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وفقـاً لتوقعــات منظمــة الطـران املــدين الــدويل ســينمو عــدد
الــركاب حتــى عــام  2030مبعــدل  4,6%ســنوياً ،وهــو مــا
قــد يــؤدي إىل تضاعــف أعــداد املســافرين لتصــل إىل أكــر
مــن خمســة مليــارات مســافر مقارنــة بـــ  2,3مليــار مســافر
يف الوقــت الراهــن .وبالتأكيــد ســتتزايد هــذه األرقــام أكــر
بحلــول منتصــف هــذا القــرن.

اللواء مهندس :محمد إبراهيم أحمد شريف
مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني
وهــذا سيشــمل أيضـاً وعــى نحــو أوثــق التعــاون مــع الــدول
وقطاعــات تلــك الصناعــة مبــن فيهــم املســافرون ،للحفــاظ
عــى تكامــل نظــام النقــل الجــوي العاملــي لــي ينمــو لتلبيــة
الطلــب املتزايــد بشــكل غــر مســبوق عــى النقــل الجــوي.
وهــذا مــا يدفــع إىل التأكيــد لــرورة انتهــاج سياســة تحريــر
األجــواء ،إذ أن هنــاك دول مــن املنطقــة العربيــة الزالــت
تتمســك بالقيــود الحامئيــة بالرغــم مــن أثرهــا الســلبي عــى
بقيــة القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى يف تلــك
الــدول ،مــع التنويــه بالــدول التــي انخرطــت يف توجههــا
القــوي نحــو التحريــر حيــت أنــه مــن نتائــج ذلــك مــا تحققــه
مــن نجاحــات يف قطــاع الطـران املــدين والقطاعات واألنشــطة
األخــرى املرتبطــة بــه.
إن نظــام النقــل الجــوي العاملــي يتمتــع حاليـاً مبســتويات مــن
الســامة أكــر مــن أي وقــت مــى ،حيــت أن املنظمــة الدولية
أعــدت آليــة ونظــام عامليــن لتبــادل معلومــات الســامة،
يف ســياق تعديــل خطــة اإليــكاو العامليــة للســامة الجويــة.
كــا ضاعفــت مــن جهودهــا وطــورت اإلج ـراءات واألســاليب

وســعياً وراء التعامــل بشــكل متطــور ونوعــي مــع مئــات
املاليــن مــن الــركاب اإلضافيــن ،فــإن ذلــك ســيتطلب ضــخ
املزيــد مــن االســتثامرات يف البنــى التحتيــة للط ـران املــدين
مــن طائـرات ومطــارات ومنشــآت املالحــة الجويــة الجديــدة،
وهــو مــا ســيعني تدريــب مئــات اآلالف مــن موظفــي
الطــران إلدارة وتشــغيل أنظمــة معقــدة للغايــة والتعامــل
مــع تكنولوجيــات متطــورة.
املســتجدة لتعزيــز منظومــة أمــن الط ـران يف ســياق اآلليــة
الناجعــة للتنســيق عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل.
كــا زاد االهتــام اليــوم مبوضــوع تغيــر املنــاخ حيــت إن
الــدول األعضــاء اعتمــدت يف الجمعيــة العموميــة  39قــراراً
جعــل مــن اإليــكاو الوكالــة الرائــدة األوىل يف األمــم املتحــدة
لتــويل وضــع اتفــاق عاملــي منســق للحــد مــن انبعاثــات
الغــازات وحاميــة البيئــة.
إن املنظمــة الدوليــة للطـران املــدين (اإليــكاو) ســتكون قــادرة
عــى توفــر التوجيــه االسـراتيجي فيام يتعلــق مبســائل التنمية
اإلقليميــة للطـران املــدين خاصــة أن العــامل يشــهد حالــة مــن
التغيــر وأفضــل مــا ميكــن القيــام بــه هــو التكيــف مــع الوضع
العاملــي الــذي يدفــع الحكومــات والقطاعــات االقتصاديــة
املتنوعــة لتبنــي منهــج اإلصــاح ،فالــدول العربيــة تقــف عــى
أهبــة االســتعداد للقيــام بدورهــا إىل أقــى حــد ،وذلــك يف
ســباق تــام مــع دور الهيئــة العربيــة للطـران املــدين كمنظمــة
إقليميــة فاعلــة تعمــل عــى توجيــه وتنســيق مواقــف الــدول
األعضــاء يف انســجام والتــزام بالنظــم واملقاييــس والقــرارات
الدوليــة املعتمــدة مــن اإليــكاو.
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أخبــار

الطـيـــران
المغــرب وشــركة بوينــغ يوقعــان اتفاقــا
إلحــداث منظومــة صناعيــة لمجموعــة
بوينــغ بالمغــرب

بعثة أمريكية بالمغرب لدراسة
االستثمار في الطيران

وقــع املغــرب اتفــاق رشاكــة مــع
رشكــة بوينــغ األمريكيــة للطائــرات
ســيكون مبوجبــه إنشــاء منطقــة
صناعيــة متخصصــة ملتعاقــدي الرشكــة
العمالقــة يف طنجــة شــايل البــاد.

وأضــاف أن قطــاع الط ـران يف املغــرب
شــهد “منــوا هامــا يف الســنوات
األخــرة” ،وأكــد أن حجمــه “تضاعــف
ســت م ـرات يف عــر ســنوات ،ليضــم
حاليــا  121فاعــا”.

وتــرأس ملــك املغــرب محمــد الســادس
يف طنجــة مراســيم حفــل توقيــع
االتفــاق الــذي مــن املتوقــع أن يزيــد
صــادرات املغــرب يف قطــاع الطـران مبــا
قيمتــه مليــار دوالر.

وقــد أطلقــت اململكــة عــام 2008
مخطــط “امليثــاق الوطنــي للتنميــة
الصناعيــة” الــذي ســمح لهــا بجــذب
مجموعــات صناعيــة كبــرة مثــل
“رينــو” الفرنســية للســيارات يف مدينــة
طنجــة ،و”بومباردييــه” الكنديــة
للطائ ـرات يف ضواحــي الــدار البيضــاء.

وينــص االتفــاق عــى توطــن 120
رشكــة متعاقــدة مــع بوينــغ يف هــذه
املنطقــة الصناعيــة ،مــا ســيؤمن 8700
وظيفــة إضافيــة لعــال متخصصــن،
كــا تقــول الحكومــة املغربيــة وإدارة
بوينــغ.
وقــال وزيــر الصناعــة والتجــارة
واالســتثامر املغــريب حفيــظ العلمــي
“إنــه مــروع إســراتيجي بالــغ
األهميــة ألننــا ننتقــل إىل مرحلــة
جديــدة مــن صناعــات الطــران يف
املغــرب”.

وتنــدرج االســتثامرات الجديــدة يف
قطــاع الطــران ضمــن مخطــط آخــر
لترسيــع التنميــة الصناعيــة ميتــد بــن
عامــي  2014و 2020مبيزانيــة تقــارب
 2.2مليــار دوالر ،جــرى عرضــه عــى
امللــك محمــد الســادس يف أبريــل
 .2014ويســعى املغــرب لزيــادة حصــة
الصناعــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل
مــن  14%إىل .23%

ذكــرت مجلــة «أفييشــن ويــك» األمريكيــة أن بعثــة تجاريــة أمريكيــة
ســتزور املغــرب يف أبريــل املقبــل الستكشــاف فــرص االســتثامر يف قطــاع
الط ـران املدين.وقالــت املجلــة املتخصصــة يف أخبــار قطــاع الط ـران نق ـاً
عــن مســؤولني أمريكيــن يف قطــاع التجــارة ،إن عـرات الــركات الغربيــة
املصنعــة لقطــع الطائـرات تعتــزم توظيــف آالف العــال وإقامــة منشــآت
تصنيــع يف املغــرب .وأشــارت املجلــة إىل أن عــدداً متزايــداً مــن الــركات
الغربيــة العاملــة يف قطــاع تصنيــع الطائ ـرات وقطــع الطائ ـرات مهتمــة
بإقامــة نشــاط لهــا باملغــرب يف األمــد القريــب.
نــدوة نقاش:وكانــت وزارة التجــارة األمريكيــة نظمــت نــدوة نقاشــية
عــر اإلنرتنــت لتــدارس قطــاع الطــران املــدين باملغــرب مــن حيــث
منــاخ األعــال وفــرص االســتثامر وزيــادة مشــاركة الــركات األمريكيــة
يف املعــارض التجاريــة التــي يقيمهــا املغــرب .وقــد شــارك يف النــدوة
مســؤولون يف تجمــع الصناعيــن املغاربــة بقطــاع الط ـران والفضــاء ويف
املعهــد املغــريب ملهــن الطــران .ويضــم قطــاع الطــران املــدين ،الــذي
يصنــف ضمــن القطاعــات االقتصاديــة الصاعــدة باملغــرب 110 ،رشكات
تشــغل  11ألفــاً وخمســمئة شــخص ،وتقــدر قيمــة صــادرات القطــاع
مبليــار دوالر ،ومــن بــن أبــرز الــركات العامليــة التــي اســتثمرت يف البــاد
بوينــج األمريكيــة ،وبومبارديــه الكنديــة ،وســافران الفرنســية.
وحــدات جديــدة :وهنــاك رشكات أخــرى بصــدد إنشــاء وحــدات يف قطــاع
الط ـران باملغــرب ،ومنهــا ألكــوا وهيكســل األمريكيتــان ،وســتيليا وهــي
فــرع لرشكــة إيربــاص األوروبيــة ،وطاليــس الفرنســية ،وقــد انتقــل عــدد
الــركات العاملــة بالقطــاع مــن  21يف العــام  2006إىل 110رشكــة يف
العــام املــايض .ويســتهدف املخطــط الصناعــي للمغــرب لفــرة 2020-
 2014إحــداث  23ألــف وظيفــة يف قطــاع الطـران ،وجلــب مئــة مســتثمر
جديــد للقطــاع ،ورفــع قيمــة صادراتــه إىل  1.6مليــار دوالر .وصنفــت
وكالــة بلومبــرغ األمريكيــة املغــرب ضمــن أحســن خمســن دولــة يف
العــامل وفــق مــؤرش االبتــكار ،وذلــك بســبب مــا حققــه مــن نجــاح يف
سياســته لتطويــر قطاعــات الســيارات والط ـران والطاقــة املتجــددة.
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 30طائرة جديدة في أسطول الخطوط السعودية خالل 2017
كشــفت «الخطــوط الجويــة الســعودية» عــن خطــة
اســتالم طائراتهــا الجديــدة خــال العــام الجــاري
 2017ضمــن برنامــج تحديــث وتنميــة األســطول
الــذي يجــري تنفيــذه حاليــاً ويهــدف إىل تحديــث
ومضاعفــة األســطول إىل  200طائــرة جديــدة بحلــول
عــام  ،2020حيــث تــم يف هــذا اإلطــار توقيــع
اتفاقيــات خــال عامــي  2015/2016لالســتحواذ
عــى  113طائــرة مــن أحــدث مــا أنتجتــه مصانــع
الطائــرات يف العــامل .
وأوضــح مديــر عــام الخطــوط الجويــة العربيــة
الســعودية املهنــدس صالــح بــن نــارص الجــارس
أن العــام الحــايل ســوف يشــهد دخــول  30طائــرة
جديــدة مــن طـرازات متعــددة تشــمل ( )7طائـرات

بوينــج ( )B787درمياليــر و( )5طائــرات مــن
طــراز بوينــج ( )B777- 300ERاملــزودة باألجنحــة
الجديــدة للدرجــة األوىل ،و( )10طائــرات ايربــاص
()A330-300عريضــة البــدن اإلقليميــة و()8
طائــرات ايربــاص( ، )A320ceoمؤكــداً أن برنامــج
تحديــث وتنميــة أســطول املؤسســة يتــم وفــق خطــة
إس ـراتيجية تتضمــن تطوي ـراً غــر مســبوق وتحديث ـاً
ضخــاً لألســطول وزيــادة الســعة املقعديــة عــى
القطــاع الداخــي وتدشــن وجهــات دوليــة جديــدة
وتطويــر املنتجــات وتحســن الخدمــات ،مؤكــداً أن
الطائ ـرات الجديــدة يتــم تزويدهــا بأفضــل أنظمــة
التقنيــة وبرامــج الرتفيــه بخيــارات متنوعة.وأعلــن
الجــارس أن الطائــرة األوىل التــي ســيتم اســتالمها هــذا
العــام مــن طــراز ايربــاص ( )A330-300اإلقليميــة

الجديــدة وســوف تصــل إىل مطــار امللــك عبدالعزيــز
الــدويل بجــدة يف  26ينايــر الجــاري ،وهــي الطائــرة
رقــم ( )11التــي يجــري اســتالمها مــن مجمــوع ()20
طائــرة مــن ذات الط ـراز ضمــن اتفاقيــة لالســتحواذ
عــى ( )50طائــرة مــن رشكــة إيربــاص.
وقــال مديــر عــام الخطــوط الســعودية أن العــام
الجــاري ســوف يشــهد أيضــاً خــروج ( )18طائــرة
مــن الخدمــة بشــكل نهــايئ وهــي الطائـرات املتبقيــة
مــن أســطول البوينــج ( ، )B777-200وســوف يتــم
تعويضهــا بالطائـرات الحديثــة التــي يجــري اســتالمها
تباعـاً.وكان العــام  2016قــد شــهد خــروج  19طائــرة
مــن األســطول وهــي طائــرات بوينــج ()B747
وعددهــا ( )4طائــرات وكذلــك جميــع طائــرات
امربايــر وعددهــا ( )15طائــرة.

ً
ً
«اإلمارات للشحن الجوي» األكبر عالميا بعائدات تتجاوز  11مليارا
نجحــت اإلمــارات للشــحن
الجــوي يف تعزيــز مكانتهــا كأكرب
ناقلــة جويــة عامليــة للشــحن،
حيــث تصــدرت الناقــات
العامليــة مــن حيــث عائــدات
الشــحن والتــي وصلــت إىل أكــر
مــن  11مليــار درهم.وتســتخدم
اإلمــارات للشــحن الجــوي طاقــة الشــحن املتوفــرة عــى
أكــر مــن  250طائــرة تشــكل أســطول ط ـران اإلمــارات
حاليــاً ،مبــا فيهــا  15طائــرة شــحن ،منهــا  13طائــرة
بوينــج  F 777وطائرتــان مــن ط ـراز بوينــج،F400-747
وتعمــل رحــات الشــحن مــن مبنــى الشــحن الخــاص
بالناقلــة «اإلمــارات ســكاي ســنرتال» يف مطــار آل مكتــوم
الدويل.وتواصــل اإلمــارات للشــحن الجــوي تســجيل أداء
قــوي ،حيــث حققــت خــال الســنة املاليــة املاضيــة
/2015  2016منــواً يف الشــحنات املنقولــة بنســبة 6%
لتصــل إىل  2.5مليــون طــن .وتســاهم اإلمــارات للشــحن
الجــوي بنســبة  14%مــن عائــدات الناقلــة املتأتيــة مــن

النقــل الجوي.ت َعــدٌ اإلمــارات للشــحن الجــوي مبثابــة
ذراع الشــحن يف طــران اإلمــارات ،وهــي أكــر ناقلــة
للشــحن الجــوي الــدويل عــى مســتوى العــامل .وقــد
اشــتهرت برتســيخ معايــر متفوقــة جديــدة يف الجــودة
وتقديــم خدمــات لوجســتية متميــزة تتســم بالتكامــل
والشــمولية .وتعتمــد اإلمــارات للشــحن الجــوي يف عملها
نهج ـاً يتســم باالبتــكار ،واملرونــة والتطويــر املســتمر يف
مســتويات الخدمــة لضــان تلبيــة توقعــات عمالئهــا.
ويتميــز مبنــى الشــحن العــري التابــع لإلمارات للشــحن
الجــوي يف املنطقــة اللوجســتية مبطــار آل مكتــوم يف ديب
الجنــوب  ،والــذي بلغــت تكلفتــه نحــو مليــار درهــم
بطاقــة اســتيعابية تصــل إىل مليــون طــن مــن الشــحن
بتجهي ـزات حديثة.ويعــد مبنــى الشــحن الجديــد ،الــذي
أطلــق عليــه اســم «اإلمــارات ســكاي ســنرتال» ،قاعــدة
لعمليــات أســطول اإلمــارات للشــحن الجــوي املكــون
مــن  15طائــرة شــحن.وأعلنت اإلمــارات للشــحن الجــوي
عــن افتتــاح منشــأة «اإلمــارات ســكاي فارمــا» التــي تــأيت
جــزءاً مــن توســعة جديــدة مســاحتها  11ألــف مــر مربع

ملحطــة اإلمــارات ســكاي ســنرتال يف مطــار ديب الــدويل،
وتضــم منطقتــن ميكــن التحكــم بدرجــة حرارتهــا (2-8
درجــات مئويــة ،و 25 -15درجــة مئويــة) ،و 88موقع ـاً
مكيــف الهــواء ضمــن نظــام منصــات املناولــة اآليل ،و5
أرصفــة مكيفــة الهــواء لتفريــغ وتحميــل البضائــع يف
الشــاحنات.وتعزز املنشــأة مجموعــة منتجــات وحلــول
الشــحن املــرد املبتكــرة التــي توفرهــا اإلمــارات للشــحن
الجــوي ،مبــا يف ذلــك املنصــات املــردة Cool Dolly
والحاويــات البيضــاء  White Containerواألغلفــة
البيضــاء املتطــورة  ،White Coverالتــي صممــت
جميعـاً للمحافظــة عــى درجــة حـرارة الشــحنات ومنــع
تذبذبهــا خــال مختلــف مراحــل عمليــة النقل.ونالــت
«اإلمــارات للشــحن الجــوي» أول ناقلــة شــحن يف العــامل
اعتــاد مامرســات التوزيــع الجيــد لعمليــات مركزهــا
الرئيــس التــي تتــم عــر مطاريــن وخدمــة الشــاحنات
الربيــة عــى مــدار الســاعة التــي تربــط بينهــا .كــا
يعــد املركــز الرئيــس للناقلــة يف ديب أيضـاً أكــر منشــأة يف
العــامل تنــال هــذا االعتــاد.
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أخبــار

الطـيـــران

بحث قطري حول إنتاج الوقود الحيوي لقطاع الطيران
قــام فريــق مــن الباحثــن مــن دولــة قطــر ودولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بعــرض بحثهــم عــن
نظــام الزراعــة املتكامــل باســتخدام ميــاه البحــر
( ،)ISEASالــذي ميكــن مــن خاللــه إنتــاج الوقــود
الحيــوي لقطــاع الطـران باســتخدام انبعاثــات غــازات
االحتبــاس الحــراري أقــل مــن نظــره األحفــوري،
باإلضافــة إىل املنتجــات الغذائيــة مــن االســتزراع
املــايئ املســتدام بدون اســتخدام امليــاه العذبة.اشــرك
يف الدراســة الدكتــور جــد ب ـراون مــن مركــز التنميــة
املســتدامة يف كليــة اآلداب والعلــوم يف جامعــة قطــر
باالشــراك مــع الدكتــور سجويورسســجويريدس
مــن معهــد مصــدر يف أبــو ظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة.

وإمكانيــة إعــادة تدويــر بقايــا البــذور بعــد اســتخراج
الزيــت عــايل الربوتــن مــرة أخــرى واســتخدامه يف
تغذيــة األســاك والروبيــان .وكذلــك اســتخدام القــش
املجفــف الــذي يبقــى بعــد إزالــة البــذور الزيتيــة يف
توليــد الكهربــاء.

غــازات الدفيئــة  :أجــرى الباحثــان أيضــاً تقييــم
دورة الحيــاة ( )LCAلنظــام  ISEASاملحتمــل.
وقاســوا كميــة تدفقــات الطاقــة واملــواد يف جميــع
أنحــاء النظــام وتــم حســاب انبعاثــات غــازات
الدفيئــة الصافيــة الناتجــة عــن ذلــك .وخلصــت
نتائــج LCAإىل أن وقــود الطائــرات الحيــوي الــذي
ينتــج مــن نظــام ISEASســوف ينبعــث منــه مــا
يصــل إىل  68٪أقــل مــن الغــازات املســببة لالحتبــاس
وقــود حيــوي  :اســتخدم الباحثــان نظــام  ،ISEASالحــراري مقارنــة مــع وقــود الطائــرات األحفــوري،
حيــث يتــم ضــخ ميــاه البحــر إىل الــرك التــي ينتــج وكانــت النتيجــة هــي ناتــج إيجــايب كيل للطاقــة يف
فيهــا الروبيــان ذو النوعيــة العاليــة واألســاك املعــدة جميــع الســيناريوهات التــي تــم تقييمهــا.
لالســتهالك البــري ومــن ثــم يتــم صــب النفايــات
الســائلة الغنيــة باملغذيــات خــارج الــرك يف حقــول نفايــات ســائلة  :كــا تــم خــال الدراســة تقييــم
النباتــات التــي تتحمــل امللوحــة (النباتــات امللحيــة الفوائــد البيئيــة اإلضافيــة لنظــام  ،ISEASللحــد مــن
املعــروف باســم األشــنان أو ســامفريي التــي تنتــج اآلثــار الســلبية عــى نوعيــة امليــاه يف املســطحات
البــذور الزيتيــة املامثلــة لفــول الصويــا) .كــا تــم املائيــة املســتقبلة للنفايــات التــي يتســبب فيهــا
دراســة إمكانيــة معالجــة الزيــت املســتخرج مــن إخــراج األحيــاء يف نظــام تربيــة األحيــاء املائيــة
البــذور وتحويلــه إىل وقــود حيــوي للطائــرات .التقليديــة نفايــات ســائلة غنيــة باملغذيــات دون

معالجــة إىل البحــر .ففــي نظــام  ،ISEASتعــد
النفايــات الســائلة الغنيــة باملغذيــات مــن أحــواض
االســتزراع الســميك مبثابــة مصــدر األســمدة للنباتــات
امللحيــة وأشــجار املانغــروف ،والتــي تنظــف امليــاه
عــن طريــق إزالــة املــواد املغذيــة .وتســتخدم أشــجار
املانغــروف أيضـاً يف أجـزاء كثــرة مــن منطقــة الخليج
لتحقيــق االســتقرار يف املناطــق الســاحلية املعرضــة
للتــآكل ،وإعــادة بنــاء البيئــات املناســبة لنمــو الحيــاة
البحريــة ،ولتقديــم بعــض مخــزون الكربــون الدائــم
يف كتلتهــا.
التنميــة املســتدامة  :وقــال الدكتــور جــد بــراون
مــن مركــز التنميــة املســتدامة يف جامعــة قطــر «إن
طاقــة ميــاه البحــر ،وأنظمــة الزراعــة املتكاملــة لديهــا
إمكانيــات كبــرة إلنتــاج الغــذاء والوقــود يف منطقــة
الخليــج القاحلــة ،ولكــن تكلفــة اإلنتــاج الفعليــة
واقتصاديــات الــدول بحاجــة إىل تقييــم مفصــل».
مــن جهتــه قــال الدكتــور سجويورسســجويريدس
مــن معهــد مصــدر يف أبــو ظبــي ،اإلمــارات العربيــة
املتحــدة «نأمــل أن تتبنــى صناعــة الطــران هــذه
التكنولوجيــا وتســعى للرشاكــة مــع مرافــق تربيــة
األحيــاء املائيــة لنــر مثــل هــذه األنظمــة» وأضــاف
أن ISEASهــو وســيلة لإلنتــاج الغــذايئ املســتدام
والوقــود الحيــوي يف املناطــق الســاحلية القاحلــة دون
أن يؤثــر ســلباً عــى مــوارد امليــاه العذبــة».

الطيران العماني من  45طائرة حاليا إلى  70في 2020
كشــف «الط ـران العــاين» عــن برنامــج طمــوح وديناميــي للتوســع يف األســطول والشــبكة ،عــر رؤيــة عرشيــة
بــدأ تنفيذهــا باســتالم طائ ـرات جديــدة ،وتدشــن وجهــات جديــدة وإطــاق منتجــات وخدمــات تســهم يف إضفــاء
السالســة عــى تجربــة الســفر للركاب.وأكــد بــول جريجورويتــش الرئيــس التنفيــذي للطـران العــاين يف مؤمتــر صحفي
أمــس« :أنــه رغــم التحديــات فالرشكــة يف وضــع قــوي ميكنهــا مــن مواصلــة التقــدم نحــو النجــاح لتكــون رشكــة
مســتدامة مــن أعــى املســتويات».وقال« :إن أســطول العامنيــة اآلن يبلــغ  45طائــرة وســرتفع إىل  70طائــرة بحلــول
 ،2020ومــن املتوقــع اســتالم طائرتــن مــن ط ـراز بوينــج  737عــى األقــل قبــل نهايــة هــذا العــام ،وأربــع طائ ـرات
إضافيــة مــن ط ـراز بوينــج  787خــال العامــن املقبلني».وتــم الكشــف عــن وجهــات جديــدة دوليــة تدشــن قريب ـاً
تشــمل جوانــزو بالصــن ،ومانشســر لتكــون الوجهــة الثانيــة يف اململكــة املتحــدة».
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العراق يخطط لتأسيس شركة جوية جديدة لتسيير رحالت إلى أوروبا
قالــت وزارة النقــل العراقيــة أنهــا وافقــت عــى
إنشــاء رشكــة الخطــوط العراقيــة ” ط ـران الع ـراق”
( )Iraqi Airlines Coوســيتم اســتخدام الناقــل
لتســيري الرحــات نحــو أوروبــا وســتكون منفصلــة
عــن رشكــة الخطــوط الجويــة العراقيــة Iraqi
. Airways
وقــال البيــان أن الرشكــة الجديــدة ســتحىض
بحقــوق النقــل الجــوي األوروبيــة بــدال عــن رشكــة
الخطــوط الجويــة العراقيــة الحاليــة التــي مــن مــن
جانبهــا ســيتم إعــادة توجيــه رحالتهــا نحــو الســوق
اإلقليميــة.
يذكــر أن الناقــل الوطنــي كان قــد منــع مــن أوروبــا
يف ديســمرب  2016وســط مخــاوف حيــال الســامة
رغــم مواصلتــه لتســيري رحالتــه نحــو عــدد مــن
الــدول االســكندنافية وشــال أوروبــا ،وقــد يقتــر
يف ذلــك عــى اســتخدام طائــرة واحــدة مــن طــراز
ايربــاص  A320-200و تحمــل تســجيل .YI-ARB

و تســعى الحكومــة العراقيــة للحصــول عــى رشيــك
اســراتيجي لرشكــة الطــران يف محاولــة الســتعادة
حقــوق النقــل الجــوي األوروبيــة الكاملــة.
وتتوجــه حاليــا إىل إعــادة النظــر يف رشوط الرشاكــة
الحاليـ�ة مـ�ع رشكـ�ة أطلـ�س جـ�ت الرتكيـةة�AtlasGlo
 ،bal (KKأنطاليــا) كــا تــم توقيــع اتفــاق مــع

هيئــة مــن املرشــدين الســياحيني الذيــن يعملــون
لصالــح هــذا الناقــل الــريك للســاح لخفــض التكلفــة
و الســفر بــدون تأشــرة إىل شــال قــرص للمواطنــن
العراقيــن مــع امكانيــة ان يتــم توســع املبــادرة
لتشــمل أوكرانيــا ورومانيــا ،وميــان يف إيطاليــا.

أياتا” يجدد للملكية األردنية شهادة السالمة الجوية الدولية المتقدمة دون مالحظات
جــدد االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي “أياتــا” لرشكــة
الخطــوط الجويــة امللكيــة األردنيــة شــهادة الســامة الجويــة
الدوليــة املتقدمــة “” Enhanced IOSAوللمــرة االســابعة
عــى التــوايل منــذ أول حصــول للرشكــة عــى شــهادة ” أيــوزا”
عــام .2004
وقــد تــم التجديــد للملكيــة األردنيــة لحيــازة هــــذه الشــهادة
دون أيــة مالحظــــات عــى اإلطـــــاق FindingsZero
األمــر الــذي يعكــس كفــاءة العمليــات التشــغيلية يف
الرشكــة ،والتزامهــا بتحقيــق أعــى مســتويات الســامة
الجويــة وتطويــر عملياتهــا التــي تتميــز بأفضــل معايــر
الدقــة والحرفيــة واتبــاع اإلج ـراءات املحليــة والدوليــة
الكفيلــة بتحقيــق درجــة عاليــة مــن الســامة الجويــة
واألرضيــة.
وقــد شــملت عمليــة التدقيــق لتجديــد شــهادة الســامة
الجويــة املتقدمــة والتــي قــام بهــا فريــق مختــص مــن
املدققــن مــن رشكــة Quali-Auditاملعتمــدة مــن قبــل
“األياتــا” قامئــة طويلــة مــن املتطلبــات التــي صــدرت
عــن أياتــا العــام املــايض وتشــمل أكــر مــن 1000
متطلــب طالــت جميــع دوائــر امللكيــة األردنيــة العملياتيــة
والخدماتيــة وغريهــا ،باإلضافــة إىل قيــام الفريــق بالتدقيــق
عــى رحلتــن مــن الرحــات املنتظمــة للتأكــد مــن التــزام
امللكيــة األردنيــة عمليـاً مبتطلبــات الســامة الجويــة الدوليــة

أثنــاء الط ـران.
املديــر العــام  /الرئيــس التنفيــذي للملكيــة األردنيــة كابــن
ســليامن عبيــدات أعــرب عــن اعتـزازه بتميــز امللكيــة األردنية
بالحفــاظ عــى هــذه الشــهادة العامليــة واســتمرار تجديدهــا
دون أيــة مخالفــات وتطابــق جميــع اإلجـراءات التــي تنفذهــا
الرشكــة عــى هــذا الصعيــد مــع املعايــر الدوليــة املعتمــدة

مــن االتحــاد العاملــي للنقــل الجــوي ،الفتــاً إىل أن هــذا
االنجــاز تحقــق بجهــود مخلصــة بذلهــا العاملــون يف جميــع
دوائــر الرشكــة حرصــاً منهــم عــى إبقــاء ســجل نظيــف
للرشكــة يف مجــال الســامة الجويــة ،ومؤكــداً أن معيــار ســامة

املســافرين والعاملــن والطائــرات كان وســيبقى عــى قمــة
هــرم أولويــات امللكيــة األردنيــة وعــى الــدوام.
وأضــاف أن هــذه الشــهادة التــي تســتمر فعاليتهــا حتــى
نهايــة العــام  2018تهــدف إىل تقييــم مــدى اإللتـزام بضوابــط
الســامة الجويــة لــدى جميــع رشكات الطــران العامليــة
والتأكــد مــن مواصلــة اتبــاع أفضــل املعايــر املحــددة عــى
هــذا الصعيــد مــن قبــل األياتــا ورفــع مســتواها ،مؤكــداً
حــرص امللكيــة األردنيــة عــى مواصلــة املحافظــة
عــى املكانــة العامليــة الرفيعــة التــي تتبوأهــا يف هــذا
املجــال واالســتمرار يف تحســن الخدمــات التــي تقدمهــا
ملســافريها ،ومتكينهــا مــن املنافســة بشــكل أفضــل يف
ســوق صناعــة النقــل الجــوي العامليــة.
وقــد شــملت عمليــة التدقيــق دوائــر وأقســام امللكيــة
األردنيــة التاليــة :العمليــات الجويــة ،الهندســة
والصيانــة ،خدمــات املطــار ،الخدمــات الجويــة،
الســامة العامــة ،إدارة الجــودة ،التدريــب الفنــي،
الرتحيــل الجــوي ،العمليــات األرضيــة ،الشــحن الجــوي،
عمليــات األمــن ودائــرة املــوارد البرشيــة .
يذكــر أن جميــع رشكات الطـران األعضــاء يف اإلتحــاد العاملــي
للنقــل الجــوي )أياتــا) ملزمــة بإجــراء مثــل هــذا التدقيــق
الــدويل مــرة كل ســنتني ملواصلــة التمتــع بعضويــة اإلتحــاد .
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أخبــار

الطـيـــران

«الخطوط الجوية
الكويتية» تخطط إلطالق
شركة طيران اقتصادي

علمــت جريــدة «السياســة» الكويتيــة مــن مصــادر مطلعــة أن الخطــوط الجويــة الكويتيــة تخطــط جديــاً
لالســتثامر يف قطــاع الط ـران منخفــض التكاليــف (الط ـران االقتصــادي) ،مــن خــال إنشــاء قطــاع داخــل الرشكــة
تُســتصدَ ر لــه تراخيــص خاصــة بــه ،أو عــر االســتحواذ عــى إحــدى الــركات العاملــة يف املجــال نفســه.وأوضحت
املصــادر أن االتجــاه نحــو تقديــم خدمــات النقــل الجــوي االقتصــادي يُعــد خطــوة تــأيت يف إطــار توجيهــات القيــادة
السياســية بتعزيــز حركــة االســتثامرات غــر النفطيــة لتوفــر مصــادر رافــدة ملصــدر الدخــل الوحيــد املتمثــل
يف النفــط ،خصوصــاً أن الطــران االقتصــادي برهــن عــى إمــكان نجاحــه وتحقيقــه أرباحــاً ومنــواً مطــرداً رغــم
التحديــات التــي يواجههــا قطــاع الطـران عمومـاً ،إضافــة إىل أن ســوق النقــل الجــوي بالكويــت يشــهد منــواً كبـراً
وتســيطر عليــه رشكات إقليميــة وأجنبية.وأشــارت املصــادر إىل أن املوضــوع مــازال محــل درس لــدى اإلدارة العليــا
بالرشكــة ،حيــث تقــوم إحــدى الجهــات االستشــارية بإعــداد دراســة وافيــة عــن أفضــل الخيــارات املتاحــة يف هــذا
األمــر ،الســيام وأن هنــاك بعــض الــركات تســعى لدخــول رشيــك اسـراتيجي بحجــم الخطــوط الكويتيــة ،يف وقــت
يشــهد فيــه الناقــل الوطنــي حاليـاً نقلــة نوعيــة عــى جميــع األصعــدة  ،الســيام األســطول الحديــث الــذي يتزامــن
توافــد طائراتــه الجديــدة مــع االنطالقــة الكــرى عنــد تدشــن عمــل املبنــى املســاند ملطــار الكويــت الــدويل بنهايــة
 ،2017ليكــون املبنــى الحديــث مركـزاً رئيســياً وحرصيـاً لعمليــات «الكويتيــة» يخصــص بالكامــل للناقــل الوطنــي
بطاقــة اســتيعابية تصــل اىل  5ماليــن راكــب ســنوياً.ويأيت التوجــه الجديــد لــدى الناقــل الوطنــي عــى خطــى
بعــض حكومــات دول املنطقــة التــي وجــدت يف قطــاع الطـران االقتصــادي مــاذا آمنــا الســتثامر جــزء مــن عوائــد
الــركات األم التجاريــة مــا يعكــس مــردودا ماليــا يتمثــل يف النمــو واإليـرادات والزيــادة يف حركــة الســفر ،إضافــة
إىل الطلــب عــى البلــد بفضــل القطــاع ،األمــر الــذي قــد يصعــب تحقيقــه يف بعــض رشكات القطــاع التجــاري.

األجنحة الليبية تفكر في تحويل طلبيتها لدى إيرباص والمغرب ومصر وجهاتها الموالية
الحــارض ولكــن مــع ذلــك فمــن املنطقــي عــى املــدى
البعيــد أن يكــون للرشكــة قــادرة عــى حــل مشــاكلها
الداخليــة و العــودة اىل الصعيــد الــدويل و العمــل
بصفــة عاديــة.

يتوقــف عــى تســوية قضايــا الوصــول إىل املجــال
الجــوي املــري.
نظ ـرا للطلــب القــوي عــى الرحــات الجويــة حاليــا
فــإن األجنحــة الليبيــة تبحــث بالفعــل الحصــول
عــى طائــرة ثالثــة و رابعــة قــد تكــون مــن طــراز
 ،A321-200وكذلــك البحــث يف دخــول ســوق شــحن
البضائــع.

