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�كلم� ا�لعدد
ة
التعاون والشراكة لمواجهة تحديات الطيران
المدني الدولي
واستكشــاف ســبل التعــاون وخاصــة
فــي إطــار مبــادرة عــدم تــرك أي بلــد وراء
الركــب.

بقلــم  /المهنــدس عبــد النبــي منــار
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي

تعزيــز التعــاون وتعميــق العالقــات مــع
المنظمــات اإلقليميــة ومنظمــة اإليــكاو،
وكذلــك مــع الشــركاء اإلســتراتيجيين
المختصيــن فــي قطــاع النقــل الجــوي،
يشــكل أهــم المحــاور التــي يرتكــز عليهــا
نشــاط المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
بهــدف الحفــاظ علــى المصالح المشــاركة
للــدول األعضــاء وتحقيــق تطلعاتهــا،
وتفــادي االزدواجيــة فــي المبــادرات
واألنشــطة بيــن المنظمــة ومنظمــة الطيران
المدنــي الدولــي ومكاتبهــا اإلقليميــة،

بفضل الــتــعــاون البناء
والدعم المتواصل الذي
تلقيناه من لــدن الــدول
األعـــضـــاء ،عملنا على
الرفع من أداء المنظمة
ومنــذ انعقــاد الجمعيــة العموميــة العاديــة
الرابعــة والعشــرون منتصــف الســنة
الماضيــة ،وبفضــل التعــاون البنــاء
والدعــم المتواصــل الــذي تلقينــاه مــن
لــدن الــدول األعضــاء ،عملنــا علــى
الرفــع مــن أداء المنظمــة بهــدف تفعيــل
دور هــذه األخيــرة ،لتحقيــق التكامــل
والتنســيق بيــن ســلطات الطيــران
المدنــي العربيــة والتعــاون مــع التكتــات

اإلقليميــة والشــركاء االســتراتيجيين.
وقــد كانــت مشــاركة المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي فــي عــدة تظاهــرات
دوليــة وإقليميــة فرصــة لعقــد لقــاءات
تمخــض عنهــا وضــع برامــج عمــل
للســنوات المقبلــة مــع كل مــن مكتبــي
األيــكاو بالقاهــرة ،ومنظمتــي ( )ECACو
( ، )AFCACباشــرنا تنفيذهــا ابتــداءا من
الســنة الحاليــة بمباركــة مــن المجلــس
التنفيــذي .وتتضمــن هــذه البرامــج
التنظيــم المشــترك لفعاليــات (لقــاءات،
مؤتمــرات وورشــات عمــل وحلقــات
دراســية) ،تهــم تعزيــز ســامة وأمــن
الطيــران ،والطاقــة االســتيعابية للمطــارات
واألجــواء ،وكفــاءة المالحــة الجويــة
وحمايــة البيئــة ،حيــث تــم التأكيــد
علــى وجــوب مراعــاة الجــدول الزمنــي
لألنشــطة الخاصــة بالمنظمــات األخرى،
تجنبــا للتداخــل خاصــة إذا كانــت الفئــة
المســتهدفة مــن المشــاركين هــي نفســها
والتنســيق أيضــا مــع جميــع المنظمــات
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اإلقليميــة والدوليــة ذوي العالقــة علــى
غــرار االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي
ومنظمــة خدمــات المالحــة الجويــة.

جـــددنـــا الــتــزامــنــا مع
اللجنة االفريقية للطيران
المدني بمواصلة التعاون
في األنشطة التي ننجزها
لــبــنــاء الـــقـــدرات وتوفير
الخبرة
كمــا تــم توقيــع االتفــاق المتعلــق بتنفيــذ
المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج األمــن بيــن
رئيــس الجمعيــة العموميــة لمنظمتنــا
ورئيــس المؤتمــر األوروبــي للطيــران
المدنــي .هــذا البرنامــج الــذي يتوخــى
باألســاس تنظيــم أنشــطة لبنــاء القــدرات
وتعزيــز أمــن الطيــران المدنــي فــي إفريقيــا
وشــبه الجزيــرة العربية والشــرق األوســط.
وقــد تــم حتى اآلن تنفيذ خمســين نشــاطا
يســتجيب والحاجيــات واألولويــات التــي
حددتهــا الــدول الشــريكة فــي المشــروع.
أمــا بخصــوص اللجنــة اإلفريقيــة للطيــران
المدنــي ،وحيــث أننــا نقتســم عضويــة
دول عربيــة إفريقيــة ،فقــد جددنــا التزامنــا

بمواصلــة التعــاون فــي األنشــطة التــي
ننجزهــا لبنــاء القــدرات وتوفيــر الخبــرة.
وقــد كانــت المشــاركة خــال الفتــرة
المنصرمــة بالجمعيــات العموميــة
التكتــات والمنظمــات اإلقليميــة
المماثلــة :الجمعيــة العامــة (،)36
المؤتمــر األوروبــي للطيــران المدنــي،
الجمعيــة العامــة ( )30للجنــــــــة
اإلفريقيــــــــة للطيــــــران المدنــي
والجمعيــة العامــة ( )23واللجنــة
األمريكيــة الالتينيــة ،فرصــة لإلشــادة
بالتعــاون القائــم مــع التأكيــد علــى تعزيــزه
والرقــي بــه بغيــة المســاهمة فــي التنميــة
المســتدامة لصناعــة النقــل الجــوي،
وفرصــة ايضــا لالتفــاق علــى التنســيق
ودعــم المواقــف بيــن المنظمــات خــال
الجمعيــة العامــة واألربعــون لمنظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي.

واعتبــارا للفوائــد المشــتركة التــي تعــود
علــى الــدول العربيــة ودول االتحــاد
األوروبــي مــن خــال التعــاون فــي
مجــال الطيــران المدنــي والــذي يســاهم
بــدوره فــي اقتصاديــات هــذه الــدول،
وبتنســيق مــع االتحــاد العربــي للنقــل
الجــوي ،وقعنــا مــع المفوضيــة األوروبيــة
(اإلدارة العامــة للحركــة والنقــل) اتفاقــا
يتضمــن إطــارا إداريــا يعــزز الحــوار
والتعــاون مــع ســلطات الطيــران المدنــي
للــدول األعضــاء مــن جهــة ،ويضــع إطــارا
للتعــاون الثنائــي مــن جهــة أخــرى يشــمل
تبــادل المعلومــات والخبــرة وكذلــك تبادل
التجــارب القانونيــة والتشــريعية لتطويــر
أســواق إقليميــة مندمجــة للنقــل الجــوي،
وتنظيــم أنشــطة مشــتركة تهــم الجوانــب
الفنيــة والقانونيــة ،وإنجــاز مشــاريع
مشــتركة.

الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال
الطيران المدني يعود
بــفــوائــد مشتركة على
الــــدول الــعــربــيــة ودول
االتحاد األوروبي ويساهم
فــي اقــتــصــاديــات هــذه

وال يفوتنــي أن أشــير أيضــا إلــى مذكــرة
التفاهــم الموقعــة مــع االتحــاد الدولــي
للنقــل الجــوي والتــي ستســاهم فــي تعزيــز
األنشــطة التــي نســهر علــى تنفيذهــا مــع
شــركائنا الحالييــن وكذلــك الذيــن لديهــم
رغبــة فــي التعــاون مــع المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي مســتقبال.

الدول
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*أنشطة المنظمة المرتقبة في مجال التدريب لسنة 2019
دورة تدريبية
حول حوادث
ووقائع الطريان

دورة تدريبية
حول قانون الجو

 11-7يوليوز بالقاهرة
جمهورية مصر العربية

 17-13اكتوبر بالقاهرة
جمهورية مصر العربية

ورشة عمل حول
التهديد الداخيل
 31-28أكتوبر بالرباط
اململكة املغربية

دورة تدريبية حول
مدققي أمن الطريان
املدين الدويل

دورة تدريبية حول
تحليل وتقييم سلوك
املسافرين

ورشة عمل حول العوائق
والتضاريس باالشرتاك مع
منظمة الطريان املدين
الدويل-مكتب باريس

 30-26غشت بتونس
اجلمهورية التونسية

 16-15أكتوبر مبراكش

 31 - 29أكتوبر

ورشة عمل حول
متابعة صالحية
الطائرات
 04-02شتنبر بالرباط
اململكة املغربية

اململكة املغربية

دولة فرنسا

املنظومة اآللية إلدارة تدفق

دورة تدريبية حول
خطة العمل الوطني
يف انبعاث CO2

 23-21اكتوبر بالقاهرة

من  8 - 6نوفمبر بالرباط
اململكة املغربية

ورشة العمل الثانية حول
الحركة الجوية باالشرتاك مع
ايكاو  -القاهرة
جمهورية مصر العربية
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ورشة عمل حول FRMS
بالتعاون مع منظمة
الطريان املدين الدويل
واإلتحاد الدويل للنقل
الجوي

دورة تدريبية حول
حامية حقوق املسافر
الجوي

 13-11نوفمبر

 12-07ديسمبر بالقاهرة-

اجلمهورية التونسية

دورة حول مبادئ
املنافسة العادلة
بني رشكات الطريان
 16-12نوفمبر بالقاهرة
جمهورية مصر العربية

دورة تدريبية
حول التهديدات
اإللكرتونية
 29-25نوفمبر
دولة الكويت

جمهورية مصر العربية

* باإلضافــة إىل هــذه الــدورات،
فــإن املنظمــة العربيــة للطــران
املــدين ،تضــع رهــن إشــارة الــدول
األعضــاء دليــا خاصــا بربنامــج
دورات تدريبيــة يف كافــة مجــاالت
الطــران املــدين.
* بالنســبة لألشــخاص غــر املنتمــن
لســلطات الطــران املــدين بالــدول
األعضــاء تكــون املشــاركة بــاألداء.
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المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني يعقد
اجتماعه الواحد والستون بالرباط
الربــاط  -عقــد المجلــس التنفيــذي
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
اجتماعــه الحــادي والســتين يومــي 29
و 30أبريــل /نيســان  ،2019بمدينــة
الربــاط بالمملكــة المغربيــة بمشــاركة
جميــع الــدول أعضــاء المجلــس
التنفيــذي ،وشــاركت جمهوريــة العــراق
بصفــة مراقــب.
افتتــح االجتمــاع ،ســعادة الدكتــور
محمــد بــن ناصــر بــن علــي الزعابــي،
رئيــس المجلــس التنفيــذي ،الرئيــس
التنفيــذي للهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
بســلطنة عمــان ،حيــث رحــب بالســادة

األعضــاء ،مهنئـ ًا األعضــاء بشــهر رمضــان
المبــارك ،مشــيرا إلــى أهميــة االجتمــاع
والموضوعــات المدرجــة علــى جــدول
أعمالــه.
وقــدم ســعادة المهنــدس عبــد النبــي
منــار ،مديــر عــام المنظمــة ،تقريــر ًا عــن
أنشــطة وأعمــال اإلدارة العامــة للمنظمــة
اســتهله بتوجيــه الشــكر ألعضــاء
المجلــس التنفيــذي علــى دعمهــم
المتواصــل لــإدارة العامــة للمنظمــة،
مبــرز ًا أهــم إنجــازات المنظمــة وأنشــطتها
الفنيــة ،ومــا قامــت بــه اإلدارة العامــة
مــن إجــراءات لمتابعــة تنفيــذ القــرارات

الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للمنظمــة
ومجلســها التنفيــذي ،كمــا تطــرق التقريــر
إلــى الخطــوات التــي اتبعتهــا المنظمــة
فــي ســبيل التعــاون مــع المنظمــات
اإلقليميــة ،وتضمــن التقريــر مقترحــ ًا
لتنظيــم مؤتمــر حــول الســياحة والنقــل
الجــوي فــي الوطنــي العربــي ،ومؤتمــر
عربــي أوروبــي حــول النقــل الجــوي
باإلضافــة إلــى مقترحــات التمويــل
الذاتــي للمنظمــة.
وأوصــى المجلــس بالموافقــة علــى
توصيــات لجنــة النقــل الجــوي الصــادرة
فــي اجتماعهــا الحــادي واألربعيــن،
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المتعلقــة بتنظيــم الجائــزة العربيــة للطيــران
المدنــي واألســبوع العربــي للطيــران
المدنــي واالحتفــال باليــوم العربــي
للطيــران المدنــي.

الفنــي فــي مجــال الطيــران المدنــي مــن
حيــث المبــدأ علــى أن يتــم إعــداد دراســة
شــاملة بمــا فيهــا اليــة مراقبــة وصــرف
المبالــغ المرصــودة للــدول ذات الحاجــة
علــى أن تعــرض علــى أعمــال المجلــس
التنفيــذي فــي اجتماعــه القــادم.

واعتمــاد توصيــات لجنــة المالحــة الجويــة
الصــادرة فــي اجتماعهــا األربعيــن وكــذا
توصيــات لجنــة الســامة الجويــة الصــادرة
فــي اجتماعهــا الثانــي واألربعيــن،
ولجنتــي أمــن الطيــران والبيئــة.
وقــرر المجلــس التنفيــذي ،اعتمــاد
مقترحــات اإلدارة العامــة للمنظمــة

الجمعية العامة للمنظمة العربية

المدنــي الدولــي علــى الشــكل التالــي:
فــي الفئــة الثانيــة المملكــة العربيــة
الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة
بالتزكيــة ،وفــي الفئــة الثالثــة دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والجمهوريــة
التونســية.

فــي ختــام أشــغاله ،أوصــى المجلــس
باعتمــاد مقتــرح إنشــاء صنــدوق للدعــم

للطيران المدني تحدد الالئحة العربية
النتخابات مجلس «إيكاو»
الربــاط  -عقــدت الجمعيــة العامــة
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
دورتهــا االســتثنائية فــي الربــاط يومــي 2
و 3مــاي  ،2019بحضــور جميــع الــدول

األعضــاء فــي المنظمــة.
وحــددت الجمعيــة العامــة القائمــة
النهائيــة للــدول العربيــة المرشــحة
النتخابــات مجلــس منظمــة الطيــران

واختتمــت أشــغال الجمعيــة العامــة
برفــع برقيــة شــكر وامتنــان الــى صاحــب
الجاللــة الملــك محمــد الســادس.
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توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة
العربية للطيران المدني واالتــحــاد
الدولي للنقل الجوي «إياتا»
الرباط-وقــع ســعادة المهنــدس عبــد
النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي ،مذكــرة تعــاون مــع
الســيد محمــد علــي البكــري ،نائــب
الرئيــس اإلقليمــي لالتحــاد الدولــي للنقل
الجــوي إلفريقيــا والشــرق األوســط،
يــوم االثنيــن  22أبريــل /نيســان 2019
بالرباط-المملكــة المغربيــة.
تهــدف المذكــرة الــى تعزيــز التعــاون
فــي مجــاالت السياســات واإلجــراءات
العامــة المتعلقــة بالنقــل الجــوي والطيــران
المدنــي والمعاييــر الدوليــة لـــ «إيــكاو»

والبنيــات التحتيــة وبنــاء القــدرات
والتدريــب.
بموجــب مذكــرة التفاهــم ،ســتقوم
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
واالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي بتبــادل
المعلومــات والخبــرات والقــدرات،
والعمــل بشــكل مشــترك لتعزيــز ســتة
مجــاالت رئيســية للطيــران فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وهــي
عمليــات الســامة والطيــران ومواءمــة
االنظمــة والتشــريعات الحكوميــة والبنيــة
التحتيــة وبنــاء القــدرات والتدريــب

والبيئــة المعاهــدات ومعاييــر «إيــكاو»،
وفوائــد الطيــران واالتجاهــات المســتقبلية
فــي النقــل الجــوي.
وقــال المهنــدس عبــد النبــي منــار:
«تهــدف المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي إلــى تعزيــز التعــاون والتنســيق
بيــن الــدول العربيــة فــي مجــال الطيــران
المدنــي .وســتعمل مذكــرة التفاهــم مــع
االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي علــى
تعزيــز التعــاون بيــن الــدول وصناعــة
الطيــران ،وهــي شــراكة رئيســية للنهــوض
بالطيــران المدنــي وتعزيــز المعاييــر
العالميــة».
وأضــاف الســيد المديــر العــام« :إن 22
دولــة فــي العالــم العربــي ستســتفيد مــن
هــذه الخطــوة الهامــة التــي اتخــذت مــع
االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي».
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مــن جانبــه ،قــال الســيد محمــد
البكــري ،نائــب الرئيــس اإلقليمــي
لالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي إلفريقيــا
والشــرق األوســط« :يدعــم الطيــران
والســياحة المرتبطــة بــه بالفعــل حوالــي
 2.4مليــون وظيفــة وتســاهم بمبلــغ 130
مليــار دوالر فــي إجمالــي الناتــج المحلــي
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا .ومــع توقــع مضاعفــة أعــداد
الــركاب بحلــول عــام  ،2037فقــد تصــل
هــذه االرقــام إلــى  4.3مليــون وظيفــة
و 345مليــار دوالر علــى التوالــي .لكــن
قــدرة الطيــران علــى تحقيــق ذلــك النمــو
يعتمــد علــى تعزيــز مســتويات الســامة

الجيــدة فــي المنطقــة ،وتحقيــق بيئــة
تنظيميــة منســقة وتحســينات علــى
البنيــة التحتيــة وبنــاء القــدرات ،ويجــب
أن نحقــق ذلــك مــع ضمــان االســتدامة
البيئيــة ،وســتكون الشــراكات القويــة مــع

الحكومــات عنصــر أساســي ،وســتعمل
مذكــرة التفاهــم هــذه علــى تعزيــز العالقــة
التاريخيــة واالســتراتيجية مــع المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي».

ضيوف الجمعية العامة يزورون ضريح

والســيد إبراهيــم بنــادي ،مديــر االتصــال
والعالقــات العامــة ،بزيــارة لضريــح
الملــك الراحــل محمــد الخامــس،
وذلــك علــى هامــش الجمعيــة العامــة
االســتثنائية للمنظمــة ،التــي عقــدت فــي
الربــاط يومــي  2و 3مــاي  .2019حيــث
ترحمــوا علــى روحــي المغفــور لهمــا
محمــد الخامــس والحســن الثانــي طيــب
اهلل ثراهمــا.

محمد الخامس بالرباط

وبهــذه المناســبة ،تمــت تــاوة الفاتحــة
علــى روح الملكيــن الراحليــن.
الرباط-قــام وفــد مــن وزارة النقــل
الســنغافورية برئاســة الســيد يــاب
أونــغ هانــغ ،والســيد ســعد العتيبــي،
كبيــر المهندســين االختصاصييــن فــي
اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي بدولــة

الكويــت ،ووفــد مــن اإلدارة العامــة
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي يضــم
الســيد محمــد رجــب ،خبيــر الســامة
والمالحــة ،والســيد عمــر أحمــد بابكــر
شــنيبو ،رئيــس وحــدة الرقابــة الداخليــة

إثــر ذلــك ،وقــع الســيد ســعد العتيبــي
والســيد يــاب أونــغ هانــغ فــي الدفتــر
الذهبــي للضريــح ،قبــل أن يتســلم
الجميــع مــن محافــظ الضريــح كتابــا
عــن تاريــخ الضريــح ودرع ضريــح محمــد
الخامــس.
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رئيس الجمعية
العامة يتباحث مع
رئيس لجنة أمريكا
الالتينية للطيران
المدني التعاون
المشترك

كوبــا  -تباحــث معالــي الشــيخ ســلمان
الحمــود الصبــاح ،رئيــس الجمعيــة العامــة
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
رئيــس هيئــة الطيــران المدنــي بدولــة
الكويــت ،اليــوم فــي هافانــا ،مــع الســيد
آرمنــدو دانيــال ،رئيــس أكاديميــة الطيــران
المدنــي فــي جمهوريــة كوبــا ورئيــس لجنــة
أمريــكا الالتينيــة ،التعــاون المشــترك.

وتناولــت المباحثــات التعــاون فــي
مجــاالت امــن وســامة وجــودة النقــل
الجــوي .كمــا تنــاول اللقــاء التنســيق
بيــن الجانبيــن خــال الجمعيــة العامــة
االربعــون لمنظمــة الطيــران المدنــي
الدولــي (اإليــكاو) التــي ســتعقد فــي
مونتريــال العــام الجــاري.

حضــر اللقــاء ،الســيد ســيف الســويدي،
المديــر العــام لهيئــة الطيــران المدنــي
فــي دولــة االمــارات والســيدة عائشــة
الهاملــي مرشــحة المجموعــة العربيــة
لمنصــب رئاســة مجلــس اإليــكاو،وســعادة
المهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي.
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مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني يلتقي وزير المواصالت
واالتصاالت بدولة قطر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني

الدوحــة  -التقــى ســعادة المهنــدس
عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمة
العربيــة للطيــران المدنــي ،صبــاح
الثالثــاء  25يونيــو  ،2019بمعالــي
الســيد جاســم بــن ســيف الســليطي

وزيــر المواصــات واالتصــاالت،
وســعادة الســيد عبــد اهلل بــن ناصــر
تركــي الســبيعي ،رئيــس الهيئــة
العامــة للطيــران المدنــي بدولــة قطــر.
وتــم خــال اللقاءيــن اســتعراض

العالقــات بيــن دولــة قطــر والمنظمــة
فــي مجــال الطيــران المدنــي ،والســبل
الكفيلــة بدعمهــا وتطويرهــا ،ومناقشــة
عــدد مــن المواضيــع ذات االهتمــام
المشــترك وســبل تنميتهــا وتعزيزهــا.
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الطيــران المدنــي (المالحــة والســامة
وأمــن الطيــران والبيئــة والنقــل الجــوي).
مــن جانبــه أكــد الســيد المديــر العــام
علــى أهميــة مشــاركة جمهوريــة العــراق
فــي مختلــف نشــاطات المنظمــة بمــا فــي
ذلــك اجتماعــات اللجــان الفنيــة وورش
ونــدوات ودورات تكوينيــة للنهــوض
بقطــاع الطيــران المدنــي والرفــع مــن
مســتوى العامليــن بالقطــاع بجمهوريــة
العــراق.

السيد المدير العام يستقبل رئيس
سلطة الطيران المدني العراقي
الرباط-اســتقبل ســعادة المهنــدس عبــد
النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي ،بمقــر المنظمــة فــي
الربــاط ،ســعادة الســيد علــي خليــل
إبراهيــم ،رئيــس ســلطة الطيــران المدنــي
بجمهوريــة العــراق ،وذلــك علــى هامــش
الجمعيــة العامــة االســتثنائية للمنظمــة

العربيــة للطيــران المدنــي التــي عقــدت
يومــي  2و 3مــاي بالعاصمــة المغربيــة.
وتباحــث الطرفــان ســبل التعــاون
واســتعداد المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي لتقديــم كل الدعــم والمســاندة
لجمهوريــة العــراق فــي مختلــف مجــاالت

مــن جانــب اخــر ،أشــاد الوفــد العراقــي
بالمجهــودات التــي تبذلهــا اإلدارة العامــة
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
للتواصــل مــع المنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة ودول أعضــاء المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي فيمــا يتعلــق
بتنفيــذ الخطــة العالميــة للمالحــة الجويــة
والمخطــط العالمــي للســامة الجويــة
والرفــع مــن مســتوى الســامة بالمنطقــة
العربيــة وخاصــة بالنســبة للــدول ذات
الحاجــة للدعــم والمســاندة.
حضــر اللقــاء مــن جانــب المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي ،الســيدين
محمــد رجــب وعــادل بولوطــار ،خبيــرا
المالحــة والســامة الجويــة وأمــن
الطيــران والبيئــة ،ومــن الجانــب العراقــي
الدكتــور محمــد جــودت عامــر ،مديــر
قســم النقــل الجــوي.
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السيد المدير العام يستقبل وزير النقل
الصومالي
الربــاط  -اســتقبل ســعادة المهنــدس عبــد
النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي ،معالــي الســيد محمــد
عبــد اهلل صــاد ،وزيــر النقــل بجمهوريــة
الصومــال ،بمقــر المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي وذلــك علــى هامــش
الجمعيــة العامــة االســتثنائية للمنظمــة
التــي عقــدت فــي الربــاط يومــي  2و3
مــاي .2019
تباحــث الطرفــان ســبل التعــاون
واســتعداد المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي تقديــم كل الدعــم والمســاندة
لجمهوريــة الصومــال فــي مختلــف

مجــاالت الطيــران المدنــي (المالحــة
والســامة وأمــن الطيــران والبيئــة والنقــل
الجــوي).
وأشــاد الجانــب الصومالــي بالمجهــودات
التــي تبذلهــا اإلدارة العامــة للمنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي للتواصــل مــع
المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودول
أعضــاء المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الخطــة
العالميــة للمالحــة الجويــة والمخطــط
العالمــي للســامة الجويــة.
مــن جانبــه ،أكــد ســعادة المهنــدس
عبــد النبــي منــار ،علــى أهميــة مشــاركة

جمهوريــة الصومــال فــي مختلــف
نشــاطات المنظمــة بمــا فــي ذلــك
اجتماعــات اللجــان الفنيــة وورش وندوات
ودورات تكوينيــة للنهــوض بقطــاع الطيران
المدنــي والرفــع مــن مســتوى العامليــن
بالقطــاع بجمهوريــة الصومــال.
وأشــار ســعادته إلــى خطة عمــل المنظمة
للســنوات الثــاث القادمــة وخاصــة منهــا
المتعلقــة بالرفــع مــن مســتوى الســامة
بالمنطقــة العربيــة بالنســبة للــدول ذات
الحاجــة للدعــم والمســاندة.
حضــر اللقــاء مــن جانــب المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي ،خبيــري
المالحــة والســامة الجويــة وأمــن
الطيــران والبيئــة ،ومديــر عــام الطيــران
فــي جمهوريــة الصومــال.
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السيد المدير العام يعقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد جزر
القمر المتحدة المشارك في الجمعية العامة االستثنائية

الربــاط  -فــي إطــار التواصــل
المســتمر مــع الــدول األعضــاء فــي
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،
عقــد ســعادة المهندس/عبــد النبــي
منــار ،مرفوقــا بخبيــري المالحــة
والســامة الجويــة وأمــن الطيــران
والبيئــة علــى هامــش الجمعيــة
االســتثنائية فــي دورتهــا  25التــي
انعقــدت يومــي  2و 3مايــو 2019
بالربــاط  -المملكــة المغربيــة ،لقــاء
تنســيقيا مــع وفــد رفيــع المســتوى
مــن جــزر القمــر المتحــدة يضــم
وزيــر النقــل ومديــر عــام الطيــران
المدنــي.

وأشــاد الســيد المديــر العــام
بالمجهــودات المبذولــة لالنضمــام
إلــى الــدول األعضــاء فــي المنظمــة
وعلــى مشــاركتهم ألول مــرة فــي
الــدورة االســتثنائية للجمعيــة
العامــة.
وأشــار ســعادته إلــى التعــاون المثمــر
بيــن المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي والمكاتــب اإلقليميــة
لمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
وخطــة عمــل المنظمــة للســنوات
الثــاث القادمــة وخاصــة منهــا
المتعلقــة بالرفــع مــن مســتوى

الســامة بالمنطقــة العربيــة بالنســبة
للــدول ذات الحاجــة للدعــم
والمســاندة.
تباحــث الطرفــان ســبل التعــاون
واســتعداد المنظمــة العربيــة للطيران
المدنــي لتقديــم الدعــم والمســاندة
والرفــع مــن مســتوى العامليــن بقطاع
الطيــران المدنــي بجــزر القمــر فــي
مختلــف مجــاالت الطيــران المدنــي
(المالحــة والســامة وأمــن الطيــران
والبيئــة والنقــل الجــوي) وبالتالــي
الرفــع مــن مســتوى الســامة.
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االجتماع الخامس للجنة قيادة المالحة
باألقمار الصناعية لمنطقة إفريقيا
دكار  -السنيغال

فــي إطــار السياســة الجديــدة للمنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي لالنفتــاح علــى
عالــم صناعــة الطيــران ،وســعيا منهــا فــي
تكريــس دور المنظمــة كبيــت خبــرة يســاهم
فــي إثــراء الطيــران المدنــي العربــي بدراســات
وبحــوث إقليميــة ،شــاركت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي باالجتمــاع الخامــس للجنــة
قيــادة المالحــة باألقمــار الصناعيــة لمنطقــة
إفريقيــا الــذي انعقــد بداكار-الســنيغال يومــي
 22و 23مايــو .2019
وقــد افتتــح االجتمــاع ممثــل المفوضيــة
األوروبيــة تلتــه كلمــة مديــر عــام الوكالــة
اإلفريقيــة لســامة المالحــة الجويــة
( )ASECNAوممثــل االتحــاد اإلفريقــي ()UA
اللذيــن رحبــوا بالحاضريــن ومؤكديــن علــى
أهميــة المضــيء قدمــا فــي أعمــال تنفيــذ
منظومــة المالحــة باألقمــار الصناعيــة بالقــارة
اإلفريقيــة ومبرزيــن إيجابيــات هــذه المنظومــة
وخاصــة منهــا المتعلقــة بالرفــع بالســامة
الجويــة.

