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رئيس الجمعية العامة وأعضاء المجلس التنفيذي

معالي السيد علي حمية 
رئيس الجمعية العامة للمنظمة 

العربية للطيران المدني
وزير األشغال العامة والنقل

 يف احلكومة اللبنانية

سعادة السيد هيثم 
مستو

رئيس مجلس مفوضي هيئة
 تنظيم الطيران المدني

المملكة األردنية الهاشمية
- رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة -

أعضاء المجلس التنفيذي 2021 - 2023

سعادة السيد سيف محمد 
السويدي

مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني
دولة االمارات العربية المتحدة

- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد محمد فالح الهاجري
المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة 

للطيران المدني 
دولة قطر

عضو المجلس التنفيذي للمنظمة

سعادة السيد زكرياء بن الغازي
مدير عام المديرية العامة للطيران 

المدني
المملكة المغربية

- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد نائل سعد
رئيس سلطة الطيران المدني

جمهورية العراق
- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد يوسف الفوزان
مدير عام الطيران المدني

دولة الكويت
- نائب رئيس المجلس التنفيذي 

للمنظمة -

معالي االستاذ عبدالعزيز بن 
عبدالله الدعيلج

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
المملكة العربية السعودية

- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد أشرف نوير
رئيس سلطة الطيران المدني

جمهورية مصر العربية
- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة المهندس نايف بن علي بن 
حمد العبري

رئيس هيئة الطيران المدني
   سلطنة عمان

- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -
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المنظمة العربية للطيران المدني
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املهندس/عبد النبي منار
املدنـــي للطيـــران  العربيـــة  املنظمـــة  مديـــر عـــام 

باليــوم  احتفلنــا  املاضــي،  فبرايــر   7 يــوم 
العربــي للطيــران العربــي تخليــدا للذكــرى 
للطيــران  العربيــة  املنظمــة  إلنشــاء   )26(
املدنــي، وهــي فرصــة لنســتحضر مــا قــام 
بــه أســافنا مــن جهــود لتعزيــز منظومــة 
واالضطــاع  العربيــة  بالــدول  الطيــران 
إقليميــا  املســتدامة  التنميــة  يف  بدورهــا 

ودوليــا.

الــدول  جلامعــة  العامــة  األمــن  معالــي 
الغيــط،  أبــو  أحمــد  الســيد/  العربيــة 
فيــه  يهنــئ  املناســبة  بهــذه  بيانــا  اصــدر 
ــي يف  ــران املدن ــع منتســبي قطــاع الطي جمي
الــدول العربيــة، ويشــيد باملجهــودات التــي 
تبذلهــا احلكومــات العربيــة لتعزيــز مجابهــة 
ــك  ــا، وتل ــة جلائحــة كورون املخاطــر الصحي
للطيــران  العربيــة  املنظمــة  تبذلهــا  التــي 
ــرة عــودة نشــاط قطــاع  املدنــي لتســريع وتي
ــده، وخاصــة  ــى ســابق عه ــل اجلــوي إل النق
 )26( الــدورة  عــن  الصــادرة  القــرارات 
للجمعيــة العموميــة للمنظمــة التــي دعــت 
مــن خالهــا إلــى الدخــول يف مفاوضــات 
مباشــرة مــع الــدول واالحتــادات للتوصــل 

إلــى اعتــراف متبــادل لشــهادات التطعيــم 
املضــاد لفيــروس كورونــا املســتجد، كمــا نــوه 
معالــي األمــن العــام بالــدور احليــوي لقطــاع 
الطيــران املدنــي يف حتقيــق أهــداف التنميــة 
يف الوطــن العربــي، وتســريع وتيــرة اندمــاج 
بالســوق  وربطهــا  العربيــة  االقتصاديــات 

العامليــة.

بهــذه  املنظمــة  أصدرتــه  الــذي  البيــان 
تواصــل  األخيــرة  هــذه  أن  أكــد  املناســبة، 
اخلطــط  وتنفيــذ  اقتــراح  يف  مســيرتها 
آثــار  مواجهــة  علــى  املســاعدة  والبرامــج 
جائحــة كورونــا، والقيــام مببــادرات تدعــم 
القطــاع وترفــع مــن إنتاجيتــه وقدرتــه علــى 
حتمــل األزمــات، حفاظــا علــى مكتســباته، 
الدوليــة  املنظمــات  مــع  بتعــاون  وذلــك 
اجلــوي،  النقــل  مجــاالت  يف  واإلقليميــة 
أمــن الطيــران املدنــي، التســهيات، ســامة 

البيئــة. وحمايــة  اجلويــة  املاحــة 

احتفالنــا باليــوم العربــي للطيــران املدنــي 
يأتــي يف فتــرة عرفــت تراجعــا لتفشــي وبــاء 
كورونــا، ودأبــت فيهــا الــدول علــى التخفيــف 
مــن االحتــرازات الصحيــة وفتــح احلــدود، 
التدريجــي  للرفــع  املجــال  بذلــك  متيحــة 
للقيــود علــى الرحــات اجلويــة، وحركــة نقل 
التوقعــات  أن  كمــا  والبضائــع؛  املســافرين 
احلركــة  وتيــرة  ارتفــاع  اســتمرارا  تثيــر 
مباشــرة  علــى  مقبلــون  وأننــا  اجلويــة. 
برنامــج رحــات الصيــف لهــذه الســنة مــن 

قبــل شــركات النقــل اجلــوي.

ــاش النقــل  ــون بانتع وبقــدر مــا نحــن متفائل
اجلــوي، بقــدر مــا نحــن واعــون بضــرورة 
التســريع برقمنــة البيانــات والوثائــق املتعلقة 
بالرقابــة الصحيــة للــركاب، حتــى تخفــض 

املــدة الزمنيــة التي تتطلبها إجراءات الســفر 
املواعيــد  الرحــات يف  باملطــارات وتنظــم 
احملــددة، وكذلــك التســريع برقمنــة الشــحن 
اجلــوي. خاصــة وأن توقعــات صناعــة النقــل 
اجلــوي علــى األمــد القريــب تشــير إلــى أن 
حركــة املســافرين قــد تصــل هــذه الســنة 83   
ــذي مت تســجيله ســنة  ــدد ال ــة بالع % مقارن
2019، لتتجــاوز هــذا العــدد ابتــداء مــن ســنة 

2024، كمــا أن حجــم الشــحن اجلــوي بالطــن 

الكيلــو متــر ارتفــع الســنة املاضيــة بنســبة 
ــة بســنة 2019. 6.9 ٪مقارن

كافــة  اهتمــام  ينصــب  الفتــرة،  نفــس  ويف 
الفاعلــن يف قطــاع الطيــران املدنــي علــى 
التخفيــف مــن آثــار نشــاط النقــل اجلــوي 
علــى البيئــة، بتكثيــف الدراســات والبحــوث 
والتجــارب، تشــمل حتســن كفــاءة أنظمــة 
اجلويــة،  املاحــة  إدارة  نظــم  الطيــران، 
تصميــم طائــرات متطــورة أقــل وزنــا، وذات 
ــة  ــر جناعــة، هــذا باإلضاف ــع أكث نظــم الدف
وكذلــك  البديــل،  الوقــود  اســتعمال  إلــى 
والتعويضــات  التجــارة  خطــط  تنفيــذ 

االنبعاثــات. اخلاصــة 

منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي التــي تضــع 
اولوياتهــا،  البيئــة ضمــن  موضــوع حمايــة 
تعمــل مــن جانبهــا جاهــدة لتنظيــم اجتمــاع 
رفيــع املســتوى بشــأن اجلــدوى مــن وضــع 
هــدف عاملــي طمــوح طويــل االمــد يف مجــال 
النصــف  وذلــك خــال  الدولــي،  الطيــران 
يوليــوز، ســيكون ملخرجاتــه  الثانــي لشــهر 
جمعيتهــا  قــرارات  علــى  هامــا  وقعــا 
العموميــة الواحــدة واألربعــن شــهر أكتوبــر 

القــادم.
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الجدول الزمني للدورات التدريبية  
  أبريل/نيسان  -ديسمبر/كانون األول 2022

ورشة عمل يف مجال 
املنافسة بن شركات 

الطيران 

املنتدى العربي ألمن 
الطيران

ورشة عن إدارة برنامج 
السامة للدولة

ورشة عمل حول 
القواعد القياسية 
اجلديدة لايكاو 

واملتعلقة بانبعاثات 
الكربون

ورشة عمل حول 
القواعد القياسية 
اجلديدة لايكاو 

واملتعلقة بانبعاثات 
الكربون

الرباط
16-20 ماي

الرباط
23-25 ماي

الدار البيضاء
23-27 ماي

ندوة عن إدارة 
الترددات

ورشة عمل حول 
متطلبات مجلس 
املطارات العاملي 
املتعلقة باعتماد 

االنبعاثات الكربونية 
للمطارات

الدار البيضاء
6-10 يونيو

الرباط
6-10 يونيو

الرباط
30-31 ماي

الرباط
1-3 يونيو

الورشة التفاعلية حول 
البيئة

ندوة عن تقنيات 
االستطاع

ندوة عن إدارة مخاطر 
العياء

دورة ملدربن يف مجال 
حماية البيئة

ندوة عن التعاون املدني 
العسكري

ورشة اخلطة العاملية 
والوطنية للماحة 

الندوة اإلقليمية الثانية 
حول االبتكار واألمن 

السيبراني

ندوة إقليمية حول 
التسهيات

دورة حول حماية 
حقوق املسافر اجلوي

دورة حول اقتصاديات 
النقل اجلوي

دوة عن إدارة موارد 
الفرق واألطقم

دورة حول حماية 
حقوق املسافر اجلوي

دورة حول مهارات 
التفاوض

عن بعد
13 يونيو

االمارات
17-19  اكتوبر

تونس
5-7  سبتمبر

عن بعد
يحدد الحقا

عن بعد
21-25  نوفمبر

الدار البيضاء
13-15 يونيو

القاهرة
14-17  نوفمبر

مراكش
5-7  سبتمبر

ندوة حول الطائرات 
بدون طيار

ورشة عن مناولة املطار 
+ املواد اخلطيرة

الدار البيضاء / 
مراكش

5-9  ديسمبر
الدار البيضاء 

12-15  ديسمبر

عن بعد
19-23 يونيو

القاهرة
27-30  نوفمبر

الرباط
19-23  سبتمبر

القاهرة
24-28 يوليو

القاهرة
1  ديسمبر
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أنشطة المنظمة8

منظمة العمل العربية تحتفل بالذكرى السابعة والخمسون لتأسيسها

ــى املتخصصــة  ــة األول ــة، املنظمــة العربي تعــد منظمــة العمــل العربي
يف قضايــا العمــل والعمــال علــى مســتوى الوطــن العربــي، وتخلــد يف 
الثانــي عشــر مــن ينايــر/ كانــون الثانــي مــن كل عــام ذكــرى ميادهــا.

ــي هــي إحــدى منظمــات العمــل  ــة الت كمــا أن منظمــة العمــل العربي
ــا  ــة، تنفــرد بتمثيله ــدول العربي ــة ال ــي املشــترك التابعــة جلامع العرب
الثاثــي، فشــركاؤها أطــراف اإلنتــاج الثــاث يف الــدول العربيــة 
ــة  ــم املتين )حكومــات وأصحــاب عمــل وعمــال( يشــكلون معــاً الدعائ
لهــذا الصــرح العظيــم، الــذي أنشــئ لتحقيــق أهــداف نبيلــة نــص 
عليهــا امليثــاق العربــي للعمــل ودســتور املنظمــة مــن خــال اشــتراك 
منظمــات أصحــاب األعمــال والعمــال واحلكومــات يف كل نشــاطات 
املنظمــة وأجهزتهــا الدســتورية؛ إميانــاً منهــا بأهميــة تكاتــف أطــراف 
االنتــاج الثاثــة، واعترافــاً بــأن التعــاون يف ميــدان العمــل هــو أفضــل 
ضمــان حلقــوق اإلنســان العربــي يف حيــاة كرميــة أساســها العدالــة 

االجتماعيــة.

وخمســن  ســبعة  مــرور  لهــا مبناســبة  بيــان  املنظمــة يف  وذكــرت 
عامــا علــى تأسيســها، إن أزمــة جائحــة كورونــا التــي يعانــي منهــا 
عالــم العمــل اليــوم، والتــي دخلــت عامهــا الثالــث، جتــاوزت أضعــاف 
تأثيــرات األزمــة املاليــة العامليــة أو مــا ســمي بالكســاد العظيــم، 
كونهــا جائحــة صحيــة  وجوديــاً جتــاوز مجــرد  تهديــداً  وأحدثــت 
طارئــة، فقــد تضــرر مــن جرائهــا كل مــن العمــال وأصحــاب العمــل، 

وبذلــت احلكومــات العربيــة مــا بوســعها لتجــاوز آثارهــا متعــددة 
األبعــاد.

وثمنــت املنظمــة يف البيــان نفســه، عاليــاً جهــود احلكومــات العربيــة 
مــن  والتخفيــف  املســبوقة،  غيــر  األزمــة  لهــذه  االســتجابة  يف 
عواقبهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة بالتشــارك مــع منظمــات العمــال 
وأصحــاب العمــل مــن خــال توطيــد دعائــم احلــوار االجتماعــي 
الوطنــي الفعــال، والــذي أثمــر سياســات وخططــاً وتدابيــر وبرامــج 
حتفيزيــة لدعــم املنشــآت االقتصاديــة وحمايــة الوظائــف والدخــول 
واملكتســبات العماليــة، وتســعى منظمــة العمــل العربيــة إلــى دعــم 
اجلهــود املتواصلــة للتصــدي لتداعيــات هــذه اجلائحــة التــي تتطلــب 
تدخــات متواليــة نوعيــة تواكــب تطــور وانتشــار الفيــروس ومتحوراته 
وفــق املــوارد واإلمكانيــات املتاحــة، وتســتلزم إعــادة ترتيــب األولويــات 

ــي.  ــي والعرب ــن الوطن ــى الصعيدي عل

ومــن منطلــق مســؤوليتها القوميــة أكــدت منظمــة العمــل العربيــة 
التزامهــا بواجباتهــا، وتأهبهــا املســتمر لتقــدمي كل دعــم فنــي ممكــن 
وتطويــر  بنــاء  للمســاهمة يف  االجتماعيــن  والشــركاء  للحكومــات 
ــر  ــون أكث ــث تك ــايف تشــاركية وشــاملة ومســتدامة، بحي سياســات تع
قــدرة علــى الصمــود أمــام أيــة أزمــات طارئــة مســتقبلية، مــن خــال 
منبــر احلــوار االجتماعــي العربــي املتميــز والــذي يتيــح فرصــة إعــادة 

ــاً بشــكل أفضــل. ــاء املتكامــل عربي البن
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 أسرة الطيران العربي تحتفل باليوم العربي للطيران المدني

 ،2022 فبرايــر   )7( الـــسابع  العربــي يف  الطيــران  أســرة  احتفلــت 
باليــوم العربــي للطيــران املدنــي، بعــد ان مت اعتمــاده رســميا مــن 
طــرف أجهــزة احلوكــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي وأيضــا 
مــن قبــل جلنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي املشــترك بجامعــة 

الــدول العربيــة.
املنظمــة  إنشــاء  ذكــرى  يصــادف  املدنــي  للطيــران  العربــي  اليــوم 

املدنــي. للطيــران  العربيــة 
 ويهــدف هــذا اليــوم إلــى إبــراز الوعــي بأهميــة الطيــران املدنــي 
يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للــدول األعضــاء يف املنظمــة، 
وأيضــاً إلــى التعريــف بأهميــة دور هــذه األخيــرة  يف تزويــد ســلطات 
الطيــران املدنــي   بإطــار للعمــل املشــترك ووضــع تخطيــط عــام 
للطيــران املدنــي بــن الــدول العربيــة قصــد تنميــة وتأمــن ســامته، 
الــدول األعضــاء يف  والنهــوض بالتعــاون والتنســيق الواجــب بــن 
مجــال الطيــران املدنــي ووضــع األســس الكفيلــة بذلــك ليكــون ذا 
ــران املدنــي  ــر الطي ــة وتطوي ــى تنمي ــع موحــد، وأيضــا العمــل عل طاب
العربــي بشــكل يســتجيب حلاجيــات األمــة العربيــة يف نقــل جــوي 

آمــن وســليم ومنتظــم.
 كمــا يعــد االحتفــال بهــذا اليــوم فرصــة للوقــوف عنــد آفــاق تطويــر 
هــو  النقــل  قطــاع  ان  باعتبــار  واإلقليمــي  العربــي  اجلــوي  النقــل 
ــوازم  ــا احلاضــر ومــن أهــم ل ــة يف عصرن ــاة االقتصادي شــريان احلي
التطويــر والتنميــة ومــن أهــم الدعامــات للتجــارة الدوليــة واألنشــطة 

ــم. ــف دول العال ــن مختل ــزة الوصــل ب الســياحية وهم
إال أنــه وبالرغــم مــن كــون قطــاع الطيــران األكثــر تضــررا مقارنــة 
بالقطاعــات االقتصاديــة األخــرى، بفعــل األزمــة العامليــة لفيــروس 
كورونــا، فقــد بــرز طابعــه اإلنســاني مــن خــال نقلــه وباســتمرار 
واملعــدات  اللــوازم  الغذائيــة،  املــواد  يف  تتمثــل  أساســية  ملنتجــات 
الطبيــة، معــدات الوقايــة الشــخصية واللقاحــات، وكذلــك املنتجــات 

األخــرى الضروريــة لتشــغيل ساســل االمــدادات احلساســة.

ــي لهــذه الســنة، هــو أيضــا  ــران املدن ــي للطي ــوم العرب االحتفــال بالي
مناســبة ســانحة إلبــراز الــدور الــذي تلعبــه املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي علــى مســتوى املنطقــة العربيــة ملواجهــة فيــروس كورونــا، 
والــذي يهــدف إلــى تنســيق اجلهــود بــن الــدول العربيــة يف إطــار 
العمــل العربــي املشــترك مــن خــال اتخــاذ عــدة تدابيــر الزمــة، قصــد 

اتباعهــا مبــا يضمــن مكافحــة تفشــى الفيــروس. 
قطــاع الطيــران ليــس بالقطــاع االقتصــادي اجلديــد، هــو ليــس نشــأة 
األمــس أو اليــوم، هــو قطــاع مــر بالعديــد مــن األزمــات، لكــن بارقــة 
األمــل موجــودة وهــي أن القطــاع ســيتعافى ألنــه اكتســب املرونــة 
الكافيــة يف مواجهــة األزمــات وســيقف علــى قدميــه مــن جديــد، حيث 
ال يــزال الطيــران هــو الســمة املميــزة التــي تربــط النــاس واألماكــن 

والثقافــة والتجــارة.
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ومنــذ تأسيســها يف 7 مــن فبرايــر 
ســنة 1996، عملــت ووفــق األهــداف املنوطــة بهــا، علــى االنفتــاح 
ــى عــدة  ــع عل ــة مــن خــال التوقي ــة واإلقليمي ــى املنظمــات الدولي عل
اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم وتعــاون، شــملت مجــاالت النقــل اجلــوي، 

ــة. ــة والبيئ ــران، التســهيات، الســامة، املاحــة اجلوي أمــن الطي
ووعيــا منهــا بالــدور الهــام الــذي يشــكله قطــاع النقــل اجلــوي يف 
التنميــة املســتدامة بالــدول األعضــاء، وســعيا منهــا أيضــا يف الســير 
قدمــا مبؤسســات القطــاع إلــى التميــز علــى املســتوين اإلقليمــي 
ــراح اخلطــط والبرامــج  والعاملــي، تواصــل املنظمــة مســيرتها يف اقت
املســاعدة علــى مواجهــة آثــار جائحــة كورونــا، والقيــام مببــادرات 
تدعــم القطــاع وترفــع مــن إنتاجيتــه وقدرتــه علــى حتمــل األزمــات، 

ــى مكتســباته. حفاظــا عل
وبهــذه املناســبة، تتقــدم املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي الــى أســرة 
الطيــران العربيــة بخالــص التهانــي متمنيــة جلميــع الفاعلــن يف 

ــق والنجــاح. القطــاع دوام التأل
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إنــه ملــن دواعــي الســرور أن أغتنــم فرصــة االحتفــاء باليــوم العربــي 
للطيــران املدنــي ألتوجــه إلــى جميــع منتســبي قطــاع الطيــران املدنــي 
ــي  ــودات الت ــى كل املجه ــة، وألشــكرهم عل ــة بالتهنئ ــدول العربي يف ال
يبذلونهــا، إذ بفضلهــا حقــق هــذا القطــاع احليــوي إجنــازات ملموســة 

وســاهم يف ربــط الصــات بــن األقطــار العربيــة.

إن هــذا اليــوم فرصــة ســانحة للوقــوف علــى آفــاق تطويــر النقــل 
العربــي وربطــه إقليميــا ودوليــا باعتبــاره قطاعــا حيويــا  اجلــوي 
يســاهم بــا شــك يف حتقيــق أهــداف التنميــة يف الوطــن العربــي، 
بالســوق  وربطهــا  العربيــة  االقتصاديــات  اندمــاج  وتيــرة  وتســريع 

العامليــة.

وبالرغــم مــن الضغــوط الشــديدة التــي الزالــت تفرضهــا جائحــة 
فيــروس كورونــا املســتجد، إال أننــا نلمــس عــودة قويــة لنشــاط النقــل 
اجلــوي بفضــل زيــادة معدالت التطعيــم وتخفيف اإلجراءات الصحية 
يف املطــارات، ويف هــذا الصــدد، ال يفوتنــي اإلشــادة باملجهــودات 
التــي تبذلهــا احلكومــات العربيــة لتعزيــز مجابهــة املخاطــر الصحيــة 

إذ ســاهمت بشــكل الفــت يف تطويــق آثــار انتشــار اجلائحــة.

كمــا أشــيد يف هــذا الصــدد باملجهــودات الطيبــة التــي تبذلهــا املنظمة 
العربيــة للطيــران املدنــي لتســريع وتيــرة عــودة نشــاط قطــاع النقــل 
اجلــوي إلــى ســابق عهــده، ال ســيما القــرارات الصــادرة عــن الــدورة 
)26( للجمعيــة العموميــة للمنظمــة حيــث دعــت مــن خالهــا إلــى 
الدخــول يف مفاوضــات مباشــرة مــع الــدول واالحتــادات للتوصــل 
ــا  ــروس كورون ــم املضــاد لفي ــادل لشــهادات التطعي ــراف متب ــى اعت إل

املســتجد.

ويف ذات الســياق أيضــا، ويف إطــار اجلهــود العربيــة ملعاجلــة األثــار 
املســتجد،  كورونــا  فيــروس  جلائحــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
شــكلت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة العربيــة للســياحة 
واالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي فريقــا إقليميــا يضــم ممثلــن عنهــا 
ــة بقطــاع الســياحة للنظــر يف سلســلة  ــات املعني ــن عــن اجله وممثل
مــن التدابيــر واخلطــط العمليــة التــي مــن شــأنها املســاعدة يف تعــايف 
الســياحة العربيــة، ويف هــذا الشــأن، أتطلــع إلــى دعــم الــدول العربيــة 

لهــذه املبــادرات واملســاعدة يف تنفيذهــا.
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 ومكتب منظمة الطيران المدني الدولي بالشرق األوسط

يف إطــار التنســيق والتعــاون املســتمر بــن االدارة العامــة 
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، واملنظمــات الدوليــة 
الثنائــي  التعــاون  تعزيــز  قصــد  املماثلــة  واإلقليميــة 
واإلقليمــي يف املجــاالت ذات االهتمــام املشــترك مــن 
وتعزيــز  واألولويــات  املشــتركة  البرامــج  أجــل حتديــد 
الســامة والطاقــة االســتيعابية وكفــاءة املاحــة اجلويــة 
االزدواجيــة  وتفــادي  الطيــران  بيئــة  وحمايــة  واألمــن 

وتوحيــد اجلهــود باملنطقــة.

 عقــد ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام 
املنظمــة لقــاءا مــع ســعادة املهنــدس محمــد أبــو بكــر 
الفــارع، املديــر االقليمــي ملنظمــة الطيــران املدني الدولي 
ــاء 08  ــوم الثاث ــب الشــرق األوســط بالقاهــرة- ي - مكت
فبرايــر 2022، مت خالــه عــرض ملخــص عــن خطــة 
العمــل املشــتركة بــن املنظمــة واملكتــب االقليمــي خــال 
الســنوات الثــاث الســابقة 2021-2019 كمــا مت التطــرق 
للســنوات  التعــاون  ومجــاالت  واألولويــات  لألهــداف 
املقبلــة، مــن أجــل إعــداد البرنامــج املشــترك لألنشــطة 

اإلقليميــة يف مختلــف مجــاالت الطيــران املدنــي.

 خــال هــذا اللقــاء قــدم ســعادة املهنــدس منــار تهانيــه 
ــن  ــه م ــارع مبناســبة تعيين ــدس الف احلــارة لســعادة املهن
قبــل منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي )اإليــكاو( لتولــي 
املدنــي  الطيــران  ملنظمــة  اإلقليمــي  املديــر  منصــب 

الدولــي ملنطقــة الشــرق األوســط.

ــي للشــرق األوســط،  ــب اإلقليم ــر أن املكت ــر بالذك  جدي
ــة مــن  ــكاو 15 دول ــرايف لاي ــع اجلغ يضــم حســب التوزي
منظومــة  لتطويــر  معهــا،  بالتنســيق  ويقــوم  املنطقــة، 
أمــن وســامة الطيــران يف املنطقــة، وفقــاً لألهــداف 
الدولــي  املدنــي  الطيــران  ملنظمــة  االســتراتيجية 

الصلــة. ذات  واملعاييــر  )اإليــكاو(، 
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في الدورة 109 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي  

انعقاد االجتماع الثاني لمجموعة العمل الخاصة باألمن السيبراني 
لدى المنظمة العربية للطيران المدني عبر المناظرة المرئية

عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، يــوم 9 فبرايــر 2022، 
االجتمــاع الثانــي ملجموعــة العمــل اخلاصــة باألمــن الســيبراني عبــر 
دولــة أعضــاء   11 23 خبيــرا ميثلــون  املرئيــة، مبشــاركة  املناظــرة 

باملنظمــة، واملنظمــات اإلقليميــة.

وينــدرج هــذا االجتمــاع يف إطــار مســاهمة 
يف  املدنــي  للطيــران  العربيــة  املنظمــة 
ــي  ــر الواســعة النطــاق الت ــود والتدابي اجله
تقــوم بهــا منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
القــرارات  تنفيــذ  يف  األعضــاء  والــدول 
الصــادرة عــن اجلمعيــة العموميــة لايــكاو 
تنفيــذ  وخاصــة  األربعــن،  الــدورة  يف 
العامليــة ألمــن الطيــران املدنــي. اخلطــة 

وخــال كلمتــه االفتتاحيــة لاجتمــاع، شــدد 
ــر  ــار، مدي ــي من ــد النب ــدس عب ســعادة املهن
عــام املنظمــة، علــى ضــرورة تعزيــز الوعــي 
لــدى  الســيبراني  األمــن  ثقافــة  ونشــر 
املوظفــن والعاملــن مبنظومــة الطيــران. 
املمارســات  وأفضــل  املعلومــات  وتبــادل 
ملواجهــة التحديــات األمنيــة علــى املســتوى 
اإلقليمــي واحمللــي، ووضــع حزمــة مــن برامــج التدريــب ذات الصلــة.

ومت خــال هــذا االجتمــاع مناقشــة األولويــات اشــتغال مجموعــة 
العمــل اخلاصــة باألمــن الســيبراني وتعزيــز القــدرات العربيــة يف 

هــذا املجــال.

شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، بوفــد ترأســه ســعادة 
املهنــدس عبــد النبــي منــار، يف أشــغال الــدورة الوزاريــة التاســعة 
بعــد املائــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي برئاســة جمهوريــة 
ــدول  ــة، االقتصــاد والتجــارة لل ــة ومشــاركة وزراء املالي مصــر العربي
األعضــاء، وذلــك يــوم اخلميــس 10 فبرايــر 2022، مبقــر األمانــة 

العامــة جلامعــة الــدول العربيــة.

جــدول أعمــال الــدورة الوزاريــة للمجلس، 
ــا،  ــة منه ــود الهام ــن البن تضمــن عــددا م
إنشــاء مجلــس الــوزراء العــرب املســؤولن 
امللفــن  وإعــداد  التعليــم،  شــؤون  عــن 
االقتصــادي واالجتماعــي للقمــة العربيــة 
يف دورتهــا 31، والقمــة العربيــة التنمويــة: 
االقتصاديــة واالجتماعيــة اخلامســة يف 
موريتانيــا 2023، ومتابعــة تنفيــذ قــرارات 
ــة  ــة التنموي ــدورة الرابعــة للقمــة العربي ال
 ،2019 ينايــر  بيــروت  يف  عقــدت  التــي 
وبنــد حــول التعــاون العربــي الدولــي يف 

املجــاالت االجتماعيــة والتنمويــة.

كمــا مت التطــرق إلــى موضــوع منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبرى 
وتطــورات االحتــاد اجلمركــي، وآليــة عمــل اللجــان املعنيــة بالتكامــل 
ــد حــول االســتثمار يف  ــى بن ــي، هــذا باإلضافــة إل االقتصــادي العرب
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الــدول العربيــة، وآخــر حــول اتفاقيــة تنظيــم اإلجــراءات الفنيــة 
واملاليــة للنقــل البحــري للــركاب والبضائــع بــن الــدول العربيــة، 
وبنــدا حــول دعــم االبتــكار الســياحي والســياحة الذكيــة، كمــا مت 
دراســة مشــروع إنشــاء مجلــس وزاري عربــي يعنــى بشــؤون الهيئــات 

احملليــة )البلديــات واملجالــس القرويــة( يف البلــدان العربيــة.

ــوم  ــدورة اختتمــت ي ــة لهــذه ال ــت االجتماعــات التحضيري هــذا وكان
كبــار  2022 باجتمــاع علــى مســتوى  09 فبرايــر  املوافــق  األربعــاء 
املســؤولن، ســبقه اجتماعــان للجنتــن االقتصاديــة واالجتماعيــة 

للمجلــس خــال الفتــرة 08-06 مــن الشــهر احلالــي.

ــا  ــة ليبي ــة بدول ــة الوحــدة الوطني ــر االقتصــاد والتجــارة بحكوم وزي
الســابقة  الــدورة  رئيــس  احلويــج،  علــي  الســيد/ محمــد  معالــي 
)108(، أشــاد مبــا تزخــر بــه منطقتنــا العربيــة مــن ثــروات طبيعيــة 
وإمكانــات ضخمــة، بشــرية وماديــة، إال أنــه أكــد أن هــذه اإلمكانيــات 
ــة العمــل  ــد، بســبب جتزئ ــم توضــع موضــع االســتغال الكامــل بع ل
االقتصــادي، وعــدم تكامــل اجلهــود املبذولــة وتناســقها، وال شــك أن 
ــة وشــاملة للتعــاون االقتصــادي والتنمــوي  وجــود اســتراتيجية فاعل
بــن بلداننــا العربيــة قــد يوفــر فرصــا متعــددة لتحقيــق عوائــد 

ــة املنشــودة. التنمي

ــل  ــدور احملــوري ملؤسســات العم ــى ال ــد أيضــا عل ــر أك ــي الوزي معال
العمــل  ملنظومــة  التنفيذيــة  األذرع  باعتبارهــا  املشــترك،  العربــي 
هــذه  تضطلــع  أن  أهميــة  علــى  الصــدد  هــذا  يف  وأكــد  العربــي 
ــى تنســيق سياســات  ــا، وأن تعمــل عل ــوط به ــدور املن املؤسســات بال
عملهــا وبرامجهــا مــن أجــل تكامــل اجلهــود وشــموليتها، بهــدف 
حتقيــق األهــداف املنشــودة يف األجــل املطلــوب ومواكبــة ســرعة 

تغيــر العالــم مــن حولنــا.

وضمــن كلمتــه االفتتاحيــة قــال معالــي األمــن العــام جلامعــة الــدول 
ــط، إن االجتمــاع ينعقــد يف ظــل اســتمرار  ــو الغي ــة أحمــد أب العربي
التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، مــع مــا لهــا من انعكاســات 
علــى اجلهــود املبذولــة لتحقيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة التــي 
اتفــق عليهــا املجتمــع الدولــي منــذ ســبع ســنوات، مذكــرا أن حتقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة يســتلزم أطــرا جديــدة تراعــي العاقــة 
القويــة بــن عمليــات التنميــة واإلغاثــة اإلنســانية وجهــود الســام.

ولفــت إلــى أن تغيــر املنــاخ يعتبــر قضيــة وجوديــة حاســمة بالنســبة 
للبشــرية، ملــا ينطــوي عليــه مــن تأثيــرات كبيــرة علــى منــط احليــاة 
وركائــز التنميــة والســلم املجتمعــي، وخلــص إلــى أن العالــم العربــي 
تنطــوي علــى حتــوالت سياســية وأمنيــة  “مرحلــة دقيقــة  يعيــش 
ــة، تســتدعي  ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــك صحي واســتراتيجية، وكذل
تطويــر آليــات التعامــل واالســتجابة لهــذه املتغيــرات”، مشــددا علــى 
أن “القــدرة علــى التكيــف مــع املتغيــرات املتســارعة تعــد ملمحــا 

ــات يف املرحلــة القادمــة”. أساســيا لنجــاح الــدول واحلكوم

مشــيدا معاليــه باجلهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا الدولــة املصريــة 
بقيــادة فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي يف إطــار التحضيــر 
الســتضافة مصــر نهايــة هــذا العــام للــدورة )27( ملؤمتــر أطــراف 
اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة حــول تغيــر املنــاخ، ممــا مــن شــأنه 
متهيــد »الطريــق مــن جاســكو إلــى شــرم الشــيخ ملواجهــة التغيــرات 
املناخيــة«، ومــن جانــب آخــر، فــإن هــذه الــدورة ســتمثل فرصــة كبيــرة 
للــدول العربيــة لعــرض مطالبهــا مــن أجــل تعزيــز قدراتهــا علــى 
وضــع مســتهدفات واضحــة وتواريــخ محــددة للوفــاء بااللتزامــات 
الوطنيــة والدوليــة للحــد مــن االنبعاثــات الدفيئــة. أبــو الغيــط أبــرز 
ــى أمت االســتعداد لتقــدمي كل الدعــم  ــة عل ــدول العربي أن جامعــة ال
الــازم لتنســيق اجلهــود العربيــة يف هــذا الشــأن، وإجنــاح هــذا 
ــى  ــه إل ــة، مجــددا تهاني ــم واســتضافة مصري احلــدث العاملــي بتنظي
ــم واســتضافة  ــى فوزهــا بتنظي ــة املتحــدة عل ــارات العربي ــة اإلم دول
أعمــال الــدورة التاليــة لهــذا احلــدث )COP 28( يف العــام املقبــل، 
وال شــك أن عقــد دورتــن متتاليتــن ألهــم مؤمتــر عاملــي للمنــاخ، يف 
دولتــن عربيتــن، ســوف ميثــل أرضيــة مناســبة أمــام الــدول العربيــة 
لتثبيــت مطالبهــا واحلصــول علــى الدعــم الــذى حتتاجــه بشــأن زيادة 
القــدرات الوطنيــة وتعزيــز النظــم االيكولوجيــة الســليمة ملواجهــة 

آثــار تغيــر املنــاخ.

ويف إطــار تــرأس مصــر أعمــال الــدورة احلاليــة للمجلــس، تقدمــت 
معالــي الســيدة نيفــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة بكلمــة قالــت 
مــن خالهــا إن جمهوريــة مصــر العربيــة تعلــق آمــاالً كبيــرة علــى 
هــذه الــدورة للخــروج بقــرارات إيجابيــة تعــزز املنجــزات واملكاســب 
التــي حتققــت يف إطــار العمــل االجتماعــي واالقتصــادي العربــي 
الــذي يتطلــب مزيــداً مــن التعــاون والتنســيق والتطويــر يف جميــع 

ــي املشــترك. مجــاالت العمــل العرب

ــه رغــم التقــدم الــذي مت إحــرازه يف تطبيــق  ــى أن ــرزت جامــع إل وأب
معوقــات  مــن  العديــد  وإزالــة  الكبــرى  العربيــة  التجــارة  منطقــة 
فــا  باملنطقــة  األعضــاء  العربيــة  الــدول  بــن  التجــاري  التبــادل 
يــزال الطريــق طويــًا لتذليــل الصعوبــات واملعوقــات التــي تعتــرض 
بإعــان  يتحقــق  والــذي  املشــترك  العربــي  االقتصــادي  التكامــل 
الســوق العربيــة املشــتركة وهــو مــا ســيخدم مصالــح األمــة العربيــة 

بأســرها.

