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افتتاحية

سعادة المهندس

محمد إبراهيم أحمد شريف

مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني
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يتقدم المشرف العام لمجلة الطيران العربي بتشكراته لكل من ساهم في إثراء هذه المجلة بحوارات ومقاالت واستطالعات
وأخبار وإعالنات إشهارية ،وشكر خاص للجمهورية اإلسالمية الموريتانية على المساهمة القيمة في هذا العدد.
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ورقـــة تـعــريفية

إنشاءالهيئة

■ الهيئة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية
متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق
التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران
المدني وتطويره .أنشأت في  7فبراير  1996عندما
دخلت اتفاقية إنشائها حيزالتنفيذ ،وقد عقدت جمعيتها
العامة األولى في  4/5يونيو .1996
صادقت على هذه االتفاقية حتى اآلن  18دولة عربية.
بينما باقي الدول العربية بصدد التصديق.
أهداف الهيئة

تتمثل أغراض وأهداف الهيئة في تزويد سلطات
الطيران المدني في الدول األعضاء بإطار للعمل المشترك
من أجل:
■ وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول
العربية قصد تنمية وتأمين سالمته.
■ النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول
األعضاء في مجال الطيران المدني ووضع األسس الكفيلة
بذلك ليكون ذا طابع موحد.
■ العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي
بشكل يستجيب لحاجيات األمة العربية في نقل جوي
آمن وسليم ومنتظم.
أجهزةالهيئة

تتكون أجهزة الهيئة من جمعية عامة ،ومجلس
تنفيذي ،وإدارة عامة يترأسها مدير عام ،وخمس لجان
فنية مكونة من خبراء متخصصين يمثلون الدول األعضاء
(لجنة النقل الجوي ،لجنة المالحة الجوية ولجنة السالمة
الجوية والمقاييس ،لجنة أمن الطيران ،لجنة البيئة).
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اخـتصاصاتالهيئة
تقوم الهيئة بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها
وأهدافها وبوجه خاص ما يلي :
/1إجراء البحوث وإعداد الدراسات ،حسبما يلزم ،بشأن
الجوانب االقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية واألمنية
المتعلقة بالطيران المدني بين الدول األعضاء
/2تنسيق مواقف الدول األعضاء بصدد األمور ذات
المصلحة المشتركة واالهتمام المشترك في مجال الطيران.
/3تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي
العربية.
/4تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض
باستخدامها في الدول األعضاء
/5رصد التغييرات ،بما في ذلك التغييرات التقنية ،في
الطيران المدني وتقييد متطلبات الدول األعضاء لالستجابة
للتحدياتالمهمة.
/6تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات وإجراءات
الطيران المدني في الدول األعضاء والعمل على توحيد تلك
التشريعاتواإلجراءات.
/7تشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل
الموصى بها في مالحق اتفاقية الطيران المدني الدولي.
/8تعزيز الترتيبات بين الدول األعضاء كلما ساهم ذلك في
تنفيذ الخطط اإلقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني
الدولي بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالمالحة
الجوية.
/9تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسالمة الطيران
والنهوض بالوعي األمني بين الدول األعضاء.
/10التنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع
تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين ،وجعلها تستجيب
للحاجيات الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال الطيران
المدني.
/11دراسة أي موقف من شأنه عرقلة تقدم النقل الجوي
والمالحة الجوية في الدول العربية وذلك بناء على طلب أي دولة
عضو والتوصية بما تراه مناسبا■

الطيران العربي
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إن الهيئة العربية للطيران المدني تعتبر مكونا
أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك
وكآلية عملية مساهمة في مسار تنفيذ السوق
العربية المشتركة الكبرى ،ومن هنا تبرز أهمية
الهيئة ودورها في السهر على تدبير وتسيير هذا
القطاع اإلستراتيجي المحرك للنشاط االقتصادي
والميسر للتواصل والترابط بين شعوب العالم
والمساهم القوي في التنمية السياحية.
تخطو اليوم منظومة الطيران العربي في
مسار تطويري واسع يدخل في سياق مواجهة
التحديات واالنخراط في التحوالت المتسارعة
التي يعرفها قطاع الطيران العالمي ويتبين ذلك
من خالل تزايد اهتمام الدول العربية بالمردودية
الموثوقة لقطاع الطيران المدني في االقتصادات
الوطنية فأصبح القطاع يحظى برعاية خاصة
وبجهود متواصلة ،وهذا ما يؤكده التوجه القوي
لدعم االستثمارات الهائلة التي تم ضخها في
قطاع صناعة الطيران والمقدرة بمالييرالدوالرات
لشراءأساطيلالطائراتالحديثةوتوسيعوتشييد
المطارات الدولية الراقية واقتناء التجهيزات
المالحية الحديثة ذات التكنولوجية الدقيقة
وإدخال المعدات والكواشف الحديثة الخاصة
بالتفتيش والمراقبة األمنية باإلضافة إلى زيادة
االهتمام بالتكوين والتدريب من خالل االستثمار
في القدرات البشرية وتأهيلها لالنخراط في
عالم الطيران المتقدم في سياق المستجدات
والتحوالت الكبرى التي يعرفها القطاع فنيا
وتجاريا واقتصاديا وماليا وخدماتيا ونظاميا.
ويراهن مجتمع الطيران المدني العربي على
المستقبل المشرق للقطاع ،وتلعب الهيئة دورها
الريادي في قيادته ،وهي منخرطة اليوم بكل
حماس وجدية في مسار التطويروالتفعيل والرفع
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من األداء من خالل خطة متكاملة بدءا بالهيكلة
وتعزيز اإلدارة بالخبرات والكفاءات الالزمة
والمقتدرة تم وضع اآلليات العملية لتنفيذ
البرامج الفنية بالشكل األمثل في شتى مجاالت
النقل الجوي واقتصادياته والمالحة الجوية
ومستجداتها ونظمها المستقبلية ،والسالمة
الجوية وإجراءاتها وتشريعاتها وأمن الطيران
وتعزيزه وتنظيمه وتأهيله والبيئة واالنخراط في
مستجداتهاوتحدياتها،والتكوينوالتدريبالذي
خطط له برنامج مكثف طوال السنةيشمل العديد
من الدورات التدريبية في جل التخصصات وفق
المستجدات الحالية ومرورا بتكثيف عالقات
التعاون والتنسيق مع المنظمات واالتحادات
اإلقليمية والدولية المماثلة لتعزيز مكانة الهيئة
في المحافل الدولية وترسيخ ثقل المجموعة
العربية ككيان منسجم ومتكامل يدافع عن
مصالح الدول العربية ويحافظ على مكتسباتها
تحقيقا ألهداف الهيئة المتجلية في تطوير
وتنمية قطاع الطيران المدني دون نسيان أهم
عناصر المنظومة وهو الراكب وحقوقه وحمايته
وتيسير وتبسيط إجراءات النقل الجوي ليصبح
في متناولكافة شرائح المجتمع العربي.
إن الدول المستقبلي للهيئة يجسد مكانتها
كمرجعية فنية فعلية للطيران العربي وكبيت
خبرة متكامل يقدم االستشارة ويعد الدراسات
ويرصد التغيرات الفنية والتنظيمية والتشريعية
واالقتصادية التي يعرفها قطاع الطيران وصناعته
المتطورة هذا مايعطي للدول العربية القدرة على
المنافسة الدولية وسيرجع ال محالة بالمردودية
الفنية والتشغيلية وبالتالي ضمان المستقبل
المشرق لمسار منظومة الطيران المدني العربي
وازدهارها.

العدد  25ديسمبر 2015
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أخـــبـــــار

نتائج الجمعية العامة الثامنة واألربعين لإلتحاد العربي للنقل الجوي
● عقد اإلتحاد العربي للنقل الجوي جمعيته
العامة الثامنة واألربعين اليوم في مدينة جدة
برئاسة سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر،
المدير العام للخطوط السعودية .وتم عقد
الجمعية العامة تحت الرعاية السامية لصاحب
السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز
آل سعود ،مستشار خادم الحرمين الشريفين
وأميرمنطقة مكة المكرمة.

الحضور

جمعت الجمعية العامة الرؤساء التنفيذيين
لشركات الطيران العربية األعضاء في اإلتحاد،
وشركات الطيران الشريكة لإلتحاد وشركاء اإلتحاد
في الصناعة من مص ّنعي طائرات ومحركات
وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات
وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران
العربي ،باإلضافة إلى حضور الهيئة العربية للطيران
المدني واإلتحاد الدولي للنقل الجوي (األياتا)
وعددٍ من االتحادات اإلقليمية لشركات الطيران
وخبراء في صناعة الطيران ،حيث وصل عدد
الحضور إلى أكثر من  300شخص.

احصائيات العام 2014

استلم الحضور نسخة عن التقرير السنوي
لإلتحاد العربي للنقل الجوي الذي يمثل الحصاد
السنوي إلنجازات اإلتحاد خالل الدورة السابقة
ويستعرض التطورات والتحديات التي تواجه
الصناعة ونتائج المشاريع المشتركة لإلتحاد .كما
استلم الحضور التقرير السنوي إلحصاءات النقل
الجوي العربي للعام  2014الذي تضمن أيض ًا قسم ًا
خاص ًا عن تطور شركات الطيران العربية خالل الـ50
عام ًا الماضية وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين
لتأسيس اإلتحاد .وجاءت أبرز اإلحصاءات للعام
 2014على الشكل التالي:
•وصل حجم سوق النقل الجوي العربي في
العام  2014إلى  172مليون مسافر وذلك نم ّواً
بنسبة  9.7بالمئة مقارن ًة بعام .2013
•زادت أعداد المسافرين في المطارات
العربية بنسبة  9.3بالمئة ليصل عدد المسافرين
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الذين استخدموا المطارات العربية إلى حوالي
 299.3مليون مسافر.
•ارتفعت حركة الشحن في المطارات العربية
بنسبة  9.3بالمئة في العام  ،2014حيث وصل
حجم الشحن إلى  7.31مليون طن.
•ش ّغلت الشركات األعضاء في اإلتحاد إلى
 451محطة عالمي ًا في  127دولة بمعدل 3,507
رحلة يومية ،عارض ًة  710,159مقعداً يومي ًا على
متن  1,117طائرة في العام .2014
•وسجل األعضاء نمواً في اإليرادات في 2014
بلغ 4.4بالمئة ليصل مجموع اإليرادات التشغيلية
إلى  39.2مليار دوالر أميركي (لـ 12شركة).
•كما نقل أعضاء اإلتحاد أكثر من 176.3
مليون مسافر في ( 2014زيادة بنسبة  9.7بالمئة
مقارن ًة بـ ،)2013و 5.3مليون طن من الشحن
(زيادة بنسبة  9.2بالمئة).
حفل تكريم السيد محمد صالح بولطيف
تضمنت جلسة العمل األولى للجمعية العامة
لإلتحاد حفل تكريم للسيد محمد صالح بولطيف،
الرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية
الجزائرية ،الذي شغل ذلك المنصب منذ العام
 2011وان ُتخب خالل فترة تو ّليه عضواً في اللجنة

التنفيذيةلإلتحادفيالعام،2011ورئيس ًاللجمعية
العامة لالتحاد في العام  .2012وقد ساهم كثيراً
خالل عضويته للجنة ورئاسته للجمعية العامة في
تعزيز عمل االتحاد ودعمه بشكل كبير.

تقريراألمين العام لالتحاد العربي
للنقلالجوي

قام األمين العام لإلتحاد العربي للنقل
الجوي بعرض تقريره عن حال قطاع النقل الجوي
العربي ،حيث س ّلط الضوء على تطور ومسيرة
شركات الطيران العربية خالل الـ 50سنة الماضية
والمحفزات األساسية التي جعلت هذه المسيرة
ناجحة والتي أيض ًا ساهمت في تطوير النقل
الجوي .ون ّوه األمين العام ببعض العناصر التي
دفعت النقل الجوي للتقدم والتطور خالل الـ50
عام ًا الماضية وهي التطور التقني في الطائرات
والمحركات ،وتحرير األجواء ،وتطوير البنى
التحتية من مطارات وسعة جوية .كما عرض
األمين العام بعض اإلحصائيات التي تعكس نمو
حركة النقل الجوي خالل الـ 10سنوات الماضية
وشدد على العوائق المحتملة للنمو المستقبلي
ّ
للنقل الجوي ،ومن أهمها مايلي:
شدد األمين العام على أن
 1-الحمائيةّ :

الطيران العربي
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أخـــبـــــار
سياسة تحرير األجواء قد أفادت المستهلك نتيجة
النخفاض أسعار السفر وخيارات أكثر وخدمة
أفضل .كما استفاد اإلقتصاد منها من خالل تعزيز
الروابط التجارية وخلق فرص عمل .أما شركات
الطيران فقد أصبحت أكثر تنافسية وعملت على
رفع مستوى خدماتها كنتيجة لسياسة األجواء
المفتوحة .لذا ّإن أي دعوة للعودة إلى السياسة
الحمائية ستؤدي إلى نتائج عكسية لن تفيد
المستهلك أو شركات الطيران أو تطور اإلقتصاد.
 2عدم تطوير البنية التحتية :ن ّوهاألمين العام بدور الحكومات العربية في تطوير
المطارات في المنطقة ،ولكنه أشار إلى أن تطوير
إدارة الحركة الجوية يجب أن يتماشى مع تطوير
المطارات .وألقى الضوء على عمل اإلتحاد في هذا
المجال ،حيث يتعاون مع كل من الهيئة العربية
للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي
واإلتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة خدمات
المالحة الجوية المدنية (كانسو) والحكومات
المعن ّية ّ
لحل هذه المشكلة .ولقد وضع جميع
األفرقاء المعنيون خطة تطويرية تُنجز في نهاية
العام  ،2018حيث ستتناول بشكل رئيسي
تحديث أجهزة المالحة الجوية ،تعزيز التنسيق
المدني/العسكري لإلستخدام المرن لألجواء
تنسيق إقليمية لتدفق الحركة.
وإيجاد ُأطر
ٍ
شدد األمين
 3الضرائب والرسومّ :العام على أن السياسة السليمة تجاه تطوير
البيئة االقتصادية وتنمية القطاع السياحي ال
يجوز أن تستهدف أحد العجالت األساسية
للتنمية اإلقتصادية مثل قطاع النقل الجوي بأعبا ٍء
ضريبية.
المنتِجة :س ّلط
 4التشريعات غير ُاألمين العام الضوء على كيفية قيام بعض الدول
بمقاربة أحادية الجانب تجاه مجاالت مثل البيئة
وحماية المستهلك وكيف أدت تلك الخطوات
األحادية إلى خالفات مع دولٍ أخرى .كما أشار إلى
عمل اإلتحاد في تلك المسألتين؛ ففي مجال البيئة
يعمل اإلتحاد مع جميع األطراف المعنية للوصول
عالمي موحد العام المقبل حول التعامل
إلى اتفاقٍ
ّ
مع انبعاثات الكربون من الطائرات تحت مظلة
منظمة الطيران المدني الدولي ،أ ّما في مجال
حماية المستهلك ،فقد عمل اإلتحاد من خالل
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فريق عمله المعني على تطوير الئحة نموذجية
تتضمن أفضل ممارسات شركات الطيران في
رعاية حقوق المستهلكين على أساس المبادئ
التوجيهية التي صدرت عن األياتا واإليكاو.
كما أشار األمين العام إلى أحداث رئيسية
حولت العمل العالمي في مجاالت سالمة وأمن
الطيران وذلك بعد إسقاط الطائرة الماليزية في
رحلتها  17واختفاء الطائرة الماليزية في رحلتها
 .370يعمل اإلتحاد مع جميع العاملين في
الصناعة لتحسين تعقب الطائرات .كما سيعمل
اإلتحاد مع سيتا وغيرها في هذا المجال وفق
خطة وضعها اإلتحاد ومدراء تنفيذيون في شركات
الطيران األعضاء كنتيجة للمنتدى الفني الذي
عقده اإلتحاد في أوائل نوفمبر في أبو ظبي .كما
أطلق اإلتحاد مبادرة ،بنا ًء على قرار الجمعية العامة
السابعة واألربعين ،لتعزيز تبادل المعلومات حول
تقييم األخطار في الطرق الجوية ،حيث أثبت ذلك
عن قيمته في عدة محطات هذا العام.
رحب األمين العام بعضوين جديدين
كما ّ
انضما إلى اإلتحاد هذا العام وهما الموريتانية
للطيران وبدر للطيران ،حيث أصبحا عضوين
فاعلين في اإلتحاد وذلك إثر موافقة من اللجنة
التنفيذيةلإلتحاد.

كلمة مديرعام الهيئة العربية
للطيرانالمدني

ألقى المهندس محمد الشريف ،مدير
عام الهيئة العربية للطيران المدني ،خطاب ًا حول
المواضيع المشتركة بين اإلتحاد والهيئة في
مجاالت السياسات الجوية ،األمن والسالمة
الجوية ،والبيئة والطيران ،والمالحة الجوية
والضرائب ،حيث تتعاون المنظمتان منذ سنوات
لتحقيق فوائد لقطاع النقل الجوي في تلك
المجاالت  .

كلمة األياتا

قدم السيد طوني تايلر ،المديرالعام والرئيس
التنفيذي لألياتا كلمته حول شؤون الصناعة.
أشار السيد تايلر إلى المسائل المتعلقة بالسالمة
وإدارة الحركة الجوية والقوانين األكثر فعالية في
مجاالت تحرير األجواء وحقوق المسافرين واألمن

والضرائب وغيرها من القوانين.
أربعة قرارات استراتيجية للجمعية العامة
الثامنة واألربعين لإلتحاد العربي للنقل الجوي
خُ صصت جلسة العمل الثانية ألعضاء
اإلتحاد حيث تناول خاللها األعضاء تقرير اللجنة
التنفيذية الذي تضمن أهم الشؤون االستراتيجية
للطيران العربي باإلضافة إلى الشؤون اإلدارية
والماليةلإلتحاد.
أقرت
التنفيذية،
اللجنة
توصية
وبنا ًء على
ّ
الجمعية العامة لإلتحاد أربعة قرارات استراتيجية
حول ما يلي:
البيئة والطيران :أكدت الجمعية العامة
الثامنة واألربعون على ضرورة اعتماد عدداً من
المبادئ في تعامل حكومات العالم مع قضية
البيئة والطيران .يمكن االطالع على هذه المبادئ
في القرار الكامل المرفق بهذا الخبر الصحفي.
كما دعت الجمعية العامة الثامنة واألربعون
الهيئة العربية للطيران المدني إلى تشكيل موقف
عربي يأخذ في عين اإلعتبار مصالح شركات
ّ
الطيران وعقد اجتماعات تنسيقية لضمان ذلك،
كما كلفت الجمعية العامة الثامنة واألربعون
األمين العام وفريق عمل السياسة البيئية بالعمل
الوثيق مع الهيئة العربية للطيران المدني حول
موضوع البيئة والطيران وباستمرار العمل ومتابعة
هذا الموضوع بالتنسيق مع األياتا واألطر األخرى
اإلقليمية والدولية وإعالم اللجنة التنفيذية بأية
مستجداتحياله.
حقوق المسافرين :دعت الجمعية العامة
الثامنة واألربعون لإلتحاد العربي للنقل الجوي
اإليكاو إلى متابعة العمل على المبادئ التي تم
تطويرها من قبل فريق تنظيم النقل الجوي وتبنيها
لضم مبدأي تفادي
من قبل مجلس اإليكاو وذلك ّ
التعدي على السلطة القضائية للدول األخرى في
أنظمة حقوق المسافرين وضمان التوافق بين تلك
األنظمة .كما دعت الجمعية العامة الدول العربية
للنظرفي نموذج شبكات األمان والمحاذير(المطور
من قبل فريق عمل حماية المستهلك التابع لفريق
عمل السياسات الجوية لإلتحاد العربي للنقل
الجوي) المرفق بهذا القرار عند وضع أنظمة حقوق
المسافرين .ويضم هذا النموذج أفضل ممارسات
شركات الطيران في خدمة المسافرين وإعطائهم
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حقوقهم ويمكن استخدامهاكالئحة توجيهية في
االستشارات مع الحكومات عند وجود اقتراح ًا
لقانون لحقوق المسافرين .وتم بناء هذا النموذج
عى المبادئ العامة التي طورتها اإليكاو واألياتا في
هذا المجال.
إدارة الحركة الجوية وسعتها في العالم
العربي :دعت الجمعية العامة الثامنة واألربعون
لإلتحاد العربي للنقل الجوي الدول المعنية إلى
االنضمام إلى برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية
في الشرق األوسط ،وأكدت الجمعية العامة على
أهمية التنسيق بين الحكومات العربية فيما
يتعلق بتطوير البنية التحتية لألجواء؛ وك ّلفت
الجمعية العامة اإلتحاد العربي للنقل الجوي
بالعمل مع الدول وشركات الطيران والمنظمات
الدولية واإلقليمية على المستوى الفني لوضع
أولويات المنطقة في مجال إدارة الحركة الجوية
وسعتها في المنطقة ،والعمل على مستوى
رؤساء هيئات الطيران المدني وشركات الطيران
والمنظمات لرفع تلك األولويات إلى حكومات
المنطقة خاص ًة في المسائل التي تتطلب تنسيق ًا
بين سلطات الطيران المدني والعسكري.
سياسة االتحاد األوروبي الخارجية للطيران:
دعت الجمعية العامة لإلتحاد العربي للنقل
الجوي اإلتحاد األوروبي إلى إعطاء أعلى أولوية
ممكنة لتطوير البنية التحتية في أوروبا وتوحيد
األجواء األوروبية .كما نوهت الجمعية العامة
إلى أن رزمة الطيران المشار إليها يجب أن تدعم
الجهود العالمية التي تُبذل تحت مظلة المنظمة
الدولية للطيران المدني (اإليكاو) في شؤون
مثل حماية المستهلك ،والتعامل مع انبعاثات
الطيران ،ومعاييرالسالمة واألمن.
باإلضافة إلى ذلك ،دعت الجمعية العامة
لإلتحاد العربي للنقل الجوي اإلتحاد األوروبي
إلى أن يأخذ في عين اإلعتبار ضمن رزمة الطيران
القيمة المضافة التي تجلبها المنافسة إلى
السوق .ودعت الجمعية العامة لإلتحاد العربي
للنقل الجوي الهيئة العربية للطيران المدني
واإلتحاد العربي للنقل الجوي إلى التحاور مع
المفوضية األوروبية لتسليط الضوء على المبادئ
المدرجة أعاله.
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جلسة حوار تحت عنوان "كيف سيكون
عليه عالم الطيران في الخمسة وعشرين سنة
القادمة؟"
جمعت جلسة العمل الثالثة جميع
المدعوين إلى الجمعية العامة ،كما هي العادة،
حيث تمثلت الجلسة بـ"منتدى الطيران
المشترك" وهو جلسة حوار تمت إدارتها هذا
العام من قبل السيد ريتشارد كويست ،مذيع
ومراسل قناة الـ" ."CNNتخلل منتدى الطيران
المشترك جلسة حوار هذا العام تحت عنوان
"كيف سيكون عليه عالم الطيران في الخمسة
وعشرين سنة القادمة؟" جمع هذا الحوار
المتحدثينالتاليين:
• السيد محمد الحوت  /رئيس مجلس اإلدارة
والمدير العام  /طيران الشرق األوسط
• السيد بول بيرن /الرئيس التنفيذي /فالي ناس
• السيد أحمد علي /الرئيس التنفيذي/
النيلللطيران
• السيد عادل الرضا /النائب التنفيذي
لرئيس طيران اإلمارات والرئيس التنفيذي
للعمليات /طيران اإلمارات
• السيد أحمد الجالف /المدير العام
المساعد لقطاع خدمات المالحة الجوية/
الهيئة العامة للطيران المدني – اإلمارات العربية
المتحدة

اليوبيلالذهبي

تتزامن الجمعية العامة الثامنة واألربعين
لإلتحاد العربي للنقل الجوي مع الذكرى
الخمسين لتأسيسه .باإلضافة إلى المعلومات
واإلحصائيات القيمة حول المسيرة الخمسينية
لشركات الطيران العربية وصناعة النقل الجوي
العربي واإلتحاد العربي للنقل الجوي التي
تضمنتها نشرات الجمعية العامة المتعددة
وتقرير األمين العام ،استضافت الجمعية العامة
عرض ًا خاص ًا قدمه البروفيسور جيفري ليبمان،
مؤسس "معهد غرين غروث أند ترفليزم" عن
مستقبل شركات الطيران العربية والفرص
المتاحة إليها والتحديات التي تواجهها .كما
استضافت الجمعية العامة السيد أحمد الج ّالف،

المدير العام المساعد لقطاع خدمات المالحة
الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ورئيس برنامج اإليكاو
لتحسين الحركة الجوية في الشرق األوسط،
حيث قدم عرض حول إدارة الحركة الجوية
األمر الذي يتطلب انتباه جميع األفرقاء ويلعب
دوراً هام ًا في تحديد مستقبل النقل الجوي في
المنطقة.
واستلمت الوفود الحاضرة نسخة عن إصدار
خاص أعدته مجموعة التايمز/ارابيان آروسبايس
ٍ
كلمات خاصة
بالتنسيق مع اإلتحاد الذييتضمن
من أشخاص كانوا فاعلين في تاريخ اإلتحاد
وحاضره ،ومعلومات عن صناعة النقل الجوي،
ٍ
وإحصاءات قيمة عن مسيرة الخمسين عام ًا
الماضية ،ومعلومات عن شركات الطيران األعضاء
وصناعة النقل الجوي العربي ككل.
وخالل العام الماضي قام اإلتحاد بإعادة
تصميم شعاره الذي تم اعتماده من قبل الجمعية
العامة السابعة واألربعين وبنا ًء عليه أطلق
مجدداً بالكامل في 28
اإلتحاد موقع ًا اإللكتروني ًا ّ
أغسطس  2015تزامن ًا مع تاريخ تأسيس اإلتحاد
قبل  50عام ًا في  28أغسطس .1965

إختتامجلسات
عمل الجمعية العامة

ومع اختتام جلسات عمل الجمعية العامة،
شكر األعضاء صاحب السمو الملكي األمير خالد
الفيصل على افتتاح أعمال الجمعية العامة
ورئيس الجمعية العامة الثامنة واألربعين
سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر على
ترأسه للجمعية العامة وعلى الضيافة الكريمة
للخطوط السعودية لجميع الوفود التي حضرت
هذا الحدث .كما قبلت الجمعية العامة بامتنان
دعوة السيد إدريس بنهيمة ،رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية
المغربية ،الستضافة الجمعية العامة القادمة في
المغرب بتاريخ  8إلى  10نوفمبر  2016ودعوة
السيد عادل علي ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
العربية للطيران ،الستضافة الجمعية العامة
الخمسين لإلتحاد في الشارقة في العام .2017

الطيران العربي

AKHEBAR 1 25.indd 8

أخـــبـــــار

تكليف الكابتن سليمان عبيدات للقيام بمهام مديرعام الملكية األردنية
● قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية إنتخاب
الكابتن سليمان عبيدات عضواً في مجلس إدارة الملكية األردنية وانتدابه
من المجلس لتولي مهام المدير العام  /الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً
من تاريخ  27/10/2015ولفترة إنتقالية مدتها ثالثة شهور .
ويتمتع الكابتن سليمان عبيدات بخبرة عملية طويلة في مجاالت
مختلفة من قطاع الطيران المدني كان آخرها رئيس ًا لمجلس المفوضين
في هيئة تنظيم الطيران المدني بين األعوام  2007ــ  2010ومديراً عام ًا
لسلطة الطيران المدني من عام  2004ــ  2007ورئيس ًا لهيئة المديرين
في شركة تدريب الطيران والتدريب التشبيهي (جاتس) بين عامي 2000
ــ  2005ونائب ًا لمدير عام الملكية األردنية للشؤون الفنية بين عامي
 2002-2004ونائب ًا لمدير عام الملكية األردنية للعمليات الجوية من
عام  2000ــ  ،2002باإلضافة إلى تولي وظائف إدارية وفنية مختلفة في
دائرة العمليات الجوية في الملكية األردنية منذ إلتحق للعمل بالشركة
كطيار في عام . 1984
كما كان الكابتـــن عبيدات قد عمل كطيار في سالح الجو الملكي
األردني بين عامــي  1965ــ  1983وهو حاصل على درجة البكالوريوس في
العلوم العسكرية وشارك في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة

في مجاالت القيادة واإلدارة والطيران في بريطانيا والواليات المتحدة
األمريكية واألردن وغيرها ،وهو كذلك عضو في العديد من منظمات
وهيئات الطيران المدني العربية والعالمية .

مصرللطيران« :إكسبريس» تحصل على « اإليازا» كأفضل شركة ملتزمة بالسالمة
●أعلن «شريف فتحي» رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الخطوط
الداخلية واإلقليمية ـ إكسبريس ـ حصلت على شهادة دولية معتمدة من الوكالة
األوروبية لسالمة الطيران « اإليازا « كأفضل شركة ملتزمة بالسالمة الجوية.
وقال «فتحي» في بيان إعالمي أصدرته الشركة »:حصلت شركة مصر للطيران
 ممثلة في الخطوط الجوية والشحن الجوي والخطوط الداخلية واإلقليمية(إكسبريس)  -على تصريح ،)Third Country Operator Authorization
وهي شهادة دولية معتمدة تمنحها الوكالة األوروبية لسالمة الطيران ( اإليازا)
لشركات الطيران األكثر التزام ًا بتطبيق معايير السالمة الجوية في التشغيل،
وذلك خالل االحتفال الذي أقيم ببروكسل ،حيث نجحت  22شركة طيران في
الحصول على هذا التصريح من إجمالي  700شركة تقدمت للحصول عليه
من  100دولة حول العالم.ومن ناحية أخرى صرح الطيار» هش ـ ــام النحـ ــاس
«رئيس شركة مصر للطيران للخطــوط الجوية قائـ ـ ًال« :إن تصــريح الـ TCOيعد
نجاح ًا جديداً يضاف لنجاحات مصر للطيران في مجال السالمة الجوية ،كما
أن مصر للطيران ال تدخر جهداً في توفير كافة وسائل السالمة واألمان لعمالئنا
الذين تضعهم دائم ًا على قمة أولوياتنا».وأضاف «النحاس»  :إن التصريح يعد
من أهم المتطلبات التي ينبغي على شركات الطيران الحصول عليها حتى
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يتمكنوا من تشغيل رحالت جوية إلى دول االتحاد األوروبي موضح ًا أن الوكالة
األوروبية لسالمة الطيران ( اإليازا) كانت قد تقدمت بمشروع قانون رقم /2014
 452في البرلمان األوروبي وقد تمت الموافقة عليه والذي بموجبه صدر هذا
التصريح –Authorization- Third Country Operatorالتي تمنحه اإلياز
لشركات الطيران التي يقع مقرها خارج االتحاد األوروبي .ويتم تطبيق هذا
النظام لتبسيط اإلذن لشركات الطيران من خارج االتحاد األوروبي بالعمل ضمن
 28دولة في االتحاد األوروبي باإلضافة إلى أربع دول هي النرويج وسويسرا
وايسلنداوليختنشتاين.
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 267طائرة تنضم إلى أسطول
«طيران اإلمارات»

طيران الخليج» تستعد لشراء
خمسين طائرة ايرباص
● صرح وزير اإلعالم البحريني عيسى عبد الرحمن
الحمادي لوكالة فرانس برس أن شركة «طيران الخليج» تستعد
لشراء عدد من طائرات ايرباص يمكن أن يصل إلى خمسين
طائرة ،في عقد يفترض أن ينجز قبل نهاية العام الجاري ،وأن
يعلن عنه خالل معرض الطيران في البحرين فييناير المقبل.

● أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس األعلى
والرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة ،أن الناقلة تواصل تعزيز
استثماراتها لدعم النمو المستقبلي ،حيث تبلغ طلبياتها المؤكدة حتى
اآلن  267طائرة جديدة بقيمة  128مليار دوالر .وقال سموه ،في كلمة
ألقاها بمناسبة مرور  30عام ًا على انطالقة «طيران اإلمارات» ،أن عدد
المسافرين الذين ستنقلهم الناقلة الوطنية سيزيد على  70مليون ًا بحلول
عام  ،2020تزامن ًا مع استضافة معرض إكسبو الدولي .2020وتابع« :إن
نجاح طيران اإلمارات يرتكز ،ومنذ البداية ،على االبتكار ومعايير الخدمة
العالية التي انتهجتها ،والتي جعلت منها نموذج ًا فريداً ،مع االستمرار
في تطوير هذه المنتجات واالبتكار واالستثمار في مختلف العمليات
والمنتجات والخدمات ،فكانت مبادِر ًة سباق ًة في العديد من المبتكرات،
سواء في األجواء أم على األرض ،وهي منجزات عززت نجاحها على الصعيد
العالمي ،ومكنتها من مواصلة الربحية».وأضاف« :مع استعداداتنا
الستضافة معرض إكسبو الدولي  ،2020فإن دبي تتوقع استقبال 20
مليون زائر وتحقيق  300مليار درهم سنوي ًا من عائدات السياحة ،وسوف
تلعب طيران اإلمارات دوراً مؤثراً في الوصول إلى هذا الهدف ،فهي تربط
دبي اليوم مع أكثر من  140مدينة عالمية ،وتسهل تدفق وانسياب حركة
التجارة والسياحة عبر ست قارات».

 395طائرة خاصة في الشرق األوسط

● كشفت«برايفتجتتشارتر»،إحدىأكبرشركاتالوساطةالمستقلة
في قطاع تأجير الطائرات الخاصة في العالم ،بأن المدينة الفرنسية نيس هي
أكثر الوجهات المفضلة لمستخدمي الطائرات الخاصة من منطقة الخليج
في النصف األول من العام  ، 2015متبوعة بلندن ومن ثم باريس .وأشارت
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الشركة ،التي تستحوذ على حصة سوقية كبيرة في أوروبا والشرق األوسط ،إلى
أن قطاع الطيران الخاص في منطقة الخليج يدعو للتفاؤل نسبي ًا ،حيث شكل
فصل الصيف فترة ذروة لرجال األعمال والسياح من هذا المكان من العالم.
وقالت الشركة أن حركة الطيران الخاص بلغت أعلى معدالتها قبل وبعد شهر
رمضان.ووفق ًا لتقرير «ماركيت فوركاست» الذي أعدته «بومباردير بيزنيس
إيركرافت» ،،فإن عدد الطائرات الخاصة في المنطقة والبالغ حالي ًا  ،395قد
ينمو إلى  745طائرة بحلول العام  ،2023وإلى نحو  1405بحلول العام .2033
وقال روس كيلي ،المدير التنفيذي لشركة «برايفت جت تشارتر» في الشرق
األوسط :إن هذا التوقع مبني على تقديرات خبراء في القطاع بالنظر إلى معدل
نمو قطاع الطيران وارتفاع الطلب الستخدام الطائرات الخاصة في المنطقة.
والحظ التقرير أن المملكة العربية السعودية واإلمارات وتركيا هي موطن لـ 70
 %من الطائرات الخاصة المتواجدة في الشرق األوسط ،حيث تأخذ السعودية
وحدها حصة األسد بنسبة  26%من عدد الطائرات الخاصة في المنطقة.
وقالت «برايفت جت تشارتر» أن مستخدمي الطائرات الخاصة في الشرق
األوسط أصبحوا يدركون مزايا استئجار طائرة خاصة ،لتفاديهم مشقات كثيرة
في المطار .
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شركة بوينج» تؤكد اتفاقيات توريد مع 21500
من الشركاء العالمين في  65بلداً

مصرللطيران» تتعاقد على شراء 8
طائرات بوينج
● قال الطيار هشام النحاس ،رئيس شركة مصر للطيران
للخطوط الجوية ،أن الشركة ستتعاقد خالل األيام القادمة على
شراء  8طائرات ،وغالب ًا ستكون من طراز «بوينج» بنظام اإليجار
التشغيلي.وأضاف رئيس شركة مصرللطيران ،في تصريح خاص
لموقع «فيتو» ،أن شراء تلك الطائرات يأتي في إطار سياسة
التطوير التي تنتهجها الشركة برئاسة شريف فتحي رئيس
الشركة القابضة لمصرللطيران.

