

مروان جعباري
خبير إحصائي

خــال الفتــرة  .2030-2015وتعــد أكبــر الــدول المســاهمة
فــي هــذا النمــو دول  BRICوهــي البرازيــل وروســيا
والهنــد والصيــن ،حيــث ســتعرف هاتيــن األخيرتيــن ضعــف
معــدل النمــو العالمــي .ومــن الالفــت لالنتبــاه أن دول
آســيا الشــرقية ،إذا مــا اســتثنينا منهــا الهنــد وكــذا الصيــن
التــي تعــرف طفــرة نمــو اســتثنائية ،فــإن نمــو هــذه
المنطقــة ســيكون أقــل مــن المعــدل العالمــي.
أمــا األســواق الناضجــة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية،
فســتعرف معــدل نمــو جــد متواضــع وأقــل مــن
المســتوى العالمــي .فــي حيــن ســتنمو أســواق الشــرق
األوســط وإفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة بمعــدل يفــوق
المعــدل الدولــي.

معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 2030-2015
إن العالقــة بيــن الطلــب علــى النقــل الجــوي ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي معتــرف بهــا بقــوة علــى نطــاق واســع .ويتــم قيــاس
الطلــب علــى النقــل الجــوي عمومــا مــن خــال المقاعــد كيلومتــرات إيــرادات الــركاب  ،RPKوهــو مقيــاس لعــدد الــركاب بمقابــل
مضــروب فــي عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة .وفــي مــا يلــي نمــوذج مرئــي للترابــط بيــن مؤشــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي GDP
وكيلومتــرات إيــرادات الــركاب .RPK
نسبة النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي 2030-2015
8
7
6
5
4
3
2
1

أوروبا

الشرق
األوسط

المعدل
شرق آسيا أمريكا
باستثناء
الشمالية العالمي
الصين والهند

أمريكا
الالتينية

إفريقيا

الصين

0

الهند
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التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الدولي مقابل التغير في كيلومترات إيرادات الركاب
وحســب دراســة ســبق أن أجرتهــا الهيئــة العربيــة للطيــران المدنــي حــول العالقــة الترابطيــة فــي العالــم العربــي بيــن الشــحن
والناتــج المحلــي اإلجمالــي ،يظهــر جليــا قــوة العالقــة بيــن هذيــن المؤشــرين ،إذ أن جــودة العالقــة بيــن المؤشــرين ناهــزت ،%95
وبخصــوص التفســير المقتــرح لهــذه العالقــة ،فالشــحن مثــا يتعلــق بالصــادرات والــواردات ،وبالتالــي بحجــم التجــارة والصناعــة،
وهــذه هــي المكونــات األساســية للناتــج المحلــي اإلجمالــي جنبــا إلــى جنــب مــع الفالحــة والخدمــات .ومــن جهــة أخــرى ،فــإن
توفــر التوقعــات المتعلقــة بالناتــج المحلــي اإلجمالــي ســيمكننا أيضــا مــن توقــع الشــحن الجــوي ،و معرفــة اتجــاه تطــوره.
8
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إحصاء

الطيران العربي

قوة العالقة بين الشحن الجوي والناتج المحلي اإلجمالي في العالم العربي
ال يعتبــر الناتــج المحلــي اإلجمالــي  GDPالمؤشــر المتغيــر الوحيــد الــذي يتحكــم فــي تفســير تغيــرات المؤشــرات الرئيســية لكفــاءة
النقــل الجــوي (الــركاب ،حركــة الطائــرات ،وحركــة الشــحن) .حيــث تقــوم الشــركات المصنعــة للطائــرات ببنــاء توقعاتهــا علــى
عوامــل أخــرى تؤثــر علــى الطلــب علــى النقــل الجــوي .ومــن بيــن هــذه العوامــل اإلضافيــة المؤثــرة علــى الطلــب نجــد العوامــل
المتعلقــة بالنشــاط االقتصــادي (مثــا التوســع الحضــري الســريع الناتــج عــن نمــو الطبقــات المتوســطة فــي الــدول الســائرة فــي
طريــق النمــو) ،فيمــا تنبنــي المؤشــرات األخــرى علــى التطــورات التشــغيلية والسياســية ،وذلــك مثــل زيــادة تبنــي نمــوذج الطيــران
منخفــض التكلفــة  LCCأو تزايــد تحريــر أو تخفيــض تحكــم الدولــة فــي النقــل الجــوي.
ويظهــر فــي الشــكل التالــي العالقــة بيــن هــذه العوامــل مــع بعضهــا البعــض وتحديــد دورهــا فــي نمــو النقــل الجــوي علــى
المــدى البعيــد ،وفــي إعــداد التوقعــات.
y= 0.0025x + 372600
R²= 0.942
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محركات الطلب على النقل الجوي
ووفق شركة إيرباص ،فإن أهم محركات النمو خالل الفترة  2030-2015ستكون:
• نمــو مــدن عمالقــة للطيــران نتيجــة تزايــد عــدد الســكان فــي المجــال الحضــري مــن  51فــي المائــة حاليـ ًا إلــى  60فــي المائــة،
األمــر الــذي ســينتج عنــه ثــروة أكثــر ورفاهيــة أكثــر تولــد مزيــد ًا مــن الســفر عبــر النقــل الجــوي.
• نمــو اقتصــادي مولــد مــن طــرف األســواق الناشــئة :تزايــد أعــداد كبيــرة مــن الــركاب الجــدد الذيــن ســيقبلون علــى النقــل الجوي
وتوســع الطبقــة المتوســطة التــي ســتنمو مــن  2.2مليــار حاليـ ًا لتبلــغ  5.2مليــار.
• نمو في السياحة سينتج عنه تحفيز الطلب على النقل الجوي.
• تحرير مزيد من أسواق النقل الجوي في معظم األسواق الناشئة.
• تعويض النماذج القديمة للطائرات بطائرات أكبر كفاءة وصديقة للبيئة.
• يتوقع نمو نموذج الطيران منخفض التكلفة في مناطق شرق آسيا وإفريقيا.
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Civil Aviation Commission for
Latin America Has adopted
Recommendation No. 16a-8
(user rights) urged Member
States to issue a set of rules to
protect passengers those with
reservations confirmed who
were prevented from boarding
a plane inadvertently allowed
this system to the passengers
a choice of recovery for the
ticket or relocated by other
means (including assistance
with eating and drinking,
communications and
accommodation).
China has also issued rules
for passengers and luggage in
the field of civil aviation (laws
numbers 49 and 70.)
The Singapore educates
passenger’s key aspects of air
travel.
Finally, Israel has developed in
terms of consumer protection
rules issued Protection Act air
travelers in 2012.
Each of the Kingdom of Saudi
Arabia and the Kingdom
of Morocco to fastened to
put two draft air consumer
protection, but this situation
has recently resulted in
Saudi Arabia for the issuance
of a regulation to protect
the consumer pursuant to
Resolution No. 9908 on
08/01/1431 targeted thereby
regulate the relationship
arising out of the air transport
industry as one of the most
important components
nowadays for adoption of
passengers, which requires
passenger protection and
penalty for concerned
airlines.
(**), So we have been keen on
the study of this subject in the
light of the list of consumer
protection in the Kingdom
of Saudi Arabia in the first
section, and we will discuss in
the next issue, God willing, to
consumer protection in light of
the Montreal Convention 1999
at the other detectives.
The First Topic
Consumer Protection Under
The List of Saudi Arabia
Arab countries keen as I have
already pointed to single out
special rules for consumer
protection, and did not stop
at this point, but extended to
the most important sector due
to its continuous evolution,
namely air transport, some
of which develop regulations
protecting consumer air and
its noted that it related to the
previous stage of air transport.
The implementing
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Regulations for Consumer
Protection (issued by General
Authority of Civil Aviation of
Saudi) defined consumer in
the first article (definition and
terminology).
Regulations have given the
consumer three definitions are
“consumer” and “consumer
with special needs,” and
“volunteer”, and in the
following manner:
Consumer “is any natural
person or legal entity has a
relationship with the air carrier
or operators for the purpose
of travel are within the
jurisdiction of the Authority
during existence in airport
facilities.”
It is worth noting that the
text in addition to last phrase
lacks precision where there
are cases where not required
to be consumer was in the
airport facilities as Examples
include the case of delay the
flight or cancel and notify
the consumer that before he
was in the airport and that in
less than a period to be notify
the consumer that which is