وأكــدت معاليهــا علــى حــرص كافــة األطــراف علــى التوصــل إلــى 
نتائــج إيجابيــة وقــرارات عمليــة تأخــذ بعــن االعتبــار املتغيــرات 
الســريعة واملتاحقــة التــي يشــهدها االقتصــاد العاملــي يف الوقــت 
الراهــن، والتــي تنعكــس تأثيراتهــا املباشــرة وغيــر املباشــرة علــى 
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة العربيــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
بتحســن منــاخ االســتثمار وحتريــر التجــارة وتعزيــز فــرص االندمــاج 

يف االقتصــاد العاملــي.
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المملكة العربية السعودية تستضيف االجتماع الفني الثاني للمنظمة 
اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اســتضافت اململكــة العربيــة الســعودية ممثلــة بالهيئــة العامة للطيران 
املدنــي أمــس األحــد، االجتمــاع الفنــي الثانــي للمنظمــة اإلقليميــة 
ملراقبــة الســامة اجلويــة يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
مبشــاركة منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي )إيــكاو( واملنظمــة العربيــة 
ــدول األعضــاء،  ــران يف ال ــات الطي ــي، ومســؤولي هيئ ــران املدن للطي

وذلــك يف فنــدق الريتــز كارلتــون بالريــاض.

ويهــدف االجتمــاع إلــى إكمــال تأســيس املنظمــة، التــي ســتعزز برنامج 
الســامة للــدول األعضــاء باملنظمــة يف مجــال مراقبــة الســامة 

اجلويــة.

ويف بدايــة االجتمــاع رحــب نائــب الرئيس التنفيذي للســامة ومعايير 
ــدي، باملشــاركن مــن  ــح احمليمي ــن صال ــن ســليمان ب ــران الكاب الطي
الــدول األعضــاء يف املنظمــة، متمنًيــا أن يثمــر االجتمــاع أفضــل 
التجــارب واملمارســات يف مجــال مراقبــة الســامة اجلويــة بالطيــران 
املدنــي واالســتفادة مــن اخلبــرات والكــوادر وإرســاء أعلــى مســتويات 
الســامة اجلويــة والتثقيــف بآخــر مســتجدات مجموعــة ســامة 

الطيــران اإلقليميــة مبنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

وأشــار إلــى أن االجتمــاع فرصــة للتواصــل والوصــول إلــى اتفــاق حول 
بنــود جــدول األعمــال، وملناقشــة القضايــا املشــتركة، مقدًمــا الشــكر 
ــى جهودهــا املســتمرة  ــي )ICAO( عل ــي الدول ــران املدن ملنظمــة الطي
علــى مــدى العقــد املاضــي للدعــم يف إنشــاء منظمــة مراقبة الســامة 

.)MENA RSOO( اإلقليميــة يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا

وجــرى خــال االجتمــاع تبــادل اآلراء واملقترحــات وتعزيــز التنســيق 
يف  املدنــي  الطيــران  وســلطات  هيئــات  بــن  املشــترك  والتعــاون 

املنظمــة.

يذكــر أن املنظمــة اإلقليميــة ملراقبــة الســامة اجلويــة يف الشــرق 
مدينــة  تتخــذ  التــي   )RSO0 MENA-( أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
ــران  ــز اســتخدام الطي ــى تعزي ــا، تهــدف إل ــاض مقــراً رئيســاً له الري
املدنــي وتطويــره بصــورة آمنــة وفعالــة داخــل الــدول األعضــاء يف 
املنظمــة وخارجهــا، وتطويــر املــواد اإلرشــادية وإجــراء الدراســات 

واالستشــارات. والتدريــب 
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في االجتماع
 الثاني عشر للجنة االيكاو المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران

 شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف االجتمــاع الثانــي 
عشــر للجنــة االيــكاو املعنيــة بحمايــة البيئــة يف مجــال الطيــران، 
وذلــك خــال الفتــرة املمتــدة مــن 07 الــى 18 فبرايــر 2022، عبــر 
ــي بســبب الظــروف االســتثنائية الناجمــة عــن  ــة االتصــال املرئ تقني
جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد. كمــا مت تنظيــم اجتمــاع متهيــدي 
)pre-CAEP/12 briefings( خــال الفتــرة املمتــدة مــن 17 إلــى 21 

.2022 ينايــر 

العربيــة  الــدول   'CAEP لــــ'  عشــرة  الثانيــة  الــدورة  يف  شــارك  و 
األعضــاء بلجنــة حمايــة البيئــة لإليــكاو : دولــة اإلمــارات العربيــة 
وجمهوريــة  قطــر،  ودولــة  الســعودية،  العربيــة  واململكــة  املتحــدة، 
مصــر العربيــة. كمــا شــارك مــع املنظمــة العربيــة بصفــة مستشــار كل 
مــن ممثــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية وجمهوريــة العــراق واالحتــاد 

العربــي للنقــل اجلــوي.

وشــكلت هــذه الــدورة حدثــا مميــزا للكتلــة العربيــة متثــل يف اختيــار 
املهنــدس/ عبــد الغفــار الســيد عبــد الغفــار عبــد احلليــم ممثــل 

 .CAEP 'ــس لــــ ــا لرئي ــة نائب ــة مصــر العربي جمهوري

وقــد اســتعرض خــال هــذه الــدورة اخــر التطــورات منــذ االجتمــاع 
احلــادي عشــر للجنــة، و عمليــات تقييــم تأثيــر ضوضــاء الطائــرات 
يف احلاضــر واملســتقبل، مبــا يف ذلــك جائحــة كورونــا، واألعمــال 
ــة  ــل التابع ــر أشــغال مجموعــات العم ــك تقاري ــة، و كذل ــة للجن املقبل
للجنــة حمايــة البيئــة مثــل : مجموعــة الدعــم بالتنبــؤات و التحليــل 
االقتصــادي )FESG( ، و فريــق وضــع النمــاذج و قواعــد )MDG(، و 
مجموعــة الهــدف الطمــوح طويــل األجــل )LTAG-TG(، ومجموعــة 
عمــل  )FTG(،وفرقــة  الوقــود  عمــل  فرقــة  و   ،)WG4( كورســيا 
االنبعاثــات )WG3(، و فرقــة عمــل الضوضــاء )WG1(، و فرقــة عمــل 

....)WG2( املطــارات و العمليــات
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سعادة المهندس عبد النبي منار يستقبل سعادة المهندس نايف بن علي 
العبري رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان والوفد المرافق له

ــي  ــد النب ــدس عب اســتقبل ســعادة املهن
منــار، املديــر العــام للمنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي، األربعــاء 23 فبرايــر 
الربــاط،  يف  املنظمــة  مبقــر   2022
علــي  بــن  نايــف  املهنــدس  ســعادة 
العبــري، رئيــس هيئــة الطيــران املدنــي 
يف ســلطنة عمــان والوفــد املرافــق لــه.

وتنــاول اللقــاء آفــاق التعــاون املشــترك 
العربيــة  املنظمــة  إســهام  وكيفيــة 
بصفتهــا اإلطــار العربــي املنظــم لتعــاون 
العربيــة  املدنيــة  الطيــران  هيئــات 
والتدريــب  الفنــي  الدعــم  تقــدمي  يف 
الطيــران  العمانيــة يف هيئــة  للكــوادر 

املدنــي.

نايــف  املهنــدس  ســعادة  أكــد  بــدوره 
العبــري، علــى أهميــة دور املنظمــة مبــا 
يخــص تعزيــز قــدرات هــذا القطــاع يف ســلطنة عمــان وتفعيــل التعــاون العربــي املشــترك يف هــذا املجــال احليــوي الهــام، كمــا أكــد علــى دعــم 

ــاون. ــدة للتع ــاق جدي ــل آف ــى تفعي ــل عل ــي والعم ــران املدن ــة للطي ــة العربي ــود املنظم ــان جله ســلطنة عم

المنظمة العربية للطيران تهنئ جمهورية مصر العربية وتشيد بدورها
 في مجال النقل الجوي

للطيــران  العربيــة  املنظمــة  أعربــت 
املدنــى عــن تقديرهــا لــدور جمهوريــة 
مصــر العربيــة الفعــال فــى مختلــف 
أنشــطة النقــل اجلــوي مثمنــة التعــاون 
الوثيــق بــن قطــاع الطيــران املدنــي 
املصــري واملنظمــة العربيــة للطيــران 
يف كافــة املجــاالت واســتضافة ســلطة 
الطيــران املدنــي للعديــد مــن الــدورات 
التدريبيــة فــى مجــال النقــل اجلــوى 
مبجــال  العاملــن  مــن  كبيــر  لعــدد 
والذيــن  العربيــة  بالــدول  الطيــران 
ــم  أشــادوا بحســن االســتقبال والتنظي

والضيافــة مــن اجلانــب املصــري.

جــاء ذلــك خــال اجتماعــات املجلــس التنفيــذى للمنظمــة العربية للطيــران املدنى 
مبقــر املنظمــة بالربــاط باململكــة املغربيــة علــى مــدار يومــى 22 و23 فبرايــر 
والتــى شــارك فيهــا الدكتــور مهنــدس أشــرف نويــر رئيــس ســلطة الطيــران املدنــى 
املصــرى ومجــدي جــال رئيــس االدارة املركزيــة للنقــل اجلــوى بالســلطة وذلــك 
بحضــور وفــود الــدول العربيــة االعضــاء باملجلــس ورؤســاء ســلطات الطيــران 

املدنــى بالــدول العربيــة. 

كمــا قدمــت املنظمــة العربيــة للطيــران ممثلــة فــى دولهــا األعضــاء التهنئــة ملصــر 
ــب رئيــس  ــى مقعــد نائ ــة حتصــل عل ــة وافريقي ــة عربي ــى اختيارهــا كأول دول عل
جلنــة البيئــة بااليــكاو، حيــث مت اختيــار املهنــدس عبــد الغفــار الســيد عبــد 
الغفــار مديــر عــام اإلدارة العامــة للتفتيــش علــى املعــدات الفنيــة الثابتــة بســلطة 
الطيــران املدنــى، كأول مصــري وعربــى أفريقــي نائبــاً لرئيــس اللجنــة املعنيــة 
بحمايــة البيئــة )CAEP( مبنظمــة الطيــران املدنــى الدولــى » اإليــكاو » والــذي 

ــة.  ــدول األعضــاء باللجن مت بإجمــاع ال

وقــد ناقــش املجلــس التنفيــذى نتائــج أعمــال اللجــان املختلفــة باملنظمــة خــال 
ــة  ــة العام ــات خــال اجلمعي ــذه مــن توصي ــا مت تنفي ــة م ــرة الســابقة ومتابع الفت
للمنظمــة والتــى عقــدت عــام 2021 ومت خالهــا انتخــاب مصــر عضــواً بجميــع 
جلــان املنظمــة اخلمــس وهــم جلنــة النقــل اجلــوى والســامة اجلويــة وأمــن 

ــة. ــة والبيئ ــران واملاحــة اجلوي الطي

عربيــة  منظمــة  هــى  املدنــى  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  أن  بالذكــر  جديــر 
متخصصــة تابعــة جلامعــة الــدول العربيــة تهــدف إلــى توثيــق التعــاون والتنســيق 
بــن الــدول العربيــة فــى مجــال الطيــران املدنــى وتطويــره واملســاهمة فــى توافــق 
األراء ملواجهــة التحديــات التــى تواجــه الصناعــة علــى املســتوى االقليمــى والدولى 

ــة عربيــة. ويصــل عــدد الــدول األعضــاء إلــى 22 دول
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المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني يعقد دورته الـ 64 بالرباط

عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، يومــي الثاثــاء واألربعــاء 
ــذي،  ــدورة الـــ 64 ملجلســها التنفي ــاط، ال ــر 2022 بالرب 22 و23 فبراي
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  الهاشــمية،  األردنيــة  اململكــة  مبشــاركة 
العــراق، ســلطنة  الســعودية، جمهوريــة  العربيــة  اململكــة  املتحــدة، 
عمــان، دولــة قطــر، دولــة الكويــت، جمهوريــة مصــر العربيــة، اململكــة 
املغربيــة، وكذلــك االمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة واإلحتــاد 

ــة مراقــب. ــي للنقــل اجلــوي بصف العرب

دورة املجلــس التنفيــذي الـــ64 تأتــي يف ظــل وجــود بــوادر تؤشــر 
علــى أن قطــاع الطيــران يف العالــم يســلك طريقــه إلــى التعــايف مــن 
تداعيــات )كوفيــد19-(، كمــا ناقشــت عــددا مــن النقــاط األساســية 
مــن قبيــل متابعــة توصيــات وقــرارات الــدورات الســابقة للمجلــس، 
تنســيق  آليــة  مناقشــة  للمنظمــة،  الفنيــة  اللجــان  تقاريــر  دراســة 
مواقــف الــدول األعضــاء باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي خــال 
احملافــل الدوليــة، وتنفيــذ الهــدف االســتراتيجي اخلــاص بالترويــج 
إلجنــازات ومبــادرات قطــاع الطيــران املدنــي العربــي إقليميــا ودوليــا، 
واملشــاريع اخلاصــة بصنــدوق الدعــم الفنــي يف املجــال، وكــذا املبــادرة 
اإلقليميــة للمنظمــة يف مجــال التدريــب والهــدف البيئــي للطيــران 

املدنــي الطويــل األمــد.

وضمــن الكلمــة االفتتاحيــة لســعادة الكابــن/ هيثــم مســتو –رئيــس 
ــران  ــم الطي ــة تنظي ــس مفوضــي هيئ ــذي رئيــس مجل ــس التنفي املجل
املدنــي األردنــي، تقــدم ســعادته مــن خالهــا بشــكره للمملكــة املغربيــة 
أعضــاء  الســعادة  بأصحــاب  مرحبــا  الكرميــة  االســتضافة  علــى 
ــم الدعــوة للمشــاركة  ــى تلبيته ــا شــكره عل ــذي مقدم ــس التنفي املجل

ان  الــى  التنفيــذي  املجلــس  رئيــس  اشــار  وقــد  الــدورة،  هــذه  يف 
اجتمــاع الــدورة احلاليــة بشــكل حضــوري امنــا يــدل علــى رغبــة قــادة 
الطيــران املدنــي يف دعــم املنظمــة يف أعمالهــا وأهدافهــا بالرغــم 
مــن التحديــات التــي أدت الــى تأجيــل االجتمــاع ألكثــر مــن شــهرين، 
وقــد نــّوه كذلــك الــى جــدول االعمــال ومــا يحتويــه مــن مبــادرات 
وبــوادر طيبــة مــن شــأنها الرقــي مبنظومــة العمــل العربــي املشــترك 
نحــو حتقيــق التكامــل واالهــداف املشــتركة يف قطــاع الطيــران املدنــي 
العربــي، مبينــا احلاجــة لبــذل اجلهــد واجلــد واملثابــرة لنــؤدي رســالة 
ــذي  ــام وال ــة تطلعــات هــذا القطــاع اله ــة أمــا يف تلبي ــس كامل املجل
ــاً النجــاح والتوفيــق  يعــد مــن اهــم محــركات اقتصــاد الــدول، متمني
لاجتمــاع، مشــيراً ســعادته إلــى أهميــة االجتمــاع واملواضيــع املدرجة 

علــى جــدول أعمالــه.

كمــا تقــدم ســعادة الكابــن/ رئيــس املجلــس التنفيــذي نيابــة عــن 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  بتهنئــة  األعضــاء  الســعادة  أصحــاب 

22 فبرايــر. للمملكــة  التأســيس  يــوم  مبناســبة 

كلمــة ســعادة املهنــدس/ نايــف بــن علــي بــن حمــد العبــري – رئيــس 
هيئــة الطيــران املدنــي يف ســلطنة عمــان الــذي أكــد مــن خالهــا علــى 
ضــرورة العمــل املشــترك وتضافــر اجلهــود للرقــي بصناعــة الطيــران 
املدنــي العربــي علــى املســتوين اإلقليمــي والدولــي، والعمــل علــى 
النهــوض بهــذا القطــاع ألعلــى املســتويات املطلوبــة لتحقيــق الطمــوح 

واآلمــال لبلداننــا العربيــة يف كافــة مناشــط القطــاع.

وأضــاف يف كلمتــه أن جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( تصدرت اهتمام 
جميــع دول العالــم ملــا كان لهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة بســبب 
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ــم،  ــة النقــل اجلــوي يف املنطقــة والعال ــى حرك ــود املفروضــة عل القي
وبالتالــي بــات علــى اجلميــع العمــل نحــو تعزيــز حركــة النقــل اجلــوي 

الســتعادة حركتهــا الطبيعيــة.

 64 الـــ  التنفيــذي  املجلــس  اجتمــاع  أعمــال  جــدول  أن  وأوضــح 
للمنظمــة يضــم العديــد مــن املواضيــع املهمــة والتــي نأمــل اخلــروج 
املدنــي  الطيــران  منظومــة  علــى  باملنفعــة  تعــود  بقــرارات  منهــا 
العربــي ملواكبــة التطــورات التــي يشــهدها عالــم الطيــران املدنــي 
مــن خــال أدوات املنظمــة العربيــة )النقــل اجلــوي، أمــن الطيــران، 
املاحــة اجلويــة، والســامة اجلويــة وحمايــة البيئــة( وهــذا مــا يدعــو 
املنظمــة للســعي بــكل جهودهــا ملســايرة التحــوالت العامليــة الكبــرى 

التــي يعرفهــا قطــاع الطيــران املدنــي.

وأكــد ســعادته علــى أن ســلطنة ُعمــان منــذ انضمامهــا يف عام 1996م 
ــذي  ــس التنفي ــا يف املجل للمنظمــة وهــي تعمــل مــن خــال عضويته
العربيــة  املنظمــة  جهــود  دعــم  نحــو  الفنيــة  جلانهــا  يف  وكذلــك 
الــدول  بــن  التعــاون  أعلــى مســتويات  لتحقيــق  املدنــي  للطيــران 
األعضــاء لتوفيــر منظومــة طيــران تخــدم مصالــح اجلميــع، مؤكــًدا 
علــى حــرص ســلطنة ُعمــان يف اســتمرار التعــاون مــع بقيــة الــدول 
األعضــاء يف املنظمــة العربيــة مبــا يســاعد علــى تعزيــز الروابــط يف 

ســبيل الدفــع بالعمــل العربــي املشــترك يف جميــع مجــاالت الطيــران 
املدنــي بغيــة جتــاوز كافــة التحديــات املســتقبلية يف قطــاع الطيــران 

املدنــي الدولــي.

ويف هــذا اإلطــار، أضــاف ســعادة مديــر عــام املنظمــة املهنــدس 
عبــد النبــي منــار، أن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي شــاركت يف 
اإلجــراءات الصحيــة االحترازيــة الدوليــة للتخفيــف مــن آثــار أزمــة 
كورونــا ولتيســير عمليــة الســفر واحلــد مــن تفشــي الوبــاء، كمــا مت 
تقــدمي مقترحــات تتعلــق علــى اخلصــوص باجلانــب املالــي والدعــم 

املالــي لصناعــة النقــل اجلــوي يف الوطــن العربــي.

العامليــة علــى  التوافــق بشــأن هــذه اإلجــراءات  أنــه مت  موضحــا 
مســتوى منظمــة الطيــران الدولــي وعلــى املســتوى اإلقليمــي مــن 
خــال جامعــة الــدول العربيــة حتــى “ال يكــون هنــاك اختــاف كبيــر 

يزعــج أو يؤثــر علــى عمليــة تنقــل األشــخاص والبضائــع”.

مبــرزا ســعادته أن األمــل معقــود علــى أن يتــم مراعــاة اجلوانــب 
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي لهــا أثــر كبيــر علــى املنطقــة العربيــة 

وعلــى العالــم بأســره.
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المنظمة العربية للطيران المدني وااليسيسكو 
توقعان اتفاقية للتعاون المشترك

وقعــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ومنظمــة العالــم اإلســامي 
لتعزيــز  تفاهــم  مذكــرة  )إيسيســكو(،  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
التعــاون بــن املنظمتــن، يف املجــاالت ذات االهتمــام املشــترك، ويف 
انبعاثــات  البيئــة وخفــض  املســتدامة، وحمايــة  التنميــة  مقدمتهــا 
بتــراث  والتعريــف  الثقافيــة،  الســياحة  ودعــم  الدفيئــة،  الغــازات 

الــدول األعضــاء.  

وقــع مذكــرة التفاهــم، اإلثنــن )28 فبرايــر 2022( مبقــر املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي يف الربــاط، الدكتــور ســالم بــن محمــد 
املالــك، املديــر العــام ملنظمــة اإليسيســكو، واملهنــدس عبــد النبــي 
منــار، املديــر العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، بحضــور عــدد 

مــن املســؤولن واملستشــارين باملنظمتــن.

وعقــب توقيعــه علــى مذكــرة التفاهــم، عبــر الدكتــور املالــك عــن 
ســعادته بانطــاق هــذا التعــاون البنــاء بــن اإليسيســكو واملنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، مشــيرا إلــى أن مــا يجمــع املنظمتــن مــن 
مجــاالت اهتمــام مشــترك يجعلهمــا قادرتــن علــى إجنــاز الكثيــر مــن 
األمــور املهمــة، فيمــا يتعلــق بالدراســات والبرامــج واملشــاريع العمليــة 
املبنيــة علــى نتائــج ملموســة، وتدريــب وبنــاء قــدرات الشــباب بــدول 
العالــم اإلســامي يف املجــاالت احليويــة التــي حتظــى باهتمــام قطــاع 

الطيــران املدنــي، ومنهــا األمــن الســيبراني واالســتدامة البيئيــة.  

 ومــن جانبــه قــال املهنــدس منــار إن التوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم 

املدنــي،  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  اســتراتيجية  ضمــن  ينــدرج 
املعتمــدة مــن قبــل الــدورة العاديــة )26( للجمعيــة العامــة للمنظمــة، 
ــز جهودهــا لتحقيــق  ــي تدعــم إيجــاد شــراكات مــن شــأنها تعزي والت
توجهاتهــا االســتراتيجية، منوهــا بــأن منظمــة اإليسيســكو، أصبحــت 
بيــت خبــرة ومنتــدى عاملــي للكفــاءات العلميــة مــن مختلــف دول العالم 
اإلســامي، ومركــزا دوليــا للحــوار والبحــث عــن القواســم املشــتركة 
بــن بنــي البشــر، لبنــاء عالــم جديــد تســود فيــه قيــم اإلخــاء والوئــام 

والســام.

ويف ختــام احتفاليــة التوقيــع أهــدى املهنــدس عبــد النبــي منــار درع 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي إلــى الدكتــور ســالم املالــك، تقديــرا 
جلهــوده ولــألدوار التــي تقــوم بهــا منظمــة اإليسيســكو يف مجــاالت 

اختصاصهــا.  

وتهــدف مذكــرة التفاهــم إلــى وضــع األســس املبدئيــة بشــأن اتفــاق 
البنــاءة، يف مجــاالت  التعــاون والشــراكة  الطرفــن علــى جتســيد 
والتنميــة  الدفيئــة،  الغــازات  انبعاثــات  وخفــض  البيئــة،  حمايــة 
بالكنــوز  والتعريــف  واملســتدامة،  الثقافيــة  والســياحة  املســتدامة، 
الثقافيــة والتراثيــة يف الــدول األعضــاء، وذلــك مــن خــال التنظيــم 
املشــترك لعدد من املؤمترات والندوات العلمية يف مجاالت الطيران 
والســياحة، وتشــجيع شــباب العالــم اإلســامي علــى االنضمــام إلــى 

ميــدان الطيــران املدنــي، ودعــم رواد األعمــال يف هــذا املجــال.
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تنظيم دورة تدريبية حول معايير الجودة المتعلقة بالبيئة وانبعاثات الغازات
)ISO 14064,14069,14001( 

ــر  ــى 23 فبراي ــي، مــن 21 ال ــران املدن ــة للطي نظمــت املنظمــة العربي
ومــن 28 الــى 2 مــارس 2022، دورة تدريبيــة حــول معاييــر اجلــودة 
 ،)ISO 14064,14069,14001( املتعلقــة بالبيئــة وانبعاثــات الغــازات
وذلــك عبــر املناظــرة املرئيــة، مبشــاركة 42 مســؤوال عــن حمايــة 
البيئــة بســلطات الطيــران املدنــي، وســلطات املطــارات، وشــركات 
الطيــران، وشــركات املناولــة األرضيــة باملنطقــة العربيــة، ميثلــون 13 

ــي. ــران املدن ــة للطي ــة العربي ــة عضــو باملنظم دول

تنــدرج هــذه الــدورة يف إطــار مســاهمة املنظمــة العربيــة للطيــران 
بهــا  تقــوم  التــي  النطــاق  الواســعة  والتدابيــر  اجلهــود  املدنــي يف 
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي والــدول األعضــاء إلذكاء الوعــي 

حــول البيئــة والطيــران.

خــال كلمتــه االفتتاحيــة لهــذه الورشــة، دعــا ســعادة املهنــدس عبــد 
النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة، إلــى ضــرورة فتــح نقــاش حــول 
التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا الــدول العربيــة مــن أجل تنفيذ 
نظــام اإلدارة البيئيــة، ونهــج الرقابــة والرصــد واالبــاغ والتحقــق، 

وإجــراء عمليــات التدقيــق الداخلــي ألنظمــة اإلدارة البيئيــة.

وأبــدى يف هــذا الصــدد اســتعداد اإلدارة العامــة للمنظمــة بالتنســيق 
مــع خبــراء الــدول العربيــة والشــركات املتخصصــة والهيئــات الدوليــة 
واإلقليميــة لوضــع حزمــة مــن برامــج التدريــب وزيــادة الوعــي يف 
مجــال البيئــة، وإعــداد مدربــن مختصــن يف حمايــة البيئــة باملنطقــة 

العربيــة.

ــدورة التــي أطرتهــا كفــاءات مــن شــركة متخصصــة  هدفــت هــذه ال
يف الدراســات والتدريــب وتقــدمي اخلدمــات االستشــارية والتدقيــق 
 ،« Performances Qualité « ــر ــر اجلــودة والتعيي ــق مبعايي ــا يتعل فيم

إلــى:

• شــرح املبــادئ التوجيهيــة للمعاييــر الدوليــة املتعلقــة بــإدارة البيئــة 
،»ISO 14064,14069,14001 »ــا لــــ وجــرد انبعاثــات الكربــون وفًق

• تبســيط كيفيــة إجــراء عمليــات تدقيــق داخليــة ألنظمــة اإلدارة 
البيئيــة وجــرد االنبعاثــات املباشــرة وغيــر املباشــرة للغــازات، ونهــج 

الرقابــة والرصــد واالبــاغ والتحقــق،

• شرح كيفية إنشاء نظم تشغيلية حلماية البيئة.
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المدير العام للوكالة الوطنية للطيران 
المدني في الجمهورية اإلسالمية 
الموريتانية يزور المنظمة العربية 

للطيران المدني

تنظيم ورشة عمل حول 
»تأهيل المنسقين الوطنيين 

للتدقيق األمني لاليكاو«

الرباط-اســتقبل ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، املديــر العــام 
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، يــوم األربعــاء 09 مــارس 2022 
مبقــر املنظمــة يف الربــاط، ســعادة انگيــد عبــد اهلل عبــاس، مديــر 
عــام الوكالــة الوطنيــة للطيــران املدنــي يف اجلمهوريــة اإلســامية 

ــه. ــة والوفــد املرافــق ل املوريتاني

 وتنــاول اللقــاء آفــاق التعاون املشــترك وســبل إســهام املنظمــة العربية 
للطيــران املدنــي يف تقــدمي الدعــم الفنــي وتعزيــز وبناء القــدرات لدى 
الكــوادر املوريتانيــة يف املجــاالت املتعلقــة بأمــن الطيــران والســامة 
اجلويــة، والنقــل اجلــوي، واملاحــة اجلويــة، وحمايــة البيئــة مبــا 
يســتجيب للتحديــات احلاليــة واملســتقبلية لقطــاع الطيــران املدنــي.

 ويف هــذا اإلطــار، أكــد ســعادة املهنــدس انگيــد عبــد اهلل عبــاس، 
علــى دور املنظمــة يف تعزيــز التعــاون العربــي، لكونــه بيــت خبــرة يقــدم 
الدعــم الفنــي يف قطــاع الطيــران املدنــي مبــا يخــدم املصالــح العربيــة 

املشتركة.

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ورشــة عمــل حــول » تأهيــل 
ــج الرصــد  ــكاو حســب نه ــي لاي ــق األمن ــن للتدقي املنســقن الوطني
املســتمر USAP-CMA »، مبدينــة الــدار البيضــاء/ املمكلــة املغربيــة 
خــال الفتــرة املمتــدة مــن 14 إلــى 18 مــارس 2022، مبشــاركة 13 
مســؤوال عــن أمــن الطيــران املدنــي ميثلــون 7 دول عضــو باملنظمــة. 

وخــال هــذه الورشــة، التــي أطرتهــا كفــاءات عربيــة مشــهود لهــا 
باحلنكــة العلميــة والعمليــة يف مجــال أمــن الطيــران، أبرز احملاضرون 
أهميــة ودور التنســيق يف عمليــة التدقيــق، ومحــاكاة عمليــة التحضيــر 
القبلــي للتدقيــق األمنــي لايــكاو وكذلــك اثنــاء عمليــة التدقيــق. 

وشــكلت بذلــك الورشــة مناســبة للمشــاركن لفهــم:

- مراحل التدقيق واملنهجية املتبعة للتدقيق؛

-  مراحــل التنســيق والتواصــل مــع الهيئــات املعنيــة واســتعداد هــذه 
الهيئــات للتدقيــق؛

-  العناصــر احلاســمة الثمانيــة )نظــري وعملــي( وأســئلة البرتوكــول 
و اســتبيان التدقيــق؛

- مؤشر االمتثال/االستدامة؛

ــران  ــة للطي ــدرج هــذه الورشــة يف إطــار مســاهمة املنظمــة العربي تن
املدنــي يف اجلهــود والتدابيــر الواســعة النطــاق التــي تقــوم بهــا منظمة 
األهــداف  تنفيــذ  األعضــاء يف  والــدول  الدولــي  املدنــي  الطيــران 

ــة ألمــن الطيــران املدنــي. ــواردة يف اخلطــة العاملي ال
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انعقاد االجتماع الخامس والثالثون للجنة أمن الطيران المدني
لدى المنظمة العربية للطيران المدني

سعادة المدير العام للمنظمة العربية 
للطيران المدني يعقد لقاء مع سعادة 
مدير عام الطيران المدني بسنغافورة

عقــدت جلنــة أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة العربيــة للطيــران 
الدارالبيضــاء  مبدينــة  والثاثــن  اخلامــس  اجتماعهــا  املدنــي، 
 11 2022، مبشــاركة  مــارس   18 إلــى   16 مــن  املغربيــة،  باملمكلــة 
مســؤول عــن أمــن الطيــران ميثلــون 8 دول مــن أعضــاء املنظمــة. 

وخــال كلمتــه االفتتاحيــة، دعــا ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، 
أولويــات  حتديــث  الــى  اللجنــة  أعضــاء  للمنظمــة  العــام  املديــر 
وبرنامــج اشــتغال اللجنــة مبــا يتوافــق مــع املســتجدات علــى الســاحة 
ــل  ــي املشــترك، مث ــع ذات االهتمــام العرب ــة ودراســة املواضي الدولي
ــة األمــن، وإدارة املخاطــر  ــادة الوعــي وثقاف األمــن الســيبراني، وزي
يف ســياق دولــي يتســم بتزايــد وتنامــي الصراعــات يف العالــم، مــن 
ــادل التجــارب  خــال نهــج مشــترك للتصــدي لهــذه التهديــدات وتب

وأفضــل املمارســات.

وخــال هــذا االجتمــاع، تــداول املشــاركون املســتجدات واإلجــراءات 
ــدات نتيجــة  ــي يف ظــل تنامــي التهدي ــران املدن ــة بأمــن الطي املتعلق
الصراعــات. حيــث اعتمــدت اللجنــة مخرجــات االجتمــاع الثانــي 
ملجموعــة العمــل اخلاصــة باألمن الســيبراني لــدى املنظمة، وحددت 
كذلــك أولويــات وبرنامــج عملهــا خــال املرحلــة 2024-2023 مبــا 

فيهــا األنشــطة املتعلقــة ببنــاء القــدرات خــال هــذه املرحلــة.

ــارا للمســتجدات احلاليــة والتهديــدات الناشــئة التــي تواجــه  واعتب
أمــن الطيــران املدنــي، فقــد أنشــأت اللجنــة فريــق استشــاري حتــت 
مظلــة املنظمــة العربيــة معنــي بتقــدمي الدعــم واملســاندة الفنيــة 
للــدول الراغبــة يف االســتفادة مــن خبــرات الفريــق فيمــا يتعلــق 

بالتدقيــق األمنــي لايــكاو.

علــى هامــش أشــغال اجلمعيــة العامــة الرابعــة والعشــرون للجنــة 
أمريــكا الاتينيــة باألوروغــواي، عقــد ســعادة املديــر العــام للمنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي لقــاء مــع ســعادة مديــر عــام الطيــران 
املدنــي بســنغافورة يــوم 23 مــارس 2022، مت خالــه استكشــاف 
ســبل تعزيــز التعــاون مــن خــال تنســيق ودعــم املواقــف، وكذلــك 
تنظيــم أنشــطة مشــتركة وتقــدمي منــح لفائــدة الكــوادر العربيــة. 
ونظــرا لكــون مذكــرة التفاهــم احلاليــة انتهــت صاحيتهــا خــال 
شــهر مــارس 2022، أتفــق الطرفــان علــى الصيغــة النهائيــة ملذكــرة 
تفاهــم تتضمــن زيــادة يف عــدد منــح التدريــب مــع االحتفــاظ بنفــس 
عــدد التداريــب والورشــات املشــتركة، مــع فســح املجــال للمشــاركة 
يف الفعاليــات اإلقليميــة والدوليــة التــي ينظمهــا أحــد الطرفــن. 
العامــة  اجلمعيــة  خــال  هــذه  التفاهــم  مذكــرة  توقيــع  وســيتم 
الســابعة والعشــرون التــي ســتعقد يومــي 19 و 20 مــاي مبدينــة 

الربــاط باململكــة املغربيــة.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في أشغال الدورة الرابعة والعشرون
للجمعية العامة للجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني

مديرهــا  يف  ممثلــة  املدنــي،  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  شــاركت 
ــة  ــدورة الرابع ــار، يف أشــغال ال ــي من ــد النب ــدس عب ــام ســعادة املهن الع
والعشــرون للجمعيــة العامــة للجنــة أمريــكا الاتينيــة للطيــران املدنــي، 
والتــي عقــدت مــن 23 إلــى 25 مــارس 2022 مبدينــة مونيفيديــو 
بالــدول  املدنــي  الطيــران  ســلطات  رؤســاء  بحضــور  باألروغــواي. 
األعضــاء باللجنــة، ورئيــس املجلــس واألمــن العــام ملنظمــة الطيــران 
اإلقليميــة  للمنظمــات  العامــن  واألمنــاء  والرؤســاء  الدولــي،  املدنــي 
للطيــران املدنــي، وممثلــي الــدول التــي تربطهــا عاقــات تعــاون مــع 

جلنــة أمريــكا الاتينيــة.

الوطنــي للطيــران املدنــي  العميــد غايتانــو بطاغليــز  املديــر  افتتــح 
والبنيــة التحتيــة للطيــران باألوروغــواي ، أشــغال الــدورة بكلمــة رحــب 
فيهــا بجميــع الوفــود املشــاركة مذكــرا بالظرفيــة التــي تنعقــد فيهــا هــذه 
ــي لتيســير  ــران املدن ــة وضــرورة العمــل اجلماعــي ألســرة الطي اجلمعي

انتعــاش حركــة النقــل اجلــوي.

املعالــي  أصحــاب  مداخــات  أيضــا  عرفــت  االفتتاحيــة  اجللســة 
الاتينيــة  أمريــكا  رئيــس جلنــة  ارمانــدو  دنيــال  الســادة  والســعادة  
املدنــي، ســالفاتور شــياكيتانو رئيــس مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي 
ــة، ورؤســاء  الدولــي، وكذلــك الرؤســاء التنفيذيــون للمنظمــات اإلقليمي
وفــود كل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، دولــة قطــر، اململكــة 
العربيــة الســعودية، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، جمهوريــة ســنغافورة، 

جمهوريــة كوريــا اجلنوبيــة وماليزيــا. 

وطبقــا جلــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة، صــادق أعضــاء جلنــة أمريــكا 
الاتينيــة للطيــران املدنــي علــى تقاريــر جلــان العمــل، واعتمــدوا اخلطــة 
فــاحت  املمتــدة  للفتــرة  والتداريــب،  وبرنامــج اإلجتماعــات  التشــغيلية 

أبريــل 2022 إلــى نهايــة شــهر ديســمبر 2023. 