الرئيــس التنفيــذي لرشكــة األجنحــة الليبيــة كشــف
عــن محادثــات ممكنــة مــع رشكــة إيربــاص (،AIB
تولــوز) بشــأن إمكانيــة تحويــل طلبيــة ط ـراز A350
إىل مزيــد مــن طــراز  A320neoومــن املقــرر أن واســترشافا للمســتقبل ،يقــول باديــايل بــان ليبيــا
قــال الرئيــس التنفيــذي لرشكــة األجنحــة الليبيــة تعقــد أوىل االجتامعــات مطلــع الربــع الثــاين مــن و يف صــورة إذا مــا أصبحــت قــادرة عــى اســتعادة
نســقها االقتصــادي فــإن األجنحــة الليبيــة لــدي
ادغاردوباديــايل “ ”EdgardoBadialiأن الناقلــة العــام املقبــل.
الليبيــة الخاصــة تــدرس إعــادة النظــر يف طلبيتهــا
رؤويــة الســتغالل املوقــع الجغــرايف املثــايل وجعــل
بثــاث طائـرات إيربــاص  A350-900و أربعــة طـراز يف الوقــت الحــارض ،األجنحــة الليبيــة تســتأجر اثنــن طرابلــس مرك ـزا للقــارات حيــث مــن املمكــن إنشــاء
 A320neoالتــي كانــت قــد طلبتهــا إثــر مذكــرة  A319-100لالســتخدام تعمــل بيهــا عــى رحــات محــور شــال وجنــوب مــع  A320neoتربــط بــن
تفاهممــع رشكــة ايربــاص يف نوفمــر ترشيــن الثــاين جويــة مــن طرابلــس معيتيقــة اىل اســطنبول أتاتــورك أوروبــا (إىل أوســلو غارديرمويــن) إىل أفريقيــا جنــوب
عــام .2013
يف تركيــا وصفاقــس وتونــس العاصمــة يف تونــس الصحـراء الكــرى (جنوبــا حتــى الغــوس) مــع احتامل
رصح أن القيودالتــي تواجــه الــركات الليبيــة و وفقــا للرئيــس التنفيــذي ،فــإن للناقلــة الليبيــة توســيع العمليــات نحــو آســيا لالســتفادة مــن الســوق
باديــايل ّ
حاليــا وحظرهــا مــن العمــل عــى الصعيــد الــدويل خططــا بوجهــات جديــدة قريبــا عــى غــرار الــدار العاملــة املهاجــرة ،وكذلــك أمريــكا الشــالية ،حيــث
يجعــل مــن مســألة الحصــول عــى طائ ـرات عريضــة البيضــاء الــدويل ومراكــش يف املغــرب واإلســكندرية توجــد جاليــة كبــرة مــن املغرتبــن الليبيــن .
البــدن كال  A350لــن يكــون لــه معنــى يف الوقــت بــرج العــرب يف مــر عــى الرغــم مــن أن إطالقهــا
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الخرطوم ستقوم بتعزيز أسطول الخطوط
الجوية السودانية ب  14طائرة في العام المقبل
أعلــن الرئيــس الســوداين عمــر البشــر أن لديهــم خططــا إلعــادة تجهيــز رشكــة
الخطــوط الجويــة الســودانية(  ،SDالخرطوم(بأربــع عــرة طائــرة خــال عــام .2017
قــال الرئيــس الســوداين عمــر البشــر أمــام الربملــان الســوداين يف األســبوع املــايض أن
حكومتــه تضــع حاليــا خطــة لتنشــيط الناقــل الوطنــي الــذي ترضربشــكل كبــر مــن
جـراء الحظــر التجــاري األمــريك والعقوبــات عــى عملياتــه.
الخطــوط الجويــة الســودانية كانــت تعتمــد يف املــايض عــى طائــرة An-148-100
وأخــرى  An-158روســيتي الصنــع فضــا عــن اســتخدام طائـرات  A320وحتــى عــدد
مــن الطائـرات الصينيــة.
يف الوقــت الحــارض ،تعتمــد عملياتهاعــى ثالثــة طائ ـرات مــن ط ـراز فوكــر Fokker
50وطائــرة ،A320-200واحــدة  B737-500مســتأجرة مــن الناقــل الســوداين تاركــو
للط ـران ،Tarco Air , 3Tالخرطــوم و واحــدة  CRJ-200مســتأجرة مــن ترايدنــت
الط ـران الكينيــة ( Trident Aviationنــرويب ويلســون )) حيــث تؤمــن الخطــوط
الجويــة الســودانية حاليــا رحالتهــا مــن واىل الفــارش ،عبيــد ،الجنينــة ،نيــاال ،وبــور

ســودان محليــا وأبــو ظبــي الــدويل ،أديــس أبابــا ،أســمرة ،القاهــرة الــدويل ،جــدة،
جوبــا ،كانــو ،نجامينــا ،والريــاض دوليــا.
صــدر أيضــا قـرار بالتخــي عــن أســطول رشكــة الخطــوط الجويــة الســودانية و إيقــاف
العمــل عــى طائرتهــا مــن ط ـراز  A310-300، B707-300و B737-200Advوقطــع
الغيــار املرتبطــة بهــا قبــل عــام يف انتظــار التمكّــن مــن بيعهــا.

طيران اإلمارات تستخدم طائرات اإليرباص (إي  )380في رحالت
إلى المغرب وشمال إفريقيا ابتداء من  26مارس 2017
أعلنــت رشكــة طــران اإلمــارات ،عــن اعتزامهــا
اســتخدام طائـرات اإليربــاص (إي  )380عــى رحــات
الخــط ديب-الــدار البيضــاء ،اعتبــارا مــن تاريــخ 26
مــارس  ،2017لتصبــح بذلــك أول رحلــة طــران
تجاريــة بطائــرات اإليربــاص (إي  )380إىل املغــرب
وشــال إفريقيــا.
وأوضــح بــاغ للرشكــة أنهــا ستســتخدم طائــرات
اإليربــاص (إي  )380العمالقــة ،التــي تحظــى بشــعبية
واســعة بــن املســافرين ،وتعــد مبثابــة أيقونــة
أســطول الرشكــة الناقلــة ،بــدال مــن طائـرات البوينــغ
( 300-777إي آر) ،التــي تســتخدمها حاليــا عــى
خــط ديب -الــدار البيضــاء ،مــا يتيــح تحقيــق زيــادة
مهمــة يف الســعة املقعديــة عــر الدرجــات الثــاث،
إىل جانــب منــح املســافرين عــى هــذا الخــط فرصــة
التمتــع بتجربــة ســفر أكــر متيــزا.
ويتيــح اســتخدام طائــرات اإليربــاص (إي )380
زيــادة إجــايل عــدد املقاعــد املتاحــة عــى هــذا
الخــط مبقــدار  1834مقعــدا كل أســبوع ،مــا
ميكــن مــن تلبيــة الطلــب املتنامــي .ويبلــغ إجــايل
عــدد مقاعــد طائــرات اإليربــاص (إي  )380التــي

ستســتخدم عــى الرحــات بــن الــدار البيضــاء وديب مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والواليــات
 491مقعــدا بتوزيــع الدرجــات الثــاث ( 14جناحــا املتحــدة األمريكيــة والــرق األقــى ،فضــا عــن
خاصــا عــى الدرجــة األوىل 76 ،مقعــدا قابلــة للتحــول محطاتهــا يف الهنــد وأســراليا.
إىل أرسة مســتوية متامــا يف درجــة رجــال األعــال
وقــد باتــت الــدار البيضــاء ،يضيــف البــاغ ،واحــدة
و 401مقعــدا وثــرا يف الدرجــة الســياحية).
وميكــن للمســافرين مــن الــدار البيضــاء إىل ديب ،مــن أكــر الوجهــات شــعبية ضمــن شــبكة طــران
يضيــف البــاغ ،متابعــة رحالتهــم بسالســة إىل اإلمــارات ،حيــث شــهدت منــوا مطــردا منــذ إطــاق
مختلــف الوجهــات ضمــن شــبكة رحــات طــران أوىل رحــات الناقلــة إليهــا يف مــارس  .2002ففــي عام
اإلمــارات ،خصوصــا يف دول مجلــس التعــاون  2015وحــده ،نقلــت اإلمــارات أكــر مــن  260ألــف
الخليجــي ،ورشق آســيا وأســراليا ،مــع إمكانيــة مســافر وأكــر مــن  10آالف طــن مــن الشــحنات بــن
متابعــة ســفرهم عــى مــن اإليربــاص (إي  )380الــدار البيضــاء وديب ،األمــر الــذي ســاهم يف تنشــيط
أيضــا ،حيــث تســتخدم الناقلــة هــذه الطائـرات عــى حركــة الســياح ورجــال األعــال بــن املدينتــن.
رحالتهــا إىل وجهــات عديــدة ضمــن هــذه املناطــق ،واعتبــارا مــن تاريــخ  26مــارس  ،2017ســتغادر
منهــا الكويــت ،واململكــة العربيــة الســعودية ،الرحلــة رقــم “إي يك  ”751ديب كل يــوم يف الســاعة
والدوحــة ،وبكــن ،وشــنغهاي ،وجوانــزو ،وهونــغ  7:25صباحــا باســتخدام طائــرة مــن طـراز اإليربــاص
(إي  ،)380لتصــل إىل الــدار البيضــاء يف الســاعة
كونــغ ،وســيدين ،وبريســبني وبــرث.
 12:55ظهـرا .أمــا رحلــة العــودة ،والتــي تحمــل رقــم
كــا ســتتيح خدمــة اإليربــاص (إي  )380خيــارات “إي يك  ،752فتغــادر الــدار البيضــاء الســاعة 2:55
ســفر مرنــة للمســافرين إىل املغــرب مــن مختلــف ظهــرا لتصــل إىل ديب الســاعة  1:25بعــد منتصــف
محطــات شــبكة رحــات ط ـران اإلمــارات ،خصوصــا الليــل.
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أخبــار

الطـيـــران
وزارة ًالنقــل العراقيــة توقــع
عقــدا مــع شــركة ألمانيــة
إلعــادة هيكلــة الخطــوط
الجويــة العراقيــة
أعلــن وزيــر النقــل كاظــم
فنجــان الحاممــي ،عــن
توقيــع عقــد مــع رشكــة
أملانيــة إلعــادة هيكلــة
الطــران املــدين والخطــوط
الجويــة العراقيــة ،فيــا أشــار إىل أن قيمــة العقــد «ال
تســاوي شــيئا» أمــام «الخســائر» التــي تعــرض لهــا
الط ـران العراقــي خــال الفــرة الســابقة.وقال الحاممــي
خــال مؤمتــر صحفــي يف بغــداد  »:إن وزارة النقــل وقعــت
عقــداً مــع رشكــة لوفتهانــزا األملانيــة إلعــادة هيكليــة
الطـران املــدين والخطــوط الجويــة العراقيــة».وكان رئيــس
الــوزراء حيــدر العبــادي أعلــن يف  18ســبتمرب  ،2016عــن
عــزم حكومتــه التعاقــد مــع رشكات عامليــة إلعــادة هيكلــة
الخطــوط الجويــة العراقيــة واملســاعدة يف إعــادة تحليــق
طائــرات العــراق يف األجــواء األوروبيــة.

«طيران ناس» تدعم
أسطولها بـ  80طائرة إيرباص
أعلنــت رشكــة «طــران نــاس» الســعودية للرحــات
منخفضــة التكلفــة ،توقيعهــا اتفاقـاً مــع رشكــة إيربــاص
ل ـراء  80طائــرة مــن ط ـراز «إيربــاص ايــه  320نيــو»
بقيمــة  32.25مليــار ريــال ســعودي ( 8.6مليــار
دوالر).ومــن املتوقعحســب بيــان لرشكــة ط ـران نــاس،
أن تحــدث الصفقــة نقلــة نوعيــة يف عملياتهــا ،عــى
أن يبــدأ األثــر املــايل لهــا عنــد اســتالم أول دفعــة مــن
طائ ـرات الصفقــة بدايــة .2018ورشكــة «ط ـران نــاس»
هــي رشكــة طــران منخفضــة التكلفــة تقــدم رحــات
ط ـران محليــة وخارجيــة.

ً
افتتاح أكبر مبنى للطيران الخاص عالميا
في دبي الجنوب
افتتــح ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة ديب للطــران الرئيــس األعــى
ملجموعــة طـران اإلمــارات ،وســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان مستشــار صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة ،والشــيخ زايــد بــن ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان ،رســمياً مبنــى الطــران
الخــاص األكــر عامليـاً مبنطقــة الطـران بــديب الجنــوب ،وتفقــدوا املبنــى وصــاالت املســافرين الخاصــة
والســوق الحــرة ومركــز الجــارك والرشطــة والهجــرة والجــوازات يف املبنى.وقــال ســمو الشــيخ أحمــد
بــن ســعيد عقــب افتتــاح املنشــأة« :يشــكل االفتتــاح الرســمي ملبنــى الطـران الخــاص مبنطقــة الطـران
يف ديب الجنــوب خطــوة مهمــة نحــو تحقيــق رؤيــة ديب يف أن تصبــح عاصمــة صناعــة الطــران يف
العــامل ،كــا يــأيت أيضـاً انطالقـاً مــن الــدور الحيــوي الــذي تقــوم بــه منطقــة الطـران يف ديب الجنــوب
كمنصــة متكاملــة ومجهــزة بأحــدث البنــى التحتيــة واملنشــآت عامليــة املســتوى ،وســتعمل هــذه
املنشــأة عــى إرســاء معايــر جديــدة يف الفخامــة والخدمــات املتميــزة للمســافرين عاملياً».وأضــاف
ســموه« :أصبــح مــن الــروري االســتمرار يف رفــع مســتويات الفخامــة يف قطــاع الط ـران الخــاص،
وتقديــم خدمــات اســتثنائية إىل كبــار الشــخصيات مــن شــأنها أن تــري تجربــة الســفر الخــاص يف
ديب» ،مش ـراً إىل أن دولــة اإلمــارات متتلــك ســمعة كبــرة ومشــهوداً لهــا يف مجــال خدمــات الط ـران
الفخــم والراقــي عــى الصعيــد العاملي.ووصــف ســموه الحــدث بأنــه جــاء يف نهايــة عــام اســتثنايئ
لــديب الجنــوب ،شــهدت مــن خاللــه تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات ،ليكــون افتتــاح مبنــي الط ـران
الخــاص مبثابــة ُد َّرة التــاج عــى رأس عــام حافــل باملشــاريع الضخمــة ومحطــة بــارزة يف تاريــخ ديب
الجنــوب ،ويعطــي دفعــة للمدينــة الناشــئة خــال األعــوام املقبلــة أن تكــون أكــر عزمـاً عــى مواصلــة
التميــز والتفــرد الــذي حققته.ويقــع مبنــى الطـران الخــاص عــى بعــد دقائــق مــن مطــار آل مكتــوم
الــدويل ،وميتــد عــى مســاحة  5.600مــر مربــع ،ليكــون بذلــك أكــر مبنــى ط ـران خــاص يف العــامل،
وبوابــة ديب الجديــدة للمســافرين مــن كبــار الشــخصيات .ويك ّمــل هــذا املرفــق العاملــي املســتوى
باقــة مــن الخدمــات والتجــارب الراقيــة ،لتعزيــز تجربــة الســفر املثاليــة ،وســيقدم خدماتــه عــى
مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع ،وهــو مكـ ّرس حرصيـاً الســتضافة رحــات الطـران الخــاص لكبــار
الشــخصيات مــن القطــاع الخــاص والعــام .وتشــتمل املميـزات الرئيســة األخــرى يف املبنــى عــى مرافــق
مخصصــة للجــارك والهجــرة والرشطــة ،وصــاالت منفصلــة لكبــار الشــخصيات لضــان الخصوصيــة
الكاملــة ،باإلضافــة إىل الوصــول املبــارش والرسيــع عــر مســافة قصــرة إىل ســاحة املطــار .كــا يتضمــن
املبنــى عــدداً مــن املشــغلني األرضيــن الذيــن ســيوفرون صاالتهــم الراقيــة الخاصــة لتقديــم خدماتهــم
املتخصصــة إىل كبــار الشــخصيات مــن املســافرين كــركات «جيتكــس» و«فالكــون» و«جتأفييشــن»
كــا يضــم مبنــى الطـران الخــاص «ســوق ديب الحــرة» وهــو متجــر مصمــم خصيصـاً لتلبيــة احتياجــات
كبــار الشــخصيات الذيــن يســافرون عــر مبنــى الط ـران الخــاص ويتميــز املتجــر بتصميــم داخــي
فخــم وتشــكيلة منتجــات فاخــرة لتوفــر تجربــة تســوق اســتثنائية يف مبنــي الطـران الخــاص .ويقــدم
املبنــى إىل زواره أيضــاً تجريــة تســ ّوق فريــدة تشــمل مجموعــة واســعة مــن املنتجــات الحرصيــة
الفخمــة التــي تضــم الســيارات ،الســاعات ،الدراجــات وغريهــا كإضافــة إىل تجربــة مميزة.ويعتــر
املبنــى تحفــة معامريــة صممــت وفقـاً ألحــدث املعايــر العامليــة بتميــزه بتصميــم داخــي فاخــر صمــم
لتحقيــق أقــى قــدر مــن الخصوصيــة والســكينة ،ويــرىس مبنــي الطـران الخــاص معايــر جديــدة مــن
فخامــة التصميــم واألجــواء الراقيــة وإحــداث ثــورة يف مفهــوم تجربــة املســافر والوصــول بهــا إىل أعــى
مستوياتها.وشــهد مبنــى الطـران الخــاص  1000رحلــة جويــة منــذ إطــاق أول طائــرة يف أبريــل املــايض
ومــن املتوقــع الوصــول إىل  4000رحلــة خــال عــام .2017
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الخطوط الجوية القطرية تنال ثالث جوائز خالل حفل مجلة «جلوبال
ترافلر»
حــازت الخطــوط الجويــة القطريــة
عــى ثالثــة جوائــز خــال حفــل مجلــة
«جلوبــال ترافلــر»  ،والــذي أقيــم يف
فنــدق «ذا بينينســيوالبفريل هيلــز»
يف لــوس أنجلــوس .وخــال الحفــل،
نالــت الناقلــة القطريــة جوائــز أفضــل
رشكــة طــران للدرجــة األوىل عامليــاً،
وأفضــل تصميــم ملقاعــد الدرجــة
األوىل ،وأفضــل رشكــة طـران يف الرشق
األوســط .وشــهد الحفــل حضــور أكــر مــن  25رشكــة ناشــطة ضمــن قطــاع الســياحة و
الســفر ،إىل جانــب إطــاق مبــادرة «جلوبــال ترافلــر» الخرييــة لدعــم جمعيــة مــرىض
رسطــان الــدم والغــدد اللمفاوية.ومتتــاز جوائــز «جلوبــال ترافلــر» ،والتــي أقيمــت
للعــام الثالــث عــر ،بكونهــا تعتمــد بشــكل كيل عــى تصويــت الق ـراء .وســجلت

أطول رحلة في العالم
« ...قطرية»

عمليــة التصويــت لهــذا العــام مشــاركة أكــر مــن  22,000شــخص مــن مختلــف
أنحــاء الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،حيــث قامــوا بالتصويــت ألكــر مــن  12جائــزة،
والتــي شــهدت منافســة شــديدة مــن قبــل رشكات عامليــة .يذكــر أن قــراء مجلــة
«جلوبــال ترافلــر» واســعة االنتشــار يشــكلون رشيحــة عريضــة مــن املســافرين مــن
كافــة أنحــاء العــامل والذيــن يفضلــون الســفر عــى الدرجتــن األوىل ورجــال األعــال.
ومتتــاز مجلــة جلوبــال ترافــل بعالقتهــا الوثيقــة مــع املســافرين خاصــة عــى مــن
درجــة رجــال األعــال ،وذلــك مــن خــال مــا تقدمــه مــن تقاريــر تســلط الضــوء
عــى أبــرز التوجهــات املتعلقــة بالقطــاع ،والتــي شــملت العديــد مــن التقاريــر حــول
تجربــة الســفر املميــزة عــى مــن درجــة رجــال األعــال التــي تقدمهــا الخطــوط
الجويــة القطريــة ،والتــي تتمتــع بأعــى املعايــر العامليــة عــى اإلطــاق .يذكــر أن
تحالفoneworldالــذي شــهد انضــام الخطــوط الجويــة القطريــة منــذ عــام 2013
قــد نــال جائــزة أفضــل تحالــف ط ـران خــال حفــل جوائــز جلوبــال ترافلــر.

أطلقــت الخطــوط الجويــة القطريــة
أطــول رحلــة يف العــامل عــى خطهــا الجديــد
الدوحــة -أوكالنــد يف نيوزيلنــدا وتســتغرق
رحلــة الذهــاب مــن مطــار حمــد الــدويل
 16ســاعة و 20دقيقــة ورحلــة العــودة 17
ســاعة و 30دقيقــة وذلــك عــى مــن طائــرة
طـراز بوينــج  777فيــا تبلــغ مســافة الرحلة
 14534كيلــو مــراً لتكــر «القطريــة»
بذلــك أطــول رقــم قيــايس للرحــات الجويــة
املســجل باســم الخطــوط الجويــة اإلماراتيــة
يف رحلــة ديب -أوكالنــد املســجلة يف .2016
ويف منتصــف ينايــر املــايض حصــدت
الخطــوط الجويــة القطريــة جائــزة أفضــل
خطــوط ط ـران للمســافات الطويلــة للعــام
الخامــس عــى التــوايل لعــام  2017مــن
مؤسســة «بيزنــس ترافــل» .وقالــت صحيفــة

االندبندنتالربيطانيــة »:إن الرحــات الطويلــة
تعتمــد عــى النفــط الرخيــص حيــث أن
معــدالت الحــرق بالنســبة لألميــال أقــل
مشــرة إىل أن أطــول  10طــرق جويــة
بخــاف رحلــة الخطــوط الجويــة القطريــة
تتمثــل يف اآليت 1-:ســنغافورة -نيويــورك:
 9529ميــاً 2-.الدوحة-أوكالنــد9032 :
ميـاً 3-.لنــدن -بــرث 9010 :أميــال 4-.ديب-
أوكالنــد 8824 :مي ـاً 5-.ســنغافورة  -لــوس
انجليــس 8770 :ميــاً 6-.داالس -ســيدين:
 8578مي ـاً 7-.جوهانســرج -أتالنتــا8439 :
ميــاً 8-.ســنغافورة -ســان فرانسيســكو:
 8434مي ـاً 9-.أبــو ظبــي -لــوس انجليــس:
 8387ميـاً 10- .ديب -لــوس انجليــس8333 :
مي ـاً.
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أخبــار

الطـيـــران

انطالق أول رحلة جوية تجارية بين واشنطن وهافانا

انطلقــت أول رحلــة جويــة تجاريــة منتظمــة بــن الواليــات املتحــدة وكوبــا
منــذ أكــر مــن خمســن عامــاً ،لتفتــح بذلــك فصــاً جديــداً يف العالقــات
بــن العدويــن الســابقني .وقــال مــاريت ســان جــورج ،نائــب املديــر التنفيــذي
حضنــا
لرشكــة «جيــت بلــو»« :إنــه يــوم جديــد للمســافرين إىل كوبــا ويــوم ّ
لــه كث ـراً ،ونحــن فخــورون ببــدء عــر جديــد مــن حركــة الط ـران إىل كوبــا

بأســعار منخفضــة وخدمــة رائعــة» .وكانــت آخــر رحلــة تجاريــة منتظمــة
َــت خطــوط الطــران مــع
بــن البلديــن جــرت يف العــام  ،1961ثــم أو ِقف ْ
الحــرب البــاردة .وأعلنــت وزارة النقــل الكوبيــة أن وزيــر النقــل األمريــي،
أنتــوين فوكــس ،ســيصل إىل كوبــا هــذا األســبوع لعقــد لقــاءات مــع مســؤولني
محليــن .واتفقــت واشــنطن وهافانــا ،يف فربايــر املــايض عــى إعــادة خطــوط
الرحــات التجاريــة املبــارشة بينهــا ،وذلــك ضمــن التغ ـرات التــي أطلقــت
يف ديســمرب  ،2014حــن أعلــن الرئيســان األمريــي بــاراك أوبامــا والكــويب
راؤول كاســرو ،عــن تطبيــع العالقــات بعــد أكــر مــن  50عام ـاً مــن العــداء
خــال الحــرب البــاردة وكانــت حركــة الطــران بــن الواليــات املتحــدة
وكوبــا تقتــر حتــى اآلن عــى رحــات «تشــارتر» منــذ العــام .1979
وســتطلق برنامجــاً جديــداً يشــمل  110رحــات يوميــة ،مــع  90ســمحت
بهــا الحكومتــان إىل تســعة مطــارات كوبيــة وكثــر منهــا يف مــدن ســياحية أو
قربهــا .وال ت ـزال واشــنطن تحظــر عــى األمريكيــن زيــارة كوبــا كســياح ،لكــن
الط ـران مســموح يف  12فئــة أخــرى مبــا يشــمل التبــادل الثقــايف والتعليمــي.

«بوينج» تعلن تلقي طلبية تسليم
 75طائرة بقيمة  8.3مليار دوالر
رصحــت رشكــة صناعــة الطائــرات األمريكيــة «بوينــج» بأنهــا تلقــت طلبيــة لتصنيــع
 75طائــرة مــن طائراتهــا «بوينــج  737ماكــس» مــن إحــدى الــركات التابعــة لـ»ج ـرال
إلكرتيــك» (.)GE.Nويبلــغ ســعر الطائــرة الواحــدة مــن هــذا الط ـراز حــوايل  110ماليــن
دوالر ،لتصبــح القيمــة اإلجامليــة للصفقــة  8.25مليــار دوالر ،ولكــن عــادة مــا تشــتمل
الطلبيــات الضخمــة عــى خصومــات كبرية.وتعنــي هــذه الطلبيــة أن الرشكــة األمريكيــة
تقــرب مــن تحقيــق مبيعــات تبلــغ  531طائــرة نفاثــة عــى األقــل خــال العــام املــايض.
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شركات الطيران تحقق أرباحا
قياسية في العام 2016
أفــاد االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي (إياتــا) أن رشكات
الطــران ستســجل أرباحــاً قياســية هــذا العــام ،ومــن
املتوقــع أن تواصــل تحقيــق أربــاح صافيــة خــال عــام
 2017رغــم عــودة أســعار النفــط لالرتفــاع واالضطرابــات
السياســية العاملية.وقــال الرئيــس التنفيــذي لالتحــاد
ألكســندر دي جونيــاك« :إن رشكات الطــران تواصــل
تحقيــق نتائــج قويــة .ونتوقــع هــذا العــام أرباح ـاً صافيــة قياســية تصــل إىل 35.6
مليــار دوالر» .وقــد اســتفادت هــذه الــركات كث ـراً مــن انهيــار أســعار النفــط
العامليــة منــذ عــام .2014ومــن املتوقــع وفــق تقديـرات االتحــاد أن ترتاجــع األربــاح
إىل  29.8مليــار دوالر عــام  .2017وأضــاف دي جونيــاك «رغــم أن الظــروف عــام
 2017ســتكون أكــر صعوبــة مــع ارتفــاع أســعار النفــط ،إال أننــا نــرى هبوطــا آمنــا
عــى مــدرج األرباح».وأشــار إىل أن عــام  2016ســيكون الثالــث عــى التــوايل الــذي
تحقــق فيــه رشكات الط ـران أرباحــا صافيــة ،وقــال« :إن هــذه الســنوات الثــاث
كانــت األفضــل أدا ًء يف تاريــخ القطــاع رغــم االضطرابــات العديــدة التــي واجهناها».
مــن ناحيــة أخــرى ،أشــارت وكالــة بلومــرغ إىل أن رشكات الطـران األمريكيــة تســجل
أرباحــا أكــر بكثــر مــن منافســاتها األوروبيــة ،بالرغــم مــن عمليــات الدمــج وإعادة
الهيكلــة التــي متــت يف كال الســوقني.وقالتبلومربغ أن األمــر يرجــع إىل القيــود
الرقابيــة التــي تكبــل الــركات األوروبيــة ،واســتمرار تشــغيل هــذه الــركات لعــدة
عالمــات تجاريــة منفصلــة مــا يحملهــا تكاليــف إضافيــة ،فض ـاً عــن االضطرابــات
العامليــة مثــل تلــك التــي تشــهدها رشكــة لوفتهانــزا األملانيــة منــذ عــام .2014

اياتا :ارتفاع الطلب العالمي على
الشحن الجوي بنسبة 9.8%

خبراء« :االنبعاثات» لن تزيد
أسعار تذاكر الطيران
اســتبعد خـراء ومختصــون أن ترفــع اتفاقيــة الحــد مــن االنبعاثــات
أســعار تذاكــر الطريان.وأشــاروا إىل أن االتفاقيــة ،التــي توصلــت
إليهــا رشكات الطــران ،بالتعــاون مــع االتحــاد الــدويل للنقــل
الجــوي «إياتــا» ،ومنظمــة الطــران املــدين «إيــكاو» لــن يلمــس
أثرهــا املســافرون ،إذ مــن املســتبعد حــدوث أي زيــادة يف األســعار
بســببها.وأكد الخ ـراء لـ«البيــان االقتصــادي» أنــه عــى الرغــم مــن
أن رشكات الطــران ســتدفع مليــارات الــدوالرات ،وفقــاً ملعادلــة
تراعــي حجــم انبعاثــات الكربــون عــن كل رحلــة ،فــإن األســعار لــن
يطالهــا أي زيــادة تذكر.ووفقـاً لالتفاقيــة ،التــي توصلــت إليهــا رشكات
الطــران ،خــال األســبوع املــايض يف مونرتيــال بكنــدا فــإن رشكات
الطـران ســتدفع مبلغـاً يـراوح بــن  2.9مليــار إىل  12.4مليــار دوالر
ســنوياً حتــى عــام  ،2030وهــذا يعتمــد طبع ـاً عــى نــوع الرحلــة.
وقــدر الخ ـراء أن هــذه املبالــغ تعنــي زيــادة ت ـراوح بــن  31ســنتاً
و 12دوالراً لــكل مقعــد ،وفقــاً ملجموعــة عمــل النقــل الجــوي،
التــي تضــم رشكات الطــران واملطــارات ،ومصنعــي املحــركات.

قــال االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي (اياتــا)
أن الطلــب العاملــي عــى الشــحن الجــوي اختتــم
عــام  2016بتســجيل منــو قــوي يف ديســمرب ،بلــغ
 9.8%لكنــه حــذر مــن أن إجــراءات الحاميــة
قــد تعــوق التجــارة العاملية.وقــال املديــر العــام
لالتحــاد والرئيــس التنفيــذي ألكســندر دو
جونيــاك« :فيــا يتعلــق بالطلــب كان عــام 2016
عامـاً جيــدا للشــحن الجــوي .وتعــزز ذلــك بفضل
األداء القــوي يف نهايــة العــام .وفيــا يتعلــق مبــا

هــو آت فــإن طلبيــات التصديــر القويــة خــر
جيــد .لكــن هنــاك ريــاح معاكســة أبرزهــا ركــود
التجــارة العامليــة التــي تواجــه أيضــاً مخاطــر
إجـراءات الحامية».وارتفــع الطلــب يف أوروبــا يف
ديســمرب كانــون األول  16.4%ويف إفريقيــا منــا
.% 13.6وزاد الطلــب يف الســنة بأكملهــا 3.8%
وتحققــت مكاســب يف جميــع املناطــق باســتثناء
أمريــكا الالتينية.وقاالياتــا إن الطاقــة االســتيعابية
املتاحــة ارتفعــت  3.2%يف ديســمرب .
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مـطـارات

 123مليــون مســافر عبــر مطــارات اإلمــارات فــي  2016بنمــو % 7
نجــح قطــاع الطــران يف اإلمــارات يف تجــاوز
التحديــات التــي متثلــت يف ارتفــاع ســعر الــدوالر
وعــدم االســتقرار يف العديــد مــن الوجهــات
اإلقليميــة مــن خــال تحقيــق مســتويات منــو عــى
أكــر مــن صعيــد ســواء فيــا يتعلــق بنمــو أعــداد
املســافرين أو النمــو يف حجــم أســاطيل الناقــات
الوطنيــة والوجهــات التــي وصلــت إليها.ووصــل عــدد
املســافرين عــر مطــارات اإلمــارات مــع نهايــة العــام
املــايض إىل نحــو  123مليــون مســافر منهــا  83مليــون
مســافر عــر مطــارات ديب مقارنــة مــع  114.8مليــون
مســافر ســجلتها مطــارات اإلمــارات يف  2015بنمــو
.7%وحافظــت دولــة اإلمــارات مــع نهايــة العــام
 2016عــى مركزهــا الثــاين عامليــاً مــن حيــث عــدد
اتفاقيــات النقــل الجــوي مفتوحــة األجــواء ،مبــارشة
بعــد الواليــات املتحــدة ،حيــث وقعــت اإلمــارات
خــال  2016اتفاقيــات ثنائيــة مــع نحــو  180دولــة،
األمــر الــذي مهــد الطريــق للناقــات اإلماراتيــة
لفتــح آفــاق جديــدة للتشــغيل.وأكد جــال الحــاي
نائــب الرئيــس يف مطــارات ديب أن قطــاع الطــران
يف اإلمــارات أثبــت خــال العــام الجــاري أنــه مــن
بــن األفضــل أدا ًء عــى مســتوى العــامل ،إذ متكــن مــن
تجــاوز التحديــات مــن خــال االســتمرار يف مواصلــة
النمــو وضــخ االســتثامرات يف تطويــر البنيــة التحتيــة.
وأضــاف جــال الحــاي أن القطــاع نجــح يف تحقيــق
مســتويات منــو ســواء عــى صعيــد أعــداد املســافرين
أو حجــم أســطول الناقــات والوجهــات التــي وصلــت

إليهــا رغــم العراقيــل التــي وضعــت أمامهــا يف بعــض
األســواق ،مشــراً إىل أن رحــات الناقــات الوطنيــة
ســاهمت يف تدعيــم اقتصــادات الــدول التــي وصلــت
إليهــا ســوا ًء بشــكل مبــارش أو غــر مبارش.وقــال نائــب
الرئيــس يف مطــارات ديب« :إن مطــار ديب وصــل إىل
نحــو  83مليــون مســافر ،حيــث ســيحافظ بذلــك
مطــار ديب عــى مركــزه عــى رأس قامئــة أكــر مطــارات
العــامل بأعــداد املســافرين الدوليني».مــن جهتــه قــال
ســيف الســويدي مديــر عــام الهيئــة العامــة للطـران
املــدين يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أن رشكات
الطـران اإلماراتيــة شــكلت ركيــزة مــن ركائــز االقتصــاد

الوطنــي ،حيــث تشــر التقديــرات الصــادرة مــن
وزارة االقتصــاد ،إىل أن إســهام قطــاع الط ـران املــدين
يف الناتــج املحــي اإلجــايل للدولــة يبلــغ  ،12%مــع
توقعــات بإســهام هــذا القطــاع يف أكــر مــن  750ألــف
فرصــة عمــل بحلــول عــام .2021وأضــاف الســويدي
أن امتــاك دولــة اإلمــارات الثنتــن مــن أرسع خطــوط
الطــران منــواً يف العــامل وتطويرهــا املســتمر لبنيتهــا
التحتيــة االســتثنائية يف قطــاع الطـران وخططهــا غــر
املســبوقة إلنشــاء مدينــة متكاملــة للطريان هــي األوىل
مــن نوعهــا عــى مســتوى العــامل يضعهــا يف موقــع
ريــادي ملســتقبل حافــل باإلنجــازات يف هــذا املجــال.