being held with him on the
responsibility of the consumer
about what we’ll see.
Consumer with special needs:
“All the Consumers in need of
special measures to end travel
procedure and boarding an
aircraft such as wheelchairs
etc...”
Volunteer: “is the consumer
who responds to the carrier’s
request to wave their seats
and accepts voluntarily supply
compensation from the
carrier in exchange for a seat
confirmed booked”.
The scope of the Regulations:
Not only the application
of these regulations on
international air transport,
but extends to the internal
air transport also for both
people and baggage or cargo,
and so on condition of rules
conflict with the provisions of
international treaties ratified
by Kingdom (Article 5 of the
Regulations), There is no
doubt that this text is due His
Highness the international
treaties on the laws and

regulations in terms of the
priority Initial application of
its provisions take precedence
over national laws.
Regulations have been
allocated Part III of which
that consumer rights in the
material of the sixth and even
eighteen of which So this
topic will be divided into seven
demands as follows:
• First requirement: the rights
of the consumer surplus in
the case of booking.
• The second requirement:
the rights of the consumer
in the event of a flight
cancellation or delayed.
• Third requirement: the rights
of the consumer in the event
of loss of luggage.
• Fourth requirement:
Consumer rights of people
with special needs.
• Demand V: consumer rights
in the case of transport the
viewer.
• Demand VI: Cases air
transport exemption from
liability.
• Demand VII: Fall and
obsolescence.
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Air Consumer Protection
legislation is Keen to protect
the consumer from the curse
of producers and suppliers and
carriers alike, and here in the
states have begun attempts to
develop legislation targeting to
achieve this purpose.
Examples of legislation that have
been developed for consumer
protection:
• Egyptian law No. 67 of 2006
issued a Consumer Protection
Act, which define in the first
article that “Each person
provides to him any product to
satisfy his personal or family
particular or being handled or
contracting in this regard.
• As well as released in Morocco
The Consumer Protection
Act (02/16/2011) in order
to protect consumer where
consumer defined as “every
natural or legal person acquires
or used to meet needs, nonprofessional products, or
intended to personal used or
family services.”
• Another law is Issued in the
United Arab Emirates number
24 of 2006 also to protect the
consumer and who defines
the consumer in its first article
as “everyone who gets a good
or service - paid or unpaid –to
satisfy needs for personal or
others.”
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• Consumer Protection Law
Palestinian No. 21 of 2005,
which define consumer as
“each of purchasing or benefits
of a good or service also
issued” in its first Article.
• Although all of the exlegislators have put legislation
to protect the consumer in
general, but the attempts
did not stop at this point,
but extended to include the
protection of air consumer and
perhaps the reason behind this
is due to the nature of air law
and its differs from other laws
which requires special rules for
consumer protection.
US Air Transport Association and
its airlines members collaborated
with Congress and the Ministry of
US transport to prepare Charter
consumer service for airlines
in June 1999, and enter the
investment and reform the law in
the field of aviation, also issued
in April of 2000 a number of
measures to protect consumers
so that they can protest against
airlines where every airline
drawers its obligations in the
contract of carriage in June 2001.
In Europe, the European
Commission has developed in
June of 2000 charters:
First: The Charter of passenger
airline service, and the second

Charter voluntary compliance
for airports to serve air travelers,
both charters comes into effect in
February 2002.
At the level of legislation
Commission has issued a
proposal in December 2001,
includes stronger action in case
of non-boarding of passengers
and flight cancellations delays.
Some governments have also
developed measures similar
as general rules to protect
consumers such as Australia,
Canada and New Zealand.
In Latin America, the general
assembly of the Civil Aviation
Commission recommendation
in November of 2000 issued on
a charter to protect consumers
against airlines.
United States Ministry of
Transport also issued a list in
2001 applied to air carriers of
Americans and foreigners who
occupy the planes of capacity
of 30 passengers or more from/
To United States to increase
compensation to passengers who
are denied boarding, identified as
the maximum period that where
the aircraft can remain parked
on the ground without allowing
passengers to disembark three
hours for domestic flights and
four hours for international
flights.
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Risks to Civil Aviation Arising from
Conflict Zones & its impact on the
Arab region
Introduction:
Among the events that circulating
in the international media sites,
accident related to the downing
of Malaysia Airlines Flight MH17,
within the Ukrainian airspace
the 17 July 2014, the users
community request the ICAO to
determine the responsibilities
of each parties especially that
international scene is witnessing
in these recent times tensions
and conflicts in many areas.
ICAO held, as the International
Civil Aviation Organization
mandated by the United Nations
to consider the conditions of the
world air transport, high-level
meeting between the various
parties involved in this subject,
which are the International Air
Transport Association (IATA),
Airports Council International
(ACI), and Civil Air Navigation
Services Organization (CANSO).
The meeting which is chaired by
the president of ICAO concluded
to the establishment of a Working
Group on Risks to Civil Aviation
arising from conflict zones. This
WG is mandated to study ways
to reduce the risks associated
with the proliferation of conflicts
across the world.
Initiatives with regard to the risks
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arising from conflicts
The top priority for the aviation
sector is the safety of passengers
and crew, therefore the global
Route network is constantly
updating, that’s ensure secure
and safe air transport. However,
the occurrence of the MH17 flight
accident necessitated concerted
efforts by global aviation
Community, and a special working
group was established and tasked
to identify SMART measures to
address these new risks.
This group discussed the
mechanisms that enable States
to monitor and exchange the
necessary trough making a full
risk assessment in conflict zones.
The WG prepared detailed and
precise criteria for the issuance
of warnings regarding the
conflict zones. And it was agreed
to develop a comprehensive
approach and two projects.
The first project aims to discuss
how to improve the current
NOTAM system by exchanging
urgent and sensitive information
on the risks arising from the
conflict zones, between countries
and operators. The second
project aims to establish a new
centralized system for the instant
exchange information for risk

