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مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني

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