● قال «جيف كوهلر» نائب الرئيس لتطوير األعمال الدولية
في شركة بوينج للصحفيين بأن بوينج التي يعمل فيها نحو  165ألف
موظف وفني تقدم خدماتها المتنوعة لنحو  150بلداً وحققت الشركة
دخ ًال بقيمة  90.8بليون دوالر عام  ، 2014كانت حصة قطاع الطائرات
التجارية  70%منه الس َّيما العمالء من خارج الواليات المتحدة
األمريكية.وأبرمت الشركة اتفاقيات توريد مع أكثر من  21500من
الشركاء العالميين في  65بلداً ،وأضاف »:إن أسواق الشرق األوسط وآسيا
باسفيك أضحت أكثر أهمية لصناعة الطيران  ،وإن الطائرات األقل تكلفة
أضحت خياراً هام ًا في األسواق الواعدة» .وتتجه العديد من الشركات
الستخدام الوقود األحفوري الحيوي ،وقال كوهلر بهذا الصدد »:إن
قطاع الدفاع والفضاء واألمن ( )BDSو مقره سانت لويس والذي تأسس
عام  2002يستأثر بحصة  30%ويستأثر القطاع التجاري بنحو ، »61%
موضح ًا بأن هناك نحو  1900طائرة إضافية مع  45بلداً أبرمت عقودها
أو في مرحلة إبرام العقود.

وزيرالتجهيزوالنقل السيد عزيزالرباحيعطي االنطالقة الرسمية لخط الدار البيضاء الدوحة

●أطلقت الخطوط الملكية المغربية،يوم  21أكتوبر 2015في مطار محمد
الخامس ،رحلتها األولى التي تدخل في إطار خطها الجوي المنتظم الجديد ما
بين الدار البيضاء والدوحة.
دشن هذا الخط الجوي الجديد وفد رسمي برئاسة السيد عزيز رباح وزير
التجهيزوالنقل واللوجستيك ،والسيد إدريس بنهيمة رئيس شركة الطيران
المغربية .وقد استقل الوفد أول رحلة متجها صوب الدوحة في زيارة للعاصمة
القطرية إلجراء لقاءات ومباحثات مع مسؤولي النقل الجوي بدولة قطر .
وتطلق الخطوط الملكية المغربية هذا الخط الجوي بتشغيل ثالث رحالت
أسبوعية (ذهابا و إيابا) .سيتم تأمين الرحالت بطائرات من نوع البوينج 787
دريمالينر بسعة  274مقعدا من بينها  18في درجة رجال األعمال .ويأتي هذا
الخط لتعزيز الرحالت اليومية الرابطة بين الدار البيضاء والدوحة التي تؤمنها
الخطوط الجوية القطرية ،الشريك االستراتيجي للخطوط الملكية المغربية .حيث
وقعت الشركتان ،في ماي الماضي ،اتفاقية شراكة تجارية إستراتيجية توفر
العديد من اإلمتيازات لزبناء الشركتين.
يمنح هذا االتفاق الذييتضمن تقاسم الرمز بين الشركتين مجموعة من
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االمتيازات لفائدة زبناء الشركتين .بحيثيوفر لهم مزيدا من الخيارات ومزايا
السفر بين قطر و المغرب .ويسمح لهم بالتنقل عبر الدار البيضاء والدوحة
بتذكرة طيران واحدة على طول مسار الرحلة كما سيكون لديهم إمكانية تسجيل
أمتعتهم من مدينة الذهاب حتى الوصول إلى الوجهة النهائية .بهذا ستوفر
الشركتان  10رحالت أسبوعية(ذهابا وإيابا) بين الدار البيضاء والدوحة ،وامتدادا
لشبكتيهما في آسيا وإفريقيا.
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اير فرانس ستلغي نحو ألف وظيفة في 2016

● اعلن الكسندر دو جونياك رئيس مجلس ادارة اير فرانس-كاي ال ام،
أن شركة الطيران الفرنسية ستلغي نحو الف وظيفة في  2016في اطار خطة
اجتماعية اللغاء  2900منصب خالل عامين .وفي تصريح لصحيفة لوفيغارو
قال أن الشق االول من خطة اعادة الهيكلة للشركة سوف يطلق عام .2016
وأضاف أن الوظائف التي سيتم الغاؤها العام المقبل «محدودة جداً» وتتعلق
«باقل من ربع العدد االجمالي» .وفي حين دعت الحكومة االشتراكية إلى
«تجنب» الغاء الوظائف وترك دو جونياك الباب مفتوح ًا لمفاوضات حول
الشق الثاني من الخطة .وقال »:في حال نجحت المفاوضات مع العاملين في
الشركة بحلول بداية العام المقبل فسنتمكن من تجنب تطبيق بقية الخطة».
في االثناء ،سيبحث الغاء أول دفعة من الوظائف مع النقابات العمالية خالل
اجتماع اللجنة المركزية للمؤسسة «وسيكون هناك تدابيرللرحيل الطوعي».

«إيركندا» تفتح خطاً جوياً مباشراً بين مونتريال والبيضاء
● أعلنت شركة الطيران «إير كندا» ،أنها
ستفتح خط ًا جوي ًا للرحالت بين مونتريال الكندية،
ومدينة الدار البيضاء المغربية بدون توقف،
عقب حصولها على موافقة الحكومة ،وذلك بداية
من صيف السنة المقبلة.وأكدت شركة الطيران
الكندية هذا القرار ضمن بيان لها ،ووعدت فيه
ٍ
لدعوات كانت
بتقديم أفضل الخدمات استجابة
الجالية المغربية قد تقدمت بها ،ومجموعة من
الراغبين في السفر بين كندا وشمال إفريقيا،
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بدون االضطرار إلى التوقف في بعض المطارات
األوروبية ،باإلضافة إلى المبالغ المرتفعة التي
كانت تفرضها بعض شركات الطيران.وأفاد بيان
شركة طيران «اير كندا» أن الخدمة الجديدة
ستتم عبر طائرات «بوينج ،»767-300ER
بعدد مقاعد يصل إلى  280مقعداً ،بين الدرجة
االقتصادية ،ودرجة رجال األعمال.وقال بنيامين
سميث ،رئيس شركة «إير كندا»« :إن أبرز
أسباب خلق هذا الخط الرابط بين مونتريال

والدار البيضاء ،هو االستجابة لرغبات المسافرين،
وتقديم خدمات متميزة ،وهذا ما يجعلنا واحدة
من الشركات القليلة عبر العالم ،التي تربط بين
ست قارات ،وذلك أيضا جزء مهم من استراتيجيتنا
المستمرة للتوسع الدولي».من جهته وصف
عمدة مدينة مونتريال ،دينيس كودير ،هذا القرار
بأنه مفرح ،بعد الزيادة في الرحالت المباشرة إلى
القارة اإلفريقية ،وهو مايفتح المجال لتطويرفرص
اقتصادية جديدة ،خاصة مع بلد مثل المغرب.

الطيران العربي
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االتحاد للطيران  :ثالث جوائزعلى مستوى الشرق األوسط

● حصد قسم إدارة المشتريات والتوريد في االتحاد للطيران ثالث
جوائزمرموقة من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد.
ووصل القسم للقائمة القصيرة عن خمس فئات مختلفة للجائزة ،ليتم
اختياره فيما بعد للفوز عن فئتي “أفضل مبادرة للتنمية البشرية” و “أفضل

المشتريات الدولية” .كما فاز فريق العمل بجائزة “الفائزالعام” الخاصة بلجنة
التحكيم.
وعقدت مراسم حفل جوائز الشرق األوسط بفندق انتركونتيننتال في
العاصمةأبوظبي.

علماء روسيخترعون نظامايساعد في هبوط الطائرات دون خبراء المراقبة
● اخترع علماء روس نظاما راداريا يساعد في هبوط الطائرات دون
خبراء المراقبة الجوية.
ويعد هذا التصميم أرخص مقارنة مع أمثاله ،إذ يستطيع أن يساعد
الطائرات على الهبوط من دون إنسان.
ويشكل الرادار الحديث الخاص بهبوط الطائرات « بي أر أل –  2أس تي»
أساسا للنظام ،ومن مميزاته استخدام هوائيات طورية من شأنها الفصل بين
قسمي االستقبال واإلرسال في الرادار.
وتصل المعلومات للطيار عبر قناة السلكية ،وذلك على شكل إشارات

الطيران العربي

11/12/15 16:04

أوتوماتيكية تبين انحرافا عن خطوات الهبوط العمودي واألفقي ،بحيث
اليحتاج إلجراء مكالمات هاتفية بين المرابق الجوي والطيار ،األمرالذييجنب
أخطاءيمكن أنيرتكبها اإلنسان.
ويتوقع أن يستخدم رادار « بي أر أل –  2أس تي» في الطيران المدني
والطيران التجريبي ،ويخطط أن يكتمل عمل تصميم وتصنيع النظام بحلول
عام .2016
وتولت شركة «بوليوت» من مدينة تشيليابينسك الروسي مهمة تصميم
وتصنيع الرادار الجديد.
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زيادة السعة التشغيلية لرحالت الطيران بين اإلمارات و مصر
● وقعت وزارة الطيران المدني المصرية مذكرة تفاهم مع اإلمارات في
مجال النقل الجوي ،وذلك لزيادة السعة التشغيلية للرحالت بين مصر واإلمارات
بنسبة  .20%جاء اإلعالن خالل مؤتمر صحافي عقده الوزير ،في مقر وزارة
الطيران المدني بالقاهرة ،لتوضيح عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالقطاع.
وأوضح الوزير المصري أنه في ضوء العالقات المصرية اإلماراتية االقتصادية
المتميزة ونمو حركة االستثمار بين البلدين تم االتفاق على توسيع تشغيل الرحالت
الجوية بين المطارات بالبلدين.مشيراً إلى أن الزيادة ستوفر نحو  148مقعداً
إضافي ًا يومي ًا ،وهو ما دفع مصر للطيران لتشغيل رحلة جديدة يومي ًا ،إضافة إلى
الرحلتين األساسيتين .من جانبها تواصل الناقالت اإلماراتية زيادة رحالتها اليومية
إلى القاهرة ،الستيعاب األعداد المتزايدة.

«طيران اإلمارات» تس ّير أطول  4رحالت حول العالم دون توقف

● اعتمد موقع «المنتدى االقتصادي العالمي» على بيانات «فاليت
مابر» لتقديم أطول الرحالت الجوية التي تس ّيرها شركات الطيران دون
توقف حول العالم ،وجاء نصيب األسد لشركة “طيران االمارات” عند 4
رحالت.واحتلت المرتبة الثانية ،شركة طيران “االتحاد” برحلتين ،فيما
جاءت “الخطوط الجوية السعودية” ثالث ًا برحلة واحدة بين جدة ومدينة
لوس أنجلوس األميركية.وأعلنت شركة «طيران اإلمارات» في أغسطس
 ،2015عن إطالق أطول رحلة طيران في العالم بين دبي وبنما ،لمسافة تناهز

14

11/12/15 16:04

العدد  25ديسمبر 2015

 13.82ألف كيلومتر ومدة زمنية تزيد قلي ًال عن  17ساعة ونصف الساعة.
ومن المقرر ،أن تطلق الشركة اإلماراتية رحلة طويلة مع بداية شهر نوفمبر،
ألميركا الوسطى ،مستخدمة طائرة مخصصة للمسافات الطويلة من نوع
«بوينج  777-200ال ار» .يشار إلى أن لقب «الرحلة األطول عالمي ًا» على
المحك ،وربما ال تتمتع به «طيران االمارات» طوي ًال ،حيث تسعى الخطوط
الجوية الهندية إلطالق رحلة بمسافة  14ألف كيلومتر لمدة  18ساعة من
نيودلهي وسان فرانسيسكو.

الطيران العربي
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«القطرية» تنقل  30مليون مسافرخالل 2015

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن
معدالت النمو للناقلة خالل األشهر التسعة األولى لعام  2015بلغت 17%
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ،متوقع ًا أن تنقل القطرية  30مليون
مسافرخالل العام الجاري ،كما أبدى الباكرتفاؤله بأن تشهد الخطوط القطرية
في عام  2016نمواً مضاعف ًا مقارنة بالعام الجاري.وقال الباكر »:استفادت
الخطوط القطرية من انخفاض أسعار النفط ،ولكن يجب االنتباه إلى ضرورة
أنه عندما تكون األسعار مرتفعة فإن الشركة تخسر الكثير من األموال ،حيث
أن  43%من مصاريفنا تُخصص للوقود ،واليوم انخفضت إلى  ،39%ونأمل أن
يعيد ذلك الربحية التي تمت خسارتها خالل السنوات الماضية بسبب ارتفاع
أسعار النفط».وقال الباكر أنه سيتم تسلم  4طائرات من طراز A350قبل نهاية
العام ،،وأعلن أنه سيتم تسلم طائرة ايرباص  A320الجديدة عندما تحصل على
الترخيص لتكون «القطرية» أول شركة طيران في العالم تستلم هذه الطائرة،

مشيراً إلى أن شركة ايرباص ال تسلم طائراتها لعمالئها دون أن تكون مقتنعة
بتوفيركافة المعاييرالمطلوبة من ناحية الترخيص.

نظام «تفتيش ذكي» للحقائب في مطارات دبي

بدأت دائرة جمارك دبي ،رسمي ًا ،بتطبيق نظام التفتيش الذكي للحقائب،
والمعروف باسم «الطاولة الذكية» ،الذي كان مطبق ًا بصورة تجريبية في
«مطارات دبي».ويمكن النظام الجديد ضباط الجمارك ،من التعرف على
أرشيف المسافر عبر مرور حقائبه على طاولة ذات كاميرا متطورة ،وجهاز
فحص باألشعة السينية.وقال مدير دائرة جمارك دبي ،أحمد محبوب مصبح:
«إن نظام التفتيش الذكي للحقائب يم ّكن ضباط الجمارك من التعرف على
أرشيف الشخص كام ًال» ،الفت ًا إلى أن الكشف عن السجل الشخصي للمسافر
يتم عبر قاعدة بيانات تمتلكها الجمارك.وأضاف أن النظام يتضمن خاصية
التعرف على عدد مرات تعامل الشخص السابق مع الجمارك ،ونوعية البضائع
التي يعمل بها.وجدير بالذكر ،أن نظام التفتيش الجمركي الذكي للحقائب تم

ابتكاره في «جمارك دبي» ،بهدف توفير وسيلة تمكن المفتش الجمركي من
تأدية مهامه بصورة مبتكرة وسريعة ،دون تأخيرأوتعقيد إلجراءات المسافرين.

الشرق األوسط
بحاجةعلى
األوسطجوائز
الشرق  :ثالث
االتحاد للطيران
مستوى طائرة
إلى 2460
قالت شركة «إيرباص» أن منطقة الشرق األوسط بحاجة لنحو 2460
طائرة ركاب وشحن بقيمة نحو  590مليار دوالر ،خالل العشرين سنة القادمة.
وتوقعت «إيرباص» في تقريرها الذي كشفت عنه خالل معرض دبي للطيران
أن يصل حجم الطلب في منطقة الشرق األوسط إلى  1890طائرة جديدة،
لتلبية متطلبات النمو فيما سيتم استبدال  570طائرة بطائرات في الخدمة
حالي ًا .وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «إيرباص» ،جون ليهي بمؤتمر
صحفي في المعرض« :إن النمو المذهل في قطاع الطيران في الشرق األوسط
يعود بدرجة كبيرة إلى التحول في القطاع ،معززاً بالنمو القوي لالقتصادات
اآلخذة في النمو ،باإلضافة إلى الصعود القوي للطبقات الوسطى ،التي تحتاج
وتتطلع للسفرالجوي بشكل غيرمسبوق».

الطيران العربي
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مطار رفيق الحريري الدولي في بيروتيجتاز اختبار السالمة الدولي بدرجة «جيد جدا»
● حقّق لبنان إنجازاً جديداً تمثل برفع
مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن
الئحة الشك  ،ونقله إلى درجة «جيد جدا».
ويبقى موضوع تشكيل هيئة لبنانية إلدارة
قطاع الطيران المدني لكي تكتمل اإلجراءات
المطلوبةدولي ًا.
حيث اتخذ في االجتماع األخير للمنظمة
الدولية للطيران المدني  ICAOواالتحاد
األوروبي الذي عقد في بروكسيل ثم في كندا
قرار رفع درجة لبنان من حيث أمن وسالمة
طيرانه ،وتحسن وضعه .وقد سبق هذا اإلجراء
لقاءات تنسيقية بين رئيسة االتحاد األوروبي
السابقة انجيلينا ايخورست ووزير االشغال
العامة غازي زعيتر من أجل تحسين سالمة
الطيران المدني في مطار رفيق الحريري
الدولي ،تحت طائلة حظر االتحاد األوروبي
السفر من لبنان واليه.
وبعد هذا التحذير عملت الوزارة على
تنفيذ ما هو مطلوب منها من قبل االتحاد
األوروبي أو المنظمة الدولية للطيران المدني
وفق االتفاقات والمعايير الدولية المطلوبة على
صعيدي نقل الركاب والشحن ،بمايحقق األمان

واالستقرار للبنان .أما من أبرز التحسينات
التي عمل عليها الطيران المدني اللبناني والتي
على أساسها تم رفع درجة تصنيف لبنان فهي:
التشدد في إعطاء تراخيص للطائرات ،ومراقبة
عمل الشركات المرخصة بجدية ،والخطة
التدريبية والتنظيمية لتحسين مستوى
األداء في هذا القطاع الحيوي في مطار رفيق
الحريري الدولي لكن ال يزال هناك مطالب
لالتحاد األوروبي ومنظمة  ICAOبإنشاء هيئة
لبنانية إلدارة قطاع الطيران المدني ،خصوص ًا

وأن هذا األمر هو بمثابة مطلب عالمي.
من ناحية أخرى  ،ترأس وزير األشغال
العامة والنقل غازي زعيتر ،اجتماع ًا موسع ًا
في الوزارة للمديرية العامة للطيران المدني
اللبناني ،لتفعيل سبل الالزمة لإلسراع في
انجاز مشروع جرارات الحقائب والنظم األمنية
المتعلقة بها لزيادة مستوى األمن والسالمة
للحقائب المغادرة من مطار بيروت بحضور
المدير العام للطيران المدني ورؤساء المصالح
والدوائرالعاملة فيه.

 441مليار دوالر حجم االستثمار في مشروعات مطارات العالم

● كشف التقرير النصفي الصادر عن
مركز المحيط الهادئ للطيران ،وصول حجم
االستثمارات في مشاريع المطارات بالعالم
إلى نحو  441مليار دوالر ،خالل النصف األول
من العام الجاري.وأفاد التقرير ،أنه يوجد
حالي ًا مشاريع لـ  340مطاراً جديداً في العالم.
ومن المقرر أن تقام في دبي ،بين  9و 11مايو
من العام المقبل ،النسخة السادسة عشرة من
معرض المطارات ،الذي يجتمع فيه ما يزيد
عن  300عارض من أكثر من  30بلداً ،لتقديم
منتجاتهم التي تغ ّير قواعد اللعبة بالنسبة
لصانعي قرار صناعة الطيران في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ،التي
تشهد نمواً ضخم ًا.وسجل قطاع الطيران في
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الشرق األوسط أعلى معدالت النمو في العالم،
وفق ًا لتقرير حركة مطارات العالم الصادر عن
مجلس المطارات الدولي ،حيث سجل نمواً
بنسبة  10.8%في حركة المسافرين في العام

 ،2014مقارنة بالمعدل الوسطي العالمي الذي
تبلغ نسبته  ،5.7%ونم ًوا بنسبة  9.2%في
حركة الشحن ،مقارنة بمعدل النمو الوسطي
العالمي الذي تبلغ نسبته .4.7%

الطيران العربي
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«االتحاد العربي للنقل الجوي 289 :مليون مسافرعبرالمطارات العربية في 2014
● أظهرت بيانات لالتحاد العربي للنقل
الجوي ،بأن شركات الطيران العربية نقلت
أكثر من  176.3مليون مسافر خالل العام
الماضي ،وتعاملت هذه الشركات مع نحو 5.3
ماليين طن من الشحن الجوي خالل الفترة
نفسها.واستحوذت المطارات اإلماراتية على
 33.8%من إجمالي أعداد المسافرين عبر
مطارات المنطقة العربية ،إذ كشفت الهيئة
العامة للطيران المدني في الدولة أن إجمالي
عدد المسافرين والمغادرين والعابرين عبر
جميع مطارات الدولة خالل عام  ،2014بلغ
أكثر من  97مليون ًا و 815ألف ًا و 186مسافراً.
وأشارت بيانات االتحاد إلى أن إجمالي أعداد
المسافرين عبر معظم المطارات العربية وصل
إلى  289مليون مسافر في عام  ،2014فيما
وصل حجم الشحن الجوي عبر هذه المطارات
إلى  6.3ماليين طن.وبحسب هذه البيانات،
فقد استحوذت شركات الطيران اإلماراتية على

 41.8%من إجمالي أعداد المسافرين الذين
نقلتهم شركات الطيران العربية ،إذ أظهرت
اإلحصاءات بأن شركات الطيران الوطنية
«طيران اإلمارات»« ،االتحاد للطيران»« ،فالي
دبي» ،و»العربية للطيران» ،استطاعت نقل
أكثر من  73.8مليون مسافر خالل العام
الماضي.وب ّين االتحاد العربي للنقل الجوي أن
إسهام قطاع النقل الجوي في الناتج المحلي
اإلجمالي للمنطقة العربية ،وصل إلى 3.9%
خالل العام الماضي.ولفت االتحاد في نشرة
دورية عن أداء قطاع النقل الجوي في المنطقة،
إلى أن أعداد المسافرين الدوليين في المنطقة
العربية تراجع بنسبة  5.6%في يونيو ،2015
مقارنة بشهريونيو  ،2014ويأتي هذا االنخفاض
بعد تراجع بنسبة  2.9%في شهر مايو 2015
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ،مشيراً
إلى أن حالة عدم االستقرار في بعض األسواق
كانت السبب وراء انخفاض أعداد الركاب

الدوليين.وذكر أن أعداد المسافرين في
المنطقة العربية تراجعت بنسبة  3.6%بين
شهر مارس ومايو  ،2015مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي ،وبنسبة  4.4%بين شهري
أبريل ويونيو من العام الجاري ،مقارنة بالفترة
نفسها من عام .2014ولفت االتحاد إلى أن
شركات الطيران العربية زادت السعة المقعدية
المعروضة على رحالتها بنسبة  4.7%في شهر
يونيو الماضي ،مقارنة بالفترة نفسها من عام
 ،2014في حين أن شركات الطيران األخرى
زادت سعتها المقعدية بنسبة  ،7.5%األمر
الذي أسهم في زيادة السعة المقعدية داخل
المنطقة العربية ككل بنسبة .4.9%وأوضح أن
السعة المقعدية المتوافرة على رحالت الطيران
المحلية والدولية داخل المنطقة العربية،
شكلت  24.1%و 9.9%على التوالي من إجمالي
المقاعد المتاحة ،من وإلى المنطقة العربية في
شهريونيو الماضي.

مطار الدماميحصل على جائزتين لعام 2015

● حصلت إدارة مطار الملك فهد الدولي
مؤخراً على جائزة التطور السريع في صناعة
الطيران المدني من منظمة جوائز إنجازات
الطيران ( ، )AAAوذلك نظيراً لجهود المطار في
السنوات األخيرة والتطور الذي شهده المطار
 ،كما حازت إدارة المطار على الشهادة الدولية
للجودة في الخدمات المقدمة من مجلس
المطارات الدولية ( . )ACIوأوضح يوسف
الظاهري مديرعام المطار أن إدارة المطار حققت
نمواً على صعيد الحركتين الجوية والتجارية
حيث بلغت الوجهات التي يخدمها المطار 68
وجهه منها  52وجهه دولية و  13وجهه داخلية ،
كما وفرت مساحات استثمارية تعادل  11ألف م2
داخل صالة المسافرين باإلضافة إلى المساحات
الشاسعة خارج مبنى صالة الركاب  ،وبلغ عدد
الركاب في العام 2014م حوالي  8,5مليون
مسافر ،ومن المتوقع أن يزيد عدد الركاب عن
 9.3مليون مسافر بنهاية العام 2015م .وأضاف
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أن المطار سيشهد خالل األشهر القادمة العديد
من الخدمات والتي سيعلن عنها قريب ًا  ،مؤكداً
أنهميرحبون باالقتراحات التي من شأنها النهوض
بالخدمة في المطار ،حيث طبقت إداراته العديد
من المقترحات التي تقدم بها ضيوف المطار
 .ودعا الظاهري رجال األعمال والمستثمرين إلى

االستفادة من الفرص االستثمارية التي وفرتها
إدارة المطار مؤخراً للنهوض بالمناطق المجاورة
للمطار والتي تخدم المنطقة الشرقية على وجه
العموم ،يذكر أن إدارة المطار حصلت مؤخراً على
عدة جوائز عالمية من منظمات متخصصة في
صناعة الطيران المدني .
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إنجاز  55%من مطار أبوظبي الجديد
● أنجزت شركة مطارات أبوظبي  55%من
مبنى المطار الجديد حتى اآلن ،بحسب رئيس
مجلس إدارة الشركة الذي أكد رفع نسبة إنجاز
المشروع إلى  70%مع نهاية العام الجاري.ومن
المقرر أن يكون مشروع مبنى المطار الجديد
البوابة الجديدة ألبوظبي ،حيث من المتوقع أن
يستوعب  30مليون مسافر سنوي ًا بحلول عام
.2017خالل هذه المرحلة ،يتم التركيز على
تطوير شبكة البنية التحتية في مطار أبوظبي
الدولي ،بما في ذلك الطرق ،والمرافق وتقديم
برنامج تعزيز القدرات ( ،)CEPوالذي يتضمن
تحسين المحطات الموجودة لدينا الستيعاب
الطلب على نقل المسافرين المتزايد وتعزيز
تجربة العمالء قبل اكتمال مشروع مجمع

المطار الجديد.وفي السياق ذاته ،باشرت
مطارات أبوظبي عملية إزالة الدعائم المثبتة
لسقف مبنى المطار الجديد ،والذي يعد أحد
أكثر العناصر تميزاً في تصميم المبنى ،ليظهر
السقف ،عند إنجاز عملية اإلزالة فبرايرالمقبل،
وكأنه يطفو مستق ًال فوق أقواس الهيكل الـ.18
وقد قام فريق يتألف من  45من األخصائيين
باالستعانة بـ  60رافعة هيدروليكية إلزالة
 30من الدعائم المؤقتة لهيكل السقف في
مبنى المطار الجديد ،وتعد هذه العملية هي
األولى من أصل تسع عمليات ،والتي سيتم
من خاللها إزالة جميع الدعائم المؤقتة ،حيث
تعتبر من أشد العمليات الهندسية تعقيداً
ضمن هذا المشروع الضخم .وقال علي ماجد

الكويت ..مطار جديد بـ 4.3مليار
دوالر رغم تراجع النفط

● أرست لجنة المناقصات المركزية في الكويت مناقصة مشروع
المطار الجديد على تحالف يضم شركة ليماك التركية وشركة الخرافي
ناشيونال ،بعدما شهد المشروع جد ًال فني ًا وسياسي ًا أدى لتأجيله أكثر
من مرة وطرحه مرتين.وجاءت ترسية المطار الجديد في الكويت لتفتح
تساؤال حول مدى إمكانية عبور المشروع الذي تأخر تنفيذه  3أعوام.
والفرصة معطاة حالي ًا للمقاول والوكيل المحلي إلنجاز المشروع.وكان
يفترض انطالق المطار الجديد في العام  ،2012إال أن الطرح تأجل أكثر من
مرة ألسباب فنية ،ثم ُطرح المشروع أمام الشركات العالمية في أبريل من
وسحب في نوفمبر الماضي لوجود مخالفات فنية والرتفاع
العام الماضي ُ
أقل عطاء بنسبة  ،39%عن التكلفة التقديرية إذ بلغ نحو  4.5مليار دوالر.أن
تراجع أسعار النفط فرض على الكويت تحديات كثيرة وهو ما يتطلب إعادة
ترتيب أولويات المشاريع في الخطة التنموية.وجاء الطرح الجديد بأسعار
مقاربة للسابقة عند  4.3مليار دوالر .علم ًا أن الطرح األدنى في الحالتين
قدمته شركة الخرافي ناشيونال.وأعطت ترسية المطار الجديد مؤشرات
إيجابية في السوق على مواصلة الحكومة الكويتية خطتها التنموية وإنفاقها
ملياري دوالر رغم التراجع الحاد في أسعار النفط.وتقدر أبحاث بنك الكويت
الوطني حجم المشاريع العمالقة التي تمت الموافقة عليها هذه السنة بـ28
مليار دوالر.ويأمل االقتصاديون بتعجيل انطالق المشاريع العمالقة ،كذلك
يتطلع الكويتيون بشغف إلى انطالق مطارهم الجديد خصوص ًا أن المطار
مصمم الستيعاب  6ماليين مسافر سنوي ًا.
الحالي
ٌ
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المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة مطارات
أبو ظبي « :يسرنا حق ًا أن نشهد هذا التقدم
الكبير ،ونحن فخورون للغاية اللتزامنا بجدول
أعمالنا في تطبيق أبرز المشاريع المعمارية و
بمحافظتنا على قواعد السالمة».وقال  »:ال
ننسى إننا مدينون بهذا النجاح إلى طاقم عمل
البناء ،والمقاولين ،وقسم المشاريع الرأسمالية
واإلنشاء في مطارات أبوظبي الذين تمكنوا
من إدارة هذا المشروع الفائق الصعوبة بمهارة
وخبرة عالية .ويعكس مبنى المطار الجديد،
الذي يعتبر اآلن أحد المعالم المعمارية
المتميزة في أفق العاصمة أبوظبي مدى التزامنا
وعملنا الدؤوب نحو تطوير بنية تحتية عالمية
المستوى لمجال الطيران في إمارة أبوظبي».

المطاراتالمغربيةتتحصن
بالتكنولوجيا ضد السالح واإلرهاب

بدأت السلطات العمومية المختصة واألمنية بالتنسيق مع
المكتب الوطني للمطارات ،في تنفيذ المخطط األمني الرامي إلى
تحصين المطارات المغربية من خطر الجريمة اإلرهابية العابرة
للحدود ،بتجهيزالمطارات المغربية بمعدات وتجهيزات متطورة
وعالية الدقة ،الحتواء كل ما من شأنه أن يعرض األمن العام
لخطر الجريمة العابرة للحدود.وهكذا تم تجهيز تسعة مطارات
بالمغرب بحوالي  15جهازاً متطوراً للمسح الجسدي ،وللكشف
الدقيق عن ممنوعات أو مواد ممنوع استعمالها ،أو أسلحة
داخل مقصورات الطائرات .وتشتغل هذه المعدات والتجهيزات
المتطورة بنظام الموجات الميلمترية ،والتي باستطاعها اكتشاف
األجسام الصغيرة وتحديد مكانها داخل الجسم  .

الطيران العربي
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مطـــــارات

مطار دبييتطلع إلى تسجيل  80مليون مسافرهذا العام
● قالت مجلة «فاليت جلوبال» اإللكترونية أن
مطار دبي الدولي ،يعد العدة لتعديل حدود طاقته
القصوى السابقة ،مواكبة لإلقبال المتزايد على
الطلب.وأضافت أن مؤسسة مطارات دبي ،تتوقع بعد
أن أعلنت عن أن  90مليون مسافر سنوي ًا هو الحد
األقصى الذي يمكن احتماله في مطار دبي الدولي ،أن
يصل العدد إلى 100مليون نهاية العقد.ونقلت المجلة
ومقرها لندن ،عن «بول غريفيث» الرئيس التنفيذي
للمؤسسة قوله« :إن عدد هذا العام سيقارب 80
مليون ًا ،لكن النمو فاق توقعاتنا» ،مضيف ًا« :في كل
مرة نتوقع فيها ،ال نلبث أن نعدل هذا التوقع» .وتابع:
«سنصل إلى  100مليون بحلول  ،2020لكننا نجلس
متأملين في كيفية استيعاب ذلك ،فطاقتنا اإلنتاجية
غيرمسبوقة».

السعودية تبدأ بخصخصة المطارات العام القادم

● أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني
في المملكة العربية السعودية خطتها لتخصيص
مجموعات المطارات اإلقليمية والداخلية،
وفق برنامج زمني على مدى السنوات الخمس
المقبلة ( .)2020 2016-وتضمنت تخصيص
مطار الملك خالد الدولي تحت مسمى «شركة
مطارات الرياض» خالل الربع األول من ،2016
إضافة إلى تخصيص قطاع المالحة الجوية تحت
مسمى «شركة خدمات المالحة الجوية» في
الربع الثاني من عام  ،2016عالوة على قطاع
تقنية المعلومات الذي سيتم تخصيصه تحت
مسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات
الطيران» خالل الربع الثالث من  .2016فيما
سيتم تخصيص باقي الوحدات اإلستراتيجية
في المطارات الدولية المتبقية ،وكذلك
مجموعات المطارات اإلقليمية والداخلية
تباع ًا ،وفق البرنامج الزمني ،وفق ًا لصحيفة
«االقتصادية».وتعد شركة الطيران المدني
السعودي القابضة المملوكة للهيئة العامة
للطيران المدني ،وفق المرسوم الملكي الكريم
رقم (م )78/وتاريخ 20/11/1429هـ؛ المالك
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لجميع الوحدات اإلستراتيجية التي يتم
تخصيصها في الهيئة العامة للطيران المدني،
وفق برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة لرفع
الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين هذه
الوحدات اإلستراتيجية ،وتحقيق االستقاللية
المالية الالزمة.ومن المتوقع أن يحقق برنامج
التحول والتخصيص الذي أطلقته الهيئة العامة
للطيران المدني السعودي ،تحسين الخدمات،
وتطوير األداء ،في منظومة المطارات تباع ًا،
النتقالها للعمل وفق أسس تجارية ،ومعايير
تنافسية ،وكذلك تحقيق استقاللية المطارات
ماليا ،ما يسهم في رفع االقتصاد الوطني ،من
خالل الفائض المالي الذي ستوفره المطارات
بعد تغطية تكاليفها.وفي السياق ذاته ،أصدر
سليمان بن عبدالله الحمدان؛ رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ،قراره
بتجديد عضوية أعضاء مجلس مديري شركة
الطيران المدني السعودي القابضة ،اعتبارا من
مطلع يناير من العام المقبل  ،2016لمدة ثالث
سنوات.وتضمن القرار استمرار الدكتور فيصل
بن حمد الصقير برئاسة مجلس مديري الشركة،

وكذلك عضويةكل من عبدالعزيزبن عبدالكريم
العنقري والمهندس محمد بن أحمد السالمي
والمهندس صالح بن ناصر الجاسر ومحمد
بن عبدالعزيز السرحان.وقال الحمدان ،إن
تخصيص المطارات هو األسلوب األمثل الذي
أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى
الخدمات ،وتحقيق االستقاللية المالية ،بهدف
النهوض بقطاع الطيران المدني؛ من خالل
تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات
مستقلة ،تعمل وفق معايير تنافسية ،قادرة على
االستمرار والنمو المالي المستدام.وأوضح أن
برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة يتفق مع
خطة الدولة ،لرفع الكفاءة اإلنتاجية لمنظومة
المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية
الدولة.وتهدف شركة الطيران المدني القابضة
في استراتيجيتها المعتمدة إلى تحقيق حزمة
من األهداف الرئيسة ،أبرزها تطوير المطارات
المستهدفة بالتخصيص وتحديثها بشكل
مستمر ،وفق التوجهات العالمية الحديثة
في صناعة الطيران ،ورفع الكفاءة التشغيلية
للمطارات وتنمية إيراداتها.

