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بقلم املهندس/عبد النبي منار
مديـــر عـــام املنظمـــة العربيـــة للطيـــران املدنـــي

    
للعديــد  الولــوج  شــخص  أي  متنــاول  يف  أصبــح 
تقنيــات  باســتعمال  واملعامــات  اخلدمــات  مــن 
اإلعــام واالتصــال. ومــن ضمــن هــذه اخلدمــات، 
الســفر عبــر الطائــرة ابتــداء مــن حجــز التذكــرة 
واقتناءهــا والســفر عبرهــا، مــرورا مبطــار اإلقــاع 
وباألجــواء الدوليــة إلــى أن يغــادر مطــار الوصــول. 
هــذه العمليــة متــر مبجموعــة إجــراءات تعتمــد علــى 
أنظمــة معلوماتيــة تشــغلها شــركات النقــل اجلــوي، 
اجلويــة،  واملاحــة  املطــارات  خدمــات  ومقدمــي 

وكذلــك مصالــح املراقبــة األمنيــة واجلمركيــة.
بنهايــة ســنة 2019 عــدد هــذه العمليــات جتــاوز 4.2 
مليــار وهــو ميثــل عــدد املســافرين الذيــن اســتعملوا 
أكثــر مــن 1700 مطــار دولــي، و24 ألــف طائــرة 
مملوكــة لـــ 1400 شــركة نقــل جــوي، قامــت بحوالــي 
40 مليــون رحلــة يف الســنة، وكذلــك املجــال اجلــوي 
ل 193 دولــة عضــو يف منظمــة الطيــران املدنــي 

الدولــي.
يخضــع  عاليــة  وبجــودة  الرحــات  هــذه  تأمــن 
ملنظومــة تشــمل البنــى التحتيــة، واألجهــزة األرضيــة 
خطــط  وفــق  البشــري،  والعنصــر  والفضائيــة 
املدنــي  الطيــران  منظمــة  حتددهــا  وإجــراءات 
الدولــي، ترتكــز علــى ثقافــة األمــن والســامة التــي 
اعتمدهــا مجتمــع الطيــران املدنــي الدولــي منــذ 
عشــرات الســنن، هــذه الثقافــة جتعــل مــن الطائــرة 
وســيلة نقــل امنــة، ومــن هــذا املنطلــق يتوجــب علينــا 
ادمــاج تعزيــز األمــن الســيبراني يف النقــل اجلــوي.
مــع خبــراء  دراســة اســتقصائية حديثــة أجريــت 
مختلفــن يف أنشــطة الطيــران املدنــي املختلفــة: 
مشــغلي الطائــرات، املطــارات، مقدمــي خدمــات 
الصيانــة  الطيــران،  خدمــات  اجلويــة،  املاحــة 
إلــى ذلــك، أظهــرت أن حتديــد  واالصــاح، ومــا 
وفهــم مخاطــر األمــن الســيبراني ال يــزاالن ميثــان 
حتديــات كبيــرة: أكثــر مــن ٪70 يجــد أنــه ليــس مــن 
ــي،  ــن الفضــاء اإللكترون ــم مخاطــر أم الســهل تقيي
أكثــر مــن 60 ٪ يجــدون أن الائحــة ليســت فعالــة 
وأكثــر مــن ٪50 يجــد أن هنــاك حاجــة إلــى زيــادة 

االســتثمار يف األمــن اإللكترونــي للطيــران.
طــرف  مــن  املنجــز  العمــل  أهميــة  تتجلــى  وهنــا 
تــوج  الــذي  الدولــي  املدنــي  الطيــران  منظمــة 
باعتمــاد الــدول ألول اســتراتيجية شــاملة لألمــن 
الســيبراني، وذلــك خــال اجلمعيــة العامــة األربعــن 
ــدة شــهري  ــي املنعق ــي الدول ــران املدن ملنظمــة الطي

ســبتمبر وأكتوبــر مــن الســنة الفارطــة.
عمــل  توجيــه  إلــى  تهــدف  اإلســتراتيجية  هــذه 
الــدول واإليــكاو لضمــان ســامة وأمــن واســتمرارية 
الطيــران املدنــي مــن خــال وضــع إطــار قــوي لألمن 
الســيبراني. كمــا تســعى الى حمايــة الطيران املدني 
الســيبراني  مــن تهديــدات األمــن  النــاس  وعامــة 
التــي قــد تؤثــر علــى ســامة وأمــن وثقــة نظــام 
النقــل اجلــوي، واحلفــاظ علــى أو حتســن ســامة 
وأمــن نظــام الطيــران يف احلفــاظ علــى اســتمرارية 
اعتــراف  إلــى  وأيًضــا  اجلــوي،  النقــل  خدمــات 
الطيــران  اتفاقيــة  مبوجــب  بالتزاماتهــا  الــدول 
املدنــي الدولــي لضمــان ســامة وأمــن واســتمرارية 
األمــن  تهديــدات  مراعــاة  مــع  املدنــي،  الطيــران 
الســيبراني، وتنســيق تدابيــر األمــن الســيبراني بــن 
ــة والكفــؤة،  ــة لضمــان اإلدارة الفعال ســلطات الدول

ملخاطــر األمــن الســيبراني.
ويتــم تنفيــذ االســتراتيجية يف إطــار يرتكــز علــى 

ســبعة أعمــدة:

التعاون الدولي؛	    
احلوكمة؛	    
التشريعات الفعالة واللوائح؛	    
سياسة األمن السيبراني؛	    
تبادل املعلومات؛	    
إدارة احلوادث والتخطيط للطوارئ؛	    
األمــن 	  وثقافــة  والتدريــب  القــدرات  بنــاء    

. ني ا لســيبر ا

ــذ هــذه االســتراتيجية يعتمــد بشــكل أساســي  تنفي
علــى املــوارد البشــرية املؤهلــة. لذلــك وجــب علينــا 
بنــاء القــدرات للمهنيــن يف هذا القطاع واالســتعانة 
مبهــارات جديــدة للذيــن يرغبــون يف احلصــول علــى 

وظيفــة يف مجــال أمــن الطيــران املدنــي.
النــدوة التــي نظمتهــا املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي نهايــة شــهر ينايــر األخيــر مبدينــة مراكــش، 
ــة  ــة اإلفريقي ــي واللجن بشــراكة مــع املؤمتــر األوروب
الســياحة  وزارة  مــن  وبدعــم  املدنــي  للطيــران 
والنقــل اجلــوي والصناعــة التقليديــة واالقتصــاد 
فرصــة  شــكلت  املغربيــة،  للمملكــة  االجتماعــي 
ملناقشــة البيئــة التشــريعية والقانونيــة يف مجــال 
ــكار  ــا واالبت الطيــران املدنــي، مســاهمة التكنولوجي
يف محاربــة تهديــدات أمــن الطيــران املدنــي، وكــذا 
مجــال حتســن  الصناعــة يف  مفاتيــح وحتديــات 
التكنولوجيــات ضــد الهجمــات الســيبرانية. كمــا 
تقاســم املشــاركون معطيــات ومعلومــات ومقتضيات 
دوليــة أخــرى علــى صلــة باألمن الســيبراني، وعملوا 
علــى حتديــد املداخــل األساســية لبلــورة خارطــة 

طريــق مشــتركة تقلــص مــن حجــم التهديــدات.
ومن أهم ما أوصت به الندوة:

الوطنيــة ضمــن 	  واألحــكام  السياســات  حتيــن 
ــة،   ــي )التشــريعات األولي ــران املدن نظــام امــن الطي
بكفــاءة  اإلخــال  دون  لابتــكار  الكامــل  التأثيــر 

العمليــات؛
 نهــج أســلوب العمــل اجلماعــي بــدالً مــن هيــاكل 	 

ــع أصحــاب املصلحــة  ــة وإشــراك جمي عمــل منغلق
املعنيــن؛

ومهــارات 	  معــارف  لتحســن  القــدرات  بنــاء   
املوظفــن مــن أجــل تكييــف طريقــة العمــل )كيفيــة: 
ــد املخاطــر املتعلقــة  ــم، وحتدي اإلشــراف، والتصمي
والعمــل،  علــى،  واحملافظــة  الســيبراني،  باألمــن 
وكذلــك  الســيبرانية(  الهجمــات  مــن  واحلمايــة 
)قبــول وتركيــب واســتخدام وإعــادة تأهيــل املعــدات 

احملســنة(؛ األمنيــة 
ــذكاء 	  ــن ال ــدالً م ــي ب ــم اآلل ــز التعل  ضــرورة تعزي

االصطناعــي؛
لــدن 	  مــن  الســيبراني  األمــن  إدارة  إدراج   

الســلطات املعنيــة، ضمــن هيــاكل أمــن الطيــران 
واحملليــة؛ الوطنيــة  املدنــي 

العربيــة 	  املنظمــة  لــدى  عمــل  فريــق  إنشــاء   
لتبــادل  الســيبراني،  لألمــن  املدنــي  للطيــران 

الــدول؛ بــن  املمارســات  وأفضــل  اخلبــرات 
 الترويــج لثقافــة أمــن الطيــران املدنــي بشــكل 	 

عــام وثقافــة األمــن الســيبراني بشــكل خــاص، مــن 
خــال ورش العمــل واألنشــطة التدريبيــة ويف املــواد 

اإلرشــادية متوســطة املــدى؛
 توســيع نطــاق أفضــل املمارســات التــي حققتهــا 	 

ــي  ــاون األقاليم ــك التع ــرول وكذل ــة اليوروكنت منظم
بــن بعــض مقدمــي خدمــات املاحــة اجلويــة، إلــى 
باقــي مقدمــي خدمــات املاحــة اجلويــة اآلخريــن؛

 إلتــزام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بجعــل 	 
النــدوة األقاليميــة األولــى كأســاس لوضــع  هــذه 

خارطــة طريــق مشــتركة لألمــن الســيبراني؛
لقــد كانــت رغبتنــا وال تــزال هــي تطويــر العمــل 
املشــترك لتعزيــز ســبل التعــاون التــي تخــدم مصالــح 
قطــاع الطيــران، وتقــوي طــرق التفاهــم والتواصــل. 
لتحقيقهــا  نســعى  وواســعة  كبيــرة  طموحــات 
القديــرة،  اإلرادة  وبتعبئــة  املتاحــة  بالوســائل 
نظــرا ألهميــة النقــل اجلــوي يف حتقيــق التنميــة 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة 
وإذ اغتنــم هــذه املناســبة ألطلــب مــن كل الفاعلــن، 
ــارات وتقــدمي مســاهمات  ــة امله االســتثمار يف تنمي
هامــة يف نشــاط النقــل اجلــوي بأقاليــم منظمــة 
الطيــران املدنــي الدولــي ألوروبــا وإفريقيــا والشــرق 
األوســط، أجــدد التــزام منظمــة الطيــران املدنــي 
العربيــة بالسياســة التــي اعتمدتهــا دائًمــا، والتــي 
تهــدف إلــى دعــم كل املبــادرات الهادفــة إلــى ضمــان 

نقــل جــوي امــن، فعــال، تنافســي ومســتدام.

كلمة العدد
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لجنة النقل الجوي تعقد اجتماعها 42 في الرباط

اجلــوي  النقــل  للجنــة  واألربعــن  الثانــي  االجتمــاع  الرباط-عقــد 
.2019 ديســمبر   13-11 مــن  الفتــرة  خــال 

 و افتتــح املهنــدس عبــد النبــى منــار مديــر عــام املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي أعمــال االجتمــاع مرحبــا بالســادة أعضــاء اللجنــة 
ومتنــى لهــم التوفيــق فــى أعمالهــم والتوصــل إلــى نتائــج طيبــة، 
مؤكــدا علــى أهميــة دور اللجنــة فــى صناعــة النقــل اجلــوي فــى 

الــدول العربيــة.
 

هــذا وقــد بحثــت اللجنــة عــدة موضوعــات هامــة تتمثــل فــى انشــاء 
قاعــدة بيانــات للمنظمــة ، ونتائــج اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة 
ملنظمــة الطيــران املدنــى الدولــى التــى عقــدت فــى مونتريــال خــال 
الفتــرة مــن 24 ســبتمبر حتــى 4 أكتوبــر 2019 ، إضافــة إلــى نتائــج 
اجتماعــات مجلــس وزراء النقــل العــرب فــى دورتــه 32 الــذى عقــد 
ــا والنقــل  ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي فــى االســكندرية باألكادميي
البحــرى خــال الفتــرة مــن 12-14 نوفمبــر 2019 ، وناقشــت اللجنــة 
يف  بيــروت  فــى  ســتعقد  التــى  الثانيــة  األوروبيــة  العربيــة  القمــة 
ســبتمبر 2020 ،  وكذلــك أهميــة اتفاقيــة الضمانــات الدوليــة علــى 
املعــدات املنقولــة وبروتوكــول الطائــرات ) كيــب تــاون ( كمــا وضعــت 
النقــل اجلــوي  فــى مجــال  للمنظمــة  التدريبــى  البرنامــج  اللجنــة 
للفتــرة 2021/2022 للتدريــب والتكويــن وتنميــة القــدرات البشــرية 

للعاملــن فــى مجــال النقــل اجلــوي بالــدول العربيــة.

ورشة عمل مفتشي خدمات المالحة الجوية في 
ميدان إدارة الحركة الجوية والبحث واإلنقاذ

 بالدار البيضاء

الــدار البيضاء-عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ومنظمــة 
الدولــي، ورشــة عمــل حــول »مفتشــي خدمــات  املدنــي  الطيــران 
املاحــة اجلويــة يف ميــدان إدارة احلركــة اجلويــة والبحــث واإلنقــاذ«، 
خــال الفتــرة مــن 16 إلــى 20 ديســمبر 2019 بالــدار البيضــاء، 
وذلــك حرصــا منهــا علــى رفــع قــدرات العاملــن بســلطات الطيــران 
املدنــي ومــزودي خدمــات احلركــة اجلويــة وتبــادل أفضــل املمارســات 
الفنيــة بــن الــدول العربيــة والتنســيق والتعــاون مــع املنظمــات الدولية 

واإلقليميــة يف مجــال الطيــران املدنــي.
 

ــن ســلطات  ــون )42( مشــاركا م ــن وأربع وحضــر هــذه الورشــة إثن
ــون  ــون اجلوي ــة واملراقب ــدان الســامة اجلوي ــي يف مي ــران املدن الطي
املاحــة  إدارة  ميــدان  يف  والعاملــن  واإلنقــاذ  البحــث  ومفتشــي 

اجلويــة ميثلــون 8 دول و3 منظمــات دوليــة وإقليميــة.
 

تهــدف الورشــة بشــكل خــاص إلــى الرفــع مــن مســتوى اخلبــراء 
لــدى الــدول العربيــة ومنطقــة الشــرق األوســط فيمــا يتعلــق مبعاييــر 
ــط  ــى الســامة والتخطي ــة اإلشــراف عل ــي تخــص عملي ــكاو الت األي
احلركــة  خلدمــات  الســامة  تدقيــق  عمليــات  وإجــراء  الفعــال 
اجلويــة )USOAP( ومراجعــة مقتضيــات التدقيــق علــى الســامة 
والعناصــر احلرجــة لبرنامــج مراقبــة الســامة اجلويــة وتشــجيع 
املعرفــة وتبــادل املــوارد بــن املهنيــن يف مجــال الســامة يف منطقــة 

الــدول العربيــة ومنطقــة الشــرق األوســط.
 

ومت خــال هــذه الورشــة القيــام بعــدة متاريــن تطبيقيــة باعتمــاد 
أســئلة برتوكــول اإليــكاو يف مجــال املاحــة اجلويــة مــع القيــام بعمليــة 

تدقيــق مبختلــف مراحلهــا.
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المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني يعقد اجتماعه الثاني 
والستون بالرباط

الرباط-عقــد املجلــس التنفيــذي للمنظمــة 
ــي  ــي، اجتماعــه الثان ــران املدن ــة للطي العربي
والســتون بالربــاط، برئاســة ســعادة الدكتــور 
محمــد بــن ناصــر بــن علــي الزعابــي، رئيــس 
التنفيــذي  الرئيــس  التنفيــذي،  املجلــس 
بســلطنة  املدنــي  للطيــران  العامــة  للهيئــة 
عمــان، وحضــور الســادة أعضــاء املجلــس، 
الــدول  جلامعــة  العامــة  األمانــة  وممثــل 
العربيــة واإلدارة العامــة للمنظمــة. وقــد اكــد 
ســعادة الرئيــس أهميــة االجتمــاع واملواضيــع 
املدرجــة علــى جــدول أعمالــه، كمــا بــارك 
الســالم  صبــاح  ســلمان  الشــيخ/  ملعالــي 
املدنــي  الطيــران  رئيــس  الصبــاح  احلمــود 
بدولــة الكويــت الشــقيقة علــى انتخابــه نائبــاً 
لايــكاو  العموميــة  اجلمعيــة  لرئيــس  أوالً 
انعقــدت مبدينــة  التــي  الــــ 40  يف دورتهــا 
مونتريــال - كنــدا خــال الفتــرة املمتــدة مــن 
كمــا  2019م،  أكتوبــر   4 إلــى  ســبتمبر   24
بــارك ايضــاً للــدول األعضــاء التــي حصلــت 
للفئتــن  اإليــكاو  مجلــس  عضويــة  علــى 

للفتــرة 2019 - 2022. والثالثــة  الثانيــة 

ــار،  ــي من ــد النب وقــدم ســعادة املهنــدس/ عب

مديــر عــام املنظمــة، تقريــراً عــن أنشــطة 
اســتهله  للمنظمــة  العامــة  اإلدارة  وأعمــال 
بتوجيــه الشــكر ألعضــاء املجلــس التنفيــذي 
العامــة  لــإدارة  املتواصــل  دعمهــم  علــى 
للمنظمــة ، ولألمانــة العامــة جلامعــة الــدول 
الــدورة  هــذه  مشــاركتها يف  علــى  العربيــة 
ــل العمــل  ــى املســاهمة يف تفعي وحرصهــا عل
إجنــازات  أهــم  مبــرزاً  املشــترك،  العربــي 
ــه  ــت ب ــا قام ــة، وم ــة وأنشــطتها الفني املنظم
ــذ  ــة تنفي ــة مــن إجــراءات ملتابع اإلدارة العام
العامــة  الصــادرة عــن اجلمعيــة  القــرارات 
االســتثنائية للمنظمــة ومجلســها التنفيــذي 
التقريــر  تطــرق  كمــا  الســابقة،  دورتــه  يف 
خــال  العامــة  اإلدارة  وأنشــطة  ألعمــال 
الفتــرة املاضيــة والفعاليــات التــي شــاركت 

العامــة. اإلدارة  فيهــا 

وناقــش االجتمــاع عــددا مــن املوضوعــات 
التــي تضمنهــا جــدول األعمــال والتوصيــات 
اجتماعــات  تقاريــر  ضمــن  املرفوعــة 
يســتجد  ومــا  للمنظمــة،  الفنيــة  اللجــان 
األعمــال،  جــدول  علــى  موضوعــات  مــن 
القــرارات  مــن  مجموعــة  اتخــذت  حيــث 

والتوصيــات مــن أهمهــا اعتمــاد توصيــات 
جلنــة النقــل اجلــوي الصــادرة يف اجتماعهــا 
الثانــي واألربعــن، واعتمــاد توصيــات جلنــة 
اجتماعهــا  يف  الصــادرة  اجلويــة  املاحــة 
توصيــات جلنــة  وكــذا  واألربعــن  احلــادي 
اجتماعهــا  يف  الصــادرة  اجلويــة  الســامة 
الطيــران  أمــن  وجلنــة  واألربعــن،  الثالــث 
يف دورتهــا الثاثــون وكــذا جلنــة البيئــة يف 

عشــر. الســابع  اجتماعهــا 

باعتمــاد  التنفيــذي،  املجلــس  وأوصــى 
بتطويــر  املعنيــة  اخلبــراء  جلنــة  توصيــات 
عمــل املنظمــة، واملتمثلــة أساســا يف اخلطــة 
للفتــرة  للمنظمــة  العامــة  االســتراتيجية 
الهيــكل  مقتــرح  وكــذا   ،2020-2022

للمنظمــة. اجلديــد  التنظيمــي 
كمــا تطــرق االجتمــاع ملشــروع نظــام اللجــان 
الفنيــة الــذي مت اعــداده يف االجتماع الســابق 
للجنــة اخلبــراء، وآلليــة إدارة صنــدوق الدعم 
والــذي  املدنــي  الطيــران  الفنــي يف مجــال 
للمجلــس  الســابق  باالجتمــاع  اعتمــاده  مت 

ــذي. التنفي
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اختتام أشغال ندوة حول »االبتكار واألمن االلكتروني« في مراكش

مراكش-اختتمــت أشــغال النــدوة اإلقليميــة 
حــول موضــوع »االبتــكار واألمــن اإللكترونــي« 

يف مجال الطيران املدني.
 

وأكــد املهنــدس عبــد النبــي منــار، املدير العام 
علــى  املدنــي،  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة 
ــة التعــاون والعمــل اجلماعــي وترجمــة  أهمي
اجلهــود بــن مختلــف األطــراف املعنيــة، مــن 
أجــل مواجهــة التهديــدات املتصلــة مبجــال 

ــي. ــن اإللكترون األم

التكنولوجيــات  أن  كلمتــه،  خــال  وأوضــح 
اجلديــدة متثــل أدوات أساســية يف قطاعــات 
ال  املدنــي  الطيــران  وأن  كافــة،  األنشــطة 
الواقــع،  يشــكل اســتثناء مقارنــة مــع هــذا 
مشــيًرا إلــى أن العمــل املنجــز علــى مســتوى 
املطــارات مــن قبل األطــراف املعنية ومصالح 
باملخاطــر  الوعــي  أهميــة  أظهــر  الطيــران 
واالســتثمار  اإللكترونــي،  باألمــن  املتصلــة 

املتزايــد يف هــذا املجــال.

طــرف  مــن  املنجــز  العمــل  أن  وأضــاف 
تــوج  املدنــي  للطيــران  العربيــة  املنظمــة 
مجــال  يف  مفصلــة  إســتراتيجية  بصياغــة 
األمــن اإللكترونــي، قصــد حمايــة املواطنــن 
مــن التهديــدات التــي قــد متــس الثقــة يف 

نظــام النقــل اجلــوي واحملافظــة علــى أمــن 
منظومــات الطيــران املدنــي، مجــدًدا التأكيــد 
علــى انخــراط املنظمــة يف مواصلة سياســتها 
لفائــدة نقــل جــوي آمــن وتنافســي، وأن هــذه 
مــن  املشــاركن  مكنــت  اإلقليميــة   النــدوة 
التواصــل والنقــاش حــول قضايــا مهمــة علــى 

صلــة باملجــال.
 

نظمتهــا  التــي  النــدوة،  هــذه  يف  وشــارك 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، علــى مدى 
ثاثــة أيــام، بشــراكة مــع املؤمتــر األوروبــي 
للطيــران املدنــي واللجنــة اإلفريقيــة للطيران 
املدنــي وبدعــم مــن وزارة الســياحة والنقــل 
واالقتصــاد  التقليديــة  والصناعــة  اجلــوي 
العامــة  )املديريــة  والتضامنــي  االجتماعــي 
للطيــران املدنــي( اململكــة املغربيــة، حوالــي 
مختلــف  وأداروا  أطــروا  دوليــا  خبيــرا   30
األول  يعتبــر  الــذي  اللقــاء،  هــذا  دورات 
مــن نوعــه الــذي ينظــم مــن طــرف ثــاث 
ــد  ــذا أزي ــة، وك منظمــات أساســية يف املنطق
مــن 140 مشــاركا ميثلــون أربعــن بلــدا وســبع 

منظمــات دوليــة و15 فاعــا صناعيــا.

التشــريعية  »البيئــة  النــدوة،  وناقشــت 
والقانونيــة يف مجــال الطيــران املدنــي«، و 
»مســاهمة التكنولوجيــا واالبتــكار يف محاربــة 

تهديــدات أمــن الطيــران املدنــي«، و »مفاتيــح 
حتســن  مجــال  يف  الصناعــة  وحتديــات 
التكنولوجيــات ضــد الهجمــات الســيبرانية«.

وتطــرق املشــاركون إلــى تأثيــر االبتــكار علــى 
آخــر  واســتعراض  املدنــي  الطيــران  أمــن 
الطيــران  بأمــن  املتصلــة  املبتكــرة  احللــول 
ــر  ــة وتدابي ــدات القائم ــذا التهدي املدنــي، وك
التخفيــف، الســيما يف املمارســات الصناعيــة 

املرتبطــة باألمــن الســيبراني.

املشــاركن  اإلقليمــي  احلــدث  هــذا  ومكــن 
واجلمهــور مــن تقاســم املعطيــات واملعلومــات 
ومقتضيــات دوليــة أخــرى علــى صلــة باألمــن 
األساســية  املداخــل  وحتديــد  الســيبراني 
ــص مــن  ــق مشــتركة تقل ــورة خارطــة طري لبل

حجــم التهديــدات.

ونظــم علــى هامــش النــدوة، معــرض تفاعلــي 
عرضــت فيــه أحــدث التقنيــات يف مجال أمن 
الطيــران املدنــي ومجموعــة مــن املنتجــات 
للمشــاركن  فرصــة  شــكل  إذ  واخلدمــات، 
للتعــرف والتواصــل مــع املصنعــن ومقدمــي 

اخلدمــات علــى عاقــة باملجــال.

أنشطة المنظمة
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انعقاد االجتماع الثالث لفريق عمل إدارة تدفق 
الحركة الجوية )ATFM TF( واالجتماع الثالث لفريق 

عمل كاس العالم 2022
 )FIFA World Cup 2022 TF( في عمان

عمــان-يف إطــار التنســيق والتعــاون املســتمر مــع املنظمــات الدوليــة 
ــي يف  ــران املدن ــة للطي ــة العربي ــة، شــاركت املنظم ــة املماثل واإلقليمي
 ATFM( االجتمــاع الثالــث لفريــق عمــل إدارة تدفــق احلركــة اجلويــة
 World( 2022 واالجتمــاع الثالــث لفريــق عمــل كاس العالــم )TF
Cup 2022( لــدول منطقــة الشــرق األوســط التابعــن للمكتــب 
اإلقليمــي ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي املنعقــدان مبدينــة عمــان 

يف الفترة من 14-12 يناير 2020.
يهــدف االجتماعــان اللــذان حضرهمــا ثمانيــة وأربعون )48( مشــاركا 
مــن )08( دول وســت )6( منظمــات دولية/مصنعــن، إلــى تبــادل 
اخلبــرات واالتفــاق علــى منهجيــة تنفيــذ التعــاون يف مجــال إدارة 
تدفــق احلركــة اجلويــة باملنطقــة وحتقيــق أهــداف فريــق العمــل حــول 
إدارة تدفــق احلركــة اجلويــة وإدارة فعاليــات كأس العالــم 2022، 
الشــيء الــذي ال ميكــن حتقيقــه دون التعــاون والدعــم واملســاهمة مــن 

جميــع أصحــاب املصلحــة.
ومــن أهــم مخرجــات االجتماعــن، تعديــل خارطــة طريــق تنفيــذ 
مشــروع إدارة تدفــق احلركــة اجلويــة يف منطقــة الشــرق األوســط 
باإلضافــة إلــى إعــداد النســخة األولــى للمنهجيــة التشــغيلية ملشــروع 
وتعديــل   )ATFM ConsOps( اجلويــة  احلركــة  تدفــق  إدارة 
مســودة خارطــة الطريــق لفعاليــات كأس العالــم 2022 املتضمنــة 
لإجــراءات وخطــة عمــل معاجلــة القضايــا املرتبطــة بزيــادة احلركــة 
ــم 2022 وغيرهــا مــن  ــات كأس العال ــة خــال فعالي ــة املتوقع اجلوي
األحــداث الكبــرى، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى احلركــة 

ــة الشــرق األوســط. ــة داخــل وخــارج منطق اجلوي
تفاصيــل أكثــر حــول هذيــن االجتماعــن متوفــرة علــى موقــع واب 
www. :املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي حتــت العنــوان التالــي

 acac.org.ma

دورة حول »اقتصاديات النقل الجوي« في تونس

حــول  دورة  املدنــي،  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  تونس-نظمــت 
»اقتصاديــات النقــل اجلــوي« وذلــك مــن 10 الــى 14 فبرايــر 2020،  
مبشــاركة 20 إطــارا ميثلــون ســلطات الطيــران املدنــي يف تونــس 

وليبيــا والعــراق وشــركتي الطيــران التونســية ونوفليــر.