كمــا مت انتخــاب العميــد غايتانــو بطاغليــز  املديــر الوطنــي للطيــران 
املدنــي والبنيــة التحتيــة للطيــران باألوروغــواي ، رئيســا تنفيذيــا للجنــة 
ــة  ــة للطيــران املدنــي، وكذلــك الــدول املرشــحة لعضوي ــكا الاتيني أمري

مجلــس األيــكاو وجلنــة املاحــة اجلويــة.

ــدورة، تقــدم  ــي ألقاهــا عــن بعــد خــال هــذه ال ــه الت ويف معــرض كلمت
للمنظمــة  التنفيــذي  املجلــس  رئيــس  ميســتو  هيثــم  الكابــن  ســعادة 
العربيــة للطيــران املدنــي بالشــكر للــكاك علــى مشــاركتها يف اجلمعيــة 
الطيــران  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة  والعشــرين  السادســة  العامــة 
املدنــي يف يوليــو املاضــي، وعــن مشــاركتها يف النــدوة التــي نظمــت 
مبناســبة االحتفــال بالذكــرى الســنوية اخلامســة والعشــرين إلنشــائها، 
املنظمــات  بــن  التعــاون  تعزيــز  املناقشــات حــول ســبل  وخاصــة يف 
اإلقليميــة مــن أجــل رفــع التحديــات املســتقبلية العامليــة التــي ســيواجهها 

النقــل اجلــوي.

كمــا أكــد ســعادته علــى أهميــة دور منظمــات الطيــران املدنــي اإلقليميــة 
ــن هــذه  ــاون ب ــي، وأن التع ــي الدول ــران املدن ــذ سياســات الطي يف تنفي
املنظمــات أمــر ضــروري حلمايــة املصالــح احليويــة للطيــران املدنــي 
اإلقليمــي والدولــي، خاصــة وأن هنــاك موضوعــات مســتقبلية تتطلــب 
تعاونــاً وتنســيقاً مســتمرين، إلبــراز املواقــف حــول اإلجــراءات املتخــذة 
بشــأن نظــام عاملــي عــادل للتعامــل مــع األثــر البيئــي للطيــران وتقليــل 

انبعاثــات الغــاز. 

ــع  ــاون م ــه باســتمرارية هــذا التع ــر ســعادته عــن تفاؤل ــام عب ويف اخلت
الرئيــس اجلديــد واألمانــة العامــة اللجنــة أمريــكا الاتينيــة، مــن خــال 
حتســن آلليــات التشــاور حــول القضايــا اإلقليميــة والدوليــة مبا يســاهم 
يف اســتدامة صناعــة النقــل اجلــوي. ويف هــذا الصــدد وجــه لــه الدعــوة 
حلضــور اجتمــاع تنســيقي بــن املنظمــات األربــع أفــكاك، ايــكاك، الكاك 

وأكاو، باســتضافة مــن املجموعــة العربيــة. 

ــام ملنظمــة  ــوه األمــن الع ــة، ن ــة لهــذه اجلمعي وخــال اجللســة اخلتامي
الطيــران املدنــي الدولــي بجهــود جلنــة أمريــكا الاتينيــة يف تنميــة النقل 
اجلــوي الدولــي، وجــدد دعوتــه للــدول األعضــاء للمشــاركة يف الــدورة 
الواحــدة واألربعــون للجمعيــة العموميــة لإليــكاو واملســاهمة يف حتديــد 

األولويــات واألهــداف املســتقبلية واعتمــاد برنامــج عمــل لتحقيقهــا.
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انعقاد االجتماع األول لمجموعة عمل 
إدارة تدفق الحركة الجوية

عبر التقنية الهجينة يومي 28-29 مارس 2022

انعقاد اجتماع الدورة 46 للجنة المالحة 
الجوية

للمنظمة العربية للطيران المدني
عبر التقنية الهجينة يومي 30-31 مارس 2022

عقــدت مجموعــة عمــل إدارة تدفــق احلركــة اجلويــة  اجتماعهــا األول 
عبــر التقنيــة الهجينــة خــال الفتــرة 29-28 مــارس 2022، برئاســة 
الســيد/ أحمــد أبــو غــاب ممثــل دولــة الســعودية بعــد عمليــة انتخابــه، 
بينمــا مت تنصيــب الســيد. محمــد الصبــاري نائــب لــه وتولــى أمانــة 

االجتمــاع الســيد / هشــام بنانــي، خبيــر املاحــة اجلويــة باملنظمــة.

وحضــر االجتمــاع عــدد 16 مشــارك )6 حضــوري(، ممثلــن عــن 9 
دول.

ــة  ــام املنظم ــر ع ــار مدي ــاع ســعادة الســيد/عبدالنبي من ــح االجتم افتت
العربيــة للطيــران املدنــي مرحبــا بالســادة املشــاركن ومذكــرا بانــه اول 
اجتمــاع ملجموعــة العمــل العربيــة والــذي تصــب اعمالــه يف أحــد مــن 
اهــم مواضيــع املاحــة اجلويــة املطروحــة علــى الســاحة العربيــة والتــي 
مــن شــأنها املســاهمة يف التصــدي للتحديــات القائمــة والتــي ابرزتهــا 

دراســة CNS/ATM التــي قامــت بهــا املنظمــة يف عــام 2015.  

وتضمــن االجتمــاع املوافقــة علــى الئحــة اختصاصــات مجموعــة العمــل 
ــة املقترحــة مــن  ــى اخلطــوط العريضــة للمقارب ــه عل ــد موافقت كمــا أك

 .ATFM اإلدارة العامــة فيمــا يتعلــق مبوضــوع

االعمــال  اهــم  عــن  للمنظمــة خاصــة  العامــة  االدارة  قدمــت  كمــا 
الشــرق  بإقليــم  اجلويــة  احلركــة  تدفــق  بــإدارة  املتعلقــة  والبرامــج 

العقــد. املتعــدد  املــوزع  النظــام  مفهــوم  حــول  املرتكــزة  األوســط 

عقــدت جلنــة املاحــة اجلويــة اجتماعهــا يف دورتــه 46 عبــر تقنيــة 
التواصــل عــن بعــد خــال الفتــرة 31-30 مــارس 2022، برئاســة 
الســيد/ تيســير عبــد الكــرمي ممثــل دولــة مصــر بينمــا تولــى أمانــة 
االجتمــاع الســيد / هشــام بنانــي، خبيــر املاحــة والســامة اجلويــة 

باملنظمــة.

وحضــر االجتمــاع عــدد 28 مشــارك )6 حضــوري(، ممثلــن عــن 12 
دولــة باإلضافــة الــى 3 منظمــات دوليــة / إقليميــة عاملــة باملنطقــة 

ــة. العربي

ــا  ــة مرحب ــح االجتمــاع الســيد/ تيســير عبــد الكــرمي رئيــس اللجن افتت
بالســادة املشــاركن ومذكــرا باإلجــراءات املتخــذة يف مواجهــة تداعيــات 
جائحــة كورونــا علــى النقــل اجلــوي. كمــا تضمنــت كلمة ســعادة الســيد/
عبدالنبــي منــار مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي مشــيرا 
الــى أهميــة العمــل بآليــة التنســيق املعتمــدة لإلعداد للجمعيــة العمومية 
لايــكاو يف دورتهــا /41 والتــي مت حتيينــه مــن بالــدروس املســتخلصة 

.HLCC مــن خــال تفعيلــه خــال املشــاركة يف مؤمتــر االيــكاو

إلــى اســتعراض قائمــة اإلجــراءات والتوصيــات املتخــذة  باإلضافــة 
بالــدورة الســابقة للجنــة، أصــدر االجتمــاع مجموعــة مــن التوصيــات، 
نذكــر مــن بــن أهمهــا مواكبــة تنفيــذ منــح رخــص عبــور الطائــرات 
لألجــواء وبرنامــج إدارة انســياب احلركــة اجلويــة )نتائــج االجتمــاع 
األول ملجموعــة عمــل إدارة تدفــق احلركــة اجلويــة- اخلطــوط العليــا( 
وكــذا املاحــة اجلويــة عبــر األقمــار الصناعيــة )نتائــج االجتمــاع األول 

لفريــق املاحــة عبــر االقمــار الصناعيــة – االســتراتيجية(. 

كمــا كان االجتمــاع فرصــة طيبــة لعــرض مخرجــات االجتمــاع 19 
وأيضــا  اجلويــة،  املاحــة  وتنفيــذ  لتخطيــط  اإلقليميــة  للمجموعــة 
احملتملــة  املخاطــر  و  التــرددات  إدارة  حتديــات  مواضيــع  مداولــة 

. الســيبراني  االمــن  وتهديــدات   5G لتــرددات 
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انعقاد االجتماع الـ 47 للجنة النقل الجوي

عقــد يف مقــر املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بالربــاط )اململكــة 
املغربيــة( االجتمــاع ال 47 للجنــة النقــل اجلــوي يومــي 24-23 مــارس 

.2022

افتتــح االجتمــاع الســيد خالــد محمــد عنتــر، خبيــر النقــل اجلــوي 
باملنظمــة نيابــة عــن ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام 
باقــي  عــن  واملراقبــن  اللجنــة  أعضــاء  بالســادة  مرحبــا  املنظمــة، 
ــة  ــك املراقبــن عــن املنظمــات الدولي ــدول األعضــاء باملنظمــة، وكذل ال
واإلقليميــة. كمــا قــدم التهنئــة للجميــع مبناســبة حلــول الذكــرى الســابعة 
والســبعن لتأســيس جامعــة الــدول العربيــة يــوم 22 مــارس 2022 
العاملــن  الغيــط وجلميــع  أبــو  العــام أحمــد  األمــن  ملعالــي  متمنيــا 
باجلامعــة واملنظمــات التابعــة لهــا مزيــدا مــن التقــدم واالزدهــار، وأيضــا 

مبناســبة قــرب حلــول شــهر رمضــان الكــرمي.

حضــر االجتمــاع ممثلــو كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة 
دولــة  الكويــت،  دولــة  الســودان،  عمــان، جمهوريــة  ســلطنة  العــراق، 
ــل  ــب ممث ــد تغي ــة، وق ــة املغربي ــة، اململك ــة مصــر العربي ــا، جمهوري ليبي
اجلمهوريــة التونســية عــن احلضــور، كمــا حضــر بصفــة مراقــب ممثلــو 
كل مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية، اجلمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة، 
كذلــك حضــر ممثلــو كل مــن االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي واالحتــاد 

العربــي للنقــل اجلــوي.

ــد ناقــش االجتمــاع عــدة موضوعــات هامــة، خاصــة يف ظــل  هــذا وق
ــا واحلــرب  ــم مــن جائحــة كورون ــي يعيشــها العال ــة الت الظــروف احلالي
الروســية األوكرانيــة، وموضوعــات أخــرى تســاهم يف حتســن األوضــاع 

ــة يف مجــال النقــل اجلــوي. االقتصادي

وأصدرت اللجنة عدة توصيات يف هذه املوضوعات من ضمنها:

-  عقــد ورشــة عمــل حــول اتفاقيــة كيــب تــاون2001 والتــي تتعلــق 
ظــل  يف  خاصــة  عليهــا  الــواردة  والتصرفــات  الطائــرات  بتســجيل 

احلاليــة. الظــروف 

-  تقــدمي أوراقــة/أوراق عمــل مشــتركة باســم املجموعــة العربيــة للــدورة 
)41( للجمعيــة العموميــة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي )أيــكاو( 
تتضمــن مقترحــات ملواجهــة التحديــات واألزمــات العامليــة التــي تعيــق 

انتعــاش النقــل اجلــوي الدولــي.

-  تقــدمي الدعــم بكافــة أشــكاله وللقطاعــات املختلفــة يف مجــال النقــل 
اجلــوي الدولــي.

-  االســتئناس بالدليــل االسترشــادي الــذي أصدرتــه املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي حتــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة النتعــاش النقــل 

اجلــوي خــال جائحــة كورونــا.
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انعقاد اجتماع الدورة 48  للجنة السالمة الجوية
للمنظمة العربية للطيران المدني

عبر تقنية التواصل الهجين يومي 22 - 23 مارس 2022

عقــدت جلنــة الســامة اجلويــة اجتماعهــا للــدورة 48 عبــر تقنيــة 
التواصــل الهجــن خــال الفتــرة 23-22 ، مــارس 2022،. تــرأس 
هــذا االجتمــاع الســيد/ علــي نعمــة رشــم عضــو اجلمهوريــة العراقيــة 
)عــن بعــد( وحضــره الســيد/ محمــد عمــوس عضــو دولــة فلســطن 
نائــب الرئيــس بينمــا أســندت امانتــه للســيد / هشــام بنانــي خبيــر 

الســامة باملنظمــة. 

وحضــر االجتمــاع عــدد 24 مشــاركا، ممثلــن عــن 10 دول باإلضافــة 
الــى 3 منظمــات دوليــة / إقليميــة عاملــة باملنطقــة العربيــة.

افتتــح االجتمــاع الســيد/ هشــام بنانــي نيابــة عــن ســعادة الســيد/ 
منــار عبــد النبــي مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي مرحبــا 
ــه ينظــم  ــز بكون ــاع يتمي ــون هــذا االجتم ــر بك بالســادة املشــاركن. وذك
لايــكاو  العموميــة  للجمعيــة  واالربعــون  الواحــد  االجتمــاع  قبيــل 
املزمــع عقدهــا يف أواخــر ســبتمبر الــى منتصــف أكتوبــر اجلاريــان 
ــا  ــات جائحــة كورون ــن تداعي ــود للحــد م ــر اجله ممــا يســتدعي تضاف

وعواقبهــا علــى النقــل اجلــوي.

ــة،  ــة الســامة اجلوي ــس جلن ــة رشــم رئي ــا أشــار الســيد/ عــل نعم كم
عضــو اجلمهوريــة العراقيــة يف كلمتــه علــى أهميــة املواضيــع املدرجــة 
ــدان  ــة يف مي ــادرات والبرامــج اإلقليمي يف هــذا االجتمــاع املتعلقــة باملب

الســامة. 

باإلضافــة إلــى اســتعراض قائمــة اإلجــراءات التوصيــات املتخــذة نتيجة 
ــات،  ــاع مجموعــة مــن التوصي ــة، أصــدر االجتم ــدورة الســابقة للجن لل
نذكــر مــن بــن أهمهــا متابعــة إجــراءات إنشــاء املنظمــة االقليميــة 
ــران  ــا والشــرق االوســط ملراقبــة ســامة الطي ملنطقــة الشــمال إفريقي
ــة(،  ــة الفني ــي للجن ــاع الثان ــج االجتم ــدة )نتائ حســب خطــة العمــل املع
ودراســة اوجــه التعــاون االقليمــي فيمــا يخــص التحقيــق يف حــوادث 
ووقائــع الطيــران وفقــا خلطــة العمــل واآلليــة التــي مت اعدادهــا لذلــك 
)التقــدم فيمــا يخــص الــدول املوقعــة حــول مذكــرة التفاهــم(، وكــذا 
وضــع خطــة تنفيذيــة فيمــا يخــص الدعــم الفنــي يف ميــدان الســامة 
للــدول األعضــاء، باإلضافــة الــى برنامــج األنشــطة للســامة لعامــي 

 .2023/2024

ــذ أهــداف  ــى مســاهمة املنظمــة يف تنفي كمــا أكــد االجتمــاع أيًضــا عل
اخلطــة العامليــة للســامة ومبــادرات التحســن اإلقليميــة املواكبــة لهــا 
وذلــك بعــرض مؤشــرات أداء متعلقــة بهــذا الطــرح. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، ناقــش االجتمــاع قضيــة 5G واملخاطــر احملتملــة علــى الطيــران 
العموميــة  اجلمعيــة  إعــداد  أهميــة  إلــى  أشــارت  كمــا  املنطقــة.  يف 
لايــكاو )ICAO A41( باســتخدام آليــة التنســيق املعدلــة علــى ضــوء 
الــدروس املســتفادة مــن تنفيذهــا خــال مؤمتــر اإليــكاو رفيــع املســتوى     

.HLCC / 21
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حوار مع سعادة السيد عبد الوهاب تفاحة 
 األمين العام لإلتحاد العربي للنقل الجوي

1 - كيــف تقّيمــون الوضــع احلالــي للنقــل 
اجلــوي وخاصــة يف العالــم العربــي؟

مــا زال الوضــع احلالــي للنقــل اجلــوي متأثراً 
بشــكٍل ســلبي بجائحــة كورونــا وانعكاســاتها 
وعلــى  املُســافرين  شــرائح  مجمــل  علــى 
الوضــع االقتصــادي بشــكٍل عــام. وقــد ظهــر 
هــذا التأثيــر يف قطــاع نقــل املُســافرين بينمــا 
كان تأثيــره يف الشــحن محــدوداً جــداً. ولــم 
يشــذ العالــم العربــي عــن هــذه التأثيــرات 
الســلبية، ال بــل كان أكثــر تأثــراً مــن غيــره 
وذلــك بســبب أن القيــود علــى النقــل اجلــوي 
كانــت علــى النقــل الدولــي، بينمــا كانــت علــى 
النقــل الداخلــي أقــل بكثيــر. ومبــا أن النقــل 
اجلــوي العربــي بنســبته الكبــرى، والتي تفوق 
%80، هــو نقــل دولــي، عكــس الوضــع الــذي 
ــة  ــات املتحــدة األميركي ــًا يف الوالي ــه مث علي
والصــن، فقــد كان تأثيــر اجلائحــة أعمــق 

ــم العربــي. يف العال

جيــدة  نســبية   ً عــودة  نشــهد  اآلن  ولكننــا 
قياســاً إلــى عــام 2020 وبدايــة عــام 2021 
علــى الرغــم مــن متحــور Omicron، إذ أن 
معظــم احلكومــات اســتدركت أن اإلجــراءات 
التــي اتخذتهــا يف عــام 2020 وبدايــة عــام 
الوبــاء  انتشــار  مبنــع  تُســاهم  لــم   ،2021
بالشــكل الــذي كانــت تأملــه وبالتالــي فــإن 
 2021 عــام  نهايــة  يف  املتّخــذة  اإلجــراءات 
مــع بــروز متحــور Omicron كانــت إجــراءات 

عقانيــة أكثــر.

2 - هــل لــك أن حتدثنــا عــن دور النقــل 
الدوليــة  اجلهــود  دعــم  يف  اجلــوي 
واألدويــة  اللقاحــات  لتوزيــع  والعربيــة 

الطبيــة؟ واملعــدات 
لقــد قامــت شــركات الطيــران العربيــة بعمــٍل 
جّبــار يف توزيــع اللقاحــات واألدويــة واملعدات 
الطبيــة ويف تشــغيل رحــات خاصــة إلعــادة 
املُســافرين الذيــن احتجــزوا يف بلــدان العالــم 
بســبب وضــع قيــود شــديدة مــن دون إعطــاء 
إلــى  للعــودة  املســافرين  لهــؤالء  فرصــة 
بلدانهــم. وقــد بــرز هــذا الــدور بشــكٍل كبيــر 
يف إعــادة البحــارة اللذيــن وصلــوا إلــى بعــض 
املرافــئ واحتجــزوا هنــاك لفتــرات طويلــة.

3 - مــع إســتمرار وبــاء كورونــا، كيــف تــرون 
العربــي؟  العالــم  يف  الطيــران  مســتقبل 
وماهــي الــدروس التــي جــرى اســتخالصها 

للتعايــش مــع هــذا الوبــاء؟
إّن إســتمرارية الطيــران العربــي وشــركات 
شــك  موضــع  ليســت  العربيــة  الطيــران 
إطاقــاً. ولكــن املســألة اجلوهريــة هــي كيــف 
ميكــن أن نعــود إلــى مــا كنــا عليــه عــام 2019 
الازمــة  الوقائيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  مــع 
احلاليــة  ومتحوراتــه  الوبــاء  مــع  للتعامــل 
واملســتقبلية. وهــذا يتوقــف علــى الــدروس 
التعامــل  مــن  احُلكومــات  تعلّمتهــا  التــي 
عــام  معظــم  يف  خاصــًة  الوبــاء  هــذا  مــع 
2020 وجــزء مــن عــام 2021. ممــا ال شــّك 
ــد فوجــئ بحصــول  ــع ق ــم أجم ــه أن العال في
هــذا الوبــاء. ومــع األســف، ومــع املفاجئــة، 
كان هنالــك الكثيــر مــن التخّبــط يف كيفيــة 
ــران،  ــا خــّص قطــاع الطي ــه فيم التعامــل مع
حيــث قامــت الكثيــر مــن احلكومــات بتطبيــق 
نفــس اإلجــراءات التــي اتخــذت يف بدايــة 
القــرن العشــرين حــن انتشــر يف العالــم وبــاء 
مــا ُســمي باإلنفلونــزا اإلســبانية. والفــارق 
اجلوهــري هنــا هــو أنــه يف بدايــة القــرن 
العشــرين لــم يكــن هنالــك نقــل جــوي بتاتــاً، 
ــوم بأســلحة  ــة عــدو الي ــإن محارب ــي ف بالتال
قيمــة  تعــِط  ولــم  فّعالــة  تكــن  لــم  األمــس 
ويف  الوبــاء.  انتشــار  مــن  للحــّد  مضافــة   ً
الربــع األخيــر مــن عــام 2021، اســتدركت 

الكثيــر مــن احلكومــات أنــه ال ميكــن التعامــل 
ــة.  ــرون املاضي ــة الق ــاء بطريق ــع هــذا الوب م
وهــذا لرمبــا كان أهــّم درس تعلمنــاه ممــا 
والــدرس  األخيرتــن.  الســنتن  يف  حصــل 
ــذي ينبغــي اســتخاصه، أن  ــام ال اآلخــر اله
هــذا لــن يكــون آخــر وبــاء وال آخــر أزمــة 
عامليــة. فالعالــم اآلن هــو قريــٌة كونيــة حيــث 
مــن  أكثــر  مــدى  علــى  احلكومــات  قامــت 
75 عامــاً بإيجــاد منظمــات دوليــة تختــص 
املتخطــي  الطابــع  ذات  االزمــات  مبعاجلــة 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الوطنيــة.  للحــدود 
ــة، ونحــن  ــة واإلقليمي هــذه املنظمــات العاملي
املدنــي جــزءاً  للطيــران  العربيــة  واملنظمــة 
منهــا، قامــت بــكل مــا تســتطيع القيــام بــه 
لصياغــة ارشــادات توجيهيــة، إال أن هــذه 
يف  األمثــل  بالتنفيــذ  حتــض  لــم  األخيــرة 
العديــد مــن الــدول. ونأمــل يف املســتقبل، 
أزمــة  نواجــه  ال  أن  اهلل  نســأل  الــذي 
ــى  ــدول عل ــل ال ــه، أن تعم ــدة في ــة جدي عاملي
ــي  ــر مــن هــذه املنظمــات، الت اإلســتفاذة أكث
هــي أوجدتهــا، ألن هــذا ســبب وجودهــا. 

اجلــوي  النقــل  مواضيــع  ماهــي    -  4
الســاحة؟  علــى  املطروحــة  احلاليــة 

التعــايف  مســألة  تكــون  أن  الطبيعــي  مــن 
هــي األولويــة األولــى لقطــاع النقــل اجلــوي. 
ولرمبــا يف نفــس األهميــة ننظــر إلــى مســألة 
ميكــن  ال  قضيــة  بأنــه  املناخــي  التغيــر 
العــودة إلــى الــوراء بهــا. ولــذا فقــد تبنــى 
واإلحتــاد  اجلــوي  للنقــل  العربــي  اإلحتــاد 
الدولــي للنقــل اجلــوي قراريــن تلتــزم فيهمــا 
شــركات الطيــران يف العالــم بالوصــول إلــى 
بحلــول  صافيــة  كربونيــة  انبعاثــات  صفــر 
تضافــر  يتطلــب  هــذا  ولكــن   .2050 العــام 
جهــود جميــع املعنيــن بهــذا القطــاع، مــن 
حكومــات واجبهــا إصــاح البنــى التحتيــة، 
وشــركائنا يف صناعــة الطائــرات واحملــركات 
علــى  قــادرة  وطائــرات  محــركات  لتطويــر 
ايصــال شــركات الطيــران إلــى هــذا الهــدف، 
وكذلــك شــركات الوقــود وغيرهــا لتطويــر 
األخــرى  القضايــا  أمــا  مســتدام.  وقــود 
والتركيــز  النمــّو،  إلــى  العــودة  ومســألة 
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علــى اقتصاديــات التشــغيل، فهــي تتطلــب 
منــا ســلفاً الوصــول إلــى التعــايف ومــن ثــم 

بالنمــّو.  التفكيــر 

العربيــة يف  الــدول  أولويــات  5 -  ماهــي 
اجلــوي؟ النقــل  مجــال 

العربيــة يف  الــدول  أولويــات  بــأن  ال شــك 
مجــال النقــل اجلــوي يف الوقــت احلاضــر 
اجلــوي  النقــل  قطــاع  تعــايف  علــى  تتركــز 
يعتمــد  الــذي  والســفر  الســياحة  وقطــاع 
اعتمــاداً اساســياً علــى الوصــول إلــى أقــرب 
قبــل  عليــه  كنــا  الــذي  للوضــع  يكــون  مــا 
اإلجــراءات  إتخــاذ  مــع  ولكــن  اجلائحــة، 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  الضروريــة.  الوقائيــة 
أن  ينبغــي  برأيــي  الثانيــة  األولويــة  فــإن 
النقــل  قطــاع  وضــع  كيفيــة  هــي  تكــون 
اجلــوي علــى الســكة الازمــة والضروريــة 
ــي  ــر املناخــي والت للتعامــل مــع مســألة التغي
هــي حاليــاً علــى رأس ســلم أولويــات العالــم 
أجمــع. هــذا علــى املــدى القصيــر. أمــا علــى 
املــدى املتوســط والــذي يف الواقــع ميكــن أن 
يخــدم أيضــاً علــى املــدى القصيــر، فهــو يف 
2004 حــول  لعــام  اتفاقيــة دمشــق  تطبيــق 
الدخــول إلــى األســواق ضمــن أطــر املبــادئ 
االقتصاديــة التــي وضعتهــا هــذه االتفاقيــة. 
ويف هــذا املجــال، وعندمــا ننظــر إلــى جتربــة 
اإلحتــاد األوروبــي يف الوصــول إلــى ســوق 
نقــل جــوي أوروبــي ُموحــد، نــرى أن القيمــة 
الســوق،  هــذا  اعطاهــا  التــي  املُضافــة 
 ،)Schengen( باإلضافــة إلــى اتفاقيــة شــنغن
لهمــا داللتــان علــى مــا ميكــن أن يحصــل 
يف العالــم العربــي يف حــال اعتمدنــا نفــس 
خارطــة الطريــق للوصــول إلــى ســوق نقــل 

جــوي عربــي موحــد. 

أمــام  احلاليــة  التحديــات  هــي  مــا    -  6
الــدول العربيــة ملواكبــة صناعــة الطيــران 

عامليــًا؟
أظــن أن الســؤال املقصــود بــه هــو النقــل 
كذلــك،  األمــر  كان  وإذا  بالــذات.  اجلــوي 
فــإن شــركات الطيــران العربيــة تتبــوأ مركــزاً 
رفيعــاً جــداً علــى خريطــة شــركات الطيــران 
فــإن عامليــة صناعــة  وبالتالــي  العالــم،  يف 
النقــل اجلــوي العربيــة هــي أمــٌر قــد جــرى 
ــذي  ــار ال ــه بســبب العمــل اجلب الوصــول إلي

بــه الكثيــر مــن الشــركات العربيــة  قامــت 
يف التركيــز علــى التوجــه إلــى مــا يرغبــه 
املســافرون إلمتاعهــم بهــذه التجربــة وليــس 
فقــط لنقلهــم. أمــا علــى مســتوى صناعــة 
الطيــران ففــي الواقــع أنــه قــد جــرى انشــاء 
خطــوط انتــاج يف بعــض البلــدان العربيــة 
ــاج املعــدات العامليــة.  كجــزء مــن سلســلة انت
االقتصــاد  مــع  ألنــه  ممتــاز  أمــر  وهــذا 
ــم، فــإن اشــتراك كفــاءات يف املنطقــة  املُعول
الازمــة  املعــدات  انتــاج  بسلســلة  العربيــة 

عامليــاً هــي مســألة حيويــة.

آثــار  مــن  التخفيــض  أن  تــرون  أال    -  7
صناعــة النقــل اجلــوي علــى املنــاخ والــذي 
يحظــى بإجمــاع أصحــاب املصلحــة، قــد 

يبطــئ عمليــة االنتعــاش؟
ــاء  ال أظــن أن وضــع هــدف تخفيــض أو إلغ
األثــر الســلبي للنقــل اجلــوي علــى البيئــة 
ســيبطئ عمليــة االنتعــاش، بــل العكــس هــو 
النــاس  إدراك  مســتوى  أن  إذ  الصحيــح. 
للخطــر الوجــودي للتغّيــر املناخــي قــد أصبح 
جــزءاً ال يتجــزأ مــن مجمــل تفكيرهــم. ومــن 
ســتقوم  احلكومــات  فــإن  ثانيــة،  ناحيــة 
بإتخــاذ إجــراءات تفــرض قيــوداً كبيــرة علــى 
اإلنبعاثــات إن كانــت ماديــة أو مــن خــال 
إجــراءات أخــرى. فمــن مصلحــة شــركات 
املناخــي  التغّيــر  محاربــة  وضــع  الطيــران 
مــن  أيضــاً  ولكــن  أولوياتهــا،  رأس  علــى 
علــى  واإلصــرار  بــل  التذكيــر،  الضــروري 
املعنيــن اآلخريــن بإتخــاذ مــا يلــزم للوصــول 
إلــى هــذا الهــدف. وإذا اقتصــرت اجلهــود 
علــى شــركات الطيــران، فممــا ال شــك فيــه 
بإرتفــاع  ســلباً  ســيتأثر  اجلــوي  النقــل  أن 
ســيكون  األعظــم  التأثيــر  ولكــن  تكاليفــه، 
فــرص  وإيجــاد  اإلقتصــادي  النمــّو  علــى 
العمــل والتــي يلعــب فيهــا النقــل اجلــوي دوراً 

محوريــاً.

علــى  احملافظــة  ميكــن  كيــف   -  8  
املكتســبات التــي حققتهــا الــدول العربيــة 
يف مجــال النقــل اجلــوي، خاصــة اجلانــب 
العربيــة،  البشــرية  بالكفــاءات  املتعلــق 

باســتمرار؟ املمارســة  تتطلــب  التــي 
إّن تدريــب وتأطيــر كــوادر عربيــة للعمــل يف 
مجــال النقــل اجلــوي هــو هــدٌف رئيســي 

ــإن  ــذا ف ــن يف هــذا القطــاع، ول ــكل العامل ل
كل شــركات الطيــران العربيــة لديهــا برامــج 
لتطويــر املهــارات املُناســبة للعمــل يف هــذا 
الفنيــة  املســتويات  علــى  كان  إن  القطــاع 
علــى  كان  أو  الطائــرات  أطقــم  وتدريــب 
مســتوى العمــل اإلداري وخدمــة املُســافرين. 
املكتســبات  هــذه  علــى  احملافظــة  ولكــن 
يتطلــب أمريــن اساســين: أولهمــا مرحلــّي 
يف فتــرة األزمــات وهــو أن تقــوم احُلكومــات 
قطــاع  يف  للعاملــن  أمــان  شــبكة  بإيجــاد 
النقــل اجلــوي لإلحتفــاظ بهــذه الكفــاءات 
يف  هــو  والثانــي  األزمــات.  فتــرة  خــال 
اإلدراك بــأّن ســوق النقــل اجلــوي، وخاصــةً  
يف املجــاالت الفنيــة، هو ســوق عاملّي ينعكس 
علــى اســتقطاب كفــاءات مــن مختلــف أنحــاء 
مــن  اإلدراك  الضــروري  مــن  لــذا  العالــم. 
قبــل املعنيــن أّن إيجــاد شــبكة األمــان التــي 
ذكرتهــا ســابقاً والتعامــل مــع الثــروة البشــرية 
هــذه كاســتثمار يجــب احملافظــة عليــه همــا 
أمــران متازمــان ويتطلبــان وضعهمــا ضمــن 

اولويــات العمــل.

أهميــة  بــرزت  كورونــا  أزمــة  خــالل    -  9
عمليــة  لتيســير  الصحيــة  اإلجــراءات 
الســفر، والتــي مت التأكيــد عليهــا خــالل 
مناســبات دوليــة وإقليميــة، كيــف تأقلمــت 
صناعــة النقــل اجلــوي العربيــة مــع هــذه 

اإلجــراءات؟
اإلجــراءات  فــإن  الشــديد  األســف  مــع 
الصحيــة التــي اتخذتهــا الكثيــر مــن البلــدان 
لــم يكــن هدفهــا تيســير عمليــة الســفر، بــل 
كانــت متخــذة حتــت مبــدأ جتنــب املامــة أو 
حتــى اخلــوف منهــا. لقــد صــدرت إرشــادات 
وتوجيهــات عامليــة كمــا ذكــرت ســابقاً مــن 
قبل الدول أنفســها يف إطار منظمة الصحة 
العامليــة ومنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي. 
ولكــن الكثيــر مــن الــدول اختــارت تطبيــق 
اجــراءات إفراديــة حــول االنتشــار الوبائــي. 
ومــا زلنــا حتــى اآلن نعانــي كشــركات طيــران 
مــن عمليــة التأقلــم مــع الوضــع اجلديــد. 
ــرره  ــا تق ــع م ــا أن نتب فنحــن كُمشــغلن علين

احلكومــات. وهــذا هــو مــا نقــوم بــه.
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 و مــع وجــود اإلجــراءات املتخــذة افراديــاً 
ــد للســفر  ــة تعقي ــك، يشــكل عملي ــح ذل أصب
فتــرة  زادت  فقــد  لــه.  تســهيًا  وليــس 
االنتظــار إلمتــام إجــراءات الســفر بــن 20 
إلــى األعبــاء   ً إضافــة  و25 دقيقــة، طبعــاً 
التــي يتحملهــا املُســافر مــن حتميلــه للعديــد 
مــن التطبيقــات الصحيــة واجــراء فحوصات 
متكــررة وتعقيــدات قبــول شــهادات اللقــاح 

بــن البلــدان.

10 -  مــا هــي تصوراتكــم ملســتقبل النقــل 
وماهــي  العربيــة؟  الــدول  يف  اجلــوي 
العربــي  العمــل  لتعزيــز  مقترحاتكــم 

اإلطــار؟ هــذا  يف  املشــترك 
إّن العمــل املشــترك يفتــرض وجــود أطــراف 
تريــد العمــل ســوياً للوصــول إلــى أهــداف 
بقــرارات  التنويــه  أود  وهنــا  محــّددة. 
مجلــس وزراء النقــل العــرب ومجلــس وزراء 
حــول   2020 نوفمبــر  العــرب يف  الســياحة 
ــة التــي أنتجتهــا  ــاع اإلرشــادات التوجيهي اتب
الصحــة  منظمــة  يف  أنفســها  احُلكومــات 
املدنــي  الطيــران  منظمــة  ويف  العامليــة 
ــرار  ــت ق ــرارات كان ــي وآخــر هــذه الق الدول
املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي يف شــهر 
ســبتمبر 2021 لتبــادل االعتــراف بشــهادات 
ــة،  ــة باإلرشــادات الدولي ــاح مــع التوصي اللق
حيــث دعــم مجلــس وزراء الســياحة العــرب 
ذلــك ووضــع خطــة تنفيذيــه لــه. وبالفعــل 
فــإن معالــي األمــن العــام جلامعــة الــدول 
يف  تعليماتــه  أصــدر  قــد  نفســه  العربيــة 
ضــرورة االســراع يف تنفيــذ هــذه القــرارات. 
ســعى  الــذي  بالــذات،  الوقــت  هــذا  ويف 
االعتــراف  ايجــاد  إلــى  املعنيــن  جميــع 
املتبــادل لشــهادات التلقيــح وتخفيــف العــبء 
األوروبــي  اإلحتــاد  قــام  املســافرين،  علــى 
بإيجــاد شــهادة موحــدة تضــم بلــدان اإلحتــاد 
األوروبــي الـــ 27 حيــث انضمــت إلــى هــذه 
الشــهادة حتــى اآلن علــى األقــل 33 دولــة 
وإذا  عربيــة.  أربعــة  ضمنهــا  مــن  أخــرى 
العربــي  العمــل  لتعزيــز  مقتــرح  لــدي  كان 
املشــترك، فهــو واحــٌد وحيــد وهــو: عــدم 
اإلعتمــاد علــى االجمــاع مــع عــدم إلــزام مــن 
القــرارات  وتنفيــذ  القــرار  علــى  يوافــق  ال 
ــذا  ــك. وبه ــد ذل ــي تري ــدان الت ــل البل مــن ِقب
ويف  اســتقاليتها  علــى  الــدول  حتافــظ 

الوقــت الــذي تــرى فيــه فائــدة باإلنضمــام 
مــع دول أخــرى يف إجــراء معــن تســتطيع 
القيــام بذلــك ضمــن إطــار قــرارات جامعــة 

العربيــة. الــدول 

11 - مــا هــو منظــور احتادكــم يف تنفيــذ 
اتفاقيــة دمشــق لســنة 2004، التــي حــددت 
الكفيلــة  واألحــكام  والضوابــط  اإلطــار 
بحســن تنفيــذ آليــة التحريــر بــن الــدول 

العربيــة؟
إلــى  ننظــر  عندمــا  ســابقاً،  أشــرت  كمــا 
ــة اإلحتــاد األوروبــي يف الوصــول إلــى  جترب
ســوق نقــل جــوي أوروبــي ُموّحــد، نــرى أن 
القيمــة املُضافــة التــي اعطاهــا هــذا الســوق 
 ،)Schengen( باإلضافــة إلــى اتفاقيــة شــنغن
لهمــا داللتــان علــى مــا ميكــن أن يحصــل 
يف العالــم العربــي يف حــال إعتمدنــا نفــس 
خارطــة الطريــق للوصــول إلــى ســوق نقــل 

جــوي عربــي موّحــد.