العدد  25ديسمبر 2015
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اجتماع وزراء النقل العرب

بدعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العرب موضوعات جدول األعمال المقدم من
العربية وباستضافة من سعادة الدكتور إسماعيل األمانة العامة لجامعة الدول العربية حيت تمت
عبد الغفار رئيس األكاديمية العربية للعلوم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتكامل العربي في
والتكنولوجيا والنقل الجوي انعقد بمقر قطاع النقل البحري ،وسبل التنسيق والتعاون
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل بين المعاهد البحرية ومراكز التدريب ذات
الجوي بمدينة اإلسكندرية في جمهورية مصر العالقة بالنقل البحري في الدول العربية ،وسبل
العربية االجتماع  28لمجلس وزراء النقل العرب تطويرصناعة النقل البحري في المنطقة العربية،
بحضور عدد من وزراء النقل العرب وممثلي ورفع مستوى األداء والقدرة التنافسية ألساطيل
االتحادات والمنظمات العربية إضافة إلى وفد الدول العربية ،وتبادل المعلومات والبيانات في
األمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مجال النقل البحري والموانئ بين الدول العربية،
األمين العام المساعد الدكتور محمد بن إبراهيم وتشجيع االستثمار في هذا المجال ،باإلضافة
إلى التعرف على المستجدات والنتائج التي
التويجري.
وبعد افتتاح االجتماع من طرف سعادة تسفر عنها اجتماعات المنظمة البحرية الدولية،
الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل وكلمة وغيرها من المنظمات واالتحادات المتخصصة
رئيس الدورة السابقة معالي وزير النقل في مجال النقل البحري.
كما بحث االجتماع في مجال النقل البري
والمواصالت القطري وخطاب الرئيس الجديد
للمجلس معالي السيد غازي زعيتر وزير سبل تعزيز التعاون والتكامل العربي في قطاع
األشغال العامة والنقل بالجمهورية اللبنانية النقل البري ،وسبل تطوير قطاع النقل البري في
وخطاب رئيس المجلس التنفيذي معالي المنطقة العربية ،ورفع مستوى األداء والقدرة
الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل بجمهورية التنافسيةألساطيلالنقلالعربية،وسبلالتنسيق
مصر العربية ،وفي بداية االجتماع أشار سعادة والتعاون بين المعاهد ومراكز التدريب ذات
السيد محمد إبراهيم التويجري األمين العام العالقة بقطاع النقل البري في الدول العربية،
المساعد للشؤون االقتصادية إلى قرار المجلس وتبادل المعلومات والبيانات في مجال النقل
االقتصادي واالجتماعي رقم  2075في دورته  96البري ،باإلضافة إلى التعرف على المستجدات
بتاريخ  03/09/2015الذي يقضي برفع مستوى والنتائج التي تسفر عنها اجتماعات المنظمات
التمثيل في الجمعية العامة للهيئة العربية واالتحادات اإلقليمية والدولية المتخصصة في
للطيران المدني إلى المستوى الوزاري بعد ذلك قطاع النقل البري.
وفي مجال النقل متعدد الوسائط بحث
استعرض أصحاب المعالي السادة وزراء النقل
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االجتماع سبل تعزيز التعاون والتكامل العربي في
قطاع النقل متعدد الوسائط ،وسبل تطوير قطاع
النقل متعدد الوسائط في المنطقة العربية ،ورفع
مستوى األداء والقدرة التنافسية ألساطيل النقل
العربية بصفة عامة.
كما ناقش المجتمعون إعداد شبكة النقل
متعدد الوسائط عبر الدول العربية ،وتحديد
خطوط الربط مع الدول والتجمعات اإلقليمية
األخرى ،وتبادل المعلومات والبيانات في مجال
النقل متعدد الوسائط ،ودراسة اتفاقيات النقل
متعدد الوسائط الدولية القائمة ،والتوصية بما
ُي َّتخذ بشأن االنضمام إليها ،ودراسة متطلبات
إدخال النقل الذكي في عمليات النقل المتعدد
الوسائط ،والربط بين أنظمة النقل الذكي لمختلف
وسائط النقل ،كذلك الربط بين الدول العربية،
وبحث سبل التنسيق والتعاون بين المعاهد
ومراكز التدريب ذات العالقة بقطاع النقل
متعدد الوسائط في الدول العربية ،باإلضافة
إلى التعرف على المستجدات والنتائج التي
تسفر عنها اجتماعات المنظمات واالتحادات
اإلقليمية والدولية المتخصصة في قطاع النقل
متعددالوسائط.
وعقب انتهاء أعمال االجتماع شهد
المشاركون افتتاح مركز محاكيات «AAST-
 ،»GE DPالذي يعد واحداً من اثني عشر مركزا
بحري ًا أكثركفاءة على مستوى العالم ،الذييقدم
دورات تدريبية عن التقليل الزمني البحري
الخاص بالتثبيت الحركي.
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نتائج اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي
دعا المجلس االقتصادي واالجتماعي في
ختام أعمال دورته الـ  96التي عقدت بمقر
األمانة العامة للجامعة العربية ،المجالس
الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه
إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين
وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع
إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف أثار
العدوان وتأهيل ما دمره االحتالل ومساعدة
دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية،
داعيا األمين العام للجامعة العربية التخاذ
اإلجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة
العمل العربي المشترك التخاذ الالزم ،كما
حث المجلس القطاع الخاص العربي نحو
توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين.
وأعد المجلس الملف االقتصادي
واالجتماعي للقمة العربية في دورتها السابعة
والعشرين والتي تعقد في المغرب في شهر
مارس المقبل ويتضمن الملف الموضوعات
التالية تقريرا حول العمل االقتصادي
واالجتماعي والتنموي العربي المشترك بين
دورتي المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة
السابقة لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
ورحب المجلس بعقد المنتدى الرابع
لرجال األعمال من الدول العربية وأمريكا
الجنوبية في الرياض على هامش القمة
العربية األمريكية الجنوبية في الفترة من
 3إلى  5نوفمبر المقبل ،وتم االتفاق على
أن يكون موضوع تأسيس شركة مشتركة
للنقل البحري بين الجانبين هو محور أعمال
المنتدى.
وتابع المجلس تنفيذ قرارات القمة
العربية اإلفريقية في دورتها الثالثة التي
عقدت بدولة الكويت  ،2013حيث تم
تكليف األمانة العامة بالجامعة بالتنسيق مع
المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومفوضية
االتحاد اإلفريقي لعقد االجتماع الثالث لوزراء
الزراعة العرب واألفارقة في كمباال بأوغندا
في الفترة من  19إلى  23أكتوبر المقبل.
وأكد المجلس أهمية االجتماع المشترك
لوزراء االقتصاد والمالية والتجارة بين الدول
العربية واإلفريقية المزمع عقده العام المقبل

الطيران العربي
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وكذلك أهمية المنتدى االقتصادي العربي الهيئة حيت أصدر المجلس قرارا برفع
اإلفريقي المزمع عقده على هامش القمة مستوى تمثيل الدول األعضاء في الجمعية
الرابعة بين الجانبين في غينيا االستوائية عام العامة للهيئة إلى المستوى الوزاري.
كما ناقش المجلس قضايا التعاون العربي
. 2016
وتابع المجلس تطورات منطقة التجارة مع كل من تركيا والهند  ،حيث أشاد المجلس
العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بتحرير بدولة الكويت الستضافتها أعمال االجتماع
التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات إلى الثاني لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار
جانب متابعة مرحلة االتحاد الجمركي العربي بين الدول العربية وتركيا الذي عقد يومي
 20-19أبريل الماضي.
الموحد.
ورحب المجلس بمبادرة الصين بشأن
كما ناقش المجلس موضوع االستثمار
في الدول العربية خاصة ما يتعلق بحث دعم التعاون العربي الصيني في محال
الدول العربية غير المصادقة على االتفاقية االستخدامات السلمية للطاقة الذرية ،ودعا
الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى مواصلة
المعدلة على سرعة التصديق على االتفاقية التعاون مع الجانب الصيني لتنفيذ أنشطة
ووضعها موضع التنفيذ وذلك تنفيذا لقرارات وبرامج مشتركة في هذا المجال.
وأطلع المجلس على مقترح من الهيئة
المجلس االقتصادي واالجتماعي .
وناقش المجلس المواضيع والقضايا بإنشاء مجلس تدريبي عربي صيني معني
المتعلقة بمنظمات العمل العربي المشترك باستخدام الطاقة الذرية في األغراض
ووافق عليها المجلس ومنها فيما يخص السلمية.
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حوار مع معالي
وزير التجهيز والنقل بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية
أجرى الحوار :المهندس إبراهيم بنعمر

في إطار سياستها التواصلية إلشعاع دورها وسط محافل الطيران المدني العربي والدولي تصدر الهيئة العربية للطيران
المدني مجلة دورية تفتح من خاللها حوارات معكبارالمسؤولين والمشرفين على قطاع الطيران المدني بالدول العربية.
وفي هذا اإلطار تتشرف إدارة المجلة بإجراء حوار مع معالي السيد محمد ولد خونه وزير التجهيز والنقل بالجمهورية
اإلسالمية الموريتانية للحديث عن واقع وآفاق الطيران المدني الموريتاني وكذا التعرف على مرئيات وتصورات
وتوجيهات معاليه في مستجدات منظومة الطيران المدني في خضم التحوالت والتحديات التي يعرفها القطاع عربيا
ودوليا.
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السؤال األول:

•تحملون معاليكم حقيبة التجهيز
والنقل ،وتشرفون من خاللها على ركيزتين
أساسيتين في النسيج االقتصادي الموريتاني
وبحكم ارتباط تخصصنا بمجال الطيران
المدني كأحد المكونات األساسية لمنظومة
النقل.
معالي الوزير نود منكم إفادتنا بلمحة
عن اهتمامات ومكانة الطيران المدني ضمن
توجهات وزارتكم الموقرة؟
ج) في البداية أشكر مجلتكم الموقرة على
اهتمامها بقطاع الطيران  المدني في بالدنا و الذي
صار نموذجا يحتذى به في المنطقة و يشهد نموا
مطردا حسب ما يخطط له قطاعنا في شتى مجاالت
النقل الجوي ،كما نشكركم عىلى هذه الفرصة
التي منحتمونا اياها من اجل تعريفكم  بالتطورات
الحاصلة في هذ  القطاع الحيوي
لقد عرف هذا القطاع الذي يعتبر اداة للتقارب
بين الشعوب منذ  2009خطوات جادة بدأت بانشاء
الخطوط الجوية الوطنية بعد ما فقدت موريتانيا
الشركة التي كانت تعتبر عصب النقل الجوي في
البالد منذ االستقالل  ،تال ذلك سلسلة من االنجازات
المتتالية سواء تعلق االمر بالبنية التحتية أو بتنمية
الكادر البشري او بتطوير وتحديث تشريعات سالمة
وأمن الطيران .وخير دليل على ذلك التصنيف
المتميز الذي تحظى به بالدنا في مجال تطبيق
العناصر الحرجة لمراقبة السالمة الجوية المطبقة
على الدول االعضاء من قبل المنظمة الدولية للطيران
المدني اإليكاو  
السؤال الثاني:

•اعتبارا للمساحة الجغرافية الواسعة
للجمهورية اإلسالمية الموريتانية وتباعد
المسافات بين المناطق والجهات مما
يستدعي آلية ناجعة للتنقل بين هذه
المناطق.
معالي الوزيرما مدى مساهمة النقل
الجوي في تيسير حركة التنقل داخل التراب
الموريتاني؟
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ج) يساهم قطاع الطيران المدني في النقل بين
المدن الكبيرة علي غرار نواكشوط ونواذيبو وأزويرات,
كما انه ايضا يستخدم لفك العزلة عن المناطق النائية
التي تعمل فها شركات التعدين عبر اقامة مدارج
لالستخدامالخصوصي.
السؤال الثالث:

باإلضافة إلى مطار
نواكشوط الجديد
هناك دراسة
لمشروع إنشاء
مطار دولي جديد
في نواديبو

•تلعب المطارات دورا محوريا واستراتيجيا
في إنعاش حركة النقل الجوي وتنمية الحركة
السياحية.
معـالي الوزيـر بعد حديثكم عن مطار
نواكشوط الجديد الذي يمثل معلمة متميزة
وصرحا قويا للنهوض بالطيران المدني ،هل
هناك مشاريع إستراتيجية مندمجة أخرى
والتي تدخل في إطار تأهيل وتشغيل وتوسعة
المطارات الموريتانية لتساير حركة النقل
الجوي وكذا لالنتعاشة السياحية المتوقعة؟
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رئيس تحرير مجلة الطيران العربي في حوار مع معالي الوزير
ج) تعمل الدولة بصورة مستمرة علي صيانة
وتوسيع المطارات المدرجة في المخطط العالمي
للمالحة الجوية لمنطقة إفريقيا والمحيط الهادي
 AFIوبعض المطارات الداخلية على سبيل المثال
ال الحصر مطار سيليبابي الذي دخلت اعمال
تأهيله مراحلها النهائية من أجل إستقبال المغتربين
المنحدرين من المنطقة الجنوبية للبالد وذالك عبر
تنظيم رحاالت موسمية مباشرة من بلدان المهجركما
أنه سيساعد علي تنشيط حركة السياحة الخارجية.
ويوجد قيد الدراسة مشروع إنشاء مطار دولي
جديد في منطقة نواذيبوا الحرة للرفع من مستوي
النشاط التجاري والسياحي لهذه المنطقة الحيوية
لإلقتصادالوطني.
السؤال الرابع:

•الكل يشهد بتنامي شركات الطيران
المنخفضةالتكلفة.
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معالي الوزير هل المجال مفتوح لهذه
الشركات للعمل في موريتانيا؟ وما هي الشروط
والضوابط المتبعة للترخيص لها بالعمل؟

الموريتانية
للطيران شركة
وليدة تعكف
على إعداد خطة
تطويرية شاملة

ج) شركات الطيران المنخفضة التكلفة هي
نوع من تبسيط خدمة النقل الجوي وتقريبها من
المستهلك أي المسافر ،وهذه الشركات لها مالها
وعليها ما عليها إلى أن بالدنا لم تعش حتى اللحظة
تجربة من هذا النوع.
أما بخصوص شروط وضوابط الترخيص لها فهي
كباقي شركات النقل الجوي تخضع لنفس الضوابط
والشروط المعمول بها من قبل المشرع الموريتاني
السؤال الخامس:

•وافق القادة العرب في مؤتمر بيروت
 2002على إطالق حريات النقل الجوي
بالدول العربية تم تلته قرارات أخرى تدعو
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الدول للمصادقة على اتفاقية دمشق ()2004
لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية.
ورغم دخول هذه االتفاقية حيز النفاد منذ
سنة  2007إال أنها لم تعرف طريقها للتنفيذ.
معالي الوزيرفي ظل هذا الوضع ،ماذا
تقترحون لتفعيل آليات تنفيذ هذه االتفاقية؟
ج) ال شك أن الظرفية الراهنة التي تمر بها
المنطقة العربية تتطلب جهودا مضاعفة من العمل
المشترك الجاد للتغلب علي المصاعب التي تواجه
تفعيل هذه اإلتفاقية ,ونحن في موريتانيا منفتحون
علي جميع اإلقتراحات التي تصب في سبيل تدعيم
التعاون مع األشقاء العرب في هذا المجال الحيوي

يشهد قطاع
الطيران المدني
الموريتاني
نموا مضطردا في
شتى مجاالته

ج) إن الموريتانية للطيران شركة وليدة لم
يتجاوز عمرها الخمس أو ست سنوات حيث
يمكن القول إنها ما زالت في طور التأسيس .ورغم
محدودية الموارد وقوة المنافسة فقد أصبحت فاعال
محوريا في القطاع حيث تسير رحالت منتظمة الى
دول الجوار العربي واإلفريقي واألوروبي فضال عن
خطوطها الداخلية التي تشمل كبريات مدن البالد.
وتعكف الشركة حاليا على إعداد خطة تطويرية على
المديين المتوسط والبعيد كما تنوي زيادة وتحديث
أسطولها بما يستجيب للمتطلبات االقتصادية
والبيئية مع فتح مطار أم التونسي الدولي أمام
الحركةالجوية.
السـؤال السابع :

•رغم دخول اتفاقية التفاوض الجماعي
للدول العربية مع التكثالت اإلقليمية حيز
النفاد إال أنه ال زال االتحاد األوروبي يفاوض
كمجموعة موحدة مع كل دولة عربية على
انفراد.
معـالي الوزيـر ما هي اإلكراهات
والصعوبات التي تواجه تطبيق المرجعية
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ج) كما تعلمون اإلتحاد األوروبي يعيش وحدة
اقتصادية وسياسية وانسجاما اجتماعيا مكتمال وهذه
أمور مازال عالمنا العربي يحتاجها ويجب أن يسعى
لتحقيقها حتى يتسنى له أن يعامل اإلتحاد األوروبي
بالنديةالمطلوبة.
السـؤال الثامن :

السؤال السادس:

•نعلم أن هناك مسارا تحديثيا لتطوير
شركة الخطوط الموريتانية.
معـالي الوزيـر ما هو جديد الشركة؟ وما
هيخططهاالتشغيليةالمستقبلية؟

المحددة في اتفاقية التفاوض الجماعي بشكل
متوازن في ظل التفاوض مع االتحاد األوروبي
لتوحيد األجواء.

ندعم كل
اإلقتراحات الرامية
للتعاون الجاد بين
األشقاء العرب
لخدمة القطاع

هناك إنجازات
متواصلة في البنية
التحتية وتنمية
الكوادر البشرية
وتحديث سالمة
وأمن الطيران

•اعتبارا للموقع الجغرافي المتميز
في شمال غرب إفريقيا ،تتميز موريتانيا
بخصوصيات طبيعية وبيئية وثقافية وتاريخ
عريق في العمق العربي اإلفريقي وهذه عوامل
محفزة لزبناء هذه المقومات السياحية.
معـالي الوزيـرماذا أعدت وزارتكم الموقرة
من خطط ومشاريع مندمجة لتحريك وتنمية
النشاط السياحي في الجمهورية اإلسالمية
الموريتانية؟
ج) تنمية وتطوير القطاع السياحي ببالدنا يتطلب
إقامة الكثير من البنية التحتية وتطوير وتحسين ماهو
موجود منها ،فالبيئة المحفزة لتنمية قطاعنا السياحي
كما ذكرتم ووضحتم في سؤالكم موجودة لكن تطوير
جانبها المتعلقة بالمطارات يبقى من أبرز االهتمامات
بهذا الخصوص وهو ما توليه حكومتنا بالغ األهمية
وتسعى للتغلب على النواقص والمعوقات وفق نظرة
استراتيجية ذات بعد وطني شامل من أجل تطوير هذا
النشاط في بالدنا .واألمل معقود على المطار الجديد
في تسهيل الحركة السياحية نحو البالد.
معـالي الوزيـر نشكرمعاليكم جزيل الشكرعلى ما تفضلتم
به من أجوبة قيمة في هذا الحوار ونود منكم كلمة أخيرة.
اشكركم على هذه الفرصة التي منحتموني للتواصل
معكم ومع عالمنا العربي والشكر موصول إلدارة الهيئة
العربية للطيران المدني ولكافة األشقاء العرب العاملين في
مجال الطيران المدني .
كما ارجو من الله العلي القدير ان يسدد خطانا
جميعا نحو األفضل ويوفقنا لما فيه مصلحة بلداننا العربية
الشقيقة.
أشكركم معالي الوزير
العدد 25

ديسمبر 25 2015
interview.indd 25

حـــــــــــــــوار

حوار مع سعادة

السيد محمد محمود ولد بوعسرية
المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية
أجرى الحوار :المهندس إبراهيم بنعمر

تطوير البنية التحتية ضرورة حتمية في سبيل التنمية
تكامال مع حوار معالي السيد /محمد ولد خونه وزير التجهيز والنقل بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،تتشرف إدارة
المجلة بفتح حوار فني مع سعادة السيد /محمد محمود ولد بوعسرية المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني
الموريتاني للتعرف أكثرعن نشاط وإنجازات وواقع وأفاق الطيران المدني في سياق التوجهات الجديدة للرقي بالقطاع
وتطويرهوتنميته.
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السؤال األول:
ال يخفى على احد أهمية قطاع النقل
كقاطرة محركة للتنمية االقتصادية ولتنشيط
التبادل التجاري ورفع الناتج المحلي ،ويمثل
النقل الجوي ركيزة جوهرية بحكم مميزاته
المتعددة المتمثلة أساسا في عوامل تضمن
السرعة والسالمة واألمن والراحة ،كما يعرف
قطاع الطيران المدني تطورات متنامية في
ظل العولمة االقتصادية وسياسة الخوصصة
والتحرير ،وبروز التكتالت الكبرى الناتجة عن
االندماجالمصلحي.
السيد المدير العام ما هي جهود وكالتكم
لتأهيل قطاع الطيران المدني الموريتاني؟
وما هي المشاريع اإلستراتيجية و خطة العمل
المستقبلية التي تسعون إلى تحقيقها في ظل
هذه التحوالت المتنامية التي تطبع ساحة
الطيران الدولي؟ وكيف تنظرون لواقع الطيران
العربي وآليات نموه وتطويره؟
ج) مما ال شك فيه أن تطوير البنية التحتية
المتعلقة بالطيران المدني ضرورة حتمية في سبيل
التنمية .ولقد شهدت بالدنا تطورا ملحوظا في
السنوات األخيرة في هذا الصدد ولعل قرب انتهاء
األشغال في مطار نواكشوط الدولي الجديد ،وكذا إعادة
تهيئة العديد من مطارات المدن الداخلية خير دليل
على ذلك.
ويمكن تلخيص هذه البني التحتية كمايلي:
•المطارات:
يوجد في موريتانيا خمسة مطارات دولية مدرجة
ضمن مخطط  AFIللمالحة الجوية وهي:
•مطارنواكشوط
•مطارنواذيبو
•مطار أزويرات
•مطارأطـــــار
•مطارالنعمة
•معدات االتصاالت  ،المالحة  ،والمراقبة :
•االتصاالت
يتوفر المجال الجوي الموريتاني على تغطية شبه
تامة فيمايتعلق بوسائل االتصال الجوي واألرضي
•المالحة
يوجد في موريتانيا حتى الساعة :
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التدبيرالرشيد
لموارد الدولة
واإلرادة السياسية
لفخامة رئيس
الجمهورية دفعا
إلى تحقيق اإلنجاز
الكبيرالمتمثل
في مطار نواكشوط
العالمي

إن منظومتنا
القانونية تفسح
مجاال واسعا
للخصخصة في
قطاع الطيران
المدني

•نظامين للهبوط اآللي ( )ILSفي مطاري نواكشوط،
ونواذيبو
•محطتينVOR/DME
•محطتين VOR
• 6محطات ()VHFلالتصاالت عبر األقمار
االصطناعية VSAT
•لقد تم تزويد مطار انواكشوط الجديد بمعدات
المالحية الجوية المختلفة و هو ما سيمكنه من استقبال
جميع الطائرات وفق كل اجراءات االقتراب التقليدية و
الحديثة
•المراقبة
في نهاية العام الماضي وفي إطار خطة لتزويد
المجال الجوي للدول األعضاء في آسكنا بخدمات
المراقبة بواسطة الرادارات تم تجهيز مطار نواكشوط
الدولي برادارالثانوي للمراقبة
()Secondary surveillance Radarمما يمكن
المراقبين الجويين من متابعة حركة الطائرات داخل
مجال .TMA
•طرق وإجراءات المالحةالجوية
في موريتانيا توجد شبكة طرق جوية آمنة ونشطة
حيث تعبر األجواء الوطنية مابين مائة ومائة وأربعين
طائرة في اليوم .ومن هذه الطرق توجد طرق معدة
للمالحة القائمة على األداء كما أن المطارات مزودة
بإجراءات االقتراب التقليدية القائمة على المساعدات
األرضية وكذلك الغير تقليدية القائمة على المالحة
الفضائية RNAV/GNSS
•IIالترسانة القانونية
تتكون الترسانة القانونيةذات الصلة بالطيران المدني
والمنظمة له في بالدنا مما يلي:
•قانون رقم  020 – 2011المتضمن لمدونة الطيران المدني
•مرسوم رقم 2011-020المتعلق بالنصوص التطبيقية
لمدونة الطيران المدني
•التشريعات الفنية المتعلقة بتطبيق مالحق
منظمةالطيران المدني الدولي
•عديد األوامر المتعلقة ببعض إجراءات السالمة الحرجة
•والقرارات ذات الطابع التوجيهي
•IIIمراقبة السالمة الجوية
تتمحور هذه المهمة حول السهر على تطبيق القوانين
والتشريعات المتعلقة بالسالمة الجوية وكذلك ترخيص
الناقلين الجويين والمطارات ومقدمي خدمة المالحة
الجوية ،والجدول التاليي بين القدرات الرقابية من خالل
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من خالل عدد المفتشين العاملين في الوكالة الوطنية:

ويتم تنفيذ المهام الرقابية التي سالمة المالحة
الجوية والسالمة الجوية وسالمة المطارات من خالل:
•برنامج سنوي يتضمن عمليات التدقيق والتفتيش
لجميع مقدمي الخدمات
•تقارير التفتيش/التدقيق والتي تتضمن أوجه
القصور مع تصنيفها ومن ثم إرسالها لمقدمي الخدمات
المعنيين بهذا التفتيش/التدقيق من أجل اقتراح خطط
عمل لمعالجتها مع احترام المواعيد النهائية المحددة
من قبل المفتشين وفق دليل إجراءات مفتشي الوكالة.
يتضح مما سبق أن الدولة الموريتانية بذلت جهودا
مضنية إلنشاء جهاز فعال من خالل إقامة نظام لمراقبة
السالمة الجوية كما هو واضح في الشكل البياني التالي
الذي يوضح التنفيذ الفعلي ( )EIللعناصر الحرجة :

•IVاألهداف :2015-2017
ولتعزيز هذه المكتسبات فإن خطة الوزارة لتنمية
قطاع الطيران المدني تشمل من بين أمور أخرى:
•تشغيل وترخيص مطار نواكشوط الدولي الجديد
•إكمال تنفيذ البرنامج الوطني للسالمة الجوية
•اعتماد وترخيص مقدمي خدمات المالحة الجوية
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•تعميم إجراءات المالحة القائمة على األداء
 PBNعلى المطارات التي تستقبل رحالت دولية
•تطوير مطاري النعمة وازويرات ليتطابقا مع
متطلبات السالمة الدولية لمخطط  AFIللمالحة
الجوية
•تنفيذ خطة شاملة للتكوين الشامل من اجل
رفع أداء الكادر البشري للوكالة الطيران المدني
•رفع نسبة التنفيذ الفعلي ( )EIللعناصرالحرجة
إلى مستوى  95في المائة
أما بالنسبة لرؤيتنا لتطور الطيران المدني
العربي فقد شهد هو االخر تطورا كبيرا سواء من
حيث الكم أو الكيف .والدليل على ذلك الحركة
النشطة لشركات الخطوط العربية عبرالعالم والتطور
الحاصل في الوطن العربي في مجال النقل الجوي،
كما ان سنة  2015كانت سنة حافلة باالنجازات على
مستوى تطبيق العناصر الحرجة في الدول العربية
حيث تربعت االمارات على عرش السالمة العالمية
بنسبة فاقت ثمانية وتسعين بالمائة كما حققت
المملكة العربية السعودية ودول اخرى نسبا جيدة.
السؤال الثاني:

•في الحقيقة تمثل البنيات التحتية
أساس كل تطوير واليوم تبرز معلمة جديدة
في منظومة الطيران المدني الموريتاني
متجسدة في مطار نواكشوط الجديد الذي
مما ال شك فيه يعتبر مفخرة وصرحا قويا
لتنمية حركة النقل الجوي والرفع من مردودية
التبادل التجاري وتنشيط الحركة السياحية
وتنمية النشاط االقتصادي.
السيد المدير العام هل لكم أن تحدثونا
عن الجهود المبذولة التي توجت بإنشاء هذا
المطار العالمي؟ وما هي مميزاته وخصائصه
الفنية وأجنحته ومرافقه وقدرته االستيعابية،
ونوع الطائرات التي يمكن استقبالها في
مدرجاته؟
ج) يعتبرتشييد مطار دولي بمواصفات عالمية
حلما راود الحكومات المتعاقبة منذ سبعينيات
القرن الماضي ولكن اإلرادة السياسية القوية
والتسيير الرشيد لموارد الدولة الذين اتسمت بهما
البالد تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد
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محمد ولد عبد العزيز قد سمحا بتحقيق هذا الحلم
الذي كان بعيد المنال عبر تخصيص موارد مبتكرة
وبأيادي وطنية.
أما في ما يخص الخصائص الفنية والقدرة
االستيعابية فقد شيد المطار حسب المواصفات
الدولية من أجل إستقبال جميع أنواع الطائرات بما
فيها أيرباص  A380وبسعة تناهز حوالي مليوني
مسافر في السنة .كما يحتوي علي مدرج رئيسي
بطول  3400متر وعرض  75متر ومدرج ثانوي بطول
 2400متر وعرض  60مترا.
من جهة أخري فإن المطار الجديد يحتوي علي
جناح رئاسي مخصص الستقبال رؤساء الدول والوفود
الرسمية  ،إضافة إلي ثالثة أجنحة مخصصة للمسافرين
ومناطق تجارية وترفيهية .ونظرا ألهمية الشحن
الجوي في تطوير المبادالت التجارية ودعم االقتصاد
الوطني فقد تم تخصيص مساحة معتبرة من المطار
لهذا النشاط الحيوي باإلضافة الى تجهيزها بكافة
المعدات الضرورية لذلك.

لشركات النقل الجوي والمطارات ومقدمي
الخدمات.
السيد المدير العام  :ما هي خطواتكم
وبرامجكم في مجال الخصخصة؟ وما هي
جهودكم لترسيخ آليات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص في منظومة الطيران المدني
الموريتاني والخدمات المرتبطة بها؟

نعمل على التطبيق
األمثل للقواعد
القياسية لمعايير
السالمة والمراقبة

السؤال الثالث:

•أصبحت سياسة السموات المفتوحة
نموذج عالمي في اتفاقيات النقل الجوي.
السيد المدير العام هل لكم اتفاقيات في
هذا الشأن؟ وما هي خطواتكم المستقبلية في
سياق سياسة تحريرالنقل الجوي العالمي؟
ج) السماوات المفتوحة نموذج مفتوح لتفعيل
حركة النقل الجوي بين مختلف دول ومناطق العالم
وفي هذا الصدد تعتبرموريتانيا من ضمن الدول
المنخرطة تحت مظلتي اتفاقيتي يامسكرو و دمشق
لتحرير النقل الجوي كما أن المشاريع المستقبلية
المتعلقة بالمالحة الجوية التي تشرف عليها الدولة
تضع في الحسبان النفاذية الفنية لتأمين التطابق بين
األجواء المتجاورة من أجل تطبيق مبدأ السماوات
المفتوحة.
السؤال الرابع:

•إنالتوجهالعالميللطيرانالمدنييذهب
إلى فصل الدور التنظيمي والرقابي والتشريعي
لسلطات الطيران المدني عن األدوارالتشغيلية
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البرنامج الوطني
ألمن الطيران
يستجيب لكافة
متطلبات اإليكاو

ج) إن منظومتنا القانونية واإلجرائية تفسح المجال
واسعا في مجال الخصخصة في قطاع الطيران المدني
ولذلك تم الترخيص لعدد من الشركات ومقدمي
الخدمات في جميع المجالت المتعلقة بالطيران المدني
والدولة تضع تشريعات مرنة من أجل تشجيع القطاع
الخاص علي منافسة القطاع العام في هذا المجال.
السـؤالالخامس:

•بعد نجاح موريتانيا في الرجوع للطيران
باألجواء األوروبية ومع التطور التكنولوجي
المتجدد للتجهيزات والمعدات الفنية التي
تتطلبها السالمة الجوية ،فال زالت هناك صعوبات
لدى بعض الدول لاللتزام بمتطلبات االيكاو
بخصوص معاييرالسالمة.
السيد المدير العام ما هي الجهود المبذولة
في موريتانيا للتطبيق األمثل لمعايير السالمة
والمراقبة والتفتيش في المطارات الموريتانية؟
ج) كما ذكرت في الرد على سؤال سابق فإن
الحكومة الموريتانية سخرت كافة طاقتها المتوفرة
لتجهيز مطارات البالد بكافة التجهيزات المطلوبة
للتطبيق األمثل لمعايير السالمة والمراقبة والتفتيش
وفقا للقواعد القياسية وتوصيات منظمة الطيران المدني
الدولى وللمزيد من المعلوماتيمكنكم الرجوع إلي ردي
علي سؤالكم الثاني.
كما أننا نسهر على تكوين العنصر البشري المكلف
بالعمل على تطبيق هذه المعاييروالتوصيات وفق أحدث
برامج التكوين المتاحة.
السـؤال السادس :

•مجتمع الطيران المني الدولي يضع نصب
عينيه األهمية القصوى لموضوع أمن الطيران.
السيد المدير العام ما هي اإلجراءات التي
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رئيس تحرير المجلة في حوار مع سعادة المدير العام للوكالة

اتخذتها موريتانيا لتنفيذ المعايير الدولية المطلوبة بهذا
الخصوص؟ وأين تتجلى أسس برنامجكم الوطني ألمن الطيران؟
ج) موريتانيا لها برنامج وطني ألمن الطيران تسهر الوكالة الوطنية
للطيران المدني على تطبيقه وإلزام كافة المستخدمين والشركاء في مجال
الطيران المدني بالخضوع له واإللتزام بحيثياته ويستجيب هذا البرنامج
لكافة متطلبات اإليكاو سواءا كانت إلزامية أو على شكل توصيات ،ويتجلي
ذلك في تجهيز جميع منافذ المطارات بأجهزة حديثة ذات كفاءة عالية
تستجيب لمتطلبات االكاو وتكوين الكادر البشري الالزم لتشغيلها من اجل
ضمان أمن المسافرين.
السؤال السابع:

•يحظى موضوع بيئة الطيران بأهمية خاصة على مستوى
تجارة االنبعاثات الكربونية التي تعرف نقاشا قويا بين المجموعة
األوروبية وبعض التكتالت اإلقليمية األخرى.
السيد المدير العام هل لكم ما تبدون به في شان التعامل مع
اإلجراءات األوروبية بخصوص تجارة االنبعاثات ومدى انعكاساتها
على شركات الطيران العربية المتمسكة بإجراءات االيكاو في هذا
الشأن؟
ج) تدعم موريتانيا موقف اإلكاو في هذا الشأن وقد قدمت في هذا
الخصوص خريطة عمل في ورشة نيروبي  2011توضح فيها إجراءات عملية
من أجل تنفيذ برنامج لتقييم إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الجو حتي
يتسني لدول شبه المنطقة القيام بخطوات جدية للتفاوض مع االوروبيين
وغيرهم حول هذه المسألة الشائكة.
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وقد نال هذ المقترح إعجاب اإلكاو والدول المشاركة في هذه الورشة
لما قدمه من خطوات ملمووسة لتحسين الوضعية التفاوضية لدول شبه
المنطقة وجاء ذلك في رسالة موجه للوكالة الوطنية للطيران المدني تحت
رقم  ENV 4/1.4بتاريخ 21/07/2011
السـؤالالثامن:

•تشهد المالحة الجوية وأنظمتها المستقبلية تطورات
تكنولوجية تستدعي من الدول العربية مسايرتها واالنخراط في
تنفيذ المشاريع الفنية الجديدة إلدارة الحركة الجوية بالشكل
األمثل والدقيق.
السيد المدير العام هل لسيادتكم ما تبدون به بخصوص
االنخراط في هذه التطورات المتسارعة في مجال األنظمة
المستقبلية للمالحة الجوية عبراألقمارالصناعية؟
ج) تعكف الوكالة الوطنية للطيران المدني علي وضع برنامج وطني
للمالحة القائمة علي األداء وذلك وفق المخطط العالمي للمالحة االجوية
 ,2013-2028ويحوي هذا البرنامج علي خطوات عملية تستجيب
للمتطلبات القريبة ,المتوسطة والبعيدة من أجل مواكبة التطور الحاصل
في تكنولوجيا المالحة الجوية ضمن مخططASBU
السـؤال التاسع :

•إن االستثمار الحقيقي في مستقبل الطيران المدني يتجلى
في تكوين وإعادة تأهيل القدرات والموارد البشرية الالزمة
للقطاع.
السيد المدير العام أين تتجلى مكامن وأهمية التكوين
الطيران العربي
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والتدريب في سياق تطوير منظومة الطيران
الموريتانيوالعربي؟

ج) بناء على أفضل الممارسات الواردة في
وثيقة إيكاو  ، 9734قامت الدولة الموريتانية
بتأسيس الوكالة الوطنية للطيران المدني في سنة
 2004بموجب المرسوم رقم  079-2004بوصفها
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع
بالشخصيةالمعنويةواالستقالليةالمالية.
وعلي هذا األساس تكفلت الدولة بوضع برنامج
شامل للتكوين يستجيب لكافة متطلبات المواد
اإلرشادية لإلكاو الواردة في هذا الصدد.
وفي سبيل تطبيق هذا البرنامج قامت الوكالة
بوضع مخططين زمنيين االول من  2012الي 2015
والثاني يبدأ تنفيذه من  2016إلي  2018من أجل
الرفع من مستوي مفتشي السالمة .ومن جهة أخري
فإن الوكالة تلزم مقدمي الخدمات بإعداد وتنفيذ
برامج ومخططات للتكوين المستمر للمحافظة علي
أداء الطواقم الفنية.
والشك أن التعاون وتبادل الخبرات في هذا
المجال بين الدول العربية سيساهم في الوصول الي
المستوي المنشود في مايتعلق بالتكوين والتدريب
من أجل الرفع من قدرات الدول في مجال مراقبة
سالمة وأمن الطيران المدني في منطقتنا.