وشــكلت الــدورة التدريبيــة، التــي أطرهــا الســيد مصطفــى ملحــاوي، 
خبيــر ومستشــار يف املاليــة والطيــران، فرصــة للمشــاركن الكتســاب 
ــات  ــة املختصــة بالنقــل اجلــوي وتقني معلومــات يف االقتصــاد واملالي
العاملــة  واملقــاوالت  واملطــارات  الطيــران  شــركات  تســيير  تقييــم 
باملطــارات وأيضــا العمــل بالتقنيــات املســتعملة يف اقتصــاد النقــل 
اجلــوي مبــا فيهــا توقعــات عــدد املســافرين، الدخــل، املصاريــف، 
االســتثمارات، باإلضافــة الــى منــح القــدرة علــى حتليــل عمليــات 

ــط أفضــل. ــران واملطــارات قصــد تخطي شــركات الطي

صدور كتاب »دليل التداريب« 2020

املنظمــة  عــن  الرباط-صــدر 
املدنــي، ضمــن  للطيــران  العربيــة 
لســنة 2020  منشــوراتها  سلســلة 
 ،2020« التداريــب  »دليــل  كتــاب 
تعتــزم  التــي  التداريــب  يتضمــن 
هــذا  خــال  تنفيذهــا  املنظمــة 

العــام.
ويحتــوي الكتــاب الــذي يتكــون مــن 
مــن  علــى مجموعــة  113 صفحــة 
التــي تســتهدف  املهمــة  التداريــب 
الكــوادر العاملــة يف قطــاع الطيــران 

املدنــي بالــدول العربيــة.

أنشطة المنظمة
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في االجتماع السادس للجنة قيادة 
المالحة باألقمار الصناعية لمنطقة إفريقيا ببروكسيل

 

بروكســيل-يف إطــار التعــاون والتنســيق بــن 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدني و املنظمات 
املاحــة  مجــال  يف  واإلقليميــة  الدوليــة 
صناعــة  عالــم  علــى  واالنفتــاح  اجلويــة 
خبــرة  كبيــت  دورهــا  وتفعيــل  الطيــران، 
يســاهم يف إثــراء الطيــران املدنــي العربــي 
بدراســات وبحــوث إقليميــة، شــاركت املنظمة 
العربيــة للطيــران املدنــي باالجتماع الســادس 
للجنــة قيــادة املاحــة باألقمــار الصناعيــة 
ملنطقــة إفريقيــا الــذي انعقــد ببلجيــكا يومــي 
 25 جانــب  إلــى   ،2020 فبرايــر  و14   13
اإلفريقــي  املكتــب  عــن  ممثلــن  مشــاركا 
 )JPO( الصناعيــة  باألقمــار  للماحــة 
ومفوضيــة   )EC( األوروبيــة  واملفوضيــة 
والوكالــة   )AUC( اإلفريقــي  احتــاد 
اجلويــة  املاحــة  لســامة  اإلفريقيــة 
املدنــي  الطيــران  ومنظمــة   )ASECNA(
األوروبيــة  والوكالــة   )ICAO( الدولــي 
العامليــة ألنظمــة املاحــة باألقمــار الصناعيــة 
ــر الصناعــي  ــات القم ــزود خدم )GSA( وم
اجلماعــات  وأغلــب   )ESSP( األوروبــي 

.RECs  االقتصادية اإلقليمية اإلفريقية

ــح االجتمــاع الســيد/فابيو دي ســتفانو،  افتت
ممثــل املفوضيــة األوروبيــة، قبــل أن يلقــي 
اإلفريقــي  االحتــاد  مفوضيــة  ممثلــي 
مديــر  بــدة،  ولــد  السيد/الشــيخ   )AUC(

والســيد/محاما  والطاقــة،  التحتيــة  البيئــة 
والعلــوم  البشــرية  املــوارد  مديــر  وودراقــو، 
فيهمــا  رحبــا  كلمتــن  والتكنولوجيــا، 
املضــي  أهميــة  علــى  وأكــدوا  باحلاضريــن 
قدمــا يف أعمــال تنفيــذ منظومــة املاحــة 
اإلفريقيــة،  بالقــارة  الصناعيــة  باألقمــار 
ــة وخاصــة  ــات هــذه املنظوم ــن إيجابي مبرزي
اجلويــة  بالســامة  بالرفــع  املتعلقــة  منهــا 
وتأكيــد اجلانــب األوروبــي ملواصلــة الدعــم 

املنظومــة. لهــذه 

هــدف االجتمــاع إلــى متابعــة مــدى تنفيــذ 
أهــم التوصيــات والقــرارات املعتمــدة خــال 
الســابقة  التنفيذيــة  اللجنــة  اجتماعــات 
املخطــط  والنشــاطات  البرامــج  وتقــدمي 
قصــد   2021-2022 للفتــرة  بالنســبة  لهــا 
مناقشــتها واعتمادهــا ومتابعــة مــدى التقــدم 
ــة حــول دراســة  ــات الفني يف إعــداد اخلاصي
لتنفيــذ  والفنيــة  االقتصاديــة  اجلــدوى 
باملنطقــة  الصناعيــة  األقمــار  منظومــة 
اإلفريقيــة واملخطــط إجنازهــا قبــل منتصــف 

 .2020 عــام 

محمــد  املهنــدس  قــدم  اإلطــار،  هــذا  ويف 
للطيــران  العربيــة  املنظمــة  ممثــل  رجــب، 
املدنــي عرًضــا حــول ورشــة العمــل املشــتركة 
باألقمــار  للماحــة  اإلفريقــي  املكتــب  مــع 

الصناعيــة )JPO( واملتعلقــة ب » املســائل 
جوانــب  بشــأن  واملؤسســاتية  التنظيميــة 
تنفيــذ خدمــات تعزيــز املاحــة عبــر األقمــار 
تفاهــم  مذكــرة  إطــار  يف   ، الصناعيــة 
 .2017 عــام  يف  املوقعــة   JPOو  ACAO
النشــاط  بهــذا  احلاضــرون  رحــب  وقــد 
املشــترك وأعربــوا عــن دعمهــم وذلــك مــن 
خــال تقــدمي عــروض مرئيــة وترشــيحهم 
ملنظوريهــم للحضــور واملشــاركة الفعالــة يف 

النشــاط. هــذا 

قبــل  مــن  مرئيــة  عــروض  تقــدمي  مت  كمــا 
 ASECNAو  ESSPو  GSA اجلانــب 
حــول توســعة تغطيــة نظــام تعزيــز املاحــة 
جاهزيتــه  ومــدى  الصناعيــة  باألقمــار 
النقــل:  اســتخداماته يف مختلــف مجــاالت 

والبحــري. والبــري  اجلــوي 

املدنــي  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  وتعتبــر 
افريقيــة،  عربيــة  دول  عشــر  تضــم  التــي 
والتــي  العربيــة  إحــدى منظمــات اجلامعــة 
أنشــأت لدعــم العمــل العربــي املشــترك يف 
مجــال الطيــران املدنــي قصــد تنميــة وتطويــر 
الطيــران العربــي ليســتجيب حلاجيــات األمة 
العربيــة يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم 
ومشــارك يف التنميــة املســتدامة ويف متنــاول 

ــي. ــة مــن املجتمــع العرب شــرائح مختلف

أنشطة المنظمة
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المهندس عبد النبي منار يشارك في أشغال الدورة 105 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري

النبــي منــار، مديــر عــام  القاهرة-شــارك ســعادة املهنــدس عبــد 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف أشــغال الــدورة 105 للمجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي علــى مســتوى وزراء املاليــة واالقتصــاد 
والتجــارة، وذلــك للمصادقــة علــى مشــاريع القــرارات الصــادرة عــن 
االجتماعيــة  واللجنتــن  املســؤولن  كبــار  اجتمــاع  توصيــات 
واالقتصاديــة، حيــث عرفــت هــذه الــدورة دراســة بند منطقــة التجارة 
احلــرة العربيــة الكبــرى وتطــورات االحتــاد اجلمركــي العربــي والــذي 
يعتبــر محــور أعمــال هــذه الــدورة ملــا يتضمنــه هــذا البنــد مــن نقــاط 
ــة   ــة بآلي ــة املتعلق ــر الئحــة القواعــد االجرائي ــل يف تطوي ــة تتمث مهم
ــرى  ــة الكب ــة التجــارة احلــرة العربي فــض املنازعــات يف إطــار منطق
وكذلــك اتفاقيــة التعــاون اجلمركــي وحتريــر التجــارة يف اخلدمــات 
بــن الــدول العربيــة، كمــا مت الترحيــب بالــدور الــذي يقــوم بــه اجلهــاز 
ــة للجــودة يف إطــار  ــة التحتي ــدة البني ــاد كأحــد أعم ــي لاعتم العرب

منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى.

ــة  ــد إعــداد امللفــات االقتصادي ــدورة أيضــا ملناقشــة بن  وتطرقــت ال
واالجتماعيــة للقمــة العربيــة العاديــة التــي كان مقــررا عقدهــا يف  
إدراجهــا يف  املقتــرح  املوضوعــات  اعــداد  وايضــا  مــارس 2020، 
مشــروع امللــف االقتصــادي واالجتماعــي املرفــوع للقمــة العربيــة 
االفريقيــة يف دورتهــا اخلامســة باململكــة العربيــة الســعودية، إضافــة 
إلــى بحــث مجمــل قضايــا العمــل العربــي االقتصــادي واالجتماعــي 

املشــترك.

ــى تقريــر وقــرارات الــدورة 32  كمــا تضمنــت الــدورة املصادقــة عل
ملجلــس وزراء النقــل العــرب والــذي كان قــد تطــرق لقانــون االحتــاد 
األوروبــي حــول املنافســة العادلــة يف النقــل اجلــوي، ودور التكتــل 
العربــي واجلهــود املبذولــة حلمايــة املصالــح العربيــة املشــتركة يف 
ــات لعــدم  مجــال النقــل اجلــوي، مــن خــال تضمــن القــرار بضمان
لشــركات  التنافســية  القــوة  ضــد  األوروبــي  القانــون  اســتخدام 

الطيــران العربيــة والشــركات غيــر األوروبيــة.

ومتــت املوافقــة أيضــا علــى تقريــر وتوصيــات االجتمــاع االســتثنائي 
للجنــة املنظمــات للتنســيق واملتابعــة املنبثقــة عــن املجلــس االقتصادي 
واالجتماعــي، والــذي مــن خالــه مت املوافقــة علــى تقريــر وتوصيــات 
املوحــدة  االساســية  االنظمــة  بدراســة  املعنيــة  الفنيــة  اللجنــة 

للمنظمــات العربيــة املتخصصــة.

جديــر بالذكــر ان هــذه الــدورة عرفــت تســليم الرئاســة مــن معالــي 
وزيــر االقتصــاد الوطنــي لدولــة فلســطن رئيــس الــدورة الســابقة 

ــة.  ــدورة احلالي ــة قطــر رئيــس ال ــة لدول ــر املالي ــي وزي ملعال

المنظمة العربية للطيران المدني تصدر ترجمة » الالئحة التنظيمية لحماية 
المنافسة في النقل الجوي « باللغة العربية

املدنــي،  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  عــن  حديثــا  الرباط-صــدر 
ترجمــة »الائحــة التنظيميــة حلمايــة املنافســة يف النقــل اجلــوي« 
)2019/712(، الصــادرة عــن البرملــان واملجلــس األوروبــي وإلغــاء 

العربيــة.  باللغــة   ،2004/868 رقــم   )EC( الائحــة 
تعتبــر الائحــة التنظيميــة حلمايــة املنافســة يف النقــل اجلــوي لبنــة 

جديــدة تعــزز املنظومــة العامليــة لقطــاع النقــل اجلــوي. 
جديــر بالذكــر أن املنظمــة العربيــة للطيــران أصــدرت ضمــن سلســلة 
منشــوراتها لعــام 2019، باإلضافــة الــى مجلــة »الطيــران العربــي« 
االسترشــادية حلقــوق  »الائحــة  كـــ:  أخــرى  إصــدارات  الدوريــة، 
املســافر اجلــوي« وكتيــب »دور املنظمــة العربيــة للطيــران يف حتقيــق 
التداريــب«  »دليــل  كتــاب  و   »2030 املســتدامة  التنميــة  أهــداف 

ــي. ــران املدن ــم بقطــاع الطي ــي تهت ــن املنشــورات الت وغيرهــا م
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الرباط تحتضن اجتماع خبراء اإلحصائيات بالدول األعضاء في المنظمة العربية 
للطيران المدني

العربيــة  املنظمــة  مقــر  الرباط-احتضــن 
خبــراء  اجتمــاع  املدنــي،  للطيــران 
األعضــاء  العربيــة  بالــدول  اإلحصائيــات 

.2020 مــارس   5/4 يومــي 

شــارك فــى االجتمــاع ممثلــو كل مــن اململكــة 
العــراق،  جمهوريــة  الســعودية،  العربيــة 
واجلمهوريــة  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
املوريتانيــة، كمــا حضــر ممثــل  اإلســامية 
عــن االحتــاد العربــى للنقــل اجلــوى كمراقب.

افتتــح االجتمــاع الســيد خالــد عنتــر، خبيــر 
النقــل اجلــوى باملنظمــة نيابــة عــن املهنــدس 
عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة، إذ 
رحــب باملشــاركن فــى االجتمــاع وقــدم لهــم 
ولســلطاتهم الشــكر علــى اهتمامهــم حلضــور 
هــذا االجتمــاع الهــام للعمــل ســويا مــن أجــل 
إنشــاء قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة باملنظمة 
ــدول األعضــاء،  ــرار فــى ال لدعــم اتخــاذ الق
إلــى  املناقشــات توصــل احلاضــرون  وبعــد 

النتائــج التاليــة:
توحيــد احتســاب  عــدد الــركاب والبضائــع 	 

فــى الــدول األعضــاء
 توحيــد موعــد موافــاة املنظمــة بالبيانــات 	 

اإلحصائيــة خــال ســتن يومــا مــن نهايــة كل 
شــهر كحــد أقصــى علــى أن تلتــزم الــدول 

بتقــدمي البيانــات فــى املوعــد احملــدد
 طلبــت املنظمــة مــن وفــد اململكــة العربيــة 	 

برنامــج  بتقــدمي  مســاعدتها  الســعودية 

ووعــد  البيانــات  لقاعــدة  االلــى  احلاســب 
اجلانــب الســعودى بذلــك بعــد احلصــول على 

املوافقــات مــن الســلطة املختصــة
 تكويــن فريــق خبــراء اإلحصائيــات مــن 	 

تنفيــذ  ملتابعــة  باملنظمــة  األعضــاء  الــدول 
قاعــدة البيانــات وتطويرهــا ويجتمــع الفريــق 

كلمــا دعــت احلاجــة لذلــك.

اختتام دورة »قانون الجو« في تونس

التــى  اجلــو  قانــون  دورة  تونس-اختتمــت   
ســلطة  مــن  كرميــة  باســتضافة  نظمــت 
التونســية. باجلمهوريــة  املدنــي  الطيــران 

 وقــام بتقــدمي احملاضــرات الدكتــور ســلمان 
املصــرى وأشــرف علــى الــدورة خالــد عنتــر، 
العربيــة  باملنظمــة  اجلــوي  النقــل  خبيــر 

للطيــران املدنــي.

املشــاركن  تزويــد  الــى  الــدورة  هدفــت   
باالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة التــي تنظــم 
مــن  ســيمكنهم  مــا  وهــو  اجلــوي،  النقــل 
الدوليــة يف مجــال  القوانــن  وتطبيــق  أداء 

املدنــي. الطيــران 
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بيان مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني 
واإلتحاد العربي للنقل الجوي

 يواجــه قطــاع الســياحة والســفر أزمــة لــم يشــهدها يف 
تاريخــه نتيجــة إلنتشــار وبــاء فيــروس الكورونــا املســتجد، 
ــة   ــؤدي هــذه األزمــة إلــى خســارة عاملي حيــث يتوقــع أن ت
القطــاع  هــذا  يدعمهــا  وظيفــة  مليــون   75 مــن  بأكثــر 
اإلقتصاديــة  القطاعــات  مــن  يعتبــر  الــذي  احليــوي 
األساســية مســاهماً بنســبة10.4  باملئــة يف النــاجت احمللــي 

العاملــي. االجمالــي 

ويف العالــم العربــي ألغيــت مايــن احلجــوزات حتــى اآلن 
الــدول،  مختلــف  والفنــادق يف  الطيــران  شــركات  لــدى 
وتوقــف التوافــد إلــى املقاصــد الســياحية العربيــة الرائــدة 
الطيــران  لشــركات  الرحــات  آالف  وألغيــت  عامليــاً، 
العربيــة، وتوقفــت 800 طائــرة تابعــة لهــا يف املطــارات 
حتــى اآلن. وبإختصــار فــإن هــذا القطــاع احليــوي الــذي 
ميثــل كمتوســط 14.2 باملئــة مــن النــاجت احمللـّـي اإلجمالــي 
وحتــى  العــام  بدايــة  منــذ  خســر  قــد  العربيــة  للبلــدان 
أواخــر مــارس 2020، حوالــي 25 مليــار دوالر أميركــي يف 
ايــرادات الســياحة و8 مليــار دوالر اميركــي كخســائر يف 
ايــرادات شــركات الطيــران العربيــة، و12.96 مليــار دوالر 
أميركــي يف االســتثمارات الســياحية، واألهــم مــن ذلــك 
هــو تهديــد خســارة حوالــي مليــون وظيفــة دائمــة و مئــات 
اآلالف مــن الوظائــف املوســمية يف العالــم العربــي تعتمــد 

يف معيشــتها علــى قطــاع الســياحة والســفر.

واملنظمــة  للســياحة  العربيــة  املنظمــة  مــن  إدراكاً   لــذا، 
العربيــة للطيــران املدنــي واإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي 
ــدور قطــاع الســياحة والســفر يف  ــة ول حلجــم هــذه األزم
التنميــة املســتدامة ويف حتفيــز النمــّو الســريع للقطاعــات 
اإلقتصاديــة األخــرى بعــد انتهــاء األزمــة احلاليــة بــإذن 
اهلل، قــررت املنظمــات الثــاث تشــكيل فريــق اســتراتيجي 
إقليمــي يضــم ممثلــن عنهــا واملعنيــن بقطــاع الســياحة 
والســفر يف العالــم العربــي للنظــر يف سلســلة مــن التدابيــر 
التــي مــن شــأنها دعــم عــودة هــذا  العمليــة  واخلطــط 
القطــاع للقيــام بــدوره الطبيعــي يف التنميــة املســتدامة 
ــور اخلــروج  ــا ف ــى تبنيه ــة عل ــات العربي وتشــجيع احلكوم

مــن األزمــة.

وتــرى هــذه املنظمــات انــه مــن الضــروري قيــام احلكومــات 
شــأنها  مــن  التــي  اخلطــوات  بعــض  بتبنــي  العربيــة 
املســاعدة يف إنطاقــة ســريعة للمســاهمة االقتصاديــة 
لقطــاع الســياحة والســفر عنــد انتهــاء هــذه األزمــة والتــى 
تتماشــى مــع قــرارات القمــم العربيــة والتــى صــدرت منــذ 
عــام 2001 حتــى تاريخــه حيــث أكــدت علــى دعــم القطــاع 

الســياحى ومــن أهــم اخلطــوات املقترحــة هــي:

ملــّدة  • املعنيــة  للقطاعــات  ضريبيــة  إعفــاءات  تقــدمي   
األقــل. علــى  ســنتن 

انقــاذ وحتفيــز مالــي ملؤسســات ذات  • اقــرار خطــط   
العاقــة لضمــان اســتمرارية كوادرهــا الوظيفيــة يف العمــل 
وذلــك لتوفيــر شــبكة امــان اجتماعيــة، اضافــة الــى توفيــر 

عــودة ســريعة للعمــل فــور زوال هــذه الغمــة. 
ومــوردي  • املقرضــن  مــن  احلكومــات  تطلــب  أن   

اخلدمــات توفيــر فتــرة ســماح للمؤسســات املعنيــة قبــل 
مدفوعاتهــم. تســديد  اســتئناف 

  أن يقــوم مشــغلو املطــارات ومقدمــو خدمــات املاحــة  •
ــواء  ــران مــن دفــع رســوم إي ــة بإعفــاء شــركات الطي اجلوي
إلغــاء أو تخفيــض الرســوم األخــرى  الطائــرات وأيضــاً 
الســتخدام املطــارات واملجــال اجلــوي لفتــرة طويلــة نســبياً 

ــة الســياحية للمقاصــد. ــز اجلاذبي لتعزي
  تعويــض التكاليــف اإلضافيــة اجلديــدة علــى الشــركات  •

املعنيــة التــي تتعلــق باجــراءات االحتــواء والتعقيــم.
ــدر املســتطاع  • ــاء تأشــيرات الســفر أو تبســيطها ق   إلغ

فضــا عــن تقليــص التكلفــة او الغائهــا. 
املوانــئ  • يف  الضروريــة«  غيــر  »احلواجــز  تقليــص    

واملطــارات.
ضريبــة  • مثــل  املســافرين  علــى  الضرائــب  تخفيــض   

الفنــادق. يف  اإلقامــة  وضرائــب  جــواً  الســفر 
 رفع ميزانيات الترويج لألماكن واملقاصد السياحية. •

كمــا دعــت هــذه املنظمــات احلكومــات الــى إعطــاء قطــاع 
الســياحة والســفر كافــة االمتيــازات التــي يحصــل عليهــا 
الصناعــات  لكافــة  محــرك  كونــه  الصناعــي  القطــاع 
باإلضافــة  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  األخــرى 
إلــى تقــدمي منــح وتســهيات ماليــة للشــركات الصغيــرة 

واملتوســطة.

وأكــدت املنظمــات الثــاث بأنــه مت تكويــن فريــق عمــل 
إلدارة االزمــة الســياحية يف العالــم العربــي ضــم عــدد مــن 
أصحــاب املعالــى الــوزراء املعنيــن بالســياحة باإلضافــة 
للمنظمــات الثــاث وذلــك ملتابعــة احلــدث وايجــاد حلــول 
لكافــة املشــاكل التــي قــد تطــرأ جــراء هــذه االزمــة ، وبأنــه 
ســيقام ورش عمــل ودورات تدريبيــة مشــتركة فــور انتهــاء 
االزمــة مبشــيئة اهلل تعالــى للمعنــن فــى الثــاث قطاعــات 
لتجــاوز أثــار اخلســائر وللنهــوض بهــذه الصناعــة الكبــرى 

.

العربيــة  واملنظمــة  للســياحة  العربيــة  املنظمــة   وتأمــل 
للطيــران املدنــي واإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــّوي أن يتــم 

احتــواء انتشــار الوبــاء بأقــل ضــرر ممكــن علــى صحــة 
النــاس أوالً والعــودة الســريعة لتحفيــز الــدورة االقتصاديــة 

ــاً. ــاس جميع ــر للن ــه خي ــا في مل

التــي  العربيــة  القمــم  قــرارات  فــأن  بالذكــر   واجلديــر 
دعــم  بهــدف   2019 وحتــى   2001 عــام  منــذ  صــدرت 
ــار الســياحة  ــى اعتب ــد اشــتملت عل صناعــة الســياحة فق
ــة  ــة التســهيات االئتماني ــح كاف صناعــة اســتراتيجية متن
ــر،  دعــم  ــا صناعــات التصدي ــع به ــي تتمت ــة الت والضريبي
الســياحة العربيــة البينيــة وجــذب املزيــد مــن الســياحة 
األجنبيــة إلــى املنطقــة العربيــة، حتريــر النقــل اجلــوي 
بــن الــدول العربيــة ، والعمــل علــى إرســاء مبــدأ مســاواة 
الســائح العربــي باملواطــن وعــدم التمييــز بينهمــا يف أســعار 
الفنــادق والطيــران ورســوم املواقــع واملــزارات الســياحية، 
وتكليــف مجلــس وزراء النقــل العــرب باإلســراع يف وضــع 
اتفاقيــة عربيــة لنقــل الــركاب بــراً بــن األقطــار العربيــة، 
وبحــث الوســائل املمكنــة للحــد مــن اشــتراط تأشــيرات 
الدخــول للمواطنــن العــرب، وتقــدمي تســهيات ملموســة 
ــا، مــن خــال اإلســراع يف  ــح التأشــيرات ويف مدته يف من
وزراء  وتكليــف  الازمــة،  اآللــي  الربــط  أنظمــة  إدخــال 
الســياحة واإلعــام العــرب بالتنســيق فيمــا بينهــم للقيــام 
بحمــات مشــتركة، إلبــراز الصــورة احلضاريــة واإلنســانية 
حركــة  وتطويــر  وتنشــيط  عامليــاً،  واملســلمن  للعــرب 
الســياحة إلــى املنطقــة العربيــة وزيــادة فعاليتهــا ، دعــم 
ــة والتكامــل الســياحي العربــي،  ــة الســياحية العربي التنمي
التأكيــد علــى دور مؤسســات التمويــل العربيــة واإلقليميــة 
يف متويــل إعــداد دراســات اجلــدوى اخلاصــة باملشــروعات 
الســياحية العربيــة املشــتركة تشــجيعاً للقطــاع اخلــاص 
ــدول  ــع الســياحة يف ال ــر واق ــا، تقري ــى االســتثمار فيه عل
 ، تطويرهــا  ومقترحــات  تنشــيطها  ومتطلبــات  العربيــة 
الســياحية  العــام لاســتراتيجية  اإلطــار  علــى  املوافقــة 
املنــاخ املائــم لاســتثمار يف القطــاع  ، توفيــر  العربيــة 
ــادة  الســياحي لتشــجيع القطــاع اخلــاص العربــي علــى زي
ــة  ــة وتأهيــل الكــوادر العربي اســتثماراته يف القطــاع وتنمي
املشــتغلة يف صناعــة الســياحة ، املوافقــة علــى مبــادرة 
الــدول  الســياحة والتــراث احلضــاري يف  بــن  التكامــل 

العربية 

** صــدر هــذا البيــان عــن معالــي الدكتــور بنــدر بــن فهــد 
آل فهيــد - رئيــس املنظمــة العربيــة للســياحة، وســعادة 
املهنــدس عبدالنبــي منــار - املديــر العــام للمنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي، وســعادة األســتاذ عبدالوهــاب تفاحــة - 

األميـــن العــام لإحتــاد العربــي النقــل اجلــوي.

أنشطة المنظمة
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بروتوكول تعديل اتفاقية مونتريال يدخل حيز التنفيذ

اتفاقيــة  تعديــل  بروتوكــول  مونتريال-دخــل 
مونتريــال بشــأن اجلرائــم وبعــض األفعــال 
األخــرى التــي ترتكــب علــى مــن الطائــرات، 
حيــز التنفيــذ منــذ فــاحت ينايــر 2020، بعــد 

أن ُحــّرر يف مونتريــال يف 2014/4/4. 

ويعــّدل بروتوكــول مونتريــال 2014 االتفاقيــة 
األخــرى  األفعــال  وبعــض  اجلرائــم  بشــأن 
التــي  التــي ترتكــب علــى مــن الطائــرات، 
ُحــررت يف طوكيــو يف 1963/9/14 )اتفاقيــة 

طوكيــو، 1963(. 

