
نشرة نصف شهرية تصدر عن هيئة الطيران المدني
العدد العشـــرون- 22 نوفمبـــــر 2021م

بــن علــي العبــري، رئيــس هيئــة الطيــران المدنــي يؤكـــد  نايــف  ســعادة المهنــدس 
ــاخ  ــو للمنـ ــة جالسكــ ــه بقمــ ــاخ فــي كلمتـ ــف المنــ ــة عمــان بملـ ــام سلطنــ ــى اهتمــ علـ

 الجـدارة الجويــة أو
 صالحيــة الطيـــران

بأقالم موظفي
هيئة الطيران المدني

* كل ما يكتب في هذا العمود
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 

ثوابــِت  أهــمَّ  باعتباِرهــا  الوطنيــِة  مصالحِنــا  علــى  وســنحافُظ 
وأهدافَهــا   مســاراتها  حــددْت  التــي  القادمــِة  المرحلــِة 
فــي  نوعيــٍة  تحــوالٍت  إحــداِث  إلــى  ســعًيا   ”٢٠٤٠ ُعمــان  “رؤيــُة 
الجامعــة. الوطنيــة  اإلدارَة  مجســدًة  الحيــاِة،  مجــاالِت  كافــة 

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي علــى تحديــث نشــرات المعلومــات 
الممــرات  حــول  األمــد  طويلــة  أو  دائمــة  معلومــات  مــع  المالحيــة 
الجويــة ومناطــق الخطــر وأجهــزة المالحــة الالســلكية والمطــارات 
الخاصــة  الطيــران  معلومــات  منطقــة  وقواعــد  الجويــة  واألرصــاد 
البيانيــة  الرســوم  وتحديــث  تصميــم  إلــى  باإلضافــة  بمســقط، 
 ،ICAO منظمــة  طلــب  بحســب  المالحيــة  المعلومــات  ومنشــورات 
الرئيســية. المطــارات  مــن  االقتــراب  إجــراءات  تصميــم  جانــب  إلــى 

من أعمال هيئة الطيران المدني

ــي  ــن عل ــف ب ــدس ناي ــعادة المهن ــد س أك
العبــري رئيــس الهيئــة فــي كلمتــه بقمــة 
فــي  أقيمــت  والتــي  للمنــاخ  جالســكو 
المملكــة المتحــدة علــى اهتمام ســلطنة 
خارطــة  وأوضــح  المنــاخ  بملــف  عمــان 
ــرات  ــن تأثي ــد م ــا للح ــي تتبعه ــق الت الطري
التغيــر المناخــي ومجابهــة اآلثــار الســلبية 
العالــم. بــدول  أســوًة  عنــه  الناتجــة 

الســادس  التقييمــي  التقريــر  جــاء  وقــد 
للهيئــة ليثبــت  أن اآلثـــار الســلبية للتغيــرات 
المناخيــة قــد أصبحــت واقعــً ال جــدال 
المباشــر  ارتباطهــا  علــى  ويؤكــد  فيــه، 
بزيـــادة تراكيـــز غـــازات االحتبـــاس الحـــراري 
ــورة  ــة الثـ ــذ بدايـ ــوي منـ ــالف الجـ ــي الغ ف
الحـــاضر. وقتنـــا  وحتــى  الصناعيـــة 