12 - أيــن تتجلــى إجراءاتكــم وجهودكــم 
املشــتركة مــع املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي بخصــوص مســتجدات احلــّد مــن 

انبعاثــات الغــازات؟
كمــا ذكــرت ســابقاً، فــإن اإلحتــاد العربــي 
للنقــل اجلــوي قــد اتخــذ قــراراً فيمــا يتعلــق 
بالتواصــل  قمنــا  وقــد  املناخــي.  بالتغّيــر 
مــع أخــي عبــد النبــي منــار لعقــد إجتمــاع 
مشــترك يف 2 فبرايــر 2022، يجمــع ممثلــي 
ســلطات الطيــران املدنــي العربيــة يف إطــار 
الطيــران  شــركات  وممثلــي  البيئــة  جلنــة 
العربيــة يف إطــار فريــق عمــل السياســات 
البيئيــة. هــذه هــي اخلطــوة األولــى لتحديــد 
خريطــة طريــق لكيفيــة التعامــل مــع هــذا 
للتواصــل مــع األطــراف  املوضــوع متهيــداً 
املعنيــة األخــرى ومتهيــداً للجمعيــة العامــة 
ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي يف خريــف 

ــام.  هــذا الع

العربيــة  املنظمــة  احتفلــت   -  13
اخلامســة  بالذكــرى  املدنــي  للطيــران 
والعشــرون لتأسيســها، هــل لكــم ان تبــدو 
وتصوراتكــم  للمنظمــة  مبنظوركــم  لنــا 

عملهــا. ملســتقبل  ومرئياتكــم 
لــم يكــن العمــل مــع املنظمــة وثيقــاً مثــل مــا 

هــو عليــه اآلن وخــال اجلائحــة بالــذات. 
 ،2020 مايــو  شــهر  أوائــل  مــن  واعتبــاراً 
ــا  كانــت كل املبــادرات واخلطــوات التــي قمن
بهــا فعــًا عمــًا مشــتركاً. وقــد ســاهمت 
هــذه األفــكار املُشــتركة مســاهمة جذريــة 
يف اإلرشــادات العامليــة التــي جــرى التوصــل 
املدنــي  الطيــران  منظمــة  قبــل  مــن  إليهــا 
ــا  ــة. إنن ــي مــع منظمــة الصحــة العاملي الدول
ســويًة معنيــون مباشــرًة بخدمــة مــن ائتمننــا 
مــن ســلطات  كان  إن  كثيــرة  ملفــات  علــى 
الطيــران املدنــي العربيــة أو مــن شــركات 

الطيــران. 

للطيــران  العربيــة  لقــد أصبحــت املنظمــة 
ــّم اليومــي لقطــاع  ــة ً لله ــر مقارب ــي أكث املدن
الطيــران املدنــي. إن أخطــر مــا ميكــن أن 
يحصــل مــع املعنين بالعمل املشــترك برأيي، 
هــو اإلكتفــاء بالنظريــات وبالعمــل األكادميــي 
وأهــداف  همــوم  يف  اإلنخــراط  مــن  بــدالً 
اإلحتــادات.  أو  املنظمــات  هــذه  أعضــاء 
قــد  هــذه  املشــترك  العمــل  مؤسســات  إن 
أوجدهــا اعضائهــا لتخدمهــم فيمــا ينفُعهــم. 
وعندمــا يقومــون بذلــك يعطــون ألنفســهم 
)هــذه املؤسســات( القيمــة املضافــة املأمولــة 
املنظمــة  أن  أرى  وأنــا  أعضائهــم.   مــن 
ــك.  ــي اآلن هــي كذل ــران املدن ــة للطي العربي
وإنــي أرى لهــا إن شــاء اهلل مســتقبًا ناجحــاً 

ألنهــا تقــدم قيمــًة مضافــة ألعضائهــا.

لســعادتكم  اجلزيــل  الشــكر  بعــد   -  14
علــى أجوبتكــم القّيمــة يف هــذا احلــوار، 

أخيــرة. كلمــة  منكــم  نــود 
أوالً أود أن أهنــئ أخــي عبــد النبــي منــار 
أعطاهــا  التــي  املضافــة  القيمــة  علــى 
املنظمــة  عليهــا  بنيــت  التــي  للمداميــك 
بــل   ،1996 عــام  املدنــي  للطيــران  العربيــة 
ــد  ــل أخــرى، ق ــك عم ــا مدامي وأضــاف إليه
ــة.  ــا املضاف ــن قيمته ــر م عــززت بشــكٍل كبي
ــران املدنــي  ــة للطي وأمتنــى للمنظمــة العربي
يف طريقهــا إلــى يوبيلهــا الذهبــي التوفيــق 
الطيــران  خيــر  فيــه  ملــا  والعمــل  الدائــم 
أجمــع.  العربيــة  والبلــدان  العربــي  املدنــي 
ــة ًعــن اإلحتــاد العربــي  مكــرراً تأكيــدي نياب
مــع  الوثيــق  العمــل  علــى  اجلــوي  للنقــل 

املشــتركة.  أهدافنــا  لتحقيــق  املنظمــة 
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المطارات في العالم، وعودة األمل

بقلم: عطية بن سعيد الزهراني
اململكة العربية السعودية

الروافــد  أحــد  العالــم  يف  املطــارات  تُعــد 
احليويــة للتنميــة االقتصاديــة فهــي محــرك 
ــي فــرص العمــل، ويزيــد مــن  اقتصــادي يُنّم
ــد نقطــة  ــا تُع ــا أنه ــردود االقتصــادي، كم امل
جــذب اســتثمارية تســاهم يف زيــادة التدفــق 
يف  الّقيمــة  األصــول  مــن  وأصــل  املالــي، 
يف  املهمــة  االدوات  ومــن  التحتيــة،  البنيــة 
شــبكة النقــل، فهــي تعــزز حركــة املســافرين 

والبضائــع يف جميــع أنحــاء الدولــة بوجــه 
العــام،  خــاص وحــول العالــم علــى الوجــه 
وتلعــب دوراً جوهريــاً يف جــذب األنشــطة 
ــة واالســتثمارية، وتُســهم بصــورة  االقتصادي
فعالــة يف تطويــر وتنميــة البيئــة االقتصاديــة 
والســياحية  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
والبشــرية، وهــي منفــذ حــدودي بــه العديــد 
مــن القطاعــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة 

تُّقــدم خدماتهــا مــن خالــه.

ونظــراً ملــا حلــق بالعالــم بدايــة العــام 2020م، 
مــن انتشــار جلائحــة كورونــا )كوفيــد19(، 
ومــا تســبب بــه ذلــك مــن ضــرر بالــغ ملفاصــل 
االقتصــاد العاملــي، وتأثيــر كبيــر جــداً علــى 
جميــع القطاعــات يف مختلــف دول العالــم، 
ــرت صناعــة النقــل اجلــوي بشــكل  فقــد تأث
كبيــر وتأثــر معهــا تشــغيل املطــارات، وقــد 
واجــه قطــاع الطيــران معركــة شرســة أمــام 
العــام  منــذ  األســوأ  هــي  كانــت  حتديــات 
1944م، حيــث يُعــد التحــدي األكبــر لتلــك 
التدريجيــة  العــودة  هــي  حاليــاً  الصناعــة 
للوصــول إلــى مســتويات 2019م ومــا قبلهــا، 
كمــا أن ضــرر هــذه اجلائحــة حلــق حتــى 
تصنيــع  يف  العاملــة  املصّنعــة  بالشــركات 
الطائــرات فقــد خّفضــت شــركة ايربــاص 

األوروبيــة انتاجهــا بنســبة %40 تقريبــاً، أمــا 
شــركة بوينــج االمريكيــة الغارقــة اساســاً يف 
ازمــة )737 ماكــس( فقــد عمّقــت خســائرها 

بخســائر أخــرى فادحــة.

الــدول حدودهــا  ولقــد كان لقــرار إغــاق 
لدخــول  الوقائيــة  القيــود  ووضعهــا 
ــر، حيــث أدى ذلــك إلــى  ــر كبي املســافرين آث
وانخفــاض  املســافرين،  حركــة  انخفــاض 
اإليــرادات، ممــا أدى ايضــاً إلــى توقف عاملي 
للنشــاطات التجاريــة باملطــارات، وحتــى مــع 
بــدء ترميــم جــراح خســائر هــذه التداعيــات 
الضخمــة بعــد أن مت تســطيح املنحنــى يف 
مــن  أجــزاء  فتــح  وإعــادة  البلــدان  بعــض 
بــأن  تفيــد  املؤشــرات  أن  إاّل  اقتصادهــا، 
قطــاع الطيــران ســيتعافى تدريجيــاً وليــس 
ســريعاً، حيــث أشــارت تقديــرات االحتــاد 
الدولــي للنقــل اجلــوي »اياتــا« أن االعــداد 
أقــل  2021م  يف  جــواً  للمســافرين  الكليــة 
2019م،  يف  عليــه  كانــت  ممــا   )%52( مــن 
وتوقعــت أن ترتفــع هــذه النســبة إلــى )%88( 
يف عــام 2022م، كمــا أنهــا توقعــت بــأن عــدد 
إلــى  2023م،  عــام  يف  ســيعود  املســافرين 
مســتويات عــام 2019م، وأنــه ســيبلغ حوالــي 
5.6 مليــار راكــب يف نهايــة هــذا العقد بنســبة 



31 العدد 46مقاالت

آذار 2022

منــو ســنوي يبلــغ حوالــي )3.9%( فيمــا بــن 
عــام 2025 و2030م، كمــا توقعــت شــركات 
تســجيل  مــع  آخــر صعبــاً  عامــاً  الطيــران 
خســائر إجماليــة بقيمــة 47.7 مليــار دوالر، 
رغــم حتســن اآلفــاق يف عــام 2021م، وذلــك 
وفــق مــا أعلــن عنــه احتــاد النقــل اجلــوي 
تفاقمــت اخلســائر  الدولــي مؤخــراً، وقــد 
املتراكمــة للطيــران التجــاري يف الفتــرة بــن 
ــى  2020 و 2022م، نتيجــة هــذه اجلائحــة إل
حوالــي 201 مليــار دوالر، وذلــك وفــق بيانات 
احتــاد النقــل اجلــوي »اياتــا«، وقــد بلغــت 
اخلســائر يف العــام 2020م حوالــي 138مليــار 
 52 2021م،  العــام  يف  بلغــت  بينمــا  دوالر، 
فــإن هــذه األرقــام  وبالتالــي  مليــار دوالر، 
الطيــران  بــأن خســائر قطــاع  لنــا  توضــح 
جتــاوزت خســائر جميــع النكبــات واالزمــات 
االقتصاديــة التــي حدثــت مســبقا يف عاملنــا 
هــذا كاألزمــة االقتصاديــة العامليــة، وأحداث 
فايــروس  وانتشــار  ســبتمبر،  أيلــول   11

ســارس وغيرهــا مــن االزمــات االخــرى.

مــن اخلبــراء يف مجــال  كثيــر  توقــع  وقــد 
اســتمرار  حــال  أنــه يف  الطيــران  صناعــة 
تلــك اجلائحــة واســتفحال االزمــة يف الفتــرة 
علــى  تتوقــف  لــن  االضــرار  فــإن  املقبلــة 
اجلوانــب املاديــة فقــط بــل حتــى النفســية 
ايضاً بالنســبة للمســافرين، وحينها ســتدخل 
ــى توقــف  ــؤدي إل املطــارات يف صــراع قــد ي
نشــاطاتها التجاريــة، ممــا يعنــي توقــف جــزء 
مهــم مــن االنتعــاش االقتصــادي يف بعــض 
صناعــة  بــأن  يقينــاً  نعلــم  حيــث  الــدول، 
الطيــران تُعــد مــن أدوات اســتدامة التجــارة 
والتنميــة االقتصاديــة وهــي مســاهمة بشــكل 
مؤثــر يف جنــاح التجــارة الدوليــة وســرعه 

انتقالهــا.

الدولــي  الســفر  صناعــة  اســتئناف  ومــع 
خــال العــام 2021م، بــدأت بالفعــل مطــارات 
العالــم تنفــض غبــار التوقــف عــن نشــاطاتها 
للســفر،  املقيــدة  اإلجــراءات  مــن  وتّســهل 
للرحــات  كامــل  شــبه  تعطــل  بعــد  وذلــك 
اجلويــة، إاّل ان تنفــس الصعــداء الــذي مت 

لــم يســتمر كثيــراً، حيــث ظهــرت املتحــورات 
الــدول  أرجــع  الــذي  االمــر  االخــرى  تلــو 
لفــرض اإلجــراءات االحترازيــة والقــرارات 
ظهورهــا  مــع  تتماشــي  التــي  الضروريــة 
منهــا،  احلمايــة  مــن  قــدر  أعلــى  لتوفيــر 
لذلــك لــم يكــن غريبــاً إلغــاء مــا يقــارب مــن 
ثمانيــة آالف رحلــة جويــة حــول العالــم يف 
عطلــة نهايــة الســنة املياديــة، والتــي تشــهد 
هــذه  ظهــور  قبــل  الطبيعيــة  األوقــات  يف 
اجلائحــة أعلــى مســتوى حلركــة الطيــران 
يف العالــم أجمــع، وقــد أجمــع العديــد مــن 
اخلبــراء بأنــه لــوال ظهــور املتحــور اخلامــس 
لــكان مــن احملتمــل أن تقتــرب  لكوفيــد19 
ــة يف موســم العطــات هــذا  ــة اجلوي احلرك
منــذ  مــرة  ألول  2019م،  عــام  حجــم  مــن 

بدايــة هــذه اجلائحــة. 

ومــن وجهــه نظــري فــإن أمــل رجــوع احلركــة 
اجلويــة ســيعود بــأذن اهلل بقــوة يف القريــًب 
العاجــل، وممــا يعّجــل يف ذلــك، هــو زيــادة 
توفــر اللقاحــات وتّقــدم حمــات التطعيــم يف 
ــات الصــادرة  ــت االحصائي ــد اثبت ــم فق العال
مــن اجلهــات الصحيــة يف دول العالــم زيــادة 
اللقــاح  تناولــوا  الذيــن  األشــخاص  عــدد 
اجلائحــة  هــذه  مــن  محصنــن  واصبحــوا 
حيــث جتــاوز إجمالــي اجلرعــات التقديريــة 
التــي مت إعطائهــا للحمايــة مــن فايــروس 
ــا أكثــر مــن أحــد عشــر مليــار جرعــة  كورون
بنهايــة مــارس 2022، األمــر الــذي ســيطمئن 
املســافرين وســيفتح شــهيتهم للســفر مــرة 
أخــرى مــن اجــل العمــل او الســياحة، كمــا 
يتوقــع ان يتــم بعــد زيــادة أعــداد احملصنــن 
يف العالــم رفــع القيــود املفروضــة مســبقاً 
الــدول  مــن  كثيــر  يف  التنقــل  حركــة  عــن 
وتعــايف هــذا القطــاع احليــوي ليكــون جاهــزاً 
املتوقعــة  اإلجــراءات  أهــم  ومــن  بفعاليــة، 
وحركــة  املطــارات  تعــايف  يف  واملســاهمة 
الطيــران ايضــاً اإلجــراءات املتعلقــة بســامة 
بالصحــة  املتعلقــة  واإلجــراءات  الطيــران، 
واإلجــراءات  الطيــران،  مجــال  يف  العامــة 
وإجــراءات  والتســهيات،  باألمــن  املتعلقــة 

بخفــض  تتعلــق  وماليــة  اقتصاديــة  أخــرى 
نفقــات التشــغيل، وتدعيــم املراكــز املاليــة 
بإعــادة متويــل الديــون والســعي إلــى ادخــال 
تعديــات علــى القــروض خلفــض تكاليــف 
التمويــل القصيــرة االجــل إلــى أدنــى حــد، 
واحلــرص علــى اســتمرارية تعزيــز التدابيــر 
االنتعــاش  حلمايــة  واألمنيــة  الصحيــة 

االقتصــادي.

الطيــران  حلركــة  التعــايف  حركــة  أن  كمــا 
الداخليــة يف أغلــب الــدول وتعــايف مطاراتهــا 
مــن  مت  مــا  مــع  متــوازي  وبشــكل  تنمــو 
الداخليــة،  الســياحة  لتشــجيع  إجــراءات 
ممــا ســاهم يف إنقــاذ هــذا الرافــد احليــوي 
ولــو بشــكل جزئــي، خاصــة مــع اســتمرار 
يف  ســمة  باتــت  والتــي  األجــواء  إغــاق 
العديــد مــن مناطــق الســفر األخــرى، امــا 
بالنســبة حلركــة النقــل الدوليــة بــن الــدول 
فهــي حركــة جويــة قائمــة علــى مــدى تعــايف 
الوضــع الصحــي بشــكل عــام مــن اثــار هــذه 
منهــا  املســافرين  تلقــي  ومــدى  اجلائحــة، 
واليهــا للجرعــات التــي أصبحــت الزاميــة 
حلريــة الســفر، لــذا فــإن توقعــات املختصــن 
احلركــة  أن  إلــى  تشــير  املجــال  هــذا  يف 
اجلويــة الدوليــة ســتتعافى مــع عامــي 2025م 
أّن شــبكة  أنــه يُخشــى مــن  إاّل  2026م،  أو 
تدريجيــا  بناؤهــا  ســيعاد  الدوليــة  الســفر 
مــن قبــل شــركات طيــران ضعيفــة تركــز أوالً 
علــى النقــاط والطرقــات اجلويــة التــي كانــت 

حتقــق ارباحــاً لهــا قبــل الوبــاء.

املهتمــن،  مــن  كثيــر  يتســاءل  اخلتــام  ويف 
الســماء  يف  الطائــرات  نشــاهد  كنــا  ملــاذا 
املســافرين؟  أعــداد  انخفــاض  رغــم 
ولإلجابــة علــى ذلــك يجيــب علينــا ان نعلــم 
أن بعــض شــركات الطيــران تضطــر لتشــغيل 
رحاتهــا اخلاليــة مــن الــركاب ويطلــق علــى 
تلــك الرحــات طائــرات األشــباح؛ حفاظــاً 
علــى حقهــا يف اســتخدام فتحــات اإلقــاع 
يف  أماكنهــا  تفقــد  ال  وحتــى  والهبــوط، 

منافســة. شــركات  لصالــح  املطــارات 
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املدعومــة  االقتــراض  ســندات  هيــكل 
ل صــو أل با

املدعومــة  االقتــراض  ســندات  تعتبــر 
باالصــول )ABS(  أداة ماليــة قابلــة للتحويــل 
مت إنشــاؤها حــول مجموعــة مــن األصــول 
ــر الســائلة. و يســمح  ــة الغي املتدفقــة النقدي
التوريــق اجلهــة املصــدرة بجمــع األمــوال مــن 

األصــول غيــر الســائلة االخــرى.

نظــام ABS اخلــاص بالطيــران هــو تأمــن 
طائــرة   30 إلــى   20 مــن  مجموعــة  ميثــل 
جتارية  أو محرًكات)»األصول«( يف محفظة 
مت إنشــاؤها مــن قبــل اجلهــة املُصــدرة أو 
الراعيــة ، والتــي يتــم توريقهــا بعــد ذلــك. 
 Trust Indenture  و تدخــل وثيقــة االئتمــان
ــد  ــاذ ، عن ــز النف ــة، حي ــة نظامي و هــي وثيق

إمتــام الصفقــة.

 ABS و يتخــذ الهيــكل النموذجــي لصفقــات
اجلويــة شــكل الصنــدوق اخليــري جلزيــرة 
الشــركة  متتلــك   اذ  برمــودا.  أو  كاميــان 
املصــدرة للديــن هــذا الصنــدوق. وعــادًة ، 
الشــركات  متتلــك   ، ضريبيــة  وألغــراض 
األمريكيــة  أو   / و  األيرلنديــة  الفرعيــة 

وتســتأجرها. الطائــرات 

بالطيــران  اخلــاص   ABS ألن  نظــًرا 
يتخــذ شــكل صنــدوق ائتمــان ، يتــم تعيــن 
لتوجيــه عملياتــه وحمايــة مصالــح  وصــي 
ــون الوصــي هــو  ــا يك املســتثمرين. وعــادًة م
يقــوم  الــذي  الكيــان  وهــو  املشــغل  البنــك 

عــن  نيابــة  الدفوعــات  جميــع  بتســديد 
ــل اإلداري ،  ــى تعليمــات الوكي ــاًء عل ABS بن
ــب  ــف املكت وهــو املســؤول املعــن ألداء وظائ
االئتمــان   لـــوثيقة  وفًقــا  للصفقــة  اخللفــي 
مجلــس  تعيــن  يتــم  و   .Trust Indenture
ــق. وعــادة ،  ــة التوري ــل إقفــال عملي إدارة قب
يتكــون مجلــس اإلدارة مــن شــخصن اثنــن 
ومديــر  املســاهمن  طــرف  مــن  معينــن 
مســتقل واحــد. تتــم إدارة وصيانــة طائــرات 
احلافظــة مــن قبــل شــركة تأجيــر طائــرات و 

تلعــب دور مقــدم اخلدمــات. التــي 

مــال   راس  حصــص  و  ديــون  بيــع  يتــم 
احلافظــة للمســتثمرين ، وعــادًة مــا تتمثــل 
التأمــن  وشــركات  التقاعــد  صناديــق  يف 
حتكــم  و  األخــرى.  الكبيــرة  واملؤسســات 
ســداد   Trust Indenture االئتمــان   وثيقــة 
.  ABS صفقــة  عمليــات  وجميــع  الديــون 

ــر الطائــرات للمشــغلن وشــركات  ــم تأجي يت
اجلــوي  الشــحن  وشــركات  الــركاب  نقــل 
املتفــق  اإليجــار  أقســاط  والتــي ســتدفع   ،
مــا  فعــادة  الصفقــة.  فتــرة  طــوال  عليهــا 
متتــد نافــذة ســداد  الديــن املســتهدف لســبع 
ســنوات. و لتخفيــف املخاطــر ، و عمومــا 
يتــم تنويــع احلافظــة حســب نــوع الطائــرة 
وعمرهــا واملنطقــة التــي ينتمــي اليهــا مشــغل 

التأجيــر وعوامــل أخــرى.

وبالعــادة ، هنــاك ثــاث شــرائح مــن الديــون 
اخلــاص   ABS إمتــام   عنــد  الصــادرة 

ــران: السلســلة A و B و C. و توضــح  بالطي
أولويــة   Trust Indenture االئتمــان   وثيقــة 
الدفوعــات ، والتــي تســمى بالشــال ، والتــي 
يتــم مــن خالهــا دفــع التدفقــات النقديــة 
الشــهرية املســتلمة مقابــل النفقــات و لفائــدة 

املســتثمرين حســب األولويــة.

تعتبــر ديــون السلســلة »A« و »B« أعلــى مــن 
حيــث األولويــة باملقارنــة مــع ديــون السلســلة 
»C«. ونتيجــة لذلــك ، تعتبــر ديــون السلســلة 
»A« و »B« أقــل خطــورة مــن ديــون الفئــة 
»C«. وينعكــس ذلــك علــى أســعار الفائــدة 
املنخفضــة املرتبطــة بشــرائح الديــون ذات 

ــى. ــة األعل األولوي

و يتــم إصــدار الورقــة االلكترونيــة بخصوص 
ــا  ــة، وعــادة م ــد إمتــام العملي الرأســمال عن
تتلقــى أدنــى أولويــة يف الشــال. و كمــا هــو 
علــى  االلكترونيــة  الورقــة  معهــود حتتــوي 
قســيمة ســعر فائــدة عاليــة مرفقــة ، ممــا 
يعكــس مخاطــر أعلــى. و مييــل مســتثمرو 
الطويلــة  بالعمليــة  االهتمــام  إلــى  األســهم 
املــدى، حيــث يتطلعــون إلــى االســتفادة مــن 
دورة  نهايــة  يف  للطائــرة  املتبقيــة  القيمــة 

ABS ، فــور إمتــام خدمــة الديــن ودفعــه.

االقتــراض  ســندات  أوراق  إدراج  يتــم 
الطيــران  مجــال  يف  باالصــول  املدعومــة 
أيرلنــدا  يف  الثانويــة  البورصــات  يف   ABS
تداولهــا  ويتــم  وبرمــودا  كاميــان  وجــزر 

م. نتظــا با
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شالل منوذجي

كل شهر تقوم اجلهة املصدرة لسندات االقتراض املدعومة  باالصول بتلقي السيولة التي تدرها الطائرة  
و توزعها بحسب ما ورد بالشالل.

التدفق النقدي و إيرادات املسثتمرين

قــد يصــل رأس مــال املســتثمر يف مجــال 
 250 مــن   ، مــكان  أي  يف  الطيــران   ABS
مليــون دوالر إلــى 1 مليــار دوالر.و يتم تأجير 
لشــركات  املدعومــة  األصــول  مجموعــة 
يتلقــى  و  البضائــع.  ناقــات  أو  الطيــران 
ــدات مــن اقســاط اإليجــار  املســتثمرون عائ
الشــهرية لألصــول مــن خــال الشــال الــذي 
 . Trust Indenture تضمنتــه وثيقــة االئتمــان
عندمــا يتــم بيــع األصــول ، تتدفــق العائــدات 
أيًضــا إلــى أســفل الشــال. عــادًة ، يتــم دفــع 

، ثــم الفوائــد املتسلســلة  املصروفــات أوالً 
واملبلــغ   ، الصيانــة  ، وتكاليــف   »B« و   »A«
 »C« وفائدة السلســلة ، »B« و »A« الرئيســي
ــدة املجموعــة »C«. يف األســفل جنــد  ، وفائ

املســتثمرين باألســهم.

ABS مبجــال  وجــود صفقــة  فتــرة  خــال 
مقــدم   Servicer يتفاعــل   ، الطيــران 
ــرات  اخلدمــات  باســتمرار مــع ســوق الطائ
مــن  الطائــرة  تقتــرب  فعندمــا  التجاريــة. 
مقــدم  ينظــر   ، التشــغيلي  عمرهــا  نهايــة 
 ABS Servicer  اخلدمــات  مبجــال الطيران

التكويــن  إعــادة  أو  الصيانــة  تكاليــف  يف 
الضروريــة لاحتفــاظ بالطائــرة. و يف حالــة 
توفــر عــرض شــراء جــذاب ، يجــوز ملقــدم 
ــس  ــى مجل ــرة إل ــع الطائ ــراح بي اخلدمــة اقت
ABS.  إذا مــا كانــت الطائــرة موضــوع عقــد 
ايجــار جيــد ملشــغل بائتمــان جيــد –خطــوط 
دلتــا اجلويــة أو طيــران اإلمــارات ، علــى 
ــال - بحيــث يكــون ســعر الشــراء  ســبيل املث
املرتبطــة  الديــون  لســداد  كافًيــا  املقتــرح 
بالطائــرة ، فقــد يقــرر مجلــس ABS تصفيــة 
مــن  بــدالً  احلافظــة  مــن  الطائــرة  تلــك 

االحتفــاظ بهــا خــال مــدة اإليجــار.
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طائــرات  معظــم  مــع  احلــال  هــو  هــذا 
قليــل  يبقــى عــدد   ، العــادة  احلافظــة. يف 
الــى  احلافظــة   يف  الطائــرات  مــن  جــًدا 
 . ABS حــدود املرحلــة األخيــرة مــن صفقــة
و يتــم بيــع األصــول املتبقيــة أو اقتســامها أو 
إلغاؤهــا ، اعتمــاًدا علــى قيمهــا يف الســوق.

 ABS وبخصــوص اجلانــب املالــي لصفقــة
ان  بالذكــر  فيجــدر  الطيــران،  مجــال  يف 
املســتثمرين يســتفيدون مــن عائــد علــى راس 
املــال املســتثمر واقســاط االيجــار ومبيعــات 
الطائــرات، امــن وثابــت ميكــن التنبــؤ بــه. و 
يســتفيد املصــدرون مــن عائــدات الصفقــة، 
ورســوم اخلدمــة الشــهرية، ورســوم املبيعــات  
إلدارة  اإليجــار  نهايــة  تعويــض  ورســوم 

الطائــرة.

والشــحن  الطيــران  لشــركات  املرونــة 
ي جلــو ا

التجاريــة  الطائــرات  مشــغلو  يســتفيد 
تأجيــر  يوفرهــا  التــي  املاليــة  املرونــة  مــن 
الطائــرات. تتمتــع كل مــن شــركات الطيــران 
و الشــحن اجلــوي بعــدة خيــارات القتنــاء 
الطائــرة  شــراء  فيمكنهــم  الطائــرات. 
مباشــرة ، أو تأجيرهــا مــن شــركة التأجيــر 
، أو متويــل شــرائها مــن خــال البنــوك ، 
 .Airbus أو Boeing أو متويلهــا مباشــرة مــع
جديــدة  املشــتراة  الطائــرات  تكــون  قــد  و 
قادمــة مــن الشــركة املصنعــة أو مســتعملة 
- مت شــراؤها مــن الســوق الثانويــة و قــد 
تشــتري شــركات الطيــران أيًضــا طائــرات 
إيجــار  عقــد  نهايــة  إلــى  وصولهــا  عنــد 
صيانــة  تكاليــف  تكــون  ان  ميكــن  طويــل. 
الطائــرة جــد باهظــة بســبب وقــت انتهــاء 

عقــد اإليجــار ، ممــا يجعــل شــراء الطائــرة 
أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة بــدالً مــن 
إجــراء الصيانــة الازمــة قبــل إعادتهــا إلــى 

املؤجــر.

بــدالً مــن االســتمرار يف امتــاك الطائــرة 
ــك مــن انخفــاض يف  ــب عــن ذل مــع مــا يترت
قــد   ، القائــم  أســطولها  اطــار  قيمتهــا يف 
يقــرر املشــغل الدخــول يف معاملــة إعــادة بيــع 
- تأجيــر. مــن خــال بيــع مجموعــة مختــارة 
تأجيــر  لشــركة  اململوكــة  الطائــرات  مــن 
اعتبــار  مــع   ABS تنشــئ  التــي  الطائــرات 
ســندات  بيــع  ويتــم  كأصــول.  الطائــرات 
للمســتثمرين.   ABS يف  األســهم  و  الديــن 
يتــم تأجيــر الطائــرات احملفظــة مــرة أخــرى 
إلــى املشــغل. و يتــم توزيــع أقســاط اإليجــار 
املســتثمرين.  علــى  باملشــغل  اخلاصــة 
ويديــر Servicerمــزود اخلدمــات الطائــرات 

وصيانتهــا نيابــة عــن املصــدر.

الطائرات املؤجرة يف الطيران حول العالم )2020-1970(
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ان البيــع للمؤجــر املقــرون بخيــار اإليجــار 
)والــذي يســتطيع اثــر ذلــك احــداث نظــام يف 
مجــال ABS الطيــران( يســتثني الطائــرات 
اململوكــة مــن املوازنــة العامــة للمشــغل، إلــى 
جانــب أي ديــن مرتبــط بــه، دون احــداث أي 
تشــغيلها.  أو  الطائــرة  مظهــر  يف  تغييــر 
ــوع مــن املعامــات للمشــغل  يســمح هــذا الن
بجمــع األمــوال وتقليــص حجــم اخلصــوم 
لصالــح  أقســاط اإليجــار الثابتــة القابلــة 

للخصم.

قــد ميتلــك املشــغلون أو ال ميتلكــون الطائــرة 

كانــت  إذا  تأجيرهــا.  إعــادة  أو  لبيعهــا 
الطائــرات تدخــل يف اطــار طلبيــة لفائــدة 
Boeing أو Airbus ، فيجــوز للمشــغل وضــع 
ســعر  أمــر  لتولــي  املؤجــر  مــع  الترتيبــات 

الشــراء.

ميكــن أن يطلــب املشــغل أيًضــا مــن املؤجــر 
ــرة  ــرة بنفســه واســتئجار الطائ شــراء الطائ
بســعر إيجــار مضمــون ، عــادًة علــى مــدى 
املشــغل  كان  إذا  ســنوات.  عشــر  أو  تســع 
ــد ، فــإن  ــي جي ــف ائتمان ــه مل مســتقًرا ولدي
وإعــادة  البيــع  ترتيبــات  مــن  النــوع  هــذا 

للمؤجــر  للغايــة  جذاًبــا  يكــون  اإليجــار 
.  ABS يف  واملســتثمرين 

اإلدارة من جانب طرف الثالث

ــة ABS تشــكل مجموعــة شــركات  كل صفق
إلــى  مجموعــة  كل  وحتتــاج  بهــا،  خاصــة 
إدارة. و نظــًرا ألن صفقــة ABS ، كمجموعــة 
، ال تتوفــر علــى مســتخدمن عــدى األعضاء 
ــك يكــون  ــس اإلدارة ، فبذل ــن يف مجل املعين
أحــكام  لتنفيــذ  ضروريــا  اإلداري  الوكيــل 
يُعــرف  هــذا  أصبــح  و   ، االئتمــان  وثيقــة 
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باســم دور الوكيــل اإلداري.

كل  برعايــة  اإلداري   الوكيــل  يقــوم 
 ABS لنظــام  التشــغيلية  االهتمامــات 
إدارة  يشــمل  وهــذا  بالطيــران.  اخلــاص 
الشــال ، وإعــداد الضرائــب ، واحملاســبة ، 
وإدارة النقــد ، وخدمــات ســكرتارية الشــركة 
ــب اخللفــي األخــرى. و  ــات املكت ، وكل عملي
أثنــاء القيــام بذلــك ، يضمــن الوكيــل اإلداري 
  Trust Indenture ــات أيًضــا  تطبيــق مقتضي

األوقــات. االئتمــان  يف جميــع  وثيقــة 

يقــوم الوكيــل اإلداري بــكل مــا يتعلــق بــإدارة 
ــن  ــع القوان ــزام بجمي ــة ، وااللت شــركة عادي
والتوجيهــات احملليــة والوطنيــة ، باســتثناء 

إدارة الطائــرات بأنفســهم.

مــزود  دور  يلعــب   ، األصلــي  البائــع  ان 
اخلدمــات ، فيديــر الطائــرة ويحافــظ علــى 
ــع املشــغلن. وهــذا يشــمل  ــة العمــل م عاق
التواصــل مــع املســتأجرين ، وإعــادة تســويق 
والترتيــب   ، اإليجــار  أو  للبيــع  األصــول 

الضــرورة. عنــد  الصيانــة  ملقدمــي 

 ، آخــر  شــيء  بــكل  اإلداري  الوكيــل  يقــوم 
مبــا يف ذلــك الوظيفــة احلاســمة لتقاريــر 
الوكيــل  يقــدم   ، شــهر  كل  يف  املســتثمر. 
بشــأن  املســتثمرين  إلــى  تقاريــر  اإلداري 
مــن  عليهــا  احلصــول  مت  التــي  الســيولة 
 ، واملبيعــات  اإليجــار  اقســاط  خــال 
ويحســب التدفــق أســفل الشــال ويخصــص 

للمســتثمرين. النقديــة  األمــوال  تلــك 

Trust In� ـ االئتمــان  بوثيقــة   االلتــزام 
denture

يتمثــل دور الوكيــل اإلداري يف التأكــد مــن أن 
Trust Indenture كل مــا يحــدث يتوافــق مــع

 ، بالصفقــة  اخلاصــة  االئتمــان  وثيقــة 
اخلــاص   ABS لـــ  الوثيقــة احلاكمــة  وهــي 
بالطيــران. حتــدد Indentureوثيقــة االئتمــان  
مــا ميكــن ومــا ال ميكــن أن يحــدث يف اطــار 
الطيــران.  مبجــال  اخلــاص   ABS تشــغيل 
بخصــوص  التقييــد  شــديدة  وثيقــة  إنهــا 
كيفيــة  حــول  والقيــود  املديونيــة   شــروط 

ــى  ــوال املســتلمة. و يجــب عل اســتعمال األم
أحــكام  جميــع  مراقبــة  اإلداري  الوكيــل 
لهــا  واالمتثــال  االئتمــان  Indentureوثيقــة 

علــى أســاس مســتمر.