العامــة  األمينــة  قالــت  الصــدد،  هــذا  ويف 
مســألة  يعالــج  البروتوكــول  ان  لإيــكاو، 
تصاعــد وتيــرة الوقائــع التــي تنطــوي علــى 
علــى  ومشــاغب  منضبــط  غيــر  ســلوك 
مــن الطائــرات، وذلــك مــن خــال إدخــال 
حتســن ملمــوس علــى قــدرة الــدول علــى 
توســيع نطــاق االختصــاص القضائــي بشــأن 
اجلرائــم واألفعــال املعنيــة لكــي يغطــي دولــة 

الهبــوط.  ودولــة  اجلــوي  املشــغل 
كذلــك  ســيعمل  البروتوكــول  ان  وأضافــت 

علــى تعزيــز األحــكام املتعلقــة بأمــن الطيــران 
علــى الصعيــد العاملــي مــن خــال االعتــراف 
قانونــاً بســلطات حــّراس األمــن علــى مــن 

الطائــرات ومنحهــم احلمايــة القانونيــة.

للوضــع  اســتجابة  جــاء  التعديــل 
هــن ا لر ا

املعــدل  البروتوكــول  هــذا  فكــرة  جــاءت 
الراهــن  للوضــع  اســتجابة  لاتفاقيــة، 
لتزايــد  ونتيجــة  الدولــي،  املدنــي  للطيــران 
بعــدم  املتعلقــة  احلــوادث  وعــدد  خطــورة 
مــن  علــى  الــركاب  بعــض  انضبــاط 
مــن  ذلــك  علــى  ينطــوي  ومــا  الطائــرات، 
تهديــد لســامة وأمــن الطائــرات والــركاب 
وطاقــم الطائــرة. ونتيجــة لذلــك كان البــد 
التدابيــر  جتــاوز  إمكانيــة  يف  النظــر  مــن 
الطوعيــة واالنتقــال إلــى إعــداد إطــار عاملــي 
علــى شــكل وثيقــة دوليــة لتأمــن رحــات 

واالنتظــام. واألمــن  بالســامة  تتســم 
مونتريــال 2014  بروتوكــول  أن  إلــى  يشــار 
تضمــن تعديــل كافــة املســائل املتعلقة بتعريف 
اجلرائــم وحتديد الســلوكيات املهــددة للنظام 

علــى مــن الطائــرة وجتــرمي مرتكبيهــا، كمــا 
نــص علــى توســيع نطــاق الســلطة القضائيــة 
مــن  علــى  املشــروعة  غيــر  األفعــال  علــى 
الطائــرات لتشــمل دولــة تســجيل الطائــرة 

ــوط.  ــة الهب ودول
إلــى جانــب منــح البروتوكــول صاحيــة اتخاذ 
التدابيــر الوقائيــة لــكل مــن قائــد الطائــرة 
شــخص  أي  ضــد  فيهــا،  األمــن  وحــارس 
يشــتبه بــه، إضافــة إلــى منــح البروتوكــول 
طاقمهــا  وكافــة  الطائــرة  لقائــد  حصانــة 
واملشــغل  واملالــك  فيهــا  األمــن  وحــارس 
والــركاب، مــن املتابعــة القضائيــة يف القضايا 
املرفوعــة مــن قبــل الشــخص الــذي اتخــذت 

التدابيــر ضــده.
فيهــا  عالــج  أخــرى  مســائل  جانــب  إلــى 
التــي  القصــور  أوجــه  كافــة  البروتوكــول 
طوكيــو  اتفاقيــة  أحــكام  بعــض  تضمنتهــا 
فيمــا يتعلــق باجلرائــم املرتكبــة علــى مــن 
الطائرات.ويشــكل انضمــام الــدول العربيــة 
إلــى هــذا البروتوكــول دعمــا وتأكيــدا علــى 
موقفهــا فيمــا يتعلــق بأمــن وســامة الطيــران 

الدولــي. املدنــي 
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القطــاع  مســتجدات  علــى  الضــوء  إللقــاء  فرصــة  بالكويــت  الطيــران  معــرض 

الــذي  الطيــران  معــرض  شــكل  الكويــت-  
دورتــه  يف   ،2020 ينايــر   14 يــوم  انطلــق 
الثانيــة وســط ترحيــب كبيــر مــن القائمــن 
العالــم،  أنحــاء  شــتى  يف  الصناعــة  علــى 
فرصــة مهمــة إللقــاء الضوء على مســتجدات 

القطاع.

ــى  ــذي  اســتمر حت ــرض، ال و شــارك يف املع
دولــة   37 نحــو  الثانــي،  يناير/كانــون   18
و200 شــركة مــن شــركات الطيــران املدنيــة 

والعســكرية.

و شــارك ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، 
مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
ــار املســؤولن يف  ــب كب ــى جان ــرض إل يف املع
الطيــران بالعالــم و العديــد مــن الشــركات 
ذات الصلــة بالطيــران لعــرض آخــر مــا مت 
التوصــل إليــه يف مجــال صناعــة الطيــران 

والتقنيــات التــي اســتجدت يف القطــاع.
 

الكويــت  ســعي  مــع  يتزامــن  املعــرض 
اجلــوي النقــل  قطــاع  لتطويــر 

و أكــد رئيــس اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي 
ــاح،  بالكويــت، الشــيخ ســلمان احلمــود الصب
 »2020 للطيــران  »الكويــت  معــرض  أن 
فرصــة لاطــاع علــى كل مــا هــو جديــد يف 

عالــم الطيــران.

وأضــاف الشــيخ ســلمان يف كلمتــه االفتتاحية 
باهتمــام  يحظــى  احلــدث  أن  للمعــرض، 
ومشــاركة واســعة مــن قبــل الشــركات العامليــة 
املُتخصصــة مــا يُعتبــر منصــة جاذبــة لــكل 
مــا يخــص صناعــة الطيــران ومســتلزمات 

املطــارات.

وأوضــح أن املعــرض يأتــي بالتزامــن مــع مــا 
تشــهده الكويــت مــن جهــود كبيــرة لتطويــر 
مــن  يتضمنــه  ومــا  اجلــوي  النقــل  قطــاع 
حتديــث للبنيــة التحتيــة وتنفيــذ للمشــاريع 
التطويــري يف مطــار الكويــت الدولــي وضــخ 
اســتثمارات ضخمــة لرفــع كفــاءة التشــغيل 
للمســافرين. املُقدمــة  وحتســن اخلدمــات 

مكانــة  تعزيــز  يف  يســاهم  املعــرض 
والدوليــة اإلقليميــة  الكويــت 

املنظمــة  اللجنــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
للمعــرض، أحمــد بهبهانــي، إن املعــرض ميثــل 
مرحلــة جديــدة مــن التطلعــات والتحديــات 
يف صناعــة معــارض الطيــران حــول العالــم 
الــدول  أولــى  مــن  الكويــت  وأن  الســيما 
التجــاري  الطيــران  مجــال  يف  املســتثمرة 

. ملنطقــة با

يف  سيســاهم  املعــرض  أن  بهبهانــي  وأكــد 
تعزيــز مكانــة الكويــت اإلقليميــة والدوليــة 
ودعــم رؤيــة )كويــت جديــدة 2035( جلعلهــا 
واقتصاديــاً الســيما إتاحــة  مركــزاً جتاريــاً 
الوصــول إلــى ســوق عامليــة كبيــرة ُمســتهلكة 

لصناعــة الطيــران املدنــي والعســكري.

وأشــار إلــى أن صناعــة الطيــران يف منطقــة 
اخلليــج العربــي باتــت مهمــة وجاذبــة مــن 
حيــث املوقــع االســتراتيجي، الفتــاً إلــى أن 
للطيــران  الترويــج  إلــى  يهــدف  املعــرض 
اخلــاص واخلدمــات والصناعــات اجلويــة يف 

العامليــة. األســواق 

وأوضــح بهبهانــي أن اليــوم األول يف املعــرض 
واليــوم  الرســمين،  للمدعويــن  خصــص 
بقطــاع  واملعنيــن  األعمــال  لرجــال  الثانــي 

للجمهــور. والرابــع  والثالــث  الطيــران، 

صناعــة الطيــران حققــت منــوًا إيجابيًا 
رغــم تذبذبــات االقتصــاد العاملي 

التنفيــذي  الرئيــس  البنــوان،  عــادل  ويــرى 
وتأجيــر  شــراء  لتمويــل  أالفكــو  لشــركة 
العامليــة،  الطيــران  أن صناعــة  الطائــرات، 
ورغــم التذبذبــات التــي شــهدها االقتصــاد 
ــق منــوٍّ  ــت مــن حتقي العاملــي يف 2019، متكن

إيجابــي.

وقــال البنــوان يف تصريحــات علــى هامــش 
فعالليــات املعــرض، إن اإليــرادات اإلجماليــة 
املتوقعــة لصناعــة الطيــران يتوقــع أن تصــل 
دوالر  مليــار   872 إلــى  اجلــاري  العــام  يف 
مقارنــة مــع 838 مليــار دوالر يف عــام 2019، 

ــة. ــاع 4 باملائ بارتف

مــن  العامليــة  »احلصــة  أن  إلــى  وأشــار 
الشــرق  يف  العاملــة  الــركاب  طائــرات 
األوســط قــد زادت بأكثــر مــن الضعــف يف 

املاضــي«. العقــد 

وتوقــع البنــوان أن يزيــد الطلــب علــى صيانــة 
الطائــرات واإلصــاح يف الشــرق األوســط 
بأكثــر مــن الضعــف مــن 4.1 مليــار دوالر يف 
عــام 2016 إلــى 9.35 مليــار دوالر بحلــول 

عــام 2025.
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» طيران اإلمارات لآلداب « يختتم فعالياته بأمسية لدعم العطاء

الثانيــة  الــدورة  فعاليــات  دبي-اختتمــت 
اإلمــارات  طيــران  مهرجــان  مــن  عشــرة 
احتضنــت  اســتثنائية  بأمســية  لــآداب، 
والقــراءات  والشــعر  املوســيقى  فعاليــات 
َســت األمســية لدعــم برامــج  احليــة، وقــد ُكِرّ
دبــي العطــاء التــي تعتنــي باألطفــال الاجئن 

يف جميع أنحاء املنطقة.

وقــد أقيمــت دورة مهرجــان طيــران اإلمــارات 
مــن  كرميــة  برعايــة  العــام  لهــذا  لــآداب 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس 
الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، بالشــراكة 
مــع طيــران اإلمــارات وهيئــة دبــي للثقافــة 

والفنــون )دبــي للثقافــة(.

وتــّوج حفــل اخلتــام ســتة أيــام مــن احتفــاالت 
وقــد  املســتوى،  رفيعــة  والثقافــة  األدب 
اســتضافت دورة املهرجــان أكثــر مــن 206 
ــاب مــن 43 دولــة، إضافــة إلــى مجموعــة  كّت
واملثقفــن  واملفكريــن  الكّتــاب  مــن  كبيــرة 
العــرب واإلماراتيــن، مــا يجعلهــا تتفــوق علــى 

بامتيــاز. ســابقاتها 

وقــد تشــّرف حضــور أمســية انطاقــة اليــوم 
الشــيخة  ســمو  بزيــارة  احلفــل  يف  األول 

لطيفــة بنــت محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
رئيســة هيئــة الثقافــة والفنــون يف دبــي، وقــد 
نظمــت األمســية حتــت عنــوان »أبيــات مــن 

الصحــراء«. أعمــاق 

وعّبــرت مديــرة املهرجــان، أحــام بلوكي، عن 
بالــغ ســعادتها بالنجــاح الكبيــر للمهرجــان، 
قائلــًة: »إننــا نفخــر بتقــدمي هــذا املهرجــان 
األدبــي النابــع مــن قلــب اإلمــارات إلــى كل 
كل عــام.  وقالبــاً  الــذي يكبــر قلبــاً  العالــم 
مجتمعنــا  جتــاه  مســؤوليتنا  املهرجــان  إن 
والعالــم، إذ يتيــح مكانــاً آمنــاً للحــوار، ويقــدم 
للتواصــل والتآلــف. وقــد جســدت  فرصــة 
هــذه الــدورة مــن املهرجــان كل ذلــك مــن دون 

شــك«.

مؤسســة  إدارة  ملجلــس  بالشــكر  وتوجهــت 
اإلمــارات لــآداب علــى دعمــه غيــر احملــدود 
املهرجــان،  يبذلونــه إلجنــاح  مــا  كل  وعلــى 
اإلمــارات،  طيــران  الرســمي  والراعــي 
للثقافــة  دبــي  هيئــة  املؤسســة،  وشــركاء 
والفنــون، وإلــى جميــع الرعــاة والداعمــن 

والشــركاء.

مسيرة
ــان املؤسســة جتــاه  ــي عــن امتن ــرت بلوك وعّب
وكل  واالجتماعيــة  التعليميــة  املؤسســات 
شــرائح املجتمــع قائلــًة: »أود أن أعّبــر عــن 
املؤسســات  إلــى  واالمتنــان  الشــكر  بالــغ 
ــارات، واملجتمــع  ــة املشــاركة يف اإلم التعليمي
بــكل شــرائحه وأطيافــه، وكذلــك ال أنســى 
أصدقــاء املؤسســة الذيــن ميثلــون جماهيرنــا 
ــه،  ــذ انطاقت املخلصــة ملســيرة املهرجــان من
والذيــن كان لهــم دور كبيــر يف إجنــاح دورة 
املهرجــان هــذا العــام، ولــو نظرنــا إلــى فريــق 
املهرجــان الرئيــس لوجدنــاه أصغــر بكثيــر 
مــن املســؤولية الكبــرى التــي يضطلــع بهــا، 
لــذا فإننــا نعتمــد علــى تفانــي املتطوعــن 
لدينــا لنكــون قادريــن علــى إدارة حــدث بهــذا 

احلجــم«.

أعمال أدبية
احتضــن املهرجــان طيفــاً واســعاً مــن األعمال 
مــن  بــدءاً  واإلبداعيــة،  والفكريــة  األدبيــة 
األعمــال الروائيــة علــى اختــاف أنواعهــا من 
األعمــال الرومانســية إلــى روايــات اجلرميــة، 
مــروراً بــأدب الناشــئن واألطفــال، واألعمــال 
والتاريــخ،  املذكــرات  مثــل  الروائيــة،  غيــر 
والرفاهيــة  واالستكشــافات،  والعلــوم، 

االجتماعيــة، وانتهــاًء بقيــادة األعمــال.
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بعد »االيكاو«.. المنظمة العربية للطيران المدني تدعو الدول العربية الى تطبيق 
التوصيات الدولية للتصدي لفيروس كورونا

للطيــران  العربيــة  املنظمــة  الرباط-دعــت 
املدنــي دولهــا األعضــاء إلــى ضــرورة تطبيــق 
امللحــق  يف  الــواردة  الصلــة  ذات  األحــكام 
التاســع باتفاقيــة شــيكاغو – »التســهيات«، 
والعمــل علــى االنضمــام رســمياً إلــى عضويــة 
وإدارة  ملنــع  لإيــكاو  التعاونــي  الترتيــب 
أحــداث الصحــة العامــة يف مجــال الطيــران 
املدنــي CAPSCA((، وإنشــاء جلنــة وطنيــة 
ــى نحــو يتســم  لتســهيات النقــل اجلــوي عل
ومســؤوليات  أدوار  وتوضيــح  بالفعاليــة، 
ســلطات الصحــة العامــة والطيــران املدنــي 
أثنــاء فتــرات تفّشــي األوبئــة، وذلــك بغــرض 
دعــم التشــغيل املتواصــل واملأمــون واملنتظــم 
للخدمــات اجلويــة العامليــة والتقليــص مــن 

أثــر انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد.

الــذي  البيــان  بعــد  املنظمــة  دعــوة  جــاءت 
أصدرتــه منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
جديــدة  نصائــح  شــكل  علــى  )اإليــكاو( 
علــى  حثَّتهــا  التــي  األعضــاء،  دولهــا  إلــى 
والتوصيــات  القواعــد  وتطبيــق  اســتعراض 
الدوليــة املطبَّقــة يف مجــال الطيــران املدنــي 

املعديــة. لألمــراض  بالتصــدي  واملتعلقــة 

الوطنيــة  احلكومــات  االيــكاو،  ــرت  ذكَّ كمــا 
والصحــة  الســفر  بشــأن  باإلخطــارات 
CO� ــرة عبــر اإلنترنــت بشــأن فيــروس  املتوفِّ

VID-19 املتاحــة لاطــاع العــام والعاملــي 
الوبــاء مــن جانــب  أُصــدرت بشــأن  والتــي 

 )WHO( اإليــكاو ومنظمــة الصحــة العامليــة
 )CDC( ــى األمــراض ومراكــز الســيطرة عل
أخــرى  ومنّظمــات  املتحــدة  الواليــات  يف 

بالطيــران. دولّيــة ومعنّيــة 

لإيــكاو،  العامــة  األمينــة  حــت  وصرَّ
نحــّث  »إننــا  معلِّقــًة:  ليــو،  فانــغ  الدكتــورة 
الــدول األعضــاء يف اإليــكاو علــى التعــاون 
واســتجاباتها  جهوزّيتهــا  بشــأن  والتنســيق 
النظــر  علــى  وأيضــاً  واإلقليميــة،  الوطنيــة 
يف توفيــر الدعــم املالــي والعينــي لبرنامــج 
التعاونــي )CAPSCA(، مبــا يف  الترتيــب 
بحيــث  موظفــن،  إعــارة  خــال  مــن  ذلــك 
يتمّكــن مــن حتســن كفاءتــه يف هــذا النــوع 
مــن الســيناريوهات«. وأضافــت: »إن زيــادة 
التمويــل حاســمة الســتدامة آلّيــة التنســيق 
العامليــة األساســية هــذه يف مجالــي الصحــة 
األمــراض  بتفّشــي  الصلــة  ذات  والســفر 

املعديــة«.

وأعلنــت الدكتــورة ليــو: »يلقــي وبــاء فيــروس 
كورونــا اجلديــد )COVID�19( وأثــره علــى 
العاملــي  الصعيــد  علــى  املطــارات  عمليــات 
تضطلــع  الــذي  املهــم  الــدور  علــى  الضــوء 
بــه ســلطات الصحــة العامــة عنــد احلــدود 
اجلويــة، واحلاجــة إلــى وضــع إطــار لسياســة 
الــة بشــأن تســهيات النقــل اجلوي  وطنيــة فعَّ
مــن أجــل حتديــٍد واضــٍح ألدوار ومســؤوليات 
املختلفــة  واملنظمــات  والــوكاالت  الــوزارات 

أو  اجلــوي  النقــل  بتســهيات  املشــاركة 
املســؤولة عنهــا«.

كمــا دعــت االيــكاو أيضــاً دولهــا األعضــاء 
إلدارة  االســتعداد  خطــط  تعزيــز  إلــى 
املخاطــر املتعلِّقــة بتفشــي األمــراض املعديــة 
مــن خــال تطبيــق اســتراتيجيات التعــاون 
املعنيــة  اجلهــات  مــع  الــة  الفعَّ والتنســيق 
إلــى  احلكومــات  انتبــاه  واســترعت  كافــة، 
الصحــة  منظمــة  تقّدمــه  الــذي  التدريــب 
العامليــة وبرنامــج الترتيــب التعاونــي لإيــكاو 
)CAPSCA(، وشــّددت علــى دعــم اإليــكاو 
إلــى  العامليــة  الصحــة  منظمــة  لدعــوة 
التضامــن الدولــي للتصــّدي لتفّشــي فيــروس 

.)COVID�19( اجلديــد  كورونــا 

وبغيــة جمــع معلومــات الــدول بشــأن تطبيــق 
اإليــكاو  عــن  الصــادرة  واألحــكام  القواعــد 
امتثالهــا  مثــل  مبوضوعــات  يتعلّــق  فيمــا 
عــن  الصــادرة  الدوليــة  الصحيــة  للوائــح 
نضــج  ومــدى  العامليــة،  الصحــة  منظمــة 
تخطيطهــا الوطنــي بشــأن تفّشــي األمــراض 
املعديــة التــي تشــّكل خطــراً علــى الصحــة 
العامــة  الصحــة  طــوارئ  أحــد  أو  العامــة 
التــي تســبب قلقــاً دوليــاً، ستباشــر اإليــكاو 
اســتقصاًء عبــر اإلنترنــت لتقييــم املســتويات 
ــدول. ــة بحســب ال ــة العاملي ــة للجهوزّي احلالي
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الرئيس التونسي يفتتح فعاليات الدورة األولى لمعرض الطيران 
بمدينة جربة

 

اجلمهوريــة  رئيــس  فخامــة  جربة-افتتــح 
ــى للقــوات املســلحة  ــد األعل التونســية، القائ
الدولــي  املعــرض  ، فعاليــات  قيــس ســعيد 
للطيــران والدفــاع الــذي احتضنتــه  تونــس 
ألول مــرة مبطــار جربــة جرجيــس الدولــي 
مبشــاركة 100 شــركة عارضــة مــن عــدة دول 
وبحضــور  وأمريكيــة،  وأوروبيــة  إفريقيــة 
دولــة،   40 نحــو  مــن  ووفــود  شــخصيات 
يتقدمهــم ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، 

مدير عام املنظمة العربية للطيران املدني.

وزيــري  رفقــة  اجلمهوريــة  رئيــس  وتابــع 
اســتعراضا  والنقــل،  الوطنــي  الدفــاع 
ــرات  ــه طائ عســكريا تونســيا وســعوديا نفذت
ــور  ــران التونســي والصق ــش الطي اف 5 جلي
ــي  ــي الســعودي، والت ــران امللك اخلضــر للطي

رســمت لوحــات جميلــة زينــت ســماء جزيــرة 
االحــام.

وقــد تولــت طائــرات عســكرية تونســية نفــث 
ألــوان العلــم التونســي، باالضافــة الــى تنفيــذ 
القــوات  نفذتــه  باملظــات  للقفــز  عــرض 

ــة. ــة الوطني اخلاصــة التــى رفعــت الراي

والتقــى لــدى افتتاحــه املعــرض بعــدد مــن 
الشــخصيات ومــن ممثلــي شــركات عامليــة 
كبــرى مختصــة يف مجــال صناعــات الفضــاء 
أحــدث  علــى  واطلــع  واملدنــي  العســكري 

الصناعــة. التطــورات يف هــذه 

تونــس  تطلــع  إعامــي  تصريــح  يف  وأكــد 
ــون  ــى أن تك ــا ال ــا وإمكانياته بفضــل كفاءاته
مــن مصنعــي الطائــرات، و ”أن تســيطر علــى 

االرض والبحــر والفضــاء فقــط بتوفر االرادة 
والعقبــات  الصعوبــات  وجتــاوز  الصادقــة 
العربيــة”،  الــدول  بــن  الكامــل  والتعــاون 

حســب قولــه.
كمــا أعــرب عــن الفخــر بالكفــاءات التونســية 
يف مجــال قيــادة الطائــرات وصنعهــا، مشــيرا 
الــى وجــوب رســم سياســة واضحــة ملزيــد 
النهــوض بقطــاع الطيــران العســكري. وقــام 
مدينــة  وســط  بجولــة  اجلمهوريــة  رئيــس 
جربــة حومــة الســوق شــملت ســوق الربــع 

ــود. ــا اليه ــم به ــي يقي واحلــارة الت

وكانــت تشــكيلة مــن اجليــوش الثاثــة قــد 
أدت لــه التحيــة لــدى حلولــه باملطــار، قبــل 
النشــيد  أنغــام  علــى  املفــدى  العلــم  حتيــة 

الوطنــي.
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الدوحة تحتضن النسخة الثانية من قمة »كابا« للسياسة الجوية وتنظيم الطيران
 

شــهدت الدوحــة علــى مــدى يومــن، أشــغال 
النســخة الثانيــة لقمــة »كابــا قطــر للسياســة 
تنظمهــا  التــي  الطيــران«  وتنظيــم  اجلويــة 
اخلطــوط اجلويــة القطريــة بالشــراكة مــع 
مركــز »كابــا« للطيــران، وذلــك بحضــور كل 
ســيف  بــن  جاســم  الســيد  ســعادة  مــن 
واالتصــاالت،  املواصــات  وزيــر  الســليطي 
ــي  ــن ناصــر ترك ــد اهلل ب وســعادة الســيد عب
للطيــران  العامــة  الهيئــة  رئيــس  الســبيعي 
والرؤســاء  املســؤولن  مــن  وعــدد  املدنــي، 

التنفيذين يف قطاع الطيران حول العالم.

وحاضــر يف القمــة أكثــر مــن 40 مــن اخلبراء 
القانونــي  والقطاعــن  الطيــران  قطــاع  يف 
يف  التطــورات  آخــر  ملناقشــة  واحلكومــي، 
منطقــة  يف  للطيــران  التنظيميــة  القواعــد 

اخلليــج والعالــم.

ــر الباكــر، الرئيــس  وقــال ســعادة الســيد أكب
اجلويــة  اخلطــوط  ملجموعــة  التنفيــذي 
جتمــع  التــي  »كابــا«  قمــة  إن  القطريــة، 
للعــام الثانــي يف قطــر أهــم قــادة الطيــران 
واخلبــراء حــول العالــم، تأتــي يف وقــت مهــم 
يف ظــل انتشــار فيــروس كرونــا املســتجد، 

القطــاع. علــى  تأثيراتــه  ومناقشــة 

وأضــاف أن القطريــة أوقفــت رحاتهــا إلــى 
الصــن بســبب التحديــات التشــغيلية الكبيــرة 

التــي تزامنــت مــع فــرض قيــود علــى دخــول 
كافــة املســافرين الذيــن زاروا الصــن، خــال 
مــن  العديــد  قبــل  مــن  املاضيــة،  األســابيع 
الــدول، إال أنــه نبــه إلــى أن خطــوط الشــحن 
وحتمــل  الصــن،  إلــى  مســتمرة  زالــت  ال 
ــة وأجهــزة طبيــة ملســاعدة  مســاعدات وأدوي
الصينيــن يف مكافحــة الفيــروس املســتجد.  

بــدوره، قــال الرئيــس التنفيذي إلنترناشــونال 
إيرالينــز جــروب، ويلــي والــش، إن التأثيــر 
الكلــي لفيــروس كورونــا علــى الســفر اجلــوي 
أن  إلــى  الفتــاً  هامشــياً،  ســيكون  عامليــاً 
شــركته لــم حتــدد تأثيــر الفيــروس اجلديــد 
الطيــران  لشــركات  بالنســبة  الطلــب  علــى 
ــى  ــاة إل ــا باســتثناء رحــات ملغ ــي متتلكه الت

الصــن.

افتتــاح  يف  كلمتــه  خــال  الباكــر،  وأكــد 
أعمــال القمــة، أن حتريــر قطــاع الطيــران 
لرفــد  مهمــاً  حافــزاً  يكــون  أن  شــأنه  مــن 
االقتصــاد العاملــي والتنميــة البشــرية، مؤكــداً 
اســتمرارية القطــاع بالتطــور والنمــو بالرغــم 
مــن التحديــات املاثلــة يف األفــق يف الوقــت 

الراهــن.

ر  حتــُرّ ليصبــح  األوان  آن  »لقــد  وأضــاف 
مــن  بــدالً  ملموســاً  قطــاع الطيــران واقعــاً 
بقائــه علــى الــورق«، الفتــاً إلــى أن اتفاقيــات 

الســماء املفتوحــة لــن جتنــي ثمارهــا يف حــال 
اســتمرار العقبــات التنظيميــة احلاليــة.

ــى هامــش قمــة  وخــال مؤمتــر صحــايف عل
مــا  »القطريــة«  أن  الباكــر  أوضــح  »كابــا« 
زالــت تتوســع يف وقــت تخفــض فيــه شــركات 
الطيــران العامليــة أنشــطتها، مبينــا أن الناقلــة 
الوطنيــة لقطــر ســتطلق العــام اجلــاري 11 
وجهــة جديــدة حــول العالــم، كمــا ستتســلم 
بــن 290 طائــرة  مــن  40 طائــرة جديــدة 
حتــت الطلــب، علــى أن تخــرج مــن أســطولها 

14 طائــرة يف العــام نفســه.