ويهــدف هــذا االجتمــاع إلــى تقديــم
التوجهــات السياســية واالســتراتيجية
بشــأن تحســين الســامة الجويــة بالمنطقــة
اإلفريقيــة مــن خــال تنفيــذ برنامــج المالحة
باألقمــار الصناعيــة بالمنطقــة ومتابعــة مــدى
تنفيــذ التوصيــات والنشــاطات ذات الصلــة
المعتمــدة مــن قبــل لجنــة القيــادة. .كمــا
كان االجتمــاع الخامــس للجنــة القيــادة
فرصــة للوكالــة اإلفريقيــة لســامة المالحــة
الجويــة ( )ASECNAبتقديــم عــرض مرئــي
حــول مــدي تنفيــذ المالحــة باألقمــار
الصناعيــة بإفريقيــا والمحيــط الهنــدي
ومستشــار المفوضيــة األوروبيــة بتقديــم
عرضيــن مرئييــن حــول مــدى جاهزيــة
منظومــة األقمــار الصناعيــة األوروبيــة
( Galileoو  )EGNOSوبعــض الشــركات
المتخصصــة التــي تســتعمل تطبيقــات قائمــة
علــى منظومــة األقمــار الصناعيــة.
وقــد حضــر هــذا االجتمــاع  27مشــارك
ممثليــن عــن مكتــب اإلفريقــي للمالحــة

باألقمــار الصناعيــة ( )JPOوالمفوضيــة
األوروبيــة ( )ECواالتحــاد اإلفريقــي ()UA
والمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ()ACAO
والوكالــة اإلفريقيــة لســامة المالحــة
الجويــة ( )ASECNAواللجنــة اإلفريقيــة
للطيــران المدنــي ( )AFCACومنظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي ( )ICAOوأغلــب الجماعــات
االقتصاديــة اإلقليميــة اإلفريقيــة .RECs
وقــد خلــص االجتمــاع إلــى اعتمــاد عــدة
توصيــات والتــي نخــص بالذكــر منهــا
تكويــن فريــق عمــل حــول إعــداد الخاصيــات
الفنيــة إلعــداد دراســة الجــدوى االقتصاديــة
والفنيــة لتنفيــذ منظومــة األقمــار الصناعيــة
بالمنطقــة اإلفريقيــة علــى أن يتــم اختيــار
المــزود وإنجــاز المطلــوب قبــل منتصــف عــام
 2020وكذلــك تكليــف  JPOبالتنســيق مــع
 AFCACلتقديــم الدعــم الــازم للمجموعــة
االقتصاديــة اإلقليميــة اإلفريقيــة SADC
مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي بإنجــازات
برنامــج  JPOوفوائــده ودعــوة هــذه المجموعــة
للمشــاركة بصفــة فعليــة فــي هــذا البرنامــج.
وتعتبــر المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
إحــدى منظمــات الجامعــة العربيــة والتــي
أنشــأت لدعــم العمــل العربــي المشــترك فــي
مجــال الطيــران المدنــي قصــد تنميــة وتطويــر
الطيــران العربــي ليســتجيب لحاجيــات
األمــة العربيــة فــي نقــل جــوي آمــن وســليم
ومنتظــم ومشــارك فــي التنميــة المســتدامة
وفــي متنــاول شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع
العربــي.
والجديــر بالذكــر ان المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي تضــم عشــر دول عربيــة إفريقيــة.
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المشاركون في دورة
«مدربو أمن الطيران»
يساهمون في اختيار المقاعد الخاصة
بالطائرات الجديدة للخطوط التونسية

تونــس -قــام المشــاركون فــي الــدورة
التدريبيــة حــول « مدربــي أمــن الطيــران»
التــي تنظمهــا المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي بشــراكة مــع الخطــوط التونســية،
خــال الفتــرة مــن  24إلــى  28يونيــو

 ،2019بمركــز التكويــن التابــع للخطــوط
التونســية ،بزيــارة للمقــر الرئيــس لشــركة
الخطــوط التونســية للمشــاركة فــي عمليــة
اختيــار المقاعــد الخاصــة بالطائــرات
التــي تعتــزم الشــركة اقتناءهــا مطلــع عــام

 ،2020مــن نــوع إيربــاص إيــه  320نيو.
تهــدف الخطــوط الجويــة التونســية إلــى
تجديــد أســطولها ،فضــا عــن تطويــر
سياســتها التجاريــة بمــا يتماشــى مــع
تطــور المؤشــرات اإلقتصاديــة العالميــة
للبــاد وخياراتهــا اإلســتراتيجية ،و تطويــر
شــبكة الناقلــة الوطنيــة نحــو إفريقيــا و
أوروبــا الشــمالية عبــر فتــح خطــوط جديدة
و كذلــك مــن تطويــر الحركــة بنظــام
الحريــة السادســة عبــر ربــط مختلــف
الوجهــات الموزعــة علــى إفريقيــا ،الشــرق
األوســط  ،أوروبــا و شــمال أمريــكا.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــة اقتنــاء
هــذه الطائــرات ســتتم عــن طريــق الكــراء
فــي اطــار عمليــة تنتهــي بتملــك الشــركة
لهــذه الناقــات مــع نهايــة العقــد ،وفــق
عقــد يمتــد علــى  12عامــا علــى ان
يشــترط ضمنــه تملــك الخطــوط التونســية
لهــذه الطائــرات ممــا يتيــح لهــا تســديد
أقســاط ســنوية بــدل تســديد كامــل لثمــن
الطائــرة دفعــة واحــدة.
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خبراء المنظمة يعقدون اجتماعا تنسيقيا مع وفد جمهورية
جيبوتي المشارك في الجمعية العامة االستثنائية
الربــاط  -علــى هامــش الجمعيــة
االســتثنائية التــي انعقــدت يومــي  2و3
مايــو  2019بالرباط-المملكــة المغربيــة،
ونيابــة عــن ســعادة المهنــدس عبــد
النبــي منــار ،مديــر العــام المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي ،عقــد خبيــري
المالحــة والســامة الجويــة وأمــن
الطيــران و البيئــة ،لقــاء تنســيقيا مــع
الســيد أحمــد عبــد علــي ،مستشــار
ممثــل وزيــر النقــل الجيبوتــي ،حيــث
أكــد ممثلــي المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي علــى أهميــة مشــاركة جمهوريــة
جيبوتــي فــي مختلــف نشــاطات المنظمــة

بمــا فــي ذلــك اجتماعــات اللجــان
الفنيــة وورش ونــدوات ودورات تكوينيــة
للنهــوض بقطــاع الطيــران المدنــي والرفــع
مــن مســتوى العامليــن بالقطــاع بجمهورية
جيبوتــي.
وأشــاد ســعادة المستشــار بالمجهــودات
التــي تبذلهــا اإلدارة العامــة للمنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي للتواصــل مــع
دول أعضــاء المنظمــة فيمــا يتعلــق بالرفــع
مــن مســتوى الســامة بالمنطقــة العربيــة
وخاصــة بالنســبة للــدول ذات الحاجــة
للدعــم والمســاندة.

وعلــى إثــره ،تباحــث الطرفــان ســبل
التعــاون واســتعداد المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي لتقديــم كل الدعــم
والمســاندة لجمهوريــة جيبوتــي فــي
مختلــف مجــاالت الطيــران المدنــي
(المالحــة والســامة وأمــن الطيــران
والبيئــة والنقــل الجــوي).
وأعــرب ممثــل جمهوريــة جيبوتــي علــى
توجيــه طلــب رســمي للمنظمــة يتضمــن
مجــاالت التعــاون ودعــوة المنظمــة
لتقديــم الدعــم والمســاندة.
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تونس تحتضن ورشة عمل حول تنفيذ
نظام إدارة السالمة
تونــس -نظمــت المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي ورشــة عمــل حــول تنفيــذ نظــام
إدارة الســامة (SMS Implementation
 )WSبالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي للنقــل
الجــوي ( )IATAوباســتضافة كريمــة مــن
شــركة الخطــوط الجويــة التونســية (تونــس-
الجمهوريــة التونســية) خــال الفتــرة
الممتــدة مــن  10إلــى  12يونيــو .2019
بحضــور  55مشــاركا مــن  7دول أعضــاء
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي مــن
أعــوان وأطــر ســلطة الطيــران المدنــي
(إدارة الســامة) واألعــوان والمشــرفين
علــى العمليــات الجويــة بشــركات الطيــران
والمدققــون الداخليــون والمســؤولون عــن
نظــام الجــودة وأطــر مــزودي خدمــات
المطــارات المالحــة الجوية من دول شــمال
إفريقيــا والشــرق األوســط باإلضافــة إلــى 5
منظمــات دوليــة وإقليميــة ذات العالقــة

(.)ACAO, IATA, ICAO, IFALPA, IFATCA
تنــدرج الورشــة فــي إطــار اتفاقيــة التعــاون
المبرمــة بيــن للمنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي واتحــاد النقــل الجــوي الدولــي
وكذلــك بيــن المنظمــة وشــركة الخطــوط
التونســية والتــي تهــدف إلــى الرفــع مــن
مســتوى العامليــن فــي قطــاع الطيــران
المدنــي بالنســبة لــدول أعضــاء المنظمــة
وتزويــد المشــاركين بمختلــف مقتضيــات
وتوصيــات «إيــكاو» حــول معايير نظــام إدارة
الســامة وفــق المرفــق  19والوثيقــة 9859
لـ»إيــكاو» .كمــا تهــدف إلــى توفيــر الخبــرة
الالزمــة لتطبيــق نظــام إدارة الســامة ()SMS
ومســاعد المشــاركين الكتســاب المهــارات
الالزمــة التبــاع نهــج اســتباقي إلدارة
المخاطــر وتعزيــز ثقافــة الســامة المســتمرة
داخــل المؤسســة و/أو شــركات الطيــران.
جديــر بالذكــر ان جــزءا كبيــرا مــن فهمنــا

الحالــي للســامة الجويــة يأتــي مــن برنامــج
«إيــكاو» العالمــي لتدقيــق مراقبــة الســامة
( )USOAPالــذي تتــم بموجبــه عمليــات
تدقيــق مراقبــة الســامة فــي جميــع
الــدول المتعاقــدة بموجــب نهــج التدقيــق
الشــامل .وأوضحــت عمليــات التدقيــق
هــذه أن العديــد مــن الــدول األعضــاء فــي
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي تواجــه
فــي كثيــر مــن األحيــان صعوبــات خطيــرة
فــي الوفــاء بمســؤولياتها وأنهــا بحاجــة إلــى
المســاعدة.
ويعــد اعتمــاد متطلبــات نظــام إدارة
الســامة خطــوة مهمــة فــي تطويــر وتنفيــذ
نظــام الســامة بشــكل أكبــر وبطريقــة
أفضــل للرفــع مــن مســتوى الســامة.
وســيظل النقــل الجــوي مصــدرا ذو أهميــة
قصــوى فــي التنميــة االقتصاديــة العالميــة
وأداة التقــارب بيــن الشــعوب ،ويتنــزل
وجودنــا اليــوم فــي هــذه الــدورة فــي إطــار
مواصلــة المجهــود قصــد تعزيــز الســامة
الجويــة كعنصــر حيــوي لهــذا النقــل.
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تدشين المكتب اإلقليمي لالتصال لشمال افريقيا والشرق
االوسط التابع لالتحاد الدولي لرابطات إلكترونيات سالمة
الحركة الجوية IFATSEA
تونــس  -قــام الســيد لطفــي محيســن،
الرئيــس المديــر العــام لديــوان الطيــران
المدنــي والمطــارات بالجمهوريــة
التونســية ،بتدشــين المكتــب اإلقليمــي
لالتصــال لشــمال افريقيــا والشــرق
األوســط التابــع لالتحــاد الدولــي لرابطــات
إلكترونيــات ســامة الحركــة الجويــة
 .IFATSEAبمعيــة كل مــن الســيد
«ثورســتن  -يهــي» ،رئيــس اإلتحــاد
الدولــي ،والســيد منصــف بــن رمضــان،
كاتــب عــام جامعــة النقــل لإلتحــاد
العــام التونســي للشــغل والســيد خالــد
النصيــري ،رئيــس المكتــب اإلقليمــي،
وذلــك يــوم  11يونيــو .2019

حضــر مراســيم التدشــين المهنــدس
محمــد رجــب ،خبيــر المالحة والســامة
الجويــة ،نيابــة عــن ســعادة المهنــدس
عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي ،إلــى جانــب
ثلــة مــن االطــارات الســامية بديــوان
الطيــران المدنــي التونســي ،مرفوقيــن
بممثليــن عــن جمعيــات وأعضــاء مــن
جامعــة النقــل ونقابــات أساســية ،إضافــة
إلــى منظمــات اقليميــة وعالميــة فــي
اختصــاص المالحــة الجويــة.
وفــي هــذا اإلطــار ،قــام ممثــل المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي بتقديــم خالــص
عبــارات الشــكر والتهانــي اإلدارة العامــة
للمنظمــة وبالخصــوص مــن قبــل ســعادة

المهندس/عبــد النبــي منــار ،مديــر العــام
المنظمــة داعيــا إياهــم إلــى المشــاركة
فــي مختلــف أنشــطتها ذات العالقــة
بالمجــال وذلــك للرفــع مــن مســتوى
العامليــن بالقطــاع.
تجــدر اإلشــارة الــى ان هــذا المقــر يعتبــر
مــن أهــم اإلنجــازات ويتــوج المجهــودات
المبذولــة مــن قبــل مختصــي إلكترونيــك
ســامة الحركــة الجويــة الذيــن يتعهــدون
بتركيــز وتعييــر وصيانــة تجهيــزات
المالحــة الجويــة وأجهــزة مســاعدات
المالحــة والــرادار والتــي تؤمــن
االتصــاالت مــع الطياريــن والمطــارات
وباقــي المصالــح المتداخلــة.
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المنظمة تشارك في الدورة  48للجنة التنسيق العليا للعمل
العربي المشترك ببيروت

بيــروت  -شــاركت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي فــي اجتماعــات الــدورة
 48للجنــة التنســيق العليــا للعمــل
العربــي المشــترك برئاســة معالــي الســيد
أحمــد أبــو الغيــط ،أميــن عــام جامعــة
الــدول العربيــة ،خــال الفتــرة مــن -19
 20يونيــو  2019بيــروت ،الجمهوريــة
اللبنانيــة ،باســتضافة مــن اتحــاد الغــرف
العربيــة.
واســتهلت الــدورة باجتمــاع اللجنــة
الفنيــة لمناقشــة بنــود جــدول األعمــال
علــى مســتوى الخبــراء ،تــم خاللهــا
إقــرار التوصيــات ورفعهــا إلــى أعمــال
الــدورة ( )48للجنــة التنســيق العليــا

للعمــل العربــي المشــترك ،التــي تعقــد
هــذا العــام بعنــوان «دور مؤسســات العمــل
العربــي المشــترك فــي تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة  2030فــي المنطقــة
العربيــة».
ناقــش المشــاركون عــددا مــن المواضيــع
الهامــة ،منهــا مجــاالت التعــاون واآلليــة
المقترحــة للتنســيق بيــن مؤسســات
العمــل العربــي المشــترك لتحقيــق أهداف
التنميــة المســتدامة  2030فــي المنطقــة
العربيــة ،وكذلــك التعــاون فــي مجــال
البحــوث التنمويــة التــي تتنــاول القضايــا
الجوهريــة التــي تمــس االقتصــاد العربــي
وشــؤون التكامــل فــي مختلــف القطاعــات

االقتصاديــة ،بمــا فيهــا آليــة التنســيق
بيــن مؤسســات العمــل العربــي المشــترك
وبعثــات جامعــة الــدول العربيــة.
كمــا تنــاول االجتمــاع مناقشــة
البنــد الــدوري بعنــوان «التعــاون بيــن
جامعــة الــدول العربيــة ومنظماتهــا
المتخصصــة واألمــم المتحــدة ووكاالتهــا
المتخصصــة» ،واطلعــت اللجنــة علــى
نتائــج أعمــال المؤتمــر اإلعالمــي الثانــي
للترويــج إلنجــازات وأنشــطة مؤسســات
العمــل العربــي المشــترك ،الــذي عقــد
بتونــس خــال الفتــرة مــن  24إلــى 26
مــارس الماضــي ،وكــذا نتائــج وتوصيــات
ورشــة العمــل حــول « التعريــف بالنظــام
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الخــاص باســتخدام وحمايــة اســم وشــعار
جامعــة الــدول العربيــة والتــي عقــدت
بمقــر األمانــة العامــة للجامعــة فــي فبرايــر
الماضــي.
فــي الســياق ذاتــه ،تــم عــرض طلبــات
بعــض االتحــادات العربيــة المتخصصــة
للحصــول علــى صفــة مراقــب فــي اللجنــة
منهــا اتحــاد الجامعــات العربيــة واالتحــاد
العربــي لتنميــة الصــادرات الصناعيــة.
وتمــت مناقشــة الموضوعــات المعروضــة
مــن مؤسســات العمــل العربــي المشــترك
ومنهــا المقدمــة مــن المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي والمتعلقــة بدعــم
تنظيــم الجائــزة العربيــة للطيــران المدنــي،
االســبوع العربــي للطيــران المدنــي

واالحتفــال باليــوم العربــي للطيــران،
زيــادة علــى النقطــة المتعلقــة بالتعــاون
بيــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
والمنظمــات والهيئــات االقليميــة.
إلــى ذلــك ،جــرى علــى هامــش
اجتماعــات لجنــة التنســيق العليــا للعمــل
العربــي المشــترك ابــرام عدد مــن مذكرات
التفاهــم ،منهــا مذكــرة تفاهــم بيــن
االكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا
والنقــل البحــري ممثلــة بالمعهــد العربــي
للتجــارة والبورصــات الســلعية وكليــة
النقــل الدولــي واللوجســتيات ،واتحــاد
الغــرف العربيــة فــي مجــال التدريــب
والتعليــم واالستشــارات وخاصــة فــي
مجــال اللوجســتيات وتقديــم الخدمــات

لــرواد األعمــال وصغــار المســتثمرين.
كذلــك تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن
األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا
والنقــل البحــري واتحــاد الغــرف العربيــة
ومنظمــة اليونيــدو  -البحريــن ،لتنظيــم
مســابقة رالــي عربيــة لــرواد األعمــال.
كمــا جــرى توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن
اتحــاد الغــرف العربيــة ومنظمــة اليونيــدو
البحريــن لتنظيــم الملتقــى الثالــثالعالمــي لــرواد األعمــال المزمــع اقامتــه
فــي البحريــن ،بالتنســيق مــع فاعليــات
مؤتمــر أصحــاب األعمــال والمســتثمرين
العــرب.

24

أنشطـة المنظمة

المنظمة تشارك في المؤتمر العالمي
للجامعة الدولية لمعلومات الطيران
في دورته )IFAIMA( 12
تونــس  -شــاركت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي ،فــي المؤتمــر العالمــي
للجامعــة الدوليــة لمعلومــات الطيــران
( )IFAIMAفــي دورتــه  12بتونــس،
خــال الفتــرة مــن  11إلــى  13يونيــو
 ،2019بدعــوة كريمــة مــن ديــوان
الطيــران المدنــي والمطــارات والجمعيــة
التونســية لمتصرفــي معلومــات الطيــران
( .)ATGIA

حضــر أشــغال المؤتمــر المهنــدس محمــد
رجــب ،خبيــر المالحــة والســامة
الجويــة ،نيابــة عــن ســعادة المهنــدس
عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام المنظمــة،
إلــى جانــب مشــاركين مــن  88دولــة
و 7منظمــات دوليــة وإقليميــة و 8مــن
المصنعيــن.
وأقيــم طيلــة فتــرة انعقــاد المؤتمــر معــرض
للمصنعيــن ذوي العالقــة ،فيمــا تمــت
مناقشــة عــدة مواضيــع هامــة خــال هــذا

المؤتمــر بمــا فــي ذلــك إدارة معلومــات
الطيــران وخاصــة منهــا عمليــة االنتقــال
مــن نظــام معلومــات الطيــران ( )AISإلــى
إدارة معلومــات الطيــران ( )AIMوالمســائل
المتعلقــة بتأهيــل العامليــن فــي القطــاع
وترخيصهــم حــول األدوات الجديــدة
والتقنيــات حــول معالجــة البيانــات.
وقــال ســعادة المديــر العــام ،فــي كلمــة
ألقاهــا نيابــة عنــه المهنــدس محمــد
رجــب ،ان اإلدارة العامــة للمنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي تدعــم البرامــج
والجهــود التــي تبــذل فــي إطــار الرفــع
مــن مســتوى الســامة ومواكبــة التطــورات
لبلــوغ األهــداف االســتراتيجية لتحقيــق
نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في معرض طيران
العراق «اكسبو »2019
وزارة النقــل تعمــل علــى تطويــر واقــع
شــركتي الخطــوط الجويــة العراقيــة
والمالحــة الجويــة بمــا يخــدم مصلحــة
البلــد.
كمــا قامــت نخبــة مــن المســؤولين
والخبــراء بتقديــم عــروض ومناقشــات
تتمحــور حــول تحديــات وافــاق تطويــر
المطــارات وخدمــات المالحــة الجويــة
بغيــة تنميــة نشــاط النقــل الجــوي
بالعــراق.
بغــداد  -شــاركت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي فــي فعاليــات النســخة
الســابعة مــن معــرض الطيــران بجمهوريــة
العــراق يومــي  12و 13يونيــو .2019

الخطــة االســتراتيجية لســلطة الطيــران
المدنــي العراقيــة اضافــة الــى ادارة
المطــارات وتطويــر مهــارات الموظفيــن
والعامليــن وزيــادة فــرص االســتثمار
وتشــجيع الشــركات االهليــة العالميــة.

افتتــح وزيــر النقــل عبــد اهلل لعيبــي نيابــة
عــن رئيــس مجلــس الــوزارة عــادل عبــد
المهــدي ،بكلمــة نــوه فيهــا بالمشــاريع
التــي تــم إنجازهــا فــي قطــاع الطيــران
المدنــي والتطلعــات المســتقبلية الكفيلــة
بإعطــاء قطــاع الطيــران المدنــي العراقــي
المكانــة التــي تليــق بــه.

وأضــاف لعيبــي :ان الملتقــى يســاعد
علــى توحيــد االجــراءات وتســهيلها فــي
جميــع مطــارات العــراق مــن ضمنهــا
اقليــم كردســتان والعمــل علــى زيــادة
مواردهــا مــن خــال اســتحداث او تنميــة
خدمــات مقدمــة حاليــا.

وقــال وزيــر النقــل ان الهــدف مــن الملتقى
هــو إيجــاد حلــول للتحديــات والعقبــات
التــي تواجــه المطــارات العراقيــة،
والمشــاريع التــي تــم التطــرق اليهــا ضمــن

وأكــد الوزيــر علــى أهميــة صناعــة الطيــران
المدنــي فــي العــراق ،وتعضيــد العالقــة
مــا بيــن ســلطة الطيــران المدنــي العراقــي
ووزارة النقــل وتشــكيالتها ،مبينــا ،ان

وتطرقــت العــروض الى الجوانــب المتعلقة
بفتــح هــذا المجــال للقطــاع الخــاص،
واالســتفادة مــن التقــدم الــذي تعرفــه
تكنولوجيــا االعــام واالتصــال فــي الرفــع
مــن أداء كافــة الفاعليــن علــى مســتوى
ســامة وأمــن وجــودة الخدمــات.
يذكــر أن المعــرض شــارك فيــه أكثــر
مــن  50شــركة رائــدة ومتخصصــة
عبــر أحــدث التقنيــات والمنتجــات
والخدمــات ،إضافــة الــى اســتقطابه
أكثــر مــن  150مندوبــا ســيقدمون عروضـ ًا
تفصيليــة حــول التطــورات واالبتــكارات
التكنولوجيــة والممارســات التجاريــة
الفعالــة والخاصــة فــي مجــال الطيــران.
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المنظمة تشارك في االجتماع الخامس للجنة التوجيهية
لمشروع أمن الطيران المدني بأفريقيا وشبه الجزيرة العربية
وورشة عمل حول المرحلة الثانية من مشروع «كايز»
وكذلــك مناقشــة جماعيــة حــول أفضــل
الســبل لمواصلــة تنفيــذ مشــروع CASE
أهــم محــاور االجتمــاع .إضافــة الــى
تقديــم فريــق  CASEأحــدث اإلضافــات
إلــى مجموعــة أنشــطته ،وتمديــد بعــض
األنشــطة الوطنيــة وتوظيــف خبــراء
إقليمييــن فــي أنشــطة المشــروع.