يعمــل الوكيــل اإلداري بعــدة طــرق باعتبــاره 
حــارس البوابــة للصفقــة ، ويتأكــد مــن أن 
ينبغــي  ومتــى  كيــف  و  يحــدث  شــيء  كل 
مــن  ذلــك.  و  االئتمــان   لـــوثيقة  وفًقــا   ،
البدايــة إلــى النهايــة ،و يقــوم كذلــك الوكيــل 
الصفقــة  تطبيــق  علــى  بالســهر  اإلداري 
بجميــع أحكامهــا ، بــدًءا مــن إدارة النقــود 
الــوارد  الــى االجتمــاع مــع مجلــس اإلدارة كل 
ثاثــة أشــهر مــرورا بتقــدمي تقريــر عــن أداء 

للمســتثمرين. الشــركة 

دقيًقــا  اإلداري  الوكيــل  يكــون  أن  يجــب 
ــة يف كل جانــب مــن جوانــب العمليــات  للغاي
واحلســابات والتفاعــات مــع املســتثمرين. 
و يجــب ان تكــون لديــه درايــة بتقلبــات و 
الطيــران  مجــال  يف   ABS خصوصيــات  
والتعقيــدات الناجمــة عــن االلتــزام بأحــكام 
ــكل  ــاح ل ــر املفت ــي تعتب ــة االئتمــان و الت وثيق
ــل اإلداري وطــول  ــرة الوكي ــد خب ــك. و تع ذل
للُمصــدر  األول  االعتبــار  دوره  يف  عمــره 

يشــاركه. الــذي 

بيئــة  يف  اإلداري  الوكيــل  يعمــل  أن  يجــب 
ذات ضوابــط قويــة. فاملعيــار الدولــي بشــأن 
 3402 الضمانــات  مجــال  يف  التعاقــدات 
دولــي  ضمــان  معيــار  هــو   )ISAE 3402(
يوفــر ضماًنــا لعمــاء مؤسســة فيمــا يخــص 
عمــل املنظمــة بضوابــط داخليــة كافيــة. 

تقسيم العمل

ميكــن الوكيــل اإلداري مــن تقســيم العمــل 
ــل يف اطــار نظــام  ــى النحــو األمث ــاءة عل بكف
مشــارك  كل  يقــوم  بحيــث  للطيــران   ABS

بوظيفتــه بشــكل أفضــل وجــودة عاليــة.

التوريــق - يعــرف عــن  املُصــدر - ُمنشــئ 
الطائــرات ، واحتياجــات مشــغلي الطائــرات 
مــن  كبيــر  عــدد  إدارة  يجــب  وكيــف   ،
الطائــرات علــى مــدى فتــرات طويلــة مــن 

الزمــن.

املــال  رأس  مقدمــو   - املســتثمرون  يعــرف 
أصحــاب  احتياجــات   - التوريــق  لتمويــل 
ــل  ــوب جلع ــد املطل ــدل العائ املصلحــة ، ومع
والشــفافية   ، باالهتمــام  جديــرة  الصفقــة 
التــي يحتاجونهــا للوثــوق يف جنــاح الصفقــة.

وكيــل اإلدارة هــو النســيج التشــغيلي الشــامل 
الــذي يجعــل املشــاركن اآلخريــن قادريــن 
علــى العمــل مًعــا بشــكل فعــال. عنــد إنشــاء 
ــات  وثيقــة االئتمــان  Trust Indenture بعملي
ال مناصــة فيهــا والتــي أثبتــت أنهــا تنتــج 
عوائــد ، يقــوم املُصــدر بإنشــاء أداة ماليــة 
جذابــة للمســتثمرين. و يعــد اختيــار وكيــل 
لتنفيــذ  يف  ملموســة  كفائــة  ;ذو  إداري 
ــا يف  أحــكام  وثيقــة االئتمــان  أمــًرا ضرورًي
تعزيــز القــدرة علــى التنبــؤ والضمــان الــذي 

يحتاجهــا املســتثمرون للمشــاركة.

يف   ABS ل  مميــزة  حيــاة  دورات  ثــالث 
الطيــران مجــال 

قبــل جائحــة كوفيــد 19 كانــت هنــاك ثــاث 
 ABS مجــال  يف  متميــزة  حيــاة  دورات 
الطيــران. و تعتبــر تســعينيات القــرن املاضي 
عبــارة عــن نظــام ABS 1.0 للطيــران مــع 
إصــدارات مبليــارات الــدوالرات وحافظــات 

طائــرات مبليــارات الــدوالرات.

 ABS بعــد 11/9 ، اصبــح يشــار إليهــا باســم
2.0 ، و متيــزت الفتــرة بســوًق أكثــر حــذًرا 
مــع إصــدارات أصغــر وصفقــات )مغلفــة( 
وشــهدت كذلــك ظهــور مســتثمري األســهم 
مــن األطــراف الثالثــة. وبعــد ركــود كبيــر ، 

.ABS 3.0  شــهدت الســاحة نشــأة

فتــم شــحذ هيــكل ABS للطيــران لتوفيــر 
عرفــت  و  للمســتثمرين  أكبــر  حمايــة 
بعــد  عاًمــا  قياســية   أرقامــا  اإلصــدارات 
عــام. كمــا تطــورت إصــدارات األســهم إلــى 
ــد  ــداول مــع دخــول املزي ــل للت راس مــال قاب

الســوق. إلــى  املســتثمرين  مــن  واملزيــد 

ABS الطيران بعد اجلائحة

ــران هــو  إن نظــام ABS 3.5 اخلــاص بالطي
اجلائحــة.  جــراء  احداثهــا  التــي مت  األداة 
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التعديــات  بعــض  حــدوث  مــن  بالرغــم  و 
إضافيــة  حمايــة  إجــراءات  واعمــال 
للمســتثمرين ، فلــم  نشــهد يف هــذا الصــدد 
باجلملــة  التغييــرات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
التــي قــد يتوقعهــا املــرء بعــد أكبــر ازمــة  يف 
تاريــخ صناعــة الطيــران. لقــد  مت االخــذ 
الســابقة  االزمــات  خــال  مــن  بالــدروس 
بهــدف  الازمــة  التعديــات  ادخــال  مــع 
ــات  ــر اســتجابة الضطراب ــاكل أكث جعــل الهي

النقــدي. التدفــق 

لقــد مثلــث جائحــة Covid-19 إلــى حد بعيد 
ــرى لاقتصــاد  ــاث الكب ــات الث أســوأ االزم
العشــرين  الســنوات  والطيــران يف  العاملــي 
املاضيــة. ولكــن لــم تكــن هنــاك حاجــة إلــى 
إلــى  املســتثمرين  إلعــادة  كبيــرة  مراجعــة 

ســوق ABS للطيــران.

منوذج ناجح

هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي عملت على 
ــى خــال  ــران حت ــى ABS الطي ــاظ عل احلف
الوبــاء. لكــي تســقط صفقــة ABS للطيــران 
مــن  فائــدة  دفــع  تفويــت  يتــم  أن  يجــب   ،
سلســلة األوراق النقديــة األقــدم ، السلســلة 
A يف معظــم احلــاالت. إن هيــكل الصفقــات 
واحلمايــة املضمنــة للديــون تعنــي أنــه لــم 
يتــم تعثــر أي صفقــة أثنــاء الوبــاء وأن جميــع 
ــى النحــو النموذجــي -  ــاكل تفاعلــت عل الهي
ــى الرغــم مــن عــدم وجــود منــوذج توقــع   عل

حــدوث انتكاســة بهــذا احلجــم.

الســيولة  لتوفيــر تســهيات  التخطيــط  مت 
ــدة  ــة تســعة أشــهر مــن اقســاط الفائ لتغطي
السلســلة  تكــون  مــا  وعــادًة   ، الرئيســية 
توفــر  مــن  الرغــم  وعلــى  ب.  وسلســلة  أ 
تســهيات الســيولة هــذه ، إال أن صفقــات 
التــي  وتلــك   ، تتطلبهــا  مــا  نــاذرا   ABS
ســحبه  مت  مــا  ســددت  عليهــا  اعتمــدت 

بالكامــل.

لصناعــة  احلكوميــة  املســاعدة  لعبــت 
الطيــران بالتأكيــد دوًرا يف احلفــاظ علــى 
اإليصــاالت النقديــة لهيــاكل ABS اخلاصــة 
بالطيــران. و أظهــر الوبــاء أنــه إذا وصلــت 

الظــروف االقتصاديــة الواســعة إلــى أقصــى 
احلــدود التــي ميكــن أن تتحــدى إجــراءات 
 ABS ــكل ــة يف هي ــدة املضمن ــة العدي احلماي
للطيــران ، فــإن احلكومــات ســتعمل كممولــي 

املــاذ األخيــر.

وقًتــا  يســتغرق  األمــر  أن  اآلن  نعلــم  نحــن 
طويــًا جــًدا، مــع وجــود القليــل جــًدا مــن 
األمــوال التــي يتــم توفيرهــا للعمــاء، لتعثــر 
ولــم  بالطيــران،  اخلاصــة   ABS صفقــة 
 ABS ــة صفقــة. فمــن وجهــة نظــر ــر اي تتعث
للطيــران، مــا يهــم هــو الدخل الــذي يأتي من 
املشــغلن الذيــن يؤجــرون األصــول مبوجــب 
ــي  ــى اســتقرارهم املال ــاًدا عل ــد. فاعتم العق
اقســاط  ســداد  يســتمرون يف  إمــا  العــام، 
اإليجــار أو يتوقفــون عــن ذلــك. فبتوقــف 
الطيــران  شــركات  كانــت  الــركاب،  ســفر 
قــادرة إلــى حــد كبيــر علــى االســتمرار يف 
ســداد أقســاط اإليجــار بســبب اجلمــع بــن 
الســعة املاليــة لشــركة الطيــران، واإلغاثــة 
احلكوميــة، والوصــول إلــى مرافــق الســيولة، 
ــاك  ــة. فــكان هن ــات التســهيات املؤقت وطلب
مــا يكفــي مــن صمامــات األمــان يف النظــام 
للحفــاظ علــى ABS للطيــران خــال فصــل 
الربيــع والصيــف واخلريــف الطويــل رغــم 
الدخــل املنخفــض للغايــة النــاجت عــن حركــة 

الــركاب.

الواليــات  يف  احلكوميــة  اإلغاثــة  تضمنــت 
عنهــا  للتنــازل  القابلــة  القــروض  املتحــدة 
 )PPP( الراتــب  حمايــة  برنامــج  مبوجــب 
واألمــن  واإلغاثــة  املســاعدة  وقانــون 
فيــروس  مــن   )CARES( االقتصــادي 
مت  التــي  التســهيات  تضمنــت  كورونــا.و 
صفقــات  خــال  مــن  عليهــا  التفــاوض 

يلــي: مــا   ABS الطيــران 

تأجيــل  اإليجــار  عقــود  هيكلــة  إعــادة   •
اإليجــار أقســاط 

• التســهيالت االئتمانيــة - قــوة االقتــراض 
للحصــول علــى صفقــات ABS خــالل األزمــة

يتــم  - حيــث  بالســاعة«  »القــوة  اتفاقيــات   •
الوقــت  عــن  فقــط  اإليجــار  أقســاط  دفــع 

بالفعــل الطائــرة  فيــه  تعمــل  الــذي 

• إعــادة تســليم الطائــرات - إعــادة الطائــرات 
إلــى أقســاط إيجــار املؤجــر املنتهيــة

الشحن اجلوي

اجلــوي  الشــحن  مســتويات  زيــادة  تعتبــر 
النقــط  احــدى   19 كوفيــد  جائحــة  خــال 
الفتــرة. فنظــًرا خلضــوع  لتلــك  اإليجابيــة 
ــم  ــود التنقــل وبقائه ــن األشــخاص لقي ماي
ــم، و عــدم  يف املنــازل يف جميــع أنحــاء العال
ــى الســفر أو حضــور األحــداث  ــم عل قدرته
الكبيــرة، أو حتــى، يف كثيــر مــن احلــاالت، 
الســيولة  فــإن  العشــاء،  لتنــاول  اخلــروج 
النقديــة الزائــدة لألســر اســتثمرت بكميــة 
غيــر مســبوقة يف التســوق عبــر اإلنترنــت. 
أُجبــروا علــى  الذيــن  املســتهلكون،  فســعى 
البقــاء يف املنــزل إلــى حــد كبيــر لشــهور، 
إلــى حتســن محيطهــم مــن خــال طلــب 
والســلع  وأجهــزة  الكبيــرة  مفروشــات 

األخــرى. االســتهاكية 

ارتفعت حركة الشحن بنسبة ٪4.4 يف الربع 
األول مــن عــام 2021 بنفــس املســتوى الــذي 
كانــت عليــه يف الفتــرة مــا قبــل اجلائحــة. 
الطائــرات  واســتخدام  الطلــب  لتلبيــة  و 
املوقوفــة، مت تعديــل بعــض طائــرات الــركاب 
ذلــك،  ومــع  الشــحن.  الســتيعاب  مؤقًتــا 
ــن رجــال  ــة املســافرين م ــد مت شــل حرك فق
صناعــة  تدعــم  التــي  والســياح  األعمــال 
الطيــران. فكانــت األمــوال التــي تُنفــق عــادًة 
علــى الســفر تُنفــق علــى املنــازل والســيارات 
ووســائل الراحــة الباهظــة الثمــن أو كانــت 
ــة. ــم ببســاطة يف احلســابات املصرفي تتراك

انتعاش سريع

ــي كانــت  ــران، الت ان عائــدات شــركات الطي
قــد وصلــت إلــى احلضيــض يف أبريــل ومايــو 
مــن عــام 2020، تســترجع مســتوياتها اآلن 
مــع عــودة الــركاب للطيــران، خاصــة محلًيــا، 

يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة.

وكذلــك  للطيــران،  الصــن  عــادت  كمــا 
روســيا. وبــدأت أوروبــا يف تخفيــف قيــود 
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الســفر يف يوليــو / متــوز للــركاب الذيــن مت 
تفاعــل  الختبــارات  خضعــوا  أو  تطعيمهــم 
وصلــت  الســلبي.  املتسلســل  البوليميــراز 
الواليــات املتحــدة الــى مــا يصــل إلــى 93٪ 
مــن احلركــة اجلويــة باملقارنــة مــع مســتويات 
خطــوط  تتصــدر  و  اجلائحــة.  قبــل  مــا 
ــث  ــز هــذا النمــو، حي ســاوث ويســت إيرالين
تســتجيب للطلــب املتزايــد للســفر الداخلــي.

علــى عكــس حــاالت التعــايف الســابقة، يريــد 
معــدالت  ارتفــاع  مــع  الطيــران.  اجلميــع 
تفاوتهــا يف  مــن  الرغــم  التطعيــم، و علــى 
مبقــدور  أصبــح  العالــم،  أنحــاء  جميــع 
اجلميــع القيــام بذلــك اكثــر فأكثــر. ففــي 
ــت  ــي أعقب ــاش االقتصــادي الت ــرة االنكم فت
أحــداث 11 ســبتمبر، كان الــركاب متردديــن 
يف الســفر بســبب مخاوف تتعلق بالســامة. 
ثــم خلفــت األزمــة املاليــة الركــود العظيــم 
يف  لكــن  الطيــران.  أمــام  نقديــة  وعقبــة 
ــاء،  جميــع أنحــاء العالــم و بعــد انتشــار الوب
كان املســافرون ينتظــرون الضــوء األخضــر، 
متحمســن للطيــران كمــا كان لديهــم أمــوال 
العديــد مــن  إلنفــاق. و مبجــرد أن صــرح 
آمــن،  الســفر  بــإن  احلكوميــن  املســؤولن 

عــاد املســتهلكون للطيــران مــرة أخــرى.

فقــط  أشــهر  تســعة  األمــر  اســتغرق  لقــد 
حتــى يبــدأ ســوق ABS للطيــران يف التعــايف 
مــن آثــار الوبــاء. و كان آخــر إصــدار ملرحلــة 
عــام  مــن  مــارس  يف   Covid-19 قبــل  مــا 
ــد Covid-19 يف  2020 وكان أول إصــدار بع
ينايــر مــن عــام 2021. ويف الســوق الثانويــة، 
اخلاصــة   ABS أوراق  تــداول  مت  حيــث 
ــداول الســندات الرئيســية  ــران، ومت ت بالطي
يف بعــض صفقــات ABS اخلاصــة بالطيــران 
خــال  الدفتريــة  القيمــة  عــن  يزيــد  مبــا 
اجلائحــة. وقــد أظهــر هــذا اســتمرار ثقــة 

املســتثمرين يف الســوق.

العملية الطويلة املدى

علــى املــدى الطويــل، يبحــث املســتثمرون ، 
مثــال صناديــق التقاعــد ،  عــن عائــد ثابــت 
أن  قــد فهمــوا  و   ، ذو مخاطــر منخفضــة 

ABS هــي عمليــة طويلــة املــدى.

ســبع  االســترداد  فتــرة  تكــون  مــا  فعــادًة 
ســنوات. و قــد أظهــر الطيــران ABS أنــه، 
ميكــن  اســتثمار  الطويــل،   املــدى  علــى 
توقــع أدائــه بالرغــم مــن حــدوث اضطــراب 
اقتصــادي كبيــر. فقــد جتــاوز ســعر قســيمة 
الفائــدة علــى الصفقــات الســبع لعــام 2021، 
يف بعــض احلــاالت، تســعير فبرايــر 2020.

بأســعار  الديــون  إصــدار  فيتــم  اآلن،  امــا 
الرقــم  ويبلــغ  قياســية.  منخفضــة  فائــدة 
 .  .A للسلســلة   2.43٪ احلالــي  القياســي 
ويعتبــر أحــد العوامــل املهمــة يف الصفقــات 
الســبع األولــى التــي ســيتم إمتامهــا يف عــام 
2021 أنهــا كلهــا صفقــات ديــون فقــط مــع 
يف  خارجيــن  مســتثمرين  وجــود  عــدم 
 ABS 3.0 جوانــب  أحــد  هــذا  األســهم. 
للظهــور  الوقــت  بعــض  سيســتغرق  الــذي 
اإلطــاق.  علــى  حــدث  إذا  أخــرى  مــرة 
ــة  ــر الورقــة االلكتروني ففــي ABS 3.5، تعتب
ــب مســتثمرو  ــى للشــال. ويراق احلــد األدن
ســوق  يتعافــى  كيــف  الســابقون  األســهم 
ABS للطيــران قبــل االســتثمار إلــى حــده 
الســابق مــرة أخــرى. ومــن احملتمــل أن متــر 
بضــع ســنوات قبــل أن تعــود األســهم القابلــة 

مشــتركة. كســمة  للتــداول 

ABS الطيران اليوم

هنــاك  كان  اجلائحــة،  بعــد  مــا  فتــرة  يف 
نظــام  إطــار  للصفقــات يف  تدفــق  بالفعــل 
ABS اخلــاص بالطيــران والــذي لــم يتوقعــه 
حتــى أكثــر خبــراء الصناعــة تفــاؤالً. ففــي 
 ،2021 عــام  مــن  األولــى  الســتة  األشــهر 
متــت ســبع صفقــات تأجيــر ABS جديــدة 
لشــركات الطيــران وأصــدرت ديوًنــا بحوالــي 
 ABS نظــام  انتعــش  دوالر.  مليــار   3.7
اخلــاص بالطيــران بســرعة أكبــر مــن أي 
وعــادت  املجــال  أصــاب  قــد  آخــر  تراجــع 
أنظمــة ABS اخلاصــة بالطيــران أقــوى مــن 
أي وقــت مضــى، وهــي بنيــة ناضجــة مثبتــة 

يف مجــال متويــل الطيــران.

االجتاهات املواتية

لقــد لعــب نظــام ABS اخلــاص بالطيــران 
والــذي  الطيــران  متويــل  يف  مهًمــا  دوًرا 
سيســتمر يف املضــي قدًمــا. فمنــذ ظهــور 
نســبة  تغيــرت  للطيــران،   ABS نظــام 
الطائــرات اململوكــة مقابــل املؤجــرة مــن قبــل 
شــركات الطيــران بشــكل كبيــر. ففــي أوائــل 
العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين، 
كان األمــر نوًعــا مــا صعبا بالنســبة لشــركات 
طائراتهــا  غالبيــة  المتــاك  الطيــران 

بالكامــل.

العالــم  أســطول  معظــم  فــإن  اليــوم،  امــا 
بــن   50/50 بنســبة  تقســيم  إلــى  أقــرب 
واحلــال  املؤجــر  مقابــل  مملــوك  أســطول 
بقــوة نحــو األســاطيل املؤجــرة  انــه يتجــه 
وفــرة  بســبب  و  املســتقبل.  الغالــب يف  يف 
لتوافــر رأس  املؤجريــن املســتثمرين نظــرا 
مــال رخيــص ومســتثمرين ذوي خبــرة وإملــام 
بصفقــات الطيــران ABS ، يســتمر حافــز 
ــرات ألي  ــاك الطائ ــران المت شــركات الطي

فتــرة مــن الوقــت يف االندثــار.

احتاجــت  الوبائــي،  االنكمــاش  وبعــد 
بالطيــران فقــط  ABS اخلاصــة  صفقــات 
إلــى حتســينات مــن خــال هيــكل مســتقر 
مــرة  املســتثمرين  اهتمــام  إلثــارة  بالفعــل 

أخــرى.

تدابيــر  بعــض  التغييــرات يف  أهــم  متثلــت 
احلمايــة اإلضافيــة للمســتثمرين، وتكويــن 
واملناطــق  الطيــران،  وشــركات  احملافــظ، 
للمخاطــر  لتصــور جديــد  تســتجيب  التــي 
يف الصناعــة. يف حــن ان الصفقــات التــي 
أمُتــت حتــى تاريخــه يف عــام 2021 عبــارة 
عــن صفقــات »ديــن فقــط« احتفظــت فيهــا 
جهــة اإلصــدار بــاألوراق االلكترونيــة. قــد 
بعــض  األســهم«  »صفقــة  ظهــور  يســتغرق 
الوقــت وحتــى وقًتــا أطــول لعــودة األوراق 
االلكترونيــة القابلــة للتــداول، والتــي كانــت 

ســائدة مــن 2018 إلــى 2020.

 PHENIX اجتاهــات  لتقريــر  *ملخــص 
االقتــراض  لســندات   AMERICAN 2021

، الطيــران  بأصــول  املدعومــة 
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ثقافة أمن الطيران: لماذا؟ وكيف؟
م. عاطف عجيلي

خبيــر   / مستشــار 
الطيــران أمــن 

املقاربــة  إن 
التقليديــة  األمنيــة 
مــن  العديــد  لــدى 
تعتمــد  الهيئــات 
املعلومــات  علــى 
واحلمايــة  األمنيــة 
للعنصــر  متعمــد،  غيــر  اهمــال،  مــع  املاديــة 
مــن  أساســيا  مكونــا  يعــد  والــذي  البشــري 
عرفــت  وقــد  الطيــران.  أمــن  نظــام  مكونــات 
منظمــة الطيــران املدنــي )االيــكاو( ثقافــة االمــن 
حتقيــق  علــى  تشــجع  املؤسســاتية  بالثقافــة 
املســتوى األمثــل مــن األداء يف مجــال االمــن.

ــة املؤسســاتية يف  ــم الشــائع للثقاف ــل الفه ويتمث
كونهــا مجموعــة مــن املعاييــر والقيــم واملواقــف 
اليومــي  التســيير  يف  املتأصلــة  والفرضيــات 
وســلوكيات  تصرفــات  وتعكــس  للمؤسســات 
وموظفيهــا  املؤسســات  تلــك  وحــدات  جميــع 
ــزل عــن  ــة االمــن مبع ــن النظــر يف ثقاف وال ميك

ككل. املؤسســاتية  الثقافــة 
و تدعــو االيــكاو الــدول االعضــاء اتخاذ خطوات 
عمليــة إلعــداد وتنفيــذ برامــج الثقافــة والتوعيــة 
األمنيــة، مبــا يف ذلــك تنظيــم حمــات توعيــة 
باســتخدام أفضــل املمارســات واألســاليب مبــا 
يحقــق أهــداف هــذه البرامــج. كمــا تدعــو إلــى 
تعمـــيم الثقافـــة األمنيـــة القويـــة علـــى جميـــع 
أو  الوظـــائف األمنيـــة  فـــي  املـــوظفن، ســـواء 
غيـــر األمنيـــة، وعلـــى جميــع املســتويات لضمــان 
اســتدامة نظــام أمــن الطيــران املدنــي داخــل 

ــدول.  ال
ثقافة االمن ملاذا؟:

يعلــم اجلميــع أن الطيــران العاملــي مســتهدف 
ــا  ــدات واملخاطــر وهــو م بشــكل مســتمر للتهدي
وإجــراءات  برامــج  وضــع  الــدول  مــن  يتطلــب 
امنيــة اســتباقية ومرنــة ملواجهة هــذه التهديدات 
واحــداث بيئــة عمــل آمنــة يتوفــر فيهــا علــى 
احلــد األدنــى مــن مســتويات االمــن والســامة.

ومــن أهــم التحديــات التــي تواجــه أمــن الطيــران 
العوامــل  مــن  كل  احلصــر  ال  بالذكــر  نخــص 

البشــرية والتهديــدات اجلديــدة والناشــئة.
هــذا  يعــد  البشــري:  للعنصــر  بالنســبة   -  1
وجــود  لضمــان  العناصــر  أهــم  مــن  العنصــر 
منظومــة امــن طيــران ناجعــة وفعالــة ويجــب 
أن يشــمل االهتمــام بالعنصــر البشــري جميــع 

املدنــي.  الطيــران  عمليــات  مجــاالت 
2 - بالنســبة للتهديــدات اجلديــدة والناشــئة: 

إن الطيــران املدنــي مســتهدف بصفــة مســتمرة 
املتطــورة  التهديــدات  مــن  مختلفــة  بأنــواع 
واملعقــدة مــن حيــث التخطيــط ووســائل التنفيــذ 
املتبعــة. وقــد حرصــت االيــكاو أن تعالــج هــذا 
املوضــوع بأكبــر قــدر مــن اجلديــة واملســؤولية 
عشــر  الســابع  امللحــق  تعديــل  عبــر  وذلــك 
»االمــن« واملراجعــة الدوريــة لفاعليــة قواعــده 
لوثيقــة  دوري  بشــكل  اصــدار  مــع  القياســية 
البيــان العاملــي بشــأن ســياق املخاطــر لتسترشــد 
بغــرض وضــع  باملنظمــة  الــدول األعضــاء  بــه 

إليهــا. للتصــدي  الكفيلــة  اإلجــراءات 
وملواجهــة هــذه التحديــات والتصــدي للتهديدات 
اجلديــدة الناشــئة، تعمــل الــدول علــى تطويــر 
نظــام أمــن الطيــران لديهــا مــن خــال مراجعــة 
أمــن  إجــراءات وتدابيــر  تشــريعاتها وحتديــث 
ــة  ــوارد املادي ــر امل ــى توفي ــة إل ــران باالضاف الطي
املناســبة لتنفيــذ مشــاريع تهــم البنــي التحتيــة 
ــا يلــزم مــن معــدات وجتهيــزات ذات  وتوفيــر م
تكنولوجيــا متطــورة. غيــر أن هــذا االســتثمار 
العنصــر  ايــاء  يتــم  لــم  مــا  منقوصــا  يظــل 
حيــث  مــن  تســتحق  التــي  األهميــة  البشــري 
ــي  ــر الت وضــع السياســات واإلجــراءات والتدابي
واحملافظــة  املوظفــن  وتدريــب  اختيــار  تهــم 
العاملــة يف قطــاع  والقــدرات  الكفــاءات  علــى 
الطيــران املدنــي مبختلــف مكوناتــه.  باالضافــة 
وجــود  لضمــان  املتواصــل  والتأهيــل  للتدريــب 
ومقبــول  جيــد  بشــكل  مؤهــل  بشــري  عنصــر 
للقيــام مبهامــه األمنيــة وفــق املتطلبــات الوطنيــة 

والدوليــة. 
باالضافــة إلــى التدريــب، ال بــد أن تعمـــل الـــدول 
وسلطات الطيران املدني علـــى تشـــجيع الثقافـة 
األمنيـــة الفعالـــة بـن جميـع العـاملن لـديها فـي 
مجـــال الطيـــران املدنــي وزيــادة الوعــي العــام 
للمســاعدة علــى التصــدي للتهديــدات. حيــث 
أن تنفيــذ نظــم الثقافــة األمنيــة مــن شــأنه أن 
يســاعد يف معاجلــة التهديــدات مــن الداخــل 
ملقاربــة  الطبقــات  متعــدد  نهــج  مــن  كجــزء 
هــذه املســألة. كمــا أن إجــراء تدريــب منتظــم 
يف  العاملــن  جلميــع  األمنــي  الوعــي  علــى 
ــة  ــران ضــروري ألن الثقافــة األمنيـ مجــال الطي
التدابيــر  قــوام فعاليــة جميــع  الراســخة هــي 

املضــادة األخــرى املتعلقــة بأمــن الطيــران.
ثقافة االمن كيف؟:

إن ثقافــة االمــن، كما أســلفنا الذكــر، ترتكز على 
الطابــع املؤسســاتي مــن ناحيــة واحــداث نظــام 
ــن  ــزل عــن التدخــل البشــري م مســتقل ويف مع
ناحيــة أخــرى. ولضمــان اســتدامة ثقافــة االمــن 
ــة  ــة الضروري ــدول توفيــر املــوارد املادي ينبغــي لل
واملــوارد البشــرية املؤهلــة واملتخصصــة. ومــن 
املهــم إدراك الفــرق بــن ثقافــة االمــن والتوعيــة 
التوعيــة  أي  باألســاس،  هــي  والتــي  األمنيــة 
األمنيــة، إجــراءات رســمية تعتمدهــا املنظمــات 

التوعيــة  وتعــد  موظفيهــا.  وتثقيــف  للتدريــب 
األمنيــة ضروريــة وعنصــر مــن عناصــر بنــاء 

ثقافــة االمــن.
وإلرســاء ثقافــة االمــن ال بــد االخــذ يف االعتبــار 
عــددا مــن املبــادئ تضمــن اســتدامتها، ومــن بــن 

هــذه املبــادئ نشــير إلــى:
- مبدأ »االمن مسؤولية اجلميع«.

- مبدأ التركيز على التوعية األمنية.

- مبدأ التحفيز واالعتراف.

- مبدأ بناء مجتمع االمن.

ولتحســن وتطويــر ثقافــة االمــن ال بــد للجهــات 
املعنيــة أن تضــع جملــة مــن اإلجــراءات والتدابير 
والقيــم  باملعاييــر  املتعلقــة  املفاهيــم  لتعزيــز 
باملبــادئ  النهــوض  بغــرض  وذلــك  والســلوك 

التاليــة:
- مواصلة حتسن االمن.

وزيــادة  األمنيــة  باملخاطــر  بالوعــي  النهــوض   -
اليقظــة.

- تعزيز إرادة حتمل املسؤولية.

- تشــجيع التفكيــر النقــدي فيمــا يتعلــق بأمــن 
الطيــران.

اتبــاع  ينبغــي  االمــن  ثقافــة  جنــاح  ولضمــان 
التاليــة: اخلطــوات 

واالجتاهــات  القــرارات  دعــم  علــى  االتفــاق   -
علــى  واحلــرص  قبولهــا  لضمــان  واالهــداف 

. هــا تنفيذ

احلــوار  لغــة  وإرســاء  التواصــل  نظــم  تدعيــم   -
القيــادة  )مــن  املوظفــن  بــن جميــع  والتفاعــل 

التنفيــذ(. أعــوان  إلــى  وصــوال 

والبيانــات  املعلومــات  جمــع  نظــام  إرســاء   -
والتطويــر. والتحســن  للتقييــم 

اخلالصة:

مــن خــال إرســاء ثقافــة االمــن، تضمــن الــدول 
االمــن.  إلجــراءات  والفعــال  الكامــل  االمتثــال 
داخــل  قويــة  أمــن  ثقافــة  اعتمــاد  أن  كمــا 
وضــع  يف  تســاهم  أن  شــانها  مــن  املؤسســة 
تدابيــر اســتباقية للتصــدي للمخاطــر ومواجهــة 
التهديــدات اجلديــدة والناشــئة التــي تســتهدف 

املدنــي. الطيــران 
وال بــد للــدول عــن طريــق مؤسســاتها وهياكلهــا 
أن جتعــل مــن ثقافــة االمــن عنصــرا أساســيا 
لتطويــر وتعزيــز امــن الطيــران لديهــا واحملافظة 

علــى بيئــة عمــل آمنــة ومســتدامة.
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تحديات نموذج الطاقة في صناعة النقل الجوي *

ــار نشــاط النقــل اجلــوي  ــد احلــد مــن آث يع
علــى املنــاخ أحــد أبــرز التحديــات التــي تهــم 
البلــدان وأصحــاب املصلحــة املختلفــن يف 
صناعــة الطيــران املدنــي. وقــد أصبــح اآلن 
موضــوع دراســات وبحــوث وجتــارب تشــمل 
جميــع اجلوانــب التــي ســتمكن مــن حتقيــق 
األهــداف التــي وضعتهــا منظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة 

ــي. ــران املدن يف مجــال الطي

ــن  ــن األســاتذة والباحث أعــدت مجموعــة م
بإســبانيا  املســتقلة  مدريــد  جامعــة  مــن 
دراســة حــول »منــوذج طاقــة النقــل اجلــوي 
ــود  ــي تبســط القي ــد يف عــام 2021« الت املقي
ــى منــوذج  ــة عل ــرات جذري ــى إجــراء تغيي عل
اســتدامة  تعزيــز  بهــدف  الطيــران،  طاقــة 
األزمــة  ظــل  يف  اجلــوي،  النقــل  صناعــة 
نتيجــة  األخيــرة  تواجههــا  التــي  اخلانقــة 
ــب  ــف املطال ــد 19- وتكثي ــاء كوفي تفشــي وب
للحــد مــن تأثيــر انبعاثــات الغــازات علــى 

املنــاخ.
قيمت الدراسة سيناريوهن:

- ســيناريو كاســيكي لنمــو احلركــة اجلويــة 
املســتمر )مــا قبــل COVID-19( ، و

 )COVID-19 )2020 الســيناريو املتأثــر بـــ -
الطلــب  يف  مســبوق  غيــر  انخفــاض  مــع 

وانتعــاش قــد ميتــد لعــدة ســنوات.

 يف كا الســيناريوهن، يتــم تطبيــق قيــود 
صارمــة متنــع حــدوث تغييــر جوهــري يف 
ــود  ــى مــدى العق ــران عل ــة الطي منــوذج طاق
ــا  ــذ نضــج التكنولوجي القادمــة، ال ســيما من
والوقــت املطلــوب لتطويــر الطائــرات، يظــل 
واالعتمــاد  الســامة  ملتطلبــات  االمتثــال 
لكليهمــا  أساســي  بشــكل  نفســه  هــو 
الســيناريوهات، بغــض النظــر عــن التقنيــات 
خــال  ظهــرت  التــي  املقترحــة  الناشــئة 
ــة  ــة مختلف ــات فني عــام 2020، تواجــه حتدي
تتطلــب مزيــًدا مــن النضــج لضمــان جــدوى 
مفاهيــم الطائــرات التــي تدعمهــا، فضــًا 

التحتيــة  للبنيــة  املتزامــن  التطويــر  عــن 
اللوجســتية. واخلدمــات 

يتعلــق  تباعــًدا فيمــا  القيــد األكثــر  يكمــن 
بــكا الســيناريوهن يف هيــكل الســوق: مــن 
 COVID-19 االنشــغال بالنمو املســتدام قبل
املشــبع  باإلنتــاج  األجــل  طويــل  وااللتــزام 
والقــدرات الهندســية، إلــى ســيناريو جديــد 
يتأثــر بـــ COVID-19، يتميــز باالنخفــاض 
اليقــن  وعــدم  املاليــة  والنــدرة  اإليــرادات 

بشــأن مســار االنتعــاش املســتدام.