تناول هذا الموضوع ووضع له حلوال وآليات
من خالل المنظومة القانونية للطيران المدني
الموريتاني بما ينسجم مع روح ونص اتفاقية
مونتريال بهذا الخصوص.
السـؤال الحادي عشر :

تكفلت الدولة
بوضع برنامج شامل
للتكوين

السـؤال العاشر :

•إذا كان المواطن أو المسافر هو الركن
األساسي لعملية النقل الجوي .فهذا ما
يستدعي حمايته ورعايته بالشكل األمثل
وتمتيعه بحقوقه في النقل اآلمن والمريح.
وفق ما تقتضيه األخالقيات واإلجراءات
النظامية السارية .وحماية المستهلك
موضوع كذلك له أهمية خاصة ،بحكم
النقص في المعلومات الموجهة للركاب
والمسافرين في جوانب من آليات السفر.
السيد المدير العام ما هي نظرتكم
للتعامل األمثل مع موضوع حماية
المستهلك؟
ج) حماية المستهلك موضوع غاية في
األهمية والتعقد حين تصطدم مصالح الناقالت
الجوية بحقوق المسافرين .والمشرع الموريتاني
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تعتبرالهيئة
صرحا عربيا
تشاركيا مهما
لخدمة الطيران
العربي

•الهيئة العربية للطيران المدني هي
منظمة عربة متخصصة وتعمل في إطار
جامعة الدول العربية وتهدف إلى توثيق
التعاون والتنسيق بين الدول العربية
وتزويدها بإطار العمل العربي المشترك
في مجال الطيران المدني قصد تنميته
وتطويره وتأمين سالمته .وتخطو الهيئة
العربية للطيران المدني في منحنى جديد
في توجهها لتفعيل العمل والرفع من األداء
والمردودية ،وكما هو في علمكم ستحتفل
الهيئة بسنتها العشرون على تأسيسها.
السيد المديرالعام ما هو انطباعكم حول
الهيئة العربية للطيران المدني في سياق
خطواتها نحو التطوير والتحديث؟ وما هي
مرئياتكم وتوجيهاتك لتفعيل الهيئة والرقي
بها نحو األفضل؟
ج) تعتبر الهيئة العربية للطيران المدني صرحا
عربيا تشاركيا مهما في مجال الطيران المدني
وقد حققت نتائج تذكر فتشكر في سبيل توحيد
الجهد العربي في مجال تنسيق المواقف العربية
ذات الصلة وتبادل الخبرات والدعم في المحافل
الدولية.
هذا اإلطار المشترك للعمل العربي علينا أن
ندفع به نحو األفضل ونسخر كافة جهودنا لتفعيله
والرفع من آدائه.
و نحن في موريتانيا إذا أثمن دور الهيئة فإننا
نتمنى لها مستقبال وضاءا وتطور مطردا.
السيد المدير العام نشكر سيادتكم جزيل
الشكر على ما تفضلتم به من أجوبة قيمة في هذا
الحوار ونود منكم كلمة أخيرة.
لكم جزيل الشكر على جهودكم المتواصلة
إلشعاع دور الهيئة والرقي بها نحو األفضل لخدمة
مصالح الطيران المدني العربي.
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استطالع عن مطار نواكشوط الدولي
الجديد (أم تونسي)

منظرخارجي للمطار وساحة توقف السيارات

خلفيةتاريخية:

إن تشخيص القطاع الجوي في موريتانيا
قد أظهر أن مطار نواكشوط الدولي الحالي
يتعرض لضغط ديموغرافي قوي .ونظرا لتواجد
السكان الكثيف في المناطق المؤمنة للمطار من
كل الجهات ونظرا لما تسببه المالحة الجوية
(الطائرات) من إزعاج وخطر على الساكنة
ونظرا إلى أن أي حدث طارئ ال قدر الله في
أحد جوانب المطار سيؤدي إلى كارثة إنسانية
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جسيمة فإنهينبغي إيجاد بديل لهذا المطار.
وفي هذا السياق قررت الدولة بناء مطار
جديد يتناسب مع طموحاتها في توسيع
وتحديث البنية التحتية ،وبإمكانه استقبال
جميع أنواع الطائرات المدنية والتجارية بدون
تحديد للوزن (على وجه الخصوص أضخم ما
يوجد اآلن إيرباص  A380وبوينغ )747-400
بصفة منسجمة مع محيطه.
وقد سبق أن قامت وكالة أمن المالحة

الجوية سنة  1975بإعداد دراسة أولية بطلب من
الدولة اقترحت فيها تحويل المطار الحالي إلى
منطقةأجريده.
كما أجرت الحقا الشركة الصينية TCZC
بطلب من الدولة وبالتعاون مع المركز الصيني
للدراسات الجوية سنة  2002دراسة سمحت
بتحديد آفاق تنمية نشاط المطارات في
نواكشوط حيث حددت العراقيل واقترحت
الخيارات المتاحة في موقع أجريدة ثم خلصت

الطيران العربي

MILEF TAYARAN MORITANI.indd 32

مطار نواكشوط

الجناح الرئاسي للمطار

ألفضل الحلول بناء على تقييم موضوعي مع بيان
الكلفواإليجابيات.
ووفقا لنتائج هذه الدراسة تم تحديد موقع
مناسب في منطقة أجريدة على طريق نواكشوط
نواديبو وتحديدا على مسافة  20كم وتم تخصيص
الموقع للمطار الجديد من خالل إصدار المرسوم
 038بتاريخ  23مارس .2006
وتأسيسا على هذه الدراسة تقدم كثير من
المستثمرين األجانب وأظهروا كامل اهتمامهم
بالمشروع لكن عروضهم لم تكن مطابقة
للمطلوب ،عندئذ تقدم فاعلون وطنيون مبدين
رغبتهم في تمويل وبناء المطار الدولي الجديد
في مدينة نواكشوط وأفضى التفاوض معهم
إلى توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ  21أبريل 2011
مع الشركة الموريتانية للبناء والتجهيز للقيام
بدراسات والبحث عن تمويل للمشروع .وبناء
على مذكرة التفاهم هذه تم توقيع اتفاقية مع
شركة النجاح لألشغال الكبرى مجهولة االسم
بتاريخ  06أكتوبر  2011وبموجب هذه االتفاقية
تلتزم الشركة المذكورة بتمويل وتشييد المطار
الجديد وفق المعايير الدولية وطبقا للصالحيات
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المرجعية وكراس المواصفات الفنية العامة
الملحقة باالتفاقية ،ويتسع المطار الجديد
لمليوني مسافر سنويا وسيضم على األقل :مبنى
للمسافرين ،مستودع لشحن البضائع ،مدرجان
من فئة  4Fوباحة وقوف الطائرات وجناح رئاسي
وآخر وزاري ومجمع فني وبرج مراقبة وبنايات

ملحقة لصيانة وتجهيز المطار ومساكن للفرق
المداومة.
وستتخذ الدولة الترتيبات الالزمة ليتم
تزويدالمطارالجديدأثناءفترةالتنفيذبتجهيزات
السالمة (الدرجة  )IIIوتجهيزات مكافحة الحرائق
(الدرجة  )9ومنشآت الوقود حيث ال تدخل هذه

صورة عامة للمطار الجديد

العدد  25ديسمبر 2015
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بهو المطار  -محطة الركاب

المكونات ضمن التزامات الشركة المنفذة.
كما أن هذا المطار سيؤمن مستوى
خدمات من درجة « B» IATAبداية من
تشغيله وهذا ما يعني ضمان ظروف مستقرة
لحركة الطيران مع فترة انتظار في الحدود الدنيا
باإلضافة لجودة الخدمات التي يجب أن تراعي
في حق المسافرين وأمتعتهم.
كما أنه مقابل تمويل وتنفيذ هذا المشروع
تتنازل الدولة لصالح الشركة المنفذة عن

ملكيتها التامة والنهائية والكاملة لمجموعة من
القطع األرضية تبلغ مساحاتها  451هكتار 70 +
آر  62 +سنتآر موزعة كما يلي:
•مساحة تبلغ ( 156هكتار و  87آر و70
سنتآر) توجد بمقاطعة تفرغ زينة
•مساحة تبلغ ( 294هكتار و  82آر 92
سنتآر) من مساحة المطار الحالي
وستسمح تعبئة التمويل بهذه الطريقة
من خالل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام

من تنفيذ دون تحميل التكلفة لميزانية الدولة
ودون زيادة مديونيتها ،هذه االتفاقية تحدد
الجدولة الزمنية لتسليم المساحات المذكورة
لشركة النجاح حسب تقدم عملها في بناء
المطارالجديد.
وقد أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد
محمد ولد عبد العزيز على وضع حجر األساس
لمشروع مطار نواكشوط الدولي الجديد في
 27نوفمبر  2011هذا المطار الذي يشيد وفقا

الجسورالمخصصة للطائرات ستليت
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للمعايير المطابقة والمحددة من طرف منظمة
الطيران المدني الدولي واإلتحاد الدولي للنقل
الجوي.

المشروع في أرقام:

•طاقة االستيعاب 2 :مليون مسافر سنويا
•حجم الطائرات :كافة الطائرات بما في
ذلك بوينغ  747إيرباص A380
•مدرج رئيسي 3400 :م 70 /م
•مدرج ثانوي 2400 :م 60 /م
•مساحة مخصصة لمستوقف الطائرات
 40000م2
•مساحة محطة الركاب 2200 :م2
•موقف مخصص للسيارات :حوالي 1200
سيارة
•مستودع الشحن 4000 :م
•مساحات توقف طائرات الشحن3600 :
م
•مرآب للصيانة 5200 :م
•ارتفاع برج المراقبة 40 :متر
•جسور إركاب الطائرات6 :
•خزانات الوقود 800 :طن

محطة الركاب:

تبلغ مساحتها  18000متر مربع موزعة
علىطابقين:
•طابق أرضي :ويشمل على جناحين

برج المراقبة في طور إنتهاء األشغال

مستقلين إلجراءات الذهاب واإلياب.
•طابق علوي :ويحتوي على جناح إركاب
الطائرات.
التجهيزات الخاصة بمحطة الركاب:
•شباك التسجيل14 :
•مراكز إجراءات الذهاب9 :
•مراكز إجراءات اإلياب14 :
• مراكز اسكانير لتأمين الذهاب7 :
•مراكز اسكانير لتأمين اإلياب7 :
•نظام فرز المتعة3 :
•نظام تسليم األمتعة4 :
•موقع العبور1 :
•مصاعدكهربائية3 :

20

•سلم متحرك2 :
•أماكن مخصصة للشركات10 :
•أماكن وكاالت ((بنوك ،تأجير السيارات)):
•ساعات شرف2 :

الجناحالرئاسي:

الجناح الرئاسي في نهاية المدرج الرئيسي
مما سيسمح بتوفير إطار نقل للطائرات الرسمية
أثناء الهبوط واإلقالع هذا الجناح سيوفر ممرا
على قدر عال من الحماية واألمن.
مساحة هذا الجناح حوالي  3400مترمربع
يطل بصفة مباشرة على مدرج الطائرات.

صورة من بهو في الجناح الرئاسي

الطيران العربي
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اتفاق دولي لتعقب "الطائرات" عبراألقمار الصناعية
● أعلنت األمم المتحدة عن التوصل
إلى اتفاق عالمي بشأن تعقب مسار الطائرات
المدنية عبر األقمار الصناعية لتفادي تكرار
حادثة االختفاء الغامض للطائرة الماليزية ،التي
كانت متجهة من كوااللمبور إلى بكين في
مارس .2014وقال فرنسوا رانسي مدير االتحاد
الدولي لالتصاالت التابع لألمم المتحدة أن
تحديد الترددات سيتيح للمحطات الفضائية
تلقي إشارات من الطائرات وتعقب الرحالت
في الوقت الفعلي في أي مكان في العالم.
وتم التوصل إلى االتفاق خالل المؤتمر العالمي
لالتصاالتالالسلكيةويتعلقبتخصيصموجات
تردد محددة لتعقب مسارات الطائرات المدنية
حول العالم.وسيتيح االتفاق رصد موقع الطائرات
أينما كانت حول العالم اعتبارا من  ،2017فيما
كان يتعذر ذلك بالنسبة إلى  70%من سطح
الكرة األرضية (محيطات ،صحاري ،جبال).
وستتولى المنظمة الدولية للطيران المدني الحق ًا
تطبيق هذا االتفاق مع شركات السفر ،وتتبع
هذه المنظمة األمم المتحدة وتتخذ مقرا لها في
مونتريال .وتم اقتراح هذا االتفاق بعد فقدان أثر

الطائرة الماليزية في رحلة بين كوااللمبور وبكين
في مارس  2014وعلى متنها  239شخص ًا ،والذي

أثار جدال على المستوى الدولي بشأن متابعة
مسار الطائرات حول العالم.

اإليكاو ُتنشئ موقعاً جديداً على اإلنترنت لتتبع الطائرات

● أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي  ICAOأنها باشرت العمل بالمنطقة
المركزية الجديدة للمعلومات اإللكترونية بشأن التطورات الخاصة بتتبع الطائرات.
المتاحة على الموقع
وتُتيح منطقة المعلومات الجديدة لتتبع الطائراتُ ،
يدعمه من تقاريرووثائق
الشبكي لإليكاو المفتوح للجمهور ،جدو ًال زمني ًا مفص ًال وما ُ
تتصل بالدعوة إلى إعداد المقتضيات األولى المتعلقة بتتبع الطائرات على الصعيد
العالميوإعمالها.
ّ
وأوصت الدول األعضاء باعتماد قاعدة قياسية جديدة تنص على تفقّد
الطائرات كل  15دقيقة وذلك خالل المناقشات التي أجريت بين أكثر من 850
مشارك ًا في المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام  2015والذي عقدته في
شباط /فبراير من هذه السنة الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة.
وقد أنشئت هذه المنطقة الجديدة للمعلومات التي تجمعكل مايتصل بتتبع
الطائرات من وثائق ومستجدات تلبية لدعوات صادرة عن المؤتمرالرفيع المستوى
لتب ُّوء الريادة في اتخاذ مبادرة لتتبع الطائرات العادية باستخدام التكنولوجيا
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الموجودة ُ .NATIIوأنشئت لجنة توجيهية معنية بالمبادرة بمشاركة عالمية
و ُاختيرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمنطقة نموذجية للعمليات الخاصة بهذه
المبادرة.
و ُيتوقع أن تُعتمد القاعدة القياسية الموصى بها في نهاية عام .2015
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اإلتحاد الدولي للنقل الجوي  IATAيحث على التنافس والتعاون
في سبيل المنفعة المشتركة بتطوير قطاع الطيران في الشرق األوسط
● سلط االتحاد الدولي للنقل الجوي IATA
على أهم القضايا التي تواجه قطاع الطيران ،وجاء
على رأسها التغلب على االزدحام في المجال
الجوي واالستفادة من المبادرات الذكية كخاصية
التوزيع الجديدة وإتباع استراتيجيات قطاع
الطيران العالمية للتقليل من أثر تغير مناخ على
قطاع الطيران ،بغية تطوير قطاع الطيران في الشرق
األوسط.
جاء ذلك على لسان توني تايلر الرئيس
التنفيذي والمدير العام لالتحاد الدولي للنقل
الجوي  IATAأثناء مشاركته في يوم الطيران في
الشرق األوسط وأفريقيا Middle East and
 Africa Aviation Dayالذي أفتتح من قبل الشيخ
سلطان بن طحنون آل نهيان ،رئيس دائرة النقل
وجيمس هوجن الرئيس التنفيذي لالتحاد للطيران
بحضور عدد من قادة قطاع الطيران في المنطقة
وذلك تزامنا مع الذكرى السبعين لتأسيس االتحاد
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الدولي للنقل الجوي . IATA
وقال توني تايلر الرئيس التنفيذي والمدير
العام لالتحاد الدولي للنقل الجوي  :IATAتقع
مسألتي التعاون والتنافسية ضمن أولى أولوياتنا،
حيث علينا أن نعمل على توحيد الجهود لتخفيف
االزدحام في المجال الجوي والتقليل من أثار
تغير المناخ على قطاع النقل الجوي .ويجب على
الالعبين اإلقليميين االستعداد لالستفادة من
االبتكارات الجديدة الخاصة بطرق التوزيع الخاصة
بخطوط الطيران بأكبرقدر ممكن والتي ستسهم في
تحقيق ثورة مبتكرة في هذا القطاع.

كبيراً في عدد الركاب ،حيث سيشهد اإلقليم نمواً
بمتوسط  4.6%لكل عام حتى عام  .2034ويؤدي
النمو المتزايد في حركة الطيران إلى ازدحام المجال
الجوي ،لذا ينبغي اتخاذ إجراءات سريعة للتغلب
على هذا التحدي .وهناك مجموعة إستراتيجية
تدعى لجنة تحسين إدارة حركة المجال الجوي في
الشرق األوسط والتي تعمل على تنسيق السياسات
والتغيرات الخاصة بالعمليات التشغيلية و
التكنولوجيا ،ويجب على جميع دول اإلقليم أن
تلتزم بمساعدة هذه المجموعة من أجل أن تحقق
النجاح المطلوب.

التعاون بخصوص الطاقة االستيعابية
للمجالالجوي

قطاع البيع بالتجزئة في قطاع الطيران
يدخل عصراً جديداً

وفق ًا آلخر اإلحصائيات لالتحاد الدولي للنقل
الجوي الخاصة بتوقعات عدد الركاب يبقى إقليم
الشرق األوسط في صدارة األقاليم التي تشهد نمواً

ستسهم مبادرة خاصية التوزيع الجديدة في
إدخال شركات الطيران في عصر جديد من عمليات
البيع بالتجزئة .وهذه الخاصية هي عبارة عن
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معيار جديد للتواصل بين خطوط الطيران ووكالء
السفريعتمد على قاعدة بيانات حديثة .وسيتمكن
المسافرون من خالل هذه الخاصية من الوصول إلى
المحتوى الكامل للعروض والحصول على تجربة
شفافة عند شراء التذاكر من وكالء السفر أو مواقع
السفراإللكترونية.

التعاون بين قطاع الطيران والحكومات
للتقليل من انبعاثات الكربون

ويواجه قطاع الطيران تحدي ًا كبيراً في ظل
تزايد أعداد المسافرين والذين سيصل عددهم إلى
الضعف خالل العشرين عام ًا المقبلة ،وذلك في إطار
السعي إلى تطبيق سياسات تسهم في المحافظة
على البيئة .حيث أن قطاع الطيران ملتزم بالتوقف
عن استخدام أية تكنولوجيا أو وقوديسهم في زيادة
نسبة الكربون بحلول عام ،2020وبالتقليل من نسبة
انبعاث الكربون بنسبة  50%بحلول عام 2050
مقارنة بنسبة االنبعاثات عام  .2005ويرتكز قطاع
الطيران في تحقيق هذه األهداف على  4محاور،
ثالثة منها أثبتت نجاحاها وحققت نتائج ملموسة

وهي التكنولوجيا الحديثة والعمليات التشغيلية
واستخدام البينة التحتية بشكل أفضل ،أما المحور
الرابع فال يتحقق إال عن طريق الحكومات من خالل
العمل مع المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»
على اإلجراءات التي تعتمد على السوق ،ومثال ذلك
الخطة العالمية للتقليل من انبعاثات الكربون.
وقال تايلر :ستتخذ الجمعية العمومية لمنظمة
الدولية للطيران المدني  IATAفي سبتمبر من
العام القادم قراراً بشأن اإلجراءات التي تعتمد على
السوق ،حيث سيكون تحقيق هدف التوقف عن
زيادة نسبة الكربون في قطاع الطيران متوقف على
 190دولة .هناك أمل كبير في تحقيق ذلك ،وأنا
أدعو جميع الحكومات في المنطقة وكافة المعنيين
في قطاع الطيران لتوحيد الجهود لنستطيع تحقيق
هذه الرؤية.
وقال حسين الدباس نائب الرئيس التنفيذي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في االتحاد
الدولي للنقل الجوي  IATAأن قطاع الطيران
والسياحة ساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي
اإلجمالي للدولة في عام  .. 2014وساعد في توفير

آالف فرص العمل المباشرة و غير المباشرة في
اإلمارات  .وأكد الدباس أنه بالرغم من التحديات
العديدة التي تواجه منطقة الشرق األوسط ككل فان
المنطقة ستستمرفي تحقيق معدالت نمو عالية في
قطاع النقل الجوي حيث تم تسيير أكثر من مليون
رحلة طيران  ،كما تم نقل أكثر من  140مليون راكب
خالل عام .2014
وقال جيمس هوجن الرئيس التنفيذي في
االتحاد للطيران في الكلمة التي ألقاها في االجتماع
إن النمو الكبير الذي حققته بعض شركات الطيران
الخليجية أدى إلى مواقف حمائية من جانب بعض
شركات الطيران األمريكية واألوربية .
وكشف أن نسبة نمو قطاع النقل الجوي
في أبوظبي بلغت  % 20خالل عام  2014مقابل
نسبة نمو تم تسجيلها على المستوي العالمي
بلغت  % 5.7فقط .
وقال إن االتحاد للطيران تشكل سابع أكبر
مجموعة من شركات الطيران العالمية على مستوي
العالم بعد المشاركات التي أبرمتها والحصص التي
حصلت عليها من شركات طيران في العالم.

ايرباص تفتتح أول مصنع في أمريكا

افتتحت شركة صناعة الطائرات األوروبية
إيرباص  AIRBUSأول مصنع لتجميع طائراتها
في الواليات المتحدة ،في خطوة تستهدف جذب
العمالء من الشركة األمريكية بوينغ وتعزيز مكانتها
في السوق األمريكية.
وقال فابريس بريجيه رئيس قطاع الطائرات
المدنية في أيرباص خالل افتتاح المصنع في منطقة
موبايل ي Mobileفي والية أالباما األمريكية  :ان �AIR
 BUSتقدم نفسها ألول مرة كشركة صناعة طائرات
عالمية بصورة حقيقية ،مضيفا أنه سيتم وضع شعار
(صنع في أمريكا) على الطائرات التيينتجها المصنع.
وقال بريجيه  :إنتاجنا من الطائرات التجارية في
موبايلي يؤكد أمرين :األول أن ايرباص أصبحت ألول
مرة منتج طائرات عالميا ،والثانية أن ايرباص أصبحت
منتج طائرات أمريكي بشكل حقيقي.
وأضاف بريجيه  :مع إضافة مصنعنا األمريكي
إلى شبكة إنتاجنا في أوروبا وآسيا نكون قد وسعنا
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قاعدتنا الصناعية العالمية بشكل استراتيجي.
يذكر أن المصنع المقام على مساحة 470
ألف متر مربع سينتج طائرات من فئة  A320التي
تضم طائرات الركاب قصيرة ومتوسطة المدى ذات
المحرك المزدوج.
ومن المتوقع أن يتم تسليم أول طائرة من إنتاج
المصنع في بداية  ،2016وسينضم هذا المصنع إلى 3
مصانع قائمة إلنتاج هذا الجيل من الطائرات لصالح
 AIRBUSفي ألمانيا وفرنسا والصين .وبحلول 2018
سيصل إنتاج مصنع موبايلي  Mobileإلى ما بين 40
و 50طائرة سنويا.
وبلغت تكاليف إنشاء المصنع حوالي 600
مليون دوالر ،وبدأ بناؤه منذ  2012ووفر حوالي
ألف وظيفة جديدة .ومن المتوقع أن يوفر حوالي
ألف وظيفة في المنطقة الموجود فيها .حيث يأمل
مسؤولو  AIRBUSأن يرفع المصنع حصتها من
السوق األمريكية من  40إلى .% 50

وقال بريجيه  :المصنع سيتيح لنا االقتراب أكثر
من العمالء والموردين األمريكيين ،مشيرا إلى أن هذا
يساعد أيضا الشركة في خفض النفقات.
في الوقت نفسه فإن المصنع األمريكييستخدم
مكونات مستوردة من ألمانيا بما يعادل حوالي % 5
من قيمة الطائرة تامة الصنع .وتقول  AIRBUSإن كل
وظيفةيوفرها المصنع الجديد في والية أالباما ستدعم
 4وظائف في أوروبا.
يذكر أن بوينغ تمتلك تقليديا وضعا مسيطرا في
السوق األمريكية ،لكنها تخسر هذا الوضع تدريجيا
في ظل المنافسة بين الشركتين خالل معارض
الطيران الدولية الكبرى في السنوات األخيرة.
في الوقت نفسه فإن الواليات المتحدة تعد أكبر
سوق للطائرات ذات الممر الواحد في العالم .في
حين تتوقع  AIRBUSأن يصل إجمالي الطلب على
الطائرات في أمريكا الشمالية إلى  4700طائرة خالل
العشرين عاما المقبلة.
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بوينغ تتوقع نمواً هائ ًال في الطلب على الطيارين وفنيي الطائرات

● أعلنت شركة بوينغ الرائدة في صناعة الطائرات التجارية عن تقريرها
الخاص بالطيارين وفنيي الطيران لعام  ،2015وهو عبارة عن توقعات بزيادة الطلب
للعاملين في مجال الطيران التجاري مع زيادة طلبيات شركات الطيران العالمية
الى  38000طائرة خالل العشرين سنة القادمة .
وتوقعت شركة بوينغ الحاجة الى الطيارين والفنيين للفترة مابين عام 2015
ولغاية  2034إلى  558ألف طيار تجاري جديد ،وإلى  609ألف فني في السنوات
العشرين المقبلة ،بارتفاع بنسبة  % 4للطيارين و % 5للفنيين عن توقعات العام
الماضي.
وقالت شيريكارباري نائب رئيس شركة بوينغ لخدمات الطيران :وللمساعدة
في معالجة هذه الحاجة ،قامت بوينغ بتدريب رقما قياسيا في أعداد الطيارين
والمهندسين والفنيين في العام الماضي من خالل  17مركز تدريبي منتشرة في
جميع أنحاء العالم ،واستثمرت في برنامج رائد للتنمية الشاملة لتدريب الطيارين
في مرحلة مبكرة ليصبحوا طيارين تجاريين مؤهلين  .واضافتكارباري  :اننا سوف
نستمر في زيادة حجم التدريب الذي نقدمه مما يتيح لعمالئنا تلبية اإلقبال
المتزايد في العالم على السفر الجوي.
واضافت كارباري  :التحدي المتمثل في تلبية الطلب العالمي لمحترفي
الطيران لن يحل من قبل شركة واحدة وحدها وأنما بمشاركة بقية الشركات
المصنعة للطائرات وشركات الطيران  ،والمؤسسات التعليمية وتكثف كل ما يصل

إلى تلبية الحاجة المتزايدة لتدريب واعتماد الطيارين والفنيين.
وقالت الشركة في تقريرها السنوي عن توقعات الطيارين والفنيين إن ذلك
يعني الحاجة إلى  27ألف طيار جديد ،و 29ألف فني جديد سنوي ًا.
سيتم زيادة الطلب العالمي الشامل للعاملين في مجال الطيران التجاري
عن طريق التوسع االقتصادي المستمر ،بمقدار االحتياجات لحوالي  28000من
الطيارين الجدد ،وأكثر من  30000من الفنيين الجدد كل عام.
الطلب المتوقع خالل  20عاما للطيارين والفنيين الجدد حسب المنطقة:
فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على فنيي صيانة الطائرات بشكل
يتناسب مع نمو أساطيل الطيران العالمية .وتوقعات الطلب حول العالم هي
كالتالي:
• آسيا الباسيفيك 226,000 :طيار و  238,000فني طائرات
• أوروبا 95,000 :طيار و  101,000فني طائرات
• أمريكا الشمالية 95,000 :طيار و  113,000فني طائرات
• الشرق األوسط 60,000 :طيار و  66,000فني طائرات
• أمريكا الالتينية 47,000 :طيار و  47,000فني طائرات
• أفريقيا 18,000 :طيار و  22,000فني طائرات
• روسيا وجمهوريات اإلتحاد السوفيتي السابق 17,000 :طيار و 22,000
فني طائرات

الصين ستحتاج إلى  100ألف طيار خالل العقدين القادمين

● توقعت شركة بوينغ لصناعة الطائرات
التجارية أن الصين ستحتاج على األقل إلى  100ألف
طيار مدني جديد خالل العشرين عاما المقبلة.
وذكرت شركة بوينغ في تقرير توقعات
المستقبل للطيارين والفنيين لعام  ,2015الذي
يعرض تنبؤات الطلب على العاملين في الطيران,
أن منطقة آسيا-الباسيفيك سيكون لديها أكبر طلب
على الطيارين والفنيين للخطوط الجوية التجارية في
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العالم خالل العشرين عاما المقبلة ,وهو تقريبا حوالي
 % 40من االحتياج العالمي.
وأضافت الشركة أن احتياجات الصين ستمثل
أكبر نصيب منها  ،واستطردت أنه ستكون هناك
حاجة إلى حوالي  106آالف فني صيانة طائرات خالل
السنوات المقبلة  .وقالت شيري كارباري نائبة رئيس
خدمات طيران بوينغ إنه بحلول عام  2034ستحتاج
منطقة آسيا -الباسيفيك إلى حوالي  226ألف طيار

جديد و 238ألف فني بما يعنى تقديم فرص عمل
كبيرة في المستقبل .ووفقا لتوقعات بوينغ الحالية
لمستقبل السوق في  ,2015ستكون هناك حاجة
إلى  14330طائرة جديدة بقيمة  2.2تريليون دوالر
أمريكي في منطقة آسيا-الباسيفيك بحلول عام
 .2034هذا وتعد الصين أسرع أسواق الطيران نموا
في العالم وتحتاج إلى المزيد من الطائرات والطيارين
المؤهلين وفنيي الطائرات .
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نبذة عن تاريخ حوادث الطيران
●أعاد حادث تحطم الطائرة الروسية ،
بوسط شبه جزيرة سيناء ،التي كانت تقل 212
راكب ًا و 7من افراد طاقم الطائرة ،الى األذهان
حوادث الطيران التي وقعت خالل عقود .
فالطائرة الروسية كانت تابعة لشركة
“كوغاليم افيا” ،من طراز ايرباص  310والتي
انطلقت من مطار شرم الشيخ في طريقها الى
مطار روسيا  ،والتزال التحقيقات واالبحاث
جارية في محاولة لحل لغز اسباب سبب سقوط
الطائرة.
وبالرغم من التقدم العلمي وارتفاع جودة
أنظمة األمان في الطائرات ،إال أن حوادث
الطيران مستمرة رغم قلتها ،وغالبا ما تجذب
األنظار إليها بسبب ارتفاع عدد الضحايا.
ونرجع بالذاكرة الى حادث تحطم طائرة
شركة “جيرمان وينغز” األلمانية في جبال
األلب الفرنسية ،التي كانت تقل  150شخصا
هم  144راكبا و  6من أفراد الطاقم،حيث لقوا
حتفهم إثر سقوط طائرة ركاب ألمانية فوق جبال
األلب الفرنسية فالطائرة األلمانية مستأجرة من
شركة “جيرمان وينغز” ،وتابعة لشركة لوفتهانزا،
وكانت تقوم برحلة بين مدينتي برشلونة
ودوسلدورف.
وتعتبر أول حادثة طائرات شهدها التاريخ
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في  7أبريل عام  ، 1922حيث اصطدام طائرة
دي هافيالند ( )DH.18Aتابعة لطيران ديملر
اإلنجليزية مع طائرة تابعة لشركة فرنسية فوق
منطقة پيكاردي بفرنسا متسببة بمقتل سبعة
أشخاص ،وتعتبر تلك هي أول حادثة في تاريخ
الطيران المدني.
ومع دخول العالم األلفية الجديدة،
تزايدات حوادث الطيران بشكل غير مسبوق،
كما ارتفع عدد ضحايا ،رغم التقدم التكنولوجي
الكبير في مجال الطيران .وعلى الرغم من أن
عام  2012سجل انخفاضا ملموسا في نسبة
حوادث الطيران ،فإن عام  2014كان األسوأ،
بسقوط طائرتين عسكريتين جزائرية وليبية ثم
تحطم طائرة ماليزية مدنية.
وشهد العام الماضي عدد من حوادث
الطيران ،منها سقوط طائرة “إير آسيا” ،التي
كانت متجهة من مدينة سورابايا في جاوا
اإلندونيسية إلى سنغافورة ،في حادث أسفر عن
مقتل كل من كانوا على متنها ومجموعهم 162
شخصا.
وفقد أيضا االتصال بطائرة ماليزية منذ
مارس الماضي ،وكان على متنها  239شخصا،
وال يزال مصيرها غامضا حتى اآلن.