بروكســيل  -شــاركت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي فــي االجتمــاع الخامــس
للجنــة التوجيهيــة لمشــروع أمــن الطيــران
المدنــي بأفريقيــا وشــبه الجزيــرة العربيــة
( )SG/05 CASE PROJECTالــذي
عقــد ببروكســيل-بلجيكا يــوم  13يونيــو
.2019
تــرأس االجتمــاع الســيد /أوليفييــه
لويكــس مــن المديريــة العامــة للتنميــة
والتعــاون الدولــي للمفوضيــة األوروبيــة
( )DG DEVCOوالســيدة /باتريشــيا
ريفيــردي ،األميــن التنفيــذي بالنيابــة
للمؤتمــر األوروبــي للطيــران المدنــي
ومديــرة مشــروع .CASE
شــارك فــي االجتمــاع ممثلــي بعــض
الــدول األوروبيــة واالفريقيــة ،وممثليــن

لســلطة الطيــران المدنــي بــكل مــن
المملكــة األردنيــة الهاشــمية والجمهوريــة
التونســية ومنظمــة الطيــران المدنــي
الدولــي واللجنــة االفريقيــة للطيــران
المدنــي والمجلــس العالمــي للمطــارات
واتحــاد النقــل الجــوي الدولــي.
وشــكل تقديــم األنشــطة الســابقة
والمخططــة التــي قدمهــا مشــروع CASE

مــن جانــب اخــر ،نظمــت فــي اليــوم
الموالــي  14يونيــو  2019ببروكســيل
ورشــة حــول المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع
 .CASEإذ واصــل المشــاركون فــي
االجتمــاع الخامــس للجنــة التوجيهيــة
لمشــروع  CASEمناقشــة جماعيــة حــول
أفضــل الســبل لمواصلــة تطويــر و تنفيــذ
المرحلــة الثانيــة مــن هــذا المشــروع
( ) CASE 2الــذي وافقــت علــى تمويلــه
المفوضيــة األوروبيــة.
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اختتام فعاليات دورة تدريبية حول
«أساسيات أمن الطيران المدني»
بتونس

تونــس  -اختتمــت ،في تونــس ،فعاليات
الــدورة التدريبيــة حــول أساســيات أمــن
الطيــران المدنــي التــي نظمتهــا المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي بمركــز التكويــن
التابــع للخطــوط الجويــة التونســية بتونــس
خــال الفتــرة الممتــدة مــن  13الــى 22
يونيــو .2019
واســتفاد مــن هــذه الــدورة التــي اســتمرت
علــى مــدى  10أيــام 24 ،مشــاركا مــن
مختلــف الهيــاكل المتدخلــة بمنظومــة
أمــن الطيــران المدنــي مــن  3دول

أعضــاء :المملكــة العربيــة الســعودية،
دولــة قطــر ،الجمهوريــة التونســية.
واســتعرضت هــذه الــدورة أساســيات أمــن
الطيــران المدنــي وفــق القواعــد القياســية
والتوصيــات الــواردة بالملحــق  17ألمــن
الطيــران المدنــي الدولــي ،وخاصــة
منهــا التدابيــر واإلجــراءات الوقائيــة
لصناعــة الطيــران ضــد أفعــال التدخــل
الغيــر مشــروع علــى غــرار مراقبــة الدخــول
والتفتيــش والفحــص األمنــي وكذلــك
حمايــة الطائــرة والمنشــآت الحساســة

بالمطــارات .كمــا تــم التطــرق خــال
هــذه الــدورة الــى التهديــدات الناشــئة فــي
أمــن الطيــران وســبل الوقايــة والتصــدي
لهــا علــى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة
والوطنيــة.
تجــدر اإلشــارة الــى ان هــذه الــدورة،
تنــدرج فــي إطــار االتفاقيــة الموقعــة
بيــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
والخطــوط الجويــة التونســية عبــر المديرية
العامــة للطيــران المدنــي بتونــس بهــدف
الرقــي بمنظومــة أمــن الطيــران المدنــي.
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اجتماع تنسيقي بين المنظمة العربية للطيران المدني
وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

تونــس -عقــد فــي تونــس ،الجمعــة
 28يونيــو  ،2019اجتمــاع تنســيقي
بيــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
وأمانــة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب
بمقــر األخيــرة بتونــس.
تنــاول االجتمــاع ،الــذي حضــره الســيد
فيصــل بنســليمان ،رئيــس قســم الشــؤون
االداريــة والماليــة بالمنظمــة ،ســبل
تطويــر آليــة التنســيق بيــن المنظمــة وأمانة
المجلــس ،و تــم التطــرق إلــى مشــروع
االتفاقيــة العربيــة لقمــع أفعــال التدخــل
غيــر المشــروع ضــد أمــن وســامة
الطيــران المدنــي ،فــي ظــل التهديــدات
وأفعــال العنــف غيــر المشــروعة التــي
يقــوم بهــا أفــراد أو منظمــات إجراميــة

وإرهابيــة ضــد طائــرات مدنيــة مــا يعــرض
ســامة األشــخاص مــن ركاب وغيرهــم
للخطــر ويهــدد أمنهــم.
يأتــي االجتمــاع فــي اطــار زيــادة فعاليــة
كفــاءة العمــل العربــي المشــترك وتالفــي
االزدواجيــة ،وبهــدف تعزيــز التعــاون
والتنســيق بيــن مختلــف مؤسســات
العمــل العربــي المشــترك التــي تنــدرج
تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة،
ال ســيما توجيهــات معالــي أميــن عــام
الجامعــة العربيــة وآخرهــا توصيــات لجنــة
التنســيق العليــا للعمــل العربــي المشــترك
فــي دورتهــا  48والتــي عقــدت ببيــروت،
الجمهوريــة اللبنانيــة ،يومــي 20-19
يونيــو  ،2019الراميــة إلــى العمــل
بشــكل جــاد وقــوي مــن أجــل تعزيــز

التظافــر والتكاتــف بيــن مؤسســات العمل
العربــي ،وتدعيــم الثقــة فــي منظومــة
العمــل العربــي بشــكل عــام لضمــان
تجــاوز التحديــات واالخطــار والتهديــدات
المحدقــة باألمــة العربيــة ،واالنطــاق
نحــو آفــاق جديــدة أكثــر اســتقرارا وأمنــا
وازدهــارا.
تــدارس االجتمــاع كذلــك ،الدعــوة
المقدمــة مــن أمانــة مجلــس وزراء
الداخليــة العــرب للمنظمــة للمشــاركة
باالجتمــاع الثالــث بيــن رؤســاء أجهــزة
أمــن الحــدود والمطــارات والموانــئ
وأجهــزة الجمــارك فــي الــدول العربيــة،
والمزمــع عقــده بتونــس خــال الفتــرة
 18-17يوليــو .2019
مــن جهــة أخــرى تــم التطــرق إلــى تفعيــل
اتفاقيــة التعــاون الموقعــة بيــن المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي وبيــن جامعــة
نايــف للعلــوم األمنيــة ،باعتبــار أن
الجامعــة هــي الجهــاز العلمــي الملحــق
بمجلــس وزراء الداخليــة العــرب والتــي
تهــدف إلــى إثــراء البحــث فــي مجــال
الدراســات ،إعــداد المدربيــن والنهــوض
بمســتوى التدريــب.
حضــر االجتمــاع مــن جانــب امانــة
مجلــس وزراء الداخليــة العــرب ،الدكتــور
محمــد أحمــد بابــا ســامة ،مديــر
مكتــب االميــن العــام.
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مهمة
«تدقيق على منظومة الطيران المدني»
لجمهورية الصومال الفيدرالية
مقديشــو  -قــام فريــق مشــترك مــن
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي
( )ACAOوالهيئــة العامــة للطيــران المدني
لدولــة قطــر ( )QCAAبعمليــة تدقيــق
فــي مجالــي األمــن والســامة لمنظومــة
الطيــران المدنــي لجمهوريــة الصومــال
الفيدراليــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1
إلــى  5يوليــو ،2019مكــون مــن المهندس
محمــد رجــب ،خبيــر المالحــة والســامة
الجويــة والمهنــدس عــادل بولوطــار ،خبيــر
أمــن الطيــران المدنــي والبيئــة والســيد
إبراهيــم بوعينيــن ،مشــرف تفتيــش
أمــن الطيــران المدنــي والســيد ديــراج
رامدويــال ،رئيــس قطــاع التفتيــش فــي
مجــال خدمــات المالحــة الجويــة بالهيئــة
العامــة للطيــران المدنــي لدولــة قطــر.

شــهدت هــذه العمليــة حضــور ســعادة
الســيد أحمــد معلــن حســن ،مديــر
عــام الطيــران المدنــي مرفوقــا بثلــة مــن
االطــارات الســامية فــي مجالــي أمــن
الطيــران المدنــي والســامة والتــي
رافقــت فيمــا بعــد فريــق الدعــم طيلــة
أيــام المهمــة .هــذا ،كمــا تــم اللقــاء مــع
معالــي الســيد محمــد عبــد اهلل ســات،
وزيــر النقــل لجمهوريــة الصومــال الفيدرالية
والــذي رحــب بهــذه المبــادرة القيمــة
والتــي تنــدرج فــي إطــار المبــادرة «عــدم
تــرك أي دولــة وراء الركــب» مقدمــا الشــكر
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي والهيئــة
العامــة للطيــران المدنــي لدولــة قطــر.
تهــدف هــذه المهمــة إلــى تقييــم منظومــة
الطيــران المدنــي لجمهوريــة الصومــال فــي

مجالــي أمــن الطيــران المدنــي والســامة
بنــا ًء علــى مجــاالت التدقيــق الثمانيــة
(بالنســبة للســامة الجويــة تتمثــل هــذه
المجــاالت فــي :التشــريع األساســي
للطيــران ولوائــح الطيــران المدنــي ()LEG
وتنظيــم الطيــران المدنــي ()ORGوإجــازة
العامليــن وتدريبهــم ( )PELوتشــغيل
الطائــرات ( )OPSوصالحيــة الطائــران
للطيــران ( )AIRوالتحقيــق فــي حــوادث
ووقائــع الطيــران ( )AIGوخدمــات
المالحــة الجويــة ( )ANSوالمطــارات
والمعينــات الجويــة ( )AGAوالمعتمــدة
مــن قبــل منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
مســتعينين فــي ذلــك بأســئلة البروتوكــول
( )PQsذات العالقــة قصــد التعــرف علــى
نقــاط القــوة والضعــف والوقــوف علــى
مســتوى التنفيــذ الفعــال للنظــام الحكومــي
واالتفــاق علــى وضــع مخطــط عمــل
تصحيحــي للرفــع مــن مســتوى الســامة
واألمــن وتمكيــن منظومــة الطيــران
المدنــي الصومالــي لالمتثــال لمقتضيــات
منظمــة الطيــران المدنــي ذات العالقــة.
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ورشة عمل حول
« إدارة مخاطر أمن الطيران»
بأكاديمية الخليج للطيران
في البحرين
المنامــة  -نظمــت المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي والمؤتمــر األوروبــي
للطيــران المدنــي وباســتضافة مــن
شــؤون الطيــران المدنــي بــوزارة
المواصــات واالتصــاالت بمملكــة

البحريــن ،ورشــة عمــل إقليميــة حــول
إدارة المخاطــر أمــن الطيــران وذلــك
يومــي  24و 25يونيــو  2019بمقــر
أكاديميــة الخليــج للطيــران بمدينــة
المنامــة بمملكــة البحريــن.

افتتــح الورشــة ســعادة السيد/حســين
أحمــد شــعيل الوكيــل مســاعد
للســامة وأمــن الطيــران نيابــة عــن
وكيــل وزارة لشــئون الطيــران ،والســيد/
عــادل بولوطــار خبيــر أمــن الطيــران
نيابــة عــن ســعادة المديــر العــام
للمنظمــة العربيــة الطيــران المدنــي ،و
دلــك بحضورالســادة :
 كابتــن ظافــر العباســي الرئيــسالتنفيــذي ألكاديميــة الخليــج
للطيــر ا ن .
 صــاح الحمــود مديــر الســامةواألمــن بشــؤون الطيــران المدنــي
 -عاطــف العجيلــي مستشــار أمــن
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الطيــران المدنــي بشــؤون الطيــران
المدنــي
تنــدرج هــذه الورشــة فــي إطــار تنفيــذ
مشــروع االتحــاد األوروبــي ألمــن
الطيــران بمنطقــة افريقيــا و شــبه
الجزيــرة العربيــة ( )CASEوالــذي
يتضمــن إجــراء عــدد مــن الــدورات
وورش العمــل لفائــدة الــدول االفريقيــة
ودول منطقــة الشــرق األوســط فــي إطار
دعــم القــدرات البشــرية لهــذه الــدول،
حيــث شــارك فــي هــذه الورشــة
أكثــر مــن  40مشــاركا يمثلــون عشــر

( )10دول عربيــة وهــي  :المملكــة
األردنيــة الهاشــمية ،دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،مملكــة البحريــن،
الجمهوريــة التونســية ،المملكــة
العربيــة الســعودية ،جمهوريــة
الصومــال ،ســلطنة عمــان ،دولــة
الكويــت ،جمهوريــة مصــر العربيــة،
والمملكــة المغربيــة .وباإلضافــة
لحضــور محاضريــن وخبــراء فــي
مجــال أمــن الطيــران مــن بعــض
الــدول العربيــة واألوروبيــة ومنظمــات
إقليميــة ودوليــة علــى غــرار منظمــة

الطيــران المدنــي الدولــي (االيــكاو).
وتهــدف هــذه الورشــة إلــى تمكيــن
المشــاركين مــن اإلطــاع علــى
أحــدث اإلجــراءات وأفضــل
األســاليب فــي التعامــل مــع إدارة
المخاطــر فــي مجــال أمــن الطيــران
الدولــي عمومــا وبالمنطقــة العربيــة
خصوصــا .باإلضافــة لزيــادة فهــم
كيفيــة تطبيــق مبــادئ إدارة المخاطــر
فــي مختلــف مجــاالت أمــن الطيــران
علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي
والدولــي.

32

حــــوار

الزعابــــي :التكامل العربي في مجال النقل
الجوي مطلب أساسي تسعى جميع الدول
العربية إلى تحقيقه

سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي
"الطيــران العربــي" -قــال ســعادة الدكتــور محمــد بــن ناصــر الزعابــي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي ،الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بســلطنة عمــان ،ان التكامــل العربــي فــي مجــال
النقــل الجــوي مطلــب أساســي تســعى جميــع الــدول العربيــة إلــى تحقيقــه.

وأضــاف الزعابــي فــي حــوار مــع مجلــة «الطيــران العربــي» ان ســلطنة عمــان مــن أوائــل الــدول التــي انضمــت التفاقيــة
دمشــق بصبغتهــا التحرريــة التــي تشــجع سياســة األجــواء المفتوحــة.

وأشــار الزعابــي الــى ان قطاعــات الطيــران والســفر والســياحة فــي الســلطنة ،تابعــت تســجيل نمــو بمعــدالت ثابتــة فــي
العقــد الماضــي ،نظــرا لمــا تتمتــع بــه الســلطنة مــن موقــع فلكــي اســتراتيجي ،إذ تقــع ضمــن ثمانــي ســاعات طيــران مــن
ثلثــي ســكان العالــم .وعلــى الرغــم مــن المصاعــب االقتصاديــة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولي.وفيمــا يلــي نــص
الحــوار الكامــل:

أجرى الحــــــوار :السيد إبراهيــــم بن نـــــادي
مســــؤول التـــواصـــل و االعــــام بالمنظمـــــة
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بداية سعادة
الدكتور ،هل
لك ان تطلعنا على
الدور الذي تقوم به
الهيئة العامة للطيران
المدني في سلطنة
عمان من أجل الرقي
بقطاع الطيران المدني
في العالم العربي؟
منــذ إنشــاء الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
بتاريــخ  26مايــو 2012م وهــي تســعى إلــى
تحقيــق أهدافهــا والوصــول ألعلــى مســتويات
األمــن والســامة الجويــة ،حيــث يتمثــل
عمــل الهيئــة فــي الجوانــب التنظيميــة
والخدميــة مــن حيــث إصــدار وتطبيــق
األنظمــة واللوائــح المنظمــة للطيــران المدنــي
فــي الســلطنة ،وإصــدار اإلجــازات الالزمــة
ألطقــم الطائــرات ومحطــات الصيانــة ،وعقــد
االتفاقيــات الجويــة الثنائيــة بيــن الســلطنة
والــدول األخــرى ،ووضــع السياســات
والضوابــط الكفيلــة بأمــن المطــارات وســامة
النقــل الجــوي ،ومنــح تصاريــح العبــور
والهبــوط ،والمراقبــة والتفتيــش والتدقيــق
فــي مجــال اختصاصاتهــا علــى عمليــات
مؤسســات وشــركات الطيــران العاملــة فــي
الســلطنة .كمــا تقــوم بوضــع األســس الكفيلة
بتنميــة إيــرادات مطــارات الســلطنة ومرافقهــا
والحفــاظ عليهــا وتشــجيع فــرص االســتثمار
فيهــا .أمــا بالنســبة للمهــام الخدميــة ،تقــوم
الهيئــة بإنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانــة نظــم
المالحــة الجويــة وتطويرهــا وتنظيــم الحركــة
الجويــة فــي المجــال الجــوي العمانــي،

كذلــك تقديــم خدمــات األرصــاد الجويــة
وخدمــات اإلنــذار المبكــر مــن خــال
مراقبــة ورصــد األحــوال الجويــة وإعــداد
التقاريــر واإلنــذارات عنــد الضــرورة والتنســيق
مــع الجهــات المعنيــة ،وإجــراء البحــوث
والدراســات المتعلقــة باألحــوال الجويــة.
كمــا و َّقعــت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
أكثــر مــن  100اتفاقيــة ثنائيــة للنقــل الجــوي
مــع العديــد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة،
ومهــدت هــذه اإلتفاقيــات الطريــق لربــط
عمــان بالــدول العربيــة وأرجــاء العالــم .وقــد
ســاهم هــذا الجهــد ً
أيضــا فــي تعزيــز قــدرة
الطيــران العمانــي وشــركات الطيــران األخــرى
فــي توســيع أســطولها وشــبكتها العالميــة.

وتحــرص الســلطنة علــى بنــاء مطــارات
حديثــة مجهــزة بأحــدث التقنيــات وجميــع
وســائل الراحــة والتســهيالت التــي تجعــل
مــن حركــة المســافرين عبــر هــذه المطــارات
تجربــة فريــدة .حيــث يســتوعب مطــار
مســقط الدولــي  20مليــون مســافر ســنو ًيا
فــي مرحلتــه األولــى ،مــع خطــط التوســع
المرحليــة الســتيعاب  56مليــون مســافر
ســنو ًيا فــي مراحلــه الالحقــة .فــي حيــن
تبلــغ الطاقــة اإلســتيعابية لمطــار صاللــة 2
مليــون مســافر ســنو ًيا قابلــة للزيــادة إلــى 6
مليــون مســافر ســنو ًيا.
إلــى جانــب ذلــك قامــت الهيئــة بإعــادة
هيكلــة المجــال الجــوي ال ُعمانــي؛ لتحســين
كفــاءة تدفــق الحركــة الجويــة فــي واحــدة
مــن أكثــر مناطــق معلومــات الطيــران نشـ ً
ـاطا
فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وتوفيــر أحــد
تطــورا
أكثــر أنظمــة إدارة الحركــة الجويــة
ً
والتــي تســتخدم أنظمــة آليــة بمــا فــي
ذلــك أحــدث أنظمــة االتصــاالت األرضيــة
والجويــة ،واألنظمــة المالحيــة المســاعدة
وأنظمــة المراقبــة التــي تغطــي قطاعــات
الطيــران المختلفــة.

تضطلع هيئة الطيران
المدني في سلطنة
عمان بتنمية وتطوير
قطاع الطيران
ليستجيب لحاجيات
المسافرين من مختلف
الجنسيات ،ما هي
الخطط التي تقومون
بها في هذا اإلطار؟
رســالتنا فــي الهيئــة تتلخــص فــي تنظيــم
جميــع مجــاالت الطيــران المدنــي بمــا
يوافــق المعاييــر الدوليــة ضما ًنــا للســامة
واألمــن وحمايــة البيئــة ،وتعزيــز وتوســيع
مصالــح الســلطنة فــي مجــال الطيــران
عالميــا ،مــع تطويــر المهــارات
المدنــي
ً
ـعيا إلــى تقديــم
الفنيــة والقياديــة للكــوادر سـ ً
خدمــات ذات مســتوى عالمــي للجميــع.
ونهــدف بــأن نســاهم مــع العالــم بفعاليــة
فــي رفــع قــدرة منظومــة الطيــران المدنــي
العربــي والعالمــي وتحســين كفاءتــه مــن
خــال تحديــث المالحــة الجويــة والبنيــة
األساســية للمطــارات وإعــداد إجــراءات
جديــدة للوصــول بــأداء منظومــة الطيــران
حدهــا األمثــل .ونســعى لتحقيــق نقلــة
إلــى ّ
نوعيــة فــي فتــح آفــاق تنميــة اقتصــاد النقــل
الجــوي مــن خــال توقيــع عــدد أكبــر مــن
اتفاقيــات النقــل الجــوي واألجــواء المفتوحــة
وفتــح فــرص الحصــول علــى رخــص مشــغل
جــوي إلتاحــة المجــال الزدهــار نشــاط النقــل
الجــوي .كمــا تقــوم الهيئــة العامــة للطيــران
المدنــي بمتابعــة شــكاوى المســافرين
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مطار مسقط الدولي

المتعلقــة بالنقــل الجــوي والتــي تخضــع ألحــكام
قواعــد التنظيــم االقتصــادي للترخيــص وحمايــة
المســتهلك فــي الطيــران المدنــي.
كمــا تحــرص الهيئــة علــى تطويــر التســهيالت
المقدمــة فــي المطــارات الســيما مطــار مســقط
الدولــي الجديــد ،وهــو أحــد أكبــر وأجمــل مطارات
المنطقــة والعالــم ،حيــث تــم تصميمه وتشــييده وفق
أعلــى المواصفــات ومســتويات الخدمــة فــي مســتوى
المطــارات المثاليــة حســب التصنيــف المعتمــد مــن
قبــل االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي (آياتــا) .والــذي
أدى بــدوره إلــى نمــو متزايــد وملحــوظ فــي الحركــة
الجويــة بأجــواء الســلطنة ،وازدهــار مســتوى الخدمات
الجويــة التــي تقدمهــا الهيئــة ،حيــث بلغــت حركــة
المســافرين مــن مختلــف الجنســيات لعــام 2018م
مــا يقــارب  15,700,000مســافر وذلــك بنســبة
زيــادة عــن العــام الــذي ســبقه تصــل الــى  .12٪وقــد
حــاز مطــار مســقط الدولــي جائــزة أفضــل مطــارات
الشــرق األوســط للعــام  2019وأضخــم مشــروع فــي
الخليــج ،والمطــار الجديــد الرائــد فــي العالــم للعــام
2018م ،ومشــروع التطويــر الســياحي الجديــد الرائــد
فــي الشــرق األوســط ،وأفضــل مطــارات الشــرق
األوســط نمــ ًوا فــي رضــا المســافرين ،وجائــزة
أفضــل مطــار رائــد فــي العالــم لعــام 2018م وذلــك
خــال حفــل توزيــع جوائــز الســفر العالميــة الــذي
اســتضافته مدينــة لشــبونة فــي البرتغــال.
مؤخــرا
إلــى جانــب ذلــك ،حصــل مطــار صاللــة
ً
علــى تصنيــف فئــة  5نجــوم للمطــارات اإلقليميــة
كأول مطــار إقليمــي فــي الشــرق األوســط ورابــع مطار
علــى مســتوى العالــم يحصــل علــى التصنيــف فــي
هــذه الفئــة ،كمــا تــم افتتــاح مطــار الدقــم،
والــذي يعــد بوابــة إلــى منطقــة ذات
إمكانيــات اقتصاديــة وصناعيــة كبيــرة.

مطار صاللة

مطار الدقم
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تحرص الهيئة على
تكريم الكوادر
العاملة في القطاع،
كيف كانت هذه
التجربة وما مدى
تأثيرها على مردودية
العمل؟
نهتــم بالكــوادر البشــرية مــن حيــث تأهيلهــا
وتدريبهــا وتنظيــم العالقــات بينهــا لتحقيــق
أكبــر اســتفادة مــن القــدرات والخبــرات التــي
يمتلكونهــا للوصــول الــى مــا نطمــح اليــه فــي
رؤيتنــا وخططنــا المســتقبلية؛ فقــوة المؤسســة
بقــوة كوادرهــا البشــرية .ونســعى الســتقطاب
الكفــاءات العاليــة وتعييــن وتدريــب
الموظفيــن ،كمــا نحــرص علــى تحقيــق
أعلــى مســتويات الرضــا الوظيفــي مــن قبــل
جميــع العامليــن بالهيئــة.
كمــا نحــرص علــى االحتفــاء بالمتقاعديــن
تكريمــا لدورهــم الف ّعــال
ســنو ًيا؛ وذلــك
ً
فــي الهيئــة وتفانيهــم فــي العمــل بجهــد
واخــاص .كذلــك نقــوم بتكريــم الموظفيــن
المجيديــن فــي الهيئــة؛ ممــا ينعكــس
ايجا ًبــا فــي غــرس روح التنافــس بيــن
الموظفيــن والعمــل بجهــد أكبــر لتحقيــق
أعلــى مســتويات اإلنتاجيــة.

ما مدى التزام
هيئتكم بتنفيذ قرارات
المنظمة العربية
للطيران المدني فيما
يخص التنسيق والتعاون
في مجال أمن وسالمة
الطيران؟
ً
فاعــا فــي المنظمــة
تعــد الســلطنة عضــ ًوا
العربيــة للطيــران المدنــي منــذ انضمامهــا
عــام 1996م؛ فهــي تحــرص علــى المشــاركة
الفاعلــة فــي جميــع فعاليــات المنظمــة
والمســاهمة فــي تطويــر قطــاع الطيــران
وعالميــا .كمــا تســعى الهيئــة
المدنــي عربيـ ًا
ً
لتنظيــم قطــاع الطيــران المدنــي وفــق القواعــد
القياســية والتوصيــات الصــادرة عــن منظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي وأطــر المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي ،كمــا تســعى
لتعزيــز قــدرات الرقابــة علــى تنظيــم الطيــران
المدنــي لتحســين الســامة .وتعمــل مــع
الــدول األعضــاء لتعزيــز أمــن وتســهيالت
الطيــران المدنــي وذلــك مــن خــال تحديــث
التشــريعات الوطنيــة وتنظيمــات الطيــران
المدنــي ،كمــا تســعى الهيئــة
إلــى نقــل الخبــرة

وتبــادل المعرفــة بينهــا والــدول األعضــاء فــي
المنظمــة كمــا تدعــم المنظمــة فــي مجــاالت
التدريــب ،وتســتقطب الخبــراء فــي ســامة
وأمــن الطيــران المدنــي ليســهموا فــي رفــع
كفــاءة الــكادر البشــري وتنفيــذ األنشــطة
األساســية للســامة الجويــة للفتــرة الجاريــة
وفــق الخطــة العالميــة للســامة الجويــة
الصــادرة عــن اإليــكاو.
ً
وأيضــا تواصــل الهيئــة تحديــث البنيــة
األساســية ألنظمــة األمــن وتطويــر تنظيمــات
الطيــران المدنــي ألمــن وتســهيالت الطيــران
وإنشــاء مركــز متقــدم لألمــن الســيبراني علــى
المســتوى الوطنــي.
وفــي جانــب حمايــة البيئــة ،تعمــل الهيئــة
علــى تقليــل اآلثــار البيئيــة الضــارة ألنشــطة
الطيــران المدنــي مــن خــال ســن ووضــع
تنظيمــات تحــد منهــا مــع تعزيــز القــدرات
فــي جوانــب الرقابــة علــى هــذه األنشــطة،
حيــث أطلقــت الهيئــة مشــاريع إنشــاء
محطــات حديثــة لرصــد مســتوى الضوضــاء
وجــودة الهــواء حــول المطــارات ووضعــت
عــدد مــن اإلجــراءات التــي تحــد مــن
الضوضــاء الناجمــة عــن حركــة الطيــران فــي
المطــارات.

كيف تساهم الهيئة
في تطبيق خطط
واستراتيجيات المنظمة
العربية للطيران
المدني؟
تعمــل الهيئــة وتتعــاون مــع الــدول األعضــاء
ودول العالــم لتحقيــق نمــو مســتدام لقطــاع
الطيــران المدنــي علــى المســتويين العربــي
والعالمــي وتدعــم جهــود الــدول العربيــة فــي
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هــذا االتجــاه ،حيــث قامــت الهيئــة بإعــادة
هيكلــة قطــاع الطيــران المدنــي وفصــل الجهــة
المنظمــة عــن الجهــات مقدمــة الخدمــات.
كمــا تســعى لتحقيــق األهــداف التنمويــة
التــي وضعتهــا المنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي لالرتقــاء بمســتوى الطيــران المدنــي
علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي،
وتحــرص الهيئــة علــى دعــم االســتراتيجيات
والنهــج التــي تتبعهــا المنظمــة فــي مجــال
ســامة وأمــن الطيــران المدنــي وحمايــة
البيئــة والتنميــة المســتدامة للنقــل الجــوي
بمــا يكفــل تصعيــد النمــو االقتصــادي
الوطنــي فــي المســتقبل واالســتثمار فــي
مختلــف مجــاالت القطــاع ،ولجعــل عمــان
رائــدة فــي صناعــة الطيــران المدنــي ضمــن
بلــوغ أســمى مســتويات اإلنتاجيــة مــع
وجــود البنــى األساســية مــن حيــث المرافــق
المتطــورة والتقنيــات الحديثــة والكــوادر
والمجيــدة؛ ليكــون بذلــك
الوطنيــة المؤهلــة ُ
داعمــا للــدور اإلنمائــي الــذي تقــوم بــه
ً
القطاعــات االقتصاديــة بالســلطنة.
وقــد نجحــت الهيئــة فــي اســتضافة أعمــال
االجتمــاع الرابــع لرؤســاء هيئــات ومــدراء
عمــوم الطيــران المدنــي بالشــرق األوســط
لتحقيــق التعــاون المتبــادل فــي مجــال
تعزيــز وتطويــر الطيــران المدنــي فــي الشــرق
األوســط .كمــا تلقــت الســلطنة خطــاب
إشــادة مــن المنظمــة الدوليــة للطيــران
المدنــي ( )ICAOلتميــز الهيئــة فــي إدارة
خطــط الطــوارئ للطيــران.

ما رأي سعادتكم في
التكامل بين الدول
العربية في مجال النقل
الجوي ،خاصة بعد

اتفاقية دمشق حول
تحرير النقل الجوي
بين الدول العربية،
التي صادق عليها إلى
االن فقط  11دولة ،في
الوقت الذي نجد فيه
أن بعض الدول العربية
انتهجت مبدأ التحرير
مع دول غير عربية؟
ال شــك أن التكامــل العربــي فــي مجــال
النقــل الجــوي هــو مطلــب أساســي تســعى
جميــع الــدول العربيــة إلــى تحقيقــه،
واتفاقيــة دمشــق بصبغتهــا التحرريــة تعتبــر
نــواة هــذا التكامــل ،حيــث تعــد ســلطنة
ُعمــان مــن أوائــل الــدول التــي انضمــت لهــذه
االتفاقيــة؛ فهــي تشــجع سياســة األجــواء
المفتوحــة.
وفيمــا يتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة
دمشــق وتفعيــل أحكامهــا فــإن مــرد ذلــك
إلــى الــدول ذاتهــا متــى مــا ترتبــت أوضاعهــا
ومصالحهــا للدخــول فــي االتفاقيــة وتوافــرت
اإلرادة السياســية لتفعيــل أحكامهــا.

