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جــوائــــز

تتويج الفائزين بجوائز أفضل العرب  2017بمراكش

مراكش ،اململكة املغربية
يف ســهرة جميلــة مبدينــة مراكــش املغربيــة تــم
توزيــع جوائــز أفضــل العــرب لعــام 2017عــى
الفائزيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة ويف
مختلــف فئــات الجائــزة.
ويف االحتفاليــة التــي افتتحهــا الربوفســور عبــد
امللــك محمــد عبــد الرحمــن عضــو اللجنــة العليــا
للجائــزة بكلــات ضافيــة ومحفــزة أكــد فيهــا
عــى هــدف الجائــزة الســامي بتحفيــز املبدعــن
مــن الــدول العربيــة وتشــجيعهم عــى االبتــكار
والتميــز املؤســي يف فئــات االعــال ،نجــوم
املجتمــع والرياضيــن.
مرجعية الجائزة:
تــم إنشــاءها يف عــام  2016وكان أول حفــل لهــذه
الجائــزة مبدينــة مراكــش يف  27نوفمــر 2016
وتتشــكل اللجنــة العليــا للجائــزة مــن ســعادة
الشــيخة حيــاة بنــت عبــد العزيــز آل خليفــة
وســعادة الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان
وســعادة الشــيخ الدكتــور خالــد بــن ثــاين بــن
عبــد اللــه آل ثــاين وســعادة الربوفيســور محمــد
الكنيــدري وســعادة الربوفيســور عبــد املالــك
محمــد عبــد الرحــان.
وتعتمــد اللجنــة املختصــة يف تحديــد الفائزيــن
عــى عــدة معايــر منهــا املــؤرشات الكميــة
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والتطبيقيــة والتوجيهيــة وجــودة الخدمــات
واملنتجــات واإلنجــازات الرتاكميــة.
ويف هــذا الحفــل لســنة  2017ففــي فئــة
البرتوكيامويــات فــازت الرشكــة املتقدمــة
للبرتوكيامويــات مــن الســعودية .ويف فئــة
االتصــاالت فــازت اتصــاالت املغــرب ،ويف
قطــاع املصــارف والخدمــات املاليــة فــاز البنــك
اإلســامي األردين ،ومــرف قطــر اإلســامي ،وبنــك
العــز مــن ســلطنة عــان ويف فئــة األبحــاث
فــاز معهــد قطــر لبحــوث الطــب النــووي كــا
فــاز املركــز الــدويل للدراســات امللحيــة مــن
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بأفضــل بيئــة
بحثيــة .ويف فئــة التأمــن فــازت رشكــة املدينــة
للتأمــن مــن ســلطنة عــان ،كــا فــازت جمعيــة
قطــر الخرييــة كأفضــل مؤسســة خرييــة .يف قطــاع
النقــل فــاز املكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة
مــن املغــرب بالنقــل العــام والرشكــة الوطنيــة

للعبــارات يف النقــل البحــري .ويف قطــاع العمــل
العــريب املشــرك فــازت الهيئــة العربيــة للط ـران
املــدين كأفضــل منظمــة عربيــة لعــام .2017
ويف قطــاع الطاقــة فــازت رشكــة الكهربــاء واملــاء
القطريــة .ويف قطــاع العقــار ،فــازت مجموعــة
العم ـران مــن املغــرب ورشكــة االتحــاد واألعــار
مــن فلســطني ورشكــة عــارف وبــن طــوف مــن
اإلمــارات .ويف قطــاع الصناعــات الغذائيــة فــازت
رشكــة االتحــاد للصناعــات الغذائيــة مــن العـراق،
ورشكــة املجموعــة املتحــدة مــن الكويــت .أمــا
يف فئــة نجــوم املجتمــع فقــد توجــت الدكتــورة
رجــاء ناجــي مــكاوي مــن املغــرب بجائــزة العمــل
التنويــري ،وحصــل الفنــان التشــكييل املغــريب
بوشــعيب خلــدون بجائــزة أفضــل عمــل فنــي.
ويف فئــة الرياضيــن تــوج املنتخــب الســعودي
واملنتخــب املغــريب كأفضــل منتخبــن بتأهلهــا
املميــز.
وفــاز االتحــاد اإلمــارايت للجوجيتســو بجائــزة
أفضــل اتحــاد ريــايض وفــاز فريــق الــوداد
الريــايض املغــريب بجائــزة أفضــل نــادي ريــايض
عــريب لعــام  ،2017وفــازت كل مــن رئيــس االتحاد
الســعودي واالتحــاد املغــريب لكــرة القــدم بجائــزة
أفضــل رئيــس ريــايض .وفــاز اإلمــارايت خالــد
راشــد الهنــاين بجائــزة أفضــل إداري ريــايض.

الهيئة تفوز بجائزة أفضل العرب في مجال العمل العربي
المشترك

حصلــت الهيئــة العربيــة للطــران املــدين
عــى جائــزة أفضــل منظمــة عربيــة للعمــل
العــريب املشــرك لعــام  ،2017يف حفــل
« أفضــل العــرب» الــذي أقيــم مبدينــة
مراكــش باململكــة املغربيــة ،يــوم االثنــن
املوافــق .2017/11/27
وتــم اختيــار ســعادة مهنــدس /محمــد
أبراهيــم أحمــد رشيــف ،مديــر عــام الهيئــة
العربيــة للطــران املــدين ،مــن أفضــل
القياديــن .كــا تــم اختيــاره ضمــن اللجنــة
العليــا لتحديــد الفائزيــن وقــام ســعادته
بتســليم جوائــز أفضــل الرياضيــن العــرب
لعــام .2017
وعــر ســعادة اللــواء مهنــدس /محمــد
إبراهيــم أحمــد رشيــف ،مديــر عــام الهيئــة
العربيــة للطــران املــدين يف ترصيحــات
اعالميــة عــن فخــره بفــوز الهيئــة بجائــزة
أفضــل منظمــة عربيــة يف مجــال العمــل

العــريب املشــرك لســنة  2017معت ـرا هــذا
التتويــج اعـراف بجهــود الهيئــة يف االرتقــاء
مبجــال الطــران املــدين محليــا ،إقليميــا
ودوليــا.
وأكــد ســعادته أن هــذا التكريــم يشــجع
عــى املــي قد ًمــا يف تحقيــق املزيــد مــن
اإلنجــازات ومواصلــة الســعي إليجــاد
حلــول للتحديــات التــي يوجههــا قطــاع

الطــران املــدين.
وتعتــر جائــزة أفضــل العــرب مــن أهــ ّم
الجوائــز وأكرثهــا قيمـ ًة يف املنطقــة ،حيــث
تكــ ّرم املؤسســات واملهنيــن املتميزيــن
يف العــامل العــريب ،وتحتفــي باإلنجــازات
املتميــزة لهــم ضمــن ثالثــة مجــاالت
رئيســية هــي :فئــة األعــال وفيئــة نجــوم
املجتمــع وفئــة قيــادة األعــال.
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يوم الطيران المدني الدولي
غامــر دبلوماســيون مــن  54دولــة بالطــران يف أجــواء مزقتهــا الحــرب
العامليــة الثانيــة لالجتــاع يف شــيكاغو عــام ( 1944الصــورة أعــاه)
لصياغــة مــروع اتفاقيــة الطــران املــدين الــدويل (اتفاقيــة شــيكاغو)
رســخوا رســمياً يف ديباجــة االتفاقيــة
امللهمــة التــي ّأسســت اإليــكاو .وقــد ّ
هدفهــم بــأن يكــون الط ـران املــدين وســيلة لنــر الســام واالزدهــار يف
العــامل ،وتأكــدت عــى مــر العقــود املتتاليــة قــدرة الط ـران عــى الربــط
بــن الشــعوب والثقافــات مــن جميــع أرجــاء العــامل وتحقيــق فوائــد
اجتامعيــة واقتصاديــة كبــرة للمــدن واألقاليــم والبلــدان .واليــوم ميخــر
نحــو  10ماليــن راكــب عبــاب الســاء يف أكــر مــن  100 000رحلــة
جويــة يوميــاً عــى شــبكة الطــران العامليــة ،وهــي أرقــام ســتتضاعف
خــال الســنوات الخمــس عــرة املقبلــة ،اســتنادا ً إىل التوقعــات الراهنــة.

أصــدر الدكتــور أولومويــا بينــارد أليــو ،الرائــدة يف مجــال الطــران إلصــدار
رئيــس مجلــس اإليــكاو ،والدكتــورة فانــغ تقريــر خــاص عــن فوائــد الط ـران يبـ ّـن
ليــو ،األمينــة العامــة لإليــكاو ،بيانــاً هــذه اآلثــار بالتفصيــل ومبوضوعيــة.
مشــركاً مبناســبة يــوم الطــران املــدين
الــدويل لعــام  ،2017جــاء فيــه مــا يــي :وتحمــل الطائــرات التجاريــة كل يــوم
إن شــعار يــوم الطــران املــدين الــدويل أكــر مــن  10ماليــن راكــب عــى مــن
الــذي اعتمدتــه الــدول مــن خــال أكــر مــن  100 000رحلــة جويــة ،كــا
تنقــل الطائـرات كل ســنة مــا يزيــد عــن
اإليــكاو هــو:
«العمــل معـاً لضــان عــدم تــرك أي بلــد نصــف الســياح الدوليــن البالــغ عددهــم
حــوايل  1.4مليــار إىل مختلــف وجهاتهــم
وراء الركــب»
ويف عــام  ،2017يهــدف هــذا الشــعار إىل حــول العــامل.
إب ـراز الفوائــد االقتصاديــة واالجتامعيــة ونســتطيع أن نستشــف مــن خــال هــذه
الهامــة واإليجابيــة التــي ميكــن أن تعــود األرقــام كيــف أ ّن النقــل الجــوي يســاهم
عــى الــدول يف ظــل تزايــد عــدد الطــرق يف خلــق  63.5مليــون وظيفــة حــول
والرحــات الجويــة التــي تربــط هــذه العــامل ،كــا يســهم بنحــو  2.7تريليــون
دوالر ســنوياً يف الناتــج املحــي اإلجــايل
الــدول بالعــامل عام ـاً تلــو اآلخــر.
وقــد أوضحــت اإليــكاو بالتفصيــل العاملــي.
كيــف يشــكّل تحســن الربــط عــن وتكتــي إمكانــات التنميــة االقتصاديــة
طريــق الطـران ركيــزة أساســية لتحقيــق التــي يزخــر بهــا قطــاع النقــل الجــوي
االزدهــار املحــي الطويــل األمــد ،فيدعــم أهميــ ًة بالغــة اليــوم ال ســيام بالنســبة
بشــكل كبــر الحكومــات يف ســعيها لكثــر مــن الــدول غــر الســاحلية والدول
الحثيــث نحــو تحقيــق  15هدفــاً مــن الجزريــة الصغــرة الناميــة ،حيــث ميثّــل
أهــداف األمــم املتحــدة الـــ 17للتنميــة الط ـران رشيان ـاً اقتصادي ـاً ال غنــى عنــه
املســتدامة التــي اعتُمــدت يف إطــار يعـ ّزز بشــكل مســتمر مســتويات الســفر
والســياحة والتجــارة.
«خطــة عــام .»2030
وقــد عملنــا أيضـاً مــع املنظــات العاملية إ ّن شــعار مبــادرة «عــدم تــرك أي بلــد

وراء الركــب» يذكرنــا بــأ ّن هــذه الحركــة
الجويــة وكل مــا يتصــل بهــا مــن آثــار
اقتصاديــة ســيتضاعف حجمهــا يف
الســنوات الخمــس عــرة املقبلــة،
وبــأ ّن دور اإليــكاو يف مســاعدة الــدول
عــى تعزيــز نظــم الطـران لديهــا لجنــي
فوائــده املحليــة والعامليــة أصبــح دورا ً
بالــغ األهميــة.
ولطاملــا كان التعــاون والتوافــق
ميزتــن ق ّيمتــن يفتخــر بهــا قطــاع
الطــران حيــث نجحنــا يف مــ ّد نطــاق
شــبكتنا لتشــمل جميــع مناطــق
العــامل ،وســنواصل عــى النهــج ذاتــه يف
الســنوات املقبلــة حيــث ســيبلغ التعــاون
بــن الــدول مســتويات غــر مســبوقة
ســعياً للحفــاظ عــى أجــواء الطــران
املــدين العاملــي عــى مســتوى رفيــع مــن
الســامة واألمــن والكفــاءة التشــغيلية
والبيئيــة.
ويظـ ّـل الطـران املــدين الــدويل أبــرز مثا ٍل
للتعــاون البــري الناجــح والرشاكــة
العامليــة الفعالــة وســيظل ،بفضــل الدول
األعضــاء يف اإليــكاو ،مثــاالً متألقـاً يجســد
للعــامل مــا نســتطيع تحقيقــه عندمــا
نتص ـ ّدى لتحدياتنــا املشــركة مع ـاً
 -عن االيكاو -
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وزارة الطيران المصري تنظم الملتقى األول إلستراتيجية التنمية المستدامة
عقــدت وزارة الطــران املــدين امللتقــي األول
إلعــداد إسـراتيجية التنميــة املســتدامة “رؤيــة
مــر  ”2030والتــي نظمهــا قطــاع التخطيــط.

يف مجــال تكنولوجيــا الطــران وشــبكات
املعلومــات وكافــة الخدمــات املقدمــة إىل
الجمهــور ،لجعــل املطــارات أماكــن تلبــى
جميــع احتياجــات املســافرين مــع الحفــاظ
عــى الجانــب البيئــي واملســتهدف منــه
تحويــل كافــة املطــارات املرصيــة إىل مطــارات
خــراء صديقــة للبيئــة.

وتــم خــال امللتقــي طــرح الرؤيــة لخلــق
اإلســراتيجية وتحقيــق التنميــة املتوازنــة
والتــي ترتكــز عــى ثالثــة محــاور رئيســية
وهــى “تنميــة االقتصــاد واملجتمــع واملحافظــة
عــى البيئــة” ،وذلــك لالســتفادة منهــا وتهــدف الرؤيــة إىل تحقيــق األربــاح
وتطبيقهــا يف صناعــة النقــل الجــوي املــري .بجانــب االســتمرار يف اســتكامل املرشوعــات
املســتقبلية بقطــاع الطــران ،باإلضافــة إىل
وتنــاول امللتقــي رضورة وضــع الــوزارة لخطــة التكامــل والتنســيق مــع أجهــزة الدولــة
شــاملة ملواكبــة التقــدم العاملــي وبخاصــة املختلفــة لدعــم وبنــاء القــدرات.

وارتكــزت رؤيــة قطــاع التخطيــط مــن أجــل
تنميــة قطــاع الط ـران املــدين عــى التخطيــط
بديــا عــن التخطيــط
ً
اإلســراتيجي الشــامل
املنفصــل ملختلــف الــركات والجهــات.

الجزائر تخطط لشراء طائرات مدنية من روسيا دولة اإلمارات العربية المتحدة
و مملكة البحرين توقعان
تخطــط الجزائــر ل ـراء طائ ـرات مدنيــة وتبلــغ رسعتهــا القصــوى  820كيلومــر يف
مــن نــوع «ســوخوي ســوبرجت  »100الســاعة ،وميكنهــا التحليــق حتــى مســافة
مذكرة تفاهم لتحسين
و»أم أس  »21الروســية الصنــع ،وفــق مــا  4,5ألــف كلــم ،وتقــدر وســائل اإلعــام
أكــده وزيــر الطاقــة الــرويس ،ألكســندر الروســية قيمتهــا بـــ 36مليــون دوالر.
خدمات النقل الجوي

نوفــاك ،خــال اجتــاع اللجنــة الحكوميــة
املشــركة بــن البلديــن ،يف دورتــه
الثامنــة بالعاصمــة الجزائــر .ونقلــت
وكالــة ســبوتنيك عــن نوفــاك ترصيحــه
بالقــول »:إن بــاده تناقــش إمكانيــة
تصديــر الطائ ـرات املذكــورة إىل الجزائــر،
تخــص تنميــة
زيــادة عــى محادثــات
ّ
النقــل البحــري وبنــاء الســفن وضــان
أمــن النقــل وتطويــر هيــاكل البنيــة
التحتيــة للنقــل يف الجزائر».وتصنــع رشكــة
ســوخوي الروســية طائرات ســوخي ســوبر
جيــت  100التــي أطلقــت عــام ،2008
وتســع هــذه الطائــرات لـــ 95راكبــاً،

بينــا تصنــع املجموعــة الجويــة املتحــدة
الروســية طائــرة «أم أس »-21التــي تعـ ّد
طائــرة متوســطة املــدى ،تســع لـــ222
راكبــاً ،وتهــدف روســيا مــن خاللهــا إىل
منافســة «بوينــج »-737و»إيربــاص »320
وقــد بــدأت أول رحلــة لهــا شــهر مايــو من
هــذا العــام .وقــال بيــان عن الــوزارة األوىل
إن اللقــاء كان «فرصــة للطرفــن لبحــث
عالقــات التعــاون الثنــايئ و آفــاق تطويرها
عــى ضــوء نتائــج أشــغال اجتــاع اللجنــة
املختلطــة الجزائريــة الروســية.

وقعــت هيئــة الطــران املــدين يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة مذكــرة تفاهــم مــع نظرائهــا يف
البحريــن لتحســن خدمــات النقــل بــن البلديــن.
وســيوفر االتفــاق فرصــا للتعــاون بــن رشكات
الطــران يف كال البلديــن لضــان توفــر خدمــات
النقــل الجــوي املتميــزة لجميــع املواطنــن واملقيمني
إضافــة إىل خيــارات بديلــة للســفر .كــا ســيؤمن
اإلتفــاق إطــارا قانونيــا ملتطلبــات األمــن والســامة.
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أخبار الطيران
مطار الكويت الدولي يسجل ارتفاعا في
أعداد المسافرين بنسبة  25بالمئة

ارتفعــت حركــة املســافرين
يف مطــار الكويــت الــدويل
بنســبة  25باملائــة خــال شــهر
ترشيــن الثاين/نوفمــر 2017
حيــث بلــغ عــدد املســافرين
 1.03مليــون مســافر مقارنــة
بالشــهر نفســه مــن العــام
 .2016وســجل املطــار 519
ألــف مســافر قــادم و 518
ألــف مســافر مغــادر يف الشــهر
املذكــور.
كــا ارتفعــت حركــة الطائـرات
يف مطــار الكويــت الــدويل يف
ترشيــن الثاين/نوفمــر 2017

حيــث رصــد املطــار 9,292
حركــة مقارنــة مــع 8,452
حركــة يف الشــهر نفســه مــن
العــام .2016
وقــد بلــغ عــدد الرحــات
التجاريــة القادمــة واملغــادرة
إىل املطــار  8,886رحلــة
مقارنــة مــع  8,013رحلــة يف
ترشيــن الثاين/نوفمــر .2016
وكذلــك ارتفعــت حركــة
الشــحن الجــوي يف املطــار
حيــث وصــل حجــم الشــحن
إىل  22,300طــن يف ترشيــن
الثاين/نوفمــر .2017

روسيا والصين تصنعان محركات
طائرات حديثة

وقعــت رشكة «روســتيخ» الروســية
مــع « »AECC CAEالصينيــة
عقــدا ً إلنتــاج محــركات حديثــة
مخصصــة لطائــرات «»C929
املدنيــة التــي يعمــل البلــدان عــى
إنتاجهــا .وجــاء يف البيــان الــذي
أصدرتــه «روســتيخ» بعــد معــرض
 Aviation Expo China 2017لقــد
وقعنــا مــع AECC CAEالصينيــة
عقــودا ً لتصنيــع محــركات طائـرات
( )C929الروســية الصينيــة التــي
نعمــل عــى تطويرهــا حاليــاً.
ويقــوم خــراء الرشكتــن اآلن
بدراســة قــدرة هــذه املحــركات
لتكــون مناســبة للطائـرات املدنيــة
ذات الهيــاكل الكبــرة القــادرة
عــى قطــع مســافات طويلة».مــن
جانبــه قــال ســرغي تشــيميزوف

رئيــس روســتيخ يف مقابلــة مــع
الصحافــة« :الهــدف الرئيــي لهــذه
العقــود هــو تطويــر املحــركات
لتصبــح قويــة ومتطــورة تتناســب
مــع أحــدث املعايــر العامليــة».
أمــا وزيــر الصناعــة الــرويس
دينيــس مانتــوروف فعلــق عــى
مــروع تصنيــع تلــك الطائــرات
املشــركة بالقــول« :بشــكل عــام
املــروع يســر وفقــاً للجــدول
الزمنــي املحــدد ،مــن املفــرض أن
ننتهــي مــن اختبــار أول محركاتهــا
عــام  ،2022لتكــون جاهــزة
لالســتخدام عــام  .»2027ويذكــر
أن «روســتيخ» كانــت قــد بــارشت
منــذ مــدة بتصنيــع محــركات
«دي »-35املخصصــة لالســتخدام
يف الطائــرات املدنيــة بعيــدة
املــدى ،وبعــد توقيــع العقــد
األخــر مــع «»AECC CAE
الصينيــة ،قــرر خــراء الرشكــة
تطويــر تلــك املحــركات ورفــع
إمكانياتهــا لتتــاىش مــع أحــدث
املعايــر الدوليــة.

نصف سكان األرض يحلقون بالطائرات نهاية العام
قــال اتحــاد النقــل الجــوي الــدويل «أياتــا»،
إن أكــر مــن نصــف ســكان العــامل ســيحلقون
بالطائــرات «فــوق الســحاب» بحلــول نهايــة
هــذا العــام .ويســتخدم نحــو  4مليــارات
شــخص الطائــرات يف تنقالتهــم مــع نهايــة
 ،2017مــن أصــل  7مليــارات نســمة ،هــم
عــدد ســكان الكــرة األرضيــة ،حســب مــا ذكــره
االتحــاد ،الــذي يتخــذ مــن مدينــة مونرتيــال
يف كنــدا مقــرا لــه .ووفقــاً إلحصــاءات اتحــاد
النقــل الجــوي الــدويل ،فــإن  100ألــف طائــرة
محملــة بالــركاب والبضائــع تحلــق يوميــا يف
األجــواء ،وتصــل إىل وجهاتهــا املحــددة بســام.
وتنقــل الطائــرات كل يــوم نحــو  19مليــار
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ســلعة ،تشــكل ثلــث قيمــة التجــارة الدوليــة ،نســبة انبعــاث الكربــون للحفــاظ عــى كوكــب
ويعتمــد  3.5يف املائــة مــن االقتصــاد العاملــي األرض مــن التلــوث إىل  50يف املائــة بحلــول
عــى الطــران ،الــذي ال يتوقــف عــى مــدار .2050
الســاعة ،حســب مــا ذكرتــه «ســكاي نيــوز».
ويوفــر العمــل يف مجــال الطـران ســبل العيــش
لنحــو  63مليــون شــخص يف العــامل ،وفــق
إحصــاءات اتحــاد النقــل الجــوي ،األمــر الــذي
يجعــل هــذا القطــاع واحــدا من أكــر القطاعات
التــي تســتوعب املوظفــن .لكــن حركــة الطريان
الكثيفــة هــذه تثــر قلــق منظــات الحفــاظ
عــى البيئــة الداعيــة إىل خفــض انبعاثــات
الكربــون .ومــن هــذا املنطلــق ،يســعى االتحــاد
بالتعــاون مــع مؤسســات الط ـران ،إىل خفــض

"أياتا" يلزم جميع شركات الطيران في العالم بتعقب حقائب المسافرين
أصــدر االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي (أياتــا)
القـرار رقــم  753الــذي يقــي بإلـزام جميــع
رشكات الطـران يف العــامل بالقيــام بتعقــب كل
حقيبــة عــى مــن الطائــرة مــن لحظــة بــدء
الرحلــة حتــى وصولهــا.
ويلــزم القــرار أي رشكــة طــران معتمــدة
لديــه بالتطبيــق ووضــع نظــام إلدارة اســتالم
الخقائــب بهــدف تزويــد جميــع املســافرين
مبعلومــات فوريــة حــول حقائبهــم وإتاحتــه
عــر شــبكة االنرتنــت موقعهــا وتطبيــق
الهاتــف الــذيك ويلــزم القـرار تقديــم تنبيهــات
وتحديثــات مبــارشة حــول حقائــب الــركاب
باإلضافــة إىل إمكانيــة اســرجاع التفاصيــل
حــول الحقائــب عنــد الحاجــة.

ويشــتمل النظــام املعلومــايت الخــاص بتعقــب
الحقائــب عــى املراحــل املختلفــة التــي
متــر بهــا حقائــب الراكــب مثــل تســجيل
الحقائــب ونقلهــا ووصولهــا باإلضافــة إىل
الرمــز املرجعــي ورقــم الح ـزام الــذي ميكــن
اســتالم الحقائــب مــن خاللــه ،وتســاعد
هــذه املعلومــات املســافرين خــال الرحلــة
لتبقيهــم عــى اطــاع يف حــال تأخــر وصــول
حقائبهــم أو فقدانهــا.
ويهــدف القــرار  753إىل تقليــل عــدد
الحقائــب املفقــودة وعمليــات تزويــر
الحقائــب مــا يؤثــر بشــكل إيجــايب عــى
رىض املســافرين وعــى عمليــة إدارة الحقائب
يف املطــارات حــول العــامل.

الرحالت الجوية من دون قائد بحلول 2025
توفر  35مليار دوالر
قــال بحــث جديــد أن تطويــر طائــرات
الــركاب دون طيــار قــد يخفــض تكاليــف
الرحــات الجويــة مبقــدار  35مليــار دوالر
ســنوياً ،كــا ســيخفض تكاليــف صناعــة
الطــران وأســعار تذاكــر الســفر .وأشــار
تحليــل أجـراه بنك «يو يب إس» لالســتثامر،
إىل أن تكنولوجيــا طائــرات الــركاب
والبضائــع دون طيــار ،التــي ميكــن التحكم
بهــا عــن بعــد ،ســتدخل الخدمــة بحلــول
عــام  .2025وأضــاف تقريــر البحــث أن
حــوايل ثالثــة أربــاع الفوائــد االقتصاديــة
ســتكون لصالــح رشكات الطــران التــي
ســتقلل مــن تكلفــة توظيــف الطياريــن.
وذكــر التقريــر أيضــاً أنــه ســيتم تعزيــز
ســامة الــركاب والبضائــع حيــث مــن
املتوقــع أن تــزول احتــاالت حــدوث
أي خطــأ أو حتــى مــرض الطياريــن.ويف

الواليــات املتحــدة ،ميكــن للــركاب أن
يســتفيدوا مــن انخفــاض أســعار الرحــات
الجويــة بنســب تصــل إىل .11%وأظهــر
اســتطالع للــرأي شــمل  1602مــن ســكان
اململكــة املتحــدة ،أن أكــر مــن النصــف
( )53%قالــوا إنــه مــن غــر املحتمــل أن
يســافروا عــى مــن مثــل هــذه الطائـرات.
كــا وجــدت دراســة اســتقصائية شــملت
مشــاركني مــن الواليــات املتحــدة وفرنســا
وأملانيــا وأســراليا ،أن نســبة  41%ممــن
تــراوح أعامرهــم بــن  18و 24ســنة،
يرفضــون الســفر عــى مــن طائــرة
دون طيــار ،وكانــت النســبة  40%لــدى
الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  25و34
ســنة.ويتوقع تقريــر بنــك «يــو يب إس»
لالســتثامر بــأن أول اســتخدام للطائــرات
دون طيــار ســركز عــى نقــل البضائــع،
حيــث أشــار التقريــر إىل أنــه« :عــى
عكــس الــركاب ،البضائــع ليســت قلقــة
بشــأن وضعيــة الطياريــن (اإلنســان أو
التحكــم الــذايت) ،لهــذا الســبب ســتدخل
طائــرات الشــحن دون طيــار حيــز
الخدمــة أرسع مــن طائــرات الــركاب».

الجديــر بالذكــر أن أياتــا أصــدرت هــذا القـرار
يف نهايــة عــام  2016وأصبــح إلزاميــا عــى
جميــع رشكات الطــران املنطويــة تحــت
املنظمــة ،ولــدى هــذه الــركات موعــد
أقصــاه أول شــهر يونيــو مــن عــام 2018
لتطبيــق القــرار .

"الخطوط الكويتية" تتسلم
الطائرة العاشرة مــن طــراز
بوينج
اســتقبلت الخطــوط
الكويتيــة،
الجويــة
طائرتهــا العــارشة مــن
طــراز بوينــج .777
وأوضحــت الكويتيــة
عــى موقعهــا الرســمي،
أنهــا اســتلمت نحــو 22
طائــرة لتنهــي مرحلــة هامــة مــن مراحــل تحديــث
أســطولها ،موضحــة أن عمليــة التحديــث تتضمــن
اســتالم  25طائــرة جديــدة .وكانــت الرشكــة قــد أعلنــت
ســابقا أنهــا ســوف تتســلم  10طائــرات بوينــج خــال
 6أشــهر ،لتعزيــز أســطول الناقــات الخــاص بالرشكــة
والبالــغ  24ناقلــة ،تخــدم  36وجهــة إقليميــة وعامليــة.
ويف يوليــو املــايض ،أعلنــت «الخطــوط الكويتيــة»
اســتقبالها الطائــرة الثامنــة «عوهــة» ضمــن صفقــة
الســتالم  10طائــرات مــن طــراز بوينــج .300ER-777
وتعتــر الخطــوط الجويــة الكويتيــة إحــدى أقــدم رشكات
الطـران يف منطقــة الخليــج العــريب ،حيــث تأسســت عام
 1953كرشكــة خاصــة تحــت اســم (الخطــوط الجويــة
الوطنيــة الكويتيــة املحــدودة) ،واســتحوذت حكومــة
دولــة الكويــت عــى كامــل ملكيتهــا بنســبة  100%يف
عــام .1962
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أخبار الطيران
سجل عالمي موحد للطائرات بدون طيار
األمم المتحدة تطالب بإنشاء ّ
طالبــت وكالــة الطــران التابعــة لألمــم املتحــدة
إنشــاء ســجل عاملــي موحــد لتســجيل الطائــرات
بــدون طيــار مــن مختلــف دول العــامل وذلــك
كخطــوة أوىل ضمــن مــروع متكامــل لوضــع
قواعــد عامــة لتســيري وتتبــع حركــة الطائــرات
بــدون طيــار.وال تســتطيع منظمــة الط ـران املــدين

الدوليــة فــرض قوانينهــا عــى دول العــامل ،لكنهــا
تقدمــت بطلــب تأســيس ســجل موحــد عاملــي
إلتاحــة بيانــات عــن الطائــرات بــدون طيــار
يف الزمــن الفعيل.وبتوفــر ســجل موحــد عاملــي
سيســهل عــى الهيئــات الحكوميــة والجهــات
األمنيــة العمــل ملعرفــة معلومــات عــن أي طائــرة
مثــل املالــك واملشــغل وتفاصيــل أخــرى ،بــدون
الحاجــة للتنقــل بــن عــدة قواعــد بيانــات موزعــة.
وبــدأت حركــة الطائـرات بــدون طيــار تزيــد خــال
الســنوات القليلــة املاضيــة يف الــدول املكتظــة
بالط ـران التجــاري مثــل أمريــكا وأوروبــا والصــن.
وكانــت الواليــات املتحــدة قــد طالبــت مواطنيهــا
بتســجيل طائراتهــم املســرة ،لكــن هــواة تلــك
الطائــرات اعرتضــوا قضائيــاً وانتــروا بحيــث

اعتــرت املحكمــة أن هكــذا طائــرات تصنــف
كغــر تجاريــة فــا حاجــة لتســجيلها.ومازال مــن
غــر املعــروف مــن املســؤول عــن إدارة قاعــدة
البيانــات العامليــة املوحــدة ،وقــد تتــوىل منظمــة
الطــران املــدين الدوليــة  ICAOذلــك ،وهــذا مــا
ســيظهر أواخــر الشــهر الجــاري حيــث تعقــد نــدوة
حــول تســجيل وتتبــع الطائ ـرات بــدون طيــار عــر
تقنيــات خاصــة ملنــع دخولهــا إىل مناطــق محظــورة
كاملطــارات أو الثكنــات العســكرية.الجدير بالذكــر
أن مصنعــي الطائــرات بــدون طيــار يواجهــون
مشــكلة تعــدد القوانــن الناظمــة مــا بــن مختلــف
الــدول أو القــارات مــا ســيؤدي إىل تصنيــع منــاذج
مختلفــة مــن الطائــرات مــا يص ّعــب عمليــة
التصنيــع والبيــع.

الباكر يتولى رئاسة مجلس محافظي" إياتا"

أعلنــت الخطــوط الجويــة القطريــة أن ســعادة الســيد
أكــر الباكــر ،الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة الخطــوط
الجويــة القطريــة ،ســوف يتــوىل رئاســة مجلــس
املحافظــن يف االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي «إياتــا»
اعتبــارا ً مــن شــهر يونيــو لعــام  .2018وســوف تبــدأ
فــرة رئاســة الســيد أكــر الباكــر ملجلــس املحافظــن
بانتهــاء أعــال الجمعيــة العموميــة الســنوية لالتحــاد
الــدويل للنقــل الجــوي ،التــي ســتعقد يف مدينــة
ســيدين يف أس ـراليا يف شــهر يونيــو لعــام  ،2018حيــث

ســوف يخلــف الرئيــس التنفيــذي للخطــوط الجويــة
الســنغافورية والرئيــس الحــايل ملجلــس املحافظــن
الســيد غــو تشــون فونــغ .وســوف متتــد فــرة رئاســته
ملــدة عــام واحــد .وقــال الباكــر« :أتــرف بانتخــايب
رئيســاً ملجلــس املحافظــن إلياتــا مــن قبــل األعضــاء
يف وقــت يواجــه فيــه قطــاع الطــران العديــد مــن
التحديــات عامليــاً عــى مختلــف الصعــد .ويُســعدين
رين أن أحظــى
متثيــل وقيــادة هــذا املجلــس ويــ ّ
بهــذه الفرصــة لقيــادة قطــاع الطــران الــذي يلعــب
دورا ً حيويــاً يف االقتصــاد العاملــي ،وأتطلــع قدمــاً إىل
العمــل جنبــاً إىل جنــب مــع أعضــاء املجلــس مــن
أجــل املحافظــة عــى حقــوق املســافرين ،والعمــل
عــى تعزيــز تدابــر الســامة الجويــة ،والتأكيــد عــى
حــق الجميــع يف حريــة الســفر والطــران» .ومتثّــل
إياتــا  275رشكــة طــران تشــكل  % 83مــن الحركــة
الجويــة عاملي ـاً .ويع ـ ّد انتخــاب ســعادة الســيد الباكــر

لتــويل هــذا املنصــب املرمــوق اعرتاف ـاً رصيح ـاً بالــدور
املهــم الــذي يقــوم بــه ســعادته يف تطويــر قطــاع متغــر
وعــايل التنافســية .ويعـ ّد الســيد أكــر الباكــر واحــدا ً من
أكــر الشــخصيات املرموقــة يف قطــاع الط ـران العاملــي،
حيــث عمــل عــى تطويــر الناقلــة القطريــة مــن رشكــة
طـران إقليميــة إىل رشكــة طـران كــرى وعامليــة خــال
 20عامـاً فقــط .وأصبحــت الخطــوط الجويــة القطريــة
واحــدة مــن أفضــل رشكات الطــران يف العــامل تحــت
قيــادة الباكــر ،حيــث إن مســتوى الخدمــات التــي
تقدمهــا متاحــة فقــط مــن قبــل رشكات ط ـران قليلــة
يف العــامل .وص ـ ّوت املســافرون عــى الخطــوط الجويــة
القطريــة للفــوز بجائــزة أفضــل خطــوط طــران يف
العــامل مــن ســكاي تراكــس ألربــع مـرات ،حيــث تلقــي
هــذه الجوائــز الضــوء عــى القيمــة واألمــن واألمــان
واالبتــكار وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا القطريــة
للمســافرين.

