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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 -

الشيخ عبد الله العلي السالم 
الصباح-

 رئيس اإلدارة العامة للطيران 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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املهندس/عبد النبي منار
املدنـــي للطيـــران  العربيـــة  املنظمـــة  مديـــر عـــام 

النصــف األول مــن هــذه الســنة شــهد تظاهــرات 
أي  تســتثن  لــم  مكثفــة  وإقليميــة  عامليــة 
منطقــة مــن العالــم، وعرفــت مشــاركة معظــم 
الــدول األعضــاء وكذلــك املنظمــات اإلقليميــة 
النقــل  صناعــة  مكونــات  وكافــة  املتخصصــة 

الدولــي. اجلــوي 

ال شــك أن حتســن الوضــع الصحــي فيمــا يتعلــق 
بجائحــة كوفيــد )19( كان عامــا حاســما يف 
مشــاركة  وحتقيــق  التظاهــرات  هــذه  تنظيــم 
هامــة خاصــة بعــد فتــح احلــدود بــن الــدول 

وحتقيــق قيــود الســفر.

التقاريــر الصــادرة عــن املنظمــة العامليــة للصحــة 
ومنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي تشــير إلــى 
بفيــروس  اإلصابــات  لعــدد  كبيــر  انخفــاض 
كورونــا ومتحوراتــه وأعــداد املتوفــن مــن جراءه.

ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى مواصلــة حملــة 
التلقيــح يف مختلــف أنحــاء العالــم حيــث جتــاوز 
عــدد اللقاحــات إلــى غايــة 20 يونيــه 2022، 
12 مليــون، وبلــغ عــدد امللقحــن كليــا 4.78 
أن  حــن  %يف    60.66 أي  شــخص  مليــار 
عــدد امللقحــن جزئيــا بلــغ 5,22 مليــار شــخص 

بنســبة %66.30 مــن ســكان العالــم.

ســنغافورة،  جمهوريــة  عــن  الصــادر  البيــان 
واملشــترك مــع منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي، 
واملجلــس  اجلــوي،  للنقــل  العربــي  االحتــاد 
مؤمتــر  انعقــاد  مبناســبة  للمطــارات  العاملــي 
رؤيــة موحــدة  إلــى  يدعــو  للطيــران،  تشــانغي 
واســتدامته  ومرونتــه  الطيــران  قطــاع  لتعــايف 
خــال  مــن  وذلــك  العامليــة،  اجلائحــة  بعــد 

ســنة  نهايــة  قبــل  القطــاع  بتعــايف  التســريع 
2024، يتضمــن تظافــر اجلهــود بوضــع خمســة 
محــاور بروتوكــوالت صحيــة للمســافرين متكــن 
واحلجــر  االختبــارات  إلزاميــة  تفــادي  مــن 
ــي  الصحــي مــع مراعــاة الوضــع الصحــي العامل
ــة، وترســيخ ثقافــة وســامة  ــكل دول واخلــاص ب
وأمــن الطيــران، واعتمــاد أحســن املمارســات 

القــدرات. بنــاء  تعزيــز  ومواصلــة 

الــذي  املدنــي  للطيــران  اإلفريقــي  األســبوع 
أســفر  املنصــرم  مــاي  شــهر  بنيجيريــا  نظــم 
أيضــا عــن مخرجــات هامــة لاجتمــاع التاســع 
ملــدراء عمــوم الطيــران املدنــي ملنطقــة إفريقيــا 
ــى  ــدي متحــورت حــول العمــل عل ــط الهن واحملي
والتلقيــح  املخاطــر  إدارة  ونهــج  احلــدود  فتــح 
بهــدف انتعــاش حركــة النقــل اجلــوي، االنخــراط 
يف الســوق اإلفريقيــة املوحــدة للنقــل اجلــوي، 
لتحقيــق  اإلفريقيــة  الــدول  أداء  مــن  الرفــع 
الطيــران  ملنظمــة  االســتراتيجية  األهــداف 
مجموعــة  أولويــات  الدولــي، وحتديــد  املدنــي 
التخطيــط لــدى مكتــب اإليــكاو بــدكار وخطــة 

عمــل آمــن وتســهيات النقــل اجلــوي.

املدنــي  للطيــران  العامــن  املــدراء  اجتمــاع 
ــع،  ــاول أيضــا نفــس املواضي ــا تن ــة أوروب مبنطق
حيــث ركــز علــى أولويــات اجلمعيــة العموميــة 
)41( لايــكاو، وخاصــة تلــك املرشــحة التــي 
ســتتطرق لألمــن الســيبراني وحمايــة البيئــة.

منطقتنــا العربيــة عرفــت بدورها عدة تظاهرات 
العامليــة  القمــة  منهــا  نذكــر  وإقليميــة  دوليــة 
للحكومــات التــي عقــدت بدولــة اإلمــارات حتــت 
رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم والتــي نظــم علــى هامشــها منتــدى 
ــران بحضــور  األمــن الســيبراني يف قطــاع الطي
معالــي الســيد/ عبــد اهلل بــن طــوق املــري،  وزير 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  واملاليــة  االقتصــاد 
ــي ســالفاتور شــياكيتانو، رئيــس  املتحــدة، ومعال
مجلــس األيــكاو وممثلــن عــن الــدول واملنظمــات 
وكذلــك  املتخصصــة،  واإلقليميــة  الدوليــة 
املنتــدى العاملــي حــول "مســتقبل الطيــران" الــذي 
نظــم مبدينــة الريــاض برعايــة خــادم احلرمــن 
الشــريفن امللــك سلمـــــــــــان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود، حيــث تنــاول ســبل حتقيــق نقــل جــوي 
إمكانيــات  حــول  مقترحــات  وتقــدمي  مســتدام 
تطويــر البنيــة التحتيــة والطائــرات وأجهزتهــا 
وكذلــك األجهــزة األرضيــة وتقــدمي اخلدمــات 
التســهيلية التــي تيســر جتربــة الســفر وتضمــن 

أمــن وســامة الــركاب، وتســاهم يف احلفــاظ 
ــة . ــى البيئ عل

وباملــوازاة مــع منتــدى مســتقبل الطيــران املدنــي 
ومبركــز امللــك عبــد العزيــز الدولــي للمؤمتــرات  
ــى مــن  ــاض، نظمــت النســخة األول ــة الري مبدين
ــي كمــا تضمــن  ــران املدن ــي للطي األســبوع العرب
اجتماعــات وجلســات متحــورت حــول التطلعــات 
انتعــاش  مجــاالت  يف  املســتقبلية  واخلطــوات 
ــه وســامته، بتعــاون  ــز أمن النقــل اجلــوي وتعزي
مــع الــدول األعضــاء باملنظمــة العربيــة للطيــران 
بجمهوريــة  املدنــي  الطيــران  وســلطة  املدنــي 
ــكاو، كمــا شــملت هــذه  ســنغافورة ومنظمــة اإلي
النســخة تســليم اجلائــزة العربيــة يف نســختها 
واللوجســتيك  النقــل  وزيــر  ملعالــي  األولــى 
باململكــة العربيــة الســعودية مــن قبــل ســعادة 
األمــن العــام املســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون 
العربيــة واألمــن القومــي لــدى اجلامعــة العربيــة.

اجلمعيــة العامــة الســابعة والعشــرون للمنظمــة 
ــت أيضــا مناســبة  ــي كان ــران املدن ــة للطي العربي
لينكــب الســادة الــوزراء ومــدراء عمــوم الطيــران 
املدنــي علــى مناقشــة املواضيــع اآلنيــة والتوافــق 
ــي يجــب اتخاذهــا ملواجهــة  حــول اخلطــوات الت
الطيــران  قطــاع  يواجههــا  التــي  التحديــات 

ــا.  ــا ودولي ــي إقليمي املدن

للنقــل  الدولــي  لاحتــاد  العموميــة  اجلمعيــة 
نهايــة  قطــر  دولــة  اســتضافتها  التــي  اجلــوي 
ــاح انتعاشــا  ــو املاضــي، ســجلت بارتي شــهر يوني
اجلــوي  النقــل  حلركــة  املتوقــع  مــن  أفضــل 
بالرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه القطــاع يف 
ســياق األزمــة العامليــة، وطلبــت مــن احلكومــات 
تقــدمي الدعــم واتخــاد مــا يلــزم لتيســير انتعــاش 
وخاصــة  املدنــي،  الطيــران  قطــاع  واســتدامة 
إلزالــة  األجــل  طويــل  طمــوح  هــدف  اعتمــاد 
الكربــون مــن الطيــران يف الــدورة 41 ملنظمــة 

الطيــران املدنــي الدولــي 

ــي مت ذكرهــا  يف هــذه  إن هــذه التظاهــرات الت
تظاهــرات  عــدة  إلــى  باإلضافــة  االفتتاحيــة 
شــهدها العالــم وال يــزال، تترجــم عــزم املنتظــم 
للتشــاور  الفاعلــن  الدولــي علــى تعبئــة كافــة 
الكفيلــة  والبدائــل  اخلطــوات  حــول  والتوافــق 
باســتعادة حيويــة قطــاع الطيــران املدنــي املقبلــة 
الــدول،  اقتصاديــات  انتعــاش  يف  ومســاهمته 
اجلمعيــة  ســتتخذها  التــي  للقــرارات  متهيــدا 
الدولــي  املدنــي  الطيــران  ملنظمــة  العموميــة 
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الجدول الزمني للدورات التدريبية  
  يونيو/ حزيران -ديسمبر/كانون األول 2022

ندوة عن تقنيات 
االستطاع

الندوة اإلقليمية الثانية 
حول االبتكار واألمن 

السيبراني

ورشة مشتركة مع 
االيكاوحول أمن 
مقدمي خدمات 
املاحة اجلوية 

ندوة عن إجراءات 
الهبوط وتفتيش 

الطيران

املنتدى العربي للبيئة
دورة حول حماية 

حقوق املسافر اجلوي

دورة حول اقتصاديات 
النقل اجلوي

ورشة عمل حول متطلبات 
مجلس املطارات 

العاملي املتعلقة باعتماد 
االنبعاثات الكربونية 

للمطارات

ورشة عمل حول املنافسة 
العادلة بن شركات  

الطيران
دورة حول مهارات 

التفاوض

تونس
5-7  سبتمبر

مراكش
5-7  سبتمبر

القاهرة
12-16  سبتمبر

القاهرة
26-28  سبتمبر

  الرباط
4-6 يوليو

ورشة اخلطة العاملية 
والوطنية للماحة 

القاهرة
14-17  نوفمبر

ورشة عمل حول القواعد 
القياسية اجلديدة لايكاو 

واملتعلقة بانبعاثات 
الكربون.

الرباط
21-25  نوفمبر

دورة حول حماية 
حقوق املسافر اجلوي

ندوة حول الطائرات 
بدون طيار

ورشة عن مناولة املطار 
+ املواد اخلطيرة

الدار البيضاء / 
مراكش

5-9  ديسمبر
الدار البيضاء 

12-15  ديسمبر
القاهرة

1  ديسمبر

القاهرة
24-28 يوليو

القاهرة
16-20  أكتوبر

الرباط
24-28  أكتوبر

مسقط
30-01  نوفمبر

القاهرة
13-17  نوفمبر
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أنشطة المنظمة8

الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني تعقد دورتها الـ 27 في الرباط

عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يومــي 19 و20 مــاي 2022 
بالربــاط، الــدورة الـــ 27 جلمعيتهــا العامــة، والتــي توجــت بتجديــد الثقــة 

ــة. ــة ثاني ــرا عامــا للمنظمــة لوالي ــار مدي ــي من ــد النب ــدس عب يف املهن

 وعرفــت الــدورة الـــ 27 التــي ترأســتها اجلمهوريــة اللبنانيــة، مشــاركة 
ــة  ــة وإقليمي ــات دولي ــي الــدول األعضــاء باملنظمــة، ومنظمــات وهيئ ممثل

ودول صديقــة كدولــة ماليزيــا ودولــة ســنغافورة.

شــهدت اجللســة االفتتاحيــة الوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا علــى روح 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل النهيــان فقيــد دولــة االمــارات العربيــة املتحدة، 
تلــى ذلــك كلمــات ألصحــاب املعالــي والســعادة رؤســاء الوفــود، فيمــا مت 
توقيــع برنامــج مشــترك بــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ومؤمتــر 
الطيــران املدنــي األوروبــي ECAC ومذكــرة تفاهــم حــول التدريــب مــع 
ســلطة الطيــران املدنــي لســنغافورة ومذكــرة تفاهــم بــن املنظمــة واملكتــب 

الصينــي للماحــة عبــر األقمــار الصناعيــة.

ــي  ــة العامــة باجلهــود الت ــي رئيــس اجلمعي ــوه معال ــه ن  ويف معــرض كلمت
قامــت بهــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بكافــة أجهزتهــا التشــريعية 
والفنيــة وكذلــك إدارتهــا العامــة، والتــي توجــت باعتمــاد اســتراتيجية 
ــإدارة  ــكل التنظيمــي ل ــى الهي ــة عل ــة، واملصادق ــة للســنوات املقبل املنظم
العامــة، وحتديــث نظــام عمــل اللجــان الفنيــة والعمــل اآلليــة التــي تبنيناهــا 
لتنســيق وتوحيــد مواقــف الــدول األعضــاء، ســعيا منهــا يف املســاهمة 
الفعالــة يف جهــود املنتظــم الدولــي وخاصــة منظمــة الطيــران املدنــي 

ــي. الدول

  كمــا نــوه أيضــا بالــدور الــذي قــام بــه معالــي أمــن عــام جامعــة الــدول 
العربيــة لتحقيــق هــذه اإلجنــازات، وكذلــك للدفــع باملبــادرة حــول التســريع 
بعمليــة انتعــاش النقــل اجلــوي بالــدول العربيــة، التــي قامــت بهــا منظمتنــا 
ــة للســياحة  ــي للنقــل اجلــوي واملنظمــة العربي ــاون مــع اإلحتــاد العرب بتع

واإلحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي.

 معربــا عــن أملــه يف اســتعادة نشــاط النقــل اجلــوي بعــد أن فتحــت معظــم 
الــدول األعضــاء حدودهــا بفعــل حتســن الوضــع الصحــي مــن حيــث عــدد 

اإلصابــات والفيــات وكذلــك عــدد امللقحــن.

 مؤكــدا التــزام جمهوريــة لبنــان بالعمــل بتعــاون مــع أعضــاء املنظمــة 
وتنافســي  وفعــال  آمــن  جــوي  نقــل  لتأمــن  املدنــي  للطيــران  العربيــة 
علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي، يضطلــع بــدوره يف حتقيــق التنميــة 

واملقبلــة. احلاضــرة  ألجيالنــا  املســتدامة 

ــر  ــي للماحــة عب ــب الصين ــع املكت ــرة التفاهــم م ــع مذك  ومبناســبة توقي
العــام  املديــر  منــار،  النبــي  عبــد  املهنــدس  قــال  الصناعيــة،  األقمــار 
للمنظمــة، إن موضــوع املاحــة باألقمــار الصناعيــة أخــذ حيــزا مهمــا مــن 
أعمــال املنظمــة، وذلــك مواكبــة ملــدى االهتمــام التــي خصتــه بــه منظمــة 
االيــكاو، حيــث يشــكل محــورا أساســيا يف مفهــوم االتصــاالت املاحــة 
االســتطاع/ إدارة احلركــة اجلويــة وتوجهــا رئيســيا يف اخلطــة العامليــة 

ــة. للماحــة اجلوي
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كلمة معالي وزير النقل واألشغال العامة بجمهورية لبنان رئيس الجمعية العامة
ألقاها نيابة  عنه سعادة المهندس/ فادي الحسن، مدير عام الطيران المدني اللبناني

عــن  اإلعــراب  بدايــة  أود 
فائــق ســعادتي وأنــا أرحــب 
بكــم جميعــا للمشــاركة يف 
أشــغال الــدورة 27 للجمعية 
العربيــة  للمنظمــة  العامــة 
للطيــران املدنــي، يف أرض 
اململكــة املغربيــة الشــريفة، 
هــذه األرض الطيبــة التــي 
فيهــا،  بالتواجــد  نعتــز 
كامــل  لهــا  نتمنــى  والتــي 
ــدم يف ظــل  ــار والتق االزده
احلكــم الرشــيد لصاحــب 
محمــد  امللــك  اجلالــة 

اهلل. حفظــه  الســادس 

النقــل  وزيــر  ملعالــي  الشــكر  بجزيــل  أتوجــه  أن  يســعدني  كمــا 
وكــرم  االســتقبال  حســن  علــى  املغربيــة  باململكــة  واللوجســتيك 
الضيافــة، ولــإدارة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي علــى 
اجلهــود التــي بذلتهــا لتنظيــم هــذه الــدورة، راجــن مــن اهلل عــز وجــل 
أن تكلــل أشــغالنا بالنجــاح وتكــون محطــة لبعــث األمــل يف أســرة 
الطيــران املدنــي ونفــس جديــد ومتجــدد الســترجاع املكاســب التــي 

حققهــا القطــاع قبــل اجلائحــة. 

كمــا أوجــه التحيــة إلــى هــذه النخبــة الرفيعــة مــن الســيدات والســادة 
واإلقليميــة،  الدوليــة  واملنظمــات  الــدول،  وفــود  وأعضــاء  رؤســاء 
يف  ملشــاركتنا  الســفر  عبــأ  وحتملــوا  لدعوتنــا  اســتجابوا  الذيــن 

جمعيتنــا العامــة.

أصحاب املعالي والسعادة

ــة  ــي تتشــرف جمهوري ــة الت ــا العام ــدورة الســابقة جلمعيتن خــال ال
تــروم تعزيــز العمــل املشــترك  لبنــان برئاســتها، اتخذنــا قــرارات 
مــن أجــل انتعــاش وتعــايف قطــاع الطيــران املدنــي، وأود يف اجللســة 
االفتتاحيــة لهــذه الــدورة التنويــه باجلهــود التــي قامــت بهــا املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي بكافــة أجهزتهــا التشــريعية والفنيــة وكذلــك 
املنظمــة  اســتراتيجية  باعتمــاد  توجــت  والتــي  العامــة،  إدارتهــا 
للســنوات املقبلــة، واملصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي لــإدارة العامــة 
، وحتديــث نظــام عمــل اللجــان الفنيــة والعمــل باآلليــة التــي تبنيناهــا 
لتنســيق وتوحيــد مواقــف الــدول األعضــاء، ســعيا منهــا يف املســاهمة 
الفعالــة يف جهــود املنتظــم الدولــي وخاصــة منظمــة الطيــران املدنــي 

الدولــي.

 كمــا ال يفوتنــي ان أنــوه بالــدور الــذي قــام به معالــي أمن عام جامعة 
ــادرة  ــع باملب ــك للدف ــق هــذه اإلجنــازات، وكذل ــة لتحقي ــدول العربي ال
حــول التســريع بعمليــة انتعــاش النقــل اجلــوي بالــدول العربيــة، التــي 
قامــت بهــا منظمتنــا بتعــاون مــع اإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي 

واملنظمــة العربيــة للســياحة واإلحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي.

الشــكر موصــول أيضــا لألمانــة العامــة ملنظمــة الطيــران املدنــي 
الدولــي وملكاتبهــا اإٌلقليميــة التــي تغطــي الــدول العربيــة وللمنظمــات 
اإلقليميــة املماثلــة، ملشــاركتهم يف تنظيــم فعاليــات حــول انتعــاش 
املاضــي،  الصيــف  خــال  والبضائــع  للمســافرين  اجلــوي  النقــل 
ــة تنفيــذ برامــج عمــل مشــتركة، تهــم تعزيــز ســامة  وكذلــك ملواصل
وكفــاءة  االســتيعابية  الطاقــة  مــن  والرفــع  اجلــوي،  النقــل  وأمــن 
املاحــة اجلويــة، وحمايــة بيئــة الطيــران. هــذه البرامــج التــي متكــن 
أيضــا مــن تفــادي االزدواجيــة وتوحيــد اجلهــود باملنطقــة لتحقيــق 

اهــداف منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.

واليــوم نلتقــي وكلنــا أمــل يف اســتعادة نشــاط النقــل اجلــوي بعــد 
ــدول األعضــاء حدودهــا بفعــل حتســن الوضــع  أن فتحــت معظــم ال
عــدد  وكذلــك  والوفيــات  اإلصابــات  عــدد  حيــث  مــن  الصحــي 

امللقحــن. 

هــذا التحســن يف الوضــع الصحــي مكــن بدوره من االرتفــاع املتواصل 
لعــدد املســافرين وحجــم البضائــع منــذ النصــف الثانــي مــن الســنة 
املاضيــة، بالرغــم مــن ظهــور متحــورات جديــدة لفيــروس كوفيــد 19. 

وكل التوقعــات تؤكــد مواصلــة هــذا االرتفــاع.

أصحاب املعالي والسعادة

املدنــي  الطيــران  قطــاع  يواجههــا  التــي  بالتحديــات  واعــون  إننــا 
الدولــي، وســنعمل خــال هــذه الــدورة علــى توحيــد مواقفنــا حولهــا، 
ــة  ــرارات هامــة خــال اجلمعي ــى اتخــاذ ق ــون عل ــا مقبل خاصــة وأنن

العامــة الواحــدة واألربعــن ملنظمــة الطيــران الدنــي الدولــي    

لبنــان  التــزام جمهوريــة  ِاؤكــد مجــددا  ويف ختــام كلمتــي، أود أن 
بالعمــل بتعــاون مــع أعضــاء املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لتأمــن 
نقــل جــوي آمــن وفعــال وتنافســي علــى املســتوى اإلقليمــي و الدولــي، 
يضطلــع بــدوره يف حتقيــق التنميــة املســتدامة ألجيالنــا احلاضــرة 

ــة. واملقبل

والسام عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
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كلمة معالي السيد محمد عبد الجليل 
وزير النقل واللوجستيك-المملكة المغربية

ألقاها نيابة  عنه سعادة المهندس/ زكرياء بن الغازي، مدير عام مديرية الطيران المدني المغربي

ورحمــة  عليكــم  الســام 
وبركاتــه  اهلل 

بجميــع  أرحــب  أن  اود 
رئيــس  الســيد  احلضــور 
والســيد  العامــة  اجلمعيــة 
رئيــس املجلــس التنفيــذي 
الســيد املديــر العــام الســيد 
للمنظمــة  العــام  الكاتــب 
املدنــي  للطيــران  العامليــة 
ــع يف بلدكــم  أرحــب باجلمي
الثانــي املغــرب، وأود بــادئ 
لــألخ  أعــرب  أن  ببــدء 
اإلمــارات  دولــة  وفــد  أعضــاء  واإلخــوة  الســويدي  ســيف  ســعادة 
العربيــة املتحــدة ومــن خالهــم لشــعب دولــة اإلمــارات عــن أحــر 
التعــازي وأصــدق مشــاعر املواســاة يف فقــدان املشــمول بعفــو اهلل 
ورضــاه صاحــب الســمو خليفــة بــن زايــد آل نهيــان داعيــا العلــي 
القديــر ان يتغمــده بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جنانــه وإن هلل 
وإنــا إليــه راجعــون، وأطلــب منكــم التفضــل بقــراءة الفاحتــة علــى 

الطاهــرة. روحــه 

ألعضــاء  بالشــكر  أتقــدم  أن  أود  والســادة  الســيدات  حضــرات 
للطيــران  العربيــة  للمنظمــة  العامــة  ولــإدارة  التنفيــذي  املجلــس 
املدنــي ولــكل مــن ســاهم يف تأطيــر وتنظيــم هــذه الــدورة والتــي 
ستشــكل لبنــة إضافيــة يف مســار التعــاون العربــي املشــترك، كمــا 
أود التنويــه باجلهــود الدائمــة التــي تقدمهــا الــدول األعضــاء يف 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف دعــم وتنميــة روح العمــل العربــي 
املشــترك وتطويــر عمــل هــذه املنظمــة ممــا ســيمكن مــن تعزيــز دور 
املنظمــة علــى املســتوى اجلهــوي والدولــي وتفعيــل أدائهــا والرفــع مــن 

مردوديتهــا.

فاملنظمــة العربيــة لطيــران املدنــي بصفتهــا هيئــة متعــددة األطــراف 
جتســد اإلرادة املشــتركة للــدول العربيــة يف العمــل املشــترك للنهــوض 
بقطــاع الطيــران املدنــي يف املنطقــة العربيــة فهــي تلعــب دورا هامــا 
يف ســبيل حتقيــق هــذا الهــدف اإلســتراتيجي عبــر البرامــج املشــتركة 
وتقاســم التجــارب بــن الــدول وكــذا التنســيق بــن الــدول األعضــاء 
لتبنــي مواقــف موحــدة داخــل احملافــل الدوليــة كمــا نعتبــر أن املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي تلعــب أدوار طائعيــة فيمــا يخــص تطويــر 
مجــال  يف  واملتدخلــن  للعاملــن  بالنســبة  واخلبــرات  الكفــاءات 
الطيــران املدنــي علــى صعيــد الــدول العربيــة وتقــدمي االستشــارة 

والدعــم التقنــي للــدول األعضــاء.

وال شــك حضــرات الســادة والســيدات أن تواجــد هــذا احلضــور 
واألوروبــي  واألســيوي  والدولــي  العربــي  الطيــران  ملمثلــي  الكــرمي 
واإلفريقــي يف اجتماعنــا هــذا لهــو دليــل علــى شــمولية هــذا القطــاع 
وترابــط شــرائحه وعلــى أن التعــاون أصبــح ضــرورة ملحــة يف وقتنــا 
ــل ملعاجلــة  ــه هــو الســبيل األمث ــن كل هــذه األطــراف وأن ــي ب احلال
ــل  ــدة للنق ــا السياســات اجلدي ــي تطرحه ــع واملســائل الت كل املواضي
ــدف  ــق اله ــق حتقي ــي يف أف ــي والدول ــى املســتوى اإلقليم اجلــوي عل
األســمى الــذي التزمنــا جميعــا بــه يف إطــار منظمــة الطيــران املدنــي 
آمــن وســليم ومنتظــم، يف هــذا  نقــل جــوي  الدولــي وهــو تأمــن 
اخلصــوص فــإن اململكــة املغربيــة يف إطــار العنايــة اخلاصــة التــي 
يوليهــا صاحــب اجلالــة امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل لتطويــر 
مؤسســات العمــل العربــي املشــترك حتــرص علــى توفيــر الدعــم 
املــادي واملعنــوي للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ال مــن حيــت 
توفيــر مقــر املنظمــة واألداء املنتظــم للمســاهمات الســنوية وال مــن 
حيــت مواكبــة جهــود املنظمــة لتطويــر وتنميــة التعــاون مــع الــدول 

األعضــاء لتأهيــل الطيــران املدنــي بالعالــم العربــي.

وفيمــا يتعلــق باملقــر اجلديــد للمنظمــة شــفنا بــأن نخبركــم بــأن 
مســطرة تخصيــص الوعــاء العقــاري الــازم لبنــاء املقــر اجلديــد 
بالكامــل  انهائهــا  واللوجســتيك مت  النقــل  وزارة  لفائــدة  للمنظمــة 
ــة للتجهيــزات العامــة ذات  ــة الوطني ــوزارة تعاقــدت مــع الوكال وأن ال
اخلبــرة يف مجــال تشــييد املبانــي احلكوميــة والتــي ســتتكلف ان شــاء 

اهلل باإلشــراف علــى تتبــع هــذا املشــروع.

أصحاب املعالي أصحاب السعادة 

أيها السيدات والسادة 

ــة  ــكل مــن دول ــئ اإلخــوة األشــقاء ب ــى أهن ــم هــذه الفرصــة حت أغتن
اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية علــى التنظيــم 
ومؤمتــر  بدبــي  املدنــي  الطيــران  أمــن  مؤمتــر  لفعاليــات  املتميــز 
مســتقبل الطيــران بالريــاض وكانــا هاذيــن املؤمتريــن مبثابــة نقطــة 
ــا  ــي انطاق ــران املدن ــي يف مجــال الطي ــى املســتوى الدول إشــعاع عل

ــي. مــن الوطــن العرب

ال يخفــى عليكــم أن قطــاع الطيــران املدنــي يواجــه علــى املســتوى 
العاملــي حتديــات غيــر مســبوقة بفعــل جائحــة كورونــا اال أن حتســن 
واســتقرار مؤشــرات الوضعيــة الوبائيــة احلاليــة بجــل أرجــاء املعمــور 
ــدول شــرعت يف اســتئناف الرحــات  ــى التفــاؤل، فجــل ال يبعــث عل
اجلويــة وهنــاك عمــل دؤوب للزيــادة يف عــدد الرحــات وتوســيع 
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شــبكة اخلطــوط مــع العالــم، وحركــة النقــل اجلــوي حســب اخلبــراء 
ــة 2019 إال يف أفــق ســنة 2024. ــن تصــل لوضعي ــدان ل يف املي

وعليــه يتعــن مواكبــة هــذه الديناميــة مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجية 
متجــددة لاســتثمار يف مجــال الطيــران املدنــي بغيــة احلفــاظ علــى 
البنيــة  وتطويــر  تدعيــم  ومواصلــة  وتطويــره  اجلــوي  األســطول 
التحتيــة للمطــارات وكــذا تطويــر أنشــطة النقــل اجلــوي علــى املديــن 
املتوســط والبعيــد مــع مواصلــة األخــذ بعــن االعتبــار توجيهــات 
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ومنظمــة الصحــة العامليــة بالنســبة 
للتدابيــر االحترازيــة وذلــك لتجــاوز تداعيات التراجع املســجل خال 
اجلائحــة علــى مســتوى األســطول اجلــوي والبرامــج االســتثمارية 

املطاريــة وأنشــطة صناعــة وإصــاح وصيانــة الطائــرات.

يف هــذا الســياق فــإن اململكــة املغربيــة ماضيــة يف إعطــاء قطــاع 
الطيــران املدنــي كل العنايــة التــي يســتحقها مــن خــال متابعــة تنفيــذ 
سياســة قائمــة علــى تشــجيع االســتثمارات والتنافســية يف هــذا 
القطــاع الهــام واحليــوي ومواصلــة التعــاون التقنــي واالســتفادة مــن 
القدرات اجلوية ملختلف الشــركاء واســتقطاب شــركات النقل املهمة 
ــة  ــف األســواق مــع مواكب ــوج مختل ــي وول ــى املجــال اجلــوي الوطن إل
هــذه السياســة بحزمــة مــن اإلصاحــات علــى مســتوى املنظومــة 
القانونيــة والتنظيميــة ملــا ينســجم مــع القوانــن واالتفاقيــات الدوليــة 
يف مجــال الطيــران املدنــي باإلضافــة إلــى تطويــر الكفــاءات البشــرية 
وتوســيع الطاقــات االســتيعابية للمطــارات وحتســن خدمــات املناولة 

األرضيــة واالســتجابة ملتطلبــات األمــن والســامة.