ما هي خطط هيئتكم
االستراتيجية في
تطوير وتنمية قطاع
النقل الجوي في سلطنة
عمان وتمكينه من
المنافسة اإلقليمية
والدولية والعالمية؟
نظــرا لمــا تتمتــع بــه ســلطنة ُعمــان مــن
ً
موقــع فلكــي اســتراتيجي ممتــاز إذ تقــع
ضمــن ثمانــي ســاعات طيــران مــن ثلثــي
ســكان العالــم .وعلــى الرغــم مــن المصاعــب
االقتصاديــة علــى المســتويين اإلقليمــي
والدولــي ،تابعــت قطاعــات الطيــران والســفر
والســياحة فــي الســلطنة تســجيل نمــو
بمعــدالت ثابتــة فــي العقــد الماضــي ،فعلــى
ســبيل المثــال :ارتفــع اإلنفــاق فــي الســياحة
والســفر بنســبة  8%ســنو ًيا منذ عــام 2009م،
وتعبــر أجــواء الســلطنة أكثــر مــن 550,000
طائــرة ســنوي ًا ،وبلغــت عــدد الوجهــات
حوالــي  73وجهــة مــن وإلــى مطــار مســقط
الدولــي ومطــار صاللــة ومطــار صحــار ،كمــا
ارتفــع عــدد المســافرين بمعــدل  12%ســنو ًيا
بيــن 2013م و2018م ليبلــغ  18مليــون مســافر
عــام 2018م فــي مطــار مســقط الدولــي
وصاللــة وصحــار والدقــم ،وارتفــع حجــم
الشــحن الجــوي فــي مطــار مســقط الدولــي
بمعــدل  11%ســنو ًيا بيــن 2013م و2018م
ليبلــغ  212,674طــن عــام 2018م ،وبلغــت
مســاهمة قطــاع الطيــران المدنــي المباشــرة
وغيــر المباشــرة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي
فــي الســلطنة لعــام 2018م حوالــي  3.9مليــار
دوالر أمريكــي.
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لقــد حققــت الهيئــة منــذ نشــأتها العديــد
مــن اإلنجــازات المتواليــة التــي نفتخــر بهــا،
وذلــك لمــا حظــي بــه قطــاع الطيــران المدنــي
جــدا فــي ظــل القيــادة
مــن اهتمــام كبيــر ً
الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة
الســلطان قابــوس بــن ســعيد -حفظــه اهلل
ورعــاه -ولمــا أولتــه حكومتــه الرشــيدة مــن
اهتمــام ً
أيضــا فــي تطويــر البنــى األساســية
لصناعــة الطيــران المدنــي وتوفيــر التقنيــات
العالميــة وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة إضافــة
إلــى الــروح العاليــة التــي يتمتــع بهــا موظفــي
الهيئــة مــن خــال العمــل الجماعــي
المنظــم؛ ممــا جعــل الســلطنة رائــدة
ومنافســة فــي مصــاف الــدول المتقدمــة.
المجال الجوي لسلطنة عمان

وفــي هــذا الصــدد قامــت الهيئــة بإعــادة
هيكلــة المجــال الجــوي العمانــي وتدشــين
القطــاع الجــوي الســابع وذلــك لمواكبــة
الزيــادة فــي حركــة الطيــران ،كمــا تــم إعــادة
هيكلــة قطــاع المنطقــة الشــرقي بســبب
كثافــة الحركــة الجويــة فــي قطــاع المنطقــة
الشــرقي الــذي يربــط المجــال الجــوي
ال ُعمانــي بالمجــال الجــوي الهنــدي شــمال
بحــر العــرب ودول شــرق آســيا ،باإلضافــة
إلــى خطــة الهيئــة لرفــع الطاقــة االســتيعابية
للمجــال الجــوي العمانــي.
وتواصــل الهيئــة إبــرام اتفاقياتهــا مــع مختلــف
دول العالــم فــي مجــال النقــل الجــوي
وتســهيالته وذلــك لتقديــم أفضــل الخدمــات
فــي قطــاع الطيــران المدنــي علــى المســتوى
الدولــي .حيــث وصــل عــدد اتفاقيــات
األجــواء المفتوحــة حتــى عــام 2018م إلــى
 45اتفاقيــة مــع  101دولــة.
كذلــك تســعى الهيئــة إلــى تعزيــز دورهــا
فــي تطويــر المالحــة الجويــة؛ ففــي إطــار
تحســين المجــال الجــوي العمانــي وشــبكات
االتصــاالت المســاندة والتوســع فــي قطاعــات

المجــاالت الجويــة ،فقــد تــم توســيع نطــاق
اتصــاالت الطــوارئ وانجــاز مشــروع تطويــر
االتصــاالت المالحيــة ،كمــا ف ّعلــت الهيئــة
إجــراءات اإلقــاع والهبــوط بواســطة األقمــار
االصطناعيــة.

في عهد توليكم
مسؤولية الرئاسة
التنفيذية للهيئة
العامة للطيران المدني
في سلطنة عمان،
شهدت هذه الهيئة
مهما ،إلى
تطو ًرا
ً
ماذا يرجع ذلك؟

وتســعى الهيئــة بشــكل متواصــل وفــق
خطــة اســتراتيجية دقيقــة وأهــداف تنمويــة
واضحــة وكــوادر وطنيــة مؤهلــة نحــو الريــادة
فــي القطــاع علــى الصعيديــن اإلقليمــي
والدولــي ،حيــث أن االنجــازات المســتمرة
لقطــاع الطيــران المدنــي خيــر شــاهد علــى مــا
تبذلــه الهيئــة منــذ إنشــائها كهيئــة مســتقلة
ُتعنــى بتنظيــم الطيــران المدنــي لتتناســب مع
حجــم االســتثمارات التــي نفذتهــا الحكومــة
الرشــيدة فــي تطويــر البنــى األساســية لقطــاع
الطيــران فــي الســلطنة ،ومــا نجــم عــن
ذلــك مــن توســع فــي ســوق المســافرين
خــال األعــوام القليلــة الماضيــة بشــكل
ملحــوظ وارتفــاع جيــد فــي األرقــام المتعلقــة
بأعــداد الرحــات الجويــة والطائــرات العابــرة
والمعــدالت الســنوية فــي اإليــرادات.
كمــا نضطلــع لتحقيــق أفضــل مســتويات
الجــودة والســامة لخدمــات المالحــة الجويــة
وإدارة الحركــة الجويــة ومعلومــات الطيــران،
ونعمــل علــى توفيــر خدمــات المراقبــة
الجويــة أثنــاء الطيــران وخدمــة التحذيــر
ومراقبــة التدفــق فــي إقليــم معلومــات الطيــران
فــي مســقط ،وتوفيــر خدمــات بــرج المراقبــة
الجويــة وجدولــة الحركــة الجويــة باإلضافــة
إلــى تخطيــط المجــاالت الجويــة.

حــــوار
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الحفــاظ علــى الثقــة فــي العالــم
الرقمــي  -دور االيــكاو -

الطيار /عائشة الهاملي
الممثلة الدائمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

نعيــش اليــوم الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
فأنظمتنــا مترابطــة ،وتبــادل المعلومــات
وقابليــة التشــغيل البينــي ضروريــان لضمــان
اســتدامة نظــام النقــل الجــوي .مــع زيــادة
وتطويــر التكنولوجيــا واالبتــكار ،لــن يتــم
العمــل فــي مجــال الطيــران بنفــس الطريقــة
التــي نعرفهــا اليــوم .وباإلضافــة إلــى تعــدد
المنظميــن الجــدد إلــى ســوق الطيــران
المتــراوح مــن طائــرات بــدون طيــار صغيــرة
لســفن الفضــاء ،مــن بطيئــة إلــى األســرع
مــن الصــوت ،فــإن نمــو الحركــة الجويــة
والزيــادة فــي أنشــطة الطيــران التقليديــة
ســتجبر الــدول ومنظمــات المســؤولة عــن
وضــع المعاييــر علــى تغييــر طريقــة وضــع
القواعد.
تحظــى االيــكاو  ،المعروفــة باســم «هيئــة
مراقبــة األمــم المتحــدة للطيــران المدنــي»،
بثقــة المجتمــع الدولــي باعتبارهــا الهيئــة
الرئيســية المســؤولة عــن ســامة الطيــران
المدنــي مــن خــال وضــع المعاييــر
والممارســات الموصــى بهــا (.)SARPs

لقــد شــهدنا االنتقــال مــن النظــام التناظــري
إلــى العالــم الرقمــي .وفي مجــال الطيران،
يعنــي هــذا التغييــر االعتمــاد علــى تقنيــات
جديــدة و الــذي يجــب أن يتــم القيــام بــه
بطريقــة متناغمــة لضمــان الفهــم والتنفيــذ
لكــي يعمــل النظــام الجديــد بطريقــة آمنــة.
و مــن خــال هــذا التغييــر ،كانــت االيكاو،
تعــد علــى الــدوام الهيئــة الموثــوق بهــا و
التــي تجمــع الــدول وأصحــاب المصلحــة
فــي الصناعــة وتوفــر منتــدى لتبــادل أفضــل
الممارســات .والســؤال المطــروح اآلن
هــو كيــف ســتتطور االيــكاو بغيــة تعزيــز
موقعها الرائد وأهميتها؟.
هــل تســتطيع االيــكاو تحمــل الحــوادث
قبــل أن تتولــى القيــادة؟ هــل ســينتظر
المبتكــرون وكــذا القطــاع الخــاص ان تتبنــى
االيــكاو المعاييــر ،وهــو مــا قــد يســتغرق مــا
بيــن  3إلــى  7ســنوات؟ اليــس الغــرض مــن
االبتــكار تحســين النظــم وتحــدي الوضــع
الراهن؟

 .1النهج الجماعي نحو التواصل
والتعلم
باإلضافــة إلــى الرقمنــة الســريعة لعمليــات
الطيــران ،و مــع نمــو قطــاع الطيــران
وأنشــطته ،فــإن الطريــق الوحيــد للمضــي
قدمــا هــو العمــل بشــكل جماعــي لتبــادل
المعلومــات وحمايــة ســامة وأمــن البيانات
الهائلــة التــي ســيجري تبادلهــا .و تعــد
االيــكاو الهيئــة الوحيــدة الموثــوق بهــا التــي
بامكانهــا أن تجمــع الــدول والصناعــة
تحــت ســقف واحــد لوضــع المعاييــر
وضمــان تنفيدهــا الفعلــي .لقــد حــان
الوقــت لكــي تتعلــم االيــكاو مــن المبتكرين
والجيــل الجديــد مــن المهنييــن ،حتــى مــن
األطفــال ،الذيــن يبنــون آالت الطيــران فــي
أفنيتهــم الخاصــة .لقــد ان االوان للوصــول
إلــى العناصــر الفاعلــة الجديــدة وجعلهــا
تشــارك بفعاليــة فــي عمليــة صنــع القــرار.
لــم ُتعتبــر الطائــرة بــدون طيــار تهديــدً ا حتــى
تســببت فــي اضطــراب كبيــر فــي صالــة
المغــادرة فــي مطــار غاتويــك فــي عــام
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 2018وفــي مطــارات هيثــرو ودبــي فــي
عــام  2019والشــيء الــذي أثــر علــى أكثــر
مــن ألــف رحلــة حيــث تــم إغــاق
المطــارات لعــدة ســاعات .بلغــت تكلفــة
فوضــى غاتويــك مــا يقــرب مــن  50مليــون
جنيه استرليني العام الماضي.
مــن خــال التغييــر الســريع لالبتــكار،
يصبــح التعلــم ضرور ًيــا حتــى ال نتحاهــل
القضايــا الناشــئة التــي يمكــن أن تعــرض
الطيــران للخطــر .فــي الوقــت نفســه ،نحــن
ً
بــدال
بحاجــة إلــى أن نكــون أداة تمكينيــة
مــن الحــد او ابطــاء نمــو هــذه الصناعــة
بسبب نقص المعرفة.

 .2مشاركة البيانات ،وحماية
البيانات ،وتداعياتها القانونية.
ســيكون مــن الصعــب إدارة النمــو فــي
الحركــة الجويــة دون مشــاركة البيانــات.
فعمليــات الطيــران تعتمــد علــى البيانــات
ممــا يطــرح مســألة التهديــدات االلكترونيــة
والطريقــة التــي ســنتعامل بهــا فــي هــذا
الصــدد بشــكل جماعــي .ويعــد االبتــكار
هــو الرائــد اليــوم ،وهــو تقنيــة قواعــد
البيانــات المتسلســلة ذو إمكانيــات هائلــة
لزيــادة الثقــة فــي حمايــة البيانــات .وفــي
الرابــع مــن أبريــل  ،2019عقــدت حكومــة
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة القمــة
العالميــة االولــى لتقنيــة البيانات المتسلســلة
فــي الطيــران والتــي نظمتهــا االيــكاو،
والتــي مــن خاللهــا ناقــش ممثلــو الصناعــة

والهيئــات التنظيميــة إمكانــات إدخــال
الفعلــي للتكنولوجيــا فــي مجــال الطيــران
المدني،وكذلــك القضايــا المتعلقــة
باعتمادهــا ،مثــل الثقــة والحكامــة .ومــن
وجهــة نظــر المنظميــن ،ســيكون علــى
االيــكاو استكشــاف اآلثــار القانونيــة
لمشــاركة البيانــات وانتهــاكات األمــن مــن
منظــور جديــد .وســيكون ضروريــا التعلــم
من القطاعات األخرى مثل البنوك.

 .3الترويج.
تتطلــب التكنولوجيــا الجديــدة دعايــة
واســعة لجعــل الــدول والصناعــة علــى
علــم بقدراتهــا .ليــس القطــاع الخــاص
فقــط مــن يدعــو الحكومــة لتقييــم أو اختبــار
تكنولوجيــا جديــدة ،فيمكــن للحكومــة
أيضــا أن تفعــل هــذا .فذلــك يزيــد مــن
مســتوى الموثوقيــة ،وخاصــة إذا أصبحــت
التكنولوجيــا جــز ًءا مــن سياســة الدولــة فــي
جوانــب معينــة ،كمــا حــدث فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .فحينمــا تشــارك الــدول
بفعاليــة فــي تطويــر إطــار الحكــم
للكنولوجيــات الجديــدة ،فــان الثقــة تزيــد
ويتــم تحفيــز القطــاع الخــاص لتبنــي بــدوره
تلــك التكنولوجيــا بســرعة .وبنفــس
الطريقــة ،يمكــن أن تلعــب االيــكاو دور ًا
رئيســي ًا فــي تشــجيع االبتــكار والتكيــف مــع
التكنولوجيات الجديدة.
ان المشــاركة فــي قمــة تقنيــة البيانــات
ا لتسلســلية  ،B l o c k c h a i nأ بر ز ت

الموضــوع المشــترك بيــن مختلــف
المشــاركين مــن القطــاع الحكومــي
والخــاص اال و هــو الثقــة» وضــرورة قيــادة
االيــكاو .فالغــرض مــن هــذه التكنولوجيــا
هــو زيــادة الثقــة .وهنــاك فاعلبــن مختلفيــن
يطبقــون هــذه التكنولوجيــا اليــوم .وعندمــا
يتعلــق األمــر بتطبيــق  blockchainتقنيــة
البيانــات المتسلســلة ،فــإن المشــكلة التــي
تواجههــا صناعتنــا اليــوم هــي االفتقــار إلــى
القيــادة والتشــغيل البينــي وتبــادل
المعلومات.
ســوف تتطــور التكنولوجيــا ،وسيســتمر
الفاعلــون وأصحــاب المصلحــة فــي
التغييــر .لكــن االيــكاو والــدول األعضــاء
ال ينبغــي أن تتخلــى عــن التعلــم والتطــور.
فــا يمكننــا تحمــل أن نتــرك خلفــا فــي هــذا
العالــم الرقمــي .يجــب أن تتطــور الطريقــة
التــي نضــع بهــا معاييرنــا .نحــن بحاجــة إلى
ان نتســائل عمــا إذا كانــت الطريقــة التــي
نديــر بهــا أعمالنــا تمكــن صناعتنــا مــن
التطــور والنمــو .فصناعــة الطيــران تنتظــر
مــن االيــكاو القيــادة والتوجيــه .تحتــاج
االيــكاو إلــى النظــر إلــى الداخــل وتحــدي
اهدافهــا وكيــف يمكــن أن تقــود المركبــة
كــي تظــل المنتــدى العالمــي الدولــي
للتعــاون ،األمــر الــذي ســيكون حاســما
لتصميــم أفضل إطــار حكــم للتكنولوجيات
االبتكاريــة .وســتبقى االيــكاو منــارة
للــدول والصناعــة لضمــان خدمــة العمــاء
وربط اإلنسانية بطريقة آمنة ومنتظمة.
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قطر عضوا في مجموعة عمل استعراض
قواعد اإليكاو لتسوية الخالفات
ومشاركات متعددة في اجتماعات
منظمة الطيران المدني الدولي ...
الدوحــة  -شــهد شــهر مايــو المنصــرم
مشــاركات واســعة ومهمــة لدولــة قطــر
ممثلــة بالهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
فــي العديــد مــن اجتماعــات منظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي (اإليــكاو) التــي
ُعقــدت فــي مقــر المنظمــة فــي مونتريال-
كنــدا ،ففــي الفتــرة مــا بيــن  7إلــى  9مايو
شــاركت قطــر فــي االجتماع األول لورشــة
عمــل اســتعراض قواعــد االيــكاو لتســوية
الخالفــات ،والــذي هدفــت المنظمــة
مــن خاللــه إلــى مراجعــة كافــة القواعــد
المتعلقــة بأســاليب فــض الخالفــات
وتأثيرهــا علــى صناعــة الطيــران المدنــي.
وتتكــون مجموعــة العمــل مــن  23دولــة،
مــن ضمنهــا دولــة قطــر.
وخــال ورشــة العمــل قدمــت دولــة
قطــر مقترحــات لحلــول مــن شــأنها أن
تســاهم فــي تســريع عمــل قواعــد فــض
المنازعــات ،وتســوية الخالفــات التــي
تؤثــر علــى صناعــة الطيــران المدنــي،
وذلــك يمــا يتناســب مــع التطــور الكبيــر
الــذي يشــهده هــذا القطــاع فــي كافــة
أنحــاء العالــم.

ويشــار إلــى أن مجلــس منظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي قــد اعتمــد خــال
الجلســة الخامســة مــن دورتــه 215
والتــي ُعقــدت العــام الماضــي ،التوصيــة
الصــادرة عــن الــدورة الســابعة والثالثيــن
للجنــة القانونيــة بإنشــاء المجموعــة
المذكــورة وذلــك بعــد مقتــرح مقــدم مــن
دولــة قطــر.
اجتماع خبراء أمن الطيران ...
كمــا شــاركت دولــة قطــر ممثلــة بالهيئــة
العامــة للطيــران المدنــي باالجتمــاع
الثالثيــن لفريــق خبــراء أمــن الطيــران
بمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي
(ايــكاو) ،والــذي ُعقــد فــي الفتــرة مــا
بيــن  13إلــى  17مايــو.
وتأتــي هــذه المشــاركة فــي إطــار حــرص
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بدولــة
قطــر علــى دعــم التعــاون مــع المنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة والتنســيق معهــا،
بمــا يســاهم فــي تعزيــز القــدرات فــي
مجــال أمــن الطيــران.
وشــملت أهــم المواضيــع التــي ناقشــها
االجتمــاع آخــر مســتجدات وتطــورات

أمــن الطيــران التــي طــرأت منــذ االجتماع
التاســع والعشــرون لفريــق الخبــراء.
باإلضافــة إلــى مناقشــة الخطــة العالميــة
ألمــن الطيــران ،وبرنامــج عمــل فريــق
الخبــراء ومجموعــات العمــل التابعــة
لــه ،والبرنامــج العالمــي لتدقيــق أمــن
الطيــران.
وكانــت دولــة قطــر قــد حققــت نســبة
 ٪٩٩.١٠فــي تطبيــق معاييــر الملحــق
الســابع عشــر المتعلــق بأمــن الطيــران
المدنــي ،مــا يجعــل دولــة قطــر متصــدرة
علــى المســتوى الدولــي فــي تطبيــق
أعلــى معاييــر األمــن.
مشــاركة فــي نــدوة اإليــكاو حــول
البيئــة ...خــال الفتــرة مــا بيــن 14
إلــى  16مايــو شــاركت دولــة قطــر فــي
النــدوة الخامســة لإليــكاو حــول البيئــة،
والتــي ُعقــدت أيضـ ًا فــي مقــر المنظمــة،
وجــاءت هــذه المشــاركة فــي إطــار
حــرص الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
بدولــة قطــر وســعيها المســتمر علــى
حمايــة البيئــة والتخفيــف مــن اآلثــار
البيئيــة الناجمــة عــن أنشــطة صناعــة
الطيــران المدنــي ،باإلضافــة إلــى دعمهــا
الدائــم للتعــاون مــع كافــة المنظمــات
الدوليــة فــي هــذا المجــال ،والتنســيق
معهــا بمــا يســاهم فــي تحقيــق كافــة
األهــداف وتعزيــز القــدرات.
وناقشــت النــدوة عــدة نقــاط كان أبرزهــا
نهــج التــوازن فــي ضوضــاء الطائــرات ودور
التكنولوجيــا فــي الحــد مــن الضوضــاء
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الناتجــة عــن الطائــرات ،باإلضافــة إلــى
جــودة الهــواء.
كمــا تناولــت مناقشــة مجموعــة تدابيــر
ومعاييــر اإليــكاو ودورهــا فــي التخفيــف
مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن
خــال التكنولوجيــا وإدارة العمليــات.
وتطرقــت النــدوة إلــى موضــوع وقــود
الطائــرات المســتدام ،وخطــة كورســيا
وهــي خطــة التعويــض عــن الكربــون
وخفضــه فــي مجــال الطيــران الدولــي.
كمــا ناقشــت موضــوع الطيــران الدولــي
مــن منظــور االقتصــاد الدائــري

واالســتدامة ،وموضــوع المطــارات المرنــة
والخضــراء.
الجديــر بالذكــر بــأن الهيئــة العامــة
للطيــران المدنــي تعمــل بشــكل مســتمر
علــى تطبيــق معاييــر الملحــق الســادس
عشــر المتعلــق بحمايــة البيئــة ،ممــا
جعلهــا مــن بيــن الــدول المتصــدرة فــي
هــذا المجــال علــى المســتوى الدولــي.
كمــا يشــار إلــى أنــه كان لدولــة قطــر
مشــاركة بالغــة األهميــة مــن خــال
المناقشــات البيئيــة التي نظمتهــا (ايكاو)
لتســهيل اعتمــاد الخيــار األفضــل واألول

مــن نوعــه للتدابيــر العالميــة القائمــة
علــى آليــات الســوق بشــأن االنبعاثــات
الكربونيــة الناجمــة عــن أنشــطة الطيــران
المدنــي ضمــن الرحــات الدوليــة ،إلــى
جانــب مشــاركتها بفعاليــة فــي دعــم
الجهــود الدوليــة واإلقليميــة لمســاندة
تنفيــذ مبــادرة منظمــة الطيــران المدنــي
الدولــي المتعلقــة بخطــة التعويــض عــن
الكربــون وخفضــه فــي الطيــران الدولــي
(كورســيا).

قطر تصدر المبادئ التوجيهية لألمن
السيبراني في قطاع الطيران المدني
الدوحة-أصــدرت الهيئــة العامــة للطيــران
المدنــي بالتعــاون مــع قطــاع شــؤون
األمــن الســيبراني فــي وزارة المواصــات
واالتصــاالت اإلصــدار األول مــن
«المبــادئ التوجيهيــة لألمــن الســيبراني
فــي مجــال الطيــران المدنــي»،
والتــي تضمنــت المبــادئ والمعاييــر
األمنيــة لحمايــة المناطــق الحيويــة
فــي قطــاع الطيــران ،باإلضافــة إلــى
أفضــل الممارســات المتبعــة فــي األمــن
اإللكترونــي فــي هــذا المجــال.

دولــة قطــر تعتبــر أول دولــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط تقــوم بإصــدار مــواد
إرشــادية تتركــز علــى تطبيــق معاييــر
األمــن للتصــدي والحــد مــن التهديــدات
والهجمــات اإللكترونيــة فــي قطــاع
الطيــران المدنــي ،والتــي ستســاهم
فــي توعيــة جميــع أصحــاب المصلحــة
والعامليــن فــي منظومــة الطيــران المدنــي
فــي دولــة قطــر ،وتوجيههــم إلتبــاع
أفضــل الممارســات فــي مجــال األمــن
اإللكترونــي.

وقالــت الهيئــة العامــة للطيــران فــي
بيــان ،تلقــت المنظمــة نســخة منــه ،ان

وأضــاف البيــان نفســه ،ان هــذا اإلصــدار
يأتــي تطبيق ـ ًا لتوصيــات منظمــة الطيــران

المدنــي الدولــي (اإليــكاو) التــي تحــث
جميــع الــدول األعضــاء علــى وضــع
مثــل هــذه التدابيــر والعمــل علــى
التعــاون المســتمر وتقديــم الدعــم فــي
هــذا المجــال علــى المســتويين المحلــي
والدولــي.
وأشــادت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
علــى الجهــود المبذولــة والدعــم الكبيــر
مــن قطــاع األمــن الســيبراني فــي وزارة
المواصــات واالتصــاالت إلصــدار هــذه
المبــادئ التوجيهيــة.
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ً
خادم الحرمين الشريفين يقدم دعما
ً
ماليا لمنظمة «اإليكاو»
الريــاض ( -واس)  -اســتمرار ًا لجهــود
المملكــة فــي دعــم المنظمــات والهيئــات
الدوليــة وحــرص القيــادة الرشــيدة علــى
المشــاركة بــدور مؤثــر فــي أهــم المنظمــات
العالميــة واإلقليميــة؛ قـ ّـدم خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
آل ســعود دعمــ ًا ماليــ ًا لمنظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي «اإليــكاو» لبرنامــج
(عــدم تــرك بلــد خلــف الركــب) ،الــذي
يهــدف إلــى مســاعدة الــدول الناميــة علــى
تطبيــق القواعــد القياســية واألســاليب
الموصــى بهــا الخاصــة بســامة وأمــن
الطيــران المدنــي ،إضافــة إلــى المســاهمة
فــي التكاليــف الالزمــة لترجمــة وثائــق
ومخرجــات المنظمــة للغــة العربيــة.
وعبــر رئيــس الهيئــة العامــة للطيــران
ّ
المدنــي األســتاذ عبــد الهــادي بــن أحمــد
المنصــوري عــن خالــص شــكره وتقديــره
لخــادم الحرميــن الشــريفين علــى دعمــه
وإقليميــا
محليــا
ً
الالمحــدود لقطــاع الطيــران ً
وعالميــا؛ مــا يســهم فــي تطويــر صناعــة
ً

الطيــران فــي العالــم ،ورفع مســتوى ســامة
وأمــن الطيــران المدنــي فــي الــدول الناميــة
والــدول األقــل نمــ ًوا والــدول الجزريــة.
وقــال :يأتــي هــذا الدعــم تجديـ ًـدا للدعــم
الســابق الــذي قدمتــه المملكــة لمنظمــة
اإليــكاو فــي 2016م وحقــق نتائــج
إيجابيــة ملموســة أســهمت فــي رفــع
مســتوى ســامة وأمــن الطيــران المدنــي
فــي إقليمــي الشــرق األوســط وإفريقيــا،
عــاوة علــى تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى
تنميــة المــوارد البشــرية العاملــة فــي قطــاع
الطيــران المدنــي.
قــدم رئيــس منظمــة
علــى الصعيــد ذاتــه ّ
الطيــران المدنــي الدولــي الدكتــور «
أولومويــا بينــارد أليــو» شــكره وتقديــره
لخــادم الحرميــن الشــريفين علــى تجديــد
مؤكــدا أن هــذا
دعمــه للمــرة الثانيــة،
ً
الدعــم مــن حكومــة المملكــة يأتــي
امتــداد ًا لدعمهــا المتواصــل لمنظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي «اإليــكاو».