عمــان  ســلطنة  »إن  ســعادته:  وذكــر 
عرضــة  العالــم  دول  مــن  كغيرهــا 
للكثيــر مــن األثــار  الســلبية للتغيــرات 
المناخيــة، حيــث شــهدت العديــد مــن 
األنــواء المناخيــة واألعاصيــر المدمــرة 
والتــي كان أخرهــا إعصار شــاهين الذي 
ــر  ــهر أكتوب ــة ش ــلطنة بداي ــرب الس ض
وخلــف  العــام  هــذا  مــن  الماضــي 
الكثيــر مــن الخســائر واألضــرار البشــرية 
القطاعــات  مختلــف  فــي  والماديــة 
المســاكن  و  األساســية  البنيــة  مثــل 
والـمنشـــــآت والمشاريــــع الــــزراعيــــة 
ــر  ــة إلــى التأثيـــ والسمكيـــــة باإلضافــــ
المختلفــــــة.« البيئيــة  النظــم  علــىـ 
لــه  ويتعــرض  تعــرض  مــا  إن  وأضــاف: 
العالــم مــن ارتـــفاع درجات حرارة الغـــالف 
األعـاصيـــر  وزيـــادة  والمحيطــات  الجــوي 
المداريـــة المدمــرة وذوبـــان الجليـــد وتزايد 
موجـــات الجفـــاف وحرائق الغابات ،  يؤكد 
علــى أهميــة العمــل المشــترك لجميــع 
دول العالــم فــي التطبيــق الفعــال التفاق 
باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ وبخاصــة مــا 
القــدرات  وبنــاء  التمويــل  بتوفيــر  يتعلــق 
الــدول  لتمكيــن  التكنولوجيــا  ونقــل 
التصــدي  مــن  عرضــة  واألكثــر  الناميــة 
. المناخيــة  للتغيــرات  الســلبية  لآلثــار 

 
سلطنـــة  اهتـــمام  علــى  وتـأكيـــدًا 
ــرات السلبيـــة  ــة التـأثيـ عمــان بمجـابهـ
ــة  ــرات المنـاخيـــ ــر التـــغيـــــ لمـــخاطــــ
واالســهام فــي الحــد مــن تحدياتهــا 
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي 

، وتماشــًيا مــع أولويــات رؤيــة عمــان 
ــق  2040  وتوجههــا اإلســتراتيجي لخل
ومتزنــة  فعالــة  إيكولوجيــة  نظــم 
واســتدامة  البيئــة  لحمايــة  ومرنــة 
مواردهــا الطبيعيــة دعًمــا لالقتصــاد 
الوطنــي، فقــد قامــت بالعديــد مــن 
التكيــف  مجالــي  فــي  اإلجــراءات 
والتخفيــف مــع التغيــرات المناخيــة.
أعــدت  فقــد  التكيــف،  مجــال  ففــي 
وطنيــة  استراتيجيـــة  عمــان  ســلطنة 
التغيــرات  مــن  والتخفيــف  للتكيــف 
تقاريــر  علــى  اشــتملت  المناخيــة 
المتوقعــة  التأثيــرات  عــن  ودراســات 
التنميـــة  قطاعــات  أهــم  علــى 
معـــها.  المنـاسبـــة  التكيـــف  وإجـــراءات 
مشــاريع  مــن  العديــد  نفــذت  كمــا 
الحمايــة  ســدود  إنشــاء  مثــل  التكيــف 
تخزيــن  وســدود  الفيضانــات  مــن 
الغذائــي  األمــن  ومشــاريع  الميــاه 
الطاقــة  وأمــن  المائــي  واألمــن 
ومشــاريع حمايــة البنيــة األساســية مــن 
. األمطــار  ميــاه  وتصريــف  الفيضانــات 
أمــا فــي مجــال التخفيــف فقــد قطعــت 
فــي  كبيــرا  شــوطا  عمــان  ســلطنة 
الخطــط  مــن  العديــد  وتنفيــذ  وضــع 
إلــى  الهادفــة  والمشــاريع  والسياســات 
التحكــم فــي انبعاثــات غــازات االحتبــاس 
الطاقــة  مشــاريع  ومنهــا  الحــراري 
المتجــددة كالطاقــة الشمســية وطاقــة 
مســاهمتها  لزيــادة  والتخطيــط  الريــاح 
بشــكل أكبــر خــالل الســنوات القادمــة .