فمــن املتوقــع أن يعــرف قطــاع النقــل اجلــوي باملغــرب خــال هــذه 
الســنة اســترجاع نســبة تقــارب علــى التوالــي %75 و%95 مــن حجــم 

حركــة النقــل اجلــوي للمســافرين والبضائــع لســنة 2019.

أصحاب املعالي أصحاب السعادة 

أيها السيدات والسادة

فكمــا تعلمــون ســتعرف الــدورة 41 ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
ــة، الشــيء  ــاث ســنوات املقبل ــة لث ــس املنظم انتخــاب أعضــاء مجل
الــذي يتطلــب منــا املزيــد مــن التنســيق يف املواقــف بهــذا اخلصــوص 
لفئــة  بالنســبة  باملجلــس  نشــغلها  التــي  املقاعــد  علــى  للحفــاظ 
التمثيليــة اجلغرافيــة ســواء يف إطــار الكتلــة العربيــة او يف إطــار 
احتــاد دول املغــرب العربــي مــع اإلشــارة أننــا مرتبطــون بوحــدة 
الهــدف واملصلحــة ومــا يفرضــه ذلــك مــن حتميــة التعــاون ومــا 
يقتضيــه مــن ضــرورة التنســيق ليكــون الوصــول للهــدف علــى أحســن 

حــال وأكمــل وجــه وال ســبيل لنــا إال التكتــل ووحــدة الصــف.

قبــل أن أختتــم كلمتــي هــذه أود أن أستســمح معاليكــم لتوجيــه نــداء 
إلــى كل الطاقــات العاملــة يف مجــال الطيــران املدنــي للدول األعضاء 
يف املنظمة لتكثيف وتوطيد أواصر التعاون املشــترك قصد مواجهة 
التحديــات املســتقبلية للنقــل اجلــوي العاملــي نذكــر منهــا علــى وجــه 
اخلصــوص احلــد مــن أثــار الطيــران املدنــي علــى التغيــرات املناخيــة 
ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة املســتقبلية، ومحاربــة التهديــدات 
املوجهــة للنقــل اجلــوي عبــر الشــبكة املعلوماتيــة وذلــك بالنجاعــة 
املطلوبــة ويف انســجام تــام مــع القوانــن والتوصيــات الصــادرة عــن 

منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.

وأرجــو مــن اهلل عــز وجــل أن يكلــل أعمــال هــذا االجتمــاع بــكل 
النجــاح وأن يعيننــا علــى تيســير كل مــا تقتصيــه من أســباب التوفيق.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمـة  معالي المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر 
وزير النقل بالمملكة العربية السعودية

بســم اهلل الرحمــن الرحيــم 
علــى  والســام  والصــاة 
أشــرف األنبيــاء واملرســلن 
وعلــى  محمــد  ســيدنا 
ألــه وصحبــه وســلم علــى 

األجمعــن 

الســادة أعضــاء اجلمعيــة 
للمنظمــة  العموميــة 
املدنــي  للطيــران  العربيــة 

احلضور الكرام 

ورحمــة  عليكــم  الســام 
وبركاتــه  اهلل 

العموميــة  اليــوم ســويا يف اجتمــاع اجلمعيــة  نلتقــي  أن  يســعدني 
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي وأمتنــى مــن اهلل أن يســهم هــذا 
االجتمــاع املبــارك يف حتقيــق أهدافنــا املشــتركة يف مجــال الطيــران 

والنقــل اجلــوي يف دولنــا العربيــة الشــقيقة.

أيها اإلخوة 

لقــد واجــه قطــاع الطيــران املدنــي ظروفــا عصيبــة خــال العامــن 
املاضيــن جــراء مــا تعــرض لــه العالــم أجمــع مــن تداعيــات فيــروس 
كورونــا التــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى حركــة النقــل اجلــوي ممــا 
اســتدعى أن جنري تغييرات هيكلية وأن نضع سياســات جديدة وأن 
نتخــذ بعــض اإلجــراءات التــي ســاهمت يف ضمــان صحــة وســامة 
ــة الناجتــة  ــل اخلســائر االقتصادي ــع وإصــاح األوضــاء وتقلي اجلمي

ــة التعــايف والتحســن واالســتدامة. مــن األزمــة وصــوال إلــى مرحل

أيها اإلخوة 

نحــن يف اململكــة العربيــة الســعودية إســوة بغيرنــا مــن الــدول تأثرنــا 
مــن هــذه األزمــة إال أننــا ورغــم مــا حصــل وضعنــا إجراءات اســتباقية 
ــل  ــل واخلــروج بأق ــر العم ــع وتســهم يف تطوي تضمــن ســامة اجلمي
األضــرار، ولــم نقــف وهلل احلمــد مكتــويف األيــدي أمــام طوفــان 
برامجنــا  مــن  وغيرنــا  املباركــة  مســيرتنا  واصلنــا  بــل  اجلائحــة 

وخططنــا ورفضنــا الســماح للوبــاء أن يعرقــل طريقنــا.

وهــا نحــن اليــوم أيهــا اإلخــوة جنتمــع بعــد انفــراج األزمــة لنبحــث معــا 
ســبل تطويــر قطــاع الطيــران ومواجهــة التحديــات التــي تطــرأ عليــه 
مــن حــن ألخــر ونســعى إليجــاد احللــول املناســبة التــي ترتقــي بقطــاع 

النقــل اجلــوي إقليميــا وعربيــا.

واليــوم لدينــا يف اململكــة العربيــة الســعودية اســتراتيجية وطنيــة 
يف  وجعلــه  الســعودي  الطيــران  قطــاع  لتطويــر  تســعى  طموحــة 
مصــاف الــدول الطليعــة عامليــا حيــت نهــدف مــن هــذه اإلســتراتيجية 
إلــى زيــادة الوجهــات الدوليــة التــي تصلهــا طائراتنــا إلــى 250 وجهــة 
عامليــة والوصــول لعــدد املســافرين 330 مليــون مســافر بحلــول عــام 

ــن طــن مــن الشــحن ســنويا. ــر مــن 5 ماي 2030 وشــحن أكث

كمــا ســنعمل يف ســبيل ذلــك إلــى زيــادة عــدد املطــارات وجــذب 
 10 نكــون ضمــن  وأن  املقدمــة  االســتثمارات وحتســن اخلدمــات 

الــدول عامليــا يف مجــال احلركــة اجلويــة العامــة.

أيها اإلخوة 

الســماء  عنــان  إلــى  بأحامنــا  نصــل  اجلهــود ألن  نكــرس  ونحــن 
وأن نواكــب التطــور والنهضــة التــي تشــهدها بادنــا، وأن نحقــق 
مســتهدفات رؤيــة اململكــة 2030 مســتفيدين ممــا نحظــى بــه مــن 
دعــم متواصــل مــن قياداتنــا الرشــيدة التــي تستشــرف املســتقبل، 
وتســعى بشــكل حثيــث ألن تضــع اململكــة كواحــدة مــن أهــم وجهــات 

الســفر يف املنطقــة والعالــم.

وختامــا أيهــا اإلخــوة واألخــوات، نحــن خــال األســابيع القادمــة علــى 
موعــد هــام سنشــهد مــن خالــه إقامــة وانعقــاد اجلمعيــة العموميــة 
االســتثنائية ملنظمــة اإليــكاو والتــي ســتقام علــى إثرهــا انتخابــات 

الفــوز مبقعــد يف عضويــة مجلــس املنظمــة.

بالدعــم اخلــاص  بأننــا ســنحظى  أيهــا اإلخــوة  ثقــة  ونحــن علــى 
ــر  ــدول الصديقــة لكســب أكب ــد مــن أشــقائنا العــرب ومــن ال والتأيي

عــدد مــن األصــوات التــي تأهلنــا للفــوز باملقعــد.

ويف اخلتــام أود أن أشــكر إدارة املنظمــة علــى حســن التنظيــم وإلــى 
حكومــة اململكــة املغربيــة علــى حســن الضيافــة.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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سعادة السيد/ سيف محمد السويدي  
مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني -  دولة اإلمارات العربية المتحدة

ويشــرفني  يســعدني 
مشــاركتي معكــم اليــوم يف 
الــدورة الســابعة والعشــرون 
للجمعيــة العامــة للمنظمــة 
املدنــي،  للطيــران  العربيــة 
وأن أنقــل لكــم كل التقديــر 
حكومــة  مــن  واحملبــة 
اإلمــارات  دولــة  وشــعب 

املتحــدة. العربيــة 

فنحــن  جميعــا  نعلــم  كمــا 
جــزء مــن صناعــة ســريعة 
وبشــكل  ومتشــعبة  النمــو 
دائــم الــى أن تتطــور ونتطــور معها ملواجهة التحديات وتلبية متطلبات 
األســواق العامليــة، فنحــن يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عملنــا 
منــذ البدايــة علــى حتقيــق اهــداف اســتدامة ومنــو قطــاع الطيــران 
املدنــي واملســاهمة مــن خــال تعاوننــا الوثيــق والفعــال مــع إخواننــا 
بالــدول العربيــة الشــقيقة يف االرتقــاء مبنظومــة الطيــران املدنــي 

العربــي إلــى املســتويات العامليــة. 

ويســرني مــن خــال مــا ســوف أقولــه تاليــا مشــاركتكم يف مكونــات 
ــة اإلمــارات. واجنــازات قطــاع الطيــران املدنــي بدول

تعمــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة باســتمرار علــى االســتثمار 
يف البنيــة التحتيــة لطيــران وحتديثهــا وتطويعهــا ملواكبــة التكنولوجيــا 
التــي تقدمهــا،  األكثــر تطــورا وتعزيــز ســامة وكفــاءة اخلدمــات 
باإلضافــة إلــى دعــم توجهــات الدولــة املســتقبلية ومشــروع تصميــم 
ــى يف جــودة  ــة األول ــف يف املرتب ــد صن ــة وق ــا القادم اخلمســن عام

ــل اجلــوي يف الشــرق األوســط. ــة للنق ــة التحتي البني

حافظــت الدولــة علــى تصنيفهــا كمقــر إلحــدى املطــارات األكثــر 
ازدحامــا حــول العالــم مطــار دبــي للســنة الثامنــة حيــث جــاء يف 

الدوليــن. للمســافرين  األولــى  املرتبــة 

متتلــك دولــة اإلمــارات 12 مطــار مرخــص، منهــا 8 مطــارات دوليــة 
جتــاوز عــدد املســافرين قبــل الوبــاء 128 مليــون مســافر دولــي.

وطنيــة  قاعــدة صناعــات  بإنشــاء  اهتمامــا خاصــا  الدولــة  تولــي 
اقتصاديــة ومســتدامة يف قطــاع الطيــران مكنتهــا مــن اإلنتــاج يف 
مجــاالت متعــددة ســواء اجلانــب الفضائــي أو الطيــران حيــث تصنــع 
الكثيــر مــن قطــع الغيــار لطائــرات اإليربــاص والبوينــغ، والكثيــر مــن 

الصناعــات املســاندة يف الطيــران الدولــي.

يســاهم قطــاع الطيــران يف النــاجت الوطنــي لإمــارات بحــدود 13 إلــى 
14 يف املائــة ســنويا، مبــا يتعلــق باتفاقيــات الطيــران املدنــي خلدمــات 
ــى  ــة األول ــارات هــي الدول ــة اإلم ــم دول ــع دول العال ــل اجلــوي م النق
حــول العالــم يف عــدد االتفاقيــات حيــث وقعنــا 185 اتفاقيــة مــع دول 

العالــم مــن أصــل 192 دولــة عضــو بااليــكاو.

حجــم القطــاع: توجــد يف دولــة اإلمــارات 764 طائــرة يف شــركاتنا 
الوطنيــة تخــدم 471 وجهــة قــد تكــون طبعــا كل شــركة قــد تشــغل إلــى 
نفــس الوجهــة، لكــن مجمــوع الوجهــات لــكل الشــركات هــي 471، يبلــغ 
ــى وجــود  ــة إل ــف عامــل باإلضاف ــن يف الشــركات 40 أل عــدد العامل
ــران 5  ــب املتخصصــة يف الطي ــة، 18 مؤسســة تدري 53 شــركة صيان
مؤسســات طبيــة 3 جامعــات متخصصــة يف الطيــران متنــح حتــى 

الدكتــوراه يف الطيــران.

طبعــا دولــة اإلمــارات وبنــاء علــى تدقيقــات منظمــة الطيــران املدنــي 
وهلل احلمــد حققــت  املرتبــة األولــى عامليــا ســواء يف األمــن أو يف 
الســامة، ومــازال هــذا الرقــم لــم تتجــاوزه أي دولــة مــن دول العالــم 

ــاه يف 2016. منــذ أن حققن

ــة للطاقــة النظيفــة واملســتدامة  طبعــا مت إطــاق اســتراتيجية الدول
حلــد عــام 2050 وتقــدم اخلطــة الوطنيــة خلفــض االنبعاثــات وقدمــت 
اخلطــة إلــى منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي وقــد مت تصنيفهــا يف 

عــام 2019 مــن ضمــن أفضــل اخلطــط املقدمــة.

تعــد دولــة اإلمــارات مــن أكبــر الــدول الداعمــة لبرنامــج الغــذاء 
العاملــي التابــع لــألمم املتحــدة عــن طريــق الدعــم اللوجيســتي اجلــوي 

ــذ نشــاطات هــذا البرنامــج. لتنفي

تســتمر دول اإلمــارات يف املســاهمات الدوليــة مــن خــال دعــم كافــة 
مبــادرات وبرامــج منظمــة اإليــكاو، ولدينــا برامــج تعــاون فنــي يف 
دولــة اإلمــارات وهلل احلمــد، هــذا البرنامــج حققنــا مــن خالــه دعــم 
الكثيــر مــن الــدول العربيــة وللعالــم، و مت دعــم  25 دولــة حتــت 
برنامــج نســميه جهوزيــة اإليــكاو ICAO ready programme ، كمــا 
أطلقنــا برامــج تدريبيــة لــدول عربيــة والعالــم. كمــا حققنــا وهلل 
احلمــد منــذ اطــاق البرنامــج حوالــي 9754 منحــة كانــت تقريبــا 
نصفهــا يف الــدول العربيــة، مــن خــال تنفيــذ أكثــر مــن 21 الــف 
ســاعة تدريــب لهــذه الــدورات. وعندنــا أيضــا أنشــطة لتعزيــز تواجــد 
الشــباب يف الطيــران، حيــث كانــت هنــاك مبــادرات مت اطاقهــا مــع 
العــرب واألفارقــة وحتــى الــدول الاتينيــة تشــجع علــى انخــراط 

الشــباب يف قطــاع الطيــران.

ــة  ــم »اتفاقي ــة مــع دول العال ــر عــن 21 اتفاقي ــا وهلل احلمــد أكث وقعن
ــك مذكــرات تفاهــم مــع خمــس منظمــات  ــاك كذل ــي« وهن تعــاون فن
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إقليميــة يف نفــس التخصــص، عندنــا االتفاقيــة التــي وقعــت مؤخــرا 
ــر  ــرات والتطوي ــادل اخلب ــكاو لتب ــة اإلي ــارات ومنظم ــة اإلم ــن دول ب
املؤسســي بــن حكومــة دولــة اإلمــارات واإليــكاو، وســنقوم من خالها 
مبشــاركة منظمــة الطيــران أفضــل املمارســات اإلداريــة واحلوكمــة 

التــي تنتهجهــا حكومــة دولــة اإلمــارات مــع املنظمــة الدوليــة.

كمــا أن هنــاك البرنامــج املخصــص لقــادة الطيــران املدنــي، علــى 
رأســهم برنامــج قــادة الطيــران للــدول العربيــة ومت تنفيــذه قبــل 
تقريبــا 4 ســنوات وكان ناجحــا وأطلقنــا النســخة الثانيــة مؤخــرا 

قبــل شــهرين.

املــرأة يف الطيــران يف دولــة اإلمــارات: نحــن نــرى أن متكــن املــرأة يف 
قطــاع الطيــران يجــب أن يكــون هدفــا اســتراتيجي لــكل دول العالــم، 
وقــد نصــت اســتراتيجية الدولــة  باإلمــارات علــى هذا املوضوع حتت 
بندهــا اخلامــس، كذلــك نحــن ندعــم برنامــج اإليــكاو يف املســاواة بن 
اجلنســن حيــث أطلقنــا البرنامــج الدولــي للمــرأة القياديــة يف مجــال 
الطيــران، وقــد ســاهم حتــى اآلن يف تدريــب ســبعة وعشــرون امــرأة 
ــي. وهــذه  ــم خمســة مــن الوطــن العرب ــم، مــن ضمنه مــن دول العال
البرامــج مســتمرة وأمتنــى ان شــاء اهلل املشــاركة مــن جميــع الــدول 

العربية.

كذلــك منحنــا أكثــر مــن 2600 منحــة للمــرأة يف مجــال الطيــران ميثــل 
تقريبــا 26 يف املائــة مــن مجمــوع املنــح التــي مت منحهــا لــدول العالــم 

والــدول العربية.

دولــة اإلمــارات كذلــك ناشــطة يف اســتضافة الفعاليــات الهامــة التــي 
تشــكل مــن وجهــة نظرنــا إمــا حتديــاا أو فــرص يف قطــاع الطيــران 
ــا الكثيــر مــن املعــارض والقمــم بالتعــاون مــع املنظمــة  ولهــذا أطلقن
الدوليــة للطيــران املدنــي، وكان مــن ضمنهــا قمــة ومعــرض البلــوك 
تشــيل، قمــة ومعــرض األمــن الســيبراني وكذلــك لدينــا يف دولــة 
اإلمــارات واحــد مــن أكبــر ثــاث معــارض للطيــران املدنــي علــى 

ــران. ــي اال هــو معــرض دبــي للطي املســتوى الدول

احلضور الكرمي 

ــة العربيــة  دولــة اإلمــارات كانــت دومــا عضــوا فاعــا وداعمــا للكتل
يف مجلــس منظمــة اإليــكاو، وعليــه نأمــل ونقــدر بشــدة دعــم جميــع 
الــدول األعضــاء يف املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي إلعــادة ترشــح 
دولــة اإلمــارات للعضويــة مــن خــال القائمــة العربيــة ان شــاء اهلل 

والتــي ســيتم حتديدهــا يف اجتماعــات هــذه اجلمعيــة.

ويف اخلتــام أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر إلدارة املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي وجلميــع العاملــن فيهــا علــى جهودهــم املميــزة يف 
تنظيــم هــذا االجتمــاع الهــام والشــكر موصــول للمملكــة املغربيــة 
تتلقــاه  التــي  والامتناهــي  الكبيــر  الدعــم  علــى  وشــعبا  حكومــة 

املنظمــة والوفــود احلاضــرة يف فعاليــات املنظمــة .

كلمة سعادة المهندس فخر الدين عثمان أحمد المهدي
مدير عام سلطة الطيران المدني-السودان

يف البــدء ونحــن يف رحــال 
شــهر شــوال أقــول الســام 
اهلل  ورحمــة  عليكــم 
ــه، نهنئكــم مبناســبة  وبركات
عيــد الفطــر املبــارك أعــاده 
األمــة  وعلــى  علينــا  اهلل 
باخليــر  جميعــا  العربيــة 
والنمــاء والبركــة يف جهــاز 

الطيــران. قطــاع 

ــة عــن نفســي  ــدم اصال أتق
وإنابــة عــن قطــاع الطيــران 
عــن  ونيابــة  الســودان  يف 
وزيــر الدفــاع بخالــص العــزاء ألخوتنــا يف دولــة اإلمــارات الشــقيقة 
يف وفــاة الشــيخ خليفــة بــن زايــد، ونســأل اهلل تعالــى أن يتغمــده 

بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه.

نســأل اهلل أن يحمــل هــذا االجتمــاع للجمعيــة العموميــة 27 بشــريات 
خاصــة،  بصفــة  والعربــي  املدنــي  الطيــران  لقطــاع  ومنــاء  خيــر 
ــود الســفر  ــد 19 وتراجــع قي ــات كوفي خصوصــا مــع انحســار تداعي
التــي فرضتهــا الــدول بســببه وأن يوفــق جمعنــا الكــرمي ملــا فيــه 

مصلحــة القطــاع ورفاهيــة الشــعوب العربيــة.

ودعونــي أشــد وأهنــئ اململكــة العربيــة الســعودية يف املؤمتــر األخيــر 
قمــة  يف  اإلمــارات  دولــة  يف  اإلخــوة  وكذلــك  الطيــران  ملســتقبل 

احلكومــات.

اجلزيــل  بشــكرنا  أتقــدم  أن  ادعونــي  اخلطــاب  هــذا  نهايــة  ويف 
لســيد وزيــر النقــل املغربــي والســادة أعضــاء جلنــة املنظمــة العربيــة 
ــر. ــن بهــا حلفــاوة االســتقبال للوفــود ولكــم الشــكر والتقدي والعامل

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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سعادة الكابتن/ نائل سعد عبد الهادي
رئيس سلطة الطيران المدني – جمهورية العراق

اليــوم  ويشــرفنا  يســعدنا 
أعمــال  يف  باملشــاركة 
 27 العامــة  اجلمعيــة 
للمنظمــة العربيــة للطيــران 
يتزامــن  والــذي  املدنــي 
ــة أليمــة  ــاده مــع فاجع انعق
لألمــة العربيــة واإلســامية 
وهــي وفــاة املغفــور لــه بــإذن 
بــن  خليفــة  الشــيخ  اهلل 
زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة 
ــة املتحــدة  اإلمــارات العربي
أن  وجــل  عــز  اهلل  نســأل 
يســكنه فســيح جناتــه وأن 

والســلوان. الصبــر  وشــعبا  حكومــة  اإلمــارات  يلهــم 

الركائــز  مــن  تعــد  اجلــوي  النقــل  صناعــة  أن  عليكــم  يخفــى  ال 
األساســية لاقتصــاد يف العالــم وهــي مــن أكثــر الصناعــات التــي 
حتظــى مبعــدالت منــو وتطويــر عاليــة ومتســارعة وهــو لهــا تغييــرا 
كثيــرا بالظــروف واألحــداث، وآخــر هــذه الظــروف التــي أتــرث بشــكل 
كبيــر علــى صناعــة الطيــران املدنــي يف العالــم هــي جائحــة كورونــا.

ويف العــراق ومــع عــودة االســتقرار والتعــايف النفســي واألمــن شــهد 
الطيــران املدنــي تطــورا كبيــرا، فبعــد أن كانــت عــدد الطائــرات 
العابــرة فــوق األجــواء العراقيــة ال يتجــاوز معــدل األلــف رحلــة شــهريا 
ــة يوميــا، كمــا  أصبــح معــدل عددهــا مــع بدايــة 2022 إلــى 500 رحل
شــهدت املطــارات العراقيــة هــي األخــرى تطــورا كبيــرا حيــث بلــغ 
عــدد الرحــات يف عمــوم املطــارات العراقيــة يف العــام املاضــي أكثــر 
مــن 50 ألــف رحلــة نقلــت مــا يقــارب 5 مليــون مســافر مــن وإلــى 
العــراق، وبلــغ عــدد النواقــل اجلويــة املشــغلة إلــى املطــارات العراقيــة 
مــا يقــارب 50 ناقــا إقليميــا ودوليــا، ومــن املتوقــع أن يتزايــد عــدد 

ــة. هــذه النواقــل خــال الفتــرة املتوســطة املقبل

ال يخفــى علــى حضراتكــم أن العــراق هــو أحــد األعضــاء املؤسســن 
ــون جــزءا فاعــا  ــل أن يك ــراق يأم ــي وأن الع ــران املدن ــة الطي ملنظم
للطيــران  رؤيــة  وضــع  مت  فقــد  وأهدافهــا،  أنشــطتها  جميــع  يف 
املدنــي العراقــي تســتنهي إلــى تطويــر املطــارات العراقيــة وتشــجيع 
مؤسســات النقــل اجلــوي الوطنيــة لتكــون قــادرة علــى فتــح آفــاق 
للنقــل اجلــوي وكذلــك تطويــر قــدرات واإلشــراف علــى الســامة 
واألمــن فقــد المســنا شــاكرين تعــاون العديــد مــن الــدول العربيــة 
لدعــم هــذه الرؤيــة، كمــا نعمــل حاليــا علــى برنامــج فنــي للتعــاون مــع 

املكتــب  اإلقليمــي للشــرق األوســط لإيــكاو واألياتــا ووكالــة الســامة 
لتطويــر  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  اإلياســا  األوروبيــة  اجلويــة 
ــران اســتجابة  ــة يف مجــاالت الســامة وأمــن الطي القــدرات الوطني
للتطــورات الكبيــرة يف قطــاع الطيــران املدنــي يف العــراق فمــن ضمــن 
فعاليــات هــذا البرنامــج فقــد مت إقامــة العديــد مــن ورش العمــل 
والــدورات التدريبيــة يف مجــال الســامة اجلويــة وأمــن الطيــران 
يف بغــداد وكذلــك زيــارة أكثــر مــن وفــد يضــم متخصصــن لتطويــر 
ــي  ــج العامل ــج املســتمر لبرنام ــات النه ــع متطلب ــق م اإلجــراءات لتواف

لتدقيــق اإلشــراف علــى الســامة.

سيدي الرئيس 

اسمحوا لي أن أؤكد على النقاط التالية:

1 - االســتمرار يف انشــاء املبــادرات العربيــة تهــدف إلــى االرتقــاء 
بقــدرات الــدول العربيــة جميعــا وحتقيــق املســتوى املتــوازن واملقبــول 
بينهــا فيمــا يتعلــق بتحقيــق بيئــة أمنــة وســليمة للطيــران املدنــي 
ــران  ــي، وكان آخــر هــذه املناســبات هــو مؤمتــر مســتقبل الطي العرب

الــذي نظمتــه اململكــة العربيــة الســعودية بنجــاح ان شــاء اهلل.

2 - االســتمرار بالعمــل علــى انشــاء الفــرق واللجــان املتخصصــة التي 
ــدول األخــرى  ــن جتــارب ال ــن االســتفادة م ــة م ــدول العربي ــن ال متك
املجاميــع  هــذه  وتشــجيع  االســتمرار  وأن  وبنــاء قدراتهــا  لتطويــر 
ــئ  ــى مســتوى متكاف ــة يف الوصــول إل ــة العربي ــة للمنظم يعكــس رؤي
بــن الــدول يف تطبيــق معاييــر املطلوبــة بغــض النظــر عــن قدراتهــا 

ــة. البشــرية أو الفني

3 - اخلــروج باســتراتيجية ورؤيــة واضحــة أمــام اجلمعيــة العامــة 
للمنظمــة الدوليــة لإيــكاو خــال أعمــال اجلمعيــة العامــة 41 لدعــم 
للــدول  متنياتــي  مــع  اإليــكاو  ملجلــس  املرشــحة  العربيــة  القائمــة 

العربيــة الشــقيقة املترشــحة بالســداد والتوفيــق.

ــة  ــود املنظمــة العربي ــر جله ــري الكبي ــر عــن تقدي ــا أود أن أعب ختام
للطيــران املدنــي علــى دعمهــا املســتمر لرؤيتنــا وبرامجنــا وســعينا 
ــة،  ــا يف منظومــة النقــل اجلــوي الدولي لنكــون جــزءا فاعــا وايجابي
بجالــة  ممثلــة  املغربيــة  للمملكــة  اجلزيــل  بالشــكر  أتقــدم  كمــا 
امللــك محمــد الســادس علــى حســن االســتقبال وكــرم الضيافــة مــع 
متمنياتنــا لهــم بالتوفيــق والنجــاح، ونتمنــى لكــم ســيدي الرئيــس يف 

هــذه اجلمعيــة النجــاح يف أعمالكــم.
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كلمة سعادة المهندس نايف بن علي العبري

 رئيس هيئة الطيران المدني-سلطنة عمان
الســرور  دواعــي  ملــن  أنــه 
أن  البالغــن  والشــرف 
انعقــاد  فرصــة  أنتهــز 
 27 الـــ  العامــة  اجلمعيــة 
للمنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي والتــي تضــم الــدول 
األعضــاء لكــي أدلــي بهــذه 
وفــد  عــن  نيابــة  الكلمــة 
متوجهــا  عمــان،  ســلطنة 
بكلمــات شــكر صادقــة إلــى 
املغربيــة  اململكــة  حكومــة 
علــى  وشــعبها  الشــقيقة 
وحســن  الضيافــة  كــرم 
االســتقبال، كمــا ال يســعني إال أن أتقــدم بكلمــات شــكر وتقديــر إلــى: 

- أصحــاب املعالــي والســعادة أعضــاء املجلــس التنفيــذي للمنظمــة 
علــى جهودهــم املبذولــة واملقــدرة وحرصهــم الصــادق علــى الدفــع 
مبســيرة املنظمــة علــى مــا بذلــوه وقدمــوه مــن أجــل حتقيــق األهــداف 
املنشــودة يف ســبيل االرتقــاء بنشــاط الطيــران املدنــي العربــي يف 
ــم مســتو- ــن/ هيث ــه، والشــكر موصــول لســعادة الكاب كافــة مجاالت

رئيــس مجلــس املفوضــن بهيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي باململكــة 
األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة- رئيــس املجلــس التنفيــذي علــى مــا 
بذلــه وقدمــه مــن جهــد مــن خــال ترأســه للمجلــس التنفيــذي بغيــة 
ــذ قــرارات  ــي والســعي احلثيــث لتنفي ــي العرب ــران املدن ــر الطي تطوي
ــر  ــث وتطوي ــل وحتدي ــا نحــو تفعي ــة العامــة يف ســياق توجهه اجلمعي

املنظمــة.

- كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر أيضــا إلــى ســعادة املهنــدس/ 
عبــد النبــي منــار- مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
وإلــى جميــع العاملــن يف اإلدارة العامــة مــن خبــراء وموظفــن، علــى 
اجلهــود املبذولــة مــن خــال تقدميهــم للمواضيــع واجــراء الدراســات 
علــى  طــرأت  التــي  األخيــرة  واملســتجدات  بالتطــورات  املتعلقــة 
نشــاطات الطيــران املدنــي يف الظــروف االســتثنائية التــي مــرت بهــا 

ــد19-(. ــا )كوفي ــم بســبب تفشــي جائحــة كرون املنطقــة والعال

أصحاب املعالي والسعادة رؤساء الوفود، احلضور الكرمي،

مجــال  يف  املناخــي  والتغييــر  البيئــة  موضــوع  بــأن  تعلمــون  كمــا 
الطيــران املدنــي أصبــح واقعــا يحتــم علينــا توحيــد اجلهــود والــرؤى 
يف الصــف العربــي، ولهــذا الغــرض فإننــا ندعــو الــدول األعضــاء 
باملنظمــة مــن خــال أعمــال اجلمعيــة العامــة يف دورتهــا احلاليــة بــأن 
يتــم مناقشــة املوضــوع بــكل جديــة بهــدف مواصلــة اجلهــود وتعزيــز 
التعــاون وتبــادل اخلبــرات مبــا يعــزز التكامــل العربــي ومبــا ال ينعكــس 

ســلبا علــى منظومــة العمــل العربــي يف قــادم الوقــت وينعكــس كذلــك 
ســلبا علــى مصاحلنــا العربيــة.