 49 اشــترت  القطريــة  الناقلــة  أن  وأعلــن 
الروانديــة،  اجلويــة  اخلطــوط  مــن  باملائــة 
احلكومــة  مــع  بالتعــاون  قــررت  كمــا 
االســتثمار يف مطــار روانــدا الــذي يســتوعب 
اختيــار  أن  موضحــا  مســافر،  مايــن   10
روانــدا لتلــك االســتثمارات نابــع مــن آفــاق 
االســتثمار الواعــد فيهــا، واالســتقرار األمنــي 

البــاد. يف  والسياســي 

أن االحتــاد األوروبــي شــريك  إلــى  وأشــار 
مهــم إليجــاد إطــار عمــل قانونــي التفاقيــة 
ــا. النقــل اجلــوي الشــاملة بــن قطــر وأوروب

األنشطة الدولية
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هيئة الطيران المدني ُتلزم الناقالت 
الجّوية بدفع تعويضات للمسافرين

ألزمــت الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي الناقــات اجلويــة العاملــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية بدفــع تعويضــات تزيــد عــن 65 مليــون 
ريــال للمســافرين وذلــك بعــد إخالهــا بشــروط والتزامــات عقــود 

النقــل اجلــوي التــي جتمعهــا بعمائهــا املســافرين.

ويأتــي هــذا اإلجــراء تنفيــذاً ألحــكام الئحــة حمايــة حقــوق العمــاء 
ــاء  ــي نحــو االرتق ــران املدن ــة للطي ــة العام ــع توجــه الهيئ ومتاشــياً م
مبســتوى اخلدمــات املقدمــة للمســافرين، وحتســن جتربتهــم وفــق 
أعلــى املعاييــر العامليــة مــن خــال تقــدمي جتــارب متميــزة والتأكيــد 
علــى الناقــات اجلويــة بأهميــة وضــع املســافر يف عــن االعتبــار 
منــذ نشــوء العاقــة التعاقديــة معــه ومــن حلظــة تواجــده يف نطــاق 
اخلدمــة مبــا يف ذلــك حالــة الســفر وفقــا ملــا نّصــت عليــه األنظمــة 

ــح. واللوائ

ــى  ــة األول ــة« باملرتب ــر األمتع ــف أو تأّخ ــدان أو تل ــة »فق وجــاءت حال
ــاء  ــم »إلغ ــن ث ــر الرحــات« وم ــا »تأخي ــث التعويضــات، يليه ــن حي م
الرحــات« بحيــث شــملت هــذه التعويضــات جميــع الناقــات اجلويــة 

ــة يف اململكــة. العامل
ــي بعمــوم املســافرين االطــاع  ــران املدن ــة العامــة للطي وتهيــب الهيئ
موقعهــا  عبــر  العمــاء  التنفيذيــة حلمايــة حقــوق  الائحــة  علــى 
للمســافرين  ميكــن  كمــا   ,)www.gaca.gov.sa( اإللكترونــي 
الراغبــن بتقــدمي الشــكاوى ضــد الناقــات اجلويــة التواصــل مــع 

مركــز االتصــال الــذي يعمــل علــى مــدار الســاعة.
املصدر: الهيئة العامة للطيران املدني السعودي

مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد 
سيتصدر مطارات المنطقة

ــم آســيا  ــي )ACI( إلقلي ــس املطــارات الدول ــام ملجل ــر الع توقــع املدي
واحمليــط الهــادي، اإليطالــي ســتيفانو بارونكــي أن يتصــدر مطــار 

ــة. ــد بجــدة مطــارات املنطق ــي اجلدي ــز الدول ــد العزي ــك عب املل
جــاء ذلــك خــال زيارتــه التــي يقــوم بهــا حاليــا، مبينــا أن مطــار 
املؤســس مميــز مــن حيــث التصميــم والتشــكيل، ويتزامــن مــع التطــور 
الكبيــر الــذي تشــهده مطــارات اململكــة، متوقعــا أن يكــون لهــذا املطار 

مســتقبًا جيــدا«.
وعّبــر بارونكــي عــن ســعادته بزيــارة الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي 
يف اململكــة، مشــيراً إلــى أن هــذه الزيــارة جــاءت يف الوقــت املناســب 
للجميــع، حيــث تســلم يف وقــت قريــب رئاســة مجلس املطــارات إلقليم 
آســيا واحمليــط الهــادي، متطلعــاً إلــى شــراكة أكبــر يف املســتقبل مــع 

الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي. 
يذكــر أن وفــد مــن مجلــس املطــارات الدولــي )ACI( إلقليــم آســيا 
واحمليــط الهــادي، قــام بزيــارة إلــى الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي، 
وكان يف اســتقبالهم مســاعد الرئيــس التنفيــذي للعمليــات بالهيئــة 
البســام،  أحمــد  بــن  ســليمان  املهنــدس  املدنــي  للطيــران  العامــة 
ومســاعد الرئيــس خلدمــات احلــج والعمــرة بالهيئــة املهنــدس عبــد 
اهلل الرميــي، ومســاعد الرئيــس لتقنيــة معلومــات املطــارات املهنــدس 
أحمــد القرشــي، وأســتمع الوفــد إلــى شــرح مفصــل عــن الطاقــة 
كمــا  للمســافرين،  املطــار  يقدمهــا  التــي  واخلدمــات  االســتيعابية 
ّأّطلــع علــى التقنيــات احلديثــة املتواجــدة يف مطــار امللــك عبــد العزيــز 
الدولــي اجلديــد الــذي مت تصميمــه علــى أعلــى املعاييــر الدوليــة، 

ــرص االســتثمارية يف املطــار. ــرز الف ــى أب وعل
وتأتــي هــذه الزيــارة بهــدف بحــث فــرص الشــراكات وتبــادل اخلبرات 
يف قطــاع املطــارات واخلدمــات املتعلقــة بهــا مــع مجلــس املطــارات 
الدولــي )ACI(، باإلضافــة إلــى توطيــد العاقــات مع أبــرز املنظمات 
والشــركات الدوليــة يف صناعــة الطيــران، متاشــياً مــع الرؤيــة 2030 
ــى االرتقــاء بصناعــة النقــل اجلــوي وفــق  ــا إل ــي تهــدف خططه والت

أعلــى املعاييــر العامليــة.
املصدر: الهيئة العامة للطيران املدني السعودي
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الطيران العماني يحصد جائزة أفضل جناح للدرجة األولى

الوطنــي  الناقــل  العمانــي،  الطيــران  نــال 
لســلطنة عمــان، علــى لقــب »أفضــل جنــاح 
درجــة أولــى«  للناقــات اجلويــة العامليــة، 
ديزايــن  أف  آي  وجوائــز  مؤمتــر  خــال 
عامليــاً  الرائــدة  األملانيــة  الشــركة   ،2020
مــدى  علــى  بالتصميــم  التميــز  مجــال  يف 
أكثــر مــن 65 عامــاً. وانطلقــت جوائــز آي 
أف ديزايــن الســنوية عــام 1953 مــن قبــل 
مؤسســة »آي أف إندســتري فــوروم ديزايــن«، 
أقــدم معهــد للتصميــم الصناعــي يف أملانيــا، 
باســتقاليته ودقتــه  والــذي اشــتهر عامليــاً 
ديزايــن  إف  آي  جائــزة  وتُعــّد  وموثوقيتــه. 
)املنتــدى العاملــي للتصميــم( معيــاراً رفيعــاً 
للجــودة وواحــدة مــن أهــم جوائــز التصميــم 

علــى مســتوى العالــم.

وأشــارت املؤسســة إلــى أن تصميــم جنــاح 
الدرجــة األولــى اخلــاص بالناقــل الوطنــي 
غيــر  مســتوياٍت  يوفــر  عمــان،  لســلطنة 
وجتربــة  والراحــة،  الرفاهيــة  مــن  مألوفــة 
ســفر ال مثيــل لهــا مبــا يقدمــه مــن مزايــا 
مخصصــة  خزانــة  وجــود  منهــا  متعــددة 
للمابــس قابلــة للســحب، ومقعــد إضــايف، 
واثنــان مــن مقابــس يــو إس بــي عاليــة الطاقة 

ومنفــذ طاقــة للحاســوب الشــخصي، وثاجة 
األولــى  الدرجــة  وتوفــر  خاصــة.  صغيــرة 
ــة  ــي فســحة رحب ــران العمان ــى مــن الطي عل
جــداً بــن املقاعــد متنــح كل ضيــف مســاحة 
مباشــرة للممــر، كمــا يحتــوي جنــاح الدرجــة 
األولــى اخلــاص املغلــق الطويــل للغايــة علــى 
ــة التامــة  ــة لضمــان اخلصوصي ــواب طولي أب
ــى  ــه يســافر عل ــف الشــعور وكأن ــح الضي متن
بالدرجــة  وتتوفــر  خاصــة.  طائــرة  مــن 
الطويلــة  للرحــات  ُصممــت  التــي  األولــى 
شاشــات ترفيــه عريضــة، مــع مقاعــد تتحــول 
إلــى أســرة مســطحة، عــاوة علــى قوائــم 
تضــم تشــكيلة كبيــرة مــن األطبــاق الفاخــرة 

الشــهية.

الرئيســي،  ســعود  بــن  العزيــز  عبــد  وقــال 
الُعمانــي:  للطيــران  التنفيــذي  الرئيــس 
الطيــران  حــرص  اجلائــزة  هــذه  »جتســد 
والعمــل  خبراتــه  مشــاركة  علــى  العمانــي 
جنبــاً إلــى جنــب مــع أبــرز اخلبــراء العامليــن 
خللــق جتربــة عاليــة القيمــة لضيوفنــا. لقــد 
تيــج  مــع شــركة  العمانــي  الطيــران  تعــاون 
األمريكيــة املرموقــة ومقرهــا مدينــة ســياتل 
بواليــة واشــنطن األمريكيــة يف تصميــم جنــاح 

الدرجــة األولــى اخلــاص بالطيــران العمانــي 
احلائــز علــى جوائــز عــدة، حيــث متــزج تيــج 
بــن عناصــر التكنولوجيــا وبراعــة التصميــم 
ــق حلاجــات العمــاء. ــم العمي الراقــي والفه

وأضــاف الرئيســي بقولــه:« أن شــركة تيــج 
مــن  العديــد  مــع  عملــت  قــد  األمريكيــة 
العامــات العامليــة لتطويــر جتربــة عمائهــم، 
يف  نســعى  التحــول  برنامــج  مــن  وكجــزء 
الطيــران العمانــي إلــى العمــل مــع املزيــد مــن 
الشــركات العامليــة املبتكــرة لضمــان تقــدمي 
إبداعــاً  التجــارب  وأكثــر  املزايــا  أفضــل 
الطيــران  مــن  علــى  لضيوفنــا  ومائمــة 

العمانــي«.

إندســتري  أف  آي  جوائــز  منتــدى  وينظــم 
ديزايــن ســنويا واحــدة مــن أهــم مســابقات 
التميــز  مجــال  يف  العامليــة  التصميــم 
ديزايــن.  أف  آي  جائــزة  هــي  بالتصميــم: 
وكانــت شــركات مــن 70 بلــداً قدمــت طلبــات 
للمشــاركة يف دورة العــام 2020 مــن اجلائــزة 
ومثلــت هــذه الطلبــات 6000 منتــج حّكمــت 
فيهــا جلنــة حتكيــم دوليــة مســتقلة مؤلفــة 

مــن 39 مــن خبــراء التصميــم. 
املصدر: الشرق 
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شركة مطار: طرح عقود المشاريع الرئيسية لتوسعة مطار حمد الدولي

 

وتشــغيل  إلدارة  القطريــة  الشــركة  أعلنــت 
التوســعة  خطــط  عــن  )مطــار(  املطــارات 
متعــددة املراحــل التــي يجــري تنفيذهــا يف 
مطــار حمــد الدولــي، وشــركات املقــاوالت 
منحهــا  مت  التــي  االئتافــات  ومجموعــة 

عقوداً ضمن مشاريع التوسعة.
أن  لهــا،  بيــان  يف  الشــركة،  وأوضحــت 
ومجموعــة  مقــاوالت  شــركات  خمــس 
مشــاريع  عقــود  علــى  حصلــت  ائتافــات 
الدولــي  املقــررة يف مطــار حمــد  التوســعة 
عقــد  ترســية  متــت   2019 أكتوبــر  ففــي 
مشــروع أعمــال تطويــر املســارات الغربيــة 
الطائــرات،  ومواقــف  للطائــرات  األرضيــة 
ــة الثانيــة عشــرة، الئتــاف شــركة / احلزم

أرباكــون تريدينــغ انــد كونتراكتينــغ/ للتجــارة 
واملقــاوالت وشــركة /تيديشــيا/ لإنشــاءات 
لإنشــاءات  /بهــادر/  وشــركة  احملــدودة 

واملقــاوالت. والهندســة 
وقــد مت البــدء يف تنفيــذ أعمال هذا املشــروع 
يف الربــع الرابــع مــن عــام 2019، ويركــز علــى 
زيــادة القــدرة التشــغيلية للمطــار و إضافــة 

39 موقفــاً للطائــرات.
التوســعة  أعمــال  ترســية عقــد  كمــا متــت 
بنــاء  وعقــد  املســافرين  بصالــة  اخلاصــة 
علــى  املبكــرة  واألعمــال  املركزيــة  املنطقــة 
للمقــاوالت  /مدمــاك/  شــركة  ائتــاف 
انفســتمنت  اكفــن  تبــة  /تــاف  وشــركة 
/ وشــركة  اوبريشــن/  انــد  كونستركشــن 

كوربوريشــن/. تايســي 
)احلزمــة  بأعمــال  املباشــرة  متــت  وقــد 
يف  العقــد  ترســية  عقــب  عشــرة(  الثالثــة 

ويتضمــن  قصيــر.  بوقــت   2019 نوفمبــر 
املشــروع أعمــال توســعة صالــة املســافرين 
)مبنــى جديــداً( مبســاحة إضافيــة قدرهــا 
املنطقــة  يف  وتقــع  مربــع  متــر  ألــف   140
اجلويــة علــى أن يتــم إحلاقــه باملبنــى احلالــي 
مــن خــال املمــر )C( عبــر محــور يــؤدي يف 

املركزيــة. احلديقــة  إلــى  نهايتــه 
لتحويــل  جديــدة  منطقــة  تتضمــن  وســوف 
الرحــات ممــا سيســاعد يف تقليــل أوقــات 
املســافرين  لــدى  الرحــات  بــن  الربــط 
ويعــزز جتربتهــم يف حتويــل الرحــات بشــكل 

عــام يف مطــار حمــد الدولــي.
كمــا سيســاهم املشــروع عنــد اكتماله يف دعم 
اخلطــوط  تشــهده  الــذي  املتواصــل  النمــو 

ــة. ــة القطري اجلوي
ــى  ــر وتشــييد »مبن ــح مشــروعي تطوي ومت من
نقــل األمتعــة البعيــد ونظــم مناولــة األمتعــة« 
علــى   2020 وفبرايــر   2019 نوفمبــر  يف 

التوالــي.
احلزمــة  حزمتــن،  املشــروع  هــذا  ويضــم 
الرابعــة عشــرة واحلزمــة اخلامســة عشــرة.

وشــمل العقــد األول الــذي مت توقيعــه مــع 
شــركة هندســة اجلابــر علــى عقــد تشــييد 
ــدأ  ــد ومــن املقــرر أن تب ــة البعي ــى األمتع مبن
أعمــال البنــاء خــال الشــهر اجلــاري، فيمــا 
متــت ترســية العقــد الثانــي علــى شــركة /

نظــم  وتركيــب  لتوفيــر  الدوحــة/  بوميــر 
مناولــة األمتعــة يف مبنــى األمتعــة البعيــد. 
وقــد مت البــدء يف أعمــال هــذه احلزمــة يف 

.2019 نوفمبــر 

البعيــد  األمتعــة  مبنــى  مشــروع  ويتضمــن 
تشــييد منطقــة جويــة تبلــغ مســاحتها حوالــي 
34 ألــف متــر مربــع لتشــمل نظمــا حديثــة 
مناولــة  مبنــى  وســيزيد  األمتعــة.  ملناولــة 
لنظــام  االســتيعابية  الطاقــة  مــن  األمتعــة 
مناولــة األمتعــة ضامنــاً عــدم إعاقــة أعمــال 
احلاليــة  التشــغيلية  للعمليــات  اإلنشــاء 
للمطــار حيــث ســيتم تنفيــذ املبنــى يف منطقــة 
أرضيــة لســاحة املطــار تتحــول إلــى منطقــة 
ــة عقــب االنتهــاء مــن أعمــال التشــييد. جوي

بنظــام  األمتعــة  مناولــة  نظــم  تزويــد  ومت 
والــذي   )TOTE / ICS( القــدرة  عالــي 
يوفــر مناولــة أمتعــة ســريعة وآمنــة ومرنــة 
بدايــة مــن تســجيل الوصــول إلــى التفريــغ 
ــغ نســبتها 100%  مــع تتبــع األمتعــة بدقــة تبل
ــة. ــة املناول ــن مراحــل عملي ــة م يف كل مرحل

البعيــد  األمتعــة  مبنــى  تزويــد  ســيتم  كمــا 
بنظــم وأجهــزة فحــص األمتعــة مبــا يتوافــق 
املســتوى  ومتطلبــات  معاييــر  أحــدث  مــع 
املدنــي  للطيــران  األوروبيــة  للجنــة  الثالــث 

)إيــكاك(.
اخلاصــة  التوســعة  أعمــال  عقــد  أمــا 
الوقــود  حقــل  تشــييد  »أعمــال  مبشــروع 
الوقــود  حقــل  وتوســعة  الغربــي  باجلانــب 
الســابعة  احلزمــة  الوســطى،  باملنطقــة 
عشــرة« فقــد متــت ترســيته علــى ائتــاف 
شــركتي مجموعــة احتــاد املقاولــن ش.م.ل 
يف  واملقــاوالت  للتجــارة  التيســير  وشــركة 

.2019 نوفمبــر 
يتضمــن  والــذي  املشــروع  يلبــي  وســوف 
الوقــود  حقــل  توســعة  وهمــا  حزمتــن، 
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الوقــود  حقــل  وتوســعة  الغربــي  باجلانــب 
مبنطقــة وســط املطــار، احتياجــات تطويــر 
حمــد  مطــار  لتشــغيل  الداعمــة  املرافــق 
احلزمتــن  يف  العمــل  بــدأ  وقــد  الدولــي. 
يف ديســمبر 2019 مبــا يتماشــى مــع خطــة 

/مطــار/. شــركة 
وينفــذ مطــار حمــد الدولــي، احلائــز علــى 
توســعة  عمليــة  جنــوم،  خمــس  تصنيــف 
متعــددة املراحــل لتلبيــة الطلــب املتنامــي على 
الســفر جــواً، وتعزيــز مكانتــه باعتبــاره بوابــة 
النمــو  الســتيعاب  وكذلــك  مفضلــة،  ســفر 
الــذي حتققــه اخلطــوط اجلويــة القطريــة 

الناقلــة الوطنيــة لدولــة قطــر.
وســوف يتــم تنفيــذ خطــط التوســعة اخلاصــة 
الكشــف  والتــي مت  الدولــي،  مبطــار حمــد 
عنهــا يف الربــع الرابــع مــن عــام 2019 عبــر 

)أ(  املرحلــة  وتشــمل  و)ب(.  )أ(  مرحلتــن 
واملنطقــة  الشــمالية  املنطقــة  بــن  الربــط 
املســافرين  مبنــى  يف  اجلديــدة  املركزيــة 
القــدرة  املرحلــة  هــذه  تزيــد  أن  ويُتوقــع 
االســتيعابية للمطــار الســتقبال أكثــر مــن 53 
مليــون مســافر ســنوًياً بحلــول عــام 2022، 
وذلــك بالتزامــن مــع اســتضافة قطــر لبطولــة 
للمــرة   2022 القــدم  لكــرة  العالــم  كأس 
املرحلــة  أمــا  املنطقــة.  تاريــخ  يف  األولــى 
)ب( فســتعزز القــدرة االســتيعابية للمطــار 
مســافر  مليــون   60 مــن  أكثــر  الســتقبال 
ســنوياً وتلبــي الطلــب املتزايــد علــى ســفر 

البضائــع جــواً. األفــراد وشــحن 
صالــة  منطقــة  مســاحة  إجمالــي  ويبلــغ 
عمليــة  تشــملها  ســوف  التــي  املســافرين 
حيــث  مربــع،  متــر  ألــف   240 التوســعة 

ســيتم دمجهــا ضمــن املبنــى احلالــي، مبــا 
يســمح بانتقــال املســافرين مــن منطقــة إلــى 
أخــرى بساســة وســهولة، ويضمــن مواصلــة 
التشــغيلية  لعملياتــه  الدولــي  حمــد  مطــار 
ــة  ــى واحــد بعــد االنتهــاء مــن عملي ــر مبن عب
لــن تؤثــر أعمــال التوســعة  التوســعة. كمــا 
علــى العمليــات التشــغيلية للمطــار يف املبنــى 
ــط  ــى أوقــات الرب ــي مــع احملافظــة عل احلال

الرحــات. بــن 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف تشــمل توســعة 
مبنــى  إنشــاء  أيضــاً  الدولــي  حمــد  مطــار 
جديــد لشــحن البضائــع، مبــا يعــزز طاقتــه 
االســتيعابية لتصبــح أكثــر مــن 5 مايــن طــن 

ســنوياً. 
املصدر: الشرق 

استئناف رحالت الطيران األلمانية والفرنسية في األجواء العراقية

اســتئناف  العراقــي،  النقــل  وزيــر  أعلــن 
األملانيــة  الطيــران  شــركات  رحــات 

العراقيــة. األجــواء  يف  والفرنســية 

شــركات  أن   «  : بيــان  يف  لعيبــي  وقــال 
الطيــران األوروبيــة والعربيــة ومنهــا األملانيــة 
ســماء  يف  التحليــق  عــاودت  والفرنســية 
العــراق مــن جديــد بعــد إلغــاء توصيــة وكالــة 
كــون  الطيــران  ألمــن  األوروبــي  االحتــاد 
ــاً واســتقرار«. ــر أمن األجــواء العراقيــة االكث

وأضــاف، أن »الــوزارة حتــرص علــى أمــن 
وســيادة االجــواء يف العــراق واملنطقــة، كمــا 
أفضــل  توفيــر  علــى  أيضــاً  أنهــا حتــرص 
العابــرة  للطائــرات  املاحيــة  اخلدمــات 

العــراق«. إلجــواء 

فتــح  طــور  يف  »الــوزارة  أن  إلــى  ولفــت 
الفصــل  وتقليــل  جديــدة  جويــة  ممــرات 
بــن الطائــرات الســتيعاب الزخــم الكبيــر 
احلاصــل للطائــرات العابــرة ســماء العــراق«، 

مؤكــداً أن »شــركة املاحــة اجلويــة بكوادرهــا املتخصصــة اســتطاعت أن جتــدد كســب ثقــة شــركات الطيــران األوربيــة ومعــاودة حتليقهــا عبــر 
مجــدداً«. العراقيــة  األجــواء 

يشــار إلــى أن شــركات الطيــران الهولنديــة والنرويجيــة ســبق وأن اســتأنفت رحاتهــا فــوق األجــواء العراقيــة بعــد التوصيــة التــي قدمتهــا 
وكالــة أمــن الطيــران باحلــذر مــن اســتخدام ســماء العــراق عقــب االحــداث األخيــرة يف البــاد ومنطقــة الشــرق االوســط.

ــم أخــر للمعلومــات املتعلقــة  ــه بعــد تقيي ــران قــد تراجعــت عــن قرارهــا يف 24 مــن الشــهر ذات ــي ألمــن الطي ــة االحتــاد األوروب إال أن وكال
ــة ومســتقرة. ــت أن ســماء العــراق آمن ــي اثبت ــة فــوق الفضــاء العراقــي والت بســامة الرحــات اجلوي

املصدر: الطيران املدني العراقي

األنشطة الدولية
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وزير الطيران المدني المصري يلتقي سفير دولة جيبوتي بالقاهرة

 

القاهــرة-يف إطــار االهتمــام الــذي يوليــه قطــاع الطيــران املدنــي 
املصــري لدعــم وتعزيــز التعــاون مــع الــدول اإلفريقيــة الشــقيقة 
التقــى الطيــار محمــد منــار وزيــر الطيــران املدنــي املصــري، مبكتبــه 
الســيد محمــد ظهــر حرســى ســفير دولــه جيبوتــي بالقاهــرة لبحــث 
ســبل تعزيــز التعــاون املشــترك بــن البلديــن يف مجــال النقــل اجلــوي 
والعمــل علــى نقــل اخلبــرات والتجــارب املصريــة يف هــذا املجــال 
مبختلــف أنشــطته إلــى دولــة جيبوتــي حضــر اللقــاء الطيــار منتصــر 

مناع نائب وزير الطيران املدني.

وخــال اللقــاء ناقــش اجلانبــان االتفاقيــة الثنائيــة املوقعــة بــن 
البلديــن وســبل التعــاون بــن شــركة ايــر جيبوتــي والشــركة الوطنيــة 
مصــر للطيــران يف مجــاالت الصيانــة واخلدمــات األرضيــة، كمــا 
مت دراســة فتــح خــط طيــران مباشــر وكــذا دراســة تشــغيل رحــات 

شــحن جــوى بــن البلديــن.

وأكــد منــار علــى عمــق العاقــات التاريخيــة واإلســتراتيجية بــن 
تســخر  التابعــة  وشــركاتها  الطيــران  وزارة  وأن  وجيبوتــي  مصــر 

كافــة إمكانياتهــا لتقــدمي كافــة الدعــم الفنــي واالستشــاري للنهــوض 
بقطــاع الطيــران بدولــة جيبوتــي الشــقيقة والتــي تعــد مــن األســواق 

الواعــدة داخــل القــارة الســمراء.