استئناف رحالت الطيران بين العراق وروسيا بعد  13عاماً من تعليقها
اســتأنفت روســيا والعــراق يف شــهر ســبتمرب
 2017الرحــات املبــارشة بينهــا للمــرة
األوىل بعــد انقطاعهــا منــذ  ،2004يف تطــور
اعتــره مســؤولون مــؤرشا ً لعــودة االســتقرار
إىل البــاد .وأقلعــت طائــرة تابعــة للخطــوط
الجويــة العراقيــة مــن مطــار بغــداد وهبطــت
يف مطــار فنوكوفــو يف موســكو .وقــال ســرغي
ايزفولســي املتحــدث باســم ســلطات الط ـران

12

العدد

30

ديسمبر

2017

املــدين الروســية «أنهــا مــؤرش مــن الجانــب
العراقــي عــى أن بإمــكان الرعايــا الــروس زيــارة
العــراق بأمــان» .وبحســب ايزفولكــي ،إىل
جانــب الخــط الــذي يربــط موســكو ببغــداد،
هنــاك خــط آخــر يربطهــا بالبــرة لكــن مل يتــم
االتفــاق بعــد عــى اســتئناف الرحــات مــن
هنــاك .وعلقــت روســيا رحالتهــا املبــارشة إىل
بغــداد عــام . 2004

أكبر شركة طيران في أوروبا تفكر في نقل أسطولها الجوي
من بريطانيا

قالــت أكــر رشكــة طـران يف أوروبــا إنهــا قد
تضطــر إىل نقــل كامــل أســطولها املتواجــد
باململكــة املتحــدة إىل مــكان آخــر ،مــا مل
يكــن هنــاك وضــوح بشــأن كيفيــة خــروج
بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب بحلــول

الخريــف القادم.وحــذرت «ريــان إيــر» مــن
أن رحالتهــا بــن بريطانيــا والــدول األعضــاء
باالتحــاد األورويب قــد تتوقــف أيض ـاً .كــا
قالــت الرشكــة التــي تتخــذ مــن دبلــن
مقـرا ً لهــا« :إذا مل يصبــح لدينــا يقــن بشــأن
األســاس القانــوين لســوق النقــل الجــوي بــن
اململكــة املتحــدة واالتحــاد األورويب بحلــول
خريــف عــام  ،2018فقــد نضطــر إىل

إلغــاء بعــض الرحــات ونقــل بعــض أو كل
طائراتنــا إىل خــارج بريطانيا».وكجــزء مــن
إجــراءات الخــروج ســتحتاج بريطانيــا إىل
التفــاوض مــع بروكســل مــن أجــل الوصــول
ســوق الطــران األورويب املوحــد ،وضــان
مــكان لنفســها فيــا تســمى باتفاقيــة
األجــواء املفتوحــة.

"إيرباص" تستعرض أحدث طائراتها في "بوينج" تتوقع طلب الشركات
الهندية ما يصل إلى  2100طائرة
"ماكس "2017
خالل الـ  20عاماً قادمة
فــإن «الســوق تشــهد منــوا ً حاليــاً.

اســتعرضت رشكــة «إيربــاص»
الفرنســية لصناعــة الطائ ـرات ،خــال
معــرض «ماكــس  »2017للطــران
والفضــاء ،أحــدث طائراتهــا املدنيــة
مــن ط ـراز « .»A350وقــال جوليــن
فرانيــات ،مديــر مكتــب رشكــة «
إيربــاص» يف روســيا ،أثنــاء تواجــده
عــى مــن الطائــرة الجديــدة:
«A350الجديــدة ،تســتهلك وقــودا ً
أقــل بنحــو  25%مقارنــة مــع طائرات
(بوينــج  )777األمريكية».وخــال
مقابلــة مــع وكالــة «نوفوســتي»
الروســية ،كشــف فرانيــات عــن فتــح
رشكــة جديــدة يف روســيا ،تابعــة
للرشكــة الفرنســية األم بقولــه »:نحــن
ســعداء جــدا ً بوجــود رشكــة مشــغلة
( مســتخدمة) جديــدة لـ(إيربــاص)
خــال هــذه الســنة ،هــي رشكــة (ريد
فينغــس) الروســية».ووفقاً لفرانيــات،

ونحــن نالحــظ إعــادة النشــاط يف
مجــال الطــران العاملــي» .وتتوقــع
الرشكــة أن يبلــغ الطلــب العاملــي
عــى طائــرات الرشكــة مــن طــراز «
 »A350يف غضــون  20عامــاً حــوايل
 8100طائــرة.
واســتضافت مدينــة جوكوفســي،
الواقعــة يف ضواحــي موســكو ،يف
املطــار التابــع ملعهــد األبحــاث
الجويــة باســم غرومــوف ،فعاليــات
معــرض « ماكــس  »2017 -للطــران
الــدويل .وتجــرى فعاليــات معــرض
«ماكــس» للطــران كل عامــن،
وتعتــر إحــدى أكــر املنصــات
العامليــة لعــرض أحــدث التكنولوجيــا
الروســية يف عــامل الطـران وابتكاراتــه،
مبشــاركة عــدد كبــر مــن الــركات
الروســية والعامليــة الرائــدة ،مــن
بينهــا رشكــة « ســوخوي» الروســية
لصناعــة الطائــرات املدنيــة ،ورشكــة
«مروحيــات روســيا» ،ورشكــة «
بوينــج» األمريكيــة ،ومنافســتها
التقليديــة « إيربــاص» األوروبيــة،
وغريهــا.

قالــت "بوينــج" إنهــا تتوقــع أن تطلــب رشكات الطــران
الهنديــة مــا يصــل إىل  2100طائــرة جديــدة بقيمــة 290
مليــار دوالر عــى مــدى الســنوات العرشيــن املقبلــة،
ووصفتهــا بأنهــا أعــى توقعــات عــى اإلطــاق بالنســبة لثالــث
أكــر اقتصــاد يف آســيا .وتعــد الهنــد واحــدة مــن أرسع أســواق
الطــران منــوا ً يف العــامل ،حيــث تزايــدت حركــة املســافرين
املحليــة بأكــر مــن  % 20ســنوياً عــى مــدى الســنوات القليلــة
املاضيــة .وقــال نائــب رئيــس املبيعــات يف "بوينــج" "دينيــش
كيســكار" إن الرشكــة ميكــن أن تزيــد توقعاتهــا العــام املقبــل
اعتــادا ً عــى كيفيــة تنفيــذ مخطــط الربــط اإلقليمــي يف
الهنــد .ويف العــام املــايض عدلــت الحكومــة الهنديــة القواعــد
التــي تحكــم صناعــة الطـران واملعايــر املطبقــة عــى رشكات
الطـران املحليــة للســفر إىل الخارج وشــجعت الســفر جــوا ً إىل
املــدن الصغــرة يف البــاد مــن خــال تحديــد أســعار الرحــات
الجويــة وفتــح مطــارات جديــدة.
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أخبار الطيران
العماني يفوز بلقب أفضل شركة طيران
الطيران ُ
للضيافة الفاخرة لسنة 2017

فــاز الط ـران ال ُعــاين الناقــل الوطنــي للســلطنة
بلقــب أفضــل رشكــة طــران للضيافــة الفاخــرة
مــرة الثانيــة عــى التــوايل ،تســلم الجائــزة روجــر
دي جاكــر نائــب الرئيــس اإلقليمــي ملنطقــة
أوروبــا خــال حفــل توزيــع جوائــز الســبعة

نجــوم للضيافــة الفاخــرة  ،2017الــذي أقيــم
بنــادي إكايل يف العاصمــة اليونانيــة أثينــا .وتعتــر
هــذه الجائــزة مبثابــة أوســكار الفخامــة وتكرمي ـاً
للعالمــات التجاريــة االســتثنائية وســبل الضيافــة
وأســلوب الحيــاة الفاخــر لتمنــح األفضــل منهــا،
وقــد نافــس الطــران ال ُعــاين للفــوز يف فئــة
«أفضــل رشكــة طـران يف أوروبــا والــرق األوســط
وأفريقيــا» لهــذا العــام عــدد مــن رشكات الطـران
بــدول العــامل .وقــال بــول جريجورويتــش الرئيــس
التنفيــذي للط ـران ال ُعــاين »:أن الفــوز بالجائــزة

وللمــرة الثانيــة عــى التــوايل يعــد اعرتافــاً كبــرا ً
ب ُرقــي املنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا الناقــل
الوطنــي لضيوفــه والتــي تــأيت منســجم ًة مــع
األســلوب الخــاص للضيافــة ال ُعامنيــة ،وأضــاف أن
حصــول الرشكــة عــى ختــم االمتيــاز كأفضــل رشكة
طـران يف أوروبــا والــرق األوســط وأفريقيــا يــأيت
يف الوقــت الــذي تخطــو فيــه الرشكــة بشــكل
واثــق نحــو االســتمرار يف النمــو لتصبــح رشكــة
طــران ناجحــة ومســتدامة تعمــل عــى تقديــم
أعــى مســتويات الجــودة.

شركات الطيران بحاجة إلى  637ألف طيار خالل  20عاماً

أكــدت رشكــة بوينــج األمريكيــة لصناعــة
الط ـران ،أن رشكات الط ـران ســتحتاج إىل 637
ألــف طيــار يف الســنوات العرشيــن املقبلــة
ملواكبــة النمــو يف قطــاع الطــران الــدويل.
وارتفــع تقديــر الرشكــة األخــر عــن الحاجــة

للطياريــن بـــ 3.6يف املائــة مــن تقريــر العــام
الفائــت ،وفق ـاً لـ»الفرنسية».وســتحتاج رشكات
الطــران يف منطقــة آســيا  -املحيــط الهــادئ
وحدهــا  253ألــف طيــار جديــد ،وهــو مــا
ميثــل ثلــث العــدد املطلــوب ،بحســب التقريــر
الــذي أعــده قســم الخدمــات الدوليــة يف
الرشكة.وقــدرت الرشكــة يف تقريــر ســنوي،
احتيــاج شــال أمريــكا إىل  117ألــف طيــار،
وأوروبــا إىل  106آالف طيــار يف الفــرة مــن
 2017وحتــى .2036وتوقــع التقريــر الحاجــة

"آيروفلوت" الروسية ضمن أكبر  20شركة
طيران في العالم

أعلنــت رشكــة «آيروفلــوت» الروســية  ،أن
اســمها أدرج يف قامئــة أكــر  20رشكــة طــران
عامليــة ،مــن حيــث حركــة نقــل املســافرين
ودوران الــركاب ،مبوجــب تصنيــف أعدتــه نرشة
«إيرالينــز بيزنــس» .واحتلــت «آيروفلــوت»
بحســب بيانــات نــرة الط ـران لـــ «إيرالينــز
بيزنــس» إحــدى النــرات العامليــة املهمــة
يف هــذا املجــال ،املرتبــة الـــ 18يف العــامل مــن
حيــث مــؤرش حركــة املســافرين ،بينــا احتلــت
املرتبــة العرشيــن يف التصنيــف العاملــي مــن
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حيــث دوران الــركاب .يذكــر أن «إيرالنــز
بيزنــس» لفتــت يف تقريرهــا إىل أن «رشكات
النقــل الجــوي الروســية أظهــرت عــودة رائعــة
إىل الربحيــة بعــد التأثــر الناجــم عــن تقلبــات
أســعار النفــط والتحديــات الجيوسياســية».
وأضافــت النــرة أن إجــايل عــدد الــركاب
الذيــن نقلــوا يف العــامل خــال عــام ،2016
ارتفــع بنســبة  6%ليصــل إىل نحــو  3.4مليــار
مســافر .ونقلــت «آيروفلــوت» يف عــام 2016
نحــو  43.4مليــون مســافر ،بزيــادة نســبتها
 10.3%عــن عــام  .2015يشــار هنــا إىل أن
صــايف أربــاح الرشكــة بلــغ خــال العــام املــايض
 658.8مليــون دوالر ،مقابــل خســارة تقــدر
بـــ 110ماليــن دوالر يف عــام .2015

إىل  648ألــف فنــي جديــد يف قطــاع صيانــة
الطائــرات ،برتاجــع قــدره  4.6يف املائــة عــن
تقديــر العــام املــايض بســبب تخفيــض ســاعات
الصيانــة املطلوبــة مــن «بيونــج  737ماكــس».
وبالنســبة ألطقــم الرحــات ،ذكــر التقريــر
الحاجــة إىل توظيــف  839ألــف مضيــف جــوي
حتــى عــام  ،2036منهــم  173ألف ـاً يف منطقــة
آســيا -املحيــط الهــادئ ،و 173ألف ـاً يف أوروبــا،
و 154ألفــاً يف شــال أمريــكا ،و 96ألفــاً يف
الــرق األوســط

تونس وجورجيا توقعان مذكرة
تفاهم في مجال النقل الجوي
أعلنــت وكالــة الطــران املــدين الجورجيــة توقيــع
مذكــرة تفاهــم مــع ســلطات الطــران املــدين
التونســية .وناقــش املجتمعــون ســبل إيجــاد اإلطــار
القانــوين الــذي يتيــح تســيري الرحــات بــن البلديــن.

كيف ستساعد طائرة "إليوشن إي أل "-96فى إعادة إحياء صناعة الطيران
المدني الروسي

طائرة إليوشن

أدى التعــاون بــن مؤسســة الطــران املتحــدة،
ووزارة الصناعــة ،ووزارة الدفـــــــــــاع إىل إنتــاج
الطائـــــــرة الجديــــــدة واملحدثــــــــــــــــة (II-
 )400M-96مــن فئــة طائــرات الــركاب عريضــة
البــدن  ،400-II-96وقــد أوضــح خبــر الطــران
“يــوري ســايتنك” كيــف سيســاعد إنتــاج الطائــرة
ىف إعــادة إحيــاء صناعــة الط ـران املــدين الــرويس.
ونــرت صحيفــة األعــال الروســية (كومرســنت)
نقـ ًـا عــن مصــدر لــه عالقــة باملوقــف ،أن النســخة
الجديــدة مــن طائــرة (إليوشــن إل )-96والتــي
هــي تحــت التطويــر حال ًيــا ،مصممــة لتحــل مــكان
طائــرة الــركاب عريضــة البــدن قاطعــة املســافات
الطويلــة األجنبيــة املؤجــرة ،والتــي قــارب عمرهــا
االفـرايض عــى االنتهــاء .ومــن املتوقــع أن تســحب

تلــك الطائــرات األجنبيــة مــن الخطــوط الجويــة
الروســية ،واســتبدالها ب(إليوشــن) الجديــدة.
وكان قـرار إعــادة إنتــاج  ))ll-96النســخة املتطــورة
واملصممــة للمســافات الطويلــة مــن طائــرات
(إليوشــن  )ll-86عريضــة البــدن مــن العهــد
الســوفيتي قــد اتخــذ يف مايــو  ،2016وىف ذلــك
الوقــت رصح وزيــر الصناعــة والتجــارة “دينيــس
مانتــوروف” أن الحكومــة ســتخصص حــوايل 50
بليــون روبــل للربنامــج.
وكانــت طائــرة ( )ll-96قــد طــورت يف خريــف
االتحــاد الســوفيتي مــن ِقبــل رشكــة إليوشــن
وصنعــت مــن قبــل رشكــة فورونيــج لصناعــة
الطائــرات يف فورونيــج ب روســيا .وىف منتصــف
الثامنينــات طــار النمــوذج األويل يف ســبتمرب .1988
ودخلــت أول طائــرة إليوشــن إل 300--96الخدمــة
ىف أواخــر .1992
ورغــم ذلــك ،وبســبب األزمــة االقتصاديــة التــى
واجهــت روســيا وســائر االتحــاد الســوفيتي
الســابق خــال التســعينات 30 ،وحــدة فقــط
مــن الطائــرة املرتقبــة كانــت قــد بنيــت .واليــوم
رشكــة (أيروفلــوت) يُعتقــد أن لديهــا مــن 10 – 8
طائ ـرات  ll-96ىف مســتودعها .ولكــن وف ًقــا لخبــر

استئناف الرحالت الجوية بين السعودية و العراق
سريت رشكة الخطوط الجوية
السعودية أول رحلة إىل العراق
بعد توقف دام  27عاما.
ذكــرت وكالــة األنبــاء
الســعودية أن أوىل رحلــة
إىل العــراق أقلعــت مــن
مطــار امللــك عبــد العزيــز
الــدويل يف جــدة ،عــى
متنهــا مديــر عــام الخطــوط
الجويــة العربيــة الســعودية،
القطاعــات
ورؤســاء
التشــغيلية وممثلــون عــن
وســائل اإلعــام املختلفــة.
ويــأيت تســيري الرحــات

الرســمية واملنتظمــة بــن
الســعودية والجمهوريــة
العراقيــة مواكبــا للنمــو
والتطــور الــذي تشــهده
العالقــات بــن البلديــن.
وتعــد بغــداد الوجهــة
الدوليــة الخامســة للرشكــة
للســعودية
اململوكــة
التــي يتــم إطالقهــا خــال
2017؛ بعــد تســيري رحــات
إىل كل مــن ملطــان يف

باكســتان وبورتســودان
بالســودان يف أبريــل املــايض،
وموريشــيوس يف شــتنرب
الســابق ،وترافنــدروم بالهنــد
مطلــع أكتوبــر الجــاري.
وقــال مصــدر من الســلطات
الجويــة الســعودية لوســائل
إعــام محليــة إن الرحــات
الجويــة ســتكون مــن مطــار
بغــداد إىل جــدة والطائــف
واملدينــة املنــورة.

الطــران ومديــر رحــات “فونكوفــو” للخطــوط
الجويــة الســابق “يــوري ســايتنك” هــذة الطائـرات
جميعهــا خرجــت مــن الخدمــة؛ بعــد أن ســجلت
 55ألــف ســاعة طــران.
ويف خضــام انهيــار صناعــة الطـران املــدين الــرويس
ىف التســعينات ،بــدأت الخطــوط الجويــة الروســية
ىف رشاء طائــرات أجنبيــة وتحديــدًا مــن رشكات
( إيربــاص وبوينــج) ،وىف بدايــة  2010شــكلت
الطائــرات األجنبيــة أكــر مــن ثلثــي أســاطيل
العديــد مــن رشكات الط ـران ،وال ســيام يف قطــاع
املســافات الطويلــة .ولكــن بعــد تراجــع العالقــات
مــع الــدول الغربيــة ىف  2014خــال األزمــة ىف
أوكرانيــا ،بــدأت الحكومــة الروســية ىف إبــداء
اهتــام أكــر لصناعــة طائ ـرات الــركاب التجاريــة
املحليــة ،وتكريــس الطاقــة واملصــادر لتشــجيع
التطويــر ،واإلنتــاج ،واملبيعــات للطائـرات الحديثــة
داخــل الوطــن ،والرتويــج لهــا ىف الخــارج.
وىف حديثــه مــع “ريــا نوفوســتي” عــن الطائــرة
الجديــدة أشــار “ســايتنك” أنــه إذا تــم تحديــث
ال  ،Il-96ســنتمكن مــن الحصــول عــى منــوذج
مشــابه متا ًمــا لبعــض طائـرات “بوينــج و إيربــاص”.

المملكة العربية السعودية والعراق
يوقعان مذكرة تفاهم في مجال
النقل الجوي

وقعــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين الســعودي و هيئــة
الطـران املــدين العراقيــة مذكــرة تفاهــم حــول النقــل الجــوي.
تتضمــن االتفاقيــة بنــود وقوانــن حــول الحقــوق املمنوحــة
لــكال الطرفــن كــا تحتــوي عــى عــدة بنــود تتعلــق بســامة
وأمــن الطــران .كــا ناقــش الطرفــان إســتئناف رحــات
املســافرين وخدمــات الشــحن بــن البلديــن.
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أخبار الطيران
شركات الطيران تطبق قواعد أمنية أمريكية جديدة

ذكــرت رشكات طـران أن إجـراءات أمنيــة جديــدة
تشــمل عمليــات فحــص أدق للــركاب بــدأت عــى
جميــع الرحــات املتجهــة للواليــات املتحــدة
وذلــك امتثــاالً ملتطلبــات حكوميــة الغــرض منهــا
تجنــب حظــر حمــل أجهــزة الكمبيوتــر املحمــول
يف املقصــورات.
وقالــت بــأن اإلجــراءات الجديــدة قــد تشــمل
مقابــات أمنيــة وجيــزة مــع الــركاب عنــد بوابــات
الفحــص أو بوابــات صعــود الطائـرات ،األمــر الــذي
أثــار قلقــاً مــن تأخــر الرحــات ومتديــد وقــت
إجــراءات الســفر .وســتؤثر القواعــد عــى 325
ألــف راكــب عــى مــن نحــو ألفــي رحلــة تجاريــة
تصــل يوميــاً إىل الواليــات املتحــدة وعــى 180
رشكــة طـران تعمــل مــن  280مطــارا ً يف  105دول.
وأعلنــت الواليــات املتحــدة القواعــد الجديــدة
يف يونيــو إلنهــاء القيــود عــى حمــل األجهــزة
اإللكرتونيــة يف الطائــرات اآلتيــة مــن عــرة
مطــارات يف  8دول يف الــرق األوســط وشــال

إفريقيــا يف مســعى للتصــدي لتهديــدات أمنيــة غــر
محـدّدة وجــرى رفــع هــذه القيــود يف يوليــو لكــن
اإلدارة األمركيــة قالــت إنهــا قــد تعيــد فرضهــا عــى
أســاس كل حالــة عــى حــدة إذا مل تعــ ّزز رشكات
الطــران واملطــارات إجــراءات األمــن.
وقــال مســؤولون أوروبيــون وأمريكيــون يف ذلــك
الوقــت إن أمــام رشكات الطـران  120يومـاً لاللتزام
بهــذه اإلجـراءات ومنهــا تشــديد فحــص الــركاب.
وقــد انتهــت املهلــة وكان أمــام رشكات الطــران
حتــى أواخــر يوليــو لتوســيع اختبــارات رصــد
املتف ّجــرات .وقــال ســتيف تشــانج النائــب األول
لرئيــس رشكــة تشــاينا إيرالينــز التايوانيــة أن «هــذه
قضيــة كبــرة لتشــاينا إيرالينــز» ،مضيفـاً أن الرشكــة
تحــاول التشــاور مــع املعهــد األمريــي يف تايــوان
الــذي يرعــى مصالــح الواليــات املتحــدة هنــاك.
وقالــت كوريــا إيرالينــز الكوريــة الجنوبيــة أيضــاً
إن لديهــا مخــاوف كثــرة تتعلــق باإلجــراءات
الجديــدة .وقــال والــر تشــو رئيــس الرشكــة
والرئيــس التنفيــذي للعمليــات «نحــن بهــذا نطلــب
مــن العمــاء القــدوم للمطــار مبك ـرا ً ..هــذا ليــس
مالمئ ـاً للــركاب» .وقالــت مجموعــة لوفتهان ـزا :إن
اإلجــراءات ســتكون محــل التنفيــذ وقــد يخضــع
الــركاب ملقابــات وجيــزة عنــد مناطــق الفحــص
أو عــى البوابــة .وطُلــب مــن ركاب الدرجــة
االقتصاديــة للخطــوط الجويــة الســويرسية

اململوكــة للوفتهانــزا تســجيل وصولهــم قبــل 90
دقيقــة عــى األقــل مــن انطــاق رحلتهــم .وقالــت
رابطــة (إيرالينــز فــور أمريــكا) :إن التغيــرات
«إجــراءات أمنيــة معقــدة» لكنهــا أشــادت
باملســؤولني األمريكيــن ملنحهــم رشكات الطــران
مرونــة يف الوفــاء بالقواعــد الجديــدة .وصــادق
اتحــاد الخطــوط الجويــة يف آســيا واملحيــط الهــادي
خــال اجتــاع ســنوي يف تايبيــه عــى ق ـرار يدعــو
إىل أن تكــون إجـراءات األمــن مبنيــة عــى املخاطــر
ومتناســبة مــع التهديــد املحتمــل وأن تركــز
عــى اســتخالص نتائــج .وقــال أعضــاء االتحــاد:
«اإلجــراءات األحاديــة التــي تتخذهــا الحكومــات
ردا ً عــى تهديــدات مســتجدة قــد تــؤدي إىل إربــاك
غــر رضوري أو عواقــب أمنيــة غــر مقصــودة».
ويضــم االتحــاد معظــم الخطــوط الجويــة يف آســيا.
ورفضــت متحدّثــة باســم إدارة أمــن النقــل بحــث
التغيــرات املحــددة لكنهــا قالــت :إن «الواليــات
املتحــدة مســتمرة يف العمــل مــع رشكائنــا لرفــع
الحــد األدىن ألمــن الطــران العاملــي والحفــاظ
عــى ســامة املســافرين وكانــت إدارة أمــن النقــل
قالــت يف يوليــو إنهــا فرضــت قواعــد جديــدة
تلــزم املســافرين عــى مــن رحــات الطــران
داخــل الواليــات املتحــدة بإخ ـراج جميــع األجهــزة
اإللكرتونيــة األكــر حجـاً مــن الهواتــف املحمولــة
مــن حقائــب اليــد مــن أجــل التفتيــش.

الطيران المدني فاعل أساسي في التنمية المستدامة على الصعيد العالمي

رصحــت األمينــة العامــة لإليــكاو ،د .فانــغ
ّ
ليــو ،لوكالــة األنبــاء الصينيــة شــينخوا
وإذاعــة األمــم املتحــدة بــأ ّن الطـران املــدين
يكتــي أهميــة قصــوى يف تحقيــق التنميــة
املســتدامة عــى الصعيــد العاملــي .ويوفّــر
هــذا القطــاع حاليــا  63.5مليــون وظيفــة
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عــى الصعيــد العاملــي و 3.5٪مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل العاملــي .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،مــن املتوقّــع أن يتضاعــف حجــم
الحركــة الجويــة بحلــول عــام  .2030وقالــت
يف هــذا الصــدد« :انطالقـاً مــن هــذه األرقام،
ميكنكــم أن تتصـ ّوروا مــدى أهميــة الطـران
لالقتصــاد العاملــي» ،مشــرة إىل أ ّن الوكالــة
تدعــم تشــغيل  10.000رحلــة جويــة يوميـاً
بــن دولهــا األعضــاء البالــغ عددهــا 191
دولــة ،وذلــك عــى نحــو يضمــن ســامة
هــذه الرحــات .كام أشــارت إىل أنّــه «ينبغي
لنــا ،مــن ناحيــة ،أن نعــ ّد دولنــا األعضــاء
لــي تكــون جاهــزة ملواجهــة هــذا النمــو،

بــل لتكــون قــادرة عــى التك ّيــف معــه أو
تحفيــزه .وينبغــي لنــا ،مــن ناحيــة أخــرى،
أن نبــذل قصــارى جهدنــا لضــان الســامة
وتخفيــف وخفــض اآلثــار البيئيــة بغيــة
منــح أجيالنــا القادمــة وكوكبنــا مســتقبالً
أكــر اســتدامة» .وقــد جــرت املقابلــة إثــر
اجتامعهــا بلجنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة
ملجلــس األمــن يف األمــم املتحــدة ،حيــث
ق ّدمــت األعــال التــي تضطلــع بهــا اإليــكاو
فيــا يتعلّــق مبســائل األمــن وحثّــت الــدول
عــى إقامــة تعــاون أوثــق مــع وكاالت
األمــم املتحــدة بشــأن مبــادرات مكافحــة
اإلرهــاب.

مطارات
تصنيف مطار مراكش المنارة ب" األجمل"عبر العالم حسب رابطة
"سكاي تيم" ألهم شركات النقل الجوي
صنفــت رابطــة “ســكاي تيــم” ألهــم رشكات
النقــل الجــوي ،مؤخ ـرا ،مطــار مراكــش املنــارة
ب” األجمــل عــى اإلطــاق” عــى الصعيــد
العاملــي ،كمعلمــة جمعــت يف محطتهــا
الجديــدة مقومــات الروعــة والجــال.
وبهــذا التصنيــف الجديــد ،يكــون مطــار
املنــارة ،الــذي كان يحتــل فيــا قبــل الصــف
الرابــع ،قــد نجــح يف تخطــي مطــار ســنغافورة
الــذي حــل يف املرتبــة الثانيــة متبوعــا بــكل
مــن مطــار حمــد الــدويل بالدوحــة ومطــار
هونــغ كونــغ الــدويل ،يف الوقــت الــذي اكتفــى
فيــه مطــار دنفــر الــدويل بالواليــات املتحــدة
األمريكيــة بالصــف الخامــس.
وتشــر رابطــة “ســكاي تيــم” يف تعليــق لهــا
أنــه” رسعــان مــا يجــد املســافرون أنفســهم
أمــام مطــار عــري ،يجمــع يف هندســته بــن
الحداثــة واألصالــة ،مثمنــا الــراث الثقــايف
العظيــم للمغــرب ،املســتوحى مــن العــارة
اإلســامية ،بســقوف زجاجيــة يف شــكل قبــة
تتخللهــا الكثــر مــن األضــواء”.
وحســب املكتــب الوطنــي للمطــارات ،فــإن
املحطــة الجديــدة ملطــار مراكش-املنــارة ،التــي

رشع يف اســتخدامها يف العــام املــايض ،تشــكل
دافعــا لجعــل هــذا املطــار رصيــدا حقيقيــا
يســهم يف تعزيــز جاذبيــة املدينــة الحمــراء،
التــي مــا تـزال تحافــظ عــى موقعهــا كواحــدة
مــن أكــر الوجهــات الســياحية شــعبية عــى
الصعيــد العاملــي.
وفيــا يــي التصنيــف النهــايئ للمطــارات 12
األكــر جــاال يف العــامل:
 مطار تشانغي ،سنغافورة مطار باراخاس (مدريد) -مطار هونغ كونغ الدويل

 مطار دنفر الدويل مطار بانكوك الدويل مطار حيدر علييف الدويل (باكو) مطار مراكش املنارة مطار حمد الدويل (الدوحة) مطار العاصمة بكني الدويل مطار شيكاغو أوهري الدويل مطار طوكيو هانيدا -مطار مينيابوليس-سانت بول الدويل

أكبر مطار في العالم سيفتتح في العام 2019
ســيصبح مطــار بكــن أكــر مطــار يف العــامل،
وذلــك وفق ـاً لرويــرز .وســيخدم مطــار بكــن
الجديــد الــذي ســيفتتح يف مقاطعــة داشــينج
الجنوبيــة يف  ،2019بطريقــة تعمــل عــى تلبيــة
االحتيــاج املتزايــد للنقــل الجــوي يف بكــن،
وســيعزز كذلــك مــن وجــود الطـران املــدين يف
الدولــة.
ســيصبح القاعــدة الجديــدة لخطــوط جنــوب
الصــن الجويــة وخطــوط رشق الصــن
الجويــة ،وذلــك وفقـاً للجنــة الوطنيــة للتنميــة
واإلصــاح.
وســيجعل مــن أعضــاء ســكاي تيــم تحــت
ســقف واحــدة ،مــا سيســمح باتصــاالت
الرحــات الســهلة أكــر للــركاب.

وقامــت املهندســة املعامريــة الراحلــة زهــا
حديــد بتصميــم مبنــى مطــار بكــن الجديــد،
والــذي ســيكون مملــوءا ً بالحدائــق املدنيــة
ومناطــق منفصلــة للرحــات املحليــة والدوليــة،
وذلــك بهــدف إنشــاء مبنــى كاف وشــامل.
خصائــص التصميــم اإلبداعيــة داخــل املحطــة
التــي تبلــغ مســاحتها  700.000مــر مربــع
ستشــمل عــى قبــة مركزيــة مــع ســتة بــروزات
منحنيــة وكذلــك ممــرات للمشــاة تقــوم
بالربــط لنقطــة واحــدة ،وذلــك بهــدف تســهيل
استكشــاف املبنــى.
وستشــمل مرحلــة االفتتــاح األوىل للمطــار عــى
 4مخــارج ،أمــا مرحلتــا االفتتــاح املقبلتــان
فســتضيفان مناطــق إضافيــة ســتجعل مــن

ســعة املطــار قــادرة عــى احتــواء  100مليــون
راكــب يف الســنة الواحــدة.
ســيعمل املطــار الجديــد عــى تســهيل أوقــات
الســفر ،حيــث تــم تصنيــف مطــار بكــن
العاصمــة الــدويل كأكــر مطــار مشــغول يف
العــامل
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مطارات

أفضل  10مطارات في العالم لعام 2017
قــام موقــع ســكاي تراكــس الرائــد يف مجــال الطـران بنــر قامئــة أفضــل  .2مطار طوكيو هانيدا الدولي ،اليابان
يلعــب مطــار طوكيــو هانيــدا دو ًرا ها ًمــا يف التنميــة الســياحية لليابــان ،يعتــر
 10مطــارات عــى مســتوى العــامل
فقــد قــام املوقــع بعمــل اســتطالعات رأي شــملت  14ألــف مســافر مــن مطــار طوكيــو هانيــدا الــدويل أول مطــار تــم إنشــاءه يف العاصمــة طوكيــو
أكــر مــن  100دولــة حــول العــامل ،شــمل التقريــر تقييــم  550مطــا ًرا ويعتــر الخيــار األول بالنســبة للوجهــات الداخليــة.

دول ًيــا.
كانــت أهــم نقــاط التقييــم التــي شــملها التقريــر ،القــدرة االســتيعابية
للمســافرين ،جــودة الخدمــات املقدمــة للمســافرين ،املهــارات اللغويــة
للموظفــن ،وأراء املســافرين حــول عمليــات إجـراءات تســجيل الوصــول،
التحويــات ،التســوق ،األمــن يف املطــار وكل شــئ حتــى مغــادرة بوابــة
املطــار.
تم إجراء املسح منذ يوليو /متوز 2016إىل فرباير  /شباط 2017
• مطار شانغي ،سنغافورة
• مطار طوكيو هانيدا الدويل ،اليابان
• مطار إنتشون الدويل ،كوريا الجنوبية
• مطار ميونيخ ،أملانيا
• مطار هونغ كونغ الدويل ،الصني
• مطار حمد الدويل ،قطر
• مطار اليابان املركزي الدويل
• مطار زيوريخ ،سويرسا
• مطار هيرثو لندن ،اململكة املتحدة
• مطار فرانكفورت ،أملانيا

 .3مطار إنتشون الدولي ،كوريا الجنوبية
إن مطــار إنتشــون الــدويل هــو أكــر مطــار يف كوريــا الجنوبيــة وواحــد مــن أكــر
املطــارات ازدحامــا يف العــامل .وهــو الفائــز بلقــب مطــار العــام يف جوائــز املطــار
العاملــي الســنة املاضية.

 .1مطار شانغي ،سنغافورة

جــاء يف املرتبــة رقــم واحــد مطــار شــانغي يف ســنغافورة والــذي يربــط
العمــاء إىل أكــر مــن  200وجهــة يف جميــع أنحــاء العــامل ،يـراوح عــدد
القادمــن واملغادريــن  5000فــرد يف األســبوع مــن قبــل  80رشكات طـران
دوليــة.
الســيد يل ســيو هيانــغ ،الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة مطــار شــانغي قــال
عــى هامــش الجائــزة:
“إن أفضــل مطــار يف العــامل مــن قبــل ســكاي تراكــس للســنة الرابعــة
عــى التــوايل هــو إنجــاز كبــر ملطــار شــانغي وتأكيــد واضــح أننــا نســتمر
يف أخــذ املالحظــات الصحيحــة يف اعتبارنــا لتحقيــق التميــز يف الخدمــة.
إنــه جهــد غــر عــادي والتـزام كامــل مــن مجتمــع املطــار الــذي أدى إىل
نجــاح شــانغي ،ونحــن نشــكر الــركاب والــركاء عــى حــد ســواء لدعمهــم
املســتمر والثقــة فينــا “.
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 .4مطار ميونيخ ،ألمانيا
مطــار ميونيــخ هــو ثــاين أكــر املطــارات ازدحامــا يف أملانيــا واملركــز الثانــوي
لخطــوط لوفتهان ـزا األملانيــة .ميتلــك مطــار ميونيــخ وجهــات إىل جميــع أنحــاء
العــامل ،ولكــن األكــر مــن ذلــك .يقــدم املطــار أكــر مــن  150متجــر مــن متاجــر
البيــع بالتجزئــة وحــوايل  50مــكان أو مطعــم لتنــاول الطعــام واملرشوبــات  ،ان
مطــار ميونــخ يبــدو كأنــه مركــز املدينــة ،ويقــدم للمســافرين والــزوار الكثــر
والكثــر.

 .5مطار هونغ كونغ الدولي ،الصين

 .8مطار زيوريخ ،سويسرا

يقــدم مطــار هونــج كونــج الــدوىل أكــر مــن  100رشكــة ط ـران تعمــل مطــار زيــورخ هــو أكــر مطــار دويل يف ســويرسا وهــو املحــور الرئيــي
رحالتهــا إىل حــواىل  180موق ًعــا ىف جميــع أنحــاء العــامل ،مبــا ىف ذلــك  44للخطــوط الســويرسية الدوليــة للط ـران.
وجهــة ىف الصــن .وهــو الفائــز األســبق وألكــر مــن مــرة كمطــار العــام
يف جوائــز املطــار العاملــي.