ــاريع  ــن مش ــدد م ــذ ع ــى تنفي ــة إل باإلضاف
خفــض الكربــون فــي قطــاع النفــط والغاز 
ومشــاريع  الغــاز  اســتعادة  كمشــاريع 
انبعاثــات  مــن  التدريجــي  التخلــص 

  . الميثــان  انبعاثــات  وخفــض  الشــعلة 
فــي  عمــان  ســلطنة  تخطــط   كمــا 
بعــض  إلنشــاء  القريــب  المســتقبل 
الخضــراء  الطاقــة  مشــاريع  مــن 
. األخضــر  الهيدروجيــن  مشــروع  مثــل 

ــلطنة  ــزام س ــى الت ــعادته عل ــد س وأك
عمــان بدورهــا فــي مشــاركة المجتمــع 
ــار الســلبية  ــي  فــي مجابهــة اآلث الدول
، فقــد  قدمــت  المناخيــة  للتغيــرات 
تقريرهــا  الماضــي  يوليــو  شــهر  فــي 
الثانــي للمســاهمات المحــددة وطنيــا 
إلـــى أمـانـــة اتفاقيـــة األمـــم المتحــدة 
ــذي  ــاخ، وال ــر المنـ ــأن تغيـ ــة بش اإلطاريـ
مســتوى  رفــع  علــى  فيــه  أكــدت 
طموحهــا فــي  التحكـــم فــي الزيـــادة 
المتوقعة النبعاثـــات غـازات االحتبـاس 
 %7 إلــى  2030م  عــام  فــي  الحــراري 
خــالل الفتــرة مــن عــام 2020-2030م 
ــدد  ــى ع ــز عل ــالل التركي ــن خ ــك م وذل
مشــاريع  أهمهــا  اإلجــراءات  مــن 
الطــاقــــــات المتجــــــددة ومشــــاريـــع 
ــة.  ــظ الطاقــ ــاءة وحفــــ ــز كفــــ تعزيــــ
مــن  العالــم  يشــهده  مــا  إن  وأضــاف: 
ال  وخطيــرة  متعــددة  مناخيــة  تغيــرات 
دول  كافــة  لــدى  قناعــات  يخلــق  أن  بــد 
العالــم بأهميــة االلتــزام بمــا جـــاء فــي 
اتفــاق باريــس والتمســـك بـــه ومواصلــة 
جهـــود المجتمـــع الدولـــي فــي التصــدي 
وتغليــب  الحــراري  االحتبــاس  لظاهــرة 
واألجيـــال  الكوكـــب  هــذا  مصلحـــة 
القادمـــة علــى أيــة مصالــح أخــرى فــي 
التــي  والشفـافيـــة  العدالـــة  مــن  إطـــار 
ــم  ــة األم ــن  اتفاقي ــا كل م ــدت عليهم أك
المنــاخ  تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة 
  . المنــاخ  تغيــر  بشــان  باريــس  واتفــاق 

نحو

أرحب

ــا  ــرف بأنه ــران ، تع ــة الطي ــة أو صالحي ــدارة الجوي الج
ــا  ــزء منه ــة أو ج ــرك أو المروح ــرة أو المح ــة الطائ حال
وفــي  المعتمــد  تصميمهــا  مــع  تتوافــق  عندمــا 
اســتمرار  وتعــرف  بســالمة،  تشــغيلها  يتيــح  وضــع 
ــي  ــات الت ــة العملي ــا مجموع ــران: بأنه ــة الطي صالحي
ــة  ــرك أو مروح ــرة أو مح ــا أي طائ ــن طريقه ــل ع تمتث
أو جــزء لشــروط الصالحيــة للطيــران المطبقــة وتظــل 
ــا  ــوال عمره ــالمة ط ــغيلها بس ــح تش ــع يتي ــي وض ف
التشــغيلي.  وبالتالــي فــأن صالحيــة الطائــرة للطيــران 
تعهــد بشــكل أساســي فــور تســجيلها ودخولهــا 
إلــى الخدمــة إلــى قســم الجــدارة الجويــة، لــذا يجــب 
ـ إلزامــًـ  أن يكــون موظــف الجــدارة الجويــة مهنــدس 
مختــص فــي صيانــة الطائــرة أو تصميمهــا، وذو نفس 
طويــل وضليــع فــي أجــزاء الطائــرة ولديــه إلمــاٌم 
شــامل بتشــريعات منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
وبالنظــم والقوانيــن الدوليــة والمحليــة المتعلقــة 
ــم  ــدار القس ــك وم ــي ذل ــب ف ــال عج ــأن، ف ــذا الش به
للطيــران  الطائــرات  أهليــة  علــى  قصيــده  وبيــت 
ــالمة األرواح  ــراز وس ــهادة الط ــا لش ــدى موافقته وم

والممتلــكات والبيئــة.