 38مليــون مســافر عبــروا مطــار حمــد الدولــي خــال 2016
ســجل مطــار حمــد الــدويل منــواً يف حركــة املســافرين يف العــام  2016بنســبة  20%مقارنــة
بالعــام الســابق لــه ،حيــث وصــل عــدد املســافرين الذيــن عــروا املطــار إىل حــوايل 38
مليــون مســافر .وزادت نســبة حركــة إقــاع وهبــوط الطائــرات التــي ســجلها املطــار يف 2016
لتصــل إىل  15%عــن العــام  ،2015حيــث بلغــت حــوايل  238ألــف حركــة .ومتاشــياً مــع هــذا
النمــو يف أعــداد املســافرين وحركــة الطائــرات ،تعمــل لجنــة تســيري مــروع مطــار حمــد
الــدويل برئاســة ســعادة الســيد عبداللــه بــن نــارص تــريك الســبيعي رئيــس الهيئــة العامــة
للطــران املــدين ،عــى رفــع القــدرة االســتيعابية للمطــار بعــد اكتــال املرحلــة الثالثــة مــن
التوســعة إىل مــا يزيــد عــى  50مليــون مســافر كــا كان مقــرراً يف خطــة إنشــاء املــروع.
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تدشين محطة جديدة للركاب في مطار مراكش
دشــن ملــك املغــرب ،محمــد الســادس ،محطــة
جديــدة يف مطــار مراكــش التــي تعــد واحــدة مــن
أهــم الوجهــات الســياحية يف اململكــة ،مــا يفــرض
أن يســمح برفــع قدرتــه إىل  9ماليــن مســافر مقابــل
 3ماليــن حاليــا ،كــا ذكــرت وكالــة أنبــاء املغــرب
العــريب.
وقالــت الوكالــة إن املــروع الــذي بلغــت كلفتــه
 1,22مليــار درهــم ،مــا يعــادل  115مليــون يــورو
يشــمل محطــة الــركاب التــي متتــد عــى مســاحة 57
ألــف مــر مربــع ،وتوســيع مواقــف الطائ ـرات.

وأكــدت الوكالــة أن هــذا املــروع يهــدف إىل
“متكــن مراكــش مــن مطــار حديــث ميتثــل للمعايــر
الدوليــة ،مبــا مــن شــأنه االســتجابة للنمــو املتزايــد
لحركــة املســافرين ومصاحبــة الطفــرة االقتصاديــة
والســياحية التــي تشــهدها املدينــة وتعزيــز صيتهــا
العاملــي الراســخ”.
وتفيــد أرقــام رســمية أن عــدد املســافرين الذيــن
مــروا يف هــذا املطــار ارتفــع مــن  3,2مليــون يف 2012
إىل  3,9مليــون يف  .2015واملطــار الــذي يســتقبل
حــوايل  20%مــن حركــة النقــل الجــوي يف البــاد ،هــو
الثــاين بعــد مطــار الــدار البيضــاء.
وقــال املرصــد املغــريب للســياحة إن حــوايل 8,9
مليــون ســائح زاروا املغــرب يف األشــهر العــرة األوىل
مــن  ،2016بزيــادة نســبتها  0,4%عــن الفــرة نفســها
مــن .2015
وتبقــى مراكــش وأغاديــر ،املدينتــان الواقعتــان يف جنــوب البــاد ،الوجهتــن األساســيتني للســياح .وقــد اســتقبلتا  60%مــن انشــغال الفنــادق يف األشــهر العــرة األوىل
مــن  ،2016بزيــادة نســبتها  2%لــكل منهــا.
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مطار الجزائر الدويل الجديد يفتح أبوابه نهاية 2018
ســيتم تســليم املطــار الــدويل الجديــد للجزائــر العاصمــة الــذي تبلــغ طاقــة ووقــع باألحــرف األوىل عــى الوثيقــة الســيد طاهــر عــاش الرئيــس املديــر العــام
اســتيعابه  10مليــون مســافر ســنويا يف نهايــة  ،2018حســبام أكــد بالجزائــر لرشكــة تســيري الخدمــات والهيــاكل القاعديــة ملطــار الجزائــر العاصمــة والســيد
حميــد ملــزي الرئيــس املديــر العــام لرشكــة االســتثامر الفندقــي.
العاصمــة وزيــر النقــل بوجمعــة طلعــي.
وأوضــح الســيد طلعــي أن «مطــار الجزائــر الجديــد الــذي يـراد أن يكــون مركـزا
جويــا ،ســيكون جـرا بــن إفريقيــا وأوروبــا .وســيكون مــزودا بجميــع الهيــاكل وأكــد الوزيــر أن هــذه املنشــئة املنجــزة عــى مســاحة  25.000مــر مربــع
املرافقــة مــا ســيمكنه مــن مطابقــة للمعايــر الدوليــة ،وافتتاحــه مقــرر يف تحــت العالمــة التجاريــة «حيــاة» مــن املقــرر أن «تســلم مــع افتتــاح املطــار»،
وســيكون املطــار مربوطــا أيضــا بجميــع شــبكات النقــل مثــل امليــرو والقطــار.
نهايــة ســنة .»2018
وأدىل الوزيــر بهــذا الترصيــح عــى هامــش التوقيــع عــى اتفــاق بــن رشكــة ويتــم إنجــاز املطــار الــدويل الجديــد ،الــذي تــم الــروع يف أشــغال البنــاء نهايــة
تســيري الخدمــات والهيــاكل القاعديــة ملطــار الجزائــر العاصمــة ورشكــة االســتثامر  ،2014عــى مســاحة  73هكتــار بغــاف مــايل قــدره 3ر 90مليــار دج.
الفندقــي ،مــن أجــل انجــاز فنــدق ذو أربعــة نجــوم يتســع لـــ 250غرفــة بالقرب وميــول املــروع باألمــوال الخاصــة لرشكــة تســيري الخدمــات والهيــاكل القاعديــة
ملطــار الجزائــر العاصمــة وقــروض بنكيــة تســدد عــى مــدة  20ســنة.
مــن املطــار.
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املطارات العامئة..

ً
هل يمكنها أن تتحول لواقع قريبا؟
تحتــاج املطــارات ملســاحات كبــرة ولكــن يف املواقــع التــي تقــل
فيهــا املســاحة الكافيــة لتواجــد هــذه املطــارات أو توســيعها،
مثــل الجــزر أو مــدن الكبــرة ،قــد يكــون البحــر هــو الحــل.

لــذا قامــت عــدد مــن الــدول
باقــراح عــدد مــن األشــكال
لتوظيفهــا مبشــاريع إلنشــاء
مطــارات عامئــة بامليــاه .هــذه
الفكــرة ليســت بالجديــدة فعــاً،
فخــال الحــرب العامليــة الثانيــة
قامــت بريطانيــا باقــراح إنشــاء
مدرجــات للهبــوط عــى قمــم
الجبــال الجليديــة لتوفــر غطــاء
حاميــة لألســاطيل البحريــة يف
املحيــط األطلــي ،لكــن مل يتــم

تنفيبــذ املــروع “.”Habakkuk
ويف عــام  ،1995اقرتحــت  17رشكــة
خاصــة باليابــان معظمهــا مــن
قطاعــات بنــاء الســفن وصناعــة
الحديــد بالتعــاون مــع الحكومــة،
لتصميــم وتجربــة مطــار عائــم
مبـشروع اسـ�مه  ” �Tokyo Me
 ”ga-Floatلينجــح مبــدرج بلــغ
طولــه ألــف مــر ،لكــن التجربــة
األكــر منهــا مبــدرج يبلــغ طولــه
 4آالف مــر مل تــر الضــوء أبــداً.

بعض المشاريع المقترحة لمطارات عائمة

 .1مــروع مطــار “ ”London Britanniaهــو مقــرح مــروع ملطــار عائــم بســتة مدرجــات
يتوقــع بنــاؤه عــى جزيــرة صناعيــة حــوايل  48كيلومــر رشق العاصمــة الربيطانيــة لنــدن.
الخطــة رفضــت عــام  2014مــن قبــل هيئــة املطــارات الربيطانيــة ،رغــم أن املديــر اإلداري لرشكــة
“ ”Genslerالهندسية يرص بأنه مل يتم اتخاذ قرار نهايئ وأن الخطة يجب أال تخرج من دائرة النقاش.
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 .2املقــرح الــذي رســمته رشكــة “ ”Genslerالهندســية ومركــز تاميــز إيســتواري للتنميــة واألبحــاث ،قــد تبلــغ تكلفتــه حــوايل 63
مليــار دوالر .املدرجــات ســتكون موازيــة لبعضهــا ،يتوســطها املحــور األســايس حيــث يتوقــع أن يكــون املبنــى الرئيــي للمســافرين.

 .3مهنــدس الطــران األمريــي تــري درينــكارد اقــرح إنشــاء مطــار عائــم بالتكنولوجيــا ومــواد البنــاء املســتخدمة يف تأســيس آبــار النفــط البحريــة.

 .4وميكن للمشاريع املستقبلية أن توفر فرصة لتمركز القامئني عىل أبحاث املحيطات والبحار ،كام ميكن أن توفر فرصة للتوسع التجاري للرشكات العاملية.
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فعـاليـات

الجامعة العربية

ملتقى المنظمات العربية لدعم خطة التنمية المستدامة

انعقــد مبقــر الجامعــة العربيــة ،أعــال
ملتقــى املنظــات العربيــة املتخصصــة لدعــم
تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة  2030الــذي
نظمتــه األمانــة العامــة للجامعــة (إدارة التنميــة
املســتدامة والتعــاون الــدويل وإدارة املنظــات
العربيــة واالتحــادات العربيــة) ،بالتعــاون مــع
األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقل
البحــري واملنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة.
واســتعرض األمــن العــام لجامعــة الــدول
العربيــة ،أحمــد أبوالغيــط ،يف كلمــة لــه يف
الجلســة االفتتاحيــة للملتقــى -الواقــع العــريب
الحــايل ،والــذي يشــهد تصاعــدً ا يف النزاعــات
والعنــف واإلرهــاب ،وهــو مــا يــرز الحاجــة
إلعــادة األمــل يف املســتقبل للشــعوب العربيــة
والســتعادة الســلم واألمــن للمجتمعــات
كمطلــب رئيــي للتنميــة يصعــب بدونــه
االرتقــاء مبســتويات املعيشــة للمواطــن العــريب.
وقــال «أبوالغيــط» إن األمــر يســتلزم أيضــاً
العمــل عــى إيجــاد قــوة خالقــة قــادرة
عــى تجــاوز مــا أنتجتــه تلــك النزاعــات
والتحديــات مــن ســلبيات يف إطــار تتكامــل
فيــه املؤسســات العربيــة مــع بعضهــا البعــض.

وأكــد «أبوالغيــط» أهميــة إيجــاد طــرق جديــدة
ومبتكــرة لتمويــل التنميــة املســتدامة ،مــع إدراج
مفاهيــم متطــورة لتمكــن املــرأة والشــباب يف
إطــار خطــط التنميــة الوطنيــة ،منوهــاً بإقــرار
القمــة العربيــة الســابعة والعرشيــن والتــي
عقــدت يف العاصمــة املوريتانيــة نواكشــوط ،يف
يوليــو املــايض ،وإنشــاء آليــة عربيــة إقليميــة
تقــوم مبتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة
املســتدامة يف املنطقــة العربيــة ،وتقــدم الدعــم
للــدول العربيــة يف تنفيــذ خططهــا الوطنيــة
بهــدف الوصــول إىل مســتويات مناســبة
مــن النمــو تعــزز االســتقرار للمجتمعــات
وتحقــق الرفاهيــة والتقــدم للشــعوب.
وعــرض «أبوالغيــط» الجهــود التــي تقــوم بهــا
األمانــة العامــة يف هــذا املجــال ،بالتعــاون
مــع املنظــات العربيــة املتخصصــة املعنيــة
بالعمــل التنمــوي ،إضافــة إىل تواصلهــا مــع
األمــم املتحــدة ووكاالتهــا وأجهزتهــا املتخصصــة،
وكذلــك مــع مؤسســات التمويــل الدوليــة
عــى غــرار البنــك الــدويل ،األمــر الــذي يعــزز
مــن مكانــة جامعــة الــدول العربيــة كمنصــة
مناســبة لدعــم تنفيــذ أجنــدة األمــم املتحــدة

للتنميــة املســتدامة  2030يف املنطقــة العربيــة.
شــارك يف امللتقــى املــدراء العامــون للمنظــات
العربيــة املتخصصــة ،إىل جانــب ممثلــن عــن
لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة
لغــرب آســيا وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ
وبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة والبنــك الــدويل
حيــت اســتعرض فــرص التعــاون والرشاكــة مــن
أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ
 17بأبعادهــا الثالثــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
والبيئيــة وخــال هــذا اللقــاء أفــاد ســعادة
املهنــدس /محمــد ابراهيــم أحمــد رشيــف
مديــر عــام الهيئــة العربيــة للطــران املــدين
مبرئياتــه ومقرتحاتــه يف مســاهمة الطـران املــدين
يف تنفيــذ التنميــة املســتدامة لعــام .2030
كــا ناقــش امللتقــى تعميــق مفهــوم التنميــة
املســتدامة مــن خالل العمــل بالتنســيق والتكامل
بــن التخصصــات املختلفــة داخــل املنظمــة
الواحــدة ،وبنــاء برامــج ومشــاريع إقليميــة مــع
الــركاء الدوليــن واإلقليميــن ،وتــم رفــع نتائــج
ومخرجــات هــذا امللتقــى إىل املجلــس االقتصــادي
واالجتامعــي يف دورتــه ( )99مــن أجــل وضــع
آليــات التنفيــذ واملتابعــة الالزمــة لتلــك النتائــج.
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لجنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي المشــترك تجتمــع بالقاهــرة

انعقــد يــوم  13نوفمــر  2016مبقــر األمانــة العامــة
لجامعــة الــدول العربيــة اجتــاع لجنــة التنســيق
العليــا للعمــل العــريب املشــرك وقــد شــارك ســعادة
املهنــدس محمــد ابراهيــم رشيــف مديــر عــام الهيئــة
يف فعاليــات االجتــاع الــذي حــره جميــع رؤســاء
ومــدراء عامــن املنظــات العربيــة املتخصصــة يف
العمــل العــريب املشــرك يف شــتى مجاالتــه  ,حيــث ترأس
االجتــاع معــايل الســيد .أحمــد أبــو الغيــط أمــن عــام
جامعــة الــدول العربيــة  ,الــذي اســتمع الجميــع إىل
توجيهاتــه ورؤيتــه املســتقبلية للعمــل العــريب املشــرك
التــي يحــرص معاليــه عــى تطويرهــا حيــث دعــا
معاليــه جميــع املنظــات التــي تعمــل يف إطــار لجنــة
التنســيق العليــا للعمــل العــريب املشــرك إىل التنســيق
والتعــاون املشــرك فيــا بينهــا املنظــات لتحقيــق
مصلحــة العمــل العــريب املشــرك يف شــتى مجاالتــه.

الــدورة

99

واســتعرض االجتــاع الــدور املطلــوب مــن مؤسســات
العمــل العــريب املشــرك يف املرحلــة القادمــة ،تطويــر
وتفعيــل عمــل لجنــة التنســيق العليــا للعمــل
العــريب املشــرك  ،الــدور املطلــوب مــن مؤسســات
العمــل العــريب املشــرك للمســاهمة يف تنفيــذ
أهــداف التنميــة املســتدامة  2030يف املنطقــة.
حيــت دعــا األمــن العــام للجامعــة العربيــة أحمــد
أبــو الغيــط ،منظــات العمــل العــريب املشــرك إىل
رضورة تبنــي رؤيــة عربيــة مشــركة متكاملــة تتميــز
بالفعاليــة والعمليــة يف ذات الوقــت خاصــة يف ضــوء
األزمــات السياســية التــي ميــر بهــا الوطــن العــريب.
وقــال أبــو الغيــط خــال افتتاحــه أعــال االجتــاع
االســتثنايئ للجنــة ،إن الحالــة اليــوم تســتلزم تبني حزمة
جديــدة مــن اإلج ـراءات والخطــط والربامــج املحــددة
بواقعيــة ,ووفقــا إلطــار زمنــي متفــق عليــه لتنفيذهــا،
مشــددا عــى رضورة األخــذ بعــن االعتبــار أن العمــل
العــريب املشــرك يجــب أن يســتمد رشعيتــه مــن
شــعور املواطــن العــريب واملجتمــع ككل بأهميــة هــذا
العمــل ومــردوده الــذي يعكــس اهتامماتــه وتطلعاتــه.
وأكــد رضورة أن تتجــاوز منظومــة عمــل الجامعــة
العربيــة الســلبيات الناتجــة عــن األزمــات
السياســية لــي تعمــل بفعاليــة ونشــاط ،بحيــث
تكــون القــرارات الصــادرة عنهــا قابلــة للتنفيــذ،

للمجلــس

انعقــد مبقــر جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة خــال
الفــرة  12-16فربايــر  2017اجتامعــات املجلــس
االقتصــادي واالجتامعــي يف دورتــه  99وقــد شــاركت
الهيئــة العربيــة للطـران املدين يف فعاليات هــذه الدورة
بوفــد ترأســه ســعادة املهنــدس محمــد إبراهيــم رشيف
مديــر عــام الهيئــة ،كــا شــارك يف االجتامع وفــود الدول
العربيــة األعضــاء واملنظــات العربيــة املتخصصــة
واملؤسســات املاليــة العربيــة واالتحــادات العربيــة
باإلضافــة إىل األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة.
وتــرأس أشــغال الــدورة معــايل الســيد عبــد املجيــد
تبــون وزيــر الســكن والعمـران واملدينــة ووزيــر التجارة
بالجمهوريــة الجزائريــة ،وبعــد كلمتــي كل مــن رئيــس
الــدورة الســابقة ممثــل تونــس والرئيــس الحــايل ممثــل
الجزائــر وكلمــة األمــن العــام للجامعــة التــي ألقاهــا
ســعادة الســفري أحمــد بــن حــى نائــب األمــن العــام.

االقتصــادي

وتــؤدي إىل تغيــر إيجــايب لألوضــاع القامئــة.
وأشــار األمــن العــام إىل أن مؤسســات العمــل العــريب
املشــرك يجــب عليهــا أن تخاطــب بالدرجــة األوىل
طموحــات وتطلعــات املواطــن العــريب ،خاصــة يف
املجــاالت التــي متــس حياتــه اليوميــة ،عــى غــرار
مكافحــة الفقــر والبطالــة ،وتحســن مســتويات
املعيشــة والصحــة والتعليــم ،واالرتقــاء بالتنميــة
اإلداريــة ،وزيــادة معــدالت التجــارة واالســتثامرات
البينيــة العربيــة ،وتبنــي اســراتيجيات مشــركة يف
مجــاالت محوريــة مثــل األمــن الغــذايئ ،واألمــن
املــايئ ،والطاقــة ،والبيئــة ،والنقــل ،وتطويــر التعليــم
والبحــث العلمــي ،والحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة
العربيــة ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،واإلعــام.
وأوضــح أن هــذا االجتــاع ميثــل أهميــة كبــرة يف ضــوء
التطــورات واملســتجدات التــي متــر بهــا املنطقــة العربية
خــال املرحلــة الحاليــة ،ومــا متثلــه مــن تحديــات
كبــرة للنظــام اإلقليمــي العــريب ،والتــي فرضــت
واقعــا جديــدا عــى منظومــة العمــل العــريب ،بحيــث
أصبــح األمــر يســتوجب عــى املنظــات واملؤسســات
العربيــة التفاعــل معهــا بجديــة وبلــورة أفــكار
محــددة تتضمــن رؤيــة هــذه املنظــات واملؤسســات
لكيفيــة التعامــل مــع هــذه التحديــات امللحــة.

واالجتماعــي

وقــد أعــد املجلــس امللــف االقتصــادي واالجتامعــي
للقمــة العربيــة يف األردن الــذي يتضمــن تقاريــر
متابعــة للقمــم العربيــة الســابقة ورؤيــة ومقرتحــات
وتصــورات لــدور منظومــة العمــل العــريب
املشــرك للتعامــل مــع التطــورات واملســتجدات.
والتعــاون بــن منظومتــي جامعــة الــدول العربيــة
واألمــم املتحــدة حيــت دعــا الــدول األعضــاء
واملجالــس الوزاريــة املتخصصــة ومؤسســات العمــل
العــريب املشــرك إىل موافــاة األمانــة العامــة للجامعــة
العربيــة بالربامــج واألنشــطة املقــرح مناقشــاتها يف
االجتــاع الرابــع عــر للتعــاون بــن الجامعــة العربيــة
واألمــم املتحــدة واملقــرر يف جنيــف عــام .2018
كــا طلــب املجلــس مــن الــدول العربيــة موافــاة
األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة بالفــرص
االســتثامرية لديهــا لوضــع اســراتيجية موحــدة

العربــي

لرتويــج فــرص االســتثامر يف الــدول العربيــة.
ووافــق املجلــس عــى إنشــاء اللجنــة العربيــة ملتابعــة
تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة  -2030 2020يف
املنطقــة العربيــة .كــا اعتمــد توصيــات وقــرارات
املجالــس الوزاريــة واللجــان الفنيــة التابعــة للمجلــس.
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ً
ً
ّ
الجمعيــة العموميــة لاليــكاو تحقــق إجماعــا تاريخيــا بشــأن المســتقبل
المســتدام لقطــاع الطيــران المدنــي العالمــي
حــر الــدورة التاســعة والثالثــن للجمعيــة
العموميــة لإليــكاو التــي انعقــدت مبنرتيــال – كنــدا
 27ســبتمرب –  6أكتوبــر  ،2016أكــر مــن 2200
منــدوب مــن  185دولــة عضــواً ودولــة غــر عضــو
و 56وفــداً مراقبــاً.
أبرمــت الــدول األعضــاء يف اإليــكاو خــال الــدورة
التاريخيــة التاســعة والثالثــن للجمعيــة العموميــة،
اتفاق ـاً تاريخي ـاً بشــأن وضــع تدابــر عامليــة جديــدة
قامئــة عــى آليــات الســوق لتعويــض انبعاثــات

ثــاين أكســيد الكربــون الناجمــة عــن الرحــات
الدوليــة ،إىل جانــب خريطــة طريــق شــاملة لتحقيــق
املســتقبل املســتدام للطــران الــدويل ،وتحقّــق
تقــدّ ٌم هــا ّم وبعيــد النطــاق خــال الــدورة التاســعة
والثالثــن للجمعيــة العموميــة عــر جميــع أهــداف
اإليــكاو اإلســراتيجية الخمســة لســامة الطــران
ســعة وكفــاءة املالحــة الجويــة ،وأمــن الطــران
والتســهيالت ،والتنميــة االقتصاديــة للنقــل الجــوي،
وحاميــة البيئــة.
وأظهــرت الــدول األعضــاء أيض ـاً تقديرهــا الواضــح

ودعمهــا ملــا حــدث أخ ـراً مــن تحديــد األولويــة يف
اإليــكاو بشــأن املســاعدة وبنــاء القــدرات يف إطــار
اإلســراتيجية «عــدم تــرك أي بلــد وراء الركــب»،
ومبســاعدة الــراكات العامليــة وتعبئــة املــوارد
بكثافــة أكــر.
وتض ّمنــت القــرارات األخــرى التــي يجــدر اإلشــارة
إليهــا االتفاقــات لتعديــل اتفاقيــة شــيكاغو لزيــادة
عــدد الــدول األعضــاء يف مجلــس اإليــكاو ولجنــة
املالحــة الجويــة التــي تؤيّــده.

الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية لإليكاو – موجز االستنتاجات الرئيسية السالمة
اعتامد خطّة اإليكاو العاملية للسالمة الجوية ( )GASPباعتبارها االتجاه االسرتاتيجي لربنامج العمل الفني لإليكاو يف املالحة الجوية:
تحافــظ النســخة الجديــدة عــى األهــداف الســابقة التــي تركــز عــى مراقبــة الســامة مــن جانــب الــدول وإدارة الســامة ملش ـغّيل النقــل الجــوي .وســوف تكــون
أهــداف العاملــي خطّــة للســامة الجويــة كاآليت:
مواصلة العمل عىل تنفيذ نُظُم إدارة السالمة.
•
العمل مع املنظّمني الحكوميني بشأن أنشطة الدولة يف تنفيذ برامج السالمة الوطنية مبا يف ذلك قياس أداء السالمة.
•
مؤشات أداء السالمة واالستمرار يف التط ّور نحو إدارة تنبؤية للمخاطر بعد إمتام تنفيذ نُظُم إدارة السالمة.
إعداد ّ
•
تأييد استمرار الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية يف أفريقيا (خطّة أفريقيا واملحيط الهندي) بعد عام ،2016ويف إطار برامج عمل
•
ّ
املكاتب اإلقليمية ،فضالً عن توسيع نطاقها لتغطي جميع مجاالت السالمة.
تم حلّها يف مؤمتر اإليكاو الرفيع املستوى للسالمة (.)2015
•
اإلحاطة علامً والتقدير لتقدّ م اإليكاو يف البنود التي ّ
اعتامد إسرتاتيجية لإليكاو بشأن التأهب لحاالت الطوارئ والتصدي لها.
•
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يستحق الذكر:
بند إضايف
ّ

ُقدّ مت أ ّول شهادات رئيس املجلس لالعرتاف بتحسن األداء يف تدقيق السالمة خالل الحفالت االفتتاحية إىل  14دولة اختريت بشكل موضوعي.

سعة وكفاءة املالحة الجوية

اعتمــدت الطبعــة الخامســة مــن خطّــة اإليــكاو العامليــة للمالحــة الجويــة ( )GANPباعتبارهــا التوجيــه االسـراتيجي لربنامــج العمــل الف ّنــي لإليــكاو يف املالحــة الجوية.
ـم اإلضافــات للنســخة الحاليــة مــا يــي:
وتضـ ّ
البنية املنطقية إلدارة املالحة الجوية.
•
فكرة «املسار األدىن».
•
النهج القائم عىل األداء.
•
الجوانب املالية (فريق العمل املتعدد التخصصات)
•
حثّت الدول عىل أن تواصل تنفيذ املالحة القامئة عىل األداء.
•

العمل يف املستقبل :موضوعات مقرتحة ملؤمتر اإليكاو الثالث عرش للمالحة الجوية لعام :2018

•
•
•
•
•
•
•

تقارب وجهات النظر بشأن الجيل القادم من بيانات االتصاالت ( (.Dataco
االتفاق عىل بنية محددة للنظام العاملي إلدارة املعلومات عىل صعيد املنظومة.
تقديم اللبنات األساسية للخطة العاملية للمالحة الجوية.
بدء استخدام دراسات الجدوى النموذجية لحزم التحسينات يف منظومة الطريان ( )ASBUللحزمة األوىل وما ي ّتصل بها من رسوم بيانية تبني
مدى تأثريها ((.BBBGs
االتفاق عىل مؤرشات سعة وكفاءة املالحة الجوية.
توحيد برنامج العمل الالزم للمرحلة الثانية.
إعداد الحزمة الرابعة من حزم التحسينات يف منظومة الطريان.

األمن والتسهيالت

املوافقــة عــى البــدء يف إعــداد خطّــة اإليــكاو العامليــة ألمــن الط ـران التــي س ـ ُتوفر التوجــه العــام لجميــع الهيئــات املعنيــة بتعزيــز أمــن الط ـران مــع الرتكيــز عــى
األغ ـراض واألهــداف امل ّتفــق عليهــا دولي ـاً.
اعتامد أولويات اإليكاو الرئيسية التالية يف مجايل أمن الطريان والتسهيالت للفرتة الثالثية القادمة:
التهديــدات الجديــدة واملتط ـ ّورة ،مبــا يف ذلــك األمــن اإللكــروين وأمــن املنطقــة املفتوحــة للجمهــور والتهديــدات مــن الداخــل واملســاعدة الفنيــة وتعزيــز التنســيق
اإلقليمــي.
املساعدة الفنية وتعزيز التعاون اإلقليمي.
اعتــاد أ ّول قـرار مــن نوعــه بشــأن األمــن اإللكــروين ،حيــث يؤكّــد عــى أهميــة تبــادل املعلومــات والتنســيق يف مجــاالت الخــرة يف ســامة وأمــن الطـران ملعالجــة
هــذا الجانــب الهــام مــن املخاطــر.
أولويات برنامج التسهيالت واألنشطة املرتبطة به يف الفرتة الثالثية .2017-2019
اسـراتيجية برنامــج اإليــكاو لتحدیــد هویــة املســافرین ( ،)TRIPمبــا يف ذلــك وثائــق الســفر ودليــل اإليــكاو للمفاتيــح العامــة ( )PKDوتقديــم املســاعدة والتدريــب
إىل الــدول يف هــذه املجــاالت.
تقديــم الدعــم املســتمر للربنامــج العاملــي لتدقيــق أمــن الطـران وفقـاً لنهــج الرصــد املســتمر ،مبــا يف ذلــك إعــارة الخـراء عــى األجلــن القصــر والطويــل واملشــاركة يف
دورات التدريــب والحلقــات الدراســية اإلقليميــة.
دعــم تنفيــذ الخطــة اإلقليميــة الشــاملة ألمــن الط ـران والتســهيالت ( )SECFALيف منطقــة الــرق األوســط واالســتمرار يف دعــم خطــة التنفيــذ اإلقليميــة الشــاملة
ألمــن الط ـران والتســهيالت يف أفريقيــا

التنمية االقتصادية للنقل الجوي

اإلقرار بالحاجة إىل النظر يف «خطّة عاملية جديدة للنقل الجوي» لإليكاو.
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اعتــاد خطّــة عمــل لالنتهــاء مــن االتفاقــات الدوليــة الجــاري إعدادهــا مــن
جانــب اإليــكاو لتحريــر دخــول األســواق والشــحن الجــوي وملكيــة الناقلــن
الجويــن والســيطرة عليهــم.
اعتــاد خطّــة عمــل ملواصلــة تحســن تنبــؤات الحركــة الجويــة العامليــة
واإلقليميــة الطويلــة األجــل للعاملــن يف مجــال الط ـران (الوثيقــة )Doc 9956
الخــاص بالجيــل القــادم مــن املهنيــن يف
لتلبيــة متطلبــات برنامــج اإليــكاو
ّ
مجــال الطــران (.)NGAP
التشــجيع عــى تقويــة الـراكات يف مجــال تبــادل البيانــات وتحليلهــا مــع األمــم
امل ّتحــدة ووكاالتهــا ومــع املنظــات الدوليــة واإلقليميــة والهيئــات األكادمييــة
الدوليــة واإلقليميــة لزيــادة التمويــل واالســتثامرات لتطويــر أنشــطة النقــل
الجــوي.
إذكاء الوعي باإلرشادات العامة واألدوات الحديثة املختلفة.
إذكاء الوعــي برؤيــة اإليــكاو الطويلــة األجــل لتحريــر النقــل الجــوي واملبــادئ
األساســية بشــأن حاميــة املســتهلك والنهــوض بهــا.
إذكاء الوعي مبختلف األدوات والتحليل الذي يعده الرشكاء والنهوض بهام.

حامية البيئة

التصديــق عــى «التدابــر العامليــة القامئــة عــى آليــات الســوق» وهــو
أ ّول اإلجــراءات القامئــة عــى آليــات الســوق التــي يعتمدهــا أي قطــاع مــن
القطاعــات بأكملــه
االع ـراف بالعمــل الجــاري مــن أجــل إعــداد قاعــدة قياســية جديــدة لضوضــاء
الطائـرات املســتقبلية األرسع مــن الصــوت ،واحتــال ترخيــص الطائـرات األرسع
مــن الصــوت يف الفــرة الزمنيــة .2020-2025
اإلق ـرار بإعــداد قاعــدة قياســية جديــدة حــول انبعاثــات الجســيامت الدقيقــة
غــر املتطايــرة ( )nvPMلجميــع الطائـرات التــي تعمــل باملحــركات التوربينيــة
واملحــركات النفاثــة التــي تزيــد قـ ّوة الدفــع فيهــا عــن  26.7كيلونيوتــن (األوىل
مــن نوعهــا).
دعــم األهــداف الطموحــة لإليــكاو بشــأن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون
وتخفيضهــا واالعـراف بالتقــدّ م املحــرز بشــأن جميــع عنارص «سـلّة اإلجـراءات».
االعــراف بإعــداد قاعــدة قياســية جديــدة وعامليــة لرتخيــص انبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون ألنــواع الطائــرات الجديــدة والجــاري إنتاجهــا (األوىل مــن
نوعهــا).
تُر ّحــب بالرشاكــة بــن اإليــكاو واملجلــس الــدويل للمطــارات التــي تُركّــز عــى
مختلــف املبــادرات التعاونيــة للمطــارات املراعيــة للبيئــة.
االعــراف باملنجــزات الها ّمــة يف مســاعدة الــدول عــى وضــع خطــط عملهــا
الوطنيــة لتخفيــض انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون ،حيــث قُدمــت حتــى اآلن
 101خطّــة وطنيــة لإليــكاو.
طلــب إحــراز التقــدّ م بشــأن املوضوعــات الناشــئة مثــل :الجوانــب البيئيــة
للطائ ـرات يف نهايــة عمرهــا االف ـرايض (أي إعــادة تدويــر الطائ ـرات)؛ وتقييــم
مخاطــر تغـ ّـر املنــاخ عــى الطـران الــدويل ،مبــا يف ذلــك تحديــد اإلجـراءات التــي
ميكــن اتخاذهــا.

موضوعات أخرى
املساعدة وبناء القدرات:

املوافقة عىل استمرار مبادرة «عدم ترك أي بلد وراء الركب»
أهداف األمم امل ّتحدة للتنمية املستدامة
•
•تشــجيع الــدول عــى أن تُســهم يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة
من خالل تنفيذ األهداف االسرتاتيجية لإليكاو وبرامج عملها.
•تكليف اإليكاو باالستمرار يف مساعدة دولها األعضاء يف تعزيز
شبكاتها الخاصة بالنقل الجوي وضامن عدم ترك أي بلد وراء
الركب ح ّتى يتسنى للجميع تحقيق التنمية املستدامة واالستفادة
من تحسني القدرة عىل الوصل يف مجال النقل الجوي.

الجيل القادم من املهن ّيني العاملني يف مجال الطريان

أيّــدت برنامــج «الجيــل القــادم مــن املهن ّيــن العاملــن يف مجــال الطــران»
( )NGAPوأبــ َرزت أعــال اإليــكاو إلذكاء الوعــي بالنقــص املرتقــب يف عــدد
العامــن والنهــوض باملســاواة بــن الجنســن يف مجــال الطريان ومســاعدة أوســاط
الط ـران العامليــة يف اجتــذاب وتدريــب العاملــن املهــرة واالحتفــاظ بهــم.

ضحايا الحوادث

تُقـ ّر باعتــاد املجلــس للتعديــل رقــم ( )25عــى امللحــق التاســع – التســهيالت
( )2015/6/12الــذي يشــتمل عــى بنــد موجــه للــدول لســ ّن مــا يلــزم مــن
ترشيعــات ولوائــح وسياســات لتقديــم املســاعدة إىل ضحايــا حــوادث الطائـرات
وأُ َسِهــم.

املساعدة الفنية

مواصلــة اإليــكاو ألعاملهــا فيــا يخــص إعــداد وتوفــر املســاعدة الفنيــة وفق ـاً
لألهــداف االســراتيجية املختلفــة وذلــك باالشــراك مــع الــدول واملنظــات
الدوليــة واإلقليميــة وقطــاع الطــران.

التعاون الفني

االعـراف بــأنّ «برنامــج التعــاون الفنــي» لإليــكاو يظــل يحظــى بأولويــة دامئــة
يف أنشــطة املنظمــة وأنــه أحــد األدوات الرئيســية يف اإليــكاو ملســاعدة الــدول يف
إصــاح أوجــه القصــور وتنفيــذ التحســينات يف مجــال الطـران املــدين.
عضوية مجلس اإليكاو ولجنة املالحة الجوية
•االتفاق عىل تعديل املادة ( 50أ) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عدد
أعضاء مجلس اإليكاو من  36دولة إىل  40دولة.
•االتفاق عىل تعديل املادة  56من اتفاقية شيكاغو لزيادة عدد
أعضاء لجنة املالحة الجوية من  19دولة إىل  21دولة.