وأضــاف وزيــر الطيــران أن الدولــة املصريــة حتــرص علــى مــد 
داخــل  األشــقاء  مــع جميــع  العاقــات  وتوطيــد  التعــاون  أواصــر 

املجــاالت. شــتي  اإلفريقيــة يف  القــارة 

ومــن جانبــه أعــرب الســفير محمــد حرســي عــن ســعادته بهــذا 
اللقــاء الهــام الــذي يأتــي يف ظــل االهتمــام الكبيــر الــذى حتظــى بــه 
جمهوريــة مصــر العربيــة داخــل دولــة جيبوتــي، كمــا أشــاد بالتطــور 
الكبيــر الــذى ملســه داخــل قطــاع الطيــران املدنــي املصــري والــذى 
يعــد مــن أهــم الــرواد يف صناعــة النقــل اجلــوي اإلفريقــي ، وتطلــع 
الســفير إلــى املزيــد مــن النجاحــات والتعــاون بــن مصــر و جيبوتــي 

خــال الفتــرة املقبلــة وبخاصــة يف مجــال الطيــران املدنــي.
املصدر: وزارة الطيران املدني املصري
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اضطراب الرحالت الجوّية الطويلة: األسباب والوقاية والعالج

الدكتور/ عبداهلل اجللعود
للطيــران  العامــة  الهيئــة  طبيــب طيــران، مفــوض 

الســعودية العربيــة  باململكــة  املدنــي 

لشــركات خطــوط  األطقــم اجلويــة  تعانــي 
الطيــران حــول العالــم من طياريــن ومضيفن 
جويــن كذلــك املســافرين جــواً مــن إرهــاق 
باضطــراب  يعــرف  أومــا  الســفر  بعــد  مــا 
مشــكلة  وهــو  الطويلــة،  اجلويــة  الرحــات 
مؤقتــه يف النــوم تؤثــر علــى كافــة املســافرين 
عبــر نطاقــات زمنيــة متعــددة ســريعاً خــال 
بســبب  التوقيــت  اختــاف  إن  ســاعات. 
ــرة  ــل بالطائ ــج عــن الســفر الطوي الســفر ينت
مــن  كالســفر  زمنيــة،  نطاقــات  عــدة  عبــر 
الريــاض إلــى مونتريــال أو العكــس. يتســبب 
اختــاف التوقيــت يف أعــراض مختلفــة تبــدأ 
بالظهــور خــال اليــوم األول أو الثانــي مــن 
الســفر عبــر نطاقــات زمنيــة متعــددة )علــى 
ــزى األعــراض  ــان(. وتع ــان زمني ــل نطاق األق
املصاحبــة الختــاف التوقيــت إلــى التغيــر 
اليومــي  الــذي يطــرأ علــى اإليقــاع  احلــاد 
حيــث  اجلســم،  يف  البيولوجيــة  والســاعة 
االســتيقاظ عندمــا  الشــخص  علــى  يجــب 
يطلــب جســمه النــوم، والنــوم عندمــا يطلــب 

االســتيقاظ. جســمه 

ما هو اضطراب الرحالت اجلوّية الطويلة؟
 Jet( اضطــراب الرحــات اجلويــة الطويلــة
Lag( وهــو حالــة فســيولوجية حتــدث نتيجة 
للتعديــات احلــادة علــى الســاعة احليويــة 
)الســاعة البيولوجيــة( وتصنــف علــى أنهــا 
هــذا  النــوم  اضطرابــات  مــن  واحــدة 

االضطــراب يأتــي نتيجــة الســفر ملســافات 
طويلــة بســرعة عاليــة )بــن الشــرق والغــرب 
أو بــن الغــرب والشــرق( علــى مــن الطائــرة 
Desynchrono� باســم  طبيــاً  )وتعــرف 

.)sis

األعراض
قــد يشــكو األشــخاص املســافرون ملســافات 
ــة:  ــة بالطائــرات مــن األعــراض التالي طويل

واالســتيقاظ  كاألرق  النــوم  اضطرابــات   •
املبكــر وفــرط الشــعور بالنــوم

• اإلرهاق خال النهار
• صعوبة يف التركيز والعمل

ــاز الهضمــي كاإلســهال  ــات اجله • اضطراب
ــدة واحلموضــة أو اإلمســاك وآالم يف املع

• الشعور العام باإلعياء ونقص يف الشهية
• تعكر املزاج والصداع

اجلويــة  الرحــالت  باضطــراب  نصــاب  ملــاذا 
الطويلــة؟

لــدى كل إنســان ســاعة حيويــة أو مــا تعــرف 
بالســاعة البيولوجيــة تضبــط وتنظــم وقــت 
النــوم ووقــت الشــعور باجلــوع والتغيــرات يف 
مســتوى الهرمونــات ودرجــة احلــرارة. وهــي 
محكومــة علــى مــدار الســاعة بضــوء النهــار. 
الســفر إلــى منطقــة زمنيــة مختلفــة يعنــي أن 
ســاعة جســمك ســكون متزامنــة مــع التوقيــت 
احمللــي وقــد ينتهــي بــك األمــر إلــى الشــعور 
بالنعــاس أثنــاء النهــار وعــدم القــدرة علــى 
النــوم ليــًا. حيــث ينقســم العالــم إلــى 24 
منطقــة زمنيــة الفــرق بــن كل منهــا ســاعة 
ــة  ــع املناطــق الزمني ــاس جمي ــم قي واحــد. يت
باســم خــط  نقطــة مرجعيــة معروفــة  مــن 
الطــول غرينتــش يف لنــدن. اجلديــر بالذكــر 
الغــدة  تفــرزه  هرمــون  هــو  املياتونــن  أن 
الصنوبريــة، وهــي غــدة صمــاء صغيــرة يف 
الهرمونــات  تنظيــم  علــى  يســاعد  الدمــاغ 
الســاعة  إيقــاع  علــى  ويحافــظ  األخــرى، 

البيولوجيــة.

عوامل اخلطورة
هنــاك بعــض العوامــل التــي قــد تزيــد مــن 
الرحــات  باضطــراب  اإلصابــة  فــرص 

الطويلــة: اجلويــة 
• عــدد املناطــق أو النطاقــات الزمنيــة التــي 
يتــم عبورهــا خــال الرحلــة، حيــث تــزداد 
الرحــات  باضطــراب  اإلصابــة  إحتمــال 
املناطــق  عــدد  زاد  كلمــا  الطويلــة  اجلويــة 

الزمنيــة التــي يتــم عبورهــا يف الرجلــة.
عرضــه  أكثــر  بالســن  فالكبــار  العمــر،   •
اجلويــة  الرحــات  باضطــراب  لإصابــة 

الطويلــة.
• الطيــارون ومضيفــي الطيــران لشــركات 
الطيــران أكثــر عرضــه لإصابــة باضطــراب 
الرحــات اجلويــة الطويلــة بســبب طبيعــة 
عملهــم حيــث تتطلــب الســفر جــواً بشــكل 

متكــرر.
• الطيــران نحــو الشــرق حيــث تقــدمي وقــت 

النــوم أصعــب مــن تأخيــر النــوم.
املضاعفات

• اإلرهــاق بســبب عــدم حصــول اجلســم 
النــوم الكافيــة علــى ســاعات 

التركيــز  عــدم  بســبب  اإلنتاجيــة  قلــة   •
واإلرهــاق

• احلــوادث اجلويــة بســبب اإلرهــاق وقلــة 
طياريــن  مــن  اجلويــة  األطقــم  التركيــز يف 

الطيــران. ومضيفــي 

اختــالف  أعــراض  جتنــب  ميكــن  كيــف 
بالطائــرة؟  الســفر  أثنــاء  التوقيــت 

نظــراً الختــاف أعــراض هــذا االضطــراب 
تقييــم  الصعــب  مــن  فإنــه  األفــراد،  بــن 
مــدى فعاليــة أي عــاج. ولكــن هنــاك بعــض 
ــى  ــي قــد تســاعد عل ــح الســلوكية الت النصائ
الوقايــة مــن اضطــراب الرحــات اجلويــة 
ويبــدأ  أعراضهــا  مــن  والتقليــل  الطويلــة 
االســتعداد قبــل الســفر وخــال التواجــد يف 

الطائــرة:
• احلصــول علــى وقــت كايف مــن الراحــة 
والنــوم اجليــد قبــل الرحلــة خــال 24 ســاعة
• أضبــط توقيــت ســاعتك إلــى توقيــت جهــة 

الوصــول عنــد صعــود الطائــرة.
• حــاول الوصــول إلــى وجهــة الســفر مبكــراً 
وقبــل عــدة أيــام يف حــال كان هنــاك اجتمــاع 
عمــل أو إخبــار جامعــي يتطلــب منــك تركيــز 
عالــي وذلــك إلعطــاء اجلســم الوقــت الــكايف 

للتكيــف مــع الفــارق الزمنــي.

مقاالت
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قبــل  واالســتيقاظ  النــوم  وقــت  تغييــر   •
الســفر تدريجيــا لعــدة أيــام ليتناســب مــع 
ــراد  ــة امل ــوم واالســتيقاظ يف الوجه وقــت الن
الغــرب  نحــو  الســفر  عنــد  إليهــا.  الســفر 
حــاول تأخيــر موعــد النــوم تدريجيــاً مبعــدل 
ســاعة واحــدة يوميــاً أمــا عنــد الســفر نحــو 
الشــرق حــاول تقــدمي موعــد النــوم تدريجيــا 

مبعــدل ســاعة واحــدة لــكل ليلــة.

كالشــاي  املنبهــات  جتنــب  الطائــرة  يف   •
والقهــوة وكذلــك الكحوليــات أثنــاء الرحلــة

ــن  ــدة م ــات جي ــى شــرب كمي • احلــرص عل
لتجنــب اجلفــاف يف  الرحلــة،  املــاء خــال 

الطائــرة.
• محاولــة النــوم يف الطائــرة إذا كان توقيــت 
وجهــة الســفر ليــًا. أمــا إن كان نهــاراً فحاول 

مقاومــة النوم.

• إذا كانــت الرحلــة ســتصل إلــى الوجهــة يف 
النهــار، حــاول النــوم خــال الرحلــة. أمــا إذا 
كانــت الرحلــة ســتصل إلــى وجهــة الســفر يف 
الليــل، فحــاول مقاومــة النــوم حتــى تســتطيع 

النــوم عنــد الوصــول.
والتماريــن  الثقيلــة  الوجبــات  جتنــب   •

النــوم. قبــل  املجهــدة  الرياضيــة 
  

العالج
بشــكل عــام ميكــن عاج اضطــراب الرحات 
اجلويــة الطويلــة عبــر العنايــة الذاتية، وغالباً 
مــا تتحســن األعــراض خــال بضعــة أيــام 
دون عــاج، ويف بعــض احلــاالت التــي زيــارة 
الطبيــب للحصــول علــى العــاج الــازم يف 
ــرر،  حــال األعــراض احلــادة أو الســفر املتك

وميكــن تصنيــف العــاج إلــى التالــي:
• العاج الدوائي: 

قــد تســاعد األقــراص املنومــة بعــد استشــارة 
الطبيــب علــى النــوم وحتســن مدتــه وجودته، 
إال أنهــا قــد ال تقلــل مــن األعــراض املصاحبة 
الطويلــة.  اجلويــة  الرحــات  الضطــراب 
املنويــة  لألقــراص  أن  بالذكــر  اجلديــر 
أعــراض جانبيــة قــد تشــمل الغثيــان والقــيء 
خــال  بالنعــاس  الشــعور  وزيــادة  والــدوار 

وقــت النهــار.
• العاج الضوئي:

يلعــب الضــوء دور حيــوي وهــام يف ضبــط 
البيولوجيــة.  الســاعة  أو  الســاعة احليويــة 
عندمــا تســافر عبــر نطــاق مناطــق زمنيــة، 

اجلــدول  مــع  جســمك  يتكيــف  أن  يجــب 
ويُعــاد  النهــار  لضــوء  اجلديــد  الزمنــي 
ضبطــه، ممــا يســمح لــك بالنــوم واالســتيقاظ 

املناســبة. األوقــات  يف 
ضبط إيقاع الساعة احليوية

يف  األساســي  العامــل  هــو  الشــمس  ضــوء 
البيولوجيــة جلســم  الســاعة  عمــل  تنظيــم 
ســرعة  يف  تســاعد  قــد  والتــي  اإلنســان 
وجهــة  يف  التوقيــت  مــع  اجلســم  تكيــف 
لضــوء  بالتعــرض  ينصــح  لذلــك  الســفر. 
الشــمس بشــكل دوري يف األوقــات املناســبة 
وجتنبهــا يف األوقــات غيــر املناســبة حيــث 
يعتمــد توقيــت التعــرض للضــوء علــى وجهــة 
الســفر شــرًقا كان أم غرًبــا. حيــث يُنصــح 
املســافرون غرًبــا بقضــاء بعــض الوقــت يف 
ضــوء الشــمس وقــت العصــر )آخــر اليــوم( 
ألن ذلــك يــؤدي إلــى تأخيــر اإليقــاع اليومــي 
للجســم، واملســافرون شــرًقا بقضــاء بعــض 
شــروق  وقــت  الشــمس  ضــوء  يف  الوقــت 
تقــدمي  إلــى  ذلــك  يــؤدي  حيــث  الشــمس 

للجســم. اليومــي  اإليقــاع 

ضوء الشمس ليس دائمًا هو العالج!
ــر مــن ثمــان  ــر أكث ــت قــد ســافرت عب إذا كن
مناطــق زمنيــة مــن منطقــة إقامتــك الزمنيــة 
الباكــر  الصبــاح  للضــوء يف  التعــرض  فــإن 
ميكــن أن يكــون يــؤدي أن يســتقبل اجلســم 
الضــوء علــى أنــه ضــوء الغســق )ضــوء آخــر 
النهــار( وعلــى العكــس قــد يفســر اجلســم 
ضــوء آخــر النهــار )الغســق( علــى أنــه ضــوء 

أول النهــار )الفجــر(.
كمــا يُنصــح إن كان الســفر عبــر أكثــر مــن 
ثمــان مناطــق زمنيــة نحــو الغــرب بتجنــب 
مــن  قليلــة  ســاعات  قبــل  الشــمس  أشــعة 
الســاعة  لضبــط  قليلــة  أليــام  الغــروب 
ــا إذا  ــي. أم ــت احملل ــى التوقي ــة عل البيولوجي
مــن  أكثــر  عبــر  الشــرق  نحــو  الســفر  كان 
ثمــان مناطــق زمنيــة ينصــح بوضــع النظــارات 
ــب التعــرض لضــوء الشــمس  الشمســة وجتن
لضبــط  الغــروب  الصبــاح  ســاعات  خــال 
الســاعة البيولوجيــة علــى التوقيــت احمللــي. 

مقاالت
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عن تأثير فيروس »كورونا« على قطاع النقل الجوي

 إبراهيم بنادي
تســعى دول العالــم لتضييــق اخلنــاق علــى 
ــا اآلخــذ يف االنتشــار، وذلــك  فيــروس كورون
عبــر تشــديد إجراءاتهــا الوقائيــة، يف الوقــت 
الوفيــات  حصيلــة  فيــه  جتــاوزت  الــذي 
ألفــا   95 الـــ  املــرض حاجــز  عــن  الناجمــة 
الــى حــدود كتابــة هــذه الكلمــات وأزيــد مــن 
ــاء  ــذا الوب ــدة به ــة مؤك ــون ونصــف إصاب ملي
فيــروس  انتشــار  اســتمرار  ومــع  اخلطيــر. 
ثلثــي  مــن  أزيــد  إلــى  ووصولــه  »كورونــا« 
الــدول  مــن  عديــد  ســارعت  العالــم،  دول 
واملؤسســات  االقتصاديــة  واملجموعــات 
تــروم  احترازيــة،  إجــراءات  املاليــة التخــاذ 
احتــواء التداعيــات الســلبية لهــذا الفيــروس 
علــى االقتصــاد العاملــي عامــة واالقتصــادات 

خاصــة. الوطنيــة 
 

بالطبــع هنــاك أعــداد كبيــرة مــن القطاعــات 
االقتصاديــة التــي تعرضــت خلســائر، قــدر 
الــدوالرات،  مبليــارات  مبدئيــا  بعضهــا 
أرباحــا  حققــت  أخــرى  قطاعــات  وهنــاك 
ضخمــة مــن محاولــة التصــدي للفيــروس، 
كــون  مــن  بالرغــم  أنــه  األمــر  يف  واملثيــر 
بعــض القطاعــات حققــت خســائر، تتصاعــد 
فيهــم  لاســتثمار  اخلبــراء  بعــض  دعــوات 
اآلن، ألن انتعاشــها بعــد تراجــع الفيــروس 

واقــع ال محالــة، كقطــاع الطيــران مثــا.
 

ويف هــذا الصــدد، أعلــن االحتــاد الدولــي 
قطــاع  خســائر  أن  »إياتــا«،  اجلــوي  للنقــل 
 63 بــن  تتــراوح  قــد  العاملــي  الطيــران 

خــال  دوالر  مليــار   252 و  دوالر  مليــار 
ــه  ــم حتليات ــام اجلــاري، وأن إعــادة تقيي الع
ــا«  ــة لفيــروس »كورون ــرات املالي بشــأن التأثي
قطــاع  خســائر  أن  إلــى  تشــير  املســتجد، 
دوالر يف  مليــار   63 تتجــاوز  قــد  الطيــران 
ــى املــرض،  حــال مــا إذا جــرت الســيطرة عل
لكنــه يــرى أنــه يف حالــة انتشــار املــرض علــى 
ــى  نطــاق أوســع فــإن اخلســائر قــد تصــل إل

دوالر. مليــار   252
 

وتوقعــت االياتــا انــه قبــل أي انتعــاش فــإن 
التأثيــر الفــوري ســيكون شــديًدا، إذ ســيعرف 
القطــاع تراجعــا حــادا للمداخيــل، وقــدرت 
بـــ: اســيا واحمليــط الهــادي: 37- %،  ذلــك 
 ،-46% أوروبــا:   ،-27% أميــركا:  شــمال 
الشــرق األوســط: %39-، افريقيــا: 32%-، 

.-41% الاتينيــة:  أميــركا 
 

ومــع بدايــة تفشــي فيــروس كورونــا، قــّدر 
التأثيــر  اجلــوي  للنقــل  الدولــي  االحتــاد 
ــرادات املســافرين اســتناداً  ــى إي احمُلتمــل عل

ُمحتملــن: ســيناريوهن  إلــى 
انتشــار  مــن  احلــد  وهــو  األول  الســيناريو 
الفيــروس، ويشــمل هــذا الســيناريو األســواق 
التــي ســّجلت أكثــر مــن 100 إصابــة مؤكــدة 
والتــي  مــارس،   2 لغايــة  كورونــا  بفيــروس 
شــهدت تدهــوراً حــاداً تبعهــا حالــة تعــاٍف 
اقتصــادي الفــت. كمــا يرتبط هذا الســيناريو 
بانحســار ثقــة العمــاء يف األســواق األخــرى 
واحمليــط  وآســيا  الشــمالية  أمريــكا  مثــل 

الهــادي وأوروبــا.
 

هــذا  يف  املشــمولة  األســواق  وتُصّنــف 
الســيناريو مــع االنخفــاض املتوقــع يف أعــداد 
املســافرين بســبب تفشــي فيــروس كورونــا 
 ،)-23%( الصــن  التالــي:  النحــو  وفــق 
 ،)-10%( وســنغافورة   ،)-12%( واليابــان 
وإيطاليــا   ،)-14%( اجلنوبيــة  وكوريــا 
)%24-(، وفرنســا )%10-(، وأملانيــا )10%-(، 
مــن  ذلــك،  جانــب  إلــى   .)-16%( وإيــران 
ــب بنســبة  املتوقــع انخفــاض مســتويات الطل
%11 يف األســواق اآلســيوية باســتثناء الصــن 
اجلنوبيــة.  وكوريــا  وســنغافورة  واليابــان 
ــب بنســبة 7%  ــح تراجــع الطل كمــا مــن املرّج
يف منطقــة الشــرق األوســط وأوروبــا علــى 
التوالــي، باســتثناء إيطاليــا وفرنســا وأملانيــا.

 

وينعكــس تراجــع الطلــب مــن خــال تســجيل 
ــرادات املســافرين  خســائر بنســبة %11 يف إي
دوالر  مليــار   63 يعــادل  مبــا  الدوليــن، 
ســتتكّبد  الصــن  أن  العلــم  مــع  أميركــي، 
ــك  ــي تل ــي مــن إجمال ــار دوالر أميرك 22 ملي
اخلســائر. وســتواجه األســواق املُرتبطــة مــع 
ــة  ــا الصــن، خســائر إجمالي آســيا، مبــا فيه

تصــل إلــى 47 مليــار دوالر أميركــي.
 

ــواء  الســيناريو الثانــي وهــو اإلخفــاق يف احت
إلــى  الســيناريو  هــذا  ويســتند  الفيــروس، 
التــي  األســواق  تُغطــي  مُماثلــة  منهجيــة 
أكثــر  أو  مؤكــدة  إصابــات   10 ســجلت 
مــارس.   2 مــن  اعتبــاراً  كورونــا  بفيــروس 
وتواجــه هــذه األســواق خســارة بنســبة 19% 
يف إيــرادات املســافرين الدوليــن، مبــا يعــادل 
113 مليــار دوالر أميركــي، وهــو مــا يُعــادل 
أيضــاً اخلســائر التــي تكّبدهــا القطــاع خــال 

العامليــة عــام 2008. املاليــة  األزمــة 
 

وحســب االياتــا دائمــا، ومبــا أن منــو شــركات 
الطيــران يف منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ، 
كان متوقعــا أن تصــل نســبته ٪4.8، إال أن 
بأكملــه  للعــام  انكماشــا  ســيكون  التأثيــر 
بنســبة ٪8.2 مقارنــة مبســتويات الطلــب يف 
عــام 2019. كمــا أن هــذا التقييــم ســيترجم 
إلــى خســارة إيــرادات بقيمــة 27.8 مليــار 
يف  النقــل  لشــركات   2020 عــام  يف  دوالر 
يتحمــل  الهــادئ،  واحمليــط  آســيا  منطقــة 
اجلــزء األكبــر منهــا شــركات طيــران مســجلة 
يف الصــن، مــع خســارة 12.8 مليــار دوالر يف 

الســوق احملليــة الصينيــة وحدهــا.
 

النقــل  شــركات  تتحمــل  أن  املتوقــع  ومــن 
خســارة  الهــادئ  واحمليــط  آســيا  خــارج 
علــى  دوالر،  مليــار   1.5 قدرهــا  إيــرادات 
افتــراض أن فقــدان الطلــب يقتصــر علــى 
األســواق املرتبطــة بالصــن؛ ممــا ســيؤدي 
ذلــك إلــى تراجــع إجمالــي اإليــرادات العامليــة 
ذلــك  وميثــل  دوالر.  مليــار   29.3 بقيمــة 
انخفاضــا بنســبة ٪4.7 يف الطلــب العاملــي 
مقارنــة مــع منــو كانــت قــد توقعتــه املنظمــة 
يف كانــون األول / ديســمبر املاضــي بنســبة 
%4.1، وبالتالــي ســتؤدي هــذه اخلســارة إلــى 
القضــاء علــى النمــو املتوقــع هــذا العــام، ممــا 
يــؤدي إلــى انكمــاش عاملــي بنســبة ٪0.6 يف 
الطلــب العاملــي علــى الطيــران لعــام 2020.
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ــرات بحســب االحتــاد،  وتســتند هــذه التقدي
إلــى أن يكــون لفيــروس كورونــا تأثيــرا مماثا 
فيــروس  خــال  حــدث  كمــا  الطلــب  علــى 
)ســارس( عــام 2003، حيــث متيــز بفتــرة 6 
أشــهر بانخفــاض حــاد، تــاه انتعــاش ســريع 
بالقــدر نفســه. حيــث كان ســارس مســؤوالً 
عــن انخفــاض بنســبة ٪5.1 يف الطلــب الــذي 
واحمليــط  آســيا  طيــران  شــركات  حتملتــه 

ــادئ. اله
 

ومــن الطبيعــي أن تراجــع قطــاع الطيــران 
أثــر بشــكل ســلبي علــى القطــاع الســياحي 
إجمالــي  ويقــدر  الدولــي،  املســتوى  علــى 
اخلســائر الدوليــة يف القطــاع بنحــو 240 
مليــار دوالر، وهنــا ميكــن القــول إن إلغــاء 
مايــن الســائحن خاصــة الصينيــن خطــط 
بإيــرادات  قاصمــة  ضربــة  أوقــع  الســفر، 
اإلنترنــت،  عبــر  الســفر واحلجــز  شــركات 
وأن خســائر القطــاع الســياحي ســتتركز يف 
الصــن وبلــدان جنــوب شــرق آســيا، وأوروبــا 
يف إيطاليــا وإســبانيا باعتبارهــم مــن أكثــر 

املناطــق جذبــا للســياح يف أوروبــا.
 

واملؤكــد اآلن أن القطــاع الســياحي العاملــي 
لــن يتعافــى إلــى مســتويات مــا قبــل »كورونــا« 
حتــى الربــع الثانــي مــن العــام املقبــل، ورمبــا 
ــم  ــل إذا ل ــام املقب ــث مــن الع ــع الثال ــى الرب إل
يتــم التوصــل إلــى لقــاح للفيــروس بحلــول 
الصيــف، وهــذا رمبــا يرفــع إجمالــي خســائر 
القطــاع الســياحي لنحــو 500 مليــار دوالر 

ــل. منتصــف العــام املقب
قطــاع الطيــران ليــس وحــده اخلاســر مــن 
تفشــي كورونــا بــل تعــد ســوق األســهم العاملية 
الفيــروس،  انتشــار  مــن  اخلاســرين  أول 
ــن  ــت العناوي ــي يف أســوأ أســابيعها واحتل فه
الرئيســة لوســائل اإلعــام أكثــر مــن مــرة يف 
اآلونــة األخيــرة، وتشــير بعــض التقديــرات 
إلــى أن ســوق األســهم األميركيــة خســرت 

ــون دوالر،  ــل أســبوع 3.18 تريلي مبفردهــا قب
اآلســيوية  األســواق  خســائر  أخذنــا  وإذا 
تفشــي  نتيجــة  احلســبان  يف  واألوروبيــة 
ــراوح  ــي اخلســائر رمبــا ي ــإن إجمال ــاء ف الوب

بــن ســتة وســبعة تريليونــات دوالر.
 

بفعــل  تعانــي  النفــط  أســواق  تــزال  وال 
الســفر  فانخفــاض  الفيــروس،  تفشــي 
التحويليــة  إنتاجيــة الصناعــات  وانخفــاض 
رهيبــة  ضغوطــا  وضــع  املخــزون  وارتفــاع 
علــى األســعار. واملاحــظ ان أســعار النفــط 
تتراجــع منــذ أواخــر كانــون الثانــي / ينايــر، 
بعــد انخفــاض حــدة التوترات اجليوسياســية 
فيمــا  وإيــران،  املتحــدة  الواليــات  بــن 
والنمــو  املزدهــر  األميركــي  اإلنتــاج  أســهم 
أســعار  انخفــاض  يف  الفاتــر  االقتصــادي 

العامليــة. الطاقــة 
 

الصدمــة  مبنزلــة  كورونــا  فيــروس  ويعــد 
أدى  مــا  العاملــي،  االقتصــادي  للنظــام 
أدنــى  إلــى  النفــط  أســعار  انخفــاض  إلــى 
ــى  ــا يشــير إل ــا يف عــام، وهــذا م مســتوى له
أن عواقــب »كورونــا« ســتكون كبيــرة حيــث 
يتقلــص الطلــب بشــكل كبيــر، حســب التقريــر 

الدوليــة. الطاقــة  لوكالــة  الشــهري 
 

ان القيــود املفروضــة علــى الســفر وانخفــاض 
النشــاط  وتراجــع  الصناعيــة  اإلنتاجيــة 
ســيؤدي  الدولــي  املســتوى  علــى  التجــاري 
النظــر  وبغــض  األســعار.  انخفــاض  إلــى 
عــن اخلطــوات التــي اتخذتهــا احلكومــات 
علــى  الطلــب  لتحفيــز  املركزيــة  والبنــوك 
أال  احملتمــل  فمــن  االســتهاكية،  الســلع 
وحواجــز  الصحــي  احلجــر  علــى  تتفــوق 
الســفر عندمــا يتعلــق األمــر بالطلــب علــى 

بعــد. يــأت  لــم  الوقــود. ورمبــا األســوأ 
 

اخلاســر  القطاعــات  هــذه  تبــدو  رمبــا 

األكبــر مــن تفشــي فيــروس كورنــا يف أكثــر 
مــن 90 دولــة علــى مســتوى العالــم، إال أن 
ــات  ــاك صناعــات أخــرى تعرضــت لضرب هن
فصناعــة  الفيــروس،  هــذا  نتيجــة  مؤملــة 
تلقــت  مثــا  الصــن  يف  التجميــل  أدوات 
ضربــة موجعــة خاصــة أن الفيــروس تفشــى 
القمــري  العــام  احتفــاالت  مــع  بالتزامــن 
علــى  الصناعــة  ونظــرا العتمــاد  اجلديــد، 
الصــن،  الضاربــة يف  االســتهاكية  القــوى 
فــإن األزمــة دفعتهــا إلــى إعــادة النظــر يف 
مســتقبلها. كمــا أنــه لــن تنحصــر خســائر 
صناعــة التجميــل يف الصــن فحســب، بــل 

األوروبيــة. والقــارة  ألســتراليا  امتــدت 
 

أحــد  أيضــا  كانــت  الترفيهيــة  الصناعــات 
التــي تضــررت نتيجــة  القطاعــات العامليــة 
العمــل  تأجيــل  إلــى  فإضافــة  »كورونــا«، 
يف مجموعــة مــن األفــام العامليــة، وإلغــاء 
ــات واألنشــطة  مجموعــة أخــرى مــن الفعالي
ــات،  ــا بعــض املهرجان ــن بينه الســينمائية وم
والشــكوك احمليطــة بإمكانيــة عقــد مجموعــة 
مــن املهرجانــات الدوليــة مــن بينهــا مهرجــان 
ــذي يحضــره  ــل، ال ــو املقب ــار / ماي كان يف أي
بــن 74 ألفــا و200 ألــف مشــاهد ســنويا، 
ــى أن دور  ــة تشــير إل ــرات األولي ــإن التقدي ف
الســينما العامليــة خســرت حتــى اآلن نحــو 

دوالر. مليــاري 
 

جــرد  حاليــا،  الصعــب  مــن  أنــه  ويبــدو 
اخلســائر، فاملصابــون يــزداد عددهــم ســاعة 
بعــد أخــرى، مــا يفقــد القــدرة علــى حســاب 
األرقــام  أن  كمــا  دقيــق،  بشــكل  اخلســائر 
املتاحــة أغلبهــا تقديريــة، ولكــن املؤكــد هو أن 
اخلســائر ســتقدر يف عديــد مــن القطاعــات 
األســهم  أســواق  يف  أمــا  املليــارات  مبئــات 
والســندات فنحــن نتحــدث عــن تريليونــات 

الــدوالرات.
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حركة النقل الجوي للمسافرين لسنة 2019

أفــادت تقاريــر االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي أن الطلــب مــن حيــث عــدد املســافرين بالكيلومتــر )RPK( ارتفــع بنســبة %4.2 مقارنــة مــع 
ســنة 2018، وهــي أدنــى نســبة منــو مت تســجيلها منــذ األزمــة املاليــة التــي عرفتهــا ســنة 2009، يف الوقــت الــذي ارتفــع فيــه معــدل احلمولــة 
بـــ %0.7 ليصــل إلــى %82.6 . وهــذه الوتيــرة ترجــع إلــى ضعــف الوضــع االقتصــادي، تباطــئ النشــاط التجــاري، والتوتــرات اجليوسياســية.