أصحاب املعالي والسعادة رؤساء الوفود، احلضور الكرمي،

إن ســلطنة عمــان تشــيد باملبــادرات التــي قدمتهــا بعــض الــدول 
األعضــاء مــن خــال عقــد مؤمتــرات اجتمعــت فيــه الــدول العربيــة 
دولــة  نظمتــه  الــذي  املؤمتــر  ذلــك  أمثلــة  ومــن  العالــم،  دول  مــع 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة الشــقيقة باســم »البرنامــج الدولــي لقــادة 
الطيــران املدنــي« يف )إكســبو دبــي( املنعقــد يف شــهر مــارس 2022م، 
ــة  ــه اململكــة العربي ــران« الــذي نظمت وكذلــك »مؤمتــر مســتقبل الطي
ــة الريــاض. الســعودية الشــقيقة مؤخــرا مــن الشــهر اجلــاري مبدين

علمــا بــأن املؤمتريــن اجتمــع مــن خالهمــا نخبــة مــن رؤســاء ومــدراء 
عمــوم هيئــات الطيــران املدنــي وممثلــي منظمــة الطيــران املدنــي 
الدولــي )اإليــكاو( األمــر الــذي ينعكــس إيجابــا علــى أهميــة املنطقــة 
والــدول األعضــاء يف املنظــور العاملــي، كمــا اعتبــر املؤمتريــن مبثابــة 
املنصــة الرئيســية التــي مت مــن خالهمــا مشــاركة التجــارب الناجحــة 
ــر  ــرات يف مجــال تطوي ــة واآلراء واخلب ــادل املعرف ــى تب ــة إل باإلضاف

قطــاع الطيــران املدنــي.

احلضــور الكــرمي، كمــا تعلمــون بــأن جــدول أعمــال الــدورة الـــ )27( 
للجمعيــة العامــة تضــم العديــد مــن املواضيــع الهامــة واحلاســمة التــي 
تنــدرج حتــت إطــار اجلهــود املبذولــة مــن املنظمــة ملواكبــة التطــورات 
التــي يشــهدها عالــم الطيــران املدني خاصة يف الظروف االســتثنائية 
ــا ولــن يتأتــى ذلــك إال بالتعــاون والتنســيق والتكامــل  جلائحــة كورون
بــن كافــة مكونــات منظومــة الطيــران املدنــي التــي تســتوجب علينــا 
جميعــا العمــل علــى توحيــد املواقــف والتشــاور البنــاء الكفيلــن للدفــع 

بالعمليــة التنمويــة للطيــران املدنــي العربــي.

أصحاب املعالي والسعادة رؤساء الوفود، احلضور الكرمي،

إن ســلطنة عمــان تؤكــد لكــم مســاندتها لسياســة األجــواء املفتوحــة 
ــد  ــا تؤك ــم، كم ــف دول العال ــن مختل ــل اجلــوي ب ــة النق ــز حرك لتعزي
لكــم حرصهــا علــى اســتمرار التعــاون مــع بقيــة الــدول األعضــاء 
يف املنظمــة العربيــة مبــا يســاعدنا علــى جتــاوز كافــة التحديــات 
املســتقبلية يف قطــاع الطيــران املدنــي الدولــي، كمــا إنهــا داعمــة 
جلهــود املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لتحقيــق أعلــى مســتويات 
التعــاون بــن الــدول األعضــاء لتوفيــر منظومــة طيــران تخــدم مصالح 

ــع. اجلمي

ختامــا، نســأل املولــى عــز وجــل بــأن تكلــل أعمــال اجلمعيــة العامــة 
ــة تخــدم  ــات فاعل ــا اخلــروج بتوصي ــق متمني الـــ 27 بالنجــاح والتوفي

ــي. ــي العرب ــران املدن الطي
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كلمة  معالي السيد/ عاصم غالب حافظ سالم   
وزير النقل والمواصالت – دولة فلسطين 

البدايــة  يف  لــي  اســمحوا 
أن أتقــدم بجزيــل الشــكر 
للمملكــة املغربيــة الشــقيقة 
امللكــة  بجالــة  ممثلــة 
حفظــه  الســادس  محمــد 
وحكومــة  ورعــاه  اهلل 
مــا  علــى  اململكــة  وشــعب 
يبذلونــه مــن جهــود لتوفيــر 
الدعــم واملســاندة ومــأزرة 
وشــعوبها  العربيــة  الــدول 
علــى  فلســطن  ولدولــة 

اخلصــوص. وجــه 

كمــا ونتقــدم بالشــكر ملعالــي وزيــر النقــل واللوجســتيك باململكــة 
املغربيــة علــى حســن االســتقبال والضيافــة، كمــا ونثمــن دور املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي بدورهــا الفاعــل مــن أجــل النهــوض بقطــاع 
الطيــران املدنــي علــى املســتوين اإلقليمــي والدولــي لتوفيــر نقــل 

جــوي آمــن ومســتدام.

إخواني 

يســرني أن أنقل لكم يف البداية حتيات رئيس دولة فلســطن فخامة 
الســيد/محمود عبــاس أبــو مــازن حفظــه اهلل ودولــة رئيــس الــوزراء 
الفلســطيني  الشــعب  حتيــات  وأيضــا  شــطيبي  محمــد  الدكتــور/ 
الراســخ حتــت االحتــال ومــا عانــاه ويعانيه من إجراءات وممارســات 
همجيــة إســرائيلية الــذي يشــنها يوميــا وخاصــة مبــا حصــل خــال 
شــهر رمضــان املبــارك وعيــد الفطــر الســعيد الهجمــات واالعتداءات 
علــى أهلنــا يف القــدس واملســجد األقصــى املبــارك والضفــة الغربيــة 
ويف األراضــي احملتلــة عــن 48 وقطــاع غــزة ومــا أحلقــه بهــا مــن 
واقتــاع األشــجار  واملمتلــكات  للبيــوت  تعذيــب واعتقــال وتدميــر 
وناهيكــم عــن عــدد الشــهداء واجلرحــى الذيــن ســقطوا يف تلــك 
الفتــرة ورو دمائهــم أرض فلســطن ومــا يعانيــه يوميــا شــعبنا مــن 

ــا الفلســطينية. إجــراءات تعســفية إســرائيلية يف كافــة مناطقن

أصحاب السمو واملعالي والسعادة

العربيــة  يتطلــب منــا جميعــا ومــن خــال دور اجلامعــة  إن هــذا 
يف احملافــل الدوليــة الضغــط علــى القــوة العامليــة حلــل القضيــة 
الفلســطينية وإيجــاد حــل عــادل وفــق قــرارات الشــرقية الدوليــة 

العربــي. الســام  ومبــادرة 

كمــا وتعلمــون فإنــه ومنــذ قيــام االحتــال اإلســرائيلي بتدميــر مطــار 
ياســر عرفــات الدولــي يف غــزة عــام 2001 وبالرغــم مــن تعنتهــا 

ورفضهــا إعــادة بنــاء املطــار أو إعــادة تشــغيل مطــار القــدس الــذي 
مت إغاقــه عــام 67. )وللتنويــه فلســطن عندهــا مطاريــن حديثــة 
مطــار ياســر عرفــات الــذي مت تدميــره يف غــزة ومطــار القــدس عــام 
67 ويف فلســطن كمــا أحــب أن أنــوه أنــه يف عشــرينات القــرن املاضي 
كان عنــد فلســطن مطاريــن مطــار القــدس ومطــار اليــد وكان أيضــا 
ميناءيــن مينــاء حيفــا ومينــاء يافــا وكان أيضــا ســكة حديــد لترتبــط 
مــع احلجــاز ولكــن لألســف أوضــاع االحتــال أوصلتنــا ملــا نحــن عليــه 

اآلن(.  

وعليه نطالب بالتالي:

املدنــي  الطيــران  ســلطة  واملســتمر حلصــول  املتواصــل  العمــل   -
ــران  ــة للطي ــة الدولي ــة يف املنظم ــة الكامل ــى العضوي الفلســطيني عل
املدنــي )اإليــكاو( علمــا بأننــا أعضــاء يف هذه املنظمــة بصفة مراقب.

ــة  ــة للســامة اجلوي ــة األوروبي ــة الدولي ــة مــع الوكال ــز العاق - تعزي
واالنخــراط يف كافــة الفعاليــات والــدورات التدريبيــة يف هــذه الوكالــة 

علمــا بأننــا نتمتــع بالعضويــة الكاملــة فيهــا.

للمنظمــة  الفنيــة  اللجــان  يف  الفاعلــة  باملشــاركة  نطالــب  كمــا   -
العربيــة للطيــران املدنــي حيــث أننــا أعضــاء يف جلنــة أمــن الطيــران 
وجلنــة الســامة مــن أجــل اكتســاب اخلبــرات والبقــاء علــى إطــاع 

بــكل املســتجدات باخلصــوص.

املدنــي  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  مــن  نأمــل  الصــدد  هــذا  ويف 
وأصحــاب املعالــي والســعادة التكــرم مبســاعدتنا يف صيانــة طائــرات 
ــي  ــي نتيجــة الظــروف الت ــي تعان ــة الفلســطينية الت اخلطــوط اجلوي

ــل. ــا فيهــا مــن قب حتدثن

بنــاء علــى مــا تقــدم فإننــا كلنــا أمــل أن تدعمــوا مواقفنــا احملقــة 
والشــرعية يف جميــع املجــاالت ويف جميــع احملافــل الدوليــة كمــا 
عهدناكــم دائمــا، وذلــك مــن أجــل تعزيــز موقــع فلســطن علــى خارطة 
العالــم وخارطــة الطيــران املدنــي العربــي والدولــي واملســاهمة يف 

ــا. ــي ثاني ــران املدن ــة للطي ــدور املنظمــة العربي ــاء ب االرتق

ويف اخلتــام ال يســعني إال أن أمتنــى النجــاح لفعاليــات هــذه الــدورة 
وأن نخــرج بنتائــج إيجابيــة تصــب يف الصالــح العــام العربــي وتعــزز 

املوقــف العربــي املوحــد.

حفــظ اهلل اململكــة املغربيــة الشــقيقة وملكهــا وحكومتهــا وشــعبها مــن 
ــا ورؤســائها  ــة الشــقيقة ملوكه ــدول العربي كل مكــروه، حفــظ اهلل ال

وشــعوبها مــن كل مكــروه.
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كلمة  سعادة السيد/ سيدي محمد بن عبد الله  
المندوب الدائم ممثل الجمهورية اإلسالمية الموريتانية لدى جامعة الدول العربية 

البدايــة  يف  لــي  اســمحوا 
حتيــات  لكــم  أنقــل  أن 
مختــار  الســيد/  معالــي 
وزيــر  اليدالــي  أحمــد 
يف  والنقــل  التجهيــز 
اإلســامية  اجلمهوريــة 
ومتمنياتــه  املوريتانيــة 
يف   والنجــاح  بالتوفيــق 
احلاليــة  دورتكــم  أعمــال 
وقــد كان معاليــه حريصــا 
علــى التواجــد بينكــم لــوال 
حالــت  طارئــة  التزامــات 

ذلــك. دون 

اإلمــارات  لدولــة  أتقــدم  أن  املناســبة  بهــذه  أيضــا  لــي  واســمحوا 
العربيــة الشــقيقة حكومتــا وشــعبا بتعازينــا القلبيــة احلــارة مبناســبة 
وفــاة فقيــد األمــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان متوســا 
مــن اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده برحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه 

ــه راجعــون. ــا إلي وإن هلل وإن

كمــا ال يفوتنــي أيضــا أن أعبــر عــن عميــق الشــكر والتقديــر لدولــة 
لبنــان الشــقيقة علــى توليهــا رئاســة أعمــال الــدورة 27 للجمعيــة 
العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ومــا بذلتــه مــن جهــود 

طيبــة طيلــة رئاســتها لهــذه الــدورة.

ــاوة  ــه مــن حف ــا ب ــي أن أشــيد مبــا حظين ــك ال يفوتن وباملناســبة كذل
ــد  ــا أرض هــذا البل ــذ وطــأت أقدامن ــة من ــرم الضياف االســتقبال وك

ــا. ــى نفوســنا جميع ــي عل الشــقيق الغال

الشــكر كذلــك موصــول إلــى ســعادة الســيد/ عبــد النبــي منــار مديــر 
ــق اإلدارة العامــة  ــى فري ــران املدنــي وعل ــة للطي عــام املنظمــة العربي
ــع مســتوى أداء  ــود مثمــرة مــن أجــل رف ــه مــن جه ــوا ب ــا قام ــى م عل
املنظمــة واالرتقــاء بهــا خدمــة للغايــات املشــتركة التــي نناشــدها 

ــا. جميع

السيد الرئيس 

الــدورة محطــة هامــة يف مســيرتنا املشــتركة  انعقــاد هــذه  ميثــل 
وتكريســا لــإرادة السياســية التــي حتدونهــا جميعــا لتعميــق التشــاور 
والتعــاون حــول جعــل الســبل الكفيلــة ملواجهــة مــا هــو ماثــل أمامنــا 
مــن حتديــات واالرتقــاء بشــراكتنا إلــى مســتويات أرقــى يف جميــع 
املجــاالت باعتبــار مــا يجمعنــا مــن روابط تاريخية ومصالح مشــتركة.

عــزم اجلمهوريــة  لكــم  أؤكــد  أن  إال  يســعني  اإلطــار ال  هــذا  ويف 
الفاعــل  اإلســهام  مواصلــة  علــى  الراســخ  املوريتانيــة  اإلســامية 
لتعزيــز عمــل املنظمــة وتفعيــل القــرارات و االســتراتيجيات الصــادرة 

عنهــا.

وانطاقــا مــن ذلــك تقــدم وفــد بادنــا بطلــب اإلدارة العامــة للمنظمة 
بــإدراج نقطتــن يف جــدول أعمــال جمعيتكــم املوقرة:

للمواطــن  اإلداريــة  الوضعيــة  بتســوية  تتعلــق  األولــي  النقطــة   -
املوريتانــي الســيد/ محمــد حلضانــة املوظــف الســابق للمنظمــة.

- والنقطــة الثانيــة تتعلــق بطلــب تزكيــة ترشــيح بادنــا لعضويــة 
مجلــس املنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي.

فبخصــوص القضيــة األولــى تقدمت وزارة التجهيز والنقل املوريتانية 
بورقــة عمــل مت تضمينهــا يف جــدول أعمــال الــدورة تضمنــت عرضــا 
مفصــا للمراحــل التــي مــر بهــا هــذا امللــف بــدءا باألحــكام القضائيــة 
ــة ومــرورا  ــدول العربي ــة ال ــة جلامع ــا احملكمــة اإلداري ــي أصدرته الت
املطالبــة  واالجتماعــي  االقتصــادي  للمجلــس  املتتاليــة  بالقــرارات 
بتنفيــذ األحــكام القضائيــة وانتهــاء بفشــل املســاعي الوديــة التــي قــام 
بهــا الطــرف املوريتانــي مــن أجــل إيجــاد تســوية عادلــة لهــذا امللــف 
تضمــن حصــول املعنــي علــى حقوقــه، ونتيجــة لذلــك طلبــت الــوزارة 
مــن اجلمعيــة العامــة املوقــرة إصــدار توصيــة بتكليــف اإلدارة العامــة 
للمنظمــة بتنفيــذ هــذا احلكــم القاضــي بإرجــاع الســيد/ محمــد 

حلضانــة إلــى عملــه وصــرف كافــة رواتبــه وحقوقــه املتأخــرة.

ــا مــن جمعيتكــم املوقــرة  ــة فقــد طلبن ــة الثاني أمــا بخصــوص القضي
تزكيــة ترشــيح بادنــا لعضويــة اإليــكاو بنــاء علــى االتفــاق املبــرم بــن 
ــاط  ــي املوقــع يف الرب ــدول املغــرب العرب ــي ل ــران املدن ســلطات الطي
بتاريــخ 16/03/2010 والــذي يعتمــد مبــدأ التنــاوب بــن دول املغــرب 
العربــي علــى عضويــة مجلــس اإليــكاو وفــق جدولــة زمنيــة محــددة، 
علمــا بــأن هــذا الترشــيح متــت إجازتــه مــن طــرف املجلــس التنفيــذي 
لاحتــاد اإلفريقــي يف دورتــه األربعــن املنعقــدة يف أديــس أبابــا يــوم 

اإلثنــن 3 فبــرار 2022.

ويف اخلتــام ال بــد لــي مــن التنويــه بأهميــة كافــة املوضوعــات املدرجــة 
علــى جــدول أعمــال دورتنــا هــذه والتــي ستشــكل ال محالــة لبنــة 
ــى  ــا إل ــي املشــترك لنســعى جميع ــل العرب ــى صحــة العم تنضــاف إل
بنائــه وتطويــره خدمــة ملصالــح بلداننــا العربيــة راجيــا مــن اهلل العلــي 

القديــر أن تتكلــل أشــغال دورتنــا بالنجــاح والســداد.

والسام عليكم وأشكركم جزيل الشكر 
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 كلمة  سعادة الدكتورة/ عال البدري
ممثلة األمانة العامة لجامعة الدول العربية

العامــة  األمانــة  يســعد   
العربيــة  الــدول  جلامعــة 
اجللســة  يف  تشــارك  أن 
للجمعيــة  االفتتاحيــة 
 27 دورتهــا  يف  العامــة 
للمنظمــة العربيــة للطيــران 
يف  تعقــد  والتــي  املدنــي 
املغربيــة،  اململكــة  رحــاب 
هــذه  يف  يفوتنــي  وال 
الشــكر  تقــدمي  املناســبة 
والتقديــر للمملكــة املغربيــة 
وشــعبا  وحكومتــا  ملــكا 
االســتقبال  حســن  علــى 
وكــرم الضيافــة ودعمهــا املتواصــل لــكل اجلهــود التــي تدعــم العمــل 
العربــي املشــترك، والشــكر موصــول للمنظمــة ولســعادة املديــر العــام 
ومعاونيــه الكــرام علــى حســن الترتيــب واإلعــداد اجليــد ألعمــال 

إلجناحهــا. الازمــة  التســهيات  وتقــدمي  الــدورة  هــذه 

نحــن يف األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة نؤكــد علــى رســائل 
التعزيــة للشــعب اإلماراتــي يف وفــاة املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ 

ــه. ــان أســكنه اهلل فســيح جنات ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف

ــة  ــام جلامع ــي األمــن الع ــات معال ــي أن أنقــل لكــم حتي ــوا ل اسمحـــ
ــر املفــوض  ــو الغيــط وســعادة الوزي ــة الســيد/أحمد أب ــدول العربي ال
الســيد/ محمــد خيــر عبــد القــادر مديــر إدارة املنظمــات واالحتــادات 
ــق والنجــاح وأن يخــرج  ــاع بالتوفي ــذا االجتم ــم له ــة ومتمنياته العربي
بتوصيــات وقــرارات تســاهم وتدعــم العمــل العربــي املشــترك يف 

مجــاالت عمــل املنظمــة.

احلضور الكرام 

كثيــرة  وأمنيــة  أحــداث سياســية  العربيــة  منطقتنــا  شــهدت  لقــد 
ومازالــت تشــهد العديــد مــن التطــورات الســريعة واملتاحقــة والتــي 
أثــرت يف بعــض الــدول ســلبا علــى املكتســبات التنمويــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة التــي مت حتقيقهــا، كمــا فرضــت واقعــا جديــدا وأملــت 
حتديــات كبيــرة تســتوجب علــى مؤسســات العمــل العربــي املشــترك 
التفاعــل معهــا وتطويــر أنشــطتها وأهدافهــا ملواكبتهــا واملســاهمة يف 

وضــع تصوراتهــا للــدور اجلديــد للعمــل العربــي املشــترك.

ــر  ــة تطوي ــة بحتمي ــدول العربي ــة ال ــا يف جامع ــا كان اهتمامن ــن هن م
ــزة  ــة أجه ــة مواكب ــي املشــترك واهمي ــل العرب ــة العم ــل منظوم وتفعي
التغيــرات  حلجــم  وهيئاتهــا  ومنظماتهــا  العربيــة  الــدول  جامعــة 
والتحــوالت داخــل املجتمعــات العربيــة ومواجهــة التحديــات التــي 
متــس املواطــن العربــي، لذلــك حتتــم علينــا كــدول عربيــة ومؤسســات 
العمــل العربــي املشــترك إعــادة النظــر يف سياســات وأهــداف العمــل 

ــرات. ــك املســتجدات واملتغي ــع تل ــب م ــي املشــترك ليتواك العرب

ويف هــذا اإلطــار أكــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى 
القمــة علــى أهميــة دور املنظمــات العربيــة املتخصصــة وضــرورة 
تطويــر أدائهــا وتفعيــل دورهــا يف ضــوء املســتجدات واملتغيــرات علــى 
الســاحتن العربيــة والدوليــة واعتمادهــا كبيــوت خبــرة عربيــة تعطــى 

لهــا األولويــة يف تنفيــذ مشــاريع داخــل الــدول العربيــة.

نحــن لدينــا يف األمانــة العامــة أولويــات محــددة يف إطــار العمــل 
العربــي املشــترك بحضــور األمــن العــام للجامعــة العربيــة نتحــدث 
ــا  ــادة األعمــال أضفن ــة املســتدامة والتحــول الرقمــي وري عــن التنمي
إلــى هاتــه األولويــات التغيــرات املناخيــة باعتبــار ان املنطقــة العربيــة 
ســوف تشــهد قمتــن يف نهايــة هــذا العــام قمــة يف مصــر ويف دولــة 
اإلمــارات يف 2023، أيضــا مــن األمــور التــي بــدأت تتكشــف اآلن 
هــي تداعيــات األزمــة الروســية األكرانيــة علــى األوضــاع يف املنطقــة 
ــي  ــاع برئاســة معال ــد آخــر هــذا الشــهر اجتم ــة، وســوف يعق العربي
األمــن العــام لــكل املنظمــات العربيــة املتخصصــة  ومــن ضمنهــا 
منظمتكــم املوقــرة وســوف يكــون محــور أعمــال هــذه اللجنــة هــو 
تداعيــات احلــرب أو تداعيــات األزمــة الروســية األوكرانيــة علــى 

األوضــاع يف املنطقــة العربيــة.

مــن  عــدد  يف  تشــارك  دائمــا  العربيــة  منظمتكــم  أن  احلقيقــة 
االجتماعــات جلامعــة الــدول العربيــة ســواء علــى مســتوى القمــة أو 
املجلــس الــوزاري أو املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، دائمــا نؤكــد 
علــى الــدور الهــام للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي التــي متيــزت 

بنقلــة نوعيــة خــال الفتــرة الســابقة.

ويف الفتــرة األخيــرة وبحكــم وجــود مديرهــا العــام املهنــدس عبــد 
النبــي منــار والكــوادر التــي تعمــل يف إطــار املنظمــة والتــي تعمــل 

حتــت رئاســته أحدثــت نقلــة ونهضــة كبيــرة يف عمــل املنظمــة.

يف اخلتــام الشــكر والتقديــر للجمعيــة العامــة واملجلــس التنفيــذي 
واإلدارة وإدارة املنظمــة، والشــكر والتقديــر للمملكــة املغربيــة لدعمها 
الكامــل واملتواصــل جلامعــة الــدول العربيــة ومنظماتهــا املتخصصــة.
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 كلمة سعادة المهندس عبد النبي منار 
مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني 

خالل التوقيع على مذكرة التفاهم مع المكتب الصيني للمالحة عبر األقمار االصطناعية

رئيــس   / معالــي 
العامــة  اجلمعيــة 
العربيــة  للمنظمــة 

ن  ا للطيــر

معالــي / رئيــس املجلس 
التنفيــذي للمنظمة

العــام  األمــن  معالــي/ 
االيــكاو ملنظمــة 

املعالــي/  أصحــاب 
ــوزراء املســؤولون عــن  ال
قطــاع الطيــران املدنــي  

 / الســعادة  أصحــاب 
املدنــي، للطيــران  العامــون  واملــدراء  رؤســاء 

أصحــاب الســعادة / مــدراء واالمنــاء العامــون للمنظمــات اإلقليميــة 
للطيــران املدنــي 

السيدات والسادة احلضور،

يطيــب لــي باســم املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي أن أعبــر عــن 
كامــل ســروري ونحــن نوقــع  علــى مذكــرة التفاهــم مع املكتــب الصيني 
للماحــة عبــر األقمــار االصطناعيــة حــول التعــاون والتنســيق يف 

ميــدان املاحــة عبــر األقمــار الصناعيــة.

لقــد اتخــذ موضــوع املاحــة باألقمــار االصطناعيــة حيــزا مهمــا 
مــن أعمــال املنظمــة، وذلــك مواكبــة ملــدى االهتمــام التــي خصتــه بــه 
منظمــة االيــكاو، حيــث يشــكل محــورا اساســيا يف مفهــوم االتصــاالت 
رئيســيا يف  إدارة احلركــة اجلويــة وتوجهــا  املاحــة االســتطاع/ 

ــة. ــة للماحــة اجلوي اخلطــة العاملي

و لقــد عملــت املنظمــة عبــر أجهزتهــا املختلفــة علــى املشــاركة يف 
مجموعــة مــن الدراســات الفنيــة وامليدانيــة حــول اســتعمال األقمــار 
ــراب مــن املطــار  ــد االقت ــر األجــواء عن ــة يف املاحــة عب االصطناعي
ولــذى الهبــوط علــى املدرجــات، ممــا اثمــر عــن عــدة اجنــازات نذكــر 

مــن ابرزهــا تطويــر خطــط وطنيــة لتطبيــق املاحــة عبــر األقمــار 
االصطناعيــة، متضمنــة حتليــل التكاليــف والفوائــد، اجــراء جتــارب 
تشــغيلية كاملــة  للهبــوط علــى املدرجــات )مطــار احلســيمة باملغــرب( 
اإلجــراءات،  تصميــم  متضمنــة  االصطناعيــة،  األقمــار  بواســطة 
حتليــل الســامة ومــدى مردوديــة املشــروع، وكذلــك العديــد مــن 
األنشــطة التدريبيــة املنظمــة علــى مــدار عقــد مــن الزمــن لبنــاء 

القــدرات الــدول العربيــة يف هــذا امليــدان.

ويف عــام 2015 اعتمــدت املنظمــة االســتراتيجية العربيــة يف ميــدان 
املاحــة عبــر األقمــار االصطناعيــة مرتكــزة علــى نظــام الدعــم 
القائــم علــى احملــور الفضائــي )SBAS( كمــا بلــورت خطــة طريــق 
لتنفيــذه قائمــة علــى البعــد القريــب )اســتعمال اإلشــارات املتوفــرة ل
SBAS( البعــد املتوســط )الهــادف الســتعمال احملطــات األرضيــة مــن 

الصنــف اجلديــد( والبعيــد القائــم علــى بنيــة حتتيــة مســتقلة. 

ونظــرا للتطــور الفنــي يف هــذا املجــال، خاصــة مــا يهــم موضــوع 
dual frequency /Mul�  – األنظمــة متعــدد   / التــرددات   ثنائــي 
ti constellation ، فــان املنظمــة يف اطــار اعــداد النســخة احملينــة 
مــن اســتراتيجيتها للماحــة باألقمــار االصطناعيــة متضمنــة الدعــم 
القائــم علــى احملــور األرضــي )GBAS( ومنفتحــة علــى كل املنظومــات 
العامليــة التــي تغطــي منطقــة خدمتهــا الــدول العربيــة، ومــن ضمنهــا 

  .BDS املنظومــة الصينيــة بيــدو

وهــذا مــا أســس للتنســيق والتعــاون القائــم بــن املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي واملكتــب الصيني للماحة عبر األقمار االصطناعية 

حيــث يتــم تتويجــه اليــوم بالتوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم هــذه.

و يف اخلتــام، ووعيــا بأهميــة هــذه اخلطــوة واالهــداف املتوخــاة مــن 
خالهــا، فــإن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لــن تدخــر جهــدا 
يف دعــم هــذا االتفــاق والســعي إلجنــاح مســاعيه يف ســياق وتناغــم 
وذلــك يف  الطيــران،  بقطــاع  للرقــي  و  املشــتركة  املصلحــة  يخــدم 
إطــار السياســة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي التــي 
جوهرهــا تعزيــز الشــراكة مــع اجلهــات واملكاتــب اخلارجيــة بهــدف 
الوصــول الــى نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم و مشــارك يف التنميــة 

املســتدامة. 

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة معالي خوان كارلوس سلزار
أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي

ــي أن  ــم ل ــه لشــرف عظي إن
أنضــم إليكــم اليــوم هنا، يف 
مدينــة الربــاط اجلميلــة يف 
العموميــة  اجلمعيــة  هــذه 
والعشــرين  الســابعة 
للمنظمــة العربيــة للطيــران 
أنهــا  أعلــم  التــي  املدنــي 
عاًمــا   26 مبــرور  حتتفــل 

وجودهــا. علــى 

أود أوالً أن أعبــر بالنيابــة 
ــة عــن  ــس وأصال عــن املجل
ــع أفــراد  نفســي وعــن جمي
املنظمــة عــن تعازينــا لوفــاة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 

ــة املتحــدة.  ــارات العربي ــة اإلم ــس دول ــان، رئي آل نهي

وأذكركــم أنــه يــوم غــد، العشــرين مــن شــهر مايــو ســيتم تنكيــس 
بهــذه  املدنــي   للطيــران  العامليــة  واملنظمــة  املتحــدة  األمم  أعــام 

احلزينــة.  املناســبة 

اســمحوا لــي أن أعــرب عــن أعمــق تقديــري ملديرنــا العــام املضيــف 
علــى الترحيــب احلــار الــذي تلقينــاه والتســهيات املمتــازة وجميــع مــا 
ــن  ــي ســنجريها يف اليومــن املقبل ــره للمناقشــات املهمــة الت مت توفي

والتــي ســتثمرعن اتخــاذ العديــد مــن القــرارات.

بالطبــع أود أن أعبــر عــن امتنانــي للمديــر العــام للمنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي الســيد منــار لدعوتــه الكرميــة ملنظمتنــا لانضمــام 

إليكــم هنــا األســبوع. 

 إنــه لشــرف عظيــم لــي أن أكــون هنــا. أعتقــد أن حضورنا الشــخصي 
ــي  ــران املدن ــزام الطي ــز الت ــى تعزي ــل واضــح عل ــا هــو دلي ــوم وهن الي
والتضامــن بــن الــدول العربيــة، ويف هــذا الصــدد، أود أن أغتنــم 
هــذه الفرصــة لتســليط الضــوء علــى أننــي أوعــزت، وخاصــة زمائــي 
مــن املكاتــب اإلقليميــة،  املديريــن اإلقليميــن املوجوديــن معــي هنــا ، 
الســيد. محمــد أبــو بكــر والســيد نيكــوالس رالــوس ، للعمــل عــن كثــب 
 ACAO مــع دولكــم للتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي

واحتــادات الصناعــة يف هــذه املنطقــة.