وإليكم أبرز الحوادث
أبريل  :1922اصطدام طائرة إنجليزية ،مع
طائرة تابعة لشركة فرنسية فوق فرنسا ،متسببة
بمقتل  7أشخاص .ما اعتبر أول حادثة في تاريخ
الطيران المدني.
مايو  :1935احتكت طائرة روسية مع
أخرى خالل رحلة داخلية ،مما تسبب بسقوطها
بمنطقة سكنية داخل موسكو ،وقد راح ضحية
شخصا ،باإلضافة إلى  12من أفراد
الحادث 33
ً
الطاقم.
أكتوبر  :1947سقطت طائرة أميركية
محترقة بالقرب من مطار بريس كانيون بوالية
يوتا ،بسبب عيب بالتصميم ،ما أدى إلى تدمير
الطائرة ومقتل جميع من كان عليها وعددهم 52
راك ًبا.
أبريل  :1951اصطدمت طائرة للخطوط
الكوبية ،كانت في طريقها من ميامي بفلوريدا
إلى هافانا ،مع طائرة تابعة للبحرية األمريكية
فوق جزيرة كي وست بمضيق فلوريدا .وقد
مات جميع الركاب على الطائرتين.
أكبر عدد ضحايا
مارس  :1979اصطدام طائرتين من طراز
بوينج  747أثناء اإلقالع ،تابعتين لـ خطوط بان
أمريكان والخطوط الجوية الملكية الهولندية،
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بمطار تنريف في جزر الكناري ،مما أدى إلى
مقتل  583شخصا .وتعتبر تلك هي أكبر حادثة
في التاريخ من حيث عدد الوفيات إلى يومنا
هذا.
أغسطس  :1980اندلع حريق في مخزن
األمتعة الخاص بإحدى طائرات الخطوط الجوية
السعودية وهي في طريقها من مطار الرياض
القديم بالعاصمة ،إلى مطار الملك عبد العزيز
الدولي في جدة .وقد مات جميع الركاب البالغ
عددهم  301شخصا.
سبتمبر  :1997مقتل  235شخصا في
سقوط طائرة إيرباص إندونيسية في منطقة
جبلية في شمال سومطرة ،ولم ينج أحد في
الحادث.
 14فبراير  :1999مقتل  61شخصا إثر
انفجار طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية في
وسط البالد.
 31أكتوبر  :1999مقتل  217شخصا
في تحطم طائرة بوينغ مصرية قبالة ساحل
ماساتشوستس األمريكي بعد نحو ساعة من
إقالعها.
 26فبراير  : 2013سقوط بالون طائر في
األقصر ،لقي  19شخصا وبقي  2على قيد الحياة
في حريق اشتعل على متن منطاد طائر للسياح
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في مدينة األقصر المصرية.
 17فبراير  :2014تحطم طائرة ركاب
اصطدمت بسفح جبل مغطى بالثلوج
واشتعلت ،ما أسفر عن مقتل  18شخصا هم
جميع من كانوا على متنها ،بينهم طفل.
 10أغسطس  :2014تحطم طائرة ركاب
إيرانية بعد إقالعها بالقرب من مطار مهرباد في
طهران ،ما أدى إلى سقوط  48راكبا.
 11نوفمبر  :2014تحطم طائرة جزائرية
بعد إقالعها بخمسين دقيقة في شمال مالي،
أثناء قيامها برحلة بين “واغادوغو” و”الجزائر”،
ومصرع  123كانوا على متنها.
 28ديسمبر  :2014سقوط طائرة ماليزية
في المحيط الهادئ على متنها  162راكبا،
بسبب سوء األحوال الجوية ،وانتشلت فرق
اإلنقاذ اإلندونيسية أكثرمن  40جثة من البحر،
بعد ساعات من رصد أجسام عائمة على سطح
بحر جاوة بالمكان الذي سقطت فيه الطائرة.
 4فبراير  :2015تحطم طائرة تايوانية تابعة
لشركة “ترانس آسيا” ،على متنها  58شخصا
وسقوطها في نهر ،بعد وقت قصير من إقالعها،
ما تسبب في مصرع  22شخصا.
ووفقا إلحصائيات موقع planecrashinfo
فقد سجل العام  1996زيادة كبيرة في عدد

حوادث الطيران وضحاياه عن أكثر من 100
قتيل في أكثر من ثمانية حوادث.
وبحسب تقارير االتحاد الدولي للنقل
الجوي ،والمنظمة الدولية للطيران المدني فإن
أسباب حوادث الطيران تختلف وفقا ألسباب
بشرية مثل تصرف خاطئ من قبل أحد أفراد
طاقم الطائرة أو الفنيين األرضيين ،وأخطاء
الرقابة الجوية ،أو أسباب طبيعية مثل سوء
األحوال الجوية المفاجئة.
أما األسباب الفنية فتتمثل في حدوث
خلل في أنظمة الصيانة ،أعطال مفاجئة ،أسباب
تصنيعية ،ثم يأتي احتمال تعرض الطائرة لعمل
إرهابي كأحد أهم األسباب المتخوف منها في
ظل األحداث السياسية المتوترة التي يشهدها
العالم.
ويعد وزن الطائرات عامل مهم في
التقليل من مخاطر التعرض للسقوط ،فبالنسبة
للطائرات ذات األجنحة الثابتة يعد  27ألف
كيلو غرام هو الوزن الشائع والمناسب لها.
وتحذر تقاريراالتحاد الدولي للنقل الجوي،
والمنظمة الدولية للطيران المدني من الطائرات
القديمة المصنوعة في الشرق ألنها أصبحت
غيرمتوفرةكثيرا وبالتالي لم تتمكن التكنولوجيا
من مواكبة صيانتها.
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أنشطة الهيئة

الهيئة العربية للطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع إيرباص الشرق األوسط ،وإيرباص بروسكاي

لتطويرإدارة الحركة الجوية ومراقبة االتصاالت والمالحة
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

● ال يمكن تجاهل الصلة الوثيقة التي تربط نمو واالحتياجات االستراتيجية على المدى األبعد لتشكيل
قطاع الطيران المدني بالنمو االقتصادي العام في مخطط رئيسي لتقديم خدمات المالحة الجوية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتستعد ناقالت المنطقة حتى عام  .2030وستكون هناك عملية
وطنية عديدة في المنطقة لنمو كبير خالل العقد منهجية يوصي بها الخبراء لتحديد األولويات وتحقيق
المقبل والمراحل التي تليه حيث من المتوقع تحقيق التوازن بين االستثمارات التي تهدف إلى تحسين إدارة
نمو سنوي بحوالي خمسة في المائة أو أكثر .ونتيجة الحركة الجوية للمنطقة العربية في الشرق األوسط
لذلك ،يزداد الطلب على نظام إدارة الحركة الجوية وشمال أفريقيا .وستهدف الدراسة إلى تحقيق مايلي:
•تحسين سالمة وكفاءة المجال الجوي
( )ATMوتعتبر التغييرات الضرورية لتعزيز إمكانات
•تحسين امكانات التشغيل البيني بين مزودي
الوصول والسعة في غاية األهمية لتلبية متطلبات النمو
خدمات المالحة الجوية لتوفير خدمات سلسة عابرة
المستقبلي لقطاع الطيران في المنطقة.
وإدراك ًا منها ألهمية تلبية هذه المتطلبات للحدود
•توسيع سعة المجال الجوي لتلبية احتياجات
المتصاعدة ،وقعت الهيئة العربية للطيران المدني
( )ACACمذكرة تعاون مع إيرباص الشرق األوسط الطلبالمستقبلي
•تعزيزإمكانات الوصول للمطارات
وإيرباص بروسكاي إلجراء دراسة متعمقة ورسمية
•تخفيض األثر البيئي لزيادة الحركة الجوية من
بهدف فهم التحديات اإلقليمية الحالية في مجال
إدارة المجال الجوي وتنفيذ عملية التخطيط والوصول خالل توفير عمليات محسنة إلدارة الحركة الجوية
وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم أحمد
إلى التنسيق الالزم إلحداث التغييرات الجوهرية.
تهدف دراسة إدارة الحركة الجوية إلى تطوير شريف ،مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني
رؤية للتعامل مع المتطلبات على المدى القريب (« :)ACACهنالك تغييرات هائلة في طريقة التعامل
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عالمي ًا مع إدارة الحركة الجوية في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا والتي تعكس تغييراً في كيفية تقديم
خدمات المالحة الجوية .وال يزال النمو السريع غير
المسبوق لقطاع الطيران المدني على رأس التحديات
اإلقليمية للمنطقة العربية مما يؤثر على إدارة الحركة
الجوية ويدفع الدول في المنطقة للتغلب على كثافة
الحركة الجوية من خالل التخطيط الحالي والمستقبلي
حتى عام  2030لمجابهة الزيادة المطردة في أعداد
الطائرات ومحدودية المجال الجوي للمنطقة وتأثير
النزاعات المحلية واإلقليمية على المجال الجوي
العربي».
وقال فؤاد عطار ،مدير عام لشركة إيرباص الشرق
األوسط« :إننا سعداء بتعاوننا مع هيئة إقليمية هامة
مثل الهيئة العربية للطيران المدني ونتطلع إلى تحقيق
تعاون وثيق معها .كما إننا على ثقة تامة بأنه من خالل
التعامل مع إحدى المناطق التي تشهد أكبرالتحديات
من ناحية نمو الحركة الجوية والنواحي الجيوسياسية،
جمة للجميع ،وخاصة
ستكون لهذه الدراسة فوائد ّ
لعمالئنا».
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أنشطة الهيئة

االجتماع  22للجنة أمن الطيران بالهيئة

● انعقد يومي  25و 26
نوفمبر 2015بالرباط االجتماع
 22للجنة أمن الطيران ،حضر
االجتماع ممثلي  6دول عربية
وقد تناول االجتماع عدة
مواضيعتنظيميةوفنيةشملت
بالخصوص مشروع تحديث
النظام الداخلي لفريق خبراء
أمن الطيران العرب وآلية دعم
وتفعيل الدورات التدريبية
وورشات العمل.

االجتماع  35للجنة النقل الجوي

● عقد االجتماع الخامس والثالثون للجنة
النقل الجوي بمق ــر الهيئـ ــة العربي ـ ــة للطي ـ ـ ـران
المدني بمدينة الرباط خالل الفترة من 27 – 25
نوفمبر ،2015بمشاركة ممثلي  7دول عربية.
وتطرق االجتماع إلى عدة مواضيع تنظيمية
وفنية ومنها انتخاب المهندس /سعود بن علي رضا
هاشم رئيسا للجنة ،كما تم التداول في أوراق العمل
الخاصة بالرؤى والمقترحات حول تنظيم النقل
الجوي والمنافسة العادلة ومراجعة مسودة مشروع
اتفاقية تبادل اإلعفاء من الضرائب والرسوم على
نشاطات النقل الجوي ،وأصدرت اللجنة مجموعة
من التوصيات في شأن كل هذه المواضيع.

االجتماع التاسع للجنة البيئة بالهيئة
● انعقد يومي  15و  16نوفمبر
 2015بالرباط االجتماع التاسع للجنة
البيئة بالهيئة بحضور ممثلي  7دول
عربية أعضاء.
وقد تداول االجتماع في عدة
أوراق عمل فنية وتنظيمية وخلص
إلى عدة توصيات تدخل في سياق
مسايرة مستجدات موضوع البيئة على
الصعيدالعالمي.
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أنشطة الهيئة

االجتماع الثالث لفريق عمل المالحة عبراألقمار االصطناعية

● عقد االجتمــــاع الثالث لفريـــق
عمــــــل المالحــــــــة عبر األقمــــــار
االصطناعيـــــــة بمقـــــر الهيئـــــة بالربـــــاط
خالل الفترة  31أكتوبر 1 -نوفمبر ،2015
وحضره ( )07مشاركين عن ( )04دول
عربية .باإلضافة إلى المهندس /محمد
رجب خبير السالمة والمالحة الجوية

بالهيئة.
وتم التأكيد في االجتماع على
أهمية تكنولوجيا األقمار االصطناعية في
تطوير مالحة جوية تستجيب لتطلعات
مستعملي األجواء ،وكذا اعتبار النظام
العالمي للمالحة باألقمار الصناعية جزءا
من الخطة العالمية للمالحة الجوية لإليكاو

من خالل اعتماد مجموعة من حزمات
تحسين األداء على الصعيد اإلقليمي تفي
بالتقدم في استعمال األقمار االصطناعية
في المالحة الجوية.
وخلص االجتماع إلى عدة توصيات
تهم آليات التعاون والتنسيق لالستفادة
من نظم  EGNOSو .GAGAN

االجتماع الثامن لفريق عمل أوروماد  / 2ميدوزا للمالحة عبراألقمار الصناعية
● شارك ممثل الهيئة العربية للطيران
المدني في االجتماع الثامن لفريق عمل
أوروماد  / 2ميدوزا للمالحة عبر األقمار
الصناعية الذي انعقد ببروكسيل ،يوم 25
نوفمبر  2015برئاسة ممثل المفوضية
األوروبية وبحضور ممثلي سلطات الطيران
المدني لسبع دول عربية ،وأكد ممثل
المفوضية األوروبية والفريق القائم على
برنامج أوروماد  / 2ميدوزا النتائج المرضية
التي تم تحقيقها والمتمثلة في إقامة عدد
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كبيرمن ورشات العمل والندوات وتصميم
إجراءات االقتراب ببعض المطارات
مع إعداد دراسات السالمة ذات الصلة
ومهمات الدعم لصالح الدول المستفيدة
من البرنامج (دول جنوب البحر األبيض
المتوسط) وذلك في سبيل ضمان تغطية
شاملة للنظام التعزيزي للمالحة باألقمار
الصناعية ( )EGNOSلهذه البلدان .وأنه
من الممكن بداية من  2020أن تشمل
توسعة تغطية النظام التعزيزي للمالحة

باألقمار الصناعية بلدان الشرق األوسط
وخاصة منها بلدان شبه الجزيرة العربية.
علما أن هذه التوسعة مرتبطة بدخول
البلدان المعنية في اتفاق دولي ثنائي مع
اإلتحاد األوروبي.
وتقدمت بعض الدول العربية
المشاركة في المشروع بعروض مرئية
في الموضوع وخلص االجتماع إلى
عدة استنتاجات ترحب بالنتائج الهامة
لمشروع أوروماد .GNSS 2
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أنشطة الهيئة

المؤتمرالدولي الثامن لمفاوضات خدمات النقل الجوي ICAN 2015
● عقد في مدينة أنطاليا (تركيا) المؤتمر
الدولي الثامن لمفاوضات خدمات النقل
الجوي  ICAN 2015خالل الفترة من 19-
 23أكتوبر  ،2015وقد حضر هذا المؤتمر
 800مشاركا يمثلون وفود  95دولة منهم 12
دولة عربية و 9منظمات دولية وأكتر من 93
شركة طيران وممثلين عن قطاعي الصناعة
واألعمال ،كما شاركت الهيئة العربية للطيران
المدني في هذا المؤتمر ممثلة في السيد/
أشرف إبراهيم خليل خبير النقل الجوي

بالهيئة.
وعقد خالل هذا المؤتمرمايقرب من 573
مفاوضة واجتماع ثنائي بين الدول المشاركة
حيث توصلوا إلى العديد من االتفاقيات
ومذكرات التفاهم التي تساهم في زيادة فرص
الربط الجوي في مختلف أنحاء العالم وتنمية
الحركة الجوية .وقد وفر هذا المؤتمر منتدى
للمشاركين للتعرف على االتجاهات الحديثة
في مجال النقل الجوي وتبادل اآلراء واألفكار
بين مختلف الجهات المشاركة لتنمية النقل

الجوي .كما عقد خالل هذا المؤتمر ورش
عمل حول تحريرالنقل الجوي واليوم العالمي
لإلحصاء والسياحة وعالقتها بالنقل الجوي
والعوامل المؤثرة على تنمية السياحة.
وقد عقد اجتماع بين ممثل الهيئة
والسيد  Yuanzheng Wangرئيس القسم
االقتصادي لتسهيالت وتحرير النقل الجوي
بمكتب اإليكاو وناقشا فيه أوجه التعاون بين
الهيئة العربية للطيران المدني واإليكاو في
مجال النقل الجوي.

ندوة حول السماء المفتوحة :تحسين تنبؤ إدارة الحركة الجوية

● شاركت الهيئة العربية للطيران السيد بول فرانك بيجو (Paul Franck
المدني في ندوة حول السماء المفتوحة )Pijou :المدير التنفيذي لشركة إيرباص
«تحسين تنبؤ إدارة الحركة الجوية» التي بروسكاي والذي أكد على أهمية إدارة تدفق
انعقدت ببنكوك – تايلندا  20-19نوفمبر الحركة الجوية وما ينتج عنها من رفع من
 2015تحت إشراف شركة إيرباص بروسكاي مستوى سالمة المالحة الجوية والتقليص
والتي حضرها  71مشاركا من ممثلي شركات من االنتظار والخفض من االنبعاثات والحد
الطيران عن دول عربية وأوروبية وآسيوية من الضوضاء مما من شأنه أن يحد من بؤر
ومنظمات دولية ( Eurocontrol ICAO,االزدحام المتمركزة في المجاالت الجوية
 )IATA, IFALPAوقد افتتح هذه الندوة والرفع من سعة المطارات .

وقد تم تقديم عدة عروض مرئية قيمة
حول إدارة تدفق الحركة الجوية والمالحة
القائمة على األداء من قبل خبراء من المنظمة
األوروبية للسالمة الجوية ()Eurocontrol
ومن الهيئة العامة للطيران المدني اإلماراتي
وشركة الطيران اإلماراتية وشركة ميترن
أفييشن ( )Metron Aviationوشركة
ايرباص وشركة الطيران التايلندية ومنظمتي
 IATAو .IFALPA

دورة تدريبية إلدارة األزمات في مجال أمن الطيران المدني

● نظمت الهيئة
بمقرها بالرباط خالل
الفترة  7-3نوفمبر 2015
دورة تدريبية حول إدارة
األزمات في مجال أمن
الطيران المدني أطرها
خبيرأمنالطيرانبالهيئة،
حيث عرض عدة مواضيع
بدءا بالتعريف بالدورة
ومفهوم إدارة األزمات تم
خطة إدارة األزمات وفريق
إدارة األزمات وتقنيات
إدارة األزمات ،وتخللت
الدورة تمارين تطبيقية
واختباراتللمشاركين.
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إحصاء

الحركة الجوية العالمية ومؤشرات السعة خالل الربع الثالث من سنة 2015

بقلم :المهندس مروان جعباري
خبير اإلحصاء بالهيئة

● تزايدت سرعة نمو الحركة الجوية على
المستوى الدولي بقوة خالل شهر يوليو مقارنة
بنفس الشهر في السنة الماضية وذلك بنسبة
نمو مهمة بلغت  8.2بالمائة على أساس سنوي،
ورغم الظروف االقتصادية العصيبة وضعف النمو
االقتصادي فقد نما السفر الجوي كما تميز نمو
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النقل الداخلي في الهند لوحدها  29بالمائة.
وقد تميز النقل الجوي الدولي بنمو مهم بلغ 2.5
بالمائة متفوقا على مثيله في شهر يونيو والذي
لم يتجاوز  5.7بالمائة على أساس سنوي .وقد
واصلت السعة نموها على أساس سنوي بنسبة
بلغت  6.5بالمائة ،في حين تزايد معامل الحمولة
مقارنة بشهريونيو بنسبة  3نقطة مئوية حيث بلغ
نسبة  83.6بالمائة ،وبذلك فقد تجاوز معدليوليو
لسنة  2014بمقدار 1.6نقطة مئوية .وقد انخفض
الشحن الدولي بنسبة ضئيلة بلغت  0.6بالمائة،
وقد استمر الشحن الجوي في التراجع منذ الربع
الثاني في جميع مناطق العالم .احتل مطار دبي
الدولي المركز السادس عالميا من حيث عدد
المسافرين وحقق نموا سنويا مهما بلغ  29بالمائة؛
وأما من حيث الشحن فقد عرف مطار دبي

الدولي نموا على أساس سنوي بلغ  11.3ليحتل
بذلك المركز الخامس .وبخصوص الشركات فقد
احتلت شركة طيران اإلمارات المركز السادس من
حيث اإليرادات الكيلومترية للركاب بنمو مهم
على أساس سنوي بلغ نسبة  15.7بالمائة .وقد
عرفت شركات الشرق األوسط أكبر نمو من حيث
السعة حيث عرفت نموا سنويا بلغ  17.2بالمائة
متجاوزة بذلك المعدل العالمي الذي استقر عند
 6.5بالمائة ،أما إفريقيا فقد سجلت أقل نسبة نمو
مع سعة بمعدل  3.7بالمائة على أساس سنوي.
نمت الحركة الجوية دوليا خالل شهر
أغسطس بنسبة بلغت  7.1بالمائة على أساس
سنوي .وقد حظي النقل الجوي الدولي بدعم
كبير من األسواق الداخلية بكل من الهند والصين
وروسيا والتي نمت على التوالي بنسب مهمة
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إحصاء
بلغت  18.3و  13.6و  ،10.9كما ساهم االنخفاض
الكبير لتكلفة الوقود في زيادة الطلب على النقل
الجوي حيث أن السعر في أغسطس انخفض بما
يقارب  50بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة .هذا
وقد نمت السعة العالمية بنسبة  5.9بالمائة
على أساس سنوي لتكون بذلك قد انخفضت
بنسبة ضئيلة بلغت  0.6بالمائة مقارنة بشهر
يوليو .وقد استقر معامل الحمولة عند 84.7
بالمائة وهي نسبة أكبر بما يقارب نقطة مئوية
واحدة مقارنة بنسبة نمو معامل الحمولة في
نفس الفترة من السنة السابقة  .2014أما الشحن
الجوي الدولي فقد نما ببطء بنسبة نمو ضعيفة
بلغت  0.2بالمائة على أساس سنوي ،وما يوضح
هذا الضعف انخفاض الشحن الجوي دوليا مع
االنخفاض في صادرات آسيا والمحيط الهادي.
وارتفع ترتيب مطار دبي الدولي إلى المركز الرابع
من حيث المسافرين وسجل نموا على أساس
سنوي بلغ  9.5بالمائة ،ومن حيث الشحن فقد
احتل مطار دبي الدولي المركزالخامس مع ارتفاع
استثنائي على أساس سنوي بلغ  5.3بالمائة حيث
أن كل المطارات الكبرى األخرى تقريبا عرفت
انخفاضا في هذا الشهر .أما بخصوص الشركات
فقد تبوأت شركة طيران اإلمارات المركز السادس
عالميا من حيث إيرادات كيلومترات الركاب
بنسبة نمو مهمة على أساس سنوي مهمة بلغت
 11.8بالمائة .ونظرا ألن معظم الشركات في
الشرق األوسط تشهد توسعة في األساطيل فقد
استمرت شركات الشرق األوسط في التفوق على
شركات بقية األقاليم الدولية من حيث السعة
والتي بلغ معدلها  12.9بالمائة متبوعة بشركات
آسيا والمحيط الهادي بنسبة  6.2بالمائة .وكانت
أقل نسبة نمو بإفريقيا حيث بلغت نسبة النمو
 2.5بالمائة على أساس سنوي.
استقرت سرعة نمو الحركة الجوية على
المستوى الدولي خالل شهر سبتمبر مقارنة
بأغسطس بنسبة نمو بلغت  7.3بالمائة على
أساس سنوي .وقد نما النقل الجوي الدولي في
مختلف مناطق العالم بنسب مهمة .وقد واصلت
السعة نموها على أساس سنوي بنسبة بلغت 6.6
بالمائة ،في حين تناقص معامل الحمولة مقارنة
بشهرأغسطس بنسبة  4نقطة مئوية حيث استقر
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عند نسبة  80.7بالمائة ،ويرجع هذا االنخفاض
إلى أسباب موسمية ولعدم سير السعة والحركة
بنفس الوتيرة .وقد نما الشحن الدولي بنسبة لم
تتجاوز  1بالمائة ،وقد سجلت التجارة الدولية
بعض التعافي والذي كان مدعوما بشدة بنمو
الشحن في الشرق األوسط بنسبة  7.5بالمائة.
احتل مطار دبي الدولي المركز السادس من حيث
عدد المسافرين بنمو على أساس سنوي بلغ 8.3
بالمائة؛ وأما من حيث الشحن فقد عرف مطار
دبي الدولي ارتفاعا على أساس سنوي بلغ 2.4

ليحتل بذلك المركز الخامس عالميا .وبخصوص
الشركات فقد احتلت شركة طيران اإلمارات
المركز السابع من حيث اإليرادات الكيلومترية
للركاب بنمو على أساس سنوي بلغ نسبة 4.3
بالمائة .وقد واصلت شركات الشرق األوسط
تميزها من حيث السعة حيث عرفت نموا سنويا
بلغ  12.4بالمائة متجاوزة بذلك المعدل العالمي
الذي استقر عند  6.6بالمائة ،أما إفريقيا فقد
سجلت أقل نسبة نمو حيث نمت سعتها بمعدل
 3بالمائة على أساس سنوي.

النموالسنوي لإليرادات الكيلومترية للمسافرين
خالل الربع الثالث من سنة 2015

معامالت الحمولة خالل الربع الثالث من سنة 2015
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مــقــــاالت

حقوق المستهلك في مجال النقل الجوي

السيد /أشرف إبراهيم خليل

خبير النقل الجوي بالهيئة

● أصبح السفر جوا يعتبر من األساسيات
وليس من الكماليات وبالرغم من انخفاض أسعار
التذاكر بصفة عامة ال يزال الركاب يتطلعون
إلى مزيد من التسهيالت وأسباب الراحة ودقة
المواعيد للرحالت الجوية ويرجع ذلك إلى عوامل
شتى منها تأخر الرحالت بسبب ازدحام المجال
الجوي أو المطارات وعدم كفاية التخطيط
للطوارئ ومن العوامل ذات األهمية كذلك تزايد
مدة السفر المقترنة بإخضاع المسافرين للتدابير
األمنية باإلضافة إلى أن عدد من شركات الطيران
فككت خدماتها سعيا منها إلى توفير أسعار
منخفضة في ظل تزايد حدة المنافسة حيث
منحت الركاب خيارا يتمثل في شراء الخدمة
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األساسية فحسب أي النقل من المصدر إلى
الوجهة أو دفع رسوم إضافية مقابل تحسين
الخدمة مثال( :تقديم الوجبات والشراب –
اختيار المقعد – األمتعة المسجلة أو اليدوية).
وقد استرعت مسألة حماية المستهلك في
مجال النقل الجوي اهتماما متزايدا خالل العقد
الماضي وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من
التنظيمات الخاصة بحماية المستهلك بالمسائل
المرتبطة بأحداث مثل تأخير الرحالت وإلغائها
والحجز الزائد وتوجد بموازاة هذه القواعد
التزامات طوعية لشركات الطيران وقد تم تطبيقها
في حاالت اإلضطرابات الضخمة للرحالت.
فقد قامت الواليات المتحدة واإلتحاد
األوروبي والصين والمملكة العربية السعودية
ولجنة أمريكا الالتينية بوضع واعتماد لوائح
لحماية المستهلك كما أن الهيئة العربية للطيران
المدني تعكف حاليا على وضع الئحة قواعد
استرشادية لحماية المستهلك في مجال النقل
الجوي.
هذا وقد نظرالمؤتمرالعالمي السادس للنقل
الجوي الذي عقد في مونتريال خالل الفترة من
 18-22مارس  2013في مسألة حماية المستهلك

وأوالها اهتماما كبيرا ،وأوصت اإليكاو أن تعد في
األجل القريب مجموعة مــن المب ــادئ األساسي ــة
رفيع ـ ــةالمستـ ــوىوغي ــرإلزامي ــةبش ـ ــأنحمــاي ــة
المستهلكتحقـ ــقتوازن ــامالئمــابينحماي ــة
المستهلكين وقدرة قطاع الطيران على
المنافسة وينبغي أن تكون هذه المبادئ متسقة
مع الوثائق السارية وال سيما اتفاقية توحيد بعض
قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال .)1999
وتنفيذا لتوصيات المؤتمر العالمي السادس
للنقل الجوي تعد اإليكاو من خالل فريق خبراء
تنظيم النقل الجوي مجموعة المبادئ األساسية
لحماية حقوق المستهلك والتي تتمثل في اآلتي:
قبل السفر:
ينبغي أن يتمتع الركاب بإمكانية االضطالع
على المعلومات بشأن حقوقهم القانونية
التعاقدية واإلرشادات الواضحة بشأن الحماية
القانونية المطبقة في وضعهم الخاص لمساعدة
الركاب الجويين على القيام بخيارات مدروسة
وزيادة الوعي لدى المستهلكين بشأن منتجات
النقل الجوي المتنوعة المتوفرة في السوق
وسياسات مختلف شركات الطيران بشأن حقوق
الركاب التعاقدية وسبل الطعن المتاحة.
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مــقــــاالت
كماينبغي أنيتمتع الركاب بإمكانية اإلطالع
بصورة واضحة وشفافة على جميع المعلومات
بخصائص منتجات النقل الجوي المشتراة بما في
ذلك ما يلي:
•أجرة النقل الكامل بما في ذلك الضرائب أو
الرسوم قبل شراء التذكرة
•الشروط العامة المطبقة على أجرة النقل
•هوية شركة الطيران التي تشغل الرحلة فعليا
فور توفر هذه المعلومات وأي تغيير يطرأ بعد
إجراء الحجز في أسرع وقت ممكن.
أتناء السفر:
المواظبة على إبقاء الراكب على علم بأي
ظروف خاصة تؤثر على رحلتهم طوال الرحلة ال
سيما في حال حدوث اضطرابات في الخدمة،
كما يجب أن يحصل الركاب على االهتمام
والرعاية في حاالت اضطراب الخدمــة سواء كانت
النتيج ــةع ـ ــدمصعــودالراكـبإلىمت ــنالطائ ــرة
أو وصولــه إلى وجهت ــه متأخ ـرا عـن وق ــت
الوصول المحدد ومن المعروف أن
هناك نوعين مختلفين من اإلضطرابات وهي
اإلضطرابات العادية أو اإلضطرابات الضخمة.
اإلضطراباتالعادية:
وهي حاالت يمكن اعتبارها جزء من السير
الطبيعي ألعمال النقل الجـوي ويمكــن أن تك ــون
ه ــذه االضطرابات تحت سيطرة المشغل الجوي
وفي هذه الحالة يجب أن تشمل استحقاقات
الركاب:
•المساعدة المالئمة وتشمل الوجبات
والمشروبات واالتصاالت التليفونية وحجز
الفندق إذا تطلب األمر.
•تغيير المسار أو رد ثمن التذكرة
•التعويض حيت تنص على ذلك لوائح
الدولة التي تبدأ أو تنتهي فيها الرحلة وضمن
الحدود المتوافقة مع نظم المعاهدات الدولية
بشأن مسئولية الناقل الجوي.
وقد تكون هذه اإلضطرابات خارج
نطاق سيطرة المشغل الجوي مثل االزدحام
في المطارات وفي مراقبة الحركة الجوية أو
اإلضرابات وفي مثل هذه الحاالت يجب أن
تشمل استحقاقات الركاب مايلي:
•المساعدةالمالئمة
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•تغيير المسار أو رد ثمن التذكرة
اإلضطراباتالضخمة:
وهي حاالت مترتبة على ظروف خارج عن
إرادة سيطرة المشغل الجوي وهي بدرجه بحيث
تنتج عنها حاالت من اإللغاءات المتعددة أو
التأخير المتكرر للرحالت مما يؤدي إلى وجود
عدد كبير من الركاب اللذين تقطعت بهم السبل
في المطار وتشمل هذه االضطرابات عدة أحداث
مثل الظواهر الجوية أو الطبيعية واسعة النطاق
بما في ذلك األعاصير واإلنفجارات البركانية
والزالزل والفيضانات وعدم االستقرار السياسي
أو األحداث المشابهة وتؤدي إلى تقطع السبل
ألعداد كبيرة من الركاب وربما أن الركاب قد
يجدون أنفسهم في وضع ضعيف في مثل هذه
الحاالت.
وفي هذه الحاالتينبغي وضع تخطط مسبق
وآليات بين شركات الطيران ومشغلي المطارات
وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك
السلطات الحكومية لضمان حصول الركاب على
المعاملة المالئمة وفي مثل هذه الحاالت يجب
أن تشمل استحقاقات الركاب مايلي:
•المساعدة المالئمة لعدد من األيام إذا
تطلب األمر ذلك
•تغيير المسار أو رد ثمن التذكرة
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة:
يجب مساعدة األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم منذ

لحظة وصولهم إلى المطار وحتى إنهاء إجراءات
السفر والصعود إلى الطائرة وكذلك في حالة
الوصول منذ لحطة الهبوط من الطائرة حتى إنهاء
إجراءات الوصول وعلى متن الطائرة.
بعد السفر:
ينبغي أن يتمكن الركاب من اإلعتماد
على إجراءات تمتاز بالكفاءة لمعالجة الشكاوي
وطريقة الحصول على حقوقهم بكل شفافية.
مسؤولية الناقل الجوي وفقا التفاقية
مونتريال 1999
في إطار التنظيم العالمي لحماية مصالح
المستهلكين في النقل الجوي الدولي والحاجة
إلى الحصول على التعويض العادل على أساس
مبدأ التعويض عن الضرر ،فقد وضعت اتفاقية
مونتريال  1999أحكام تنظم مسئولية الناقل
الجوي ومدى التعويض عن الضرر الذي يصيب
الركاب واألمتعة والبضائع ووفقا لهذه االتفاقية
فإن الناقل الجوي يكون مسئوال في الحاالت
التالية:

أوال :وفاة الراكب أو إصابته

يكون الناقل الجوي مسئوال عن الضرر الذي
ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه إلصابة
جسدية بشرط أن تكون الحادثة التي سببت
الوفاة أو اإلصابة قد وقعت على متن الطائرة أو
أت ـنـاء أي عملي ــة من عملي ـ ــات صعود الركاب
أو نزولهم والتعويض وفقا لالتفاقية في هذه
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مــقــــاالت

الحالة ذو مستويين :الضرر الذي ال يتجاوز قيمته
 100.000وحدة حقوق سحب خاصة عن كل
راكب ال يجوز للناقل الجوي أن ينفي مسئوليته أو
أنيحد منها.
أما األضرار التي تتجاوز قيمتها 100.000
وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ،ال يكون
الناقل مسئوال عن ما يتجاوز هذه القيمة إذا أتبت
مايلي:
•أن هذا الضرر لم ينشأ عن اإلهمال أو الخطأ
أو االمتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكالئه.
•أن هذا الضرر نشأ فقط من اإلهمال أو الخطأ
أو االمتناع من جانب الغير.

ثانيا :تلف األمتعة المسجلة أو
ضياعها أوتعيبها:

يكون الناقل الجوي مسئوال عن الضرر الذي
ينشأ في حالة تلف األمتعة المسجلة أو ضياعها أو
تعيبها بشرط أن يكون الحادث الذي سبب التلف
أو الضياع أو تعيبها قد وقع على متن الطائرة أو أثناء
أي فترة كانت فيها األمتعة المسجلة في حراسة
الناقل.
وفي هذه الحالة تكون مسئولية الناقل
محدودة بمبلغ  1000وحدة حقوق سحب خاصة
عن كل راكب ما لم يقم الراكب عند تسليمه
األمتعة المسجلة إلى الناقل بتقديم بيان خاص
يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة
المقصد ويدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى األمر ذلك
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وفي هذه الحالة يكون الناقل ملتزما بدفع مبلغ
التعويض بما اليتجاوز المبلغ المعلن عنه.

ثالثا:التأخير:

يكون الناقل الجوي مسئوال عن الضرر الذي
ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو المتعة أو
البضائع بطريق الجو وال يكون مسئوال عن الضرر
الذي ينشأ عن التأخير إذا أتبت أنه اتخذ هو
وتابعوه ووكالؤه التدابير المعقولة الالزمة لتفادي
الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه
التدابير وفي هذه الحالة يكون الناقل مسئوال عن
الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب في حدود
 4150وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب.

رابعا :الضرر الذييلحق بالبضائع:

يكون الناقل الجوي مسئوال عن الضرر الذي
ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبيها أو
تأخيرها بشرط أن يكون الحدث الذي ألحق الضرر
قد وقع خالل النقل الجوي غير أن الناقل الجوي ال
يكون مسئوال إذا أتبت أن تلف البضائع أو ضياعها
أو تعيبيها قد نتج عن سبب أو أكثر من األسباب
اآلتية :
•وجود خلل كامن في تلك البضائع أو لسبب
نوعيتها أو وجود عيب ذاتي فيها.
•سوء تغليف البضائع من جانب شخص غير
الناقل أو تابعيه أو وكالؤه.
•عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح.

•إجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشأن
دخول البضائع أو خروجها أو عبورها.
وتكون مسئولية الناقل الجوي عن الضرر
الذي ينشأ في هذه الحالة محدودة بمبلغ 17
وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو جرام ما
لميقم المرسل عند تسليم الطرد إلى الناقل بتقديم
بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه عند
نقطة المقصد ويدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى األمر
ذلك وفي هذه الحالةيكون الناقل ملزما بدفع مبلغ
اليتجاوز المبلغ المعلن.

اإلعفاء من المسؤولية:

يعفى الناقل الجوي من المسئولية عن
التعويض إذا أتبت أن الضرر قد نجم عن أو أسهم
في حدوثه إهمال أو خطأ أو امتناع الشخص
المطالب بالتعويض أو الشخص الذي يستمد منه
حقوقه ويعفى الناقل كليا أو جزئيا من مسئوليته
تجاه المطالب بقدر ما يكون اإلهمال أو الخطأ أو
االمتناع قد تسبب في إحداث الضرر أو أسهم في
حدوثه.

مراجعة حدود المسؤولية:

وفقا ألحكام االتفاقية فإنه تتم مراجعة
حدود المسئولية مرة كل خمس سنوات وذلك
وفقا لمعدالت التضخم ومدى مناسبة حدود
المسئولية مع الضرر ،وبالتالي فإن مبالغ التعويض
متغيرة وليست ثابتة.