وقــال :أود أن أؤكــد علــى امتنــان «اإليكاو»
للمملكــة العربيــة الســعودية لمســاعدتنا
علــى إيجــاد قاعــدة صلبــة ودعــم لكــي
نقــوم باتخــاذ هــذه المبــادرات التــي مــن
شــأنها مســاعدة الــدول الناميــة والــدول
األقــل نمــو ًا والــدول الجزريــة ،فــي مجــال
الســامة الجويــة وأمــن الطيــران المدنــي».
ُيشــار إلــى أن البرنامــج الــذي جــددت
دعمــه المملكــة للمــرة الثانيــة بمبلــغ مليون
دوالر أميركــي هــو برنامــج «عــدم تــرك بلــد
خلــف الركــب» وطرحتــه منظمــة اإليــكاو
لمســاعدة الــدول غيــر القــادرة علــى
تطبيــق القواعــد القياســية واألســاليب
الموصــى بهــا الخاصــة بســامة وأمــن
الطيــران المدنــي ،إضافــة إلــى المســاهمة
فــي التكاليــف الالزمــة لترجمــة وثائــق
ومخرجــات المنظمــة للغــة العربيــة.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن منظمــة
الطيــران المدنــي الدولــي «اإليــكاو»،
تهــدف إلــى العمــل علــى تطويــر المبــادئ
والقواعــد الفنيــة المتعلقــة بالمالحــة
الجويــة الدوليــة ،ودعــم تخطيــط وتطويــر
النقــل الجــوي الدولــي مــن أجــل تأميــن
التطــور األكيــد والمنظــم للطيــران المدنــي
الدولــي ،فــي العالــم بأكملــه ،وتشــجيع
فــن تصميــم الطائــرات واســتغاللها
ألغــراض ســلمية ،وتشــجيع تقــدم
الطــرق الجويــة ،والمطــارات ،وتســهيالت
المالحــة الجويــة ،المعــدة للطيــران
المدنــي الدولــي ،حيــث إن «اإليــكاو»
تعــد منظمــة حكوميــة عالميــة أنشــئت
بموجــب اتفاقيــة الطيــران المدنــي الدولــي
فــي شــيكاغو التابعــة لألمــم المتحــدة.
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المملكة العربية السعودية :أمر ملكي بتعيين عبد الهادي
ً
المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني

أصــدر العاهــل الســعودي الملك ســلمان
ملكيــا عيــن فيــه
بــن عبــد العزيــز ،أمـ ًـرا ً
األكاديمــي الســعودي الشــاب ،عبــد
الهــادي المنصــوري فــي منصــب رئيــس
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بمرتبــة
وزيــر.
والمنصــوري هــو مســاعد لوزيــر النقــل
الســعودي منــذ منتصــف العــام
ا لما ضــي .
وقــال المنصــوري عقــب تعيينــه بمنصبه
«أتقــدم بخالــص الشــكر
الجديــد
ّ
والتقديــر لمقــام ســيدي خــادم الحرميــن

الشــريفين وســمو ولــي عهــده  -أ ّيدهمــا
اهلل -علــى الثقــة الكريمــة بتعيينــي
رئيســا للهيئــة العامــة للطيــران المدنــي،
ً
ً
ســائال اهلل أن أكــون عنــد حســن ظــن
يمدنــي بتوفيقه للمســاهمة
القيــادة ،وأن ّ
فــي تحقيــق تط ّلعاتهــا لتطويــر قطــاع
الطيــران المدنــي فــي المملكــة».
واالســم الكامــل للمســؤول الســعودي
الجديــد ،هــو عبــد الهــادي بــن أحمــد
بــن عبــد الوهــاب المنصــوري ،وهــو مــن
مواليــد عــام  ،1976ويحمــل شــهادة
البكالوريــوس فــي علــوم الحاســب اآللــي
مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز.

وتضــم محطــات عملــه الســابقة ،تعيينه
وكيـ ً
ا لــوزارة الصحــة للمــوارد البشــرية،
ومستشــارا لوزيــر الطاقــة والصناعــة
ً
ومديــرا للمــوارد
والثــروة المعدنيــة
ً
البشــرية فــي تلــك الــوزارة ،ووكيــ ً
ا
لــوزارة النقــل للخدمــات المشــتركة.
ومثــل المنصــوري قبــل أيــام قليلــة،
بــاده فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة
االســتثنائية للمنظمــة العربيــة للطيــران
المدنــي فــي العاصمــة المغربيــة
الربــاط.
وتســتثمر المملكــة العربيــة الســعودية
طاقــات عــدد كبيــر مــن األكاديمييــن
الشــباب فــي مناصــب قياديــة بالتزامــن
مــع ســعي البــاد منــذ نحــو ثــاث
ســنوات لتطبيــق خطــة تنمويــة عمالقــة
تســتهدف تنويــع مصــادر الدخــل
بعيــدا عــن النفــط.
لالقتصــاد
ً
وتشــمل تلــك الخطــة التــي تحمــل
إســم «رؤيــة الســعودية  »2030تطويــر
قطــاع النقــل الجــوي بحيــث يــدر علــى
المملكــة عوائــد ماليــة كبيــرة لمشــاريع
اســتثمارية ضخمــة يجــري العمــل
عليهــا وتتضمــن خصخصــة عــدد مــن
مطــارات المملكــة.
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صناعة الطيران المدني في دولة قطر ..
إجــراءات وخطط نحو مستقبل مستدام
ً
ً
بيئيا واقتصاديا لقطاع النقل الجوي
الدوحــة  -فــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه العالــم
اتجاهـ ًا ملحوظـ ًا نحــو اعتمــاد مفهــوم االقتصــاد
المســتدام الــذي يراعــي البعــد البيئــي فــي
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،واســتخدام
المــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا لألجيــال
القادمــة ،ترســم دولــة قطــر طريقهــا نحــو
توجيــه األنشــطة والمــوارد المتاحــة الســتكمال
مســيرة اســتدامة االزدهــار االقتصــادي للدولــة،
وذلــك انطالقــ ًا مــن إدراكهــا بــأن تحقيــق
التنميــة ال يمكــن أن يســتمر طويــ ً
ا مــا لــم
تتــم إدارة المــوارد الطبيعيــة بطريقــة فعالــة.
وترجمــت دولــة قطــر ذلــك فــي كافــة خططهــا
االســتراتيجية وفــي رؤيتهــا الوطنيــة 2030
بأبعادهــا األربعــة التــي أولــت فيهــا للبعــد
البيئــي أهميــة موازيــة لألبعــاد الثالثــة األخــرى
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية ،وذلــك
مــن خــال العمــل علــى االســتفادة مــن مــوارد
النفــط والغــاز والطلــب العالمــي المتزايــد علــى
هــذه الطاقــة ،ودعــم القطاعــات اإلنتاجيــة
غيــر النفطيــة بهــدف زيــادة مســاهمتها فــي
االقتصــاد الوطنــي ،مــع االلتــزام بحمايــة البيئــة
والميــاه والطاقــة واألمــن الغذائــي مــن خــال
االســتثمار فــي مجــاالت األبحــاث والتطويــر
ومشــاريع الطاقــة النظيفــة ،وتعزيــز مفاهيــم
االســتدامة فــي المبانــي الخضــراء والمنشــآت
والبنيــة التحتيــة والتمويــل األخضــر ،لضمــان
الحفــاظ علــى كفــاءة األداء االقتصــادي وجــودة
الحيــاة علــى كافــة المســتويات المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة.
كمــا كرســت الدولة ضمــن اســتراتيجية التنمية
الوطنيــة الثانيــة لقطــر ( )2022--2018ركائــز
بنــاء اقتصــاد مســتدام قائــم علــى إيجــاد أنمــاط
اســتهالك وإنتــاج مســتدامة وتحفيــز مســاهمة
القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الوطنــي وتنميــة
القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة.

وفيمــا يتعلــق بقطــاع صناعــة الطيــران المدنــي
وضعــت دولــة قطــر خططهــا نحــو مســتقبل
مســتدام بيئيــ ًا واقتصاديــ ًا ،مــن خــال دعــم
قيــادة (ايــكاو) فــي مواجهــة التحــدي األكبــر
المنــاخ الــذي يعتبــر
تغيــر ُ
أال وهــو موضــوع ّ
قضيــة عالميــة تتأثــر وتؤثــر علــى هــذا القطــاع.

وفــي هــذا اإلطــار تعمــل الهيئــة العامــة للطيــران
المدنــي عــن كثــب مــع جميــع أصحــاب
المصالــح والشــركاء االســتراتيجيين فــي قطــاع
الطيــران المدنــي بالدولــة ،لتحقيــق ومواكبــة
أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030وذلــك
بالتماشــي مــع سياســات وممارســات (ايــكاو)
ومنظومــة األمــم المتحــدة لحمايــة البيئــة،
مــن خــال مســاهمة (ايــكاو) فــي  14هدفــ ًا
مــن أصــل  17هدفــ ًا مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة التــي حددتهــا األمــم المتحــدة
( ،)UNوالتــي بــدأ تطبيقهــا فعليـ ًا منــذ العــام
 2015حتــى العــام .2030

وفــي هــذا الصــدد أيضــ ًا ،وانطالقــ ًا مــن
المســؤولية الدوليــة ،تســتمر دولــة قطــر
للمنــاخ
بااللتــزام التــام بأهــداف اتفاقيــة باريــس ُ
التــي وقعــت فــي العــام .2015
كمــا كان لدولــة قطــر مشــاركة بالغــة األهميــة
مــن خــال المناقشــات البيئيــة التــي نظمتهــا
(ايــكاو) لتســهيل اعتمــاد الخيــار األفضــل
واألول مــن نوعــه للتدابيــر العالميــة القائمــة
علــى آليــات الســوق بشــأن االنبعاثــات
الكربونيــة الناجمــة عــن أنشــطة الطيــران
المدنــي ضمــن الرحــات الدوليــة ،إلــى
جانــب مشــاركتها بفعاليــة فــي دعــم الجهــود
الدوليــة واإلقليميــة لمســاندة تنفيــذ مبــادرة
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي المتعلقــة
بخطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه فــي
الطيــران الدولــي (كورســيا).

وحــول ذلــك أكــد ســعادة الســيد عبــداهلل
بــن ناصــر تركــي الســبيعي رئيــس الهيئــة
العامــة للطيــران المدنــي فــي دولــة قطــر ،أن
الهيئــة تراعــي مــن خــال سياســاتها فــي
مجــال حمايــة البيئــة التخفيــف مــن اآلثــار
البيئيــة الناجمــة عــن أنشــطة صناعــة الطيــران
المدنــي فــي دولــة قطــر ،بهــدف تحقيــق نمــو
ف ّعــال ،وآمــن ،ومســتدام اقتصادي ـ ًا ،ومســؤول
بيئي ـ ًا فــي مجــال الطيــران المدنــي ،يتماشــى
مــع أهــداف الرؤيــة الوطنيــة  2030فــي دولــة
قطــر بأبعادهــا األربعــة ،االقتصــاد ،والبيئــة،
والمجتمــع ،والتنميــة البشــرية».
وعلــى الصعيــد الوطنــي ،دأبــت دولــة قطــر
علــى دمــج اإلجــراءات الفنيــة والتشــغيلية
التــي اتخذتهــا الهيئــة العامــة الطيــران المدنــي
بغــرض تحقيــق الهــدف العالمــي لتحســين
كفــاءة اســتهالك الوقــود بنســبة  2٪ســنوي ًا.
كمــا تقــوم الهيئــة إلــى جانــب دورهــا المهــم
فــي نشــر الوعــي البيئــي ،بهيكلــة وتطويــر خطــة
عمــل طوعيــة للدولــة فــي مجــال حمايــة البيئــة
مــن آثــار أنشــطة الطيــران المدنــي ،والعمــل
علــى اتخــاذ إجــراءات ملموســة لتعزيــز نشــر
أنــواع وقــود الطيــران البديلــة والمســتدامة ،مــن
خــال اســتصدار اللوائــح ،وتشــريع القوانيــن
الجديــدة ،وإصــدار الشــهادات والتمويــل
والبحــث والتطويــر ،وذلــك علــى المســتوى
الدولــي والمحلــي.

أمــا علــى الصعيــد اإلقليمــي وبصفتهــا عضــو ًا
رائــد ًا فــي المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الطيــران
المدنــي الدولــي (ايــكاو) ،تعمــل الهيئــة عــن
كثــب مــع جميــع الجهــات المعنيــة فــي الشــرق
األوســط مــن أجــل الحــد مــن انبعاثــات الطيران
الدولــي .وتلتــزم قطــر بخفــض هــذه االنبعاثــات
مــن خــال زيــادة كفــاءة المالحــة الجويــة،
كمــا أنهــا تخطــط لوضــع تدابيــر إضافيــة لتنفيــذ
هــذه األهــداف كعناصــر أساســية لرســالتها فــي
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي بصفتهــا
عضــو ًا ف ّعــا ًال ،ونائبــ ًا لرئيــس لجنــة البيئــة
فــي المنظمــة لــدورة نوفمبــر  2018-نوفمبــر
.2020
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خدمات الترجمة
خدمات الترجمة المهنية
تعلــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ،أنهــا أطلقــت خدمــة الترجمــة المهنيــة،
مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة ،وعيــا منهــا بــأن الترجمــة المهنيــة تعتبــر
أحــد أنــواع خدمــات الترجمــة التــي تتط ّلــب خبــرة عميقــة وتخصــص فــي مجــاالت

معينــة مــن المعرفــة ،مثــل المجــال القانونــي واألكاديمــي والتقنــي والهندســي
والطبــي.

ضمان الجودة
يبــدأ اهتمــام المنظمــة بالجــودة بعمليــة اختيــار المترجميــن العامليــن بهــا .وتشــمل

االتصال ِب َنا على:

للجــودة علــى الدقــة اللغويــة ،والتنســيق ،والتخطيــط ،والنواحــي الجماليــة،

acao@acao.org.ma

جميــع خدمــات الترجمــة التــي تقدمهــا التحريــر والتدقيــق ،وتركــز المراقبــة النهائيــة
والتأكــد النهائــي مــن تنفيــذ جميــع تعليمــات المســتفيد.

ونكون سعداء بتلبية رغباتكم في االستفادة من خدماتنا في هذا المجال.

الهاتف :

الفاكس:

(+212) 537 65 83 23 / 40
(+212) 537 65 81 54 / 11
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األداء االقتصادي لصناعة الطيران
لمحة موجزة عن تقرير  IATAالنصف السنوي عن أداء صناعة
الطيران ومنظورات النمو

«الطيــران العربــي» ســجلت صناعــة
الطيــران زيــادة مهمــة للقيمــة الناتجــة
عــن النقــل الجــوي للعــام الحالــي لفائــدة
المســتهلكين ،بمــا فــي ذلــك ارتفــاع عدد
الوجهــات والرحــات الجديــدة .وبشــكل
عــام ،مــن المتوقــع أن يتــم إنفــاق  1فــي
المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
العالمــي علــى التنقــل جــوا ،أي مــا
يعــادل  899مليــار دوالر .و مــن ناحيــة
أخــرى ،ســتؤدي النزاعــات التجاريــة الــى
إضعــاف بيئــة األعمــال وتؤثــر ســلبا علــى
نمــو شــحن البضائــع .تواجــه الحكومات
هــذا التباطــؤ مــن خــال سياســات ماليــة
تهــدف إلــى تحفيــز الطلــب المحلــي
وتجــاوز التحديــات القادمــة.
و مــن منظــور أوســع ،يتضــح أن التنميــة
االقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم

تســتفيد مــن نمــو صناعــة النقــل
الجــوي :فالتدفقــات مــن الســلع واألفــراد
ورأس المــال والتكنولوجيــا واألفــكار مــع
انخفــاض تكاليــف النقــل الجــوي وتزايــد
الروابــط بيــن أزواج المــدن ،عــززت
بالتأكيــد التدفقــات التجاريــة.
وفيمــا يتعلــق بالحكومــات ،فــإن األداء
الجيــد لصناعــة الطيــران ،حقــق دخــ ً
ا
إضافيـ ًا مــن حيــث اإليــرادات الضريبيــة،
ومــن المتوقــع أن يحقــق  129مليــون دوالر
بنهايــة عــام  .2019ومــن المتوقــع كذلــك
أن تصــل قيمــة التجــارة الدوليــة التــي
يتــم شــحنها عــن طريــق الجــو إلــى 6.7
تريليــون دوالر فــي العــام المقبــل ،فــي
حيــن أنــه مــن المتوقــع أن يصــل المبلــغ
اإلجمالــي الــذي ينفقــه الســياح الذيــن
يســافرون جــوا إلــى  909مليــار دوالر.

وتجــدر اإلشــارة الــى أن نمــو صناعــة
الطيــران يحفــز النمــو فــي عــدد الوظائــف
التــي يتــم توفيرهــا فــي جميــع أنحــاء
العالــم ،و تشــير التوقعــات علــى أن عــدد
الوظائــف ســيصل إلــى  70مليــون خــال
عــام  .2019ومــع ذلــك ،تظــل العديــد
مــن القيــود التنظيميــة والثنائيــة قائمــة،
خاصــة اشــكاليات التأشــيرات التــي
تبطــئ الســياحة الداخليــة والســفر جــو ًا.
غالبــا فــي الطائــرات
وتظــل االســتثمارات ً
الداعــم لهــذه الصناعــة ،حيــث ُتعتبــر من
الموجــودات المنقولــة ذات القيمــة العالية
وبالتالــي ،فقــد تــم مكافــأة المســتثمرين
بشــكل ٍ
كاف حتــى عــام  .2015وقــد
أثبتــت الســنوات األربــع الماضيــة أنهــا
مربحــة بالنســبة للمســتثمرين  ،لكــن
هــذه الوتيــرة معرضــة للخطــر بشــكل
اساســي نظــرا لمجموعــة مــن العوامــل
مثــل ضعــف النمــو ،وتدهــور الطلــب
مقابــل العــرض ،وارتفــاع أســعار الوقــود
متوقعــا .وعلــى العمــوم ،مــن
عمــا كان
ً
المتوقــع أن يصــل العائــد علــى رأس
المــال المســتثمر ( )ROICإلــى  7.4فــي
المائــة العــام المقبــل ،ممــا يحقــق قيمــة
 0.7مليــار دوالر للمســتثمرين.

49

تقريــــر

خــال ســنة  ،2019ســيتم تســليم
 1750طائــرة جديــدة بقيمــة  80مليــار
دوالر .غيــر انــه الــى جانــب قضيــة طائــرة
 ،737MAXتوجــد تحديــات أخــرى
تواجــه المصنعيــن وتهــز ثقــة الصناعــة
(ارتفــاع تكاليــف الوقــود وتدهــور ظــروف
العمــل) .وبالتأكيــد سيســاهم اســتبدال
األســطول الحالــي (بمقــدار النصــف)
فــي سياســات كفــاءة اســتهالك الوقــود،
وســيرتفع األســطول العالمــي إلــى
 30000طائــرة ،مــع زيــادة فــي متوســط
حجــم الطائــرات وعــرض يصــل إلــى 4.6
مليــون مقعــد ومعامــل تحميــل الــركاب
يصــل الــى 82.1فــي المائــة فــي عــام
.2019
وإن كانــت فاتــورة وقــود شــركة الطيــران
تشــكل احــدى أكبــر التكاليــف ،بمعــدل
يصــل  25فــي المائــة مــن متوســط
تكلفــة التشــغيل ،فــإن هــذا القيــد يشــجع
سياســات كفــاءة الوقــود فــي جميــع
أنحــاء العالــم بمــا فــي ذلــك محــاوالت
إلزالــة انعــدام كفــاءة المجــال الجــوي
وكــذا المطــارات التــي تتســبب فــي حــرق
 5٪مــن الوقــود ســنويا.
و نمــو صناعــة النقــل الجــوي يشــمل بــا
شــك الزيــادة فــي عــدد الوظائــف التــي
توفرهــا شــركات الطيــران .وإذا كانــت
الوتيــرة أبطــأ فــي العاميــن األخيريــن،
فــإن إجمالــي العمالــة لــدى شــركات
الطيــران ســيتجاوز  2.9مليــون فــي عــام
 .2019وبالمــوازات ،ســتزداد األجــور

بفضــل األداء الجيــد للقطــاع .فالصــورة
العامــة توضــح أن هــذه الزيــادة فــي
الوظائــف ســتؤثر بشــكل مباشــر علــى
االقتصاديــات بإجمالــي القيمــة المضافــة
يصــل إلــى  2.1فــي المائــة ،مــا يقــدر
بأكثــر مــن  98600دوالر ســنويا.
مــوازاة مــع ذلــكُ ،يعتبــر شــركاء البنيــة
دورا
التحتيــة ،أي أولئــك الذيــن يلعبــون ً
فــي رحلــة الســفر وتقديــم الخدمــات
لعمالئهــم ،عناصــر رئيســية فــي هــذه
الصناعــة حيــث يتــم نقــل التكلفــة
المباشــرة المدفوعــة الســتخدام البنيــة
التحتيــة إلــى المســافر .فــي الوقــت
الــذي تؤثــر فيــه بالتحديــد عــدم كفــاءة
المجــال الجــوي خاصــة فــي أوروبــا ســلبا
علــى الصناعــة ،بزيــادة  62٪فــي تأخيــر
الرحــات خــال فصــل الصيــف ،ممــا
يؤثــر علــى تكاليــف شــركات الطيــران
حيــث تصــل خســائرها الصافيــة الــى
مليــاري دوالر .امــا الوقــت الضائــع
للــركاب فتصــل قيمتــه إلــى  2.5مليــار
دوالر.
ومــن منظــور اقليمــي يعــرف أداء
الصناعــة تباينــات حيــث أن أقــوى أداء
مالــي يعــود إلــى شــركات الطيــران فــي
أمريــكا الشــمالية التــي بلغــت أرباحهــا
بعــد خصــم الضريبــة  15مليــار دوالر
هــذا العــام (كانــت الهوامــش الصافيــة
أقــل بنســبة  5.5٪عــن المتوقــع بســبب
ارتفــاع تكاليــف الوقــود) ،ولكــن بشــكل
عــام ســاعد صافــي التوحيــد علــى إبقــاء
معــدل معامــل الحمولــة قريبــا مــن 60

فــي المائــة العــام المقبــل .أمــا بالنســبة
لمعامــل الحمولــة فــي أوروبــا فهــو يشــكل
أعلــى نســبة حيــث يصــل إلــى 70٪
(عوائــد منخفضــة ومنافســة العاليــة) ،
و قــد بلغــت األربــاح الصافيــة  8.1مليــار
دوالر فــي عــام .2019
ويعكــس تنــوع شــركات الطيــران بمنطقــة
آســيا والمحيــط الهــادئ نقــاط الضعــف
فــي التجــارة الدوليــة والشــحن ،ليصــل
متوســط ربــح كل مســافر إلــى 3.51
دوالر ،فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه
منطقــة الشــرق األوســط العديــد مــن
التحديــات والخســائر حســب بنمــاذج
أعمــال ومحيــط شــركات الطيــران،
مخلفــا أدا ًء بطي ًئــا لكنــه فــي تحســن.
ومــع تعافــي االقتصــاد البرازيلــي ،بــدأت
شــركات الطيــران فــي أمريــكا الالتينيــة
فــي االنتعــاش ،حيــث بلغــت توقعــات
هــذا العــام  0.2مليــار دوالر.
هــذا ونظـ ًـرا النخفــاض معامــل الحمولــة
وتباطــؤ النمــو ،حيــث أن أداء شــركة
الطيــران األفريقيــة بطيــئ للغايــة (مــع
تحقيــق عــد قليــل مــن شــركات الطيــران
معامــل حمولــة مناســبة ( 60.6٪فــي
عــام  ،)2019وبالتالــي تظــل إفريقيــا
أضعــف منطقــة مــن حيــث األداء وصافي
األربــاح.
المصــدر :اإلتحــاد الدولــي للنقــل
الجــوي ( )IATAتقريــر منتصــف العــام
2019
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إعالم الطيران

السيد /إبراهيم الروساء
إعالمي سعودي

إن وجــود مجــات متخصصــة أمــر
فــي غايــة الصعوبــة مــع هــذه الطفــرة
المعلوماتيــة الكبيــرة التــي أفــرزت أنواعــا
وتخصصــات دقيقــة أصبحــت تحمــل
طابعــا مســتقال بذاتــه لــه مدارســه
ونظرياتــه وعلمائــه.
هــذا التحــدي لــم ُيثنــي الزمــاء فــي
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي أن
يواصلــوا الركــب فــي دفــع مســيرة المجلــة
المتخصصــة فــي مجــال الطيــران يكــون
لهــم أثــرا ملموســا ومهمــا فــي عالــم هــذه
الصناعــة األخــاذة.
ال أخفيكــم بأننــي أطيــر فرحــا عندمــا
تظهــر علــى الســاحة مجلــة أو يبــرز قلــم
متخصــص فــي مجــال الطيــران لعــدة
أســباب أوال فقــر هــذا القطــاع مــن
المتخصصيــن ثانيــا خطــورة التعامــل مــع
هــذا القطــاع خصوصــا مــن حيــث التنــاول
اإلعالمــي ثالثــا حساســية الموقــع ومــا
يترتــب عليــه مــن آثــار فمقالــة علميــة
إحصائيــة تتحــدث مثــا عــن الحــوادث

المروريــة فــي مدينــة الريــاض ال تــوازي
مقالــة عــن حــادث طائــرة فــي مطــار
ذات المدينــة – الســمح اهلل – أقــول هــذا
علــى ســبيل التمثيــل فالتنــاول العلمــي
واإلعالمــي لموضــوع يختــص بالطيــران
ليــس مثلــه شــيء ولــه تأثيــره االقتصــادي
والسياســي وغيــره.

فــي ظــل التدفــق المعلوماتــي العظيــم،
وتجديــد التأكيــد علــى أهميــة صناعــة
محتــوى يتخــذ مــن معاييــر «التخصــص
الدقــة -الجاذبيــة» أســلوبا ومنهجــا مــنأجــل تحقيــق الطموحــات التــي يتمناهــا
مجتمــع الطيــران وتصــل لتطلعــات القـ ّـراء
مــن مختلــف المســتويات.

إن اإلثــراء فــي هــذا التخصــص مطلــوب
وبــزوغ شــمس أي مجلــة فــي الطيــران
المدنــي علــى امتــداد وطننــا العربــي
أمــر ملــح فقطــاع النقــل الجــوي صــار لــه
جمهــوره العريــض ولــه هواتــه ومحبيــه
بعــد أن كان فــي فتــرة مــن الفتــرات
مقتصــرا علــى نخبــة معينــة مــن النــاس.

أخيــرا  ..لطالمــا تمنيــت أن يكــون لــكل
علــم وتخصــص مســار إعالمــي ينشــأ فيــه
و ُتصنــع مــن خاللــه الرســالة اإلعالميــة
المفيــدة والمثمــرة ،بيــد أن مســار
الطيــران مــازال فارغــا مــن المحرريــن
المتخصصيــن فيــه إال مــا نــدر ،ولعــل
المجلــة تفتــح هــذا البــاب ،و َتشــعل
المجهــر الكتشــاف المواهــب اإلعالميــة
فــي وطننــا العربــي وتحفيــز المتخصصيــن
للكتابــة اإلبداعيــة ،ودعــم الهــواة نحــو
التدويــن والكتابــة فــي مجــال الطيــران
الــذي يحتــاج ألبنائــه اليــوم أكثــر مــن أي
وقــت مضــى.

أفاخــر بهــذه المجلــة الرصينــة واشْ ــعر فــي
ذات الوقــت ب ِعظــم المســئولية الملقــاة
علــى عاتقهــا وهــو مــا يزيــد اإلصــرار بــأن
ُنحافــظ علــى و َهجهــا الم ّتقــد وتألقهــا
المتجــد ّد وطموحهــا المتوثّــب نحــو
القمــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار تحــدي
المتفــرد والمتميــز
صناعــة المحتــوى
ّ
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مشــروع أمــن الطيــران املدنــي فــي
إفريقيــا وشــبه الجزيــرة العربيــة
أنطــــــوان زانوتـــي
منســــق المشــــروع

بــدأ مشــروع  CASEالممــول مــن طــرف
االتحــاد األوروبــي والــذي يتــم تنفيــذه
مــن طــرف المؤتمــر االوروبــي للطيــران
ـميا فــي فاتــح نوفمبــر 2015
المدنــي رسـ ً
لمــدة أربــع ســنوات ونصــف  -والتــي
تــم تمديدهــا مؤخــرا  ،-وبالتالــي
ســوف يســتمر المشــروع الــى غايــة 30
أبريــل  .2020ويتمثــل الغــرض العــام
فــي مواجهــة تهديــد اإلرهــاب ضــد
الطيــران المدنــي مــن خــال المســاهمة
فــي تحســين المســتوى الفعلــي ألمــن
الطيــران فــي الــدول الشــريكة وذلــك
مــن خــال تقديــم أنشــطة بنــاء القــدرات
الوطنيــة دون اإلقليميــة واإلقليميــة فــي
أفريقيــا والشــرق األوســط.
يدعــم مشــروع  CASEالجهــود التــي
تبذلهــا الــدول الشــريكة فــي مجــال أمــن
الطيــران مــن خــال توفيــر الخبــرة الفنية،
والتــي يتــم تقديمهــا فــي الموقــع مــن قبل
خبــراء متخصصــون تــم اختيــار هــؤالء
الخبــراء مــن قبــل المشــروع لمعارفهــم
وخبراتهــم (ومهاراتهــم اللغويــة) مــن بيــن
خبــراء ســلطات الــدول األعضــاء فــي
المؤتمــر االوروبــي للطيــران المدنــي أو
الــدول الشــريكة األخــرى.