arising from the conflict zones.
ICAO Council in preview 2014
session adopted a series of
resolutions relating to the risks
arising from conflict, such as
the effective civil - military
coordination in conflict zones,
and when the safety of the
aircraft is threatened, invite states
to take appropriate measures for
the management of their airspace
by establishment of restricted
areas, or issuing warnings to
users, or if necessary, closing the
airspace.
Consequence of these risks to the
Arab sky
During this last period appeared
in the Arab sky imbalances traffic
resulting from the emergence
of areas of conflict in the Arab
country and around it, may be
mentioned the political crises
of Syria, Libya, Iraq, Palestine,
Yemen, Sudan, Iran, Afghanistan
and Ukraine. This creates a lot of
troubles for Arabian ANSPs as
varied effects resulting from this
situation, a drastic reduction of
the air traffic in some airspaces
resulting in imbalances in
financial, social and quality of
ANS services. On the other hand,
a significant increase in Traffic
in some airways and airspaces,
resulting in ATCo load charge,
flights delays, excessive fuel
consummation, environment
issues… etc.
As we know, the air traffic in the
Arab region growth (MID region
will register the world highest
rate to 2030), However the nature
of the conflicts raises a serious
problem to air traffic within the
Arab country. And this situation
imposes to the region to prepare
a comprehensive approach and
appropriate action in the short
and medium term, taking into
account the modern systems
(satellite technologies) and ways
of fruitful cooperation approach.
Although the existing bilateral
measures between the Arab
ANSPs, they are not sufficient to
reduce the consequences of this
dilemma and need an integrated
approach to address aspects of
these threats and to deal with it
for the next decade.
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for environmental, technical
and safety- or security related
considerations as applied on a
non-discriminatory basis.
The Agreement must be viewed
within the context of earlier
negotiations among the ACAC
member states on a phased
timetable for liberalizing market
access in the region.
In turn, these negotiations
are linked to the Arab League
Economic and Social Council’s
wider efforts to bring about an
eventual greater Arab free trade
area. The ACAC member states
had thus identified a timetable for
the liberalization of air transport
services spanning several distinct
phases? Phase 1, beginning in
November 2000, related to the
deregulation of cargo and nonscheduled passenger operations.
Phase 2, beginning in March
2003, sought to deregulate third
and fourth freedom rights for
passenger traffic by allocating
capacity in a 60:40 ratio between
any two states. This was followed
by Phase 3, beginning in March
2005, which entailed complete
relaxations of third and fourth
freedom rights for passenger
traffic. Phase 4, starting in March
2007, relates to deregulation of
fifth freedom rights.
The first three phases were to be
implemented at a bilateral level
by means of a Memorandum of
Understanding between any two
willing states. The fourth phase
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the Provision of fifth freedom
rights- is to be covered by a
regional agreement. The adoption
of the 2004 Damascus Agreement
is thus meant to reflect this
very commitment as well as to
incorporate the earlier third and
fourth freedom relaxations. As
such, liberalized market access
under the Agreement includes the
grant of scheduled traffic rights
under the first five “freedoms” for
international traffic to and from
points in the state parties.
As stated above, the Agreement
does not provide for cabotage
rights. Neither does it provide
“seventh” freedom rights, which
would have allowed a state
party’s carrier to launch standalone operations between two
other state parties without the
aircraft commencing or ending its
flight in the carrier’s home state.
The omission of seventh freedom
and cabotage rights is hardly
surprising. In fact, such omission
is typical of most multilateral
agreements, owing to the
sensitive nature of opening up
such markets to foreign carriers.
In fact, even fifth freedom
operations are controversial
enough, as these entail offering
access into a particular route
sector to carriers other than those
from the two states on either end
of the sector. Fifth freedom rights,
however, are naturally constrained
by the fact that the aircraft must
begin or terminate its flight in

the carrier’s home state. Even
so, such rights tend to create
resistance or reticence among
states whenever they appear in a
multilateral agreement.
This is because they tend to
confer benefits on efficient
carriers from small countries
which can use such rights to their
advantage without affording a
reciprocal benefit to other carriers.
At the same time, it is a fact that
without the participation of the
more populous states (with their
busier route sectors), a multilateral
market access arrangement will
end up covering only a relatively
small proportion of overall regional
traffic. Yet, the conundrum
remains that the larger states
may be reluctant to participate
lest their carriers lose market
share on their most lucrative and
protected routes. These have all
been the lessons leaned from
the MALIAT experience, and
they appear to be relevant in the
Damascus Agreement context as
well. In short, it is unlikely that the
Damascus Agreement will sign
up new state adherents any time
soon, particularly those states with
large populations and significant
market sectors to protect.
We will complete in the next
article the following points..
1. Ownership and Control Carriers.
2. Competition Requirements.
3. Toward An Arab Single Aviation
market.
4. The Conclusion.
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Damascus Agreement (2004)
Liberalizing Market Access & Ownership Rules for Arab Air Carriers

In 2004, the Arab Civil Aviation
Commission (ACAC)‘ initiated
the adoption of a multilateral
agreement aimed at promoting
the liberalization of air transport
and services among the Arab
states. The agreement - known
in full as the Agreement for the
Liberalization of Air Transport
Between the Arab States — was
adopted in Damascus, Syria and
opened to signature by all the 22
countries comprising the League
of Arab States (the Arab League)
in the Middle East and Africa. In
December 2007, the Agreement
came into force after securing
its) fifth ratification by the United
Arab Emirates (UAE). There are
currently only eight state parties
to the Agreement- Jordan, Syria,
Palestine, Lebanon, the UAE,
Yemen, Oman and Morocco
The Agreement is thus in effect
only as among these eight state
parties.
If we analyzes the key provisions
of the Agreement relating to
market access, ownership
and control of carriers and fair
competition. These are typically
the most fundamental provisions
relating to any liberalization effort
for the aviation industry.
Hence, the degree of their
acceptance by states will
determine the overall success
of the Agreement. Indeed, one
important question that is often
asked is why so few Arab states
have ratified the Agreement. The
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reasons for the apparent lack of
state interest in the Agreement
are manifeld, not least of which
is the unequal strengths of the
various state. Owned carriers
in the region. Indeed, the huge
growth in aviation witnessed in
recent years has been hugely
uneven in the region, being limited
to a few countries in the Middle
East (more particularly, in the
Gulf) as opposed to across the
entire Arab world.
Within the Arab world, however,
there appears to be little
appetite for significant intraArab air transport liberalization,
particularly through multilateral
means. In fact, intra-regional
air transport remains relatively
undeveloped, both by full service
and low-cost carriers. Most
carriers in the Arab states are
state-owned and there remains
significant government protection
for their operations. Even at
the bilateral level, only a few
states such as Jordan, Lebanon,
Morocco, Bahrain, Qatar and
the UAE have a significant
number of liberal agreements
with their bilateral partners. At
the same time, the presence of
the UAE carriers in a multilateral
arrangement means that there
will always be fears among the
other carriers that Emirates
and Etihad will dominate the
skies at the others’ expense. At
the governmental level, there
remains great contrast between

the conservative stance of the
larger states and their airlines
and the more liberal position of
the Gulf states. All these factors
have significant implications for
the ACAC’s vision for an eventual
single Arab aviation market.
Any future liberalization is thus
likely to be pursued bilaterally as
between pairs of states, if at all.
In the meantime, the full potential
of the multilateral Damascus
Agreement is unlikely to be
realized in the near future.
Liberalization of Market Access
The Agreement provides for the
carriers designated by a state
party to operate scheduled
flights over the territories of
other states parties, to land
inthe territories of the other
state parties for non-commercial
purposes, and to embark and
disembark passengers, cargo
and mail, whether separately or in
combination, from and to any of
the territories of the other state
parties. No right of cabotage
(internal or domestic transport) is
granted. The Agreement further
provides that a designated carrier
is entitled to operate whatever
capacity, number of flights and
aircraft type it deems appropriate
among the state parties To
this end, no state party has the
right to unilaterally limit the
capacity, number of flights, type
of aircraft or air transport rights
of another party’s carriers, save
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of the involvement of the
local private and international
sector, according to a strategic
partnership programs, and to
maintain the security and safety
standards world-class, and raise
the contribution of the aviation
sector in the country’s economy
( from SR 30 billion a year to 100
billion riyals during the next ten
years ), the plan also involved the
mechanisms and programs for
the Authority to be able to achieve
those goals .
We can review the features of
this plan are as follows:
• activating the role of the