ــر  ــا جميعــا أقــوى وأكث ــراف مهــم بأنن ــوم هــو اعت ــا الي ــا هن فتواجدن
ازدهــاًرا عندمــا نكــون علــى اتصــال  أفضــل ، وهــذه خطــوة رمزيــة 
أخــرى مهمــة يف تقــدمي مثــال للمســافرين واألعمــال يف كل مــكان 

ــم. ــران االتصــال بالعال ــه الطي ــد في يعي

قبــل تفشــي كوفيــد 19، كانــت الــدول العربيــة، وخاصــة تلــك املوجــودة 
ــدم وســاق  ــى ق ــل عل ــن ACAO، تعم ــة الشــرق األوســط م يف منطق
إلعــادة تشــكيل ســوق املســافات الطويلــة العامليــة، وتديــر حركــة 
الــركاب والبضائــع اجلويــة األســرع منــًوا يف العالــم منــذ مــا يقــرب 
مــن 10 ســنوات متتاليــة. إن إســتعادة هــذه التجــارة واإلمكانــات 
االقتصاديــة متثــل لنــا جميعــا أولويــة أريــد أن أرفعهــا اليــوم، وال 
ســيما مــن حيــث التدابيــر املاليــة التــي يجــري النظــر فيهــا، وبعــض 

ــد.  ــي اجلدي ــذا الوضــع الطبيع ــة له ــر املتوقع ــار غي اآلث

 Covid 19 ــة بســبب جائحــة االنخفــاض اخلطيــر يف احلركــة اجلوي
أدى إلــى حــدوث ضغــوط شــديدة يف الســيولة، وانتقــل التأثيــر إلــى 
ساســل قيمــة النقــل اجلــوي ممــا أدى إلــى تداعيــات علــى الكثيريــن 
يف الســفر والســياحة التجاريــة واألســواق وحتــى بالنســبة لســلطات 
الطيــران املدنــي، باإلضافــة إلــى العديــد مــن القطاعات غيــر املتعلقة 
بالطيــران. كمــا تتأثــر مجــاالت الطيــران يف االقتصــاد وساســل 
التوريــد األكثــر تكامــًا اليــوم وال ميكننــا التقليــل مــن احلاجــة إلــى 
ــد وتوفرهــم أيضــا  ــن بشــكل جي ــران مجهزي ــو الطي ــون منظم أن يك
علــى موازنــات جيــدة إلدارة تعــايف الطيــران املدنــي. ومــا تؤكــده 
هــذه العوامــل هــو أن اتخــاذ احلكومــة والصناعــة إجــراءات منســقة 
لتحقيــق االســتقرار ودعــم احلفــاظ علــى النشــاط اجلــوي واســتعادته 

أمــر مهــم للغايــة. 

ــة  ــدول العربي ــى املــدى القريــب لل ــة عل ــة الثاني يرتبــط هــذا باألولوي
ولكــن أيًضــا للطيــران العاملــي وأنــا أحتــدث اآلن عــن التحــدي الكبيــر 
وامللــح بشــكل متزايــد الــذي نواجهــه خلفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون يف النقــل اجلــوي بشــكل كبيــر بينمــا نعمــل علــى اســتعادة 

منــو حركــة املــرور.

دعــا األمــن العــام لــألمم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــس إلــى حتقيــق 
لبــى مشــغلو  2050، واآلن  انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام  صــايف 
الطيــران نــداءه بخطــط مفصلــة وأهــداف صارمــة يف جــزء كبيــر مــن 
قطاعنــا. وســوف تعتمــد علــى املــدى القريــب االســتجابة لانبعاثــات 
علــى وقــود منخفــض الكربــون ومســتدام للطيــران وكذلــك علــى 
وإدارة  كفــاءة  األكثــر  والعمليــات  احلرفيــة  التكنولوجيــات  أحــدث 
لتدفــق حركــة املــرور، واألهــم مــن ذلــك أيضــا، التعويــض العاملــي 
الــذي يجــري إدارتــه يف إطــار خطــة »كورســيا« التــي أقرتهــا جمعيــة 
املنظمــة. كمــا أننــا اآلن نشــهد حتــواًل جذرًيــا إلــى حــد مــا نحــو 
اســتخدام طائــرات متجــددة أكثــر كفــاءة يف اســتهاك الوقــود لطــرق 
الطائــرات التقليديــة ذات اجلســم العريــض والتــي حتقــق حوالــي 
ــود؛ ولكــن  ــاءة اســتهاك الوق ــة مــن مكاســب كف ــى 15 يف املائ 10 إل
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يف النهايــة يجــب أن تكــون صناعــة الطائــرات كربونيــة وهــذا يعنــي 
االنتقــال إلــى حلــول دفــع االنبعاثــات صفــر متامــا. ونتطلــع إلــى 
املشــاركة النشــطة والقيــادة مــن جانــب الــدول العربيــة يف اجلمعيــة 
العامــة فضــا عــن االجتمــاع الرفيع املســتوى بشــأن الهــدف الطموح 
الطويــل األجــل الــذي ســيعقد يف مونتريال، يف مقــر منظمة الطيران 

ــه.  ــى 22 متوز/يولي ــرة مــن 20 إل ــي يف الفت ــي الدول املدن

وأود أن أعــرب عــن تقديــري هنــا للتعــاون املمتــاز الــذي أقمنــاه 
بــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ومنظمــة الطيــران املدنــي 
وجميــع  التدريــب  ســيما  وال  البيئيــة  القضايــا  بشــأن  الدولــي 
األنشــطة الداعمــة ملبــادرة خطــة عمــل الدولــة. وأود أن أذكــر أولويــة 
رئيســية ثالثــة للطيــران، وهــي إعــادة البنــاء بطريقــة أفضــل، ملــا 
بعــد اجلائحــة، وجعــل هــذا القطــاع أكثــر قــدرة علــى الصمــود أمــام 
تفشــي أمــراض الصحــة العامــة واألزمــات األخــرى يف املســتقبل.

وفيمــا يتعلــق بالصحــة العامــة، ســيتطلب منــا ذلــك التركيــز وتقــدمي 
جتربــة رقميــة بالكامــل وجتربــة للــركاب بــدون تامــس، جتربــة يبــدو 
أنهــا تتكامــل متامــا مــع أمــن املســافرين الرقميــن واحلالــة الصحيــة 
وأنظمــة مراقبــة احلــدود التــي تشــرف عليهــا احلكومــات. ويســاعد 
اجلمــع بــن هــذه التحديــات مجتمعــة يف تفســير الســبب يف أن 
ــا  ــذان حددناهم ــان الرئيســيان الل ــكار واملرونــة همــا املوضوع االبت
لتحفيــز الدولــة يف جمعيــة هــذا العــام مــع كــون االســتدامة محــور 

تركيــز رئيســي حتــت كل موضــوع مــن هــذه املواضيــع.

وأود أيضــا أن أنــوه هنــا بالكيفيــة التــي بــدأت بهــا اإليــكاو بالفعــل 
يف االضطــاع بأعمــال هامــة وذات صلــة ببنــاء القــدرات يف مجــال 
ــي  ــران املدن ــق الســفر وإدارة احلــدود يف منطقــة منظمــة الطي وثائ
الدولــي يف األشــهر املاضيــة، وأن جميــع هــذه األنشــطة تشــكل زخمــا 

هامــا لهــذه التحــوالت التــي تشــتد احلاجــة إليهــا.

اإليــكاو  نــدوة  يف  للمشــاركة  أدعوكــم  أن  أود  الصــدد،  هــذا  ويف 
ومعــرض اإليــكاو حــول برنامــج اإليــكاو لتحديــد الســفر أو الرحلــة 
التــي ســتعقد حضوريــا يف الفتــرة مــن 13 إلــى 15 ســبتمبر 2022 
ــد ســنعود  ــال. نحــن بالتأكي ــر الرئيســي للمنظمــة يف مونتري يف املق

ونريــد أن نراكــم أكثــر يف مقرنــا الرئيســي.

وكماحظــة أخيــرة اليــوم، أود أن أعــرب عــن تقديــري للكيفيــة التــي 
تتحســن بهــا باســتمرار عاقــة العمــل بــن املكاتــب اإلقليميــة ملنظمــة 
الطيــران املدنــي الدولــي واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، وال 

ســيما املكتبــن اإلقليميــن يف القاهــرة وباريــس.

ــث  ــن حي ــه، م ــذي شــرعنا في ــوع ال ــد املشــترك املتن وقــد أدى اجله

النــدوات وورشــات العمــل والــدورات التدريبيــة، إلــى حتســن ملمــوس 
يف تنفيــذ خطــط العمــل اإلقليميــة اخلاصــة بنــا يف الــدول العربيــة 
املدنــي  الطيــران  ملنظمــة  االســتراتيجية  األهــداف  جميــع  عبــر 
الدولــي. وقــد نتجــت جناحــات مماثلــة عــن أنشــطتكم املشــتركة 
التــي تدعــم تنفيــذ خطــط اإليــكاو العامليــة مــن خــال تنفيــذ أطــر 
التعــاون اإلقليمــي مثــل املنظمــة اإلقليميــة للرقابــة علــى الســامة يف 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآليــة التنســيق اإلقليميــة 

ــا. ــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ملجموعــة AIG يف منطق

شكرا لكم على دعمكم السخي لهذه البرامج.

املنظمــة  ملــدى نشــاط  أعــرب عــن تقديــري هنــا  وأود أيضــا أن 
املعنيــة بخطــة  العمــل  إطــار فرقــة  املدنــي يف  للطيــران  العربيــة 
اإلنعــاش املتوســطة واإلجــراءات ذات الصلــة التــي اتخذهــا املكتــب 
االقليمــي األوروبــي بشــأن اإلنعــاش يف مجــال الطيــران، لدعــم تنفيذ 
توصيــات فرقــة العمــل املعنيــة بإنعــاش الطيــران التابعــة ملجلــس 

منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.

وأخيــرا، أود أن أؤكــد علــى تقديــر اإليــكاو العميــق للمســاهمات 
املاليــة التــي تلقيناهــا مــن مختلــف البلــدان العربيــة حيــث دعــم 
تنفيــذ اإليــكاو لاســتجابة احلاســمة للجائحــة والــدور التنســيقي 
بــن املكتبــن االقليميــن MID وEURO / NAT و » عــدم تــرك أي 
بلــد وراء الركــب » والعديــد مــن املبــادرات واملشــاريع العامليــة. تنفيــذ 
هــذه املســاهمات يتــم بفعاليــة وكفــاءة مــع معاييــر حتديــد األولويــات 
واالحتياجــات األساســية ونحثكــم علــى مواصلــة دعــم عملنــا الفنــي. 

ويف هــذا الصــدد، أود أيضــا أن أعتبــر أن اإليــكاو لديهــا قــدرة كبيــرة 
يف مكتبنــا للتعــاون التقنــي لدعــم الــدول يف تنفيــذ سياســات اإليــكاو 
وخططهــا ومعاييرهــا املوصــي بهــا جنبــا إلــى جنــب مــع مكاتبنــا 

اإلقليميــة.

وأود مــرة أخــرى أن أشــيد مبنظمتكــم علــى اإلجنــازات العديــدة 
التــي حتققــت يف الســنوات ال 26 املاضيــة، وأن أؤكــد لكــم شــخصيا 
أن اإليــكاو ســتواصل التعــاون الكامــل واملثمــر مــع املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي وفقــا للمذكــرة املوقعــة مــع منظمتنــا يف عــام 2010.

ــة  ــال حلضــور االجتماعــات الهام ــا يف مونتري ــم جميع ــل أن أراك آم
القادمــة يف منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي وخاصــة الــدورة ال 41 
للجمعيــة العامــة، وأتطلــع إلــى مناقشــاتنا اليــوم وغــدا كمــا ســنواصل 

تعاوننــا املثمــر يف الســنوات القادمــة.
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كلمة سعادة األمينة العامة للجنة اإلفريقية للطيران المدني

إنــه ملــن دواعــي ســروري 
إليكــم  أنضــم  أن  البالــغ 
يف هــذه الــدورة الســابعة 
للجمعيــة  والعشــرين 
ــة  ــة العربي ــة للمنظم العام
الطيــران املدنــي بالنيابــة 
اللجنــة  مكتــب  عــن 
للطيــران  األفريقيــة 
املدنــي واألمانــة العامــة.

املنظمــة  أشــكر  أن  أود 
تقديرنــا  عــن  وأعبــر 
العميــق لدعوتكــم الكرميــة وشــراكتنا وتعاوننــا املســتمر. اســمحوا 
إلــى املتحدثــن الذيــن حتدثــوا قبلــي يف  لــي أيًضــا أن أنضــم 
اإلعــراب عــن تعازيهــم لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. بالفعــل، 
مــن املعــروف عامليــا أن القائــد العظيــم حكيــم ويعلــم شــعبه، ويقــود 
حكومتــه للنجــاح، وأنــا أؤمــن أن هــذه فضائــل سيســتمرون يف 

االحتفــال بهــا بعــد وفــاة زعيمهــم.

ــة  ــي واللجن ــران املدن ــة للطي ــة العربي ــد حققــت كل مــن املنظم وق
األفريقيــة للطيــران املدنــي جناحــا ملحوظــا مــن خــال مذكــرة 
التفاهــم والتعــاون التــي أبرمناهــا، وإذ تعقــد املنظمــة  العربيــة 
والعشــرين،  الســابعة  العامــة  اجلمعيــة  هــذه  املدنــي  للطيــران 
ــي فيمــا  ــران املدن ــح الطي ــا لصال ــق تعاونن ــى تعمي ــع إل ــا نتطل فإنن
يتعلــق مبناطقنــا. إن دعمكــم للخطــة األفريقيــة التــي تهــدف إلــى 
ــى تشــغيل  ــة الســامة عل ــة يف حتســن حال ــدول األفريقي دعــم ال
الســامة  إلــى حتســينات هائلــة يف حالــة  أدى  قــد  الطائــرات 
بالنســبة ملعظــم عــدد الــدول األعضــاء املتزايــد يف منظمتنــا يف 
يف  وقــد جنحنــا  القــدرات،  وبنــاء  التكنولوجيــا  تطويــر  مجــال 
الطريقــة التــي اكتســب بهــا الفضــاء اجلــوي مــن دول أفريقيــا 
الوســطى مهــارات هامــة يف الطيــران املدنــي مــن الــدول األعضــاء 

يف منظمــة الطيــران املدنــي األفريقــي. 

التنميــة البشــرية عبــارة عــن ماراثــون، وســيواصل املكتــب الســعي 
اآلخريــن  والشــركاء  الشــقيقتن  منظمتينــا  بــن  التعــاون  إلــى 

يف مجــال بنــاء القــدرات ملواصلــة تعزيــز مناطقنــا يف مجــاالت 
الســامة واألمــن وحمايــة البيئــة، مــن أجــل التنميــة املســتدامة 
للنقــل اجلــوي، فضــا عــن تعزيــز العاقــات الوديــة والتفاهــم 
ــادل والعميــق مــن أجــل التنميــة املســتدامة ملجتمــع الطيــران  املتب

املدنــي. 

وكمــا تدركــون، ففــي ضــوء الســيناريو اجلديــد للعالــم الناشــئ، 
يظــل التعــاون بــن املنظمتــن هــو النظــام الســائد اليــوم. ومــا فتئت 
منظماتنــا تنخــرط يف حــوار منتظــم وتبــادل معلومــات مفيــدة فيمــا 
ــق  ــق بالتطــور يف الطيــران املدنــي الدولــي وكذلــك فيمــا يتعل يتعل

مبنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.

ويف هــذا الصــدد، دعمنــا بعضنــا البعــض يف تأمــن مناصــب 
قياديــة داخــل هيــكل حوكمــة منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
وتنفيــذ أجنــدة كل واحــد منــا. مــا زلنــا نفيــد بعضنــا البعــض 
وندعــم منــو التنميــة يف منطقتنــا، ونتوقــع أن نواصــل العمــل مــع 
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي هــذا العــام مــرة أخــرى، متامــا 
كمــا فعلنــا دائمــا يف املاضــي لتوفيــر الدعــم املتبــادل لبعضنــا 
البعــض وضمــان احلفــاظ علــى انتخــاب مرشــحينا يف مجلــس 

منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي. 

الســادة املندوبــون املوقــرون، وأود أن أؤكــد مجــددا أن الشــراكة 
اللبنتــان  همــا  واإلقليمــي  العاملــي  الصعيديــن  علــى  والتعــاون 

العاملــي, الطيــران  نظــام  لتعزيــز  األساســيتان 

هــذه الشــراكات والتعــاون تســمح لنــا بتحقيــق أهــداف اتفاقيــة 
شــيكاغو بكفــاءة وإعــادة بنــاء نظــام عاملــي مســتدام للنقــل اجلــوي، 
لوضــع السياســات واملبــادئ التوجيهيــة ملســاعدة الــدول األعضــاء 
وحتديــد أهــداف إســتراتيجية واضحــة وســليمة اقتصاديــا وقابلــة 

للتنفيــذ.

إن التطــور احلالــي جلائحــة كوفيــد19- قــد شــكل أكبــر حتــد أمام 
ــاش  ــر اإلنع ــذ تدابي ــة أن تنفي ــة األفريقي ــد اللجن ــران. وتعتق الطي
بطريقــة مجــزأة مــن شــأنه أن يبطــئ انتعــاش الصناعــة ألن جميــع 
األطــراف تتحمــل مســؤولية مشــتركة عــن ضمــان إمكانيــة ســفر 
الــركاب بأمــن وأمــان، أي لتقــدمي الدعــم الفعــال ألنظمــة الطيــران 
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أنــه  اللجنــة األفريقيــة  املدنــي يف مناطقنــا املختلفــة. وتعتقــد 
ينبغــي اســتعراض تدابيــر االســترداد بصــورة دوريــة للحفــاظ 

علــى أهميتهــا.

ونحــن نتطلــع إلــى تبــادل اخلبــرات، وتعزيــز املــوارد، واالبتــكار 
املســتمر، وإعــادة تصــور عاملنــا القائــم علــى األوضــاع الناشــئة مــع 
تفشــي فيــروس كورونــا. وكمــا تذكــرون، فــإن أفــكاك هــي الوكالــة 
األفريقــي  اجلــوي  النقــل  وســوق  ياموســوكرو  إلعــان  املنفــذة 
املوحــد، فضــا عــن كونهــا وكالــة معينــة تابعــة ملفوضيــة اإلحتــاد 
ــارة. ويف  ــي يف الق ــران املدن ــادة الطي ــع  ق ــدة جمي اإلفريقــي لفائ
ــة  ــع إلــى التعــاون مــع املنظمــة العربي مجــال النقــل اجلــوي، نتطل
ــا  ــا وترابطه ــر كامــل ملناطقن ــق بتحري ــا يتعل ــي فيم ــران املدن للطي
بغيــة جنــي الفائــدة االقتصاديــة الكبيــرة املســتمدة مــن التحريــر 

ــة. الكامــل لســوق النقــل اجلــوي األفريقي

التــي  تنفيــذ األنشــطة املشــتركة  التعــاون يف  إلــى  كمــا نتطلــع 
ســتعزز الســامة بشــكل أساســي مــن خــال خطــة األفــكاك ، مــن 
خــال اســتخدام برامــج تعــاون املفتشــن لدينــا للســامة واألمــن 
ــا املختلفــة. ــة، باإلســتفادة مــن خبرائنــا يف مناطقن وحمايــة البيئ

ووجــود  توافــر  علــى  يعتمــد  املدنــي  الطيــران  نظــام  جنــاح 
متخصصــي الطيــران األكفــاء مــن خــال آليــة HRDF احلاليــة 

واخلطــط األخــرى مبوجــب مذكــرة التفاهــم التــي وقعناهــا معكــم. 
كمــا نتطلــع إلــى التعــاون مــن أجــل بنــاء قدراتنــا التقنيــة املطلوبــة 

يف مختلــف قطاعــات نظــام صناعــة الطيــران

يف اخلتــام، أود أن أؤكــد مجــددا علــى التــزام األفــكاك بتعزيــز 
العاقــات مــع منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي يف الوقــت الــذي 

مــا زلنــا نعانــي فيــه مــن آثــار جائحــة كوفيــد 19.

وال بــد لنــا مــن االســتفادة مــن الفــرص الهائلــة للتعــاون التــي 
أتاحهــا الوبــاء لنــا جميعــا بينمــا نواصــل إيجاد طــرق مبتكرة لدعم 
انتعــاش الطيــران يف مناطقنــا املختلفــة وبنــاء نظــام طيــران أفضل 
وأقــوى. وســيكون مــن املهــم تقاســم اخلبــرات واملــوارد، فالطيــران 
املدنــي يف مختلــف املناطــق هــو عنصــر متكــن اقتصــادي للتكامــل 
التجــاري واالجتماعــي واالقتصــادي مــع اآلثــار العابــرة للحــدود. 
يجــب أن نبقــى معــا لضمــان التنفيــذ املوحــد لتدابيــر التعــايف 
مــن كوفيــد19- ودعــم التعــايف الكامــل. واللجنــة علــى اســتعداد 

للعمــل معكــم لتحقيــق ذلــك.

ويف هــذا الصــدد، أود أن أشــكركم جميعــا علــى اهتمامكــم الكرمي 
وأمتنــى لنــا جميعــا مــداوالت ناجحة.
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كلمة رئيس المؤتمر األوروبي للطيران المدني

لشــرف  إنــه 
عظيــم  وســرور 
لــي أن أكــون هنــا 
بالنيابــة  اليــوم 
املؤمتــر  عــن 
بــي  و ر و أل ا
ن  ا للطيــر
يف  املدنــي، 
الــدورة الســابعة 
ين  لعشــر ا و
ــة العامــة  للجمعي

للمنظمــة 
بيــة  لعر ا
للطيــران املدنــي. 
ا  ســمحو ا و
أن  أيضــا  لــي 
أعــرب عــن امتنانــي لــكل مــن رئيــس املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي ومديرهــا العــام علــى التكــرم بتوجيــه الدعــوة إلــى نظيرتكــم 
األوروبيــة، ايــكاك، وعلــى الترحيــب احلــار مبدينــة الربــاط اجلميلــة.

وأود أن أذكــر بالتعــاون املمتــاز الــذي متتــع بــه املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي واملؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي علــى مــدى 22 
عامــا حيــث تشــترك منظماتنــا الشــقيقة يف نفــس األهــداف املتمثلــة 
يف دعــم تنميــة آمنــة ومســتدامة للنقــل اجلــوي يف مناطقنــا، مبــا 
يتفــق مــع األهــداف االســتراتيجية ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.

والواقــع أن عاقتنــا توطــدت مــن خــال توقيــع مذكــرة تفاهــم يف 
16 أيار/مايــو 2000. و منــذ ذلــك التاريــخ، كنــا نتعــاون يف العديــد 
مــن املواضيــع، خاصــة التــي تــؤدي إلــى إجتماعــات منظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي، و أيضــا مبشــاركتنا يف االجتماعــات العامــة اخلاصــة 

بــكل منــا.   

وقــد وجــدت »االيــكاك«، شــأنها شــأن العديــد من املنظمــات األخرى، 
أن عملهــا تأثــر بوبــاء فيــروس كورونــا خال العامــن املاضين. متكنا 
فقــط مــن احلفــاظ علــى مســتوى أدنــى مــن النشــاط احلضــوري 
مقارنــة مبــا كان مخططــا لــه. غيــر أن املشــاركة يف االجتماعــات 
واملناســبات عبــر اإلنترنــت كانــت ناجحــة جــدا. واســتؤنفت األنشــطة 

حضوريــا ببــطء منــذ بدايــة عــام 2022.

وفيمــا يتعلــق بالعمــل املشــترك بــن املؤمتــر االوروبــي للطيــران املدني 
واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ، فقــد أجرينــا مناقشــات منتظمــة 
حــول مواضيــع الطيــران ذات االهتمــام املشــترك مثــل االســتجابة 
ــا  ــة. وناقشــنا أيضــا بعــض القضاي ألزمــة كوفيــد19- واألمــن والبيئ
املعدلــة  البروتوكــوالت  علــى  التصديــق  مثــل  األخــرى  السياســية 
املدنــي  الطيــران  منظمــة  مجلــس  وانتخابــات  شــيكاغو  التفاقيــة 

ــي.  الدول

التــي  التفاهــم  مذكــرة  إطــار  ويف  األخيــرة،  اآلونــة  ويف   
أبرمناهــا ومببــادرة مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي، جــرت 
ــام 2022  ــد ملنتصــف ع ــل جدي ــج عم ــدف وضــع برنام مناقشــات به
حتــى نهايــة عــام 2024. ويتوخــى برنامــج العمــل هذا تبــادل املعلومات 
مــن خــال املشــاركة املتبادلــة يف االجتماعــات، والتنظيــم املشــترك 
لعــدة مناســبات، وأنشــطة تعزيــز القــدرات يف مجالــي البيئــة وأمــن 

الطيــران. وأتطلــع إلــى توقيــع برنامــج العمــل هــذا اليــوم. 

وقــد كان تنســيقنا مثمــرا، واســمحوا لــي، بالنيابــة عــن الــدول األربــع 
واألربعــن األعضــاء يف املؤمتــر االوروبــي للطيــران املدنــي، أن أعــرب 

عــن رغبتنــا يف أن يســتمر هــذا علــى نفــس املنــوال.  

لقــد مررنــا بلحظــات صعبــة معــا يف تاريخنــا، وعلــى األخــص خــال 
جائحــة كوفيــد19-. واآلن تواجــه أوروبــا إحــدى األزمــات الرئيســية 
يف تاريخهــا احلديــث، بســبب غــزو دولــة عضــو باملؤمتــر، أوكرانيــا. 
وكان األثــر املباشــر لهــذا الغــزو علــى الطيــران املدنــي مأســاوًيا، وال 

يــزال يتعــن فحــص العواقــب طويلــة األجــل.. 

ويف حــن أن هــذه أوقــات عصيبــة، فإننــا نحتــاج أيضــا إلــى أن نعكس 
أننــا متكنــا يف املاضــي مــن حتويــل التحديــات إلــى فــرص، وبالتالــي 
مــع  التكيــف  القــدرة علــى  أقــوى وأكثــر مرونــة. وهــذه  أصبحنــا 
التغييــر، وعلــى االبتــكار يف إيجــاد أنســب احللــول لتحقيــق أهدافنــا 
االســتراتيجية، هــي ســمة محــددة للعاقــة بــن املؤمتــر االوروبــي 

ــة للطيــران املدنــي. للطيــران املدنــي واملنظمــة العربي

ويف الســنوات املقبلــة، يجــب علينــا بالتالــي أن نواصــل تعزيــز تعاوننا، 
ــي  ــي يلب ــران املدن ــا لتشــكيل نظــام مســتدام للطي وأن نوحــد جهودن
إحتياجــات اقتصاداتنــا ومواطنينــا علــى الســواء. وينبغــي لنــا أن 
ــات  ــادل وجه ــى تب ــاء، وإل ــى املشــاركة بنشــاط يف حــوار بن نســعى إل
نظرنــا ومعرفتنــا يف مجــاالت رئيســية مثــل الســامة وأمــن الطيــران 

ــران. ــة والتيســير واالســتعادة املســتدامة للطي والبيئ
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كمــا يتعــن علــى كل مــن املنطقتن أن تتصــدى معا للتحديات العاملية 
التــي يفرضهــا الطيــران املدنــي، مثــل التحــول إلــى التكنولوجيــا 
ــذكاء  ــون، واألمــن الســيبراني، واســتخدام ال ــة الكرب ــة، وإزال الرقمي
االصطناعــي يف الطيــران، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر. ونحــن 
جميعــا نــدرك أن التحديــات العامليــة ال ميكــن التصــدي لهــا دون 

مســتوى عــال مــن التعــاون، بــدءا مــن املســتوى اإلقليمــي. 

CO� بشــأن املســتوى  الرفيــع  املؤمتــر  حقــق  املاضــي،  العــام   يف 
ــران.  ــاش قطــاع الطي ــا بدعــم إنع ــا جميًع ــا والتزمن VID-19 جناًح
واجلمعيــة العامــة، هــذا العــام، هــي الفرصــة للوفــاء بالتزامنــا خــال 

ــك املؤمتــر. ذل

وكلنــا مقتنعــون بــأن مســتقبل الطيــران ميــر عبــر االســتدامة، أي 
االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. ولهــذا الســبب يجــب 
علــى هــذه اجلمعيــة أن حتــدد مســار الطيــران املســتدام يف املســتقبل 
متاشــيا مــع أهــداف اتفــاق باريــس حــول املنــاخ. وال ينبغــي بعــد ذلــك 
أن ينظــر إلــى قطاعنــا باعتبــاره جــزءا مــن املشــكلة يف مناقشــة 
تغيــر املنــاخ، بــل ينبغــي أن يصبــح جــزءا مــن احلــل، وأن ينظــر إليــه 

مواطنونــا علــى هــذا النحــو.

ويف الوقــت نفســه، تتجــه صناعــة الطيــران العامليــة نحــو إزالــة 
الكربــون، وقــد وضعــت منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي واالحتــاد 
الدولــي للنقــل اجلــوي مجموعــة مــن األهــداف التــي متثــل حتديــا. 
كمــا نحتــاج إلــى حمايــة مــا حققنــاه بالفعــل مــن خــال مشــروع 

كورســيا. 