يعــد العمــل علــى حتقيــق اســتدامة الطيــران 
أمــًرا ضرورًيــا، وحتــى إذا كان االنخفــاض 
يف احلركــة اجلويــة يقلــل مــن اآلثــار البيئيــة 
يحتــاج  للغايــة،  كبيــر  بشــكل  للطيــران 
النهائــي  للتعــايف  االســتعداد  إلــى  القطــاع 
والبقــاء ملتزمــن بخفــض انبعاثاتــه إمــا عــن 
طريــق تقليلهــا أو تعويضهــا. وهــذا يســتدعي 
هيــاكل احملــرك اجلديــدة  إدخــال  تســريع 
الوقــود  اســتهاك  بتقليــل  تســمح  التــي 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   .20-25٪ بنســبة 
يتطلــب إدخــال هــذه الهيــاكل يف اخلدمــة 
يف أقصــر فتــرة زمنيــة تطويــر إطــار تعــاون 
قــوي بــن القطاعــن العــام واخلــاص يقــّدر 

التاليــة: الشــروط واخلطــوات 

وخطــط  لسياســات  املبكــر  التحديــد   -
والتطويــر. البحــث 

الطيــران  لســلطات  املبكــرة  املشــاركة   -
الشــهادات. منــح  يف  املدنــي 

التــي  والبيئيــة  االجتماعيــة  التكلفــة   -
التعويــض  أســاس  علــى  القطــاع  يتكبدهــا 
التكنولوجيــة. القيــود  بســبب   ، اخلارجــي 

- تســريع التوســع يف البرامــج مثــل برنامــج 
كورســيا مــع ضمــان آليــة شــاملة لتحديــد 

وحــدات االنبعــاث القابلــة للتــداول.

التكنولوجــي  النضــج  مســار  التقــدم يف   -
 ، الهيدروجــن  اســتخدام  علــى  القائــم 
الهجينــة  التكنولوجيــا  أو  الكهربــاء  مثــل 

التحتيــة  البنيــة  تطويــر  إلــى  باإلضافــة   ،
واألنظمــة اللوجســتية خــارج نطــاق قطــاع 

الطيــران.

- مواءمــة السياســات احلكوميــة مــع هــذه 
التطــورات ، مبــا يف ذلــك خطــط التمويــل ، 
ال ســيما أنهــا تتطلــب عقــوًدا لتوفيــر اإلطــار 

املناســب للتشــغيل.

ال تــزال هــذه التطــورات تعتمــد على الدوافع 
الشــخصية والتــزام أصحــاب املصلحــة يف 
النقــل اجلــوي ملواصلــة تطويــر التكنولوجيــا 
علــى املــدى الطويــل نحــو منــاذج الطاقــة 

املســتدامة.

اســتندت الدراســة، التــي خلصــت إلــى هــذه 
االســتنتاجات، إلــى بيانــات حــول صعوبــة 
تقنيــات  إدخــال  بســيناريوهات  التنبــؤ 
جديــدة موجهــة نحــو االســتدامة، وتوقعــات 
وخفــض  الطيــران  طاقــة  اســتهاك 
وخطــط  التجــارة  ومــدى  االنبعاثــات، 

االنبعاثــات.  لهــذه  التعويــض 

التنبؤ بالطلب املستقبلي على الطائرات

مــن الصعــب التنبــؤ بســيناريوهات إدخــال 
تقنيــات جديــدة موجهــة نحــو االســتدامة 
أكثــر  ظــل  يف  حتــى  الطيــران.  مجــال  يف 
االفتراضــات تفــاؤالً، فــإن القصــور الذاتــي 
ال  الطائــرات  لســوق  العاليــة  والصابــة 
يف  كبيــر  انخفــاض  بســيناريو  يســمحان 
اســتهاك الوقــود واالنبعاثــات يف أســطول 
الطائــرات التجاريــة علــى مــدار العشــرين 
احلقائــق  إلــى  بالنظــر  القادمــة،  عاًمــا 

التاليــة:

املتنامــي  املــرور  حركــة  ســياق  يتطلــب   -
معــدالت إنتــاج عاليــة وحتســينات يف كفــاءة 
لشــركات  للســماح   ، الطائــرات  تشــغيل 
الطيــران مبواجهــة بيئــة تنافســية للغايــة مــع 

اإليــرادات. معــدالت  انخفــاض 

- معظــم أســطول النقــل اجلــوي يتكــون مــن 
)ضيقــة  مقعــدا   120 عــن  تزيــد  طائــرات 
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وعريضــة البــدن(.

بوينــج  طلبــات  بلغــت   ،  2019 مايــو  يف   -
للطــرازات احلاليــة 5764 طائــرة ، مبــا يف 
 .B737-MAX ذلــك 4550 وحــدة مــن طــراز
منافســتها  حصلــت   ، الفتــرة  نفــس  ويف 
ــرة. ــب لشــراء 7،207 طائ ــى طل إيربــاص عل

اإلنتاجيــة  الطاقــة  تخصيــص  ســيتم   -
القادمــة  العشــر  الســنوات  يف  بالكامــل 

احلاليــة. النمــاذج  لتصنيــع 

طائــرة   44،040 تســليم  بوينــج  تتوقــع   -
تتوقــع  بينمــا   ،  2038 جديــدة خــال عــام 
إيربــاص تســليم 37،390 وحــدة خــال نفــس 

الفتــرة.

ــة عــام 2038 ، سيســتمر عــدد  - وقبــل نهاي
العمــل  يف  احلاليــة  الطائــرات  مــن  كبيــر 
)10.600 وفًقــا لتوقعــات إيربــاص و 6620 

وفًقــا لتوقعــات بوينــج(

- مــن املتوقــع أن ميتــد عمــر الطائــرة مــا 
بــن 23.5 و 30 عاًمــا تقريًبــا ، وفًقــا لشــركة 

معظمهــا  وســيظل   ،  Airbus و   Boeing
معتمــًدا علــى النمــوذج احلالــي الســتخدام 
ســتعرفها  التــي  والتحســينات   ، الطاقــة 
لــن متكنهــا مــن تقليــل أكثــر مــن ٪30 مــن 

، الوقــود  اســتهاك 

- يتطلــب تطويــر الطائــرات علــى أســاس 
مــن  طويلــة  فتــرات  اجلديــدة  التقنيــات 
الوقــت ، كمــا هــو موضــح يف الشــكلن 1 و 2 
لتصميــم طائــرات بوينــج B787 و إيربــاص 

 .A350

الزمنــي  اجلــدول   .1 الشــكل 
.B787 بوينــغ  لتطويــر 

ــر  ــي لتطوي الشــكل 2. اجلــدول الزمن
.A350 إيربــاص

- قــد تتطلــب عمليــة التصديــق للحصــول 
علــى شــهادة نــوع الطائــرة مــا يقــرب مــن 
خمــس ســنوات ، بحيــث يســتغرق تشــغيل 
الطائــرات التــي تســتخدم تقنيــات جديــدة 
قيــد التطويــر حالًيــا أكثــر مــن 20 عاًمــا.

والتنبــؤات  احلاليــة  التكنولوجيــة  التطــورات 
وخفــض  الطيــران  طاقــة  باســتهالك  اخلاصــة 

االنبعاثــات

وفًقــا ملنظمــة البلــدان املصــدرة للنفــط، بلــغ 
ــران يف عــام 2015  ــى نفــط الطي ــب عل الطل
5.8 مليــون برميــل يومًيــا، وهــو مــا ميثــل 6٪ 

مــن الطلــب العاملــي علــى النفــط.

ــاءة  ــن كل التحســينات يف كف ــى الرغــم م عل
ــع  ــإن االســتهاك املتوق ــران، ف ــة الطي أنظم
لوقــود الطائــرات لعــام 2030 ســيصل إلــى 
7.5 مليــون برميــل يف اليــوم، و8.6 مليــون 
برميــل يف عــام 2040. وبنــاًء عليــه، ســترتفع 
حصــة الطلــب علــى هــذا النــوع مــن الوقــود 
مــن ٪6.2 يف 2015 إلــى ٪7.9 يف عــام 2040.

أنظمــة  كفــاءة  يف  التحســينات  تشــمل 
اجلويــة،  املاحــة  إدارة  أنظمــة  الطيــران 
وزنــاً،  أخــف  متطــورة  طائــرات  وتصميــم 

وأنظمــة دفــع أكثــر كفــاءة، باإلضافــة إلــى 
بديلــة. وقــود  أنــواع  اســتخدام 

الدفــع  ذات  احملــركات  اســتخدام  يقتصــر 
الكهربائــي أو الدفــع الهجــن علــى مســافات 
قصيــرة وطائــرات خفيفــة الــوزن. قــد يفتــح 
اخلفيفــة،  الطائــرات  حلركــة  آفاًقــا  هــذا 
يف  حالًيــا  لاســتخدام  قابلــة  غيــر  لكنهــا 

النقــل اجلــوي التجــاري.
* https://www.mdpi.com/journal/
sustainability    
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Figure 1. Boeing B787 development timeline. Figure 2. Airbus A350 development timeline.

• The certification process for 
obtaining an aircraft type certificate 
may require approximately five 
years, so that the operation of 
aircrafts that use new technologies 
that are currently in the process of 
development may take more than 
20 years.
Current technological 
developments, forecasts for 
aviation energy consumption and 
emission reduction
According to the Organization of 
the Petroleum Exporting Countries, 
the demand for aviation oil in 2015 
was 5.8 million barrels per day, 
which represents 6% of global oil 
demand.
Despite all the improvements in the 
efficiency of aviation systems, the 
expected consumption of aviation 
fuel for 2030 will reach 7.5 million 
barrels per day, and 8.6 million 
barrels in 2040. Accordingly, the 
demand share for this type of fuel 
will increase from 6.2% in 2015 to 
7.9% in year 2040.
The improvements in the efficiency 
of aviation systems include air 
navigation management systems, 
the design of advanced aircrafts 
that are lighter in weight, and with 

more efficient propulsion systems, 
in addition to the use of alternative 
fuels.
The use of engines with electric 
propulsion or hybrid propulsion is 
limited to short distances and light-
weight aircraft. This may open 
prospects for the movement of 
light aircrafts, but it is not currently 
usable in commercial air transport.
Trade and Carbon Offset and 
Reduction Scheme - CORSIA
In June 2020, the ICAO Council 
agreed to provide clear safeguards 
to the CORSIA Plan. It was initially 
intended that CORSIA’s baseline 
emissions targets would be 
calculated based on the average 
emissions of 2019 and 2020. Thus, 
a significant reduction in air traffic 
in 2020 would underestimate the 
baseline level, which could impose 
an economic burden on airlines on 
the road to recovery during the 
pilot phase of CORSIA from 2021 
to 2023. It was therefore agreed to 
use the 2019 emissions value for 
the 2020 emissions. Further review 
of CORSIA is expected during the 
General Assembly which will be 
held at the end of the third quarter 
of the current year. Given the 
time required for the recovery of 

air transport, the latter will not be 
affected during the trial period and 
perhaps for a few more years, but 
this may change until the operation 
of aircrafts equipped with the 
technology that enables to reduce 
emissions.
The projected impact on 
airline costs according to the 
International Civil Aviation 
Organization ranges from 0.2 to 
0.6 percent of total international 
air transport revenues for 2025, 
and from 0.5 to 1.4 percent of total 
international air transport revenues 
for 2035. Moreover, the projected 
increase in ticket prices will not 
exceed 0.3%, and consequently, 
the impact on demand will also be 
minimal.
The team of professors and 
experts that prepared this study 
stressed the need for stakeholders 
in the sector to pursue sustainable 
corporate policies and objectives 
in addition to working on 
introducing new manufacturing 
technology proposals.
* https://www.mdpi.com/journal/
sustainability
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The constraint that diverges 
most concerning both scenarios 
lies in the market structure: from 
preoccupation with sustainable 
pre-COVID-19 growth and 
a long-term commitment to 
saturated production and 
engineering capabilities, to a new 
scenario affected by COVID-19, 
characterized by declining 
revenues, financial scarcity and 
uncertainty about a sustainable 
recovery path.
Working to achieve aviation 
sustainability is an imperative, 
and even if the decline in air 
traffic reduces the environmental 
impacts of aviation very 
significantly, the sector needs to 
prepare for the eventual recovery 
and remain committed to reducing 
its emissions either by reducing 
or compensating. This calls for 
accelerating the introduction of 
new engine structures that allow 
reducing fuel consumption by 
20-25%. In addition, bringing 
these structures into service in the 
shortest period of time requires 
the development of a strong 
cooperation framework between 
the public and private sectors that 
values the following conditions 
and steps:
•  Early identification of research 
and development policies and 
plans;

•  Early participation of civil aviation 
authorities in the certification;

•  Social and environmental cost 
incurred by the sector based on 
external compensation, due to 
technological limitations.

•  Accelerating the expansion 
of programs such as CORSIA 
while ensuring a comprehensive 
mechanism for identifying 
Tradable Emission Units.

•  Advances in a technological 
maturity path based on the use of 
hydrogen, such as electricity or 
hybrid technology, in addition to 
the development of infrastructure 
and logistical systems outside 
the scope of the aviation sector.

• Aligning governmental policies 
to these developments, including 
financing plans, especially as they 
will require contracts to provide 
the appropriate framework for 
operation.

These developments remain 
dependent on the personal 
motivations and commitment of air 
transport stakeholders to further 
develop technology over the long 
term towards sustainable energy 
models.
The study, which brought these 
conclusions, was based on data 
on the difficulty of predicting 
scenarios for the introduction of 
new technologies oriented towards 
sustainability, expectations of 
aviation energy consumption and 
emission reduction, and the extent 
to which trade and compensation 
plans for these emissions are 
implemented.
Forecasting future demand for 
aircrafts
It is difficult to predict scenarios 
for the introduction of new 
technologies geared towards 
sustainability in the field of aviation. 
Even under the most optimistic 
assumptions, the inertia and high 
rigidity of the aircraft market do 
not allow a scenario of significant 
reduction in fuel consumption 
and emissions in the commercial 
aircraft fleet over the next twenty 
years, given the following facts:
• The growing traffic context 
requires high production 

rates and improvements in 
aircraft operating efficiency, to 
allow airlines to face a highly 
competitive environment with low 
rates of revenue.

• Most of the air transport fleet 
consists of aircrafts over 120 
seats (narrow and wide bodies).

• In May 2019, Boeing’s orders for 
the current models amounted to 
5,764 aircraft, including 4,550 
units of the B737-MAX model. In 
the same period, its competitor 
Airbus obtained an order for 
7,207 aircraft.

• Production capacity in the 
next ten years will be entirely 
dedicated to the manufacture of 
existing models.

• Boeing expects to deliver 44,040 
new aircraft through 2038, while 
Airbus expects to deliver 37,390 
units during the same period.

• And before the end of 2038, a 
large number of current aircrafts 
will continue to operate (10,600 
according to Airbus forecasts 
and 6,620 according to Boeing 
forecasts)

• Aircraft’s life is expected to 
extend between 23.5 and nearly 
30 years, according to Boeing 
and Airbus, and most of them 
will remain dependent on the 
current model of energy use, 
and the improvements that you 
will know will not enable them to 
reduce more than 30% of fuel 
consumption,

• The development of aircraft 
based on new technologies 
requires long periods of time, as 
shown in Figures 1 and 2 for the 
design of the Boeing B787 and 
Airbus A350 aircraft.
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resources. It is important to 
understand the difference between 
security culture and security 
awareness, the latter consisting 
basically, i.e. security awareness, 
formal procedures adopted by 
organizations for training and 
educating their employees. Security 
awareness is a necessary element 
for building a security culture.
In order to build a security culture, 
a number of principles must be 
taken into account to ensure 
its sustainability. Among these 
principles we identify the following :
The principle of «security is 
everyone’s responsibility».
The principle of focusing on security 
awareness.
The principle of motivation and 
recognition.
The principle of building a security 
community.
In order to improve and develop 

a security culture, the appropriate 
authorities must put in place a 
set of procedures and measures 
to enhance concepts related to 
standards, values and behavior, 
in order to advance the following 
principles:
•    Continued improvement of 

secur i ty .
•    Promote awareness of security 

risks and increase vigilance.
•    Strengthening the will to take 

responsibility.
•   Encouraging critical thinking 

regarding aviation security.
 To ensure the success of the 
security culture, the following steps 
must be taken:
•  Agreeing to support decisions, 
directions, and goals to ensure 
their acceptance and  their 
implementation.

•    Strengthening communication 
systems and establishing 

dialogue and interaction among 
all employees (from leadership to 
officers).

•  Establishing a system for 
collecting information and data 
for evaluation, improvement and 
development.

Conclusion
By establishing a security 
culture, States ensure full and 
effective compliance with security 
procedures. The adoption of a 
strong security culture within the 
organization would contribute 
to the development of proactive 
measures to address risks and 
confront new and emerging threats 
to civil aviation.
States, through their institutions and 
structures, must make the security 
culture  an essential element for 
developing and enhancing their 
aviation security and maintaining 
a safe and sustainable work 
environment.

Challenges of the air transport industry energy model *

Reducing the effects of air 
transport activity on climate is one 
of the most prominent challenges 
of concern to countries and to 
various stakeholders of the civil 
aviation industry. It has become 
now the subject of studies, 
research and experiments 
encompassing all aspects that 
will enable the achievement of the 
objectives set by the International 
Civil Aviation Organization with 
regard to environmental protection 
in the field of civil aviation.
A group of professors and 
researchers from the Autonomous 
University of Madrid, Spain, 
has prepared a study on «The 
Constrained Air Transport Energy 
Paradigm in 2021» that simplifies 

the limitations for making radical 
changes to the model Aviation 
energy, with the aim of enhancing 
the sustainability of the air transport 
industry, in light of the stifling crisis 
that the latter encounters as a result 
of the outbreak of the Covid-19 
pandemic and the intensification 
of demands to reduce the impact 
of gas emissions on climate.
The study assessed two 
scenarios:
-  A classic scenario of continuous 

air traffic growth (pre-COVID-19),  
and

-  The scenario affected by 
COVID-19 (2020) with an 
unprecedented drop in demand 
and a recovery that could span 
several years.

In both scenarios, severe 
constraints are applied that 
prevent a fundamental change 
in the aviation energy paradigm 
over the coming decades, 
especially since the maturity 
of the technology and the time 
required for aircraft development, 
compliance with safety 
requirements and certification 
remain essentially the same for 
both scenarios, regardless of the 
emerging technologies proposed 
that emerged during 2020, facing 
various technical challenges 
that require further maturity to 
ensure the feasibility of the aircraft 
concepts they support, as well as 
the simultaneous development of 
infrastructure and logistics.
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Aviation Security Culture: Why? and How?

The 
traditional 
security 
approach 
of many 
agencies 
relies on 
security 
information 

and physical protection with an 
unintentional neglect of the human 
element, which is an essential 
component of the aviation security 
system. In this perspective, 
the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) defined 
security culture, as an institutional 
culture that encourages achieving 
the optimum level of performance 
in the field of security.
In light of the common 
understanding, the institutional 
culture  consists in  a set of 
standards, values, attitudes and 
assumptions inherent in the daily 
management of institutions and 
reflects the behaviors and attitudes 
of all units of those institutions and 
their employees. Security culture 
cannot be considered in isolation 
from the institutional culture as a 
whole.
ICAO calls on member states to 
take practical steps to prepare 
and implement security culture and 
awareness programs, including 
organizing awareness campaigns 
and using best practices and 
methods to achieve the objectives of 
these programs. It also calls for the 
dissemination of a strong security 
culture among all employees, 
whether in security or non-security 
positions, and at all levels to ensure 
the sustainability of the civil aviation 
security system within countries.
Security Culture Why?
Everyone knows that global aviation 
is constantly targeted by threats 

and risks, which requires countries 
to develop proactive and flexible 
security programs and procedures 
to confront these threats and create 
a safe work environment where the 
minimum levels of security and 
safety are provided.
Among the most important 
challenges facing aviation security 
lays human factors and new and 
emerging threats.
1-  With regard to the human 

element: this element is one of 
the most important elements 
to ensure the existence of an 
efficient and effective aviation 
security system, and the attention 
given to the human element must 
include all areas of civil aviation 
operations.

2-  With regard to new and 
emerging threats: Civil aviation 
is constantly targeted by various 
types of advanced and complex 
threats in terms of planning and 
implementation means. ICAO 
has been keen to address this 
issue with the utmost seriousness 
and responsibility, by amending 
Annex 17 “Security” and 
periodically reviewing the 
effectiveness of its standards, 
with the periodic issuance of the 
global statement on the context 
of risks document in order to 
provide guidance to member 
states of the organization so that 
they can develop measures to 
address them.

In order to face these challenges 
and address the new emerging 
threats, countries are working 
to develop their aviation 
security system by reviewing 
their legislation, modernizing 
aviation security procedures and 
measures, in addition to providing 
the appropriate material resources 
to implement infrastructure 

projects and endow themselves 
with the necessary equipment and 
installations fitted with advanced 
technology. However, this 
investment will remain deficient 
unless the human element is 
given the importance it deserves 
in terms of setting policies, 
procedures and measures that 
concern the selection and training 
of employees and the maintenance 
of competencies and capabilities 
working in the civil aviation sector 
with its various components, in 
addition to continuous training 
and qualification to ensure the 
presence of a well-qualified and 
acceptable human element in 
charge of carrying out its security 
tasks in accordance with national 
and international requirements.
In addition to training, States 
and civil aviation authorities must 
encourage an effective security 
culture among all their civil 
aviation personnel and raise public 
awareness to help address threats. 
Implementation of a security 
culture system would help in 
addressing internal threats as part 
of a multi-layered approach to this 
issue. Regular security awareness 
training for all aviation personnel 
is also necessary because a solid 
security culture underpins the 
effectiveness of all other aviation 
security countermeasures.
Security culture how?
The security culture, as mentioned 
above, lies on its institutional 
nature on the one hand and the 
establishment of an independent 
system isolated from human 
intervention on the other hand. In 
order to ensure the sustainability 
of the security culture, countries 
should provide the necessary 
material resources as well as 
qualified and specialized human 
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bottom in April and May of 2020, 
are now recovering as passengers 
are back to flying, especially 
domestically, in the U.S. China 
is also back to flying, as well as 
Russia. Europe started loosening 
up travel restrictions in July for 
passengers either vaccinated or 
with negative PCR tests. The U.S. 
is back up to 93% of pre-pandemic 
traffic. Southwest Airlines leads the 
way, serving pent-up demand for 
domestic travel.
Unlike in previous recoveries, 
everyone wants to fly. With 
vaccination rates rising, though 
unevenly around the world, 
everyone is increasingly able to do 
so. In the downturn that followed 
9/11, passengers were reluctant 
to travel because of safety 
concerns. The Great Recession 
financial crisis created a monetary 
hurdle to flying. All throughout 
the pandemic, however, travelers 
have been waiting for the green 
light, eager to fly and with money 
to spend. As soon  as  various 
government officials said it was 
safe, consumers started to fly 
again.
It only took nine months for the 
aviation ABS market to start 
coming back from the effects 
of the pandemic. The last pre-
Covid-19 issuance was in March 
of 2020 and the first post-Covid-19 
issuance was in January of 2021. 
On the secondary market, where 
aviation ABS notes were traded, 
senior notes in some aviation 
ABS deals were trading at, and in 
excess of, book value all through 
the pandemic. This showed that 
investor confidence remained in 
the market.

The Long Game
Long-term investors, like pension 
funds, looking for a steady return 
with low risk, understand aviation 
ABS is a long game.
Typically, the payback period is 
targeted at seven years. Aviation 
ABS has shown that, over the long 
term, it is an investment that can be 
expected to perform even through 
a major economic disruption. The 
interest coupon pricing on the 
seven deals of 2021 has, in some 
cases, surpassed the February 
2020 pricing.
Now, debt is being issued at 
record-breaking low interest rates. 
The current record being 2.43% 
for Series A. One significant factor 
in the first seven deals to close 
in 2021 is that they are all debt-
only deals with no external equity 
investors. This is one aspect of 
ABS 3.0 that will take some time 
to reappear if it does at all. In ABS  
3.5,  the  E-note  is the bottom line 
in the waterfall. Previous equity 
investors are watching how the 
aviation ABS market recovers 
before investing to their previous 
extent again. It will likely be a few 
years before tradeable equity 
returns as a common feature.
Aviation ABS Today
Post-pandemic there has already 
been deal flow in aviation ABS 
that not even the most optimistic 
industry experts foresaw. In the 
first six months of 2021, seven new 
airline leasing ABS deals closed 
and issued debt of approximately 
$3.7 billion. Aviation ABS bounced 
back more quickly than after any 
other downturn. Aviation ABS 
is back stronger than ever, a 
proven mature structure in aviation 
finance.

Favorable Trends
Aviation ABS has played an 
important role in aviation finance 
that is only going  to  expand  
moving forward. Since the advent 
of aviation ABS, the ratio of aircraft 
owned versus leased by airlines 
has shifted dramatically. In the 
early 2000s, it was typical for 
airlines to own the majority of their 
aircraft outright.
Today, most of the world’s fleet is 
closer to a 50/50 split of owned 
versus leased and trends strongly 
toward predominantly leased 
fleets in the future. Because of 
the abundance of investment-
grade rated lessors with access to 
cheap capital and investors with 
experience and familiarity with 
aviation ABS deals, the incentive 
for airlines to own aircraft for any 
length of time continues to erode.
Emerging from the pandemic 
downturn, aviation ABS deals 
only needed refinements of an 
already stable structure to interest 
investors again. 
The most significant changes 
were some additional investor 
protections, the makeup of the 
portfolios, the airlines, and the 
regions responding to a new 
perception of risk in the industry. 
The deals closed to date in 2021 
have been ‘debt only’ deals in 
which the Issuer retained the 
E-note. It may take some time 
for an ‘equity deal’ to emerge 
and even longer for the return of 
the tradeable E-note, which was 
prevalent from 2018 to 2020.

** summary of PHENIX AMERICAN 
2021 Trend report for Aviation 
Asset Backed Securitazation 
Industry, 
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A Model That Worked
There were several factors that 
worked to sustain aviation ABS 
through the pandemic. For an 
aviation ABS deal to default, it must 
miss  an interest payment on the 
most senior series of notes, Series 
A in most cases. The structure 
of the deals and the built-in debt 
protections meant that no deal 
defaulted during the pandemic 
and all structures reacted as 
modeled—though no model had 
contemplated a downturn of this 
magnitude.
The availability of liquidity facilities 
had been designed to cover 
nine months of senior interest 
payments, usually Series A and 
Series B. Despite the availability 
of these liquidity facilities, very 
few ABS deals required them, and 
those that did repaid what was 
drawn in full.
Government assistance to the 
airline industry certainly played a 
role in maintaining cash receipts 
for the aviation ABS structures. The 
pandemic showed that if broad 
economic conditions reached an 
extreme that could challenge the 
aviation ABS structure’s many 
built-in protections, governments 
would act as funders of last resort.
We now know it takes a very long 
time, with very little cash coming in 
for Operators, for an aviation ABS 

deal to default, and none did. From 
the aviation ABS point of view, 
what matters is income that comes 
from the Operators leasing the 
assets under contract. Depending 
on their overall financial stability, 
they either continue making 
lease payments or they do not. 
Without substantial passenger 
travel, airlines were largely able to 
continue making lease payments 
due to a combination of the airline’s 
financial depth, government 
relief, access to liquidity facilities, 
and requests for temporary 
accommodations. There were 
enough safety valves in the system 
to sustain aviation ABS through a 
long spring, summer, and autumn 
with extremely low passenger 
traffic income.
Government relief in the U.S. 
included forgivable loans 
made under the Paycheck 
Protection Program (PPP) and 
The Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security (CARES) Act. 
Accommodations negotiated by 
aviation ABS deals included:
•  Restructuring of leases Deferral 

of lease payments
•  Credit facilities - borrowing 

power to get ABS deals through 
the crisis

• «Power-by-the-hour» agreements 
- whereby lease payments are 
paid only for the  time  aircraft is 

actually operating
•  Hand backs - aircraft returned 

to the Lessor ending lease 
payments

Air Freight
One bright spot was that the 
Covid-19 shutdowns induced 
an increase in airfreight. With 
millions of people under stay-at-
home orders worldwide,  unable 
to travel, attend large events, or 
even, in many cases, go out to 
dinner, excess household cash 
fueled an unprecedented amount 
of online shopping. Consumers, 
forced to stay  largely  at  home 
for months, sought to improve their 
surroundings by ordering large 
furnishings, appliances and other 
consumer goods.
Cargo traffic was up 4.4% in 
Q1 2021 from where it was pre-
pandemic. To meet the demand 
and use grounded aircraft, some 
passenger planes were temporarily 
modified to accommodate freight. 
Still, the business and vacation 
passenger traffic that sustains the 
aviation industry was all but shut 
down. Money that was normally 
spent on travel was being spent 
on homes, cars, and expensive 
creature comforts or was simply 
piling up in bank accounts.
Quick Recovery
Airline revenues, which had hit rock 
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The original seller, in the role of 
Servicer, manages the aircraft 
and maintains the working 
relationship with the Operators. 
This includes interfacing with 
lessees, remarketing assets for 
sale or lease, and arranging for 
maintenance providers when 
necessary.
The Managing Agent does 
everything else, including the 
critical function of investor 
reporting. Every month, the 
Managing Agent reports to 
investors on the cash that has 
come in from lease payments and 
sales, calculates the flow down the 
waterfall and allocates that cash to 
the investors.
Adherence to Trust Indenture
The role of the Managing Agent 
is to ensure that everything that 
occurs is in adherence to the Trust 
Indenture of the deal, the governing 
document  of  the aviation ABS. The 
Indenture dictates what can and 
cannot happen in the operation 
of the aviation ABS. It is a highly 
restrictive document with debt 
covenants and restrictions on how 
funds received  can be applied. 
The Managing Agent must monitor 
and comply with all the provisions 
of the Indenture on an ongoing 
basis.
The Managing Agent acts in many 
ways as the gatekeeper for the 
deal,  making  sure  that everything 
happens how and when it should, 
in accordance with the Indenture. 
From start to finish, the Managing 
Agent shepherds the deal in all 
its provisions, from managing 
incoming cash to meeting with 
the Board of Directors quarterly to 
reporting on the performance of 
the company to investors.
The Managing Agent must be 
extremely accurate in every 

aspect of operations, calculations, 
and interactions with investors. 
Knowledge of the eccentricities 
of the aviation ABS landscape 
and the intricacies of adhering to 
the provisions of a Trust Indenture 
are key. A Managing Agent’s 
experience and longevity in the 
role is the paramount consideration 
for the Issuer who engages them.
The Managing Agent must 
operate within a robust controls 
environment. The International 
Standard  on Assurance 
Engagements 3402 (ISAE 3402) 
is an international assurance 
standard that provides assurance 
to a  service  organization’s  
customers that the organization 
has  adequate  internal controls. 
Division of Labor
The Managing Agent enables an 
optimally efficient division of labor 
for the aviation ABS in which each 
participant does their best and 
highest job.
The Issuer—the creator of the 
securitization—knows about 
aircraft, the needs of aircraft 
Operators, and how large volumes 
of aircraft must be managed over 
long periods of time.
The investors—the providers 
of capital to finance the 
securitization—know the needs of 
their stakeholders, the rate of return 
required to make the transaction 
worthwhile, and the transparency 
they need to have confidence in 
the deal’s success.
The Managing Agent is the 
operational connective tissue 
that makes the other participants 
able to work together effectively. 
In creating a Trust Indenture with 
inexorable processes proven to 
produce returns, the Issuer creates 
an attractive financial instrument 
for investors. The choice of a 

proven Managing Agent to execute 
the provisions of the Indenture is 
essential in fostering predictability 
and the assurance investors need 
to participate.
Three Distinct Life Cycles of 
Aviation ABS
Before Covid-19, there were three 
distinct lifecycles of aviation ABS. 
The 1990s was aviation ABS 1.0 
with billion-dollar issuances and 
billion-dollar portfolios of aircraft. 
Post 9/11, referred to as ABS 2.0, 
was a more cautious market with 
smaller issuances and insured 
(wrapped) deals and saw the 
advent of third-party equity 
investors. Following the Great 
Recession, ABS 3.0 saw the 
aviation ABS structure honed for 
greater investor protections and 
saw record numbers of issuances 
year after year. Equity issuances 
evolved into tradeable equity 
notes as more and more investors 
entered the market.
Aviation ABS Post-Pandemic
Aviation ABS 3.5 is the vehicle 
emerging from pandemic. 
While there have been some 
adjustments and added investor 
protections, there has not been 
the raft of wholesale changes one 
might expect following the biggest 
market shock in aviation history. 
Lessons were learned from 
previous shocks with only tweaks 
needed to make the structures 
more responsive to cash flow 
disruptions.
The Covid-19 pandemic has been 
by far the worst of the three great 
shocks to the global economy and 
aviation in the last 20 years. But 
no major revision were needed to 
bring investors back to the aviation 
ABS market.
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assets that are left are sold, parted out,  or scrapped,  
depending on their market value.
On the finance side of an aviation ABS deal, investors 
benefit from a predictable,  safe,  and steady return 
on invested capital from lease payments and aircraft 
sales. Issuers  benefit  from  the proceeds of the deal, 
a monthly servicing fee, sales fee, and an end of lease 
compensation fee for managing the aircraft.

Flexibility for Airlines and Air Freight Operators
Operators of commercial aircraft benefit from the 
financial flexibility that leasing aircraft offers. Airlines 
and Air Freight Operators have several options for 
acquiring aircraft. They can buy the aircraft outright, 
lease them from  a  leasing company, finance their 
purchase through banks, or finance them directly 

with Boeing or Airbus. Purchased aircraft may be 
new from the manufacturer or used—purchased on 
the secondary market. Airlines may also purchase 
aircraft as they come to the end of a long lease. 
An aircraft may have expensive maintenance costs 
due at the time a lease expires, making it more cost 
effective to buy  the aircraft than to perform  the  
needed maintenance before returning it to the Lessor.
Rather than continuing to own and depreciate the 
aircraft in its existing fleet, an Operator may decide 
to enter into a sale-leaseback transaction. by  selling 
a selection of owned aircraft to an aircraft leasing 
firm which creates and ABS with the aircraft as the 
assets. Debt and equity notes in the ABS are sold to 
investors. The portfolio aircraft are leased back to
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 IBA the Operator. The Operator’s lease payments are 
distributed to the investors. The Servicer manages 
and maintains the aircraft on behalf of the Issuer.
A sale-leaseback to a Lessor (who  may  then  
create an aviation ABS) takes owned aircraft off the 
Operator’s balance sheet, along with any associated 
debt, without any change in the appearance or 
operation of the aircraft. This type of transaction allows 
the Operator to raise funds and de-lever its balance 
sheet in favor of fixed deductible lease payments.
Operators may or may not own the aircraft for a sale-
leaseback. If aircraft are on  order with Boeing  or 
Airbus, the Operator may  arrange  with  a  Lessor to 
take over the order for the purchase price.
The Operator could also have the Lessor purchase 
the aircraft itself and lease the aircraft at a guaranteed 
lease rate, typically over a nine or ten year term. If the 
Operator is stable and has a good credit profile, this 
kind of sale-leaseback arrangement is very attractive 
to the Lessor and investors in the ABS.

Third-Party Administration
Each aviation ABS deal is its own group of companies 
and every group needs management. Since, as a 
group, an ABS deal has no employees other than 
the appointed members of the Board of Directors, 
an administrative agent is necessary to execute the 
provisions of the Indenture. This has come to be 
known as the Managing Agent role.
The Managing Agent—or administrative agent— 
looks after every operational concern of the aviation 
ABS. This includes the administering of the waterfall, 
tax preparation, accounting, cash management, 
company secretarial services, and every other back-
office process. While doing so, the Managing Agent 
is also ensuring the Trust Indenture is followed at all 
times.
The Managing Agent does everything involved in the 
running of a normal company, adhering to all local 
and national laws and guidance, with the exception 
of managing the aircraft themselves.
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Typical Waterfall

Cash Flow and Investor Income
Investor capital in an aviation 
ABS may total anywhere from 
$250 million to $1 billion. The 
securitized pool of assets is leased 
to passenger airlines or cargo 
carriers. The investors receive 
proceeds from the monthly lease 
payments for the assets through 
the waterfall dictated in the Trust 
Indenture. When assets are sold, 
the proceeds also flow down the 
waterfall. Typically, expenses 
are paid first, then Series A and 
B interest, maintenance costs, A 
and B principal, Series C interest, 

and Series C principal. At the very 
bottom are the equity investors.

Through the life of an aviation ABS 
deal, the Servicer is continually 
interacting with the commercial 
aircraft market. As an aircraft 
approaches the end of its service 
life, the ABS Servicer will consider 
the maintenance or reconfiguration 
costs involved in retaining the 
aircraft. If an attractive purchase 
proposition is available, the 
Servicer may propose the sale of 
the aircraft to the ABS Board. If the 

aircraft is on a good lease to an 
Operator with good credit—Delta 
Airlines or Emirates, for example—
so that a proposed purchase price 
is enough to repay the aircraft’s 
associated debt, the ABS Board  
may  decide to liquidate that 
aircraft from the portfolio rather 
than retain it through the term of 
the lease.