 26العدد  28مارس 2017
21/04/2017 00:23:31

arab-aviation-magazine-v6.indd 26

07 2017  مارس28 العدد
arab-aviation-magazine-v6.indd 27

21/04/2017 00:23:32

تــقــاريــر

قطــاع الطيــران ينتظــر عامــا مليئــا بالعائــدات واألربــاح فــي 2017

أعلــن االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي ()IATA
عــن توقعاتــه بوصــول صــايف أربــاح قطــاع الط ـران
العاملــي يف عــام  2017إىل  29.8مليــار دوالر أمريــي
مــع إجــايل إيـرادات مــن  736مليــار دوالر أمريــي
مبــا ميثــل  4.1%كهامــش صــايف الربح.وســتكون هــذه
الســنة هــي الثالثــة عــى التــوايل (والثالثــة يف تاريــخ
هــذا القطــاع) التــي ســتحقق رشكات الط ـران عائــدا
عــى رأس املــال املســتثمر يبلــغ ( )7.9%وهــو أعــى
مــن متوســط التكلفــة املرجــح لــرأس املــال الــذي
يبلــغ (.)6.9%
وكان االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي قــد خ ّفــض قليـ ًـا
مــن توقعاتــه فيــا يتعلــق بأربــاح قطــاع الطـران يف
عــام  2016ليصــل إىل  35.6مليــار دوالر أمريــي
(مــن توقــع يونيــو الــذي بلــغ  39.4مليــار دوالر
أمريــي) وذلــك نتيج ـ ًة لتباطــؤ منــو الناتــج املحــي
اإلجــايل العاملــي وارتفــاع التكاليــف .وعــى الرغــم

مــن ذلــك ،ســتبقى هــذه التوقعــات هــي أعــى ربــح الحــاالت املتأرجحــة التــي نشــهدها .ال تـزال املخاطــر
مطلــق يحققــه قطــاع الط ـران وأعــى هامــش ربــح كثــرة مبــا فيهــا السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة،
ٍ
وتبقــى الســيطرة عــى التكاليــف معركــة مســتمرة يف
صــاف (.)5.1%
قطاعنــا شــديد التنافســية.
وتعليقــا عــى ذلــك ،قــال ألكســندر دو جونيــاك،
املديــر العــام والرئيــس التنفيــذي ،االتحــاد الــدويل وأضــاف :يتوجــب علينــا أن نأخــذ هــذا األمــر يف
للنقــل الجــوي« :يســتمر قطــاع الط ـران يف تحقيــق الحســبان ،تحــــــقيق قطــاع الطـران لألربــاح يعنــي
نتائــج مذهلــة ،ونتوقــع يف هــذا العــام أن نحقــق كســب مبالــغ تفــوق كلفــة رأس املــال .بالنســبة
أربا ًحــا صافي ـ ًة قياســي ًة تصــل إىل  35.6مليــار دوالر لغالبيــة مجــاالت العمــل األخــرى يعتــر ذلــك
ـتوى طبيعيــا مــن العوائــد للمســتثمرين .ولكــن
أمريــي .وعــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف التــي مسـ ً
يواجههــا الطــران يف عــام  2017نتيجــة الرتفــاع تحقيــق ثــاث ســنوات مــن األربــاح املســتدامة
أســعار النفــط ،إال أننــا نتوقــع أن يحقــق أرباحــا هــو ســابقة يف قطــاع الطـــــــران ،وقــد نجحنــا يف
تصــل إىل  29.8مليــار دوالر أمريــي .ويعــدّ هــذا تحقيــق املزيــد مــن املرونــة يف القطــاع بعــد العمــل
تباطـؤًا اقتصاديًــا مري ًحــا وآم ًنــا ضمــن املجــال املربــح .املضنــي لســنوات عديــدة يف إعــادة هيكلــة وهندســة
القطــاع .ينبغــي علينــا أن نــدرك أيضــا أن األربــاح
لقــد كانــت هــذه الســنوات الثــاث هــي األفضــل يف غــر موزعــة بالتســاوي ،حيــث يرتكــز أعــى أداء يف
تاريــخ قطــاع الطـران بــرف النظــر عــن العديــد من أمريــكا الشــالية.
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تنبؤات 2017
يف حــن كان مــن املتوقــع أن تشــهد دورة أربــاح
قطــاع الط ـران ذروتهــا يف عــام  2016وتحقــق 35.6
مليــار دوالر أمريــي ،مــن املتوقــع أن تشــهد هــذه
األربــاح تباطــؤًا يف النمــو يف عــام  2017وتحقــق
صــايف أربــاح يبلــغ  29.8مليــار دوالر أمريــي.

بلغــت كلفــة الوقــود .33.2%
وســيتناقص تحفيــز الطلــب الناجــم عــن انخفــاض
أســعار النفــط تدريجيــا يف عــام  ،2017مــا
ســينعكس تباطـؤًا عــى منــو حركــة الطـران إىل 5.1%
(مقارنــ ًة بـــ 5.9%يف عــام .)2016
كــا تشــر التوقعــات إىل تباطــؤ توســع القــدرة
االســتيعابية للقطــاع إىل ( 5.6%مقارنــ ًة بـــ 6.2%يف
عــام  .)2016ومــع ذلــك ،ال ي ـزال النمــو يف القــدرة
االســتيعابية للقطــاع يفــوق ازديــاد الطلــب وبالتــايل
ســينخفض عامــل حمولــة الــركاب العاملــي إىل 79.8%
(مقارن ـ ًة بـــ 80.2%يف العــام).

ومــن املتوقــع أن يكــون عــام  2017هــو العــام
الثامــن عــى التــوايل مــن األربــاح اإلجامليــة لقطــاع
الطــران وهــو مــا يعكــس القــدرة املرونــة تجــاه
الصدمــات والتــي تــم إدماجهــا يف هيكليــة القطــاع.
ويف املتوســط تحتفــظ رشكات الطـران بربــح عــن كل
ومــن املتوقــع أن يعــادل تعزيــز منــو االقتصــاد
مســافر تنقلــه يبلــغ  7.54دوالر أمريــي.
العاملــي بطريقـ ٍة مــا التأثــر الســلبي لعامــل الحمولــة
املنخفــض .هــذا وتشــر التوقعــات إىل منــو الناتــج
وال شــك أن االرتفــاع املتوقــع يف أســعار النفــط
املحــي اإلجــايل العاملــي بنســبة  2.5%يف عــام
ســيكون لــه بالــغ األثــر عــى توقعــات عــام .2017
( 2017مقارنــة بـــ 2.2%يف عــام  .)2016مــن املتوقــع
ففــي عــام  2016بلــغ متوســط ســعر النفــط 44.6
أن يســاعد هــذا األمــر يف اســتقرار عوائــد قطاعــي
دوالر أمرييك/برميــل (برنــت) ومــن املتوقــع
الشــحن والــركاب إىل جانــب التغيــرات الهيكليــة
أن يرتفــع هــذا الرقــم ليصــل إىل  55.0دوالر
يف قطــاع الطــران ،وهــذا تطــور مرحــب بــه مــع
أمريــي يف عــام  ،2017وهــذا مــا ســيدفع بأســعار
انخفــاض العائــدات (املحســوبة بالــدوالر) ســنويًا
وقــود الطائــرات لالرتفــاع أيضً ــا مــن  52.1دوالر
منــذ عــام .2012
أمرييك/برميــل يف عــام  2016وصــوال إىل  64.9دوالر
ويــرز بعــض التفــاؤل بشــأن آفــاق قطــاع الشــحن
أمرييك/برميــل يف عــام .2017ومــن املتوقــع أن
يف عــام  ،2017حيــث ستشــهد الفجــوة يف انخفــاض
يحتــل الوقــود نســبة  18.7%مــن هيكليــة تكاليــف
العوائــد وتنامــي الطلــب املعتــدل ( )3.5%ارتفاعــا
الط ـران يف عــام  ،2017وهــو أقــل بكثــر مــن آخــر
يف كميــات الشــحن لتصــل إىل معــدل غــر مســبوق
ذروة شــهدها قطــاع الطــران يف  2012و 2013إذ

مــن  55.7مليــون طــن (مقارنـ ًة بـــ 53.9مليــون طــن
يف عــام .)2016
مــن املتوقــع أن تشــهد عوائــد القطــاع ارتفاعــا طفيفــا
وصــوال إىل  49.4مليــار دوالر أمريــي (ال ت ـزال أقــل
بكثــر مــن مســتوى العوائــد الســنوية املحققــة يف
 2010-2014والــذي بلــغ  60مليــار دوالر أمريــي)،
إال أن ذلــك مــرر كــون الظــروف التجاريــة مــا تـزال
صعبــة.
وتعليقًــا عــى ذلــك ،قــال دو جونيــاك« :يواصــل
القطــاع تحقيقــه ألرقــام قياســية جديــدة ،إذ نتوقــع
نقــل مــا يقــارب  4مليــارات مســافر وشــحن 55.7
مليــون طــن مــن البضائــع يف الســنوات املقبلــة.
يتــم إنفــاق  1%تقري ًبــا مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
العاملــي عــى قطــاع النقــل الجــوي أي مــا يعــادل
 769مليــار دوالر أمريــي تقريبــا .لقــد وفــر قطــاع
الط ـران للعــامل فرصــة التواصــل أكــر مــن ذي قبــل
وهــو م ّيــر أعــال بالــغ األهميــة يف االقتصــاد
العاملــي».
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،ال تقــدم الحكومــات
التســهيالت الكافيــة للط ـران .فقــد تضخمــت كلفــة
الرضائــب العامليــة لتصــل إىل  123مليــار دوالر
أمريــي ووضعــت  60%مــن البلــدان حواجــز
لتأشــرات الســفر فيــا تجــاوز عــدد الرضائــب
اإلجامليــة عــى بطاقــات الطــران  230رضيبــة.
تهــدر مليــارات الــدوالرات كتكاليــف مبــارشة وهــدر
لإلنتاجيــة بســبب البنيــة األساســية ضعيفــة الكفــاءة.
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تــقــاريــر
وليســت هــذه ســوى بعــض العقبــات التــي تواجــه اآلونــة األخــرة.
رشكات الطــران .نهــدف للعمــل ســوي ًة ملســاعدة الناقــات الجويــة يف منطقــة آســيا واملحيــط
الحكومــات لتــدرك الواقــع بشــكل أفضــل وتحقــق الهــادي
أكــر قــدر مــن الفوائــد االقتصاديــة واالجتامعيــة مــن مــن املتوقــع أن تحقــق رشكات الطــران يف منطقــة
شــبكة الخطــوط الجويــة العامليــة الفعالــة».
آســيا واملحيــط الهــادئ صــايف ربــح يبلــغ  6.3مليــار
دوالر أمريــي يف عــام ( 2017مقارنــ ًة بـــ 7.3مليــار
التحليل اإلقليمي لعام 2017
ٍ
صــاف
دوالر أمريــي يف عــام  )2016مــع هامــش
الناقــات الجويــة يف أمريــكا الشــالية :تســجل يبلــغ  .2.9%فيــا يبلــغ معــدل الربــح املتوقــع
الناقــات الجويــة يف أمريــكا الشــالية أعــى أداء  4.44دوالر أمريــي للمســافر .كــا تشــر التوقعــات
مــايل ،حيــث ســيحقق صــايف األربــاح بعــد اقتطــاع إىل منــو القــدرة االســتيعابية للناقــات الجويــة يف
الرضائــب أعــى مســتوياته مببلــغ  18.1مليــار دوالر املنطقــة مبعــدل  7.6%متجــاوز ًة منــو الطلــب املتوقــع
أمريــي يف العــام املقبــل وهــو أقــل بقليــل مــن أن يبلــغ  .7.0%ومــن املتوقــع أن يســهم تعزيــز أداء
مبلــغ  20.3مليــار دوالر أمريــي الــذي كان متوقعــا الشــحن يف تخفيــف وطــأة ارتفــاع أســعار النفــط
تحقيقــه يف عــام .2016ومــن املتوقــع أن يكــون بالنســبة للعديــد مــن رشكات الطــران يف املنطقــة.
هامــش الربــح للناقــات الجويــة يف املنطقــة األقــوى يعــزز التوســع يف رشكات الط ـران الحديثــة والتحــرر
إذ يبلــغ  8.5%مــع معــدل ربــح يبلــغ  19.58دوالر املســتمر يف املنطقــة املنافســة القويــة التــي تشــهدها
أمريــي للمســافر الواحــد .كــا تشــر توقعــات عــام املنطقــة ،وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن الربحيــة تختلــف
 2017إىل منــو القــدرة االســتيعابية للناقــات الجويــة بشــكلٍ واســع بــن مختلــف أرجــاء املنطقــة.
يف املنطقــة مبعــدل  2.6%متجــاوزا بشــكل طفيــف
منــو الطلــب املتوقــع الــذي يبلــغ  .2.5%ويســتمر الناقالت الجوية يف الرشق األوسط
العمــل عــى توحيــد الجهــود لتعزيــز الربحيــة القويــة مــن املتوقــع أن تحقــق رشكات الطــران يف الــرق
يف املنطقــة عــى الرغــم مــن الضغــوط التــي تواجههــا األوســط صــايف ربــح مــن  0.3مليــار دوالر أمريــي
املنطقــة واملرتبطــة بزيــادة التكاليــف مبــا يف ذلــك مــع هامــش صــايف مــن  0.5%ومعــدل ربــح يبلــغ
ارتفــاع أســعار النفــط.
 1.56دوالر أمريــي للمســافر وذلــك بانخفــاض
عــن  900مليــون دوالر أمريــي الــذي كان متوقعــا
الناقالت الجوية األوروبية
تحقيقــه يف عــام  .2016يعــدّ متوســط العوائــد
مــن املتوقــع أن تحقــق رشكات الط ـران التــي تتخــذ للناقــات الجويــة يف املنطقــة منخفضً ــا ،ولكــن تقابله
مــن أوروبــا مق ـ ًرا لهــا إجــايل صــايف ربــح يبلــغ  5.6تكاليــف وحــدة منخفضــة مدفوعــة جزئيــا بالتوســع
مليــار دوالر أمريــي يف عــام  2017وهــو أقــل مــن القــوي للقــدرة االســتيعابية والتــي تشــر التوقعــات
 7.5مليــار دوالر أمريــي يف عــام  .2016وعــى الرغــم إىل وصولهــا نســبة  10.1%لهــذا العــام متجــاوز ًة
مــن ذلــك ،مــن املتوقــع أن تحقــق الناقــات الجويــة منــو الطلــب املتوقــع مــن  .9.0%تلقــي التهديــدات
معــدل  2.9%هامــش ربــح صــايف ومعــدل ربــح مــن بظاللهــا عــى نجــاح الناقــات الخليجيــة مبــا فيهــا
 5.65دوالر أمريــي للمســافر .ال تـزال الفجــوة كبــرة زيــادة رســوم املطاراتفيجميــع أنحــاء دول الخليــج
بــن أداء الناقــات يف املنطقــة وتلــك املوجــودة يف وتزايــد تأخــرات إدارة الحركــة الجويــة.
أمريــكا الشــالية .ومــن املتوقــع أن تشــهد القــدرة
االســتيعابية يف عــام  2017منــ ًوا مبعــدل  4.3%الناقالت الجوية يف أمريكا الالتينية
متجــاوز ًة منــو الطلــب املتوقــع أن يبلــغ  .4.0%مــن املتوقــع أن تحقــق رشكات الطــران يف أمريــكا
تــرزح املنطقــة تحــت ضغــط املنافســة الشــديدة الالتينيــة صــايف ربــح يبلــغ  200مليــون دوالر
واملعوقــات الكثــرة املتمثلــة بارتفــاع التكاليــف أمريــي ،وهــو أقل مــن  300مليــون دوالر الــذي كان
والقوانــن املرهقــة والرضائــب املرتفعــة .كــا تشــكل متوقعــا تحقيقــه يف عــام  .2016ويبلــغ معــدل الربــح
التهديــدات اإلرهابيــة خطــرا حقيقــا حتــى بعــد املرتقــب  0.76دوالر أمريــي للمســافر مــع هامــش
عــودة الثقــة تدريجيــا إثــر األحــداث املأســاوية يف ربــح صــايف مــن  .0.7%كــا تشــر التوقعــات إىل منــو

القــدرة االســتيعابية للناقــات الجويــة يف املنطقــة
بنســبة  4.8%متجــاوز ًة منــو الطلــب املرتقــب مــن
 .4.0%وعــى الرغــم مــن التحســن امللحــوظ الــذي
تشــهده املنطقــة يف العمــات واآلفــاق االقتصاديــة،
ال ت ـزال ظــروف التشــغيل صعبــة مــع قصــور البنيــة
األساســية والرضائــب املرتفعــة والعــبء التنظيمــي
املتزايــد يف جميــع أنحــاء القــارة .وتواصــل فنزويــا
حجبهــا مــا يقــارب  3.8مليــار دوالر أمريــي مــن
أمــوال القطــاع يف مخالفــ ٍة لاللتزامــات الدوليــة.

الناقالت الجوية اإلفريقية

مــن املتوقــع أن تقــدم الناقــات اإلفريقية أضعــــــف
أداء مــايل مــع خســارة صافيــة مــن  800مليــون دوالر
أمريــي (دون تغيــر يذكــر عن عــام  .)2016مــــــــع
كل مســافر ،يخــر القطــاع مبلــغ  9.97دوالر
أمريــي كمعــدل وســطي .ومــن املتوقــع أن تشــهد
القــدرة االســتيعابية يف عــام  2017منـ ًوا مبعــدل 4.7%
متجــاوز ًة منــو الطلــب املتوقــع أن يبلــغ  .4.5%يعــزى
األداءالضعيــف للمنطقــة إىل الـراع اإلقليمــي وتأثــر
انخفــاض أســعار الســلع األساســية.

2016

ســيكون عــام  2016عا ًمــا قياســ ًيا للربحيــة التــي
يســجلها القطــاع ،إذ يتجــاوز صــايف الربــح املتوقــع
والبالــغ  35.6مليــار دوالر أمريــي بشــكلٍ طفيــف
صــايف الربــح املســجل يف عــام  2015والذي بلــغ 35.3
مليــار دوالر أمريــي فضــا عــن تحقيــق هامــش ربــح
صـ ٍ
ـاف مــن ( 5.1%مقارن ـ ًة بـــ 4.9%يف عــام .)2015

وتعــود الفروقــات البســيطة عــن التوقعــات
الســابقة بشــكل كبــر إىل عاملــن أساســيني:
 1تباطــؤ منــو الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي:إذ بلــغ  2.2%وهــو أقــل مــن التوقعــات نصــف
الســنوية ملعــدل النمــو والبالــغ .2.3%
 2ارتفــاع التكاليــف غــر النفطيــة للوحــدةبنســبة  2.0%يف عــام .2016
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المؤتمــر الــوزاري العالمــي للطيـران يدعــو إلــى تعزيــز الســامة واألمــن
فــي مواجهــة الهجمــات اإلرهابيــة

دعــا «املؤمتــر الــوزاري العاملــي للطــران» الــذي األوســط املشــركة يف اإليــكاو.
انعقــد بالريــاض خــال الفــرة  29-31غشــت 2016
يف ختــام أعاملــه إىل تعزيــز ســامة وأمــن الطــران وشــملت هــذه القـرارات العمــل عــى تطبيــق جميــع
يف مواجهــة الهجــات اإلرهابيــة وتحســن قــدرات االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بأمــن الطــران بعــد
التصديــق عليهــا مــن جانــب الجمعيــة العموميــة
الــدول يف هــذا املجــال.
لإليــكاو ،إضافــة إىل تكليــف األمانــة العامــة للهيئــة
واعتمــد املؤمتــر يف ختــام أعاملــه «إعــان الريــاض العربيــة للطــران املــدين بالتنســيق مــع األمانــة
ألمــن الطــران والتســهيالت» يف كافــة الــدول العامــة لإليــكاو إلرســاء آليــة فعالــة للرصــد والتقييــم
املنضويــة يف عضويــة الهيئــة العربيــة للطـران املــدين واإلبــاغ ووضــع خطــة عمــل واضحــة للعمــل العــريب
ومنظمــة الــرق األوســط التابعــة ملنظمــة الط ـران املشــرك.
املــدين الــدويل (اإليــكاو) والعمــل عــى تقديــم الدعم
وتوفــر املــوارد الالزمــة إلعــداد «خطــة إقليميــة ودعــا إعــان الريــاض إىل تشــكيل مجموعــة إقليميــة
لألمــن والتســهيالت» بهــدف تعزيــز أمــن الط ـران .لألمــن والتســهيالت والعمــل عــى تشــجيع الــدول
التــي مل تشــارك بعــد يف الربنامــج التعــاوين ألمــن
وتضمــن اإلعــان أهــم القــرارات التــي اقرهــا الط ـران يف منطقــة الــرق األوســط ،وأكــد الحاجــة
الــوزراء املشــاركون ورؤســاء الوفــود العربيــة عــن املســتمرة إىل تحســن طاقــات وقــدرات الــدول
أمــن الطـران يف الــدول املنضويــة يف عضويــة الهيئــة ملواجهــة التهديــدات اإلرهابيــة والعمــل عــى رفــع
العربيــة للطــران املــدين ودول منطقــة الــرق املســتويات يف نُظــم مراقبــة أمــن الط ـران وااللت ـزام

بالقواعــد والتوصيــات الدوليــة الصــادرة عــن
«االيــكاو» يف مجــال أمــن الطــران.
ورحــب إعــان الريــاض بتشــجيع وتيســر تبــادل
املعلومــات املتعلقــة بالتهديــدات اإللكرتونيــة
واتخــاذ اإلج ـراءات الدفاعيــة ذات العالقــة ،مشــددا
عــي رضورة ضــان توفــر التمويــل الــازم واملــوارد
األخــرى لالضطــاع مبراقبــة أمــن الطــران بصــورة
فعالــة وتنفيــذ إجــراءات أمــن الطــران وإجــراءات
التســهيالت املرتبطــة باألمــن.
وأشــاد «إعــان الريــاض» بــدور «االيــكاو» يف تعزيــز
تنميــة الطــران املــدين الــدويل ،مشــرا إىل أهميــة
النقــل الجــوي يف التنميــة االقتصاديــة للــدول وتوفــر
فــرص العمــل وإيجــاد حلــول عاجلــة ألوجــه القصــور
يف أمــن الطــران بهــدف تطويــر صناعــة النقــل
الجــوي.
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تــقــاريــر

االجتماع التنسيقي الثالث بين المنظمات اإلقليمية
بالدار البيضاء -المملكة المغربية  1ديسمبر 2016

أرشفــت الهيئــة العربيــة للطـران املــدين عــى تنظيــم االجتــاع التنســيقي الثالــث
بــن املنظــات اإلقليميــة بالــدار البيضــاء ،يف اململكــة املغربيــة.
وقــد شــاركت الهيئــة بوفــد ترأســه اللــواء املهنــدس /محمــد إبراهيــم أحمــد
الرشيــف ،املديــر العــام للهيئــة ،وحــر هــذا االجتــاع كل مــن املكتــب اإلقليمــي
لإليــكاو للــرق األوســط واالتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي واالتحــاد العــريب للنقــل
الجــوي ومنظمــة خدمــات املالحــة الجويــة املدنيــة.
وتنــدرج هــذه اللقــاءات الدوريــة يف إطــار توحيــد الجهــود بــن هــذه املنظــات
عــر التعــاون ودعــم العمــل املشــرك لتعزيــز منظومــة الطـران املــدين باملنطقــة

العربيــة ومنطقــة الــرق األوســط.
وقــد كان هــذا االجتــاع فرصــة الســتعراض التحديــات التــي تواجــه الطــران
املــدين عمومــا واإلقليمــي خصوصــا واالتفــاق عــى إنجــاز بعــض األنشــطة
املشــركة ،خــال عــام  ،2017يف مختلــف مجــاالت الطــران املــدين (املالحــة
والســامة الجويــة وأمــن الطــران والتســهيالت والبيئــة والنقــل الجــوي) مبــا
يدعــم جهــود مختلــف املنظــات يف تعزيــز القــدرات البرشيــة وتأهيــل العاملــن
يف قطــاع الطــران املــدين باملنطقــة العربيــة ومنطقــة الــرق األوســط.

االتحاد العربي للنقل الجوي  :الجمعية العمومية 49

الدار البيضاء ،المملكة المغربية 30 - 28 ،نوفمبر 2016

شــارك ســعادة اللــواء املهنــدس /محمــد إبراهيــم رشيــف مديــر عــام الهيئــة
العربيــة للطـران املــدين مرفوقــــــا باملهنــدس /إبراهيــم بنعمــر واملهنــدس /محمــد
رجــب يف أشــغال الجمعيــة العموميــة  49لالتحــاد العــريب للنقــل الجــوي املنعقــدة
مــن  28إىل  30مــن نوفمــر  2016مبدينــة الــدار البيضــاء باململكــة املغربيــة والتــي
نظمــت تحــت الرعايــة الســامية لجاللــة امللــك محمــد الســادس وباســتضافة كرميــة
مــن رشكــة الخطــوط امللكيــة املغربيــة.
وبهــذه املناســبة ألقــى ســعادة املهنــدس /محمــد إبراهيــم رشيــف مديــر عــام الهيئــة
خطابــا مســتعرضا املواضيــع ذات االهتــام املشــرك بــن الهيئــة واالتحــاد يف مجــاالت
النقــل الجــوي واملالحــة والســامة الجويــة واألمــن والبيئــة ومســتجداتها وآفــاق
التعــاون والتنســيق بــن الطرفــن ،مؤكــدا عــى دور الجامعــة العربيــة ومجالســها
وخاصــة وزراء النقــل العــرب يف دعــم وتعزيــز العمــل العــريب املشــرك.
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أنشطة الهـيـئـة

االجتماع السابع والثالثين للجنة النقل الجوي
عقــدت الهيئــة العربيــة للطـران املــدين االجتــاع الســابع والثالثــن للجنــة النقــل الجــوي
يومــي  24و 25مــن نوفمــر  ،2016بفنــدق ترمينــوس بالربــاط ،يف اململكــة املغربيــة
وقــد حــر االجتــاع ســبع دول عربيــة أعضــاء بالهيئــة العربيــة للطـران املــدين ميثلــون
كال مــن اململكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عــان ودولــة قطــر ودولــة فلســطني
وجمهوريــة مــر العربيــة واململكــــة املغربيــــة ودولــــة الكويــت .وتطــرق االجتــاع
لنتائــج فريــق العمــل املكلــف بإعــداد مــروع اتفاقيــة اإلعفــاء مــن الرضائــب والرســوم
عــى نشــاطات النقــل الجــوي العــريب ومقرتحــات تطويــر عمــل اللجنــة ،ومقرتحــات
فريــق عمــل القواعــد االسرتشــادية لحاميــة املســافرين ،باإلضافــة للمــؤرشات اإلحصائيــة
للنقــل الجــوي يف الــدول العربيــة وأصــدرت اللجنــة توصيــات يف كل هــذه املواضيــع.

االجتمــاع الحــادي عشــر للجنــة البيئــة
عقــدت الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين االجتــاع الحــادي عــر للجنــة البيئــة خــال الفــرة مــن 1
إىل  2نوفمــر  ،2016بفنــدق تريمينــوس بالربــاط بحضــور ســبع دول عربيــة أعضــاء بالهيئــة العربيــة
للطــران املــدين ميثلــون كل مــن الجمهوريــة التونســية واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر
ودولــــة فلســطني وجمهورية مصـــــر العربيــــة واململكــــة املغربيــــة والجمهورية اللبنانية .ونيابة عن
ســعاة املهنــدس /محمــد إبراهيــم أحمــد رشيــف مديــر عــام الهيئــة العربيــة للطـران املــدين ،افتتـــــح
االجتمـــــاع املهنــــدس /إبراهيــم بنعمــر ،مرحبــا باملشــاركني مــرزا دور وأهميــة لجنــة البيئــة كأحــد
األذرع األساســية للعمــل الفنــي للهيئـــة.
وقــد تــوىل املهنــدس /عاطــف عجيــي خبــر أمــن الط ـران والبيئــة بالهيئــة العربيــة للط ـران املــدين
عــرض مــروع جــدول األعــال املتضمــن للمســتجدات ومواضيــع ذات األولويــة يف الربنامــج والخطــط
النابعــة مــن توصيــات وق ـرارات الجمعيــة العامــة واملجلــس التنفيــذي للهيئــة .وبعــد اق ـرار جــدول
األعــال ،تــم فتــح بــاب الرتشــيح النتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة ،حيــث تــم انتخــاب املهنــدس /عبــد الغفــار عبــد الحليــم الســيد مــن جمهوريــة مــص العربيــة كرئيــس للجنــة البيئــة
واملهنــدس  /نــارص عبــد الســام أبــو رشبــك مــن دولــة فلســطني نائــب الرئيــس.
ويف ختــام االجتــاع أصــدرت اللجنــة توصياتهــا يف املواضيــع املطروحــة ومنهــا موضــوع تحديــث إسـراتيجية الهيئــة العربيــة للطـران املــدين عــى ضــوء املســتجدات الدوليــة وخاصــة منهــا
مخرجــات الجمعيــة العموميــة لاليــكاو يف دورتهــا ( )39باإلضافــة إىل إعــداد دليــل خـراء بيئــة الطـران العــرب.

االجتمــاع الرابــع والعشــرين للجنــة أمــن الطيـران
نظمــت الهيئــة العربيــة للطـران املــدين االجتــاع الرابــع والعرشيــن للجنــة أمــن الطـران
خــال الفــرة مــن  14إىل  16نوفمــر  ،2016بفنــدق تريمينــوس بالرباط  ،بحضور تســع دول
عربيــة أعضــاء بالهيئــة العربيــة للطـران املــدين متثــل كال مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية
والجمهوريــة التونســية واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر ودولــــة فلســطني ودولة
الســودان وجمهوريــة مصـــــر العربيــــة واململكــــة املغربيــــة ودولــــة الكويــت .وقــد قام
املهنــدس  /عاطــف عجيــي خبــر أمــن الط ـران بالهيئــة بعــرض مــروع جــدول األعــال
املتضمــن للمســتجدات ومواضيــع ذات األولويــة يف الربنامــج والخطــط النابعــة مــن
توصيــات وقـرارات الجمعيــة العامــة واملجلــس التنفيــذي للهيئــة .وبعــد إقـرار جــدول األعــال ،تــم فتــح بــاب الرتشــيح النتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة ،وقــد
تــم باإلجــاع انتخــاب الســيد /حســن عايــد مــن جمهوريــة مــر العربيــة رئيســا للجنــة والســيد  /يوســف اللهيبــي مــن اململكــة العربيــة الســعودية نائبــا للرئيــس.
ويتواصــل االجتــاع إىل غايــة يــوم  16نوفمــر .2016
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االجتماع السابع والثالثون للجنة السالمة الجوية
عقــدت الهيئــة العربيــة للطــران املــدين االجتــاع
الســابع والثالثــون للجنــة الســامة الجويــة خــال
الفــرة املمتــدة مــن  24إىل  26أكتوبــر  ،2016بفنــدق
تريمينــوس بالربــاط بحضــور  7دول أعضــاء ميثلــون
كل مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية والجمهوريــة
التونســية واململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة
الســودان ودولــة فلســطني وجمهوريــة مــر العربيــة
واململكــة املغربيــة.
وقــد افتتــح االجتــاع املهنــدس /إبراهيــم بنعمــر
بالنيابــة عــن ســعاة املهنــدس /محمــد إبراهيــم
أحمــد رشيــف مديــر عــام الهيئــة العربيــة للط ـران
املــدين ،حيــت رحــب باملشــاركني مــرزا دور وأهميــة
لجنــة الســامة كأحــد األذرع األساســية للعمــل
الفنــي للهيئــة.
ثــم تقــدم املهنــدس /محمــد رجــب خبــر الســامة
واملالحــة الجويــة بالهيئــة العربيــة للطــران املــدين
مبــروع جــدول األعــال املتضمــن للمســتجدات

ومواضيــع ذات األولويــة يف الربنامــج والخطــط
النابعــة مــن توصيــات وقــرارات الجمعيــة العامــة
واملجلــس التنفيــذي للهيئــة.
وبعــد إقـرار جــدول األعــال تــم فتــح بــاب الرتشــيح
النتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة ،حيــت
أســفرت نتائــج التصويــت والتــي دارت يف أربــع
جــوالت عــن انتخــاب الدكتــور /محمــد الحســبان
مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية كرئيــس للجنــة
والســيد /مجــدي كــال الديــن ريــاض نائبــا للرئيــس.

وقــد تنــاول هــذا االجتــاع عــدة مواضيــع ذات
األهميــة يف ميــدان الســامة الجويــة باملنطقــة
العربيــة نذكــر مــن بــن أهمهــا تحليــل نتائــج دراســة
إنشــاء الوحــدة اإلقليميــة ملنطقــة الشــال إفريقيــا
والــرق األوســط ملراقبــة الســامة الجويــة ،و دراســة
أوجــه التعــاون اإلقليمــي فيــا يخــص التحقيــق يف
حــوادث ووقائــع الطــران ،والتعــاون يف ميــدان
تدريــب مراقبــي الســامة الجويــة ،وإعــداد كتيــب
أفضــل املامرســات يف ميــدان الســامة.