كمــا أن التدبيــر العقانــي ووقــف العمــل بطائــرات )737B ماكــس(، ســاهمت يف الرفــع مــن معــدل احلمولــة، ممــا ســاهم يف حتســن األداء 
البيئــي حســب تصريــح املديــر العــام لاحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي.

وتختلف وتيرة منو حركة النقل اجلوي من منطقة ألخرى على النحو التالي:

وعلــى مســتوى املســافرين الدوليــن، ســجلت شــركات النقــل اجلــوي 
ارتفاعــا بنســبة %4.1 وهــو أقــل مــن الوتيــرة التــي ســجلت ســنة 2018 

.)7.1%(
وتتوزع على املناطق كما يلي:

شركات النقل اجلوي آلسيا واحمليط الهادي:  •
وتيــرة منــو بـــ 4.5 % )%8.5( ســنة 2018(، وارتفــاع الســعة   -
املعروضــة بـــ %4.1 مقابــل %80.9 لعامــل احلمولــة )%80.6 ســنة 
االقتصاديــة  احلــرب  آثــار  إلــى  املؤشــرات  هــذه  وتعــزى   .)2019
ــاض يف النشــاط  ــة والصــن وانخف ــات املتحــدة األمريكي ــن الوالي ب

االقتصــادي.

شركات النقل اجلوي األوروبية:  •
وتيــرة منــو بـــ %4.4( )7.5 ســنة 2018( وارتفــاع الســعة   -
ســنة   85( احلمولــة  لعامــل   )85.6% مقابــل   )3.7% بـــ  املعروضــة 
2018(؛ هــذه املؤشــرات هــي نتيجــة تباطــئ النشــاط االقتصــادي 
األوروبــي  االحتــاد  مــن  بريطانيــا  بانســحاب  والشــكوك احمليطــة 

اجلــوي. النقــل  شــركات  مــن  العديــد  إفــاس  وكذلــك 

شركات النقل اجلوي بدول الشرق األوسط:  •
وتيــرة منــو تعــادل 2.6 % وهــي أضعــف وتيــرة مقارنــة   -
بباقــي املناطــق )%4.9 ســنة 2018( وارتفــاع الســعة املعروضــة بـــ 0.1 

.)2018 ســنة   %  75.5(  76.3% بلــغ  حمولــة  عامــل  مقابــل   %

شركات النقل اجلوي بأمريكا الشمالية:  •
وتيــرة منــو تعــادل %3.9 )%5 ســنة 2018(، وارتفــاع الســعة   -
املعروضــة بـــ 2.2 % مقابــل عامــل حمولــة بلــغ %84 )%82.7 ســنة 
األمريكــي. االقتصــاد  تباطــئ  إلــى  ترجــع  النتائــج  هــذه   .)2018

شركات النقل اجلوي بأمريكا الاتينية:  •
وتيــرة منــو تعــادل %3 )%7.5 ســنة 2018( مــع ارتفــاع يف الســعة 
 81.8(  %  82.9 بلــغ  حمولــة  عامــل  مقابــل   1.6% بـــ  املعروضــة 
ســنة 2018(. هــذه النتائــج تعــزى إلــى االضطرابــات االجتماعيــة 

املنطقــة بلــدان  مــن  العديــد  يف  االقتصاديــة  والصعوبــات 
شركات النقل اجلوي بإفريقيا:  •

ارتفــاع  مــع   )2018 ســنة   6.3%(  5% تعــادل  منــو  وتيــرة   -
الســعة املعروضــة بـــ %4.5 مقابــل عامــل حمولــة بلــغ 71.3% )71% 
ســنة 2018(. هــذه النتائــج تعــزى إلــى ظــروف اقتصاديــة مواتيــة 

اجلويــة. اخلطــوط  عــدد  وارتفــاع 

مقاالت
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حركة الشحن الجوي لسنة 2019 
لنشــاط  ســنة  أســوأ   2019 ســنة  شــكلت 
االقتصاديــة  األزمــة  منــذ  اجلــوي  الشــحن 
لســنة 2019، حســب تقاريــر االحتــاد الدولــي 
حركــة  انخفضــت  فقــد  اجلــوي.  للنقــل 
ــر )FTK( بنســبة  الشــحن بالطــن بالكيلومت
%3.3 مقارنــة بســنة 2018، وانخفــض حجــم 
حــن  يف   ،2012 منــذ  مــرة  ألول  الشــحن 

بـــ 2.1%. ارتفعــت الســعة املعروضــة 

هــذا االنخفــاض يرجــع باألســاس للتوتــرات 
التجاريــة، وضعــف وتيــرة منــو هــذه األخيــرة 
التــي بلغــت %0.9، وكذلــك تباطــئ وتيــرة منــو 
ــع  ــون تصني ــدول ذات مك ــي لل ــاجت الداخل الن
الثقــة  إلــى فقــدان  قــوي. هــذا باإلضافــة 
باملقــاوالت واملســتهلكن واالنخفــاض القــوي 

للصــادرات. 

ويتــوزع نشــاط الشــحن اجلــوي بــن املناطــق 
علــى النحــو التالــي:

كمــا أن وتيــرة منــو الشــحن اجلــوي تختلــف 
النحــو  علــى  املناطــق  هــذه  ناقــات  بــن 

التالــي:
• ناقات آسيا احمليط الهادي:

أدنــى  املنطقــة  هــذه  ناقــات  عرفــت 
مســتويات االنخفــاض عامليــا بنســبة 5.7% 
الدوليــة  االقتصاديــة  التوتــرات  بســبب 
وتباطــئ النمــو علــى املســتوى العاملــي، يف 
الســعة  مــن  الرفــع  فيــه  مت  الــذي  الوقــت 

.11% بـــ  املعروضــة 

• ناقات أمريكا الشمالية:
ــا مت  انخفــض حجــم الشــحن بـــ 1.5 %، فيم
الرفــع مــن الســعة املعروضــة بـــ %1.6 ، وهــذا 
راجــع إلــى التوتــرات االقتصاديــة وتباطــئ 

االقتصــاد األمريكــي.

• الناقات األوروبية:
عــرف الشــحن اجلــوي أدنــى مســتوياته منــذ 
مــع   ،1.1% بلغــت  انخفــاض  بنســبة   ،2012
وهــذا   ،4.9% بـــ  املعروضــة  الســعة  ارتفــاع 
راجــع إلــى انخفــاض االقتصــاد الصناعــي 
والظــروف احمليطــة بانســحاب بريطانيــا مــن 

االحتــاد األوروبــي.

• ناقات الشرق األوسط:
انخفــض الشــحن اجلــوي بـــ %4.8 يف حــن 
ارتفعــت الســعة املعروضــة بـــ %0.7، وذلــك 
بســبب اضطــراب سلســلة التوريــد، وضعــف 
التجــارة الدوليــة وإعــادة هيكلــة الناقــات 

اجلويــة.

• ناقات أمريكا الاتينية :
نشــاط الشــحن اجلــوي لســنة 2019 عــرف 
اســتقرارا مقارنــة ســنة 2018، حيــث حــددت 
نســبة االنخفــاض بـــ ٍ%0.4 ، علمــا أن الســعة 

املعروضــة ارتفعــت بـــ  4.7% .

• الناقات اإلفريقية :
ســجل نشــاط الشــحن اجلــوي ارتفاعــا هامــا 
بلــغ %7.4 مــع ارتفــاع الســعة املعروضــة بـــ 
%13.3، وهــذا راجــع إلــى عاقــات االســتثمار 

مــع آســيا.

مقاالت
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المطارات المحورية العربية ورهانات المنافسة العالمية

الطيــران  قطــاع  العربي-يتصــدر  الطيــران 
ــاً، توجهــات االســتثمار  ــاً وعاملي ــي محلي املدن
خــال العقــد اجلــاري، مــع توســع احلكومــات 
مبختلــف دول العالــم يف طــرح العديــد مــن 
الفــرص االســتثمارية أمــام القطــاع اخلــاص، 
أبــرز  كأحــد  الطيــران  علــى  والتركيــز 
القطاعــات احملركــة للنمــو االقتصــادي يف 

املســتقبل.

ــران  ــح قطــاع الطي ــراء أن يصب ويتوقــع اخلب
لاســتثمارات  األكبــر  املســتقطب  املدنــي 
وخصوصــاً  العامليــة،  األمــوال  ورؤوس 
االســتثمارات اخلاصــة، ال ســيما وأن قطــاع 
الطيــران يســهم بنحــو 2.7 تريليــون دوالر يف 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي، باإلضافــة 
إلــى قدرتــه علــى توفيــر 65.5 مليــون فرصــة 
ــول  عمــل ناشــئة عــن أنشــطته املختلفــة بحل

عــام 2035.

وهنــا ميكــن التأكيــد علــى الــدور احملــوري 
مســتقبل  رســم  يف  اخلــاص،  للقطــاع 
اجلــوي،  النقــل  صناعــة  يف  االســتثمارات 
خاصــة بعــد أن فتحــت احلكومــات املختلفــة 
مــن  لاســتفادة  املســتثمرين،  أمــام  البــاب 

املجــال. هــذا  يف  الواعــدة  الفــرص 

ــز  ــل اجلــوي أحــد الركائ ــُد صناعــة النق وتع
الــدول  االقتصاديــة يف  للتنميــة  األساســية 
العربيــة، وهــو مــا يتجســد يف تنفيــذ العديــد 
من املشــروعات التطويرية العماقة وخطط 
التوســعة يف املطــارات، اذ يتزامــن ذلــك مــع 
تزايــد الــدور العاملــي لهــذا القطــاع، وذلــك 
بحســب التقريــر الــذي صــدر مؤخــراً عــن 
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي »إيــكاو«، 
والــذي يتوقــع أن يشــهد القطــاع منــواً ســنوياً 
يف نقــل الــركاب بنســبة %4.3، وبنســبة 3.9 
يف الشــحن. هــذا باإلضافــة إلــى أن مســتقبل 
االســتثمار يف قطــاع الطيــران يركــز أكثــر 

علــى التوجهــات املســتقبلية املتعلقــة بالثــورة 
االصطناعــي  والــذكاء  الرابعــة،  الصناعيــة 
واإلعــام  للرقميــة  احلديثــة  والتقنيــات 
واالتصــال، التــي ستســهم بشــكل كبيــر، يف 
رســم مســتقبل القطــاع يف الســنوات املقبلــة.

هامــا يف  دورا  احملوريــة  املطــارات  وتلعــب 
ــر  ــا توف ــل اجلــوي، لكونه ــر شــبكة النق تطوي
وخاصــة  للمســافرين  متميــزة  خدمــات 
نفــس  تشــغلها  التــي  الوجهــات  مضاعفــة 
الشــركة مــن مطــار املغــادرة بشــكل مضمــون 
ويف مــدة وجيــزة لانتقــال مــن رحلــة إلــى 
 Minimum Connecting Time رحلــة
ــا  ــد عامــا هام ــر يع MCT :((، هــذا األخي
نظــم  ل  خــا  مــن  الرحــات  جدولــة  يف 
ــإن املطــار  ــك ف احلجــز.و باملوازنــات مــع ذل
ــون عــادة قاعــدة لشــركة  ــذي يك احملــوري ال
هــذه  تنافســية  مــن  يعــزز  اجلــوي،  النقــل 

األخيــرة بالرفــع مــن مردوديتهــا.

نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

51% الخطوط الجوية البريطانية 317 المملكة المتحدة لندن هيثرو 1
63% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا 309 ألمانيا فرانكفورت 2

46% شركة يونايتيد األمريكية 290
الواليات المتحدة 

األمريكية
شيكاغو الدولي 3

52% KLM  الخطوط الجوية الملكية الهولندية 279 هولندا أمستردام 4
59% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا 259 ألمانيا ميونيخ 5
59% الخطوط الجوية الكندية 251 كندا تورينتو  6
50% الخطوط الجوية الفرنسية 250 فرنسا شارل ديغول 7

79%
شركة دلتا للطيران

247
الواليات المتحدة 

األمريكية
اتالنتا 8

24% الخطوط الجوية السنغافورية 240 سنغافورة سنغافورة 9
26% شركة خطوط كاثي باسيفيك 234 هونج كونج )الصين( هونج كونج 10
23% الخطوط الجوية الكورية 233 جمهورية كوريا سول 11

مقاالت

 أفضل 50 مطارا محوريا عالميا
أصــدرت مؤسســة *OAG تقريــرا تضمــن 
مــن   ( عامليــا  محوريــا  مطــارا  خمســن 
مــن  العالــم  يف  مطــار   200 أكبــر  ضمــن 
ــو  ــة يف يولي ــي املقاعــد املجدول حيــث إجمال
بنــاًء  أكبــر 200 مطــار دولــي  2019، ويف 

علــى إجمالــي املقاعــد الدوليــة املجدولــة 
الطيــران  أيــام  أكثــر  يف   ،2019 يوليــو  يف 
ازدحاًمــا علــى مــدار 12 شــهًرا حتــى يوليــو 
ــال  ــدة االنتق ــك  م 9201( ، ومعتمــدة يف ذل
مــن رحلــة إلــى رحلــة ) MCT ( تقــل عــن 

اســفله،  هــو موضــح  كمــا  ســت ســاعات، 
وحســب هــذا التصنيــف فقــد احتــل مطــار 
مطــارات  عــن  متقدمــا   24 املرتبــة  دبــي 

كبيــرة:  أوروبيــة 
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نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

41%
طيران أسيا

29 ماليزيا كوااللمبور 12

22%
الخطوط الجوية األمريكية

219
الواليات المتحدة 

األمريكية
الس فيغاس 13

20% الخطوط الجوية التايالندية الدولية 214 تايالند بانجكوك 14
43% شركتي ايرومكسيكو  191 المكسيك مكسيكو 15
26% جارودا اإلندونيسية 191 إندونيسيا جاكارتا 16
79% الخطوط الجوية التركية 187 تركيا اسطنمبول 17

37% الخطوط الجوية األمريكية 186
الواليات المتحدة 

األمريكية
نيويورك 18

85% دلتا الجوية 185
الواليات المتحدة 

األمريكية
داالس 19

75% الخطوط الجوية األمريكية 184
الواليات المتحدة 

األمريكية
ميامي 20

81% شركة يونايتيد األمريكية 179
الواليات المتحدة 

األمريكية
هيوستون 21

37% خطوط أول نيبون 178 اليابان طوكيو 22

70% شركة يونايتيد األمريكية 169
الواليات المتحدة 

األمريكية
نيوارك 23

49% اإلمارات 168
اإلمارات العربية 

المتحدة
دبي 24

28% تشاينا ايسترن ايرالينز 163 الصين شنغهاي 25
36% الخطوط الجوية كوانتس 158 أستراليا سيدني 26

نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

47% الخطوط الجوية الكندية 155 كندا فانكوفر 27
46% ايبيريا 154 إسبانيا مدريد 28
32% سيبو باسيفيك الجوية  153 الفلبين مانيال 29
80% الخطوط الجوية الروسية ايروفلوت 150 االتحاد الروسي موسكو 30
49% شركة يونايتيد األمريكية 146 الواليات المتحدة األمريكية سان فرنسيسكو 31
58% أفيانكا 142 كولومبيا بوجوتا* 32
49% لخطوط الجوية الصينية 142 الصين جوانزو* 33
43% ألتيليا 139 إيطاليا فيوميتشينو 34
32% إنديجو 137 الهند ديلهي* 35
40% الطيران الصيني 137 الصين بكين* 36
50% خطوط أالسكا الجوية 133 الواليات المتحدة األمريكية سياتل 37
44% طيران جنوب افريقيا 128 جنوب أفريقيا جوهانسبرج* 38
17% خطوط أول نيبون 128 اليابان نيريتا* 39
54% سويس اير 114 سويسرا زيوريخ 40
58% الطيران الكندي 112 كندا مونتريال 41
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نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

50% AG الخطوط الجوية النمساوية 109 النمسا فيينا 42
37% الخطوط الجوية الفيتنامية 108 فيتنام هو تشي مينه 43
27% شركة طيران جيت بلو 107 الواليات المتحدة األمريكية بوسطن 44
42% خطوط طيران فويلينج 102 إسبانيا بانجكوك 45
41% LATAMخطوط  101 البرازيل ساوباولو 46
65% طيران نيوزيلندا 99 نيوزيالندا أوكالند  47
37% الخطوط الجوية االسكندنافية )ساس( 98 النرويج او اس بي جارديمون* 48
45% الخطوط الجوية التايالندية 98 تايالند بانجكوك دون موينج* 49
32% إنديجو 97 الهند بومباي 50

أعلى 25 مطارا محوريا عالميا لشبكة الطيران منخفض التكاليف
بنفــس املعاييــر املعتمــدة، ورد يف التقريــر ترتيــب أضخــم املطــارات لشــبكة الطيــران منخفضــة التكاليــف متضمنــة نفــس شــركة الطيــران 
منخفضــة التكاليــف أو مختلفــة عنهــا، احتــل فيهــا مطــار دبــي املرتبــة 19 مبؤشــر مشــاركة دوليــة 53 ونســبة مشــاركة بالرحــات اجلويــة 

:49%

نسبة 
المشاركة 
بالرحالت 

الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

41% إير أسيا 150 ماليزيا كوااللمبور 1
32% سيبو باسيفيك الجوية 90 الفلبين مانيال* 2
24% الخطوط الجوية السنغافورية 90 سنغافورة سنغافورة* 3
23% الخطوط الجوية الكورية 87 جمهورية كوريا سول 4
39% ساوت ويست ايرلينز 83 الواليات المتحدة 

األمريكية
سان ديجو 5

32% إنديجو 82 الهند دلهي 6
45% الخطوط الجوية األسيوية 81 تايالند بانجكوك 7
26% جارودا اندونيسيا 78 إندونيسيا جاكارتا 8
43% Aeromexico 77 شركتي ايرومكسيكو المكسيك مكسيكو 9

42% خطوط فويلين الجوية 74 إسبانيا برشلونة 10
32% إنديجو 68 الهند بومباي 11
37% دلتا ايرلينز 64 الواليات المتحدة 

األمريكية
نيويورك 12

28% شركة طيران جيت بلو 63 الواليات المتحدة 
األمريكية

هوليود 13

22% الخطوط الجوية األمريكية 60 الواليات المتحدة 
األمريكية

الس فيغاس 14

25% ساوت ويست ايرلينز 59 الواليات المتحدة 
األمريكية

اورالندو 15

59% خطوط بيجاسوس الجوية 56 تركيا صبيحة 16
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نسبة 
المشاركة 
بالرحالت 

الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

59% الطيران الكندي 54 كندا تورونتو* 17
89% 54 جنوب غرب الخطوط الجوية الواليات المتحدة 

األمريكية
شيكاغو* 18

49% اإلماراتية 53 اإلمارات العربية المتحدة دبي 19
37% الخطوط الجوية الفيتنامية 51 فييت نام هو تشي مينه 20
52% KLM الخطوط الجوية الملكية الهولندية 50 هولندا أمستردام 21
34% 44 شركة طيران جيت بلو بورتوريكو سان خوان مارين 22

41% LATAM خطوط طيران 42 البرازيل ساو باولو 23
17% خطوط أول نيبون 41 اليابان ناريتا 24
25% خطوط أول نيبون 40 اليابان فوكوكا 25

OAG المصدر مؤسسة

10 أضخم مطارات محورية في الشرق األوسط
كمــا ورد يف نفــس التقريــر ترتيــب أضخــم املطــارات يف الشــرق األوســط مبؤشــر معــدل ربــط دولــي يعكــس نضــج ســوق النقــل اجلــوي ، 

وحجــم املطــارات وكثافــة الســفر اجلــوي داخــل املنطقــة :

نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

49% اإلماراتية 168 اإلمارات العربية المتحدة دبي 1
44% طيران جنوب افريقيا 128 جنوب أفريقيا جوهانسبرغ 2
85% الخطوط الجوية القطرية 95 دولة قطر الدوحة 3
51% الخطوط الجوية العربية السعودية 66 المملكة العربية 

السعودية
الرياض 4

93% 56 الخطوط الجوية االثيوبية أثيوبيا اديس ابابا 5

50% الخطوط الجوية العربية السعودية 56 المملكة العربية 
السعودية

جدة 6

78% طيران االتحاد 54 اإلمارات العربية المتحدة ابوظبي 7
52% شركة مصر للطيران 50 مصر القاهرة 8
60% الطيران العماني 50 سلطنة عمان مسقط 9
27% الخطوط الجوية الكويتية 43 الكويت الكويت 10

ونــود اإلشــارة هنــا إلــى أن توقعــات حركــة النقــل اجلــوي للســنوات املقبلــة واجلهــود املبذولــة مــن قبــل كافــة الــدول العربيــة، ســتمكن هــذه 
األخيــرة مــن تبــوء ترتيــب أفضــل ملطاراتهــا احملوريــة.
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أضخم المطارات المحورية في باقي مناطق العالم
أما بالنسبة لباقي مناطق العالم، فقد ورد يف نفس التقرير:   

آسيا والمحيط الهادئ

نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

24% الخطوط الجوية السنغافورية 240 سنغافورة سنغافورة 1
26% كاثي باسيفيك 234 هونج كونج )الصين( هونج كونج  2
23% الخطوط الجوية الكورية 233 جمهورية كوريا سول 3

41% طيران أسيا 229 ماليزيا كوااللمبور 4
20% الخطوط الجوية التايالندية الدولية 214 تايالند بانكوك 5
26% جارودا اندونيسيا 191 إندونيسيا جاكارتا 6
37% خطوط أول نيبون 178 اليابان طوكيو 7
28% 163 تشاينا ايسترن ايرالينز الصين شانغهاي 8

36% 158 الخطوط الجوية كوانتس أستراليا سيدني 9

32% سيبو باسيفيك الجوية 153 الفلبين مانيال 10

أوروبا

نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

51% الخطوط الجوية البريطانية 317 المملكة المتحدة لندن هيثرو 1
63% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا 309 ألمانيا فرانكفورت 2
52% الخطوط الجوية الملكية الهولندية كيه 

إل إم
279 هولندا أمستردام 3

59% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا 259 ألمانيا ميونيخ 4
50% 250 الخطوط الجوية الفرنسية فرنسا شارل ديغول 5

79% الخطوط الجوية التركية 187 تركيا اسطنمبول 6
46% ايبيريا 154 إسبانيا مدريد 7
80% الخطوط الجوية الروسية ايروفلوت 150 االتحاد الروسي موسكو 8
43%  Alitalia-Sociela Aerea Italiana

S.p.A
139 إيطاليا روما 

فيوميتشينو
9

54% السويسرية 114 سويسرا زيوريخ 10
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أمريكا الشمالية

نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة
مؤشر 

المشاركة 
الدولية

البلد المطار م

46% شركة يونايتيد األمريكية 290 الواليات المتحدة 
األمريكية

شيكاغو 1

59% الطيران الكندي 251 كندا تورونتو 2
79% 247 شركة دلتا للطيران الواليات المتحدة 

األمريكية
أتالنتا 3

22% الخطوط الجوية األمريكية 219 الواليات المتحدة 
األمريكية

الس فيغاس 4

37% 186 شركة دلتا للطيران الواليات المتحدة 
األمريكية

نيويورك 5

85% الخطوط الجوية األمريكية 185 الواليات المتحدة 
األمريكية

داالس 6

75% الخطوط الجوية األمريكية 184 الواليات المتحدة 
األمريكية

ميامي 7

81% شركة يونايتيد األمريكية 179 الواليات المتحدة 
األمريكية

هوستان 8

70% شركة يونايتيد األمريكية 169 الواليات المتحدة 
األمريكية

نيوارك 9

47% الطيران الكندي 155 كندا فانكوفر 10

أمريكا الالتينية

نسبة المشاركة 
بالرحالت الجوية

الشركة المعينة مؤشر 
المشاركة 

الدولية

البلد المطار م

43% Aeromexico شركتي ايرومكسيكو 191 المكسيك مكسيكو 1
58% أفيانكا 142 كولومبيا بوجوتا 2
41% LATAM 101 مجموعة طيران البرازيل ساو باولو 3

89% خطوط كوبا الجوية 97 بناما توسي مين 
الدولي

4

53% LATAM مجموعة طيران 93 بيرو شافيز الدولي 5

www.oag.com /2019 حول المطارات المحورية سبتمبر OAG بتصرف عن تقرير*
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NORTH AMERICA

Rank Airport Country International 
Connectivity  

Index

Dominant Carrier Share of 
Flights

1 CHICAGO O’HARE INTER-
NATIONAL

USA 290 United Airlines 46%

2 TORONTO LESTER B PRAR-
SON INTERNATIONAL

CANADA 251 Air Canada 59%

3 ATLANTA HARTS-
FIELD-JACKSON INTERNA-

TIONAL

USA 247 Delta Air Lines 79%

4 LOS ANGELES INTERNATIO-
NAL

USA 219 American Airlines 22%

5 NEW YORK J.F KENNEDY  
INTERNATIONAL 

USA 186 Delta Air Lines 37%

6 DALLAS DALLS/FORT WOR-
TH INTERNATIONAL

USA 185 American Airlines 85%

7 MIAMI INTERNATIONAL USA 184 American Airlines 75%
8 HOUSTAN GEORGE BUSH 

INTERNATIONAL
USA 179 United Airlines 81%

9 NEWARK LIBERTY INTERNA-
TIONAL

USA 169 United Airlines 70%

10 VANCOUVER INTERNATIO-
NAL

CANADA 155 Air Canada 47%

LATIN AMERICA

Rank Airport Country International 
Connectivity  

Index

Dominant Carrier Share of 
Flights

1 MEXICO CITY JUAREZ IN-
TERNATIONAL

Mexico 191 Aeromexico 43%

2 BOGOTA Colombia 142 Avianca 58%
3 SAO PAULO GUARULHOS 

INTERNATIONAL
Brazil 101 LATAM Airlines Group 41%

4 Tocumen Intl Panama 97 Copa Airlines 89%
5 J Chavez International Peru 93 LATAM Airlines Group 53%

Adapted from OAG Report on Hub Airports September 2019 / www.oag.com.
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The largest hub airports in the rest of the world
As for the rest of the world the same report mentioned the following:

ASIA AND THE PACIFIC
Rank Airport Country International 

Connectivity 
Index

Dominant Car-
rier

Share 
of 

Flights
1 SINGAPORE  CHANGI Singapore Changiga-

pore
240 Singapore 

Changigapore 
Airlines

24%

2 HONG KONG INTERNATIO-
NAL

Hong Kong (sar) Chi-
na

234 Cathay Pacific 
Airwayss

26%

3 SEOUL INCHEON INTERNA-
TIONAL

Korea Republic of 233 Korean Air 23%

4 KUALA LUMPUR INTERNA-
TIONAL

Malaysia 229 AirAsia 41%

5 BANGKOK DON MUEANG 
INTERNATIONAL

Thaiiland 214 Thai Airways 
International

20%

6 JAKARTA SOEKARNO-HAT-
TA

Indonesia 191 Garuda Indone-
sia

26%

7 TOKYO INTL (HANEDA) Japan 178 All Nippon 
Airways

37%

8 SHANGAI PUDONG INTER-
NATIONAL

China 163 China Eastern 
Airlines

28%

9 SYDNEY KINGSFORD SMITH Australia 158 Qntas Airways 36%
10 MANILA NINOY AQUINO 

INTERNATIONAL
Philippines 153 Cebu Pacific Air 32%

EUROPE
Rank Airport Country International 

Connectivity  In-
d e x

Dominant Carrier Share 
of 
Flights

1 LONDON GATWICK United Kingdom 317 British Airways 51%
2 FRANKFURT INTERNATIO-

NAL
Germany 309 Lufthansa German 

Airl ines
63%

3 AMSTERDAM Netherlands 279 KLM-Royal Dutch Air-
lines

52%

4 MUNICH INTERNATIONAL Germany 259 Lufthansa German 
Airl ines

59%

5 PARIS CHARLES DE 
G A U L L E

France 250 Air France 50%

6 ISTANBUL AIRPORT Turkey 187 Turkish Airlines 79%
7 MADRID ADOLFO SUA-

R E Z - B A R A J A S
Spain 154 Iberia 46%

8 MOSCOW SHEREMETYEVO 
INTERNATIONAL

Russian Federation 150 Aeroflot Russian Air-
lines

80%

9 ROME FIUMICINO Italy 139 Alitalia-Sociela Aerea 
Italiana S.p.A

43%

10 ZURICH Switzerland 114 SWISS 54%
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23 SAO PAULO GUARULHOS 
INTERNATIONAL

Brazil 42 LATAM Airlines 
Group

41%

24 TOKYO NARITA INTERNA-
TIONAL

Japan 41 All Nippon Airways 17%

25 FUKUOKA Japan 40 All Nippon Airways 25%

10 largest hub airports in the Middle East

The same report also mentioned the ranking of the largest airports in the Middle East with an international connection 
rate that reflects the maturity of the air transport market, the size of airports and the air traffic density within the region:

Rank Airport Country International 
Connectivity  

Index

Dominant Car-
rier

Share of Flights

1 DUBAI INTER-
NATIONAL

United Arab 
Emirates

168 Emirates 49%

2 JOHANNES-
BURG O.R TAM-

BO INTERNA-
TIONAL

South Africa 128 South African 
Airways

44%

3 Doha Qatar 95 Qatar Airways 85%
4 King Khaled 

International 
Airport

Saudi Arabia 66 Saudi Arabian 
Airlines

51%

5 Bole Internatio-
nal Airport

Ethiopia 56 Ethiopian Air-
lines

93%

6 King Abdulaziz 
International

Saudi Arabia 56 Saudi Arabian 
Airlines

50%

7 Abu Dhabi In-
ternational

United Arab 
Emirates

54 Etihad Airways 78%

8 CAIRO Egypt 50 Egyptair 52%
9 Muscat Inter-

national Airport 
(Seeb)

Oman 50 Oman Air 60%

10 KUWAIT Inter-
national

Kuwait 43 Kuwait Airways 27%

We would like here to point out that the forecasts of air transport traffic for the coming years and the efforts made by 
all Arab countries will enable the latter to achieve a better ranking for its hub airports.
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Rank Airport Country International 
Connectivity  

Index

Dominant Carrier Share of 
Flights

1 KUALA LUMPUR INTERNA-
TIONAL

Malaysia 150 AirAsia 41%

2 MANILA NINOY AQUINO 
INTERNATIONAL

Philippines 90 Cebu Pacific Air 32%

3 SINGAPORE  CHANGI Singapore  90 Singapore  Airlines 24%
4 SEOUL INCHEON INTERNA-

TIONAL
Korea Republic 

of
87 Korean Air 23%

5 SAN DIEGO INTERNATIO-
NAL

USA 83 Southwest Airlines 39%

6 DELHI India 82 IndiGo 32%
7 BANGKOK DON MUEANG 

INTERNATIONAL
Thailand 81 Thai AirAsia 45%

8 Jakarta Soekarno-hatta Indonesia 78 Garuda Indonesia 26%
9 MEXICO CITY JUAREZ IN-

TERNATIONAL
Mexico 77 Aeromexico 43%

10 BARCELONA Spain 74 Vuelin Airlines 42%
11 MUMBAI India 68 IndiGo 32%
12 NEW YORK J.F KENNEDY  

INTERNATIONAL 
USA 64 Delta Air Lines 37%

13 FORT LAUDERDATE/HOL-
LYWOOD INTERNATIONAL

USA 63 JetBlue Airways 
Corporation

28%

14 LOS ANGELES INTERNA-
TIONAL

USA 60 American Airlines 22%

15 ORLANDO INTERNATIO-
NAL

USA 59 Southwest Airlines 25%

16 SAN DIEGO INTERNATIO-
NAL

Turkey 56 Pegasus Airlines 59%

17 TORONTO LESTER B PEAR-
SON INTERNATIONAL

Canada 54 Air Canada 59%

18 CHICAGO MIDWAY INTER-
NATIONAL

USA 54 Southwest Airlines 89%

19 DUBAI INTERNATIONAL United Arab 
Emirates

53 Emirates 49%

20 HO CHI MINH CITY Viet Nam 51 Vietnam Airlines 37%
21 AMSTERDAM Netherlands 50 KLM-Royal Dutch 

Airlines
52%

22 SAN JUAN LUIS MUNOZ 
MARIN INTERNATIONAL

Puerto Rico 44 JetBlue Airways 
Corporation

34%
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Rank Airport Country
 International
 Connectivity
Index

Dominant Car-
rier

 Share of
Flights

34 ROME FIUMICINO Italy 139
 Altalia-Societa
 Aerea Italana
S.p.A

43%

35 *DELHI India 137 IndiGo 32%

36
BEJJING CAPITAL INTERNATIO-
*NAL

China 137 Air China 40%

37 SEATTLE-TACOMA INTERNATIO-
NAL

USA 133 Alaska Airlines 50%

38 JOHANNESBURG O.R TAMBO IN-
TERNATIONAL

South Africa 128  South African
 Airways

44%

39 TOKYO NARITA INTERNATIONAL Japan 128  All Nippon
Airways

17%

40 ZURICH Switzerland 114 Swiss 54%
41 MONTREAL PIERRE ELLIOTT TRU-

DEAU INTERNATIONAL
Canada 112 Air Canada 58%

42 VIENNA INTERNATIONAL Austria 109 Austrian Air-
lines AG

50%

43 HO CHI MINH CITY Viet Nam 108 Vietnam Air-
lines

37%

44 BOSTON EDWARD L LOGAN IN-
TERNATIONAL

USA 107  JetBlue Airways
Corporation

27%

45 BARCELONA Spain 102 Vueling Airlines 42%
46 SAO PAULO GUARULHOS INTER-

NATIONAL
Brazil 101  LATAM Airlines

Group
41%

47 AUCKLAND INTERNATIONAL New Zealand 99 Air New Zea-
land

65%

48 OSLO GARDEMOEN Norway 98 SAS Scandina-
vian Airlines

37%

49 BANGKOK DON MUEANG INTER-
NATIONAL

Thailand 98 Thai AirAsia 45%

50 MUMBAI India 97 IndiGo 32%

Top 25 global hub airports for low cost airlines’ network

Using the same approved criteria, the report stated the ranking of the largest airports for low cost airlines’ network, 
including the same low cost airline or a different one, in which Dubai Airport ranked 19th with an international partici-
pation index of 53 and a 49% share of flights:
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Rank Airport Country
 International
 Connectivity
Index

Dominant Car-
rier

 Share of
Flights

13 LOS ANGELES INTERNATIONAL USA 219
American Air-
lines

22%

14 BARCELONA Thailand 214
 Thai Airways
International

20%

15
MEXICO CITY JUAREZ INTERNA-
TIONAL

Mexico 191 Aeromexico 43%

16 JAKARTA SOEKARNO-HATTA Indonesia 191
Garuda Indone-
 sia

26%

17  ISTANBUL AIRPORT Turkey 187 Turkish Airlines 79%

18
NEW YORK J.F KENNEDY  INTER-
 NATIONAL

USA 186 Delta Air Lines 37%

19
DALLAS/FORT WORTH INTERNA-
TIONAL

USA 185
American Air-
lines

85%

20 MIAMI INTERNATIONAL USA 184
American Air-
Lines

75%

21
HOUSTAN GEORGE BUSH INTER-
NATIONAL

USA 179 United Airlines 81%

22 (TOKYO INTL (HANEDA Japan 178
 All Nippon
Airways

37%

23 NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL USA 169 United Airlines 70%

24 DUBAI INTERNATIONAL
 United Arab
Emirates

168 Emirates 49%

25
SHANGAI PUDONG INTERNATIO-
NAL

China 163
 China Eastern
Airlines

28%

26 SYDNEY KINGSFORD SMITH Australia 158 Qantas Airways 36%
27 VANCOUVER INTERNATIONAL Canada 155 Air Canada 47%

28
MADRID ADOLFO SUAREZ-BARA-
JAS

Spain 154 Iberia 46%

29
MANILA NINOY AQUINO INTER-
NATIONAL

Philippines 153 Cebu Pacific Air 32%

30
MOSCOW SHEREMETYEVO INTER-
NATIONAL

Russian Fede-
ration

150
Aeroflot Rus-
sian Airlines

80%

31 SAN FRANCISCO USA 146 United Airlines 49%
32 *BOGOTA Colombia 142 Avianca 58%

33 *GUANGZHOU China 142
 China Southern
Airlines

49%
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Arab HUB airports and global competition challenges
 The air transport industry is the 
lead sector as far as economic de-
velopment in the Arab countries is 
concerned; this fact reflects in the im-
plementation of many mega develop-
ment projects and expansion plans at 
airports, coinciding with the increa-
sing global role of this sector, accor-
ding to the report issued recently by 
the International Civil Aviation Orga-
nization « ICAO », with an annual ex-
pected growth in passenger transport 
of 4.3%, and 3.9% for freight. Moreo-
ver, the future of investment in the 
aviation sector focuses more on the 
future trends of the Fourth Industrial 
Revolution, artificial intelligence and 
modern digital, media and communi-

cation technologies, which will contri-
bute significantly to shaping the sec-
tor’s future in the coming years.
Hub airports play an important role in 
developing the air transport network, 
as they provide excellent services 
for travelers, especially doubling 
the destinations that the same com-
pany operates from the departure 
airport in a secured manner and with 
short connection times  (Minimum 
Connecting Time: MCT), which is an 
important factor in Scheduling flights 
through reservation systems. In pa-
rallel, a hub airport, which is usually 
a base for the air carrier, enhances 
the competitiveness of the latter by 
increasing its profitability.

The world’s top 50 hub airports
* The OAG Foundation issued a re-
port that included fifty global hub air-
ports (among the 200 largest airports 
in the world in terms of aggregate 
scheduled seats in July 2019, and 
in the 200 largest international airpo-
rts based on the overall international 
scheduled seats in July 2019, on the 
busiest flight days over 12 Months up 
to July 2019), predicated on a mini-
mum connection time of less than 
six hours, as shown below, and ac-
cording to this classification, Dubai 
Airport ranked 24th ahead of major 
European airports:

Rank Airport Country
 International
 Connectivity
Index

Dominant Car-
rier

 Share of
Flights

1 London Heathrow
United king-
dom

317 British Airways 51%

2 Frankfurt International Germany 309
Lufthansa Ger-
man Airlines

63%

3 Chicago O’Hare International USA 290 United Airlines 46%

4 Amsterdam Netherlands 279
KLM-Royal Dut-
ch Airlines

52%

5 Munich International Germany 259
Lufthansa Ger-
man Airlines

59%

6
Toronto Lester B Pearson Interna-
tional

Canada 251 Air Canada 59%

7 Paris Charles de Gaulle France 250 Air France 50%

8
Atlanta Hartsfield-jackson Inter-
 national

USA 247 Delta Air Lines 79%

9 SINGAPORE CHANGI  Singapore 240
Singapore Air-
lines

24%

10 HONG KONG INTERNATIONAL
 Hong Kong
(sar) China

234
 Cathay Pacific
Airways

26%

11 SEOUL INCHEON INTERNATIONAL
 Republic of
Korea

233 Korean Air 23%

12 KUALA LUMPUR INTERNATIONAL Malaysia 229 AirAsia 41%
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tourism sector at the international le-
vel, and the total international losses 
of the sector are estimated at about 
240 billion dollars. Point can be made 
here that the cancellations of millions 
of tourists travel plans, especially 
the Chinese, inflicted a severe blow 
to the revenues of travel and reser-
vation companies via Internet, and 
that the losses of the tourism sector 
will be mainly concentrated in China, 
the countries of Southeast Asia, and 
Europe in Italy and Spain, as they re-
present the most attractive areas for 
tourists in Europe.

It is certainly true now that the global 
tourism sector will not recover to le-
vels before «Corona» until the second 
quarter of next year, and perhaps the 
third quarter of next year if a vaccine 
for the virus is not reached by the 
summer, and this may raise the total 
losses of the tourism sector to about $ 
500 billion by the middle of next year.
The aviation sector is not the only un-
derdog of the outbreak of the Corona 
virus as the global stock market is the 
first one registering loss caused by 
the spread of the virus. It is indeed 
registering its worst weeks, has occu-
pied, and hit the headlines of the me-
dia more than once recently. Some 
estimates indicate that the US stock 
market lost by itself a week ago $ 3.18 
trillion and, if we take into account the 
losses of the Asian and European 
markets as a result of the epidemic, 
the total losses may range between 
six and seven trillion dollars.

Oil markets are still suffering due to 

the outbreak of the virus, as low tra-
vel, low manufacturing productivity 
and high inventory contrived to put 
terrible pressure on prices. It is no-
ticeable that oil prices have been 
falling since late January, after geo-
political tensions between the United 
States and Iran lowered, while pros-
perous US production and lukewarm 
economic growth has contributed to a 
decline in global energy prices.
The Corona virus came as a shock 
to the global economic system, and 
it led to the drop in oil prices to its 
lowest level in a year, and this indi-
cates that the consequences of «Co-
rona» will be significant as the de-
mand shrinks significantly, according 
to the IEA’s monthly report.

Travel restrictions, low industrial pro-
ductivity and a decline in commercial 
activity at the international level will 
result in lower prices. Regardless 
of governments and central banks 
endeavors to stimulate consumer 
demand, it is likely, as far as fuel de-
mand is concerned, that those en-
deavors will not overtake quarantine 
and travel barriers. And perhaps the 
worst is yet to come.

These sectors may seem to be the 
biggest loser of the outbreak of the 
Corona virus in more than 90 countries 
worldwide, but there are other indus-
tries that have suffered painful strikes 
as a result of this virus. The cosmetic 
industry in China, for example, has re-
ceived a painful blow especially that 
the virus has spread in conjunction 
with the celebrations of the new lunar 

year. Given the industry’s reliance on 
the striking consumer power in Chi-
na, the crisis has prompted it to re-
consider its future. The losses of the 
cosmetic industry will not be limited to 
China, as they will extend to Australia 
and the European continent.

The entertainment industry was also 
one of the global sectors affected 
because of «Corona». In addition to 
postponing film making of internatio-
nal films, canceling some cinematic 
activities and events, including some 
festivals, and doubts surrounding the 
possibility of convening some interna-
tional festivals, including the Cannes 
Festival Next May, which is attended 
by between 74,000 and 200,000 
viewers annually, preliminary esti-
mates indicate that  cinemas have so 
far lost nearly two billion dollars.

It seems that it is currently difficult to 
take stock of the losses. The number 
of people who have contracted the 
virus increase hour after another. This 
leads to a state of flux and affects 
the ability to accurately calculate the 
losses. The available numbers are 
estimates only, but what is certain is 
that the losses will amount in many 
sectors to hundreds of billions. As far 
as Stock and bond markets, we defi-
nitely talk about trillions of dollars of 
losses.
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On the impact of the Corona virus on the air transport sector

IBRAHIM BENNADI - Countries 
around the world are seeking to 
control the expansion of the Corona 
virus through the implementation of 
stricter preventive measures, while 
the disease death toll has exceeded 
95,000. As the Corona virus conti-
nues to spread and reach new re-
gions of the world, many countries, 
economic groups, and financial insti-
tutions have implemented rapidly 
precautionary measures in order to 
contain both the virus and its negative 
implications on the global economy in 
general and the national economies 
in particular.
It is obvious that a large number 
of economic sectors have suffered 
losses, some of which were esti-
mated in the first place at billions of 
dollars, while some other sectors 
have achieved huge profits because 
of their involvement in the eradication 
and containment of the virus. The 
interesting thing remains that des-
pite the fact that some sectors have 

achieved losses, such as the aviation 
sector, some experts call for investing 
in them now, because their recovery 
after the virus retreat is inevitable.
In this regard, the International Air 
Transport Association (IATA) an-
nounced that the losses of the Avia-
tion may exceed $ 63 billion in the 
event that it controls the disease, but 
believes that if the disease spreads 
over a wider range of losses it could 
reach $ 252 billion.
IATA expected that before any re-
covery, the immediate impact will 
be severe, as the sector will know a 
sharp decline in incomes, estimated 
by: Asia and the Pacific: -37%, Nor-
th America: -27%, Europe: -46%, the 
Middle East: -39% , Africa: -32%, La-
tin America: -41%.

After taking into account the recent 
outbreak of the Corona virus, the 
International Air Transport Associa-
tion estimated the potential impact 
on passenger revenue suggests two 
possible scenarios:
The first scenario implies the limita-
tion of the spreading of the virus. This 
scenario includes the markets that 
recorded more than 100 confirmed 
case of Corona virus until March 2, 
and which witnessed a sharp dete-
rioration, followed by a remarkable 
economic recovery. This scenario is 
also related to the decline in terms of 
customer confidence in other markets 
such as North America, Asia Pacific 
and Europe.

The markets included in this scenario 
are classified with the expected de-
crease in number of travelers due to 
the outbreak of the Coronavirus, as 
follows : China (-23%), Japan (-12%), 
Singapore (-10%), South Korea 
(-14%), and Italy (-24%), France 
(-10%), Germany (-10%), and Iran 
(-16%). In parallel, demand levels 
are expected to decrease by 11% in 
the Asian markets excluding China, 
Japan, Singapore and South Korea. 
Demand is likely to decrease by 7% 
in the Middle East and Europe res-
pectively, with the exception of Italy, 
France and Germany.
The decline in demand is marked by 
recorded losses of 11% in terms of 
international passengers’ revenue, 
equivalent to 63 billion USD, knowing 
that China alone will incur 22 billion 
USD of the total of these losses while 
markets associated with Asia, inclu-
ding China, will face a total loss of $ 
47 billion.

The second scenario is the failure to 
contain the virus, and this scenario 
uses the same methodology covering 
the markets that recorded 10 or more 
confirmed infections with the Coro-
na virus as of March 2. These mar-
kets face a 19% loss in international 
passenger revenue, equivalent to $ 
113 billion, which comes down to the 
losses incurred by the sector during 
the 2008 global financial crisis.

The decline in the aviation sector has 
naturally a negative impact on the 
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Air freight traffic for the year 2019

According to IATA reports 2019 marked the worst year 
for air cargo activity since the economic crisis of 2019. 
Freight traffic per ton per kilometer (FTK) decreased by 
3.3% compared to 2018, and freight volume decreased 
for the first time since 2012, while the available capacity 
increased by 2.1%.
This decrease is mainly due to trade tensions, weak 
growth rate of the latter, with 0.9%, and the slow pace of 
growth of GDP of strong industrialized countries, in addi-
tion to contractors and consumers’ loss of confidence and 
the strong decline in exports.
Air freight activity is distributed among the regions as fol-
lows:

Airfreight growth pace varies among carriers of these re-
gions as follows:
Asia Pacific tankers: The carriers of this region expe-
rienced the lowest levels of global decline by 5.7% due 
to international economic tensions and slow growth at the 
global level, offset by an available capacity of 11%.
North American carriers: Shipping volume decreased by 

1.5%, while the available capacity was raised by 1.6%, 
due to economic tensions and the slowing of US economy.
European Carriers: Airfreight experienced its lowest levels 
since 2012, with a decrease of 1.1% and an increase of 
the available capacity of 4.9%. This is due to the industria-
lized economy downturn and the circumstances surroun-
ding Britain’s withdrawal from the European Union.
Middle East carriers: Air freight decreased by 4.8%, while 
the available capacity increased by 0.7%, due to supply 
chain turmoil, weak international trade and restructuring 
of air carriers.
Latin American carriers: Air freight activity for the year 
2019 was stable compared to the year 2018, where the 
decrease rate was set at 0.4%, taking into account that 
the available capacity increased by 4.7%.
African Carriers:  Airfreight activity recorded a significant 
increase of 7.4% with an increase in the available capa-
city of 13.3%. This is due to investment relations with Asia.
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Air traffic for passengers for the year 2019
The International Air Transport Association reports that 
the demand in terms of Revenue Passenger kilometers 
(RPK) increased by 4.2% compared to the year 2018, 
which marked the lowest growth rate recorded since the 
financial crisis of 2009, while the load rate increased by 
0.7% to reach 82.6%. This pace is due to the weakness 
of the economy, the slowdown in commercial activity, and 
geopolitical tensions.
Furthermore, according to the Director General of the 
International Air Transport Association the rational go-
vernance and the decision to stop operation of the 737B 
MAX aircraft contributed to the increase in terms of load 
rate, which helped improve environmental performance.
The pace of air traffic growth varies from region to region 
as follows: In terms of international travellers, air carriers registered 

an increase of 4.1%, lower than the rate recorded in 2018 
(7.1%).
It is apportioned over the regions as follows:
Asia Pacific Air Carriers:
A growth rate of 4.5% (8.5%) in 2018), and an increase 
in terms of available capacity by 4.1% against 80.9% for 
the load factor (80.6% in 2019). These indicators are due 
to the impact of the economic war between the United 
States of America and China and a decrease in economic 
activity.
European Air Carriers:
A growth rate of 4.4% ((7.5 in 2018) and an increase in 
terms of available capacity by 3.7%) compared to 85.6%) 
for the load factor (85 in 2018); these indicators are the 
result of slowing economic activity and doubts surroun-
ding Britain´s withdrawal from the European Union as well 
as the bankruptcy of many air carriers.
Middle East Air Carriers:
A pace of growth equivalent to 2.6%, which is the weakest 
pace compared to the rest of the regions (4.9% in 2018) 
and an increase in the available capacity by 0.1% against 
a load factor of 76.3% (75.5% in 2018).
North American Air Carriers:
 A growth rate of 3.9% (5% in 2018), and a 2.2% increase 
in the available capacity compared to a load factor of 84% 
(82.7% in 2018). These results are due to the slowdown 
in the US economy.
Latin American Air Carriers:
A growth rate of 3% (7.5% in 2018) with a 1.6% increase 
in the available capacity versus a load factor of 82.9% 
(81.8 in 2018). These results are due to social unrest and 
economic hardship in many countries of the region
African Air Carriers:
A growth rate of 5% (6.3% in 2018), with an available ca-
pacity increasing by 4.5% against a load factor of 71.3% 
(71% in 2018). These results are due to favorable econo-
mic conditions and an increase in the number of airlines.
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Jet Lag: Causes, Symptoms and Managements
Dr. Abdullah Aljalaud
Aviation Medicine Specialist

Most of commercial airlines pilots, cabin crews and 
passengers experience a jet lag or post flight fatigue 
due to quickly travels across multiple time zones be-
cause air travel allows individuals to traverse time 
zones faster than the internal clock or circadian 
rhythms. Jet lag can lead to daytime fatigue, gas-
trointestinal disorders, feeling unwell and disturbed 
sleep.
 
What is Jet lag?
It’s physiological condition that can affect anyone who ra-
pidly travels across multiple time zone due to a temporary 
circadian rhythm disorder. It’s also known as Desynchro-
nosis or flight fatigue.

Symptoms:
 	 Disturbed sleep
 	 Daytime fatigue
 	 Difficulty in Concentration
 	 GIT upset, constipation or diarrhea 
 	 Unwell feeling
 	 Mood changes and headache

Causes 
Human body has its own internal clock, or circadian 
rhythms, that signals the human body when to stay awake 
and when to sleep. Jet lag occurs because the body’s 
clock is still synced to the original time zone, instead of 
to the time zone where you’ve travelled. The more time 
zones crossed, the more likely we are to experience jet 
lag.

Risk Factors:
 	 Numbers of time zones crossed
 	 Age: older adults may need more time to recover from 

jet lag than do younger adults.
 	 Frequent flyer as pilots, flight attendants and business 

travellers are most likely to experience jet lag.
 	 Flying east

Complications
 	 Fatigue
 	 Low producibility
 	 Accidents

Prevention
 	 Get plenty of rest
 	 Gradually change the sleep routine
 	 Arrive early to the destination 
 	 Avoid tea, coffee and alcohol in the flight
 	 Drink plenty of water
 	 sleep if it’s a normal time for sleeping at your destination
 	 don’t sleep if it’s a daytime at your destination 
 	 avoid heavy meals and workout before sleep

Treatment
Generally, Jet lag doesn’t need treatment. Symptoms of-
ten improve within a few days. In some cases, doctor may 
prescribe medications
 	 Medication: sleep aid pills may help sleep duration and 

quality.
 	 Light therapy: the circadian rhythms managed by expo-

sure to sunlight mainly and other factors. So, using light 
therapy can help to improve jet lag symptoms.
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The Protocol amendment of  the Montreal Convention enters into force

MONTREAL - The Protocol to amend 
the Montreal Convention on Offenses 
and Certain Other Acts Committed 
on Board Aircraft that was drafted in 
Montreal on April 4 2014 has entered 
into force on January 1, 2020.
The Montreal Protocol 2014 amends 
the Convention on Offenses and Cer-
tain Other Acts Committed on Board 
Aircrafts, which was concluded in 
Tokyo on 19/09/1963 (Tokyo Conven-
tion, 1963).
In this regard, the ICAO Secreta-
ry General said that the protocol 
addresses the issue of the escalation 
of incidents involving unruly and dis-
ruptive behavior on board aircraft, in-
troducing significant improvements to 
the ability of States to extend jurisdic-
tion over offences and other relevant 
acts to cover the Operator State and 
the landing country.
She added that the protocol would 
also strengthen provisions related to 
aviation security globally by legally 
acknowledging the powers of secu-
rity guards on board aircraft and gi-

ving them legal protection.
The amendment came in response to 
the status quo
The idea of this amending protocol to 
the convention came in response to 
the current situation of international 
civil aviation, and as a response to 
the escalating severity and increasing 
numbers of incidents related to the 
lack of discipline of some passengers 
on board aircraft, and the threat that 
this poses to the safety and security 
of aircraft, passengers and crew. As 
a result, consideration had to be gi-
ven to the possibility of bypassing vo-
luntary measures and moving forward 
to draft a global framework in the form 
of an international instrument to se-
cure safe, secure and regular flights.
It is noteworthy that the Montreal Pro-
tocol of 2014 included amendment of 
all issues related to the definition of 
crimes and identification of behaviors 
that jeopardize good order on board 
the aircraft and the criminalization of 
its perpetrators. It further provided for 
the expansion of the jurisdiction of 

illegal acts committed on board the 
aircraft thus including the country of 
registration of the aircraft and the lan-
ding state.
In addition, the protocol granted the 
authority to take preventive measures 
to both the captain and the on board 
security guard, against any suspects. 
In addition, the protocol grants immu-
nity to the pilot and all of its crew, its 
security guard, the owner, operator, 
and passengers, from prosecution in 
cases brought by the person against 
whom those preventive measures 
were undertaken.
The protocol addresses other mat-
ters, including all the shortcomings 
contained in some provisions of the 
Tokyo Convention in relation to of-
fences committed on board the air-
craft.
The accession of Arab states to this 
protocol constitutes support and affir-
mation of their position regarding the 
security and safety of international ci-
vil aviation.
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The Arab Civil Aviation Organization issues a translation of the
 «Regulations on competition protection in air transport » to arabic 

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization, has re-
leased a translation of the «Regulation for the Protection 
of Competition in Air Transport» (712/2019), issued by the 
European Parliament and Council and the repeal of Regu-
lation (EC) No. 868/2004 to arabic.
The regulations aiming to protect competition in air trans-
port represent a new building block for the global air 
transport sector.
It is worth noting that the Arab Aviation Organization is-
sued in its series of publications for 2019, in addition to 
the periodic magazine «Arab Aviation», other publications 
such as: «Guiding Regulations for Air Travelers’ Rights», 
a booklet on «The role of the Arab Civil Aviation Organi-
zation in achieving the goals of sustainable development 
2030», as well as a « Training Catalogue « among other 
publications of interest to the civil aviation sector.