الطيران العربي

makalate 25.indd 50

مــقــــاالت

مواجهة الته ــديدات الــداخليــة ألم ــن الطيـ ـران «»the Insider Threat

بقلم السيد /عاطف عجيلي

خبير أمن الطيران بالهيئة

● إن هذا النوع من التهديدات والتي
يمكن أن تصدر عن الموظفين والعاملين بالمطارات
والمرخص لهم بالدخول إلى المنطقة األمنية المقيدة
(األشخاص غير الركاب واالشياء التي يحملونها) أصبح
يشكل قلقا متصاعدا للدوليقتضي منها وضع تشريعات
وآليات من شأنها تعزيز إجراءات وضوابط أمنية تحول
دون قيام هذه الفئة من األشخاص بفعل أو محاولة فعل
تدخل غيرمشروع أو المساعدة على فعل أو محاولة فعل
تدخل غير مشروع.
إن تقييم المخاطر إقتضى من منظمة اإليكاو إعادة
النظر في القاعدة القياسية « »6.2.4للملحق السابع
عشر إلتفاقية شيكاغو «االمن» والمتعلقة بالكشف
األمني على األشخاص غير الركاب واألشياء التي
يحملونها .حيث تم تعديل هذه القاعدة القياسية في
مناسبتينمتتاليتين:
•التعديل رقم ( 12دخل حيز التنفيذ
)01/07/2011؛
•التعديل رقم ( 13دخل حيز التنفيذ
.)15/07/2013
وتجدر اإلشارة إلى أن موضوع التهديدات
الداخلية تمت إعادة طرحه خالل المؤتمر اإلقليمي ألمن
الطيران المنعقد بمملكة البحرين (إبريل  )2012وخالل
المؤتمر رفيع المستوى المنعقد بمقر اإليكاو بمونتريال
(سبتمبر  .)2012وهوما يعكس جدية هذه التهديدات
على أمن الطيران وسالمة النقل الجوي ويقتضي
وقفة وطنية وإقليمية ودولية لمجابهة هذا النوع من
التهديدات.
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وفي واقع عالمي وإقليمي متغيروغيرمستقرجعل
الدول تجد نفسها أمام ضرورة التأقلم مع هذه التحوالت
عبر وضع األطر القانونية والتشريعية المالئمة والحرص
على تفعيل اإلجراءات والتدابير األمنية ذات الصلة من
أجل ضمان سالمة وأمن طيرانها المدني.
كما أن التطور التشريعي في مجال أمن الطيران
يهدف إلى التقليل من المخاطر والتهديدات الموجهة
ضد الطيران المدني وذلك عبر الكشف والحذر
والتصدي ألفعال أو محاوالت أفعال تدخل غير مشروع.
وإن أية تعديالت أو مراجعة للتشريعات المتعلقة
بأمن الطيران المدني يجب أن تنطلق من تقييم
موضوعي وشفاف ومستمرللمخاطروالتهديدات تتولى
القيام به السلط المختصة في المجال .علما وأن منظمة
اإليكاو أقرت مبدأ المراجعة والتعديل لإلجراءات وفق
تقييم المخاطر ودلك في الملحق السابع عشر إلتفاقية
شيكاغو»األمن» والذي نصت قاعدته القياسية 3.1.3
على مايلي:
«يجب على كل دولة متعاقدة أن تنظر بصفة
مستمرة في مستوى التهديد الذي يتعرض له الطيران
المدني في إقليمها وأن تنشئ وتنفذ السياسات
واإلجراءات لكي تعدل طبقا لذلك العناصر ذات الصلة
في برنامجها الوطني ألمن الطيران المدني ،وذلك على
أساس تقييم للمخاطراألمنية تقوم به السلطات الوطنية
المعنية»»هذا ،ويمكن للدول إعتبار التدابير السابقة
غير مجدية إذا أقرت إجراءات بديلة أكثر صرامة
ووسائل عمل ومعدات أكثر تطورا تأخذ في اإلعتبار
تقييم المخاطر وتطور التهديدات للتصدي لفعل أو
محاوالت فعل للتدخل غير المشروع يستهدف سالمة
وأمن الطيران المدني.
إن التهديد في مفهومه العاميعكس إرادة مقصودة
للقيام بأفعال محظورة؛ وبالتالي فإن التهديدات
الداخلية تعتبر أفعال إجرامية يقوم بتنفيذها أو يساعد
على تنفيذها األشخاص غير الركاب والمرخص لهم
بالدخول إلى المنطقة األمنية المقيدة .ونقدر أنه من
الصعب إفشال مخطط أو فعل تدخل غير مشروع ينفذ
أو يساعد على تنفيذه هؤالء األشخاص حتى وإن قامت
السلطات المختصة بالتحريات الشخصية المسبقة
«.»Background Check

وتتمثل هذه الصعوبة في عدم وجود طريقة
موضوعية للكشف أو التعرف على التصرفات المشبوهة
أو األسباب الكامنة وراء قيام هؤالء الفئة من األشخاص
بفعل أو محاولة فعل تدخل غير مشروع ضد الطيران
المدني .كما أن الصعوبة تكمن في عدم التمكن
من التطبيق الفعلي (إعتماد الشفافية واإلستمرارية
في التنفيذ ودون إستثناءات) لإلجراءات والضوابط
المتعلقة بمراقبة الدخول إلى المنطقة األمنية المقيدة
باإلضافة إلى تنوع األشخاص غير الركاب العاملين بهذه
المناطق سواء من حيث المستوى التعليمي أو المستوى
اإلجتماعي أو التوجهات السياسية والفكرية.
وعلى هذا األساس ،فإن سلطات الطيران المدني
مدعوة ألن تعتبر هذه الفئة من األشخاص غير الركاب
العاملين بالمنطقة األمنية المقيدة (موظفو المطار،
مصالح الشرطة والجمارك ،موظفو شركات الطيران
وشركات المناولة )..مصدرا للتهديدات الداخلية
الموجهة ضد أمن المطار وسالمة النقل الجوي ،وتضع
اإلجراءات والتدابير الكفيلة للحد من إمكانية قيامهم
أو مشاركتهم في القيام بفعل تدخل غير مشروع.
حيث يمكن أن يكونوا من منفذي العمليات اإلرهابية
أو من المتواطئين على تنفيذ هذه العمليات .علما
وأن مخططات تنفيذ فعل تدخل غير مشروع يمكن أن
تكون مخططات فردية (عمل فردي معزول) أو مخططات
جماعية (عمل جماعي).
وتجدر اإلشارة ،إلى إن إمكانية إختراق نقاط
التفتيش والمراقبة للدخول إلى المنطقة األمنية المقيدة
تعود باألساس إلى جملة من العوامل واألسباب والتي
نذكرأهمها:
•وجود عالقة مودة وألفة بين هؤالء األشخاص غير
الركاب واألعوان المكلفون بتأمين عمليات المراقبة.
•معرفة بعض األشخاص غير الركاب للحدود
الفنية لمعدات التفتيش أو معرفة مسبقة بأعطابها.
•الروتين والذي يجعل من أعوان المراقبة يتراخون
في تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة.
•غياب السلط المختصة (عمليات مراقبة جودة)
للوقوف على النقائص سواء على مستوى اإلجراءات أو
جاهزية المعدات بنقاط مراقبة الدخول إلى المنطقة
األمنيةالمقيدة.
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أسماء خالدة في عالم الطيران المدني
الدكتور أسعد قطيط الحكيم التاريخي لمنظمة الطيران المدني الدولي

بقلم:المهندسإبراهيمبنعمر

مدير ثاني بالهيئة

● مسار متميز عطاء أكاديمي وفير
قدرات فكرية ثاقبة قيم إنسانية عالية شخصية
دبلوماسية حكيمة وناجحة ،إنه الفقيد الدكتور
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أسعد قطيط الوجه اللبناني المضيء الذي شرف
أمتنا العربية بتربعه على كرسي قيادة مجمع
الطيران المدني الدولي ألزيد من  3عقود بإجماع
من الدول المتعاقدة.
وأخذا بمذكراته عن  50سنة من الدبلوماسية
الدولية وتلخيصها في سيرته الذاتية المرموقة
والحافلة ،ال يجادل أحد في أن الدكتور أسعد
قطيط هو من الرموز الخالدة والتي تركت بصمات
مشرقة ومؤثرة نالت رضا وإعجاب واحترام كامل
مجتمع الطيران المدني الدولي.
ازداد في حاصبيا بلبنان في  6نوفمبر 1924
تميزت مسيرته منذ الصغر بالتفوق في كافة

مراحل الدراسة إلى أن حصل على الليسانس
في القانون من جامعة بيروت الفرنسية 1948
ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس
عام  1952وأكاديمية الهاي سنة  ،1952انتخب
بحكم نباغته وحيويته وقدراته التفاوضية رئيسا
لجمعية دارسي وخريجي أكاديمية الهاي للقانون
الدولي.
وفي سنة  1959منحته جامعة كييف
الدولية للطيران المدني درجة الدكتورة الفخرية
في علوم الطيران .وفي عام  1996منحته كلية
الحقوق لجامعة بوخاريست في رومانيا لقب
األستاذ الفخري وفي سنة  2000حصل على لقب
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دكتور فخري من جامعة زيلينا بسلوفاكيا ونال درجة
الدكتورة من جامعة اسكيشهر أناضولو بتركيا وفي
سنة  2001نال درجة دكتور علوم فخري من جامعة
هانكوك للطيران بسيول.
وفي حياته العملية توزعت مسؤولياته ومهامه كما
يلي:
 :2006رئيس فخري لمنظمة الطيران المدني الدولي
 :1976-2006رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
 :1970-1976أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي
 :1965-1970رئيس لجنة النقل الجوي
 :1963-1964رئيس شعبة عن دراسات الطيران
في المدرسة العامة للطيران المدني بلبنان
 :1959-1962رئيس لجنة النقل الجوي باإليكاو
 :1959نائب رئيس اللجنة المالية لإليكاو
 :1957-1959عضو في لجنة األمم المتحدة
للنقل واالتصاالت بنيويورك
 :1956-1970مثل لبنان في جميع دورات
الجمعيةالعموميةلإليكاو
 :1953-1970عضو اللجنة القانونية لإليكاو
 :1953-1956رئيس إدارة الخدمات القانونية
واالتفاقيات الدولية والعالقات الخارجية بالمديرية
العامة للطيران (لبنان)
 :1948-1949مارس المحاماة في بيروت
نشر مقاالت عديدة عن قانون الجو الدولي
واقتصاديات النقل الجوي ،وعين منذ عام 1995
رئيسا للمحكمة الدولية للتحكيم في مسائل
الطيران والجو.
نال أوسمة رفيعة من دول عديدة خالل
حياته العملية أستاذ زائر في العديد من الجامعات
والمعاهد واألكاديميات في مختلف أرجاء العالم
خاصة على مستوى قانون الجو وقانون الطيران
والدبلوماسية واالتفاقيات الدولية ،وموهبة لغوية
رائعة حيت يتكلم العربية والفرنسية واإلنجليزية
واإلسبانيةوالبرتغالية
وخالل  30سنة التي قضاها على رأس اإليكاو
وبحكمته الثاقبة عمل على تقريب وجهات النظر
وتوطيد عالقات التعاون ومد جسور التفاهم بين
الدول األعضاء في المنظمة ،وتميز الدكتور أسعد
قطيط ببراعة غير مسبوقة في سياسة التفاوض
المؤدي لتقريب الرؤى والتوافق في أوساط مجتمع
الطيران المدني رغم الصعوبات السياسية وتضارب
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المصالحوالمكاسب.
والدكتور أسعد قطيط كان متابعا بل مساهما في
وضع قاطرة تطور النقل الجوي العالمي في االتجاه
الصحيح من خالل توجهاته وأفكاره المقنعة وتصوراته
الصائبة التي نشهد نتائجها اليوم في النمو الكبير
لحركة النقل الجوي وتحسين أمنه وسالمته ،واستعمال
األنظمة المالحية الدقيقة وآليات الحفاظ على بيئة
الطيران.
كما كان ملهما في إعداد صيغ االتفاقيات الجوية
ووضع السياسات الالزمة للضمان األمثل لمنظومة
الطيران المدني والنقل الجوي والنهوض بها حتى تحقق
هدفها األسمى في ربط الصداقة والتقارب بين الشعوب
واألمم.
وقد تم تكريم الدكتور أسعد قطيط الرئيس الفخري
من طرف مجلس المنظمة سنة  2013بمنحه جائزة
إدوارد وارنر (األربعين) وهي أرقى جائزة في العالم
في مجال الطيران المدني تقديرا له على إنجازاته
وإسهاماته المتعددة وجهوده القيمة للنهوض
بالطيران المدني وقدرته وحكمته في تدليل الصعاب
ودبلوماسيته البليغة في تقريب وجهات النظر بل
وإرساء روح التفاهم والتوافق بين الدول األعضاء وكل
مكونات مجتمع الطيران المدني .علما أن منظمة
الطيران المدني الدولي نشرت مذكرات الدكتور
أسعد قطيط بعنوان :خمسون سنة من الدبلوماسية
الدولية والوساطة في مجال الطيران المدني.
وقد توفييوم الخميس  27فبراير 2014عن عمر
يناهز 89سنة ودفن في مسقط رأسه بمدينة حاصبيا
بلبنان .وبذلك فقدت أسرة الطيران العربي والدولي
واحدا من أقدر حكمائها وأبرز مفكريها الذين ساهموا
في إرساء قواعد وأسس منظومة الطيران والنهوض
بها من أجل طيران آمن وسليم ومريح.
ومن مميزاته الكبرى وروح وطنيته ومحبته
لبلده وألمته وتشبثه بعروبته التي انعكست على
مواقفه القوية ومنها مداخلته الشهيرة والصارمة
في إحدى جلسات الجمعية العمومية لإليكاو سنة
 1998عندما تم إدخال اللغة العربية كلغة رسمية
في المنظمة حيت خاطب مندوبي الدول العربية
قائال :التزموا بأن تكون لغة مداخالتكم وخطاباتكم
وكلماتكم باللغة العربية تشجيعا وتتويجا للجهود التي
بدلت من أجل دعم وتعزيز هذه اللغة الجميلة الوازنة
الفصيحة.
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مــقــــاالت

كيف يكون عالم الطيران سنة 2016
عام ... 2016هل سيكون عام بال طيران ؟؟؟؟
أم سيكون عام مزدهر به!!!!

بقلم السيد /إبراهيم نجم
خبيرفي الطيـران المدني

يمر الزمن مسرعا (بالتأكيد اسرع من
الطائرة) ايام معدودة و يمضى العام 2015
ويبدأ عام جديد – !!!! 2016
فكيف كان عالم الطيران خالل العام
 2015من وجهة نظرك ؟
لقد كان مثل القرص الدوار بالنسبة
لمعظم العالم :أسعار البترول ,الصراعات
االقليمية ,ازمه الالجئين ,التقلبات
االقتصادية  ....و هكذا تمضى القائمة!
وأيضا ال ننسى ،فلم يكن الطقس حسنا
ابدا – حوادث كثيرة من جراء المطبات
الهوائية و العواصف المناخية و غزارة االمطار
التى ارهقت اطقم الطيران و الحقت الكثير
من االضرار على البنية األساسية للمطارات.
و لننظر االن الى الجانب االيجابى ايضا,
فهناك العديد من الجوانب المشرقة:
•حققت العديد من شركات الطيران
الرباح وفيرة نتيجة لتدنى اسعار النفط ،
•تحديث االسطول بطائرات جديدة
ذات القدرةالعالية على خفض استهالك
الوقود،
•طرح منتجات و أسعارمبتكرة و
جديدة

الطيران العربي

10/12/2015 17:32

•تصاعد نمو عدد المسافرين بمعدل
اكثر من  3.5بليون مسافر
نظرة مستقبلية لعام  ...... 2016عالم
بدون طيران:
•سماوات مفتوحة رحبة و لكن بدون
طائرات تجوب العالم
•مصانع طائرات تبدو هامدة مع طائرات
لم تكتمل هنا و هناك
•مطارات تتصحر و تخلو من المسافرين
والموظفين
•رجال االعمال يتجمعون فى قاعات
لمؤتمراتافتراضية
•اناس يتسمرون امام اجهزة التلفاز و
الهواتف المحمولة و منشغلين بتطبيقات
للسفروالتجول االفتراضيين عبرالعالم
هل يمكن تخيل عالم بال طيران!!!
بالتأكيدكال!!!
على مدى أكثر من  110عاما مضت من
الطيران ,فقد تحول العالم من حلم معانقة
السحاب و النجوم الى واقع ملموس فعلي
لهذا الحلم.
لقد اصبح الطيران بمثابة العنصر
المحفز ليس فقط لعصر الصناعة و لكن ايضا
للعصر الرقمى الذى نعيشه االن – مؤكدا لنا
ان المستحيل دائما ممكن !!!
لقد شاهدنا انه ال يهم مقدار التحديات
التى يضعها العالم امام الصناعة فهى دائما
تستعيد توازنها بفضل دعم الماليين حول
العالم.
فان العام  2016سوف يشهد طيرانا
ناميا متطورا و متسعا
وانى المل ان يكون العام  2016بالنسبة
لعالم الطيران هو عام:

•النمو و الربحية
•المستوى األفضل في السالمة الجوية
و امن الطيران
•السموات المفتوحة و ازاحة عوائق
البيروقراطية
•ترك شركات الطيران لخالفاتها جانبا و
العمل سويا
•اسعارأقل للسفرجوا
•تسهيالت و مزايا اضافية لركاب
الدرجةاالقتصادية
•مسموحات اكثر الوزان الحقائب
•فرص اكثر للرفع لدرجة رجال االعمال
•شركات (مخفضة التكلفة) التى
تعطى مزايا تقارب مزايا شركات متكاملة
الخدمات!
•عالم طيران خالى من التعقيدات و
القيود.
•ابتساما و سعادة و استرخاءا
أكثرلموظفى االمن و المطار و الشركات الى
جانبالمسافرين
•و فوق كل ذلك ,صناعة نقل جوى تبقى
قادرة على دوام االمداد بالطموح و اإللهام و
اإلرادة و االبتكار.
االن اخبرنى ما هى امالك لعالم الطيران
فى عام 2016؟
ايا كانت قائمة امنياتك ,فلتتعمق فى
فكرك!!!
ربما احالمك و طموحاتك تحلق بك
عاليا!!!
اتمنى لك عاما مزدهرا بالطيران بدون
حوادث وبدون جرائم!
اقتباس عن مقال للكاتب دافيد ستادن
متخصص في شؤون الطيران

العدد  25ديسمبر 2015
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صــــحــة

تقنية جديدة تجعل الطائرة أكثرهدو ًء ألف مرة

● ابتكر باحثون أمريكيون طبقة مطاطية رقيقة للغاية تشبه طبقة «الطبل»
تُخفف من حدة اإلزعاج والضوضاء والضجيج الذي تصدره الطائرات أثناء رحالتها،
وبالتالي تمنح ُقمرات القيادة والركاب هدو ًء أكثر  1000مرة من التقنية الحالية.
وقال باحثو جامعات والية نورث كارولينا وماساشوستس للتقنية أن ابتكارهم الجديد
عبارة عن طبقة خفيفة الوزن رقيقة جداً مصنوعة من المطاط ،يمكن اعتباره بمثابة
حل غير ُمكلف لتخفيض األصوات المزعجة الصادرة من محركات الطائرة ،وبالتالي

تقليل اآلثار السلبية على الصحة واألذن بشكل خاص السيما للكبار واألطفال ،باإلضافة
إلى إضفاء جو هادئ ينعم فيه الركاب بنوم مريح ،كما يمنح الراحة لطاقم الطائرة.
وأوضح الباحثون أن الطبقة رغم وزنها الخفيف ورقتها ،غيرأنها متينة وقوية ومضادة
للضوضاء والضجيج ،مقارنة بالهيكل المستخدم حالي ًا في الطائرات والمبطن بها
جدران الطائرة واألرضيات ،والتي ال تحجب اإلزعاج الناتج عن دوران المحركات،
بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

 7نصائح للحفاظ على نشاطك خالل رحالت الطيران الطويلة

● قدمت صحيفة بيزنس إنسايدر األمريكية مؤخراً مجموعة من النصائح
واإلجراءات التي يمكن للمسافرين على متن الطائرات إتباعها للتخلص من التعب
واالرهاق خالل رحالت السفر الطويلة .ولخصت الصحيفة هذه الخطوات واإلجراءات
بالتالي   1- :اإلكثار من تناول المياه:تسبب أجواء الطائرة جفاف ًا للبشرة وخاصة خالل
الرحالت الطويلة ،لذلك ال بد من تناول كميات كبيرة من المياه ،باإلضافة إلى استخدام
الكريمات المرطبة للجلد والبشرة   2- .االبتعاد عن األمالح:ينصح بالتخفيف قدر
اإلمكان من األطعمة الحاوية على نسب عالية من األمالح أثناء رحالت السفر الطويلة
بالطائرة ،وبد ًال من ذلك يفضل تناول الخضروات والفواكه الطازجة   3- .الحصول على
قسط من النوم:من المزايا التي يمكن الحصول عليها أثناء رحالت الطيران الطويلة
القدرة على النوم لبعض الوقت ،ويفضل التزود ببعض األدوات التي تساعد على النوم
بهدوء مثل عصبة العينين وسماعات األذن باإلضافة إلى وسادة مريحة للنوم  4- .
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استخدام مطهر اليدين:تساعد المعطرات والمعقمات على قتل الجراثيم والبكتيريا
التي تكثر في أجواء الطائرة المزدحمة ،باإلضافة إلى ذلك فهي تمنحك الشعور بالنشاط
والحيوية وتبقيك متيقظ ًا لوقت طويل   5- .اختيار المالبس المريحة:عند التخطيط
للرحلة يفضل اختيار المالبس المريحة التي تمنحك القدرة على التنفس بسهولة،
وتساعدك على الحركة والجلوس وتقلل من شعورك بالتعب أثناء الرحلة ،وحاول قدر
اإلمكان تجنب المالبس الرسمية وربطات العنق التي تحد من حركتك بشكل كبير في
الطائرة   6- .عدم الجلوس لوقت طويلحاول من وقت آلخر التحرك في ممر الطائرة
وتجنب الجلوس لساعات طويلة على المقعد ،ومن المناسب أيض ًا القيام ببعض
التمارين البسيطة على متن الطائرة   7- .تمارين التنفستعد تمارين التنفس العميق من
أفضل الوسائل للحفاظ على النشاط والحيوية .خذ نفس ًا عميق ًا من أنفك واحبسه لثوان
قليلة ثم أخرجه من فمك دفعة ،واحدة وكرر هذا التمرين عدة مرات من وقت آلخر.

الطيران العربي
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نساء رائدات

أول امرأة مغربية عربية إفريقية تقود الطائرة

ثريــــاالشــــاوي
بقلم المهندس إبراهيم بنعمررئيس تحريرمجلة الطيران العربي

ثريا الشاوي ،اسم ال تعرفه األجيال الجديدة،
ولكنه اسم لخص في سنوات الخمسينات آمال
وطموحات شعب بكاملهكانيئن تحت وطأة االستعمار.
تعد ثريا الشاوي أول امرأة مغربية وعربية ومسلمة تقود
الطائرة واألكثر من ذلك أنها حصلت على رخصة السياقة
وسنها اليتجاوز الخامسة عشرة.
ولدت ثريا الشاوييوم الخميس  14دجنبرمن سنة
 1937بـمدينة فاس.
ولع ثريا بالطيران جاء بمحض الصدفة ،حيث
أصيبت بمرض العراقة وهي في سن الثالثة ،وبعد
استشارة والدها عددا من األطباء ،استقر رأي أغلبهم
على كون أحسن دواء لحالتها يتمثل في ركوب الطائرة
لبضعة أيام في الساعات األولى من الصباح الباكر .تنفيذ
الوصفة الطبية كان أمرا عسيرا باعتبار أن المغرب كان
يعيش ظروفا صعبة في فترة الحماية ،غير أن الوالد طرق
جميع األبواب وبحث جميع السبل قبل أن يأتي الحل
علىيد أحد الطيارين بمدينة مكناس ،لتبدأ رحلة العالج
من خالل جرعات يومية من التحليق في الجو انتهت
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نساء رائدات

بتماثل ثريا للشفاء.
ولكن نهاية المرض لم يكن يعني نهاية ولع
ثريا بالطيران ،حيث صارت الفتاة الصغيرة مغرمة
بذلك «الكائن الغريب» ،ليتحقق حلمها وتصبح
ط ّيارة وهي مازالت طفلة صغيرة .كان والد ثريا
الشاوي أكبر داعم لها ،حيث ساعدها ودعم ثقتها
بنفسها وولعها الكبير بالطيران فكان يرافقها أينما
حلت وارتحلت ويسعى إلى فتح األبواب الموصدة
في وجه صغيرته التي تمكنت من الحصول على
شهادة الكفاءة.
صيت الطيارة الشابة مأل العالم وأبهر الجميع
وزاد المغاربة فخرا واعتزازا بـ»الطفلة الصغيرة»
التي تمكنت من تحقيق إنجاز لم تقدر عليه كبرى
الدول المستعمرة ،لتخلد اسمها كأصغر طيارة
وأول طيارة عربية ومسلمة ،في وقت لم يكن عدد
من يقدن طائرات في العالم يتجاوز العشرات تم
يزداد دورها وحضورها عن ذلك لتصبح اسما نسائيا
بارزا في مغرب ما بعد االستقالل ولول لمدة وجيزة
ضمن المناضالت من جيلها ،فضال عن كونها أول
وجه نسائي يطل عبر شاشة السينما المغربية من
خالل فيلم «الباب السابع» في عام  1947حيث
كان اإلطار الذي هيأ لها مناخ التميز متجسد في
المجتمع التواق لالستقالل ،وإدراك أهمية العلم
واكتساب المعرفة مما جعل من ثريا الشاوي رمزا
نسائيا وهاجا .هذا النجاح الكبير لثريا لم يكن ليمر
من دون أن تؤدي فاتورة ثقيلة ألعداء النجاح ،حيث
تعرضت لعدة محاوالت اغتيال باءت بالفشل قبل أن
يتحقق مراد األعداء في آخر محاولة ،حيث كانت أول
محاوالت اغتيالها سنة  1954حين وضعت مجموعة
إرهابية فرنسية قنبلة بباب الفيال التي كانت تسكنها،
والثانية في أواخر دجنبر من السنة نفسها ،حين تم
إطالق النار عليها بواسطة رشاش أوتوماتيكي من دون
أن تصيبها أي رصاصة من الطلقات الثمانية ،والثالثة
تمت في غشت من سنة  ،1955حين حاول شرطيان
فرنسيان إطالق النار عليها وهي بداخل سيارتها صحبة
والدتها.
نبوغ الشابة الكبيركان يقض مضجع المستعمر
الذي لم يتوقف عن محاولة اغتيالها لتنجح آخر
محاولة في سنة  ،1956حيث لقيت الشاوي حتفها
وهي لم تتجاوز بعد  19سنة ،عندما كانت تستعد
للقيام بمناسك العمرة على متن طائرتها الخاصة،
الطيران العربي

11/12/15 12:28

مخلفة جوا من الصدمة واألسى في قلوب ماليين لمغربية في السينما .ومرة أخرى نرجع بمذكرات
الماضي إلعادة االعتبار لشخصيات رائعة ورائدة مثل
المغاربةوالعرب.
هذه السيرة الذاتية االستثنائية تسجل أهم ثريا الشاوي التي مثلت رمزا شامخا للمرأة المغربية
التجارب اإلنسانية لفتاه تمكنت في عمر قصير والعربية الطموحة والناجحة لتكون قدوة معتبرة
جدا من تحقيق حلم خيالي كان حكرا على الرجال فتحت األفاق الواسعة لجيل جديد من نساء
وحظيت بجنازة سياسية كبرى في المغرب ،بمشاركة رائدات في مختلف قطاعات العلم والمعرفة ومنها
 60ألف مشيع ،خلدت مكانتها المناضلة الوطنية عالم الطيران.
المرجع  :كتاب األستاذ عبد الحق المريني
والفاعلة الجمعوية والمثقفة التي تكتب الشعر
والقصة والممثلة المسرحية وصاحبة اإلطاللة األولى إصدارات مؤسسة محمد الزرقطوني
العدد 25

ديسمبر 57 2015

Dossier RAIDATE FI ATAYARANE 25.indd 57

طائرات المستقبل

طائرة «ابنة الكونكورد» أسرع من الصوت
● كشفت شركة بريطانية تسعى لتصنيع طائرة
خاصة أسرع من الصوت ،النقاب عن تصميم جذري
جديد» البنة الكونكورد « كما أسمتها.وقالت الشركة
في بيان نشرته صحيفة « ديلي ميل « أن طائرة «
سبايك اس »-512التي تطير بسرعة  450مي ًال في
الساعة أسرع من أي طائرة مدنية نفاثة ،ستتيح
للعمالء االستفادة أكثر من وقتهم ،واستمتاع ًا أكثر
بمباهج الحياة ،حيث يمكن للشخص أن يتسوق في
دبي بكل أريحية ويذهب إلى باريس ليستمتع بعشاء
فيها.وفي تصور الشركة فإن لندن ستكون على مبعدة
 3ساعات من نيو يورك ،جاعلة رحالت العمل اليومية
أكثر احتما ًال أو االنطالق من باريس إلى دبي للتسوق
والترفيه والعودة إلى أرض الوطن لتناول العشاء.
وسيكون جدار المقصورة بكامله عبارة عن شاشة
عمالقة يمكن تحويلها إلى نافذة واسعة ،ويمكن خلق
صورة بانورامية من خالل بث فيلم فيديو حي من خارج
الطائرة ،بواسطة كاميرات تحيط ببدن الطائرة ،أو في
وسع الركاب عرض صور أفراد عائالتهم ،أو مشاهدة
فيلم سينمائي على هذا الجدار .وتتسع هذه الطائرة
الخاصة لـ  18راكب ًا.وقال رئيس ومدير شركة « سبايك»
التنفيذي فيك كاتشوريا أن الطيران بسرعة تفوق سرعة
الصوت هو مستقبل الطيران .فهو يجعل العالم أصغر
وأيسر سبي ًال .ويضيف أن اختصار زمن الرحلة بالنسبة

ألي صناعة طيران تنافسية ،سيحظى بأهمية قصوى .المهندسين في الشركة د .أنتوش موتيرا فأن فكرة جناح
وبالنسبة ألي شخص يكرس حياته ألعماله العالمية ،على شكل دلتا للطائرة اس-512يوفرقوة حركية هوائية،
ويرغب في أن ال يفوته قضاء وقت مع أناس يحبهم ،وتحسن ًا عالي ًا في الطيران بطئ السرعة ،والطيران الذي
فإن سبايك اس  -512سوبر سونيك ستكون حاجة ماسة .يتجاوز سرعة الصوت.وتزعم طائرة سبايك أيورسبيس
وكان التصميم األصلي قد ّطور في  ،2013إال أن الشركة اس  -512بأنها ستكون أول طائرة تجارية نفاثة أسرع من
أدخلت تعديالت جذرية على المخطط في الشهور الصوت ،وستقلص زمن الرحالت الجوية إلى النصف،
 18الماضية .والتي تمخض عنها تحسينات قوية في لذلك فسيكون في وسع أصحاب المليارات المشغولين
ثالثة عوامل .وإضافات مثل االختراق الصوتي ،والمدى السفر من نيويورك إلى لندن في غضون ثالث ساعات.
والراحة .أما التعديل األهم في تصميم الطائرة فهو لكن الرفاهية والسرعة لن تتسنى بدون ثمن ،حيث
الجناح الذي أصبح اآلن « جناح دلتا « .وفي زعم كبير ستكلف الطائرة بين  60إلى  80مليون دوالر   .

تصميم السفن السياحيةيلهم طائرة المستقبل

● يسعى الطيران التجاري إلى توفير مزيد من
التجارب والراحة للمسافرين مستعين ًا بتصميمات
السفن السياحية والخدمات التي تقدمها لركابها.
وفي هذا اإلطار تطرح شركة زودياك المتخصصة
في التصميم الداخلي للطائرات تصميم ًا يستوحي
عناصر العصر الذهبي للطيران التجاري مع بيئة
اكثر انسانية للمسافرين تتيح لهم الحركة بمرونة
خارج اطار المقاعد تمام ًا كما هي الحال في السفن
السياحية.وتطلق زودياك على هذه التصميمات
المبتكرة «الخطوط المرغوبة» وتشمل تصميمات
لكابينة الطائرة تجعل منها نمط معيشة مالئما
للمسافرين بل ويكسر النمط السائد حالي ًا في الطيران
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التجاري مستلهما افضل الممارسات في التخطيط
الحضري ويسمح بانسيابية الحركة للمسافرين
داخل الطائرة في مساحات اكثر مرونة.ويمنح
التصميم الجديد المقترح حرية اكبر للمسافرين
للتمتع باألنشطة وخاصة خالل الرحالت الطويلة
بما فيها العمل والترفيه والطعام والنوم والخصوصية
والنواحي االجتماعية بما فيها مساحات خاصة للنوم
والراحة من الجلوس الطويل على المقاعد.وكشفت
زودياك عن هذه التصميمات المبتكرة خالل معرض
تصميمات الطائرات في هامبورغ ومعرض باريس
للطيران بهدف فتح الحوار مع شركات الطيران
حيال تصميمات جديدة وخيارات اوسع وصو ًال إلى

الموازنة بين تحقيق العائدات وحاجة المسافر إلى
بيئة مريحة خالل الرحالت الطويلة.ويقول توم ايتون
مسؤول التصميم في زودياك أن هذا التصميم يعد
المرحلة االولى من عملية إعادة تصميم المقصورة
الداخلية للطائرات بدءاً من االنف وحتى الذيل سواء
من حيث التصميم أو الخدمات.ويسعى المصممون
إلى استغالل مساحات عدة داخل المقصورة بحيث
يتم تخصيصها للنوم والمشي وتناول الطعام مع
مراعاة تحقيق الربحية لشركات الطيران ،حيث
تدرس الشركة طائرة بوينج  300-777كنموذج للعمل
في هذا المجال باعتبارها واحدة من اكثر الطائرات
استخدام ًاللمسافاتالطويلة.

الطيران العربي
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« إيرباص « تصمم طائرة تفوق سرعة الصوت بـ  4مرات
● وافق مكتب براءات االختراع والعالمات
التجارية في الواليات المتحدة على منح شركة إيرباص
براءة اختراع عن تصميمها الجديد لمركبة جوية
فائقة السرعة.وتتوقع إيرباص أن تفوق سرعة طائرتها
الجديدة سرعة الصوت بأربع مرات ونصف ،ممايعني
أنها ستكون قادرة على قطع المسافة بين نيويورك
ولندن خالل ساعة واحدة فقط ،بالمقارنة مع  7إلى
 8ساعات تحتاجها الطائرات التقليدية لنفس الرحلة.
وتصف إيرباص طائرتها الجديدة بأنها مركبة جوية
بأجنحة قوطية على جانبي جسم الطائرة ،ومدعومة
بثالثة أنواع من المحركات تعمل في ترتيب تسلسلي
للحصول على االرتفاع المطلوب والوصول إلى سرعة
 30مي ًال في الساعة  ،بحسب صحيفة بيزنس
إنسايدر.ولإلقالع من األرض ،تستخدم الطائرة اثنين
من المحركات النفاثة الموضوعة أسفل جسم الطائرة،
باإلضافة إلى محرك صاروخي في الجزء الخلفي،
وبمجرد مغادرة المدرج ،تصعد الطائرة بشكل عمودي
مثل المركبات الفضائية  ،طبق ًا لما اوردت شبكة ” 24
” اإلماراتية.وقبل الوصول إلى سرعة الصوت ،تتوقف
المحركات النفاثة ،وتتراجع إلى داخل بطن الطائرة،

ليتولى المحرك الصاروخي توجيهها الرتفاع أكثر من
 30500متراً ،وعند هذا االرتفاع يتوقف المحرك
الصاروخي ويتراجع إلى بطن الطائرة ،ليتولى زوج
من المحركات الهوائية النفاثة قيادة الطائرة بالسرعة
المطلوبة.وتقول الشركة إن التصاميم الديناميكية
الهوائية للطائرة وضعت للحد أو التخفيف من دوي
الطائرة عند الوصول إلى سرعة تفوق سرعة الصوت.

وتعتقد إيرباص أن استخدامات الطائرة الجديدة
ستشمل المجالين المدني والعسكري ،حيث يمكن
أن تستخدم كطائرة نقل خاصة تحمل على متنها 20
مسافراً ،أو كطائرة نقل للضباط ،كما يمكن تزويدها
بأسلحة نبض كهرومغناطيسية لتوجيه ضربات
عسكرية بالغة الدقة.