This is the case with most portfolio 
aircraft. Normally, very few aircraft 
remain  in  the  portfolio to the 
last stage of an ABS deal.  Those 
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ASSET-BACKED SECURITIZATION FOR COMMERCIAL AVIATION*

ABS Structure
An asset-backed security                      
( ABS) is a transferable financial 
instrument created around a pool 
of illiquid cash- flowing assets. 
Securitization allows the Issuer to 
raise funds from otherwise illiquid 
assets.
An aviation ABS is a security 
representing a pool of typically 
20 to 30 commercial aircraft or 
engines (“assets”) in a portfolio 
created by an Issuer or sponsor, 
which is then securitized. A 
governing document called a 
Trust Indenture is entered into 
upon closing of the deal.
A typical structure for aviation ABS 
deals is a Cayman or Bermudan 
Orphan Charitable Trust. This 
Trust owns the company that 
issues the debt. Typically, for tax 
purposes, subsidiary Irish and/or 
U.S. companies own and lease 
the aircraft.
Since an aviation ABS takes 
the form of a trust, a Trustee is 
appointed to preside over its 
operation and protect the interests 
of the investors. The Trustee is 
usually the operating bank and is 
the entity that makes all payments 
on behalf of the ABS at the 

instruction of the Managing Agent, 
an administrator appointed to 
perform the back-office functions 
of the deal in accordance with 
the Trust Indenture. A Board of 
Directors is appointed ahead of 
the closing of the securitization. 
Typically, the Board consists 
of two equity appointees and 
one independent director. The 
portfolio aircraft are managed and 
maintained by an aircraft leasing 
firm, acting in the role of Servicer.
Debt and equity interests in the 
portfolio are sold to investors, 
typically pension funds, insurance 
companies, and other large 
institutions. The Trust Indenture 
governs the repayment of debt 
and all operations of the ABS deal.
The aircraft are leased to 
Operators, passenger airlines and 
air freight carriers, that will make 
agreed-upon lease payments 
throughout the life of the deal. 
There is typically a targeted seven-
year repayment window for the 
debt. To mitigate risk, the portfolio 
is usually diversified by aircraft 
type, age, region of the leasing 
Operator and other factors.
 Typically, there are three tranches 
of debt issued at the closing of an 

aviation ABS: Series A, B, and 
C. The Trust Indenture details 
a priority of payments, called a 
waterfall, in which monthly cash 
flows received are paid out for 
expenses and to investors in order 
of priority.
Series A and Series B debt are 
higher in priority than Series C 
debt. As a result, Series A and 
Series B debt are considered 
lower risk than Series C debt. This 
is reflected in the lower interest 
rate coupon attached to the higher 
priority tranches of debt.
An E-note for equity interest is 
issued at closing and typically 
receives the lowest priority  in  
the waterfall. E-notes typically 
have a high interest rate coupon 
attached, reflecting higher risk. 
Equity investors tend to be 
interested in the long game, 
looking to benefit from the residual 
value of the aircraft at the end of 
the ABS cycle, once the debt  has 
been serviced and paid.
Aviation ABS notes are listed on 
secondary stock exchanges in 
Ireland, the Cayman Islands and 
Bermuda and are regularly traded. 
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with Recording total losses of 47.7 
billion dollars, despite improving 
prospects in 2021, according to 
what was recently announced 
by the International Air Transport 
Association. The data of the Air 
Transport Association (IATA), 
and losses in the year 2020 AD 
amounted to about 138 billion 
dollars, while the losses amounted 
to In the year 2021 AD, 52 billion 
dollars, and therefore these figures 
show us that the losses of the 
aviation sector exceeded the losses 
of all the calamities and economic 
crises that have previously 
occurred in this world such as the 
global economic crisis, the events 
of September 11, the spread of the 
SARS virus and other crises.
Many experts in the aviation industry 
have predicted that if this pandemic 
continues and the crisis worsens in 
the coming period, the damage will 
not depend on the material aspects 
only, but also psychological for 
the passengers, and then the 
airports will enter into a conflict 
that may lead to the cessation of 
their commercial activities, which 
means stopping their commercial 
activities. An important part of 
the economic recovery in some 
countries, as we know with certainty 
that the aviation industry is one of 
the tools for the sustainability of 
trade and economic development, 
and it is a significant contributor to 
the success of international trade 
and its speed of transition.
With the resumption of the 
international travel industry during 
the year 2021 AD, the world’s airports 
have already begun to shake off the 
dust of stopping their activities and 
facilitate the restrictive procedures 
for travel, after an almost complete 
disruption of flights, but the sigh 
of relief that took place did not 
last long, as the mutant appeared 
after another, which was attributed 

Countries to impose the necessary 
precautionary measures and 
decisions that are in line with their 
appearance to provide the highest 
degree of protection from them, 
so it was not surprising that nearly 
eight thousand flights around the 
world were cancelled at the end of 
the calendar year, Which in normal 
times before the emergence of this 
pandemic witnessed the highest 
level of air traffic in the whole world, 
and many experts have agreed that 
had it not been for the emergence 
of the fifth mutation of Covid-19, 
it would have been possible for 
air traffic in this holiday season to 
approach the size of 2019 AD, for 
the first time since the beginning of 
this pandemic.
From my point of view, the hope 
of the return of air traffic will come 
back strongly, God willing, in the 
near future, and what accelerates 
this is the increase in the availability 
of vaccines and the progress of 
vaccination campaigns in the world. 
The pandemic, where the total 
estimated doses that were given 
to protect against the Coronavirus 
exceeded more than eleven billion 
doses by the end of March 2022, 
Which will reassure travellers and 
open their appetite to travel again 
for work or tourism, and it is also 
expected that after the increase 
in the number of vaccinators in 
the world, the previously imposed 
restrictions on movement in many 
countries will be lifted and this 
vital sector will be ready to be 
effectively ready, and one of the 
most important expected measures 
and contribution to The recovery 
of airports and air traffic also 
measures related to aviation safety,  
and measures related to public 
health in the field of aviation, and 
measures related to security and 
facilitation, and other economic 
and financial measures related 
to reducing operating expenses, 

strengthening financial positions 
by refinancing debts and seeking 
to introduce loan adjustments to 
reduce short-term financing costs 
to a minimum, and ensuring the 
continuity of strengthening health 
and security measures to protect 
the economic recovery.
Also, the recovery movement 
of domestic air traffic in most 
countries and the recovery of their 
airports is growing in parallel with 
the measures taken to encourage 
domestic tourism, which 
contributed to saving this vital 
tributary, albeit partially, especially 
with the continued closure of the 
airspace, which has become a 
feature in many other travel areas. 
As for the international transport 
movement between countries, it 
is an air movement based on the 
extent to which the health situation 
in general has recovered from the 
effects of this pandemic, And the 
extent to which travellers from and 
to them receive the doses that have 
become mandatory for freedom 
of travel, so the expectations of 
specialists in this field indicate that 
international air traffic will recover 
with the years 2025 or 2026, but it 
is feared that the international travel 
network will be gradually rebuilt 
by weak airlines that focus first On 
the points and air routes that were 
profitable before the epidemic.
In conclusion, many interested 
people wonder, why were we 
watching planes in the sky despite 
the decrease in the number of 
passengers? In order to answer 
that, we must know that some 
airlines are forced to operate their 
empty flights, and those flights are 
called ghost planes; In order to 
preserve its right to use the take-
off and landing slots, and so as 
not to lose its places at airports to 
competing companies.
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Attia bin Saeed Al-Zahrani
Kingdom Saudi Arabia
Airports in the world are considered 
one of the vital tributaries of 
economic development, as they 
are an economic engine that 
develops job opportunities and 
increases economic returns. It is 
also an investment attraction that 
contributes to increasing financial 
flows, and one of the valuable 
assets in the infrastructure, and 
one of the important tools in the 
transport network, as it enhances 
The movement of passengers and 
goods throughout the country in 

particular and around the world in 
general, and plays a fundamental 
role in attracting economic and 
investment activities, and effectively 
contributes to the development 
and development of the economic, 
social, cultural, tourist and human 
environment. It is a border outlet 
with many governmental and non-
governmental sectors providing 
services from through it.
In view of the spread of the Corona 
pandemic (Covid-19) in the world 
at the beginning of the year, and 
the severe damage that this has 
caused to the joints of the global 
economy, and a very large impact 
on all sectors in different countries 
of the world, the air transport 
industry has been greatly affected, 
and with it the operation of airports, 
The aviation sector has faced a 
fierce battle against challenges 
that were the worst since 1944, 
where the biggest challenge for 
this industry is the gradual return to 
reach the levels of 2019 and before, 
and the damage of this pandemic 
even to the manufacturers working 
in the manufacture of aircraft has 
reduced the European company 
Airbus Its production increased by 
nearly 40%. As for the US Boeing 

Company, which is basically mired 
in the 737 Max crisis, its losses 
deepened with other heavy losses.
The decision of countries to close 
their borders and put preventive 
restrictions on the entry of travellers 
had a significant impact, as this led to 
a decrease in passenger traffic and 
a decrease in revenues, which also 
led to a global halt to commercial 
activities at airports, and even with 
the start of restoring the wounds of 
these huge repercussions losses 
after the curve was flattened in 
Some countries and the reopening 
of parts of their economy, however, 
indications are that the aviation 
sector will recover gradually 
and not quickly, as estimates by 
the International Air Transport 
Association “IATA” indicated that 
the total number of air travellers in 
2021 is less than (52%) than it was 
in 2019. That this percentage rise to 
(88%) in 2022 AD, it also expected 
that the number of passengers 
will return in 2023 to the levels of 
2019, and that it will reach about 
5.6 billion passengers at the end of 
this decade, with an annual growth 
rate of about (3.9%) between 
2025 and 2030. The airlines also 
expected another difficult year 

Airports in the world, the return of hope
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nations, has increased the time it 
takes to complete travel procedures 
by 20 to 25 minutes.
10- What are your thoughts 
on the future of aviation travel in 
the Arab world? What are your 
recommendations for bolstering 
Arab unity in this regard?
Joint action presupposes the 
existence of parties willing to 
collaborate in order to accomplish 
certain aims. I would like to 
acknowledge the Council of 
Arab Ministers of Transport and 
the Council of Arab Ministers of 
Tourism’s agreement in November 
2020 to implement the World Health 
Organization and International 
Civil Aviation Organization 
recommendations developed by 
the governments themselves. The 
Economic and Social Council made 
the most recent of these decisions in 
September 2021, when it decided to 
replace recognition of immunization 
certificates with the suggestion of 
international norms. The Council of 
Arab Ministers of Tourism welcomed 
this initiative and created a plan 
for its implementation. Indeed, His 
Excellency the Secretary-General 
of the League of Arab States has 
directed that these resolutions be 
implemented expeditiously. At the 
time, all parties involved attempted 
to establish mutual recognition 
of immunization certificates and 
to alleviate traveler burdens. The 
European Union has developed a 
standardized certificate that is valid 
in all 27 EU member states. At least 
33 additional countries, including 
four Arab states, have joined this 
certificate to date. If I have a proposal 
for promoting collective Arab action, 
it is a simple one: do not rely on 
unanimity, do not compel those 
who disagree with the decision, and 
implement the decisions reached 
by the countries that agree. States 
would retain their independence 
while also finding it advantageous 
to unite with other States in a certain 

procedure, which they might do 
within the framework of the League 
of Arab States’ decisions.
11- What is your Organization’s 
view on implementing the 2004 
Damascus Agreement, which 
established the framework, 
regulations, and procedures 
necessary to ensure the proper 
implementation of the Arab States’ 
process of liberation?
As I previously stated, when we 
examine the European Union’s 
experience in establishing a unified 
European air transport market, we 
see that the added value created 
by this market, in addition to the 
Schengen Agreement, is indicative 
of what could happen in the Arab 
world if we follow the same path 
to establishing a unified Arab air 
transport market.
12- What initiatives have 
you taken and joint efforts have 
you made with the Arab Civil 
Aviation Organization in light of 
recent developments in reducing 
greenhouse gas emissions? 
As I have stated, the Arab Air 
Carrier’s Organization has taken 
a stand on climate change. «We 
approached my brother Abdennebi 
Manar about convening a joint 
meeting on 2 February 2022, 
bringing together representatives of 
Arab civil aviation authorities under 
the auspices of the Environment 
Committee and representatives of 
Arab airlines under the auspices 
of the Environmental Policy Action 
Group.» This is the first step toward 
developing a strategy for resolving 
this issue, in advance of reaching 
out to additional interested parties 
and the ICAO General Assembly this 
fall.
13- The Arab Civil Aviation 
Organization marked its 25th 
anniversary. Can you share your 
thoughts on the organization and 
your plans for its future work?

Collaboration with the organization 
has never been closer than it is 
now and during the pandemic. All 
of the activities and steps we have 
already made have been taken in 
collaboration as of early May 2020. 
These shared principles have made 
a significant contribution to ICAO 
and WHO’s global advice. We are 
also personally involved with the 
service of those to whom we have 
handed various files, whether Arab 
civil aviation authorities or airlines.
The Arab Civil Aviation Organization 
has become a daily concern for the 
civil aviation sector. In my opinion, 
the most dangerous thing that can 
happen with those involved in joint 
action is to settle for theories and 
academic work instead of engaging 
in the concerns and goals of the 
members of these organizations or 
unions. These institutions of joint 
action have been created by their 
members to serve them well. When 
they do, they give themselves the 
added value of their members. I 
believe that the Arab Civil Aviation 
Organization is now. I see it as 
a successful future, God willing, 
because it offers added value to its 
members.
14- After many thanks to Your 
Excellency for your valuable 
answers in this interview, we 
would like one last word.
To begin, I would like to congratulate 
my brother Abdennebi Manar on 
adding value to the foundations 
on which ACAO was built in 1996, 
and even adding another work that 
significantly increased its added 
value. As the Arab Civil Aviation 
Organization approaches its 
golden jubilee, I wish it continued 
success and work for the benefit 
of Arab civil aviation and all Arab 
countries. On behalf of the Arab 
Air Carrier’s Organization, I would 
want to underline my commitment 
to collaborating closely with the 
organization in order to accomplish 
our shared goals.
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others to develop sustainable fuel. 
The other issues, the return to growth 
and the focus on the economics of 
employment, require us to reach 
recovery and then think about 
growth.
5- What are the priorities of 
Arab countries in the field of air 
transport?
There is no doubt that the priorities 
of the Arab countries in the field of 
air transport at present are focused 
on the recovery of the air transport 
sector and the tourism and travel 
sector. This depends mainly on 
reaching the nearest situation we 
were before the pandemic, but with 
the necessary preventive measures. 
The second priority, I think, should 
be how to put the air transport sector 
on the track required to deal with 
climate change, which is currently at 
the top of the world’s priorities. That’s 
in the short term. In the medium 
term, which can also serve the short 
term, it is in implementing the 2004 
Damascus Agreement on Market 
Access within the framework of the 
economic principles established 
by this Agreement. In this regard, 
when we look at the experience of 
the European Union in reaching 
a unified European air transport 
market, we see that the added value 
that this market has given, in addition 
to the Schengen Agreement, are two 
indications of what can happen in 
the Arab world if we adopt the same 
road map to reach a unified Arab air 
transport market. 
6- What are the current 
challenges facing Arab countries 
in keeping pace with the global 
aviation industry?
I think the question is air transport in 
particular. Arab airlines hold a very 
high position on the world airline 
map if this is the case. Thus, the 
universality of the Arab air transport 
industry has been reached because 
of the tremendous work done by 
many Arab companies in focusing 

on turning to what passengers want 
to enjoy this experience, not just to 
transport them. At the level of the 
aviation industry, production lines 
have been established in some 
Arab countries as part of the global 
equipment chain. This is excellent 
because, with the globalized 
economy, competencies in the Arab 
region must share the global supply 
chain.
7- Do you not believe that 
the air transportation industry’s 
climate-sensitive reduction, which 
has the support of all stakeholders, 
will hinder the recovery process?
Setting a goal of decreasing 
or eliminating the negative 
environmental impact of air travel 
does not, in my opinion, hinder the 
recovery process; on the contrary, it 
accelerates it. People’s knowledge 
of climate change’s existential 
threat has become an intrinsic 
component of their general thinking. 
Governments, on the other hand, 
will take steps to limit emissions 
significantly, whether physically or 
by other means. 
It is in airlines’ best interests to 
prioritize combating climate change, 
but it is also vital to remind, and 
even urge, on other stakeholders to 
take the required actions to achieve 
this aim. If efforts are limited to 
airlines, growing costs will surely 
have a detrimental impact on air 
transportation, but the largest 
impact will be on economic growth 
and job creation, both of which are 
dependent on air transportation.
8- How can Arab States 
preserve their achievements in the 
field of air transport, particularly 
when it comes to Arab human 
abilities, which requires regular 
practice?
All those involved in the sector 
should strive to train and develop 
Arab air transport personnel. As 
a result, all Arab airlines have 
programs to develop the necessary 

skills to operate in this industry, 
whether at the technical level to train 
aircrews or at the administrative 
level to provide excellent customer 
service. However, maintaining 
these benefits necessitates two 
things: The first is a phase during 
a crisis, when governments must 
provide a safety net for air transport 
professionals in order for them to 
retain their skills throughout a crisis. 
The second understanding is that 
the air transport industry, particularly 
in technical sectors, is a worldwide 
industry that attracts professionals 
from all over the world. As a result, 
people concerned must see that 
establishing the safety net I stated 
before, as well as treating human 
wealth as an investment that must be 
protected, are inherent and must be 
prioritized for action. 
9-  During the COVID-19 crisis, 
worldwide and regional activities 
emphasized the significance of 
health measures to ease travel. 
How did the Arab airline sector 
respond to these restrictions?
Unfortunately, many countries’ 
health regulations were taken under 
the concept of avoiding or even 
fearing blame, rather than to facilitate 
travel. As I previously stated, global 
guidance and guidance have been 
issued by states themselves through 
the World Health Organization 
and the International Civil Aviation 
Organization. However, many 
governments have chosen to take 
distinct pandemic disease measures. 
As airlines, we are still finding it 
difficult to keep up. As operators, we 
must abide by the decisions made 
by governments. That’s exactly what 
we do. As a result of individual acts, 
the travel process has gotten more 
complicated rather than easier. 
Of course, the weight suffered 
by the traveler in downloading 
several health applications and 
undergoing repeated tests, as well 
as the complexities of accepting 
immunization certificates between 
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Interview with HE Secretary-General of the Arab Air
 Carrier’s Organization Mr Abdulwahab Tuffaha

1- How would you assess the 
current state of air transport, 
especially in the Arab world?
The current air transport situation 
remains negatively affected by 
the coronavirus pandemic and its 
repercussions on all segments of 
travelers and the overall economic 
situation. This effect has been felt 
in the passenger transport sector, 
while its impact on cargo has been 
minimal. The Arab world has not 
distracted itself from these adverse 
effects but has been more affected 
than others because restrictions on 
air transport were on international 
transport, while restrictions on inland 
transport were much lower. Since 
Arab air transport, at a high rate of 
more than 80%, is global, as opposed 
to the situation in, for example, the 
United States and China, the impact 
of the pandemic has been deeper in 
the Arab world.
However, despite the evolution of 
Omicron, we are now witnessing a 
good relative comeback compared 
to 2020 and the beginning of 2021. 
Most Governments have realized 
that the actions they took in 2020 
and early 2021 did not prevent the 
spread of the epidemic in the way 
they had hoped. Consequently, the 
actions taken at the end of 2021 with 
the emergence of the Omicron axis 

were more rational.
2- Can you tell us about the role 
of air transport in supporting 
international and Arab efforts to 
distribute vaccines, medicines 
and medical equipment?
Arab airlines have done a tremendous 
job in distributing vaccines, 
medicines, and medical equipment 
and operating special flights to 
bring back passengers stranded in 
countries around the world because 
of severe restrictions without giving 
those passengers a chance to return 
home. This role has been evident in 
the repatriation of sailors who have 
arrived at some ports and detained 
there for long periods.
3-  As the coronavirus 
pandemic continues, how do you 
see the future of aviation in the 
Arab world? What lessons have 
been learned to cope with the 
pandemic?
The continuity of Arab aviation 
and Arab airlines is not in doubt. 
However, the fundamental question 
is how to get back to where we 
were in 2019 with the necessary 
preventive measures to deal with the 
pandemic and its current and future 
developments. 
This depends on the lessons 
Governments have learned 
from dealing with the pandemic, 
especially in much of 2020 and 
part of 2021. To be sure, the whole 
world has been taken aback by 
the pandemic. Unfortunately, and 
all of a sudden, there was a lot of 
confusion about how to deal with it 
in the aviation sector, where many 
governments implemented the 
same measures that were taken at 
the beginning of the 20th century 
when the pandemic of the so-called 
Spanish influenza spread around the 
world. The fundamental difference 
here is that there was no air transport 

at all at the beginning of the 20th 
century, so fighting today’s enemy 
with yesterday’s weapons was 
ineffective and did not give added 
value to curbing the spread of the 
epidemic. In the last quarter of 2021, 
many Governments realized that the 
pandemic could not be dealt with in 
the way of centuries. This is perhaps 
the most important lesson we have 
learned from the last two years, and 
the other important lesson to be 
drawn is that this will not be the last 
pandemic or the last global crisis. 
The world is now a global village 
where Governments have for more 
than 75 years created international 
organizations to deal with crises of a 
transnational nature. «Although these 
global and regional organizations, 
of which the Arab Civil Aviation 
Organization and we are a part, 
have done everything they can to 
formulate guidelines, the latter have 
not received optimal implementation 
in many countries.» We hope that in 
the future, in which we ask God not 
to face a new global crisis, States 
will seek to benefit more from these 
organizations they created because 
that is why they exist.
4- What are the current air 
transport issues? 
Recovery is naturally the priority for 
the air transport sector. Perhaps just 
as important, we view climate change 
as an issue that cannot be reversed. 
The Arab Air Carrier’s Organization 
and the International Air Transport 
Association have adopted two 
resolutions committing international 
airlines to zero net carbon emissions 
by 2050. But this requires the 
concerted efforts of all stakeholders 
in this sector, from governments that 
have to repair infrastructure and our 
partners in the aircraft and engine 
industry to develop engines and 
aircraft that can bring airlines to this 
goal as well as fuel companies and 
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The ACAO 48th Safety Committee meeting ASC/48 
has been conducted under Hybrid form, in the HQ of 
ACAO, Rabat, Morocco, the 22 -23 March 2022 from. 
The meeting has been chaired by Mr. Ali Neemat 
Rasham representative of the State of Iraq, the Vis 
Chairperson Mr. Ammous mohamed attended the 
meeting in person. The secretariat was ensured by 
Hicham Bennani Safety Expert within the ACAO.
The meeting was attended by a total of 24 participants 
from 10 States and 3 Organisations.
Eng. Hicham Bennani opened the meeting on 
behalf of Eng. Manar Abdennebi DG of the ACAO 
welcoming the participants. He also reminded 
that the meeting is taking place prior to the ICAO 
Assembly 41 to be held end of September till the 
mid October of this year, which requires intensifying 
efforts to reduce the repercussions of the Corona 
pandemic on the global air transport industry. 
Mr. Ali Nima Rashem, Chairman of the Air Safety 
Committee, member of the Republic of Iraq, also 
pointed out the importance of the topics included 

in this meeting related to regional initiatives and 
programs in the field of safety.
In addition to the review of the list of actions and 
decisions taken as result of the previous session, 
the meeting adopted a series of recommendations 
regarding the implementation of the MENA RSOO 
(outcomes of the 2nd meeting of the Technical 
Committee), MENA ARCM (Status of the MOU 
signed) and Action plan aiming supporting the 
Members States who request it as well as the 
2023/2024 plan of ACAO safety activities.
The meeting emphasises also the ACAO part on the 
achievement of the GASP & RASG SEIs, a series of 
indicators illustrating that role, has been presented.  
In addition, the meeting discussed the 5G issue 
and potential risk to the Aviation in the region. It 
also pointed out the importance of preparation of 
the ICAO A41 using the coordination mechanism 
amended on the light of the lessons learned from 
its implementation during the ICAO High Level 
Conference HLCC/21.

ACAO 48th Safety Committee Meeting - ASC/48  
Hybrid, 22th -23th MAR 2022
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The 47th meeting of the Air Transport Committee was 
held at the headquarters of the Arab Civil Aviation 
Organization in Rabat (Kingdom of Morocco) on 
March 23-24, 2022.
The meeting was opened by Mr. Khaled Mohamed 
Antar, the air transport expert at the organization, on 
behalf of His Excellency Eng. Abdennebi Manar, the 
Director General of the organization. He welcomed 
the members of the committee and the observers 
from the member states of the organization, as 
well as the observers from the international and 
regional organizations. He also congratulated all the 
participants on the occasion of the seventy-seventh 
anniversary of the founding of the League of Arab 
States on March 22, 2022, wishing His Excellency 
The Secretary-General Ahmed Abou Lgheit and 
all employees of the League and its affiliated 
organizations further progress and prosperity. And 
also, on the occasion of the month of Ramadan.
The meeting was attended by representatives of the 
Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Iraq, the 
Sultanate of Oman, the Republic of Sudan, the State 
of Kuwait, the State of Libya, the Arab Republic 
of Egypt, the Kingdom of Morocco. The Islamic 
Republic of Mauritania, as well as representatives of 
the International Air Transport Association and the 
Arab Air Transport Association attended.

The meeting discussed several important topics, 
especially in light of the current conditions the world 
is experiencing from the Corona pandemic and 
the Russian-Ukrainian war, and other topics that 
contribute to improving the economic conditions in 
the field of air transport.
The committee issued several recommendations on 
these topics, including:
 
1- Holding a workshop on the Cape Town Agreement 
2001, which is related to the registration of aircraft 
and the actions contained therein, especially in light 
of the current circumstances. 
2- Presenting joint working papers on behalf the Arab 
Group for the 41st session of the General Assembly 
of the International Civil Aviation Organization 
(ICAO) to address global challenges and crises that 
impede the recovery of international air transport.
3- Providing support to the various international air 
transport fields.
4- Refer to the indicative guide issued by the Arab 
Civil Aviation Organization under the umbrella of 
the League of Arab States for the recovery of air 
transport during the Corona pandemic.

The 47th meeting of the Air Transport Committee
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1st ACAO ATFM Sub-Group Meeting – 
AASG/1  

Hybrid: 28th – 29th March 2022

The 1st  ACAO ATFM Sub-Group Hybrid Meeting 
– AASG/1 has been held during the period 28 and 
29 of March 2022. The meeting has been chaired 
by Mr. Ahmed Aboughallab representative of the 
State of Saudi arabia as result of its elecetion,  the 
vis-chairperson elected was Mr. Sabbari Mohamed 
representative of the State of Morocco, while its 
secretariat was ensured by Hicham Bennani Air 
navigation Expert within the ACAO.  
The meeting was attended by a total of 16 participants 
(6 in-person) from 9 States.
Mr. Manar Abdenebi the Director General of 
the ACAO opened the meeting welcoming the 
participants and recalling the importance of the 
meeting which will tackle challenges on the ATFM 
within the region bringing up the result of the CNS/
ATM study conducted by ACAO on 2015. 
The meeting endorsed the ToR of the Sub Group 
and agreed on the highlines of the proposed ATFM 
approach presented by ACAO Secretariat. The 
secretariat presented also a summary review on the 
ATFM programs run within the MID region based on 
the multimodal concept.  

The ACAO 46th Air navigation Committee Hybrid meeting 
ANC/46 has been held during the period 30 and 31 of 
March 2022. The meeting has been chaired by Mr. 
Tayseer Abdelkarim representative of the State of Egypt, 
while its secretariat was ensured by Hicham Bennani Air 
navigation Expert within the ACAO.  
The meeting was attended by a total of 28 participants (6 
in-person) from 12 States and 3 Organisations.
Mr. Tayseer Abdelkarim Chairperson of the safety 
committee opened the meeting welcoming the 
participants and recalling for the impact of the COVID 
19 on the aviation and measures taken to face it. In his 
elocution Mr. Manar Abdenebi the Director General of the 
ACAO pointed out the importance of preparation of the 
ICAO A41 using the coordination mechanism amended 
on the light of the lessons learned from its implementation 
during the ICAO High Level Conference HLCC/21.
In addition to the review of the list of actions and decisions 
taken as result of the previous session, the meeting 
adopted a series of recommendations regarding the 
implementation of the ATFM (outcomes of the 1st ACAO 
ATFM SG meeting- ATFM strategic highlines), GNSS 
(Outcomes of 1st ACAO GNSS meeting- GNSS Strategy) 
and Over Flight Permit process plan aiming supporting the 
Members States who request it, as well as the 2023/2024 
plan of ACAO Air Navigation activities.
The meeting was a good opportunity to present the 
outcomes of the MIDANPIRG/19 event. The participants 
discussed the frequency management challenges, the 5G 
potential risk on aviation in the region, the cybersecurity 
concerned threats.

ACAO 46th Air Navigation Committee 
Meeting – ANC/46  

Hybrid: 30th – 31st March 2022



22 Activities of the Organization Issue 46

March 2022

The Arab Civil Aviation Organization participates in the work of the twenty-fourth session
of the General Assembly of the Latin American Civil Aviation Commission

The Arab Civil Aviation Organization, represented by 
its Director General, His Excellency Eng. Abdennebi 
Manar, participated in the works of the twenty-fourth 
session of the General Assembly of the Latin American 
Civil Aviation Commission, which was held from 23 to 25 
March 2022 in Montevideo, Uruguay. In the presence 
of the heads of civil aviation authorities of the member 
states of the Committee, the President of the Council and 
the Secretary-General of the International Civil Aviation 
Organization, the heads and secretaries-general of 
regional civil aviation organizations, and representatives 
of countries that have cooperative relations with the Latin 
American Committee.
Brigadier General Gaetano BATTAGLIESE, National 
Director of Civil Aviation and Aviation Infrastructure in 
Uruguay, opened the session with a speech in which he 
welcomed all the participating delegations, recalling the 
situation in which this Assembly is being held and the 
need for collective action by the civil aviation family to 
facilitate the recovery of air traffic.
The opening session also featured the interventions of 
Their Excellencies, Messrs. Daniel Armando, President 
of the Latin American Civil Committee, Salvatore 
Chiaquitano, President of the Council of the International 
Civil Aviation Organization, as well as the executive heads 
of regional organizations, and heads of delegations from 
the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom 
of Saudi Arabia and the United States USA, Republic of 
Singapore, Republic of South Korea and Malaysia.
In accordance with the agenda of the General Assembly, 
the members of the Latin American Civil Aviation 
Commission approved the reports of the working 
committees, and approved the operational plan and 
program of meetings and training, for the period extending 
from 1 April 2022 to the end of December 2023.
Brigadier General Gaetano BATTAGLIESE, National 
Director of Civil Aviation and Aviation Infrastructure of 
Uruguay, was elected CEO of the Latin American Civil 
Aviation Commission, as were the candidate nations for 
the ICAO Council and the Air Navigation Commission.
In his speech delivered remotely during this session, 

His Excellency Captain Haitham Misto, Chairman of the 
Executive Council of the Arab Civil Aviation Organization, 
thanked Kak for its participation in the twenty-sixth General 
Assembly of the Arab Civil Aviation Organization last 
July, and for its participation in the symposium organized 
on the occasion of the anniversary celebration The 
twenty-fifth anniversary of its establishment, especially 
in discussions on ways to enhance cooperation between 
regional organizations in order to raise global future 
challenges that air transport will face.
His Excellency also stressed the importance of the role 
of regional civil aviation organizations in implementing 
international civil aviation policies, and that cooperation 
between these organizations is necessary to protect the 
vital interests of regional and international civil aviation, 
especially since there are future issues that require 
continuous cooperation and coordination, to highlight 
positions on actions taken regarding a global system. 
Fair to deal with the environmental impact of aviation and 
reduce gas emissions.
In conclusion, His Excellency expressed his optimism for 
the continuity of this cooperation with the new president 
and the General Secretariat of the Latin American 
Committee, through the improvement of consultation 
mechanisms on regional and international issues in 
a way that contributes to the sustainability of the air 
transport industry. In this regard, he was invited to attend 
a coordination meeting between the four organizations, 
AFCAC, ACAO, ECAC and LACAC, hosted by the Arab 
Group.
During the closing session of this Assembly, the Secretary-
General of the International Civil Aviation Organization 
commended the efforts of the Latin American Commission 
in the development of international air transport, and 
renewed his invitation to Member States to participate 
in the forty-first session of the ICAO Assembly and to 
contribute to identifying priorities and future goals and 
adopting a program of work to achieve them.
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The thirty-fifth meeting of ACAO’s  Civil Aviation Security Committee

The Civil Aviation Security Committee of the Arab Civil 
Aviation Organization held its thirty-fifth meeting in 
Casablanca, Kingdom of Morocco, from 16 to 18 March 
2022. Eleven aviation security officials representing 8 
member states of the organization participation to the 
meeting.
During his opening speech, His Excellency Eng. 
Abdennebi Manar, Director-General of the Organization, 
called on the members of the committee to update the 
priorities and work program of the committee in line with 
the developments of the international scene. He also 
called for the need to study topics of common Arab 
interest, such as cybersecurity, raising awareness and 
security culture, and managing risks in an international 
context,  characterized by the increasing and growing 
worldwide conflicts, based on a common approach to 
address these threats taking into account the need for 
the exchange of experiences and best practices.
During this meeting,  participants discussed 
developments and measures related to civil aviation 
security in light of the growing threats resulting from 
conflicts. The committee adopted the outcomes of the 
second meeting of ACAO’s cybersecurity working group, 
and also identified the priorities and work program for the 
2023-2024 phase, including activities related to capacity 
building during this phase.
In view of the current developments and emerging 
threats facing civil aviation security, the Committee has 
established an advisory team under the umbrella of the 
Arab Organization to provide technical support and 
assistance to countries wishing to benefit from the team’s 
expertise related to ICAO security audits.

On the side-lines of the works of the twenty-fourth 
General Assembly of the Latin American Committee 
in Uruguay, His Excellency the Director General of the 
Arab Civil Aviation Organization held a meeting with 
His Excellency the Director General of Civil Aviation 
in Singapore on March 23, 2022, during which they 
explored ways to enhance cooperation by coordinating 
and supporting positions, as well as organizing joint 
activities and presenting Grants for Arab cadres. Given 
that the current memorandum of understanding expired 
during the month of March 2022, the two parties agreed 
on the final version of a memorandum of understanding 
that includes an increase in the number of training grants 
while retaining the same number of joint training and 
workshops, With the opportunity to participate in regional 
and international events organized by one of the parties. 
This Memorandum of Understanding will be signed 
during the 27th General Assembly, which will be held on 
19-20 May in Rabat, Kingdom of Morocco.

His Excellency the Director-General of 
the Arab Civil Aviation Organization 
holds a meeting with the Director-

General of Civil Aviation in Singapore
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The Director-General of the Arab 
Civil Aviation Organization meets 

the Director-General of the National 
Civil Aviation Agency of the Islamic 

Republic of Mauritania

A workshop on “the certification 
of ICAO’s  National Security Audit 

Coordinators”

His Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director-General of 
the Arab Civil Aviation Organization, met, on Wednesday, 
March 09, 2022, at the organization’s headquarters in 
Rabat, H.E Engid Abdullah Abbas, Director-General of 
the National Civil Aviation Agency of the Islamic Republic 
of Mauritania and his accompanying delegation, as part 
of a working visit.
 The meeting dealt with prospects for joint cooperation and 
ways for the Arab Civil Aviation Organization to contribute 
to providing technical support and strengthening and 
building capacities of Mauritanian staff in areas related to 
aviation security and safety, air transport, air navigation, 
and environmental protection in response to the current 
and future challenges that confront the civil aviation 
sector.
 In this context, His Excellency Eng. Abdullah Abbas Engid 
stressed the role of the organization in promoting Arab 
cooperation, as it is a house of expertise that provides 
technical support in the civil aviation sector to serve the 
common Arab interests.

The Arab Civil Aviation Organization organized a 
workshop on the « Certification of ICAO’s National Security 
Audit Coordinators »  under the Continuous Monitoring 
Approach (USAP-CMA”), in Casablanca / Kingdom of 
Morocco  from 14 to 18 March 2022, with the participation 
of 13 civil aviation security officials representing 7 member 
countries.
During this workshop, which was moderated by Arab 
competencies known for their scientific and practical 
acumen in the field of aviation security,  lecturers 
highlighted the importance and role of coordination in 
the audit process. They also simulated the process of 
preparatory works for the ICAO security audit as well 
as during the conduct of the audit process. Thus, the 
workshop was definitely an opportunity for the participants 
to understand:
- Audit stages and audit methodology;
-  The coordination and communication stages with the 

related bodies and the readiness of these bodies for 
auditing;

-  The eight critical components (theoretical and practical), 
protocol questions and audit questionnaire;

- Compliance/Sustainability Index;
This workshop falls within the framework of the contribution 
of the Arab Civil Aviation Organization to the wide-ranging 
efforts and measures undertaken by the International 
Civil Aviation Organization and its Member States in 
implementing the objectives of the Global Plan for Civil 
Aviation Security.
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A training course on environment and gas emissions related quality 
(ISO 14064,14069,14001)

The Arab Civil Aviation Organization organized, from 
February 21 to 23 and from 28 february to 2nd March, 
2022, a training course on quality standards related to the 
environment and gas emissions (ISO 14064,14069,14001), 
via videoconference. Forty-two officials in charge of 
environmental protection within civil aviation authorities, 
airport authorities, airlines, and ground handling 
companies in the Arab region, representing 13 member 
states of the Arab Civil Aviation Organization participated 
to this training course.
The course falls within the framework of the Arab Civil 
Aviation Organization’s contribution to the wide-ranging 
efforts and measures undertaken by the International 
Civil Aviation Organization and Member States to raise 
awareness on environment and aviation.
During his opening speech to this workshop, His 
Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director General of 
the Organization, called for the need to launch a debate 
on the challenges and difficulties faced by Arab countries 
in order to implement the environmental management 
system, and to build up an approach based on control, 
monitoring, reporting and verification, including the 
conduct of internal audits of environmental management 
systems.