•

•

•

•

•

legislative and supervisory
body to regulate the transport
sector in the Kingdom.
creating a competitive
business environment for the
civil aviation industry in the
Kingdom.
The development of the
infrastructure of airports and
air navigation system and raise
operational efficiency, and
improve the level of services.
Organization of the aviation
market to keep pace with
the growing demand for civil
aviation services.
Entering New Airlines
scheduled or charter in the
Kingdom market in order to
enhance competitiveness in
the field of air transport.
Activating the local airports
in the UK by allowing foreign
carriers using those airports
for international transport,
which positively affects
the economic activity and
development in those areas?
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• Assigning companies to

operate airports, so that
it works on a commercial
basis and the separation of
legislative and regulatory
aspects of the operational and
administrative side of the units
targeted for privatization.
• Granting of air carriers
operating in the Kingdom of
flexibility in determining the
ticket prices, and the gradient
in the price slides through early
bookings and standards to
control it.
• Activation of the strategic
partnership between the
Commission and the private
sector to astablish and operate
airports for the benefit of the
national economy, and the
conversion of civil airports
and air navigation services
to independent companies
and the privatization of
airports according to market
mechanisms.
• Review jet fuel prices in the
Kingdom’s airports compared
to neighboring airports to
support competitiveness in the
Kingdom’s airports.
• Training of national qualified
personnel, and attracting
specialized international
expertise.
• Development Authority revenue
and achieve self-financing
operational expenses.
On the other side of the
strategic plan protecting the
environment from the adverse
effects of air transport activities,
in addition to strengthening
regional and international
cooperation and active

The strategic
plan
protecting the
environment
from the
adverse
effects of
air transport
activities.

participation of the Kingdom
in decision-making in the air
transport industry operations.
What enhances the plan
is the ability of civil aviation
sector in the Kingdom of Saudi
Arabia to have elements to
qualify its system to be able to
play an important pivotal role
in air connection between East
and West countries, in addition
to what can be drawn by air
and the Kingdom’s airports of
global air traffic, add to that
large investments through the
passenger arrivals, and those
ingredients standing religious.
Kingdom is expected to double
the number of pilgrims in the
coming years, especially after
the completion of the current
expansion in the two holly
Mosques that happened by King
Abdullah bin Abdul Aziz, and
the geographical location of the
Kingdom’s strategic outstanding
are mediated the main world
continents, and the Kingdom
have an Airports network includes
27 airports distributed throughout
the Kingdom, supported by an
integrated navigation systems,
in addition to that attractiveness
and stability and prosperity of
development in Kingdom.
Based on the foregoing, we
foresee a bright future for the civil
aviation industry in the Kingdom
of Saudi Arabia - with the
permission of Allah Almighty in
the future involves the availability
of huge travel market is growing
at rising rates and has the ability
to compete with global markets,
and accommodate more traffic.
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Features of The Future of Civil
Aviation Industry in Saudi Arabia
By: Prince Fahd bin Abdullah

President of the General Authority of Civil
Aviation

Proceeding from the conviction Custodian
of the Two Holy Mosques Government
and the Crown Prince –Allah guarded
both, that the importance of the civil
aviation sector as an important and
necessary supplies of the Renaissance,
and main engine of the country economy,
this sector has received a lot of care
from government of Saudi Arabia, not
only limited state support to this sector
to monitor its huge budgets year after
year, but also included the development
and modernization of regulations
governing the air transport industry in the
country and regulations, yields a great
achievements and quality in all areas
and activities mandated system of civil
aviation in the Kingdom, and to keep up
with the challenges witnessed by the civil
aviation industry at the global level, and
mainly those that have appeared in recent
years, and relating to security, privatization
and liberalization of economic and open
skies, there had to be of a qualitative leap
in the civil aviation sector in the Kingdom
so were issued dignified ownership
decisions at the beginning of the month
of Dhu al-Hijjah of the year 1432, which
ruled that the transfer of civil aviation
tasks from the Ministry of defense to
the General civil Aviation Authority, and
the correlation apparatus the Prime
Minister directly, and then reorganize the
General Authority of Civil Aviation, and a
complement to those decisions issued
in the fourth of Safer month last year,
the Council of Ministers Resolution No.
(43), by which the distinguished Council
adopted “comprehensive strategic plan for
the advancement of civil aviation industry
in the Kingdom.
These wise decisions, and that the
strategic plan formed an important
aggregate turning point in the 0peration of
civil aviation sector in the Kingdom, which
gave a great independence to the sector,
and the momentum of being able to make
further progress and prosperity for the
air transport sector in the country, as one
of the main economic sectors attracting
capital and investments, and employee
of the tens of thousands of labor directly
and indirectly as well as a significant
contribution to the development of many
of the towns and villages in the Kingdom.
Comprehensive Strategic Plan has
targeted for the advancement of industry
and civil aviation in the Kingdom of
raising the efficiency of the civil aviation
sector and its services, and the expansion
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General Administration of ACAC
my sincere thanks and great
gratitude to all our brothers in
the State of Qatar, the United
Arab Emirates and Saudi Arabia
for providing specialized training
courses in various technical and
administrative areas that would
be conducted in their colleges
and training institutes each
year for the Members of ACAC’s
trainees which are offered and
what they offer through ACAC,
and we invite them thankfully to
increase the allocation for ACAC
in the years 2015-2016.
We would like you to inform us
about the latest developments on
the construction of new building
of ACAC and the steps taken in
order to accomplish this strategic
project?
The Kingdom of Morocco is
keen on supporting the ACAC
in providing and provides all
necessary facilities to enable
ACAC to fully accomplish its
job in a perfect manner and
we highly appreciate that. As a
reflection of this attention and
care was the approval of the
Prime Minister of the Kingdom
of Morocco approved to allocate
a piece of land by the Ministry
of Equipment and Transport
and Logistic (thankfully) to
build the headquarters of ACAC
which suits its needs. This
was communicated to us on
November 2013, and in the fortyseventh Meeting of the Executive
Council, which was held on 29-30
October 2014, I was assigned by
the Executive Council to address
the Minister of equipment,
Transport and Logistics in the
kingdom of Morocco to follow up
on the subject and reviving it. I
had already addressed a letter to
His Excellency the Minister and I
met him and found from H.E. un
limited cooperation promising to
offer several options for the land
of the New HQ of ACAC to select
one of the options and start
building the headquarter.
Finally, we would like to identify
the main difficulties and
challenges which is facing ACAC,
especially in the current difficult
circumstances, affected the
Arab countries and its negative
effect on the Arab Civil Aviation
in particular? What is your vision
in dealing with such and what will
you do to solve it?
Indeed, the most prominent
difficulties and challenges
that we face in ACAC is the
lack of coordination with
the representatives of our
participants in the meetings
of the Arab League, from
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One of the
challenges
is the lack
of financial
resources
required to
finance the
programs and
activities that
are planned
and included
in the draft
budget of
ACAC.

the experts, Permanent
Representatives or at ministers’
level, which are presented at
these meetings; topics related
to ACAC and approved by the
General Assembly of ACAC
and representatives of Member
States and when presented at
the meetings of the General
Secretariat or the Economic
Council of the Arab League is
rejected by the representatives
of the countries at such
meetings! This hinders ACAC
from implementing the plans and
programs, especially those that
are related to development and
modernization.
One of the challenges is the lack
of financial resources required
to finance the programs and
activities that are planned and
included in the draft budget,
which is submitted to the
Economic Council and reduced
each time, for information,
ACAC is mainly funded from
the contributions of some
Member States and this is
another hindrance because of
the lack of attention to aspects
of self-financing from the
income of ACAC’s activities and
programmes.
One of the difficulties in
scarcity of the experienced and
specialized cadres of the ACAC
in the specialized technical fields
is due to the weakness of the
structure of wages for the experts
in ACAC which is approved by the
League of Arab States will not
attract the necessary expertise.
Recently the political turmoil
experienced by a number of
Member States negatively
influenced the Arab Civil