«بوينج» تطور طائرة جديدة بدون طيار تتحول إلى غواصة
● وافق مكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمات
التجارية هذا العام على طلب براءة اختراع من شركة بوينج البتكار
طائرة جديدة بدون طياريمكن تشغيلها عن بعد وتحويلها فيما بعد
إلى غواصة شديدة التطور .ووفقًا للموقع البريطاني
Business insiderستعمل هذه الطائرة الجديدة بطريقة
مبتكرة ،حيث ستحملها طائرة أخرى حتى تتمكن الطائرة بدون
طيار من الطيران وحدها من تلقاء نفسها ،كما سيسهل التحكم
بها عن بعد وتحويلها إلى غواصة للتنقل في الماء ،باإلضافة إلى
دعم هذه الطائرة بعدد من الخصائص التي تسهم في خفض وزنها
وتحسينخصائصهالتتمكنمنفردجناحيهاعندالطيرانوإخفائها
والكشف عن عدد من المراوح عند التحول على غواصة.ويمكن
استخدامها في وضعية الطيران لنقل حموالت من اإلمدادات
واألسلحة ،بينما يمكن استخدامها في وضع الغواصة الستكشاف
البحار والمحيطات وبعد انتهاء مهمتها تطفو على السطح وتنقل
المعلومات التي قامت بجمعها.
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«اليخت الطائر»يقتحم المستقبل
● أزاح رجل األعمال الروسي فاسيلي كليوكين،
الستار عن مشروعه المستقبلي والذي يشكل آلية
خيالية من خالل الجمع بين الطائرة واليخت في آن
واحد  ،حيث يرى أن اليخت المستقبلي الطائر على
شكل مروحية هجينة تستطيع اإلقالع من مياه البحر
مباشرة.وسمى رجل األعمال وسيلته الجديدة للنقل
بـ»موناكو  2050″مما يحدد وجهة وزمن انطالق هذه
اآللية في رحلتها األولى.يعتبرالسطح العلوي للمشروع
طائرة بمروحتين مركبتين على جناحيها ،ممايسمح لها
بالصعود العمودي .بحسب ما ذكرة موقع روسيا اليوم
.يعتقدكليوكين أن آليته ستتسارع بفعل محرك نفاث،
بعد أن تكتسب االرتفاع المطلوب ،األمرالذي سيمكنها
من الطيران فوق البحر إلى مسافات بعيدة.

«إيه فان  »2.0الكهربائية حلم صناع الطيران في 2050
● الطائرة الكهربائية هي مستقبل الطيران وفق ًا
لشركة إيرباص ،التي تتعاون مع شركة داهر سوكاتا
إلنتاج طائرة صغيرة تعمل بالبطارية ،ستكون في
البداية مخصصة فقط ألغراض وسوق التدريب.ومع
نجاح أول رحلة لنموذج مصغر من طائرة مروحية
كهربائية في العام الماضي ،فإن الشركتين دخلتا في
مرحلة التصميم والتطوير للحصول على موافقات
طائرة «أيه فان  »2.0المخصصة للتدريب ،التي
تحتوي على مقعدين ويتوقع البدء بتطوير هذه
الطائرة في العام .2017وتقول شركة إيرباص إن
هذه الطائرة الصغيرة ستشكل خطوة مهمة لطائرة
أكبر وذات قدرات كهربائية أعلى وتفكر إيرباص
بإنتاجها بسعة  90مقعداً ويمكن أن تبدأ التحليق
في عام  ،2050إما بنظام بطارية كهربائية بالكامل
وإما بنظام الهايبرد.وستكون الطائرة الصغيرة التي
يتم تصميمها حالي ًا وهي «أيه فان  »2.0قادرة
على الطيران لمدة ساعة كاملة ،وهي مدة كافية
للتدريب وليس ألغراض شخصية .ويمكن لبطارية
الطائرة أن تكون قابلة للشحن التلقائي ،وهذا يعني
أن الطائرة لن تقضي وقت ًا طوي ًال في محطة الشحن.
أما المرحلة الثانية من هذه الطائرة وهي «أيه فان
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 »4.0فإنها ستكون طائرة تتسع ألربعة مقاعد
مصممة لمدى أطول وتعمل بنظام الهايبرد أي
الطائرة الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء مع ًا.
وقد أثارت هذه الطائرة الجديدة اهتمام الصناعة،
التي تتطلع دوم ًا إلى وسائل جديدة لخفض النفقات
وتقليل انبعاثات الكربون وتقليل أعمال الصيانة،
فض ًال عن الهدوء وقلة الضجيج.وتأمل إيرباص أن
تنتج أسطو ًال من هذه الطائرات يصل إلى  100طائرة
من « أيه فان  »2.0لتساعد على توفير البيانات
الالزمة لتصميمات المستقبل.يذكر أن إيرباص

وضمن رؤيتها لعام  2050تسعى لخطط لمزيد من
التحسينات في قطاع الطيران سواء في األجواء
وتصميم الطائرات من الداخل وعمليات إقالعها
وهبوطها أو في المطارات وتصميمها المستقبلي،
الذي سيكون قادراً على تقليل مدة اإلقالع والهبوط،
فض ًال عن التطوير في أنظمة التزود بالوقود.
كما طرحت إيرباص فكرة تصنيع طائرة توفررؤية
بانورامية كاملة ،ربما تكون من الزجاج الشفاف أو
من مواد أخرى تعطي للمسافرتجربة جديدة مازالت
في مرحلة األحالم.
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الصين تكشف عن أول سيارة طائرة في العالم
● خالل الدورة الثالثة من معرض «تيانجين» للمروحيات
في منطقة بينهاي الجديدة بمدينة تيانجين الصينية ،وعرضت
مجموعة الطيران الصينية عدداً كبيراً من المروحيات الجديدة
باعتبارها المشارك الرئيسي في المعرض.وكان أبرز ما تم عرض في
المعرض هذا العام هو السيارة الطائرة «ساي لينج» ،والتي ُصممت
على أساس تكنولوجيا متعددة الدوار ،وتتمتع بخصائص كل من
السيارات والطائرات المروحية ،حيث يمكنها أن تسير على األرض
وأن تطيرفي الهواء.ويبلغ وزن «ساي لينج»  100كيلو جرام ،وتتكون
من نظام الدوار ونظام ذراع السلطة ونظام التحكم ونظام التشغيل
والنظام الكهربائي وغيرها من األجزاء األخرى ،حسبما ذكرت صحيفة
«الشعب» الصينية .ومن المتوقع أن تدخل هذه السيارات الطائرة
إلى حياة اإلنسان في المستقبل ،وتستخدم في الدوريات العسكرية
وغيرها من المجاالت العسكرية والمدنية.

«طائرات المستقبل» قادرة على ترميم تصدع هيكلها ذاتيا!
● رغم أن الطائرات من أكثر وسائل النقل أمان ًا إال
أن الكثيرين يصابون بالرهبة عندما يتعلق األمر بالسفر
جواً ،ولكن كيف سيكون شعور هؤالء عندما يعلمون
أن طائرات المستقبل ستكون قادرة على ترميم أي
صدوع أو أضرار سطحية ذاتي ًا!!هذا األمر ليس سيناريو
من فيلم خيالي ،لكنه تطور علمي كبير من خالل بحث
قام به فريق من جامعة بريستول البريطانية باستخدام
تكنولوجيا جديدة قادرة على إصالح الطائرات بطريقة
مشابهة لشفاء الجلد في جسم اإلنسان .وقال رئيس
الباحثين في الفريق البروفيسور دانكان واس« :إن
استلهام هذه التقنية تمت من جسم اإلنسان ،ألن
الجسم عندما يتعرض ألى أذى لديه القدرة على
إصالح أي عطب .واعتمد البحث على مركبات معززة
بألياف الكربون ،والتي تستخدم عادة في المعدات
الرياضية ،وقد صمم فريق البحث كبسوالت صغيرة ال
تتخطى عرض شعرة واحدة ،ووضع سائل معالج لألضرار
في داخل الكبسوالت ،وزرعت في المركبات المعززة
باأللياف الكربونية .وعندما تفتح هذه الكبسوالت،
يخرج السائل المعالج ويختلط مع الكيماويات المحفزة
الموجودة في المركبات ،ما يجعلها تقوى وتتصمغ
ببعضها البعض لسد أي تشققات» ،وتابع« :في الوقت
الراهن ،فإن هذه التقنية قادرة على إصالح التصدعات
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الصغيرة والدقيقة جداً ،دون األعطال الهيكلية الكبيرة،
لكن ترميم التصدعات الدقيقة مهم وخصوص ًا ،أن
األعطالالكبيرةتنتجعنأعطالصغيرةتكبرشيئ ًافشيء
إذا لم يتم إصالحها ،وهذه التقنية الجديدة لن تقوم
فقط بتغطية التشققات ،بل ستعالجها من أساسها».
وأوضحت شركة صناعة الطائرات «بوينج» أن الشركة
قضت سنوات في بحث طبقة الترميم الذاتي وغيرها

من تقنيات متشابهة ،ولكن ،أشار متحدث في الشركة
إلى أن الوقت مازال مبكراً لتوقع كيفية تطبيق هذه
األبحاث بصورة عملية على الطائرات واختبار مدى
نجاحاتها ،والتزال هذه التكنولوجيا تتطلب نحو عشر
سنوات للتطور بشكل كامل ،ولكن في المستقبل
القريب يمكن استعمالها في إصالح مراوح الطائرات
وفقا لتقديرات خبراء صناعة الطائرات».

العدد  25ديسمبر 2015

61

TAIRATE AL MOSTAKBALE 25.indd 61

مـــــعــارض

معرض دبي للطيرانيختتم فعاليات
دورته الـ  14بتم ّيز ونجاح

اختتم معرض دبي للطيران  2015في 12
تشرين الثاني/نوفمبر فعاليات دورته ال 14التي
شهدت توقيع عقود وصفقات كبرى وعرض آخر
توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال
ما ّ
الطيران .وشارك في الدورة الحالية منه أكثر
من  1100شركة عارضة ،بما في ذلك الشركات
التي تشارك للمرة األولى إلى تلك الكبرى في
صناعة الطيران والفضاء ،األمر الذي يؤكد مكانة
المعرض على أنه الموقع المثالي للقيام باألعمال
في هذه الصناعة .كما بلغ عدد الزائرين للعام
الجاري حوالى  65.000شخص.
ومن الصفقات/النشاطات التي تخللت
المعرض:
إطالق شركة السعودية لهندسة وصناعة
الطيران أكبر وأحدث منشأة لتقديم جميع
الخدمات الفنية للطيران المدني والعسكري
في منطقة الشرق األوسط .وتضم المنشأة،
مركزاً لصيانة وإصالح وتوضيب الطائرات وقطع
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الغيار باإلضافة لمركز صيانة وإصالح  وتوضيب
محركات الطائرات وتجمع أحدث.
إبرام شركة طيران اإلمارات اتفاقية
لخدمات الصيانة الفورية الشاملة بقيمة 16
مليار دوالر مع شركة جنرال إلكتريك
( )General Electricتقوم الشركة
األميركية بموجبها بصيانة وإصالح وتجديد
محركات «جي إي  9إكس» التي ستشغل
أسطول الناقلة من طائرات بوينغ  777إكس.
توقيع شركة تاليس ( )Thalesالفرنسية
عقداً مع «االتحاد للطيران» لتزويد أول  12طائرة
من أسطوله الجديد طراز إيرباص A350XWB
بشاشات عرض رأسية ( )HUDمتميزة ثنائية
التكوين.
طلب شراء  75طائرة من طراز «بوينغ »737
من قبل شركة «جيت إيروايز» الهندية.
إعالن شركة «إيرباص»( )Airbusعن
طلبية شراء  30طائرة من طراز «ايه  »321ذات

الرواق الواحد ،من قبل شركة «فييت جيت»
الفيتنامية في صفقة تقدر قيمتها بـ 3,6
مليارات دوالر.
تقديم بعثة الواليات المتحدة األميركية
المشاركة في المعرض لوكالة اإلمارات للفضاء
العلم األميركي الذي رفرف في الفضاء الخارجي
خالل مهمة «أبولو  »14الناجحة إلى القمروذلك
ترحيب ًا منها بانضمام اإلمارات إلى نادي الفضاء
العالمي.
كما استحوذ موضوع أمن المطارات في
العالم على اهتمام زوار معرض دبي للطيران.
تجدر اإلشارة إلى أن المعرض ،الذي ُيقام كل
سنتين ،هو من تنظيم شركة فيرز اند اكزيبيشنز
ايروسبيس ( ،)F&E Aerospaceإحدى أكبر
الشركات المتخصصة في تنظيم فعاليات قطاع
الطيران في العالم .وشاركت حوالى  160طائرة
على منصات ثابتة ،كما أقيمت عروض ًا جوية
مميزة خالل المعرض.
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أبوظبي تستضيف قمة صناعة الطيران العالمية في مارس 2016

تجمع القمة العالمية لصناعة الطيران ،2016
التي تستضيفها أبوظبي يومي  7و 8مارس المقبل
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ،عدداً من أهم
قادة قطاعات الطيران والدفاع والفضاء.وتقام القمة
على هامش أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء .وقال
نيكوالس ويب ،الشريك اإلداري لشركة «ستريمالين
ماركتنج جروب» المنظمة للقمة ،إن برنامج القمة
مبتكر للغاية ،وتضم قائمة المشاركين أبرز األسماء
في قطاعات النقل الجوي والدفاع واكتشاف الفضاء
وصناعة الطيران .وستقدم القمة رؤى متعمقة
حالية ومستقبلية على أبرزتطورات منتجات صناعة
الطيران واكتشاف الفضاء واألمن والدفاع.وأوضح
نيكوالس ويب أن السعودية ستشكل محوراً مهم ًا
للقمة لكونها الدولة األكبر من حيث المساحة في
منطقة الخليج العربي ،ومن حيث مستويات النمو
فرص ًا مجزية لصناعة الطيران ،وستغطي الجلسات
الخاصة خالل القمة الوضع الحالي لهذه السوق
وتطوراتها ،إضافة إلى أهداف صناعة الطيران
في الدولة والتحديات التي ستواجهها والحلول
المقترحة لتجاوزها.وكانت الهيئة العامة للطيران
المدني السعودية أعلنت أخيراً عن خطط لتوسيع
برامج الخصخصة في قطاع النقل الجوي في
المملكة ،وذلك استجابة للنمو السريع في أعداد
المسافرين .وقال سلمان الحمدان ،رئيس الهيئة
العامة للطيران المدني السعودية ،إن الخطوة التي

تم اتخاذها في خصخصة العديد من المطارات
الداخلية والدولية في المملكة تهدف إلى تطوير
الخدمات ورفع مستوى الجودة للمسافرين ،موضح ًا
أن الحكومة السعودية تدعم بشكل كامل جهود
تطوير صناعة الطيران لتلعب دوراً أساسي ًا في النمو
االقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.وتعتبر
القارة األفريقية من أسرع أسواق النقل الجوي نمواً
واألكثر وعوداً ،ووفق ًا لـ»أياتا» فإنه من المتوقع
لشركات الطيران األفريقية أن تسجل أرباح ًا بحوالي
 100مليون دوالر أميركي في العام  .2015وكان
تقرير لشركة «أو آيه جي» المتخصصة في تزويد
حلول المعلومات اإللكترونية وتخطيط السفر قد
أكدت أن الدول األفريقية قامت بتوسيع القدرة
االستيعابية الدولية بأكثر من  10بالمئة العام

الماضي.وقال ويب إنه أصبح من الضروري لألطراف
المعنية األفريقية في مجال النقل الجوي مواجهة
المصاعب والتحديات ،وتحسينكفاءة النقل الجوي
والسالمة وجودة الخدمات ،وإطالق إمكانات القارة،
وستوفرالقمة لهذه األطراف فرصة التركيزعلى قطاع
النقل الجوي في أفريقيا ومناقشة إمكانات النمو
الهائلة ،إضافة إلى التحديات المحلية والدولية لتلك
األطراف التي تطمح إلى تنمية أعمالها في أفريقيا.
توقع تقرير صادر عن االتحاد للدولي للنقل الجوي
«أياتا» أن تشهد سوق المسافرين في منطقة الشرق
األوسط نمواً بمعدل  4.9%وزيادة بنحو  237مليون
مسافر سنوي ًا على المسارات الجوية في المنطقة
حتى العام  ،2034كما توقع أن تشهد سوق المملكة
نمواً بنسبة  4.6%خالل هذه الفترة.

فعاليات معرض الطيران الخاص وطيران رجال األعمال في المغرب

تم تنظيم فعاليات معرض الطيران الخاص
وطيران رجال األعمال ، MEBAA Show Morocco
وهو أول معرض طيران خاص في المغرب من نوعه وفي
المنطقة ،بعد نجاحه الالفت لمدةيومين متتاليين.
حيث توافد أكثر من  2033زائر لمطار محمد
الخامس الدولي للدار البيضاء من أجل االطالع على
عروض العديد من الشركات الرائدة في سوق طيران
رجال األعمال ،ومعرض الطيران الخاص في المغرب
سيكون معرض دائم يقام مرة كل سنتين.
وخالل فترة المعرض  ،كانت هناك جاذبية
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خاصة لعروض الطائرات
 Bombardier Globalوطائرة Gulfstream
 ، G550حيث اجتذبت حشودا من الزوار خالل يومي
المعرض الحريصين على االطالع على الطائرات عن
قرب ،ولم تخيب آمالهم المقصورات الفاخرة وقدرات
السرعة المثيرة لإلعجاب في النماذج المعروضة.
وعبر السيد علي النقبي الرئيس المؤسس ل ـ
 MEBAAفي إختتام المعرض عن شكره لجميع
الذين ساهموا في نجاح المعرض  ،قائال :إن نجاح
معرض الطيران الخاص وطيران رجال األعمال

 MEBAA Show Moroccoهو حقا مفخرة لجميع
المعنيين ،وال سيما وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك
المغربية  ،والمكتب الوطني للمطارات ،ONDA
والمديرية العامة للطيران المدني المغربي DGCA
 ،والشخصيات المهمة ذات العالقة وجميع الرعاة
لهذا المعرض.يذكر أنه معرض MEBAA Show
ُ Moroccoأقيم تحت الرعاية السامية لجاللة الملك
محمد السادس ملك المغرب ونظمته شركة F&E
 Aerospaceبالنيابة عن  ، MEBAAو ستعقد الدورة
القادمة من المعرض في عام .2017
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تنوع الطائرات النفاثةيدهش زوار معرض موسكو
أدهش تنوع الطائرات النفاثة التي قدمها
منتجون عالميون في اليوم الثاني من عمل
معرض  Jet Expoلعام  2015الذي أقيم في
موسكو في سبتمبر/أيلول الماضي.
يجمع المعرض هذا العام وهو العام
العاشر على بدء إقامته مئة شركة مختلفة من
أنحاء العالم بما فيها شركة «داسو» الفرنسية
العالمية التي تنتج طائرات نفاثة قتالية وأخرى
للخطوط الداخلية إضافة إلى طائرات فاخرة.
وتعتبر شركة «داسو» في مقدمة
الشركات التي تورد طائرات إلى روسيا ورابطة
الدول المستقلة حيث قدمت  50نموذجا من
طائرات فالكون لزبائنها خالل السنوات العشر
الماضية بما فيها طائرة ركاب فالكون 7X
ذات المدى البعيد التي يمكن مشاهدتها في
ساحات المعرض.

ويعتبر معرض  Jet Expoمن أكبر
الفعاليات السنوية في مجال الطيران في
روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة ،ويوفر
فرصة للقاء ممثلي صناعة الطائرات على منصة

واحدة ومناقشة مسائل التطورات المستقبلية
في هذا المجال وتوقيع عقود جديدة.
ويستضيف المركز التجاري للطيران في
فنوكوفو -3المعرض المذكور.

رواد صناعة الطيران والفضاء بالعالميلتقون بالدار البيضاء
احتضنت الدار البيضاء الدورة الثالثة
لمعرض صناعات الطيران والفضاء (آيرو يبيس
ميتينغ) ،بمشاركة  17شركة من كبريات
الشركاتالعالمية.
واستطاع المعرض في دورة هذه السنة
أن يستقطب رواد صناعات الطيران والفضاء
عبر العالم ،من مجاالت مختلفة ،شملت على
الخصوص صناعة المعدات ،وبناء الطائرات،
ومهن المناولة ،والخدمات ،وصناعات الفضاء
والدفاع ،ليرسخ موقعه كأرضية للقاء والتفاعل
بين الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال على
الصعيدالدولي.
وفي كلمة له خالل افتتاح فعاليات الدورة
الثالثة لهذا المعرض ،أكد وزيرالصناعة والتجارة
واالستثمار واالقتصاد الرقمي السيد موالي
حفيظ العلمي أن هذه التظاهرة االقتصادية
الهامة نجحت مع توالي الدورات في تحقيق
إشعاع كبير ،مضيفا أن اللقاءات التي ستنظم
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في إطار هذا المعرض «ستشكل بالتأكيد فرصة
مهمة لتبادل الخبرات ،وعقد شراكات بين
المقاوالتالمشاركة».
وأبرز في هذا اإلطار أن المغرب تمكن
خالل السنوات األخيرة من تعزيز موقعه كوجهة
مفضلة لدى مصنعين عالميين ،ليصبح قاعدة
لصناعة الطيران وتقديم عروض متنوعة وذات
جودة عالية قادرة على المنافسة في األسواق

الدولية.
ويتضمن برنامج المعرض ،المنظم من
قبل (المغرب تصدير) بتعاون مع تجمع
صناعات الطيران والفضاء ،عقد ورشات عمل
وأخرى متخصصة ،ولقاءات ثنائية مباشرة بين
العارضين والمهنيين ،إلى جانب تنظيم زيارات
إلى أبرز المواقع الصناعية لفائدة المشاركين في
المعرض.
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المؤتمرالعام  109لالتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI

انتهت جلسات المؤتمر  109لالتحاد
الدولي للرياضات الجوية  FAIشارك فيه
مندوبون من البلدان األعضاء في المؤتمر العام
الذي انعقد في مدينة روتردام  -هولندا لأليام
 24ولغاية  26أيلول /سبتمبر .2015
يعد المؤتمر األكبر من نوعه من حيث
المشاركين واألهمية في تاريخ االتحاد الدولي،
وتمت فيه مناقشة واقع ومستقبل الرياضات
الجوية والتحديات التي تواجهها وآفاق التطور
 ،وقد تم تنظيم هذا الحدث بنجاح من قبل
جمعية الطيران الملكية الهولندية KNVvL
وهي عضو قديم في  FAIمنذ حوالي  100عام
وتم خالل حفل االفتتاح تكريم أصحاب
االرقام القياسية وإنجازات الرياضات الجوية
لعام  2015من مختلف أنحاء العالم الذي
يحرص االتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI
على اقامته بصفة سنوية تثمينا للمبدعين من
ممارسي هذه الرياضة الراقية بحضور شخصيات
الطيران وتوزيع جوائز االتحاد الدولي برعاية
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شركة صناعة الساعات السويسرية المشهورة
بريتلينغ  .وقد سبقت جلسات المؤتمر
فعاليات القفزالمظلي وعرض الطائرة الكهربائية
من ايرباص  Airbus E-Fanذات المقعدين ،
باالضافة الى فعاليات طيران اثنين من بالونات
الهواء الساخن تمثل ترويج لبطولة العالم
للرياضات الجوية  -دبي  2015حيث سوف
يتنافس أفضل العبي الرياضات الجوية في
كانون االول/ديسمبر  ، 2015وقد تم إحضارها
من قبل وفد دولة االمارات العربية المتحدة
بقيادة يوسف الحمادي،الذين جاءوا خصيصا
للمؤتمر إلعالم الحضور من المندوبين بآخر
المستجدات لتحضيرات بطولة العالم في دبي.
يوسف الحمادي مدير البطولة ورئيس وفد
االمارات،احضر معه شعلة دورة األلعاب في
المؤتمروألقىكلمة أكد فيها جاهزية دبي التامة
الستضافة تلك البطولة وتوفر المنشآت الفريدة
التي تشكل اضافة للبطولة ،والخبرات الوطنية
المشهود لها بالكفاءة ،وغيرها من العوامل التي

ستجعل من البطولة حد ًثا استثنائ ًيا على مستوى
الرياضات الجوية العالمية وعلى مستوى عموم
الرياضات أيضا ،وستكون تجربة ال تنسى لجميع
المشاركين والوفود .
ألول مرة ،سبقت جلسات المؤتمر العديد
من ورش العمل التي سمحت للحضور مناقشة
مواضيع مختارة .وتضمن برنامج المرأة في ،FAI
مكافحة المنشطات و أسئلة وأجوبة عن FAI
 ، World Air Gamesتنظيم االتفاقات وعملية
تقديم العطاءات ،معايير البيئة الخضراء،
القواعد واألنظمة ،والتدريب الثقافي.
كما تم المصادقة على قبول إنضمام
االتحادية الجزائرية للرياضات الجوية ALG
وقبول االتحاد الجوي لكوسوفو  KOSلعضوية
االتحاد الدولي للرياضات الجوية  FAIكأعضاء
فاعلين .
وتم التاكيد على مكان إنعقاد المؤتمر
العام  FAIالجديد  110بأن يجري في بالي -
اندونيسيا في عام . 2016
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Etihad opens new
crew briefing center

Etihad

Airways has officially
opened a new state-ofthe-art Crew Briefing Centre (CBC) at
its hub in Abu Dhabi, capital of the UAE.
The purpose-built crew terminal, the first
built by the airline, is the most advanced
of its kind in the region, and is fitted with
leading-edge baggage handling systems,
electronic check-in kiosks, security and
customs scanning equipment and E-gate
facilities for immigration control.The airline
will provide user-friendly technology and
convenience for its 2,250 flight crew and
approximately 5,800 cabin crew during
the check-in and briefing processes prior
to boarding their flights. Operating crews
will be provided with up-to-date flight information such as flight plans, weather
reports, destination information, service
protocol and passenger data, for review in
dedicated briefing areas within the CBC.
James Hogan, Etihad Airways’ president
and chief executive officer, said: “We are
tremendously proud to open this spectacular facility, which has been designed
and built to provide our operating crew,
and those of our partner airlines, with the
latest technological advances and the
utmost convenience.Etihad Airways has
opened three crew lounges within the
CBC. The luxurious Landside Lounge,
located on the first floor, is equipped with
complimentary wi-fi, Mac Book computers, hot and cold beverage stations,
and shower facilities. The smaller Airside
Lounge is equipped with the same facilities with the exception of showers. The
airline has also provided a landside Quiet
Room where crew can relax in a calm
environment before they commence their
duties.The CBC boasts laundry and dry-
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cleaning services, a mail room and a 24hour coffee shop serving light meals and
snacks. A dedicated duty-free outlet will
open within the arrivals hall.The Guest
Services department, which oversees
the airline’s cabin crew, has relocated its
Performance Managers to the CBC to
enhance communication between cabin
crew and management, providing access
to the latest updates, information and ad-

vice. An employee service desk providing
HR assistance and travel information has
also been set up at the center.The CBC
was completed with the cooperation and
support received from Abu Dhabi Airports
Company (ADAC), which released the
necessary land required, and which was
instrumental in expediting the approval
of the appropriate permits necessary for
the construction of the facility.The CBC
is an airside / landside facility which also
accommodates government entities such
as Police, Customs, Immigration and
State Security, and meets all necessary
health and safety requirements set by the
relevant authorities.
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Article
noted unintentional stalls occurred in 31 of 71 accidents examined. NASA (US National Aeronautics and
Space Administration) Aviation Safety Program has
also conducted a study and identifies that between
2001 and 2011, over 40 percent of fixed wing GA fatal
accidents occurred because pilots lost control of their
airplanes.
Statistically, approach to landing, maneuvering, and
climb are the deadliest phases of flight for loss of
control accidents.

2- Causal factors related to Loss of control in
flight (LOC-I)
Loss of control In flight (LOC-I) may result from factors
affecting piloting performance such as inadvertent
entry into Instrument Meteorological Conditions
(IMC) by non-Instrument Flight Rules (IFR) qualified
pilots leading to spatial disorientation, and perceptual illusions.
LOC-I accidents often result from failure to prevent
or recover from stall and upset. Stall and upset result
from poor energy and attitude management, degradation of aerodynamic performance due to in-flight
icing or heavy rain, turbulences, wind-shear and bad
weather.
Loss of control can also result from inappropriate manual control inputs or poor automation management
often leading to “automation surprises”. Failure to recover loss of control may induce acute stress. Stress
can develop over time and downgrade manual and
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mental performance so much that pilots can freeze
at the controls or repeat unsuitable recovery actions.
NASA Aviation Safety Program classified these causal
factors that contribute to LOC-I into three categories:
(1) pilot or human-induced; (2) environmentally-induced; and (3) systems-induced.

3- What can be done?
Reducing Loss of Control In flight (LOC-I) is a priority
of the International Civil Aviation Organization (ICAO)
and aviation professional organizations across the
globe.
Pilots should avoid conditions that can lead to an
aerodynamic stall, especially situations approaching
wing critical Angle Of Attack (AOA) and/or decreasing
airspeed. He should seek training to ensure that they
fully understand stall phenomena, including AOA
concepts, and how elements such as weight, center
of gravity, turbulence, maneuvering loads, and other
factors affect an airplane’s stall characteristics.
Also there are, some foundational activities that
might help eliminate the presence of each causal factor during flight:
•Improved health monitoring of aircraft systems;
•Improved modeling in adverse conditions such as
out-of-envelope flight;
•Maneuvering boundary identification and envelope
limiting;
•Pilot increased awareness about the state of the aircraft Integrated aerodynamics and propulsion control
•Automatic control system technology to provide
good handling qualities
•Research to support improved verification and validation of complex systems.
ICAO, aviation professional organizations across the
globe and manufacturers, including kit manufacturers,
should create and maintain educational initiatives that
include general principals, best practices, and operational specifics as they relate to loss of control.
All stakeholders should recognize the importance of
their roles in the reduction of loss of control accidents.
However, individual pilots remain the critical pieces
to that reduction, with both the ultimate responsibility and the ultimate opportunity to reduce these
needless accidents through ongoing education, flight
currency, self-assessment, and vigilant situational
awareness in the cockpit.
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Article

LOSS OF CONTROL IN-FLIGHT
IN GENERAL AVIATION

Mohamed Rejeb

ACAC Air Safety & Air Navigation Expert
I. Introduction
Over the last 10 years, loss of control has the leading
cause of General Aviation and Commercial operations
fatal accidents worldwide. Loss of control events are
rarely considered incidents, due to the level of aircraft
damage and injury that is likely to occur.
Loss of control accidents attracts attention not only as a
result of their status as the most common type accident,
but also because of the disturbing number of fatalities
they produce.
While airline accidents have become relatively rare in the
developed world, pilots and passengers involved in general aviation (GA) operations still die at alarming rates
every year due to loss of aircraft control by the pilot.
Loss of control in flight (LOC-I) includes significant, unin-

32
Dossier article 25.indd 32

issue 25 December 2015

tended departure of the aircraft from controlled flight,
the operational flight envelope, or usual flight attitudes,
including ground events.
GA pilot proficiency requirements are much less rigorous than those of airline pilots. GA pilots are much more
likely to have longer intervals between training sessions
and longer intervals between flights.
General Aviation pilots almost exclusively maintain and
improve skills on their own, and their conduct of safe
flight depends more on individual abilities and judgment, potentially leaving them unprepared for situations that can lead to loss of control.
GA pilots often have less exposure to robust and recurrent training compared to members of full-time charter
or corporate flight departments.
Business aviation encompasses a wide range of aircraft
types and operational paradigms, which works against
any single solution for reducing LOCI incidents. Singlepilot and owner-flown aircraft are often lighter and less
automated than their business jet counterparts.
Many business jet pilots operate more than one type of
aircraft, elevating the threats of confusion or negative
habit transfer in managing different automation and
flight characteristics.
A study of business jet LOCI accidents from 1991 to 2010
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Report

World Nations agree on a new
way to track planes via satellite

A new global deal has opened the way for nations to track civilian planes by using satellites. The
breakthrough was motivated by the disappearance of
the Malaysian airliner, according to the UN communications agency.
Delegates from over 160 nations agreed to dedicate
part of the radio spectrum to a global flight tracking
system at the UN World Radiocommunciation Conference.
In the future, civilian planes will use frequencies
between 1087.7 and 1092.3 MHz to emit to satellites,
according to the officials.
This change will enable «real-time tracking of aircraft
anywhere in the world,» said Francois Rancy, director of
the Radiocommunication Bureau of the UN’s International Telecommunication Union (ITU).
Warnings of MH370
Modern planes communicate their position through
ADS-B, or Automatic Dependent Surveillance-Broad-
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cast signals. Their movement is tracked by radar-based
systems on the ground, which leave some 70 percent of
the world’s surface uncovered.
However, satellites could also monitor airliners in
«oceanic, polar and other remote areas,» the ITU said
in a statement. According to the UN guidelines, the
planes would send their position at least once every 15
minutes, or more often in case of emergency.
The recommendations are to be adopted by 2016, according to the UN’s International Civil Aviation Organization.
The accord was spurred by the unexplained loss of
flight MH370 last year, the ITU said in a statement. The
incident, in which 239 people disappeared over the
Indian Ocean, exposed weaknesses in existing radar
systems and prompted demands for modernization.
The agency has «responded in record time to the expectations of the global community» said ITU Secretary-General Houlin Zhao.
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Report

MOU Between ACAC & AIRBUS

ACAC inks deal to optimise
MENA air traffic movements

The GCC’s aviation sector has witnessed tremendous
growth as demands on the region’s air traffic management (ATM) system are mounting, calling for crucial
changes to increase access and capacity for future
growth of the regional industry.Recognizing this
increasing requirement, the Arab Civil Aviation Commission (ACAC) has signed a Memorandum of Cooperation (MoC) with Airbus Middle East and Airbus
ProSky to conduct a deep and formal study to better
understand the current regional airspace challenges
and to implement necessary planning and coordinate
essential changes.Mohammed Sherif, director general
of ACAC said: “There have been significant changes
in the global approach to ATM and aviation in the
Middle East and North Africa which is shifting in how
Air Navigation Services are provided. There has been,
and there continues to be, unprecedented rapid
growth of aviation in parts of the region. This is straining ATM capabilities and spurring various localized
efforts to increase planning and coordination. ”The
ATM Study intends to develop both near-term requi-
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rements and longer term strategic needs to formulate a master plan for regional air navigation service
provision right up to 2030. Included within will be a
recommended systematic process to prioritize and
balance investments aiming to optimize ATM for the
Arab Middle East and Northern Africa area. The study
will set out to and achieve the following:·    Improve
airspace safety and efficiency·    Improve interoperability between ANSPs to foster seamless services across
borders·    Increase airspace capacity to meet future
demand requirements·    Increase access to airports·   
Reduce environmental impact of increasing traffic
by providing improved ATM operationsFouad Attar,
managing director of Airbus Middle East, said: “We are
pleased to enter in cooperation with such an important regional organisation and look forward to a close
collaboration. We are confident that by covering one
of the most challenging parts of the world in terms of
air traffic growth and geopolitics, this airspace study
will provide benefit to all of us, especially to our valuable customers.”
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interview
established in December 2010, and
hence we can say that it is in the establishment process.
And despite the resource limitations
and the fierce competition, this airline
became an important contributor in
the sector as it operates regular flights
to the Arabic, African and European
countries in addition to its national
routes that cover the big cities in the
country.
And the airline is actually working on
the preparation of a development plan
for the medium and long term, and it
plans for its fleet increasing and modernization in order to meet the economic
and environmental needs, and also we
plan to open Oum Tounsi international
airport for air transport.
Despite the collective bargaining of
Arab states with the other regional
blocs agreement being in force, the
European Union still negotiates as a
consolidated group with each Arab
country separately. What are from
your perspective the constraints and
difficulties facing the implementation
of this determined reference for the
negotiations with the European Union
regarding the open skies agreements.
As you know, the European Union is
witnessing an economic and political
union and a full social harmony, but in
our Arab region, we must work towards
this union in order to address these
bargaining agreement issues.
You country has a strategic geographic location in north west Africa,
and owns a deep Arabic African
natural, environmental, and cultural characteristics that makes is an
attractive touristic country. What
are the plans and projects of your
ministry for the development of tourism?
The development of tourism in our
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We support all
the suggestions
aiming to foster the serious
cooperation
between the
Arab countries

country requires the development of
infrastructure, especially the airports
that we rely on for addressing the
transportation issues in the light of a
comprehensive strategic vision.
And we hope that the new airport will
facilitate the tourist traffic.
Excellency Minister, we are thankful for
the valuable responses that you provided in this interview and we want you
to conclude this interview.
Thank you for this opportunity to share
my views with the Arab world. And I
want to thank the ACAC administration
and all the officials and staff who serve
the Arab civil aviation.
Best wishes!
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the editor in chief while conducting the interview WITH HE Mr.Mohamed Ould Khouna
ca-Indian Ocean (AFI) region and also
some national airports for example
but not limited to, Sélibaby Airport
for which the rehabilitation work is
being finalized in order to receive the
country’s southern region expatriates
by organizing direct seasonal flights
from the expatriate countries, and it
will also contribute to the improvement of international tourist traffic.
The creation of a new international airport in Nouadhibou Free Zone in order
to raise the level of commercial and
touristic activity in this vital region for
the national economy.
The trend of low cost carriers is witnessed all over the world. Is the access to the Mauritanian market easy
for these carriers? And what are the
requirements and procedure for the
licensing of such companies?
I think that the low cost carriers are
simplifying the air transport service
and making it more accessible to the
consumer ie: the passenger, and those
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Many
achievements
in terms of
infrastructure,
capacity
building, and
safety and
security
development

companies have their advantages and
drawbacks but our country has so far
no companies providing this service.
Concerning the requirements and procedure for licensing these companies,
there is no difference between them
and the other airlines.
What do you suggest for implementing the Damascus Convention
(2004)?
There is no doubt that the difficult
actual situation in the Arab region
requires more efforts of joint work
to address the difficulties facing this
convention, and we are in Mauritania
open for all the suggestions aiming for
supporting our Arab partners in this
vital sector
We know that there is a renovation
process for the national airline.
What is achieved from this process,
and what are the future operational
plans of this company?
Mauritania airlines is a new company
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As the Minister of Equipment and
Transportation, we want you to give
us in a nutshell an idea about the
importance of civil aviation in your
strategic plans?
First, I want to thank your respectful
magazine for its interest on our local
civil aviation which became a regional
model for sustained growth.
As a tool of inter-connectivity between
states, civil aviation is witnessing from
2009 serious developments starting
with the establishment of the national
airlines replacing the main company
operating from the independence, and
then many achievements regarding
the infrastructure, the capacity building, and the security and safety laws
development.
And the best evidence of this is our
outstanding ratings in terms of the
application of aviation safety critical
elements adopted by ICAO.
From your point of view, what is the
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A continuous
growth of
the civil
aviation
sector

extent of the air transport participation in the process of national transport facilitation?
Civil aviation plays a major role in the
national transport between the big
cities such as Nouakchott, Nouadhibou, and Zouérat; it also have a role in
breaking the isolation of remote areas
especially those where mining companies are operating by the creation of
runways for private use.
Bearing in mind the new Nouakchott
Airport that represents a great building for the development of civil
aviation, are there other strategic
projects in the framework of rehabilitation and expansion of Mauritanian airports to keep pace with the
expected growth of air transport
and tourism?
On an ongoing basis, our state is working on the maintenance and expansion of the airports included in the
Global Air Navigation Plan for the Afri-
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Mauritanian Infrastructure
and Compliance Model:
A Success Story
Interview with HE Mr. Mohamed Ould Khouna - Minister of Equipment
and Transportation, Islamic Republic of Mauritania
In the framework of its
communication policy
aiming to foster its
role at the global civil
aviation level, the Arab
Civil Aviation Commission issues a periodical
magazine in which it
conducts interviews
with senior Arab aviation officials.
And in this context,
the magazine department is delighted to
conduct an interview
with HE Mr. Mohamed
Ould Khouna, the
Mauritanian Minister
of Equipment and
Transportation to talk
about the status and
perspective of the
Mauritanian civil aviation and also to get His
views about civil aviation latest developments regionally and
globally.
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Al Maktoum airport to start work in 2016 for Emirates› move

Dubai›s Al Maktoum International Airport will begin the preparations next year
for Emirates airline to move operations
there in about a decade, an airport official
said.»By next year, we will do a lot of preparations,» Khalifa Zaffin, executive chairman of Dubai Aviation City Corporation,
Dubai South told reporters when asked
about construction at the new airport that
would allow Emirates to move its hub.The

passenger terminal at Al Maktoum International, Dubai South was launched in
October 2013. But only four airlines have
started flights from the new airport, with
most opting to stay at the busy Dubai
International, clustering around Emirates
and where existing traffic is.Emirates, the
world›s fourth largest airline by scheduled international passengers, meanwhile
is facing capacity constraints at Dubai

International despite runway upgrades
last year to increase efficiency.President
Tim Clark last year said Emirates would
take up vacated space at Terminal 1 as
the new Concourse D is launched.Dubai
Airports officials said construction of the
concourse has just finished and the testing
phase will now be launched.Initially planned for summer 2015, Concourse D from
Terminal 1 may be ready in the first quarter
of 2016 and be able to handle operations
of about a 100 airlines.Emirates airlines in
the coming years will take deliveries of the
orders it has placed in 2013 for 150 Boeing
777x and topped up its A380 jumbo jets
order of 90 with another 50.»Emirates obviously needs to maintain the integrity of
its hub and it can›t move until it›s got sufficient capacity to move its entire hub,» Paul
Griffiths, chief executive of Dubai Airports
said. «That will have to be in phase 2 (of Al
Maktoum International), which will be in
the middle of the next decade.»