وال تــزال كورســيا عنصــرا هامــا جــدا يف مجموعــة تدابيــر إزالــة 
 )ECAC( الكربــون مــن الطيــران. وتلتــزم جميــع الــدول األعضــاء يف
ال 44 بتنفيــذ مشــروع كورســيا، حيــث سيســهم بشــكل كبيــر يف 
حتقيــق هــدف خفــض االنبعاثــات مــن خــال وضــع إطــار حتفيــزي 

ــرات املســتدام.  ــود الطائ الســتخدام وق

ــران املســتدام )SAF( املســاهم  ــود الطي ومــن احملتمــل أن يكــون وق
األكبــر يف خفــض البصمــة الكربونيــة للطيــران. كمــا ميكــن أن يوفــر 
فوائــد بيئيــة كبيــرة لشــركات الطيــران، وأن يحقــق فوائــد اقتصاديــة 
واجتماعيــة للبلــدان املنتجــة. غيــر أن التكاليــف املتصلــة بتطويــر 
وقــود الطيــران املســتدام وعــدم التيقــن مــن األســواق كانــت تشــكل 
عوائــق رئيســية حتــول دون حصــول هــذه الوقــود املســتدام علــى 
حصــة أكبــر يف الســوق. وبوســعنا أن نســاعد يف حــل هــذا األمــر 

مــن خــال إدراج وقــود الطيــران املســتدام يف البرامــج الوطنيــة 
ــدة.   ــت دول عدي ــة املتجــددة، كمــا فعل لسياســات الطاق

والبيئــة، بالطبــع، ليســت املوضــوع الوحيــد علــى جــدول أعمــال 
اجلمعيــة! ويف هــذا الصــدد، يســرني أن يتبــادل املؤمتراالوروبــي 
للطيــران املدنــي واملنظمــة العربيــة الطيــران املدنــي املعلومــات عــن 
ــا علــى  طموحاتهمــا جلمعيــة منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي. وأن
قناعــة تامــة بأنــه ميكننــا التوصــل إلــى فهــم أفضــل ألهــداف بعضنــا 

ــات املشــتركة.  ــى مجموعــة مــن األولوي البعــض واالتفــاق عل

وفيمــا يتعلــق بانتخابــات مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي، 
فــإن املشــاورات الدوريــة بــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
واملؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي، فضــا عــن الدعــم املتبــادل 
لقائمــة مرشــحينا، كانــت أيضــا مفيــدة للغايــة يف حتقيــق االســتقرار 
يســمى  ملــا  وفقــا  الدولــي،  املدنــي  الطيــران  منظمــة  مجلــس  يف 
مبــدأ »الوضــع الراهــن«. ونتطلــع إلــى تلقــي قائمــة املرشــحن التــي 

ــة.  ــا الهيئ وضعته

وتلتــزم الــدول األعضــاء يف االيــكاك أيضــا بتوســيع عضويــة مجلــس 
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي وجلنــة املاحــة اجلويــة، ألن ذلــك 
ســيمكن مــن توســيع نطــاق املشــاركة اجلغرافيــة، ويعــزز نهجــا أكثــر 
ــوغ  ــا لبل ــذل قصــارى جهدن ــوع. ونحــن نب شــموال، ويعــزز أيضــا التن
هــذا الهــدف يف الوقــت املناســب النتخابــات عــام 2025 بالتصديــق 
علــى البروتوكولــن املعدلــن التفاقيــة شــيكاغو. وقــد أودعــت 38 
دولــة مــن أصــل 44 دولــة عضــوا يف االيــكاك صــك تصديقهــا لــدى 
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي. ونرحــب بالتقــدم الــذي أحرزتــه 

دول التحالــف يف هــذا املجــال.  

وبالنظــر إلــى التعــاون التاريخــي بــن منظماتنــا الشــقيقة، فإننــا ال 
نــزال فخوريــن باحلــوار البنــاء الــذي أجرينــاه. وينبغــي أن نكــون 
واثقــن مــن أننــا ميكــن أن نواصــل العمــل معــا لتوفيــر التوجيــه 

الطموحــة لقطاعنــا.  االســتراتيجي واألهــداف 

اآلن  خطابــي  ســأختتم  وســادتي،  ســيداتي  املوقــرون،  الضيــوف 
بتكــرار شــكري الصــادق ملضيفينــا علــى دعــوة املتمــر االوروبــي 

اجلمعيــة. هــذه  للمشــاركة يف  املدنــي  للطيــران 

 شكرا جزيا على انتباهكم.
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كلمة معالي الدكتور سالم المالك-المدير العام لمنظمة العالم اإلسالمي 
للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو-

ألقاها نيابة عنه سعادة الدكتور عبد اإلله بن عرفة-نائب المدير العام

العاملــن،  رب  هلل  احلمــد 
علــى  والســام  والصــاة 
ســيد  اخللــق  أشــرف 
األولــن  وإمــام  املرســلن 

واآلخريــن،

عليــه  اهلل  صلــى  محمــد 
ــه  ــه وصحب ــى آل وســلم وعل

أجمعــن.

النقــل  وزيــر  معالــي 
اململكــة  يف  واللوجســتيك 

، بيــة ملغر ا

السيد رئيس اجلمعية العامة للمنظمة العربية للطيران املدني،

الســيد عبــد النبــي منــار، رئيــس املجلــس التنفيــذي، مديــر عــام 
املدنــي، للطيــران  العربيــة  املنظمــة 

السادة أعضاء اجلمعية العامة للمنظمة العربية للطيران املدني،

السادة ممثلي الدول واملنظمات الدولية املشاركة،

احُلضوُر الكرمي،

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

العاديــة الســابعة  الــدورة  أشــكر لكــم دعوتكــم الكرميــة حلضــور 
والعشــرين )27( للجمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
املشــترك  العربــي  العمــل  مــن مســيرة  هامــة  تتــوج مرحلــة  التــي 

للمنظمــة وتدشــن انطاقــة جديــدة يف درب التميــز والنجــاح.

وإذ يســعدني أن أنقــل جلمعكــم الكــرمي هــذا حتيــات معالــي الدكتــور 
ســالم بــن محمــد املالــك، املديــر العــام ملنظمــة العالــم اإلســامي 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة، فإنــي أتشــّرف بــأن أنــوب عــن معاليــه يف 
ــة  ــة العام ــة للجمعي ــة موجــزة يف هــذه اجللســة االفتتاحي ــاء كلم إلق
ــران املدنــي يف دورتهــا الســابعة والعشــرين،  ــة للطي للمنظمــة العربي

ــاً ألشــغالها التوفيــق والنجــاح. متمني

ويســرني بهــذه املناســبة أن أشــير إلــى التعــاون املثمــر الــذي يجمــع 
اإليسيســكو واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف مجــاالت االهتمــام 

املشــترك.

فقــد جــرت خــال الفتــرة املاضيــة اتصــاالت مكثفــة بــن املنظمتــن، 
وعقــدت العديــد مــن االجتماعــات الفنيــة التــي أفضــت إلــى توقيــع 
مذكــرة تفاهــم بــن اجلانبــن يف شــهر فبرايــر 2022، حــّدد خالهــا 
ــد مــن املوضوعــات واملجــاالت التــي ميكــن الشــروع  ــان العدي اجلانب

يف تنفيذهــا، والتــي مــن أبرزهــا:

والتــراث يف  الثقافــة  والتعريــف مبكونــات  الثقافيــة،  الســياحة   -
الــدول األعضــاء مــن خــال قطــاع الطيــران الــذي تغطيــه املنظمــة 

العربيــة

- اإلســهام يف إبــراز اللغــة العربيــة كأداة مهمــة للتعريــف بالــدول 
األعضــاء يف املنظمتــن.

- التعاون يف مجاالت الترجمة والنشر

مــن  االنبعاثــات  وخفــض  البيئــة  حمايــة  بأهميــة  الوعــي  رفــع   -
الدفيئــة. الغــازات 

- التدريــب وبنــاء القــدرات عبــر تبــادل اخلبــرات، بالتركيــز علــى 
قطــاع الشــباب.

إّننــا يف منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة نعتــز 
بهــذا التعــاون بــن املنظمتــن ونتطلــع إلــى تطويــره وتعزيزه مبا يســهم 
يف حتقيــق تنميــة العالــم اإلســامي، منطلقــن مــن اململكــة املغربيــة 
إلــى كافــة الــدول األعضــاء. ونحــن هنــا نؤكــد التزامنــا وعزمنــا علــى 

تنفيــذ بنــود هــذا االتفــاق.

ــق والنجــاح يف  ــدورة كل التوفي ــى ألشــغال هــذه ال ــام، أمتن ويف اخلت
حتقيــق مــا تصبــو إليــه مــن أهــداف، وأشــكر دولــة املقــر علــى الدعــم 
دولــة  لشــعب  املناســبة ألوجــه  وأغتنــم هــذه  للمنظمــة،  املوصــول 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقيادتهــا صــادق التعــازي يف وفــاة الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة معالي وزير النقل-ماليزيا
أن  حًقــا  لــي  لشــرف  إنــه 
أمثــل ماليزيــا إللقــاء كلمــة 
أمامكــم يف الدورة الســابعة 
الجتمــاع  والعشــرين 
ــة العامــة للمنظمــة  اجلمعي
العربيــة للطيــران املدنــي. 
أغتنــم  أن  أود  لذلــك، 
ألعــرب  الفرصــة  هــذه 
للمنظمــة  تقديرنــا  عــن 
املدنــي  للطيــران  العربيــة 
علــى دعوتهــا حلضــور هــذا 

االجتمــاع.

بالنيابــة عــن حكومــة ماليزيــا، أود أن أعبــر عــن امتنانــي للــدول 
دعمهــم  علــى  املدنــي  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  يف  األعضــاء 
ــة العامــة  ــدورة األربعــن للجمعي ــا خــال ال ومســاعدتهم املقدمــة لن
حيــث أعيــد انتخــاب ماليزيــا بنجــاح كعضــو يف املجلــس للــدورة 

التوالــي. علــى  اخلامســة 

تلتــزم ماليزيــا ببنــاء تعــاون هــادف وفعــال لتعزيــز التنميــة اآلمنــة 
والفعالــة واملســتدامة لقطــاع الطيــران املدنــي التــي ميكــن أن يعــود 
ــه. ــي والصناعــات املرتبطــة ب ــي العامل ــران املدن ــى الطي ــدة عل بالفائ

يف هــذا الصــدد، ســتواصل حكومــة ماليزيــا تقــدمي دعمهــا الكامــل 
للمبــادرات التــي قدمتهــا منظمــة الطيــران املدنــي الدوليــة لتحســن 
كفــاءة وفعاليــة عمليــة صنــع املعاييــر ونحــو الفعاليــة الشــاملة يف 
النقــل  الســامة واألمــن وكذلــك حتســن اتصــال  تنفيــذ معاييــر 

اجلــوي العاملــي والطيــران املســتدام. 

وســتواصل ماليزيــا أيًضــا املشــاركة بنشــاط ودعــم منظمــة الطيــران 
النقــل  املدنــي الدولــي يف املهمــة اجلاريــة لدعــم ومتكــن شــبكة 
اجلــوي العامليــة باإلضافــة إلــى هدفها االســتراتيجي بشــأن الســامة 
ــا األولويــة لامتثــال  وســامة املاحــة وحمايــة البيئــة. لطاملــا منحن

ــي، وســنواصل يف هــذا املســار. ملنظمــة الطيــران املدنــي الدول

لقــد أحــرز الطيــران املدنــي يف ماليزيــا تقدًمــا جنًبــا إلــى جنــب 
مــع التقــدم العاملــي يف مجــال الطيــران. فماليزيــا تتمتــع مبوقــع 
اســتراتيجي يف منطقــة النمــو العامليــة، لــذا شــهدت منــًوا كبيــًرا 
يف مجــال الطيــران بســبب االمتثــال الشــامل لسياســة الطيــران، 
والتنميــة االســتراتيجية، وحماســها يف االســتثمار.  كمــا تــرى ماليزيــا 
أن وجــود نظــام تنظيمــي عاملــي منســق هــو أمــر حاســم الســتدامة 

الطيــران العاملــي.

ويف هــذا الصــدد، تلتــزم ماليزيــا بنظــام رقابــة بأعلــى املعاييــر، وهــو 
نظــام حاســم وخاضــع للمراقبــة والتقييــم.

 كمــا نتوفــر علــى هيــكل تنظيمــي ورقابــي مثبــت مــع التشــريعات 
ــكايف. ولتخطــي مخــاوف  ــل ال ــة، فضــًا عــن التموي ــح الدولي واللوائ
اجلائحــة، أعــادت ماليزيــا فتــح حدودهــا الدوليــة مبــا يف ذلــك قطــاع 

الطيــران جلميــع املســافرين الدوليــن يف فــاحت أبريــل.

ال نعتبــر هــذه مجــرد خطــوة إلنعــاش االقتصاد، ولكــن أيًضا لتخفيف 
عــودة البــاد إلــى الوضــع الطبيعــي. فبعــد حتمــل ضغــوط جائحــة 
كوفيــد 19 ألكثــر مــن عامــن، نــرى رفعــا للمزيــد مــن قيــود فيــروس 
تطعيمهــم  الذيــن مت  للمســافرين  الســماح  ذلــك  مبــا يف  كورونــا، 

بالكامــل بدخــول البــاد دون اخلضــوع للحجــر الصحــي.

واعتبــاًرا مــن األول مــن مايــو 2022، يُســمح أيًضــا للمســافرين الذيــن 
مت تطعيمهــم بالكامــل بدخــول البــاد دون إجــراء أي اختبــار قبــل 
املغــادرة أو عنــد الوصــول. وفيمــا يتعلــق باملبــادرات اخلضــراء، تعــد 
ماليزيــا ُمنتًجــا عاملًيــا رائــًدا لزيــت النخيــل وتشــجع العالــم علــى دعــم 
اســتخدام زيــت النخيــل يف حياتنــا اليوميــة.  نعلــم أن هنــاك عديــد 
ــك، أود  ــع ذل ــة، وم ــى البيئ ــر الصناعــة عل ــن املخــاوف بشــأن تأثي م
أن أؤكــد لكــم أن ماليزيــا مدافــع قــوي عــن اإلنتــاج املســتدام لزيــت 
النخيــل.  باإلضافــة إلــى أن احلكومــة املاليزيــة اســتوفت معاييــر 
خطــة شــهادة زيــت النخيــل املســتدام املاليــزي )MSPO( اإللزامــي 
لصناعــة زيــت النخيــل، اعتبــاًرا مــن أول ينايــر 2020. هــذا أمــر مهــم 
بالنســبة ملاليزيــا حيــث أن شــهادة MSPO تتنــاول املخــاوف العامليــة 
ــا  ــاج املســتدام لزيــت النخيــل مبــا يف ذلــك القضاي بشــأن هــذا اإلنت
احلرجــة املتعلقــة باجتثــاث الغابــات والتنــوع البيولوجــي وفقدانهــا 
واحلفــاظ علــى مناطــق التنــوع البيولوجــي عاليــة القيمــة والتــي 
ــاخ والــزرع يف احلفــر األرضيــة ، والغــازات  ترتبــط أيًضــا بتغيــر املن
إلــى  باإلضافــة   ، األطفــال  وعمــل   ، العمــل  وظــروف   ، الدفيئــة 

ــة.  ــا الصحي القضاي

تتعهــد إدارة الطيــران املدنــي املاليــزي ، التــي مت تأسيســها حتــت 
 2019 عــام  يف   CAAM  ، املاليزيــة  املدنــي  الطيــران  هيئــة  اســم 
باملســاهمة يف تطويــر قطــاع الطيــران املدنــي والقطــاع الفنــي يف 
ماليزيــا والتوســط لامتثــال ملعاييــر منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
مــن أجــل احلفــاظ علــى ســامة الطيــران وأمنــه وســامته وفعاليتــه .

املدنــي  الطيــران  لتقويــة هيئــة  برنامجــا  ماليزيــا  وتنفــذ حكومــة 
لتحويلهــا إلــى مؤسســة ترتكــز علــى االســتدامة واألداء ممــا سيســمح 
بتدريــب وتوظيــف الكــوادر الفنيــة املؤهلــة.  باإلضافــة إلــى الوظائــف 
وتعزيــز  بتشــجيع  أيًضــا   CAAM تلتــزم  والرقابيــة،  التنظيميــة 
وتســهيل واملســاعدة يف تطويــر وحتســن قــدرات ومهــارات وخدمــات 
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الطيــران املدنــي يف ماليزيــا مــن خــال تقــدمي اخلدمــات الفنيــة 
توفيــر  إلــى  باإلضافــة  املدنــي  بالطيــران  املتعلقــة  واالستشــارية 
التعليــم والتدريــب يف هــذه الصناعــة وتعزيــز البحــث والتطويــر يف 
ــف  ــدم تخل ــا لع ــى دعــم ماليزي ــل عل ــي. وكدلي ــران املدن قطــاع الطي
أي دولــة عــن الركــب يف منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي، واجليــل 
القــادم مــن مبــادرات العاملــن يف مجــال الطيــران، وقعــت ماليزيــا 
واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي علــى مذكــرة تفاهــم بــن حكومــة 
ماليزيــا بشــأن برنامــج تدريــب موظفــي الطيــران يف 17 مايــو 2016 
ملــدة 3 ســنوات حتــى مايــو 2019. وكانــت األهــداف الرئيســية هــي 
تقويــة وتعزيــز وتطويــر التعــاون املتبــادل يف مجــال تدريــب موظفــي 
الطيــران. كمــا أنــه منــذ 25 فبرايــر 2011، مت تدريــب مــا مجموعــه 
26 مشــارًكا مــن بلــدان املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بنجــاح 
يف إطــار برنامــج التعــاون الفنــي املاليــزي يف أكادمييــة الطيــران 

ــة.  املاليزي

كمــا قدمــت ماليزيــا يف منتصــف يونيــو 2020 برنامــج زمالــة حــول 
نظــام فعــال إلدارة مخاطــر للماحــة اجلويــة. و ســتواصل ماليزيــا 
تقــدمي الدعــم الكامــل للــدول األعضــاء يف املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدني من خال تقدمي املزيد من املبادرات ذات الصلة باحتياجات 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي خاصــة يف بنــاء القــدرات ملوظفــي 
الطيــران.  لقــد وافقــت ماليزيــا هــذا العــام علــى املســاهمة للمنظمــة 
العربيــة الطيــران املدنــي مــن خــال صنــدوق حشــد املــوارد التابــع 
ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي، وحــزم التنفيــذ التــي توفــر املبــادئ 
التوجيهيــة والتدريــب واألدوات ومســاعدة اخلبــراء لدعــم الــدول 
األعضــاء يف تعــايف اســتجابتها والقــدرة علــى الصمــود فيمــا يتعلــق 

بفيــروس كورونــا 19.

لقــد انضمــت ماليزيــا   ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي عــام 1958 
وقــد دعمــت املنظمــة باســتمرار. لقــد لعبنــا دوًرا نشــًطا يف الهيئــة 

ــا  ــس يف عــام 2007 وأخذن ــا ألول مــرة يف املجل ــذ انتخابن املهمــة من
ــا  ــي وجلانه ــي الدول ــران املدن ــارز يف جلــان املنظمــة الطي ــا الب دورن
بالتزامنــا  نتعهــد  إننــا  أقــول  أن  ويســعدني  العمــل.  ومجموعــات 

املســتمر واملتواصــل. 

 لقــد أعيــد انتخــاب ماليزيــا يف الــدورة األخيــرة للجمعيــة يف عــام 
2019، مــرة أخــرى يف مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
للــدورة اخلامســة علــى التوالــي. لهــذا، نحــن نقــدر دعــم جميــع 
النشــطة  مشــاركتنا  مواصلــة  يف  نرغــب  كمــا  األعضــاء،  الــدول 
واملســاهمة بشــكل أكبــر يف الطيــران املدنــي الدولــي مــن خــال 
مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي. وتســعى ماليزيــا إلــى 
إعــادة انتخابهــا لعضويــة مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
ــة واألربعــن بــن الــدول مبوجــب االتفاقيــة  يف هــذه الــدورة احلادي
3. ونحــن نولــي أهميــة كبيــرة لدورنــا يف املجلــس وسنســعى جاهديــن 
مــن أجــل التحســينات املســتمرة واحلكامــة القويــة. ســنعمل مــع 
جميــع الــدول املتعاقــدة لتمثيــل مصالــح كل دولــة علــى حــدة ونتطلــع 
املجلــس  املســتمر لعضويــة ماليزيــا يف  إلــى موافقتكــم ودعمكــم 
خلدمــة املنظمــة العامليــة للطيــران املدنــي بشــكل فعــال مــرة أخــرى.

أطلــب بــكل تواضــع دعــم جميــع الــدول األعضــاء يف املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي. كونــوا مطمئنــن أننــا ســندعم أيًضــا جميــع البلدان 
التــي قدمتهــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف انتخابــات مجلس 
املنظمــة العامليــة للطيــران املدنــي احلــادي واألربعــن التــي ســيعقد 

يف ســبتمبر مــن هــذا العــام.

قبــل أن أختتــم كلمتــي، أود أن أعبــر مــرة أخــرى عــن عميــق امتنانــي 
املســتمر  ودعمهــا  لتأييدهــا  املدنــي  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة 
لعضويــة العــام املاضــي يف املجلــس لتمكيننــا مــن خدمــة املنظمــة 

ــي. ــران املدن ــة للطي العاملي
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انعقاد االجتماع الثاني والعشرون للجنة البيئة في مجال الطيران المدني 
عبر تقنية االتصال المرئي

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي االجتمــاع الثانــي والعشــرين 
للجنــة البيئــة عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، وذلــك مــن 18 إلــى 20 أبريــل 
2022، مبشــاركة 19 خبيــرا ميثلــون 10 دول أعضــاء باملنظمــة، باإلضافــة 

إلــى االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي.

للمنظمــة كلمتــه االفتتاحيــة لاجتمــاع  العــام  املديــر   اســتهل ســعادة 
بدعــوة املشــاركن إليــاء أهميــة قصــوى لتنســيق وتوحيــد املواقــف بــن 
الــدول العربيــة مــن خــال تبــادل اخلبــرات والتجــارب وأفضــل املمارســات 
يف ظــل اســتمرار التحديــات التــي تواجههــا الــدول وشــركات الطيــران يف 
املنطقــة العربيــة، و نهــج مقاربــة تشــاركية خــال املؤمتــر رفيــع املســتوى 
لايــكاو حــول البيئــة املزمــع تنظيمــه خــال شــهر يوليــو القــادم، وكذلــك 

خــال الــدورة 41 للجمعيــة العموميــة لايــكاو.

 وعاقــة باملواضيــع املتداولــة خــال هــذه الــدورة، تــدارس املشــاركون 
املســتجدات باملنطقــة العربيــة يف مــا يتعلــق بالتحديــات املســتقبلية التــي 
تواجــه الــدول العربيــة يف مجــال حمايــة البيئــة، وتطبيــق خطــة التعويــض 
عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال الطيــران املدنــي الدولــي »كورســيا« 
خــال ســنة 2021 وكذلــك خــال املرحلــة 2023-2021، واعــداد اخلطــط 
الوطنيــة خلفــض انبعاثــات الكربــون، ومســتجدات الــدورة الثانيــة عشــر 
 )CAEP( املدنــي  الطيــران  مجــال  يف  البيئــة  بحمايــة  املعنيــة  للجنــة 

بااليــكاو.

 كمــا اعتمــدت اللجنــة اخلطــة التشــغيلية للمنظمــة يف مجــال حمايــة 
.2023-2024 الفتــرة  البيئــة خــال 
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املشــاركة  املختلفــة، عملــت علــى  املنظمــة عبــر أجهزتهــا  ان  وأضــاف 
ــار  ــة حــول اســتعمال األقم ــة وامليداني ــن الدراســات الفني يف مجموعــة م
الصناعيــة يف املاحــة عبــر األجــواء عنــد االقتــراب مــن املطــار ولــذى 
الهبــوط علــى املدرجــات، ممــا أثمــر عــن عــدة إجنــازات، ذكــر مــن أبرزهــا 
»تطويــر خطــط وطنيــة لتطبيــق املاحــة عبــر األقمار الصناعيــة، متضمنة 
حتليــل التكاليــف والفوائــد، اجــراء جتــارب تشــغيلية كاملــة  للهبــوط علــى 
الصناعيــة،  األقمــار  بواســطة  باملغــرب(  احلســيمة  )مطــار  املدرجــات 
متضمنــة تصميــم اإلجــراءات، حتليــل الســامة ومــدى مردوديــة املشــروع، 
ــى مــدار عقــد مــن  ــة املنظمــة عل ــد مــن األنشــطة التدريبي ــك العدي وكذل

ــاء القــدرات الــدول العربيــة يف هــذا امليــدان«. الزمــن لبن

 وأبــرز املهنــدس منــار، انــه يف عــام 2015 اعتمــدت املنظمــة االســتراتيجية 
العربيــة يف ميــدان املاحــة عبــر األقمــار الصناعيــة مرتكــزة علــى نظــام 
الدعــم القائــم علــى احملــور الفضائــي )SBAS( كمــا بلــورت خطــة طريــق 
لتنفيــذه قائمــة علــى البعــد القريــب )اســتعمال اإلشــارات املتوفــرة ل

SBAS( البعــد املتوســط )الهــادف الســتعمال احملطــات األرضيــة مــن 
الصنــف اجلديــد( والبعيــد القائــم علــى بنيــة حتتيــة مســتقلة.

 وخلــص املديــر العــام للمنظمــة انــه وعيــا بأهميــة هذه اخلطــوة واألهداف 
املتوخــاة مــن خالهــا، فــإن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لــن تدخــر 
جهــدا يف دعــم هــذا االتفــاق والســعي إلجنــاح مســاعيه يف ســياق وتناغــم 
يخــدم املصلحــة املشــتركة وللرقــي بقطــاع الطيــران، وذلــك يف إطــار 
التــي جوهرهــا  املدنــي  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة  العامــة  السياســة 
ــى  ــة بهــدف الوصــول ال ــب اخلارجي ــات واملكات ــز الشــراكة مــع اجله تعزي

ــة املســتدامة. نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم ومشــارك يف التنمي

 جديــر بالذكــر أن هــذه الــدورة عرفــت مناقشــة مجموعــة مــن املواضيــع 
متثلت باألســاس يف متابعة قرارات وتوصيات الدورات الســابقة للجمعية 
العامــة وللمجلــس التنفيــذي، زيــادة علــى دراســة مختلــف توصيــات اللجان 
الفنيــة للمنظمــة وكــذا اعتمــاد الائحــة العربيــة املرشــحة النتخابــات 
مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي )االيــكاو(، وجتديــد الثقــة يف 

املهنــدس عبــد النبــي منــار مديــرا عامــا للمنظمــة لواليــة ثانيــة.

ــن  ــة املنظمــة للســنتن املاليت ــدورة اعتمــاد موازن  كمــا مت خــال هــذه ال
للمنظمــة  اخلتاميــة  تقاريــر احلســابات  علــى  واملوافقــة   ،2023-2024

وتقاريــر هيئــات الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

المنظمة العربية للطيران المدني والمكتب اإلقليمي لاليكاو بالشرق األوسط 
ينظمان ورشة عمل حول » تطبيق برنامج الدولة للسالمة«

يف إطــار مشــروع بنــاء القــدرات، قامــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
واملكتــب اإلقليمــي لايــكاو بالشــرق األوســط بتنظيــم ورشــة عمــل حــول 
» تطبيــق برنامــج الدولــة للســامة« حضوريــا، بالــدار البيضــاء، املغــرب، 

خــال الفتــرة 23 27- مايــو 2022.

 قدمــت هــذه الورشــة نظــرة متعمقــة علــى التحديــات وأفضــل املمارســات 
املتعلقــة بتطبيــق برنامــج الدولــة للســامة مبــا يف ذلــك آخــر املســتجدات 
العامليــة للســامة اجلويــة يف مســودة نســختها  عــن موضــوع اخلطــة 
للفتــرة GASP( 2023-2035( باإلضافــة الــى إجــراءات تطبيــق اخلطــة 

.)NASP( ــة للســامة الوطني

ــة للســامة، ومدربــي   اســتهدفت الــدورة تدريــب منســقي برنامــج الدول
الســامة واخلبــراء، ومديــري ســامة الشــركات أو العمليــات ، وحاملــي 
املناصــب يف ضمــان اجلــودة / االمتثــال / العمليات )األرضية ، والطيران 

، والكابينــة وغيرهــا(.

وحضر الدورة 20 مشاركا من 6 دول عضوا باملنظمة.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في اجتماعات الدورة - 53 - 
للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك

شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بوفــد ترأســه ســعادة املهنــدس 
عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة، يف اجتماعــات جلنــة التنســيق 
العليــا للعمــل العربــي املشــترك الــدورة يف دورتهــا 53، والتــي عقــدت 
خــال الفتــرة 31-28 مايــو 2022 باســتضافة مــن إحتــاد إذاعــات الــدول 
العربيــة باجلمهوريــة التونســية، برئاســة ســعادة األمــن العــام املســاعد، 
املــدراء  العــام، الســيد حســام زكــي ومبشــاركة  رئيــس مكتــب األمــن 
العربيــة  لاحتــادات  العامــن  واألمنــاء  العربيــة  للمنظمــات  العامــن 

النوعيــة املتخصصــة.

الروســية  األزمــة  تداعيــات  مناقشــة  األعمــال  جــدول  تضّمــن  وقــد 
ــة وخاصــة األمــن الغذائــي  ــى األوضــاع يف املنطقــة العربي ــة عل األوكراني
العربــي، ومقتــرح التركيبــة البنائيــة للجامعــة الذكيــة، ووضــع املعاييــر 
للعلــوم  العربيــة  األكادمييــة  مــن  املقــدم  االسترشــادية  القياســية 
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري متهيــدا العتمــاد آليــة عربيــة بهــذا الشــأن، 
ونتائــج االجتمــاع التنســيقي حــول إعــداد االســتراتيجية العربيــة لألمــن 
الســيبراني، ودراســة إنشــاء مركــز عربــي معلوماتــي متكامــل ملجابهــة 

الســيبراني. التهديــد 

ــة  ــدورة املاضي ــذ قــرارات ال ــة تنفي ــر بشــأن متابع  كمــا مت مناقشــة تقري
ــج اللجــان املشــكلة. ــاض، ونتائ ــي عقــدت يف الري الت

العربيــة  الــدول  بجامعــة  العربيــة  واالحتــادات  املنظمــات  إدارة  مديــر 
الوزيــر مفــوض محمــد خيــر عبــد القــادر، صــرح أن هنــاك اهتمامــاً 
كبيــرا ومشــاركة مكثفــة مــن مؤسســات العمــل العربــي املشــترك يف هــذه 

االجتماعــات نظــراً الهتمام اجلامعة 
ــال  ــا مبحــور أعم ــة ومنظماته العربي
يــدور  والــذي  االجتماعــات  هــذه 
الروســية  األزمــة  تداعيــات  حــول 
األوكرانيــة علــى األوضــاع يف املنطقة 
العربيــة بعــد أن حتولــت هــذه األزمــة 
إلــى أزمــة اقتصاديــة ومالية وغذائية 
للعاقــات  نتيجــة  وإنســانية عامليــة 
االقتصاديــة والتجاريــة الواســعة بــن 
روســيا وأوكرانيــا مــن جهــة ومختلــف 
أخــرى  جهــة  مــن  العالــم  دول 
احلبــوب  مجــاالت  يف  وبخاصــة 
والطاقــة والســياحة واالســتثمارات 

اخلارجيــة.