كمــا يعنــى قســم الجــدارة الجويــة بإنجــاز متطلبــات 
بهــا  الموصــي  والممارســات  القياســية  القواعــد 
)رخــص  األول  الملحــق  فــي  المتضمنــة    SARPS
ــرات(  ــغيل الطائ ــادس )تش ــة( والس ــدس الصيان مهن
الطائــرات(  وتســجيل  جنســية  )عالمــات  والســابع 
والثامــن )صالحيــة الطائــرات للطيــران( والســادس 
عشــر )حمايــة البيئــة( والتاســع عشــر )إدارة الســالمة( 
مــن بيــن مالحــق منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
ذات  والوثائــق  المعروفــة،  عشــر  التســعة   )  ICAO  (
إلــى قســم  الصلــة. لذلــك فقــد أســندت اإليــكاو 
بروتوكــوالت  مــن   210 عــدد  الجويــة  الجــدارة 
لتدقيــق  العالمــي  برنامجهــا  فــي   )PQ( األســئلة 
مراقبــة الســالمة الجويــة )USOAP( بحســب نســخة 
 186 وعــدد   ،2017 لعــام  األســئلة  بروتوكــوالت 
برتوكــواًل مــن األســئلة لنســخة عــام 2020 وهــي 
أســئلة  بيــن  مــن  األعلــى  تعــد  أســئلة  مجموعــة 
ــران  ــة الطي ــا منظم ــي حددته ــة الت ــام الثماني األقس
المدنــي الدولــي للتدقيــق عليهــا. ويعــزى ذلــك إلــى 
والكــم  الجويــة  الجــدارة  نظــم  فــي  التعقيــدات 
الهائــل مــن المهــام الدقيقــة والحساســة. ومــن 
كبــرى مهــام قســم الجــدارة الجويــة أو صالحيــة 
الطيــران : قبــول شــهادة الطــراز للطائــرة ،  إصــدار 
الســجل  فــي  الطائــرة  وإدراج  التســجيل،  شــهادة 
الوطنــي للطائــرات المدنيــة ، إصــدار شــهادة الضجيج، 
إصــدار وتجديــد شــهادات صالحيــة الطائــرات ، إصــدار 
وتجديــد شــهادات الالســلكي، اعتمــاد مؤسســات 
الــدوري عليهــا،  اعتمــاد  التدقيــق  الصيانــة وإجــراء 
جــداول صيانــة الطائــرات، اعتمــاد شــهادة التشــغيل 
الجــوي بالتنســيق مــع باقــي األقســام ، مراجعــة 
طلبــات إصــدار وتجديــد إجــازات مهندســي الطائــرات، 
ــم  ــع قس ــيق م ــى بالتنس ــد األدن ــة الح ــاد قائم اعتم
ــوي  ــغيل الج ــح التش ــداد تصري ــران،  إع ــات الطي عملي
صيانــة  علــى  التدريــب  مراكــز  اعتمــاد  واعتمــاده، 
ــدون  ــرات ب ــغيل الطائ ــص تش ــدار تراخي ــرات، إص الطائ
ــراعي  ــران ش ــة )الطي ــطة الجوي ــص األنش ــار، ترخي طي

- مناطيــد ونحــوه(.

مبــارك  الفارســي
مشرف جداره جوية



نشرة نصف شهرية تصدر عن هيئة الطيران المدني
العدد العشـــرون- 22 نوفمبـــــر 2021م

»إيربـاص« تتوقــع تسليـم 3020 طائــرة جديــدة لشركــات الشــرق األوســط
ــركات  ــات ش ــغ طلب ــاص أن تبل ــركة إيرب ــت ش توقع
ــل  ــرة لنق ــط 3020 طائ ــرق األوس ــي الش ــران ف الطي
الــركاب والبضائــع بحلــول عــام 2040، مــا يرفــع 
مقارنــة  طائــرات   3210 إلــى  األســطول  إجمالــي 
ــرة. ــن 1300 طائ ــون م ــام 2019 المك ــطول ع بأس