االجتماع الخامس والثالثون للجنة المالحة الجوية
عقــدت الهيئــة العربيــة للطــران املــدين االجتــاع
الخامــس والثالثــون للجنــة املالحــة الجويــة خــال
الفــرة  3-1نوفمــر  ،2016بفنــدق تريمينــوس
بالربــاط حيــث حــر هــذا االجتــاع ( )18مشــاركني
عــن ( )07دول عربيــة ورشكــة أيربــاص بروســكاي
واالتحــاد الــدويل لرابطــة الطياريــن .IFALPA
نيابــة عــن ســعادة املهنــدس /محمــد إبراهيــم أحمــد
رشيــف مديــر عــام الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين،

افتتــح االجتــاع املهنــدس /إبراهيــم بنعمــر ،حيــت
رحــب باملشــاركني مــرزا دور وأهميــة لجنــة املالحــة
الجويــة كأحــد األذرع األساســية للعمــل الفنــي
للهيئــة.
ثــم تقــدم املهنــدس /محمــد رجــب خبــر الســامة
واملالحــة الجويــة بالهيئــة العربيــة للطــران املــدين
مبــروع جــدول األعــال املتضمــن للمســتجدات
ومواضيــع ذات األولويــة يف الربنامــج والخطــط

النابعــة مــن توصيــات وقــرارات الجمعيــة العامــة
واملجلــس التنفيــذي للهيئــة.
وبعــد إقــرار جــدول األعــال تــم ترشــيح عضــو
اململكــة العربيــة الســعودية الســيد /حســن محســن
حامــد الغريبــي لرئاســة اللجنــة حيــث متــت املوافقــة
باإلجــاع عــى هــذا الرتشــيح .والســيد /أكــرم
الحيــدري عضــو الجمهوريــة التونســية كنائــب رئيــس
لجنــة املالحــة الجويــة وقــد تــم االتفــاق باإلجــاع
عــى هــذا الرتشــيح .وشــكر رئيــس اللجنــة جميــع
أعضاءهــا عــى ثقتهــم وترشــيحهم إيــاه للفــرة
القادمــة كــا دعــا لتجديــد النظــر يف أســاليب عمــل
هــذه اللجنــة.
وتنــاول االجتــاع عــدة مواضيــع ذات أهميــة يف
ميــدان املالحــة الجويــة باملنطقــة العربيــة نذكــر
مــن بينهــا متابعــة تحديــث دراســة CNS/ATM
باملنطقــة ودعــم تطبيقــات املالحــة الجويــة بواســطة
األقــار الصناعيــة ( )GNSSوإدارة تدفــق الحركــة
الجويــة ( ،)ATFMوكــذا املبــادرات الكفيلــة بالرفــع
مــن أداء خدمــات املالحــة الجويــة.
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أنشطة الهـيـئـة

الهيئة تنظم دورة تدريبية حول «ترخيص المطارات وفرق سالمة
مدرج الطائرات» بالرباط– المملكة المغربية  13-10أكتوبر 2016
ويف البدايــة ونيابــة عــن ســعادة املهندس/محمــد إبراهيــم أحمــد رشيــف ،مديــر
عــام الهيئــة العربيــة للطـران املــدين رحــب الســيد /محمــد رجــب خبــر املالحــة
والســامة بالهيئــة باملشــاركني بالــدول العربيــة الشــقيقة وبالســادة الخــراء
مؤطــري الــدورة ،وقــد عرفــت الــدورة حضــور  16مشــاركا مــن الــدول العربيــة
ممثلــة يف كل مــن (مرص-اململكــة العربيــة الســعودية-اململكة املغربية-تونــس-
الجزائر).
وقــد تناولــت الــدورة عــدة محــاور تدخــل ضمــن إطــار االهتاممــات املطلوبــة
يف ســياق املســتجدات التــي يعرفهــا مجــال إدارة الســامة وخاصــة منهــا إصــدار
شــهادات تراخيــص املطــارات طبقــا للمواصفــات واملقاييــس العامليــة للطــران
املــدين وإصــدار األدلــة الالزمــة وذلــك ســعا مــن اإلدارة العامــة للهيئــة العربيــة
لرفــع قــدرات العاملــن بســلطات الطــران املــدين ومبــزودي خدمــات الحركــة
نظمــت الهيئــة العربيــة للطـران املــدين دورة تدريبيــة حــول «ترخيــص املطارات الجويــة وبــركات الط ـران وبــورش صيانــة الطائ ـرات.
وفــرق ســامة مــدرج الطائرات»مبدينــة الربــاط باململكــة املغربيــة خــال الفــرة
املمتــدة  10-13أكتوبــر .2016

الهيئة تنظم دورة تدريبية حول التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
الدار البيضاء ،المملكة المغربية  29-27نوفمبر 2016
مؤطــري الــدورة مــن دولــة مــر العربيــة مســتعرضا أهــداف الــدورة وبرنامجهــا
العــام ومقدماالســرة الذاتيــة للخ ـراء العارضــن.
وقــد عرفــت الــدورة حضــور  24مشــاركا مــن الــدول العربيــة ممثلــة يف كل
مــن ( اململكــة العربيــة الســعودية -اململكــة املغربيــة -الجمهوريــة التونســية-
الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية  -الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطية
الشــعبية دولــة فلســطني) .
وقــد تناولــت الــدورة مواضيــع عــدة ركــزت يف مجملهــا عــى النظــام املؤســي
للمنظمــة اإلقليميــة لتحقيــق يف حــوادث ووقائــع الطائــرات ،حيــث حظيــت
املحــارضات بالجانــب القانــوين ومــا لــه مــن أثــر أداء ســر التحقيقــات الفنيــة
ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن ظهــور بعــض التحديــات التــي قــد تواجــه إنشــاء
نظمــت الهيئــة العربيــة للطـران املــدين دورة تدريبيــة حــول التحقيــق يف حــوادث
هــذه املنظــات .كــا تــم عــرض آليــة إنشــاء نظــام تبــادل ومشــاركة البيانــات
ووقائــع الطائـرات بالــدار البيضــاء ،اململكــة املغربيــة خــال الفــرة  29-27نوفمــر
واملعلومــات وكيفيــة االتفــاق عــى ضــان الرسيــة مــن خــال اتفــاق قانــوين يلقــي
2016
بهــذا االلت ـزام عــى جميــع األط ـراف وكيفيــة قيــاس األداء املؤســي لتحقيــق يف
نيابــة عــن ســعادة املهندس/محمــد إبراهيــم أحمــد رشيــف ،مديــر عــام الهيئــة
حــوادث ووقائــع الطائ ـرات مــن خــال اســتحداث بعــض املــؤرشات.
العربيــة للط ـران املــدين  ،رحــب الســيد املهندس/محمــد رجــب خبــر املالحــة
والســامة بالهيئــة باملشــاركني بالــدول العربيــة الشــقيقة وبالســادة الخــراء
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نــدوة حــول « حــزم التحســينات فــي منظومــة الطيـران ( )ASBUبمــا فيهــا خدمــات األرصــاد الجويــة»

نظمــت الهيئــة العربيــة للطــران املــدين بالتعــاون
مــع املكتــب اإلقليمــي األورويب والشــال األطلــي
ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل(ICAO EUR/
 )NATواإلدارة العامــة للطــران املــدين واألرصــاد
الجويــة الجزائريــة ومــزود خدمــات الحركــة الجويــة
الجزائــري ( )ENNAنــدوة حــول «حــزم التحســينات
يف منظومــة الطــران ( )ASBUمبــا فيهــا خدمــات
األرصــاد الجويــة»» بالجزائــر -الجمهوريــة الجزائريــة
الدميقراطيــة الشــعبية خــال الفــرة املمتــدة مــن
 6-4ســبتمرب . 2016
افتتــح الســيد املهنــدس /محمــد رجــب ،خبــر
املالحــة والســامة الجويــة بالهيئــة العربيــة للط ـران
املــدين نيابــة عــن ســعادة اللــواء مهنــدس /محمــد
إبراهيــم احمــد الرشيــف ،مديــر عــام للهيئــة ،مرحبــا

باملشــاركني يف النــدوة مــرزا دور الهيئــة العربيــة
للطـران املــدين باعتبارهــا إحــدى منظــات الجامعــة
العربيــة والتــي أنشــأت لدعــم العمــل العــريب
املشــرك يف مجــال الطـران املــدين ولتنميــة ولتطويــر
الطـران العــريب ليســتجيب لحاجيــات األمــة العربيــة
يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم ومشــارك يف
التنميــة املســتدامة ويف متنــاول رشائــح مختلفــة
مــن املجتمــع العــريب .مؤكــدا للحضــور إطــار هــذه
النــدوة املندرجــة ضمــن الخطــة اإلسـراتيجية للهيئــة
العربيــة للطــران املــدين والتــي تهــدف إىل تزويــد
املشــاركني بلمحــة عامــة عــن منهجيــة اإليــكاو لحــزم
التحســينات يف منظومــة الطــران ( . )ASBUهــذا
كــا تتيــح للمشــاركني التعــرف عــى إســراتيجية
اإليــكاو بشــأن تحديــث نظــام املالحــة الجويــة

العاملــي وعــى آخــر املســتجدات مــن الخطــة العاملية
للمالحــة الجويــة ،فضــا عــن التوجهــات اإلسـراتيجية
ذات العالقــة.
وقــد عرفــت النــدوة حضــور  89مشــاركا مــن الــدول
العربيــة ممثلــة يف كل مــن (مــر -الســعودية-
تونس-الســودان -الجزائــر والكويــت) باإلضافــة إىل
منظــات دوليــة (ICAO, IFALPA, IFATCA,
.)CANSO
ويف نهايــة األشــغال تــم حــر مجموعــة مــن
الخالصــات والتوصيــات دعــت إىل االســتفادة مــن
الخــرات والتجــارب املتقدمــة يف مجــال تنفيــذ
حــزم تحســينات نظــم الط ـران مــن أجــل تخطيــط
وتحســن الطاقــة االســتيعابية وضــان ســامة إدارة
الحركــة الجويــة وانســيابها يف املجــال الجــوي العــريب
مــا يســاهم يف تحقيــق األهــداف املرجــوة لخدمــة
وتطويــر منظومــة الط ـران املــدين يف الوطــن العــريب
وتنميــة وتعزيــز أمنــه وســامته.
وباملــوازاة لذلــك تــم تنظيــم زيــارة إىل مقــر مركــز
املالحــة الجويــة (الجزائــر) حيــث اطلــع املشــاركون يف
النــدوة عــى نشــاط املركــز وبرامجــه وآليــات عملــه
يف شــتى مكوناتــه اإلداريــة والفنيــة والتقنيــة.

اجتماع مشــترك بين الهيئة العربية للطيران المدني وســلطة المطارات
الهندية ( )AAIوإدارة مشروع GAGAN
قــام وفــد مــن الهيئــة العربيــة للطــران املــدين برئاســة اللــواء مهنــدس /محمــد
إبراهيــم أحمــد رشيــف ،مديــر عــام الهيئــة بزيــارة ميدانيــة لنظــام املالحــة عــر األقــار
االصطناعيــة الهنــدي ( )GAGANببنغلــور -الهنــد وذلــك خــال الفــرة املمتــدة مــن 17
إىل  19أكتوبــر  .2016وتهــدف هــذه الزيــارة إىل التعــرف عــى الخصائــص الفنيــة ووظائــف
تطبيقــات نظــام املالحــة عــر األقــار االصطناعيــة الهنــدي بغــرض االســتفادة منــه وبحــث
ســبل توســعة تغطيتــه لتشــمل منطقــة الــرق األوســط.
وقــد أعــرب ســعادة املديــر العــام للهيئــة العربيــة للطــران املــدين للمديــر التنفيــذي
لســلطة املطــارات الهنديــة عــن جزيــل شــكره ملنــح وفــد الهيئــة هــذه الفرصــة والقيــام
بالزيــارة امليدانيــة ملختلــف مكونــات نظــام  GAGANوالتــي تــأيت يف إطــار تعزيــز التعــاون
والعمــل املشــرك مــع الجانــب الهنــدي مــع إمكانيــة توقيــع مذكــرة تفاهــم حــول اســتعامل
نظــام الغاغــان (.)GAGAN
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مشــاركة الهيئــة فــي فعاليــات الجمعية العموميــة  39لمنظمة الطيران
المدنــي الدولي
شــارك وفــد مــن الهيئــة العربيــة للطــران املــدين
برئاســة اللــواء مهنــدس /محمــد إبراهيــم أحمــد
رشيــف ،املديــر العــام يف فعاليــات الجمعيــة
العموميــة ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل يف
دورتهــا  39املنعقــدة مــن  27ســبتمرب إىل  7أكتوبــر
 2016مونرتيال-كنــدا .وقــد تكللــت نتائــج هــذه
الجمعيــة مبجموعــة مــن القــرارات املهمــة والتــي
تتنــاول القضايــا املطروحــة عــى الســاحة العامليــة
يف مختلــف املجــاالت :املالحــة والســامة والبيئــة
والنقــل الجــوي واألمــن.
وقــد واكبــت اإلدارة العامــة للهيئــة العربيــة
للطــران املــدين هــذه الــدورة بتنظيــم مجموعــة
مــن االجتامعــات اليوميــة التنســيقية حرضهــا وفــود

االجتماع التنسيقي مع
المؤتمر األوروبي للطيران
المدني ()ECAC
عقــد ســعادة املديــر العــام للهيئــة العربيــة
للطــران املــدين الســيد/محمد إبراهيــم أحمــد
رشيــف عــى هامــش الجمعيــة العموميــة
لإليــكاو يف دورتهــا  39املنعقــدة مــن  27ســبتمرب
إىل  7أكتوبــر  2016مونرتيال-كنــدا لقاء تنســيقيا
مــع كل مــن رئيــس وأمــن عــام املؤمتــر األورويب
للطــران املدين()ECACوثلــة مــن رؤســاء
ســلطات الط ـران املــدين األورويب ،تباحــث فيــه
الطرفــان عــن ســبل التعــاون املشــرك وآفــاق
تحســينه يف ظــل مذكــرة التعــاون املوقعــة ،كــا
تطــرق اللقــاء إىل أهميــة توحيــد الــرأي حــول
املواضيــع ذات االهتــام املشــرك وخاصــة منهــا
ســبل دعــم الــدول األعضــاء املرشــحة ملجلــس
اإليــكاو وموضــوع البيئــة.

الــدول العربيــة وذلــك بهــدف تنســيق املواقــف
والرتكيــز عــى مســاندة املقرتحــات العربيــة أو تلــك
التــي تخــدم الطــران العــريب.
كــا عقــدت عــى هامــش اجتامعــات الجمعيــة
العموميــة مجموعــة مــن اللقــاءات التنســيقية
مــع كل مــن ســلطة الطــران املــدين الســنغافورية
والهنديــة وكذلــك املؤمتــر األورويب للطــران املــدين
( )ECACواللجنــة اإلفريقيــة للطــران املــدين
( )AFCACولجنــة الطــران املــدين لــدول أمريــكا
الجنوبيــة ( )LACACواتحــاد النقــل الجــوي الــدويل
( )IATAكــا تــم توقيــع مذكــريت تفاهــم مــع كل
مــن منظمــة خدمــات املالحــة الجويــة املدنيــة
( )CANSOوالجمهوريــة الرتكيــة.

االجتماع التنسيقي مع لجنة الطيران المدني
ألمريكا الالتينية ()LACAC
يف يــوم  29ســبتمرب  2016وعــى هامــش الجمعيــة العموميــة لإليــكاو يف دورتهــا  39املنعقــدة مــن  27ســبتمرب
إىل  7أكتوبــر  2016مونرتيال-كنــدا  ،عقــد ســعادة املديــر العــام للهيئــة العربيــة للطــران املــدين الســيد/
محمــد إبراهيــم أحمــد رشيــف لقــاء تنســيقيا مــع كل مــن رئيــس وأمــن عــام لجنــة للط ـران املــدين لــدول
أمريــكا الجنوبية()LACACوثلــة مــن رؤســاء ســلطات الط ـران املــدين لــدول أمريــكا الجنوبيــة بحضــور كل
مــن رئيــس الجمعيــة العموميــة ورئيــس املجلــس التنفيــذي للهيئــة ومنســق الــدول العربيــة مبجلــس اإليــكاو
تباحــث فيــه الحضــور عــن ســبل التعــاون املشــرك وآفــاق تحســينه يف ظــل مذكــرة التعــاون املوقعــة ،كــا
تطــرق اللقــاء إىل أهميــة توحيــد الــرأي حــول املواضيــع ذات االهتــام املشــرك وخاصــة منهــا ســبل دعــم
الــدول األعضــاء املرشــحة ملجلــس اإليــكاو وموضــوع البيئــة.
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االجتمــاع التنســيقي مــع اللجنــة اإلفريقيــة
للطيـران المدنــي ()AFCAC
عقــد ســعادة املديــر العــام للهيئــة العربيــة للطـران املــدين الســيد/محمد إبراهيــم أحمــد رشيــف
عــى هامــش الجمعيــة العموميــة لإليــكاو يف دورتهــا  39املنعقــدة مــن  27ســبتمرب إىل  7أكتوبــر
 2016مونرتيال-كنــدا وتحديــدا يــوم  27ســبتمرب  ،2016لقــاء تنســيقيا مــع كل مــن رئيــس وأمــن
عــام اللجنــة اإلفريقيــة للط ـران املــدين ( )AFCACبحضــور كل مــن رئيــس الجمعيــة العموميــة
ورئيــس املكتــب التنفيــذي للهيئــة ومنســق الــدول العربيــة مبجلــس اإليــكاو ،تباحــث فيــه الطرفــان
عــن ســبل التعــاون املشــرك وآفــاق تحســينه يف ظــل مذكــرة التعــاون املوقعــة .كــا تطــرق اللقــاء
إىل أهميــة توحيــد الــرأي حــول املواضيــع ذات االهتــام املشــرك وخاصــة منهــا ســبل دعــم الــدول
األعضــاء املرشــحة ملجلــس اإليــكاو وموضــوع البيئــة.

االجتمــاع التنســيقي مــع ســلطة الطي ـران
المدنــي الهنــدي
يف يــوم  29ســبتمرب  2016وعــى هامــش الجمعيــة العموميــة لإليــكاو يف دورتهــا  39املنعقــدة
مــن  27ســبتمرب إىل  7أكتوبــر  2016مونرتيال-كنــدا ،عقــد ســعادة املديــر العــام للهيئــة العربيــة
للط ـران املــدين الســيد/محمد إبراهيــم أحمــد رشيــف لقــاء تنســيقيا مــع كبــار املســؤولني عــن
ســلطة الطـران املــدين الهنــدي حيــت متــت اإلشــادة مبســتوى التعــاون بــن الطرفــن كــا تــم تبــادل
املقرتحــات الكفيلــة بالرفــع مــن األداء لتحقيــق أكــر مســتويات اســتفادة الــدول األعضــاء بالهيئــة
مــن برنامــج تعزيــز املالحــة عــر األقــار الصناعيــة ( )GAGANيف ســبيل تطويــر مالحــة جويــة
تســتجيب لتطلعــات مســتعميل األجــواء ومواكبــة ملــدى االهتــام التــي تخــص بــه منظمــة الطـران
املــدين الــدويل ملوضــوع املالحــة باألقــار االصطناعيــة باعتبــاره محــورا أساســيا ملفهــوم االتصــاالت
واملالحــة واالســتطالع وإدارة الحركــة الجويــة.

االجتمــاع التنســيقي مــع الدكتــورة  /فانــغ ليــو األمينــة العامــة لمنظمــة
الطيـران المدنــي الدولــي ()ICAO
يف يــوم  01أكتوبر2016وعــى هامــش الجمعيــة
العموميــة لإليــكاو ،عقــد الســيد املديــر العــام للهيئــة
العربيــة للطـران املــدين لقــاء تنســيقيا مــع الدكتــورة
 /فانــغ ليــو األمينــة العامــة ملنظمــة الط ـران املــدين
الــدويل ( )ICAOبحضــور كل رئيــس الجمعيــة
العموميــة ورئيــس املكتــب التنفيــذي للهيئــة ومديــر

مكتــب اإلقليمــي للــرق األوســط ومجموعــة مــن
مــدراء ســلطات الطـران املــدين أعضــاء الهيئــة حيــث
أكــدت الدكتــورة  /فنــغ ليــو عــى أهميــة التعــاون
الثنــايئ واإلقليمــي يف املجــاالت ذات االهتــام
املشــرك  ،مــن أجــل تحســن التنســيق بــن أنشــطة
الطــران املــدين يف املنطقــة وتوحيــد الجهــود مــن

أجــل تعزيــز الســامة والطاقــة االســتيعابية وكفــاءة
املالحــة واألمــن والحــد مــن انبعاثــات الغازيــة
املــرة .كــا أكــد ممثــل مــر مبجلــس اإليــكاو
عــى رضورة مراعــاة رشوط تدعيــم متثيليــة الــدول
العربيــة باملجلــس.
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أنشطة الهـيـئـة

االجتماع التنسيقي مع الطيران المدني لدولة سنغافورة()CAAS
يف يــوم  3أكتوبــر  2016وعــى هامــش الجمعيــة العموميــة لإليــكاو ،عقــد الســيد املديــر
العــام للهيئــة العربيــة للط ـران املــدين لقــاء تنســيقيا مــع كبــار املســؤولني عــن ســلطة الط ـران
الســنغافوري( )CAASحيــت متــت اإلشــادة مبســتوى التعــاون بــن الطرفــن يف ظــل مذكــرة
التفاهــم املوقعــة ،كــا تــم تبــادل املقرتحــات الكفيلــة بالرفــع مــن األداء لتحقيــق أكــر مســتويات
اســتفادة الــدول األعضــاء بالهيئــة مــن برنامــج تدريــب أكادمييــة ســنغافورة للطـران املــدين .ولقــد
تــم التأكيــد عــى رضورة القيــام بعمليــة تقيــم مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن الطرفــن.

توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة الطيران المدني التركي
عقــد ســعادة املديــر العــام للهيئــة العربيــة للطــران املــدين الســيد/محمد إبراهيــم أحمــد
رشيــف عــى هامــش الجمعيــة العموميــة لإليــكاو يف دورتهــا  39املنعقــدة مــن  27ســبتمرب
إىل  7أكتوبــر  2016مونرتيال-كنــدا وتحديــدا يــوم  27ســبتمرب  ،2016لقــاء مــع مديــر عــام
ســلطة الطـران املــدين الــريك حيــت تــم التوقيــع عــى مذكــرة التفاهــم بــن الطرفــن قصــد دعــم
مســتوى التعــاون بــن الهيئــة العربيــة للطـران املــدين وســلطة الطـران املــدين الــريك والرفــع مــن
مســتويات الســامة الجويــة باملنطقــة العربيــة.

توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ()CANSO
عقــد ســعادة املديــر العــام للهيئــة العربيــة للطــران املــدين الســيد/محمد إبراهيــم أحمــد
رشيــف عــى هامــش الجمعيــة العموميــة لإليــكاو يف دورتهــا  39املنعقــدة مــن  27ســبتمرب إىل
 7أكتوبــر  2016مونرتيال-كنــدا وتحديــدا يــوم  3أكتوبــر  ، 2016لقــاء مــع مديــر عــام منظمــة
خدمــات املالحــة الجويــة املدنيــة ( )CANSOحيــت تــم التوقيــع عــى مذكــرة التفاهــم بــن
الطرفــن قصــد دعــم مســتوى التعــاون بــن املنظمتــن مــن أجــل تحســن التنســيق يف مجــال
أنشــطة الط ـران املــدين يف املنطقــة وتوحيــد الجهــود لتعزيــز الســامة واملالحــة الجويــة وأمــن
الط ـران والبيئــة والنقــل الجــوي وتحســن كفــاءة العاملــن بقطــاع الط ـران املــدين مــن فنيــن
ومهندســن ومراقبــن جويــن.

االجتماع التنسيقي مع اتحاد النقل الجوي الدولي ()IATA
عقــد ســعادة املديــر العــام للهيئــة العربيــة للط ـران املــدين الســيد/محمد إبراهيــم أحمــد رشيــف عــى هامــش الجمعيــة
العموميــة لإليــكاو يف دورتهــا  39املنعقــدة مــن  27ســبتمرب إىل  7أكتوبــر  2016مونرتيال-كنــدا وتحديــدا يــوم  04أكتوبــر ،2016
لقــاء تنســيقيا مــع أمــن عــام اتحــاد النقــل الجــوي الــدويل ( )IATAبحضــور ثلــة مــن مــدراء املنظمــة وخـراء الهيئــة العربيــة،
تباحــث فيــه الطرفــان عــن ســبل التعــاون املشــرك مــن أجــل تحســن التنســيق بــن أنشــطة الطـران املــدين يف املنطقــة وتوحيــد
الجهــود مــن أجــل تعزيــز الســامة ،الطاقــة االســتيعابية وكفــاءة املالحــة واألمــن والحــد مــن انبعاثــات غــاز ثــاين الكربــون .مــن
أهــم املواضيــع التــي متــت مناقشــتها نذكــر مــا يــي:
•املواضيع ذات االهتامم املشرتكة واملتعلقة باجتامعات الجمعية العمومية لإليكاو يف دورتها 39
•اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدويل املعروفة أيضا باسم اتفاقية مونرتيال
•إدارة الحركة الجوية
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مـــقـــاالت

التهديدات اإللكترونية
()CYBER THREATS
تقـــــديــــــم:

بقلم السيد

عاطف عجييل

خبري أمن الطريان والبيئة بالهيئة

إن تطــور التهديــدات املوجهــة ضــد أمــن الطـران قــد
ســاهم يف ظهــور تهديــدات ناشــئة جديــدة ومتنوعــة
تســتهدف الطـران املــدين ومــن بــن هــذه التهديــدات
نذكــر التهديــدات اإللكرتونيــة .وظهــور مثــل هــذه
التهديــدات هــو نتيجــة طبيعيــة ومتوقعــة يف ظــل
انتشــار اســتعامل التكنولوجيــا الحديثــة واملتقدمــة
باعتــاد نظــم آليــة أكــر كفــاءة لتعزيــز األمــن
والتســهيالت.
إن هــذا النــوع الجديــد مــن التهديــدات قــد حــي
باهتــام اإليــكاو وقــد رشع فريــق العمــل املعنــي
بالتهديــدات واملخاطــر لــدى اإليــكاو ( )WGTRيف
تقييــم مخاطــر التهديــدات اإلرهابيــة ضــد الطـران مــن
خــال الهجــات اإللكرتونيــة وذلــك وفقــا لالســتنتاجات
التــي توصــل إليهــا املؤمتــر الرفيــع املســتوى بشــأن
أمــن الطـران وقـرارات الجمعيــة العموميــة لإليــكاو يف
دورتهــا الثامنــة والثالثــون.
وبالعــودة إىل وثيقــة اإليــكاو «بيــان اإليــكاو بشــأن
ســياق املخاطــر العامليــة يف مجــال أمــن الطــران –
الطبعــة الرابعــة مايــو  »2015فقــد تــم تصنيــف هــذا
النــوع مــن التهديــدات والهجــات (ِ&Cyber Threats
 )Cyber Attacksباملنخفــض مــع إحتــال وقــوع

منخفــض و مواطــن ضعــف متوســطة.
ومــرد هــذا التصنيــف إىل أنــه مل يتــم تســجيل هجــات
إلكرتونيــة هامــة ضــد أنظمــة املالحــة الجويــة أو
أنظمــة الطائ ـرات أو أنظمــة املطــارات مــن ناحيــة وال
توجــد مــؤرشات عــى اســتهداف الجامعــات اإلرهابيــة
للط ـران املــدين بهــذه النوعيــة مــن الهجــات مــن نــا
حيــة أخــرى دون اســتبعاد احتــاالت وقــوع هــذه
الهجــات يف املســتقبل.

العــــرض:

إن مجابهــة التهديــدات اإللكرتونيــة تتطلــب مــن
ســلطات الطــران املــدين وضــع الترشيعــات واللوائــح
يف برامجهــا االمنيــة الوطنيــة مبــا يعــزز قدرتهــا عــى
التصــدي لهــذا النــوع مــن التهديــدات عــر حاميــة
نظــم معلومــات الطــران الحساســة وتكنولوجيــا
اتصــاالت الطــران.
حيــث يجــب أن تحقــق التدابــر األمنيــة املتخــذة
أساســا مــا يــي:
 حاميــة نظــم املعلومــات مــن اإلطــاع عليهــاواســتعاملها دون إذن أو موجــب.
 منــع العبــث بالنظــم اإللكرتونيــة واملعلوماتيــةاملســتغلة يف مجــال الطــران املــدين.
 الكشــف عــن أي اعتــداء عــى النظــم اإللكرتونيــةواملعلوماتيــة املســتغلة يف مجــال الطــران املــدين.
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والجدير بالذكر أن التهديدات اإللكرتونية ميكن أن تستهدف:
أ -نظم إدارة الحركة الجوية ( :)ATM Systemوتشمل هذه النظم أساسا:
 منظومة االتصاالت (الصويت والبيانات.).. منظومة املالحة الجوية والتي توفر معطيات االستغالل بخصوص الطائرة يف الجو (املوقع ،الرسعة ،االرتفاع). أنظمة املراقبة والتي متكن من الفصل بني الطائرات يف الجو.وال ميكننــا أن ننفــي أن وجــود هــذه األنظمــة والربمجيــات إضافــة إلج ـراءات االســتغالل املســتخدمة يف نظــم إدارة الحركــة الجويــة قــد مكــن مــن املســاهمة يف
التقليــل مــن خطــر التهديــدات اإللكرتونيــة وكذلــك برامــج الحاميــة اإللكرتونيــة وأجهــزة املســح الفــرويس مــن شــأنها أن تقلــل مــن خطــر اخـراق هــذه األنظمــة مــن
الجامعــات اإلرهابيــة مــن دون تجاهــل احتــاالت ووقوعهــا.
ب-نظــم الطائــرة ( :)Aircraft Systemإن تزايــد تعقيــد هــذه األنظمــة أصبــح األمــن اإللكــروين يطــرح مشــكالت يف مــا يتعلــق بتصميــم الطائـرات املدنيــة وتشــغيلها.
وميكــن تقســيم تشــغيل الطائــرة إىل املجــاالت التاليــة وفــق أهميتها بالنســبة للســامة:
 أنظمة التحكم يف الطائرة وهي الشبكة املغلقة لألنظمة الحرجة بالنسبة للسالمة املطلوب لحركة الطائرة يف الجو. األنظمة التشغيلية يف املقصورة وهي الشبكة الخاصة بتشغيل الطائرة (النظم اآللية والنظم اليدوية). األنظمة الخاصة بالركاب وهي أنظمة الرتفيه طيلة الرحلة.إن اإلبقاء عىل الفصل املادي بني هذه النظم مع اإلبقاء عىل نظام التحكم اليدوي كخيار احتياطي من شأنه أن يقلل من خطر الهجامت اإللكرتونية.
ت-نظم املطار ( :)Air port Systemيف هذا املجال ميكننا الحديث عىل فرضيتني الستهداف نظم املطار :
 الهجامت التي قد تيرس هجامت تقليدية عرب إضعاف تدابري أمن الطريان (الكشف األمني ومراقبة الدخول). الهجامت الرامية إىل تعطيل عمليات املطار أو الطائرة وعىل وجه الخصوص يف أماكن تسهيالت الركاب (مثل املراقبة عند املغادرة ،التعامل مع األمتعة.)..،عــى مشــغيل املطــارات و الطائ ـرات أن يأخــذ بعــن االعتبــار إمكانيــة اســتهداف شــبكة املعلومــات الخاصــة بعمليــات الط ـران املــدين وهــو مــا يســتدعي خطــط
طــوارئ وحلــول بديلــة ملجابهــة هــذه التهديــدات.

الخــالصـــة:

إن احتــال وقــوع هجــات إلكرتونيــة غــر مســتبعد يف املســتقبل وهــو مــا يفــرض عــى الــدول أنتعمــل عــى وضــع التدابــر األمنيــة الرضوريــة للتخفيــف مــن تأثــر
هــذه الهجــات عــى أمــن الطـران وذلــك عــر:
 حث سلطات الطريان املدين ومسدي الخدمات بالرفع من مستوى اليقظة واالنتباه مع الوعي بجدية هذه التهديدات. تحديــث الربامــج الوطنيــة ألمــن الطـران لتتضمــن التدابــر األمنيــة الخاصــة بالتهديــدات اإللكرتونيــة دون نســيان خطــط الطــوارئ وفقــا لسياســات تقييــم املخاطــرللدولة.
 حــث ســلطات الط ـران املــدين لتطويــر مخطــط إلدارة التهديــدات اإللكرتونيــة يف مجــال أمــن الط ـران ويحتــوي هــذا املخطــط السياســات واملقاربــات والتدابــرللتصــدي لهــذه التهديــدات والتهديــدات الناشــئة األخــرى.
 -تعزيز التعاون بني الدول يف مجال تبادل املعلومات حول هذا النوع من التهديدات واالستفادة من التجارب والخربات للدول املتقدمة يف هذا املجال.
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مـــقـــاالت

الشركات منخفضة التكلفة
و الهيمنة على سوق النقل الجوي في المستقبل

بقلم السيد
حسن عيل بالل مريغني

خبري النقل الجوي بالهيئة العربية للطريان املدين

 skiesمــع بعــض الــدول عــى األســاس الثنــايئ ،ومــن
ثــم ظهــرت التكتــات اإلقليميــة وعــى رأســها اإلتحــاد
األورويب الــذي أعلــن سياســة منطقــة الطـران املفتوحة
يف العــام .open aviation area 1997
وكان ذلــك دافعــا لكثــر مــن املناطــق لتكويــن تكتــات
إقليميــة وجميعهــا دعــت لتحريــر النقــل الجــوي بــن
دولهــا .يف املنطقــة العربيــة كانــت اتفاقيــة تحريــر
النقــل الجــوي بــن الــدول العربيــة  2004ملواجهــة
املتغ ـرات يف ســوق النقــل العاملــي باإلضافــة لدعمهــا
ملنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة التــي أعلنــت يف
.1/1/1998
يــؤدي تحريــر النقــل الجــوي إىل إزالــة القيــود وتقنــن
املنافســة بــن الناقلــن الجويــن للوصــول إىل خفــض
تكلفــة النقــل وتحســن الخدمــة فلــم يســتعيص عــى
إزالــة تلــك القيــود غــر امللكيــة والســيطرة الفعليــة
عــى الناقلــن الجويــن وهــو األمــر الــذي تســعى
منظمــة الط ـران املــدين للتســاهل بشــأنه عــى األقــل.

ظــل موضــوع تحريــر النقــل الجــوي يتســيد الدعــوة
لتنظيــم النقــل الجــوي وذلــك منــذ توقيــع اتفاقيــة
شــيكاغو يف العــام  1944حيــث تــرك هــذا األمــر للــدول
لتعالجــه عــى األســاس الثنــايئ بينهــا ،اتفاقيــة برمــودا
يف  1946بــن الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة
هــي التــي حــددت منــط االتفاقــات الثنائيــة وأصبحــت
منوذجــا لبقيــة الــدول.
دعــت الواليــات املتحــدة لحريــة النقــل بينــا متســكت
اململكــة املتحــدة بــرورة وضــع قيــود عــى نقــل
الحركــة متثلــت يف:
 ملكيــة الرشكــة الناقلــة والســيطرة الكاملــة عليهــاللطــرف املتعاقــد
 تحديد عدد الرحالت تحديد السعة تحديد نقاط التشغيل (املطارات) تحديد التعرفة تحديد عدد الرشكاتالدعــوة لتحريــر النقــل الجــوي تســتهدف إزالــة هــذه
القيــود األمــر الــذي اســتعىص ومــا زال عــى معظــم لخفــض تكلفــة الســفر كان ال بــد مــن خفــض تكلفــة
التشــغيل فالــركات التقليديــة وهــي يف الغالب رشكات
الــدول.
حكوميــة ومحميــة يف إطــار االتفــاق الثنــايئ انتهجــت
أســاليب عمليــة لخفــض تكلفــة التشــغيل كتنســيق
التكتالت اإلقليمية:
طبقــت الواليــات املتحــدة سياســة تحريــر النقــل الجــداول والرمــز املشــرك والتحالفــات واالندمــاج.
الجــوي يف النقــل الداخــي يف أواخــر ســبعينات القــرن ولكــن جاءتهــا العاصفــة مــن انطــاق ظاهــرة الــركات
املــايض ،واتبعتهــا بسياســة الســموات املفتوحــة  openمنخفضــة التكلفــة وروادهــا يف أمريــكا وأوربــا رشكات

كانــت موجــودة أصــا ولكنهــا مل تتمكــن مــن االنطــاق
قبــل سياســة التحريــر بســبب هيمنــة الــركات
التقليديــة عــى ســوق النقــل فرشكــة ساوثويســت
 Southwestوهــي األب الروحــي لهــذه الظاهــرة
 Grand Fatherالتــي بــدأت عملهــا يف العــام 1971
مل تنطلــق إال بعــد إعــان سياســة التحريــر ومتكنــت يف
العــام  2015مــن نقــل  144مليــون راكــب ،وترتيبهــا
الثــاين مــن حيــث حجــم الحركــة املنقولــة عامليــا بعــد
أمريــكان إيرالينــز American Airlinesوالرابــع
مــن حيــث حجــم األســطول إذ تقــوم بتشــغيل 720
طائــرة وينطبــق ذلــك عــى رشكــة ريــان إيــر Ryanair
االيرلنديــة يف االتحــاد األورويب ورغــم أنهــا أنشــئت
يف العــام  1984فلــم تنطلــق عملياتهــا إال بعــد العــام
 1997حيــت متكنــت يف العــام  2015نفســه مــن نقــل
 101مليــون راكــب وتشــغيل  349طائــرة وترتيبهــا
الخامــس مــن حيــث حركــة النقــل العامليــة والعــارش
مــن حيــث حجــم األســطول.