 موضحــا أن تداعيــات هــذه األزمــة 
علــى املنطقــة العربيــة ســتكون كبيــرة 
الــدول  مصالــح  ارتبــاط  بســبب 
العربيــة بطــريف الصــراع، مضيفــا أن 
هــذه االجتماعــات ســتناقش أيضــاً موضــوع التغيــرات املناخيــة وتأثيراتهــا 
علــى املنطقــة العربيــة باعتبــار أنهــا مــن التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه 
الــدول العربيــة نظــراً ملواقعهــا اجلغرافيــة والظــروف املناخيــة، حيــث 
تعــد املنطقــة العربيــة مــن أكثــر املناطــق عرضــه لضغــوط املنــاخ وتغيراتــه 
وبخاصــة ارتفــاع درجــة احلــرارة ونــدرة امليــاه واجلفــاف وآثــار ذلــك علــى 
مختلــف جوانــب احليــاة لإنســان واحليــوان والنبــات، ولذلــك هنــاك 
اهتمــام كبيــر مــن األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة واملنظمــات 
واالحتــادات العربيــة بتحديــات التغيــر املناخــي وآثــاره الســلبية علــى 
الــدول العربيــة خاصــة وأن املنطقــة العربيــة تســتعد الحتضــان قمتــي 
األمم املتحــدة للتغيــرات املناخيــة لعــام 2022 يف جمهوريــة مصــر العربيــة 
وعــام 2023 يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ملواجهــة النتائــج الســلبية 
لتغيــر املنــاخ مــن خــال التعــاون املســتمر بــن مختلــف الــدول واملؤسســات 
إقليميــة  طريــق  خريطــة  لوضــع  الشــراكات  خــال  ومــن  واملنظمــات 
طموحــة وواضحــة املعالــم للتصــدي لتداعيــات التغيــرات املناخيــة يف 

ــة. ــة العربي املنطق

وضمــن الكلمــة االفتتاحيــة ملعالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط، أمــن عــام 
اجلامعــة، والتــي ألقاهــا نيابــة عــن معاليــه، ســعادة الســفير حســام زكــي، 
أكــد معاليــه أنــه وتنفيــذاً خلطــة العمــل التــي مت االتفــاق عليهــا فيمــا ســبق 
لارتقــاء بعمــل هــذه اللجنــة، مــن خــال التركيــز علــى موضوعــات محددة 
ألهميتهــا، مت اختيــار معاجلــة ملــف التحــول الرقمــي يف كل جوانبــه، نظرا 
ــدوره احلاســم يف تغييــر احلاضــر ورســم املســتقبل، مردفــا »اســتطعنا  ل
خــال الــدورات الثــاث الســابقة حتقيــق إجنــازات مهمــة يف مجــاالت 
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ــة  ــل إطــاق االســتراتيجية العربي ــة مث ــا الرقمي عــدة ترتبــط بالتكنولوجي
لألمــن الســيبراني، هنــا يف تونــس العــام املاضــي، وإقامــة املنتــدى العربــي 
لاقتصــاد الرقمــي، وتشــكيل فــرق عمــل مكلفــة مبوضوعــات الــذكاء 
االصطناعــي واجلامعــة الذكيــة وصــون الشــبكات العربيــة ضــد عمليــات 

القرصنــة اإللكترونيــة، وغيرهــا«.

 كمــا أكــد معاليــه:« اســتطعنا إحــراز تقــدم الفــت يف إثــراء محتوى الشــبكة 
العربيــة للمعلومــات، ويف هــذا الصــدد ال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر لــكل 
مؤسســات العمــل العربــي التــي ســاهمت يف حتقيــق هــذه اخلطــوات، 
وأحــّث اجلميــع علــى مواصلــة مســاعيهم وجهودهــم الســتكمال املبــادرات 

التــي أطلقناهــا يف هــذا الشــأن«.

 مشــيرا إلــى أن التركيــز علــى التحــول الرقمــي، ال بــد أال يجعــل املجتمــع 
العربــي يتناســى أن هنــاك موضوعــات أخــرى أكثــر اســتعجاال وإحلاًحــا، 
موضًحــا: »فــا يــزال العالــم يعيــش حتــت وطــأة جائحــة كوفيــد 19، 
ــدول املتقدمــة،  ــات ال ــم تصدهــا إمكان ــا احلــدود ول ــم تعقه وهــي أزمــة ل
إذ تســببت يف تدهــور الوضــع العاملــي بشــكل مقلــق، فقــد تفاقمــت أزمــة 
الديــن العاملــي لتبلــغ 303 تريليونــات دوالر يف عــام 2021، ممــا ســيعرض 

نصــف الــدول الفقيــرة واألشــد فقــرا«.

 ونــوه معاليــه بــأن بعــض الــدول ســوف تتعــرض إلــى اإلفــاس ومــا يترتــب 
عــن ذلــك مــن مخاطــر ومشــكات، وقــد ارتفعــت معــدالت التضخــم يف 
ــة  ــت تســجل معــدالت ضئيل ــي كان ــك الت ــى تل ــدول دون اســتثناء حت كل ال
ال تتجــاوز %1، بــل ووصــل التضخــم يف بعضهــا إلــى مســتويات قياســية، 
كالفقــر  مشــكات  مــن  يتبعهــا  ومــا  البطالــة  معــدالت  ارتفعــت  كمــا 

واالضطرابــات والنــزوح.

هــذا وتقدمــت املنظمــة خــال االجتمــاع بورقــة معلومــات تســتعرض جهود 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي للمســاهمة يف مجابهــة التغيــر املناخــي.

املنــاخ  تغيــر  انــه ال ميكــن مناقشــة تداعيــات  التأكيــد علــى  حيــث مت 
املنــاخ، بحيــث  تغيــر  الطيــران علــى  بتأثيــر  والطيــران دون االعتــراف 
متثــل انبعاثــات الطائــرات حوالــي ٪2.1 مــن إجمالــي انبعاثــات الكربــون 
العامليــة للقطاعــات األخــرى علــى مســتوى العالــم، لذلــك انخرطــت الــدول 
األعضــاء مبنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي يف إيجــاد حلــول للمســاهمة 
يف احلــد مــن تأثيــر الطيــران علــى البيئــة، معتبــرة حمايــة البيئــة يف مجــال 
الطيــران املدنــي الدولــي أحــد األهــداف االســتراتيجية اخلمســة لإيــكاو، 
كمــا ان معاجلــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة )GHG( ومنهــا ثانــي أكســيد 
الكربــون املندرجــة حتــت تغيــر املنــاخ أحــد أهــم املوضوعــات التــي تعاجلهــا 

املنظمــة لتأثيراتهــا االقتصاديــة املتعديــة لقطــاع الطيــران.

ــي  ــران املدن ــة للطي ــة العربي ــات أوضحــت ايضــا ان املنظم ــة املعلوم  ورق
حتــرص علــى العمــل مــع ومــن خال الــدول األعضاء واملنظمــات اإلقليمية 
ــق الهــدف االســتراتيجي مبــا يضمــن اســتمرارية النمــو املســتدام  لتحقي
للقطــاع. لذلــك، ســعت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي منــذ نشــأتها يف 
املســاهمة يف حمايــة البيئــة يف مجــال الطيــران املدنــي، وتنســيق املواقــف 

احملافــل  خــال  املنطقــة  عــن مصالــح  والدفــاع  العربيــة،  الــدول  بــن 
املدنــي  الطيــران  ملنظمــة  العموميــة  اجلمعيــة  أثنــاء  وخاصــة  الدوليــة 
الدولــي. كمــا حرصــت علــى تطويــر وتنميــة وبنــاء القــدرات كــوادر الــدول 
العربيــة األعضــاء، وتعزيــز التعــاون بــن الــدول العربيــة والتعــاون الدولــي 

واإلقليمــي.

 هــذا ومت أيضــا إبــراز دور املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف إصــدار 
العديــد مــن التوصيــات والقــرارات املتعلقــة بحمايــة البيئــة، اســتجابة 
للتحديــات التــي تفرضهــا الظــروف العامليــة ولرفــع مســتوى التنســيق مــع 
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، ومتاشــيا مــع املتغيــرات العامليــة يف مجــال 
حمايــة البيئــة، كمــا أنــه ومــن أجــل مواكبــة الــدول العربية يف مجــال حماية 
البيئــة يف مجــال الطيــران والدفــاع عــن مصاحلهــا يف احملافــل الدوليــة، 
فــإن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ترتكــز علــى »جلنــة حمايــة البيئــة » 

والتــي يعهــد لهــذه لهــا دراســة املواضيــع املتعلقــة بحمايــة البيئــة.

الروســية  األزمــة  بتداعيــات  واملتعلــق  الــدورة  مناقشــة محــور  وخــال 
ــة، ان التخــوف اآلن مــن  ــرزت املنظم ــة أب ــة العربي ــى املنطق ــة عل األكراني
تعــرض املنطقــة العربيــة ألزمــة بســبب األزمــة الروســية األوكرانيــة، والتــي 
ترتبــط أساســا باحتمــال تعطــل ساســل اإلمــداد، ممــا ســتكون لهــا تبعــات 

اقتصاديــة تختلــف مــن دولــة ألخــرى.

 موضحــة أن قطــاع النقــل اجلــوي مــن بــن القطاعــات الذي يتميــز عموماً 
باملرونــة يف مواجهــة االضطرابــات، ممــا يعنــي أنــه مــن غيــر املرجــح أن 

يؤثــر هــذا النــزاع ســلباً علــى النمــو طويــل األمــد للقطــاع.

فاألزمــة الروســية -األوكرانيــة ماتــزال ترخــي بظالهــا علــى العالــم كلــه، 
ممــا يصعــب معــه قيــاس األثــر الكامــل لهــا علــى منطقتي الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، لكــن بــات مــن الواضــح أن التداعيــات ســتكون متعــددة 
األبعــاد، فلــن تقتصــر آثارهــا علــى املجــال العســكري فقــط، لكنهــا ســتكون 
ملحوظــة أيضــاً يف امليــدان السياســي، االقتصــادي وحتــى االجتماعي، كما 
أن تأثيرهــا علــى قطــاع النقــل اجلــوي، علــى املســتوى القريــب واملســتوى 
البعيــد أيًضــا، يتزامــن مــع بدايــة التعــايف لقطــاع الطيــران املدنــي من أزمة 
جائحــة كورونــا العامليــة، وتتزامــن أيضــا مــع مناشــدة مختلــف املتدخلــن 
بالقطــاع بإزالــة جميــع القيــود التــي تفرضهــا الــدول علــى الســفر وأن 

تقتصــر علــى تقــدمي شــهادات التطعيمــات أو حتليــل pcr فقــط.

 املنظمــة أوضحــت أن إغــاق املجــال اجلــوي الروســي األوكرانــي أدى 
إلــى القضــاء علــى العديــد مــن أســرع الطــرق التــي تربــط بــن دول الشــرق 
ــاع طــرق أطــول أن  ــج عــن اتب ــع اآلن أن ينت ــن املتوق األوســط وآســيا، وم
تكــون هنــاك إضافــة جديــدة ألســعار الرحــات اجلويــة بســبب اســتهاك 
ــة  ــه أســعار النفــط والطاق ــع في ــك يف وقــت ترتف ــود، وذل ــد مــن الوق مزي

العامليــة بالفعــل.

 حيــث مــن املتوقــع أن تتســبب العقوبــات وإغــاق املجــال اجلــوي الناجتــن 
بتأثيــٍر ســلبّي علــى حركــة الســفر، خاصــًة يف الــدول املجــاورة ملنطقــة 
النــزاع، حيــث شــكلت الســوق األوكرانيــة يف عــام 2021، نســبة %0.8 مــن 
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مجمــل حركــة الــركاب علــى مســتوى العالــم، ونســبة %1.3 مــن حركــة 
النقــل اجلــوي عامليــا بالنســبة للســوق الروســية.

كمــا أدت األزمــة الروســية األوكرانيــة إلــى تراجــع ســعة الشــحن اجلــوي 
أبــرز شــركات الشــحن اجلــوي يف روســيا  بســبب وجــود العديــد مــن 
إلــى اضطرابــات يف  روســيا  علــى  العقوبــات  أفضــت  كمــا  وأوكرانيــا، 
عمليــات التصنيــع، وأدى ارتفــاع أســعار النفــط إلــى تأثيــرات ســلبية 
يف االقتصــاد تشــمل ارتفــاع تكاليــف الشــحن، حيــث ســجلت شــركات 
الطيــران يف الشــرق األوســط تراجعــاً بنســبة %9.7 علــى أســاس ســنوي 
يف أحجــام الشــحن يف مــارس، ولــم تثمــر إعــادة توجيــه حركــة املــرور 
لتجنــب التحليــق فــوق روســيا عــن أّي منافــع كبيــرة، ويُرجــح أن يكــون ذلــك 
بســبب تدّنــي الطلــب بشــكٍل عــام، وارتفعــت الســعة بواقــع %5.3 مقارنــًة 
بشــهر مــارس 2021. هــذا وشــهدت شــركات الطيــران اإلفريقيــة ارتفاعــاً 
بنســبة %3.1 يف أحجــام الشــحن خــال شــهر مــارس 2022 مقارنــة مــع 
ــى مــن  ــه مــن عــام 2021، وارتفعــت الســعة بنســبة %8.7 أعل الشــهر ذات

املســتويات املســجلة يف مــارس 2021.

 جديــر بالذكــر أن مؤسســات العمــل العربــي املشــترك والبالــغ عددهــا 
35 منظمــة واحتــاد، تعــد األذرع الفنيــة جلامعــة الــدول العربيــة، ويعتمــد 

عليهــا يف تقــدمي املبــادرات واملقترحــات إليجــاد احللــول لبعــض القضايــا 
التــي تهــم املنطقــة العربيــة.

كمــا ان اجتماعــات جلنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي املشــترك تهــدف 
إلــى تعزيــز التعــاون والتنســيق وتبــادل اخلبــرات بن جامعة الــدول العربية 
ــادة فاعليــة منظماتهــا واحتاداتهــا، ولتــايف االزدواجيــة  ومؤسســاتها لزي
يف العمــل بهــدف وضــع رؤيــة اســتراتيجية لتطويــر العمــل العربي املشــترك 

يف القطاعــات التــي تنطــوي حتــت اختصــاص كل مؤسســة.

ــى مســتوى  ــات املتخــذة عل  جتــدر االشــارة يف هــذا الصــدد، ان التوصي
ــا لاعتمــاد  ــي املشــترك، ســيتم رفعه ــا للعمــل العرب ــة التنســيق العلي جلن
خــال اجتماعــات املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي املزمــع عقدهــا شــهر 
ســبتمبر القــادم مبقــر األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة.

 وقــد تضمنــت هــذه التوصيــات يف مجــال الســياحة والســفر، دعــوة جميــع 
الــوزارات والهيئــات املختصــة بالســياحة والنقــل إلــى عقــد مؤمتــر يضــم 
جميــع أصحــاب املصلحــة لتــدارس تداعيــات األزمــة األخيــرة التــي يعرفها 

العالــم، باإلضافــة إلــى تعزيــز النقــل اجلــوي البينــي.

المنظمة العربية للطيران المدني واالتحاد الدولي للنقل الجوي والمكتب اإلقليمي 
لاليكاو بالشرق األوسط والكانسو ينظمون دورة افتراضية حول » نظام إدارة مخاطر 

التعب«

يف إطــار التعــاون يف مشــروع بنــاء القــدرات، قامــت املنظمــة العربيــة 
اإلقليمــي  واملكتــب  للنقــل اجلــوي  الدولــي  واالحتــاد  املدنــي  للطيــران 
نــدوة  تنظيــم  يف  باالشــتراك  والكانســو  األوســط  بالشــرق  لايــكاو 

افتراضيــة حــول »نظــام إدارة مخاطــر الثعــب« يــوم 
.2022 يونيــو   9

 هدفــت هــذه الــدورة إلــى تزويــد املشــاركن باملعرفــة 
بنظــام  املتعلقــة  األساســية  والكفــاءات  واملهــارات 
إدارة مخاطــر الثعــب كجــزء ال يتجــزأ عــن نظــام 
التشــغيلي  منظوريــن  مــن  وذلــك  الســامة  ادارة 
بتقــدمي ممثــل منظمــة االياتــا ومــن جانــب املاحــة 

اجلويــة حيــث عرضــه ممثلــي منظمــة الكانســو.

 رميــت الــدورة تدريــب مســؤولي الــدول املعنيــون 
مبراقبــة نظــام إدارة مخاطــر الثعــب الطيــران او 
املشــغلن  لــدى  امليــدان  بنفــس  العاملــن  اوالئــك 

العمــوم. علــى  الطيــران  وصناعــة  اجلويــن 

 وحضــر الــدورة مــا يزيــد عــن 80 مشــارك، القاهــا 
3 متحدثــن عــن كل مــن منظمتــي االياتــا والكانســو 
بــإدارة كل مــن خبــراء االيــكاو واملنظمــة العربيــة 

ــي. ــران املدن للطي
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المنظمة العربية للطيران المدني 
وسلطة الطيران المدني لماليزيا 

تنظمان دورة افتراضية حول » نظام 
إدارة مخاطر التعب لفائدة مقدمي 

خدمات المالحة الجوية«

المنظمة العربية للطيران المدني 
تنظم ورشة عمل حول اتفاقية كيب 

تاون

يف إطــار التعــاون ضمــن مشــروع بنــاء القــدرات، ومــن خــال برنامــج 
التعــاون الفنــي املاليــزي)MCTP( ، نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي وهيئــة الطيــران املدنــي ملاليزيــا )CAAM( باالشــتراك ورشــة 
ــات املاحــة  ــل حــول »نظــام إدارة مخاطــر اإلرهــاق ملقدمــي خدم عم

ــو 2022. ــى 17 يوني ــة« )افتراضــي( ، مــن 13 إل اجلوي

ــارات  ــد املشــاركن بامله ــن الورشــة هــو تزوي ــدف الرئيســي م  كان اله
ــب كجــزء ال  ــة بنظــام إدارة مخاطــر الثع ــاءات األساســية املتعلق والكف
يتجــزأ عــن نظــام ادارة الســامة حــول إدارة مخاطــر اإلرهــاق مبــا يف 
ذلــك أحــكام منظمــة الطيــران املدنــي الدولي بشــأن هــذا املوضوع. كان 
يهــدف أيًضــا إلــى تزويــد األفــراد املســتهدفن مــن الســلطات ومقدمــي 
اخلدمــات باملعرفــة واملهــارات والســلوك األساســين الســتيعاب مفهــوم 
التعــب وكونــه مــن اهــم املصــادر املؤثــرة علــى مســتويات للســامة 
احلركــة  لعمليــات  الســامة  نظــام  داخــل  إدارتــه  علــى  والتشــجيع 

ــة. اجلوي

 منــذ توقيــع مذكــرة التعــاون بــن هيئــة الطيــران املدنــي املاليزيــة 
عمــل   ،  )ACAO( املدنــي  للطيــران  العربيــة  واملنظمــة   )CAAM(
الطرفــان مًعــا لتطويــر الطيــران املدنــي عاملًيــا ولكــن بشــكل خــاص 
بــدون  الطيــران  يتطــور  أن  العربيــة. وال ميكــن  والــدول  آســيا  بــن 
مــوارد بشــرية مؤهلــة جيــًدا، ولهــذا الســبب، التــزم الطرفــان بلعــب دور 
مهــم يف تطويــر مشــروع بنــاء القــدرات داخــل املنطقــة، والــذي يدعــم 
ســلطات الطيــران املدنــي ويــزود املتخصصــن يف مجــال الطيــران 
لديهــم بأحــدث املســتجدات والكفــاءات ملواجهــة التحديــات اجلديــدة 

.COVID-19 ال ســيما تلــك التــي تظهــر خــال جائحــة مــا بعــد

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ورشــة عمــل حتــت عنــوان 
»اتفاقيــة كيــب تــاون بــن االنضمــام والتطبيــق«، خــال الفتــرة مــن 14 إلــى 
16 يونيــو2022 مبدينــة الــدار البيضــاء، مبشــاركة 19 ممثــا عــن ســلطات 
الطيــران املدنــى لــكل مــن اململكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســودان 
، جمهوريــة العــراق ســلطنة عمــان ، اململكــة املغربيــة و جمهوريــة اليمــن.

  خــال الورشــة، التــي أشــرف عليهــا الســيد خالــد محمــد عنتــر خبيــر 
النقــل اجلــوي باملنظمــة، قــدم  الدكتــور عصــام عبــد املعبــود شــرحا 
 Patrick شــاما لاتفاقيــة والبروتوكــوالت املكملــة لهــا، كمــا قــام الســيد
Honnebier أســتاذ قوانــن متويــل الطيــران والتأجيــر الدولــي بشــرح 

ــة.  ــق االتفاقي ــدول يف تطبي ــد تواجــه ال ــي ق اإلشــكاالت الت

و أصــدرت الورشــة توصيــات يف هــذا الشــأن لاسترشــاد بهــا مــن قبــل 
الــدول األعضــاء.
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المنظمة العربية للطيران المدني 
واالتحاد الدولي للنقل الجوي 

والمكتب اإلقليمي لاليكاو بالشرق 
األوسط ينظمون دورة افتراضية حول 
 CRM /إدارة موارد طواقم القيادة «

»

المنظمة العربية للطيران المدني 
والهيئة العامة للطيران المدني بدولة 
االمارات ينظمان ندوة افتراضية حول 
» منهجية تشريع النقل الجوي للمواد 

الخطرة في دولة االمارات العربية 
المتحدة »

يف إطــار التعــاون يف مشــروع بنــاء القــدرات، قامــت املنظمــة العربيــة 
اإلقليمــي  واملكتــب  للنقــل اجلــوي  الدولــي  واالحتــاد  املدنــي  للطيــران 
لايــكاو بالشــرق األوســط باالشــتراك يف تنظيــم نــدوة افتراضيــة حــول » 

إدارة مــوارد طواقــم القيــادة/ CRM » يــوم 20 يونيــو 2022.

 هدفــت هــذه الــدورة إلــى تزويــد املشــاركن باملعرفــة واملهــارات والكفاءات 
األساســية املتعلقــة إدارة مــوارد طواقــم القيــادة، مبــا يف ذلــك أحــكام 
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي بشــأن هــذا املوضــوع وكذلــك لإفــادة 
عــن التدريــب والتقييــم القائــم علــى الكفــاءة )CBTA( والفوائــد املرتبطــة 
بــه، وبالتالــي فــإن املقاربــة القائمــة علــى الكفــاءة ســتوفر نهًجــا أكثــر 

ــادة. متاســًكا وماءمــة إلدارة مــوارد طواقــم القي

تضمــن برنامــج النــدوة، مــن بــن أمــور أخــرى ، وصــف تطــور إدارة مــوارد 
طواقــم القيــادة إلــى التدريــب والتقييــم القائــم علــى الكفــاءة مبــا يف ذلــك 
كفــاءات التدريــب القائــم علــى األدلــة )EBT( وإدارة التهديــدات واخلطــأ، 
التحديــات  إلــى  باإلضافــة  النهــج  هــذا  مــن خــال  املتاحــة  والفــرص 

املطروحــة

 نظمــت هــذه النــدوة لفائــدة مســؤولي الــدول املعنيــون مبراقبــة إدارة 
مــوارد طواقــم القيــادة وألوائــك العاملــن بنفــس امليــدان لــدى املشــغلن 

ــى العمــوم. ــة الطيــران عل ــن وصناع اجلوي

وحضــر الــدورة مــا يزيــد عــن 30 مشــارك، القاهــا 2 متحدثــن مــن 
منظمــة اآلياتــا ومــن شــركة اخلطــوط اجلويــة اإلماراتيــة بــإدارة كل مــن 

خبــراء االيــكاو واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي.

يف إطــار التعــاون يف مشــروع بنــاء القــدرات، قامــت املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي والهيئــة العامــة للطيــران املدنــي بدولــة االمــارات بتنظيــم 
نــدوة افتراضيــة حــول » منهجيــة تشــريع النقــل اجلــوي للمــواد اخلطــرة 
يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة » يــوم 23 يونيــو 2022، مبشــاركة مــا 
يزيــد عــن 30 إطــارا، يعملــون بعمليــات التشــغيل املتخصصــن يف املــواد 

اخلطــرة يف كل مــن ســلطات الطيــران املدنــي وصناعــة الطيــران.

 هدفــت الــدورة إلــى تزويــد املشــاركن باملعرفــة واملهــارات والكفــاءات 
األساســية املتعلقــة بــإدارة املــواد اخلطــرة، مبــا يف ذلــك أحــكام منظمــة 
ــدوة حــول  ــي بشــأن هــذا املوضــوع. متحــورت الن ــي الدول ــران املدن الطي
جزأيــن، األول مخصــص لنهــج وضــع القواعــد القياســية، ومقاربــة الهيئــة 
العامــة للطيــران املدنــي االماراتــي املرتبــط بإعــادة هيكلــة لوائحهــا بشــأن 
املــواد اخلطــرة، بينمــا احــاط اجلــزء الثانــي بتنفيــذ منهجيــة التدريــب 
القائــم علــى الكفــاءة والتقييــم )CBTA( الــذي يقتــرن مبجــال املــواد 

اخلطــرة.

 أطــر الــدورة الســيد أحمــد وجيــه كبيــر املتخصصــن لــدى الهيئــة العامــة 
للطيــران املدنــي بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، وذلــك بــإدارة خبيــر 

الســامة باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي.
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انعقاد االجتماع الثامن لفريق خبراء 
أمن الطيران المدني لدى المنظمة 

العربية للطيران المدني بمسقط

اجتماع على مستوى رؤساء ومدراء 
عموم سلطات الطيران المدني 

بخصوص »الهدف العالمي الطموح 
طويل األجل« عبر االتصال المرئي

عقــد فريــق خبــراء أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة العربيــة للطيــران 
ــان، يومــي  ــة مســقط بســلطنة عم ــي اجتماعــه الثامــن )08( مبدين املدن
26 و27 يونيــو 2022، بحضــور 11 خبيــرا ألمــن الطيــران لــدى ســلطات 
الطيــران يف كل مــن: اململكــة العربيــة الســعودية، وجمهوريــة العــراق، 
ــة اإلســامية  ــة الكويــت، واجلمهوري ــة قطــر، ودول وســلطنة عمــان، ودول

ــة. ــة اليمني ــة، واجلمهوري املوريتاني

 مت خــال االجتمــاع، اختيــار املهنــدس ناصــر بــن عبــد اهلل اجلساســي 
ــي مــن  ــدر حســن عل ــدس حي ــق، واملهن مــن ســلطنة عمــان رئيســا للفري

جمهوريــة العــراق نائبــا لــه.

تــداول احلضــور خــال االجتمــاع مواضيــع تخــص مســتجدات أمــن 
إعــداد منــاذج ومــواد استرشــادية  الطيــران. حيــث مت االتفــاق علــى 
تســاعد الــدول يف إعــداد ووضــع برامــج للترخيــص واالعتمــاد، وبرامــج 

لتقييــم املخاطــر، وغيرهــا مــن املواضيــع ذات الصلــة.

 يف نفــس الســياق، اتفــق املشــاركون علــى مواصلــة التنســيق فيمــا يخــص 
املواضيــع ذات االهتمــام املشــترك وتأســيس برنامــج عمــل متواصــل 

ــة لهــم. ــذ املهــام املوكل ــم بينهــم لتنفي وتنســيق دائ

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي اجتماعــا علــى مســتوى رؤســاء 
ومــدراء عمــوم ســلطات الطيــران املدنــي يف الــدول األعضــاء يف املنظمــة 
لدراســة موضــوع »الهــدف العاملــي طمــوح طويــل األجل يف مجــال الطيران 
املدنــي الدولــي«، وذلــك عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي يــوم 23 يونيــو 2022.

 شــارك يف هــذا االجتمــاع رؤســاء ومــدراء عمــوم ســلطات الطيــران 
العربيــة أو مندوبيهــم، وكذلــك ممثلــي املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة.

واإلقليميــة  الدوليــة  املنظمــات  ممثلــي  قــدم  االجتمــاع،  هــذا  خــال 
)منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي، واملؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي، 
واللجنــة الاتينيــة للطيــران املدنــي، واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي، 
واالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي(، ورؤســاء ســلطات الطيــران بالــدول 
ــي  ــن وضــع هــدف عامل ــات نظرهــم بخصــوص اجلــدوى م ــة وجه العربي

طمــوح طويــل األجــل يف مجــال الطيــران املدنــي الدولــي.

 يدخــل هــذا االجتمــاع الــذي عــرف مشــاركة 40 مســؤوال، يف إطــار تنفيــذ 
قــرارات املجلــس التنفيــذي للمنظمــة املتعلقــة بالبيئة.
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بيان مشترك بشأن إستعادة الطيران على الصعيد العالمي، واستدامة 
الطيران،الصادر عن مؤتمر قمة شانجي للطيران الشامل

نحن كقادة الطيران الدولي، 

اعترافــا بالــدور احلاســم الــذي يؤديــه الطيــران 
ــى االتصــال  ــاء القــدرة عل ــي يف بن ــي الدول املدن
ألغــراض التنميــة االقتصاديــة العامليــة وتعزيــز 

الروابــط بــن املجتمعــات وفيمــا بينهــا؛ 

للــركاب  اجلــوي  الربــط  أن  علــى  تشــديدا 
والبضائــع أتــاح الســفر األساســي واإلنســاني 
جائحــة  خــال  األساســية  الســلع  وحركــة 
حــد  أدنــى  إلــى  والتقليــل  كوفيــد19-، 
واالجتماعيــة  البشــرية  االختــاالت  مــن 

عنهــا؛  الناجمــة  املرتفعــة  واالقتصاديــة 

ــة  ــد االجتماعي ــا يف اســتعادة الفوائ ــة منه ورغب
واالقتصاديــة للربــط اجلــوي مــن خــال تســريع 
تعــايف الطيــران املدنــي الدولــي مــن آثــار جائحــة 

كوفيــد19-،

التزامــا بضمــان أن يكــون منــو الطيــران املدنــي 
علــى املــدى الطويــل مســتداما بيئيــا وشــاما 

اجتماعيــا ومجديــا اقتصاديــا؛

العامــة  والصحــة  الســامة  أساســيات  دعــم 
والتيســير؛ واألمــن 

ــو  ــة االســتدامة لدعــم هــذا النم ــرا بأهمي تذكي
ــة؛ ــة البيئ وحماي

إبــرازا للــدور الريــادي ملنظمــة الطيــران املدنــي 
العمــل  فرقــة  خــال  مــن  )اإليــكاو(  الدولــي 
للمجلــس  التابعــة  الطيــران  بإنعــاش  املعنيــة 
املســتوى  الرفيــع  اإليــكاو  ومؤمتــر   ،)CART(
الــذي   )HLCC 2021( بكوفيــد19-  املعنــي 
الــوزاري  وإعانهــا   2021 أكتوبــر  يف  عقــد 
بشــأن "رؤيــة واحــدة لتعــايف الطيــران ومرونتــه 

العاملــي"؛ الوبــاء  بعــد  واســتدامته 

الطيــران  بتعــايف  بالتعجيــل  التعهــد 
الدولــي املدنــي 

االنتعــاش 	  حتقيــق  علــى  العمــل   
الكامــل للطيــران املدنــي الدولــي بحلــول 

عام 2024 من خال مواءمة بروتوكوالت 
الرعايــة الصحيــة للمســافرين، مبــا يف 
ذلــك إزالــة متطلبــات االختبــار واحلجــر 
الصحــي للمســافرين الذيــن مت تطعيمهــم 
مراعــاة  مــع  تعافــوا،  و/أو  بالكامــل 
وظــروف  لكوفيــد19-  العاملــي  الوضــع 

الصحــة العامــة اخلاصــة بالــدول؛
الطيــران 	  وأمــن  ســامة  دعــم   

القيــادة  خــال  مــن  رئيســية،  كأولويــة 
جلميــع  املنتظــم  والتدريــب  الواضحــة، 
املدنــي،  الطيــران  مجــال  يف  املهنيــن 
مجالــي  يف  إيجابيــة  ثقافــة  وتعزيــز 
فعالــة  وممارســات  واألمــن،  الســامة 

واألمــن؛ الســامة  إلدارة 
املصلحــة 	  أصحــاب  تشــجيع   .