Aviation in these countries
and its effective participation
in ACAC’s various activities.
All of the above are the most
important challenges and
difficulties faced in ACAC and to
overcome them, we are working
to change the relationship with
the Arab League’s States from
the relationship of doubt to a
relationship based on trust and
partnership and integration of
roles between the representatives
of the countries in ACAC and
its representatives at the Arab
League to adopt the projects and
issues of ACAC that are presented
to the Arab League, and to take
care of the development of
autonomous resources of the
ACAC to support its budget and
understand the privacy and the
scarcity of expertise in the field
of civil aviation and the approval
of the Regulation of wages which
encourages to attract experts
required for these disciplines only,
and that the ACAC shall purely
and professionally deal without
considering the political aspects
in its dealings with the Member
States, and it should be as a
catalyst and assist in mitigating
the negative effects of the
political unrest on the technical
aspects of civil aviation of the
Member States that encounter
such unrest.
Finally, I would like to thank the
editorial board of the Arab Aviation
Magazine for its notable interest
in the return of the Magazine in
way that is better than what it was
before and maintain the continuity
and regularity of its publication.
Wishing them all success in their
job.
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that the amendments made to the
project have emptied the content
of the project of its purpose
which it had been prepared for
it, but the step is important to
transfer to other stages, and
that the meeting will review
operational Plan for 2015-2016
and set priorities consistent with
the approved budgets and the
available possibilities.
What is the role played by the
Technical Committees to elevate
the Arab civil aviation? How
do you evaluate the work and
achievements?
The Technical Committees are
considered the most important
tools of ACAC to achieve the
main objectives established
for it, and consist of five
committees specialized in air
transport, aviation safety, air
navigation, aviation security and
environment, and through which
ACAC carry out its duties set for
it, and despite the importance of
the Technical Committees; what
it does at the moment is still
modest for several reasons, most
importantly the lack of financial
allocations in ACAC budget for
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technical activities in addition
to the weakness and lack of
experts in such diverse technical
specialization.
How is the relationship of ACAC
with the rest of the international
and regional organizations
specialized in civil aviation? What
are your plans for the future in
order to develop such relationship
to gain advantage and benefit
from their experience?
ACAC has a good relationship
with the international and
regional organizations specialized
in civil aviation, and we will make
sure to direct ACAC General
Administration to enhance the
existing cooperation through
continuous communication and
coordination of positions, and
to benefit from the successful
experiences of each party and the
exchange of experiences.
From your knowledge of the
potentials and capabilities of the
Arab Civil Aviation of each of the
Member States of ACAC, certainly
you to noticed large and vast
differences between each state
with the other state, and this will

have negative consequences
in the joint work of the state
Member. From your point of
view how can you overcome this
dilemma? What is your vision and
strategy for ACAC role to work
to mobilize the least potential
countries to keep in track with the
rest of the states?
The capacities, capabilities and
expertise vary in ACAC member
states, some have great potential,
capabilities and expertise and
have achieved advancement
in the legislative system and
regulations for civil aviation, at
the same time, other countries
have humble capabilities in terms
of the legislative structure or
infrastructure, equipment and
material capabilities in the field
of civil aviation, this will not be
a dilemma if ACAC carry out its
role through the coordination
and exchange of experiences
and possibilities to enable the
least capable civil aviation state
members take advantage of
the developed countries in the
field of legislation, regulations,
training and rehabilitation, here,
I find it a suitable opportunity
to extend on behalf of the
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Q. After taking over the post
of Chairman of the Executive
Council recently, and through your
former position as Vice President
of the Arab Executive Council of
the Arab Aviation. How do you
evaluate the experience of ACAC
for Civil Aviation and the level of
liaise and joint work of the Arab
Civil Aviation?
Initially, I would like to
congratulate my dear colleagues
in the Executive Council who
were elected for the period from
May 2014 to May 2016, and I
thank them for giving me their
trust by electing me as Chairman
of the Executive Council for this
period. I find it an opportunity
peering to the readers of this Arab
platform to extend my sincere
thanks and gratitude to His
Excellency Mr. Saif Mohammed
Al Suwaidi, former President of
the ACAC Executive Council for
the past two electoral periods for
his honest and vigorous efforts
to develop the mechanisms of
the Commission’s work during
his presidency of the Executive
Council.
As to your question about my
evaluation for the ACAC and the
level of liaise and joint work
of the Arab Civil Aviation from
my position as member of the
Executive Council in 2008-2010,
and as Vice President of the
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Council for the periods 20102012 and 2012-2014 respectively.
I closely kept pace with the
efforts that had been made in
order to improve the work of the
Commission and to overcome
the difficulties and remove the
obstacles that were encountered,
but such success in this area was
limited at the level of liaise and
joint Arab work that witnessed a
notable improvement particularly
in terms of the unification of
positions and similar joint
coordination with the regional
blocs at various events.
Through your experience in the
institutional mechanisms of
action within ACAC, surely you
touched upon the importance
of the development of such
a mechanism, we wish to
clarify your future vision and
suggestions regarding that? It
must be that there are projects
and plans for ACAC based on
development, can you let us know
about these projects and plans?
The UAE had submitted a
comprehensive transformation
project aimed to make a
qualitative leap in the institutional
framework of ACAC by studying
and evaluating the Commission
status, and based on its vision,
mission have to be formulated
and develop strategic goals.

The project has identified the
stages for the institutional
transformation where it revises
the agreement of establishment
of the Commission to absorb
the updated process, structure,
functions and the appropriate
wages.
A four - year operational plan for
the Arab Civil Aviation has been
put forward, but have encountered
difficulties preventing the
implementation of the process
of comprehensive institutional
transformation, according to the
plan, and several stages remained
under negotiation between the
Commission and Economic
Council of the Arab League which
has not been decided until now.
Of course, the radical change in
the mechanisms of ACAC for the
better is linked to the completion
of the project.
In spite of that, we will not
stop, and we will seek to avoid
the causes of deficiencies to
overcome these difficulties and
obstacles that have prevented
us from achieving the process of
change and desired development.
In front of us in the extraordinary
meeting of the Executive Council
and the General Assembly in
the last week of December, the
approval of the amendment of the
agreement of establishment of
the Commission despite the fact
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Interview with the Charmian of the Executive Council of ACAC

Mr. Hamed Ahmed Farag:

There is a noticeable
improvement in joint Arab action
in aviation field
Interviewer: Ashraf Shenaif

In the same period of the
ACAC general assembly
and executive council
extraordinary meeting
that will be held from 22
to 25 December 2014 in
Marrakesh, Morocco, we
conducted this interview
with Mr. Hamed Ahmed
Farag, the chairman of
the Civil Aviation and
Meteorology Authority
(CAMA), in his capacity
as the chairman of the
ACAC executive council.
We addressed many
important strategy
issues, challenges and
difficulties that ACAC is
facing, in addtion to the
latest development in
ACAC.