RJ to start serving Ankara as of December 8

Royal Jordanian will start a new direct regular route between Amman and the Turkish capital, Ankara, effective December 8,
2015, with three weekly flights.
RJ President/CEO Captain Suleiman Obeidat said that Royal Jordanian is expanding
its network in Turkey by adding the Ankara
route to that to Istanbul. This route is
bound to cater for the demand of business
traffic between the capital of Turkey and
both Jordan and beyond. It will also serve
Hajj and Umrah pilgrims.
Obeidat highlighted Ankara›s significant
geographical location in central Turkey
and at the crossroads of highways and railway networks. In addition, Ankara and its
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vicinity are important regional centres for
trade and commerce.
He said that the new addition to the route
network brings the number of RJ destinations to 55, pointing out that two new
destinations will be added to the RJ route
network before the end of the year. Also,
RJ passengers flying from/to Amman can
continue their travel to more than 1,000
destinations served by RJ’s partners in the
oneworld airline alliance.
Royal Jordanian will operate to Ankara, on
Thursdays, Sundays and Tuesdays bringing
the number of flights between Jordan and
Turkey to between 12 and 17 weekly, depending on the seasonal demand.
On Thursdays and Sundays, RJ flight (161)
takes off from its base at Queen Alia International Airport, Amman, at 10:30 and
reaches Ankara at 12:30. RJ flight (162)
departs from Ankara at 13:10 and lands in
Amman at 15:00.

On Tuesdays, RJ flight (161) takes off from
Amman at 12:15 and reaches Ankara at
14:15; flight (162) takes off from Ankara at
15:45 and arrives in Amman at 17:35.
RJ customers may book their flights at
any of its sales offices or agents in Jordan,
Turkey and worldwide, through its booking engine at www.rj.com, or by contacting the RJ call centre at +962 6 5100000.
RJ first started operating to Ankara in 1989
and suspended it in 2004 for commercial
reasons.
Ankara’s Esenboğa International Airport,
which RJ will be using, was named the best
airport in Europe by ACI Europe. In 2014,
it served more than 11 million passengers
in total.
The city of Ankara has a population of almost 6 million. Being centrally located in
Anatolia, the daily total number of population reaches 11.2 million, because Ankara
is the base for people›s movement.
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Asia-Pacific accounts for 42pc of international air traffic
The Asia-Pacific has clearly established
itself as the aviation industry’s largest
market as international traffic to, from and
within the region represented 42 percent
of total international revenue passenger
km (RPKs), said an IATA report.Moreover,
carriers in the Asia-Pacific region carried
33 percent of total passengers and the
five busiest international and domestic
city-pair air routes registered were all in
the region.The information was reported
in the recently released 59th Edition of the
World Air Transport Statistics (WATS), the
yearbook of the airline industry’s annual
performance. “Commercial aviation is a
remarkable engine for economic activity.
The growth of connectivity illustrates the
point. A billion more people boarded aircraft last year than did a decade ago. Much
of that growth has been in the Asia-Pacific
region where expanding connectivity has
gone hand-in-hand with economic oppor-

tunity. The industry’s 2014 performance
shows aviation connectivity as a driving
force in emerging economies and a critical
component in the developed world,” said
Tony Tyler, IATA’s director general and CEO.

In 2014, airlines operated some 100,000
flights per day and transported 51.3 million tonnes of cargo, equivalent to around
35 percent of the total value of all goods
traded internationally.

Saudi Arabia expands privatization
programs in aviation sector
The General Authority of Civil Aviation
of Saudi Arabia announced its plans to
expand the privatization programs in a
number of sectors including airports in
order to accommodate the rapid growth
of passenger numbers. Sulaiman AlHamdan, president of GACA, said that
the authority’s move to privatize a number of international and national airports
is to improve services and raise quality,
noting that it comes under the Saudi leadership’s recommendation to increase
the attention given to the air transport
industry and give it full support for the
continuation of its development, so that
it plays its role in the economic and social
development of the country and creates
job opportunities for citizens. Sulaiman
added that the authority is witnessing an
important phase in the opening of the
sector to partnership with the private sector where it has had previous successes,
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such as the Prince Mohammed Bin Abdul
Aziz International Airport in Madinah,
which is fully managed by the private sector without bearing the state any financial
costs, al-Arabiya reports. Al-Hamdan said
that the authority will work to achieve the
objectives of the strategy, which involves
encouraging investment in all aviation
sectors and the privatization of critical

sectors such as airports and air navigation as well as other attractive sectors.
He explained that the work is ongoing to
increase the internal movement to cover
the growing demand on air travel and to
provide high services to travellers and
provide good infrastructure the country is
seeking through the restructuring of its air
transport industry.
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ICAO Seminar Focuses on Partnerships
for Emissions Reductions in Aviation

The International Civil Aviation Organization (ICAO) hosted a ‹Multiplying Environmental Action Seminar› as part of its Global Aviation Partnerships on Emissions Reductions (E-GAP) initiative. The
seminar shared actions related to aircraft technology, recycling
of aircraft, next generation air navigation and green operations,
sustainable alternative fuels and renewable energy, financing for
aviation environmental activities, and carbon markets, with a view
to sparking further action and creating a multiplier effect.In her
opening remarks to the seminar, ICAO Secretary-General Fang Liu
explained that the Seminar had been aligned with the Sustainable
Development Goals (SDGs) wherever possible, noting that today›s
actions must be designed to ensure that «future generations can
continue to enjoy the wide-ranging benefits of air transport tomorrow on an environmentally sustainable basis.»In a keynote address,
delivered via video, Braulio Ferreira de Souza Dias, Convention on

Biological Diversity (CBD) Executive Secretary, touched on the
work being carried out under the CBD relevant to the seminar, and
the role of partnerships in unlocking opportunities. Dias illustrated how the aviation industry affects biodiversity and vice versa,
and how efforts to preserve biological resources must be bolstered
through partnerships with businessA second keynote, delivered by
Roberto Kobeh González, Lifetime Goodwill Ambassador of ICAO,
further addressed multiplying action on the environment through
partnerships. Emphasizing that all States want to act to protect the
environment, but not all have the means, he said that question is
not «If? or Shall we?» but rather «How? How much? and When?»
He called for acting now, suggested using the emissions gap and
international aviation›s contributions to emissions, as well as quantified opportunities in efficiency and alternative fuels, to determine
how much, and, in terms of how, stressed partnerships and capacity buildingFollowing the keynotes, the seminar was organized
into seven sessions, each featuring a moderated discussion with
panelists representing intergovernmental organizations, national
governments, multilateral development banks (MDBs), airlines and
plane manufacturers from the private sector, airports and nonprofit organizationsThe panels covered: partnerships to advance
the scientific understanding of aviation and climate; partnerships
in design and technology throughout the aircraft life-cycle; operational improvements and eco-airports; partnerships to develop
sustainable alternative fuels for aviation; carbon markets; facilitating financing for aviation sustainable environmental initiatives;
and “No country left behind” - States› action plans and capacity
building.

A $2 billion loan to Iraqi Airways form The US
Ministry of Transport announced that Iraqi Airways affiliate received a loan of $2 billion from a US bank to finance the purchase
of modern aircraft.Transport Minister Baqir al-Zubaidi said in a
statement seen by Twilight News report that the Iraqi Airlines got
a loan of $2 billion from a US bank to finance the purchase of modern aircraft type Boeing 777 Dreamliner.Zubaidi was speaking
during a meeting with the delegation of the Association of Travel
and Tourism in Iraq, headed by Abdul Amir Al-Kassab, Vice President of the Association and the presence of technical agent of
the Ministry and a number of specialists in the Iraqi Airways in the
areas of accounts, automated booking and control, pricing and international organizations.Al-Zubaidi said that the loan will add advanced capabilities and supportive of the company in addition to
the work on the completion of the four terminals of the Baghdad
airport, which will increase the absorption for travelers.He added
that the number of passengers on board the Iraqi Airways arrived
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during the first half of 2015, 1 million passengers.The minister said
that Iraqi Airways is witnessing a transition towards a promising
tomorrow in the fields of aviation fleet after many modern aircraft,
which represents the latest aircraft in the world after dormant for
more than 25 years.Iraq has a modern fleet of passenger aircraft
consisting of 28 Boeing aircraft from the US and Canadian model
Bombardier newly imported after the lifting of the siege imposed
on the country in 2003.
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AU, ICAO vow to strengthen cooperation
on civil aviation in Africa

The African Union (AU) and the International Civil Aviation Organization (ICAO) have vowed to strengthen cooperation on civil
aviation in Africa, said an AU statement.Nkosazana Dlamini-Zuma,
Chairperson of the AU Commission, and Fang Liu, Secretary General of the International Civil Aviation Organization (ICAO), have met
and held talks over strategies to implement a Memorandum of
Cooperation (MoC) signed on Sept.27, 2010 between the AU Commission and ICAO.During their meeting at the AU Headquarters in
Ethiopia›s capital Addis Ababa, Dlamini-Zuma and Liu deliberated
on cooperation modalities to strengthen cooperation in the field of
civil aviation, according to the statement.They dwelt upon ways of
strengthening cooperation in the field, notably through areas for

the improvement such as aviation safety, air navigation capacity
and efficiency, aviation security and facilitation, economic development of air transport, environmental protection, capacity building and training of aviation personnel and technical cooperation
and technical assistance.These areas are in line with AU›s roadmap
for the implementation of the Yamoussoukro Decision towards
the establishment of the single African air transport market under the Africa Agenda 2063, said the statement.The objectives
are also in accordance with the ICAO Strategic Objectives, added
the statement.Priority will be given to the 11 AU member states
which declared their commitment to the full implementation of
the Yamoussoukro Decision towards the establishment of a single
African air transport market with well-established National Identification System.The two officials also exchanged views on the
organization of a dedicated Ministerial meeting on aviation security and facilitation to establish targets similar to aviation safety,
and further development of air navigation targets for submission
to AU organs for endorsement.They also discussed other issues
including, technical assistance for the establishment of an African
passport with ICAO standards; assistance to the African airlines in
complying with safety standards; and removal of banned African
airlines from the EU black list, according to the statement.In this
regard, the two organizations recognized the need for AU Commission to mobilize international institutions in supporting civil aviation programmes, said the statement.

Boeing: China needs over 6,300 new planes by 2034
China is expected to add more than 6,300 new aircraft to its commercial
fleet by 2034; US manufacturer Boeing said – an increase of over 300
planes on its last forecast a year ago.The world’s most populous country
and second-largest economy will need 6,330 new aircraft worth $950bn
during the 2015-2034 periods, Boeing said in its annual China Current
Market Outlook.The country’s expanding economy and rising income
are driving air travel growth, Boeing said, upping its prediction by 310
units from last year.“We see strong growth in the country’s aviation sector over the long-term,” Randy Tinseth, vice president of marketing at
Boeing Commercial Airplanes, told reporters.China’s economic growth
is slowing as Chinese leaders try to reform the economy to let consumption, instead of government-driven investment, to play a bigger role.
That growth model will be “more sustainable” and “bodes well for tourism”, Tinseth said.China’s commercial fleet will number 7,210 aircraft
by 2034, the firm said, nearly three times its current size, with aircraft
going into service in the next two decades accounting for nearly 90%
of it. As China becomes the world’s largest domestic air travel market,
Boeing predicts it will need 4,630 single-aisle planes over the period.
China’s increasingly affluent consumers and loosened visa policies for
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Chinese citizens will give long-distance international travel a boost,
with 1,510 new widebody aircraft seen as needed.Boeing, maker of the
737 MAX and 787 Dreamliner, competes with Europe’s Airbus for global
dominance in the aircraft market.The US firm says it made more than
half the current Chinese commercial fleet, while Airbus says it has an
almost 50% share.
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Airbus Patent for ‹Concorde-2› Envisions Hypersonic Flights
Flying across the pond from New York
to London could take as little as an
hour, thanks to a patent design for
a “rocket motor”-propelled aircraft.
Airbus is hoping to create an aircraft
called Concorde-2 that can travel at
supersonic speed and carry passengers across the Atlantic in record time,
according to Conde Nast Traveler.The
U.S. government approved Airbus’
patented design in July to build an aircraft that would be able to fly at speeds
of up to 4.5 times the speed of sound.
This would be three times as fast as
the speed of the original Concorde jet,
which was retired in 2003.The aircraft
would use three separate engines —
turbojets, ramjets and a “rocket-motor”
— to propel the Concorde-2 through
the air at hypersonic speed, and would
be able to fit up to 19 passengers.The
Concorde-2 design has only been pa-

tented and it is not clear if the plane
will ever get off the ground, according
to Conde Nast Traveler. The patent ap-

plication does however note the possibility of military use for the Concorde-2
design.

Hamad International Airport Ranked
6th Best Airport in the World
Doha Hamad International Airport has occupied the sixth place in the list of the ten
best airports in the world, according to the
assessment by the readers of Conde Nast
Traveller 2015, which was conducted in
August this year.While Singapore’s Changi
Airport has been ranked first, London’s
Heathrow Airport-Terminal 5 has been ranked second, followed by Hong Kong International Airport in third place.The list of the
ten best airports in the world is ranked by
the readers of Conde Nast Traveller and the
criteria under which the airports are selected are customer satisfaction, airport access,
airport retail, security and safety.Within less
than a year of commencing operations, HIA
has already won several prestigious awards
including three Skytrax 2015 awards at the
Skytrax Airport Award Ceremony in recognition of its outstanding performance and
services including the Best Airport in the
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Middle East award. HIA also won the ‹Strategic Project of the Year› award at the 2015
Global Projects of the Year awards ceremony
organized by CG/LA Infrastructure.Hamad
International Airport offers its passengers
a seamless travel experience with an enor-

mous variety of retail and restaurant outlets, a 100-room hotel with squash courts,
health spa, swimming pool and world class
lounges and internationally famous works
of art all designed for the enjoyment and
relaxation of passengers.
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Japan›s first passenger jet makes maiden flight
Japan›s first commercial jet in half a century
made its maiden flight, in a breakthrough
for the country›s long-held ambition to
establish an aircraft industry that can compete with some of the major players in global aviation. The Mitsubishi Regional Jet
(MRJ) took off on a one-hour return flight
from Nagoya Airport to test Mitsubishi Aircraft Corp›s ability to bring the 100-seat
class plane into service after three years
of delays. The unit of Mitsubishi Heavy
Industries, which built the World War Twoera Zero fighter, is hoping the $47-million
regional jet will help it oust Canada›s Bombardier Inc as the world›s second-biggest
maker of smaller passenger jets behind
Brazil›s Embraer SA. The MRJ is Japan›s
first commercial passenger aircraft since
the 64-seat YS-11 entered service 50 years
ago. The first MRJ is slated for delivery in
June 2017 to Japan›s biggest carrier, ANA
Holdings. Mitsubishi aims eventually to sell
more than 2,000 aircraft in the competitive
market segment. So far it has secured 223
firm orders, most recently in January when
Japan Airlines asked for 32 planes. The biggest single purchase, for 100 aircraft, was

from U.S. regional airline operator Trans
State Holdings. Mitsubishi says the MRJ
burns a fifth less fuel than aircraft of similar size, thanks to new-generation engines
from Pratt & Whitney, a subsidiary of United
Technologies Corp . Japan›s last attempt
to establish itself as a commercial aircraft
maker ended in failure. Production of the
YS-11, built by a consortium that included
Mitsubishi Heavy, finished after only 182
planes were built. That programme however helped Mitsubishi Heavy and other

companies forge ties with Boeing Co,
turning them into major suppliers and
partners of the U.S. aircraft maker and
helping revive an aerospace industry that
was dismantled after World War Two. Those
Japanese companies build 35 percent of
Boeing›s advanced 787 carbon-composite
jetliner, including the wings, the most complex part. Japan›s biggest carmaker, Toyota
Motor Corp, and largest trading company,
Mitsubishi Corp, each own a 10 percent
stake in the MRJ venture.

Gulf Air in final talks over plan to buy aircraft
Bahrain›s Gulf Air is in final talks to place an order for up to 50 aircraft to meet the airline›s needs over the next decade, the carrier›s
chief financial officer said.»We are looking at both narrow and
wide-body aircraft for replacement of (the) current fleet,» Sahar
Ataei, CFO of Gulf Air, told Reuters.She said negotiations with manufacturers were expected to finish by the first quarter of 2016,
but did not disclose which manufacturer was preferred.The airline would look at leasing as well as financing options to acquire
new aircraft, she said. These would be put on Gulf Air›s current
routes as well as new destinations that fit with its growth plans,
Ataei said without elaborating.Bahrain›s information minister was
quoted last month as saying Gulf Air was planning to buy up to 50
Airbus planes.Bahrain›s national carrier, with a fleet of 28 Airbus
narrow and wide-body aircraft, is going through a lengthy restructuring which aims to return the loss-making airline to profit.Gulf
Air reported an annual loss of BD62.7 million ($166.2 million) for
2014, down from a loss of BD93.3 million in 2013, as it switches
from low-value transit traffic to high-yield point-to-point routes.
While the airline said in its annual results that it is optimistic about
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2015, it did not say when it could turn a profit.State funding of
BD185 million in 2012 helped the airline to reduce debt.»Legacy
debts will be completely paid off before end-2016 and Gulf Air is
current and on track with all service providers and suppliers since
the restructuring of the airline in January 2013,»
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and the Environmental Policy Group to
work closely with the Arab Civil Aviation
Commission and to continue following
up this matter in coordination with IATA
and other regional and international entities, and to report back to the Executive
Committee regarding any developments
for guidance.
Passenger Rights: AACO 48th AGM called
upon ICAO to further work on the principles developed by the ICAO ATRP and
adopted by the ICAO Council to include
material on avoiding extraterritoriality and ensuring compatibility between
passenger rights regimes. The AGM also
called upon Arab states to look into the
Consumer Protection Safety Nets and
Caveats template (that was developed
by AACO AWG Consumer Protection
subgroup), when developing passenger
rights regimes. This document gathers
best practices of airlines in giving passengers their rights and could be used as
relevant guidance to governments if
they wish to develop passenger rights
regimes. The document is based on ICAO
and IATA principles on consumer protection.
Air Traffic Management and Airspace
Capacity in the Arab World: AACO 48th
AGM called upon all concerned states to
join the Middle East ATM Enhancement
Programme, reiterated the importance of
coordination between Arab governments
with regards to airspace infrastructure
developments; and directed AACO to
coordinate with states, airlines and with
international and regional associations
on the technical level to identify the priorities of the region with regards to ATM
and airspace capacity, and to work with
heads of CAAs, airlines and associations
to raise those priorities to governments
especially in areas that require coordination between civil and military aviation
authorities.
EU External Aviation Policy: AACO AGM
called upon the European Union to place
the highest possible priority to the development of infrastructure in Europe and
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the unification of the European aerospace. The AGM also highlighted that the
EU aviation package should support global efforts under ICAO umbrella in areas
such as consumer protection, dealing
with aviation emissions, and security and
safety standards.
In addition, the AGM called upon the European Union to recognize in the aviation
package the added value that competition brings to the market place and called
upon the Arab Civil Aviation Commission
(ACAC) and the Arab Air Carriers Organization (AACO) to engage with the European Commission in order to highlight
the principles that have been stipulated
above.
Panel Discussion on how will the aviation landscape evolve in the next 50
years
The Third Working Session, as usual, gathered all invitees of AACO AGM and witnessed the “Joint Aviation Forum”, which
is a panel discussion that was moderated this year by Mr. Richard Quest, CNN
Anchor and Correspondent. The Joint
Aviation Forum featured a session on “Towards the Diamond Jubilee.. How will the
aviation landscape evolve?” Participants
in this discussion were as follows:

•Mr. Mohamad A. El-Hout /Chairman
& Director General/ Middle East Airlines
•Mr. Paul Byrne / Chief Executive Officer/ flynas
•Mr. Ahmed Aly/ Chief Executive Officer/ Nile Air
•Mr. Adel Al Redha/ EVP and Chief
Operations Officer / Emirates Airline
•Mr. Ahmed Al Jallaf/ Assistant Director General of Air Navigation Services/ UAE GCAA
The Golden Jubilee
AACO 48th AGM coincided with the 50
years anniversary of AACO. In addition
to including valuable information and
statistics on the 50 years journey of the

Arab airlines, Arab air transport industry,
and AACO in AACO’s various AGM publications and in the report delivered by AACO
Secretary General this morning, AACO
AGM received a special presentation by
Prof. Geoffrey Lipman, Founder & Creative
Disruption Architect of Green Growth &
Travelism Institute, on the future of Arab
airlines and their opportunities and challenges. In addition, Mr. Ahmed Al Jallaf, Assistant Director General of Air Navigation
Services, UAE GCAA & Chairman of MAEP
gave input on a very important topic that
requires the attention of all stakeholders
and that would play a major role in dictating the future of air transport in the
region; which is aerospace management.
The delegates of the AGM also received
a special publication prepared by The
Times Group/ Arabian Aerospace magazine, in cooperation with AACO, citing special words by key people in AACO’s history
and present time, information on the Arab
air transport industry, valuable statistics
and data of the 50 years journey, and information on AACO’s member airlines and
Arab air transport industry as a whole.
Over the past year AACO redesigned its
logo which was approved by AACO’s 47th
AGM and accordingly totally refurbished
its website which was launched on 28 August 2015 coinciding with the same date
that AACO was established 50 years ago
(on 28 August 1965).
Closing of the AGM
As the AGM came to a close, AACO members thanked HRH Prince Khaled Al Faisal
for opening the AGM and the 48th AGM
Chairman, H.E Eng. Saleh N. Al Jasser, for
leading this event and for the generous
hospitality of Saudia for all delegates of
this event. Moreover, the AGM accepted
with gratitude the invitation of Mr. Driss
Benhima, Chairman & CEO of Royal Air
Maroc to host the forthcoming AACO
AGM in Morocco on 8-10 November 2016,
and the invitation of Mr. Adel Ali, Group
CEO of Air Arabia to host the 50th AGM in
Sharjah in 2017.
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AACO Secretary General Report
AACO Secretary General presented his report on the state of the Arab air transport
where he showed the evolvement and
the journey of the Arab airlines over the
past 50 years and the major catalysts that
made this journey and the development
of air transport successful and possible.
The Secretary General cited aircraft and
engine technology advancements, liberalization, and infrastructure development in airport and airspace as the major
drivers for the progress of air transport
over the past 50 years. Mr. Teffaha also
highlighted some numbers showing the
development of the Arab air transport
over the past 10 years and underlined the
possible hindrances to the future growth
of air transport, mainly bringing focus to
the following:
•Protectionism: The Secretary General
highlighted that open skies policies have
benefited the consumer with lower travel
prices, more travel options and a better
service. Such policies have also brought
benefits to the economy by enhancing
trade and creating job opportunities.
Airlines also became more competitive
and improved their services as a result of
open skies. Going back to protectionism
will be counterproductive and would
definitely not benefit the consumer or
the airlines or the development of the
economy.
•Lack of Development of Infrastructure:
The Secretary General praised the efforts
of Arab governments in developing airports of the region; however, he mentioned that the development of aerospace
management needs to be in tandem with
the development of airports. The Secretary General stressed AACO’s work in this
area that is cooperating with ACAC, ICAO,
IATA, CANSO and relevant Arab governments to resolve aerospace management issues, whereby the plan set by all
stakeholders will be achieved by 2018 to
renew air traffic management systems,
enhance civil/military coordination and
to come out with a regional coordination
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framework for traffic flow.
•Taxes and Charges: The Secretary General highlighted that the right policy
towards a developing economic environment and a mounting tourism sector
is not through heavy taxations on one of
the major drivers of such development
i.e. the air transport sector.
•Counterproductive Regulations: The
Secretary General brought focus to how
some governments are approaching unilaterally areas such as the environment
and consumer protection and how that
approach has created conflict with other
states. He also cited AACO’s work on both
issues where in the environment area,
AACO is working with all stakeholders to
reach a global solution for dealing with
aviation emissions under ICAO, and in the
consumer protection area AACO, through
its relevant working group, developed
a template document that gathers best
practices in giving consumers their rights
in line with IATA and ICAO principles,
although providing the consumer with
best services is indeed part and parcel of
the airlines’ product offering.
The Secretary General also highlighted
the major incidents that are transforming the global work on aviation safety
and security being the downing of MH17
and the disappearance of MH370. AACO
is cooperating with all industry stakeholders to improve the tracking of aircraft
and will be working on this area with
SITA and others following an action plan
set by AACO and relevant executives of
member airlines with stakeholders at
the 2015 Technical forum held earlier in
November. AACO has also launched an
initiative, following a resolution by AACOs 47th AGM, that would enhance the
awareness between member airlines on
risk assessment of air routes. This initiative has proven useful on many occasions
over the past year.
The Secretary General welcomed two
new member airlines of AACO this year:
Mauritania Airlines International and
Badr Airlines that have become active
members of AACO following AACO’s Exe-

cutive Committee approval earlier this
year.

Speech by the Director General of
ACAC
Eng. Mohamed Sherif, Director
General of the Arab Civil Aviation
Commission (ACAC), presented a
keynote address about the common issues between AACO and
ACAC in the fields of aeropolitics,
air safety and security, environment, and air navigation issues and
taxes, whereby the two organizations have cooperated throughout
the years in order to achieve benefits in these areas to the Arab air
transport industry.
Speech by the IATA Director General
Mr. Tony Tyler, IATA Director General gave
a keynote address to the AGM focusing
on safety, air traffic management, and
smarter regulations in the areas of liberalization, passenger rights, security, taxation and other regulations.
Four Strategic Resolutions by AACO
48th AGM
The second working session was dedicated to AACO members where they discussed the Executive Committee report
which covered strategic issues in addition to AACO’s financial and administrative issues.
Based on the recommendations of the
Executive Committee, AACO’s AGM adopted four strategic resolutions as follows:
Aviation and the Environment: AACO
48th AGM stressed the importance of
adopting a number of principles when
governments of the world are addressing
aviation’s impact on the environment.
The principles can be found in the full
resolution attached to this press release.
The AGM also called upon the Arab Civil
Aviation Commission to coordinate,
constitute and advocate an Arab position
that takes into account the interests of
the Arab airlines and to hold coordination meetings in order to ensure that,
and mandated the Secretary General
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AACO 48th AGM
Jaddah 29 Nov - 1 Dec 2015

The Arab Air Carriers Organization
(AACO) convened its 48th AGM today in
Jeddah under the Chairmanship of H.E
Eng. Saleh N. Al Jasser/ Director General
of Saudia. The AGM was held under the
High Patronage of HRH Prince Khalid Al
Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud, Advisor to
the Custodian of the Two Holy Mosques
and Governor of Makkah Region.
Participation
The AGM gathered CEOs of AACO member airlines, AACO partner airlines and industry partners from aircraft and engine
manufacturers, Global Distribution Systems (GDSs), IT providers and other specialized companies relevant to the Arab
air transport industry. The AGM also welcomed the Arab Civil Aviation Commission (ACAC), the International Air Transport Association (IATA), and a number of
regional airline associations, in addition
to a number of aviation experts, where
the number of delegates surpassed 300.
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Arab Air Transport Statistics in 2014
Delegates received AACO’s Annual Report, which reflects the yearly harvest of
AACO’s work during the past term and
highlights the latest developments and
challenges at industry level in addition to
the achievements of AACO joint projects
over the past year. The delegates also
received a copy of the Arab Air Transport
Statistics publication (AATS) covering
2014 data, in addition to a special report
on the evolution of the Arab airlines
over the past 50 years on the occasion of
AACO’s 50th anniversary. Major statistics
included in AATS were as follows:
•The Arab air transport market grew by
9.7% in 2014 compared to 2013, reaching
172 million passengers.
•Passenger numbers using Arab airports in 2014 increased by 9.3% to reach
around 299.3 million passengers.
•Cargo movement at Arab airports increased by 9.3% in 2014 reaching 7.31
million tons of cargo.

•AACO members served 451 destinations
in 127 countries with 3,507 average daily
flights, offering 710,159 daily seats on
1,117 aircraft in 2014.
•AACO members’ operating revenues
increased by 4.4% in 2014 to record USD
39.2 billion (12 reporting member airlines).
•AACO members carried more than 176.3
million passengers in 2014 (an increase of
9.7% compared to 2013) and 5.3 million
tons of cargo (an increase of 9.2% compared to 2013).
Tribute to Mr. Mohamed Salah Boultif
At the start of the AGM sessions, the AGM
paid tribute to Mr. Mohamed Salah Boultif/ Former President & Chief Executive
Officer of Air Algérie. During his tenure
in Air Algerie, Mr. Boultif was elected as
a member of the Executive Committee
in 2011, and Chairman of AACO AGM in
2012 where he contributed in strengthening and supporting AACO’s work.
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Eng.Mohamed Ibrahim Sherif
Director General
Arab Civil Aviation
Commission(ACAC)

A

CAC is a pivotal element in the
Arab joint work process and plays
a major role in the facilitation of the
extended Arab common market implementation; this shows the importance if ACAC in the management of
this economic driver and strategic sector in order to improve inter-connectivity between countries and to foster
the tourism development.
In the context of addressing the challenges and of the engagement in the
fast developments in the civil aviation sector, Arab civil aviation is going
through a broad development process
aiming to bolster its economic participation in the GDPs of countries.
This sector hence is benefiting from
a special care and continuous efforts
reflected by the huge investments of
billions of dollars for the modernization of fleets, the building and expansion of sophisticated international airports, the acquisition of the top-notch
equipment, and the investment on
capacity building.
The civil aviation community expects
a great future for the sector; as a regional leader, ACAC is really involved in
the development and performance
process through a comprehensive
strategy based on the human re-

ARAB AVIATION

EDITO ENGLAIS.indd 5

sources enhancing and restructuring,
and on the optimal setting of operational mechanisms for implementing
the technical programs for air transport, air navigation, air safety, air security, and environment; as for training,
there is a full and diversified program
all over next year containing in accordance with the current developments;
we also intend to enhance the cooperation and coordination relations with
the regional and international organizations in order to strengthen the
position of ACAC in the international
arena, to defend the Arab interests,
and to achieve the goals of the Arab
joint work.
All these efforts will be fruitless unless
we focus on the most important element: the protection of the passenger rights and the simplification of air
transport to become accessible to all
segments of the Arab societies.
The future role of ACAC reflects its
position as a real technical reference
for Arab aviation, and as a complete
consulting organization providing expertise in all civil aviation fields. There
is no doubt that this role will benefit
the technical and operational performance and will ensure a great future
for the Arab civil aviation sector.
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General Director :

Engineer Mohamed Ibrahim Sherif

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 mem-
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ber-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 membercountries.
•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 member-states, any situation
that might hinder the development of air
transport, air navigation or air safety in
the Arab countries.

Organizational
The structure of ACAC includes a general

assembly, and executive council, and a directorate general. The technical issues are
managed by five committees of experts
representing the member states: air transport committee, air navigation committee, air safety committee, air security committee, and environmental committee. A
Financial control committee manages the
Financial issues.
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