فــا هــي الخصائــص التــي ميــزت
هــذه الــركات عــن الــركات
التقليديــة ؟
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خصائص الرشكات منخفضة التكلفة:
تعتمد الرشكات منخفضة التكلفة عىل خصائص مجملها كاآليت:
 تعمل بني نقطتني فقط وال ترتبط بتحويل الحركة ألي جهة تعمل ملسافات قصرية تستهدف الحركة التي تتمتع باملرونة يف السعر تستخدم درجة واحدة يف الطائرة ال تقدم خدمات مجانية للركاب أسعار مخفضة معظم الحجز يتم عرب اإلنرتنت وتوفر تكلفة املوظفني واملكاتب تستخدم نوع أو نوعني من الطائرات واملفضل حاليا A 320و B 737 االستغالل األمثل للطائرات معظمها رشكات قطاع خاص إدارة محدودة ال تستخدم املطارات املزدحمة ال تستخدم املطارات ذات الرسوم العالية حركة تدوير رسيعة Quick turnaround تتحصل عىل مقابل يف الخدمات داخل الطائرة ال تعيد قيمة التذكرة يف حالة تخلف الراكببهــذه الخصائــص انتــرت الــركات منخفضــة التكلفــة يف العــامل ألكــر مــن 200
رشكــة ويف العــامل العــريب أنشــئت عــرة رشكات ،توقفــت ثالثــة منهــا ألســباب عمليــة
أو بســبب املنافســة فالــركات منخفضــة التكلفــة تنافــس بعضهــا أيضــا مثلــا
تنافــس الــركات التقليديــة فكثــر منهــا قــد توقــف.
منظمة الطريان املدين والرشكات منخفضة التكلفة:
تقــر منظمــة الطــران املــدين الــدويل بــدور الــركات منخفضــة التكلفــة يف منــو
الحركــة الجويــة وحســب إحصائياتهــا فــإن هــذه الــركات ســاهمت بنقــل 31%
مــن حجــم الحركــة الجويــة يف الواليــات املتحــدة يف العــام  2012ويف نفــس العــام

ســاهمت بنقــل  37%مــن الحركــة الجويــة يف أوروبــا ،وأن هــذه النســب ســتزيد
يف املســتقبل .وتعــزو املنظمــة هــذا الــدور للــركات منخفضــة التكلفــة والنتهــاج
سياســة التحريــر ويالحــظ أن النســبة متدنيــة يف إفريقيــا وهــي يف حــدود  9%فقــط
وذلــك بســبب أن القيــود عــى دخــول الســوق مــا زالــت تســود.
الخالصة:
إذن هناك عوامل أساسية متهد الطريق أمام الرشكات منخفضة التكلفة وهي:
 تحرير النقل الجوي خفض تكلفة السفر املنافسة منو الطبقة املتوسطة املستهدفة السياحة للمناطق الريفية النائيةعليــه ســيظل الـراع محتدمــا بــن الــركات التقليديــة والــركات منخفضــة التكلفــة
كلــا وأينــا توفــرت العوامــل أعــاه ،وقــد استشــعرت بعــض الــركات التقليديــة
هــذا الواقــع التنافــي فأنشــأت لهــا رشكات مامثلــة مثــل  Eurowingsمــع
لوفتهانــزاو  Jet starمــع كنتــاس Qantasاألســرالية.
واألســئلة التــي نــود طرحهــا يف نهايــة هــذا املقــال لرفــع ســقف التوقعــات يف
املســتقبل:
 هــل ميكــن للــركات منخفضــة التكلفــة أن تعمــل بأســلوبها املتبــع يف خفــضالتكلفــة عــى خطــوط طــران طويلــة؟
 وهل ميكن أن تتجه الرشكات التقليدية إىل النقل منخفض التكلفة؟ وهــل ميكــن أن نشــهد تخصيــص جــزء مــن كابينــة الطائــرة الكبــرة كمطعــملتقديــم الخدمــات مبقابــل داخــل الطائــرة تخفــض تكلفــة التشــغيل؟
نــرى أن كل ذلــك ميكــن أن يحــدث وسيســود النقــل منخفــض التكلفــة يف املســتقبل
بأســاليب مختلفــة وليــس أســلوبا واحــدا ووفقــا للمعطيــات املتوفــرة.
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حـوادث

الــطــيــران

إيرباص تدعو لصناديق سوداء «منفصلة»

يعــزز حــادث تحطــم طائــرة مــر للطـران الدعوة
«لصناديــق ســوداء» تقذفهــا الطائ ـرات قبــل وقــوع
الحــوادث ،مــا ســينهي الحاجــة لعمليــات البحــث
الشــاقة يف قــاع البحــر ،وفــق مــا قــال أكــر مهنــدس
يف رشكــة إيربــاص.
ويبحــث املحققــون يف أحــد أكــر األجـزاء عمقــا مــن
ميــاه البحــر املتوســط عــن الصندوقــن األســودين
لطائــرة رحلــة مــر للطــران إيــه  320وهــي مــن
طــراز إيربــاص ،وقــد تحطمــت يف  19مايــو ،مــا
أســفر عــن مقتــل  66شــخصا.
ويصمــم مســجال بيانــات الرحلــة أو «الصندوقــان
األســودان» إلرســال إشــارات صوتيــة ملــدة  30يومــا
بعــد حــادث التحطــم ،وهــو مــا يعطــي فــرق البحــث
أقــل مــن ثالثــة أســابيع لرصدهــا يف ميــاه يصــل
عمقهــا إىل ثالثــة آالف مــر ،وهــو الحــد األقــى
للمــدى الــذي ميكــن منــه التقــاط اإلشــارات.
وقــال تشــارلز تشــامبيون نائــب الرئيــس التنفيــذي
للشــؤون الهندســية يف إيربــاص خــال لقــاء مــع
وســائل اإلعــام «إذا كان لدينــا مســجل لبيانــات

الرحلــة قابــل لالنفصــال (عــن الطائــرة) فســيكون
العثــور عليهــا أســهل كثــرا» ،وفــق مــا نقلــت
«رويــرز».
وأضــاف« :نســعى لتحقيــق ذلــك وهــو مــا يعــزز
نهجنــا العــام».
وينفصــل الصندوقــان األســودان املصمــان لتقذفهــا
الطائــرة عــن الــذي لخــال التحطــم ويطفــوان ليبعثــا
بإشارة اســتغاثة.
وأوىص املحققــون بذلــك بعــد تحطــم طائــرة إيــر
فرانــس يف رحلتهــا إيــه  330عــام .2009
وطرحــت الفكــرة مجــددا بعــد اختفــاء طائــرة
للخطــوط الجويــة املاليزيــة يف مــارس .2014
ودعــت املنظمــة الدوليــة للطــران املــدين التابعــة
لألمــم املتحــدة إىل إتاحــة إمكانيــة اســرجاع البيانــات
األساســية رسيعــا يف الطائـرات التــي ســيتم تســليمها
بعــد عــام .2021
لكنهــا ســترتك لــركات الط ـران والــركات املصنعــة
اتخــاذ القــرار بشــأن كيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف،
ســواء مــن خــال مســجالت البيانــات القابلــة
لالنفصــال عــن الطائــرات أثنــاء الحــوادث ،أو عــر

تكنولوجيــا أخــرى.
ومنــذ أمــد بعيــد تســتخدم مســجالت البيانــات
القابلــة لالنفصــال عــن الطائــرات يف الجيــش.
لكــن البعــض يف قطــاع صناعــة الطائــرات عــروا
عــن شــكوكهم يف اســتخدامها اآلمــن عــى الطائ ـرات
املدنيــة وقالــوا إنهــا ميكــن أن تنفصــل بطريــق
الخطــأ مــا ســيؤدي لظهــور مخاطــر جديــدة.
وقالــت ايربــاص العــام املــايض إنهــا تجــري محادثــات
مــع الجهــات التنظيميــة إلضافــة أجهــزة قابلــة
لالنفصــال عــن الطائــرات يف أكــر طرازيــن مــن
طائراتهــا.
أمــا رشكــة بوينــغ األمريكيــة فهــي أكــر تشــككا
واستشــهدت بأمثلــة إلصابــة تلــك األجهــزة بالخلــل
يف طائــرات حربيــة.
ومــن املقــرر مناقشــة عــدد مــن حــوادث تحطــم
الطائــرات فــوق امليــاه مبــا يف ذلــك كارثــة مــر
للطــران وقضايــا الســامة األوســع يف اجتــاع
لــركات الطــران العامليــة.
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تشــر اإلحصــاءات إىل أن معظــم حــوادث اصطــدام الطيــور بالطائــرات ،أو
مــا يســميه املختصــون رضبــات الطيــور ،بســيطة ،ألنهــا تحــدث عــى ارتفــاع
منخفــض ،مــا مينــح ربــان الطائــرة وقتــا لتجنــب حــوادث كبــرة ،فخمســة
وســتون باملائــة منهــا تســبب أرضارا بســيطة ،مــا مل ترتطــم بزجــاج قمــرة القيــادة
أو دخلــت فوهــة أحــد املحركــن.

ومعظــم هــذه الحــوادث ،حســب املنظمــة الدوليــة للطـران املــدين ،تقــع خــال
اإلقــاع أو الهبــوط ،أو خــال الطـران املنخفــض ،لذلــك ال تكــون األرضار املاديــة
أو البرشيــة كبرية.فمنــذ عــام  ،1988أســفر اصطــدام الطيــور بالطائــرات عــن
مقتــل نحــو  200شــخص يف أنحــاء العــامل.
وبالنســبة للخســائر املاديــة ،فقــد قدرهــا مختــر العلــوم املركــزي يف بريطانيــا،
مبليــار ومائتــي مليــون دوالر ســنويا ملجمــوع رشكات الطــران العامليــة.
وللواليــات املتحــدة حصــة األســد مــن هــذه الخســائر وحتــى الحــوادث ،فــإدارة
الطـران االتحاديــة تقــدر خســائر رشكات الطـران األمريكيــة بســبب الطيــور بأكــر
مــن  400مليــون دوالر ســنويا.
أكــر الخســائر التــي أســفرت عنهــا حادثــة طــران مرتبطــة بالطيــور ،وقعــت
عــام  ،1960عندمــا اصطــدم رسب مــن الطيــور بطائــرة تابعــة للخطــوط الجويــة
الرشقيــة يف بوســطن ،وهــو مــا أدى إىل ســقوطها بعــد تعطــل محركاتهــا ،ومقتــل
 62راكبــا مــن أصــل .72
لكــن الحادثــة األشــهر ،هــي اصطــدام طائــرة خطــوط الواليــات املتحــدة عــام
 2009بــرب طيــور أفقدهــا كال محركيهــا ،وهــو مــا أدى إىل هبــوط اضطـراري يف
نهــر هادســون بنيويــورك.
ومنــذ تلــك الســنة وحتــى اليــوم تــم قتــل أكــر مــن  70ألــف طائــر يف محيــط
مطــارات نيويــورك الثالثــة .وهــو إج ـراء انتقــل إىل مطــارات أخــرى يف العــامل.

معلومــات جديــدة تفــك لغــز الطائــرة الماليزيــة المختفيــة منــذ 2014
قالــت ماليزيــا أن قطعــة مــن حطــام طائــرة عــر عليهــا يف موريشــيوس هــي جــزء مــن طائــرة الخطــوط
الجويــة املاليزيــة التــي اختفــت يف مــارس  2014وعــى متنهــا  239مــن الــركاب وأفـراد الطاقــم.
واختفــت الطائــرة وهــي مــن طــراز بوينــج  777خــال رحلتهــا مــن كواالملبــور إىل بكــن ،مــا أطلــق
عمليــة بحــث اســتمرت عامــن ومل يســفر عنهــا إال عــدد قليــل مــن األدلــة.
وقــال وزيــر النقــل ليــو تيونــج يف بيــان لــه أن التحليــات التــي أجراهــا مكتــب ســامة النقــل االس ـرايل
أوضحــت أن الحطــام يتســق مــع الحافــة الخلفيــة لجنــاح الطائــرة.
وكان قــد تــم العثــور يف الســابق عــى قطعتــن مــن الحطــام تأكــد أنهــا مــن الطائــرة املفقودة.وعــر عــى
القطعــة األوىل يف جزيــرة ريونيــون الفرنســية يف يوليــو  2015يف حــن عــر عــى الثانيــة عــى جزيــرة بيمبــا
قبالــة ســاحل تنزانيــا.
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الـهـيـئـة

في مراة اإلعالم

المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني لـ « أخبارنا « :

نسعى للوصول إلى طيران في متناول الجميع
يف لقــاء هــو األول مــن نوعــه مــع ممثــي بعــض املنابــر اإلعالميــة املغربيــة،
تحــدث محمــد إبراهيــم احمــد رشيــف ،مديــر عــام الهيئــة العربيــة
للطـران املــدين ،واملعروفــة اختصــارا بـــ (اكاك) ،عــن الهيئــة وأجهزتها وأنشــطتها
و أيضــا إنجازاتهــا خــال الســنوات األخــرة ،ومــا تقــوم بــه مــن مجهــودات مــن
أجــل أن يكــون النقــل الجــوي يف متنــاول الجميــع.
وتطــرق مديــر عــام «اكاك» ألمــن الطــران املــدين ،معتــرا أنــه مــن الركائــز
األساســية لنجــاح قطــاع النقــل الجــوي وتطــوره وازدهــاره ،مؤكــدا أنــه ال ميكــن
الحديــث عــن طـران مــدين دون وجــود منظومــة أمنيــة قويــة وفعالــة للتصــدي
أفعــال التدخــل غــر املــروع ومواجهــة التهديــدات اإلرهابيــة املتصاعــدة ،خاصــة
يف ظــل واقــع إقليمــي وعــريب متوتــر ،ال ســيام مــع االنتشــار املتزايــد للجامعــات
اإلرهابيــة املســلحة ،التــي أصبحــت تشــكل تهديــدا جديــا لقطــاع الطـران املــدين
والنقــل الجــوي العــريب.
ويف هــذا الســياق ،أكــد محمــد رشيــف حــرص الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين
عــى مســاعدة الــدول العربيــة األعضــاء ،يف تعزيــز منظومتهــا األمنيــة وتطويرهــا
مــن أجــل ضــان طـران مــدين عــريب آمــن وســليم ،موضحــا أن هــذه املســاعدة
تتــم عــر مجموعــة مــن اآلليــات ،منهــا اق ـراح السياســات والخطــوط الكفيلــة
بتطويــر ودعــم الضوابــط واإلج ـراءات املتعلقــة بأمــن الط ـران وتطويــر وتنميــة
القــدرات البرشيــة العاملــة يف هــذا املجــال ،والعمــل عــى إنشــاء شــبكة مــن
الخــراء واملتخصصــن العــرب إليجــاد الحلــول ألهــم القضايــا املتعلقــة بأمــن
الطــران ،باإلضافةإلىإعــداد الدراســات والبحــوث وتقديــم املســاعدة الفنيــة
للــدول األعضــاء مبــا يعــزز منظومــة أمــن الط ـران لديهــا.

وأردف املديــر العــام أن إس ـراتيجية الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين تهــدف إىل
دعــم الــدول األعضــاء لتقديــم خدمــات املالحــة الجويــة طبــق املعايــر املحــددة
مــن طــرف منظمــة الط ـران املــدين الــدويل ســعيا يف تنفيــذ مخططاتهــا العامليــة
واإلقليميــة لتحقيــق خدمــات مالحيــة ذات كفــاءة وفعاليــة عاليــة.
وترتكــز هــذه اإلسـراتيجية ،حســب ذات املســؤول ،عــى مجموعــة مــن املحــاور
منهــا تحقيــق ســاء عربيــة موحــدة أي نظــام شــامل إلدارة الحركــة الجويــة،
وتوفــر تدفــق آمــن ومنظــم ورسيــع للحركــة الجويــة يف املجــال الجــوي العــريب
والرفــع مــن طاقتــه االســتيعابية ،عــر العديــد مــن املقاربــات الفنيــة لعــل أهمهــا
إنشــاء إدارة تدفــق الحركــة الجويــة وإيجــاد آليــات التنســيق املســتمر بــن
مقدمــي خدمــات املالحــة الجويــة باملنطقــة؛ باإلضافــة العمــل عــى تطويــر نظــم
قابلــة للتشــغيل املتبــادل لضــان ظهــور أنظمــة االتصــال املالحــة واالســتطالع/
إدارة الحركــة الجويــة متجانســة يف املنطقــة العربيــة.

كــا تســعى الهيئــة مــع الــدول العربيــة األعضــاء ،حســب ذات املتحــدث ،إىل
وضــع األطــر الترشيعيــة والضوابــط األمنيــة ملواجهــة التهديــدات الجديــدة
املوجهــة ضــد الطــران املــدين ،كالتهديــدات اإللكرتونيــة واســتعامل الصواريــخ
املحمولــة « ،»MANPADSوذلــك إميانــا منهــا بــأن حاميــة أمــن الطـران العــريب
هــي مســؤولية مشــركة ومجهــود متواصــل يقتــي البحــث والتمحيــص والتدبــر،
باعتبــار أن مجــال أمــن الط ـران يعــد مجــاال متطــورا ومتغ ـرا ومعقــدا.
ويف ســياق متصــل ،اعتــر ذات املســؤول ،أن املالحــة الجويــة تشــكل أهــم الركائــز
لتأمــن ســامة النقــل الجــوي وتطويــره حيــث تعمــل عــى ضــان مســتوى عــال
يذكــر أن الهيئــة العربيــة للط ـران املــدين هــي منظمــة عربيــة متخصصــة تابعــة
مــن ســامة خدمــات املالحــة والتدبــر األمثــل للحركــة الجويــة يف ظــل أهــداف
لجامعــة الــدول العربيــة ،يوجــد مقرهــا بالعاصمــة الرباط،وتهــدف إىل توثيــق
املنظمــة الدوليــة للطـران املــدين (اإليــكاو) اإلسـراتيجية ،كــا متكــن مــن زيــادة
التعــاون والتنســيق بــن الــدول العربيــة يف مجــال الط ـران املــدين وتطويــره.
حركــة النقــل الجــوي وتحســن توقيــت رحالتــه ،وتســاهم أيضــا يف الحفــاظ عــى
البيئــة فيــا يخــص انبعــاث الغــازات وتخفيــف الضجيــج.
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الهيئــة العربيــة للطيـران المدنــي تجتمــع فــي لقاء تواصلــي مع ممثلي
الصحافة المغربية

عقــدت الهيئــة العربيــة للطـران املــدين يــوم األربعاء
 1فربايــر  2017مبقــر الهيئــة بالربــاط لقــاءا تواصليــا
مــع مجموعــة مــن الصحفيــن ممثــي بعــض املنابــر
اإلعالميــة املغربيــة.
وجــاء هــذا اللقــاء لتســليط املزيــد مــن الضــوء عــى
الهيئــة العربيــة للطــران املــدين كمنظمــة عربيــة
متخصصــة تابعــة لجامعــة الــدول العربيــة تهــدف
إىل توحيــد الــرؤى واملواقــف العربيــة ولتحديــث
املناهــج والخطــط لتحســن تدبــر شــؤون الطــران
املــدين العــريب.

ويف حديثــه تقــدم ســعادة املهنــدس /محمــد إبراهيم
أحمــد رشيــف مديــر عــام الهيئــة العربيــة للط ـران
املــدين بلمحــة مختــرة عــن فــرة تأســيس الهيئــة
ودورهــا وأنشــطتها وانجازاتهــا ورشكائهــا مــرزا أهــم
املحطــات التــي عرفتهــا الهيئــة يف ســياق مســايرة
املســتجدات والتحــوالت التــي تطبــع قطــاع الطـران
املــدين ودوره اإلسـراتيجي يف التنميــة االقتصاديــة ويف
تنشــيط الحركــة الســياحية وتســهيل تنقــل األشــخاص
والتبــادل التجــاري والتواصــل بــن الشــعوب.
وأكــد املديــر العــام عــى مــدى االهتــام املتزايــد
الــذي أصبحــت توليــه الــدول العربيــة ملنظومــة

الطــران املــدين مــن خــال االســتثامرات الضخمــة
يف بنياتــه املطاريــة وأســاطيل الطائــرات الحديثــة
والتجهي ـزات املالحيــة املتطــورة ،وهــذا مــا ترتجمــه
جهــود الهيئــة لتلبيــة رغبــات الــدول األعضــاء
ولتحقيــق األهــداف املرجــوة يف ســبيل تأهيــل قطــاع
الط ـران املــدين العــريب وتنميتــه والرقــي بــه لتعزيــز
مكانتــه القويــة يف النســيج االقتصــادي مــن خــال
مردوديتــه الوازنــة ومســاهمته القيمــة يف تعزيــز
العمــل العــريب املشتــــرك.
كــا تقــدم الســادة الصحفيــون الحــارضون بطــرح
مجموعــة مــن األســئلة حــول العوائــق التــي تحــد
مــن تنشــيط الحركــة الجويــة البينيــة ومدى اســتفادة
املنطقــة العربيــة مــن الط ـران العــارض ()Charter
والطيـــــــران املنخفــــــض التكلفـــــــــــــة (low-
 )costومميــزات املشــاركة بالرمــز بــن الــركات
العربيــة وتفاعــل الهيئــة مــع مســتجدات بيئــة
الطــران والحــد مــن اإلنبعاثــات ودور الهيئــة يف
توحيــد الرتســانة الترشيعيــــة للطـران املــدين بالــدول
العربيــة وتأثــر الربيــع العــريب عــى الط ـران املــدين
باملنطقــة العربيــة.
وأجــاب الســيد املديــر العــام برشوحــات وافــرة
عــى تســاؤالت الصحفيــن ،مــرزا جهــود الهيئــة يف
التفاعــل مــع مطالــب العمــوم يف كل القضايــا التــي
تهــم منظومــة الطــران العــريب.
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طـائــرات

الـمـسـتـقـبـل

بيبي بوم» ..طائرة ركاب أسرع من الصوت
كشــفت رشكــة «فريجــن» التابعــة للســر ريتشــارد برانســون عــن طائــرة ركاب أرسع
مــن الصــوت ،يقــول مصمموهــا أنهــا قــادرة عــى نقــل املســافرين مــن لنــدن إىل نيويــورك
يف ثــاث ســاعات ونصــف فقــط ،بســعر تذكــرة معقــول يقــدر بـــ  5آالف دوالر وتحلــق
الطائــرة التــي تحــوي  40مقعــداً ،برسعــة  2335كيلومـراً بالســاعة ،وهــي أرسع مــن طائــرة
الكونكــورد بنســبة  ،10%و 2.6مـرات أرسع مــن الطائـرات الحاليــة .ووفقــا ملوقــع «ســكاي
نيــوز» ،ستشــهد كاليفورنيــا يف ينايــر املقبــل أول رحلــة تجريبيــة للطائــرة التــي تحمــل اســم
«بيبــي بــوم» الــذي يشــر إىل كونهــا «طفــرة» مقارنــة بطائ ـرات هــذه األيــام ،وهــي تبــدو
كطائــرة كونكــورد مصغــرة .وقــال بليــك شــول الرئيــس التنفيــذي ومؤســس رشكــة «بــوم
تكنولوجــي»« :بعــد ســتني عام ـاً عــى بــزوغ فجــر الطائ ـرات النفاثــة ،الزلنــا نحلــق عــى
رسعــة الســتينات» .وأضــاف شــول« :مصممــو كونكــورد رمبــا لديهــم تكنولوجيــا الســفر
األرسع مــن الصــوت ،إال أنهــم ال يقدمــون أســعارا معقولــة ،وهــذا مــا نقــوم بــه نحــن».

الخطــوط الجويــة الســنغافورية تســعى للحصــول علــى أطــول طائــرة فــي العالــم
تتنافــس كل مــن «بوينــج» و»إيربــاص» يف مســابقة رمبــا يحصــل الفائــز بهــا عــى فرصــة تصنيــع
الطائــرة األطــول يف العــامل ،حيــث تســعى الرشكتــان األمريكيــة واألوروبيــة للحصــول عــى مكانــة
مرموقــة يف أســطول الخطــوط الســنغافورية.ووفقًا ملــا ذكرتــه «يس إن إن مــوين» عــن ثالثــة أشــخاص
عــى درايــة باألمــر ،فإنــه مــن املتوقــع أن تدعــم الخطــوط الســنغافورية واحــدة مــن تصميــات
الرشكتــن بنهايــة هــذا العام.وحال ًيــا ،تظهــر طائ ـرات «بوينــج» وإيربــاص» كتصميــات فقــط يتــم
تقييمهــا مــن قبــل مهنــديس الخطــوط السنغافورية.وســيبلغ طــول طائــرة «إيربــاص» A350-
200 258قدم ـاً وتضــم  400مقعــد ،بينــا ســيصل طــول طائــرة «بوينــج» “777-10x” 263قدم ـاً
وتســتوعب  450مقعــداً ،وهــو مــا يزيــد بحــوايل  30و 50راكبـاً عــى الرتتيــب عــن الطائرتــن األكــر
حاليــاً “ ”A350و “.»X777

أوكرانيا تعتزم إنتاج أكبر طائرة في العالم بالتعاون مع الصين
كشــفت رشكــة «أنطونــوف» األوكرانيــة عــن تعــاون مــع رشكــة حكوميــة صينيــة إلنتــاج أكــر
طائــرة يف العــامل ،وســوف تحمــل اســم «.»An - 225-Mirya
وتــم توقيــع االتفــاق بــن الجانبــن بهــدف إحيــاء برنامــج الطـران األوكـراين أثنــاء الحقبــة
الســوفيتية الــذي أنتــج أول طائــرة يف العــامل بســتة محــركات يف أواخــر مثانينيــات القــرن
املــايض مــن أجــل القــدرة عــى حمــل املكــوك الفضــايئ الســوفيتي «.»Buryan
كان هــذا املــروع قــد تــم تجاهلــه بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي وتفــكك برنامــج املكوك
الفضــايئ الــرويس ،ومتــت صناعــة طائــرة واحــدة فقــط مــن الط ـراز»»AN-225-Miryaوال
تـزال الثانيــة غــر مكتملــة وتقــع يف مصنــع قــرب العاصمــة األوكرانيــة «كييــف».
وذكــرت قنــاة « »CCTV TVالتلفزيونيــة الصينيــة أن أول طائــرة مــن الطـراز «»An-225
ســيتم االنتهــاء مــن صناعتهــا يف النصــف األول مــن عــام  ،2019وميكــن لهــذه الطائــرة
الضخمــة اســتيعاب حمولــة وزنهــا  640طن ـاً ،ومتكنــت الطائــرة مــن نقــل مولــد كهربــايئ
وزنــه  117طن ـاً يف مايو/أيــار املــايض مــن التشــيك إىل أس ـراليا.
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«إيرباص» تعتزم اختبار «تاكسي طائر» ذاتي القيادة عام 2017
تعكــف رشكــة الطائــرات األوروبيــة «إيربــاص» ( )AIR.PAعــى
صناعــة مركبــات «تاكــي طائــر» ذاتيــة القيــادة ميكــن اســتدعاؤها عــر
تطبيــق عــى الجــوال يف أي وقــت ،ومــن املنتظــر اختبارهــا يف العــام
القــادم ،بحســب مــا ذكــرت «يس إن يب يس».
ويف مقــال نــر عــى موقعهــا اإللكــروين تحــت عنــوان «مســتقبل
وســائل النقــل الحرضيــة» ،ذكــرت «إيربــاص» أن أول منــوذج مــن
التاكــي الطائــر ســيتم االنتهــاء مــن صناعتــه قريبــاً عــى أن يتــم

تجربتــه يف العــام القــادم يف إطــار مــروع «.»Vahana
وأوضــح مديــر املــروع يف الرشكــة األوروبيــة «روديــن لياســوف»
أن العــامل ال يــزال يف حاجــة للمزيــد مــن التقنيــات الحديثــة مثــل
البطاريــات واملحــركات الخارقــة وتتوقــع «إيربــاص» قــوة الطلــب
العاملــي عــى مــروع الســيارات الطائــرة الــذي ســيتم مــن خاللــه
تشــغيل ماليــن الســيارات وتقليــل االزدحــام املــروري.

وأضــاف «لياســوف» أن «إيربــاص» رمبــا يتوفــر لديهــا أســطول ضخــم مــن التاكــي الطائــر يف العــر ســنوات القادمــة توفــر خدماتهــا ملاليــن البــر يف املــدن واملناطــق الحرضيــة ،مشـراً إىل أن التحــدي الــذي
يواجهــه املهندســون يف املــروع يكمــن يف إيجــاد تقنيــة ميكــن لهــذه املركبــات ذاتيــة القيــادة استشــعار وتجنــب األشــياء األخــرى وعــدم االصطــدام بهــا.

طائرات  ..2050غشاء جداري شفاف وعمليات إقالع معززة
طرحــت رشكــة «إيربــاص» األوروبيــة لصناعــة الطائــرات رؤيتهــا املســتقبلية للطــران
املســتدام يف عــام  ،2050ومــا بعــده ،مشــرة إىل أن الطائـرات املســتقبلية ســتوفر مناطــق
تفاعليــة ،كــا بإمــكان املســافرين التمتــع مبنظــر النجــوم ،مــن خــال غشــاء جــداري
ش ـفّاف ،أثنــاء الجلــوس عــى مقاعــد تتأقلــم مــع شــكل أجســادهم ،وتس ـخّر حرارتهــا
لتوليــد الطاقــة.
وأوضحــت أن هــذه الطائـرات تتضمــن مزايــا لتعزيــز األداء البيئــي أو الفاعليــة البيئيــة،
مثــل جناحــن رفيعــن وطويلــن جــداً ،ومحركــن شــبه مدمجــن بجســم الطائــرة ،إضافــة
إىل ذيــل عــى شــكل حــرف (يــو) باللغــة اإلنجليزيــة ،وجســم ذيك خفيــف الــوزن.
وأضافــت أن مبــادئ تشــغيل الطائــرات املســتقبلية تشــمل عمليــات إقــاع معــززة

بواســطة تســارع مدفــوع بطاقــة متجــددة ،مــا يتيــح إجــراء صعــود حــاد أكــر يف
املطــارات ،لخفــض الضجيــج ،والوصــول إىل ارتفاعــات تطــواف ف ّعالــة برسعــة أكــر ،فضـاً
عــن خاصيــة «انحــدار حــر» متــدين الضجيــج.
وبينــت الرشكــة أن الطائـرات التــي تجــري انحــداراً حـراً لالقـراب مــن املطــارات ،تســهم
يف خفــض االنبعاثــات الكربونيــة ،والحــدّ مــن الضجيــج أثنــاء إج ـراء اق ـراب حــاد أكــر،
إىل جانــب «عمليــات أرضيــة متدنيــة االنبعاثــات» ،متكــن إيقــاف محــركات الطائ ـرات
املتوقفــة عــى املــدرج عــن العمــل يف وقــت أبكــر ،فض ـاً عــن إخــاء املــدارج برسعــة
أكــر ،واســتخدام وقــود حيــوي مســتدام ،وغــره مــن مصــادر الطاقــة البديلــة امل ُحتملــة
مثــل الكهربــاء ،والهيدروجــن والطاقــة الشمســية.

أول سيارة طائرة في العالم بـ 400ألف دوالر

أطلقــت رشكــة «بــال يف» الهولنديــة ،أول ســيارة تســتطيع
الطــران ،ووصفــت الرشكــة املركبــة الهجينــة والتــي هــي
عبــارة عــن نصــف ســيارة ونصــف مروحيــة صغــرة،
وتُلقــب بـــ» بــال يف ليــريت» ،بأنهــا تجمــع مــا بــن الســامة
واملتعة.وتقــول الرشكــة أن أبعــاد املركبــة ال تتعــدى حجــم

الســيارة العاديــة ،وبالتــايل فإنهــا ال تعطــل حركــة املــرور يف
الشــوارع العاديــة ،بــل تقــدم مســتوى جديــد مــن التنقــل.
ومــن بــن مزايــا املركبــة الفريــدة ،إقالعهــا باســتخدام طاقــة
الريــاح ،مــا ميكنهــا مــن التحليــق بحريــة يف الهــواء ،باإلضافة
إىل تصميمهــا الفريــد مــن نوعــه بثــاث عجــات .وتحتــاج
املركبــة التــي تتســع لراكبــن ،إىل ثــاث أو خمــس دقائــق
فقــط للتحــول بــن وضــع الطــران والســر عــى الطــرق.
وتصــل رسعــة املركبــة ذات املحــرك املــزدوج إىل  160كيلومرت
يف الســاعة عــى األرض ،بينــا تصــل رسعتهــا يف الهــواء إىل

 180كيلومــر يف الســاعة ،وميكنهــا الطــران حتــى ارتفــاع
كيلومرت.ويكــن ألي شــخص مســموح لــه قانونيــاً
3.5
ُ
بالطــران أن يقــود مركبــة «بــال يف ليــريت» ،وذلــك ألنهــا
تســتخدم نفــس تقنيــة الطـران التــي تســتخدمها الطائـرات
املوجــودة ،حســبام أكــدت الرشكــة الهولنديــة ،مشــرة إىل
أن متطلبــات قيــادة مركبتهــا ال تختلــف عــن متطلبــات
قيــادة أيــة طائــرة أخرى.ويبــدأ ســعر «بــال يف ليــريت» مــن
 400ألــف دوالر أمريــي ،فيــا يبلــغ ســعر النســخة ذات
املميــزات الكاملــة  600ألــف دوالر.

من بوينج ..طائرة ركاب هائلة بأجنحة قابلة للطي
تقــوم رشكــة بوينــج بوضــع
اللمســات األخــرة عــى
التصميــم األســايس لطائرتهــا
 ،777-9Xالتــي يقــول
صانعوهــا أنهــا ســتكون أكــر
طائــرة نفاثــة ثنائيــة املحــرك
يف العــامل.
عشــاق الط ـران واملســافرون املتمرســون ،يتهامســون حــول هــذه

الطائــرة الثنائيــة املم ـرات التــي يتــم العمــل عليهــا منــذ ســنتني.
وهــي تتطــور مــن طـراز قديــم مــن  ،777إىل طـراز يتمتــع بقــدرة
طــران أكرب.مســاحة األجنحــة األكــر ســتعطي الطائــرة املزيــد
مــن قــوة الرفــع ،كالطائــرة الرشاعيــة ،مــا يوفــر مــن اســتهالك
الوقــود ويخفــض مــن كلفــة التشــغيل.ويبلغ عــرض كل جنــاح مــن
األجنحــة الضخمــة جــداً  108أقــدام ،أي  33مـراً .وهــي كبــرة إىل
درجــة أن بوينــج وضعــت مفصــات ليصبــح لــكل جنــاح طــرف
بطــول  12قدمــاً ،أي حــوايل  4أمتــار .وهــذه األطــراف تُطــوى
حــن تكــون الطائــرة عــى األرض بحيــث يتمكــن القبطــان مــن

الوصــول إىل البوابــة دون االصطــدام بــأي يشء.ســتتمتع 777-9X
أيضـاً بنوافــذ أكــر وحجــرة أوســع مــن النــاذج املنافســة ،تتمكــن
مــن نقــل  400مســافر عــى مســارات متتــد عــى  8700ميل.يعتــر
هــذا كلــه جــزءاً مــن اتجــاه جديــد يف القطــاع نحــو مجموعــة
جديــدة تتمتــع بالكفــاءة العاليــة ،املســافات الطويلــة واملحــركات
الثنائيــة ،مثــل A350مــن ايربــاص ،وبوينــج  787درمياليرن.هنــاك
أيض ـاً طائ ـرات جديــدة عاليــة الكفــاءة مبمــر واحــد ،مثــل بوينــج
 ،737MAXوايربــاص .A330neoومــن املتوقــع أن تبــدأ 777-9X
بنقــل الــركاب مــع العــام .2020
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املهندس إبراهيم بنعمر

رئيس تحرير مجلة الطريان العريب

لقــد شــهد قطــاع الطـران املــدين العــريب يف شــتى مكوناتــه دول الخليــج توجــد يف مقدمــة الرتتيــب العاملــي فيــا يخــص
قفــزة نوعيــة هائلــة تجلــت أساســا يف النمــو املتزايــد لحركــة حجــم حركــة املســافرين وتزايدهــا املضطــرد.
النقــل الجــوي العــريب حيــت زاد عــدد املســافرين املنقولــن
عــر الــركات العربيــة بنســبة  5,7%خــال ســنة  2015إن كلفــة هــذه االســتثامرات يف املشــاريع املطاريــة ويف
مقارنــة مــع  ،2014وبلــغ العــدد أكــر مــن  194مليــون أســاطيل الطائــرات الحديثــة ويف التجهيــزات املالحيــة
مســافر عــى مــن  1216طائــرة  ،ووجــب التذكــر بــأن املتطــورة ،ويف الخدمــات املتعــددة املرتبطــة بقطــاع الطـران
النمــو االســتثنايئ لبعــض رشكات الطــران العربيــة ســجل املــدين لهــي دليــل قــوي ومــؤرش يبــن مــدى االهتــام البالــغ
أعــى درجــة عــى املســتوى العاملــي يف ســياق التوجــه الــذي أصبحــت توليــه الــدول العربيــة لقطــاع الطـران املــدين
القــوي نحــو فتــح خطــوط جديــدة والعمــل بالرمــز املشــرك والنقــل الجــوي عــى أمــل أن يصــل عــدد املســافرين إىل 400
مــع العديــد مــن الــركات العامليــة ،كــا انخرطــت كذلــك مليــون مســافر ســنويا.
يف إنشــاء رشكات منخفضــة التكاليــف والتــي تتزايــد يومــا وإذا علمنــا أن املــؤرشات العامليــة الخاصــة بالتطــور الكبــر
عــن يــوم يف كافــة املنطقــة العربيــة علــا أن االســتثامرات لقطــاع الطـران املــدين والنمــو الرسيــع لحركــة النقــل الجــوي
العربيــة يف مجــال الط ـران املــدين تفــوق ع ـرات املليــارات والوتــرة املتصاعــدة يف بنــاء املطــارات الضخمــة ،والتزايــد
مــن الــدوالرات ســنويا مــن خــال رشاء الطائ ـرات الحديثــة املضطــرد لعــدد الطائـرات كل هــذه العوامــل تدفــع باألمــل
وتحســن األســطول العــريب مــا وضــع معــدل ســن الطائـرات نحــو مســتقبل زاهــر للطــران العــريب مــع التأكيــد عــى
يف املنطقــة العربيــة يف أعــى املراتــب العامليــة مبتوســط  7رضورة توفــر االحتياجــات املطلوبــة مــن املــوارد البرشيــة
ســنوات أمــا بخصــوص البنيــات املطاريــة والتجهيــزات املتخصصــة يف شــتى مجــاالت الطـران املــدين ،وعليــه وجــب
املالحيــة فتعــرف املنطقــة العربيــة أوراشــا كبــرة تتجــى تخطيــط هــرم األولويــات يف رضورة إيــاء التعليــم والتدريب
يف إحــداث مطــارات دوليــة رفيعــة ،وتجديــد وتحديــث والتأهيــل كافــة العنايــة واالهتــام قصــد مســايرة التطــورات
وتوســيع املطــارات الحاليــة ،مــا جعــل منهــا متثــل محطــات واملســتجدات والتحــوالت الكبــرة التــي يعرفهــا القطــاع عــى
محوريــة للنقــل الجــوي مــع اإلشــارة إىل أن بعــض مطــارات مســتوى العــامل.
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هــذا األمــل املنشــود نــرى إرشاقاتــه بوضــوح يف العديــد مــن
اإلنجــازات املتقدمــة واألخبــار الطيبــة التــي تبعــت التفــاؤل
واالطمئنــان عــى مســتقبل منظومــة الطـران يف أغلــب الــدول
العربيــة .وإذا كان مــن أهــم أهــداف الهيئــة هــو ترســيخ
روح وآليــة التعــاون والتنســيق بــن الــدول األعضــاء يف مجــال
الطـران املــدين فإنــه مــن الــروري التأكيــد عــى تجســيد هــذا
التعــاون مــن خــال مــد جســور الدعــم واملســاعدة أساســا إىل
الــدول املحتاجــة قصــد التغلــب عــى اإلكراهــات والصعوبــات
التــي تواجههــا يف تدبــر املتابعــة الدقيقــة للتحــوالت التــي
يعرفهــا القطــاع يف شــتى مجاالتــه ،وذلــك حتــى تتمكــن مــن
مســايرة مجريــات واقــع الطـران ومســتجداته الفنيــة الدقيقــة
وبتطــوره الدائــم ،وذلــك عمــا برســالة منظمــة الطـران املــدين

الــدويل «عــدم تــرك أي بلــد وراء الركــب» .واألمــل بالطبــع
هــو يف الســعي لتنفيــذ مضمــون هــذه الرســالة عــى املســتوى
العــريب البينــي مــن خــال آليــة عمليــة تدفــع بالهيئــة العربيــة
للطــران املــدين وســلطات الطــران املــدين ورشكات الطــران
العربيــة واملؤسســات املطاريــة التــي توجــد اليــوم يف وضعيــة
متقدمــة ولهــا مــن اإلمكانيــات والتجربــة امليدانيــة والخــرة
املرتاكمــة مــا يتيــح لهــا تقديــم املســاعدة املطلوبــة والدعــم
الفنــي والتأهيــل التخصــي واملتابعــة واإلرشاف واملصاحبــة
التقنيــة والتشــغيلية العربيــة للــدول املحتاجــة واألقــل منــوا
وهــذا ميثــل جوهــر رســالة الهيئــة يف تعزيــز التعــاون ووحــدة
الصــف والتكامــل االس ـراتيجي خدمــة ملصالــح األمــة العربيــة
نحــو التنميــة والتقــدم واالزدهــار.
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ACAC Press Release
The Arab Civil Aviation Authority (ACA) meets
with representatives of the Moroccan press
role in economic development, Tourism and facilitate
the movement of people and trade and communication
between peoples.