علــى تســهيل الســفر مــن خــال اعتمــاد 
للوثائــق،  مبســطة  فحــص  عمليــات 
واســتخدام وثائــق ميكــن التحقــق منهــا 
تلقائيــة  فحــص  وعمليــات  رقميــا، 
مــن  املزيــد  لتمكــن  للمســتندات، 
املســافرين مــن اســتخدام العمليــات الــا 
أمانــا  أكثــر  ســفر  أجــل  مــن  تامســيه 

وســرعة؛
إلــى 	  املصلحــة  أصحــاب  دعــوة   

خــال  مــن  اجلــوي  الشــحن  تســهيل 
ــة التجــارة  ــة منظم ــذ إتفاقي تســريع تنفي
العامليــة لتســهيل التجــارة، مبــا يف ذلــك 

احلدوديــة؛ العمليــات  رقمنــة 
دوائــر 	  مــع  للعمــل  الــدول  دعــم   

القطاعــن  بــن  الصناعــة يف شــراكات 
قطــاع  إنعــاش  لدعــم  واخلــاص  العــام 
الــكايف  التمويــل  خــال  مــن  الطيــران 
وتدريــب  وتوظيــف  الرشــيدة،  واإلدارة 
مجــال  يف  املهنيــن  مــن  جديــد  جيــل 

الطيــران؛
بــن 	  املعلومــات  تبــادل  تشــجيع   

الصحــة  وســلطات  املدنــي  الطيــران 

العامــة لضمــان اســتجابة قائمــة علــى 
أو  اجلديــدة  للتطــورات  علمــي  أســاس 

للقلــق؛ املثيــرة  املتغيــرات 
لإعــان 	  املســتمر  التنفيــذ  دعــم   

لتعــايف  "رؤيــة واحــدة  املعنــون  الــوزاري 
الطيــران ومرونتــه واســتدامته يف مرحلــة 

ــاء العاملــي"؛ مــا بعــد الوب
التنفيــذ 	  ضمــان  إلــى  الســعي   

الصلــة  ذات  اإليــكاو  ملعاييــر  العاملــي 
واملمارســات املوصــي بهــا، فضــا عــن 
ميكــن  التــي  والتوجيهــات،  السياســات 
متاســكا  أكثــر  انتعــاش  إلــى  تدفــع  أن 

واتســاقا؛

تعزيز االستدامة البيئية 
االســتدامة 	  حتســن  اســتهداف   

الدولــي؛ املدنــي  للطيــران  البيئيــة 
طمــوح 	  هــدف  بوضــع  التعجيــل   

لقطــاع  األمــد  طويــل  وعملــي  واضــح 
الــدورة  يف  الدولــي  املدنــي  الطيــران 
منظمــة  جلمعيــة  واألربعــن  احلاديــة 

الدولــي؛ املدنــي  الطيــران 
املشــاركة 	  علــى  الــدول  تشــجيع   

الكربــون  تعويــض  خطــة  يف  طوعــا 
 )CORSIA( وخفضــه للطيــران الدولــي
2027؛ عــام  قبــل  وقــت ممكــن  أقــرب  يف 

الطيــران 	  منظمــة  تطلــع  دعــم   
عــن  االســتعاضة  إلــى  الدولــي  املدنــي 
نســبة كبيــرة مــن وقــود الطائــرات بوقــود 
الطائــرات املســتدام بحلــول عــام 2050 
هــذا  واســتخدام  تطويــر  خــال  مــن 
ــك دعــم السياســات،  ــود، مبــا يف ذل الوق
وإصــدار الشــهادات، وتوفيــر الظــروف 
العمليــة واملائمــة إلنتــاج وتوريــد وتوزيــع 
هــذا الوقــود، وغيــر ذلــك مــن اجلهــود؛

والعمليــات 	  اإلجــراءات  حتســن   
تدعــم  أن  مــن شــأنها  التــي  التشــغيلية 
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يف  مبــا  الكربــون،  انبعاثــات  خفــض 
ذلــك إدارة احلركــة اجلويــة، والعمليــات 
واملطــارات،  للطائــرات  األرضيــة 

أخــرى؛ ومجــاالت 
والتطويــر 	  للبحــث  الدعــم  تعزيــز   

لتطويــر حلــول مبتكــرة وفعالــة للحــد مــن 
انبعاثــات الكربــون يف مجــال الطيــران، 
واســتخدام  تطويــر  ذلــك  يف  مبــا 
واملركبــات  للطاقــة،  املوفــرة  الطائــرات 
ومحــركات  املطــارات،  يف  األرضيــة 
للطاقــة  املوفــرة  والتقنيــات  الطائــرات، 

القطــاع؛ أنحــاء  جميــع  يف 
املعلومــات 	  تبــادل  تيســير   

واخلبــرات فيمــا بــن اجلهــات التنظيميــة 
والصناعــة واألوســاط األكادمييــة وجميــع 

املصلحــة؛ أصحــاب 

دعم االبتكار الشامل من أجل النمو
الــدول 	  جلميــع  الفــرص  توفيــر   

ومهنيــي الطيــران املدنــي لاســتفادة مــن 
خــال  مــن  اجلــوي  النقــل  االبتــكار يف 

القــدرات؛ وبنــاء  التوعيــة 

ــكارات  ــات واالبت ــب باعتمــاد التكنولوجي الترحي
منــو  حتقيــق  مــن  ســتمكن  التــي  اجلديــدة 
وعمليــات وصيانــة مأمونــة وفعالــة مــن حيــث 

املدنــي؛ الطيــران  ألنظمــة  التكلفــة 
مــن 	  االبتكاريــة  االســتفادة  تأييــد   

وإعــادة  القائمــة  والقــدرات  املعــارف 
القائمــة  األساســية  الهيــاكل  اســتخدام 

أو إعــادة اســتخدامها لتيســير الطيــران 
ــن  ــوال، م ــك معق ــا كان ذل والســفر، حيثم
أجــل زيــادة الكفــاءة وتعزيــز الفعاليــة مــن 

حيــث التكلفــة؛
الراميــة 	  اجلهــود  تعزيــز   

وتطويــر  تدريــب  يف  االســتثمار  إلــى 
املتخصصــن يف مجــال الطيــران وتعزيــز 
يف  واخلبــرات  املواهــب  وجــذب  ذلــك، 
واالحتفــاظ  احليــوي  القطــاع  هــذا 
بهــا. ونشــجع الــدول الرائــدة يف مجــال 
الطيــران علــى تقــدمي املســاعدة التقنيــة، 
مبــا يف ذلــك املنــح، لتيســير التدريــب يف 
العاملــي؛ الصعيــد  علــى  الطيــران  مجــال 

والتطويــر 	  التدريــب  تشــجيع 
الطيــران  مجــال  يف  للعاملــن  املنتظمــن 
واملهــارات  بالعقليــات  لتزويدهــم  املدنــي 
التقنيــات اجلديــدة وإدارة  لتبنــي  املناســبة 
ــي تواجــه  ــدة والناشــئة الت ــات اجلدي التحدي
صناعــة الطيــران املدنــي العامليــة. ويشــمل 
هــو  كمــا  الناشــئة  املهــارات  إدمــاج  ذلــك 
احلــال يف مجــاالت االســتدامة والقــدرة علــى 

للتدريــب؛ رئيســية  كعناصــر  الصمــود 
لبنــاء 	  النســاء  مــن  املزيــد  دعــم    

مســار مهنــي يف مجــال الطيــران املدنــي، 
إلــى  الراميــة  اجلهــود  ذلــك  يف  مبــا 
أستكشــاف  علــى  الطالبــات  تشــجيع 
العلــوم  مجــاالت  يف  اهتماماتهــن 
والرياضيــات،  والهندســة  والتكنولوجيــا 
آمنــا  العمــل  مــكان  يكــون  أن  وضمــان 
وداعمــا للمهنيــات يف الطيــران املدنــي 
لكــي يصبحــن قائــدات، والتعرف بنشــاط 

علــى القيــادات النســائية واملهنيــات يف 
وتطورهــن؛ الطيــران  مجــال 

داخــل 	  املنتظــم  احلــوار  تيســير    
املناطــق وفيمــا بينهــا ومتكــن عمليــات 
املعلومــات  تبــادل  تعزيــز  مــن  التبــادل 
واخلبــرات فيمــا بــن اجلهــات التنظيميــة 
األكادمييــة  واألوســاط  والصناعــة 

اآلخريــن؛ املصلحــة  وأصحــاب 
إلــى 	  املصلحــة  أصحــاب  دعــوة    

اعتمــاد تدابيــر تعطــي األولويــة إلدمــاج 
ــع أشــكال اإلعاقــة  األشــخاص ذوي جمي
ومحدوديــة احلركــة وإمكانيــة الوصــول 
إلــى خدمــات النقــل اجلــوي، وتشــجيع 
الــدول علــى الســعي إلــى حتقيــق التوحيد 
وإجراءاتهــا  ومعاييرهــا  أنظمتهــا  يف 
املتعلقــة بإمكانيــة الوصــول إلــى النقــل 
ــا  ــى أقصــى حــد ممكــن عملي اجلــوي، إل
ويف الوقــت الــذي تعمــل فيــه عــن كثــب 

مــع فئــات اإلعاقــة؛
االلتــزام 	  علــى  التأكيــد  نكــرر    

بشــأن  اخلتامــي  بالبيــان  املســتمر 
االبتــكار يف مجــال الطيــران املتفــق عليــه 
اخلامــس  العاملــي  الطيــران  منتــدى  يف 
الدولــي  املدنــي  الطيــران  ملنظمــة 
)IWAF/5( يف مونتريــال، كنــدا، يف 23 

.2019 ســبتمبر 

اعتمد يف 18 أيار/مايو 2022 يف سنغافورة.
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الطيران المدني وحماية البيئة
"مصطلح علم حماية بيئة الطيران؛ أفنيولوجي"

رؤية استراتيجية وآفاق جديدة

بقلــم: د. علــي عدنــان الشــعار

رئيس قسم املناخات العامة

املديرية العامة للطيران املدني اللبناني

كثيــرة هــي القضايــا البيئيــة التــي تتصــدر اليــوم 
املدنــي  الطيــران  "منظمــة  وأجنــدة  أهــداف 
أنشــطة  أثــر  عــن  الناجمــة  اإليــكاو"  الدولــي؛ 
أصبحــت  والتــي  املدنــي  الطيــران  صناعــة 
تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى البيئــة 
والصحة يف آن واحد، ولعّل أبرز هذه التحديات 
قضيــة التغّيــر املناخــي واالحتــرار العاملــي أو مــا 
الناجــم  احلــراري  باالحتبــاس  أيضــاً  يعــرف 
عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وعلــى رأســها 
 CO2 انبعاثــات غــازات ثانــي أكســيد الكربــون
مــن صناعــة النقــل اجلــّوي املدنــي والتــي قــدرت 
بحوالــي 2 % مــن جميــع االنبعاثــات العامليــة 
التــي تصــدر مــن مختلــف القطاعــات )الطاقــة، 
النقــل البــري واجلــّوي والبحــري…..(. كمــا ال 
يخفــى علــى أحــد مشــاكل جــودة الهــواء احمللــي، 
تصــدر  والتــي  واحلــرارة  الضوضــاء  ومشــاكل 
مبختلــف  الطائــرات  محــركات  تشــغيل  عــن 
أنواعهــا، والتــي تؤثــر جميعهــا علــى اســتمرارية 
وإســتدامة صناعــة النقــل اجلــّوي ومــا يترتــب 
عليهــا مــن زيــادة يف تكلفــة العمليــات التشــغيلية 
والتخفيــف  للحــد  املطــارات  مــن  العديــد  يف 
ــدة.  ــة املتزاي ــك املشــاكل البيئي والتكييــف مــع تل

أخــرى  حتديــات  توجــد  نفســه،  الســياق  ويف 

علــى املــدى البعيــد والتــي تتمثــل يف قــدرة و 
باألهــداف  باإللتــزام  األعضــاء  الــدول  جدّيــة 
 Long Term" األجــل  طويلــة  الطموحــة 
للعــام   "Aspirational Goal; LTAG
للعــام 2070 والتــي تطرحــه  2050 وبعدهــا 
ــق  ــل األجــل لتحقي ــكاو" كحــل ومخــرج طوي "اإلي
منــو محايــد للكربــون، ومــا يتبعــه مــن احلديــث 
الطيــران  وقــود  إنتــاج  أهميــة  عــن  املتزايــد 
 Sustainable Aviation Fuel;“ املســتدام
SAF” ووقــود الطائــرات منخفــض الكربــون 
 Lower Carbon Aviation Fuel;"
ــة  ــات مالي ــى ميزاني ــاج إل ــذي يحت LCAF" وال
وبنــاء قــدرات عاليــة باإلضافــة إلــى حتديــث 
البنيــة التحتيــة للمطــارات والتــي نفتقدهــا، ال 
ســيما يف العديــد مــن دولنــا العربيــة يف منطقــة 
الرحــات  عــدد  أًن  علمــاً  األوســط؛  الشــرق 
وقــود  اســتخدام  خالهــا  مت  والتــي  الدوليــة 
طيــران مســتدام منــذ العــام 2008 ولغايــة اآلن 

بلغــت حوالــي 360 ألــف رحلــة دوليــة. 

الــدؤوب  العمــل  علــى  "اإليــكاو"  كمــا حتــرص 
مــع كافــة الــدول األعضــاء لتحقيــق األهــداف 
منــو  اســتمرارية  وضمــان  االســتراتيجية 
النقــل  لصناعــة  وبيئيــاً  اقتصاديــاً  مســتدام 
اجلــوي، ويف الوقــت نفســه محايــداً للكربــون، 
وذلــك مــن خــال العديــد مــن املبــادرات التــي 
تقــوم بهــا "اإليــكاو" بالتعــاون مــع كافــة أصحــاب 
املصالــح االســتراتيجين علــى املســتوى الدولــي 
واإلقليمــي واحمللــي وأبرزهــا مبــادرة: عــدم تــرك 
 No Country Left" الركــب  وراء  بلــد  أي 
الدعــم  تقــدمي  يف  تتجلــى  والتــي  Behind"؛ 
اتفاقيــات  إبــرام  وتســهيل  والتدريــب  الفنــي 
التعــاون بــن الــدول األعضــاء، والــذي مــن شــأنه 
أن يحقــق أهــداف التنميــة املســتدامة الـــــــــ 17 
التابعــة   2030 املســتدامة  التنميــة  وأجنــدة 
علــى  بهــدف احلفــاظ  املتحــدة  ملنظمــة األمم 

البيئــة واالقتصــاد واإلنســان يف آن واحــد.

وبنتيجــة  اإلقليمــي،  املســتوى  علــى  أمــا 
التحديــات االقتصاديــة والبيئيــة التــي تواجههــا 
الــدول العربيــة األعضــاء يف املنظمــة العربيــة 
ــة  ــة جلامع ــي “ACAO” التابع ــران املدن للطي

دولــة   22 عددهــا  والبالــغ  العربيــة  الــدول 
 ”ACAO“ عربيــة، فقــد وضعــت منظمــة الـــــــ
مختلــف مواضيــع حمايــة بيئــة الطيــران املدنــي 
علــى قائمــة أجندتهــا وضمــن اســتراتيجياتها 
التحديــات  تلــك  مواجهــة  بهــدف  وأولوياتهــا 
ورش  مــن  العديــد  إقامــة  خــال  مــن  وذلــك 
مــع  وبالتنســيق  التدريبيــة  والــدورات  العمــل 
نخبــة مــن اخلبــراء العــرب واألجانــب يف مجــال 
حمايــة بيئــة الطيــران املدنــي، حيــث أنشــأت 
حديثــاً فريــق دعــم متخصــص مــن مجموعــة 
خبــراء عــرب متــت تســميتهم مــن قبــل دولهــم 
)مصــر، لبنــان، اإلمــارات، األردن ، الســعودية 
علميــة  بكفــاءة  يتمتعــون  وجميعهــم  وقطــر( 
عاليــة وخبــرة فّنيــة دوليــة وذلــك بهــدف تقــدمي 
الدعــم الــازم ال ســيما يف مجــال تطبيــق "خطــة 
عمــل الــدول الوطنيــة مــن أجــل خفــض انبعاثــات 
 State Action ؛CO2 ثانــي أكســيد الكربــون
 Carbon" خطــة  تطبيــق  وكذلــك   "Plan
 Offsetting and Reduction Scheme
 Scheme for International Aviation;
CORSIA” " الناجمــة عــن رحــات الطيــران 
املدنــي الدولــي، باإلضافــة إلــى تقــدمي كامــل 
الدعــم واملشــورة الازمــن يف ســن التشــريعات 
والقوانــن ووضــع السياســات احملليــة يف مجــال 
حمايــة بيئــة الطيــران املدنــي، وأخيــراً وليــس 
آخــراً؛ إطــاق "املنتــدى العربــي األول حلمايــة 
البيئــة مــن أنشــطة صناعــة الطيــران املدنــي 
العربــي" وذلــك مببــادرة مــن جلنــة البيئــة التابعــة 
 "ACAO" ــي ــران املدن ــة للطي للمنظمــة العربي
وبالتعــاون مــع االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي 
"AACO" واملزمــع عقــده يف الفتــرة املمتــدة مــا 
بــن 4 – 6 يوليــو مــن العــام 2022 ومبشــاركة 
الدوليــن  املصالــح  أصحــاب  مــن  واســعة 

واحملليــن.  واإلقليميــن 

التــي  التحديــات  كافــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
تواجههــا الــدول العربيــة جلهــة بنــاء القــدرات 
وتأمــن احلــد األدنــى مــن اخلبــراء املتخصصــن 
العاملــن يف مجــال حمايــة بيئــة الطيــران املدنــي 
امللفــات  مــع  عاليــة  بحرفيــة  التعامــل  بهــدف 
سياســي  مســتوى  علــى  احلساســة  البيئيــة 
واقتصــادي وبيئــي حيــث أصبحــت مؤخــراً تلــك 
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كبيــر  بشــكل  ومتســارعة  متزايــدة  التحديــات 
وتشــكل أعبــاء إداريــة وفنيــة وماليــة علــى أغلــب 

ســلطات الطيــران املدنــي العربــي. 

وبهــدف مســاعدة خبــراء بيئــة الطيــران العــرب 
واملســاهمة يف تبســيط وفهــم احملــاور األساســية 
ــر مجــاالً  ــذي يعتب ــق وال لهــذا التخصــص الدقي
ــات  ــة ويواجــه حتدي ــا العربي ــداً يف منطقتن جدي
ماليــة وفنيــة وعلميــة كثيــرة، فقــد قمــت بإعداد: 
"معجــم املصطلحــات العلميــة والفّنيــة يف حمايــة 
بيئــة الطيــران" ليكــون مرجعــاً مبتنــاول اجلميــع 
حيــث ســيتم بــإذن اهلل طبعــه ونشــره يف القريــب 
العاجــل، متمنيــاً أن يســاهم هــذا الكتــاب بشــكل 
فّعــال يف فهــم العديــد مــن املصطلحــات العلميــة 
والفّنيــة املتداخلــة مــع التخصصــات واملجــاالت 
قبــل  مــن  مســتخدم  هــو  مــا  جلهــة  األخــرى 
املصالــح  أصحــاب  وكافــة  واملشــّغل  املشــّرع 
والشــركاء االســتراتيجين العاملــن يف مجــال 
صناعــة النقــل اجلــّوي املدنــي علــى حــد ســواء.

ويف الســياق نفســه، فقد مت التركيز 
معظــم  علــى  املعجــم  هــذا  يف 
بتطبيــق  املتعلقــة  املصطلحــات 
الوطنيــة  العمــل  خطــط  برنامــج 
مــن  باإليــكاو  اخلاصــة  الطوعيــة 
ثانــي  انبعاثــات  خفــض  أجــل 
الناجمــة   CO2 الكربــون  أكســيد 
 State" الدوليــة  الرحــات  عــن 
 Action Plan on Reduction
 CO2 Emissions from
 "International Aviation
اخلاصــة  املصطلحــات  وكذلــك 
 Baselineاألســاس "بخــط 
Scenario - " وكيفيــة احلصــول 
شــرح  إلــى  باإلضافــة  عليهــا، 
للعديــد مــن املصطلحــات  مفّصــل 
املرتبطــة بالتكنولوجيــات الصديقــة 
التشــغيل  وإجــراءات  للبيئــة 
األرضيــة واجلّويــة والتــي من شــأنها 
التخفيــف مــن االنبعاثــات الكربونيــة 
التــي تؤثــر علــى االحتبــاس العاملــي 
حــد  علــى  احمللــي  الهــواء  وجــودة 

ســواء.

ــض  ــى خطــة التعوي ــا بالنســبة إل أم
الكربــون وخفضــه يف مجــال  عــن 

ــة بخطــة: "كورســيا"  ــي واملعروف ــران الدول الطي
فقــد مت إدراج وذكــر معظــم املصطلحات العلمية 
والفّنيــة ذات الصلــة نظــراً ألهميــة هــذه اخلطــة 

ــي. ــران املدن ــة  الطي ــة بيئ يف مجــال حماي

كمــا يســعدني أيضــاً أن أقــدم يف هــذا املقــال من 
مجلــة "الطيــران العربــي" العــدد 47 املنشــور يف 
شــهر يونيــو مــن العــام 2022؛ تعريفــاً ملصطلــح 
جديد؛ ينشــر للمرة األولى يف هذا العدد، حيث 
يعتبــر خاصــة جهــد قمــت بــه لعــدة ســنوات 
وقــد وفقنــي اهلل بــه، وقــد قضيتــه يف اإلعــداد 
واجلمــع والترتيــب لهــذا املعجــم املرتــب ألفبائيــا 
هــذا  أســميت  وقــد  ســابقاً،  ذكرتــه  والــذي 
املصطلــح بــــــــــــ : "علــم حمايــة بيئــة الطيــران؛ 
اإلنكليزيــة  اللغــة  إلــى  وترجمتُــه  أفنيولوجــي" 
 Aviation Environmental  " هــو: 
 "Protection Science; Aveniology
علــه يكــون لبنــة جديــدة ومســاهمة بّنــاءة يف هذا 
املجــال احليــوي واملهــم جلميــع الــدول وحتديــداً 

العربيــة منهــا، وقــد عرفتــه علــى النحــو التالــي:

التفاعــات  بدراســة  يُعنــى  الــذي  العلــم  "هــو 
صناعــة  أنشــطة  جميــع  بــن  والتأثيــرات 
النقــل اجلــّوي وبــن البيئــة والكائنــات احليــة 
احمليطــة بهــا؛ كمــا يهتــم هــذا العلــم بالرصــد 
االنبعاثــات  مختلــف  عــن  والتحقــق  واإلبــاغ 
الغازيــة واجلزيئــات الدقيقــة املتطايــرة وغيــر 
الناجمــة  واحلــرارة  والضجيــج  املتطايــرة، 
عــن احتــراق الوقــود يف محــركات الطائــرات 
جلميــع الرحــات الدوليــة والداخليــة وكذلــك 
ــة؛ باإلضافــة إلــى  ــات التشــغيلية األرضي العملي
دراســة ووضــع اآلليــات املناســبة حلــل املشــاكل 
والتخفيــف مــن مســاهمة صناعــة النقــل اجلــّوي 
يف االحتــرار العاملــي والتكييــف معــه؛ وذلــك عــن 
طريــق التحســينات يف اإلجــراءات التشــغيلية 
ووقــود  للبيئــة  الصديقــة  والتكنولوجيــات 
البحــث  إلــى  باإلضافــة  املســتدام  الطيــران 

املجــال.  والتطويــر يف هــذا 

كمــا يركــز هــذا العلــم علــى كيفيــة 
احلفــاظ علــى جــودة الهــواء احمللــي 
ــاه  ــة ومي ــات الصلب ومعاجلــة النُّفاي
عــن  الناجمــة  الصحــي  الصــرف 
املطــارات  يف  األنشــطة  كافــة 
وتأثيرهــا علــى البيئــة والتجمعــات 
علــى  وكذلــك  احمليطــة  الســكنية 
يف  واملســافرين  العاملــن  صحــة 

التابعــة". واملنشــأت  املطــارات 

أن  إال  يســعني  ال  اخلتــام،  ويف 
واالمتنــان  الشــكر  بجزيــل  أتقــدم 
املدنــي  الطيــران  أســرة  إلــى 
كافــة  خــاص  وبشــكل  العربــي 
يف  العاملــن  واألخــوات  األخــوة 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
ــون قصــارى جهدهــم  ــن يبذل والذي
بوســعهم  مــا  أقصــى  ويقدمــون 
والتحديــات  الظــروف  كل  رغــم 
صناعــة  بقطــاع  الرقــى  بهــدف 
ــا  النقــل اجلــّوي املدنــي يف منطقتن
القطــاع  هــذا  ليبقــى  العربيــة 
مســتداماً بيئيــاً وفّعــاالً اقتصاديــاً 

املســتويات. كافــة  علــى 
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بقلــم : خليــل الــذوادي 

باســتضافة كرميــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية 
علــى  الطيــران  مســتقبل  مؤمتــر  عقــد  الشــقيقة 
Fture of Avia� ودولــي  عربــي  -مســتوى 

ومســؤولون  خبــراء  فيــه  شــارك   -tion Forum
الطيــران  املدنــي وشــركات تصنيــع  الطيــران  عــن 
وطيــارون  وعربيــة  وإقليميــة  دوليــة  ومنظمــات 
املطــارات  ومــدراء  وعامــة،  خاصــة  وشــركات 
باإلضافــة إلــى محاضريــن متخصصــن يف الطيــران  
املدنــي  الطيــران  تطويــر  يف  يســاهم  مــن  وكل 

املســافرين. وخدمــات  واملطــارات 

كانــت النــدوات التــي تعقــد خــال الفتــرة مــن 9-10 
مايــو 2022م مبدينــة الريــاض بقاعــة امللــك عبــد 
العزيــز للمؤمتــرات مفيــدة يف إلقــاء الضــوء علــى 
وحركــة  املســافرين  خلدمــة  وأهميتــه  الطيــران 
الــدول  جتــارب  ونقلــت  اجلــوي،  والشــحن  النقــل 
ــم التعامــل معــه  ــذي يت ــوي وال ــدان احلي يف هــذا املي
بشــكل يومــي مــع العــدد الكبيــر مــن املســتفيدين يف 
التنقــل وتبــادل الســلع واخلدمــات، والــدور الرائــد 
ــع بــه احلكومــات والشــركات اخلاصــة  الــذي تضطل
هــذا املؤمتــر لنجاحــه مؤشــرات مهمــة يف مســتقبل 

الطيــران.

لقــد واجــه هــذا املرفــق احليــوي حتديــات جســام 
كورونــا  بســبب جائحــة  املاضيــن  العامــن  خــال 
وتأثيــرات ذلــك كانــت بالغــة ممــا حــدى باملســؤولن 
البدائــل  إيجــاد  عمومــا  اجلــوي  النقــل  عــن 
ومواجهــة التحديــات. صحيــح أن اخلدمــات تأثــرت 
واإلجــراءات التــي اتبعــت اقتضــت تخصيــص مبالــغ 
طائلــة، باإلضافــة إلــى اســتعدادات عمليــة بالغــة 

إلــى جهــود  الدقــة واحلــرص واالهتمــام، إضافــة 
للمحافظــة علــى حقــوق وضمــان عيــش العاملــن يف 
هــذه املرافــق املهمــة يف مجــال الطيــران. كمــا أن أيــة 
قاقــل وحــروب وعــدم اســتقرار عاملــي فــإن حركــة 
النقــل والطيــران تواجــه حتديــا مباشــرا ويســتتبع 
ذلــك أن يقــوم املختصــون مبواجهــة هــذه التحديــات 
بقــرارات وإجــراءات البــد منهــا الســتقرار حركــة 

النقــل اجلــوي.

حتديــات كثيــرة تطــرق إليهــا املختصون واســتعرضوا 
اإلجــراءات التــي اتخــذت ملواجهــة هــذه الظــروف 
ــرات  ــر الطائ ــة تطوي ــى أهمي االســتثنائية عــاوة عل
اجلــوي،  بالنقــل  عاقــة  لــه  مــا  وكل  واملطــارات 
والتوســع أيضــا يف املطــارات الســتيعاب حركــة نقــل 

ــد عــام. ــا بع ــزداد عام ــي ت املســافرين الت

ــن  ــون األمري لقــد شــهدنا كيــف كان املســافرون يعان
يف العــودة إلــى ديارهــم عندمــا أملــت بالعالــم جائحــة 
بــاآلالف،  يقــدرون  العالقــون  وأصبــح  كورونــا، 
وكيــف كانــت جهــود الــدول واحلكومــات يف القيــام 
مبســؤولياتهم حلمايــة املســافرين والعالقــن وبذلــت 
جهــود لتأمينهــم صحيــا ونفســيا وعودتهــم ســاملن 

ــم. ــى أوطانه إل

والشــركات  احلكومــات  بعــض  صنعــا  أحســنت 
أخــذ  مــع  بفتــح األجــواء  التحــدي  أن واجهــت  يف 
املســافرين  الواجبــة لضمــان ســامة  االحتــرازات 

معهــم. واملتعاملــن 

ســتظل التحديــات مائلــة يف حياتنــا، وســنظل نواجــه 
التحــدي بخلــق فــرص ســانحة خلدمــة املســافرين 
نافعــة  يقــال رب ضــارة  يف كل اجلنســيات، وكمــا 
فــإن هــذه اجلائحــة جعلــت املســؤولن يف خدمــات 
املســافرين التفكيــر يف الوســائل والســبل الكفيلــة 
املطــارات  ومســتخدمي  النــاس  علــى  بالتيســير 

والطائــرات.

لقــد ناقــش مؤمتــر الريــاض »مســتقبل الطيــران« 
بشــكل علمــي وفنــي وطــرح إمكانيــات التطويــر يف 
املطــارات ووســائل النقــل اجلــوي ومــا يســتتبعه مــن 
وتوفيــر اخلدمــات  األساســية  البنيــة  التطويــر يف 
التــي تســهل علــى النــاس حركــة التنقــل وضمــان 
ــات  ــر الضمان ســامتهم وســامة أمتعتهــم مــع توفي
املعيشــية واالجتماعيــة للعاملــن يف حركــة النقــل 
أخــرى  مــن خدمــات  ذلــك  يســتتبعه  ومــا  اجلــوي 
كفيلــة بالتســهيل علــى مســتخدمي مطــارات العالــم.