 .9مطار هيثرو لندن ،المملكة المتحدة

مطــار هيــرو لنــدن هــو املطــار األكــر ازدحامــا يف اململكــة املتحــدة
 .6مطار حمد الدولي ،قطر
وأكــر املطــارات ازدحامــا يف أوروبــا مــن قبــل حركــة املســافرين ،وكان
ـر.
ـ
قط
ـة
ـ
عاصم
ـة،
ـ
الدوح
ـة
ـ
ملدين
ـدويل
مطــار حمــد الــدويل هــو املطــار الـ
أكــر املطــارات ازدحامــا يف العــامل للــركاب الدوليــن.
املحطــة الحاليــة ميكــن أن تســتوعب مــا يصــل إىل  30مليــون مســافر
ســنويا ،وقــد تــم وصفــه بأنــه املطــار األكــر أهميــة مــن الناحيــة
املعامريــة يف العــامل ،فضــا عــن كونــه واحــ ًدا مــن أفخــم املطــارات.

 .7مطار اليابان المركزي الدولي

يف عــام  ،2014ســافر  9.8مليــون راكــب عــر مطــار اليابــان املركــزي
يف ناغويــا ،املعــروف باســم ســينرتاير .وميتلــك املطــار نســبة كبــرة مــن
حركــة الطـران املحليــة ،حيــث تــم تشــغيل عــدد مــن الطــرق اإلقليميــة
إىل مــدن آســيانا مثــل بانكــوك وســنغافورة .وتشــمل مســارات املســافات
الطويلــة هلســنيك وفرانكفــورت وهونولولــو وديرتويــت.

 .10مطار فرانكفورت ،ألمانيا

يقــوم مطــار فرانكــورت بتقديــم الخدمــة لـــ  98رشكــة طــران و 250
وجهــة يف  105دولــة مختلفــة ،مطــار فرانكفــورت هــو قاعــدة لوفتهانـزا.
وهــو أكــر مطــار يف أملانيــا وثالــث أكــر مطــار يف أوروبــا .ميتلــك مطــار
فرانكفــورت منطقــة للوصــول مبــارشة لشــبكة الســكك الحديديــة
األملانيــة عاليــة الرسعــة .ويجــري حاليــا تشــييد محطــة ركاب ثالثــة.
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أخبار جامعة
الدول العربية

الدورة ( )100للمجلس االقتصادي واالجتماعي -القاهرة-

شــاركت الهيئــة العربيــة للطـران املــدين
بوفــد ترأســه ســعادة املهنــدس /محمــد
إبراهيــم رشيــف مديــر عــام الهيئــة
يف فعاليــات الــدورة ( )100للمجلــس
االقتصــادي واالجتامعــي وقــد عقــدت
يف مقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول
العربيــة يف القاهــرة خــال الفــرة – 21
 ،2017/8/24بحضــور وزراء االقتصــاد
واملــال العــرب ،واملؤسســات املاليــة
واملنظــات واالتحــادات العربيــة
املختصــة.
تــرأس الــدورة معــايل نائــب وزيــر املاليــة
الســعودي الدكتــور حمــد بــن ســليامن
البازعــي.
تــدارس االجتــاع عــددا ً مــن املواضيــع
املدرجــة ضمــن امللــف االقتصــادي
واالجتامعــي املزمــع عرضــه عــى القمــة
العربيــة الـــ 29واملقــرر عقدهــا يف
الســعودية يف آذار (مــارس) املقبــل»،
حيــث تابــع تنفيــذ قـرارات الــدورة رقــم
 99للمجلــس االقتصــادي واالجتامعــي
واإلجــراءات املتخــذة لتنفيــذ هــذه
القــرارات ،كــا تابــع نشــاط القطــاع
20
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االقتصــادي خــال الفــرة بــن دوريت
املجلــس الـــ 99والـــ.»100
ناقــش أيضــاً مــروع اتفــاق تنظيــم
النقــل البحــري للــركاب والبضائــع يف
الــدول العربيــة» ،مشــرا ً إىل «متابعــة
أعــال اللجنــة العربيــة املعنيــة بتنفيــذ
أهــداف التنميــة املســتدامة 2030
ومــروع البوابــة اإللكرتونيــة للشــبكة
العربيــة للمعلومــات واإلســراتيجية
العربيــة للصحــة والبيئــة» .وتابــع
االجتــاع «تنفيــذ القــرارات الصــادرة
عــن القمــة العربيــة األفريقيــة الرابعــة
والتــي عقــدت يف غينيــا االســتوائية يف
ترشيــن الثــاين (نوفمــر) املــايض ،وتنفيــذ
إســراتيجية الرشاكــة وخطــة العمــل
ومتويــل املشــاريع العربيــة واألفريقيــة».
وتطــرق االجتــاع إىل تعزيــز التعاون بني
الــدول العربيــة ودول أمــركا الالتينيــة يف
مجــاالت االقتصــاد والتجــارة واالســتثامر
والبيئــة والســياحة والطاقــة والنقــل،
ومتابعــة قـرارات إعــان الريــاض الصــادر
عــن القمــة الرابعــة للــدول العربيــة
ودول أمــركا الجنوبيــة والتــي عقــدت

عــام  ،2015واتفــاق اســتثامر رؤوس
األمــوال العربيــة يف الــدول العربيــة
ومــروع الربنامــج العــريب للتنافســية،
والــذي يهــدف إىل نــر الوعــي بأهميــة
تعزيــز القــدرة التنافســية للقطاعــات
االقتصاديــة بالــدول العربيــة والتــي
تشــمل الزراعــة والصناعــة والســياحة.
كــا اعتمــد توصيــات وقـرارات املجالــس
الوزاريــة واللجــان الفنيــة التابعــة
للمجلــس ،وبخصــوص الهيئــة العربيــة
للط ـران املــدين قــرر املجلــس املوافقــة
عــى اتفاقيــة إنشــاء الهيئــة العربيــة
للطـران املــدين وتعديــل البنــد الخامــس
مــن املــادة  13مــن االتفاقيــة وفقــا
لقـرار املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي.
كــا قــرر املجلــس املوافقة عــى الرشوط
واملواصفــات واملعايــر الواجــب توافرهــا
لشــغل منصــب املديــر العــام للهيئــة مع
مراعــاة أحــكام النظــام األســايس املوحــد
ملوظفــي املنظــات العربيــة املتخصصــة
عــى أن يكــون لديــه خــرة يف مجــاالت
الطــران املــدين ال تقــل عــن عــرة
ســنوات.

اجتماع الدورة الـــ  30لمجلس وزراء النقل العرب

باســتضافة مــن األكادمييــة العربيــة
للتكنولوجيــا والنقــل البحــري انعقــدت
باإلســكندرية الــدورة الــــ  30ملجلــس وزراء
النقــل العــرب وذلــك بحضــور عــدد مــن
وزراء النقــل العــرب وممثــي االتحــادات
واملنظــات العربيــة ،إضافــة إىل وفــد األمانة
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ،واســتعرض
وزراء النقــل العرب مرشوع جـــدول أعمـــال
الـــدورة الـــ  30ملجلــس وزراء النقــل العــرب
املعتمــد مــن مكتبــه التنفيــذي ،والــذي تــم
إقـراره مــن قبــل الســادة الــوزراء والحضــور.
وقــد شــاركت الهيئــة العربيــة للطــران
املــدين يف فعاليــات هــذا االجتــاع بوفــد
ترأســه ســعادة املهنــدس محمــد إبراهيــم
رشيــف مديــر عــام الهيئــة.
وقــد اســتعرض املجلــس دراســة إنشــاء
مركــز بيئــي عــريب متخصــص بالنقــل
املســتدام وبحــث توصيــات النــدوة الدوليــة
السادســة لالتحــاد الــدويل للنقــل عــى
الطــرق واالتحــاد العــريب للنقــل الــرى
حــول تحســن ســامة الطــرق وتســهيل
التجــارة يف العــامل العــريب ،وبحــث إنشــاء
إطــار عــريب للتعــاون بــن الــدول العربيــة
للتحقيــق يف الحــوادث البحريــة .وإنشــاء
مركــز عــريب مســتقل لتحقيقــات الحــوادث
البحريــة كــا تــم اســتعراض نتائــج

وتوصيــات املؤمتــر الــدويل الســادس للنقــل
البحــري واللوجســتيات (مارلــوج  )6وكذلــك
نتائــج وتوصيــات ورشــة العمــل التفاعليــة
حــول املســئوولية والتعويــض باالتفاقيــات
الصــادرة عــن املنظمــة البحريــة الدوليــة
ودراســة املتطلبــات املســتقبلية الخاصــة
بتمويــن الســفن طبقــا لالتفاقيــات الدوليــة
وتطبيقهــا يف الــدول العربية-وإنشــاء البوابة
االلكرتونيــة العربــة للنقــل البحــري.
كــا تــم بحــث مــروع تعديــل اتفاقيــة
تبــادل اإلعفــاء مــن الرضائــب والرســوم
عــى نشــاطات ومعــدات مؤسســات النقــل
الجــوى العربيــة لعــام  1979وبحــث تفعيــل

التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة عــن
طريــق الصفقــات املتكافئــة وتــم تحديــد
موعــد ومــكان عقــد الــدورة ( )31ملجلــس
وزراء النقــل العــرب والــدورة ( )61ملكتبــة
التنفيــذي بتاريــخ  24-22أكتوبــر 2018
باإلســكندرية.
علــا أن القـرارات الخاصــة بالنقــل الجــوي
تجلــت يف:
 قــرر املجلــس رفــع املســودة السادســةملــروع تعديــل اتفاقيــة تبــادل اإلعفــاء
مــن الرضائــب والرســوم عــى نشــاطات
ومعــدات النقــل الجــوي العربيــة املشــار
إليهــا باتفاقيــة تونــس ( 79بالصيغــة
املرفقــة) إىل املجلــس االقتصــادي
واالجتامعــي يف دورتــه القادمــة للنظــر يف
املوافقــة عــى مــروع االتفاقيــة املعدلــة.
 كــا قــرر املجلــس باملوافقــة عــى تقريــراالجتــاع الخــاص لبحــث التعامــل مــع
قانــون اإلتحــاد األورويب حــول املنافســة
يف مجــال الطـران املــدين وتكليــف األمانــة
الفنيــة ملجلــس وزراء النقــل العــرب
مبتابعــة التطــورات الجاريــة يف هــذا
املوضــوع ،ورفــع النتائــج إىل األمــن العــام
للجامعــة ومجلــس وزراء النقــل العــرب
ومكتبــه التنفيــذي.
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تـدريـــب

الهيئة تشارك في الندوة الدولية للتدريب وحفل االعتماد الدولي
لألفصاك كمركز إقليمي للتدريب
شــهدت العاصمــة التونســية ،يــوم 5
ديســمرب  ،2017حدثــا مميــزا ومحطــة
مســتنرية لقطــاع الط ـران املــدين التونســية
تجلــت يف االحتفــال الكبــر مبناســبة اعتــاد
االيــكاو لألكادمييــة التونســية الفرنســية
للتدريــب يف أمــن الط ـران للعمــل كمركــز
إقليمــي للتدريــب .وجــاء ذلــك نتيجــة
للجهــود املبذولــة مــن طــرف االكادمييــة يف
تطويــر وتعزيــز مكانــة وقــدرات منظومــة
الط ـران املــدين التونــي خاصــة يف مجــال
التدريــب والتكويــن يف امــن الطــران.
وقــد شــارك ســعادة اللــواء مهنــدس/
محمــد إبراهيــم أحمــد الرشيــف ،مديــر
عــام الهيــة العربيــة للطــران ،كضيــف
رشف يف هــذا الحفــل البهيــج ذو الــدالالت
القويــة يف االرتقــاء باملســتوى األكادميــي
للتكويــن إىل صفــة العامليــة ويكســبه
مصداقيــة وصالبــة يف برامجــه التدريبيــة
وجودتهــا ونجاعتهــا.
ويف خطــاب تهنئــة ســعادة األســتاذ /حســن
الصديــق ،مديــر عــام االكادمييــة ،بهــذه
املناســبة الســعيدة ،نــوه ســعادة املديــر
العــام للهيئــة باملســار الناجــح واإلنجــازات
الفنيــة التــي حققتهــا االكادمييــة وزكــت
مكانتهــا الرائــدة يف مجــال التدريــب وهــو
مــا توجتــه بالحصــول عــى االعتــاد الدويل
وهــو تتويــج مســتحق .مؤكــدا ســعادته
عــى مواصلــة الهيئــة العربيــة للطــران
املــدين التعــاون والتنســيق مــع االكادمييــة
يف إطــار تنفيــذ مذكــرة التفاهــم املوقعــة
بــن الطرفــن خدمــة لقطــاع الطــران
املــدين العــريب يف ســبيل تكويــن وتدريــب
العاملــن وخاصــة جيــل املســتقبل ليتمكــن
مــن كســب املهــارات الحديثــة وملســايرة
التطــورات الواســعة التــي يعرفهــا عــامل
الطــران املــدين.
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فعاليات

االجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومديري عموم الطيران المدني
بالشرق األوسط

انعقــدت فعاليــات االجتــاع الرابــع لرؤســاء
هيئــات ومديــري عمــوم الطــران املــدين
بالــرق األوســط ،والــذي اســتضافته الهيئــة
العامــة للطــران املــدين يف مســقط ،خــال
الفــرة مــن  19-17أكتوبــر الجــاري ،وتــرأس
أعــال االجتــاع ســعادة الدكتــور محمــد
بــن نــارص الزعــايب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة
العامــة للطــران املــدين ،بحضــور ســعادة
الدكتــورة األمينــة العامــة ملنظمــة الطــران
املــدين الــدويل «اإليــكاو».
وشــارك يف االجتــاع ممثلــو ســلطات الطـران
املــدين يف  17دولــة مــن الــرق األوســط،
إضافــة إىل عــدد مــن الهيئــات واملنظــات
اإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة يف قطــاع
الطـران املــدين؛ عــى رأســها :منظمــة الطـران
املــدين الــدويل ومكتبهــا اإلقليمــي ملنطقــة
الــرق األوســط ،واملنظــات .وأشــادت
الوفــود املشــاركة مبــا وصلــت إليــه الســلطنة
مــن تطــور واضــح يف مجــاالت الطـران املدين،
كــا أبــدت ســعادة الدكتــورة األمينــة العامــة
للمنظمــة الدوليــة للط ـران املــدين ،ارتياحهــا
ملــا شــاهدته مــن إمكانيــات كبــرة ومرافــق
متطــورة وتقنيــات حديثــة يف قطــاع الط ـران
املــدين بالســلطنة ،وكذلــك الكــوادر الوطنيــة
التــي أثبتــت قدراتهــا املتميــزة يف التعامــل مــع
املتغــرات واملســتجدات الطارئــة يف مجــال
الحركــة الجويــة .وأكــدت أن هــذا االهتــام
الكبــر مــن الحكومــة بهــذا القطــاع ســوف
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يســهم بشــكل كبــر يف تطــور قطــاع الط ـران
يف إقليــم الــرق األوســط الــذي أصبــح يقــود
الحركــة الجويــة يف العــامل مؤخــرا ً.
وأكــد الحضــور نجــاح أعــال هــذا االجتــاع،
الــذي خــرج بنتائــج إيجابيــة تخــدم قطــاع
الطــران املــدين عــى الصعيديــن اإلقليمــي
والــدويل؛ وذلــك مــن خــال اعتــاد إعــان
مســقط الــذي تضمــن العديــد مــن الق ـرارات
واملشــاريع.
وخــرج االجتــاع بإعــان مســقط ،مراعيــا
بعــض التوصيــات الصــادرة مــن منظمــة
«اإليــكاو» ،ومــن بــن بنــود البيــان أنــه يتعــن
عــى الــدول تنفيــذ املعايــر واملامرســات
املــوىص بهــا ،وكذلــك السياســات التــي وضعتها
«اإليــكاو» بفاعليــة حتــى متتلــك جميــع الدول
أنظمــة نقــل جــوي آمنــة ومضمونــة وف َّعالــة
و ُموفِّــرة اقتصاديًــا وصديقــة للبيئــة؛ مــا
يدعــم تحقيــق التنميــة املســتدامة والرخــاء
االجتامعــي واالقتصــادي؛ األمــر الــذي يســاعد
يف النهايــة عــى إقامــة عالقــات صداقــة
وتفاهــم بــن دول وشــعوب العــامل واملحافظــة
عــى هــذه العالقــات الطيبــة.
ونظــ ًرا الختــاف مســتوى القــدرة عــى
اســتيفاء االلتــزام باملعايــر واملامرســات
املُــوىص بهــا واملحافظــة عليهــا لــدى الــدول،
فإنهــا ال تتمكّــن دامئًــا مــن التنفيــذ الف ّعــال
لهــذه املعايــر واملامرســات امل ُــوىص بهــا يف
املوعــد املقــرر باملعــدل الــذي اعتمــدت

(اإليــكاو) هــذه املعايــر وفقًــا لــه.
وأكــد البيــان أن املزيــد مــن التقــدم يتحقــق
يف مجــال النهــوض بالطــران املــدين ،والــذي
يشــمل توفــر املــوارد البرشيــة واملاليــة
الف ّعالــة لتنفيــذ أنشــطة املســاعدات التــي
خصيصــا لتلبيــة احتياجــات الــدول
ُص ِممــت
ً
املنفــردة ،عــى الوجــه األمثــل؛ مــن خــال
اتبــاع نهــج يتســم بالتعــاون وتضافــر الجهــود
والتنســيق بالرشاكــة مــع جميــع الجهــات
املعنيــة .وأوضــح إعــان مســقط أن األهــداف
اإلســراتيجية لـ»اإليــكاو» ترتبــط بدعــم 13
هدفًــا مــن أصــل أهــداف التنميــة املســتدامة
الســبعة عــر لألمــم املتحــدة .وســيعزز
التنفيــذ الناجــح ملبــادرة «عــدم تــرك أي
دولــة خلــف الركــب» أنظمــة النقــل الجــوي
للــدول ويتوافــق مــع تحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة لألمــم املتحــدة.
ومــن التوصيــات التــي شــملها إعــان مســقط
أن تقــوم منظمــة «اإليــكاو» بقيــادة مبــادرة
«عــدم تــرك أي دولــة خلــف الركــب»،
ومواصلــة تقديــم املســاعدة التقنيــة للــدول
األعضــاء لــدى املنظمــة مبنطقــة الــرق
األوســط .وعــى الــدول واملنظــات الدوليــة
تقديــم اإلســهامات التطوعيــة العينيــة واملاليــة
لدعــم املبــادرة وأنشــطتها يف منطقــة الــرق
األوســط.
كــا تركــزت األهــداف املعلنــة ضمــن إعــان
مســقط يف :وضــع الرتتيبــات الالزمــة لتحقيــق
التعــاون املتبــادل يف مجــال تعزيــز وتطويــر
دعــا ملبــادرة «عــدم تــرك
الطــران املــدين
ً
أي دولــة خلــف الركــب» ،وذلــك ملســاعدة
الــدول يف منطقــة الــرق األوســط عــى
زيــادة مســتوى التنفيــذ الف َعــال للمعايــر
واملامرســات امل ُــوىص بهــا التــي حددتهــا
منظمــة «اإليــكاو» .وتدعيــم املشــاركة عــى
أعــى املســتويات واملســاءلة؛ لــإرساع يف تنفيــذ
االلتزامــات املتفــق عليهــا مســبقًا يف إعــان
الدوحــة لتحقيــق وإنجــاز أهــداف الســامة
اإلقليميــة واملالحــة الجويــة.

المؤتمر الوزاري اإلقليمي ألمن الطيران المدني
بإفريقيا والشرق األوسط

انعقــد املؤمتــر الــوزاري اإلقليمــي ألمــن
الط ـران املــدين بإفريقيــا والــرق األوســط
الــذي اســتضافته جمهوريــة مــر العربيــة
مبدينــة رشم الشــيخ برعايــة فخامــة الرئيــس
املــري عبــد الفتــاح الســييس ،وافتتحــه
معــايل املهنــدس رشيــف فتحــي وزيــر
الطـران املــدين والدكتــور بينــارد أليــو رئيــس
منظمــة الطــران املــدين الــدويل.
بــدأت فاعليــات املؤمتــر وجلســاته الفنيــة
اعتبــارا مــن  22أغســطس ،تحــت شــعار
الخطــة العامليــة ألمــن الطــران املــدين
 ،GASEPوبحضــور مــا يقــرب مــن 350
مشــاركا ميثلــون  55دولــة مــن إفريقيــا
والــرق األوســط ،مــن بينهــم  27وزيــرا
للنقــل والط ـران املــدين و 35رئيــس ســلطة
ط ـران مــدين و 8ســفراء دول و 7منظــات
دوليــة معنيــة بالطــران املــدين ومديــري
املكاتــب اإلقليميــة ملنظمــة اإليــكاو بإفريقيا
والــرق األوســط وخــراء أمــن الطــران
واملطــارات وعــدد مــن رشكات الطــران
العامليــة ومقدمــي الخدمــات اللوجيســتية
وعــدد مــن الشــخصيات املهمــة يف صناعــة
النقــل الجــوي حــول العــامل.

وعــى مــدار أيــام املؤمتــر نوقــش العديــد
مــن القضايــا املهمــة ،وبخاصــة نتائــج
أعــال الــدورة ( )39للجمعيــة العموميــة
لإليــكاو واســتعراض نتائــج قــرار مجلــس
األمــن رقــم ( )2309الــذي يعــد األول مــن
نوعــه حــول التصــدي للتهديــدات اإلرهابيــة
للطــران املــدين ،وذلــك بعــد عــام مــن
اعتــاده ،باإلضافــة إىل إعــداد خطــة عامليــة
ألمــن الطــران.
واعتمــد املؤمتــر الــوزاري اإلقليمــي ألمــن
الط ـران املــدين بأفريقيــا والــرق األوســط
يف ختــام أعاملــه ،تشــكيل وتصديــق خريطــة
طريــق أمــن الطـران لــدول أفريقيــا والرشق
األوســط ،متشــياً مــع الخطــة العامليــة ألمــن
الطــران  ،GASEPمــع األخــذ باالعتبــار
اإلعالنــات املختلفــة بأمــن الطــران مــن
ضمنهــا إعــان الريــاض املعتمــد يف 31
أغســطس 2016م بالريــاض.
كــا اعتمــد املؤمتــر يف اإلجــراءات واملهــام
واملســؤوليات والنتائــج املنشــودة بشــأن
أمــن الطــران يف إطــار  6أولويــات
كتحســن التوعيــة باملخاطــر وتقييمهــا،

وإرســاء الثقافــة األمنيــة ،وتنميــة القــدرات
البرشيــة يف مجــال أمــن الط ـران ،وتحســن
املــوارد واالبتــكارات التكنولوجيــة ،وتحســن
نظــم املراقبــة وضــان الجــودة ،وزيــادة
التعــاون اإلقليمــي ،وتعــد هــذه األولويــات
مســتوحاة مــن الخطــة العامليــة ألمــن
الطــران .GASEP
كــا دعــى املؤمتــر إىل دعــم مبــادرة اإليــكاو
(عــدم تــرك أي دولــة وراء الركــب) وتقديــم
املســاعدة يف تنفيــذ خريطــة الطريــق
حســب االقتضــاء إىل الــدول األخــرى
املحتاجــة إليهــا.
وخــال املؤمتــر قــام الدكتــور بينــارد أليــو
رئيــس اإليــكاو مبنــح مــر شــهادة «رئيــس
مجلــس املنظمــة» يف مجــال الســامة
الجويــة ،وكان مجلــس اإليــكاو قــد قــرر
منــح هــذه الشــهادات للــدول التــي قطعــت
شــوطا مهــا يف مجــال الســامة الجويــة
وتحســن مســتوى التنفيــذ الفعــال للقواعــد
والتوصيــات الصــادرة عــن املنظمــة.
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القمة العالمية للطيران المستدام بعام 2017
رئيــس مجلــس اإليــكاو ،الدكتــور أولومويــا بينــارد أليــو،
يلقــي الكلمــة الرئيســية يف القمــة العامليــة للطــران
املســتدام لعــام  2017التــي اســتضافتها مجموعــة عمــل
النقــل الجــوي .وقــد شــدد يف معــرض حديثــه عــى أن
توفــر الدعــم الــكايف لقطــاع الطــران وضــان امتثالــه
لقواعــد اإليــكاو ســيعود بأكــر النفــع عــى املــدن
واملجتمعــات التــي تحلّــق الطائـرات يف ســائها .الصــورة:
مجموعــة عمــل النقــل الجــوي.

ألقــى رئيــس مجلــس اإليــكاو ،الدكتــور
أولومويــا بينــارد أليــو ،كلمــة أمــام القمــة
العامليــة للط ـران املســتدام لعــام  2017التــي
اســتضافتها مجموعــة عمــل النقــل الجــوي،
حيــث شـ ّدد عــى الحاجــة إىل تنســيق أنشــطة
االســتثامر والتنميــة يف مجــال الطــران .كــا
أطلــع الحارضيــن عــى أهــم املســتجدات
بشــأن مــا أحرزتــه اإليــكاو مــن تقــدم فيــا
يخــص خطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه
يف مجــال الطــران الــدويل (.)CORSIA
وأضــاف الدكتــور أليــو أمــام حشــد ضــم
القــادة العاملــن يف مجــايل الط ـران والتنميــة
املســتدامة ممــن ميثلــون مؤسســات القطاعــن
العــام والخــاص« :إن الــدور الــذي يلعبــه
النقــل الجــوي يف التنميــة االقتصاديــة اليــوم
صــار أكــر أهميــة مــن ذي قبــل .كذلــك
فــإن أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة
عــر التــي حددتهــا األمــم املتحــدة تعمــل
عــى تقريــب وجهــات نظــر القامئــن عــى
التخطيــط يف الحكومــات ويف مجــال التنميــة
بشــأن مختلــف ســبل الوصــول إىل خدمــات
النقــل الجــوي التــي تتســم بالســامة واألمــان
والكفــاءة واعتــدال الســعر ومــا يتيحــه ذلــك
مــن فوائــد مبــارشة يجنيهــا املجتمــع املــدين
وأوســاط التجــارة املحليــة واإلقليميــة».
وال شــك أن هــذه الرســائل البــارزة التــي
أعربــت عنهــا اإليــكاو أكّــدت عــى أن الطـران
املســتدام يُعــ ّد املحــ ّرك األســايس للتنميــة

االقتصاديــة والتجــارة والســياحة ،عــاوة عــى
أهميتــه املحوريــة يف تســهيل تقديم االســتجابة
اإلنســانية واالســتجابة يف حــاالت الكــوارث
عنــد التصــدي لألزمــات وحــاالت الطــوارئ
املرتبطــة بالصحــة العامــة .وتطــرق الحديــث
أيضـاً إىل الــدول ذات الوضــع الخــاص كالــدول
الجزريــة الصغــرة الناميــة والــدول الناميــة غــر
الســاحلية التــي ميثــل الطــران بالنســبة لهــا
رشيــان الحيــاة الــذي يصلهــا بالعــامل الخارجــي.
وأضــاف الدكتــور أليــو قائــاً« :إن حــرص
الــدول عــى توفــر الدعــم الــكايف لقطاعــات
النقــل الجــوي لديهــا وضــان امتثالهــا لقواعــد
اإليــكاو ســيعود بأكــر النفــع عــى املــدن
واملجتمعــات التــي تحلّــق الطائرات يف ســائها.
وباملثــل ،فــإن تــدين مســتويات التنميــة وعــدم
االمتثــال لقواعــد اإليــكاو القياســية يســببان
املخاطــر ويخلّفــان العراقيــل التــي تحــول دون
بلــوغ الحكومــات أهدافهــا بتحقيــق التنميــة
املســتدامة املثمــرة».
وفيــا يتعلــق بخطــة التعويــض عــن الكربــون
وخفضــه يف مجــال الطــران الــدويل التــي
اعتمدتهــا الجمعيــة العموميــة لإليــكاو يف
دورتهــا التاســعة والثالثــن ،أشــار رئيــس
مجلــس اإليــكاو إىل أن دوالً عديــد ًة متثــل مــا
يربــو عــى  90يف املائــة مــن عمليــات الطـران
الدوليــة قــد أعربــت عــن التزامهــا باملشــاركة يف
املرحلــة األوىل الطوعيــة مــن تنفيــذ الخطــة يف
عــام  .2021كذلــك سـلّط الدكتــور أليــو الضــوء

عــى التقـ ّدم الــذي أحرزتــه اإليكاو فيــا يخص
املعايــر الدوليــة الالزمــة لدعــم الخطــة ،فضـاً
عــن أهميــة أداة اإليــكاو لتقديــر انبعاثــات
ثــاين األكســيد الكربــون واإلبــاغ عنهــا ،ودور
هــذه األداة يف تبســيط إجــراءات الرصــد
واإلبــاغ والتحقــق التــي ت ُطبــق يف إطــار خطــة
التعويــض عــن الكربــون .كــا علّــق عــى
رضورة قيــام قطــاع الطــران الــدويل بــراء
األرصــدة املوثــوق بهــا ،مــع تفــادي احتــال
ازدواجيــة العـ ّد مــن قبــل القطاعــات األخــرى.
وإىل جانــب الكلمــة الرئيســية التــي ألقاهــا
رئيــس مجلــس اإليــكاو يف إطــار القمــة،
أجــرى املســؤولون املشــاركون يف مبــادرة
اإليــكاو «رشاكات الط ـران مــن أجــل التنميــة
املســتدامة» حلقــة عمــل متثــل الهــدف منهــا يف
دعــم جهــود الحكومــات الســاعية إىل تحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي وضعتهــا
األمــم املتحــدة يف إطــار خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام  2030وبرنامــج عمــل فينــا
ومســار ســاموا.
كذلــك أطلعــت اإليــكاو القمــة العامليــة
للطــران املســتدام عــى مســتجدات أخــرى
شــملت التقــدم غــر املســبوق الــذي أُحــرز يف
مجــال تطويــر أنــواع وقــود الطــران البديلــة
املســتدامة ونــر اســتخدامها ،إىل جانــب
تشــجيعها للــدول عــى حضــور املؤمتــر الثــاين
للطـران وأنــواع الوقــود البديلــة املقــرر عقــده
األســبوع القــادم يف مدينــة مكســيكو ســيتي.
 -عن االيكاو -

26

العدد

30

ديسمبر

2017

اإليكاو وكبرى مؤسسات الطيران تصدر تقريراً جديداً مشتركاً عن
الفوائد االقتصادية للنقل الجوي

يُش ـكّل الط ـران ركيــز ًة أساســي ًة يف التنميــة
االقتصاديــة للمــدن والبلــدان واألقاليــم
حــول العــامل ،ولكــن يك يتســنى للحكومــات
تعظيــم فوائــده ومزايــاه ،يتعــن عليهــا
تلبيــة االحتياجــات املل ّحــة لقطــاع الط ـران
فيــا يخــص البنيــة األساســية واملــوارد لــدى
وضعهــا لخطــط التنميــة الوطنيــة.
وتشــكّل هــذه الفكــرة إحــدى الرســائل
كل مــن اإليــكاو
الرئيســية التــي و ّجهتهــا ٌّ
وأبــرز املنظــات العاملــة يف مجــال الطـران
الــدويل ،وذلــك ضمــن تقريــر خــاص جديــد
لعــام  2017بشــأن ’فوائــد الط ـران‘.
ويتضمــن تقريــر ’فوائــد الط ـران‘ ،املو ّجــه
بصفــة رئيســية للــوزراء والقامئــن عــى
وضــع الخطــط الوطنيــة ،قامئــ ًة موجــز ًة
بالخطــوات الواجــب اتخاذهــا لتحقيــق
أقــى قــد ٍر ممكــن مــن املنافــع االقتصاديــة
واالجتامعيــة .كــا يقــدم أيضــاً نظــرة
عامــة مفيــدة عــى األولويــات املرتبطــة
باالســتثامر وإبــرام الــراكات ،فضــاً عــن
نُبــذات إقليميــة شــاملة توضــح كيــف
يســهم الطــران يف النهــوض بالرفــاه يف
أنحــاء العــامل .وتزامــن إصــدار هــذا التقريــر
مــع اليــوم العاملــي للســياحة ،2017/9/27
حيــث سـلّط التقريــر الضــوء عــى العالقات
املتبادلــة بــن اآلثــار اإليجابيــة للســياحة
ومســتوى الربــط الجــوي القائــم داخــل
مدينــة أو إقليــم مــا.
وأشــارت األمينــة العامــة لإليــكاو الدكتــورة
فانــغ ليــو قائلــةً« :هنــاك مــا يربــو عــى

مليــار ســائح يعــرون الحــدود الدوليــة
كل عــام ،أكــر مــن نصفهــم يصلــون إىل
وجهاتهــم جــوا ً – بــل أن أكــر مــن 80٪
منهــم يتوجهــون إىل العديــد مــن الــدول
الجزريــة .كذلــك فــإن نحــو  35٪مــن
حجــم التجــارة العامليــة حســب القيمــة
يتــم عــن طريــق النقــل الجــوي .وال شــك
أن انخفــاض الكلفــة وزيــادة طــرق الطـران
عــر شــبكتنا ســيؤديان إىل تعظيــم املنافــع
االقتصاديــة التــي تثمــر عنهــا الســياحة
وســائر ســبل الربــط الجــوي عــى مــدى
الســنوات املقبلــة .ومــا يعــزز هــذا االتجــاه
أكــر وأكــر هــو الزيــادة امللحوظــة التــي
نشــهدها يف تنبــؤات منــو الحركــة الجويــة
مســتقبالً».
مفصلـ ًة
كذلــك يقـ ّدم التقريــر أيضـاً صــور ًة ّ
توضــح كيــف أن الربــط الجــوي الــدويل
يســاعد الحكومــات بشــكل مبــارش يف
تحقيــق  15هدفــاً مــن أهــداف األمــم
املتحــدة الســبعة عــر للتنميــة املســتدامة
التــي اعتُمــدت يف إطــار خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام .2030
وأضافــت الدكتــورة ليــو بقولهــا« :تبــذل
اإليــكاو جهــودا ً كبــرة لتعزيــز الــراكات
الف ّعالــة بــن الجهــات املانحــة واملســتثمرين
والــدول ذات االحتيــاج ،وكذلــك ملســاعدة
الــدول عــى إعــداد دراســات جــدوى قويــة
تــرز عائــدات محــددة عــى كــرى مشــاريع
تنميــة النقــل الجــوي لديهــا .كذلــك أوضحنا
كيــف أن الخدمــات الجويــة املتمتعــة بدعم

قــوي تســاعد الحكومــات أكــر املســاعدة
عــى تحقيــق  15هدفـاً مــن أهــداف األمــم
املتحــدة الســبعة عــر للتنميــة املســتدامة.
عــاوة عــى ذلــك ،يوضــح هــذا التقريــر
للــوزراء والقامئــن عــى وضــع الخطــط
الحكوميــة أهميــة إدراج احتياجاتهــا يف
مجــال تطويــر الطـران ضمــن اسـراتيجيات
التنميــة الوطنيــة األشــمل لــكل دولــة».
ويــأيت هــذا التقريــر كثمــرة جهــد مشــرك
قــام بــه الفريــق الرفیــع املســتوى لقطــاع
الطیــران ( ،)IHLGتحــت قيــادة األمينــة
العامــة لإليــكاو الدكتــورة فانــغ ليــو واملديــر
العــام والرئيــس التنفيــذي التحــاد النقــل
الجــوي الــدويل ( ،)IATAالســيد ألكســندر
دي جونيــاك ،واملديــرة العامــة للمجلــس
الــدويل للمطــارات ( ،)ACIالســيدة أنجيــا
غيتنــز ،واملديــر العــام ملنظمــة خدمــات
املالحــة الجويــة املدنيــة (،)CANSO
الســيد جيــف بــول ،ورئيــس املجلــس
التنســيقي الــدويل التحــادات صناعــات
الطــران والفضــاء ( ،)ICCAIAالســيد
جــان بــاي.
وبوصفهــا وكالــة األمــم املتحــدة املتخصصــة
يف الطــران ،تدعــم اإليــكاو مثــل هــذه
األولويــات املرتبطــة بال ـراكات وتخطيــط
املشــاريع وذلــك يف إطــار منتديــات اإليــكاو
العامليــة للطــران يف كل ســنة ،وهــي
فعاليــات رفيعــة املســتوى ،ومــن املقــرر أن
تنعقــد أحــدث اجتامعاتهــا يف أواخــر شــهر
نوفمــر يف أبوجــا بنيجرييــا.
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االجتماع السادس والعشرون للجنة أمن الطيران:
عقــد االجتــاع الســادس والعــرون
للجنــة أمــن الط ـران ،والــذي اســتضافته
ســلطة الطــران املــدين بجمهوريــة
الســودان ،يف الفــرة مــن  24إىل 26
اكتوبــر  2017بالخرطــوم .وقــد شــارك
يف هــذا االجتــاع كل مــن ممثــي
اململكــة العربيــة الســعودية ،جمهوريــة
الســودان ،جمهوريــة مــر العربيــة،
دولــة فلســطني.