يتــم تقديــم هــذا الدعــم باالعتمــاد
علــى نهــج الشــراكة ،وذلــك باالتفــاق
علــى أهــداف األنشــطة الوطنيــة ونطاقهــا
ومحتواهــا العملــي ،وعنــد إجــراء تلــك
األنشــطة فــي الــدول الشــريكة (تبــادل
الخبــرات والممارســات الجيــدة بيــن
الخبــراء الوطنييــن وخبــراء المشــروع).
تشــمل األنشــطة المضطلــع بهــا فــي إطــار
مشــروع  CASEمــا يلــي:
 أنشــطة التوجيــه ،علــى ســبيل المثــالفيمــا يخــص منظومــات الدفــاع الجــوي
المحمولــة المضــادة أو تحســين اســتخدام
معــدات األمــن المنشــورة فــي مطــار
معيــن؛
 أنشــطة إدارة المخاطــر ،مثــل تقييمــاتمشــتركة لقابليــة للتأثــر بخصــوص
المناطــق الموجــودة خــارج المناطــق
المؤمنــة وعمليــات التدقيــق المشــتركة
ألمــن البضائــع ،وكذلــك تدريــب خبــراء
تقييــم القابليــة للتأثــر؛
 وضــع  /مراجعــة اللوائــح واإلجــراءاتالوطنيــة المحــددة (االختبــارات الســرية،
وأمــن البضائــع ،واجهــزة كشــف
المتفجــرات ،ومــا إلــى ذلــك.)،
 تدريــب مراجعيــن وطنييــن ،بهــدفتحســين قــدرة الــدول الشــريكة علــى

القيــام بأنشــطتها الخاصــة بمراقبــة الجودة
(عمليــات التفتيــش والتدقيــق)؛ و
 تنظيــم ورش عمــل إقليميــة حــولمواضيــع رئيســية فــي أمــن الطيــران،
بمــا فــي ذلــك مواضيــع مبتكــرة (مثــل
تصميــم المطــارات ،والكشــف عــن
الســلوك والتهديــدات الداخليــة ،ومــا إلــى
ذلــك).
وبحلــول نهايــة مايــو  ،2019تــم تقديــم
 63نشـ ً
ـاطا تنفيــذي فــي الموقــع ،يعالــج
أولويــة واحــدة محــددة فــي دولــة شــريكة
معينــة (أو دولتيــن عندمــا يتــم تنفيــذ
األنشــطة علــى أســاس دون االقليمــي،
كمــا تــم بالفعــل فيمــا يخــص 11
ً
نشــاطا بموجــب عنصــر التدريــب -
العنصــر الوحيــد المناســب للتنســيق
دون اإلقليمــي) .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تــم تنظيــم  16ورشــة عمــل إقليميــة
فــي أفريقيــا والشــرق األوســط ،معظمهــا
كفعاليــات مشــتركة مــع المنظمــات
اإلقليميــة  /دون اإلقليميــة المعنيــة
بأمــن الطيــران مثــل المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي(اكاو) (ورشــتان ولــاكاو
والمؤتمــر االوروبــي للطيــران المدنــي
حتــى اآلن تحــت مشــروع  ،CASEمــع
ورشــة عمــل ثالثــة مرتقبــة فــي يونيــو).
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الدليــل االسترشــادى لســلطات الطيــران املدنــي
بالــدول العربيــة بشــأن الكيانــات املســؤولة عــن
حمايــة البيئــة فــي مجــال الطيــران املدنــي
المهندس /محمد بن عبد اهلل السالمه
مدير البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية

- 4السياســات و التشــريعات البيئيــة

نبذة تعريفية :
مــن منطلــق توحيــد الجهــود فــي الــدول
العربيــة بمجــال البيئــة فــي الطيــران المدني

تــم طــرح مقتــرح دليــل استرشــادي للهيــكل

التنظيمــي،

والمهــام

والمســئوليات

الالزمة للتوافق مع المتطلبات الدولية.

- 5تقييــم المخاطــر البيئيــة الناتجــة عــن

العمــل الجماعــي والوصــول الــى نتائــج

مثمرة.

األهداف االستراتيجية للكيان
المسئول عن البيئة:
 - 1المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة

وتفعيــل االســتخدام األمثــل للطاقــات

االنبعاثات و مستويات الضوضاء.

السلبية.

الهيكل التنظيمي المقترح للكيان
المسئول عن البيئة:

الكيان المسئول عن البيئة

البيئية.

 .1إنشــاء وتحديــث اللوائــح التنفيذيــة

البيئيــة وفقــا للمعاييــر المحليــة والدوليــة
لتطبيقيهــا علــى مــزودي الخدمــات
(المطــارات وشــركات الطيــران ومشــغلي

الخدمــات األرضيــة وشــركة المالحــة

بيئة
المطارات

الجوية).

 .2إنشــاء مبــادرات بيئيــة ومتابعــة

تنفيذها.

 .3تفعيــل البرامــج البيئيــة المحليــة

الضوضاء

والدولية.

 .4وضــع خطــة تدقيــق وتفتيــش ســنوية

للتأكد من االمتثال للوائح التنفيذية.

- 3بنــاء القــدرات و تنميــة المــوارد البشــرية

لتكــون قــادرة علــى تنفيــذ السياســات

لقطاع معايير الطيران.

المهام والمسئوليات للكيان
المسئول عن البيئة:

المتجددة.

- 2العمــل علــى خفــض معــدالت

الهيــكل التنظيمــي بمســاعد الرئيــس

أنشــطة الطيــران المدنــى لتالفــى آثارهــا

للكيانــات المســئولة عــن البيئــة فــي
ســلطات الطيــران المدنــي بهــدف تكامــل

حيــث يرتبــط الكيــان المســئول فــي

االنبعاثات

 .5حــث مــزودي الخدمــات على اســتخدام

الطاقة المتجددة.
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رأي

 .6دراســة وتقييــم المخاطــر الناتجــة عــن

 -رفــع التقاريــر واالحصائيــات الالزمــة

السلبي لها.

والبرامج.

انشــطة الطيــران المدنــي لتقليــل االثــر

ومعرفــة مســتوى فعاليــة تطبيــق المبــادرات

 .7التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة ذات

 -التوعيــة لرفــع مســتوى المعرفــة بأهميــة

 .8اعــداد خطــة تدريــب اســتراتيجية يتــم

 -إعــداد تقاريــر دوريــة بإنجــازات ونشــاطات

العالقة.

تطبيقهــا ســنويا للتدريــب والتطويــر المســتمر

للكوادر.

إدارة االنبعاثات ونتائجها على البيئة.

اإلدارة.

 -إعــداد تقاريــر دوريــة بإنجــازات ونشــاطات

اإلدارة.

مهام ومسئوليات إدارة بيئة
المطارات:
 -تطبيــق اللوائــح التنفيذيــة فيمــا يتعلــق

بالمطــارات .والمتمثلــة فــي (ادارة
المخلفــات ،جــودة الهــواء ،الميــاه ،الطاقــة،

مهام ومسئوليات إدارة االنبعاثات:
 -تطبيــق اللوائــح البيئيــة الخاصــة

مهام ومسؤوليات ادارة الضوضاء:
 تطبيــق اللوائــح البيئيــة الخاصــة بالضوضــاءعلــى مــزودي الخدمــات (المطــارات

باالنبعاثــات علــى مــزودي الخدمــات )

وشــركات الطيــران ومشــغلي الخدمــات

الخدمــات األرضيــة وشــركة المالحــة

 -تنفيــذ خطــة التدقيــق والتفتيــش علــى

 -تنفيــذ خطــة التدقيــق والتفتيــش علــى

للوائح التنفيذية.

المطــارات وشــركات الطيــران ومشــغلي
الجوية).

األرضية وشركة المالحة الجوية).

مــزودي الخدمــات للتأكــد مــن االمتثــال

تلوث التربة والمياه الجوفية).

 -تنفيــذ خطــة التدقيــق والتفتيــش علــى

المطــارات للتأكــد مــن االمتثــال للوائــح
التنفيذية.

 متابعــة تنفيــذ البرامــج البيئيــة المحليــةوالدولية للمطارات.

 -العمــل علــى انشــاء وتنفيــذ ومتابعــة

مبادرات بيئية فيما يخص المطارات.

مــزودي الخدمــات للتأكــد مــن االمتثــال

 -متابعــة تنفيــذ البرامــج البيئيــة المحليــة

 -رفــع التقاريــر واالحصائيــات الالزمــة

 -متابعــة تنفيــذ البرامــج البيئيــة المحليــة

الناجمة من أنشطة الطيران.

والبرامج.

للوائح التنفيذية.

والدوليــة للحــد مــن االنبعاثــات الناجمــة
عــن أنشــطة الطيــران المدنــي مثــل برنامــج

اعتمــاد الكربــون ...وغيرهــا،

(ASBU

.)،CORSIA

 -العمــل علــى انشــاء وتنفيــذ ومتابعــة

مبادرات بيئية فيما يخص االنبعاثات.

 -دراســة ومتابعــة االنبعاثــات الناجمــة عــن

الحركة االرضية داخل المطار.

والدوليــة للحــد مــن انبعاثــات الضوضــاء

ومعرفــة مســتوى فعاليــة تطبيــق المبــادرات

 -العمــل علــى انشــاء وتنفيــذ ومتابعــة

 -التوعيــة لرفــع مســتوى المعرفــة بأهميــة

 -رفــع التقاريــر واالحصائيــات الالزمــة

 -إعــداد تقاريــر دوريــة بإنجــازات ونشــاطات

والبرامج.

 -ترخيــص المطــارات طبقــا للوائــح التنفيذية

مبادرات بيئية فيما يخص الضوضاء.

ومعرفــة مســتوى فعاليــة تطبيــق المبــادرات

 -التوعيــة لرفــع مســتوى المعرفــة بأهميــة

إدارة الضوضاء ونتائجها على البيئة.

بيئة المطارات ونتائجها على البيئة.

اإلدارة.

للوصول الى األهداف المطلوبة.
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use renewable energy;
6. To study and evaluate the
risks resulting from civil aviation
activities to reduce their
negative impact;
7. Coordination with relevant
governmental entities;
8. Preparing a strategic training
plan to be implemented
annually for training and
continuous development of
personnel.
MISSION AND
RESPONSIBILITIES OF
EMISSIONS’ MANAGEMENT
ENTITY
- Implement environmental
regulations related to emissions
on service providers (airports,
airlines and ground services
and air navigation entities);
Implement
audit
and
inspection plans on service
providers to ensure compliance
to regulations;
Follow
up
to
the
implementation of international
and local action plans to reduce
civil aviation emissions like
CORSIA, ASBU, carbon credit
plan, etc.);
- Promote the establishment,
implementation and follow up
of environmental initiatives
related to emissions;
- Study and survey of airport
ground movements´ emissions;
- Establish reports and statistics
and
ensure
effective
implementation of initiatives
and programs;

- Awareness initiatives to raise
the
level
of
knowledge
regarding
emissions´
managements
and
its
consequences
on
the
environment;
- Establish regular reports on
the achievements and activities
conducted by the entity.
MISSION AND
RESPONSIBILITIES OF NOISE
MANAGEMENT ENTITY
- Implement environmental
noise related regulations on
service providers (airports,
airlines and ground services
and air navigation entities);
Implement
audit
and
inspection plans on service
providers to ensure compliance
to regulations;
Follow
up
to
the
implementation of international
and local action plans to reduce
civil aviation noise emissions;
- Promote the establishment,
implementation and follow up
environmental initiatives related
to noise ;
- Establish reports and statistics
and
ensure
effective
implementation of initiatives
and programs;
- Awareness initiatives to raise
the
level
of
knowledge
regarding noise management
and its consequences on the
environment;
- Establish regular reports on
the achievements and activities
conducted by the entity.

MISSION AND
RESPONSIBILITIES OF
AIRPORT ENVIRONMENT
ENTITY
- Implement environmental
regulations related to airports
consisting
of
(waste
management, quality of the air,
water, energy, soil and ground
water pollution);
Implement
audit
and
inspection plans on airports to
ensure
compliance
to
regulations ;
Follow
up
to
the
implementation of airports
international and local action
plans;
- Promote the establishment,
implementation and follow up
of environmental initiatives
related to airports;
- Establish reports and statistics
and
ensure
effective
implementation of initiatives
and programs;
- Awareness initiatives to raise
the
level
of
knowledge
regarding
airports
environmental
management
and its consequences on the
environment;
- Establish regular reports on
the achievements and activities
conducted by the entity;
- Proceed to airport certification
in
compliance
with
the
regulations
and
desired
objectives.
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Guidebook for Arab States civil aviation
authorities on entities in charge of civil
aviation environmental protection
Eng. Mohammed A. Alsalama
Environment Manager at the General Authority of Civil Aviation in Saudi Arabia

BRIEF OVERVIEW
With the prospect of unification
of Arab countries endeavors in
the field of civil aviation
environment,
tasks
and
responsibilities of the entities in
charge of environment within the
civil aviation authorities was
submitted in order to ensure
collective
complementarity
action and productive outcome.
STRATEGIC OBJECTIVES OF
THE ENTITY IN CHARGE OF
THE ENVIRONMENT

activities to avoid their negative
impacts.
PROPOSED ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF THE
ENTITY IN CHARGE OF THE
ENVIRONMENT

ENTITY IN CHARGE OF THE
ENVIRONMENT

AIRPORT
ENVIRONMENT

1. Preserve natural resources
and activate the optimal use of
renewable energies
2. Reduce emissions and noise
levels
3. Capacity building and human
resources development to be
able to implement environmental
policies
4. Environmental policies and
legislation required to comply
with international requirements
5. Assessment of environmental
risks resulting from civil aviation

NOISE

EMISSIONS

Where the responsible entity in
the organizational structure is
linked to the Assistant President
of the aviation standards
department.
FUNCTIONS AND
RESPONSIBILITIES OF THE
ENTITY IN CHARGE OF THE
ENVIRONMENT
1.
Establish
and
update
environmental regulations in
accordance with international
and regional standards for
implementation
by
service
providers
(airports,
airlines,
ground service operators and air
navigation company);
2.
Establish
environmental
initiatives and follow up their
implementation;
3. Activation of local and
international
environmental
programs;
4. Develop an annual inspection
and inspection plan to ensure
compliance
with
executive
regulations;
5. Urging service providers to
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Civil Aviation Security in Africa and the
Arabian Peninsula (CASE) Project
Antoine Zanouti
project coordinator
The EU-funded and ECACimplemented CASE Project
oﬃcially started on 1 November
2015 for a duration - recently
extended - of four-and-a-half
years, therefore running until 30
April 2020. Its overall purpose
is to counter the threat of
terrorism against civil aviation
by contributing to improve the
actual level of aviation security
in Partner States through the
delivery of national, subregional
and regional capacity-building
activities, in Africa and the
Middle East.
The CASE Project supports the
own efforts of Partner States in
the field of aviation security by
providing technical expertise,
which is delivered on site by
subject-matter experts. Those
experts are selected by the
Project for their knowledge,
experience (and language
skills) within the authorities of
the ECAC Member States or
other Partner States.
This support is provided
through
a
partnership
approach, both when agreeing

on the objectives, scope
and practical content of the
national activities, and when
conducting those in the Partner
States (sharing of experience
and good practices between
national and CASE experts).

and audits); and
- organisation of regional
workshops on key topics in
aviation security, incl. innovative
ones (e.g. airport design,
behaviour detection, insider
threats, etc.).

The activities undertaken in the
framework of the CASE Project
include:
- mentoring activities, e.g.
on
counter-MANPADS
or
improvement of the use of
security equipment deployed
at a given airport;
- risk management activities,
such as joint vulnerability
assessments
on
landside
security and joint cargo security
audits, as well as training of
vulnerability
assessors;
establishment/review
of
specific national regulations
and procedures (covert tests,
cargo security, EDDs, etc.);
- training of national auditors,
aimed at improving the
capacity of Partner States in
conducting their own quality
control activities (inspections

By end of May 2019, 63
operational activities have
been
delivered
on
site,
addressing one specific priority
in one specific Partner State
(or a couple of States when
the activities are implemented
on a subregional basis, as
has already been done for 11
activities under the training
component – the only one
suitable for such subregional
format). In addition, 16 regional
workshops have been organised
in Africa and the Middle East,
most of them as joint events
with the regional/subregional
organisations
involved
in
aviation security, such as ACAO
(two ECAC/ACAO workshops
so far under CASE, with a third
one coming in June).
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Aviation Journalism

By Ibrahim Rawsae
Saudi media Journalist

The existence of specialized
journals
is
extremely
challenging in light with the
profusion of information that
has resulted in multifaceted
disciplines and specialties that
are independent having their
own schools, theories and
scientists.
This challenge did not dissuade
ACAO’s
colleagues
from
continuing to push forward
the Journal of Aviation, a
specialized magazine, which
has a significant impact on this
captivating industry sector.
I confess my happiness every
time a magazine shows or a
new writer in the specialized
field of aviation stands out
from the crowd and this for
several reasons. First, the lack
of specialists in this sector.
Second,
the
seriousness
of dealing with this sector,
especially in terms of media
handling. Third, Sensitivity of
the site and the implications of
the impact of a scientific article,

on traffic accidents in the city
of Riyadh for example does not
have the same impact as an
article about a plane accident
in the same airport - God forbid
- Scientific and Journalistic
handling of an aviation topic
is unique and has its economic
and political impacts.
The enrichment in this specialty
is required; the emergence of
any magazine in civil aviation
throughout the Arab world
is urgent, as the air transport
sector has a wide audience and
has its fans and lovers after it
was at one time, limited to a
certain elite of people.
I am proud of this relentless
magazine and at the same time,
I feel the great responsibility
it bears, which increases the
determination to maintain its
glamour, renewed brilliance
and
aspiring
ambition,
taking into account the
challenge of a unique and
distinct content industry with
a great information flow.

Reaffirming the importance
of the content industry whilst
taking into account the
criteria of «specialization accuracy
attractiveness»
aims at achieving the desired
aspirations of the aviation
community and reaching the
expectations of readers of
different levels.
Finally, I have always wished that
every science and specialization
would have a mainstream media
in where to create and establish
a useful and fruitful media
message. However, aviation
mainstream is still lacking
specialized editors, except few
of them. Perhaps this magazine
will open this door and
uncover media talents in our
Arab world, while motivating
creative writing specialists, and
supporting amateurs towards
blogging and writing in the
field of aviation that needs all
these talents today more than
ever before.
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the number to reach 70 million by
2019. However many regulatory
and bilateral constraints remain,
mainly visa issues that slow down
the inbound tourism and air travel.
Investments in the airline industry
are often backed by the aircraft,
which is considered as a valuable
mobile asset. Thus, investors have
been rewarded adequately until
2015. The last four years proved
to be awarding for investors but
this pace is at risk mainly because
of a combination of factors such
as weaker growth, deteriorating
supply demand and higher than
expected fuel prices. On the
overall, the return on invested
capital (ROIC) is expected to reach
7.4 per cent generating 0.7 billion
dollars of value for investors next
year.
In 2019, 1750 new aircrafts will be
delivered amounting 80 billion
dollars investments. Besides the
737MAX issue, other challenges are
facing manufacturers and shaking
the industry’s confidence (high fuel
costs and deteriorating business
conditions). The replacement of
the existing fleet (by nearly half)
will definitely contribute to fuel
efficiency policies. The worldwide
fleet will reach 30000 aircrafts with
a rise in average aircraft size and an
offer reaching 4.6 million seats and
passengers load factors amounting
to 82.1 percent in 2019.
If the airline fuel bill constitutes

one of the biggest costs, i.e. 25
percent of the average operating
cost, this constraint is encouraging
fuel efficiency policies worldwide,
including attempts to remove
airspace and airport inefficiencies
that cause 5% of fuel burn yearly.
The growth of the air transport
industry
includes
undeniably
the raise in the number of jobs
offered by airlines. If the pace is
slower than the last two years, total
employment by airlines will exceed
2.9 million in 2019. Wages will in
parallel rise and benefit from the
good performance of the sector.
The wide picture shows that this
raise in jobs will affect directly the
economies with an estimated GVA
rising to 2.1 percent, 98600 dollars
a year.
In parallel, infrastructure partners,
i.e. those playing a role in the
travel journey and providing
services to their customers are
considered key players in the
industry as the direct cost paid
for the use of the infrastructure is
transferred to the passenger. In the
meantime, airspace inefficiency is
increasing specifically in Europe
and impacting the industry with a
62% rise in delay minutes during
the summer, impacting airline costs
with net losses of 2 billion dollars
while passengers lost time reached
a value of 2,5 billion dollars.
A regional overview of the
industry’s performance shows

discrepancies as the strongest
financial performance goes back
to north American airlines with
post tax profits reaching 15 billion
dollars this year (net margins
were 5.5% less than expected
due to higher fuel costs) but on
the overall a net consolidation
helped keep the breakeven load
factors close to 60 per cent next
year. As for Europe load factors
are the highest reaching 70% (low
yields and high competition),
amounting net profits to 8.1 billion
dollars in 2019. The diversity of
Asia pacific airlines region reflects
international trade and cargo
weaknesses, bringing average
profit per passenger to 3.51 dollars.
Meanwhile the Middle Eastern
region is facing many challenges
and losses as far as airlines
business models and environment
are concerned, generating a slow
but improving performance. With
the Brazilian economy recovering,
Latin American airlines started
recovering and this year’s forecast
reached 0.2 billion dollars. With
low breakeven load factors and
slow growth, African airline’s
performance is very slow ( with few
airlines achieving adequate load
factors (60.6% in 2019)), thus Africa
remains the weakest point region
in terms of performance and net
tax profits.
Source IATA 2019 MID REPORT
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Economic performance of the airline industry
Brief overview of the IATA
semiannual report on the airline industry performance and
growth perspectives

An important increase for the value
consumers derive from air transport
for the current year, including a rise
in the number of new destinations
and frequencies. On the overall, it
is expected that 1 per cent of the
world GDP will be spent on air, the
equivalent of 899 billion dollars.
On the other hand, trade disputes
will generate new weakness in the
business environment affecting
the cargo growth. Governments
are facing this slow down with

fiscal policies aiming at stimulating
domestic demand and facing the
upcoming challenges.
A broader view shows that the
economic development worldwide
beneficiates from the air transport
industry’s growth: flows of goods,
people, capital, technology and
ideas altogether with falling air
transport costs and increasing
connections between city pairs, have
definitely boosted trade flows.
As far as governments are concerned,

the good performance of the airline
industry, brought additional income
in terms of tax revenues and are
expected to generate 129 millions
$ by the end of 2019. The value of
international trade shipped by air is
expected to reach 6.7 trillion $ next
year, while the total amount spent by
tourists travelling by air is expected
to reach 909$ billion. The growth of
the air industry stimulates the growth
in number of jobs generated around
the world and the forecasts expect
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Qatar issues cybersecurity guidelines for the
civil aviation sector
Doha - The General Authority
of Civil Aviation, in cooperation
with
the
Cybersecurity
department of the Ministry
of
Transportation
and
Communications, issued the first
version of the «Guidelines for
Cybersecurity in Civil Aviation»,
which
included
security
principles and standards for the
protection of vital areas in the
aviation sector, as well as best
practices in security in this area.
The State of Qatar is the first
country in the Middle East to
issue guidance materials on the

application of security standards
to address and reduce threats
and cyber-attacks in the civil
aviation sector. These latter will
contribute to the awareness of
all stakeholders and employees,
in the civil aviation system in the
State of Qatar and guide them in
order to apply the best practices
in the field of electronic security,
said the General Authority of
Aviation in a statement a copy
of which has been sent to the
organization.
The statement added that
this version comes in line with

the recommendations of the
International Civil Aviation
Organization (ICAO), which
urges all Member States to
develop such measures and to
work on continued cooperation
and support in this area at the
local and international levels.
The General Authority for Civil
Aviation praised the efforts
and the great support of the
cybersecurity Department in the
Ministry of Transportation and
Communication for releasing
these guidelines.
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Qatar member of the Working Group on ICAO Rules of
Settlement of Disputes, and multiple participations
in the meetings of the International Civil Aviation
Organization ...
Doha - Last May witnessed wide and
significant participations of the State
of Qatar, represented by the Civil
Aviation Authority in various meetings
of the International Civil Aviation
Organization (ICAO) held in Montreal
/ Canada. Between 7 to 9 May, Qatar
participated in the first meeting of
the Working Group on ICAO Rules
of Settlement of Disputes Workshop
trough which ICAO aims to review all
rules concerning dispute resolution
techniques and their impact on the
civil aviation industry. The working
group consists of 23 countries,
including the State of Qatar.
During the workshop, the State
of Qatar presented proposals for
solutions that would contribute to
speeding up the process of resolving
disputes and conflicts affecting the
civil aviation industry, in line with
the great development witnessed
by this sector around the world.
The Council of ICAO adopted the
recommendation of the thirty-seventh
session of the Legal Committee to
establish the group following the
proposal of the State of Qatar.
Aviation Security Experts Meeting…
The state of Qatar, represented by
a delegation from the Civil Aviation
Authority, participated in the 30th
meeting of the Aviation Security
Expert Group of the International
Civil Aviation Organization (ICAO),
which took place between 13 to 17
may.

This participation comes within the
framework of the CAA in Qatar to
support and coordinate cooperation
with international and regional
organizations, thus contributing to
enhancing capabilities in aviation
security.
The most important topics discussed
at the meeting included the latest
aviation security developments since
the 29th meeting of the group of
experts, as well as the discussion of
the Global Aviation Security Plan, the
work program of the group of experts
and the Universal Security Audit
Program.
It is worth mentioning that Qatar
has achieved 99.10% of the
implementation of the criteria of
Annex 17 on Civil Aviation Security,
which makes the State of Qatar
the first at the international level in
applying the highest standards of
security.
A participation in ICAO
Environmental symposium …
During the period from 14 to 16
May, Qatar
have
participated
in the 5th ICAO Environmental
symposium, held at the headquarters
of the International Civil Aviation
Organization
(ICAO).
This
participation comes within the
framework of the CAA in Qatar and
its continuous efforts to protect
the environment and mitigate the
environmental impacts resulting
from the activities of the civil aviation
industry, in addition to its constant

support for cooperation with all
international organizations in this
field.
The symposium discussed several
points, the most important of which
was the approach to balancing and
reducing aircraft noise and the role
of technology used in the process
in addition to the air quality. The
symposium also discussed ICAO’s
standards and their role in mitigating
CO2 emissions through technology
and operations’ management. It also
addressed the issue of sustainable
aviation fuel, and CORSIA’s plan, the
Carbon Offsetting and Reduction
for International Aviation from the
perspective of circular economy and
sustainability, and the eco-friendly
airports.
It is worth mentioning that the
CAA continue to work on the
implementation of the criteria of
Annex 16 on the protection of the
environment, making Qatar one of
the leading countries in this field at
the international level.
Qatar’s
participation
is
well
recognized in the ICAO environmental
discussions to facilitate the adoption
of the first and best option for global
market-based measures on carbon
emissions from civil aviation activities
on international flights. As well as their
active participation in supporting
international and regional efforts
to support the implementation of
ICAO’s initiative on the carbon offset
and reduction plan for international
aviation (CORSIA).
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Kingdom of Saudi Arabia: Royal Decree appoints
Abdulhadi Al-Mansouri as head of the General
Authority of Civil Aviation with the rank of Minister

Riyadh-SPA - Saudi King Salman bin
Abdul Aziz on Wednesday issued
a royal decree appointing the
young Saudi academic Abdulhadi
Al-Mansouri as president of the
General Authority of Civil Aviation
with the rank of Minister. Mansouri
was deputy minister of transport
since the middle of last year.
«I extend my sincere thanks and
appreciation to His Majesty, the
Custodian of the Two Holy Mosques,
and His Highness the Crown
Prince, for their kind confidence in
appointing me as President of the
General Authority of Civil Aviation»,
he said. I ask God to live up to the
Leadership’s expectations and to
grant me success in contributing to

the realization of its aspirations to
develop the civil aviation sector in
the Kingdom.
The full name of the new Saudi
official is Abdul Hadi bin Ahmed bin
Abdul Wahab Al Mansouri. He was
born in 1976 and holds a bachelor’s
degree in computer science from
King Abdulaziz University. His former
work stations include the positions
of Under-Secretary of the Ministry
of Health for Human Resources,
Adviser to the Minister of Energy,
Industry and Mineral Resources and
Director of Human Resources in
that Ministry, and Undersecretary of
Transport for Common Services. A
few days ago, Mansouri represented

his country at the extraordinary
General Assembly meeting of the
Arab Civil Aviation Organization in
the Moroccan capital of Rabat.
Saudi Arabia has been investing in
a large number of young academic
skills in leadership positions, in
conjunction with the country’s nearly
three-year effort to implement a
giant development plan aimed at
diversifying the economy’s income
sources away from oil. The plan,
named «Vision 2030», includes the
development of the air transport
sector, which will generate significant
financial returns for large investment
projects, including the privatization
of a number of airports in the
Kingdom.