10

issue 22

|

December, 2014

Report

Arab Aviation

Twentieth Session ACAC General Assembly
2014 was marked by several significant
milestones that have defined the Arab
Civil Aviation Association, notably the
twentieth session of the General Assembly
of the body, which was held in Rabat in the
period 16 to 17 May 2014.
And demonstrated its importance
in the context of the trend for the
implementation of development and
modernization steps embodiment of the
desire of the civil aviation authorities
of Saudi going forward to activate and
update the body to be able to meet the
challenges and keep up with the rapid
developments that are known to the
civil aviation sector in various technical,
economic, administrative and operational
components, with the aim of technical
complex specialist achieve that reference
is directed to the Arab civil aviation
system in line with the future role of the
Commission as a regional its new tasks
in the previous terms of reference of the
International Civil Aviation Organization.
Participated in this session and
delegations 17 Arab countries in addition
to the representative of the General
Secretariat of the League of Arab States
also attended by representatives of the
International Civil Aviation Organization
and the International Air Transport
Association and the Transportation
Security Administration in the United
States.
And inaugurated by His Excellency
Mr. Mohamed Najib Boulif Minister
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Delegate to the Minister of Equipment
and Transport in charge of transport,
Kingdom of Morocco works session
hello participants and guests, pointing
to the importance of cooperation and
coordination among all civil aviation
components Arab stressing to continue
the Kingdom of Morocco for its efforts
to enhance support and assistance
of the Arab Civil Aviation to facilitate
and develop its work mechanisms To
accomplish its activities optimally.
Work session was presided over by His
Excellency Mr. Mohamed Ahmed Jaradat,
head of the civil aviation authority of the
State of Palestine, after receiving them
from His Excellency Dr. Mohammed
bin Nasser Al Zaabi, CEO of the Public
Authority for Civil Aviation, Sultanate of
Oman and the former president of the
General Assembly.
Members of the General Assembly has
been trading on the agenda consisting of
60 items worksheet Hemmat particular
report, former Director General, Mr.
Mohamed treatment is presented Activity
overall management of the body (for the
period from May 2012 to May 2014), as
well as the subject of amendment to the
Convention establishing the panel and
the subject of the development of Arab
institutions and joint strategic plan and
operational body, and in the technical
side of topics related to operational
activities in the air transport areas,
aviation security and air navigation

and air safety and the environment,
configuration and training, as well as
regulatory affairs and plan and program
of work of the Commission for the years
2015 and 2016 have been meetings
concluded to issue decisions in the
matter, and in the financial side the
General Assembly adopted the draft
budget for the Commission for the years
2015 and 2016 ..
Work of the General Assembly has been
crowned the election of the members
of the five technical committees (the
Air Transport Committee - Committee
on Aviation Security - the ANC - the Air
Safety - Environment Committee), and the
election of members of the new Executive
Board for the period (2014-2016),
consisting of nine member states, namely,
(Kingdom Jordan - United Arab Emirates
- Bahrain - Tunisia - Saudi Arabia - Oman Qatar - Egypt - Yemen).
The session also known elect Mr.
Mohamed Ibrahim Sharif from the Arab
Republic of Egypt as the new DirectorGeneral of the Commission for a period of
four years (May 2014 - May 2018).
In light of the new Executive Council
meeting was elected HE Mr. Hamid
Ahmed Farag President of the General
Authority of Civil Aviation Management
and Meteorology Republic of Yemen
President of the Executive Council and
HE Dr. Mohammed bin Nasser bin Ali Al
Zaabi, CEO of the Public Authority for Civil
Aviation vice president.
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47th Session of ACAC Executive Council
One of the Important stations
known to the Commission during
2014, meeting 47 of the Executive
Council, which was held in Rabat
in the period October 29 to 30,
2014, and presided over by His
Excellency Mr. Hamid Ahmed
Farag, Chairman of the Executive
Council of the body and the
meeting was characterized by
the first post of the new Director
General Mr. Mohamed Ibrahim
Ahmed Sharif, this meeting
forms a new turn in the path of
the Commission through what
has been taken from the topics
involved in the development of
the Association in the context
of the implementation of the

8

project by the General Assembly
of the Commission decisions
and engage in the Arab League’s
efforts to develop the work of the
Arab specialized organizations.
The meeting was marked
by the interventions and the
deliberations of all the members
of the Council poured mainly
toward activating the pace
of work and increase the
performance through a structural
mechanism that allows good
operational profitability of the
body that are unique specificity
beyond the perimeter of its
Arab environment because of
the international nature of the
sector and that the Commission

required the implementation
of controls and procedures
and regulations approved by
the International Civil Aviation
Organization (ICAO).
HE Director General of
the Commission has been
offering through its meeting
of display analytical status of
the Commission and public
administration since he took over
duties registered shortcomings
and challenges and difficulties
experienced by highlighting
the tasks and activities carried
out, also reviewed in detail the
program and action plan for
the conduct of body Affairs
explaining his proposals and
initiatives to activate the
mechanism of action in the
context of go about creating
possibilities for self-financing
to improve the financial
resources and increase the costeffectiveness of the Commission.
Chairman and members of the
Executive Council has valued
the efforts of the Director
General, with an emphasis on
the importance of implementing
the requirements of the
approved operational plan in the
Commission.
In addition to technical topics
discussed by the Executive
Board , the adoption of the five
technical committees reports
(air transport, aviation security,
air navigation, air safety, the
environment, configuration and
training), as well as the subject
of employees covered by the
provisions of the Administrative
Court saluting the Council
recommended a settlement with
the staff, has been the subject
of former Arab Aviation Council
headquarters in Cairo, as well as
the new body’s headquarters in
Rabat.
Also took the subject of body
Agreement and organizational
structure ample space of debate
as to what happened to them in
the context of development and
sophistication wheel sought by
the Commission.
Given the urgency and
importance of these topics
and the need to adopt the
requirements of the organization
are, the Executive Board decided
to hold an extraordinary meeting
of the General Assembly and
exceptional during the month
of December 2014 in order to
broadcast the Convention, as
well as on the subject of the
organizational structure and
relieve staff.
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Dubai to host 3rd Global Airport Leaders Forum
(GALF) in May 2015
Dubai, one of the world’s
fastest growing travel hubs,
will host the third edition of
its iconic knowledge sharing
platform for global aviation
industry professionals in May
next year.
The two-day Global Airport
Leaders Forum (GALF-2015)
will be held at the Dubai
International Convention and
Exhibition Centre (DICEC) from
May 11 and 12 as a co-located
event of the 15th edition of
Airport Show, the world’s topnotch B2B exhibition for the
airport industry.
GALF and Airport Show will be
held under the patronage of His
Highness Sheikh Ahmed bin
Saeed Al Maktoum, President
of Dubai Civil Aviation Authority
(DCAA), Chairman of Dubai
Airports and Chairman and
Chief Executive of Emirates
Airline and Group.
Sheikh Ahmed said: “The
importance of airports
as global travel hubs has

been growing. In Dubai, the
massive airport expansions
are needed to accommodate
the growth in air traffic and
airport development continues
to play a strategic role in our
future growth agenda. The
huge and consistent aviation
investments will have a
positive impact not just for
Dubai alone but for the UAE,
Gulf region and the world.”
GALF, he said, has been
bringing international
aviation experts and leaders
to Dubai for an unparalleled
knowledge and expertise
sharing experience which will
contribute to our combined
efforts towards the sustained
growth of the global aviation
industry.
Both the events are being
supported by Dubai Civil
Aviation Authority, Dubai
Airports, Dubai Aviation
Engineering Projects and
dnata.
The Forum will assemble the

world’s foremost aviation
industry thought leaders,
experts and decisionmakers, making it an ideal
global platform to exchange
knowledge, share best
practices and explore emerging
technologies and future
innovations.
The 2015 Forum comes at a
time when the global aviation
industry is continuing its fast
growth and transformation,
more so in the Middle East
and the Arabian Gulf. Aviation
infrastructure developments
in the run up to the Expo 2020
that Dubai will host and the
expansion of the Dubai World
Central (DWC) will be on the
agenda.
GALF will debate the current
issues and future concerns
of the airports industry for a
better tomorrow.
A number of issues like
government regulations, best
practices, industry cooperation
and collaboration, innovation

and technology and future
travel trends will be discussed
at the Forum by experts drawn
from various parts of the world.
Daniyal Qureshi, Group
Exhibition Director, Reed
Exhibitions Middle East,
organisers of GALF, said an
advisory board comprising
of leading industry stalwarts
has been formed to chalk out
the agenda for the forum. The
forum will have a stellar line
up of speakers including the
heads of international aviation
bodies and airlines among
others.
Reed Exhibitions Middle East
and the conference production
team at Nadd Al Shiba PR and
Event Management will be
working with leading industry
players, international airports
and global organisations to
ensure that the 2015 event
brings the best of ideas and
industry cooperation to the fore
for the benefit of all aviation
professionals.