ومــن املواضيــع املهمــة التــي نوقشــت أمــن الط ـران باملنطقــة العربيــة.
خــال هــذا االجتــاع نخــص بالذكــر:
 االتفــاق عــى القامئــة النهائيــة لفريــقخـراء أمــن الطـران العــرب.
 مواقــف الــدول العربيــة األعضــاءحــول التعديــل الســادس عــر للملحــق
الســابع عــر «االمــن».
 التعــاون اإلقليمــي والثنــايئ يف مجــالأمــن الطـران ودوره يف تعزيــز منظومــة

االجتماع الثالث عشر للجنة البيئة:

عقــد االجتــاع الثالــث عــر
للجنــة البيئــة يف الفــرة مــن
 23إىل  25نوفمــر  2017مبقــر
الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين
بالربــاط – اململكــة املغربيــة.
وقــد شــارك يف هــذا االجتــاع كل
مــن ممثــي جمهوريــة الســودان،
جمهوريــة مــر العربيــة ،دولــة
فلســطني ،اململكــة املغربيــة.
ومــن املواضيــع املهمــة التــي
نوقشــت خــال هــذا االجتــاع

نخــص بالذكــر:
 وضــع مقــرح ملعايــر اختيــارخ ـراء بيئــة الط ـران العــرب.
 مقــرح اســراتيجية الهيئــةالعربيــة للطــران املــدين يف
مجــال حاميــة بيئــة الطــران.
 املجلــد الثالــث للملحــق 16«حاميــة البيئــة» بشــأن القواعــد
القياســية الجديــدة حــول
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون.
 -مضمــون املجلــد الرابــع

املقــرح للملحــق « 16حاميــة
البيئــة» بشــأن خطــة التعويــض
عــن انبعاثــات الكربــون وخفضه
يف مجــال الطــران الــدويل
واملعروفــة بخطــة «.»CORSIA

اإلجتماع  39للجنة النقل الجوي
عقــدت لجنــة النقــل الجــوي اجتامعهــا
 39خــال الفــرة  10-9نوفمــر 2017
بالربــاط بحضــور  4دول عربيــة وناقــش
االجتــاع عــدة مواضيــع وتجلــت أهمهــا
يف اعتــاد تقريــر فريــق العمــل املكلــف
بإعــداد القواعــد االسرتشــادية لحاميــة
املســافر الجــوي ومتابعــة موقــف االتحــاد
األورويب تجــاه رشكات النقــل الجــوي
العربيــة وإنشــاء قاعــدة بيانــات للخ ـراء
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العــرب يف مجــال النقــل الجــوي ،كــا
تــداول مراجعــة نظــام عمــل اللجــان،
وموقــف اتفاقيــة االعفــاء مــن الرضائــب
والرســوم الجمركيــة عــى املؤسســات
النقــل الجــوي العربيــة ،ودور الهيئــة يف
دعــم الســياحة العربيــة ،ومقــرح بتحريــر
خدمــات النقــل الجــوي بــن الــدول
العربيــة واإلفريقيــة ومقــرح تفعيــل
نشــاط وإحصائيــات النقــل الجــوي لــدى

الهيئــة ،وقــد أصــدر االجتــاع توصياتــه يف
كل هــذه املواضيــع.

االجتماع  37للجنة المالحة الجوية بالهيئة العربية للطيران المدني
 10-9نوفمبر 2017
تــم عقــد أشــغال لجنــة املالحــة الجويــة يف
دورتهــا 37خــال يومــي  9و 10نوفمــر ،2017
بفنــدق القولــدن توليــب فــرح بالربــاط
بحضــور 18مشــارك مــن  7دول أعضــاء
الهيئــة ميثلــون كل مــن الجمهوريــة التونســية
والجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية
وجمهوريــة مــر العربيــة وجمهوريــة
الســودان واململكــة املغربيــة وجمهوريــة
الســودان ودولــة ليبيــا ودولــة لبنــان وممثلــن
عــن ثــاث ( )03منظــات دوليــة :منظمــة
الطــران املــدين بالــرق األوســط واالتحــاد
النقــل الجــوي الــدويل بالــرق األوســط
وشــال إفريقيــا ومكتــب املالحــة باألقــار
الصناعيــة اإلفريقيــة ()JPO
وتنــاول االجتــاع عــدة مواضيــع ذات أهميــة
يف ميــدان املالحــة الجويــة باملنطقــة العربيــة

نخــص بالذكــر منهــا مخرجــات تحديث دراســة
 CNS/ATMباملنطقــةوإدارة تدفــق الحركــة
الجويــة ()ATFMودعــم تطبيقــات املالحــة
الجويــة بواســطة األقــار الصناعيــة ()GNSS
وخاصــة منهــا مخرجــات ورشــة العمــل ذات

العالقــة التــي انعقــدت يومــي  7و 8نوفمــر
 2017بالربــاط وتحديــث اســراتيجية الهيئــة
العربيــة املتعلقــة باملالحــة باألقــار الصناعيــة،
وكــذا املبــادرات الكفيلــة بالرفــع مــن أداء
خدمــات املالحــة الجويــة.

االجتماع التاسع والثالثون للجنة السالمة الجوية
الرباط -المملكة المغربية  11-9أكتوبر2017

نظمــت الهيئــة العربية للطـران املدين
االجتــاع التاســع والثالثــون للجنــة
الســامة الجويــة  11-9أكتوبــر،2017
مبقــر الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين
بالربــاط بحضــور  4دول أعضــاء

ميثلــون كل مــن الجمهوريــة التونســية
ودولــة فلســطني وجمهوريــة مــر
العربيــة واململكــة املغربيــة.
وقــد تنــاول هــذا االجتــاع عــدة
مواضيــع ذات األهميــة يف ميــدان

الســامة الجويــة باملنطقــة العربيــة
نذكــر مــن بــن أهمهــا تحليــل نتائــج
دراســة إنشــاء الوحــدة االقليميــة
ملنطقــة الشــال إفريقيــا والــرق
االوســط ملراقبــة الســامة الجويــة،
ودراســة اوجــه التعــاون االقليمــي
فيــا يخــص التحقيــق يف حــوادث
ووقائــع الطـران ،والتعــاون يف ميــدان
تدريــب مراقبــي الســامة الجويــة،
وإعــداد كتيــب أفضــل املامرســات يف
ميــدان الســامة وتقريــر حــول زيــارة
اللجنــة اإلفريقيــة للطــران املــدين
بشــأن االســتفادة مــن خربتهــم يف
إنشــاء منظــات الســامة.
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االجتماع التنسيقي بين الهيئة العربية للطيران المدني واللجنة
اإلفريقية للطيران المدني ()AFCAC
تنفيــذا لتوصيــة املجلــس التنفيــذي
للهيئــة بتكليــف اإلدارة العامة بالتنســيق
مــع اللجنــة اإلفريقيــة للطــران املــدين
بشــأن االســتفادة مــن تجاربهــم حــول
إنشــاء الوحــدة اإلقليميــة ملراقبــة
الســامة الجويــة تــم عقــد االجتــاع
التنســيقي يومــي  16و 17أغســطس
 2017مبقــر اللجنــة اإلفريقيــة للطــران
املــدين ( )AFCACداكار-الســنيغال.
حــر هــذا االجتــاع  9مشــاركني ممثلني
عــن اللجنــة اإلفريقيــة للطــران املــدين
()AFCACو خبــر املالحــة والســامة
الجويــة بالهيئــة.
افتتحــت الســيدة ،Iyabo O.Sosina
األمينــة العامــة للجنــة اإلفريقيــة
للطــران املــدين االجتــاع منوهــة إىل
أهميــة التنســيق بــن املنظمتــن ومذكــرة
بأهــداف االجتــاع واملتمثلــة خاصــة يف
االســتفادة مــن تجــارب اللجنــة اإلفريقيــة
حــول إنشــاء الوحــدة اإلقليميــة ملراقبــة
الســامة الجويــة.
ونيابــة عــن ســعادة اللــواء مهنــدس/
محمــد إبراهيــم احمــد الرشيف،املديــر
العــام للهيئــة العربيــة للطــران املــدين،
قــام املهنــدس /محمــد رجــب  ،خبــر
املالحــة والســامة الجويــة بالهيئــة،
بتقديــم الشــكر لألمينــة العامــة للجنــة
اإلفريقيــة للط ـران املــدين عــى تعاونهــا
مــرزا دور الهيئــة العربيــة للطـران املدين
باعتبارهــا إحــدى منظــات الجامعــة
العربيــة والتــي أنشــأت لدعــم وتنميــة
وتطويــر الطــران العــريب لتســتجيب
لحاجيــات األمــة العربيــة.
وقــد بينــت األمينــة العامــة لألفــكاك،
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أن اللجنــة اإلفريقيــة مل تشــرك بشــكل
مبــارش يف إنشــاء املنظــات اإلقليميــة
الســت ملراقبــة الســامة ()RSOO
يف منطقــة الصحــراء الكــرى وهــي:
BAGASOO, ACSAC,(UEMOE),
ASSA-AC (CEMAC), CASSOA
(EAC), ISASO (SADC), AAMAC
. .)(ASECNA member States
ومــع ذلــك ،تعمــل أفــكاك ()AFCAC
بانســجام وباســتمرار مــع جميــع هــذه
املنظــات اإلقليميــة يف مجــال مراقبــة
الســامة ( .)RSOOكــا أفــادت
االجتــاع أن اللجنــة تعمــل عــى دمــج
جميــع هــذه املنظــات يف كيــان واحــد
ميكــن أن ينــدرج تحــت نطــاق لجنــة
أفــكاك نظــرا ملســؤوليتها عــن تنســيق
الطــران يف القــارة نيابــة عــن االتحــاد
األفريقــي.
هــذا كــا خلــص االجتــاع إىل أن
املنظــات اإلقليميــة ملراقبــة الســامة
التــي تنشــئها املنظــات اإلقليميــة
للطــران املــدين تعتــر مــن األكــر
املنظــات ضامنــا مــن ناحيــة االســتدامة
ومــن ناحيــة أداء مهامهــا مــن املنظــات
اإلقليميــة األخــرى التــي تكــون مســتقلة
عــن أي منظمــة أو لجنــة إقليميــة.

وأخــذا يف االعتبــار التحديــات التــي
تواجههــا العديــد مــن املنظــات
اإلقليميــة ملراقبــة الســامة الجویة،فقــد
أوىص االجتامع بإنشــاء الوحــدة اإلقليمية
ملراقبــة الســامة مبنطقــة الرشق األوســط
وشــال أفریقیــا ( )RSOOتحــت إرشاف
األكاك ( )ACACلألســباب التالیــة:
 تجنب ازدواجية الجهود، تحســن التنســيق بــن أكاك( )ACACو(،)MENA RSOO
 الرفــع مــن املردوديــة يف مجال الســامةالجوية،
 اســتعامل نفــس األشــخاص يف الهيئــةاإلداريــة والتنظيميــة،
 إقــرار املــادة التاســعة مــن اتفاقيــةإنشــاء الهيئــة «اختصاصــات الجمعيــة
العامــة» النقطــة  7التــي تنــص عــى
«إنشــاء املراكــز والفــروع الخاصــة
بالهيئــة بــرط موافقــة املجلــس
االقتصــادي واالجتامعــي»

ندوة عمل حول " السالمة والعمليات الجوية وبرنامج التدقيق ()ISAGO&IOSA
( الدار البيضاء -المملكة المغربية)

نظمــت الهيئــة العربيــة للطــران
املــدين بالــدار البيضــاء باململكــة
املغربيــة نــدوة عمــل حول « الســامة
والعمليــات الجويــة وبرنامــج التدقيــق
((ISAGO & IOSAبالتعــاون مــع
االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي
(. )IATA
وتهــدف هــذه النــدوة للرفــع مــن
مســتوى العاملــن يف قطــاع الطــران
املــدين بالنســبة لــدول أعضــاء الهيئــة.
كــا توفــر إطــار عمــل يجمــع أصحاب
املصلحــة مــن ســلطات الطــران
املــدين ومــزودي خدمــات املالحــة

الجويــة ومشــغيل املطــارات ومشــغيل
الطائــرات واملنظــات الدوليــة
واملصنعــن قصــد تقديــم معايــر
ومقتضيــات IOSAI & SAGO
واملامرســات املــويص بهــا وفــق الدليــل
العمليــات األرضيــة التابعــة لالتحــاد
الــدويل للنقــل الجــوي.
وقــد حــر هــذه النــدوة  43مشــاركا
مــن أعــوان وأطــر ســلطة الطــران
املــدين (إدارة الســامة) واألعــوان
واملرشفــن عــى العمليــات الجويــة
والشــحن والعمليــات األرضيــة
بــركات الطــران واملدققــون

الداخليــون واملســؤولون عــن نظــام
الجــودة وأطــر مــزودي خدمــات
املالحــة الجويــة واملطــارات مــن دول
شــال إفريقيــا والــرق األوســط
باإلضافــة إىل منظــات دوليــة
وإقليميــة.

مؤتمر أمن الطيران يوصى بمنح مكافأة لمن يقدم
معلومات عن الحوادث األمنية
أكــد عــدد مــن املشــاركني يف املؤمتــر
الــوزاري اإلقليمــي ألمــن الطــران املــدين
بأفريقيــا والــرق األوســط ،رضورة وضــع
برنامــج ملكافــأة مــن يقدمــون معلومــات
عــن الحــوادث األمنيــة أو التهديــدات التــي
مــن شــأنها إعاقــة صناعــة الطــران.
وشــدد املشــاركون باملؤمتــر ،خــال الجلســة
الختاميــة املنعقــدة بقاعــة املؤمتــرات
الكــرى مبدينــة رشم الشــيخ ،عــى تنميــة
القــدرات البرشيــة ،وإرســاء الثقافــة األمنيــة
لــكل العاملــن بالقطــاع ،وإعــادة التأهيــل
لربامــج التوعيــة باألمــن ،كــا ناقشــوا رضورة
التوعيــة باملخاطــر ،ونــر املعلومــات مــن
خــال العمــل والحلقــات الدراســية ،وإقامــة
مراكــز تدريــب مــن قطاعــات الط ـران ،مبــا
يف ذلــك إعــداد الربامــج واملدربــن.
ووافــق املشــاركون عــى تنفيــذ أنشــطة
توعويــة للرتويــج الســتخدام التكنولوجيــا
املالمئــة ،ووضــع آليــة مفصلــة للتهديــدات

مــن كل املناحــي ومــدى تأثريهــا عــى األمــن
والســامة ،خاصــة يف مناطــق الرصاعــات.
كانــت رشم الشــيخ قــد شــهدت عــى مــدى
 3أيــام ،إقامــة املؤمتــر الــوزاري اإلقليمــي
ألمــن الطــران املــدين بأفريقيــا والــرق
األوســط ،الــذي ناقــش عــدة موضوعــات
عــى رأســها نتائــج أعــال الــدورة 39
للجمعيــة العموميــة للمنظمــة الطــران
املــدين «إيــكاو» ،واســتعراض نتائــج قــرار
مجلــس األمــن رقــم  2309الــذي يعــد األول

مــن نوعــه ،حــول التصــدي للتهديــدات
اإلرهابيــة للطـران املــدين ،وذلــك بعــد عــام
مــن اعتــاده ،وإعــداد خطــة عامليــة ألمــن
الطــران ومناقشــة تطويــر املجــال األمنــي
لقطــاع الطــران والتحديــات العامليــة
واملخاطــر التــي يتعــرض لهــا قطــاع الطـران
املــدين ،واالحتياجــات األمنيــة واســتخدام
وســائل تكنولوجيــة عاليــة يف مجــال
املراقبــة.
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أنشطة الهيئة
اجتماع مع مكتب  JPOللمالحة باألقمار الصناعية لمنطقة إفريقيا
بداكار-السينغال
عقــدت الهيئــة اجتامع ـاً مــع مكتــب
 JPOللمالحــة باألقــار الصناعيــة
ملنطقــة إفريقيــا يــوم  18أغســطس
 2017مبقرها بداكار-الســينغال ملتابعة
أهــم الق ـرارات التــي اتخــذت خــال
االجتــاع الــذي انعقــد بالربــاط-
اململكــة املغربيــة يوم  12مايــو .2017
قــدم خبــر املالحــة الجويــة بالهيئــة
املهنــدس محمــد رجــب عرضــن
مرئيــن حــول أهــداف ورؤيــة وأجهــزة
الهيئــة العربيــة للطــران املــدين

وإس ـراتيجيتها يف مجــال املالحــة عــر
األقــار الصناعيــة.
و قــدم الســيد /ســمو ذيــوف ،مديــر
 JPOبإعــام الحضــور بأهــم القـرارات
التــي اتخــذت خــال االجتــاع الــذي
انعقــد بالرباط-اململكــة املغربيــة
يــوم  12مايــو  2017وإطــار مذكــرة
التفاهــم املربمــة ( )MOUبــن الهيئــة
و.JPO
وقــد خلــص االجتــاع إىل النتائــج
التاليــة:
 التعــاون املســتمر يف خصــوصاملســائل الفنيــة املتعلقــة باملالحــة
باألقــار الصناعيــة باملنطقــة اإلفريقيــة
(موريتانيــا واملغــرب والجزائــر وتونــس
وليبيــا ومــر والســودان والصومــال)،
 تنظيــم ملتقيات/دورات/ورشــاتعمــل حــول املســائل التنظيميــة

والقانونيــة يف خصــوص املالحــة
باألقــار الصناعيــة للرفــع من مســتوى
العاملــن يف قطــاع الطــران املــدين
لــكىل الطرفــن  JPOوACAC
 التعاون يف مجال التدريب عقــد تظاهــرة ســنوية عــى األقــلمشــركة بــن  JPO/ACACيف مجــال
املالحــة باألقــار الصناعيــة.
 املشــاركة يف ورشــة العمــل املرتقبــةيف شــهر نونــر حــول املالحــة باألقــار
الصناعيــة وذلــك بتقديــم عرضــن
مرئيــن ذات العالقــة.
 تقديــم ورقــة عمــل خــال االجتــاعالقــادم للجنــة املالحــة الجويــة رقــم
 37تتضمــن مــروع النشــاطات
املشــركة بــن الطرفــن ملناقشــتها
قصــد اعتامدهــا.

دورة احصائيات وتنبؤات الحركة الجوية
في الفترة  20-16أكتوبر 2017
الرباط-المملكة المغربية
نظمــت الهيئــة العربيــة للطـران املــدين دورة تدريبيــة عــن إحصــاء
الحركــة الجويــة والتنبــؤات املســتقبلية يف الفــرة  20-16أكتوبــر
 ،2017قدمهــا خبــران مــن جمهوريــة مــر العربيــة وحرضهــا
مشــاركون مــن اململكــة املغربيــة والجمهوريــة التونســية وفيهــا
متثيــل لســلطات الطــران املــدين واملطــارات ورشكات الطــران.
تحقــق يف الــدورة الوقــوف عــى الكيفيــة التــي يتــم فيهــا جمــع
االحصائيــات وأســاليب التنبــؤات املختلفــة املســتخدمة لــدى الــدول
العربيــة للوصــول لنظــام موحــد يف املســتقبل يتــم مــن خاللــه اصــدار
إحصائيــة شــاملة تســتفيد منهــا كل الــدول العربيــة يف املجــاالت
االقتصاديــة والســياحية ومتكــن كذلــك االســتجابة ملتطلبــات منظمــة
الط ـران املــدين الــدويل ملدهــا باإلحصائيــات الجويــة.
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ورشة عمل المالحة باألقمار الصناعية
يف إطــار برنامــج عمــل الهيئــة العربيــة
للطـران املــدين يف مجــال املالحــة الجويــة
املعتمــد لعــام  ،2018-2017تــم تنظيــم
ورشــة عمــل حــول املالحــة باألقــار
الصناعيــة بالتعــاون مــع منظمــة الطـران
املــدين الــدويل واملفوضيــة األوروبيــة
املنعقــدة بفنــدق جولــدن توليــب فــرح-
الربــاط يومــي  7و 8نوفمــر .2017
وقدحــر هــذه الورشــة ( )49مشــارك
عــن ( )9دول وســت منظــات دوليــة
ووســت ( )06مصنعــن دوليــن .وشــارك
يف إحيــاء هــذه الــدورة أربعــة عــرة

( )14خبــرا دويل.
وتناولــت هــذه الورشــة عــدة مواضيــع
تهــم آخــر تطــورات املالحــة الجويــة
عــر األقــار الصناعيــة باملنطقــة العربيــة
نخــص بالذكــر منهــا مراقبــة اإلشــارات
الصــادرة عــن املنظومــة العامليــة
لألقــار الصناعيــة ( ،)GNSSوكــذا
النظــم التكميليــة للمالحــة عــر األقــار
الصناعيــة ( .)GBAS, SBAS, ABASكام
تطرقــت أيضــا إىل التطــور الحاصــل بنظم
املالحــة باألقــار الصناعيــة باألقاليــم
املجــاورة ملنطقــة الــدول العربيــة

أعضــاء الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين
والتــي نخــص بالذكــر منهــا  EGNOSو
 GAGANودراســة الجــدوى الفنيــة
واالقتصاديــة لتمديــد تغطيــة النظــام
التعزيــزي للمالحــة باألقــار الصناعيــة
( )EGNOSإىل الــدول العربيــة أعضــاء
الهيئــة مبنطقــة الــرق األوســط.
وتأكــد الهيئــة العربيــة للطــران املــدين
أن هــذه الورشــةتأيت يف وقــت يشــهد
فيــه العــامل العديــد مــن التحديــات التــي
تواجــه قطــاع الطــران املــدين والتــي
تشــكل خطــرا حقيقيــا عــى ســامته
وأمنــه كنمــو دائــم لــه عــى مــدى العقــد
املــايض .وهــذا يتطلــب منــا جميعــا
التعــاون والتنســيق مــن أجــل التقليــل
مــن التحديــات ومواكبــة للتغــرات
والتطــورات املتســارعة يف العــامل بشــكل
عــام ويف قطــاع الطــران املــدين عــى
وجــه الخصــوص ومتكــن الهيئــة مــن
التعامــل مــع الوضــع الحــايل واملســتقبيل
يف قطــاع الطــران املــدين الــدويل.

االجتماع الثاني لسنة  2017لفريق عمل إدارة تدفق الحركة الجوية
تــم عقــد أشــغال االجتــاع الثــاين لســنة
 2017لفريــق عمــل إدارة تدفــق الحركــة
الجويــة والــذي اســتضافه ســلطة الطريان
املــدين التونــي يومــي  24و 25أكتوبــر
 ،2017مبطــار تونــس قرطــاج الجمهوريــة
التونســية.
وقــد تنــاول االجتــاع عــدة محــاور
تدخــل ضمــن إطــار االهتاممــات
املطلوبــة يف ســياق املســتجدات التــي

يعرفهــا مجــال إدارة تدفــق الحركــة تحديــث مخطــط عمــل الفريــق خــال
الجويــة وآليــات التعامــل للتدبــر ســنتي  2017و.2018
األمثــل لتدفــق الحركــة الجويــة حيــث
تــم التأكيــد عــى أهميــة وضــع منظومــة
آليــة إلدارة تدفــق الحركــة الجويــة بدول
أعضــاء الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين
مبنطقــة الــرق األوســط قصــد التحســن
مــن مردوديــة األجــواء والرفــع مــن
طاقاتهــا االســتيعابية .هــذا ،كــا تــم
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أنشطة الهيئة

االجتماع الرابع لفريق عمل إعداد القواعد االسترشادية
لحماية حقوق المسافر الجوي
عقــد االجتــاع الرابــع لفريــق العمــل املكلــف بإعــداد
القواعــد االسرتشــادية لحاميــة حقــوق املســافر الجــوي يف
الفــرة  8-6نوفمــر  2017مبقــر الهيئــة العربيــة للط ـران
املــدين بالربــاط.
تنــاول االجتــاع مناقشــة املســودة الثالثــة التــي تــم
التوصــل إليهــا يف االجتــاع الثالــث للفريــق يف الفــرة
 4-3أبريــل  2017وأدخــل عليهــا بعــض التعديــات ســواء
بالحــذف أو اإلضافــة أو الصياغــة وتوصــل مــن خــال
ذلــك للمســودة الرابعــة التــي يــرى الفريــق أنهــا املســودة
النهائيــة لتعــرض عــى لجنــة النقــل الجــوي يف اجتامعهــا
القــادم التخــاذ مــا تــراه بشــأنها.

الدورة التدريبية حول القواعد القياسية الجديدة لاليكاو
بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
نظمــت الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين
دورة تدريبيــة حــول القواعــد القياســية
الجديــدة لاليــكاو بشــأن انبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون ،بحضــور  11مشــاركا
ميثلــون الــدول العربيــة األعضــاء.
ومكنــت هــذه الــدورة التــي أطرهــا
املهنــدس عبــد الغفــار الســيد عبــد
الحليــم مــن جمهوريــة مــر العربيــة
مــن مســاعدة العاملــن يف مجــال حاميــة
البيئــة لــدى ســلطات الطــران املــدين
العربيــة مــن فهــم مــا تضمنــه املجلــد
الثالــث الخــاص بالقواعــد القياســية
بشــأن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون
ووضــع الترشيعــات الوطنيــة لتحقيــق
االمتثــال مــع هــذه القواعــد.
كــا مكنــت هــذه الــدورة مــن توضيــح
التزامــات رشكات الطــران بخصــوص
تجديــد واســتغالل أســطولها مــن
الطائـرات ســواء التــي هــي يف الخدمة أو
قيــد اإلنتــاج أو الطلبيــات الجديــدة مــع
رضورة التأكــد مــن أن هــذه الطائــرات
34
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تســتجيب ملتطلبــات حاميــة البيئــة
بشــأن التخفيــض مــن انبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون والتــي التزمــت بهــا
الــدول ســواء مــن خــال تنفيــذ القواعــد
القياســية أو االتفاقيــات واملعاهــدات
الدوليــة ونخــص بالذكــر اتفاقيــة باريــس
لتغــر املنــاخ.

وتنــدرج هــذه الــدورة التدريبيــة ضمــن
الخطــة اإلســراتيجية للهيئــة العربيــة
للطـران املــدين التــي تهــدف إىل تحســن
أداء العاملــن يف مجــال الطــران املــدين
يف املنطقــة العربيــة.
ويف ختــام الــدورة تــم توزيــع الشــواهد
عــى املشــاركني.

التهديدات االلكترونية في مجال الطيران المدني
انعقــدت الحلقــة العلميــة املشــركة بــن الهيئــة
العربيــة للط ـران املــدين وجامعــة نايــف العربيــة
للعلــوم األمنيــة حــول التهديــدات االلكرتونيــة
والتــي تــم اجراؤهــا خــال الفــرة مــن  26إىل 28
ســبتمرب  2017مبقــر الجامعــة بالريــاض – اململكــة
العربيــة الســعودية.
وقــد حــر لهــذه الحلقــة  42مشــاركا ميثلــون

كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة
التونســية وســلطنة عــان والجمهوريــة اللبنانيــة
جمهوريــة الســودان ودولــة االمــارات العربيــة
املتحــدة ودولــة الكويــت ،وتهــدف الحلقــة اىل
التعريــف باملعاهــدات والترشيعــات يف مجــال
أمــن الطـران ويف اسـراتيجية اإليــكاو بشــأن األمــن
اإللكــروين والتهديــدات االلكرتونيــة للطــران

املــدين والجهــود واملبــادرات للحــد مــن مخاطــر
الهجــات اإللكرتونيــة .وتدخــل هــده الورشــة يف
إطــار مذكــرة التفاهــم بــن الطرفــن مــن أجــل
التدريــب والتكويــن وبنــاء قــدرات العاملــن يف
مجــال أمــن الطــران مبــا يعــزز منظومــة أمــن
الطــران املــدين العــريب.

حلقة علمية حول أمن الطائرات والمطارات بالمنطقة العربية
بتعــاون ورشاكــة بــن جامعــة نايــف العربيــة
للعلــوم األمنيــة والهيئــة العربيــة للطــران
املــدين تــم تنضيــم حلقــة علميــة وذلــك
مبقــر جامعــة نايــف بالريــاض خــال الفــرة
( 9-5نوفمــر  )2017حــول موضــوع «امــن
املطــارات والطائــرات» ،يف الفــرة املمتــدة
مــن  5اىل  9نوفمــر الجــاري.
واســتفاد مــن هــذا الربنامــج  130خبـرا مــن
مختلــف الهيئــات والكيانــات املتخصصــة
املعنيــة بأمــن الطــران ميثلــون الــدول
العربيــة االعضــاء.
وقــد أطرهــا  10خ ـراء عــرب متخصصــن يف
املجــال ،وتعتــر هــذه النــدوة واحــدة مــن
االنشــطة املربمجــة للهيئــة العربيــة للط ـران
املــدين لتســليط الضــوء عــى دور ســلطات
الطــران املــدين بالــدول العربيــة يف ضــان

حاميــة الطـران املــدين واملطــارات مــن أفعال
التدخــل غــر املــروع ،وايضــاح األخطــار
والتحديــات التــي تواجــه الطــران املــدين
واملرافــق التابعــة لــه باملنطقــة العربيــة،
وتزويــد املشــاركني باملعــارف واملعلومــات
املتعلقــة بجميــع مجــاالت أمــن وســامة
الطـران املــدين واملطــارات وفــق الترشيعــات
الدوليــة والوطنيــة للــدول العربيــة ،ونــر
الوعــي وثقافــة أمــن الطــران املــدين

باعتبــار أن أمــن الط ـران مســؤولية الجميــع
دون اســتثناء ،إضافــة إىل تبــادل الخــرات
والتجــارب العربيــة يف هــذا املجــال .
ومــن املحــاور التــي تطرقــت اليهــا هــذه
النــدوة العلميــة نخــص بالذكــر :الترشيــع
والتنظيــم الــدويل والوطنــي يف مجــال أمــن
الطــران ،مراقبــة الجــودة يف مجــال أمــن
الطــران ،وتحليــل ســلوكيات الراكــب،
وأمــن الشــحن الجــوي و وتقييــم تهديــدات
املــواد الثنائيــة االســتخدام ألمــن الطــران
(الكيامويــة ،البيولوجيــة ،اإلشــعاعية،
والنوويــة) واملحاطــات الخطــرة ،واالســتجابة
والتصــدي ألفعــال التدخــل غــر املــروع،
واالتفاقيــات والقــرارات الدوليــة املتعلقــة
باإلرهــاب املوجهــة للطــران املــدين..

الهيئة العربية للطيران المدني تعقد دورة تدريبية حول
"أمن مقدمي خدمات الحركة الجوية" بالرباط
نظمــت الهييئــه العربيــة للطــران املــدين
دورة تدريبيــة حــول موضــوع «أمــن
مقدمــي خدمــات الحركــة الجويــة» ،وذلــك
خــال الفــرة (  14-13نوفمــر) مبقــر الهيئــة
بالربــاط وشــارك فيهــا مــا يقــارب  20مشــاركا
مــن الــدول العربيــة وبتأطــر مــن الخبــر
الــدويل الطيــار إبراهيــم نجــم مــن جمهوريــة
مــر العربيــة.
تدارســت هــذه الــدورة ،التــي اســتمرت عــى
مــدار  5ايــام ،متطلبــات أمــن الطـران لحاميــة
خدمــات الحركــة الجويــة ،وذلــك يف ظــل تزايد

التهديــدات التــي تســتهدف مكونــات أمــن
الطـران ،خاصــة التهديــدات االلكرتونيــة التــي
تســتهدف نظــم خدمــات املالحــة الجويــة
ونظــم الطائ ـرات واملطــارات.
كــا اســتعرضت هــذه الــدورة األحــكام
واللوائــح الدوليــة والوطنيــة املتعلقــة بحاميــة
هــذا املجــال مــن افعــال التدخــل غــر
املــروع.
واعتــر ســعادة املهنــدس محمــد ابراهيــم
رشيــف ،مديــر عــام الهيئــة العربيــة للط ـران
املــدين ،ان اســراتيجية الهيئــة تقــوم عــى

تعزيــز فاعليــة أمــن الط ـران وتوحيــد آلياتــه
مبــا يتــاىش مــع معايــر منظمــة الطــران
املــدين الــدويل ،وتوجــت الــدورة يف حفــل
تســليم شــواهد عــى املشــاركني.
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في مرآة الصحافة
في حوار مع المجلة المغربية « اللة فاطمة » سعادة المهندس /محمد إبراهيم
أحمد شريف مدير عام الهيئة يتحدث عن دور الهيئة ومكانة المرأة العربية
في منظومة الطيران المدني العربي
يف البدايــة ،مــاذا تقولــون عــن الهيئــة
العربيــة للط ـران املــدين ،مــا هــو دورهــا
ومــا هــي اختصاصاتهــا؟
الهيئــة العربيــة للطــران املــدين هــي
منظمــة عربيــة متخصصــة تابعــة لجامعــة
الــدول العربيــة ،يوجــد مقرهــا بالعاصمــة
الربــاط .وقــد أنشــأت وفــق ق ـرار مجلــس
جامعــة الــدول العربيــة ســنة 1994
ودخلــت حيــز النفــاذ يف فربايــر .1996
وتعتــر الهيئــة إحــدى مكونــات منظومــة
العمــل العــريب املشــرك ومتثــل املرجعيــة
الفنيــة للــدول العربيــة يف مجــال الط ـران
املــدين .وهــي تهــدف إىل توحيــد الــرؤى
واملواقــف العربيــة وتحديــث املناهــج
والخطــط لتحســن تدبــر شــؤون الط ـران
املــدين ليســاير املســتجدات والتحــوالت
التــي تطبــع هــذا القطــاع الحيــوي
اإلســراتيجي يف التنميــة االقتصاديــة ويف
تنشــيط الحركــة الســياحية وتســهيل تنقــل
األشــخاص والتبــادل التجــاري والتواصــل
بــن الشــعوب.
أمــا دور الهيئــة فريتكــز أساســا عــى
التنســيق بــن سياســات الــدول العربيــة
املتعلقــة بالطــران املــدين ويف وضــع
خطــط وبرامــج عربيــة متســقة مــن شــأنها
أن تســاهم يف تحقيــق أهــداف منظمــة
الطــران املــدين الــدويل مــن أجــل نقــل
جــوي آمــن وســليم ومنتظــم.
ومــن أهــم اختصاصــات الهيئــة ،التــي
تتضمنهــا اتفاقيــة إنشــائها ،فهــي كمنظمــة
فنيــة معنيــة بإجــراء البحــوث وإعــداد
الدراســات بشــأن الجوانــب االقتصاديــة
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والتنظيميــة والقانونيــة والفنيــة املتعلقــة
بالطــران املــدين.
•تشــجيع ومســاندة صناعــة الطــران يف
الــدول العربيــة األعضــاء.
• تشــجيع تطبيــق القواعــد القياســية
وأســاليب العمــل املــوىص بهــا يف مالحــق
اتفاقيــة الطــران املــدين الــدويل.
• تســهيل تبــادل املعلومــات الخاصــة بأمــن
وســامة الطــران والتنســيق بخصــوص
برامــج التدريــب والتكويــن.
كيــف ميكنكــم تلخيــص مــا حققتــه الهيئــة
مــن انجــازات يف ســبيل تحقيــق مــا تحدثــم
عنــه مــن أهــداف اسـراتيجية؟
بدلــت الهيئــة جهــودا كبــرة لرتجمــة
رغبــات وطموحــات الــدول األعضــاء للرفــع

مــن أدائهــا والدفــع بهــا نحــو األفضــل
لتحقيــق األهــداف املرجــوة منهــا يف ســبيل
تأهيــل قطــاع الطــران املــدين العــريب
وتنميتــه وتطويــره والرقــي بــه شــامخا
يف ســلم الطــران العاملــي تعزيــزا للعمــل
العــريب املشــرك.
وقــد تحركــت الهيئــة يف شــتى اإلتجاهــات
لتوطيــد عالقــات التعــاون والتنســيق
مــع املنظــات واالتحــادات اإلقليميــة
والدوليــة املامثلــة لتعزيــز مكانتهــا يف
محافــل الطــران الــدويل وطرقــت كذلــك
أبــواب التدريــب حيــت تــم ربــط االتصــال
مبعاهــد ومؤسســات التدريــب والتكويــن
لتنميــة القــدرات وتطويــر العنــر البــري
يف مجــال الطــران املــدين.
وقــد كان للهيئــة مســاهمة بــارزة يف وضــع
أســس سياســة تحريــر النقــل الجــوي مــن

خــال اتفاقيــة التحريــر التــي أعدتهــا
واعتمدتهــا مؤمتـرات القمــة العربيــة ،وهــو
موضــوع الزال يحظــى باألوليــة حتــى
اســتكامل اإلجــراءات التنفيذيــة لتحريــر
النقــل الجــوي بــن الــدول العربيــة ،كــا
تعمــل الهيئــة مبــوازاة ذلــك ،عــى تنســيق
املواقــف وتوحيــد الــرؤى وإعــداد مدونــات
وقواعــد اسرتشــادية للتعامــل مــع املواضيــع
الجوهريــة التــي تســتند إىل املرجعيــة
الدوليــة وتوجيهاتهــا وتوصياتهــا ونظمهــا
القياســية امللزمــة يف مجــاالت النقــل الجــوي
واملالحــة والســامة واألمــن والبيئــة.
ويف الجانــب الفنــي املحــض قامــت الهيئــة
بإعــداد دراســة حــول تنفيــذ نظــام املالحــة
الجويــة باألقــار الصناعيــة (،)CNS/ATM
وإنشــاء وحــدة ملراقبــة الســامة الجويــة
( ،)RSOOوتطويــر املمــرات الجويــة
العربيــة والتعــاون والتنســيق مــع الخـرات
الدوليــة يف اآلليــات واملناهــج الجديــدة
للبحــث واإلنقــاذ يف مجــال الطـران املــدين،
وإعــداد أدلــة ملحققــي حــوادث الطــران
وترخيــص املطــارات وتوحيــد القواعــد
والنظــم القياســية الخاصــة بالســامة
ونظــام إدارة املالحــة الجويــة واإلحصائيــات
الجويــة واالعــراف املتبــادل بإنجــازات
وشــواهد الطــران وحاميــة البيئــة والحــد
مــن االنبعاثــات.
كــا تــم تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات
ذات البعــد العــريب واإلقليمــي والــدويل،
متيــزت كلهــا بنتائــج إيجابيــة دعمــت
توجــه الهيئــة يف توطيــد وتعزيــز عالقاتهــا
مــع املنظــات ذات االهتــام املشــرك
وســاهمت هــذه اإلنجــازات يف إشــعاع دور
الهيئــة يف أوســاط مجتمــع الط ـران املــدين
اإلقليمــي والــدويل.