In this regard, he expressed the readiness of the general 
administration of the organization, in coordination with 
experts of Arab countries, specialized companies, and 
international and regional bodies, to develop a package 
of training programs and raise awareness in the field 
of environment, and to prepare trainers specialized in 
environmental protection within the Arab region.
This course, which was organized by skilled trainers of 
a company specialized in studies, training, advisory 
services and auditing in relation to quality and performance 
standards aimed to:
-  Explain the guidelines of international standards related 

to environmental management and carbon emission 
inventory according to «ISO 14064,14069,14001»,

-  simplify the conduct of internal audits of environmental 
management systems, inventory direct and indirect 
emissions, and approaches to control, monitoring, 
reporting and verification,

-  Explain how to establish operational systems to protect 
the environment.
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ICESCO and ACAO Sign a Cooperation Agreement

The Islamic World Educational, Scientific and Cultural 
Organization (ICESCO) and the Arab Civil Aviation 
Organization (ACAO) signed a memorandum of 
understanding to enhance cooperation in the areas of 
common interest, most notably sustainable development, 
environmental protection, reducing greenhouse gas 
emissions, supporting cultural tourism, and publicizing 
Member States’ heritage.
Dr. Salim M. AlMalik, ICESCO Director-General, and Eng. 
Abdul Nabi Manar, ACAO Director-General, signed the 
memorandum of understanding, on Monday, February 
28, 2022, at the headquarters of the Arab Civil Aviation 
Organization, in Rabat, in the presence of a number of 
officials and advisers of the two organizations.
After signing the memorandum, Dr. AlMalik expressed 
his happiness at this constructive cooperation between 
ICESCO and ACAO, pointing out that the areas of common 
interest of the two parties can help them conduct joint 
result-based studies, programs and practical projects, 
train and build the capacity of young people in the 
Islamic world in vital areas, including cyber-security and 
environmental sustainability.
For his part, Eng. Manar said that memorandum of 
understanding falls within the strategy of the Arab Civil 

Aviation Organization, approved by the 26th Ordinary 
Session of the Organization’s General Assembly, which 
supports holding partnerships likely to enhance its 
efforts to achieve its strategic orientations, noting that 
ICESCO has become a house of expertise, a global hub 
for scientific competencies from all Muslim countries 
and an international center for dialogue and human 
commonalities to build a new world where the values of 
brotherhood, harmony and peace prevail.
At the conclusion of the signing ceremony, Eng. Manar 
presented the shield of the Arab Civil Aviation Organization 
to Dr. AlMalik in appreciation of his efforts and the roles 
that ICESCO fulfills in its areas of competence.
The memorandum of understanding aims to lay the 
foundations for cooperation and partnership between 
the two parties in the fields of environmental protection, 
reducing greenhouse gas emissions, sustainable 
development, cultural and sustainable tourism, and 
publicizing cultural and heritage treasures in Member 
States by holding joint conferences and seminars in the 
fields of aviation and tourism, encouraging young people 
in the Islamic world to join the field of civil aviation, and 
supporting entrepreneurs in this field.
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In his speech, he added that the Corona pandemic 
(Covid-19) has topped the attention of all countries of the 
world due to its social and economic effects due to the 
restrictions imposed on air transport in the region and 
the world, and therefore everyone has to work towards 
strengthening air transport to restore its normal movement.
He explained that the agenda of the 64th Executive 
Council meeting of the organization includes many 
important topics, which we hope to come out with 
decisions that benefit the Arab civil aviation system 
to keep pace with developments in the world of civil 
aviation through the tools of the Arab organization (air 
transport, aviation security, air navigation, and safety air 
and environmental protection) and this is what calls the 
organization to strive with all its efforts to keep pace with 
the major global transformations that the civil aviation 
sector is experiencing.
His Excellency stressed that the Sultanate of Oman, 
since its accession in 1996 to the organization, has been 
working through its membership in the Executive Council 
as well as in its technical committees towards supporting 
the efforts of the Arab Civil Aviation Organization to 
achieve the highest levels of cooperation among member 
states to provide an aviation system that serves the 
interests of all, stressing the keenness of the Sultanate of 

Oman In the continuation of cooperation with the rest of 
the member states of the Arab Organization in a way that 
helps to strengthen ties in order to advance joint Arab 
action in all fields of civil aviation in order to overcome all 
future challenges in the international civil aviation sector.
In this context, His Excellency the Director-General of 
the Organization, Engineer Abdennabi Manar, added 
that the Arab Civil Aviation Organization participated 
in the international precautionary health measures to 
mitigate the effects of the Corona crisis, to facilitate the 
travel process and limit the spread of the epidemic, and 
proposals were submitted regarding, in particular, the 
financial aspect and financial support for the industry. Air 
transport in the Arab world.
He explained that consensus was reached regarding 
these global procedures at the level of the International 
Aviation Organization and at the regional level through 
the League of Arab States so that «there is no significant 
difference that disturbs or affects the movement of people 
and goods”.
His Excellency highlighted that the hope is that the social 
and economic aspects that have a significant impact on 
the Arab region and the world at large will be taken into 
consideration.
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The Arab Civil Aviation Organization held, on Tuesday 
and Wednesday February 22 and 23, 2022 in Rabat, the 
64th session of its Executive Council, with the participation 
of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab 
Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of 
Iraq, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, the State 
of Kuwait, the Arab Republic of Egypt , the Kingdom of 
Morocco, as well as the General Secretariat of the League 
of Arab States and the Arab Air Transport Association as 
an observer.
The 64th session of the Executive Council comes in light 
of signs that the aviation sector in the world is on its way to 
recovery from the repercussions of (Covid-19), and it also 
discussed a number of basic points such as following 
up on the recommendations and decisions of previous 
sessions of the Council, studying the reports of the 
technical committees of the organization, discussing The 
mechanism for coordinating the positions of the member 
states of the Arab Civil Aviation Organization during 
international forums, and implementing the strategic 
objective of promoting the achievements and initiatives of 
the Arab civil aviation sector regionally and internationally, 
and the projects of the Technical Support Fund in the 
field, as well as the organization’s regional initiative in the 
field of training and the long-term environmental goal of 
civil aviation.
In the opening speech of His Excellency Captain Haitham 
Mesto - Chairman of the Executive Council and Chairman 
of the Board of Commissioners of the Jordanian Civil 
Aviation Regulatory Commission, His Excellency thanked 

the Kingdom of Morocco for the generous hosting of 
welcoming their Excellencies members of the Executive 
Council in advance of their response to the invitation to 
participate in this session. The Executive Council indicated 
that the meeting of the current session in an in-attendance 
manner indicates the desire of civil aviation leaders 
to support the organization in its work and objectives 
despite the challenges that led to the postponement of 
the meeting for more than two months, He also referred to 
the agenda and the good initiatives it contains that would 
advance the system of joint Arab action towards achieving 
integration and common goals in the Arab civil aviation 
sector, indicating the need to exert effort, seriousness 
and perseverance to fulfil the council’s full mission in the 
hope of meeting the aspirations of this important sector, 
which is one of The most important engines of countries’ 
economy, wishing the meeting success, pointing to the 
importance of the meeting and the topics on its agenda.
His Excellency the Captain / Chairman of the Executive 
Council, on behalf of their Excellencies the members, 
congratulated the Kingdom of Saudi Arabia on the 
occasion of the Kingdom’s founding day, February 22.
The speech of His Excellency Eng. Nayef bin Ali bin 
Hamad Al Abri - President of the Civil Aviation Authority 
in the Sultanate of Oman, in which he stressed the need 
for joint action and concerted efforts to advance the Arab 
civil aviation industry at the regional and international 
levels, and work to advance this sector to the highest 
levels required to achieve the ambition and hopes of our 
countries Arabic in all activities of the sector.

The Executive Council of the Arab Civil Aviation Organization holds its 64th 
session in Rabat
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His Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director 
General of the Arab Civil Aviation Organization, 
received today, Wednesday, February 23, 2022, 
at the organization’s headquarters in Rabat, H.E. 
Eng. Nayef bin Ali Al Abri, President of the Civil 
Aviation Authority of the Sultanate of Oman and his 
accompanying delegation.
The meeting dealt with prospects of joint cooperation 
and how the Arab organization contributes as the 
Arab framework organizing the cooperation of 
Arab civil aviation authorities in providing technical 
support and training for Omani cadres in the Civil 
Aviation Authority.
In turn, His Excellency Eng. Nayef Al-Abri stressed 
the importance of the organization’s role in terms 
of enhancing the capabilities of this sector in 
the Sultanate of Oman and activating joint Arab 
cooperation in this vital and important field. He also 
stressed the Sultanate of Oman’s support for the 
efforts of the Arab Civil Aviation Organization and 
working to activate new horizons for cooperation.

His Excellency Eng. Abdennebi Manar receives His Excellency Eng. Nayef bin Ali 
Al Abri President of the Civil Aviation Authority of the Sultanate of Oman and his 

accompanying delegation

The Arab Civil Aviation Organization congratulates the Arab Republic of Egypt 
and praises its role in the field of air transport

The Arab Civil Aviation 
Organization expressed its 
appreciation for the effective 
role of the Arab Republic of 
Egypt in various air transport 
activities, appreciating the 
close cooperation between the 
Egyptian civil aviation sector and 
the Arab Aviation Organization in 
all fields, and the Civil Aviation 
Authority hosting many training 
courses in the field of air 
transport for a large number of 

aviation workers in the countries The Arabs, who praised 
the good reception, organization and hospitality from the 
Egyptian side.
This came during the meetings of the Executive Council of 
the Arab Civil Aviation Organization at the organization’s 
headquarters in Rabat, Kingdom of Morocco, on February 
22 and 23, in which Dr. Civil aviation in the Arab countries.
The Arab Air Organization, represented by its member 
states, also congratulated Egypt on its selection as the 
first Arab and African country to obtain the seat of Vice-

Chairman of the ICAO Environment Committee, as Eng. 
and an African Arab as Vice-Chairman of the Committee on 
Environmental Protection (CAEP) of the International Civil 
Aviation Organization “ICAO”, which was unanimously 
adopted by the member states of the Committee.
The Executive Council discussed the results of the work 
of the various committees of the organization during the 
previous period, and the follow-up to the recommendations 
that were implemented during the general assembly of the 
organization, which was held in 2021, during which Egypt 
was elected as a member of all the five committees of 
the organization, namely, the Committee on Air Transport, 
Air Safety, Aviation Security, Air Navigation and the 
Environment.
It is worth mentioning that the Arab Civil Aviation 
Organization is a specialized Arab organization affiliated 
with the League of Arab States that aims to strengthen 
cooperation and coordination between Arab countries 
in the field of civil aviation and its development and to 
contribute to consensus to meet the challenges facing 
the industry at the regional and international levels. The 
number of member states reaches 22 Arab countries.
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The Arab Civil Aviation Organization participated 
in the twelfth meeting of the ICAO Committee on 
Environmental Protection in the Field of Aviation, 
during the period from 07 to 18 February 2022, 
via video communication technology due to the 
exceptional circumstances caused by the emerging 
Corona virus pandemic. A pre-CAEP/12 briefing was 
also organized from January 17-21, 2022.
The twelfth session of the ‘CAEP’ participated in 
the Arab member states of the ICAO Committee for 
Environmental Protection: The United Arab Emirates, 
the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar and 
the Arab Republic of Egypt. He also participated 
with the Arab Organization as an advisor to the 
representatives of the Hashemite Kingdom of Jordan, 
the Republic of Iraq and the Arab Air Transport 
Association.

This session constituted a distinguished event for 
the Arab bloc, represented in the selection of Eng. 
Abdel Ghaffar El-Sayed Abdel Ghaffar Abdel Halim, 
representative of the Arab Republic of Egypt, as 
Vice President of CAEP.
During this session, he reviewed the latest 
developments since the eleventh meeting of the 
Committee, the processes of evaluating the impact of 
aircraft noise in the present and the future, including 
the Corona pandemic, and the upcoming work of 
the Committee, as well as the reports of the work of 
working groups of the Committee on Environmental 
Protection, such as: The Support Group with 
Forecasting and Analysis The Economic Task Force 
(FESG), the Modeling and Rules Development 
Group (MDG), the Long-Term Ambition Target 
Group (LTAG-TG), the CORSIA Group (WG4), the 
Fuel Task Force (FTG), the Emissions Task Force 
(WG3), the The Noise Action (WG1), the Airports and 
Operations Task Force (WG2)....

The Arab Civil Aviation Organization participates in the twelfth meeting of the 
ICAO Committee on the Protection of the Environment in the Field of Aviation
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The Kingdom of Saudi Arabia, represented by the 
General Authority of Civil Aviation, hosted the second 
technical meeting of the Regional Organization for 
Oversight of Aviation Safety in the Middle East and 
North Africa, with the participation of the International 
Civil Aviation Organization (ICAO), the Arab Civil 
Aviation Organization, and officials of aviation 
authorities in the Member States, at the Ritz Hotel 
Carlton, Riyadh.
The meeting aims to complete the establishment 
of the organization, which will enhance the safety 
program of the member states of the organization in 
the field of aviation safety oversight.
At the beginning of the meeting, the Executive Vice 
President for Safety and Aviation Standards, Captain 
Suleiman bin Saleh Al-Muhaimidi, welcomed 
the participants from the member states of the 
organization, hoping that the meeting would yield 
the best experiences and practices in the field of 
air safety control in civil aviation, benefit from the 
expertise and cadres, establish the highest levels 
of air safety and educate the latest developments 

of the group. Regional Aviation Safety in the Middle 
East and North Africa.
He noted that the meeting was an opportunity to 
network and reach agreement on agenda items, 
and to discuss common issues, and thanked the 
International Civil Aviation Organization (ICAO) for its 
continuous efforts over the past decade to support 
the establishment of the Regional Safety Oversight 
Organization in the Middle East and North Africa 
(MENA RSOO).
During the meeting, opinions and proposals were 
exchanged, and coordination and joint cooperation 
between the civil aviation authorities and authorities 
in the organization was strengthened.
It is noteworthy that the Regional Organization for 
Oversight of Aviation Safety in the Middle East and 
North Africa (-MENARSO0), which is headquartered 
in Riyadh, aims to enhance the use and development 
of civil aviation in a safe and effective manner inside 
and outside the organization’s member states, 
develop guidance materials, conduct studies, 
training and consultancy.

The Kingdom of Saudi Arabia hosts the second technical meeting of the Regional 
Organization for Safety Oversight in the Middle East and North Africa
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agreement regulating technical and financial procedures 
for maritime transport of passengers and goods between 
Arab countries, and an item on supporting Tourism 
innovation and smart tourism. A project to establish an 
Arab ministerial council to be concerned with the affairs 
of local authorities (municipalities and village councils) in 
Arab countries was also discussed.
The preparatory meetings for this session concluded on 
Wednesday, February 09, 2022, with a meeting at the 
level of senior officials, preceded by two meetings of the 
Economic and Social Committees of the Council that took 
place from the 06th to the 08the of the current month.
The Minister of Economy and Trade in the Government 
of National Unity in the State of Libya, His Excellency 
Mr. Muhammad Ali Al-Hawij, President of the previous 
session (108), praised the natural resources of our Arab 
region and the huge human and material potentials. 
However, he stressed that these capabilities have not 
been fully exploited yet. This is due to the fragmentation 
of economic work, and the lack of integration and 
consistency of the efforts exerted. There is no doubt that 
an effective and comprehensive strategy for economic 
cooperation and development between Arab countries 
may provide multiple opportunities to achieve the desired 
development returns.
His Excellency the Minister also stressed the pivotal 
role of the joint Arab action institutions, as they are the 
executive arms of the Arab labor system. In this regard, 
he stressed the importance of these institutions playing 
the role entrusted to them, and coordinating their work 
policies and programs in order to ensure integration 
and comprehensiveness of their efforts, with the aim of 
achieving the desired goals in the required time and 
keeping pace with the rapid change in the world around 
us.
In his opening speech, His Excellency the Secretary-
General of the League of Arab States, Ahmed Aboul 
Gheit, said that the meeting is taking place in light 
of the continuing challenges imposed by the Corona 
pandemic, with its repercussions on the efforts engaged 
to achieve the sustainable development agenda agreed 
upon by the international community seven years ago, 
recalling that achieving The Sustainable Development 
Goals requires new frameworks that take into account 
the strong relationship between development operations, 
humanitarian relief and peace efforts.
He pointed out that climate change is a critical 
existential issue for humanity, because of its significant 
impacts on lifestyle and the pillars of development and 
societal peace, and concluded that the Arab world is 
experiencing a “delicate stage that involves political, 
security and strategic transformations, as well as health, 
social and economic transformations, that calls for the 

development of mechanisms dealing and responding to 
these changes,” stressing that “the ability to adapt to the 
accelerating changes is a key feature of the success of 
countries and governments in the next stage.”
His Excellency praised the great efforts made by the 
Egyptian State under the leadership of President Abdel 
Fattah El-Sissi, in preparation for the hosting by Egypt 
at the end of this year of the 27th session of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, which 
would pave the way from Glasgow to Sharm El-Sheikh to 
confront climate change. On the other hand, this session 
will represent a great opportunity for Arab countries to 
present their claims in order to enhance their capabilities 
to set clear targets and specific dates to fulfill national 
and international commitments to reduce greenhouse 
emissions. Aboul Gheit highlighted that the League of 
Arab States is fully prepared to provide all the necessary 
support to coordinate Arab efforts in this regard, and to 
make this global event organized and hosted by Egypt 
a success. Once again, he congratulated the United 
Arab Emirates for winning the organization and hosting 
of the next edition of this event (COP 28) next year. There 
is no doubt that holding two consecutive sessions of the 
most important global climate conference, in two Arab 
countries, will represent an appropriate ground for the 
Arab countries to consolidate their claims and obtain 
the support they need regarding increasing national 
capacities and strengthening healthy ecosystems to face 
the effects of climate change.
In the context of Egypt presiding over the work of the 
current session of the Council, Her Excellency Mrs. Nevin 
Gamea, Minister of Trade and Industry, gave a speech in 
which she said that the Arab Republic of Egypt attaches 
great hopes to this session to come up with positive 
decisions that enhance the achievements and gains 
made within the framework of Arab social and economic 
work that requires more cooperation, coordination and 
development in all areas of joint Arab action.
Jameh highlighted that despite the progress that has been 
made in implementing the Greater Arab Trade Area and 
removing many obstacles to trade exchange between the 
Arab member States in the region, there is still a long way 
to go to overcome the difficulties and obstacles facing the 
joint Arab economic integration, which will be achieved 
by the declaration of the Arab Common Market, that will 
serve the interests of the Arab nation as a whole.
Her Excellency affirmed the keenness of all parties to 
reach positive results and practical decisions that take 
into consideration the rapid and successive changes 
witnessed by the global economy at the present time, 
and whose direct and indirect effects are reflected on the 
Arab economic and social conditions.
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Rabat- The Arab Civil Aviation Organization held, on 
February 9, 2022, the second meeting of the cyber 
security working group via videoconference. Twenty-
three experts representing eleven member states of the 
organization and regional organizations participated to 
this meeting.
This meeting falls within the framework of the contribution 

of the Arab Civil Aviation 
Organization to the wide-ranging 
efforts and measures undertaken 
by the International Civil Aviation 
Organization and its Member 
States in the implementation of 
the decisions issued by the ICAO 
Assembly at its fortieth session, 
especially with regards to the 
implementation of the Global Plan 
for Civil Aviation Security.
During his opening speech to 
the meeting, His Excellency Eng. 
Abdennebi Manar, Director General 
of the organization, stressed the 
need to enhance awareness and 
spread a cybersecurity culture 
among employees and workers 
in the aviation system, as well as 
the importance of exchanging 

information and best practices to address security 
challenges at the regional and local levels, and the need 
for developing a package of relevant training programs.
During this meeting, the priorities set for the work of the 
cybersecurity working group in terms of strengthening 
Arab capabilities in this field were discussed.

The works of the 109th ministerial session of the 
Economic and Social Council of the League of Arab 
States were concluded on Thursday, February 10, 2022, 
at the headquarters of the General Secretariat of the 
League, headed by the Arab Republic of Egypt, with 
the participation of the Ministers of Finance, Economy 
and Trade of the Member States. The Arab Civil Aviation 
Organization participated to these works with a delegation 
headed by His Excellency Eng. Abdennebi Manar, 

Director General of the Organization.
The agenda of the ministerial session of 
the Council, which included a number 
of important items, among other things 
the establishment of the Council of Arab 
Ministers responsible for educational affairs, 
the preparation of the economic and social 
files for the 31st Arab Summit, the Fifth Arab 
Economic and Social Summit in Mauritania 
2023, and the follow-up to the implementation 
of the decisions of the fourth session of the 
Arab Summit Development, which was held in 
Beirut in January 2019, and an item on Arab 

international cooperation in the social and development 
fields.
Other items were also addressed including, the Greater 
Arab Free Trade Area, the developments of the Customs 
Union, and the work mechanism of the committees 
concerned with Arab economic integration, in addition to 
an item on investment in Arab countries, another on an 

The second meeting of ACAO’s cybersecurity working group Via 
videoconference

ACAO’s participates to the 109th session of the Economic and Social Council
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A meeting held between the Arab Civil Aviation Organization and the 
International Civil Aviation Organization office in the Middle East

With in the framework of continuous 
coordination and cooperation between the 
General Administration of the Arab Civil Aviation 
Organization and similar international and 
regional organizations in order to enhance 
bilateral and regional cooperation in areas 
of common interest and in particular, define 
joint programs and priorities, enhance safety, 
absorptive capacity, air navigation efficiency, 
security, protect the aviation environment, avoid 
duplication and unify efforts in the region, his 
Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director 
General of the Organization, held a meeting 
with His Excellency Eng. Mohammed Abubaker 
Farea, Regional Director of the International Civil 
Aviation Organization - Middle East Regional 
Office in Cairo - on Tuesday, February 08, 
2022, during which a summary of the joint work 
plan between the Organization and the Cairo 
Regional Office was presented. The objectives, 
priorities and areas of cooperation for the 
coming years were also discussed, in order to 
prepare the joint program for regional activities 
in the various fields of civil aviation.
During this meeting, His Excellency Eng. Manar 
extended his warm congratulations to His 
Excellency Eng. Farea on his appointment by the 
International Civil Aviation Organization (ICAO) 
to assume the position of Regional Director of 
the International Civil Aviation Organization for 
the Middle East.
It is worth noting that the Regional Office for 
the Middle East covers, according to ICAO’s 
geographical distribution, 15 countries of the 
region, and coordinates with them to develop 
the aviation security and safety system in 
the region, in accordance with the strategic 
objectives and standards of the International 
Civil Aviation Organization (ICAO).
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It is a pleasure to use the occasion of Arab Civil 
Aviation Day to congratulate and thank all members 
of the civil aviation sector in Arab countries for their 
efforts, which have resulted in tangible achievements 
and contributed to the integration of Arab countries.
This day provides an opportunity to assess the 
prospects for developing Arab air transport and 
connecting it regionally and internationally as a 
critical sector that will undoubtedly contribute to the 
Arab world’s development goals and accelerate the 
pace of Arab economies’ integration and link to the 
global market.
Despite the severe pressures imposed by the new 
coronavirus pandemic, we are witnessing a solid 
return to air transport activity thanks to the increase 
in vaccination rates and the easing of health 
procedures at airports. In this regard, I cannot fail 
to commend the efforts made by Arab governments 
to strengthen the response to health risks, as they 
have contributed significantly to the impact of the 
pandemic. 

In this regard, I applaud the Arab Civil Aviation 
Organization’s efforts to speed the return of 
air transport sector activity to previous levels, 
particularly the resolutions issued by the General 
Assembly’s 26th session, which called for direct 
negotiations with states and unions to achieve mutual 
recognition of certificates of vaccination against the 
new coronavirus.
In the same vein, as part of Arab efforts to address 
the economic and social consequences of the 
novel coronavirus pandemic, the Arab Civil Aviation 
Organization, the Arab Tourism Organization, 
and the Arab Air Carriers Organization formed a 
regional group comprised of their representatives 
and tourism industry representatives to consider a 
series of practical measures and plans to aid Arab 
tourism recovery. In this regard, I look forward to 
Arab States’ support and assistance in implementing 
these initiatives. 

Message of H.E Ahmed Abou Algheit Secrtary General
 of the League of Arab States
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The Arab Civil Aviation community commemorates Arab 
Civil Aviation Day on the seventh of February each year, 
following its official adoption by the Arab Civil Aviation 
Organization’s governance bodies and the League of 
Arab States’ Supreme Coordination Committee for Joint 
Arab Action.
The Arab Civil Aviation Day commemorates the founding 
of the Arab Civil Aviation Organization.
The purpose of this day is to raise awareness of the 
critical role of civil aviation in the social and economic 
development of Organization Member States, as well 
as the critical role of the latter in providing a framework 
for joint action and developing general planning for civil 
aviation among Arab States with the goal of developing 
and ensuring its safety, as well as promoting cooperation 
and coordination among Member States.
This day also provides an opportunity to assess the 
prospects for developing Arab and regional air transport. 
The transportation sector is critical to economic life in 
the modern era and one of the essential requirements 
for development and. It is a crucial pillar of international 
trade, tourism, and the link between countries.
Although aviation has been hit the hardest by the global 
COVID-19 crisis in comparison to other economic sectors, 
its humanitarian nature has emerged as a result of the 
continuous transfer of critical products such as foodstuffs, 
medical supplies and equipment, personal protective 
equipment (PPE), and vaccines, as well as other products 
required to operate sensitive supply chains.
This year’s Arab Day for Civil Aviation provides an 
opportunity to highlight the role of the Arab Civil Aviation 

Organization in combating the Coronavirus in the Arab 
region, which aims to coordinate efforts among Arab 
countries within the framework of joint Arab action by 
implementing several necessary measures to ensure the 
virus’s containment.
Aviation is not a new economic sector; it is not the source 
of yesterday or today’s events. It is a sector that has seen 
numerous crises, but there is a glimmer of hope that the 
sector will recover because it has developed sufficient 
resilience in the face of crises and will be able to stand 
on its own two feet again, as aviation remains the unifying 
force connecting people, places, culture, and commerce.
Since its establishment on February 7, 1996, the Arab Civil 
Aviation Organization has worked, in accordance with its 
assigned goals, to open up to international and regional 
organizations through the signing of several agreements 
and memoranda of understanding and cooperation, 
covering the areas of air transport, aviation security, 
facilities, safety, air navigation and the environment.
Aware of the sector’s critical role in Member States’ 
sustainable development and committed to advancing the 
sector’s institutions to regional and global excellence, the 
Organization continues to propose plans and programs 
to assist in mitigating the effects of the Coronavirus 
pandemic, as well as to undertake initiatives that support 
the sector and increase its productivity and resilience to 
crises, in order to preserve its gains.
On this occasion, the Arab Organization for Civil Aviation 
extends its sincere congratulations to the Arab aviation 
community, wishing all the actors in the sector continued 
brilliance and success.

The Arab aviation community celebrates Arab Civil Aviation Day
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The Arab Labor Organization which is one of the joint Arab 
action organizations affiliated with the League of Arab 
States, is unique in its tripartite representation. Its partners 
are the three parties to production in the Arab countries 
(governments, employers and workers) together, they 
form the solid pillars of this great edifice, which was 
established to achieve noble goals stipulated in the Arab 
Labor Charter the constitution of the organization through 
the participation of the organizations of employers, 
workers and governments in all the activities of the 
organization and its constitutional bodies; Believing in 
the importance of the solidarity of the three production 
parties, and recognizing that cooperation in the field of 
work is the best guarantee of Arab human rights in a 
dignified life based on social justice.
The organization stated in a statement on the occasion 
of the fifty-seventh anniversary of its founding, that the 
Corona pandemic crisis that the world of work suffers from 
today, which has entered its third year, has exceeded the 
effects of the global financial crisis or the so-called Great 
Depression, and has created an existential threat that 
transcends just being an emergency health pandemic. 
As a result, both workers and employers have been 
harmed, and Arab governments have made every effort 
to overcome its multidimensional effects.

 In the same statement, the organization highly valued 
the efforts of Arab governments in responding to this 
unprecedented crisis and mitigating its economic and 
social consequences in partnership with organizations 
of workers and employers by consolidating the pillars 
of effective national social dialogue, which resulted in 
policies, plans, measures and incentive programs to 
support economic establishments and protect jobs and 
incomes. and labor gains, and the Arab Labor Organization 
seeks to support continuous efforts to address the 
repercussions of this pandemic and its modifiers, which 
require qualitative successive interventions that keep 
pace with the development and spread of the virus and 
its modifiers according to the available resources and 
capabilities, and necessitate a rearrangement of priorities 
at the national and Arab levels.
 On the basis of its national responsibility, the Arab Labor 
Organization affirmed its commitment to its duties, and 
its continuous readiness to provide all possible technical 
support to governments and social partners to contribute 
to building and developing participatory, comprehensive 
and sustainable recovery policies, so that they are more 
able to withstand any future emergency crises, through 
the distinguished Arab social dialogue platform. Which 
provides an opportunity for a better Arab integrated 
reconstruction.

The Arab Labor Organization celebrates
 the fifty-seventh anniversary of its founding
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Workshops and training

Training courses and , workshops and seminars schedule
April -December 2022

 Workshop on ICAO
 new Emission

standards

 Arab Aviation
Security Forum

 Workshop on ICAO
 new Emission

standards

 ICAO/ACAO SSP
WS

 Workshop on
 competition

between airlines

Rabat
1-3 June

Rabat
23-25 May

Rabat
30-31 May

 Workshop on ACI
 Airport Carbon

Accreditation

 ACAO/ICAO
 FREQUENCY

MGMT WS

Rabat
6-10 June

Casablanca
6-10 June

Casablanca
23-27 May

Rabat
16-20 May

 WS Passenger
Rights protection

 Negotiation skills
course

 Train the trainer
 course on

environment

 Seminar on
 Civil Military
Coordination

 WS Passenger
Rights protection

 Course on the
 economics of air

transport

 ACAO/ICAO
 Seminar on

 Team Resource
 Management (TRM)

 Crew Resource
Management - CRM

GANP NANP WS

 2nd Regional
 Seminar on

 Innovation and
Cyber security

 Regional Seminar
on Facilitation

 Active workshop
on Environment

 Symposium on
 Surveillance

Techniques

 Seminar on
 Fatigue risk
management

(FRMS)

Cairo
24-28 July

Cairo
1 December

Virtual
TBD

TBD
21-25 November

Virtual
19-23 June

Cairo
27-30 November

Rabat
19-23 September

 ACAO/ICAO
 Ground Handling

 + Dangerous
Good

DRONE
 Symposium 

CASABLANCA
12-15 December

CASA/Marrakech
5-9 December

Casablanca
13-15 June

CAIRO
14-17 November

Marakkech
5-7 September

Virtual
13 June

UAE
17-19 September

TUNIS
5-7 July
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By : Engineer / Manar Abdennebi
Director General of the Arab Civil

 Aviation Organization

On the late 7th February, we 
celebrated the Arab Aviation Day to 
commemorate the 26th anniversary 
of the establishment of the Arab 
Civil Aviation Organization. It was 
an opportunity to recall the efforts 
made by our predecessors to 
strengthen the aviation system in 
Arab countries and to play their role 
for a sustainable development both 
at the regional and international 
levels.
His Excellency the Secretary-
General of the League of Arab 
States, Mr. Ahmed Aboul Gheit, 
issued a statement on this occasion 
congratulating all members of 
the civil aviation sector in Arab 
countries. He also praised the 
efforts made by Arab governments 
in enhancing their response to 
confront health risks related to 
the Corona pandemic, and those 
made by the Arab Civil Aviation 
Organization to accelerate the pace 
of restart to enable the air transport 
sector to reach its previous activity 
levels; He emphasized in particular 
the decisions issued by the 26th 
session of the General Assembly 

of the organization, that called for 
entering into direct negotiations 
with countries and unions to reach 
mutual recognition of certificates of 
vaccination against the emerging 
corona virus. His Excellency 
the Secretary-General noted 
the vital role of the air transport 
sector’s Civil aviation in achieving 
development goals in the Arab 
world, and accelerating the pace 
of integration of Arab economies 
while linking them to the global 
market.
The statement issued by the 
organization on this occasion 
confirmed that the latter pursues 
its path in proposing and 
implementing plans and programs 
to help confront the effects of the 
Corona pandemic, and to carry out 
initiatives that support the sector 
and raise its productivity and ability 
to withstand crises, in order to 
preserve its gains, in cooperation 
with international and regional 
organizations in the fields of air 
transport, civil aviation security, 
facilitation, air navigation safety 
and environmental protection.
Our celebration of the Arab Civil 
Aviation Day comes at a time that 
has witnessed a decline in the 
spread of the Corona pandemic, 
and where countries have been 
relieving health measures and 
started opening borders, thus 
allowing the gradual lifting of 
restrictions on flights, and the 
movement of passengers and 
goods; The forecast show a 
positive rate and a continued 
growth in terms of air traffic as we 
are about to witness the start of 
this year’s summer flight program 
operated by air carriers.
And as much as we are optimistic 
about the recovery of air transport, 
as much as we are aware of the 
need to speed up the digitization 

of data and documents related to 
health control of passengers, in 
order to reduce the time required 
for travel procedures at airports 
and operate flights on time; It is 
also necessary to speed up the 
digitization of air freight, especially 
since the air transport industry’s 
expectations in the short term 
indicate that passenger traffic may 
reach 83% this year compared 
to the figures recorded in 2019, 
and  will exceed this number 
in the beginning of 2024, while 
the volume of air cargo in ton-
kilometers increased last year by 
6.9% compared to 2019.
In the same period, the interest 
of all actors in the civil aviation 
sector is focused on mitigating the 
effects of air transport activity on 
the environment, by intensifying 
studies, research and experiments, 
including improving the efficiency 
of aviation systems, air navigation 
management systems, designing 
advanced aircraft with less weight 
and more efficient propulsion 
systems.  This comes in addition 
to the use of alternative fuels, as 
well as the implementation of trade 
and compensation schemes for 
emissions.
The International Civil Aviation 
Organization, which places the 
issue of environmental protection 
among its priorities, is working hard 
for its part to organize a high-level 
meeting on the feasibility of setting 
an ambitious, long-term global 
goal in the field of international 
aviation, during the second half 
of July, the outputs of which will 
have an important impact on the 
decisions of its  General Assembly 
scheduled on the coming fortieth 
of October.
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Executive Board Members 2021 – 2023

His Excellency Mr. Yousef Al-Fawzan

General Director of Civil Aviation

State of Kuwait

- Vice-President of the Executive Council of 
the organization -

His Excellency Mr. Saif Mohammed Al 
Suwaidi

Director General of the General Authority of 
Civil Aviation

State of United Arab Emirates

- Member of the Executive Council of the 
organization -

His Excellency Mr. Abdulaziz bin 
Abdullah Al Duailej

President of the General Civil Aviation 
Authority

Kingdom of Saudi Arabia

- Member of the Executive Council of the 
organization -

His Excellency Mr. Nael Saad
Head of the Civil Aviation Authority

The Republic of Iraq

- Member of the Executive Council of the 
organization -

His Excellency Mr. Ashraf Noweir
Head of Civil Aviation Authority

The Egyptian Arabic Republic

-Member of the Executive Council of the 
Organization-

His Excellency Mr. Zakaria Ben Ghazi
Director General of the Directorate General of 

Civil Aviation

The Kingdom of Morocco

-Member of the Executive Council of the 
Organization-

His Excellency Eng. Nayef bin Ali bin 
Hamad Al Abri

Undersecretary of the Ministry of Transport, 
Communications, and Information Technology 

for Transport.

Sultanate of Oman

- Member of the Executive Council of the 
organization -

His Excellency Mr. Mohammed Faleh 
Al-Hajri

The person in charge of conducting the work 
of the General Authority of Civil Aviation

State of Qatar

-Member of the Executive Council of the 
Organization-

President of the General 
Assembly of the Arab Civil 

Aviation Organization
His Excellency

 Mr. ALI HAMIEH
Minister of Public Works and 

Transport in the Lebanese 
government

His Excellency
 Mr. Haitham Mesto
Chairman of the Board of 

Commissioners of the Civil 
Aviation Regulatory Authority

Hashemite Kingdom of Jordan
- Chairman of the Executive 
Council of the organization -
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