GALF is an ideal platform for experts to discuss airport industry challenges and concerns
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Mid East airlines to make 8$ profit
per passenger in 2015
Middle East airlines are forecast to see
net profits rise to $1.6 billion in 2015,
driven by passenger capacity growth of
more than 15 percent, the International
Air Transport Association (IATA) said
on Wednesday. Net profits are expected
to rise by $500 million compared to this
year, representing a profit of $7.98 per
passenger and a net profit margin of 2.5
percent, IATA said in a statement.
The aviation authority said carriers in
the Middle East have one of the lowest
breakeven load factors (58.6 percent).
Average yields are low but unit costs are

even lower, partly driven by the strength
of capacity growth which is expected to
expand by 15.6 percent in 2015, up from
11.4 percent in 2014.
Globally, IATA announced an outlook for
improved industry profitability. Airlines
are expected to post a collective global
net profit in 2014 of some $19.9 billion
(up from the $18 billion projected in
June). This looks set to rise to $25
billion in 2015.
Lower oil prices and stronger worldwide
GDP growth are the main drivers behind
the improved profitability, IATA said.

Emirates pledges to
offer free Wi-Fi on
all flights
Middle East airlines are forecast to see
net profits rise to $1.6 billion in 2015,
driven by passenger capacity growth of
more than 15 percent, the International
Air Transport Association (IATA) said
on Wednesday. Net profits are expected
to rise by $500 million compared to this
year, representing a profit of $7.98 per
passenger and a net profit margin of 2.5
percent, IATA said in a statement.
The aviation authority said carriers in
the Middle East have one of the lowest
breakeven load factors (58.6 percent).
Average yields are low but unit costs are
even lower, partly driven by the strength
of capacity growth which is expected to
expand by 15.6 percent in 2015, up from
11.4 percent in 2014.
Globally, IATA announced an outlook for
improved industry profitability. Airlines
are expected to post a collective global
net profit in 2014 of some $19.9 billion
(up from the $18 billion projected in
June). This looks set to rise to $25
billion in 2015.
Lower oil prices and stronger worldwide
GDP growth are the main drivers behind
the improved profitability, IATA said.

Incidents Related to
Electronic Cigarettes

Oman Air Signs Deal for 3 Aircraft
Oman Air and Standard Chartered signed a sale and operating leaseback transaction
for three B737-800 aircraft. The first two aircraft were delivered in November and
December 2014, with the third delivery planned for February 2015. The aircrafts will
support the Omani airline’s growth strategy, which will see an increased range of
destinations and frequencies. The transaction is one of the first sale and leaseback
transactions by Oman Air, and was structured and arranged exclusively by Standard
Chartered.
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The phenomenon of electronic
cigarettes is spreading, where a number
of passengers became carried it with
him on board, and according to ICAO
sources, several incidents have been
reported involving electronic cigarettes
overheating through the accidental
activation of their heating elements
resulting in fires in checked baggage.
Pending the amendment document ICAO
The amendment of the ICAO document
9284 (Technical Instructions for the Safe
Transport of Dangerous Goods by Air)
ICAO recommend to inform operators of
this safety risk and to recommend that
they require passengers to carry such
devices in the cabin, where an incident
can be immediately mitigated, and not in
checked baggage.
Electronic cigarettes, also called
personal vaporizers or electronic
nicotine delivery systems, are batterypowered devices that simulate tobacco
smoking by producing a heated vapor
which resembles smoke. The devices
have a heating element to vaporize a
liquid solution. Passengers are normally
permitted to carry these devices under
the provisions for dangerous goods
carried by passengers and crew.
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Mohamed Ibrahim Sherif
Director General, ACAC

The Arab Civil Aviation Association is
an essential component of the joint
Arab action system and it is one of
the most important pillars that its
work to make efforts for cooperation
and coordination with regional and
international organizations working in
the civil aviation field to enhance the
status of the Association in international
forums, and thus seeks to achieve
optimum advancement of Arab civil
aviation sector.
Its technical functions axes are reflected
in the air transport economics and
organization areas, and air navigation,
especially for future systems, satellite
navigation as well as in the field of
aviation safety, including prepared special
procedures in aviation systems and
safety-related issues and which determine
the methodological framework of rules
and procedures regarding the incident and
the investigation into the safety, licensing
and operating standards for evidence
Airports and airplanes.
Association is also working hard to
improve aviation security in the Arab
region by raising the levels of education
and rehabilitation and composition of
frameworks working in this field and the
development of pilot systems and guides
to activate and codify and strengthen
aviation security.
Joints must be emphasized that the
Commission focuses strongly on
the editorial policy that has become
have significant implications in the
development of air traffic interfaces

growth to serve economic and social
development of the Arab world, and raise
the trade movement and strengthen the
active tourist traffic between the Arab
countries and create a climate competitor
to attract global investment to approach
the Arab world, on the other hand, take
special care of the body area of the
environment to reduce emissions of the
gases. This is the topic that has become
interacts with global developments and
issues of pay to unite to defend Arab
interests in the context of the obligation
under the guidance of the International
Civil Aviation Organization.
Among the most prominent concerns of
the Commission in the new orientations
strong involvement in education policy
and training through the conclusion of
cooperation agreements and memoranda
of understanding with some sister
organizations, institutes and colleges,
centers and academies of education
and training, countries in the field of
civil aviation, in addition to organizing
a number of workshops and technical
training courses for the rehabilitation and
composition workers and technicians in
various disciplines associated with the
sector.
The integrative body which encourages
too much on the conduct of cooperation
and coordination relations and exchange
of experiences with all regional and
international organizations due to the
weight of the Arab Group, which became
his components and counterbalanced
approach has emerged with a strong

interest for the Arab States civil aviation
sector saluting engaged in a huge
investment to build a giant airports and
the acquisition of modern aircraft and the
introduction of equipment navigational
sophisticated and accurate, and the
wide open field to organize workshops
and conferences and scientific training
courses to keep up with all of this, but to
lead the development of the massive ship,
which you know the aviation industry,
particularly in some of the industry’s
leading Gulf states as evidenced by
everyone.
What is needed today from the members
of the sector, countries in the Arab arena
more responsiveness and interaction
with the Arab association through a
commitment to General Assembly
resolutions regarding the mechanisms
of the development of the body saluting
the future role of the body is linked to the
conviction and support Member States in
the body the actual reference to the Arab
Air represents a house of an integrated
experience provides technical advice to
Member States and longer studies and
monitoring of the technical changes that
are known to the world of aviation and
industry advanced saluting hope junk in
the house of the experience of the Arab
civil Aviation introduces us to the field
of international competition, and this
is what will return inevitably technical
and financial resources as well as the
credibility required to highlight practical
and effective role for the civil aviation
sector Arab and promote and develop.