يف الســنوات األخــرة اقتحمــت املــرأة
العربيــة جــل مجــاالت العمــل ،حتــى تلــك
التــي كانــت حكـرا عــى الرجــل ،مــاذا عــن
مجــال الطــران املــدين؟
صحيــح أن العديــد مــن املهــن ظلــت لعقود
حكـرا عــى الرجــل كاملهــن الشــاقة واملهــن
املحفوفــة باملخاطــر ،ومنهــا قطــاع النقــل،
إال أنــه يف الســنوات األخــرة قطعــت املــرأة
العربيــة قف ـزات كــرى واقتحمــت جميــع
املجــاالت فأصبحنــا نالحــظ ويف العديــد
مــن بلداننــا العربيــة ســائقات الحافــات
والقطــارات والبواخــر والطائــرات.
وفيــا يتعلــق بقطــاع الطــران املــدين،
وصلــت املــرأة العربيــة إىل مهنــة قيــادة
الطائــرة يف ثالثينــات القــرن املــايض ،بــدءا
باملرصيــة لطيفــة النــادي التــي تعتــر أول
امــرأة عربيــة تقــود طائــرة مبفردهــا ســنة
 ،1933تــم تــأيت بعدهــا املغربيــة ثريــا
الشــاوي التــي تعتــر أصغــر امــرأة تحصــل
عــى رخصــة طيــار تجــاري ســنة  1951وأول
امــرأة عربيــة تقــود طائــرة تجاريــة بــركاب
ســنة  ،1955كــا أن أول امــرأة مظليــة يف
العــامل العــريب هــي املغربيــة عائشــة املــي
التــي حــازت عــى الجائــزة األوىل للمبــاراة
الدوليــة للطــران ســنة .1956
فعــا تاريــخ يدعــو للفخــر ..لكــن أيــن
وصلــت اليــوم مشــاركة املــرأة العربيــة يف
منظومــة الطــران املــدني؟
بعــد الرائــدات اللــوايت فتحــن مجــال
قيــادة الطــران للنســاء العربيــات توالــت
االهتاممــات النســائية بقطــاع الطــران
املــدين حيــت هنــاك اليــوم املئــات مــن
ربابنــة الطائــرات منهــم مجموعــة مــن
كابــن الطائـرات العمالقــة ورغــم أن العــدد

الزال قليــا إال أن هــذه االنطالقــة والعزميــة
القويــة ســتحفز مــا ال شــك فيــه قــدرة
وكفــاءة املــرأة العربيــة للعمــل يف مجــال
الطــران املــدين.
واالكيــد أن جــل الــدول العربيــة تبــدل
جهــدا للرفــع مــن قيمــة املــرأة وتعزيــز
دورهــا ومتكينهــا مــن كافــة حقوقهــا
وأصبحنــا اليــوم أمــام واقــع مــيء يتمثــل
يف إقحــام املــرأة يف منظومــة الطــران
املــدين ،مــن مضيفــات وربابنــة وكابــن
إىل مهندســة طــران ،مراقبــة جويــة،
خدمــات مالحيــة ،تدبــر مطــارات .ومــن
خــال متابعتنــا للجامعــات واملــدارس
واملعاهــد واألكادمييــات ومؤسســات
التكويــن والتدريــب يتأكــد العــدد املتنامــي
للطالبــات يف مجــال الط ـران املــدين يف كل
تخصصاتــه.
واألهــم مــن كل هــذا أن هنــاك اليــوم
العديــد مــن النســاء العربيــات يتحملــن
مســؤوليات قياديــة كــرى منهــا وزيــرات
للنقــل ،رئيســات تنفيذيــات لــركات
الطــران العــريب ومديــرات مركزيــات
يف منظومــة الطــران املــدين ،ومديــرات
مطــارات دوليــة ،ومناصــب قياديــة يف
منظــات واتحــادات إقليميــة ودوليــة،
ويف العديــد مــن مؤسســات والــركات
ومكاتــب الدراســات الدوليــة يف قطــاع
الطــران املــدين.
وال ننــى كذلــك التذكــر بــأن هنــاك
العديــد مــن النســاء العربيــات مــن عــدة
دول عربيــة ،مــن ذوي الكفــاءة العاليــة
والخــرة الواســعة ،يتواجــدن حاليــا يف
مراتــب عليــا يف وكاالت فضــاء عامليــة
ومنهــا وكالــة الفضــاء األمريكيــة (،)NASA
فاملســتقبل أكيــد امــام املــرأة وبيــد املــرأة.
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مقـــاالت

النقل الجوي الداعم الرئيس
للحركة السياحية لخفض الفقر
السيد /حسن ميرغني
خبير النقل الجوي بالهيئة

مقدمة:
الســفر مــن حيــث هــو انتقــال األف ـراد
مــن مكان إىل أخــر للقيام بنشــاط أو أداء
مهــام تجاريــة ،دينيــة ،عالجيــة أو للرتفيــه
وغريهــا وليــس بغــرض الســفر يف حــد
ذاتــه ،بهــذا املفهــوم تتطابــق أهــداف
النقــل الجــوي مــع أهــداف الســياحة
حيــث أن النقــل الجــوي هــو الداعــم
الرئيــي للحركــة الســياحية ويســاهم يف
حركتهــا بأكــر مــن .50%
وكل مــن النشــاطني النقــل الجــوي
والســياحة يســاهم يف التنميــة االقتصادية
والناتــج املحــي الــكيل للــدول ،كــا أن
وســائل تحقيــق أهــداف النقــل الجــوي
والســياحة تتطابقــان يف إجراءات تســهيل
الســفر واألمــن والســامة لتحقيــق
الهــدف األســمى وهــو دعــم وخلــق
الصداقــة بــن أمــم وشــعوب العــامل وهــو
الهــدف الــذي ركــزت عليــه ديباجــة
معاهــدة شــيكاغو  1944للنقــل الجــوي
العاملــي وبصــورة أكــر تفصيــا ديباجــة
املدونــة العامليــة آلداب (أو أخالقيــات)
الســياحة  1999التــي أرجعــت أهدافهــا
لعــدة اتفاقيــات ومعاهــدات مبــا فيهــا
معاهــدات واتفاقيــات النقــل الجــوي
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وحــدث ذلــك للفــارق الزمنــي بينهــا
الــذي ميتــد لخمســة وخمســن عامــا.
أمــا مــن الناحيــة العمليــة فــإن معاهــدة
شــيكاغو  1944تناولــت كل الجوانــب
املتعلقــة بالســفر اآلمــن وتســهيالته عــر
مالحقهــا الثامنيــة عــر والوثائــق التــي
تصدرهــا منظمــة الطـران املــدين الــدويل
وفقــا للمســتجدات التــي تطــرأ مــن
وقــت آلخــر.
وبتحقيــق هدفهــا يف توفــر نقــل جــوي
آمــن ومنتظــم تكــون املنظمــة قــد
مهــدت الطريــق لحركــة ســياحية فاعلــة
ومتطــورة وأي نشــاط للحركــة الســياحية
يلعــب النقــل الجــوي الــدور الرئيــس
فيــه.
السياحة وخفض الفقر:
تحقــق الســياحة أهدافــا اقتصاديــة
عديــدة فهــي تســاهم مبــارشة يف التنميــة
االقتصاديــة والناتــج املحــي للــدول
بصفــة عامــة غــر أن الجانــب األكــر
أهميــة يتمثــل يف محاربــة الفقــر وهــذا
يضــع رســالة الســياحة يف قالــب إنســاين
واقتصــادي يف غايــة األهميــة يزيــل كثـرا
مــن املفاهيــم الخاطئــة عــن الســياحة

وقــد عــرت عنــه املبــادئ التــي شــملتها
املدونــة العامليــة آلداب (أو أخالقيــات)
الســياحة.
وعندمــا نتحــدث عــن محاربــة أو خفــض
الفقــر فإنــه يتبــادر لذهننــا مبــارشة
أن املعنــى بذلــك هــي الــدول الناميــة
أو األقــل منــوا وهــذا جانــب يعطــي
الســياحة مبادئهــا اإلنســانية واالقتصاديــة
الحقيقيــة.
مــن مقــال ملنظمــة الســياحة العامليــة
نــورد الحقائــق التاليــة يف اتجــاه محاربــة
الفقــر:
 .1الســياحة يف الــدول الناميــة والــدول
األقــل منــوا هــي االختيــار األمثــل للتنميــة
االقتصاديــة ويف بعــض الــدول املصــدر
الرئيــي لجلــب العمــات الصعبــة.
 .2إذا متــت إدارة الســياحة بالرتكيــز
عــى خفــض الفقــر ميكــن أن تســتفيد
منهــا املجتمعــات الفقــرة عــر تشــغيل
العاملــة املحليــة يف املشــاريع الســياحية
والخدمــات التــي تقــدم للســياح أو
تشــغيل مشــاريع محليــة ذات أثــر
إيجــايب عــى محاربــة الفقــر.
 .3أصبحــت الســياحة الداعــم الرئيــي
القتصاديــات الــدول الناميــة ويجــدر

ذكــره أن الخدمــات املطلوبــة للســياح
ال تتطلــب مهــارات فائقــة وإمنــا بإمــكان
املواطنــن املحليــن القيــام بهــا.
العوامل الجاذبة للسياحة
في الدول النامية:
تتميــز الــدول الناميــة والــدول األقــل منوا
مبيــزات أكــر جاذبيــة للســياحة خاصــة
وأنهــا يف الغالــب ميــزات طبيعيــة ومل
متتــد إليهــا يــد التغيــر وهــذا هــو مصــدر
جاذبيتهــا ونذكــر منهــا:
 .1املنــاخ الدافــئ :ميثــل املنــاخ الدافــئ
مصــدر جــذب هــام للســياحة وتتميــز
كثــر مــن الــدول الناميــة بهــذا املنــاخ
ولفــرات طويلــة خــال العــام.
 .2املناظــر الطبيعيــة :ويكفــي أنهــا
طبيعيــة دون إجــراء أي تغيــر عــى
حالتهــا الطبيعيــة.
 .3اإلرث الثقــايف :عــر التاريــخ قامــت
حضــارات واندثــرت مخلفــة إرثــا ثقافيــا
غنيــا جاذبــا للســياح بصفــة عامــة
والباحثــن والدارســن بصفــة خاصــة.
كل هــذه العوامــل تتوفــر للــدول الناميــة
ويف مناطقهــا الريفيــة ويصبح استكشــافها
والوصــول إليهــا هــو األمــر املطلــوب
الــذي يتطلــب مســاهمة عــدة جهــات
لتحقيــق ذلــك منهــا الدولــة نفســها
واملنظــات الســياحية واملســتثمرين.
ومبــا أننــا نتحــدث عــن دول ناميــة
وملناطــق ريفيــة ومعزولــة فإننــا ال
نتوقــع أن تكــون هــذه الــدول قــادرة
عــى تأهيــل البنيــات األساســية املطلوبــة
لحركــة ســياحية نشــطة ولكــن هنــاك
جانــب البــد أن تقــوم بــه وهــو تهيئــة

البيئــة اآلمنــة لجلــب الســياح وبذلــك
ميكنهــا جــذب االســتثامرات لهــذا املجــال
كــا أنــه عــى املنظــات الســياحية
استكشــاف هــذه املناطــق والتســويق
لهــا لجلــب االســتثامر.
وإذا نظرنــا للمنطقــة العربيــة نجــد أن
هنــاك تباينــا يف األوضــاع االقتصاديــة
وميكــن للمنظمــة العربيــة للســياحة أن
تتبنــى موضــوع استكشــاف وتســويق
املناطــق الســياحية الريفيــة واملعزولــة
يف املنطقــة العربيــة وتحســن األوضــاع
الســياحية بهــا خاصــة وأن هنــاك رأس
املــال الــكايف لالســتثامر يف بعــض الــدول
العربيــة.
دور النقل الجوي:
أينــا كان هنــاك نشــاط اقتصــادي فهناك
حركــة نقــل تنمــو مــع منــو هــذا النشــاط
والنقــل الجــوي عــر السياســات املتبنــاة
كتحريــر النقــل الجــوي وفتــح األســواق
فإنــه يظــل حــارضا ومتطــورا ،وأمامــي
إحصائيــة لحركــة النقــل الجــوي باململكــة
املغربيــة للعــرة ســنوات املاضيــة وهــي
توضــح الزيــادة إيجابــا عامــا بعــد عــام
طيلــة هــذه الســنوات.
ويرجــع الســبب الرئيــس إىل أن اململكــة
املغربيــة تضــع الســياحة يف أولوياتهــا
وتدعــم حركــة النقــل الجــوي بتبنــي
سياســات التحريــر وفتــح األســواق التــي
تتوافــق ومتطلبــات الســياحة.
ومل تكــن الســياحة لتحقــق هــذا النجــاح
دون حركــة نقــل جــوي فاعلــة ألنــه
بالتخطيــط للوصــول للمناطــق الريفيــة
واالســتفادة مــن املقومــات الســياحية يف

تلــك املناطــق فــا بديــل للنقــل الجــوي
للقيــام بهــذا الــدور ،ومــع أن طبيعــة
النقــل الجــوي معلومــة للجميــع ولكــن
ال مانــع مــن التعريــض لهــا ألنهــا تعطيــه
األفضليــة عــى وســائط النقــل األخــرى:
 .1عامــل الرسعــة :عامــل الرسعــة يوفــر
كثــرا مــن الوقــت للســياح خاصــة يف
ربــط املناطــق الســياحية ببعضهــا األمــر
الــذي يوفــر للســائح زيــارة عــدة مواقــع
يف فــرة قصــرة.
 .2تخطــي العوائــق الطبيعيــة :طبيعــة
النقــل الجــوي تتيــح إمكانيــة تخطــي
العوائــق الطبيعيــة والوصــول للمناطــق
النائيــة دون عقبــات.
 .3البنيــات األساســية :يعتــر النقــل
الجــوي أقــل تكلفــة بالنظــر لبنياتــه
األساســية مقارنــة بوســائط النقــل
األخــرى فيــا يتعلــق بإنشــاء مطــارات
ســياحية أو مهابــط يف أماكــن نائيــة
ميكــن تشــغيلها مبولــدات كهربــاء عــر
الطاقــة الشمســية.
الخالصة:
بنــاء عــى مــا تــم توضيحــه فــإن النقــل
الجــوي يســاهم بنقــل أكــر مــن 50%
مــن الحركــة الســياحية وفقــا إلحصائيــة
منظمــة الســياحة العامليــة وأنهــا
الخيــار األمثــل للــدول الناميــة للتنميــة
االقتصاديــة ومحاربــة الفقــر فــإن النقــل
الجــوي يظــل الداعــم الرئيــس للســياحة
وتنميتهــا ملحاربــة الفقــر.
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مقـــاالت

تطور عملية تدقيق أمن الطيران  -نهج الرصد المستمر
()USAP-CMA
المهندس  /عاطف عجيلي
خبير أمن الطيران  /مكلف بالبيئة بالهيئة

 .Iلمحة تاريخية:
لقــد انتهــت «اإليــكاو» مــن تنفيــذ الــدورة الثانية مــن البرنامج
العالمــي لتدقيــق األمــن ( )USAPوالــذي انطلــق فــي ينايــر
 2008لينتهــي موفــى ســنة  .2013وخــال ســنة  2012بحثــت
األمانــة العامــة لإليــكاو خيــارات مســتقبل البرنامــج العالمــي
لتدقيــق أمــن الطي ـران بمــا فــي ذلــك جــدوى اعتمــاد نهــج
الرصــد المســتمر.وقد تــم عــرض هــذه المنهجيــة المقترحــة
علــى أنظــار مجلــس «اإليــكاو» فــي دورتــه  197والتــي أقــرت
رســميا اعتمــاد النهــج والخطــة المقترحــة ضمــن البرنامــج
العالمــي لتدقيــق أمــن الطي ـران .علمــا وأن الــدورة الجديــدة
انطلقــت بدايــة عــام .2015
 .IIتطور البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران:

قبــل اإلق ـرار باعتمــاد منهجيــة نهــج الرصــد المســتمر فــي
إطــار البرنامــج العالمــي لتدقيــق األمــن (،)USAP-CMA
فــإن فريــق خبـراء أمــن الطيـران لــدى «اإليــكاو» قــد ناقشــوا
وتدارســوا جملــة مــن الخيــارات كبديــل للــدورة الثانيــة
للبرنامــج العالمــي لتدقيــق األمــن ( )USAPوهــي كاآلتــي:
 .1تنفيــذ دورة مــن زيــارات المتابعــة لتقييــم أداء الــدول
فــي تنفيذهــا لخطــط العمــل التصحيحيــة لعمليــات تدقيــق
أجريــت خــال الدورتيــن الســابقتين.
 .2تنفيــذ دورة إضافيــة مدتهــا ســت ( )06أعــوام تتضمــن
عمليــات تدقيــق لمســتوى مراقبــة األمــن باالســتناد إلــى
المنهجيــة المتبعــة خــال الــدورة األولــى للبرنامــج العالمــي
لتدقيــق األمنــي ينضــاف إليهــا برنامــج زيــارات متابعــة
للــدول.
 .3تنفيــذ دورة إضافيــة مدتهــا ســت ( )06أعــوام تتضمــن
عمليــات تدقيــق لمســتوى مراقبــة األمــن باالســتناد إلــى
المنهجيــة المتبعــة خــال الــدورة الثانيــة للبرنامــج العالمــي
لتدقيــق األمــن ينضــاف إليهــا برنامــج زيــارات متابعــة للدول.
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 .4االنتقال إلى منهجية الرصد المستمر لألمن.
 .5تنفيــذ نهــج قائــم علــى تقييــم المخاطــر فيمــا يخــص
البرنامــج العالمــي لتدقيــق األمــن ويقــر بالفــوارق المكتشــفة
فــي مســتويات أداء الــدول فــي مجــال األمــن.
وقــد خلصــت هــذه الدراســات إلــى إقـرار فريــق خبـراء أمــن
الطيـران باإلجمــاع ،خــال اجتماعــه الثالــث والعشــرون ،علــى
اعتمــاد منهجيــة مزدوجــة تشــمل رصــد األداء فــي مجــال
األمــن والنهــج القائــم علــى تقييــم المخاطــر األمنيــة خاصــة
وأن الطيــران المدنــي فــي حاجــة إلــى نهــج شــامل ألمــن
الطي ـران المدنــي العالمــي.
وسيمكن هذا الخيار المزدوج (الخيار 4والخيار )5من:
 أن يلبــي حاجــة الــدول إلــى الرصــد المســتمرلألمــن والتــي تفتقــر إلــى إلــى نظــام وطنــي متطــور بمــا
يكفــي لمراقبــة األمــن؛
 وأن يوفــر أفضــل الممارســات الدوليــة المعتمــدةفــي الــدول التــي لديهــا نظــام متقــدم لمراقبــة األمــن.
 .IIIشرح لمنهجية نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج
العالمي لتدقيق األمن (:)USAP-CMA

إن مجــاالت هــذه الــدورة الثالثــة للبرنامــج العالمــي لتدقيــق
األمــن لــن يختلــف كثيـرا عــن الــدورة الثانيــة حيــث ستشــمل
عمليــة التدقيــق الملحــق الســابع عشــر – األمــن واألحــكام
المرتبطــة باألمــن فــي الملحــق التاســع – التســهيالت والمــواد
اإلرشــادية ذات الصلــة .غيــر أن المنهجيــة التــي ســيتم إتباعهــا
خــال هــذه الــدورة ســتكون مختلفــة عــن الــدورة الســابقة
حيــث ســتتضمن جملــة متنوعــة مــن أنشــطة الرصــد المحددة
وفقــا لوضعيــة أمــن الطي ـران فــي كل دولــة عضــو .وســيكون
هــذا النهــج متواصــا ومســتمرا قائمــا علــى منهجيــة تتماشــى
واالحتياجــات المتغيــرة للــدول ولوضعيــة أمــن الطيــران
علــى الصعيــد العالمــي .وســتكون هــذه المنهجيــة قائمــة

علــى عمليــات تدقيــق للوثائــق وعمليــات مراقبــة لالمتثــال
زيــادة لبعثــات تحقــق وعمليــات تقييــم قائــم علــى إلزاميــة
توفيــر المعلومــات وذلــك وفــق مــا ت ـراه «اإليــكاو» األنســب
الحتياجــات كل دولــة.
والهــدف مــن هــذه المنهجيــة هــو تجميــع المعلومــات
وتحديــث الثغ ـرات وتوفيــر التوصيــات وفــق االقتضــاء .كمــا
ســتعتمد «اإليــكاو» ونهجــا قائمــا علــى إدارة المخاطــر الختيار
أنســب األنشــطة بالنســبة لــكل دولــة مــع تحديد جــدول زمني
ألنشــطة الرصــد وتواترهــا وســتعمل «اإليــكاو» علــى أن تجعــل
مــن هــذا النهــج أكثــر مرونــة لضمــان االســتخدام األمثــل
لمــوارد «اإليــكاو» والقــدرة علــى تلبيــة احتياجــات أمــن
الطي ـران المتغيــرة بمــا فــي ذلــك قــدرة الــدول علــى تنفيــذ
تدابيــر التصــدي للتهديــدات الجديــدة والناشــئة مــع القــدرة
علــى التكيــف مــع مــا مــدى تطــور مســتوى الــدول فــي مجــال
أمــن الطي ـران ونظــم المراقبــة لديهــا وذلــك باالعتمــاد علــى
جملــة مــن المؤشـرات كـــــ:
 المــدة التــي مــرت علــى إجــراء آخــر عمليــاتتدقيــق أو/وآخــر أنشــطة تدقيــق ميدانيــة؛
 وجــود أو إمكانيــة وجــود شــواغل أمنيــة بــارزة( )Ssecعلــى أســاس المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا
مــن خــال عمليــات تدقيــق ســابقة؛
 مقتضيات التوازن الجغرافي؛ حــدوث أي فعــل مــن أفعــال التدخــل غيــرالمشــروع مؤخــرا؛
 رد علــى طلبــات المعلومــات اإللزاميــة الصــادرةعــن «اإليــكاو».
وفــي إطــار تنفيــذ هــذه الــدورة الجديــدة مــن عمليــات
تدقيــق أمــن الطيــران ســتواصل «اإليــكاو» تقديــم تقاريــر
عمليــات التدقيــق للــدول لكــن فــي شــكل جديــد يمــزج
بيــن معلومــات المراقبــة وعناصــر االمتثــال .وســيتم عــرض
هــذه النتائــج بطريقــة تســمح للــدول بــأن تحــدد األولويــة
فــي تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة علــى المــدى القصيــر
والمتوســط والبعيــد.
هــذا ،وباإلضافــة للنتائــج الخاصــة بمســتويات التنفيــذ الفعــال
للعناصــر الحاســمة لنظــام مراقبــة بأمــن الطيـران ومســتويات
االمتثــال لقواعــد «اإليــكاو» القياســية ســتتضمن هــذه
التقاريــر الشــواغل البــارزة فــي مجــال أمــن الطي ـران والتــي
تــم تحديدهــا ولــم تعالــج بعــد.

 .VIمزايا نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي
لتدقيق األمن (:)USAP-CMA

مقارنــة بالــدورة الســابقة للبرنامــج العالمــي لتدقيــق األمــن
والتــي قدمــت لمحــة موجــزة عــن نظــم أمــن الطيـران للــدول،
فــإن هــذه الــدورة القائمــة علــى نهــج الرصــد المســتمر
ســتعتمد نهجــا غيــر جامــد ينطبــق علــى جميــع الــدول بــل
ســيكون منهجــا مرنــا قائمــا علــى إدارة المخاطــر ومنهجــا أكثــر
مالئمــة الحتياجــات الــدول وفــق أولويــات تقتضيهــا قــدرة
بعــض الــدول علــى التصــدي للتهديــدات الجديــدة والناشــئة.
و ســيوفر نهــج الرصــد المســتمر فــي إطــار البرنامــج العالمــي
لتدقيــق األمــن بيانــات محينــة ومفيــدة وخاصــة بــكل دولــة
وبيانــات إقليميــة لبرامــج مســاعدة لتكــون هــذه النتائــج
مرجعــا لإليــكاو مــن أجــل صياغــة القواعــد والتوصيــات
والمــواد اإلرشــادية الجديــدة ومراجعــة وتحديــث القواعــد
والتوصيــات والمــواد اإلرشــادية القائمــة.
 .Vالخالصــــــــــــــة:

نظــرا ألهميــة البرنامــج العالمــي لتدقيــق أمــن الطيــران –
نهــج الرصــد المســتمر ( )CMA-CPAفــي كشــف الثغ ـرات
والشــواغل األمنيــة ومســاعدة الــدول علــى تحديــد أولويــات
األمــن لوضــع اإلجـراءات والتدابيــر لمعالجــة هــذه االخــاالت
وفــق المــوارد الماديــة والبشــرية المتوفــرة .وللغــرض،
فســلطات الطيــران المدنــي مدعــوة للعمــل علــى تفعيــل
البرامــج الوطنيــة لمراقبــة جــودة أمــن الطيــران.
كمــا أنــه مــن المهــم أن يتــم تدعيــم التنســيق والتعــاون
الدولــي واإلقليمــي لتبــادل المعلومــات مــن أجــل تقييــم
المخاطــر والتهديــدات مــن أجــل وضــع التدابيــر المالئمــة
للتخفيــف مــن عواقــب هــذه المخاطــر .دون نســيان المتابعــة
المســتمرة للوقــوف علــى حســن تنفيــذ التدابيــر األمنيــة التــي
وضعتهــا الدولــة فــي خططهــا التصحيحيــة لرفــع االخــاالت
لتعزيــز منظومــة أمــن الطي ـران لديهــا.
أمــا علــى المســتوى الوطنــي ،علــى ســلطات الطيـران المدنــي
أن تضــع آليــة تنســيق مــع الســلطات المعنيــة بتقييــم
بالمخاطــر والســلطات المعنيــة بأمــن الطي ـران المدنــي بمــا
يتماشــى ومقتضيــات الملحــق الســابع عشــر «األمــن» التفاقية
شــيكاغو علــى أن تــدرج هــذه اآلليــة بالبرنامــج الوطنــي ألمــن
الطي ـران.
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مقـــاالت

إدارة المياه العادمة في المطارات
السيد /ناصر أبو شريك
مدير عام بوزارة النقل  /خبير بيئي
دولة فلسطين

ظــل الطيــران و علــى مــدى عصــور
كثيــرة حلمــا يــراود االنســان و يســكن
خيالــه و يتحــدى قدراتــه .و اليــوم
و بعــد ان اصبــح الطيــران هــو اهــم
وســيلة لتنقــل البشــر بيــن شــرق
االرض و مغربهــا و بعــد ان اصبحــت
الســماء مكتظــة بالطائ ـرات و اصبحــت
المطــارات مــن اهــم المنشــآت التــي
تســتثمر فيهــا الــدول مبالــغ ضخمــة
مــن مقدراتهــا الوطنيــة .و كذلــك تبــذل
الجهــود الجبــارة الدارة هــذه المنشــآت
و حتــى فيمــا يتعلــق بــأدق التفاصيــل،
و لعــل االدارة البيئيــة فــي المطــارات
و خاصــة ادارة الميــاه العادمــة و
المخلفــات باتــت مــن اهــم مجــاالت
االدارة التــي يتــم التركيــز عليهــا و
بشــكل متصاعــد.
و بالرغــم مــن ان المطــارات ال تصنــف
بالعــادة علــى انهــا مــن المنشــآت
الصناعيــة اال ان العمليــات اليوميــة
فــي المطــارات مثــل حركــة الطائــرات
و تزويدهــا بالوقــود و صيانتهــا (خاصــة
اعمــال الطــاء و الصيانــة المعدنيــة)
و كذلــك عمليــات اذابــة الجليــد عــن
المــدارج و صيانــة المركبــات االرضيــة
جميعهــا مصــادر للنفايــات الصناعيــة
فــي المطــارات.
يمكــن تصنيــف النفايــات فــي
المطــارات الــى ثالثــة اقســام
 .1المياه العادمة
 .2النفايات الخطرة
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 .3النفايات غير الخطرة
الميــاه العادمــة  :هــي مخلفــات
ســائلة او ميــاه تأثــرت نوعيتهــا نتيجــة
التأثيــر البشــري عليهــا و قــد تحتــوي
علــى مجموعــة واســعة مــن الملوثــات
المحتملــة و بتراكيــز محتلفــة .و
تنتــج الميــاه العادمــة فــي المطــارات
باالضافــة للمصــادر الصناعيــة اثنــاء
غســيل الطائ ـرات و المركبــات االرضيــة
و ميــاه الصــرف الصحــي الناتجــة عــن
االســتخدامات البشــرية
امــا ميــاه االمطــار فإنــه يجــب الحــرص و
بشــدة علــى عــدم اختالطهــا بالملوثــات
الصناعيــة و خاصــة مزيــات التجمــد
حتــى ال يتــم تصنيفهــا كميــاه عادمــة.
معالجة المياه العادمة
يتــم معالجــة الميــاه العادمــة الناتجــة
عــن المطــارات عــن طريــق انشــاء
محطــات تنقيــة خاصــة بالمطــار(
المعالجــة داخــل الموقــع) او عــن
طريــق نقلهــا الــى محطــات تنقيــة
بعيــدة عــن المطار(المعالجــة خــارج
الموقــع) ،و االفضــل ان تكــون المعالجــة
ضمــن محطــة تنقيــة داخــل الموقــع
( بالعــادة تكــون المطــارات بعيــدة
عــن التجمعــات الســكنية ،و نقــل
الميــاه العادمــة الــى محطــات التنقيــة
ســيتطلب انشــاء شــبكات صــرف خاصــة
تكــون تكلفتهــا اعلــى بكثيــر مــن تكلفــة
انشــاء المحطــة) و يمكــن تلخيــص
مراحــل التنقيــة حســب االتــي

 .1مــا قبــل المعالجــة او المعالجــة
التمهيديــة (الغربلــة) و تتــم مــن
خــال تصفيــة الميــاه العادمــة بطــرق
ميكانيكيــة الزالــة العوالــق الكبيــرة و من
ثــم االحــواض الخاصــة بكشــط الدهــون
الطافيــة
 .2المعالجــة االوليــة و تتــم مــن خــال
ترســيب المــواد العضويــة العالقــة
فــي احــواض الترســيب االوليــة و ذلــك
باضافــة مــواد كيميائيــة تتحــد مــع
المــواد العضويــة و تزيــد مــن كثافتهــا
لتترســب بســهولة.
 .3المعالجــة الثانويــة و تتــم مــن خــال
العمليــات البيولوجيــة الزالــة المــواد
العضويــة الذائبــة و المــواد الغرويــة
 .4المعالجــة المتقدمــة حيــث يتــم فــي
هــذه المرحلــة التخلــص مــن مركبــات
النيتروجيــن و الفســفور و المعــادن
الثقيلــة
 .5التعقيــم حيــث يتــم فــي هــذه
المرحلــة تعقيــم الميــاه بالكلــور و مــن
ثــم باالشــعة فــوق البنفســجية و ذلــك
لضمــان عــدم تكاثــر البكتيريــا
معالجة مياه االمطار
ان معالجــة ميــاه االمطــار ابســط بكثيــر
مــن معالجــة الميــاه العادمــة و يمكــن
تلخيصهــا فــي ثالثــة مراحــل:
 .1الغربلة
 .2الترسيب
 .3الفلتــرة حيــث تمــر الميــاه عبــر
فالتــر رمليــة فيهــا طبقــات مــن الرمــل

يصــل ســمكها الــى حوالــي 150ســم و
ذلــك لتنقيــة المــاء مــن ايــة جزيئــات
عالقــة و تكــون النتيجــة هــي الحصــول
علــى مــاء صــاف
اعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي
المطــار
ان منطقــة الشــرق االوســط و شــمال
افريقيــا بشــكل عــام و العالــم العربــي
بشــكل خــاص تعانــي مــن نقــص كبيــر
فــي مصــادر الميــاه العذبــة و اكثــر مــن
 87%مــن الميــاه العذبــة فــي هــذه
المناطــق تســتخدم فــي الزراعــة .مــن
هنــا تأتــي االهميــة الكبيــرة العــادة
اســتخدام الميــاه المعالجــة  ،فباالضافــة
الــى القيمــة االقتصاديــة العــادة
االســتخدام فــإن االثــر االنســاني و
البيئــي العــادة االســتخدام اهــم بكثيــر،
حيــث انــه يتيــح فرصــا اكبــر الســتخدام

مصــادر الميــاه فــي مجــاالت اخــرى و
زيــادة حصــة الفــرد مــن هــذه المصــادر
االمــر الــذي ينعكــس ايجابــا علــى كافــة
مجــاالت الحيــاة و خاصــة صحــة الفــرد
و المجتمــع.
و يمكــن ان يتــم اســتخدام الميــاه
المعالجــة فــي المطــارات فــي المجاالت
التاليــة:
 .1غســيل الطائــرات و المركبــات
االرضيــة
 .2تنظيف مرافق المطار المختلفة
 .3تنظيــف الحمامــات و المرافــق
ا لصحيــة
 .4ري المســاحات الخضــراء فــي
المطــارات
 .5اعــداد الخلطــات الخرســانية التــي
تســتحدم فــي اعمــال البنــاء و التطويــر
داخــل المطــار

 .6اعــادة تغذيــة الميــاه الجوفيــة و
هــذه العمليــة تزيــد مــن موثوقيــة
اســتخدام الميــاه المعالجــة خاصــة فــي
البــاد االســامية.
ان معالجــة الميــاه العادمــة و ميــاه
االمطــار و اعــادة اســتخدامها هــو امــر
فــي غايــة االهميــة بيئيــا و صحيــا و
لــه منافــع اقتصاديــة واضحــة و جليــة
و ال بــد مــن ان تكــون هــذه السياســة
معتمــدة فــي كافــة المطــارات و
المنشــآت الجويــة .و العامــل االساســي
الــذي يضمــن نجــاح هــذه السياســة
هــو وضــع مخطــط اداري شــامل
لكافــة المراحــل بــدءا مــن التجميــع
و المعالجــة و انتهــاء بخطــة اعــادة
االســتعمال.
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مقـــاالت

البيو كيروسين :وقود طائرات المستقبل
المهندس /حمدي حشاد
ناشط وصحافي في مجال الطاقات المتجددة