40

International News

Issue 35

JUNE 2019

The Custodian of the Two Holy
Mosques provides financial support
to ICAO
Riyadh – SPA : In continuation of
the Kingdom’s efforts in supporting
international
organizations,
bodies and the keenness of the
wise leadership to participate
in an important role in the most
important international and regional
organizations.
the Custodian of the Two Holy
Mosques,
King
Salman
bin
Abdulaziz Al Saud, has provided
financial support to the International
Civil Aviation Organization (ICAO)
Behind the knees) ,which aims
to assist developing countries in
the application of recommended
standards
and
recommended
methods for the safety and security of
civil aviation, as well as contribute to
the costs required for the translation
of documents and outputs of the
Organization of Arabic language.
The President of the General
Authority for Civil Aviation, Mr.
Abdul Hadi bin Ahmed Al Mansouri,

expressed his sincere gratitude and
appreciation to the Custodian of the
Two Holy Mosques for his unlimited
support to the aviation sector
locally, regionally and globally. This
contributes to the development of
the aviation industry in the world.
Therefore, to improve the safety and
security of civil aviation in developing
countries and least developed
countries and island States.
He stated: This support is a renewal
of the Kingdom’s previous support
to ICAO in 2016 and has achieved
significant positive results that have
contributed to the enhancement
of the safety and security of civil
aviation in the Middle East and
Africa, as well as efforts to develop
human resources operating in the
civil aviation sector.
at the same level, the President
of the International Civil Aviation
Organization (ICAO), Dr. Olomoya
Pinard Alio, expressed his gratitude

and appreciation to the Custodian of
the Two Holy Mosques for renewing
his support for the second time,
confirming that this support from the
Government of the Kingdom is an
extension of its continued support
to the International Civil Aviation
Organization (ICAO).
he stated: I would like to assert
ICAO’s gratitude to Saudi Arabia
for helping us establish a solid base
and support to take these initiatives
that will help developing countries,
least developed countries and island
nations in aviation safety and civil
aviation security,»
it is indicated that, The program
which was renewed by Saudi
Arabia for the second time with
US $ 1 million, is the «No Country
Left Behind» program, presented
by ICAO to assist States not in a
position to implement the standards
and recommended methods for the
safety and security of civil aviation,
as well as contributing to the costs
of translating FAO documents and
outputs for Arabic language.
It should be indicated as well that
the International Civil Aviation
Organization (ICAO) aims to develop
the technical principles and rules on
international air navigation, support
the planning and development of
international air transport to ensure
the sound and orderly development
of international civil aviation, And
promote the progress of air routes,
airports and air navigation facilities
for international civil aviation, as
ICAO is a global intergovernmental
organization established under
the United Nations Convention
on International Civil Aviation in
Chicago.
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disruption in departures at
Gatwick Airport in 2018 and at
Heathrow and Dubai Airports
in 2019 affecting more than
one thousand flights by closing
airports for several hours. The
cost of the Gatwick chaos
reached nearly 50 million Sterling
Pounds last year.
Throughout rapid change of
innovation, learning becomes
essential in order not to be blind
sighted from emerging issues
that could put aviation at risk. At
the same time, we need to be an
enabler rather than limiting this
industry from growing or slowing
down its growth due to the lack
of knowledge.
2. Data Sharing, Data Protection,
and their Legal Implications
It will be difficult to manage the
growth in air traffic without data
sharing. Aviation operations
depend on data, which raises the
issue of cyber threat and the way
we deal with it collectively.
Today’s
ground-breaking
innovation,
the
Blockchain
technology has a massive
potential to increase trust in
data protection. On the 4th of
April 2019, the UAE Government
held the first Global Blockchain
Summit in Aviation organized
by ICAO, in which the industry
representatives and regulators
discussed
the
possibilities

for actively introducing the
Technology in civil aviation,
as well as the issues related to
its adoption, such as trust and
governance. From regulators’
point of view, ICAO will have
to explore the legal implication
of data sharing and security
breaches from a new perspective.
Learning from other sectors such
as banking will be essential.
3. Promotion
New technology requires
massive propaganda to make
States and the industry aware of
its capabilities. It is not always
the private sector who invites a
government to evaluate or test
a new technologies, but the
government also can do this. It
increases the level of reliability,
especially if the technology
becomes part of the State policy
in certain aspects, as it happened
in the UAE. If States are actively
involved in the development of
the governance framework for
new technologies, it can increase
trust and give the private sector
an incentive to adopt the same
technology rapidly. In the same
way, ICAO can play a major role
in the promotion of innovation
and adaption of new technologies.
Taking part in the Blockchain
Summit, the common theme
among the different participants
from the governmental and

private sector was “Trust” and
the need for ICAO’s leadership.
The purpose of this technology
is to increase trust. There are
different players that are applying
this technology today. When it
comes to the implementation
of the blockchain, the problem
that is facing our industry
today is the lack of leadership,
interoperability and information
sharing.
Technology will evolve, our
players and stakeholders will
keep changing. But ICAO and its
Member States should not shy
away from learning and evolving.
We cannot afford being left
behind in this digital world. The
way we set our standards should
evolve. We need to question if
the way we conduct our business
is enabling our industry to
develop and grow. The aviation
industry is expecting ICAO to
lead and guide. ICAO needs to
look inward and challenge its
purpose and how it could push
the envelope to continue being
the global forum for international
cooperation, which will be crucial
to design the best governance
framework
for
innovative
technologies. ICAO will remain
the beacon for States and the
industry to ensure serving our
traveling public and connecting
humanity in a safe and orderly
manner.
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Maintaining Trust in a Digital
World - Role of ICAO By Capt. Aysha Alhameli
Permanent Representative of the United Arab Emirates at the ICAO´s Council

Today we live the fourth industrial
revolution. Our systems are
interconnected,
information
sharing and interoperability are
essential in order to ensure the
sustainability of the air transport
system. With the increase and
development of technology and
innovation, aviation will not run
the same way we know it today.
In addition to the numerous new
entrants to the aviation market
ranging from small drones
to spaceships, from slow to
supersonic, the growth in air
traffic and increase in traditional
aviation activities will force
States and standard-setting
organizations to change the way
they create regulations.
ICAO, known as the “UN
watchdog for civil aviation”
enjoys the trust of the
international
community
as
the main body responsible
for the safety of civil aviation
through setting standards and

recommended practices (SARPs).
We have witnessed the move
from the analogue to the digital
world. In aviation, this change
meant that the adoption of new
technologies had to be
done in a harmonious way to
ensure
understanding
and
implementation so that the new
system could operate in a safe
manner. Through this change,
ICAO was always the trusted
body that gathered States
and industry stakeholders and
provided a forum for exchanging
best practices.
Now the question is what
evolution for ICAO to ensure its
leadership and relevance.
Can ICAO afford accidents
before it takes the lead? Will the
innovators and the private sector
wait for ICAO to adopt standards,
which could take between 3 to 7
years? Is not innovation enough
to improve systems and to
challenge the status quo?

1. Collective Approach Towards
Reaching out and Learning
In addition to the rapid
digitalization
of
aviation
operations, with the growth
of the aviation sector and its
activities, the only way forward
is to work collectively to share
information and protect the
integrity and security of massive
data to be shared. ICAO is the
only trusted body that can gather
States and Industry under one
roof to set standards and ensure
their effective implementation.
The time is ripe for ICAO to learn
from innovators and the new
generation of professionals, even
from kids, who are building flying
machines in their own backyards.
It is time to reach out to new
stakeholders and make them
actively engage in the decisionmaking process.
A drone was not considered a
threat until it caused a massive
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Translation Services

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

Quality assurance

contact us at:

Email:
acao@acao.org.ma
Tel : (+212) 537 65 83 23 / 40
Fax: (+212) 537 65 81 54 / 11

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

Commission has also implemented
satellite take-off and landing
procedures.

Since your appointment
as the executive
president of the
General Authority of
Civil Aviation in the
Sultanate of Oman,
the Commission has
witnessed significant
advancements. What are
the reasons behind this?
Since its inception, the Commission
has achieved many successes in

the field of civil aviation. The civil
aviation sector has received great
attention under the wise leadership
of His Majesty Sultan Qaboos bin
Said. The infrastructure of the civil
aviation industry, the provision
of
international
technologies
and the rehabilitation of national
management in addition to the
high spirit enjoyed by the staff of
the Commission through organized
collective work, has made the
Sultanate a leader and competitor
among developed countries.
The Authority is continuously
seeking trought strategic planning,
clear
development
objectives
and qualified national managers,
to lead the sector at the regional
and international levels. The
ongoing achievements of the civil
aviation sector are a testimony
to
the
Commission’s
efforts

since its establishment as an
independent body concerned with
the organization of civil aviation to
match the volume of investments
implemented by the Civil Aviation
Authority
and
the
resulting
expansion of passenger’s market
during the last few years, as well as
an important increase in terms of
number of flights, transit aircrafts
and annual average revenues.
We are also working to provide the
best quality and safety services for
air navigation, air traffic management
and flight information services. We
provide air traffic control services;
flight warning and flow control
services in the FIR of Muscat, and
provide air traffic control and air
traffic scheduling services as well as
air space planning.
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and qualified national and patriotic
managers; It will thereby support
the developmental role played by
economic sectors in the Sultanate.
The Authority has successfully
hosted the fourth meeting of
the heads of all civil aviation
authorities in the Middle East to
achieve cooperation in terms of
promotion and development of
civil aviation in the Middle East.
The Sultanate also received a
tribute from the International Civil
Aviation Organization (ICAO) for its
excellence in managing aviation
emergency plans.

What is your opinion
your Excellency on
the integration of
Arab countries in the
field of air transport,
especially after the
Damascus agreement
on the liberalization
of air transport signed
among Arab countries,
which has been ratified
up until now by only 11
countries, while in the
meantime some Arab
countries have pursued
liberalization with nonArabic States?

There is no doubt that Arab
integration in the field of air
transport is a basic requirement
that all Arab countries are

striving to achieve. The Damascus
Agreement, with its liberal rhetoric,
is the nucleus of this integration.
Oman is one of the first countries
to accede to this agreement;
With regard to the ratification of
the Damascus Agreement and the
implementation of its provisions,
it is up to the States themselves
whenever their condition and
interests allow the entry into the
Convention and the political will
to implement its provisions exists.

What are your
strategic plans for the
development of the
air transport sector in
the Sultanate of Oman
in order to enable
it to compete at the
regional, international
and global levels?

73 destinations. The number of
passengers increased by 12%
annually between 2013 and 2018
to reach 18 million passengers
in 2018 for Muscat International
Airport, Salalah, Sohar and Daqum.
The volume of air cargo at Muscat
International Airport increased by
11% per annum between 2013
and 2018 to reach 212,674 tons
in 2018. The direct and indirect
civil aviation contribution to the
Sultanate’s GDP in 2018 is about
3.9 billion US dollars.
In this regard, the Authority
restructured the Omani airspace
and inaugurated the seventh air
sector in order to cope with the
increase in air traffic. In addition
to the Commission’s plan to raise
the capacity of Omani airspace, the
Eastern Sector was restructured
due to the density of air traffic in
the Eastern Region, which links the
Omani airspace with the Indian
airspace in the Northern part of the
Arabian Sea and East Asia.

Given Oman’s excellent strategic
astronomical
position
within
eight hours of flight from twothirds of the world’s population
and despite economic difficulties
at the regional and international
levels, Oman’s aviation, travel
and tourism sectors continued to
record steady growth in the past
decade. For example:
Tourism and travel spendings have
increased by 8% annually since
2009. 550,000 aircraft a year fly
over the Sultanate. The number
of destinations from Muscat
International
Airport,
Salalah
Airport and Sohar Airport reached

The Authority continues to
conclude agreements with various
countries in the field of air transport
and facilities to provide the best
services in the civil aviation sector
at the international level. 45 open
skies agreements concluded with
101 countries have been signed
until 2018 .
The
Commission
seeks
to
strengthen its role in developing air
navigation. Within the framework
of upgrading Oman’s airspace and
communication networks and the
expansion of the aviation sectors,
emergency communications have
been expanded and the Maritime
Communications
Development
Project has been finalized. The
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The Commission is keen
to honor the personnel
working in the sector,
what can you tell us
about this experience
and how does it affect
the profitability of work?
We take care of human resources in
terms of capacity building, training
and regulate relations between
them in order to make the most of
their abilities and expertise and
reach what we aspire to in our vision
and future plans; the strength of the
institution is based on its employee’s
strength. We seek to attract talents
and recruit and train employees, and
we are keen to achieve the highest
levels of job satisfaction among all
employees of the Authority.
We are also keen to celebrate
retirees annually, in recognition of
their active role in the Commission
and their dedication to work hard
and diligently. We also honor good
employees of the Commission, and
this helps in instilling positively the
spirit of competition among them
and pushes them harder to achieve
the highest levels of productivity.

How committed is your
body to implementing
the decisions of the
Arab Civil Aviation
Organization in terms
of coordination and
cooperation in the fields
of aviation safety and
security?

The Sultanate has been an active
member of the Arab Civil Aviation
Organization since its accession
in 1996. It is keen to participate
actively in all the activities of
the Organization and contributes
to the development of the Arab
and international civil aviation
sector. The Authority also seeks to
regulate the civil aviation sector in
accordance with the ICAO Standards
and Recommended
Practices
(SARPS) and the Arab Civil Aviation
Organization (ACAO) frameworks.
It also seeks to strengthen civil
aviation
regulatory
oversight
capabilities to improve safety and
works with Member States to enhance
the security and facilitations of civil
aviation through the modernization
of national legislation and civil
aviation regulations. It also seeks
to secure transfer of experience
and exchange of knowledge with
ACAO Member States, supports
the Organization in training, and
attracts civil aviation safety and
security experts to contribute to
the upgrading of human resources
skills and the implementation of
basic aviation safety activities for
the current period in accordance
with the ICAO Global Aviation Safety
Plan.
The Commission also continues
to upgrade the security systems’s
infrastructure, develop civil aviation
regulations for aviation security
and facilitations, and establish an
advanced cybersecurity center at
the national level.
In
terms
of
environmental
protection, the Authority works to
reduce the adverse environmental
impacts of civil aviation activities by
enacting regulations limiting them
while enhancing capacity regarding
control aspects of these activities.
The Commission has launched
projects to establish modern

stations to monitor noise and air
quality around airports, and has
developed a number of measures
that limit the noise caused by air
traffic at airports.

How does the
Commission contribute
to the implementation
of the plans and
strategies of the
Arab Civil Aviation
Organization?

The Authority works with Member
States and the world to achieve
sustained growth of the civil aviation
sector at the Arab and international
levels and supports the efforts of
Arab countries in this sense. The
Commission has restructured the
civil aviation sector and separated
the organization from the service
providers.
It also seeks to achieve the
development goals set by the
Arab Civil Aviation Organization to
improve the level of civil aviation
at the regional and international
levels. The Commission is keen
to support the strategies and
approaches of the organization in
the field of civil aviation safety and
security, environmental protection
and sustainable development of air
transport to ensure the escalation
of national economic growth and
investment in the future in the
different fields of the sector. It is
also keen to make Oman a leader
in the civil aviation industry in
order to reach the highest levels
of productivity, based on an
infrastructure in terms of advanced
facilities and modern technologies,
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licenses to allow air transport to
flourish. The General Authority for
Civil Aviation also monitors passenger
complaints related to air transport,
which are subject to the rules of
economic regulation of licensing and
consumer protection in civil aviation.
The Authority is keen to develop the
facilities provided at the airports,
especially the new Muscat International
Airport, one of the largest and most
beautiful airports in the region and the
world, designed and built to the highest
specifications and levels of service at
the level of ideal airports according
to the classification adopted by the
International Air Transport Association
(IATA). This has led to an increasing
and noticeable growth in air traffic in
the Sultanate, and raised the level of
air services provided by the Authority:
passenger traffic, all nationalities
included
reached
approximately
15,700,000 passengers in 2018, an
increase of 12%. Muscat International
Airport was named the best airport
in the Middle East for 2019 and the
largest project in the Gulf, the 2018
world’s leading new airport, the world’s
leading new tourism development,
the Middle East’s best passenger
satisfaction, 2018 at the World Travel
Awards held in Lisbon, Portugal.
Salalah Airport has recently been
awarded a 5-star rating for regional
airports as the first regional airport in
the Middle East and the fourth airport
in the world to be rated in this category.
Duqm Airport, the gateway to a region
with significant economic and
industrial potential, has also
been inaugurated.

Muscat International Airport

Salalah Airport
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Firstly your
Excellency,
can you tell
us more about the
role played by the
General Authority of
Civil Aviation in the
Sultanate of Oman in
order to improve the
civil aviation sector in
the Arab world?
Since the establishment of the
General Authority of Civil Aviation
on 26 May 2012, it seeks to achieve
its objectives and reach the highest
levels of air safety and security. The
work of the Authority includes in its
organizational and service aspects
the issuance and application of
rules and regulations governing
civil aviation in the Sultanate,
establishment of bilateral air
agreements between the Sultanate
and other countries, development
of policies and regulations related
to airport security and air transport
safety, granting of transit and
landing permits, and monitoring,
inspecting and auditing in its area
of competence the operations of
airlines and air carriers operating in
the Sultanate, as well as laying the
foundations for the development
and maintenance of the revenues
of the Sultanate’s airports and
facilities and the promotion of
investment opportunities.
As for service tasks, the Authority
shall establish, manage, operate
and maintain air navigation
systems, develop and regulate

air traffic in the Omani airspace,
as well as provide meteorological
and early warning services through
observing and monitoring weather
conditions,
preparing
reports
and warnings as necessary and
coordinating
with
concerned
parties and research and studies
related to weather conditions.
The General Authority for Civil
Aviation has signed more than 100
bilateral air transport agreements
with many sisterly and friendly
countries. These agreements have
paved the way for connecting
Amman with Arab countries and
the rest of the world. These efforts
have also contributed to enhancing
the capacity of Oman Air and other
airlines to expand its fleet and
global network.
The Sultanate is working to build
modern airports equipped with
the latest technology and all the
amenities and facilities that make
the movement of passengers
through these airports a unique
experience. Muscat International
Airport accommodates 20 million
passengers per year in its first
phase, with the gradual expansion
plans to accommodate 56 million
passengers annually in its later
stages. Salalah Airport has a
capacity of 2 million passengers
per year, which is scalable to 6
million passengers annually.
Besides,
the
Authority
has
undertaken the restructuring of
Omani airspace in order to improve
air traffic efficiency in one of the
most active aviation information
regions in the Middle East region,
and to provide one of the most
advanced air traffic management
systems using automated systems
including the latest ground and
air communications systems, and

auxiliary navigation systems and
surveillance systems covering
various aviation sectors.

The Civil Aviation
Authority of the
Sultanate of Oman
is modernizing and
developing the aviation
sector to meet the
needs of passengers of
different nationalities.
What are your plans in
this regard?

Our mission in the Authority is to
regulate all areas of civil aviation
in accordance with international
standards to ensure safety, security
and environmental protection,
and to promote and expand the
Sultanate’s interests in the field
of civil aviation globally, while
developing the technical and
leadership skills of staff in order to
provide excellent services to all.
We aim to contribute effectively
with the world to raising
the capacity of the Arab and
international civil aviation system
and improving its efficiency
by modernizing air navigation
and airport infrastructure and
preparing new procedures to
maximize the performance of
the aviation system. We aim to
achieve a qualitative leap forward
in opening up the prospects
for the development of the air
transport economy by signing
a larger number of air transport
agreements, open skies and
opening access to air operator

30

Interview

Issue 35

JUNE 2019

AL ZAABI : Arab integration in the field of
air transport is a basic requirement that
all Arab countries are seeking to achieve

His Excellency Dr. Mohammed bin Nasser Al Zaabi

«Arab integration in the air transport industry is a fundamental requirement that all Arab
countries are seeking to achieve,» said Dr. Mohammed bin Nasser Al Zaabi, Chairman of the
Executive Council of the Arab Civil Aviation Organization (ACAO).
Al-Zaabi said in an interview with the magazine «Arab Aviation» that Oman is one of the first
countries to accede to the Damascus agreement with its liberal rhetoric that encourages open
sky policy.
Oman´s aviation, travel and tourism sectors have continued to grow at a steady rate over the
past decade due to its strategic astrological position within eight hours of flight from two-thirds
of the world´s population. Despite the economic difficulties at the regional and international
levels. The full interview is given below:

Interviewed by Ibrahim Bennadi
ACAO’s communication and media Officer
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the United Arab Emirates, the

and international organizations such

field of aviation security in general

Kingdom of Bahrain, the Republic

as the International Civil Aviation

and in the Arab region in particular.

of Tunisia, the Kingdom of Saudi

Organization (ICAO) also attended

It also fosters a better understanding

Arabia, the Republic of Somalia,

the workshop.

of how risk management principles

the Sultanate of Oman, the State of

This workshop aims to enable

are applied in various areas of

Kuwait. Aviation security lecturers

participants to learn about the latest

aviation security at the national,

and experts from some Arab and

procedures and best practices in

regional and international levels.

European countries and regional

dealing with risk management in the

Training Course on
«The Basics of Civil Aviation Security»

The training course on the basics of

The course reviewed the basics

and response at the international,

civil aviation security organized by

of

regional and national levels.

the Arab Civil Aviation Organization

accordance with the standards and

This

at the Training Center of Tunisair

recommendations of ICAO Annex

framework of the agreement signed

Airlines in Tunis was concluded on

17, and in particular, the procedures

between the Arab Civil Aviation

13-22 June 2019.

and preventive measures of the

Organization and Tunisair Airlines

The course lasted 10 days and

aviation industry against acts of

through the General Directorate of

benefited

unlawful interference such as access

Civil Aviation in Tunis with the aim of

various structures involved in the

control

upgrading the civil aviation security

civil aviation security system of three

inspection, Airports. The course

member countries: Saudi Arabia,

also tackled the emerging threats

Qatar, and Tunisia.

to

24

participants

from

civil

aviation

inspection

aviation

security

and

security,

in

security

prevention

session

system.

falls

within

the
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Workshop on

- Captain Dhafer Al-Abbasi, CEO of

«Aviation Security Risk
Management»
Gulf Aviation Academy, Kingdom
of Bahrain Manama, Kingdom of
Bahrain

Gulf Aviation Academy
- Mr. Salah Al-Hamoud Director of
Safety and Security in Civil Aviation
Affairs
- Mr. Atef Al Ajili, Civil Aviation
Security

Advisor,

Civil

Aviation

Affairs.
This

workshop

implementation
the

European

is

part

of

the

framework

of

Union

Aviation

Security Project in Africa and the

The Arab Civil Aviation Organization

Mr. Hussein Ahmed Shuail, Assistant

and the European Civil Aviation

Arabian Peninsula (CASE), which

Undersecretary

Conference organized a regional

includes

Aviation Security and Mr. Adil

workshop hosted by the Ministry of

and workshops for the benefit of

Bouloutar, Aviation Security Expert

Transportation and Communications

African countries and countries of

inaugurated the workshop on behalf

of the Kingdom of Bahrain on

the Middle East in support of the

of the Undersecretary of the Ministry

Aviation risk management from

human capacity building process

of Aviation Affairs, and HE the

24 to 25 June 2019 at the Gulf Air

of these countries. 40 participants

Director General of the Arab Civil

Academy in Manama, Kingdom of

representing (10) Arab countries

Aviation Organization, respectively,

Bahrain.

attended the workshop as follows:

in the presence of,

the Hashemite Kingdom of Jordan,

for

Safety

and

a

number

of

courses
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Mission to «audit the civil aviation system» of
the Federal Republic of Somalia

A joint team of the Arab Civil

Director General of Civil Aviation,

Somalia in the areas of civil aviation

Aviation Organization (ACAO) and

accompanied by a number civil

safety and security based on eight

the Qatar Civil Aviation Authority

aviation safety and security senior

audit areas : ( for aviation safety,

(QCAA) conducted a security and

staff, which later assisted the support

these areas consisted on : aviation

safety audit of the civil aviation

team throughout the mission. The

legislation, LEG, Operation of aircraft

system of the Federal Republic of

meeting was also attended by His

(OPS), Airworthiness Authority (AIR),

Somalia from July 1 to 5, 2019. The

Excellency Mr. Mohammed Abdulla

aviation

group of experts comprised Mr

Slat, Minister of Transport of the

(AIG), ANS, airports and airnav aids

Mohamed Rejeb Aviation Safety

Federal Republic of Somalia, who

(AGA)) adopted by the International

and Air navigation Expert, Eng. Adil

welcomed this valuable initiative,

Civil Aviation Organization (ICAO)

Bouloutar, Civil Aviation Security and

which is part of the «No Country

using the relevant PQs to identify

Environment Expert, Mr. Ibrahim

Left behind» initiative. He also

strengths

Buainain, Civil Aviation Security

expressed his appreciation to the

level of effective implementation

Supervisor and Mr. Diraj Ramdoyal,

Arab Civil Aviation Organization and

of the government system and to

Head of Inspection Sector, Air

Qatar Civil Aviation Authority.

agree on a corrective action plan in

Navigation Services, of the General

accident

and

investigation

weaknesses,

the

order to raise the level of safety and

Civil Aviation Authority of Qatar.

The

mission

security and to enable the Somali

The event was attended by HE

consisted in assessing the civil

civil aviation system to comply with

Mr.

aviation system of the Republic of

ICAO related requirements.

Ahmed

Maalan

Hassan,

objective

of

this
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Coordination meeting between the Arab Civil
Aviation Organization and the Council of Arab
Interior Ministers in Tunis
in a serious and strong manner to
enhance the cohesion and solidarity
of the Arab labor institutions and to
strengthen confidence in the Arab
work system in general, to ensure
that risks,

threats and challenges

besetting the Arab nation are
overcome and to move towards new
prospects for a more stable, secure
and prosperous future.
Coordination meeting between the

and acts of illegal violence carried

The meeting also considered the

Arab Civil Aviation Organization

out by individuals or criminals and

invitation of the Secretariat of the

and the Council of Arab Interior

terrorist

against

Council of Arab Ministers of Interior

Ministers in Tunis Tunisia –

civilian aircrafts, which endanger

to participate in the third meeting

A coordination meeting between

and threaten their security and the

of heads of border security, airports,

the Arab Civil Aviation Organization

safety of persons, passengers and

ports and customs agencies in the

(ACAO) and the Secretariat of

others.

Arab countries, scheduled in Tunis

the

The meeting comes within the

from 17-18 July 2019.

of the Interior was held in Tunis

framework

the

On the other hand, participants

last Friday. Mr. Faisal Bensliman,

efficiency of Joint Arab action

discussed the activation of the

head of the administrative and

and avoiding duplication, in order

cooperation

financial

to

and

between the Arab Civil Aviation

Council

of

Ministers

increasing

signed

attended

the

coordination among the various

Organization and Naif University for

meeting where the participants

Arab joint action institutions under

Security Sciences, as the university is

discussed means of developing

the umbrella of the Arab League,

the scientific body attached to the

the

mechanism

particularly the directives of the

Council of Arab Interior Ministers,

between the organization and the

Secretary General of the Arab

which aims at enriching research in

council secretariat. The participants

League and the latest being the

this field of studies.

addressed

recommendations of the higher

The meeting was attended by the

Convention for the Suppression

coordination committee

of Joint

Secretariat of the Council of Arab

of Acts of Unlawful Interference

Arab action, during its 48th meeting

Ministers of Interior, Dr. Mohammed

against the Safety and Security

held in Beirut, Lebanon, on 19-20

Ahmed Baba Salama, Director of

of Civil Aviation in light of threats

June 2019, which called for engaging

the Secretary General’s Office.

coordination

the

draft

Arab

cooperation

agreement

of

organization,

enhance

of

department

the

affairs

Arab

organizations
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Participants in the course «Aviation Security Trainers»
contribute to the selection of seats for the new
aircraft of Tunisair Airlines
line with the development of the
country’s economic indicators and
strategic options, and extend the
national carrier network to Africa
and Northern Europe by opening
new routes and developing the
movement through the Sixth
Freedom Right by connecting
various
destinations
including
Africa, the Middle East, Europe and
North America.

Tunisia - The participants in the
«Aviation Security Trainers» course
organized at Tunisian Airlines
training center by the Arab Civil
Aviation Organization in partnership
with Tunisair, from 24 to 28 June 2019,
visited the headquarters of Tunisair

Airlines in order to participate in the
selection of the new aircraft seats
the company is planning to acquire
early 2020, for its Airbus A320 Neo.
Tunisair aims to renew its fleet,
develop its business policy in

It is worth mentioning that the
acquisition of these aircrafts will
be done through leasing as part
of a process that ends with the
company owning this fleet at the
end of a 12-year contract instalment
payment instead of a onetime cash
disbursement.
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ACAO experts
hold a
coordination
meeting with
the delegation
of the Republic
of Djibouti
participating
in the special
session of
the General
Assembly

Rabat, on the sidelines of the
Extraordinary General Assembly
held on 2 and 3 May 2019 in Rabat,
Kingdom of Morocco, on behalf
of Eng. Abdenbi Manar, Director
General of the Arab Civil Aviation
Organization, ACAO´s safety and
air navigation expert and the
aviation security and environment
expert held a meeting with Ahmed
Abdel Ali, the representative of the
Minister of Transport of Djibouti,
where the representatives of the
Arab Civil Aviation Organization
stressed the importance of the
participation of the Republic
of Djibouti in various activities
of the Organization, including
meetings of technical committees
and workshops and seminars and
training courses to promote the
civil aviation sector and raise the
level of workers in the sector in the
Republic of Djibouti.