The

Arab Civil Aviation Commission
(ACAC) held a meeting with a group
of journalists representing some of the
Moroccan media outlets on Wednesday
February,1 2017 at ACAC headquarters in Rabat.
The meeting was aimed at shedding light on the Arab
Civil Aviation Commission (ACAC) as a specialized Arab
organization affiliated to the League of Arab States, which
aims to unify Arab Civil Aviation visions and Mission in the
field of Aviation.
Eng. /Sherif, Director General of ACAC, gave a brief
overview of the establishment of the Commission, its role,
activities, achievements and partners, highlighting the most
important stations that have been defined by the ACAC in
the context of keeping abreast of the developments and
transformations of the civil aviation sector and its strategic

The Director General emphasized on the increasing
interest that the Arab countries have become in the
civil aviation system through the huge investments in
its infrastructure, modern aircraft fleets and advanced
navigational equipment, which is translated into the
efforts of the Commission to meet the wishes of the
Member States and to achieve the desired objectives for
the rehabilitation, development and advancement of the
Arab Civil Aviation Sector In order to strengthen its strong
position in the economic fabric through its balanced budget
and its valuable contribution in promoting joint Arab action.
The journalists also presented a number of questions
about the obstacles that hinder the activation of air
traffic between the Arab countries and the benefit of the
Arab region from charter and low cost Carriers, and the
advantages of participation among the Arab companies
and the interaction of the Commission with the latest issue
of aviation environment and the role of the Commission
in unifying the legislative arsenal of civil aviation in Arab
countries and the impact of the internal unrest on civil
aviation in the region.
The General Director responded with ample explanations
to the questions of journalists, highlighting the Commission
effort to interact with the demands of the public on all
issues of interest to the Arab Civil aviation system.
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ACAC news
ACAC Press Release
Director General of the Arab Civil Aviation
Authority for «Akhbarna»:
We strive to reach an accessible flight

In

an interview with representatives of some of the
Moroccan media outlets, Director General,Eng./
Mohamed Ibrahim Sherif of the Arab Civil Aviation
Authority, known as ACAC, explains the Authority, bodies
and activities, as well as its accomplishments in recent
years, and its efforts to make Air Transport to all segments
of different society.
Eng./ Sherif emphasizes on aviation security, saying that
it is one of the pillars of the success of the air transport
sector and its development and prosperity, stressing
that it can not talk about civil aviation without a strong
security system and effective to address the acts of
illegal interference and the face of rising terrorist threats,
Regional and Arab tensions, especially with the growing
proliferation of armed terrorist groups, which have become
a serious threat to the civil aviation sector and Arab air
transport.
In this context, Eng./ Sharif stressed the keenness of the
Arab Civil Aviation Authority to assist Arab Member States
in strengthening and developing their security system in
order to ensure safe Arab civil aviation. This assistance
is provided through a number of mechanisms, including
policies and lines to develop and support controls. The
development of human resources in this field, and the
establishment of a network of Arab experts and specialists
to find solutions to the most important issues related to
aviation security, in addition to preparing studies and
research and providing technical assistance to Member
States, including its Enhanced aviation security system
The organization also seeks to develop legislative
frameworks and security controls to meet the new
threats against civil aviation, such as electronic threats
and the use of MANPADS, in belief that the protection of
Arab aviation is a shared responsibility and an ongoing
effort and scrutiny, considering that the field of aviation
is a sophisticated, changing and complex field regarding
Aviation security.
In the same context, the same official considered that air
navigation is the most important pillar for the safety and
development of air transport, which ensures the high level
of safety of navigation services and optimal management
of air traffic under the objectives of the International
Civil Aviation Organization (ICAO) strategy, Improving

Air transport through the timing of its flights, and also
contribution to the preservation of the environment in
terms of emissions and noise reduction.
The Director General said that ACAC’s strategy is to
support Member States to provide air navigation services
in accordance with the criteria set by the International Civil
Aviation Organization (ICAO) in order to implement its
global and regional plans to achieve efficient and effective
shipping services.
As a specialized Arab organization aims to strengthen
cooperation and coordination among Arab countries in the
field of civil aviation and its development , our strategy is
based on a number of axes, including achieving a unified
Arab sky, a comprehensive air traffic management system,
providing a safe, orderly and rapid flow of air traffic in
the Arab airspace and increasing its absorptive capacity
through a number of technical approaches. Air traffic and
the establishment of continuous coordination mechanisms
between air navigation service providers in the region; and
the development of interoperable systems to ensure the
emergence of harmonized navigation and reconnaissance
systems / air traffic management systems in the Arab
region.
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2017 Regional Analysis

North American carriers: The strongest financial performance is
being delivered by airlines in North America. Net post-tax profits
will be the highest at $18.1 billion next year, although down
slightly from the $20.3 billion expected in 2016. The net margin
for the region’s carriers is also expected to be the strongest
at 8.5% with an average profit of $19.58/passenger. In 2017
capacity offered by the region’s carriers is expected to grow
by 2.6%, slightly outpacing expected demand growth of 2.5%.
Recent consolidation continues to underpin the region’s strong
profitability, even as the region faces upwards cost pressures
which include the price of fuel.

is ahead of expected demand growth of 4.0%. Despite some
signs of improvement in the region’s currencies and economic
prospects, operating conditions remain challenging, with
infrastructure deficiencies, high taxes, and a growing regulatory
burden across the continent. Venezuela continues to block the
repatriation of some $3.8 billion of industry funds in contravention
of international obligations.

African carriers:

Airlines based in Europe are
expected to post an aggregate net profit of $5.6 billion in 2017
which is below the $7.5 billion for 2016. Nonetheless, carriers
there are forecast to generate a 2.9% net profit margin and a
per passenger profit of $5.65. There remains a significant
gap between the performance of the region’s carriers and
the performance of North American ones. Capacity in 2017 is
expected to grow by 4.3%, ahead of demand growth which is
forecast at 4.0%. The region is subject to intense competition and
hampered by high costs, onerous regulation and high taxes. And
terrorist threats remain a real risk, even if confidence is starting
to return after the tragic incidents in recent times.

Carriers in Africa are expected to
deliver the weakest financial performance with a net loss of $800
million (broadly unchanged from 2016). For each passenger
flown this amounts to an average loss of $9.97. Capacity in 2017
is expected to grow by 4.7%, ahead of 4.5% demand growth. The
region’s weak performance is being driven by regional conflict
and the impact of low commodity prices.
2016
2016 will be a record year for industry profitability. The expected
net profit of $35.6 billion is slightly ahead of the $35.3 billion
recorded in 2015, as is the 5.1% net profit margin (slightly ahead
of the 4.9% recorded for 2015).
The modest revision from previous expectations largely is owing
to two factors:
•Slower global GDP growth: 2.2%, which was below mid-year
expectations of 2.3% growth.
•Non-fuel unit costs increased by 2.0% in 2016.

Asia-Pacific carriers: Airlines

The Business of Freedom

European carriers:

in the Asia-Pacific
region are expected to generate a net profit of $6.3 billion in 2017
(down from $7.3 billion in 2016) for a net margin of 2.9%. On a
per passenger basis average profits are anticipated to be $4.44.
Capacity offered by the region’s carriers is forecast to grow by
7.6%, ahead of a forecast growth in demand of 7.0%. Improved
cargo performance is expected to offset rising fuel prices for
many of the region’s airlines. The expansion of new model
airlines and progressive liberalization in the region is intensifying
already strong competition. In addition profitability varies widely
across the region.

Middle Eastern carriers: Middle Eastern airlines

are forecast to generate a net profit of $0.3 billion for a net margin
of 0.5% and an average profit per passenger of $1.56. This is
below the $900 million profit expected in 2016. Average yields
for the region’s carriers are low but unit costs are even lower,
partly driven by the strong capacity expansion, forecast at 10.1%
this year, ahead of expected demand growth of 9.0%. Threats
are emerging to the success story of the Gulf carriers, including
increases in airport charges across the Gulf States and growing
air traffic management delays.

Latin American carriers: Latin American airlines

are expected to post a net profit of $200 million, which is slightly
lower than the $300 million forecast for 2016. Profit per passenger
is expected to be $0.76 with a net profit margin of 0.7%. Capacity
offered by the region’s carriers is forecast to grow by 4.8% which

“Air transport is the business of freedom. The safe and efficient
global movement of goods and people is a positive force in
our world. Aviation’s success betters peoples’ lives by creating
economic opportunity and supporting global understanding. We
must stand firm in the face of any rhetoric that would put limits on
aviation’s future success,” said de Juniac.
Some key indicators of the strength of global connectivity include:
•The average return airfare in 2017 is expected to be $351 (2015
dollars), which is 63% below 1995 levels.
•Average air freight rates in 2017 are expected to be $1.48/kg
(2015 dollars) which is a 68% fall on 1995 levels.
•The number of unique city pairs served by aviation grew to
18,429 in 2016, a 92% increase on 1995.
•The value of trade carried by air transport in 2017 is expected to
be $5.7 trillion, a 4.9% increase on 2015. Air cargo accounts for
around 35% of the total value of goods traded globally.
•The global spend on tourism enabled by air transport is expected
to grow by 5.1% in 2017 to $681 billion.
•Supply chain jobs supported by aviation are expected to grow by
3.4% in 2017 to some 69.7 million worldwide.
•Airlines are expected to take delivery of some 1,700 new aircraft
in 2017, around half of which will replace older and less fuelefficient aircraft. This will expand the global commercial fleet by
3.6% to 28,700.
•Airlines are expected to operate 38.4 million flights in 2017, up
4.9%.
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Article

Airline Profits in 2017

The International Air Transport Association
(IATA) announced that it expects the
global airline industry to make a net profit
in 2017 of $29.8 billion. On forecast total
revenues of $736 billion, that represents
a 4.1% net profit margin. This will be the
third consecutive year (and the third year
in the industry’s history) in which airlines
will make a return on invested capital
(7.9%) which is above the weighted
average cost of capital (6.9%).
IATA revised slightly downward its outlook
for 2016 airline industry profitability to
$35.6 billion (from the June projection of
$39.4 billion) owing to slower global GDP
growth and rising costs. This will still be
the highest absolute profit generated by
the airline industry and the highest net
profit margin (5.1%).
“Airlines continue to deliver strong results.
This year we expect a record net profit
of $35.6 billion. Even though conditions
in 2017 will be more difficult with rising
oil prices, we see the industry earning
$29.8 billion. That’s a very soft landing
and safely in profitable territory. These
three years are the best performance in
the industry’s history—irrespective of
the many uncertainties we face. Indeed,
risks are abundant— political, economic
and security among them. And controlling
costs is still a constant battle in our hypercompetitive industry,” said Alexandre de
Juniac, IATA’s Director General and CEO
“We need to put this into perspective.
Record profits for airlines means earning
more than our cost of capital. For most
other businesses that would be considered
a normal level of return to investors. But
three years of sustainable profits is a first
for the airline industry. And after many
years of hard work in restructuring and

re-engineering the business the industry
is also more resilient. We should also
recognize that profits are not evenly
spread with the strongest performance
concentrated in North America,” said de
Juniac.

2017

While airline industry profits
are expected to have
reached a cyclical peak in 2016 of $35.6
billion, a soft landing in profitable territory
is expected in 2017 with a net profit of
$29.8 billion. 2017 is expected to be the
eighth year in a row of aggregate airline
profitability, illustrating the resilience
to shocks that have been built into the
industry structure. On average, airlines will
retain $7.54 for every passenger carried.
Expected higher oil prices will have the
biggest impact on the outlook for 2017.
In 2016 oil prices averaged $44.6/barrel
(Brent) and this is forecast to increase
to $55.0 in 2017. This will push jet fuel
prices from $52.1/barrel (2016) to $64.9/
barrel (2017). Fuel is expected to account
for 18.7% of the industry’s cost structure
in 2017, which is significantly below the
recent peak of 33.2% in 2012-2013.
The demand stimulus from lower oil prices
will taper off in 2017, slowing traffic growth
to 5.1% (from 5.9% in 2016). Industry
capacity expansion is also expected to
slow to 5.6% (down from 6.2% in 2016).
Capacity growth will still outstrip the
increase in demand, thus lowering the
global passenger load factor to 79.8%
(from 80.2% in 2016).
The negative impact of a lower load factor
is expected to be offset somewhat by a
strengthening of global economic growth.
World GDP is projected to expand by 2.5%
in 2017 (up from 2.2% in 2016). Along with

structural changes in the industry, this is
expected to help stabilize yields for both
the cargo and passenger businesses.
This is a welcome development as yields
(calculated in dollar terms) have fallen
each year since 2012.
There is some optimism over the prospects
for the cargo business in 2017. The break
in falling yields and a moderate uptick in
demand (3.5%) will see cargo industry
volumes reach a record high of 55.7
million tonnes (up from 53.9 million tonnes
in 2016). Industry revenues are expected
to rise slightly to $49.4 billion (still well
below the $60 billion level of annual
revenues experienced in 2010-2014).
Trading conditions remain challenging.
“Connectivity continues to set new
records. We expect nearly 4 billion
travelers and 55.7 million tonnes of cargo
in the coming year. And almost 1% of
global GDP is spent on air transport—
some $769 billion. Air transport has made
the world more accessible than ever and it
is a critical enabler of the global economy,”
said de Juniac.
“Governments, however, do not make
aviation’s work easy. The global tax bill
has ballooned to $123 billion. Over 60%
of countries put visa barriers in the way
of travel. And the total number of ticket
taxes exceeds 230. Billions of dollars are
wasted in direct costs and lost productivity
as a result of inefficient infrastructure.
These are only some of the hurdles which
confront airlines. Our aim is to work in
partnership to help governments better
understand and fully maximize the social
and economic benefits of efficient global
air links,” said de Juniac.
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Nine (9) States have signed the letter of Intent related to the establishment of the MENA RSOO during the DGCA-MID/3
meeting held in Doha, Qatar, in April 2015 (Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Oman, Morocco, Qatar and Saudi Arabia).
A Board composed of the Directors General of Civil Aviation of the member States would govern the MENA RSOO.
With respect to the legal framework, the MENA-RSOO would be established on the basis of a Memorandum
of Understanding (MOU). The RSOO Board may decide in the future to transition the MOU to a more formalized
intergovernmental agreement or treaty, should there be a need.
Saudi Arabia offered to host the MENA RSOO and provide financial and technical support for the first two years of
operations (two safety Experts and one administrative employee in addition to the premises).
The Summit agreed to the following Recommendation:
States and Stakeholders are encouraged to:
- support the expeditious establishment of the MENA RSOO; and
- provide voluntary cash and/or in-kind contribution (seconded personnel, etc.)

2- ACAC Regional Training Cooperation Initiative

The main objective of the ACAC Regional Training Cooperation Initiative is to enhance cooperation between the training
Centres in the ACAC Area mainly to address the following:
- Users’ needs and requirements;
- standardization of training development & delivery;
- standardization of curricula;
- capacity building;
- resources sharing; and
- mutual recognition of training and certification.
The ACAC Regional Training Cooperation Initiative was supported in principal by the Summit, which agreed to the
following Recommendation:
States and Stakeholders are encouraged to support the ACAC Regional Training Cooperation Initiative, which,
inter-alia, would foster the mutual recognition of training and certification.
The GMA Summit ended with the signing of the Riyadh Declaration on Aviation Security and Facilitation in the ACAC
and ICAO MID Region.
The Riyadh Declaration on Aviation Security and Facilitation in the ACAC and ICAO MID Region, which was adopted by
the participating ministers, and Heads of Arab Delegations included six resolutions:
1.Adopt the Riyadh Declaration on Aviation Security and Facilitation in the ACAC and ICAO MID Regions;
2.Support, provide and make available needed resources for the development of a Regional SECFAL Plan, which aims
to enhance aviation security and facilitation in the ACAC and ICAO MID Regions, and for the implementation of the
Declaration;
3.Direct the ACAC Secretariat, in coordination with the ICAO Secretariat, to establish an effective monitoring,
evaluation and reporting mechanism for this Declaration through the creation of a joint Steering Committee, including
all stakeholders, which will establish and maintain a clear action plan with specific targets towards the establishment of
a regional SECFAL Group.
4.Take the necessary steps to sign and ratify all international conventions on aviation security and facilitation, if not
already done;
5.Incorporate the provisions of the Global Aviation Security Plan (GASeP) and the Global Facilitation Plan after their
endorsement by ICAO’s Assembly in the Regional SECFAL Plan; and
6.Encourage States that have not yet participated in the Cooperative Aviation Security Programme Middle East (CASPMID) to do so as CASP-MID’s role is foreseen to evolve in line with the formulation of a Regional SECFAL plan to foster
collaboration among States and concerned stakeholders. The plan would include collaborative mechanisms on matters
that are agreed globally such as information sharing and training in addition to matters specific to the Region, which will
be identified by the Joint Steering Committee.
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Report
The Global Ministerial Aviation Summit (GMA)
Saudi Arabia in Riyadh from 29to31August 2016

Based on an initiative from Saudi Arabia, the Global Ministerial Aviation Summit (GMA) was hosted by Saudi Arabia, in
Riyadh from 29 to 31 August 2016. The Summit provided an opportunity for the exchange of information, experience,
benchmarking and lessons learned related to regional projects that were implemented in different regions. It provided
also a platform for presenting the current and future top priority regional projects aiming at enhancing safety and
efficiency of air navigation in the region.
The main objectives of the Summit were to:
- exchange global best practices towards enhancing safety and security in a cooperative manner;
- ensure alignment of vision on safety and security issues among the States of the region;
- promote the effective use of regional resources;
- encourage and support regional initiatives in coordination with other States and regional and international
organizations;
- establish effective means of regional cooperation;
- promote the sharing of security information to mitigate security risks; and
- overcome the identified safety and security challenges.
The following regional initiatives/projects presented to the Summit have been coordinated with States and regional and
international organizations:
- ARNOP (ATS Route Network Optimization Project);
- MID FPP (MID Region Flight Procedure Programme);
- MENA RSOO (Middle East and North Africa Regional Safety OversightOrganization);
- ICAO MID NCLB Activities for 2017;
- Agency for Flight Checks and Collection of Air Navigation Charges; and
- ACAC Regional Training Cooperation Initiative
ACAC presented the two following initiatives:

1.MENA RSOO (Middle East and North Africa Regional Safety Oversight Organization)

The MENA RSOO is a joint project between ACAC and ICAO. Based on a study carried out in 2015, the primary
objective of MENA RSOO would be to assist its member States to develop and implement State Safety Programme
(SSP). The MENA RSOO would also, on the demand of individual States, provide assistance to improve States’ safety
oversight capabilities. The RSOO should perform its duties and functions within the framework of the GASP and should
be fully aligned with the RASGs’ priorities and objectives.
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Other
Assistance and Capacity-building:
•Endorsement of the continuation of the No Country Left Behind (NLCB) initiative
UN Sustainable Development Goals
• Encourage States to contribute to achieving the SDGs through the implementation of ICAO Strategic Objectives and
work programmes.
• Direct ICAO to further assist its Member States in enhancing their air transport systems and ensure that no country is
left behind so that all can foster sustainable development and benefit from improved air connectivity.
Next Generation of Aviation Professionals
• Endorsed the Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) Programme and highlighted the work of ICAO to
create greater awareness of the impending shortages of personnel, promote gender equality in aviation and assist the
global aviation community in attracting, educating and retaining skilled personnel.
Accident Victims
• Recognize Council’s adoption of Amendment 25 to Annex 9 — Facilitation (12 June 2015), which includes a provision
for States to establish legislation, regulations and/or policies in support of assistance to aircraft accident victims and
their families.
Technical Assistance
• Endorsement that that ICAO continue its work on the development and implementation of technical assistance under
the respective Strategic Objectives, in partnership with States, international and regional organizations, and industry.
Technical Cooperation
• Recognition that the ICAO Technical Cooperation Programme continues to be a permanent priority activity of the
organization; and one of the main instruments of ICAO to support States in remedying deficiencies and implementing
improvements in the field of civil aviation.
Composition of ICAO Council and Air Navigation Commission
• Agreement to amend Article 50 (a) of the Chicago Convention to increase the membership of the ICAO Council from
36 to 40 States.
• Agreement to amend Article 56 of the Chicago Convention to increase the membership of the Air Navigation Commission
from 19 to 21 States.

issue 28 March 2017 25
arab-aviation-magazine-v6.indd 60

21/04/2017 00:23:51

Meeting

Economic Development of Air Transport
Acknowledgement of need to consider a new ICAO Global
Air Transport Plan.
Endorsement of action plan for the finalization of the
international agreements being developed by ICAO for the
liberalization of market access, air cargo and air carrier
ownership and control.

Promote the strengthening of partnerships in the area
of data sharing and analysis with the UN, its agencies,
international, regional organizations and academia to
increasing financing and investments for the development
of air transport activities.
Increased awareness and promotion of various updated
policy guidance and tools.

Endorsement of the action plan for further customization of
long term traffic forecasts for global and regional forecasts
for aviation personnel (Doc 9956) to meet the requirements
of the ICAO Next Generation Aviation Professional (NGAP)
programme.

Increased awareness and promotion of the ICAO long-term
vision for air transport liberalization and core principles on
consumer protection.
Increased awareness and promotion of various tools and
analysis jointly developed by partners.

Environmental Protection
Endorsement of a global market-based
measure (GMBM), the first-ever marketbased measure adopted by an entire
industry sector.
Recognition of the ongoing work
to develop a new supersonic noise
Standard for future aircraft, and that the
possible certification of a supersonic
aeroplane in the 2020-2025 timeframe.
Recognition of the development of a new
non-volatile Particulate Matter (nvPM)
emissions Standard for all turbofan and
turbojet aircraft with rated thrust greater

than 26.7kN (first-ever).
Support for the ICAO aspirational
goals on CO2 emissions reduction and
recognition of progress on all elements
of the Basket of Measures
Recognition of the development of a
new global CO2 emissions certification
Standard for New Type and Inproduction aeroplanes (first-ever).
Welcome the partnership agreement
between ICAO and ACI that focuses
on various cooperative initiatives for
greener airports.

Recognition of significant achievements
in assisting States to develop their
State action plans for CO2 emissions
reduction, leading to the submission of
101 State plans to ICAO
Request for advancing on emerging
issues such as: environmental aspects
of aircraft end-of-life (e.g. aircraft
recycling); and climate change risk
assessment on international aviation,
including identification of adaptation
measures
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Air Navigation Capacity and Efficiency
Endorsed the Fifth Edition of the ICAO Global
Air Navigation Plan (GANP) as the strategic
direction for ICAO’s technical work programme
in air navigation. Additions to the current version
include:
- ATM Logical Architecture.
- Notion of ‘minimum path’.
- Performance-based approach.
- Financial aspects (MDWG).
- Urged States to continue PBN implementation

Look ahead : proposed topics for the 2018 ICAO 13th Air navigation Conference:
- Convergence on the next generation of Datacom
- Agreement on the system architecture for a Global SWIM
- Introduction of the Basic Building Blocks for the GANP (BBBGs)
- Introduction of the business case templates for the individual ASBU modules for Block 1 and their associated influence
diagrams
- Agreement on the Air navigation Capacity and Efficiency Indicators
- Consolidation of the work programme required for Block 2
- Development of a new ASBU Block 4

Security & Facilitation
ndorsement to commence development of the ICAO
Global Aviation Security Plan, which will provide direction
to all entities involved in AVSEC enhancement, with focus
on internationally agreed goals and targets.
Endorsement of the following as ICAO’s AVSEC and FAL
key priorities for the coming triennium:
New and evolving threats, including cybersecurity, landside
security and insider threats.
Technical assistance
coordination.

and

strengthened

regional

Adoption of the first-ever cybersecurity resolution, which
stresses the importance of information sharing and
coordination across civil aviation safety and security fields
of expertise to address this important area of risk.

Priorities of the FAL Programme and activities for 20172019 triennium.
The ICAO Traveller Identification Programme (TRIP)
Strategy, including travel documents, the ICAO Public Key
Directory (PKD), and the provision of related assistance
and training to States.
Continued support for the Universal Security Audit
Programme Continuous Monitoring Approach, including
by seconding short- and long-term experts and by
participating in training courses and regional seminars.
Support for the creation of a Comprehensive Regional
Implementation Plan for Aviation Security and Facilitation
(SECFAL) in the Middle Eastern Region and continued
support for the existing plan, AFI SECFAL, in Africa.
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Meeting
ICAO Assembly achieves historic consensus on
sustainable future for global civil aviation
agreement on a new global market-based measure
(GMBM) to offset CO2 emissions from international flights
and a comprehensive roadmap for the sustainable future
of international aviation.
They also showed their clear appreciation and support for
ICAO’s recent reprioritization on assistance and capacitybuilding under its No Country Left Behind strategy, aided
by more intensive global partnerships and resource
mobilization.
More than 2,200 delegates from 185 Members States, nonMember States and 56 observer delegations to ICAO’s
39th Assembly M ontreal (27 septembre – 7 octobre 2016)
ICAO’s Member States concluded the UN aviation
agency’s landmark 39th Assembly, delivering an historic

Other decisions of note included agreement to amend
the Chicago Convention to increase the number of States
on ICAO’s Governing Council and its supporting Air
Navigation Commission.

ICAO 39th Assembly – Summary of Main Conclusions
Safety
• Endorsement of the ICAO Global Aviation Safety Plan (GASP)
as the strategic direction for ICAO’s technical work programme
in air navigation:
- New edition maintains objectives from previous, focused on
effective safety oversight for States and safety management for
operators. GASP objectives going forward will be to:
• Continue to work on Safety Management System (SMS)
implementation.

• Endorsement of an ICAO strategy on emergency preparedness
and response.
Noteworthy Extra:
• First Council Presidents Certificates for Safety Audit performance
improvement were presented during the opening ceremonies to
14 objectively selected States.

• Work with State regulators on State Safety Programme
implementation activities, including safety performance
measurement.
• Develop safety performance indicators and continue evolution
toward predictive risk management once SMS implementation is
complete.
• Endorsement of continuation of ICAO’s Comprehensive
Regional Implementation Plan for Aviation Safety in Africa (AFI
Plan) activities beyond 2016, and within the work programmes of
the regional offices, as well as its expansion to cover all safety
areas.
• Noted and appreciated ICAO’s progress on items resolved at
the last ICAO High Level Safety Conference (2015).
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Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

7th December, 2016
Pakistan International Airlines
ATR 42-500
Islamabad, Pakistan
48:48

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

28th November, 2016
LaMia Bolivia
Avro RJ85
Medellin, Colombia
71:77

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

28th October, 2016
FedEx
MD-10-10F
Fort Lauderdale, FL, USA
0:2

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

3rd August, 2016
Emirates Airline
Boeing 777-31H
Dubai, United Arab Emirates
0:300 + 1

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

19th May, 2016
Egyptair
Airbus A320-232
Off Alexandria, Egypt
66:66

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

19th March, 2016
Flydubai
Boeing 737-8KN
Rostov on Don, Russia
62:62

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

24th February, 2016
Tara Air
DHC-6 Twin Otter 400
Dana, Nepal
23:23
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Airplane accident

Latest Plane Accident
10 latest Airplane Crashes
present the 10 latest airplane
This section
crashes matching all the following
criteria:

• The accident involves at least one public
transport airplane. A flight is considered as public
transport when it carries, from point A to point B,
passengers or cargo for commercial purposes.
Public transport operators must hold a national
air operator’s certificate and an operating licence.
• The accident involves at least one airplane
having a maximum take off weight equal or more

than 12,000 lb (5,7 tons). This corresponds to
the definition of a large aeroplane in the sense
of the civil aviation regulation. Airplanes in this
category comply with more stringent regulations.
• The accident resulted in a hull loss of at least
one public transport airplane. Hull loss means
the airplane is damage beyond repairs.
A few events presented here may not match with
those criteria, such as relevant events of flight
tests aircraft, or military transport planes.

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

16th January, 2017
ACT Airlines
Boeing 747-412F
Bishkek, Kyrgyzstan
4:4 + 35

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

25th December, 2016
Russian Air Force
Tupolev TU-154B-2
Off Sochi, Russia
92:92

Date : 		
Airline :
Aircraft :
Location :
Fatalities :

20th December, 2016
Aerosucre Colombia
Boeing 727-2J0F
Puerto Carreño, Colombia
5:6
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Security increasing priority for tech
investments by World’s Airports
Airports are placing a higher
priority on IT investments
for passenger and airport
security with 50% rating it
a high priority, up from 37%
last year.
This is according to the 2016
Airport IT Trends Survey,
the extensive annual study
of IT trends within the
global airport industry cosponsored by SITA (www.
SITA.aero) and Airports
Council International (ACI),
in association with Airline
Business.

The survey shows that self-service and mobile dominate
the airport landscape. This year for the first time SITA’s
research indicates the majority of airports worldwide
provide self-service check-in for both passengers and
bags. Looking ahead self-service will continue to dominate
with two-thirds of airports planning major IT investments in
this area. The growing influence of mobile is also evident
with nearly every airport worldwide (90%) undertaking
either a major program or a trial project related to mobile
services and 74% trialing or piloting context-aware and
location-based technology in the next five years.
MatthysSerfontein, SITA vice president, airport solutions,
said: “The technology trends at airports reflect the
changing world. Investments to support passenger and
airport security are up while the increasing demands of the
connected traveler for self-service and mobile services are
also being met.
“This year we see a shift where airports are also looking
to technology to generate non-aeronautical revenue. By
2019, 84% hope to make money by enabling the purchase
of airport services through their mobile app. And there is
also a clear trend to provide hybrid public Wi-Fi services
that combine the convenience of limited free Wi-Fi with
commercial offerings. Over the next three years the
proportion of airports planning to offer unrestricted free

For many airports, the
investment
focus
has
shifted to security in
the wake of heightened
regional tensions, some
of which directly target air
travel. While investment
in passenger processing
technology still ranks the
number one priority for
airports, it has dropped
from 73% in 2015 to 59%
this year as security rises in
priority.

Wi-Fi will drop from 74% to 54%. This change is mainly
driven by airports in North America and the Middle East.”
Using kiosks for services beyond check-in and bag drop to
generate revenue will also appear at the world’s airports.
Today a very small number of airports have kiosks that
allow passengers to download digital content, such as the
latest films, before they board the flight but by 2019, 30%
plan to do so. By that time 42% also expect to have kiosks
that enable sales transactions.
SITA’s research takes a look further into the airport’s
digital transformation exploring areas such as wearables,
biometrics, robotics and context-aware services and how
airports plan to use these innovative technologies over the
next five to ten years. In the light of the increased focus
on security it is not surprising that interest in biometric
technology, which supports fast and secure passenger
processing, is high. More than one third of airports will
invest in single biometric travel token projects in the next
five years jumping to the majority (52%) within the decade.
These findings are from the 13th annual SITA Airport IT
Trends and reflect the views of more than 225 airports
who together manage 36% of the global traffic or 2.3 billion
passengers. This year 50% of survey respondents came
from airports within the Top 100 in terms of revenue.
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Airports
Middle East airport project now worth than $100bn
More

than $100bn-worth of airport projects are
underway and planned across the Middle
East, according to the Aviation and Airports 2016 report
from business intelligence service MEED.
The report says the projects are intended to address
a capacity gap as regional airport passenger volumes
outstripped capacity by 11 per cent last year. The projects
will provide an additional capacity of 400 million passengers
a year across the region’s airports over the next 10 to 20
years.
The new and expanded airports, including the Muscat
International, Midfield Terminal Complex (Abu Dhabi), King
Abdulaziz International (Jeddah) and the new passenger
terminal at Bahrain International.are expected to be
completed between the end of 2016 and 2020.
“The largest potential for contracting and sub-contracting
companies are expected to come from the construction of

the next phase of Al-Maktoum International in Dubai, the
further expansion of Jeddah airport, Hamad International
airport expansion, and the upgrade of airports in Iran,” said
MEED.
“Travel demand, as reflected by double-digit average
annual growth in most airports’ passenger volumes since
2010, and the overall economic expansion programmes
prior to the oil price decline have fuelled the rapid expansion
in aircraft fleet and airport capacity. Going forward, the
staging of global events such as the Dubai Expo 2020 and
2022 Fifa World Cup in Qatar are also expected to boost
the region’s profile as a travel and tourism destination.”
The report also saysthe projected increase in passenger
traffic will necessitate new airplanes. The report says close
to 1,300 aircraft worth an estimated $345bn are on order
and pending delivery from Middle Eastern airlines.

“While Dubai’s Emirates Airline, Abu Dhabi’s
Etihad Airways and Qatar Airways lead the region
in terms of the value of on-order planes, most of
the smaller airlines have put in place restructuring
programmes to enable them to contribute to
the expansion of each state’s economy in view
of lower oil income and increased urgency to
diversify their economies away from oil,” said
MEED.
However, the report warns that despite sterling growth

in recent years, there are early signs that growth in
the region’s aviation sector could potentially slacken
as the global economy slows and drags travel
demand along with it. “Other threats include political
instability in many parts of the region, lack of state
funding for future projects, as well as limited airspace
allocation.
These threats require adjustment in policies as
well as a concerted effort between government and
private stakeholders across the region.