تُعــد صناعــة الطيـران العالمية مســئولة عن
 12%مــن إجمالــي االنبعاثــات الكربونيــة
التــي تنتجهــا وســائل المواصــات ونحــو
 2%مــن كافــة أنــواع االنبعاثــات الكربونيــة
البشــرية .ومــن المتوقــع أن تزيــد هــذه
النســب خــال الســنوات القادمــة بســبب
زيــادة الحركــة الجويــة حيــث يعتبــر قطــاع
النقــل الجــوي أكثــر القطاعــات نمــوا ً حيــث
قــدر البنــك العالمــي فــي تقريــره ســنة
 2014نســبة النمــو المتوقعــة فــي هــذا
القطــاع الــى حــدود ســنة  2050بأكثــر مــن
.200%
وأمــام واقــع التغيــرات المناخيــة
والمســؤولية البيئيــة التــي باتــت تمثــل
تحديــاً أمــام الشــركات الطيــران الدوليــة
لاللتـزام بمعاييــر أكثــر نظافــة وكذلــك مــع
ارتفــاع تكاليــف الوقــود العــادي ،تتطلــع
هــذه الشــركات إلــى إيجــاد أنــواع فعالــة
مــن الوقــود الحيــوي مــن أجــل تمويــن
طائراتهــا ،حيــث يشــهد الميــدان انضمــام
كالً مــن ُمصنعــي الطائــرات والعلمــاء
واألكاديمييــن إلــى جمعيــات مثــل
مجموعــة مســتخدمي الوقــود الحيــوي
للطائـرات ومنظمــة  ALGALفــي محاولــة
لتطويــر الوقــود الحيــوي للطائــرات .كمــا
ســعت الكثيــر مــن شــركات الطي ـران الــى
إســتعمال الوقــود الحيــوي فــي طائراتهــا
علــى غــرار شــركة الطيــران الهولنديــة
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KLMوشــركة الطيرانالفرنســية ،كمــا تعمــل تســتوجب المحاصيــل الغذائيــة علــى غـرار
الشــركات المصنعــة للطائـرات علــى صناعة تجربــة ايربــاص فــي مختبراتهــا بكوااللمبور
محــركات هجينــة تعتمــد أساســاً علــى فــي اســتعمال الطحالــب البحريــة النتــاج
الوقــود ومعــدة أن تعمــل بكفــاءة أكبــر ،الوقــود .كمــا تبحــث هــذه الصناعــة كذلــك
فــي ســنة  2012نجحــت شــركة بوينــغ طــرق تصنيــع الوقــود مــن مخلفــات الصرف
فــي تســيير رحــات تجريبيــة لطائراتهــا الوفيــرة والموجــودة بفضــل تزايــد أعــداد
 Dreamline 787عبــرت خاللهــا المحيــط المراكــز المدنيــة باطـراد ومــن ثمــة إنتــاج
األطلســي ،كمــا تعمــل شــركة ايربــاص منــذ مالييــن األطنــان مــن تلــك ال ُمخلفــات
ســنة  2012علــى تطويــر وقــود هجيــن العضويــة الصالحــة إلنتــاج الوقــود الحيــوي.
مطــور مــن الطحالــب البحريــة العتمــاده إجمــاالً ،تــرى صناعــة الطيـران العديــد مــن
مســتقبالً فــي محــركات الجيــل الجديــد الفــرص المواتيــة إلنتــاج الوقــود الحيــوي،
بالرغــم مــن وجــود التحديــات الكثيــرة
مــن الطائــرات.
شــكل اســتعمال الوقــود الحيــوي أيضــاً والحاجــة إلــى إجـراء المزيــد مــن األبحــاث
بعــض المشــكالت البيئيــة ،مثــل زيــادة واالختبــارات والحصــول علــى الدعــم
الطلــب علــى األراضــي المســتخدمة الحكومــي الــازم قبــل طــرح هــذا جيــل
فــي زراعــة المحاصيــل الالزمــة إلنتــاج جديــد مــن الوقــود العضــوي الــذي مــن
الوقــود الصناعــي التــي ألقــت بثقلهــا شــأنه أن يشــكل عالمــة فارقــة فالحفــاض
علــى الزراعــة فــي الــدول الفقيــرة وقــد علــى البيئــة والحــد مــن التغيــرات
تتســبب فــي اإلخــال بالبيئــات الطبيعيــة المناخيــة .
القائمــة .كمــا توجــد مخــاوف أيضــاً مــن المهندس  /حمدي حشاد
االنبعاثــات الكربونيــة اإلضافيــة الناجمــة ناشــط وصحافــي فــي مجــال الطاقــات
عــن حــرق الغابــات واألراضــي العشــبية المتجــددة والتغيـرات المناخيــة .صاحــب
مــن أجــل زراعــة محاصيــل الوقــود الحيوي .بــراءة اختــراع فــي اســتخراج الوقــود
أضــف إلــى ذلــك القلــق مــن أن اســتخدام العضــوي مــن الطحالــب البحريــة ،عمــل
محاصيــل مثــل قصــب الســكر والــذرة قــد مــع شــركة  Airbusفــي فرعهــا فــي
يــؤدي إلــى ارتفــاع ســعر الغــذاء ،األمــر ماليزيــا لتطويــر وقــود العضــوي مســتخرج
الــذي فندتــه شــركات الطيـران ببحثهــا عــن مــن الطحالــب الســتعماله فــي الطائ ـرات.
الجيــل الثانــي مــن الوقــود الحيــوي الذي ال

األمــــــــــن الذكـــــــــي ""SMART SECURITY
السيد /أمين مجري
خبير أمن الطيران وعضو فريق األمن والتسهيالت بالمجلس الدولي للمطارات

عــرف أمــن الطــران املــدين يف الســنوات
االخــرة تطــورا كبـرا ونقلــة نوعيــة وشــاملة
خاصــة بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن
ســبتمرب  2001وشــمل هــذا التطــور كافــة
املســتويات الترشيعيــة (التنظيــم ،الربامــج،
التدابــر واإلجــراءات )...منهــا والتقنيــة
(تجهي ـزات ومعــدات وأنظمــة )..والبرشيــة
(االختيــار ،التأهيــل ،التدريــب ،الرتخيــص)...
وتــأيت هــذه النقلــة النوعيــة واملتســارعة
اســتجابة ملــا يشــهده العــامل منــذ فــرة
مــن تنامــي لظواهــر العنــف واإلرهــاب
وانتشــار للجامعــات املســلحة جعــل مــن
مخاطــر اســتهداف الطـران املــدين ومرافقــه
مرتفعــة دون تنــايس تأثــر هــذه التهديــدات
وانعكاســاتها الســلبية عــى الدولــة
املســتهدفة وذلــك باعتبــار للمردوديــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي يوفرهــا
قطــاع الطــران والنقــل الجــوي للدولــة.
واعتبــارا ملــا تــم ذكــره عاليــه ،تحركــت
منظمــة الطــران املــدين الــدويل) )ICAO
وغريهــا مــن املنظــات اإلقليميــة والدوليــة
عــى غ ـرار اإلتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي
( ) IATAواملجلــس الــدويل للمطــارات
( )ACIنحــو تغيــر جــذري ملفهــوم أمــن
الطــران ســواء عــى مســتوى الترشيعــات
(امللحــق الســابع عــر «االمــن» التفاقيــة
شــيكاغو) واملــواد االرشــادية (دليــل أمــن
الطــران الوثيقــة )8973أو عــى مســتوى
األســاليب والتقنيــات املعتمــدة يف تنفيــذ

فعــال وناجــع للتدابــر األمنيــة .واصبــح
اليــوم الحديــث والدعــوة النخـراط أصحــاب
املصلحــة (ســلطات طــران ،مطــارات،
رشكات طـران )..،يف برنامــج «األمــن الــذيك»
(.)Smart Security
والجديــر بالتذكــر فــإن التعديــل الخامــس
عــر للملحــق الســابع عــر «األمــن»
التفاقيــة شــيكاغو عكــس هــذا التوجــه
والتمــي فــا قــد تعــرض أساســا ألمــن
املناطــق املفتوحــة للجمهــور ،والكشــف
عــن الســلوك ،واالبتــكار يف مجــال أمــن
الط ـران وأســلحة الدفــاع الجــوي املحمولــة
« »MANPADSثــم تنقيــح صياغــة األحكام
القامئــة املتعلقــة بإجــراء عمليــات تقييــم
املخاطــر والتدابــر املتعلقــة بعمليــات
التهديــد اإللكرتونيــة وذلــك ملزيــد مــن
الوضــوح وتحســن قابليــة الفهــم والتطبيــق
الفعــال.
وجــاء تفاعــل منظمة الطـران املــدين الدويل
اســتجابة منطقيــة بعــد الدعــوات الرصيحــة
التــي مــا انفكــت تطلقهــا املجموعــة الدولية
لدعــم برنامــج االمــن الــذيك عــر تعزيــز
ودعــم التعــاون والتنســيق فيــا يتعلــق
بتبــادل املعلومــات والكشــف عــن الثغـرات
لبعــض التدابــر أو التجهيــزات األمنيــة.
حيــث يــرى الكثــرون أن اعتــاد مثــل هــذه
الربامــج (برنامــج االمــن الــذيك) مــن شــأنه
ان يســاهم يف تحقيــق األهــداف التاليــة:
 - 1ضــان مســتوى مرتفــع مــن حيــث

التنفيــذ والتطبيــق الفعــال للتدابــر
األمنيــة.
 - 2ضــان تنفيــذ وتطبيــق التدابــر األمنيــة
بشــكل متناســق وضمــن منهــج عاملــي
وشــامل وفعــال ودون اللجــوء فقــط اىل
اعتــاد جملــة مــن اإلجــراءات األمنيــة
املكملــة.
 - 3تحســن جــودة الخدمــات املســداة
للمســافرين خاصــة عــر اعتــاد
منظومــــــــــة الكشف األمنــــــــــي الذيك
(.)Smart Security Check point
 - 4ضــان دميومــة ماليــة ملنظومــة أمــن
الطــران «»Financial sustainability
مــن هنــا يــأيت دور ســلطات الطـران املــدين
للــدول للعمــل عــى االنخــراط يف مثــل
هــذه الربامــج مــن اجــل اعتــاد آخــر
التكنولوجيــات والتــي نذكــر منهــا معــدات
الكشــف عــن املتفجــرات ثالثيــة األبعــاد
( )EDS STANDARD IIIومعــدات
الكشــف عــن آثــار املتفجــرات ومعــدات
الكشــف عــن الســوائل ومنظومــات
املراقبــة املســافية الذكيــة (مراقبــة بالكامـرا،
كشــف التســلالت ،مراقبــة الدخــول إىل
املناطــق األمنيــة املقيدة)...مرفوقــة بوضــع
الترشيعــات املالمئــة وبنــاء القــدرات وتنمية
املــوارد البرشيــة بوضــع برامــج تدريبيــة
تســتجيب لحاجياتهــا مــن العنــر البــري
املؤهــل واملختــص يف مجــاالت امــن الطريان.
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حوادث الطيران

لوحة تسقط من طائرة وتحطم سيارة في اليابان
ذكــرت تقاريــر إخباريــة وشــركة طيــران
هولنديــة ،أن لوحــة تــزن  4.3كيلوغرامــات
ســقطت مــن طائــرة تابعــة لهــا بعــد وقــت
قصيــر مــن إقالعهــا مــن مطــار يابانــي،
وحطمــت نافــذة ســيارة كانــت تســير
أســفلها.
وأكــدت بحســب المصــدر ذاتــه ،أن
الحــادث لــم يســفر عــن إصابــات لكــن
ســلطات الطيـران سترســل مفتشــي ســامة
إلــى مدينــة أوســاكا الغربيــة للتحقيــق.
وقــد ســقطت اللوحــة علــى الســيارة بعــد
وقــت قصيــر مــن إقــاع طائــرة بوينــج

 ،777التابعــة لشــركة الخطــوط الجويــة
الملكيــة الهولنديــة ،وكان علــى متنهــا
 321راكبــاً ،مــن مطــار كانســاي الدولــي
المتجهــة إلــى أمســتردام يــوم الســبت.
ونقلــت فرانــس بــرس عــن هيئــة اإلذاعــة
الوطنيــة أن اللوحــة أتلفــت ســقف
الســيارة ،وكســرت النافــذة الخلفيــة.
كمــا ذكــرت وكالــة أنبــاء كيــودو أن اللوحــة
مصنوعــة مــن مــواد مركبــة ،وســقطت مــن
قاعــدة الجنــاح فــي الجانــب األيمــن.
ويعتقــد أنهــا ســقطت مــن ارتفــاع 2400
متــر أو أعلــى.

فرنسا تفتح تحقيقا فى انفجار محرك
طائرة ركاب وهبوطها اضطراريا بكندا
أفــاد مكتــب التحقيــق والتحليــل لســامة الطيـران المدنــي الفرنســي،
بأنــه ســيرأس تحقيقــا فــي انفجــار محــرك طائــرة ركاب فرنســية أدى
إلــى هبوطهــا اضطراريــا بكنــدا.
ووفقــاً لصحيفــة  20مينيــت الفرنســية ،أن قــرار إحالــة األمــر إلــى
المكتــب ســينهى جــداال بيــن كنــدا وفرنســا والواليــات المتحــدة بشــأن
مــن ينبغــي لــه قيــادة التحقيــق فــي الحــادث الــذي وقــع فــوق مدينــة
جرينالنــد فــي كنــدا ســبتمبر الماضــي.
وكانــت الخطــوط الجويــة الفرنســية “إيــر فرانــس” أفــادت بــأن طائــرة
تابعــة لهــا مــن طــراز “ايــه ”-380وتحمــل علــى متنهــا  520راكبــا،
هبطــت اضطراريــا فــي كنــدا إثــر “خلــل فنــي” فــي أحــد محركاتهــا
األربعــة.
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وقالــت الخطــوط الجويــة الملكيــة
الهولنديــة أن الطائــرة حطــت بســام فــي
مطــار شــيفول فــي أمســتردام.

طفلة روسية نجت بأعجوبة
من تحطم طائرة روسية

نجــت طفلــة مــن حــادث تحطــم طائــرة ركاب بإقليــم
خاباروفســك فــي شــرق روســيا ،وكانــت الوحيــدة التــي بقيــت
علــى قيــد الحيــاة فــي ذلــك الحــادث المأســاوي.
يذكــر أن طائــرة ركاب مــن نــوع «ليــت إل -410تربوليــت»
تابعــة لخطــوط الطي ـران «خاباروفســك» ،تحطمــت يــوم 15
نوفمبــر  ،2017عنــد هبوطهــا االضطـراري بالقــرب مــن قريــة
نلــكان بمنطقــة أيانــو مايســك فــي إقليــم خاباروفســك .ولقــي
الطيــاران والــركاب األربعــة حتفهــم .ولــم ينــج فــي الحــادث
إال طفلــة صغيــرة فــي الـــ  4مــن عمرهــا ،وأصيبــت بجــروح
فــي الــرأس والســاق.
ونقلــت الطفلــة فــي اليــوم التالــي بعــد الحــادث إلــى
المستشــفى المحلــي ،ثــم إلــى مستشــفى األطفــال المركــزي
فــي اإلقليــم حيــث أجريــت لهــا عمليــة جراحيــة فــي رجلهــا.

طب الطيران

لهذا السبب ينبغي تجنب النوم أثناء السفر بالطائرة
قــد يكــون النــوم أثنــاء الســفر
عــى مــن الطائــرة أكــر رضراً عــى
الصحــة مــا يعتقــد الكثــرون ،فــإن
كنــت محظوظــاً ومتكنــت مــن أخــذ
غفــوة أثنــاء الســفر جــواً ،فهــذا قــد
يلحــق رضراً بصحتــك .ويــأيت هــذا
االدعــاء بعــد دراســة أجرتهــا جامعــة
هارفــارد ،حيــث وجــدت بــأن النــوم
أثنــاء الســفر عــى مــن الطائــرة قــد
يشــكل خطــراً عــى حاســة الســمع.
وبحســب الباحثــن فــإن النــوم أثنــاء
الســفر جــواً قــد مينــع الجســم مــن
تحقيــق التــوازن يف ضغــط طبلــة
األذن لــدى حــدوث تغيــر مفاجــئ يف
ارتفــاع الطائــرة .ومــن املعــروف بــأن
الكثرييــن يعانــون مــن آالم شــديدة يف
األذنــن أثنــاء حــدوث تغيــر مفاجــئ
يف االرتفــاع وخاصــة لــدى إقــاع
الطائــرة وهبوطها.ويقــول الباحثــون
بــأن التثــاؤب أو البلــع يفتــح قنــاة

رقيقــة تســمى أنبــوب أوســتاش
األمــر الــذي يســاعد عــى تحقيــق
التــوازن يف الضغــط عــى غشــاء
األذن .لــذا إن كان املســافر نامئــاً،
لــن يتمكــن مــن أن يقــوم بالتثــاؤب
أو البلــع ويبقــى أنبــوب أوســتاش
مقفــاً ،مــا يــؤدي إىل توســع يف
األذن قــد يــؤذي غشــاءها .وإذا تــم

إقفــال أنبــوب أوســتاش لفــرة طويلــة
مــن الزمــن فســترتاكم الســوائل
خلــف طبلــة األذن ،مــا يــؤدي إىل
صعوبــات يف الســمع والشــعور بــآالم
مربحــة .لــذا فقــد نصــح الباحثــون،
املســافرين بعــدم النــوم أثنــاء إقــاع
الطائــرة وهبوطهــا ،بحســب مــا ورد
يف صحيفــة ديــي ســتار الربيطانيــة.

لماذا يشدد أطقم الضيافة الجوية على برودة األجواء داخل الطائرة؟
يالحــظ الكثــر ال ســيام القــادم مــن
مناطــق معروفــة بــدفء مناخهــا
أن األجــواء داخــل الطائــرات تكــون
بــاردة للغايــة حيــث أكــدت دراســة
علميــة نرشتهــا «بيزنــس إنســايدر»

أن لهــذا األمــر ســبباً طبياً.أشــارت
الدراســة إىل أن املســافرين يكونــون
أكــر عرضــة لإلغــاء عــى مــن
الطائــرات مقارنــة بوجودهــم عــى
األرض ،ويرجــع ذلــك لـ»هيبوكســيا»
وهــي حالــة طبيــة تحــدث عندمــا
ال يتلقــى الجســم القــدر الــكايف مــن
األكســجني الــازم للتنفــس ،ويرجــح
حــدوث هــذه الحالــة أثنــاء الرحــات
الجويــة .وميكــن أن تتســبب الح ـرارة
الزائــدة داخــل مقصــورة يف حــدوث

حالــة «هيبوكســيا» ،وبالتــايل ،يجــب
إبقــاء درجــات الحــرارة أدىن مــن
املتوســط ،وهــو مــا تشــدد عليــه
أطقــم الضيافــة الجويــة أثنــاء
الرحــات .مــع ذلــك ،يــرى أحــد
طيــاري «دلتــا إيرالينــز» «بــول
إشــينفيلدر» أن الطائــرات الحديثــة
تتميــز بتقنيــات قــادرة عــى تنظيــم
درجــات الحـرارة داخلهــا بشــكل أكــر
دقــة األمــر الــذي يقلــل مــن حــدة
الــرودة عــى املســافرين.
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طائرات املستقبل

ناسا تكشف عن طائرة "تتخطى المسموح به"
لعقــود ،كانــت رسعــات الطائــرات
مقننــة بعــدم تخطــي حاجــز األلــف
كيلومــر يف الســاعة ،إذ إن الطــران
برسعــة أعــى ينتــج أصواتــا تــر
باملخلوقــات ،وحتــى الجــادات عــى
ســطح األرض.وظلــت زيــادة رسعــة
الطائ ـرات مــع املحافظــة عــى معــدل
األصــوات الصــادرة عنهــا ،تحدي ـاً حــال
دون تحقيــق حلــم الســفر برسعــات
مضاعفــة عــا هــو معــروف حالياً.لكــن
حســب موقــع «بلومبــرغ» ،كشــفت
إدارة الطــران والفضــاء األمريكيــة
(ناســا) عــن خطــط إلنتــاج طائــرات

تجاريــة تحلــق برسعــة تزيــد عــى
رسعــة الصــوت ،بإمكانهــا تقليــص زمــن
الرحــات إىل النصــف مــع املحافظــة
عــى صوتهــا منخفضاً.وقالــت «ناســا»:
«إن لديهــا تصميــا لطائــرة أرسع
مــن الصــوت تقلــل تأثــر الضوضــاء
الصــادرة عنهــا ،وتأمــل أن يبــدأ مصنعــو
الطائـرات بتطبيــق نســخ تجريبيــة منها
بــدءا ً مــن آخــر الســنة ،بعــد نجــاح
تجــارب أوليــة أجريــت عــى منــاذج
مصغرة».وأضافــت »:أن الطائــرات
التــي ســيتم إنتاجهــا طبقــاً للتصميــم
الجديــد ،ســتصدر ضجيج ـاً ال يتخطــى

ذلــك الصــوت الصــادر عــن الســيارات
الفخمــة عــى الطــرق الرسيعــة (مــن
 60إىل  65ديســيبل)».ورصدت «ناســا»
ميزانيــة تصــل إىل  400مليــون دوالر
عــى  5ســنوات ،حتــى تتمكــن مــن
تحويــل تصميمهــا إىل واقــع بحلــول
عــام .2022

طائرة من دون طيار لتوصيل األدوية بسويسرا
تجــري رشكــة «ماترنــات» تجــارب عــى طائــرة مــن دون طيــار
يف ســويرسا قصــد توصيــل ونقــل األدويــة بــن املستشــفيات،
بحســب مــا ذكــر موقــع فوترييــزم .وميكــن لهــذه الطائــرات
حمــل أدويــة يصــل وزنهــا إىل  1.8كلــغ ،باعتبارهــا طائــرات
صغــرة الحجــم .ونقــل املوقــع عــن الرشكــة قولهــا »:إنها تســعى
إىل نقــل مــواد أخــرى عــر هــذه الطائــرات ،غــر أن البدايــة
ســتكون عــر نقــل أكيــاس الــدم واألدويــة بــن املستشــفيات».
ومــن جانبــه أكــد موقــع «وايــرد» أن األدويــة يتــم شــحنها يف
علــب بحجــم علــب األحذيــة ،قبــل نقلهــا إىل إحــدى الطائـرات
مــن دون طيــار التــي تبــدأ مبــارشة عمليــة التوصيــل .وبحســب
الرشكــة ،فــإن طائراتهــا ميكــن أن تطــر ملســافة تصــل إىل أكــر
مــن  19كلــم ،كــا بإمكانهــا التعــرف عــى املســالك املختــرة
يف الجــو .تتمتــع هــذه التقنيــة بنفــس نظــام الطائــرات يف
الحــاالت اإلســتعجالية ،حيــث ميكــن متابعــة موقعهــا باســتمرار.
وتســاهم هــذه الطائـرات يف ترسيــع عمليــة التوصيــل ،بعــد أن
كانــت املستشــفيات تعتمــد يف الســابق عــى عمليــات تقليديــة
بواســطة رشكات شــحن.
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شركة أمريكية تطرح طائرة كهربائية بحلول 2022
وعــدت رشكــة «زونــوم أيــرو» للط ـران،
واملدعومــة ماديـاً مــن «بوينــج» و»جيــت
بلــو» ،بطــرح طائــرة كهربائيــة هجينــة
يف  ،2022فيــا ســيكون ســابقة عامليــة.
وميكــن للطائــرة أن تنقــل  12راكبــاً،
وســتكون مخصصــة للمســافات القصــرة،
حســب الرشكــة .وتقــول «زونــوم أيــرو»،
ومقرهــا ســياتل بواليــة واشــنطن،
إن الطائــرة ســتكون مجهــزة مبولــد
يعمــل بالوقــود وببطاريتــن كهربائيتــن
قادرتــن عــى قطــع مســافة  700ميــل،
مشــابهتني للبطاريــات التــي تســتخدمها
رشكــة «تســا» يف الســيارات الكهربائيــة.
وأوضحــت الرشكــة ،أن الرحلــة مــن نقطــة

انطــاق املســافر إىل وجهتــه النهائيــة
ستســتغرق ســاعتني وثالثــن دقيقــة يف
مقابــل أربــع ســاعات و 50دقيقــة حاليـاً.
وســتبدأ أوىل التجــارب عــى الطائــرة

يف  ،2019وستســتعني «زونــوم أيــرو»
مبهندســن مــن «بوينــج» ومجموعــة
«لوكهيــد مارتــن» ملنتجــات الدفــاع
و»رولــز رويــس» للمحــركات.

الكشف عن أكبر طائرة في العالم تملك جناحين
أطول من ملعب كرة قدم

كشــف املليارديــر واملؤســس املشــارك
لـ"مايكروســوفت" "بــول ألــن" عــن أكــر
طائــرة يف العــامل والتــي متتلــك جناحــن
أطــول مــن ملعــب كــرة قــدم كامــل.
وخرجــت طائــرة "ســراتولونش" مــن
مرأبهــا للعيــان ألول مــرة يف مطــار
"موجــاف" يف كاليفورنيــا إلج ـراء اختبــارات
الوقــود .وتــم تصميــم الطائــرة العمالقــة
إلطــاق الصواريــخ إىل املــدار الفضــايئ

مــن ارتفــاع حــوايل  30ألــف قــدم (9144
مــ ًرا) ،وتتمتــع الطائــرة بجناحــن يبلــغ
طولهــا م ًعــا  385قد ًمــا ( 117م ـرًا) بينــا
يبلــغ طــول الجســم الرئيــي  238قد ًمــا
وارتفــاع الذيــل  50قد ًمــا .ووفقًــا لرشكــة
"ســراتولونش سيســتمز" التــي أسســها
"ألــن" فــإن الطائــرة تســتخدم ســتة
محــركات مــن طــراز "بوينــج  "747مــن
إنتــاج "ب ـرات آنــد ويتنــي" ،ولديهــا قــدرة

عــى اســتيعاب حمولــة يبلــغ وزنهــا حتــى
 550ألــف رطــل ( 250ألــف كيلوجــرام).
وأعلنــت الرشكــة يف وقــت ســابق أنهــا
ســتطلق يف البدايــة صاروخًــا مداريًــا مــن
طــراز "إيــه يت كيــه بيغاســوس إكــس إل"
لكنهــا تــرى أن الطائــرة ســيكون مبقدورهــا
إطــاق ثالثــة أقــار صناعيــة خــال الرحلــة
الواحــدة.
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"بوينج" :طائرات المستقبل "ذاتية" والعالم بحاجة
لـ  647ألف طيار
كشــف نائــب رئيــس تطويــر منتجــات
الطائــرات التجاريــة لــدى «بوينــج»
األمريكيــة مايــك ســينيت ،عــن أن الرشكــة
تعمــل عــى دراســة العنــارص الخاصــة
لتكنولوجيــا القيــادة الذاتيــة؛ متهيــدا ً
الختبارهــا يف املســتقبل ،مــع الحفــاظ عــى
ذات املســتوى مــن األمــان والســامة التــي
يشــهدها قطــاع الطــران.
وقــال «ســينيت» ،خــال حديثــه ملجموعــة
مــن ممثــي وســائل اإلعــام الخليجيــة
والعامليــة مــن بينهــا «ســبق» :إن الهــدف

ليــس االســتغناء عــن الطياريــن ،بــل التطوير
واملحافظــة عــى أنظمــة الطــران يف
املســتقبل ،ورفــع مســتوى األمــان والســامة
ألعــى مــا هــي عليــه حاليــاً.
ولفــت إىل أن منــو القطــاع ســنوياً ســيجعل
العــامل بحاجــة إىل  647ألــف طيــار خــال
الســنوات العرشيــن املقبلــة ،لذلــك تكثــف
«بوينــج» جهودهــا لدراســة وبحــث إمكانية
تطبيــق تكنولوجيــا القيــادة الذاتيــة ،كأحــد
الحلــول املحتملــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد.
وأشــار «ســينيت» إىل أن العمــل الــذي يتــم

تطويــره حاليــاً هــو متكــن الطائــرات مــن
الســر عــى املــدرج ،واإلقــاع بشــكل آيل،
ودمــج الطائــرة يف املجــال الجــوي ،والتقليــل
مــن األحــداث الطارئــة وغــر املتوقعــة.
وتتمتــع طائ ـرات «بوينــج» التجاريــة حالي ـاً
بقــدرات قيــادة ذاتيــة تشــمل الطــران
اآليل ،والهبــوط اآليل ،وإدارة قــوة الدفــع،
واملالحــة ،وخالفــه ،كــا أن بوينــج تطبــق يف
قطــاع الدفــاع والفضــاء تكنولوجيــا الطـران
الــذايت ،وســيتم االســتفادة مــن تلــك
التجــارب لنقلهــا إىل الطائــرات التجاريــة.

تعرف إلى "هوندا جيت" ...طائرة المستقبل الخفيفة
ّ
تأسســت رشكــة «هونــدا» للطــران العــام
 ،2006وتــ ّوىل ميشيامســا فوجينــو منصــب
املديــر التنفيــذي لتطويــر وبيــع طائــرة
بتكلفــة  4.5ماليــن دوالر تحــت اســم
«هونــدا جيــت» .وبعــد تطويرهــاُ ،وصفــت
الطائــرة بأنهــا «أكــر النســخ الخفيفــة»
الخاصــة برجــال األعــال تطــورا ً يف العــامل.
ويف رحلــة تجريبيــة قــام بهــا الصحــايف
بنجامــن تشــانغ ،نــر موقــع «بيزنــس
إنســايدر» تقريــرا ً عــن الطائــرة الخاصــة
أثنــاء وجودهــا يف مطــار موريســتاون يف
نيوجــريس.
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داخلهــا ،تســتوعب الطائــرة أربعة أشــخاص،
وميكــن أن يصــل العــدد إىل ســتة يف حــال
جلــس شــخص عــى مقعــد قــرب البــاب
واآلخــر يف مقعــد مســاعد الطيــار.
يبلــغ طــول «هونــدا جيــت»  13مــرا ً
وارتفاعهــا  4.5أمتــار ،بينــا تقــدر املســافة
بــن الجناحــن بـــ  12مـرا ً ،وأنتجــت يف مقــر
الرشكــة بواليــة كارولينــا الشــالية.
تصــل األبعــاد داخــل الطائــرة إىل  5.2أمتــار
(طــول) و 1.5مــر (عــرض) وارتفــاع  1.4مرت،
لذلــك مــن الصعــب عــى البالغــن الوقــوف

تتض ّمــن الطائــرة الخاصــة نظــام اتصــاالت
وإضــاءة متطـ ّورة وشاشــة باللمــس وأنظمــة
تحكــم ،باإلضافــة إىل إمــكان تعديــل املقاعد
لتتكيــف مــع راحــة الــركاب

معارض

معرض دبي للطيران 2017

يف دورتــه الخامســة عــر اختتــم
معــرض ديب للطــران  2017فعاليتــه
محققــا أرقامــا قياســية ،بإجــايل
صفقــات بلغــت قيمتهــا  420مليــار
درهــم ورشاء أكــر مــن  780طائــرة،
منهــا  170مليــار درهــم صفقــات
إماراتيــة.
وتجــاوزت صفقــة طــران اإلمــارات
رشكــة بوينــغ األمريكيــة  55مليــار

درهــم عــن طريــق رشاء  40طائــرة
بوينــج  10-787درمياليــر ،كــا
كشــفت رشكــة بوينــغ عــن صفقــة مع
طـران أزال األذربيجانيــة لبيــع خمــس
طائــرات مــن طــراز بوينــغ 8-787
درمياليــر وطائــريت للشــحن بقيمــة
تصــل إىل  7مليــارات درهــم ،ووقعــت
رشكــة فــاي ديب صفقــة ضخمــة بلغت
قيمتهــا  99.3مليــار درهــم لـراء 225
طائــرة مــن طــراز  737ماكــس.
أمــا بخصــوص صفقــات إيربــاص فقــد
وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة
إنديجــو والتــي تتضمــن  4رشكات
طــران ،تنــص عــى رشاء  430طائــرة
بقيمــة بلغــت  181.6مليــار درهــم.
كــا اســتحوذت إيربــاص عــى صفقــة
كبــرة لطائــرات املمــر الواحــد مــن
إنديغــو لالســتثامر.
وقــد شــهد املعــرض العديــد مــن
االســتعراضات الجويــة مبشــاركة فريــق

فرســان اإلمــارات لالســتعراضات
الجويــة بطائــرات ايرمــايك وفريــق
االســتعراضات الجويــة الصينــي
املســمى «فريــق  1أغســطس
لالســتعراضات الجويــة بطائــرات
( ،)J10Aوفريــق الفرســان الــروس
بطائــرات ســوخوي.
وشــملت االســتعراضات الجويــة
مشــاركة املروحيــات ومنهــا املروحيــة
الهجوميــة ( )TAI T129التــي
شــاركت للمــرة األوىل يف معــرض ديب
للطــران ،ومروحيتــان مــن موتــور
ســيتش ميــل  )Mil 2( 2و(.)Mil 8
وهنــاك عــدد كبــر مــن الطائــرات
العســكرية ،ومنهــا طائــرة اف 16
مــن ســاح الجــوي التابــع للواليــات
املتحــدة وطائــرة مــراج  2000مــن
اإلمــارات وطائــرة داســو رافــال مــن
ســاح الجــوي الفرنــي وطائــرة تقنيــة
(.)AN132
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صادفــت ســنة  2017إحيــاء تواريــخ دالــة
وذكريــات ووقائــع أليمــة ،مــازال الشــعب
الفلســطيني يعــاين مــن أثارهــا الوخيمــة حتــى
اآلن ،أولهــا ذكــرى مــرور  100ســنة عــى وعــد
بلفــور املشــؤوم (نونــر  )1917وتعهــد بريطانيــا
لقيــام وطــن قومــي لليهــود يف فلســطني وهــذا مــا
مثــل الــرارة األوىل يف مسلســل طويــل مســتمر
إىل اليــوم ملعانــاة الفلســطينيني وتشــتيتهم وســلب
أراضيهــم ونزوحهــم.
تــم بعدهــا ذكــرى مــرور  70ســنة عــى (النكبــة)
وقــرار تقســيم أرض فلســطني إىل دولتــن (نونــر
 )1947وإقامــة الكيــان اإلرسائيــي ( ،)1948ومــا
خلفــه ذلــك مــن مــآيس وترشيــد وتهجــر ممنهــج
واســتيالء عــى أرايض الفلســطينيني وأمالكهــم.
تــم ذكــرى مــرور  50ســنة عــى (حــرب  )67التــي
فتحــت املجــال واســعا أمــام ســلطة االحتــال
اإلرسائيليــة لإلســتيالء عــى األرايض الفلســطينية
بــل وأرايض عربيــة أخــرى ،ومــا تــي ذلــك مــن
اعتــداءات واجتياحــات وحــروب عدوانيــة وأكــر
عمليــة تهجــر الفلســطينيني ونزوحهــم ،والوصــول
مؤخ ـرا إىل مرحلــة خطــرة جــدا بإعــان الرئيــس
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األمريــي ترامــب ق ـراره الصــادم واملــدوي باعتبــار
القــدس عاصمــة للمحتــل اإلرسائيــي ونقــل
الســفارة األمريكيــة إىل هــذه املدينــة العربيــة
العريقــة مبقدســاتها اإلســامية واملســيحية ،مــا
اســتفز مشــاعر كل العــرب واملســلمني وكل أح ـرار
العــامل ومــا أعقبــه فــورا اإلدانــة الدوليــة ومسـرات
االحتجــاج والغضــب الشــعبي العــارم يف فلســطني
بــل ويف كل بقــاع العــامل ،وهــذا مــا فتــح املجــال
إىل تجميــع وتوحيــد الصــف دون تأخــر للوقــوف
بــكل حــزم ومســؤولية والتحــرك عــى كل األصعــدة
حتــى ارجــاع الحــق وإقامــة الدولــة الفلســطينية
الحــرة األبيــة وعاصمتهــا القــدس الرشيــف.
واعتبــارا لخصوصيــة هــذه املجلــة والتزامــا مبجــال
عملهــا ،اكتفيــت بالتذكــر واإلشــارة فقــط لعناوين
بــارزة يف مســار القضيــة الفلســطينية ،بينــا
االختصــاص يدفعنــي للحديــث عــن ذكــرى أخــرى
تهــم إحــدى مكونــات منظومــة الطــران املــدين
الفلســطيني حيــت ســتحل الذكــرى العــرون
الفتتــاح مطــار غــزة الــدويل (نونــر  )1998وأصبــح
مبســمى مطــار يــارس عرفــات الــدويل ســنة ،2004
وهــو املطــار الــذي تــم اســتهدافه وتدمــره عــى