The representative of the minister of
transport praised the efforts made
by the General Directorate of the
Arab Civil Aviation Organization
to communicate with the member
states of the Organization in terms
of raising the level of safety in the
Arab region, especially for countries
in need of assistance and support.
The two sides discussed ways of
cooperation and readiness of the
Arab Civil Aviation Organization to
provide all assistance and support
to the Republic of Djibouti in various
fields of civil aviation (navigation,
safety, aviation security, environment
and air transport).
The representative of the Republic
of Djibouti made a formal request
to the Organization, including areas
of cooperation, and invited the
Organization to provide assistance
and support.
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The Fifth Meeting of the JPO Steering Committee

On the 22 and 23 May 2019 in Dakar,
Senegal, the 5th Meeting of the
Steering Committee gathered 35
participants from AUC, EC, AFCAC,
ACAO, ASECNA, ICAO and regional
economic communities Recs.
This 5th JPO SC Meeting was cochaired by EU Delegation to the AU,
Mr. Francisco Carreras Sequeros,
Head of Cooperation and Mr
Cheikh Ould Bedda, Director of
Infrastructure and Energy of the
African Union Commission.

This intensive two-day but fruitful
working sessions enabled SC
Members to address the various
aspects of the work programme
and to make the necessary
recommendations to fast-track the
implementation of the Action, this as
per their main mandate to oversee
and validate the overall strategic
direction and policy of The Action
«Support to the Joint Programme
Office (JPO)»
The
5th
Meeting
was
an

opportunity for ASCENA, European
Commission´s
consultant
and
another involved stakeholders in
GNSS to share their experience
regarding the implementation of
satellite navigation in Africa and the
Indian Ocean, the readiness of the
European satellite system (Galileo
and EGNOS) and applications
based on the satellite system.
It is worth mentioning that the Arab
Civil Aviation Organization includes
ten Arab African countries.
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The fifth meeting of the Civil Aviation Security
Project in Africa and the Arabian Peninsula
Steering Committee (SG / 05 CASE PROJECT) and
the workshop on the second phase of the Case
project
Brussels- The Arab Civil Aviation
Organization participated in the
5th meeting of the SG / 05 CASE
PROJECT Steering Committee
held in Brussels-Belgium on 13
June 2019.
Mr. Olivier Luyckx DG DEVCO
and
Ms.
Patricia
Riverdi,
Acting Executive Secretary of
the European Civil Aviation
Conference and Case Manager
chaired the meeting.
Alongside some African and
European
representatives,
representatives of the Civil
Aviation
Authority
of
the
Hashemite Kingdom of Jordan

and the Republic of Tunisia,
as well as a representative of
the International Civil Aviation
Organization, the African Civil
Aviation
Commission,
the
Airports Council International and
the International Air Transport
Association participated in this
meeting.
The purpose of the meeting
was to present the previous and
planned activities provided by
CASE and to discuss collectively
the best ways to further pursue
the implementation of the CASE
project.
In addition, the CASE team

provided the latest additions
to its range of activities, the
extension of some national
activities and the recruitment
of regional experts under the
project
activities.
A workshop on the second
phase of the CASE project
was held on 14 June 2019 in
Brussels. Participants at the fifth
meeting of the CASE Steering
Committee have carried out
panel discussions on how best to
further develop and implement
phase II of this project (CASE 2)
which the European Commission
has approved funding (CASE 2 ).
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The Arab Civil Aviation Organization participates in
the Iraq Aviation «Expo 2019»

Baghdad - The Arab Civil Aviation
Organization participated in the 7th
edition of the Aviation Exhibition in
the Republic of Iraq on 12 and 13
June 2019.
The Minister of Transport Abdullah
Laibi opened the exhibition on
behalf of the Chairman of the
Council Adel Abdul Mahdi, with
an address in which he noted the
projects accomplished in the civil
aviation sector and the future
aspirations that have the potential
to give the Iraqi civil aviation sector
the place it deserves.
The minister said that the aim of
the forum is to find solutions to the
challenges and obstacles facing the
Iraqi airports, and discuss projects
that have been addressed within the
strategic plan of the Civil Aviation
Authority in addition to airport
management and
employees

and workers skills development,
increase investment opportunities
and
encourage
international
companies.
He added, “The forum helps
standardize and facilitate procedures
at all airports in Iraq, including
the Kurdistan region and works to
increase their resources through the
establishment or development of
services currently provided”.
The Minister stressed the importance
of the civil aviation industry in
Iraq and the strengthening of the
relationship between the Iraqi civil
aviation authority and the Ministry
of Transport and its entities. He
pointed out that the Ministry of
Transport is working on factually
developing Iraqi Airways and Air
Navigation in the interest of the
country.

Eng. Abdenbi Manar, Director
General of the Arab Civil Aviation
Organization (ACAO), praised the
achievements of the aviation sector
in the Republic of Iraq and the
willingness of officials to promote it.
On the other hand, Ali Khalil
Ibrahim, Director General of the
Aviation Authority of the Republic
of Iraq, stressed the important role
that regional and international
organizations can play in supporting
civil aviation authorities.
A number of officials and experts
conducted
presentations
and
discussions
focused
on
the
challenges and prospects of
modernizing airports and air
navigation services in order to
develop the air transport activity in
Iraq.
The presentations dealt with the
aspects related to opening up this
area to the private sector and taking
advantage of the progress that the
information and communication
technology
has
achieved
in
increasing the performance of all
actors in terms of safety, security
and quality of services.
The exhibition has attracted more
than 50 leading and specialized
companies through the latest
technologies,
products
and
services, as well as more than 150
delegates who will exhibit detailed
presentations on technological
developments, innovations and
business practices in the aviation
industry.
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ACAO participates in IFAIMA World Congress

Tunisia - The Arab Civil
Aviation Organization (AACO)
participated in the 12th
International
Congress
of
the
International
Aviation
Information Society (IFAIMA)
at its 12th session in Tunis from
11 to 13 June 2019 at the kind
invitation of the Civil Aviation
and Airports Bureau and the
ATGIA.
Eng. Mohamed Rejeb, Air
Navigation and Safety Expert,
on behalf of Eng. Abdenbi
Manar, Director General of
the Organization, as well as
other participants, attended
the conference from 88
countries, 7 international and
regional organizations and 8
manufacturers.
A number of important topics

were discussed during the
conference, including the
Aeronautical
Information
Management
(AIS),
in
particular, the transition from
AIS to AIM and issues related to
the qualification and licensing
of industry personnel about
new tools and techniques
about data processing.
On behalf of the Director
General of the Arab Civil
Aviation Organization, Eng.
Mohamed Rajab, said that
the General Administration
of the Arab Civil Aviation
Organization supports the
programs and efforts exerted
to raise the level of safety and
keep abreast of developments
to achieve the strategic safety
objective.,

Activities

last February.
In the same context, the requests of
some specialized Arab federations
to obtain observer status in the
committee
were
presented,
including the Union of Arab
Universities and the Arab Federation
for the Development of Industrial
Exports.
The topics presented by the Joint
Arab labor organization, including
the Arab Civil Aviation Organization
(ACAO), related to supporting
the organization of the Arab Civil
Aviation Award, the Arab Civil
Aviation Week and the Arab Air Day
were discussed, in addition to the
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agenda item related to cooperation
between the Arab Civil Aviation
Organization and the regional
organizations and bodies.
In
addition,
a
number
of
memorandums of understanding
were signed on the sidelines of the
meetings of the High Coordinating
Committee for Joint Arab Action,
including a memorandum of
understanding between the Arab
Academy for Science, Technology
and Maritime Transport represented
by the Arab Institute for Trade
and Commodity Exchanges, the
College of International Transport
and Logistics and the Union of Arab

Chambers in Training, Logistics and
service provision for entrepreneurs
and small investors. A cooperation
agreement was also signed between
the Arab Academy for Science,
Technology and Maritime Transport,
the Union of Arab Chambers and
UNIDO - Bahrain to organize an
Arab Entrepreneurs´ Rally.
Furthermore,
a
cooperation
agreement was signed between
the Union of Arab Chambers and
UNIDO - Bahrain to organize the 3rd
Global Entrepreneur Forum to be
held in Bahrain in coordination with
the Arab Businessmen and Investors
Conference.
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The organization participates in the 48th session
of the High Coordination Committee for joint Arab
action in Beirut
Beirut - The Arab Civil Aviation
Organization (AACO) took part in
the meetings of the 48th session of
the High Coordination Committee
for Joint Arab Action, chaired by
His Excellency Mr. Ahmed Aboul
Gheit, Secretary General of the Arab
League, from 19 to 20 June 2019,
Beirut, Lebanon.
The session began with the meeting
of the Technical Committee to
discuss the agenda items at the
expert level, during which the
recommendations were adopted
and presented to the work of the 48th
Session of the High Coordination
Committee for Joint Arab Action,
held this year and entitled «The

role of Arab labor institutions in
achieving 2030 development goals
in the Arab Region».
The participants discussed a number
of important topics, counting areas
of cooperation and mechanism
proposed for coordination between
the Joint Arab Labor institutions
to achieve the goals of sustainable
development 2030 in the Arab region,
as well as cooperation in the field of
research development dealing with
the core issues affecting the Arab
economy and integration issues in
various economic sectors, including
coordination mechanism between
Joint Arab labor Organization and
the Arab League missions.

The meeting also discussed the
periodic item entitled «Cooperation
between the Arab League and
its specialized organizations, the
United Nations and its Specialized
Agencies».
The
Committee
reviewed the results of the Second
Media Conference to promote the
achievements and activities of the
Joint Arab Labor Organization,
held in Tunis from March 24 to
26, as well as the conclusions and
recommendations of the workshop
on «the presentation of the system
for the use and protection of the
name and logo of the Arab League»,
held at the headquarters of the
General Secretariat of the League
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Joint ACAO/IATA Safety Management System (SMS)
Implementation WS Tunis (Tunisia)
control more effectively the safety
of their operations and to exercise
their responsibilities as envisaged
under the regulatory system.
SMS focuses more on hazard
identification and risk management.
This is undertaken both by the
regulator at the state level via the
State´s Safety Programme, and by
participants operating SMS within
their operations.

The Arab Civil Aviation Organization
successfully organized a workshop
on «SMS Implementation WS» in
cooperation with the International
Air Transport Association (IATA)
and hosted by Tunisair in Tunis,
Tunisia during 10-12 June 2019.
This Workshop aims to provide the
expertise to implement a successful
Safety Management System (SMS)
in an organization/airline with
the latest tools and processes.
It helps participants to gain the
skills to implement a phased and
manageable workload that allows
them to comply with regulatory
requirements.
It also helps participants to learn
how to take a proactive approach to
risk management and promote an
ongoing safety culture within their
organization/airline.
Safety is an underlying imperative of
international civil air transport. For
all of us in the business of aviation
safety, everything we do stems from
this basic principle. For years we
have pursued safety by «chasing the

last accident»; by finding regulatory
solutions to specific technical
problems.
Much of our understanding of
the safety situation comes from
ICAO´s Universal Safety Oversight
Audit Programme (USOAP) under
which safety oversight audits are
conducted in all Contracting States
under a comprehensive system’s
approach. These audits have made
it clear that many ACAO Member
States face often serious difficulties
in meeting their responsibilities and
that they need assistance.
The adoption of SMS requirements
is an important step in the further
development of safety system. SMS
is an example of a better way in
achieving a safety outcome. Under
SMS there is a shift in focus to the
identification and management
of risks by participants within their
operations.
The
development
and implementation of safety
management systems will provide
a wider cross section of participants
the framework necessary for them to

Safety
Management
Systems
are now a cornerstone of ICAO
philosophy and ICAO is strongly
promoting safety management
systems as the basis for certification.
SMS is a more proactive approach
to managing safety risks than
relying on regulatory compliance
alone, because regulations are
inevitably reactive in nature. The
full implementation of SMS signals
a more active role by operators in
carrying out their responsibilities
for operating safely in the system.
Because the people responsible
for these systems are the people
with the knowledge, experience
and ability to identify risks in their
operations. They are also the
people best placed to put the safety
remedies in place. For this reason,
operations conducted under an
effective SMS offer the potential for
significant safety improvements.
55 participants from 7 ACAO
Member States and 5 International
and Regional Organizations (ACAO,
ICAO, IATA, IFALPA and IFATCA)
attended the workshop.
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Inauguration of the Regional Office for North Africa
and the Middle East Of the International Federation
of Air Traffic Safety Electronics (IFATSEA)

Tunisia - Mr. Lotfi Mhissen, President
and Director General of the Civil
Aviation and Airports Authority of the
Republic of Tunisia, inaugurated the
IFATSEA Regional Office for North
Africa and the Middle East, together
with Mr. Thorsten Wehe, President
of the International Federation, Mr.
Moncef Ben Ramadhan, General
Secretary of the Transport University
of the Tunisian General Union of
Labor and Mr. Khaled Nusairi, Head
of the Regional Office, on 11 June
2019.
The inauguration ceremony was
attended by Eng. Mohamed Rejeb,
Air Navigation and Safety Expert,

on behalf of HE Eng. Abdenbi
Manar, Director General of the Arab
Civil Aviation Organization, as well
as a number of senior executives
from the Tunisian Civil Aviation
Office, accompanied by association
representatives and members of the
Transport federation and political
unions, alongside some regional
and global organizations specialized
in air navigation.
In this context, the representative of
the Arab Civil Aviation Organization
expressed sincere thanks and
congratulations to the General
Directorate for the Organization,
in particular by HE Eng. Abdenbi

Manar, Director General of the
Organization, calling on them to
participate in various activities
related to the field in order to raise
the level of workers in the sector.
It is worth mentioning that these
headquarters are considered one of
the most important achievements
and crowns the efforts made by air
traffic safety electronics specialists
who undertake to concentrate,
calibrate and maintain the air
navigation equipment, navigation
aids and radar, which provide
communication with pilots, airports
and other interrelated interests.
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Mr. Director-General holds a coordination meeting
with the Comorian delegation participating in the
extraordinary meeting of the General Assembly
Rabat - In the framework of
continuous interaction with the
member states of the Arab Civil
Aviation Organization and on
the sidelines of the extraordinary
session that took place on May 2
and 3, 2019 in Rabat, Eng. Abdenbi
Manar, accompanied by the aviation
safety and navigation expert and the
aviation security and environment
expert, has held a coordination
meeting with a high-level Comorian
delegation comprising the Minister
of Transport and the Director

General of Civil Aviation.
The Director General commended
the efforts made to join the
Organization´s Member States and
to participate for the first time in
the extraordinary meeting of the
General Assembly
He also referred to the fruitful
cooperation between the Arab
Civil Aviation Organization (ACAO),
ICAO regional offices and the work
plan of the Organization for the next
three years, especially those related
to raising the level of safety in the

Arab region for countries in need of
assistance and support.
The two parties discussed ways of
cooperation and readiness of the
Arab Civil Aviation Organization
to provide assistance and support,
raise the level of civil aviation
personnel in the Comoros in various
fields of civil aviation (navigation,
safety, aviation security, environment
and air transport), and thus enhance
the safety level.
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The Director
General of the
Arab Civil Aviation
Organization meets
with the Minister
of Communication
and Transportation
in Qatar and the
President of Qatar
General Authority of
Civil Aviation

HE Eng. Abdenbi Manar, Director General of the Arab
Civil Aviation Organization, met on Tuesday 25 June 2019
with His Excellency Mr. Jassem bin Saif Al Sulaiti, Minister
of Communication and Transportation , and HE Abdullah
bin Nasser Turki Al-Subaie, Chairman of Qatar Civil Aviation
Authority.
During the two meetings, they reviewed the relations
between the State of Qatar and the Organization in the field
of civil aviation, ways to support and develop these relations.
They also discussed a number of topics of common interest
and means of development and promotion .
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The Director General receives the Minister of
Transport of Somalia

Rabat - Eng. Abdenbi Manar,
Director General of the Arab Civil
Aviation Organization, received
HE Mohammed Abdullah Salad,
Minister of Transport of the Republic
of Somalia, at the headquarters of
the Arab Civil Aviation Organization
(ACAO) on the sidelines of the
extraordinary General Assembly
held in Rabat on 2 and 3 May 2019.
The two parties discussed ways of
cooperation and readiness of the
Arab Civil Aviation Organization to
provide all assistance and support
to the Republic of Somalia in various
fields of civil aviation (navigation,
safety, aviation security, environment

and air transport).
The Somali side commended
the efforts made by the General
Directorate of the Arab Civil
Aviation Organization to outreach
with the international and regional
organizations and the member
States of the Arab Civil Aviation
Organization on the implementation
of the Global Air Navigation Plan
and the Global Aviation Safety Plan.
For his part, Engineer Abdenbi
Manar stressed the importance of
the participation of the Republic of
Somalia in various activities of the
Organization, including meetings of
technical committees, workshops,

seminars and training courses to
promote the civil aviation sector
and raise the level of workers in the
sector in the Republic of Somalia.
He also referred to the work plan of
the Organization for the next three
years, especially in terms of raising
the level of safety in the Arab region
for countries in need of assistance
and support.
The
Arab
Civil
Aviation
Organization´s experts in navigation,
aviation safety, aviation security and
the environment, and the Director
General of Aviation of the Republic
of Somalia attended the meeting.
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The President of the General Assembly and the
Chairman of the Latin American Civil Aviation
Commission discuss joint cooperation

Cuba- His Excellency Sheikh Salman
Al-Hamoud Al-Sabah, Chairman
of the General Assembly of the
Arab Civil Aviation Organization,
President of Civil Aviation Authority

of Kuwait and Mr. Armando Daniel,
President of the Institute of Civil
Aeronautics of the Republic of Cuba
and Chairman of the Latin American
Commission discussed in Havana

today joint cooperation.
The talks dealt with cooperation
in the fields of security, safety and
quality of air transport. The meeting
also
discussed
coordination
between the two sides during
the 40 th General Assembly of
the International Civil Aviation
Organization (ICAO), to be held in
Montreal this year.
The meeting was attended by Mr.
Saif Al Suwaidi, Director General of
the Civil Aviation Authority of the
UAE, Ms. Aisha Al Hamli, the Arab
Group candidate for the presidency
of the ICAO Council, and Eng.
Abdenbi Manar, Director General of
the Arab Civil Aviation Organization.
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Signature of a memorandum of understanding between the
Arab Civil Aviation Organization and the International Air
Transport Association «IATA»

Rabat - Eng. Abdenbi Manar,
Director General of the Arab Civil
Aviation Organization and Mr.
Mohamed Ali Bakri, Vice President
of the International Air Transport
Association for Africa and the Middle
East, signed a memorandum of
understanding on Monday, 22 April
in Rabat, Kingdom of Morocco.
The
MoU aims to enhance
cooperation in the areas of
policies and procedures related
to air transport, civil aviation,
ICAO
international
standards,
infrastructure, capacity building and
training.
Under the MoU, ACAO and IATA
will exchange information, expertise,
capabilities, and work jointly to
promote six key aviation areas in the
Middle East and North Africa region:
safety and aviation, harmonization
of government regulations and

legislation, infrastructure, capacity
building, training and environment,
conventions and ICAO standards,
aviation benefits and future trends in
air transport.
«The Arab Civil Aviation Organization
(ACAO) aims to enhance cooperation
and coordination among Arab
countries in the field of civil aviation,»
Eng Abdenbi Manar said, «The
memorandum of understanding with
IATA will strengthen cooperation
between countries and the aviation
industry, a key partnership to
promote civil aviation and strengthen
standards».
«22 countries in the Arab world will
benefit from this important step
undertaken with the International
Air Transport Association (IATA)»
stressed the Director General.
Mohammed Al Bakri, Regional Vice
President, International Air Transport

Association for Africa and the Middle
East, said: «Aviation and associated
tourism already support about 2.4
million jobs and contribute $130
billion to GDP in the Middle East
and North Africa region. By 2037,
with the expected doubling in terms
of passengers, these figures could
reach 4.3 million jobs and 345 billion
dollars, respectively. However, the
ability of aviation to achieve that
growth depends on enhancing
good safety standards in the region,
achieving a coordinated regulatory
environment,
infrastructure
improvements and capacity building.
We must achieve this while ensuring
environmental sustainability. Strong
partnerships with governments will
be a key element. The MoU will
consolidate historical and strategic
relationship with the Arab Civil
Aviation Organization».
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The General
Assembly
of the Arab
Civil Aviation
Organization
sets out the
Arab State’s
List for the
ICAO Council
Elections

Rabat - The General
Assembly
of
the
Arab Civil Aviation
Organization, held its
extraordinary session in
Rabat on 2 and 3 May,
in the presence of all
Member States of the
Organization.
The General Assembly
established the final

list of Arab States
nominated for the
elections of the Council
of the International Civil
Aviation Organization
as follows: for category
II the Kingdom of Saudi
Arabia and the Arab
Republic of Egypt by
acclamation, and for
the third category, the

Guests of the General Assembly visit
the tomb of Mohammed V in Rabat
A delegation from the Singapore
Ministry of Transport, headed by Mr.
Yap Aung Hang, Mr. Saad Al Otaibi,
Chief Engineer of the General
Administration of Civil Aviation of
Kuwait, and a delegation from the
General Administration of the Arab
Civil Aviation Organization including
Mr Mohamed Rejeb Sfety and Air
Navigation expert, Mr Omar Ahmed
Babker Chnibou, head of internal
audit and Mr Ibrahim Benaddi,
Director of Communication and
Public Relations, visited the Tomb
of late King Mohammed V on
the sidelines of the Extraordinary
General
Assembly
of
the

Organization, which was held in
Rabat on 2 and 3 May 2019. They
meditated on the grave of late kings
Mohamed V and Hassan II, may they
rest in peace.

United Arab Emirates
and the Republic of
Tunisia.
The General Assembly
concluded
by
addressing a thank you
and gratitude telegram
to His Majesty King
Mohammed
VI.

On this occasion, Al-Fatiha was
recited on their soul.
Mr. Saad al-Otaibi and Mr. Yap
Aung Hang signed the golden
notebook of the mausoleum and
the mausoleums´ curator offered
them a book recounting the history
of the mausoleum and the shield of
the tomb of Mohammed V.
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The Executive Council of the Arab Civil Aviation
Organization holds its 61st meeting in Rabat
Rabat - The Executive Council of
the Arab Civil Aviation Organization
held its 61st meeting on 29 and 30
April 2019 in Rabat, Kingdom of
Morocco, with the participation of
all the members of the Executive
Council. The Republic of Iraq
participated as an observer.
His Excellency Dr. Mohammed bin
Nasser bin Ali Al Zaabi, Chairman
of the Executive Council and
Chief Executive Officer of the
General Authority of Civil Aviation
in the Sultanate of Oman opened
the meeting. He welcomed the
members and congratulated them
on the holy month of Ramadan,
pointing out the importance of
the meeting and the topics on its
agenda.
HE Abdenbi Manar, Director
General of the Organization,
presented a report on the activities
and work of the Organization’s

General Directorate. He began his
address by thanking the members
of the Executive Council for their
continuous support to the General
Directorate of the Organization,
highlighting the Organization’s
most important achievements and
technical activities. The report also
discussed the steps pursued by
the organization to cooperate with
regional organizations. The report
included a proposal to organize
a conference on tourism and air
transport in the Arab World and an
Arab-European conference on Air
transport as well as proposals for
self-financing of the Organization.
The
Council
recommended
approval of the Air Transport
Committee
recommendations
at its 41st Meeting, adoption of
the recommendations of the Air
Navigation Commission issued
at its 40th meeting, as well as the

recommendations of the Air Safety
Committee issued at its 42nd
meeting and the Aviation and
Environment Security Committees.
The Executive Council decided to
adopt the proposals of the General
Directorate of the Organization
concerning the organization of
the Arab Civil Aviation Award,
the Arab Civil Aviation Week and
the celebration of the Arab Civil
Aviation Day.
At the end of its work, the Council
recommended the adoption of a
proposal for the establishment of a
technical support fund in the field
of civil aviation in principle, pending
the conduct of a comprehensive
study, including the mechanisms
for monitoring and disbursing the
funds allocated to States in need
to be presented to the work of the
Executive Board at its next meeting.
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Workshop on
FRMS in
cooperation
with the (ICAO)
and (IATA)
11 -13 November
Republic of Tunis

Training course
on Airlines fair
competition
rules
12 -16 November
Republic of Egypt

Training course
on Passengers
rights
protection
07 - 12 December
Republic of Egypt

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

Workshop
on Electronic
threats
25 - 29 November
Kuwait

the Member States, attendance
is submitted to contributing
costs payment.
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ACAO's upcoming training activities for 2019

Training course
on Aviation
accidents and
incidents

Training
course on Air
law

7-11 July in Cairo
Republic of Egypt

13-17 October in Cairo
Republic of Egypt

28 - 31 October in Rabat
Kingdom of Morocco

Training
Course on
Aviation
Security Audit

Workshop on
Passenger
Behavior
Analysis and
Assessment

Workshop on
Obstacles and
Terrain in
conjunction with
ICAO Paris Office

26-30 August
Republic of Tunis

15 - 16 October
in Marrakech
Kingdom of Morocco

29 -31 October
France

Workshop
on Internal
threats

aircraft

The second
workshop on
Air traffic flow
management
mechanism

Workshop on
National action
plan related to
CO2 emissions

02-04 September
Kingdom of Morocco

21-23 October in Cairo
Republic of Egypt

6 to 8 November
in Rabat
Kingdom of morocco

Workshop on
The validity
of
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to avoid overlap specially when
the target group of participants is
the same and equally coordinate
with all relevant regional and
international organizations such
as the International Air Transport
Association and the Air Navigation
Services Organization.

We renewed our
commitment to
the African Civil
Aviation Commission
to continue to
cooperate in the
activities we are
undertaking to build
capacity and provide
expertise

The
agreement
on
the
implementation of the second
phase of the security program
was signed between the President
of the General Assembly of our
Organization and the President
of the European Civil Aviation
Conference. This program primarily
envisages organizing capacitybuilding activities and enhancing
the security of civil aviation in Africa,
the Arabian Peninsula and the
Middle East. So far, 50 responsive
activities, needs and priorities
identified by the project partner
countries were implemented.

As far as the African Civil Aviation
Commission is concerned, and as
we share membership of African
Arab countries, we have renewed
our commitment to continue to
cooperate in the capacity building
and expertise activities we provide.
Our participation in General
Assemblies of similar entities
and organizations, during the
past period was an opportunity
to pay tribute to the existing
cooperation with the emphasis
on strengthening it and a view to
contributing to the sustainable
development of the air transport
industry. It was also an opportunity
to agree on position coordination
and support among organizations
during the forty-first General
Assembly of the International Civil
Aviation Organization: The 36th
General Assembly, the European
Civil Aviation Conference, the 30th
General Assembly of the African
Civil Aviation Commission, and the
23rd General Assembly of the Latin
American Commission.

Cooperation in the
field of civil aviation
is of mutual benefit
to Arab countries
and EU countries and
contributes to the
economies of these
countries

Taking into account common
benefits obtained by Arab and
EU countries through cooperation
in the field of civil aviation,
which in turns contributes to the
economies of these countries and
in coordination with the Arab Air
Transport Association, we have
signed an agreement with the
European Commission (General
Directorate of Movement and
Transport). It includes a governance
framework
that
enhances
cooperation and dialogue among
member States civil aviation
authorities on one side, and sets the
framework for bilateral cooperation
on the other side, comprising the
exchange of information and
expertise, as well as the exchange
of legal and legislative experiences
for the development of integrated
regional markets for air transport;
organize common technical and
legal activities and conduct joint
projects.
I would also like to refer to the
memorandum of understanding
signed with the International Air
Transport Association (IATA), which
will contribute to strengthening
the activities we are working on
with our existing partners as well as
those wishing to cooperate in the
future with the Arab Civil Aviation
Organization.
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Editorial
Cooperation and partnership to meet the
challenges of international civil aviation
regional offices, and exploring ways
of cooperation, particularly under
no country left behind initiative.

By: Engineer / Manar Abdennebi
Director General of the Arab Civil
Aviation Organization

Strengthening cooperation and
deepening relations with regional
organizations and ICAO, as well as
with specialists in the air transport
sector strategic partners, constitutes
the most important topic underlying
the activity of the Arab Civil Aviation
Organization in order to preserve
the interests of its Member States
and to achieve their aspirations,
while avoiding duplication of
activities and initiatives between
ACAO and the International Civil
Aviation Organization and its

thanks to the
constructive
cooperation and the
continuous support
we have received
from Member
States, we have
worked to increase
the organization’s
performance
Since the 24th Ordinary General
Assembly held in the middle of last
year, and thanks to the constructive
cooperation and the continuous
support we have received from
Member States, we have worked
to increase the organization’s

performance in order to activate
its role to achieve integration and
coordination between Arab civil
aviation authorities and cooperation
with regional blocs and strategic
partners.
The participation of the Arab Civil
Aviation Organization (ACAO) in
several international and regional
events was an opportunity to
hold meetings that resulted in the
establishment of work programs
for the coming years with the ICAO
offices in Cairo, the ECAC and
AFCAC organizations, starting this
year with the Executive Council’s
blessings. These programs include
the joint organization of events
(meetings, conferences, workshops
and seminars) on the promotion
of aviation safety and security,
airports and airspace capacity, and
the efficiency of air navigation and
environmental
protection.
The
emphasis was put on the necessity
of taking into account the schedule
of activities of other organizations,
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