18 issue 28 March 2017
arab-aviation-magazine-v6.indd 67

21/04/2017 00:23:53

Airports
Dubai airport remains world’s busiest for
international traffic despite slower 2016 growth
Dubai International expects to receive 89 million
passengers in 2017 after last year retaining its
status as the world’s busiest airport for international
passengers.About 83.6 million people passed
through the airport last year, up by 7.2 per cent on
2015, according to operator Dubai Airports.The
airport «is closing the gap on Atlanta and Beijing for
the top spot in overall traffic», said Paul Griffiths,
Dubai Airports’ chief executive. Atlanta is the world’s
busiest airport, with last year’s figure expected to be
100 million passengers. The DXB Plus programme, a
series of initiatives and technologies to be introduced
at the airport, aims to catapult Dubai to the top
aviation hub with 118 million passengers at Dubai
International in 2023. But congestion could challenge
that ambition. «The UAE simply has to raise the
commercial air space capacity to allow further growth
and reduce congestion,» said Saj Ahmad, an analyst
at StrategicAero Research in London. «Alleviation is
key, otherwise the rate of growth could slow down as
passengers seek other less congested transit points.»
New airlines, including Nepal Airlines and Rossiya,
an Aeroflot Group carrier, touched down at the airport
last year while existing airlines such as flydubai and

Emirates added 11 passengerdestinations.India was
the airport’s single largest destination country last
year, spurred by capacity increase and new services
from Spice Jet, Jet Airways and Air India. About
11.44 million passengers on routes to India passed
through the airport, up 10.1 per cent compared to
2015. Saudi Arabia was the second busiest route
with 6.08 million passengers going to the country
from Dubai International, up 11.3 per cent from 2015,
followed by the UK at 6.06 million passengers, up by
6.7 per cent. London, Doha and Mumbai were the
top destination choices from Dubai International.
The number of passengers from eastern Europe
showed the steepest rise, at 17.5 per cent, followed
by Asia and the Indian subcontinent.Cargo volumes
improved in the last quarter with the ground staff
handling a total of 2.59 million tonnes in freight last
year, up 3.4 per cent compared with the previous
year. In December, the airport recorded 230,122
tonnes of cargo, an increase of 5.4 per cent year-onyear. About 7.7 million passengers passed through
the airport last month, up by 9.3 per cent year-onyear. August was the busiest month last year with
7.72 million passengers.
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ACAC meeting

ICAO EUR/NAT Office and ACAC
Global Air Navigation Plan (GANP) and Aviation System Block
Upgrade (ASBU) Symposium 2016

The Joint ACAC/ICAO EUR/NAT Global Air
Navigation Plan (GANP) and Aviation System Block
Upgrade (ASBU) Symposium 2016 was successfully
held at the Cercle National de l’ArméeBeniMessous
Algiers, Algeria, from 04 to 06 September 2016.
The Symposium was attended by a total of Eighty
nine (89) participants from Six (06) ACAC States
(Tunisia, Algeria, Egypt, Saudi Arabia and Sudan),
Six (06) Organizations (ACAC, CANSO, ICAO,
EUROCONTROL, IFALPA, IFATCA) andfour (04 )
Airlines (Air Algerie, Tassili air lines, Royal Air Maroc,
Air Express).
The main objective of theSymposium is to expedite

the ASBU Block 0 implementation in the ACAC Region
with a focus on the North African States accredited
to the ICAO EUR/NAT Office (Algeria, Morocco
andTunisia) by providing necessary assistance
and foster the involvement and collaboration of all
concerned stakeholders(Regulators, Air Navigation
Service Providers, Aerodrome Operators, Aircraft
Operators, International Organizations and Industry).
The Symposium offersan opportunity whereby all
air navigation stakeholders work together towards
harmonized ASBU implementation activities across
States and Regions.
The participants discussed the regional Air Navigation
priorities and targets incorporating not only the needs
of airspace users, the different regional technology/
infrastructure baselines, but also the interoperability
of air navigation systems, major traffic flows and
cost-effectiveness considerations. The Symposium
also helps participants to betterunderstand their
roles/ tasks/ responsibilities in the implementation
of the ASBU modules.A specific training sessionon
theEnvironmental State Action Plans was also partof
the Symposium.

6th IFATSEA Africa Regional Meeting,
Hammamet, Tunisia, 15 to 17 September 2016
On behalf of Mr. Mohamed Ibrahim Ahmed Sherif, ACAC Director General, Mr. Mohamed Rejeb, Air Navigation
and Air Safety Expert represented ACAC at the 6th IFATSEA Africa Regional Meeting organized/hosted by
the “Association Tunisienne des Electroniciens de la Navigation Aérienne” (ATENA), which is a member of
the International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations (IFATSEA), under the auspices of
the “Office de l’Aviation Civile et des Aéroports” (OACA) and the DGCA Tunisia/Ministry of Transport. The
meeting addressed mainly, the following subjects:
Introduction to the new ATSEP Training Manual
- ATSEP in Safety Management System & its impact on Safe Sky
- ATSEPs training – An essential factor to safe sky
- ATSEP responsibilities and training
- ATNS-ATA of South Africa experience
- The Just Culture – An enabler to maintaining a safe sky.
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ACAC meeting

THIRD MID REGIONAL COORDINATION
MEETING (MID RCM/3)

The

ThirdMID Regional Coordination
Meeting (MID RCM/3) washeldat
the Golden TulipHotel, Casablanca,
Morocco, on 1December 2016. Nine (09) participants
attended the meeting from5 organizations AACO,
ACAC, CANSO, IATA and ICAO.
The meeting wasopenedbyMr. Mohamed Rahma,
ICAO RegionalDirector, Middle East Office,
whowelcomed the participants to Casablanca and
thanked ACAC and in particular the Director General,
Eng. Mohamed Ibrahim Sherif, for hosting the MID
RCM/3 and for the warm welcome and excellent

A joint meeting between the Arab Civil
Aviation Commission (ACAC) and Airports
Authority of India (AAI) and Indian Space
Research Organisation (ISRO-GAGAN)
Bangalore-India- 17 -19 October 2016

hospitality.
The objective of the meeting is to strengthen the
cooperation between the different Organizations in
the Region, facilitate coordination of civil aviation
activities and avoid duplication of efforts.The MID
RCM meetings provide a forum to discussany issue
pertaining to civil aviation, openly and frankly and
facilitatesbilateral and regionalcooperation in areas
of commoninterest, in order to improve coordination
of civil aviation activities in the Regionand join
efforts for the enhancement of safety, air navigation
capacity and efficiency, security and reduction of
CO2 emissions.

A delegation from the Arab Civil Aviation Commission
(ACAC) had a visit to GPS Aided GEO Augmented
Navigation. (GAGAN) facilities during the period 1719 October 2016 Bangalore- India. The aim of the
visit is to:
- establish the first contact with Airports Authority
of India (AAI) and Indian Space Research
Organisation (ISRO) in India,
- have the firsthand knowledge about GAGAN
System and its evolution
- discuss about the possibility of extending the
GAGAN service in the ACAC region, and;
- Initiate the future cooperation between India
and ACAC in the field of Air Navigation.
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Report
This initiative aims at addressing the challenges
faced by the Arab Countries to achieve sustainable
development. It asserts the commitment of the
Arab countries to implement Agenda 21 and the
development objectives included in the Millennium
Declaration and the outcome of the World Summit on
Sustainable Development, taking into consideration
the principle of common but differentiated
responsibility. The initiative seeks to enhance the
participation of the Arab countries with the aim of
strengthening their efforts in realizing sustainable
development, particularly in the light of globalization
and its impacts, as well as finding a mechanism for
financing the programs for environmental protection
and sustainable development.
The initiative is considered as a framework for the
implementation of programs and activities using
the available resources in the Arab countries, in the
relevant Arab regional and international organizations,
and in the Arab regional and international financial
institutions. The initiative will also be implemented
through building partnerships with the other
regions, groups and international organizations and
institutions, as part of the international framework
for achieving sustainable development, and with the
involvement of all the stakeholders at the national
and regional level, particularly Civil Society, including
the media.
The initiative covers the following areas:
-Peace and Security
-Institutional Framework
-Poverty Alleviation
-Population and Health
-Education, Awareness, Scientific Research, &
Technology Transfer
-Resources Management

-Production and Consumption
-Globalization, Trade and Investment
The Arab Initiative calls for the support of partnership
initiatives between developing countries, as called
for in the Joint AMCEN/CAMRE Declaration on
Sustainable Development (Cairo 2002), between
industrial and developing countries and between
the states and the organizations of Civil Society and
the private sector. Those partnerships are to be fair
and not selective and should not include political or
economic conditions.
The establishment of a program of action for this
Initiative is to be based on the provisions of the
Jeddah Declaration on the Islamic Perspective for
Environment (2002), the Abu Dhabi Declaration on
Perspectives of Arab Environmental Action (2001), the
Oman Declaration on Environment and Sustainable
Development (2001), the Abu Dhabi Declaration
for Agricultural Development and Combating
Desertification, the General Framework of Islamic
Agenda for Sustainable Development (2002), and
the outcome of the Amman International Forum on
Environment and Sustainable Development (2001).
It will also take into consideration the outcome of
the relevant international and regional conferences
and symposiums, such as the Dubai Declaration on
the Integrated Management of Water Resources in
Arid Zones (2002) and the Muscat Declaration of the
Oman International Conference for the Development
and Management of Watercourses (2002).
Priority is given to three areas in the implementation
process, with projects currently being identified in
cooperation with the relevant Arab and regional
organizations under the program on the integrated
management of water resources, the program on
land deterioration and combating desertification and
the program on the integrated management of coastal
zones and marine resources. The three programs
and projects will be ready for adoption by the regional
mechanisms at the end of October 2002.
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Report
The Arab league organization holds a forum for
Arab specialized Organization share and support
the Sustainable Development plan
The General Secretariat of the League of Arab States (the Department of Sustainable Development, International Cooperation
Department of Arab Organizations and Arab Federations), in collaboration with the Arab Academy for Science, Technology and
Maritime Transport and the Arab Organization for Administrative Development, will hold a «Forum of Specialized Arab Organizations
to Support the Implementation of the Sustainable Development Plan 2030».
This comes on the sidelines of the Economic and Social Council meetings, on 13-14 February 2017 at the headquarters of General
Secretariat, in the presence of His Excellency the Secretary General of the League and the participation of the General managers
gentlemen specialized Arab organizations as well as the focal points of contact involved in the areas of sustainable development in
Arab specialized organizations.
The meeting comes in line with the pursuit of the league of Arab states towards building a strong Arab team works to achieve the
seventeen goals of sustainable development and economic, social and environmental dimensions of the three.

Arab league Sustainable Development Initiative
Since the Rio Summit, major accomplishments have been made
in the Arab Region towards the achievement of sustainable
development, particularly in the areas of education, health
and improved standards of living. However, a number of
obstacles continue to face the Arab countries in the long-term
implementation of sustainable development. Examples are
the absence of peace and security, the continuation of foreign
occupation in some Arab lands, poverty, illiteracy, population
growth, the debt burden, the arid nature of the region, the scarcity
of water resources and limited agricultural land, the moderate
capabilities of the academic and research centers, in addition to
the relatively recent experience of Civil Society.
Based on the Ministerial Declaration on Sustainable
Development issued in Cairo on 25 October 2001, the League

of Arab States adopted a comprehensive regional approach,
through the Council of Arab Ministers Responsible for the
Environment and other specialized Ministerial Councils and in
cooperation with international, regional and Arab organizations.
This approach aims at developing a regional program for
sustainable development. The League of Arab States looks
towards the international community to assist the Arab countries
to face the challenges and the obstacles that exist in the region.
The League of Arab States welcomes the readiness expressed
by the international community to activate the implementation
of Agenda 21, the development objectives included in the
Millennium Declaration and the outcome of the World Summit on
Sustainable Development.
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News
PAL-V Flying Cars Now for Sale
If you’re in the market for a new vehicle but still can’t quite decide
whether you want to make your morning commute by land or by
air, PAL-V has some good news for you.
The Dutch flying car developer announced this week that the
Liberty, its three-wheel gyrocopter, is now for sale, with first
deliveries expected by the end of 2018.
The Liberty, which has been in development for more than 15
years and made its first flight in April 2012, features a unique
Rotax engine-based dual-propulsion drivetrain. In drive mode,
the propeller tucks into the rear of the vehicle and the rotors fold
and store on top. PAL-V says the Liberty can reach 100 mph
on the ground and can be switched between driving mode and
flying mode in a matter of 5 to 10 minutes.
Once in flight mode, pilots must take
off from an airstrip or airfield — not the
road — in accordance with regulations.
The Liberty has a takeoff roll of 590 feet
and a maximum operating altitude of
11,480 feet.
The standard Liberty Sport model starts
at $399,000. The Pioneer Edition,

which comes with added options and is
limited to 90 vehicles, costs $599,000.
Both come with introductory training
lessons and power heating, according
to PAL-V’s website. Operators need
a gyroplane pilot’s license to fly the
vehicle.

Hamad International Airport
Ranked Among the Top 3
Airports in the World
Hamad International Airport, was announced yesterday as
the third best international airport in the world by Conde Nast
Traveler following the results of its 29th annual Readers’ Choice
Awards Engr. Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer
of Hamad International Airport, stated: «It is a great pleasure to be
acknowledged among the best 3 airports in the world, especially
as we were selected by travelers who have experienced our
airport first hand. It is wonderful to hear that global travelers
appreciate the world-class experience that we have created so
that they can enjoy a seamless journey through our airport. We
will continue working to fulfil our passengers’ expectations and,
together with our partners, ensure that Hamad International Airport
remains among the world’s best.» Hamad International Airport
opened in 2014, and remains one of the most technologically
advanced airports in the world. Located conveniently within
six hours of 80 percent of the world’s population, HIA-Qatar
is rapidly becoming a preferred global transfer hub. HIA is an
award-winning airport with services and facilities that include
Qatar Duty Free, a premium shopping emporium with more than

40,000 square metres of combined retail and dining with more
than 70 boutiques and 30 cafes and restaurants. HIA-Qatar
also boasts an airside hotel, two airside squash courts, a gym,
a 25-metre swimming pool and spa, all within easy reach of the
departure gates. The airport also features two runways with dual
capacity, one of the largest free span maintenance hangars in
the world, a cutting-edge two-storey cargo facility and one of the
world’s largest self-contained catering facilities. The Conde Nast
Traveler Readers’ Choice Awards are the longest-running and
most prestigious recognition of excellence in the travel industry
and are commonly known as «the best of the best of travel.»
Under Editor in Chief Pilar Guzman, the Readers’ Choice Awards
have become more selective and specific to the passions that
inspire today’s travelers. The Readers’ Choice Awards are
announced in the November issue of Conde Nast Traveler, on
newsstands nationwide on 25 October, 2016.
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Iata conference approves ONE Order standard

The

International Air Transport
Association
(Iata)
announced that the Passenger Services
Conference (PSC) adopted a resolution
on a standard for the ONE Order
initiative, a move to simplify airline order
management, including the delivery,
fulfilment and accounting processes
related to airline products and services.
It will leverage the data communication

advances from the New Distribution
Capability.For passengers, ONE Order
will mean the gradual disappearance of
multiple reservation records in favour
of one document and a single order
number.“ONE Order will eliminate the
need for passengers to juggle different
reference numbers and documents along
their journeys. With ONE Order, the only
thing that passengers will need to be
instantly recognised is their order number.
It will greatly simplify the passenger
experience and remove one of the
hassles of travel—trying to find the correct
document or number when dealing with
an itinerary change or a travel disruption,”
said AleksPopovich, Iata’s senior vice
president, Financial and Distribution
Services.The fundamental objective of
ONE Order is to replace multiple rigid and
paper-based booking, ticketing, delivery
and accounting methods with a standard

order management process based on a
single customer order record that includes
all the data: customer details, order item(s)
including the air ticket and additional
products and services, payment, billing
and fulfillment status information. The
role of the Resolution is to put in place the
framework for the industry to work with a
single order, replacing a reservation and
separate accountable documents (e-ticket
and electronic miscellaneous document
covering things such as ancillary products)
as is the case today.“Full adoption of ONE
Order is a multi-year, multi-stage process
that will engage many participants in
the travel value chain including airlines,
travel agents, global distribution systems,
passenger service system suppliers,
airline e-commerce platforms and others.
We look forward to working with our
partners in all areas to bring about this
much-needed modernization program,”

IATA gets new leadership
Alexandre de Juniac has officially taken
on the role of director general and chief
executive of International Air Transport
Association, the organisation said on
Sunday, after Tony Tyler announced
his retirement from the posts he held
since 2011.»I am excited to be taking
on this great responsibility. Iata plays a
critical role in facilitating safe, efficient
and sustainable global air transport.
Tony Tyler has raised the bar through
his achievements over the last five
years. With the guidance of our Board
and the support of our membership, my
aim is to ensure that iata continues to
deliver the value that our members and
partners rely upon,» said Mr de Juniac.
Mr de Juniac was confirmed by the
72nd Iata annual general meeting this
past June to be the seventh person to
lead Iata. He brings diverse experience

to the association, including leadership
roles in the airline and aerospace
sectors as well as in government.»Iata
touches almost every aspect of the air
transport industry and interacts with a
wide range of stakeholders — especially
governments,» he said.»I will call on
all my experience to ensure that Iata
meets the needs of our members and
plays a leading role in responding to the
challenges that the industry faces.»In
particular, the accelerating pace of
change in the world means that we must
be able to move even more rapidly — as
an industry and as an association. Iata’s
mission is to represent, lead, and serve
the airline industry with global standards.
For me that means we must use change
as a catalyst for innovation to please
customers and contribute positively to
the business of our members.»
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Boeing expects to deliver more planes in 2017

Boeing said on Wednesday it expects to deliver between 760
and 765 commercial aircraft in 2017, topping 748 deliveries in
2016.The world’s biggest maker of jetliners said it expects 2017
core earnings, which exclude some pension and other costs, of
between $9.10 and $9.30 per share on revenue of $90.5 billion
to $92.5 billion.Boeing forecast operating cash flow of about
$10.75 billion in 2017. The company reported record cash flow of

Airbus
Starts Final
Assembly of
A330neo in
Toulouse

$10.5 billion in 2016.Boeing generated $7.7 billion of operating
cash flow at the end of the third quarter, fueling expectations it
would hit its target of about $10 billion for 2016. But the year-end
figure surpassed analysts’ estimates of $10.4 billion, according
to Thomson Reuters I/B/E/S.Boeing shares were up 1.5 percent
at $162.90 in premarket trading.Boeing’s higher cash target for
2017 suggested it can keep generating cash by reducing costs
while it increases aircraft deliveries.Boeing expects to deliver
more planes in 2017 despite plans to cut output of its 777 model
by 40 percent this year. Deliveries of its smaller 737 and 737
MAX models will make up the difference, producing a revenue
decline in 2017.Core earnings rose to $2.47 per share in the
fourth quarter from $1.60 a year earlier. The increase came
despite a $201 million aftertax charge for Boeing’s KC-46A aerial
refueling tanker program for the U.S. Air Force.Revenue fell 1.2
percent to $23.29 billion in the quarter.

Airbus has started final assembly of
its first A330neo, an A330-900, with
the joining of the wings to the center
fuselage at station 40 in its plant in
Toulouse, France. Plans call for the
Rolls-Royce Trent 7000-powered -900
to gain certification in the fourth quarter
of 2017, followed by approval for the
A330-800 at the end of 2018.“We have
started with a very tight development
schedule and are today right on time,”
said OdileJubécourt, Airbus head of
the A330neo program. “I am happy
to say we are in good shape to meet
the high standards of maturity and
reliability our customers expect from
us and I want to thank the teams for
this outstanding achievement.”Apart
from a switch from Trent 700 to Trent
7000 turbofans, the 252-seat A330800neo and the 310-seat A330900neo feature a 3.7-meter wingspan
extension to 64 meters, Sharklet
wingtips styled after the wingtips
on the A350 XWB and 95 percent
spares commonality with the current
A330. The manufacturer claims
the updated A330neos will reduce

fuel consumption by 14 percent per
seat compared with current A330s.
The 68,000- to 72,000-pound-thrust
Trent 7000 provides “significant”
performance benefits compared with
the Trent 700, improving specific fuel
consumption by 10 percent, doubling
the bypass ratio and reducing noise by
half.To meet A330neo requirements,
Rolls-Royce has adapted the Trent
1000-TEN to incorporate a new
electronic engine control unit, new
gearbox, air-start capability, and
related changes. Before beginning
series production, the manufacturer
plans to assemble four development
examples of the engine, which also
features a new nacelle and electronic
bleed-air system that uses A350
technology.Since
launching
the
program at the 2014 Farnborough
International Airshow, Airbus has
collected orders for more than 300
A330neos from 13 new customers. In
April Garuda Indonesia confirmed a
firm order for 14 A330-900s, replacing
an existing contract for seven A330300s. It expects first deliveryin 2019.
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QA launches world’s longest flight
The world’s longest commercial
flight landed in New Zealand with the
arrival of Qatar Airways’ 14,535km
Doha-Auckland service, the airline
announced. “We’ve officially landed
in Auckland,” the airline tweeted
as flight QR920 landed at 7.25am
(1825 GMT Sunday), five minutes
ahead of schedule after a 16 hour 23
minute flight. The long-range Boeing
777-200LR crossed 10 time zones on its marathon flight. Qatar
Airways noted the flight was longer than the entire Lord of the
Rings and The Hobbit trilogies which were filmed in New Zealand.
There were four pilots on board as well as 15 cabin crew who
served 1,100 cups of tea and coffee, 2,000 cold drinks and 1,036

meals during the flight. In keeping with international tradition to
welcome inaugural flights, the Auckland airport rescue service
showered the plane with water cannons on arrival.
The previous record for the world’s longest scheduled flight by
flying time was held by Emirates, which launched direct flights to
Auckland from Dubai in March 2016.
Air India has a longer flight by distance, spanning 15,298km
from Delhi to San Francisco; this takes 14 hours and 30 minutes,
according to the Times of India.
Singapore Airlines may regain the top spot when it resumes nonstop flights to New York with an ultra-long distance variant of the
Airbus A350 as soon as 2018.
It has said the New York service, at around 19 hours, will start
in 2018.

Aviation bio-fuel: QU, Masdar study raises new hope
An integrated seawater energy and agriculture
system (ISEAS) can produce bio-fuel for the
aviation sector with fewer greenhouse gas
emissions than its fossil counterpart, along
with sustainable aquaculture food products
without freshwater, according to a study by
researchers from Qatar University (QU) and
Masdar Institute of Science and Technology
(Masdar Institute) and funded by Boeing
Corporation.
In a new article appearing
online in the International Journal of Life Cycle Assessment, co-authored
by QU Centre for Sustainable Development research assistant Prof Dr
J Jed Brown, a life cycle assessment (LCA) of a potential ISEAS was
conducted. The team quantified the energy and material flows throughout
the system and calculated the resulting net greenhouse gas emissions.
The LCA results showed that the aviation biofuel produced from this
ISEAS system emits up to 68% less greenhouse gases compared to
fossil jet fuel and yields an overall positive net energy balance.In the
ISEAS, seawater is pumped into ponds where high value shrimp and
fish are grown for human consumption. The nutrient-rich effluent exits
the ponds and flows into fields of salt-tolerant plants. The team examined
a Salicorniabigelovii halophyte - commonly known as glasswort or
samphire - which produces oilseeds similar to soybeans. The oil
extracted from the seeds can be processed into a drop-in bio-fuel for

airplanes, Dr Brown said, adding, “The portion of the seed that remains
after oil extraction is high in protein and can be recycled into feed for
fish and shrimps. The dried straw that remains after the oilseeds can
be used to generate electricity. Water that leaves the halophyte fields
flows into a mangrove wetland where most of the remaining nutrients
will be absorbed into mangrove biomass. Branches and leaves from the
mangroves can be periodically trimmed to generate electricity with the
Salicorniastraw.”»In a conventional aquaculture system, nutrient-rich
aquaculture effluent is frequently discharged untreated back into the
sea, which can have negative impacts on water quality of the receiving
water body. In the ISEAS system, the effluent serves as a fertiliser source
for the halophytes and mangroves, which clean the water by removing
nutrients. Mangroves are also used in many parts of the Gulf region to
stabilise erosion-prone coastal regions, rebuild habitats for marine life,
and provide permanent carbon sequestration in their biomass.”Dr Brown
pointed out that «as the human population continues to rise in the Gulf
region, there is a greater need to provide food, water and low-carbon
energy for the populace. Since there is a great scarcity of freshwater in
this region, any agriculture or bio-energy projects that rely on freshwater
will be unsustainable. However, the countries of the Arabian Gulf have
access to seawater and high salinity groundwater. If this saline water can
be used to produce food and bio-fuel sustainably, then limited freshwater
resources can be conserved.”

Egypt to launch tender for airport expansion
Egyptian Airports Company (EAC) is preparing a tender for the
expansion of Sharm El Sheikh International airport, said a report.
EAC plans to expand terminal 2 and increase its capacity by two
million passengers per year, thus taking the total capacity of the
airport to 9.5 million, reported Daily News Egypt, citing a source.
The Ministry of International Cooperation has signed a loan
agreement worth $457 million with the Islamic Development
Bank (EDB) for funding the development of the airport by adding
a new passenger terminal, it stated.

This also includes the construction of a new runway with a width
of 60 m for large aircraft and 40 new airsides.
The planned expansions would increase the airport’s capacity to
18 million passengers annually, the report added.
The government has agreed with the Islamic Development Bank
(IDB) and the African Development Bank (AFDB) to finance the
construction of a new terminal at Sharm El Sheikh International
airport.
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News
Three regional airlines to add 650 new
passenger plane
major regional airlines – Emirates, Etihad and
The three
Qatar Airways – are poised to expand their fleet by

almost 650 new planes, according to an expert in aviation
inspection, safety and maintenance systems.“If you include
Turkish and Iran Air, the order book comes to a massive 1,058
passenger aircraft,” said Maurice Faber, regional managing
director of Olympus Middle East and Africa.Mid-December
2015, Iran announced a fresh $16.6 billion deal to buy 80
new passenger planes from Boeing.With such massive fleet
expansions, airlines face pressure to ensure that the airplanes
are properly maintained and have regular maintenance and
safety checks, he added.
The fleet expansions will have a direct impact on the growth
of the ancillary industries – all of which will provide a fillip
to the regional economies.HighDemand“Obviously, airlines
cannot keep the new planes idle. They have studied the
market and see a surge in passenger demand and are getting
ready to face that demand with huge investments in new

passenger aircraft and enhanced service and maintenance
facilities,” said Faber.His organization Olympus, is specialist
in the inspection and verification of the integrity of an aircraft’s
hull and its engines. The company will open its regional
headquarters for the Middle East and Africa (MEA) in the
UAE in January 2017.“The move is to be in the market and
to be of the market and for the market in the long term. The
Middle East and Africa is the next area of growth in the world
and we are here to play a more positive role in the growth
and development of the infrastructure and economies of the
region,” he said.Aircraft safety check and maintenance is a
critical element as it is directly related to passengers’ safety.
That is why there are stringent requirements for periodic
checks. Olympus has high technology products that are
a leader in in this field.“With the market growing, our local
presence here will help our customers with stronger support
on a variety of fronts including faster response times for
service and product backup,” said Faber.

Saudia to receive 30 new aircraft
Saudi Arabian Airlines (Saudia) will see
the addition of 30 new planes to its fleet
this year, said a report.The delivery of
new planes is part of Saudia’s ongoing
program to modernize and develop
its fleet. By 2020, the carrier’s fleet is
expected to double to 200 aircraft, said a
report in Saudi Gazette.The new planes
include seven Boeing B787 Dreamliners,
five B777-300ER planes provided with

new suites for first class passengers,
10 A330-30 and eight A320ceo aircraft.
Delivery of the first new regional Airbus
A330-300 aircraft is scheduled to arrive
at King Abdulaziz International Airport on
January 26, it said.This year, Saudia will
ground 18 of its planes, said Eng Saleh Bin
Nasser Al-Jasser, director general of Saudi
Arabian Airlines.

Emirates announces A380 flight to Morocco
Emirates on Monday announced
the inaugural of the first ever daily
commercial Airbus A380 flight to the
Moroccan city of Casablanca, starting
March 26, 2017. The airline said in
a statement that its flagship aircraft
will replace the currently used Boeing
777-300ER aircraft on the DubaiCasablanca route. The switch to the

491-seat aircraft will offer 14 private
suites in First Class, 76 lie flat seats in
Business Class, and 401 seats in the
Economy Class cabin. Emirates carried
approximately 260,000 passengers
and more than 10,000 tonnes of cargo
between Dubai and Casablanca in
2015.
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News
Morocco and Boeing Announce
Major Aerospace Investment

Morocco’s King Mohammed VI (right) shakes hands with
Raymond L. Conner, Vice Chairman of The Boeing Company
and President and Chief Executive Officer of Boeing Commercial
Airplanes, at a ceremony in Tangier, Morocco held September
27, 2016.a
New Aerospace Ecosystem in Morocco to Facilitate
Manufacturing, Create 8,700 Jobs

The

Kingdom of Morocco and Seattle-based aerospace
company Boeing announced plans to establish a
Boeing industrial ecosystem in Morocco that will bring 120 Boeing
suppliers to the country, create 8,200 skilled jobs, and generate
$1 billion in exports. The Memorandum of Understanding
outlining the project, signed by Morocco’s Minister of Industry,
Trade, Investment and the Digital Economy MoulayHafidElalamy
and Boeing Vice Chairman Raymond L. Conner, comes just days
before Boeing is set to host the third annual US-Morocco Trade
& Investment Forum in Seattle on October 3. The conference
brings US business leaders together with Moroccan officials to
learn about investment opportunities in the Kingdom.
“The Moroccan aeronautics industry has seen, thanks to [the
vision of King Mohammed VI], huge growth these last few years.
The sector has multiplied by six in 10 years and today boasts 121
companies,” said Mr. Elalamy at the signing ceremony, which
was chaired by King Mohammed VI in Tangier.
“Through our business in Casablanca, we have already seen
with our own eyes the unique opportunities offered by Morocco
to aeronautics subcontractors in terms of cost effectiveness, all
while producing quality products,” said Mr. Conner at the event.
Boeing has had a presence in Morocco since at least 2001,
when the company became a co-founder of Morocco Aero-

Technical Interconnect Systems (MATIS) Aerospace, which
produces parts and engines for Boeing jets and employs 850
people in Casablanca. Boeing is also the preferred manufacturer
for Moroccan national airline Royal Air Maroc, which earlier
this month launched thrice-weekly non-stop flights between
Washington Dulles International Airport and Casablanca on a
Boeing 787 Dreamliner.
The new aerospace ecosystem will further cement Boeing’s
presence in Morocco by bringing suppliers to the country, building
factories, and streamlining the manufacturing platform. Boeing
has also agreed to train the local workforce to meet demands for
skilled labor.
In a call on aerospace opportunities in Morocco organized on
Monday by the State Department’s Bureau of Economic and
Business Affairs, US Ambassador to Morocco Dwight L. Bush
said, “With a strategic geographic location and historic ties at the
crossroads of Europe, Africa, and the Middle East, and its pursuit
of integrated supply-chains and entrepreneurial opportunities,
Morocco has developed into an important regional player in
supplying the aircraft industry for Europe, the Americaas, and
around the world.”
Walter Siouffi, President of the American Chamber of Commerce
in Morocco, noted on the call, “I think what’s impressing us the
most about Morocco is the forward planning and thinking that
the government has been embarking on as far back as the early
part of 2000. And part of that thinking was that Morocco, given its
proximity to Europe, after analyzing the competitive advantages
it has in terms of logistics, distance, free trade agreements, labor,
etc, figured out really early on that it could be an important part
of the supply chain to companies in the aerospace [and other]
sectors.”
In recent years, Morocco has successfully positioned itself as a
gateway for US companies to African and European markets,
and through aggressive economic reforms has become a top
destination for foreign direct investment in Africa. Earlier this
year, the 2016 Bloomberg Innovation Index named Morocco
among the 50 most innovative economies in the world, and one
of just two such in Africa. The results echoed the findings of
many industry reports of recent years. KPMG International and
Oxford Economics’ 2015 Change Readiness Index (CRI) ranked
Morocco as the most “change-ready” country in the Maghreb,
with particularly positive results in the category of “enterprise
capability.” The World Bank’s Doing Business 2016 ranked
Morocco first out of 20 MENA countries for “ease of starting a
business” and placed it sixth overall in the region for “ease of
doing business.”
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Director General : Engineer

Mohamed Ibrahim Sherif

the forecasts of the
According toInternational
Civil Aviation

Organization (ICAO), the number of passengers
will grow by 20.4 percent by 2030, which could
double the number of passengers to more than 5
billion, compared with 2.3 billion passengers
currently. These numbers will certainly increase
by the middle of this century - In order to deal
with hundreds of millions of additional passengers
in a sophisticated and qualitative manner, this will
require further investment in civil aviation
infrastructure and aviation activities as new
aircraft, airports and air navigation facilities,
which will require training of hundreds of
thousands of aviation personnel to manage and
operate highly complex systems and technologies
Sophisticated.

This will also include and more closely to
cooperate with States and sectors of the industry
as well as passengers to maintain the integrity of
the global air transport system in order to meet
the increasing demand for air transport.
This confirms the necessity of adopting an open
sky policy otherwisea negative impact on the
aviationactivities which affectingthe country GDP.

The global air transport system currently has
more levels of safety than ever, since the
international organization has developed a global
mechanism and system for the exchange of
safety information, in the context of the
modification of the ICAO Global Aviation Safety
Plan. It has also redoubled its efforts and
developed new procedures and methods to
strengthen the aviation security system in the
context of an effective regional and international
coordination mechanism.
The issue of climate change was also raised
today as Member States adopted 39 resolutions
at the General Assembly to make ICAO the lead
agency of the United Nations to develop a
coordinated global agreement to reduce
emissions and protect the environment.
The International Civil Aviation Organization
(ICAO) Stands ready to play its role to the fullest
extent in a perfect race with the role of the Arab
Civil Aviation Commission as a regional
organization that works to guide and coordinate
the positions of Member States in harmony and
adherence to the international regulations.

issue 28 March 2017 05
arab-aviation-magazine-v6.indd 80

21/04/2017 00:23:56

04 issue 28 March 2017
arab-aviation-magazine-v6.indd 81

21/04/2017 00:23:57

Aspecialized magazineIssuedby Arab
Civil Aviation Commission.

General Supervision
Engineer

Mohamed Ibrahim Sherif
DG, ACAC

Editorial

Eng. Mohammed Ibrahim Sherif
DG. ACAC

05

News

Morocco and Boeing Announce
Major Aerospace Investment

06

Editor in Chief

Eng.Brahim Benomar
Editorial Staff
Eng. Mohamed Rejeb
Mr. Hassan Merghani Ali
Eng. Atef Ajili
Editorial Secretariat
Mrs. Zineb Errouali

Report

Arab league sustainable
development

13

Airports

Security increasing priority for tech
investments by World’s Airports

17

Design Responsibility
Mr. Yassine Abouchrif
E-mail:
acac@acac.org.ma
Website:
www.acac.org.ma
Postal Address
PO Box 5025 Rabat / Souissi the
Kingdom of Morocco

Accident

10 latest Airplane Crashes

20

Meeting

ICAO Assembly achieves historic
consensus on sustainable future for
global civil aviation

22

arab-aviation-magazine-v6.indd 82

Fax:
(+212) 537 658111/658154
No. Legal Deposit:
165/2000

Article

ACAC News

Phone:
(+212)537 658340/658323

The Global Ministerial Aviation
Summit (GMA)

26

Airline Profits in 2017

28
30

ISBN:
ISSN 1119 - 3053
All rights reserved

Acknowledgement
The general supervisor of the Arab
Aviation Magazine expresses his
thanks to all the partners and parties
who contributed to the enrichment of
this magazine, articles, surveys, news.

21/04/2017 00:23:57

arab-aviation-magazine-v6.indd 83

21/04/2017 00:23:58

arab-aviation-magazine-v6.indd 84

21/04/2017 00:23:58