مراحــل إىل أن أصبــح أطــاال.
وللعلــم والتاريــخ فقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني
الراحــل يــارس عرفــات مرســوما عــام  1994بإنشــاء
مطــار وســلطة طــران مــدين وخطــوط جويــة
فلســطينية يف ســياق وضــع بنيــة ملنظومــة الطـران
املــدين الفلســطيني.
وبالفعــل ويف يونيــو  1998افتتــح الرئيــس
الفلســطيني يــارس عرفــات بحضــور الرئيــس
األمريــي بيــل كلينتــون مطــار غــزة الــدويل الــذي
يقــع يف قطــاع غــزة ،ويرتفــع ب  100مــر عــن
ســطح البحــر ،وتبلــغ مســاحة املبنــى الرئيــي
 4000مــر مربــع ،ويبلــغ طــول مدرجــه  3076مــر،
ويحتــوي عــى  20مبنــى ،وتــم تصميمــه عــى يــد
معامريــن مغاربــة وفــق الط ـراز العــريب اإلســامي
والزخرفــة املغربيــة األصيلــة ،ومســتوحى مــن
الخصوصيــة الفلســطينية وأقواســها الشــهرية ومــول
مــن طــرف مجموعــة مــن الــدول (الســعودية،
مــر ،اليابــان ،إســبانيا ،أملانيــا) ،وصمــم املطــار
لســعة  700.000راكــب ســنويا ،والعمــل  24ســاعة
طــوال الســنة مــع بعــض االســتثناءات.
وجــاء افتتاحــه بعــد مفاوضــات طويلــة مــع
ســلطات االحتــال التــي بقيــت لهــا صالحيــة
مراقبــة الشــؤون األمنيــة والتصاريــح ،إال أنــه
وبعــد تشــغيله ملــدة قصــرة توقــف عــن العمــل،
ففــي يــوم ( 9أكتوبــر  )2000قــررت ســلطات
االحتــال اإلرسائيليــة إغــاق مطــار غــزة أمــام
املالحــة الجويــة (بدواعــي غــر مــررة وأســباب
واهيــة وبشــكل تعســفي) ،ويعــد هــذا اإلغــاق
منافيــا ملقتضيــات اتفاقيــة شــيكاغو  1944وانتهــاكا
صارخــا للمبــادئ املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة.
ورغــم جهــود الهيئــة والــدول األعضــاء يف مســاعيها
لتدخــل اإليــكاو واملنظــات اإلقليميــة والدوليــة
األخــرى إلعــادة فتــح املطــار ،إال أن جيــش
االحتــال واصــل سياســته العدائيــة ،ويف  4ســبتمرب
 ،2001تــم تدمــر محطــة ال ـرادار وشــبكة اإلنــارة،

وقامــت الجرافــات بهــدم املــدرج .ومل يتوقــف هنــا
بــل أعــاد الكــرة يف  12ديســمرب  ،2001حيــت عمــل
عــى اســتهداف الـرادار بالكامــل وتخريــب أجهــزة
املراقبــة وواصــل التدمــر يــوم  15ديســمرب .ومــع
بدايــة ينايــر  2002دمــرت الجرافــات اإلرسائيليــة
مــدرج املطــار بالكامــل وخربــت تجهيزاتــه الفنيــة.
وأمــام هــذا العــدوان املتكــرر تقدمــت الــدول
العربيــة األعضــاء بالهيئــة العربيــة للطــران
املــدين مبذكــرة يف املوضــوع إىل املؤمتــر الــوزاري
الرفيــع املســتوى حــول أمــن الطــران والــذي
انعقــد مبونرتيــال يومــي  20-19فربايــر .2002
وطلبــت مــن املؤمتــر التنديــد مبــا قــام بــه الكيــان
اإلرسائيــي املحتــل مــن عمليــات تدمــر للمطــار
وإتــاف تجهي ـزات املالحــة الجويــة ،وحثهــا عــى
احــرام املعاهــدات الدوليــة وإعــادة املطــار إىل
حالتــه األصليــة وفتحــه يف أقــرب وقــت .ورفــع
املوضــوع إىل مجلــس منظمــة الطــران املــدين
الــدويل يف اجتامعــه ( )165مــارس  ،2002وعــى
أســاس املذكــرة املقدمــة مــن منــدويب الــدول
العربيــة يف مجلــس املنظمــة وبعــد مــداوالت
ومداخــات قويــة ورغــم املعارضــة الشــديدة
ملنــدوب الواليــات املتحــدة ،فقــد أصــدر مجلــس
اإليــكاو قــراره التاريخــي يف  7فقــرات:
 .1يديــن بشــدة جميــع أفعــال التدخــل غــر
املــروع ضــد الطــران املــدين بغــض النظــر
عــن مــكان ارتكابهــا وهويــة مرتكبيهــا وأســباب
ارتكابهــا.
 .2يديــن بشــدة تدمــر مطــار غــزة الــدويل
وتجهيــزات املالحــة الجويــة فيــه.
 .3يؤكــد مــن جديــد عــى الــدور الهــام ملنظمــة
الطــران املــدين الــدويل يف تســهيل حــل املســائل
التــي قــد تنشــأ بــن الــدول املتعاقــدة بشــأن
األمــور التــي تؤثــر عــى التشــغيل اآلمــن واملنتظــم
للطــران املــدين الــدويل يف العــامل أجمــع.
 .4يحــث إرسائيــل عــى أن تلتــزم متامــا بأغــراض
وأهــداف اتفاقيــة شــيكاغو.
 .5يحــث إرسائيــل بشــدة عــى اتخــاذ اإلج ـراءات
الالزمــة إلعــادة مطــار غــزة الــدويل إىل حالتــه
األصليــة مبــا يســمح بإعــادة فتحــه يف أقــرب وقــت
ممكــن.
 .6يطلــب مــن رئيــس املجلــس أن يرعــى تنفيــذ
هــذا القــرار وخاصــة الفقــرات ( )5-4-3أعــاه
وأن يتأكــد مــن تعــاون الطرفــن بصــورة تامــة
فيــا يتعلــق بتطبيــق اتفاقيــة شــيكاغو واملبــادئ
املذكــورة أعــاه.
 .7يطلــب مــن األمــن العــام أن يبلــغ جميــع
الــدول املتعاقــدة بهــذا القــرار.

وحيــت أن املجتمــع الــدويل كان ينتظــر من ســلطة
االحتــال العمــل عــى تنفيــذ مقتضيــات قــرار
املجلــس ،إال أنهــا وكعادتهــا واصلــت اســتهتارها
وغلوهــا وتعنتهــا ،بــل تابعــت عدوانهــا مــرة أخــرى
وقامــت بتخريــب املطــار كليــا ،واحتلــت مــا تبقــى
فيــه ،الســتخدامه كقاعــدة عســكرية للعمليــات
يف جنــوب القطــاع ،وكان ذلــك إبــان حــرب ســنة
.2006
إن مخلفــات هــذا العــدوان الشــنيع عــى منشــأة
مطاريــة مدنيــة إمنــا يؤكــد عــى مــا متارســه ســلطة
االحتــال مــن أفعــال مشــينة يف ســياق تنفيــذ
مرشوعهــا التوســعي االســتيطاين ويف مواصلــة
احتــال األرض وتدمــر البنــى التحتيــة واملقومــات
الفلســطينية الناشــئة التــي ميثــل فيهــا مطــار غــزة
(يــارس عرفــات) ،إحــدى لبناتهــا املعــرة عــن
ركيــزة أساســية وإحــدى رمــوز ســيادة الدولــة
الفلســطينية.
لقــد بلغــت الخســائر ماليــن الــدوالرات جــراء
تدمــر وتخريــب املطــار ،وخســائر رشكــة الط ـران
الفلســطينية ،وتوقــف الرحــات واالســتثامرات
وتعطيــل الطاقــم العامــل واملوظفــن...
ويف نفــس الســياق وبنــاء عــى القــرار الــذي
اتخذتــه القمــة العربيــة االقتصاديــة والتنمويــة
يف الكويــت ســنة  2009بخصــوص إعــادة اعــار
غــزة ومــن ضمنهــا مطــار يــارس عرفــات الــدويل تــم
تحديــد األرضار ،وتســجيل موضــوع املطــار ضمــن
أولويــات برنامــج إعــادة تأهيــل قطــاع غــزة.
ولألســف بقــي املوضــوع متوقفــا اعتبــارا للظــروف
الصعبــة وحالــة االنقســام التــي مل تســاعد عــى
متابعــة املوضــوع بالشــكل األنســب ،لكــن املبــادرة
الطيبــة األخــرة يف رأب الصــدع بــن األشــقاء
الفلســطينيني واملصالحــة التاريخيــة وتوحيــد
الجبهــة الفلســطينية فتحــت األمــل مجــددا إلحيــاء
االهتــام ومتابعــة موضــوع املطــار أو مشــاريع
بنــاء مطــارات جديــدة ،وهــذا مــا تــم ذكــره يف
اتفــاق ســابق« ،حيــث يحــق لفلســطني إنشــاء

مطــارات يف أرضهــا وتســيري رحــات جويــة مــا بــن
فلســطني والخــارج ومــا بــن املــدن الفلســطينية»،
يف ســياق التمكــن مــن ط ـران مــدين آمــن وســليم
يخــدم مصالــح الشــعب الفلســطيني ويعــزز
اقتصــاد الوطــن وتنميتــه.
كــا أن إثــارة املوضــوع يف هــذا الوقــت بالضبــط
ويف ســياق التفاعــات الدوليــة القويــة يف رفــض
قــرار الرئيــس األمريــي حــول القــدس ســيعيد
مــا ال شــك فيــه االهتاممــات العربيــة والدوليــة
ومنهــا مجتمــع الطــران املــدين الــدويل ومنظمــة
اإليــكاو والتــي تســهر مــن خــال آلياتهــا التنفيذيــة
والترشيعيــة عــى متابعــة القــرارات املعتمــدة،
ومنــه قــرار مجلــس املنظمــة الــذي أدان ســلطة
االحتــال وحثهــا عــى إعــادة املطــار إىل حالتــه
األصليــة وإعــادة فتحــه وتشــغيله.
إن أملنــا معقــود عــى وحــدة الصــف العــريب
والــدول الصديقــة املؤمنــة بالقضيــة العادلــة
للشــعب الفلســطيني يف مواجهــة االحتــال
اإلرسائييل الســاعي لتوســيع املســتوطنات واالستيالء
عــى املزيــد مــن األرايض ،والرافــض للســام
واملســتهرت بالقـرارات الدوليــة الراميــة للتوصــل إىل
حــل دائــم للـراع .هــذا الحــل الــذي طــال أمــده،
لكــن األمــل ال زال قامئــا يف بــدل مــا أمكــن مــن
الجهــود لدفــع املجتمــع الــدويل إىل إل ـزام املحتــل
اإلرسائيــي بالتوجــه نحــو الســام الشــامل والدائــم
واملنصــف حتــى تحقيــق العدالــة ،وإقامــة الدولــة
الفلســطينية الحــرة األبديــة وعاصمتهــا القــدس
الرشيــف ،ونراهــا زاهــرة معمــرة ببناهــا التحتيــة
املتكاملــة ومنهــا املطــارات بــل ويف كل مقومــات
منظومــة الطــران املــدين املعــارص ،وذلــك عمــا
برســالة اإليــكاو «عــدم تــرك أي بلــد وراء الركــب»
وهــو مــا تســعى إليــه الهيئــة العربيــة للطــران
املــدين مــن خــال فتــح اإلمكانيــات لدعــم
ومســاعدة ســلطة الطــران الفلســطيني حتــى
تســاير وتواكــب عــامل الطـران املتقــدم مــا يقــوي
مكانــة فلســطني ويعــزز العمــل العــريب املشــرك.
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recertification
of
aviation
security experts and existing
USAP auditors forparticipation
in USAP-CMA on-site activities;
d. Conduct of USAP-CMA
regional seminars in all ICAO
regions to familiarize Member
States with theUSAP-CMA
methodology, tools, procedures
and processes;
e. Conduct of USAP-CMA
on-site test audits in selected
States; and
f. Development and expansion
of agreements with relevant
partners to foster coordination
andcooperation.
3. THE UNIVERSAL SECURITY
AUDIT
PROGRAMME
CONTINUOUS MONITORING
APPROACH
(USAP-CMA)
USAP-CMA CONCEPT
The USAP-CMA is a shift from
the traditional cyclical audit
approach, which provides only a
“snapshot” of a State’s aviation
security system at a given point
in time, to a more continuous
monitoring of a State’s oversight
andcompliance
capabilities.
This enables ICAO to develop
and maintain an ongoing,
updated picture of the aviation
securitysituation in Member
States.
The USAP-CMA incorporates
a risk-based approach to
auditing, by establishing the
priorities andfrequency of audit
and monitoring activities based
on various key parameters
reflecting the changes in the
aviationsecurity situation in
Member States. This leads
to a more efficient use of
resources of both ICAO and the
MemberStates, thus ensuring
long-term and cost-effective
programme management for

the Organization.
Under the USAP-CMA, the
principle of universality is
maintained as all Member
States are subject tocontinuous
audit and monitoring activities
by ICAO, in accordance with
the principles, methodology,
processes
andprocedures
established for conducting
such activities, and on the basis
of the MoU signed by ICAO
and each MemberState. The
priorities, frequency, type and
scope of such activities will vary
based on each Member State’s
specificcircumstances.
USAP-CMA OBJECTIVE
The objective of the USAPCMA is to promote global
aviation
security
through
continuous
auditing
and
monitoring theaviation security
performance of Member States.
This objective is achieved by:
a. Regularly and continuously
obtaining
and
analysing
data on the aviation security
performance ofMember States;
b. Identifying deficiencies in
the overall aviation security
performance
of
Member
States
and
assessingthe
risks associated with such
d e fi c i e n c i e s ;
c.
Providing
prioritized
recommendations to assist
Member States in addressing
identified
deficiencies;
d. Evaluating and validating
corrective actions taken by
Member States; and
e. Re-assessing the aviation
security
performance
of
Member States in order to
continuously
enhancetheir
aviation security oversight and
compliance
capabilities.
USAP-CMA PROCESS
The USAP-CMA process consists
of the following components:

a. Determination of Statespecific USAP-CMA activity;
b. Conduct of State-specific
USAP-CMA activity;
c. Identification and analysis of
deficiencies;
d. Measurement of the State’s
aviation security performance;
e.Provision
of
prioritized
recommendations;
and
f. Evaluation of State corrective
actions to address deficiencies.
4. Conclusion
It is important that Civil Aviation
authorities (CAAs) work on the
implementation of its National
Aviation
Security
Quality
Control Programs.It is also
important that International
and Regional coordination and
cooperation for information
exchange be strengthened
to assess effectively risks and
threats in order to develop
appropriate
measures
to
mitigate the consequences of
such risks. Without forgetting,
the
continuous
follow-up
to determine the effective
implementation of the Aviation
Security measures set by the
State in its corrective plans to
resolve its AVSEC concerns in
order to improve its aviation
security system.
At the national level, CAAs
develop
a
coordination
mechanism with the National
authorities concerned by the
risk
assessmentand
other
concerned bodies in accordance
with the requirements of Annex
17 «Security» of the Chicago
Convention.
In addition, such mechanism
should be integrated in the
National Civil Aviation Security
Program.
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ARTICLES
THE ICAO UNIVERSAL SECURITYAUDIT PROGRAMME (USAP)
Eng. Atef ajili
ACAC Air Security Expert
1. BACKGROUND
The 36th Session of the ICAO
Assembly requested theCouncil
to ensure the continuation of the
USAP following the initial cycle
of audits at the end of 2007
focusing,
whereverpossible,
on a State’s capability to
provide appropriate national
oversight of its aviation security
activities through theeffective
implementation (EI) of the
critical elements (CEs) of an
Aviation Security Oversight
system
and
expanding
futureaudits to include relevant
security-related provisions of
Annex 9 — Facilitation to the
Chicago Convention.
Moreover, this request reflect
the recognition that the USAP
processis a perfect method
to identify aviation security
concerns andit is a way to
provide recommendations for
their resolution.
The objective of the USAPat
second-cycle audits, which
started at the end of 2007
and ended at 2013, was
to promote global aviation
security throughthe auditing
of Member States, on a
regular basis, to determine
their capability for Aviation
Security Oversight byassessing
theeffective implementation (EI)
of the critical elements (CEs) of
an Aviation Security Oversight
system.
It’s important to note that an
Aviation Security Oversightis
30 issue 30 December 2017

defined as a function, which
enables States to ensure the
effective implementation of
the
security-related
SARPs
and associated procedures
contained in the Annexes to the
Chicago Convention (primarily
Annex 17, and including the
security-related provisions of
Annex 9) and related ICAO
documents.
2.
TRANSITION
TO
A
CONTINUOUS MONITORING
APPROACH
(CMA)
In order to prepare for the
continuation of the USAP
beyond 2013, the 37th Session
of the ICAO Assemblyrequested
the Council to assess the
feasibility
of
extending
the
ContinuousMonitoring
Approach
(CMA)
being
applied by the Universal Safety
Oversight Audit Programme
(USOAP) to the USAPafter the
conclusion of the USAP second
cycle of audits.
For this purpose, a study on
the application of a CMA to
the USAP was initiated by the
Secretariat with a view to:
a.
Adopting
a
more
comprehensive and proactive
approach which may allow
for future audit activities tobe
prioritized and better focused
on identification of deficiencies
in the aviation security systems
of Member States while
maintaining the principle of
universality;

b. Ensuring ongoing compliance
of Member States with ICAO
security-related provisions while
assessingthe aviation security
oversight capabilities of States;
and
c. Making more effective and
efficient use of the resources
available to the Programme.
This study concluded that,
in order to ensure efficiency,
long-term sustainability and
cost effectiveness of the
USAP, theProgramme should
move towards a CMA specific
to aviation security, while
incorporating risk-management
elements.
Moreover, this study showed
that the USAP isan essential tool
in enabling States to identify
their own deficiencies and then
implement corrective actions to
addressthose deficiencies either
directly or through assistance
provided by other States or
organizations.
The USAP-CMA transition plan
included numerous tasks, such
as:

a. Development of a new USAPCMA activity management and
analysis software for aviation
securitydata collection, analysis
and
measurement
while
ensuring
confidentiality
of
sensitive
securityinformation;
b. Development of the USAPCMA methodology, protocol
questions
(PQs),
tools,
procedures
andsupporting
documentation;
c. Training and certification/

Eastern Africa and Southern Africa. An allinclusive AU Member States’ principle supports
this strategy together with freedom of States to
choose their preferred module.
ACAC is a full Member of the Steering
Committee of the Programme which comprises
African Union Commission (co-chair),European
Commission (co-chair); the RECs: EAC,
COMESA, IGAD, ECOWAS, ECCAS, UEMOA
and SADC); AFCAC, ICAO, ASECNA, GSA , adpersonae experts and JPO (as Secretariat).The
Programmeis also in line with the objectives of
AU Agenda 2063, enabling a safe sky across
Africa and establishing the Single Africa Air
Transport Market (SAATM). To this respect, The
Ministerial Declaration took into account, inter
alia «The progress made in the implementation
of EGNOS in Africa project and capacity building
of the Joint Project Office (JPO)» during the
1st AU Specialized Technical Committee (STC)
TTIIET in Lomé from 13-17th of March, 2017.
This was supported with a recommendation
requesting “(…) The AUC to establish a
Continental Cost benefit study and strategy
on the implementation of the SBAS project
in Africa, taking into consideration existing
initiatives in the implementation of EGNOS in
Africa ; (…)”
ACAC GNSS strategy in brief
ACAC plays a coordinating role in the
negotiations between the European side
and ACAC member States wishing to use the
European EGNOS service in their respective
airspace and continues the cooperation with
the European Commission in order to achieve a
global approach taking into account technical,
institutional and funding aspect. GNSS Strategy
includes in Short-term Basic GNSS and SBAS
and in long term Multi-constellation GNSS with
SBAS, GBAS. For MEDA which is in the scope
of this cooperation, phased implementation
will include EGNOS V2 (limited service V2 in
2017) in short term, EGNOS V3 (full services V3)
and assess other SBAS extension to Mid-East
region in medium Term (2022), Independent
infrastructure and system in long Term (2030).
ACAC in this context is looking forward to
share experience on GNSS including sharing

of training and establish a future roadmap for
cooperation in the field of air navigation based
on GNSS with JPO for Africa.
ACAC and JPO will explore cooperation areas
such as interoperability/continuity of SBAS
services over Africa, Legal and institutional
issues, Cost sustainability with possible
sharing mechanisms; Adoption strategies
and campaigns towards SBAS users, Market
development activities and Human capital
development.
‘Coordination and exchange on best practices
in the respective programmes shall be
encouraged’, says PrRefaat Chaabouni.

The way forward
JPO and ACAC are natural partners with regards
to SBAS/EGNOS continental planning in Africa
and success of the implementation of SBAS in
Africa will rely upon close coordination between
JPO and other initiatives in Africa among which
ACAC Members States will play a key role. The
reason why ACAC and JPO will pursue the
relationship by developing a longer term action
plan in order to make SBAS in Africa a reality.

Photos ACAC meeting 12th May Rabat

GSA (Global Navigation Satellite Systems Agency)is entrusted by the EC for the design, enabler and
management of the provision of GNSS services. JPO will coordinate with GSA to contribute to the preliminary
study of EGNOS V3 in Africa
TTIIET : Transport, Intercontinental and Interregional Infrastructure, Energy and Tourism
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ACAC and EGNOS-AFRICA Joint Programme Office
(JPO) cooperation in motion!
‘ACAC and JPO to cooperate in the field of SBAS applications

in civil aviation based on EGNOS technology in Africa’

Eng. Mohamed Rejeb
ACAC Air Navigation and Air
Safety Expert

Semou Diouf
JPO Director – EGNOS Africa
Joint ProgrammeOffice

On the 12Th of May, 2017, ACAC and JPO concluded a cooperation agreement to address present
and future needs in the global navigation satellite systems domain for Africa.
ACAC and JPO started consultations earlier in April 2016 following ACAC/ICAO-MID GNSS
workshop for which JPO was invited to present its Programme. This 2016 Workshop recommended
among others to seek further cooperation between ACAC and JPO with regards to EGNOS
implementation in Africa.
Says Eng. Mohamed Ibrahim Sherif, Director General of ACAC, ‘The consultative meeting held
in May in Rabat-Morocco aims to seal a solid foundation for the relationship between our two
organizations. This will be achieved through cooperation and coordination amongst ourselves as
well as with ICAO and other related regional organizations and international institutions, and the
industry, on all matters related to SBAS applications and civil aviation’.
May consultative meeting which included JPO representative, Mr. Semou DIOUF, Director of EGNOS
AFRICA Joint Programme Office (JPO) and Prof. Refaat Chaabouni of University of Tunis, High
Level Expert of the SUCCESS contract supporting the EC in the implementation of the initiative
and ad personam expert within the Steering Committee, Eng. Mohamed Rejeb and ACAC experts
Engineer Atef AJILI, Aviation Security and Environment Expert, Hasen Merghani, Air Transport
Expertenabled to further discussions on the cooperation between both organizations, including on
GNSS/SBAS implementation programme in Africa. This was concluded with the establishment of
a Memorandum of Understanding (MoU) which will allow both organizations to initiate associated
activities.

EGNOS in Africa Programme
Africa remains the only continent without
an integrated continent-wide Space-Based
Augmentation System (SBAS) navigation
services. An opportunity now exists through
JPO, a concrete outcome of the Joint Africa-EU
Strategy (JAES) regarding Africa-EU cooperation
on satellite navigation which current programme
is called ‘Support to EGNOS in Africa’.
As an implementing measure of the Roadmap
2014-2017 of the Joint Africa-EU Strategy
(JAES), the Programme ‘Support to EGNOS
in Africa’ is a follow-on of the ACP/European
Commission framework Programme ‘’Support
to the Air Transport and Satellite services
applications in Africa’’ concluded in 2015.
The
technical
implementation
of
the
Programmeis ensured by the JPO and it aims
to contribute to the improvement of aviation
safety in Africa, with focus on the acceleration
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of the adoption and development of satellitebased augmentation systems (SBAS) based on
EGNOS, primarily to the benefit of the Civil
Aviation sector.
The continental dimension of JPO which staff
is composed of a pan-African team of multidisciplinary experts, facilitates a coordinated
introduction of GNSS/EGNOS services in
Africain all economic sectors, mainly in Aviation
but also in other domains such as infrastructure,
agriculture, maritime, rail, road or surveying and
mapping.
The proposed implementation strategy of
the JPO considers Africa as a combination of
four (4)modules based on regional grouping
around the Regional economic communities
(RECs), with the objective to harmonize SBAS
implementation in Africa. Northern Africa is
considered as ‘Module 1’ in this continental
implementation Strategy perspective, the other
modules being Western and Central Africa,

Tourism Attractive Factors
in Developing Countries
Developing
and
least
developed countries have the
advantage of certain factors
more attractive to tourism by
virtue of being natural without
any artificial change and that is
the source of being attractive.
These are :
1- Warm Climate
Most of developing and least
developed countries witness a
warm climate for long periods
2- Natural scenes
They are attractive
because they are natural
without any change.
3- Cultural heritage
History witnessed different
civilizations but left behind a
very rich cultural heritage of
special attraction to tourists
in general but in particular
for people concerned with
researches and studies.
All these characteristics are
available to developing and
least developed countries
in their rural and remote
areas. Therefore reach to
these areas requires efforts
from different concerned
bodies including the states,
tourism organizations and
investors. Since we talk about
developing countries and
about rural and remote areas
we dont expect the ability of
these countries to provide
a
suitable
infrastructure
for tourism but cannot be

exonerated from guarantee
of safe environment since
that is their sovereignty role.
Consequently they can call for
investment from abroad and
tourism organizations should
play the role of specifying and
marketing tourism areas.

market. Therefore air transport
is the best mode of transport
capable of providing tourism
requirements.
Although characteristics of air
transport is well known we see
that it is worthmentioning as
below

Looking at the arab world it
is quite apparent disparities in
economic situations and here
Arab Tourism Organization
is required to lead the role
of specifying and marketing
tourism areas among Arabic
states of viable economic
abilities
to
encourage
establishment of an interface
tourism industry

Speed factor

Role of Air Transport
Wherever there is an economic
activity there will be a growing
transport activity as well. Air
Transport through adopted
policies of liberalization and
market
access
witnesses
continuous growth
For example air transport
in
Morocco
witnessed
continuous growth for the last
decade and attributed to the
kingdom of Morocco look to
Tourism as one of its higher
priorities and therefore that
has been backed by a resilient
policy for liberalization and
market access of air transport.
Consequantly tourism would
not achieve that success
without an effective air
transport network capable
to reach those remote areas
representing an ideal tourism

Tourists save a lot of time by
using air transport specially
when they intend to visit
different places.
1- Avoidance of Natural
Obstacles
2- Air
transport
easily
overpasses natural obstacles,
mountains, rivers, forests and
so forth reaching destinations
without facing any problem
with such obstacles
3- The cost of its infrastructure
is low compared to other
modes of transport.

Conclusion
As has been stated before
that air transport contributes
by more than 50% of carriage
of Tourism movement as
stated by the World Tourism
Organization
(UNWTO).
Assuring that tourism is the
ideal option for economic
development and poverty
alleviation in developing and
least developed countries
no doubt affairms that
air transport is the major
supporter for tourism to
achieve its ultimate objective
of poverty alleviation.
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ARTICLES
AIR TRANSPORT IS THE MAJOR SUPPORTER FOR TOURISM
TO ALLEVIATE POVERTY
Mr. Hassan Mirghani Ali
ACAC Air Transport Expert

Introduction

Travel in general is the movement of people from one place to another to carry out an activity or
missions whether commercial, religious, medical care, pleasure or others and not for the purpose of
mere travel. By this understanding, objectives of air transport coincide with those of tourism as air
transport in fact is the major supporter of tourism contributing by more than 50% of its movement.
Both air transport and tourism activities apparently contribute to the economic development and
gross domestic product ( GDP) of states.
From another side the means for achieving their objectives coincide in travel facilitation, Security
and safety to achieve the ultimate goal by supporting and creating friendship between nations
and people of the world explicitly expressed by the preamble of Chicago Convention 1944 for air
transport and more detailed by the preamble of the Global Code of Ethics for Tourism 1999 which
referred to different conventions and agreements including some air transport agreements and that
happend due diffrent date of issuance of both preambles which extended to fifty five years.
But in practice Chicago Convention covered all fields connected with safety, facilitation and security
through its 18th Annexes and documents issued by International Civil Aviation organization (ICAO)
whenever situations arise.
In achieving its objective by observing safe, order and economic developement of air transport
ICAO prepared the appropriate environment for an effective tourism industry in which air transport
plays a vital role.

Tourism and
Alleviation

poverty

Tourism
acheives
many
economic
objectives
by
contribution in economic
development
and
gross
domestic product ( GDP) of
states in general but the
most important contribution
is that aiming at poverty
alleviation and this formulates
the message of tourism in a
humanitarian template beside
its economic importance
abolishing mis understanding
of tourism role embodied in
the Global Code of Ethics for
Tourism.
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When we talk about poverty
alleviation directly jumps to
our minds that we are talking
about developing or least
developed countries and this
reflects the real humanitation
and economic principles of
tourism.
The following statements
have been extracted from
an article by World Tourism
Organisation in connection
with poverty alleviation
1- Tourism in developing and
least developed countries is
the viable option for economic
developement and in some
countries it is the major source

for foreign exchange eaxnings
2- If Tourism is managed by
the understanding of reducing
poverty the poor will benefit
through local employment
in tourism entreprises and
services provided to tourists
or operate local entreprises
having positive impact on
poverty alleviation
3- Tourism has become the
major support for the economy
of developing countries. It is
worthmentioning that services
offered to tourisms do not
reguire higher skills but can be
offered by local people

THIRTY SIX (37TH) ACAC MEETING OF THE AIR
NAVIGATION COMMITTEE
In the context of the interest
of the General Directorate
of the Arab Civil Aviation
Commission
to
ensure
the success of organizing
the technical committees
meetings on time, the
Thirty six (37th) ACACAir
Navigation
Committee
Meeting (ANC/37) was held
during 9 and 10 November
2017 at Golden Tulip Farah
Hotel in Rabat-Morocco.
The meeting was attended
byeighten (18) participants
from 7 member states
representing each From
the Republic of Tunisia,
the People’s Democratic
Republic of Algeria, the
Arab Republic of Egypt, the

Kingdom of Morocco, the
Republic of Sudan, the State
of Lebanon, the State of
Lybia, and a representative
from three (03) International
Organisations (ICAO, IATA
and JPO).
The meeting covered several
topics of importance in the
field of air navigation in the
Arab region, including the

follow up of the outcomes
of CNS/ATM study, the
outcome of 2nd ATFM WG
2017 meeting, the update of
ACAC GNSS Strategy, the
GNSS WS outcomes held
during 7 and 8 November
2017 in Rabat, as well
as initiatives to increase
the performance of air
navigation services.

The ACAC 39th Air Safety Committee meeting
The Arab Civil Aviation
Commission (ACAC) 39thAir
Safety Committee meeting
(ACAC 38th ASC/38) was
held on 9-11 october 2017 at
ACAC headquarters, in the
presence of four Member
States representing the
the Republic of Tunisia, the
State of Palestine, the Arab
Republic of Egypt and the
Kingdom of Morocco.
On behalf of H.E Mohamed
Ibrahim
Ahmed
Sherif,
Director General of the Arab
Civil Aviation Commission,
the meeting was opened
by Mr.MajdiKamelEddine,

vice president of the Air
Safety Committeeand by
Eng. Mohamed Rejeb, the
Air Navigation and Aviation
Safety Expert, at the Arab
Civil Aviation Commission.
The meeting tackled several
topics in the field of Air Safety
in the ACAC Region. The
most important of these
are the establishment of
Middle East and North
Africa Regional Safety
Oversight Organization
to
assist
member
States
to
develop
and implement SSP,
monitor the safety and

the study of the aspects of
regional cooperation in the
investigation of aviation
accidents and incidents, the
preparation of the Safety
Best Practices handbooks
and
the
coordination
meeting between ACAC
and AFCAC.
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ACAC ACTIVITIE
The 26th Aviation Security Committee Meeting

The 26th Aviation Security
Committee
Meeting,
Hosted by the Sudanese
Civil Aviation Authority, was

held from 24 to 26October
2017, with the participation
of the representative of the
Kingdom of Saudi Arabia,
the Republic of the Sudan,
Arab Republic of Egypt, and
the State of Palestine.
Among
the
important
topics discussed during this
meeting are:
- Agreement on the final list
of the Arab Aviation Security

Experts.
- Opinions and positions of
Arab Member States on the
16th Amendment to Annex
17 «Security».
- Regional and bilateral
cooperation in the field of
aviation security and its role
in enhancing the aviation
security system in the Arab
region.

The 13th Environment Committee Meeting
The 13th Environment
Committee
Meeting
was held from 23 to
25November 2017 in ACAC
HQ, Rabat - Morocco,
with the participation of
the representative of the
Republic of the Sudan,
Arab Republic of Egypt,
the State of Palestine and
the Kingdom of Morocco.
Among the important
topics discussed during
this meeting are:

- Developing a proposal
for
selection
criteria
for
Arab
Aviation
Environment
Experts.
- The final proposal for
the strategy of the Arab
Civil Aviation Authority
in the field of Aviation
Environment Protection.
- Volume 3 of Annex
16
«Environmental
Protection»
on
new
standards
on
carbon
dioxide
emissions.

- The contents of the
proposed fourth volume of
Annex 16, «Environmental
Protection», on the Carbon
Offsetting and Reduction
Scheme for International
Aviation (CORSIA).

the 39th Meeting of Air Transport Committee

The meeting convened during
the period 9-10 November 2017
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at ACAC Headquarters-Rabat.
Representatives of five states
Participants deliberated on all
items presented in the agenda
but here we concentrate on
main items stating relevant
recommendations therein.
1. Report of the working team
assigned for preparation of
guidance basis for protection

of Air Passenger Rights.
2. European Union and Arab
Air Carriers.
3. Air Transport Liberalization
Agreement.
4. Database for Arab Experts.
Air Transport Committee to
suggest unified standards to be
adopted for expert classification.