HISTORY
ACAC was established in June 1996 (organization of the
Arab League) as a regional organization for coordination and
cooperation among Arab countries and with other parts of the
world in the field of civil aviation. The Treaty establishing the
Commission has been signed by Arab countries and has till now
been ratified by the legislative and executive bodies of 18 Arab
countries, The other Arab countries are in the process of ratifying
the Treaty.
OBJECTIVES
• To enhance cooperation and coordination among Arab

countries in the field of civil aviation.

• To set a general plan for developing civil aviation in Arab

countries and ensuring its safety.

• To develop Arab civil aviation in order to meet the needs of

Arab countries for a safe, secure and regular air transport.
ACTIVITIES

• To coordinate and unify the views of ACAC member-states in

the field of civil aviation.

• To promote understanding on policy matters among ACAC

member-states and with other parts of the world.

• To encourage and support integration among Arab air carriers.
• To encourage and support the sector of aviation worldwide and

to enhance its use by ACAC member-states.

• To encourage the use of standard rules, specifications and

methods of work recommended by the International Civil
Aviation Organization (ICAO).
• To support arrangements among member-states for the
implementation of the regional plans recommended by ICAO
with regard to the use of CNS/ATM.
• To develop relations of cooperation with the international and
regional organizations that deal with civil aviation.
• To monitor technological changes in the aviation industry
and to evaluate the necessary actions to be taken by ACAC
members to meet the challenge.

• To undertake research and studies in economic, legal, technical

•
•

•

•

and safety matters related to the work of the member-states in
the area of civil aviation.
To encourage coordination and harmonization of procedures,
rules and regulations of civil aviation among member-countries.
To facilitate the exchange of information on safety matters
and to enhance the awareness of air safety among membersstates.
To coordinate training programs and to encourage development
of training centers in order to meet present and future needs of
people working in civil aviation.
To study and evaluate, on request of one or more memberstates, any situation that might hinder the development of air
transport, air navigation or air safety in the Arab countries.

ORGANIZATIONAL
The organizational structure of ACAC consists of:
• The general Assembly: composed by presidents or general
directors of civil aviation authorities of the member states and
meets once every two years; it elaborates the program and the
budget of the ACAC.
• The Executive Council: composed of nine members elected by
the General Assembly for a term of two years from among the
presidents and general directors of civil aviation authorities. It
meets twice a year to discuss issues facing the civil aviation
sector in Arab countries; and identify appropriate actions; such
as to promote the development of civil aviation. It proposes to
the General Assembly the program and the budget of ACAC and
implements the decisions of the General Assembly.
• General directorate: it is the governing body of the ACAC. It is
headed by a general director elected by the General Assembly
for a four-year term; with the possibility of re-election once
time.
• The General Director is responsible for implementing the
recommendations and decisions of the General Assembly and
the Executive Council; and prepares projects
• And activities of the ACAC.
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الجمهورية اليمنية

Republic of Yemen

إعــــــــــــــــــالن للحصــــول على شهـــــادة
مشغــل جـــوي وطنـــي (شحن)
 -1السجل التجاري.
انطالقاً من استراتيجية وزارة النقل
 -2النظام األساسي للشركة وعقد
والهيئة العامة للطيران المدني
تأسيس الشركة.
واألرصاد في الجمهورية اليمنية نحو
 -3دراسة الجدوى االقتصادية والفنية
إيجاد بيئة تنافسية أكثر اتساعاً في
الصادرة من مكتب مختص معتمد
قطاع النقل الجوي وتلبيةً للطلب
والتي سيتم مطالبة المتقدم االلتزام
المتزايد على خدمات الطيران
الصارم بمحتواها ويراعى في دراسة
في الجمهورية اليمنية وجذب
الجدوى االقتصادية االتي:
االستثمارات وتنمية سوق النقل
 ان يبدا كحد ادنى بتشغيل طائرةالجوي اليمني بما يلبي طلبات
واحده على ان تسجل في سجل
واحتياجات الشحن الجوي  ،ودعم
الطيران المدني اليمني.
البنية التحتية لقطاع الطيران وتعزيز
 ان ال يزيد عمر أي طائرة عن عشروندوره في تحقيق النمو االقتصادي
عاماً من تاريخ الصنع.
واالجتماعي في الجمهورية اليمنية،
تدعو وزارة النقل الهيئة العامة للطيران  -ان يكون طراز الطائرات وعددها
متناسب مع خطة التشغيل للشحن
المدني واألرصاد في الجمهورية
الجوي.
اليمنية جميع المستثمرين الراغبين
 -4إثبات توفر رصيد بنكي مخصص
للتقدم للمنافسة الخاصة بالحصول
على شهادة مشغل جوي وطني وفقاً
لتغطية فترة تشغيل ال تقل عن ثالثة
لقانون الطيران المدني اليمني واللوائح أشهر دون االعتماد على االيرادات
المحققة.
واإلجراءات المنظمة لذلك ،وذلك
 -5ترفق الشركة المتقدمة ضماناً
لتشغيل شركات شحن جوي.
بنكياَ بمبلغ وقدرة خمسون الف
فعلى الراغبين ممن سبق وتقدموا
دوالر امريكي ( )50,000$صالح لمدة
بطلبات إلنشاء شركات طيران أو
تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
الشركات الجديدة الراغبة القيام
 -6تحديد مسئول عن االتصال
باآلتي:
والتواصل يحدد فيه أسمه ورقم هاتفه
أوالً :تقديم ملفاتهم متضمنه صور
ورقم الفاكس وبريده االلكتروني.
طبق األصل من أصول كافة الوثائق
والمستندات المطلوبة ووفقاً للشروط  -7تعبئة استمارة تقديم طلب االنشاء
وفقاً للنموذج المعتمد.
والمتطلبات التي تحددها اللوائح
والقوانين النافذة واهم الوثائق الواجب  -8على الراغبين في تقديم طلباتهم
مراجعة قطاع سالمة الطيران الكائن
على الشركة تقديمها:

بفج عطان شارع بيروت جوار
السفارة اإلندونيسية أمانة العاصمة
– صنعاء – الجمهورية اليمنية
تلفون ( )009671413950فاكس
( )009671433862وذلك ألخذ قائمه
الشروط والمعايير واالستفسار عن
البيانات والوثائق المطلوبة.
 -9الموعد النهائي لتقديم الطلبات
والوثائق هو يوم الخميس الموافق 15
 2015 /01/م الساعة الثانية عشر
ظهراً الى مبنى الهيئة العامة للطيران
المدني واالرصاد الكائن بشارع
الزبيري – أمانة العاصمة – صنعاء
الجمهورية اليمنية.
ثانياً :أي اختالف بين ما ستقدمه
الشركة في المرحلة الثانية وبين دراسة
الجدوى سيؤدي إلى استبعاد الشركة.
ثالثاً :خالل ثالثين يوماً ستقوم الهيئة
العامة للطيران المدني واالرصاد
بدراسة وتحليل وثائق الشركات
المتقدمة وإعالن نتائج التحليل
والتقييم وتحديد أسماء الشركات
المؤهلة لالنتقال للمرحلة الثانية .
رابعاً :على الشركات المؤهلة استيفاء
المتطلبات الفنية خالل (تسعون يوماً).
خامسا  :الترخيص للتشغيل سيكون
لشركتين فقط بحد اقصى خالل العام
 2015م و لن يتم الترخيص ألي شركة
اضافية خالل االعوام القادمة اال
بحسب احتياج سوق الشحن الجوي
بالجمهورية اليمنية.

إشهار