وأوضحــت »إيربــاص«، فــي تقريرهــا حــول »توقعــات 
كشــفت  الــذي   »2021 لعــام  العالميــة  األســواق 
أن   ،2021 للطيــران  دبــي  معــرض  فــي  عنــه 
ــرة  ــذه الفت ــالل ه ــيتحول خ ــة س ــطول المنطق أس
مــن  الطائــرات  مــن  الجديــد  الجيــل  أنــواع  نحــو 
 A350و  330neoو  A320neo وعائلــة   A220 طــراز 
الكفــاءة  فــي  كبيــر  تحّســن  إلــى  يــؤدي  ممــا 

النمسا تعود لإلغالق مع بدء موسم العطالت وأخرى تفتح حدودها للسياح...
مســبوقة  غيــر  جديــدة  تدابيــر  النمســا  أدخلــت 
للوقايــة مــن تفشــي كوفيــد-19، بينمــا فرضــت 
أيرلنــدا حظــر التجــول عنــد منتصــف الليــل، وأعــادت 
الملقحيــن. الســياح  أمــام  أبوابهــا  فتــح  الهنــد 

ومــع اقتراب موســم عيــد الميالد، أصبحت النمســا 
أول دولــة أوروبيــة تعيــد فــرض إغــالق وطنــي هــذا 
الشــتاء. وهــذا يعنــي أنــه ســيتم تعليــق الســياحة 
للبــالد. الرســمية  الســفر  لبوابــة  وفًقــا  مؤقًتــا، 

ــي  ــة فــ وتخطــط النمســا أيًضــا ألن تصبــح أول دول
الـقـــــــارة تـجعـــــل لـقـــاحـــــات كــوفـيـــــد-19 
إلـزاميـــــــة لجميـــــــع األشخـــــاص المـــؤهليــــــــن.

فــي  الفيدراليــة  الســلطات  فرضــت 
علــى  جديــدة  غرامــات  المتحــدة  الواليــات 
دوالر،  مليــون  ربــع  بحوالــي  مســافرين   10
وتوجيــه  والدفــع  والبصــق  الصــراخ  بســبب 
التجاريــة. الرحــالت  متــن  علــى  اللكمــات 

ــة  ــران الفيدرالي ــات إدارة الطي ــي غرام ــغ إجمال ويبل
أكبــر  ثانــي  وهــو  دوالًرا،  و287  ألفــا   225
المشــاغبين  للمســافرين  غرامــات  عــن  إعــالن 
عــدم  سياســة  الوكالــة  طبقــت  أن  منــذ 
العــام. هــذا  مــن  ســابق  وقــت  فــي  التســامح 

تزيــد  غرامــات  حالًيــا  المســؤولون  واقتــرح 
علــــــى  دوالر  مليـــــــون   1.45 عـــــن  قيمتهــــا 
الــــركــــاب الــمتهميـــــن بــهـــذه التـصـــــرفـــــات.

 )FAA( الفيدراليــة  الطيــران  إدارة  قامــت  حيــث 

 Southwest شــركة  ركاب  أحــد  بتغريــم 
بســبب  دوالر  ألــف   26 مــن  بأكثــر   Airlines
 5 يــوم  رحلــة  فــي  طيــران  مضيــف  لكمــه 
الحًقــا. طبيــة«  رعايــة  »تطلبــت  التــي  أيــار،  مايــو/ 

وأبلغــت أطقــم الرحــالت عــن 5,114 حــادث ركاب 
جامــح منــذ بدايــة هــذا العــام. وتظهــر بيانــات إدارة 
الطيــران الفيدراليــة أن أكثــر مــن 70٪ مــن الحــوادث 
قــد وقعــت بســبب أقنعــة الوجــه. كمــا أعلنــت 
إدارة الطيــران الفيدراليــة أنــه تــم إحالــة 37 مــن 
الفيدراليــة. العامــة  النيابــة  إلــى  القضايــا  أخطــر 
الطيــران  إدارة  قالــت  نــادر،  مشــترك  بيــان  وفــي 
ــن  ــا ملتزمي ــا زالت ــا م ــدل إنهم ــة ووزارة الع الفيدرالي
بمشــاركة المعلومــات حــول الــركاب العنيفيــن.