ACAC and ICAO MID
Global Navigation Satellite System Workshop
(GNSS WS)

The Joint ACAC/ICAO MID
Global Navigation Satellite
System Workshop (GNSS
WS) was successfully held
at Golden Tulip Farah Hotel
Rabat- Morocco during 7
and 8 November 2017.
The Workshop was attended
by a total of Forty nine (49)
participants from nine (09)
States (Tunisia, Algeria,
Egypt, Morocco, Yemen,
Lybia, Lebanon, France and
India), Six (06) Organizations
(ACAC, ICAO, EC, IFALPA,
IATA, JPO) and six (06)
Industries
(Telespazio,
Thales Alenia Space, DLC
Consultant,
ESSPResys
Consultant, Abus Salam

International Centre for
Theoretical Physics (ICTP)
and Universities
The main objectives of the
workshop were toprovide a
forum for sharing the current
and future developments
related to GNSS with a focus
on SBAS, GBAS and GNSS
vulnerability.
The participants discussed

the Global and Regional
related to GNSS, Regional
SBAS: EGNOS and initiative
SBAS for GCC, Iraq and
Yemen, Initiative SBAS in East
Africa and GAGAN, GBAS
implementation as well as
the GNSS vulnerabilities and
mitigation measures.
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ACAC ACTIVITIE
Coordination meeting between Arab Civil Aviation
Commission(ACAC) and African Civil Aviation Commission (AFCAC)

With reference to the Agreement
Cooperation signed between
ACAC and AFCAC and in the
framework of increasing the level
of safety and, In accordance
with ACAC Executive Council
recommendation n°8 at its 56
session held in Rabat, Kingdom of
Morocco, on 10 and 11 May 2017,
entitled «To entrust the General
Directorate,
in
coordination
with the African Civil Aviation
Commission, to benefit from their
experiences on the establishment
of the Regional Safety Oversight
Organization (RSOO)», a working
visit to African Civil Aviation
Commission
(AFCAC)was
successfully held on 16 and 17
August 2017 at Dakar-Senegal.
The meeting was opened by
MsIyabo O. Sosina, Secretary
General
of
AFCAC
who
welcomed Mr. Mohamed Rejeb,
Air Navigation and Air Safety
Expert of ACAC. In her welcome
address, the Secretary General
of AFCAC praised the initiative
taken by ACAC towards the
organization of the working visit
to AFCAC Headquarters.
Furthermore,
the
Secretary
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General of AFCAC highlighted the
importance of the coordination
meeting between the two
Organizations which have many
issues requiring collaboration.
The
Secretary
General
of
AFCAC informed the ACAC
representative
that
AFCAC
was not directly involved in
the creation of the six existing
RSOOs in the sub-Sahara region
namely
BAGASOO,
ACSAC
(UEMOA), ASSA-AC (CEMAC),
CASSOA (EAC), iSASO (SADC),
AAMAC
(ASECNA
member
States). However, AFCAC works
harmoniously and constantly with
all these RSOOs. The AFCAC
team informed that the ultimate
aim is for all of these RSOOs to
fuse into one entity which most
likely could come under the ambit
of AFCAC, given its resposibility
for coordination of aviation on the
continent on behalf of the African
Union.
The meeting discussed the legal
and institutional framework of
the RSOOs and concluded that
the RSOOs which are created by
Regional Economic Communities
(RECs) are more likely to ensure

their sustainability and to perform
their missions than the other
RSOOs which are independent
from any REC.
Taking into consideration the
challenges that many RSOOs
are
facing,
the
meeting
recommended the creation of the
MENA RSOO under ACAC for the
following reasons:
• Economy of scales,
• Better coordination between
ACAC and MENA RSOO,
• ACAC and MENA RSOO even
separated and autonomous from
each other will have the same
persons in their governing and
management bodies,
• Avoidance of duplication of
efforts,
• The creation of Entities such
as RSOO is already in the
Constitution of ACAC,

"IATA" requires all airlines in the world to track
passengers’ bags
The International Air Transport
Association (IATA) issued Resolution
753 requiring all airlines in the world
to track every suitcase on board
from the moment the flight begins
until it arrives.
The decision requires any certified
airline to implement the application
and set up a baggage receipt
management system to provide all
travelers with instant information
about their bags, online availability
and smartphone application. The
decision requires immediate alerts
and updates about baggage, as
well as the possibility of retrieving
baggage details when needed.
The baggage tracking system
includes the different stages
of passenger baggage such

as
baggage
registration,
transportation and arrival, as well
as the reference code and belt
number through which luggage can
be received. This information helps
travelers to keep them informed if
baggage is delayed or lost.
Resolution 753 aims at reducing
the number of lost bags and
counterfeiting,
thus
positively
affecting passenger satisfaction
and airport baggage management
around the world.
It is worth mentioning that IATA
issued this decision at the end of
2016 and became mandatory for all
airlines under the organization, and
these companies have a deadline by
the first of June 2018 to implement
the resolution.
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Report
ME Carriers’ Fleet Size to More Than Double by 2036
The fleet size of operators
in the Middle East is
forecast to more than
double from 1,250 to 3,320
aircraft over the next two
decades, according to
the Airbus Global Market
Forecast.
The Middle East will need
some 2,590 new aircraft
by 2036, for replacement
of 520 older generation
aircraft, and 2,070 aircraft
for growth, 730 are
expected to remain in
service over the period.
This demand includes
1,080 for twin-aisle aircraft,
with the same number of
single-aisle aircraft (1,080),
and 430 very large aircraft.
Overall, future demand for
the Middle East’s fleet is
valued at $600 billion from
a total market value $5.3
trillion. The current orders
from Middle East-based
carriers stand at 1,319
aircraft, of which 687 are
single-aisle, 409 twin-aisle
and 162 very large aircraft.
Passenger traffic to and
from and within the Middle
East will grow 5.9 per cent
annually until 2036, well
above the global average
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of 4.4 per cent. While
traffic between traditional
markets will grow at a
steady rate, the highest
growth is expected to be
on routes to Latin America
(8.5 per cent per year to
2036).
Global freight traffic will
see an annual 3.8 per cent
increase to 2036. Freight
traffic growth from the
region is expected to
be highest between the
Middle East and the AsiaPacific, with 4.0 per cent
annual growth to 2036.
“Thanks to the A350, the
A380 and also the A320
Family,
most
people
around the world are just
one flight away from the
Middle East. The region’s
proximity to the world’s
population and growth
markets has been a key
in its aviation success
and Airbus is proud to

have been a partner in
its development from
day one,” said John
Leahy, chief operating
officer Customers, Airbus
Commercial
Aircraft.
Today, 30 per cent of
the people in emerging
markets such as India,
China and some countries
in ASEAN take a least one
trip by air on average and
by 2036 this will grow to
just over 80 per cent.
At present, there are 58
aviation mega-cities across
the globe, accounting for
more than a million daily
long-haul
passengers.
By 2036, there will be 95
mega-cities, catering to
98 per cent of the world’s
long-haul services. The
five mega cities existing
today In the Middle will
more than double to
eleven over the next 20
years.

Global Sustainable Aviation Summit in 2017
ICAO Council President Dr. Olumuyiwa
Benard Aliu delivers the Keynote address
to the 2017 Global Sustainable Aviation
Summit hosted by the Air Transport Action
Group. He stressed in his remarks that a
well-supported and ICAO compliant air
transport sector will bring tremendous
benefits to cities and societies wherever
aircraft fly.

Addressing the 2017 Global
Sustainable Aviation Summit
hosted by the Air Transport
Action Group yesterday, ICAO
Council President Dr. Olumuyiwa
Benard Aliu delivered a strong
message on the need for
coordinated aviation investment
and
development,
while
providing important updates on
the progress ICAO is achieving
on the new Carbon Offsetting
and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA).
“Air transport’s role in economic
development is more important
today than ever before,” Dr.
Aliu told the assembled aviation
and
sustainability
leaders
representing public and private
sector organizations, “and the
17 United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs)
help to concentrate government
and development planners
on the varied means by which
access to safe, secure, efficient
and affordable air services
brings direct benefits to civil
society and local and regional
commerce.”
ICAO’s key messages reinforced
the fact that sustainable
aviation is a driver for economic
development,
trade
and

tourism, and instrumental in
facilitating humanitarian and
disaster response to crises and
public health emergencies.
Special reference was also
made to countries in special
situations, for example the small
island developing States (SIDS)
and landlocked developing
countries (LLDCs) for which
aviation represents a particularly
essential lifeline to the world.
“A well-supported and ICAO
compliant air transport sector
will bring tremendous benefits
to cities and societies wherever
aircraft fly,” Dr. Aliu stressed, “but
so too will underdevelopment
and lack of compliance with
ICAO Standards raise risks
and barriers to governments’
objectives
for
successful
sustainable
development.”
Regarding the ICAO CORSIA,
which was adopted at the
UN Aviation agency’s 39th
Assembly in October of last
year, President Aliu noted that
States representing almost 90%
of international flight operations
had already committed to
participating in its first voluntary
phase in 2021. He highlighted
ICAO’s
progress
on
the
international standards needed

to support it, the importance of
the ICAO CO2 Estimation and
Reporting Tool (CERT) to help
simplify the CORSIA Monitoring,
Reporting and Verification (MRV)
procedures, and commented on
the need for reliable credits to
be purchased by international
aviation, without the possibility
of them being used for double
counting by other sectors.
In addition to the ICAO
President’s keynote address,
officials from ICAO’s Aviation
Partnerships for Sustainable
Development (APSD) initiative
were also on hand at the Summit
to conduct a workshop aimed at
supporting governments’ efforts
to achieve the UN SDGs under
the 2030 Agenda for Sustainable
Development, as well as the
Vienna Programme of Action
and the Samoa Pathway.
Other ICAO updates to the
ATAG event included the
unprecedented
progress
achieved on the development
and deployment of sustainable
alternative fuels for aviation,
and encouragement to attend
ICAO’s
upcoming
second
Conference on Aviation and
Alternative Fuels to be held next
week in Mexico City.
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Report
ICAO and major aviation groups launch new joint report
on economic benefits of air transport

Aviation is essential to the
economic development of
cities, countries and regions
everywhere, but governments
can only optimize its benefits
by addressing the sector’s
critical
infrastructure
and
resource needs in their national
development
strategies.
That’s one of the key messages
being conveyed jointly by ICAO
and international aviation’s
most prominent organizations
in a special new 2017 report just
released on Aviation Benefits.
The new Aviation Benefits
report, aimed mainly at
government Ministers and
national planners, contains a
summarized checklist of the
steps to be taken to maximize
air transport’s socio-economic
influence. It presents helpful
overviews of the related
investment and partnership
priorities to be pursued, as
well as comprehensive regional
summaries
showing
how
aviation is improving prosperity
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all over the world. Its release
comes just before World
Tourism Day on 27 September
2017, helping to underscore
the symbiotic links between
positive tourism impacts and
the level of aviation connectivity
established in a given city or
territory.
“Well over a billion tourists are
crossing international borders
each year,” remarked ICAO
Secretary General Dr. Fang
Liu, “and over half of these
are travelling by air to their
destinations – in fact over 80%
in many island States. Aircraft
also transport some 35% of
world trade by value, and the
lowering costs and expanding
routes across our network mean
that the economic benefits
from tourism and other aviation
connectivity impacts will only
increase in the years ahead.
This trend is further reinforced
by the dramatic forecasts we’re
seeing for future air traffic
growth.”

The report also provides a
comprehensive
outline
of
how
international
aviation
connectivity
directly
aids
governments’
ongoing
efforts to achieve 15 of the 17
United Nations Sustainable
Development Goals adopted
under Agenda 2030.
“ICAO works hard to foster
effective
partnerships
between donors, investors and
needful States, and to assist
governments in developing
solid business cases with clearly
defined returns for their major
air transport development
projects,” Dr. Liu added. “We
have mapped out how wellsupported air services greatly
aid governments in attaining
15 of the 17 UN SDGs, and
this report helps to reinforce
for Ministers and government
planners
everywhere
the
importance of integrating their
aviation development needs
into their broader national
development
strategies.”

The fourth meeting of the heads of bodies and DGCA in the MID
The fourth meeting of the heads
of bodies and directors of the
general civil aviation in the Middle
East, which was hosted by the
Sultanate - represented by the
General Authority of Civil Aviation
- was held in the headquarters of
the Authority in Muscat, October
17-19. The meeting was chaired
by HE Dr. Mohammed bin Nasser
Al Zaabi, General of Civil Aviation,
in the presence of the Secretary
General of the International Civil
Aviation Organization (ICAO).
The meeting was attended by
representatives of the civil aviation
authorities in 17 countries of the
Middle East, as well as a number of
relevant regional and international
bodies and organizations in the
civil aviation sector, headed by
the International Civil Aviation
Organization (ICAO), its regional
office for the Middle East and
organizations. The delegates also
praised the Sultanate’s remarkable
development in the field of civil
aviation, and the Secretary General
of the International Civil Aviation
Organization (ICAO) expressed her
satisfaction with the great potential,
advanced facilities and modern
technologies in the civil aviation
sector in the Sultanate. Dealing
with changes and developments
in the field of air traffic. «The
government’s keen interest in this
sector will contribute significantly
to the development of the aviation
industry in the Middle East region,
which has become the world’s
leading air traffic movement.
The meeting confirmed the success
of the meeting, which resulted in
positive results serving the civil
aviation sector at the regional
and international levels through
the adoption of the Muscat
Declaration, which included many
resolutions and projects.
Among the provisions of the
statement are that States should
implement the recommended

standards and practices as well as
the policies developed by ICAO so
that all States can have safe, secure,
efficient, economically viable and
friendly air transport systems Thus
supporting the achievement of
sustainable development and
social and economic prosperity,
which will ultimately help to
establish and maintain friendly and
understanding relations between
States and peoples of the world.
Because of the different level of
capacity to meet and maintain
compliance with recommended
standards
and
practices
in
States, they are not always able
to effectively implement these
recommended standards and
practices at the date at which ICAO
has adopted these standards .
The statement emphasized that
further progress was being made
in the promotion of civil aviation,
which included the provision of
effective human and financial
resources for the implementation of
assistance activities tailored to the
needs of individual States, through
an approach of cooperation,
synergy and coordination in
partnership with all stakeholders
. The Muscat Declaration stated
that the ICAO Strategic Objectives
are linked to the support of 13 of
the 17 United Nations sustainable

development goals. The successful
implementation of the «No
Country Behind the Bar» initiative
will promote the air transport
systems of States and meet the
goals of sustainable development
of the United Nations.
One of the recommendations of
the Muscat Declaration was that
ICAO would lead the «No Country
Behind the Knee» initiative and
continue to provide technical
assistance to FAO Member
States in the Middle East. States
and international organizations
should provide voluntary voluntary
contributions in kind and in support
of the Initiative and its activities in
the Middle East region .
The objectives set out in the
Muscat Declaration were to: •
Arrange for mutual cooperation in
the promotion and development
of civil aviation in support of the
«No Country Left Behind» initiative
to help countries in the Middle
East increase the level of effective
implementation of recommended
standards and practices ICAO.
Strengthening participation at the
highest levels and accountability;
to accelerate the implementation
of the commitments agreed in
advance in the Doha Declaration to
achieve and achieve the objectives
of regional safety and aviation.
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Meeting
high-level Ministerial Conference on Aviation Security
in Africa and Middle East

A high-level Ministerial Conference
on Aviation Security held in Sharm
El Sheikh, Egypt, this week has
endorsed a new Africa and Middle
East Aviation Security Roadmap
to align future programmes and
targets with ICAO’s new Global
Aviation Security Plan (GASeP).
In his address to the 27 attending
Ministers and 35 Directors General
of Civil Aviation, representing
some 45 African and Middle
Eastern Member States, ICAO
Council President Dr. Olumuyiwa
Benard Aliu stressed that ICAO’s
new Global Aviation Security
Plan sets out key priorities where
ICAO, States, and others should
now focus their urgent attention,
resources and efforts, as well
as corresponding actions at the
global, national and local levels.
“ICAO recognized long ago that
it is imperative that all States have
optimized access to the significant
socio-economic
benefits
of
safe, secure and reliable global
connectivity,” he noted, “and
more effective compliance with
our global standards, policies and
plans is the very first and most
fundamental step on that journey.”
The main objective of the AFI
and MID AVSEC Roadmap is
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to encourage and help guide
the Africa and Middle East
collaboration
now
needed.
President Aliu therefore praised the
commitments realized in Sharm El
Sheikh as a critical first step which
should be emulated worldwide as
ICAO seeks similar commitments
in aid of its coordinating efforts
for global aviation security
effectiveness and sustainability.
“The GASeP provides an ambitious
framework while incorporating key
themes from United Nations (UN)
Security Council Resolution 2309,
on Threats to international peace
and security caused by terrorist
acts via aviation security, adopted
in September 2016,” he added.
His Excellency Sherif Fathi, the
Minister of Civil Aviation for Egypt,
declared the Ministerial conference
open under the Patronage of
President Abdel Fattah Al Sisi, the
President of the Arab Republic
of Egypt, remarking that “This
Roadmap
complements
the
important milestone we achieved
in the region earlier this year
through the Riyadh declaration. It
also strongly supports the current
AFI and MID SECFAL Plans and will
be essential to improved regional
cooperation and coordination to

enhance aviation security in both
Regions.”
Minister Fathi thanked the ICAO
President for the UN agency’s
leadership in aviation security,
while commending the expanded
role now being played by its
Regional Offices in Africa and the
Middle East.
Council President Aliu also took
advantage of his mission to Egypt
to award the State with an ICAO
Council President Certificate, in
recognition of the State’s recent
commitments and actions to
address aviation safety oversight
priorities and improve the effective
implementation (EI) of ICAO
Standards and Recommended
Practices (SARPs).
During his stay in Sharm El Sheikh,
the President of the Council
also held a number of bilateral
meetings with senior government
and aviation officials, including a
meeting with Eng. Sherif Ismail,
the Prime Minister of Egypt. Also
in attendance during this meeting
were Egyptian Minister Fathi and
Mr. Mohamed Khalifa Rahma,
ICAO’s Regional Director for its
Middle East Office in Cairo.

Training
ICAO accreditation of the AFSAC
as a regional training centre
On December 5, 2017, the
Tunisian capital witnessed
a special ceremony of
the coronation of the
Tunisian civil aviation
sector, which was marked
by the celebration of
the ICAO accreditation
of the Tunisian-French
Academy of Aviation
Security Training (AFSAC)
as a regional training
centre. This coronation
was a result of the efforts
exerted by the AFSAC to
develop and enhance the
status and capabilities of
the Tunisian civil aviation
system, especially in the
field of training in aviation
security.
HE Eng. Mohammed
Ibrahim Ahmed Sherif,

Director
General
of
the Arab Civil Aviation
Commission (ACAC), has
participated as a guest of
honour in this ceremony. In
his congratulatory speech,
HE Eng. Mohammed
Ibrahim Ahmed Sherif
congratulated Mr. Hassan
Seddik, Director General

of AFSAC, for this Tunisian
and Arab success for
obtaining the international
accreditation as a regional
Training centre. Moreover,
He stressed that ACAC will
continue to cooperate with
AFSAC by enhancing the
effective implementation
of the Memorandum of
Understanding
signed
between the two sides
in order to promote
the Arab civil aviation
sector in the field of
the aviation training in
accordance with modern
skills requirements and
to deal with the wide
developments known by
the civil aviation world.
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ARABE LEAGUE
NEWS

Arab Transport Ministers Meetings
(the 30th session)
The meeting was attended by
a number of Arab Ministers
of Transport, representatives
of Arab federations and
organizations, as well as a
delegation of the League of
Arab States.
The
Arab
Ministers
of
Transport reviewed the draft
agenda of the 30th session of
the Council of Arab Ministers
of Transport, approved by its
Executive Office, which was
approved by the Ministers and
the attendees.
The Arab Civil Aviation
Commission participated in
the meeting with a delegation
headed by Eng. Mohamed
Ibrahim
Sherif,
Director
General of ACAC.
The meeting also discussed
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the establishment of an Arab
framework for cooperation
between Arab countries to
investigate maritime accidents,
establish an independent Arab
Center for Maritime Accident
Investigation and review the
results and recommendations
of the 6th International Maritime
Transport
and
Logistics
Conference (MARLOG 6),
as well as the conclusions
and recommendations of the
interactive workshop on liability
and redress The International
Maritime Organization and the
study of future requirements
for the supply of ships, in
accordance with international
conventions
and
their
application in the Arab States,
and the establishment of the

electronic portal for shipping.
The draft amendment of the
agreement on the exemption
of taxes and duties on the
activities and equipment of the
Arab air transport institutions
was discussed in 1979 and
discussed the activation of the
trade exchange between the
Arab countries through equal
transactions, the date and
venue of the session of the
Arab Transport Ministers’ The
Egyptian Minister of Transport
added that the meeting of the
Council witnessed an Arab
understanding in many visions
and support of transport in
various fields. The meetings
are mainly aimed at developing
Arab cooperation in the fields
of transport sector.

5. Hong Kong International Airport

8. Zurich Airport

6. Hamad International Airport

9. London Heathrow Airport

7. Chubu Centrair Nagoya

10. Frankfurt Airport
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AIRPORTS
Best airports of 2017 unveiled at World Airport Awards

Singapore Changi Airport has been named as the World’s Best Airport by air travellers for the
fifth consecutive year, at the 2017 Skytrax World Airport Awards at Passenger Terminal EXPO in
Amsterdam on 14th March 2017. Attending the awards ceremony were the CEO’s, Chairmen,
Presidents and Top management from airports across the globe.
The World’s Top 10 Airports

1. Singapore Changi Airport

3. Incheon International Airport

2. Tokyo International Airport (Haneda)

4. Munich Airport
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Qatar Aeronautical College
qualifies as IATA’s Premier

IATA: Air travel records fastest
first-half growth in 12 years

Circle Member

QATAR Aeronautical College
(QAC) has been qualified as
IATA’s 2017 Premier Circle
Member for its impressive
results in 2016.QAC was able
to achieve the recognition
due to its excellence in
several aspects, including
provision of all training
needs through purchase of
advanced equipment and
devices. These purchases
included
programmes,
courses, simulators and other
materials that may be used in
marketing of IATA transport
programmes in particular
and customer programmes

in general.The college has
worked hard to strengthen its
ties with IATA, which is closely
connected with lots of college
training programmes as an
international
accreditation
party. In this regard, QAC
fulfilled the requirements
and standards of IATA in its
programmes and training
courses, and worked towards
the implementation of IATA
courses
and
syllabuses
in the Air Traffic Control
and
Advanced
Aviation
Management departments.
IATA congratulated QAC
for the recognition.DirectorGeneral of QAC Sheikh Jabor
bin Hamad bin Mohammed al
Thani said,»QAC has become
one of the leading colleges
in the region and across
the world, especially after
receiving the recognition out
of the 450 IATA-registered
colleges, where QAC has
been ranked in the top 10.

UAE and Bahrain sign MoU to
improve air transport services
The UAEs Civil Aviation
Authority has signed
a
memorandum
of
understanding
(MoU)
with
their
counterparts in Bahrain
to improve transport
services between the
two countries. The
agreement will create
opportunities
for
cooperation between
the airlines of both
countries to ensure the
provision of distinct air

transport services and
alternative options for
travel for all citizens
and residents. It will
also provide a legal
framework regarding
security and safety
requirements.

The
International
Air
Transport
Association
has announced global
passenger traffic data for
June showing that demand
(measured in total revenue
passenger kilometers) rose
by 7.8 per cent compared
to last year. This was in
line with the 7.7 per cent
growth recorded in May,
with all regions reporting
growth. June capacity (in
available seat kilometers)
increased by 6.5 per cent,
while load factors rose
one percentage point to
81.9 per cent. For the
first six months of 2017,
the industry experienced
a 12-year high in traffic
growth (7.9 per cent) and
a record first half load
factor of 81 per cent.
A
brighter
economic
picture and lower airfares
are keeping demand for
travel strong. But as costs
rise, this stimulus of lower
fares is likely to fade.
And uncertainties such as
Brexit need to be watched
carefully. Nonetheless, we
still expect 2017 to see
above-trend growth,” said
Alexandre de Juniac, IATA
director general India led
all markets with a 20.3 per
cent rise in domestic traffic
in June. However, the very
strong upward trend in
traffic has slowed since
the country’s unexpected
‘demonetization’
in
November 2016. India’s
streak of year-on-year

double-digit traffic growth
may have ended with
June. China’s domestic
traffic surged 17.6 per cent
in June, which was ahead
of the first half growth rate
of 15.2 per cent. There
continues to be little sign of
any slowdown in the traffic
trend and second quarter
GDP figures were stronger
than expected. Air travel
demand is continuing to
be stimulated by supply
factors, including on-going
growth in the number of
unique airport-pair routes
served, which ultimately
translates into time savings
for passengers. Air travel
recorded its fastest firsthalf growth in 12 years,
pushing load factors to
record highs. And the
peak northern summer
travel season is likely to be
record-breaking. This is all
good news. The demand
for travel is strong and
that, in turn, will make a
positive contribution to
the global economy. This
growth will also further
expose
infrastructure
deficiencies. In every part
of the world airport and air
navigation
infrastructure
is struggling to cope
with demand. There are
plenty
of
examples
linking connectivity and
economic prosperity. But
few governments have
been able to deliver
on the imperatives of
sufficient capacity, quality
aligned with user needs
and
affordability.
This
year’s strong growth is a
reminder that there is no
time to lose,” concluded
de Juniac.
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New Muscat airport terminal almost ready
Work on the new passenger
terminal
at
Muscat
International Airport, Oman,
is 97 per cent complete and
authorities are awaiting
final approvals for starting
operations, a report said.
The new airport will have
the capacity to handle 20

million passengers a year in
the initial stages, which will
gradually be increased to
48 million passengers, said
the Oman Daily Observer
report. The $1.8-billion
terminal has a total area
of 580,000 sq m with 118
check-in counters. Earlier

reports said the terminal is
expected to be operational
by the end of the year.

Airlines apply new US security rules
New
security
measures,
including
more
accurate
passenger
checks,
have
started since October 25 on all
flights to the United States in
compliance with government
requirements to avoid a ban
on carrying laptop computers
in the cabins, airlines said.
Companies
contacted
by
Reuters said the new measures
could include brief security
interviews with passengers at
check-in gates or boarding
gates, raising concern over
delayed flights and extended
travel time. The rules will affect
325,000 passengers on nearly
2,000 daily commercial flights
to the United States and 180
airlines operating from 280
airports in 105 countries. The
United
States
announced
the new rules in June to
end restrictions on carrying
electronic devices in aircraft
from 10 airports in eight
Middle East and North African
countries in an effort to address
unspecified security threats.
The restrictions were lifted in
July but the administration of
President Donald Trump said
it could re-impose them On a
case-by-case basis if airlines
and airports do not enhance
security procedures.
European and US officials said
at the time that airlines had
120 days to comply with these
10 issue 30 December 2017

measures, including tougher
passenger screening.
The deadline expired on
Thursday, and airlines had until
late July to expand explosives
testing. «This is a big issue
for China Airlines,» said Steve
Chang, senior vice president
of China Airlines, Taiwan, and
said the company was trying
to consult with the US Institute
in Taiwan, which cares for the
interests of the United States
there.
South Korean Airlines also said
it had many concerns about new
procedures. «We are asking
customers to come to the
airport early, this is not suitable
for passengers,» Walter Chu,
the company’s president and
chief operating officer, told
Reuters in Taipei. Lufthansa
said the procedures would be
in place from Thursday and
passengers may be subject to
brief interviews at inspection
areas or at the gate. Swissbased Swiss-class economy
class passengers were required
to register at least 90 minutes
before their departure. Airlines
for America said the changes
were
«complex
security
measures» but praised US
officials for giving airlines
flexibility in meeting new
rules. The Asia-Pacific Airlines
Association, at an annual
meeting in Taipei, endorsed a

resolution calling for security
measures to be risk-based,
proportional to the potential
threat and focused on drawing
conclusions. «Unilateral actions
taken by governments in
response to emerging threats
could lead to unnecessary
confusion
or
unintended
security consequences,» the
union said. The consortium
includes most of Asia’s airlines,
with the exception of mainland
China. A spokeswoman for
the Transportation Security
Administration declined to
discuss the specific changes,
but said: «The United States
is continuing to work with our
partners to raise the minimum
global aviation security and
maintain passenger safety.
The Transportation Security
Administration said in July
that it had introduced new
rules requiring passengers on
interstate flights United States
to remove all larger electronic
devices
from
hand-held
phones for inspection.

ME demand for new pilots set to hit 63,000
The
demand
for
new
commercial airline pilots in the
Middle East region will grow
to around 63,000 by 2036,
said a new report from Boeing
Global Services, a provider of
cost-competitive services to
commercial and government
customers. The demand for
new technicians and new cabin
crew in the region will reach
66,000 and 96,000 respectively,
said the report titled “2017

Pilot and Technician Outlook”.
Globally, Boeing forecasts
that between 2017 and
2036, the world’s commercial
aviation industry will require
approximately 637,000 new
commercial
airline
pilots,
648,000
new
commercial
airline maintenance technicians
and 839,000 new cabin crew
members. The 2017 outlook
shows a slight increase of 3.2
percent for pilots over the

2016 outlook, and a slight
decrease in the need for airline
maintenance technicians (4.6
percent), primarily driven by
the reduction in maintenance
hours required on the 737 Max.

Boeing commercial jets revenue tops $15bn in Q2
The Boeing Company has
posted a revenue of $15.7
billion in its commercial
airplanes segment during the
second quarter of the year
with operating margins at
10 per cent. The company
posted total revenues of $22.7
billion in the second quarter
of the year, reflecting planned
production rates and timing
of commercial and defence
aircraft deliveries. Commercial
Airplanes booked 183 net
orders during the quarter.
Backlog remains robust with
more than 5,700 airplanes
valued at $424 billion. During
the
quarter,
Commercial
Airplanes
delivered
the
first 737 MAX 8 aircraft and

announced the launch of
the 737 MAX 10. Demand
continues to be healthy with
571 incremental orders and
commitments announced at
the Paris Air Show, including
56 for widebody aircraft and
361 for the launch of the 737
MAX 10. Also at the Paris Air
Show, a number of commercial
service
agreements
were
announced
that
provide
further growth opportunity
for Boeing Global Services.
Defence, Space & Security
second-quarter revenue was
$6.9 billion. Second-quarter
operating margin increased
to 12.9 per cent, reflecting
increased productivity in all
three segments. Backlog at

Defence, Space & Security was
$58 billion, of which 37 per
cent represents orders from
international customers. «Our
teams are delivering better
performance in every segment
of the business, which is
reflected in our strong secondquarter results and improved
2017 outlook,» said chairman,
president and chief executive
officer Dennis Muilenburg.

Saudi Arabia and Iraq sign air transport MoU
Saudi Arabia’s General Authority of Civil Aviation and the
Iraq Civil Aviation Authority signed an air transport MoU.
The agreement includes clauses and regulations on rights
granted to both parties and items related to aviation safety
and security. The parties also discussed the resumption of
passenger and cargo services between the two countries.
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International Civil Aviation Day
Diplomats from 54 world powers risked war torn skies to
meet in Chicago in 1944 (above), where they drafted the
visionary Convention on International Civil Aviation (Chicago
Convention) which established ICAO. They formalized in
the Convention’s pre-amble that civil aviation should be
developed as a tool for world peace and prosperity, and in
the decades since aviation’s ability to connect the world’s
peoples and cultures and improve the prosperity of local
populations has only become more relevant. Today some 10
million passengers take to the skies on 100,000 flights each
and every day in aviation’s global network, numbers which
are all set to double in the next 15 years based on current
forecasts.

The Council President and
Secretary General of the
International Civil Aviation
Organization
(ICAO),
Dr.
Olumuyiwa Benard Aliu and
Dr. Fang Liu respectively,
issued a joint statement today
in celebration of International
Civil Aviation Day, 2017:
The theme which States have
adopted through ICAO for
International Civil Aviation Day
is:
“Working Together to Ensure
no Country is Left Behind”
In 2017, this theme helps to
highlight the important and
very positive socio-economic
benefits which States can
realize as the number of routes
and flights connecting them
to the world increases year on
year.
ICAO has described in detail
how
improved
aviation
connectivity provides a critical
foundation for long-term local
prosperity, and one which
greatly aids governments in
their efforts to attain 15 of the
17 United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs)

adopted under ‘Agenda 2030’.
We’ve also worked with global
aviation’s leading organizations
to produce a special Aviation
benefits Report which outlines
these impacts in objective
detail.
Each
and
every
day,
commercial aircraft carry more
than 10 million passengers on
over 100,000 flights, and every
year aircraft carry more than
half of the world’s 1.4 billion
international tourists to their
destinations.
These numbers help explain to
us how air transport generates
63.5 million jobs worldwide,
and why it contributes some
2.7 trillion dollars annually to
global GDP.
Air
transport’s
economic
development
potential
is
especially important to many
landlocked and small island
developing
States
today,
areas where aviation provides
nothing less than an economic
lifeline
by
continuously
enhancing levels of travel,
tourism and trade.
Our No Country Left Behind

theme reminds us that all of
this air traffic and its associated
economic impacts will double
in the next 15 years, and that
ICAO’s role in helping States to
optimize their aviation systems
for local and global benefit
has therefore never been more
relevant.
Cooperation and consensus
have always been the great
hallmarks of our sector as we
have spread our network to
every world region, and they
will continue to be so in the
years ahead as countries work
more closely than ever before
to keep the world’s civilian skies
safe, secure, and operationally
and environmentally efficient.
International civil aviation
remains our most remarkable
example of successful human
cooperation and effective
global partnership, and with
the help of ICAO’s Member
States it will remain a shining
example to the world of how
much we can achieve when we
meet our shared challenges
together.
- ICAO -
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Award
THE ARAB CIVIL AVIATION COMMISSION
CROWNED BEST ARAB ORGANIZATION FOR THE YEAR 2017

The Arab Civil Aviation
Commission
(ACAC)
was
awarded as the Best Arab
Organization for Arab Joint
Action in 2017 at the «Best
of the Arabs» ceremony held
in Marrakesh, Kingdom of
Morocco, on Monday 27
November
2017.
His Excellency Eng. Mohamed
Ibrahim Ahmed Sherif, Director
General of the ACAC, was
chosen as one of the best Arab
leaders. He was also selected
in the Higher Commission to
determine the winners and to
deliver the awards of the best
Arab athletes for 2017.
On the occasion of this
coronation, His Excellency the
Director General expressed

6
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his pride in receiving this
award of the best Arab
organization in the field of
joint Arab action in 2017.
Moreover, he stressed that
this recognition encourages
ACAC to move forward with
further achievements and
continue to seek solutions to
the challenges posed by the
civil aviation sector
To note, The Best Arab Award
is considered one of the most
important and prestigious
awards in the region. It honours
distinguished
organizations
and professionals in the Arab
world and celebrates their
outstanding achievements in
three main areas: Business
Class, Community Star and

Business

Leadership.

Eng.Mohamed
Ibrahim Sherif
Director General : Engineer
Mohamed Ibrahim Sherif
ACAC,
D.G.

The Arab Civil Aviation Commission (ACAC) has made
great efforts to translate thetowishes
and aspirations
the forecasts
of the
of Member States to increase
their
performance
and
International Civil Aviation
pushOrganization
them towards(ICAO),
the bestthe
goals
for
the
rehabilitation,
number of passengers
development
advancement
Arabwhich
civil aviation
will grow and
by 20.4
percent of
bythe
2030,
could
sector in the world aviation ladder in order to promote
double the number of passengers to more than 5
common Arab work.
billion, compared with 2.3 billion passengers
In this context, it should be recalled that ACAC has
currently. These numbers will certainly increase
made a significant contribution to laying the foundations
by the middle
of this
- In order
to deal
of liberalization
policy
of century
air transport
through
the
with
hundreds
of
millions
of
additional
passengers
liberalization agreement prepared and adopted by the
a sophisticated
manner,
this will
Arabinsummits,
which isand
stillqualitative
a priority until
completion
require
further
investment
in civil aviation
of the
executive
procedures
for the liberalization
of air
infrastructure
and Arab
aviation
activities as new
transport
between the
countries.
ACAC
worksairports
in parallel
aircraft,
and to
air coordinate
navigation positions,
facilities,
standardize
visions
and develop
codes
guidelines
which will
require
training
of and
hundreds
of
dealing
with
the
core
issues
that
are
based
on
the
thousands of aviation personnel to manage and
international
reference,
guidelines,
operate highly
complex
systemsrecommendations
and technologies
and Sophisticated.
standard systems binding in the areas of air
transport, navigation, safety, security and environment.
The main ACAC achievements were the preparation of
This will also include and more closely to
a Cost-Benefit-Analysis (CBA) study to provide SBAS for
cooperate with States and sectors of the industry
Civil Aviation in the ACAC region, the establishment of
as well as passengers to maintain the integrity of
the Regional Safety Oversight Organisation (RSOO), the
the global
air transportofsystem
in route
order network,
to meet
proposals
for development
the Arab
the
increasing
demand
for
air
transport.
the cooperation and coordination with international
This confirms
the necessity
adopting
open
expertise
in the field
of aviationofsearch
andanrescue
sky policy
negativetheimpact
ondeal
the
mechanisms
andotherwisea
new methodologies,
optimally
which affectingthe
country GDP.
withaviationactivities
aviation security developments,
the preparation
of
guidance materials for flight accident investigators and
airport certification, the standardize safety rules and
regulations for air navigation management system and
mutual recognition of aviation licences and certificates.
ACAC worked also to strengthen cooperation and
coordination with many similar regional and international

According
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organizations as well as the industries in order to
enhance
theirair
position
in international
aviation has
forums
The
global
transport
system currently
which
resulted
in
the
signing
of
several
cooperation
more levels of safety than ever, since the
agreements organization
and memorandums
of understanding
international
has developed
a global
that
serve
primarily
the
fields
of
training,
exchange
mechanism and system for the exchange
of of
expertise and technical support in order to enhance
safety information, in the context of the
the capacity building in civil aviation sector of ACAC
modification of the ICAO Global Aviation Safety
member countries.
Plan.
It has also redoubled its efforts and
In order to achieve its objectives, ACAC has attached
developed
new procedures
and as
methods
to
great importance
to the training
the essential
strengthen
the
aviation
security
system
in
the
mechanism to keep abreast of the rapid developments
context
of an effective
regional
international
of the aviation
sector. The
aim is and
to prepare
the future
coordination
generation ofmechanism.
Arab aviation and to develop capacity
building to cope with the new aviation technologies and
procedures.
The
issue of climate change was also raised
ACAC ashas
organized
conferences
today
Member
Statesimportant
adopted 39
resolutionsand
symposia
with
all
Arab
training
institutions
in the
at the General Assembly to make ICAO the
leadfield
of
civil
aviation
with
the
aim
of
establishing
strategic
agency of the United Nations to develop a
bases for training
in civil agreement
aviation in theto
ACAC
member
coordinated
global
reduce
States.
Several
specialized
courses
and
workshops
have
emissions and protect the environment.
been organized in order to emphasize the need to
engage in the air transport policy liberalization, raising
The International Civil Aviation Organization
levels of security and safety, abiding by the aviation
(ICAO)
Stands ready to play its role to the fullest
environment protection systems and engaging in
extent
in
perfect race that
with are
the compatible
role of the Arab
follow-up adevelopments
with the
Civil
Aviation
Commission
as
new concepts of future air navigation, inatheregional
presence of
organization
that from
works
to guide
and States
coordinate
many participants
ACAC
Member
and with
the
positions of of
Member
States
in harmony
andfrom
the participation
Arab and
international
experts
adherence
to the
international
regulations.
high academic
levels,
enabling the
participants to gain
knowledge and expertise.
In addition, several international events have been
organized which have been positively supported
by ACAC’s efforts to consolidate and strengthen its
relationships with sister’s organizations of mutual
concern.
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