Activities of the Organization

effects of losses and to promote this 
major sector.

The Arab Tourism Organization, the 
Arab Civil Aviation Organization and 
the Arab Air Carriers´ Organization 
hope that the spread of the epide-
mic will be contained with minimal 
damage to people´s health first and 
a rapid return to stimulate the econo-
mic cycle for the benefit of all people.

It is worth noting that resolutions of 
Arab Summits issued from 2001 to 
2019 that aimed at supporting the 
tourism sector have included consi-
dering tourism a strategic sector that 
is granted all credit and tax facilities 
enjoyed by export sectors. The reso-
lutions also supported inter-Arab tou-
rism and attracting more foreign tou-
rists to the Arab region,  in addition 
to liberalizing air transport between 
Arab countries, and working on esta-
blishing the principle of equal treat-
ment of Arab tourists as compared 
to nationals and not to distinguish 
between them in the prices of hotels, 

tickets, and fees for touristic sites and 
attractions.
These resolutions have also instruc-
ted the Council of Arab Transport Mi-
nisters to accelerate the development 
of an Arab agreement for the trans-
port of passengers by road between 
Arab countries, to discuss possible 
means to reduce the requirements of 
entry visas for Arab nationals, to faci-
litate granting visas and ease restric-
tions on their duration by expediting 
the introduction of the necessary au-
tomated linkage systems.

The resolutions have also mandated 
Arab tourism and media ministers to 
coordinate with each other to under-
take joint campaigns to highlight the 
cultural and social image of Arabs 
and Muslims globally, revitalizing and 
developing the tourism movement to 
the Arab region and increasing its ef-
fectiveness, supporting Arab tourism 
development and Arab tourism inte-
gration, emphasizing the role of Arab 
and regional financing institutions in 
financing the preparation of feasibility 

studies for joint Arab tourism projects 
in order to encourage the private sec-
tor to invest in it, reporting the rea-
lity of tourism in Arab countries and 
its requirements for its revitalization 
and proposals for its development, 
approving the general framework of 
the Arab tourism strategy, providing a 
favorable environment for investment 
in the tourism sector to encourage 
the Arab private sector to increase its 
investments in the sector and deve-
loping and rehabilitating Arab cadres 
working in the tourism industry, and 
the approval of the initiative to inte-
grate tourism and cultural heritage in 
the Arab countries.

** This statement was issued by His 
Excellency Dr. Bandar bin Fahd Al Fu-
haid - President of the Arab Tourism 
Organization, His Excellency Eng. 
Abdulnabi Manar - Director General 
of the Arab Civil Aviation Organiza-
tion, and His Excellency Mr. Abdul 
Wahab Teffaha - Secretary General 
of the Arab Air Carriers´ Organization.
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Activities of the Organization

The Travel and Tourism Sector in the Arab World Amidst the Biggest 
Crisis the Sector Faces in its History

The travel and tourism sector is facing 
a crisis that has not been witnessed 
in its history, due to the spread of the 
COVID-19 epidemic. This crisis is 
threatening the loss of more than 75 
million jobs globally supported by this 
vital sector, which is considered one 
of the basic sectors of the economy 
contributing by 10.4% to the global 
GDP.

In the Arab world, so far, millions of 
reservations done with airlines and 
at hotels have been canceled in va-
rious countries, the flood of tourists 
to the world´s leading Arab touristic 
destinations has stopped, thousands 
of flights of Arab airlines have been 
canceled, and 800 aircraft belonging 
to those airlines have been parked 
at airports. In brief, this vital sector, 
which represents an average of 14.2 
percent of the GDP of Arab countries, 
lost from the beginning of the year 
until late March 2020, about USD 25 
billion in tourism receipts, USD 8 bil-
lion dollars in revenue loss for Arab 
airlines, and USD 12.96 billion in tou-
rism investments. Most importantly, 
this crisis is threatening the loss of 
about one million permanent jobs and 
hundreds of thousands of seasonal 
jobs in the Arab world that depend for 
their livelihood on the travel and tou-
rism sector.

Therefore, recognizing the size of 
this crisis and the role of the travel 
and tourism sector in sustainable 
development and in order to help ju-
mpstart the economic  contribution 
of the sector when this crisis is over, 
God willing, the Arab Tourism Orga-

nization, the Arab Civil Aviation Or-
ganization and the Arab Air Carriers´ 
Organization decided to establish a 
regional strategic team that includes 
representatives of the three organi-
zations and other stakeholders in the 
travel and tourism sector in the Arab 
world to develop a series of measures 
and action plans that would support 
the return of this sector to play its na-
tural role in sustainable development 
and to encourage Arab governments 
to adopt those measures as soon as 
this crisis ends.

The three organizations believe that it 
is necessary for Arab governments to 
adopt some steps that would help in 
jumpstarting the economic contribu-
tion of the travel and tourism sector 
at the end of this crisis. Those steps 
are in line with the resolutions of Arab 
Summits issued since 2001 to date, 
and that emphasized the support to 
the tourism sector. The most impor-
tant steps are as follows:

To provide tax exemptions to the rele-
vant sectors for a period of at least two 
years.To approve rescue plans and 
financial stimulus for the relevant es-
tablishments to ensure the continuity 
of their workforce in order to provide a 
social safety net, in addition to provi-
ding for them a quick return to work as 
soon as this cloud passes.To request 
lenders and service providers to pro-
vide a grace period for the institutions 
concerned before resuming pay-
ments of their dues. Airport operators 
and air navigation services providers 
to exempt airlines from paying aircraft 
parking fees and also canceling or 

reducing other airport and airspace 
user charges for a sufficient period of 
time to enhance the touristic appeal 
to Arab destinations. Governments to 
compensate the new additional costs 
that relevant establishments are bea-
ring and that relate to the containment 
of the virus and sterilization proce-
dures.Governments to cancel or sim-
plify visas as much as possible, as 
well as reducing or eliminating visa 
costs.Governments to reduce «unne-
cessary barriers» at ports and airpo-
rts.Governments to reducing taxes on 
travelers such as air travel and hotel 
accommodation taxes.Governments 
to increase budgets for promoting 
touristic destinations.

The three organizations also called 
on governments to give the travel and 
tourism sector all the privileges that 
the industrial sector gets, as it is an 
engine for all other industries directly 
or indirectly, in addition to providing 
grants and financial facilities for small 
and medium-sized companies.

The three organizations confirmed 
that a working group has been for-
med to manage the tourism crisis in 
the Arab world, including a number 
of their Excellencies, tourism minis-
ters, in addition to the three organi-
zations, in order to follow up the de-
velopments and find solutions to all 
problems that may arise as a result 
of this crisis. The three organizations 
also confirmed that joint workshops 
and training courses will be held as 
soon as the crisis ends, at the will of 
God Almighty, for those concerned 
in travel and tourism to overcome the 
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Engineer Abden Nabi Manar participates in the works of the 105th
 session of the Economic and Social Council at the ministerial level

Cairo - His Excellency Eng. Abdenbi 
Manar, Director General of the Arab 
Civil Aviation Organization partici-
pated in the works of the 105th session 
of the Economic and Social Council 
at finance, economy and trade mi-
nisters’ level, in order to endorse the 
draft decisions issued by the recom-
mendations of the meeting of senior 
officials and the social and economic 
committees.  This session conside-
red the Great Arab Free Trade Area 
item study and the developments of 
the Arab Customs Union, taking into 
account that it is the main focus of 
the work of this session because of 
the important points included in the 
item, embodied in the development 
of the list of procedural rules related 
to the dispute settlement mechanism 
within the framework of the Greater 
Arab Free Trade Area as well as the 
customs cooperation agreement and 
the liberalization of trade in services 
between Arab countries. Partici-
pants welcomed the role played by 

the Arab Accreditation Cooperation 
(ARAC) as one of the pillars of quality 
infrastructure within the framework of 
the Greater Arab Free Trade Area.

 The session dealt with the related 
discussion on the economic and 
social files preparation item for the 
upcoming ordinary Arab summit in 
March 2020. It also considered the 
preparation of the suggested topics 
to be included in the draft of the eco-
nomic and social file submitted to the 
Arab-African summit in its fifth ses-
sion in the Kingdom of Saudi Arabia 
during the month of March 2020, in 
addition to discussing all issues of 
joint Arab economic and social work.

The session also included endorsing 
the report and decisions of the 32nd 
session of the Arab Transport Coun-
cil of Ministers, which had reviewed 
the European Union law on fair com-
petition in air transport, the role of the 
Arab bloc and the efforts made to 

protect Arab common interests in the 
field of air transport, by including into 
the decision assurances not to apply 
European law to deal with the com-
petitive strength of Arab and non-Eu-
ropean airlines.

The report and recommendations of 
the extraordinary meeting of the Or-
ganizations Committee for Coordina-
tion and Follow-up emanating from 
the Economic and Social Council 
were approved, through which ap-
proval of the report and recommen-
dations of the technical committee 
concerned with studying the unified 
statutes of the specialized Arab or-
ganizations was granted. 
It is worth noting during this session 
the handover of the presidency from 
His Excellency the Minister of Natio-
nal Economy of the State of Palestine, 
President of the previous session 
to His Excellency the Minister of Fi-
nance of the State of Qatar, President 
of the current session took place.
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Opening of a training course on air transport organizations in Cairo

Cairo - Mr. Khaled Abdel Moneim 
Abdou, authority´s deputy chairper-
son of the Arab Republic of Egypt, 
opened the training course orga-
nized by the Arab Civil Aviation Or-
ganization and kindly hosted by the 
Civil Aviation Authority of the Arab 
Republic of Egypt on «Air Transport 
Organizations» from 15 to 19 March 
2020. Mr Khaled Antar, the organiza-
tion´s air transport expert, supervised 
the event while Dr. Essam Abdel 
Maaboud, Professor of International 
Law, delivered the lectures.

At the beginning of the session, the 

authority´s deputy chairperson wel-
comed the participants and wished 
them success. He also thanked 
ACAO for organizing the courses that 
mainly benefit air transport practitio-
ners.

On his part, Mr. Khaled Antar, than-
ked the Civil Aviation Authority for its 
generous hosting. He also renewed 
congratulations on behalf of His Ex-
cellency Eng. Abdenbi Manar, Di-
rector General of the Organization 
to His Excellency Eng. Ashraf Nowir, 
Head of the Aviation Authority of the 
Arab Republic of Egypt, who was ap-

pointed weeks ago and succeed to 
Pilot Sameh Al-Hafni, former head of 
the Authority.

The course aims to initiate partici-
pants to the laws establishing and or-
ganizing air transport organizations.  
It is worth noting that within the coor-
dination framework between the Arab 
Civil Aviation Organization and the 
civil aviation authority, an agreement 
was reached by both entities in order 
to organize four courses hosted by 
the Civil Aviation Authority of the Arab 
Republic of Egypt during the current 
year 2020.
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The 6th Meeting of the JPO Steering Committee Brussels-Belgium 13&14 
February 2020

On the 13 and 14 February 2020 in 
Brussels-Belgium, the 6th Meeting of 
Joint Programme Office (JPO) Stee-
ring Committee (SC) gathered 25 par-
ticipants from AUC, EC, GSA, ESSP, 
ACAO, ASECNA, ICAO and Regional 
Economic Communities (Recs). 
This 6th JPO SC Meeting was co-
chaired by European Union Delega-
tion (EU), Mr. FABIO DI STEFANO, 
Head of Cooperation and African 
Union Commission (AUC), Mr Cheikh 
Ould Bedda, Director of Infrastructure 
and Energy.
This intensive two-day but fruitful wor-
king sessions enabled SC Members 
to address the various aspects of the 
work programme and to make the 
necessary recommendations to fast-

track the implementation of the Ac-
tion, this as per their main mandate 
to oversee and validate the overall 
strategic direction and policy of The 
Action “Support to the Joint Pro-
gramme Office (JPO)” 
The 6th Meeting was an opportunity 
for ASCENA, GNSS Space Agency 
(GSA), European Satellite Services 
Provider (ESSP) and African Space 
Agency (ASA) to share their expe-
rience regarding the implementation 
of satellite navigation in Africa and 
the Indian Ocean, the readiness of 
the European satellite system (Galileo 
and EGNOS) and applications based 
on the satellite system.
The representative of the Arab Civil 
Aviation Organization (ACAO) gave 

a presentation on the joint workshop 
with JPO on “Regulatory and institu-
tional aspects on the implementa-
tion of GNSS services in Africa and 
Middle East Region” planned at Ca-
sablanca -Morocco, in the framework 
of the ACAO and JPO Memorandum 
of Understanding (MoU) signed in 
2017. Attendees welcomed this joint 
activity and expressed their support 
by providing keynote speakers and 
nominating their perspectives to at-
tend and actively participate in this 
activity.
It is worth mentioning that the Arab 
Civil Aviation Organization includes 
ten Arab African countries. 
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The conclusion of the works of a seminar on 
«innovation and electronic security» in Marrakech

 
Marrakech - A regional seminar on 
«Innovation and cyber security» in 
the field of civil aviation concluded in 
Marrakech.
During the seminar, Engineer Ab-
denbi Manar, Director General of 
the Arab Civil Aviation Organization, 
stressed the importance of coope-
ration and teamwork and translating 
efforts between the stakeholders in 
order to confront threats related to 
electronic security.
He explained during his speech that 
new technologies are essential tools 
in all sectors of activities, and that ci-
vil aviation is actually no exception, 
noting that the work done at the air-
port level by the concerned parties’ 
aviation services demonstrated the 
importance of awareness of the risks 
related to electronic security and in-
creased investment in this regard.
 He added that the work accompli-
shed by the Arab Civil Aviation Or-
ganization culminated in setting up a 
detailed strategy in the field of elec-
tronic security, with a view to protec-
ting citizens from threats that might 
affect confidence in the air transport 
system and maintaining the security 
of civil aviation systems. He reite-

rated the organization’s involvement 
in continuing its policy for the benefit 
of a safe and competitive, underlining 
that this regional seminar will enable 
participants to communicate and de-
bate on important issues relevant to 
the field.
This symposium, organized by the 
Arab Civil Aviation Organization, over 
three days, in partnership with the Eu-
ropean Civil Aviation Conference and 
the African Civil Aviation Commission 
and with the support of the Ministry 
of Tourism, Air Transport, Handicraft, 
Social and Solidarity Economy (Direc-
torate General of Civil Aviation) of the 
Kingdom of Morocco view the partici-
pation of around 30 international ex-
perts supervised and led the various 
sessions of this meeting, which is the 
first of its kind to be organized by the 
three major organizations in the re-
gion, noting the presence as well of  
more than 140 participants represen-
ting forty countries, seven internatio-
nal organizations and 15 industrial 
actors.
The symposium discussed «the le-
gislative and legal environment in the 
field of civil aviation», «the contribu-
tion of technology and innovation in fi-

ghting civil aviation security threats», 
and «the keys and challenges of in-
dustry in improving technologies to 
face cyber-attacks».
Participants discussed the impact of 
innovation on civil aviation security 
and a review of the latest innovative 
solutions related to civil aviation se-
curity, as well as existing threats and 
mitigation measures, particularly in 
cybersecurity related industrial prac-
tices. 
This regional event enabled partici-
pants and the public to share data, 
information, and other international 
requirements related to cybersecu-
rity and to define the basic items for 
formulating a common road map that 
reduces the size of threats.
On the sidelines of the symposium, an 
interactive exhibition was organized 
in which the latest technologies in the 
field of civil aviation security and a 
range of products and services were 
presented, as it provided an opportu-
nity for participants to be acquainted 
and communicate with manufacturers 
and service providers related to this 
field.
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62nd meeting of The Executive Council of the Arab Civil Aviation
 Organization held in Rabat

Rabat - The Executive Council of the 
Arab Civil Aviation Organization held 
its sixty-second meeting in Rabat, 
headed by His Excellency Dr. Mu-
hammad bin Nasser bin Ali Al Zaabi, 
Chairman of the Executive Council, 
CEO of the General Authority of Ci-
vil Aviation of the Sultanate of Oman. 
Members of the Council and a repre-
sentative of the General Secretariat of 
the Arab League and the Director Ge-
neral of the organization attended the 
meeting. The President confirmed the 
importance of the meeting and the to-
pics listed on the agenda, and he also 
congratulated His Excellency Sheikh 
Salman Sabah Al-Salem Al-Hamoud 
Al-Sabah, President of Civil Aviation 
in the sisterly State of Kuwait, for his 
election as First Vice-President of 
the ICAO General Assembly at its 
40th session, held in Montreal - Ca-
nada from September 24 to October 
4, 2019. He also congratulated the 
Member States elected to serve at 
the ICAO Council for the second and 
third categories for the period 2019-
2022.

His Excellency Engineer / Abdenbi 
Manar, Director General of the Orga-
nization, submitted a report on the ac-

tivities and work of the General Direc-
torate of the Organization. He started 
by thanking the members of the Exe-
cutive Council for their continuous 
support to the General Directorate 
of the Organization, and the General 
Secretariat of the Arab League for its 
participation in this session and its 
eagerness to contribute to promoting 
joint Arab action. He also highlighted 
the most important achievements of 
the organization and its technical ac-
tivities, and the actions undertaken 
by the General Directorate to follow 
up on the implementation of the de-
cisions issued by the organization´s 
extraordinary general assembly and 
its executive board at its previous 
session.

The meeting discussed a number of 
topics included in the agenda and 
recommendations raised within the 
reports following the meetings of the 
technical committees of the organiza-
tion, and the emerging items on the 
agenda, where a set of decisions and 
recommendations were adopted, the 
most important of which was the re-
commendations of the Air Transport 
Committee issued at its forty-second 
meeting, the Air Navigation Com-

mittee at its forty-first meeting,  the 
Air Safety Committee at its forty-third 
meeting, and the Aviation Security 
Committee at its thirtieth session, as 
well as the Environment Committee at 
its seventeenth meeting.

The Executive Council recommended 
the adoption of the recommenda-
tions of the Committee of Experts on 
the Development of the Work of the 
Organization, whereby the general 
strategy of the Organization for the 
period 2020-2022, as well as a propo-
sal for a new organizational structure 
for the organization. The meeting also 
discussed the draft manual for the 
technical committees prepared at the 
previous meeting of the Committee of 
Experts, and the mechanism for ma-
naging the Technical Support Fund 
in the field of civil aviation, which was 
adopted at the previous meeting of 
the Executive Council.

In conclusion, the council had de-
cided to adopt the date and place 
of the next session of the Executive 
Council and the General Assembly at 
its regular session.
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‘’Air Transport Economics’’ course 
held in Tunisia

Tunisia - The Arab Civil Aviation Organization organized 

a course on «Air Transport Economics» from 10 to 14 

February 2020, in Tunis, with the participation of 20 ma-

nagers representing civil aviation authorities in Tunisia, 

Libya, Iraq, and Tunisair and Nouvelair airlines.

 

The training course was conducted by Mr. Mostafa Mel-

haoui, expert and consultant in finance and aviation, and 

was an opportunity for the participants to acquire infor-

mation in air transport economy and finance, as well as 

techniques for assessing airlines, airports and airports 

contractors´ management. It also aimed to enable them 

to familiarize with the techniques used in air transport 

economy, including forecasting the number of travelers, 

income, Expenses, investments, in addition to providing 

them with the necessary tools to analyze airline and air-

port operations in order to improve planning.

The ninth meeting of the 
Committee of Experts in charge of 
the amendment of the agreement 

on the exchange of customs taxes 
and fees exemptions related to the 
activities and equipment of Arab air 

carriers in Casablanca

Casablanca - Eng. Abdenbi Manar, Director General of 
the Arab Civil Aviation Organization, attended the ope-
ning of the ninth meeting of experts in charge of the 
amendment of the agreement on the exchange of cus-
toms taxes and fees exemptions related to the activities 
and equipment of the Arab air carriers, which was held in 
Casablanca, Kingdom of Morocco on 18 February 2020.
His Excellency welcomed the delegation of the General 
Secretariat of the Arab League headed by Dr. Dina Al-Za-
hir, Director of Transport and Tourism Department of the 
League and members of the delegations participating in 
the meeting and wished them a pleasant stay and suc-
cess in their works to achieve the desired outcome and 
further progress and growth for the air transport sector, 
which contributes significantly to the development of the 
national economy of Arab countries.
Member States discussed during the meeting, the pro-
posed amendments to the agreement, introduced the re-
quested modifications prior to finalizing the agreement.
The meeting concluded with the decision to submit the 
amendment proposal of the agreement on the exchange 
of exemptions from customs taxes and fees related to the 
activities and equipment of the Arab air carriers to the 
Council of Arab Transport Ministers
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A workshop on to air navigation services inspectors in the field of air 
traffic management, search and rescue in Casablanca

Casablanca - The Arab Civil Aviation 
Organization and the International Ci-
vil Aviation Organization held a joint 
workshop on «Air Navigation Ser-
vices Inspectors in the field of air traf-
fic management and search and res-
cue», from 16 to 20 December 2019 
in Casablanca. The workshop aims at 
developing the capacity of workers 
belonging to civil aviation authorities 
and air traffic services providers, ex-
change of best technical practices 
between Arab countries, coordination 
and cooperation with international 
and regional organizations in the field 
of civil aviation.

 
Forty-two (42) participants from civil 
aviation authorities specialized in the 
field of air safety, air traffic control-
lers, search and rescue inspectors, 
and workers in the field of air naviga-
tion management representing eight 
countries and three international and 
regional organizations, attended this 
workshop.
 
The workshop aims in particular to 
raising the level of experts in the Arab 
countries and the Middle East region 
as far as ICAO standards pertaining 
to the process of safety oversight, 

effective planning and safety audits 
of air traffic services (USOAP) are 
concerned, review safety audit re-
quirements and critical elements of 
the air safety oversight program and 
encourage knowledge and resources 
exchange between safety professio-
nals in the Arab countries and the 
Middle East region.
 
During this workshop, several prac-
tical exercises were carried out by 
adopting ICAO protocol questions in 
the field of air navigation, with an au-
diting process in its various stages.
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 	  governance;

 	  effective legislation and regulations; 

 	  cybersecurity policy; 

 	  information sharing; 

 	  incident management and emergency planning; 

 	  capacity building, training and cybersecurity culture.

The implementation of this strategy is mainly based on 
qualified human resources; so, we must provide capa-
city building to the professionals in the sector and call 
on new skills who wish to make a career in civil aviation 
security.
The symposium organized by the Arab Civil Aviation 
Organization at the end of last January in Marrakesh, in 
partnership with the European Conference and the Afri-
can Civil Aviation Commission and with the support of 
the Ministry of Tourism, Air Transport, Handicraft, and 
Social and Solidarity Economy of the Kingdom of Moroc-
co, was an opportunity to discuss the legislative and le-
gal environment in the field of civil aviation, the contribu-
tion of technology and innovation in combating threats to 
civil aviation security, as well as the keys and challenges 
of industry in improving technologies against cyber-at-
tacks. 
Participants also shared data, information and other in-
ternational requirements related to cybersecurity, and 
worked to identify the basic entry points to develop a 
common road map that reduces the size of threats, and 
recommended that:

 	  Policies and national provisions within the national AV-
SEC system (primary legislation, NCASP, ASP AOSP, 
etc,.) should be adapted/adjusted to get the full impact 
of innovation but without disturbing the efficiency of ope-
rations;

 	  Team approach instead of silo organization and involve-

ment of all relevant stakeholders;

 	  Capacity building to improve the knowledge and skills 

of staff to adapt the modus operandi (how: to oversee, to 
design, to identify risks related to cybersecurity, to main-
tain, to operate, to protect and to recover from cyber-at-
tacks) as well as (acceptance, installation, operational 
use and recertification of enhanced security equipment);

 	  Machine learning should be promoted instead of AI;
 	  Appropriate Authorities should include cybersecurity 

management within the existing national and operational 
AVSEC structures;

 	  Establishment of cybersecurity ACAO task force, to 
share experience and best practices between states;

 	  Promotion of the security culture in general and cyber-
security culture in particular through workshops, training 
activities and in the mid-term guidance material;

 	  To extend the achievements made by Eurocontrol and 
some ANSPs to interregional cooperation and to other 
ANSPs;

 	  ACAO commitment to make this first interregional se-
minar as the basis for the establishment of a common 
cybersecurity road map.
Our desire has been and continues to be the promotion 
of joint action to consolidate the means of cooperation 
that serves the interests of the aviation sector, and to fos-
ter ways of understanding and communication. Are great 
and vast ambitions that we seek to achieve by available 
means and by mobilizing the capable wills ensuring the 
importance of air transport in achieving economic and 
social development.

Taking this opportunity to ask all the stakeholders to in-
vest in skills development, and creating exciting and im-
portant contributions to the AFI-EUR and MID Regions 
business landscape, The Arab Civil Aviation Organiza-
tion renew it’s commitment to support all initiatives aimed 
at Ensuring safe, efficient, competitive and sustainable 
air transport.
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By : Engineer / Manar Abdennebi
Director General of the Arab Civil

 Aviation Organization

Today, It become possible to anyone to access many services 
and transactions by using information and communi-
cation technologies. Among these services, traveling 
by plane, from booking and buying air ticket, traveling 
through the airport departure, crossing airspaces, until 
the arrival airport. This process passes a set of proce-
dures that depend on information systems operated by 
airlines, airport and air navigation services providers, as 
well as security and customs control services.
By the end of 2019, the number of these operations 
exceeded 4.2 billion, which represents the number of 
passengers who used more than 1700 international air-
ports and 24 thousand aircraft owned by 1400 air car-
riers that made about 40 million flights per year, as well 
as the airspace of 193 member states of the International 
Civil Aviation Organization.

Securing these trips with a high quality is subject to a 
system that includes infrastructure, ground and space 
equipment’s and the human resources, according to 
plans and procedures determined by the Internatio-
nal Civil Aviation Organization, which are based on the 
culture of security and safety adopted by the internatio-
nal civil aviation community decades ago. 
This culture makes travel by plane safer and more re-
liable. With this in mind, we must integrate enhanced cy-
bersecurity into air transport.
It is clear that new IT technologies have undergone such 

evolution that they have become an essential tool in all 
sectors of activity. Our sector is no exception to this rea-
lity. however, the safety and security culture that has 
been in place for decades, and which makes airplanes 
the safest means of transportation, must face the new 
challenges created by these technologies.
A recent survey conducted with different experts in diffe-
rent civil aviation activities: aircraft operators; airports; air 
navigation services providers; aviation services; mainte-
nance, repair, etc…, showed that identifying and unders-
tanding cybersecurity risk remain critical challenges:
more than 70% find that it is not easy to assess avia-
tion-cybersecurity risk       
More than 60% find that the regulation is not effective
And more than 50% find that there is a need to invest 
more in aviation cybersecurity
The work carried out within the ICAO was crowned du-
ring he 40th General Assembly of ICAO, by the adoption 
by our States of the first comprehensive Cybersecurity 
strategy
This Strategy aims to steer the work of States and ICAO 
with the aim of ensuring the safety, security and conti-
nuity of civil aviation through the application of a robust 
cybersecurity framework. 
The Strategy aims for:
 	 the protection of civil aviation and the travelling public 

from cybersecurity threats that might affect the safety, 
security and trust of the air transport system;
 	 maintaining or improving the safety and security of the 

aviation system in preserving the continuity of air trans-
port services;
 	 and aims also for States to recognize their obligations 

under the Convention on International Civil Aviation to 
ensure the safety, security and continuity of civil aviation, 
taking into account cybersecurity threats; and coordina-
tion of cybersecurity measures among State authorities 
to ensure effective and efficient management of cyber-
security risks.

The implementation of the Strategy will be achieved in a 
framework
based on seven pillars that include: 

 	  international cooperation; 
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