وانخفــاض انبعاثــات الكربــون لــكل رحلــة مســافر.
وتشــير توقعــات »إيربــاص« إلــى أن حركــة النقــل 
الجــوي فــي الشــرق األوســط ســتحقق انتعاشــا 
بيــن   2019 عــام  مســتويات  إلــى  لتصــل  كامــال 
أواخــر عــام 2022 ومنتصــف عــام 2024، أمــا علــى 
الصعيــد العالمــي تعمــل شــركات الشــحن الجــوي 
قبــل  عمــا   %9 بنســبة  تزيــد  بمســتويات  اليــوم 
ــط. ــرق األوس ــي الش ــبة 18% ف ــا وبنس ــة كورون أزم

الــركاب  نقــل  حركــة  تــزداد  أن  المتوقــع  ومــن 
بحلــول   %2.7 بنســبة  األوســط  الشــرق  فــي 
الشــحن  حركــة  تــزداد  وأن   2040 عــام 
.%1.8 بنســبة  وإليــه  األوســط  الشــرق  مــن 

موجــة  أيًضــا  ألمانيــا  تحــارب  الجــوار،  وفــي 
بإلغــاء  قامــت  وقــد  جديــدة،  كوفيــد-19 
ميونيــخ  فــي  األســطوري  الميــالد  عيــد  ســوق 
برليــن  وحظــرت  التوالــي،  علــى  الثانــي  للعــام 
إلــى  الملقحيــن  غيــر  األشــخاص  دخــول 
والحانــات. والمطاعــم،  الترفيــه،  أماكــن 
فــي حيــن أن الهنــد فتحــت حدودهــا أمــام الســياح 
األجانــب الملقحيــن بالكامــل علــى متــن رحــالت 
ــة. ــي الجائح ــدء تفش ــذ ب ــى من ــرة األول ــة للم تجاري
وفــي بلــدان أخــرى مــن المنطقــة، أنهــت كمبوديــا 
الحجــر الصحي للمســافرين الملقحيــن، بينما تقول 
الفلبيــن إنهــا ســتفتح أبوابهــا أمــام الســياح »قريًبــا«.

نحو

أرحب

إدارة الطيــران الفيدراليــة تغــرم المسافريــن العنيفيــن أكثــر مـن 200 ألــف دوالر

»إطــالق نـار« يسبب حالــة من الرعـب ووقـف الرحـالت الجويــة في مطــار أتالنتــا
علــى  الذعــر  مــن  حالــة  فــي  الدولــي  أتالنتــا  جاكســون  هارتســفيلد  بمطــار  أمنيــة  منطقــة  فــي  الــركاب  أحــد  لســالح  العرضــي  التفريــغ  تســبب 
بالسفــــر. المزدحمــــة  األسبـــــوع  نهايــــة  عطلـــة  خــالل  المغـــــادرة  للرحـــــالت  قصيــر  توقــف  إلــى  أدى  مــا  األمــس،  ظهــر  بعــد  واســع  نطــاق 
وقــت فــي  أتالنتــا  شــرطة  وقالــت  حياتهــم.  علــى  خطــــــورة  تشــــكل  ال  بجــروح  أصيبـــــوا  أشــخاص  ثالثــة  إن  بيــان  فــي  النقــل  أمــن  إدارة  وقالــت 
بــــــل  الجرحــى  علــى  النــار  إطــالق  يتــم  لــم   ، الوضــع  علــى  مطلــع  مصــدر  وبحســب  إصابــات.  وقــوع  عــن  أنبــاء  تــرد  لــم  إنــه  ســابق 
المستشفــــــى. إلــــــى  اثنيـــــــن  نقـــــــل  وتــــــم  بالغــــــون  المصـابيــــــن  جميـــــــع  إن  المصـــــدر  وقـــــال  اإلخـــــالء.  أثنــــــاء  أصيبـــــوا 