أهميــة  لــه  الطيــران«  »مســتقبل  املؤمتــر  هــذا  إن 

املؤمتــر  منظمــي  باختيــار  ســعدنا  ولقــد  بالغــة. 
حملاضريــن علــى درجــة مــن الكفــاءة والقــدرة مــن 
اململكــة العربيــة الســعودية كصاحــب الســمو امللكــي 
األميــر عبــد العزيــز بــن ســلمان آل ســعود وزيــر 
الطاقــة، ومعالــي الســيد صالــح بــن ناصــر اجلاســر 
إدارة  ورئيــس مجلــس  واللوجســتيات  النقــل  وزيــر 
اململكــة  ومــدراء مطــارات  املدنــي  الطيــران  هيئــة 
للمنتدبــن  خبراتهــم  ونقــل  الســعودية  العربيــة 
باإلضافــة إلــى خبــراء مــن جميــع أنحــاء العالــم ممــا 
ــة والبحــث اجلــاد عــن  ــى املؤمتــر العلمي أضفــى عل

وســائل وســبل تطويــر خدمــات املطــار.

وخيــرا فعلــت جامعــة الــدول العربيــة وأمينهــا العــام 
معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط ومنظمــة الطيــران 
العربيــة  الــدول  جلامعــة  التابعــة  العربيــة  املدنــي 
بتخصيــص جائــزة الطيــران املدنــي للعــام 2022م 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  بهــا  وفــازت 
وتســلم اجلائــزة معالــي الســيد صالــح بــن ناصــر 
اجلاســر وزيــر النقــل واللوجســتيات ورئيــس مجلــس 
العربيــة  باململكــة  املدنــي  الطيــران  هيئــة  إدارة 

الســعودية.

كمــا قــام منظمــو املؤمتــر بتكــرمي املطــارات باململكــة 
العربيــة الســعودية التــي أســهمت يف تســهيل حركــة 
النقــل وتقــدمي اخلدمــات للمســافرين يف العديــد مــن 
املــدن الســعودية ممــا تركــة انطباعــا جيــدا لــدى مــن 

خدمــوا يف هــذه املطــارات احليويــة.

إن اهتمــام اململكــة العربيــة الســعودية بهــذا املؤمتــر 
األولــى  امللتقــى يف نســخته  لهــذا  املنظمــن  جعــل 
يدفعهــم إلــى أن يعلــن املنظمــون باململكــة العربيــة 
ــر النقــل واللوجســتيات  ــى لســان وزي الســعودية وعل
ورئيــس مجلــس إدارة هيئــة الطيــران املدنــي معالــي 
ــل  ــد مث ــن ناصــر اجلاســر عــن عق ــح ب الســيد صال
هــذا املؤمتــر كل ســنتن باململكــة العربيــة الســعودية.

وقــد لقــي هــذا الطــرح جتاوبــا مــن جميــع املشــاركن 
يف املؤمتــر ألهميــة متابعــة التطــورات اجلاريــة يف 

مجــال الطيــران املدنــي.

أراضينــا  علــى  تعقــد  بــأن  نفخــر  كعــرب  إننــا 
مؤمتــرات ذات ثقــل عاملــي يســاهم فيــه أبناؤنــا بــكل 
كفــاءة واقتــدار، وال منلــك إال أن نحيــي هــذه اجلهــود 
ونبــارك لــكل اخلطــوات التــي تتخــذ مــن أجــل نهضــة 
وتقــدم دولنــا وتطويــر املرافــق احليويــة ومنهــا طبعــا 
املطــارات وحركــة النقــل اجلــوي والبــري والبحــري.

وعلى اخلير واحملبة نلتقي.
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The Future of Aviation Forum has 
been generously hosted by the 
Kingdom of Saudi Arabia. The Arab 
and international forum brought 
together experts and authorities in 
the civil aviation industry, aerospace 
manufacturers, global, regional, and 
Arab organizations, pilots, private 
and public sector companies, airport 
directors, and expert lecturers in the 
aviation industry, as well as every 
contributor to the development of 
civil aviation, airports, and passenger 
experience.
The seminars from the 9th to the 10th 
of May, in the city of Riyadh at King 
Abdul Aziz International Conference 
Center, have shed light on aviation 
and its vitality for passengers’ 
experience and movement of air 
transportation and cargo. They 
have also conveyed the experience 
of countries in this significant 
area interacting with an immense 
number of passengers, cargo and 
service exchange. The leading role 
governments and private companies 
play in this forum’s success has 
given promising signs of the future of 
aviation.
The aerospace industry has faced 
significant challenges due to the 
pandemic during the last two years. 
Its impacts were damaging and 
impelled the aviation authorities to 
seek alternatives. The whole industry 
has been affected that the recovery 
process necessitated the allocation of 
large sums of money. It also required 
accurate preparation processes and 
efforts to preserve 
the rights and ensure the livelihood of 
the workers in these vital facilities to 
the industry. Wars and any instability 
on the global level are the source 
of challenges which will eventually 
stimulate experts to put forward 
necessary measures to restabilize air 
travel.

Numerous were the challenges that 
the experts have tackled during the 
forum, and they have showcased 
the measures taken to overcome 
this unusual situation. In addition to 
that, they tackled the importance of 
developing the sector from airplanes 
to expanding the airports to handle 
the number of passengers increasing 
every year.
We were witnesses to the suffering of 
passengers when the pandemic hit. 
As a result, thousands of passengers 
were stranded abroad. We also have 
witnessed the efforts of governments 
and states responsibly protecting 
all the stranded passengers and 
ensuring their safe return to their 
home countries.
Some governments and companies 
have done well by opening air space 
for travel to these passengers while 
taking the necessary measures to 
guarantee their safety and the safety 
of their circle of interaction.  
We are bound to face challenges in 
our lives, but we shall always create 
opportunities to serve passengers 
from all nationalities. This pandemic 
was a blessing in disguise for it 
propelled all officials responsible 
for passenger experience to think of 
methods and means of facilitating 
the experience of air travel with its 
different components.  
“The forum remains a milestone in the 
path of our Arab countries’ interest 
in air travel and the development it 
entails”
The Riyadh forum “Future of 
Aviation” has scientifically and 
technically discussed and proposed 
development potential in airports 
and air transportation. It has also 
offered possibilities of developing 
the infrastructure and providing 
facilitating services that ease the 
travelling experience and ensure 
the safety of passengers and their 
luggage and the living and social 
guarantees for the workers in the 
industry.
This “Future of Aviation” forum is a 
significant event. We were delighted 
by the organizers’ choice of proficient 
and highly qualified lecturers from 
The Kingdom of Saudi Arabia, such 
as His Highness Prince Abdulaziz 
bin Salman Al Saud, minister of 
energy, and his excellency Saleh bin 

Nasser bin Alali Aljasser, minister 
of transportation and logistics and 
Chairman of the Board of Directors of 
Civil Aviation Authority and directors 
of airports. Their expertise exchange 
with the attendees has invigorated 
the forum with the scientific and 
research spirit to detect tools and 
develop airport services.
The Arab League and its Secretary-
General Ahmed Aboul Gheit and 
The Arab Civil Aviation Organization, 
affiliated with the Arab League, have 
established the Civil aviation prize 
for the year 2022. An award that the 
Kingdom of Saudi Arabia has won 
was delivered to his excellency Saleh 
bin Nasser bin Alali Aljasser, minister 
of transportation and logistics and 
Chairman of the Board of Directors 
of the Civil Aviation Authority in the 
Kingdom.
The organizers of the event 
celebrated the airports of the 
Kingdom that have contributed to 
enabling the movement of transport 
and providing passenger services in 
various cities of the Kingdom, leaving 
a positive impression on individuals 
who have served in these essential 
airports.
According to Minister Saleh bin 
Nasser bin Alali Aljasser, the 
enthusiasm of the Kingdom of Saudi 
Arabia in this forum prompted its 
organizers to announce in the forum’s 
first edition that Saudi Arabia will be 
the venue for the forum every two 
years.
A proposal that was broadly 
supported by all parties due to the 
significance of keeping up with 
developments in the civil aviation 
sector.
As Arabs, we take pride in global 
events held in our countries. An 
achievement to which our competent 
children contribute by participating 
efficiently and effectively. Thus, 
we can only salute and recognize 
these efforts. We congratulate every 
step taken towards the growth and 
advancement of our countries and 
the development of vital facilities, 
including airports and air, land and 
sea transport.

Future of Aviation Forum; reality and aspirations.
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professionally. These challenges 
have recently become increasingly 
and significantly accelerating and 
constitute administrative, technical 
and financial burdens on most Arab 
civil aviation authorities.
In the same regards, I prepared the 
following document to assist Arab 
aviation experts and contribute to the 
simplification and understanding of 
the primary axes of this delicate 
specialization, which is a new field 
in our Arab region and faces many 
financial, technical, and scientific 
challenges: Everyone will benefit 
from the «Glossary of Scientific and 
Technical Terms in the Protection 
of the Aviation Environment; 
Aveniology» God willing, it will be 
printed and published shortly. I 
hope that, this book will effectively 
contribute to understanding many 
scientific and technical terms that 
are interrelated with other fields 
and disciplines in terms of what is 
used by the legislator, the operator, 
and all stakeholders and strategic 
partners working in the civil 
air transport industry alike.
 Similarly, this lexicon 
concentrated on the most 
common terms associated 
with the ICAO’s voluntary 
national action plan 
programme for reducing CO2 
emissions from international 
flights. «State Action Plan on 
Reduction CO2 Images from 
International Aviation,» as 
well as a detailed explanation 
of many terms associated 
with environmentally friendly 
technologies, ground and air 
operating procedures that 
mitigate carbon emissions 
affecting both global storage 
and local air quality.
As for the International 
Aviation Carbon Offsetting 
and Reduction Plan, known 
as Most of the relevant 
scientific and technical terms 
have been included and 
mentioned, as this plan is 
important for the protection 

of the civil aviation environment.
I am also happy to present in 
this article from «Arab Aviation» 
magazine, issue number 47, 
published in June 2022; a definition 
of a new term; It is published for 
the first time in this issue, and it 
is considered the conclusion of 
an effort that I made for many 
years and which God has granted 
me success, and I spent it in the 
preparation and compilation and 
arrangement of this Alphabetic-tidy 
lexicon which I mentioned earlier, 
and I call this term: «Aviation 
Environmental Protection Science» 
and its abbreviation in English: 
«Aveniology», and I hope that this 
term will be a new building block 
and constructive contribution in 
this vital and important field for 
all countries, specifically Arab 
countries, and I defined it as 
follows:
“It is the science which is 
concerned with the study of the 

impacts and interactions of the 
all activities of the Air Transport 
Industry on the environment and 
living organisms. This science also 
focuses on Monitoring, Reporting 
and Verification (MRV) of various 
emissions of gases such as: 
Volatile particulate matter (vPM) 
and non-volatile particulate matter 
(nvPM), noise and heat from fuel 
combustion in aircraft engines 
for all international and domestic 
flights as well as ground-based 
operational processes. In addition 
to studying and developing 
appropriate mechanisms to 
solve problems and mitigate the 
contribution of the air transport 
industry to global warming and 
adaptation; This is done through 
improvements in operational 
procedures, environmentally 
friendly technologies, sustainable 
aviation fuel in addition to research 
and developments.
This science also focuses on 
maintaining the quality of local air, 

the treatment of solid waste 
and sewage water from all 
aviation and airport-related 
activities, and the extent 
to which they affect the 
environment, the surrounding 
communities, in addition to 
employees and passengers 
in the airport and related 
facilities.”
In conclusion, I would like to 
express my sincere thanks 
and gratitude to the Arab 
Civil Aviation Organization, in 
particular to all the brothers 
and sisters working at this 
Organization, who are 
doing their best and are 
doing their utmost, despite 
all the circumstances and 
challenges, to promote the 
civil aviation industry in our 
Arab region so that it can 
remain environmentally 
sustainable and economically 
efficient at all levels.
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By: Dr. Ali Adnan Al-Shaar
Head of General Climates Section
Directorate General of Lebanese 
Civil Aviation
Many environmental issues are 
at the forefront of the ICAO’s 
goals and agenda today, resulted 
from the civil aviation industry’s 
activities, which have had direct 
and indirect impacts on the 
environment and health at the same 
time. The issue of climate change 
and global warming, also known 
as greenhouse gas emissions, 
is perhaps the most prominent 
of these challenges, with carbon 
dioxide (CO2) emissions from the 
civil aviation industry accounting 
for 2% of all global emissions from 
various sectors (energy, land, air, 
sea transport...). The operation 
of aircraft engines of all types 
also causes problems with local 
air quality, noise, and heat. All of 
these issues have an impact on the 
air transportation industry’s long-
term viability and sustainability, 
as well as the cost of operational 
procedures in many airports as 
a result of reducing, mitigating, 
and adapting to these growing 
environmental issues.
In the same vein, other long-term 
challenges are the ability and 
seriousness of Member States to 

commit to the ambitious Long-
Term Aspirational Goal; LTAG for 
2050 and beyond for 2070, which 
ICAO presents as a long-term 
solution and exit for achieving 
carbon-neutral growth (CNG), 
and the ensuing talk about the 
importance of sustainable aviation 
fuel production «Sustainable 
Aviation Fuel; SAF and Low Carbon 
Aviation Fuel; LCAF», which 
requires financial budgets and high 
capacity-building, in addition to 
modernizing airport infrastructure, 
which we are missing, especially 
in many of our Arab countries in 
the Middle East; Knowing that the 
number of international flights using 
sustainable aviation fuel since 2008 
has reached 360,000.
ICAO is also keen to work diligently 
with all member states to achieve 
strategic objectives and ensure 
the continuity of economically and 
environmentally sustainable growth 
of the air transport industry while at 
the same time being carbon neutral 
growth (CNG) through several 
initiatives undertaken by ICAO 
in cooperation with all strategic 
stakeholders at the international, 
regional and local levels, the most 
prominent of which is the following: 
«No Country Left Behind»; technical 
support, training, and facilitating 
cooperation agreements among 
member states that would achieve 
the 17 Sustainable Development 
Goals and the UN Sustainable 
Development Agenda 2030 to 
preserve the environment, the 
economy, and human beings at the 
same time. 
At the regional level, as a result of 
the economic and environmental 
challenges faced by the 22 Arab 
countries that are member states of 
the Arab Civil Aviation Organization 
“ACAO” as Arab League body, 
ACAO has placed various topics 
of protection of the civil aviation 
environment on its agenda and 

within its strategies and priorities 
intending to address those 
challenges, through the holding of 
numerous workshops and training 
courses and in coordination with 
selected Arab and foreign experts 
in the field of protection of the 
civil aviation environment. It has 
recently established a specialized 
support group of Arab experts 
nominated by their respective 
States (Egypt, Lebanon, Jordan, 
Qatar, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates,..), all of whom have 
high scientific competence and 
international technical expertise, 
with a view to providing the 
necessary support, especially in 
the implementation of the «Action 
Plan for the Reduction of Carbon 
Dioxide CO2»; State Action Plan as 
well as the implementation of the 
«Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation; 
CORSIA resulting from international 
civil aviation flights, in addition to 
providing full support and advice 
in enacting domestic legislation, 
laws and policies in the protection 
of the civil aviation environment, 
and last but not least; The first 
Arab Forum for the Protection of 
the Environment from the activities 
of the Arab Civil Aviation Industry 
was launched at the initiative of 
the Environment Committee of the 
Arab Civil Aviation Organization 
(ACAO) and in cooperation with 
the Arab Air Transport Association 
(AACO), to be held from 4 to 6 July 
2022, with the broad participation 
of international, regional and local 
stakeholders. 
Despite all the challenges that 
the Arab States face in capacity-
building and securing a minimum 
number of specialized experts 
working in the field of protecting 
the civil aviation environment, to 
deal with sensitive environmental 
issues at the political, economic 
and environmental levels 

Civil Aviation and Environmental Protection
 “Aviation Environmental Protection Science Term; Aveniology”

A strategic vision and new perspectives
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Aviation (CORSIA) as early as 
possible before 2027;

•  Support the ICAO aspiration 
for a significant proportion of 
aviation fuels to be substituted 
by sustainable aviation fuels 
(SAFs) by 2050 through the 
development and use of SAF 
including policy support, 
certification, practical and 
favorable conditions for 
production, supply and 
distribution of SAF, and other 
efforts;

•  Improve operational procedures 
and processes that would 
support the reduction in carbon 
emissions, including in air traffic 
management, aircraft and 
airport ground operations, and 
other areas;

•  Strengthen support for 
research and development 
to develop innovative and 
effective solutions to reduce 
carbon emissions in aviation, 
including the development and 
use of energy efficient aircraft, 
airport ground vehicles, aircraft 
engines, and energy efficient 
technologies across the sector;

•  Facilitate the sharing of 
information and expertise 
among and between regulators, 
industry, academia and all 
stakeholders;

Support inclusive innovation for 
growth
•  Provide opportunities for 

all States and civil aviation 

professionals to benefit from 
innovation in air transport 
through awareness and 
capaci ty -bu i ld ing;

•  Welcome the adoption of new 
technologies and innovation 
that will enable safe and cost-
efficient growth, operations and 
maintenance of civil aviation 
systems;

•  Endorse the innovative 
leveraging of existing 
knowledge and capabilities and 
re-use or repurposing of existing 
infrastructure for facilitation 
of aviation and travel, where 
sensible, in order to increase 
efficiency and enhance cost-
effectiveness;

•  Foster efforts to invest in 
and enhance the training 
and development of aviation 
professionals, and to attract and 
retain talent and expertise in this 
critical sector. We encourage 
leading aviation States to 
provide technical assistance, 
including fellowships, to 
facilitate global aviation training;

•  Encourage regular training and 
development of civil aviation 
professionals to equip them with 
adequate mindsets and skillsets 
to embrace new technologies 
and manage the new and 
emerging challenges facing the 
global civil aviation industry. 
This includes incorporating 
emerging skills such as in the 
areas of sustainability and 
resilience as key elements of 

training;
•  Support more women to build 

a career in civil aviation, 
including efforts to encourage 
female students to explore their 
interests in science, technology, 
engineering and mathematics 
(STEM), ensure the workplace is 
safe and supportive for female 
professionals in civil aviation to 
develop as leaders, and actively 
identify and develop female 
leaders and professionals in 
aviation;

•  Facilitate regular dialogue 
within and between regions and 
enable exchanges to promote 
the sharing of information and 
expertise among and between 
regulators, industry, academia 
and other stakeholders;

•  Call upon stakeholders to 
adopt measures which prioritize 
inclusion and accessibility to air 
transport services for persons 
with all forms of disabilities 
and reduced mobility, and 
encourage States to strive for 
uniformity in their air transport 
accessibility regulations, 
standards and procedures, to 
the greatest extent practicable 
and while working closely with 
disability groups;

•  Reiterate the continuous 
commitment to the Outcome 
Statement on Innovation in 
Aviation agreed at the Fifth 
ICAO World Aviation Forum 
(IWAF/5) in Montréal, Canada, 
on 23 September 2019.
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Joint Communiqué on Global Aviation Recovery, Aviation Sustainability and 
Inclusive Innovation Changi Aviation Summit

We, as global aviation leaders, 
Recognizing the critical role that 
international civil aviation plays 
in building connectivity for global 
economic development and 
enhancing links between and 
across societies;
Highlighting that passenger and 
cargo air connectivity allowed for 
essential and humanitarian travel 
and the movement of essential 
goods during the COVID-19 
pandemic and minimizing the 
high human and socio-economic 
disruptions caused; 
Desiring to restore the socio-
economic benefits of air 
connectivity by accelerating the 
recovery of international civil 
aviation from the impact of the 
COVID-19 pandemic;
Committing to ensure that 
the long-term growth of civil 
aviation is environmentally 
sustainable, socially inclusive 
and economically viable;
Supporting the fundamentals of 
upholding safety, public health, 
security and facilitation; 
Recalling the importance 
of sustainability to underpin 
this growth, and protect the 
env i r onmen t ;
Highlighting the leadership of 
the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) through 
the Council Aviation Recovery 
Taskforce (CART), and the 
ICAO High-level Conference on 
COVID-19 (HLCC 2021) held in 
October 2021 and its Ministerial 
Declaration on “One Vision for 

Aviation Recovery, Resilience 
and Sustainability beyond the 
Global Pandemic”;
Pledge to:
Expedite the recovery of 
international civil aviation
•  Work towards achieving the 

full recovery of international 
civil aviation by 2024 through 
the alignment of healthcare 
protocols for travelers, including 
removing testing and quarantine 
requirements for fully vaccinated 
and/or recovered travelers, 
taking into consideration the 
global COVID-19 situation 
and States’ own public health 
circumstances;

•  Uphold aviation safety and 
security as a key priority, through 
visible leadership, regular 
training for all civil aviation 
professionals, promoting a 
positive safety and security 
culture and effective safety and 
security management practices;

•  Encourage stakeholders to 
facilitate travel by adopting 
streamlined document checks, 
the use of digitally-verifiable 
documents and automated 
document checks, to enable 
more travelers to use contactless 
processes for safer and faster 
travel;

•  Call upon stakeholders 
to facilitate air cargo by 
accelerating the implementation 
of the World Trade Organization’s 
Trade Facilitation Agreement, 
including by digitalizing border 
processes;

•  Support States to work together 
with industry in public-private 
partnerships to support the 
recovery of the aviation sector 
through adequate funding and 
governance, and to recruit 
and train a new generation of 
aviation professionals;

•  Encourage information 
exchange between civil aviation 
and public health authorities 
to ensure a science-based 
response to new developments 
or variants of concern;

•  Support the continued 
implementation of the Ministerial 
Declaration, “One Vision for 
Aviation Recovery, Resilience 
and Sustainability beyond the 
Global Pandemic”;

• Seek to assure global 
implementation of relevant ICAO 
Standards and Recommended 
Practices, as well as policies 
and guidance, that can drive a 
more cohesive and harmonized 
recovery;

Promote environmental 
s u s t a i n a b i l i t y 
•   Target to improve the 

environmental sustainability of 
international civil aviation;

•  Expedite the development of a 
clear and pragmatic long-term 
aspirational goal (LTAG) for the 
international civil aviation sector 
at the 41st Session of the ICAO 
Assembly;

•  Encourage States to participate 
voluntarily in the Carbon 
Offsetting and Reduction 
Scheme for International 
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The Group of Civil Aviation Security Experts at the Arab 
Civil Aviation Organization held its eighth meeting (08) in 
Muscat, Sultanate of Oman, on 26 and 27 June 2022, in the 
presence of 11 aviation security experts from the aviation 
authorities in each of: the Kingdom of Saudi Arabia, the 
Republic of Iraq, the Sultanate of Oman, and the State 
of Qatar, the State of Kuwait, the Islamic Republic of 
Mauritania, and the Republic of Yemen.
During the meeting, Engineer Nasser bin Abdullah Al 
Jassasi from the Sultanate of Oman was chosen as the 
team leader, and Engineer Haider Hussein Ali from the 
Republic of Iraq as his deputy.
During the meeting, the attendees discussed issues 
related to aviation security developments. It was agreed 
to prepare models and guiding materials to help countries 
prepare and develop licensing and accreditation 
programs, risk assessment programs, and other related 
topics.
In the same context, the participants agreed to continue 
coordination regarding issues of common interest and 
to establish a continuous work program and permanent 
coordination between them to implement the tasks 
assigned to them.

The Arab Civil Aviation Organization organized a meeting 
at the level of heads and general managers of civil aviation 
authorities in the member states of the organization to 
study the topic of «the global goal, a long-term ambition 
in the field of international civil aviation», via video 
communication technology, on June 23, 2022.
The heads and general managers of the Arab aviation 
authorities or their delegates participated in this meeting, 
as well as representatives of international and regional 
organizations.
During this meeting, representatives of international and 
regional organizations (the International Civil Aviation 
Organization, the European Civil Aviation Conference, 
the Latin Commission for Civil Aviation, the International 
Air Transport Association and the Arab Air Transport 
Association) and heads of aviation authorities of the Arab 
States presented their views on the feasibility of setting an 
ambitious global goal Long-term in the field of international 
civil aviation.
This meeting, which witnessed the participation of 40 
officials, is part of the implementation of the decisions of 
the Executive Council of the organization related to the 
environment.

The eighth meeting of the Civil 
Aviation Security Expert Group at the 
Arab Civil Aviation Organization was 

held in Muscat

Meeting at the level of heads and 
directors-general of civil aviation 

authorities on the “global ambitious 
long-term goal” via video conference
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in the framework of their cooperation within capacity 
building project, ACAO, IATA and ICAO organised jointly 
the “ON CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM) 
webinar” (Virtual), 20 June 2022 from 12h00 to 14h00 
UTC.
The objective of the Webinar was to provide participants 
with an overview and update on CRM including the ICAO 
provisions on the subject as well as to inform about 
Competency Based Training & Assessment (CBTA) and 
its associated benefits and therefore, the competency-
based approach would offer a more coherent, relevant 
approach to CRM.
The webinar program included inter-alia, the description 
of the evolution of the CRM to the CBTA including 
Evidence-Based Training (EBT) Competencies and 
Threat and Error Management, the CBTA opportunities 
as well as CBTA challenges.
The course targeted large audience from operation 
specialists from both regulators and aviation industries.
About 30 participants attended the course provided by 2 
speakers from IATA & Emirates Airline and was facilitated 
by ACAO and ICAO officers.

in the framework of their cooperation within capacity 
building project, ACAO, and UAE GCAA organised jointly 
the “Regulating the Transport of Dangerous Goods (DG) 
by Air in United Arab Emirates webinar” (Virtual), 23 June 
2022 from 09h30 to 12h00 UTC.
The objective of the Webinar was to provide participants 
with an overview and update on Dangerous Good 
including the ICAO provisions on the subject. The webinar 
comprised two parts the first dedicated to the rule making 
for DG and associated GCAA approach to restructure its 
regulation on DG, while the second part was focusing on 
the implementation of the Competency Based Training & 
Assessment (CBTA) applied to Dangerous Good domain.
The Webinar targeted large audience from operation 
staff specialised in DG from both regulators and aviation 
industries.   
About 30 participants attended the webinar provided by 
Mr. Ahmed Wagih Senior Specialist Dangerous Goods 
within GCAA and was facilitated by ACAO and officers.

ACAO, IATA & ICAO organised jointly 
Webinar on “CREW RESOURCE 

MANAGEMENT (CRM)”

ACAO/GCAA organised jointly 
Webinar on “Regulating the Transport 
of Dangerous Goods by Air in United 

Arab Emirates”
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in the framework of their cooperation within capacity 
building project, ACAO, IATA and ICAO organised jointly 
the “ON CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM) 
webinar” (Virtual), 20 June 2022 from 12h00 to 14h00 
UTC.
The objective of the Webinar was to provide participants 
with an overview and update on CRM including the ICAO 
provisions on the subject as well as to inform about 
Competency Based Training & Assessment (CBTA) and 
its associated benefits and therefore, the competency-
based approach would offer a more coherent, relevant 
approach to CRM.
The webinar program included inter-alia, the description 
of the evolution of the CRM to the CBTA including 
Evidence-Based Training (EBT) Competencies and 
Threat and Error Management, the CBTA opportunities 
as well as CBTA challenges.
The course targeted large audience from operation 
specialists from both regulators and aviation industries.
About 30 participants attended the course provided by 2 
speakers from IATA & Emirates Airline and was facilitated 
by ACAO and ICAO officers.

in the framework of their cooperation within capacity 
building project, ACAO, and UAE GCAA organised jointly 
the “Regulating the Transport of Dangerous Goods (DG) 
by Air in United Arab Emirates webinar” (Virtual), 23 June 
2022 from 09h30 to 12h00 UTC.
The objective of the Webinar was to provide participants 
with an overview and update on Dangerous Good 
including the ICAO provisions on the subject. The webinar 
comprised two parts the first dedicated to the rule making 
for DG and associated GCAA approach to restructure its 
regulation on DG, while the second part was focusing on 
the implementation of the Competency Based Training & 
Assessment (CBTA) applied to Dangerous Good domain.
The Webinar targeted large audience from operation 
staff specialised in DG from both regulators and aviation 
industries.   
About 30 participants attended the webinar provided by 
Mr. Ahmed Wagih Senior Specialist Dangerous Goods 
within GCAA and was facilitated by ACAO and officers.

ACAO, IATA & ICAO organised jointly 
Webinar on “CREW RESOURCE 

MANAGEMENT (CRM)”

ACAO/GCAA organised jointly 
Webinar on “Regulating the Transport 
of Dangerous Goods by Air in United 

Arab Emirates”
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in the framework of their cooperation within capacity 
building project, and via the Malaysian Technical 
Cooperation Programme (MCTP) ACAO and Civil Aviation 
Authority of Malesia (CAAM) organised jointly a Workshop 
on “Fatigue Risk Management System for Air Navigation 
Service providers” (Virtual), from 13 to 17 June 2022.
The main objective of the WS was to provide participants 
with an overview and update on Fatigue Risk Management 
including the ICAO provisions on the subject. It was also 
aiming to provide, targeted personnel from Regulator and 
service Providers with essential knowledge, skills and 
attitude to understand that fatigue is a safety concern 
and manage fatigue within a safety system in air traffic 
operations.
Since the signature of the Memorandum of Cooperation 
between Civil Aviation Authority of Malesia (CAAM) and 
the Arab Civil Aviation Organization (ACAO), both parties 
worked together for the development of the Civil Aviation 
globally but particularly between the ASIA and Arab 
countries. Aviation cannot evolve without well qualified 
human resources, this is why, the both parties committed 
to play an important role in the development of capacity 
building project within the region, which is supporting 
Civil Aviation Authorities and equipping their aviation 
professionals with up-to-date competencies to meet new 
challenges particularly those which emerge during the 
post COVID-19 pandemic.12 from ACAO attended the 
joint ACAO/CAAM FRMS for ANSPs course provided.

The Arab Civil Aviation Organization organized a workshop 
entitled «Cape Town Agreement between Accession and 
Application», during the period from 14 to 16 June 2022 
in Casablanca, with the participation of 19 representatives 
of civil aviation authorities from the Kingdom of Saudi 
Arabia, the Republic of Sudan, the Republic of Iraq, the 
Sultanate of Oman, Kingdom of Morocco and Republic of 
Yemen.
During the workshop, which was supervised by Mr. 
Khaled Mohamed Antar, an expert in air transport in 
the organization, Dr. Issam Abdel-Maboud gave a 
comprehensive explanation of the agreement and its 
complementary protocols, and Mr. Patrick Honnebier, 
professor of aviation finance and international leasing 
laws, explained the problems that countries may face in 
implementing the agreement.
The workshop issued recommendations in this regard to 
be used by Member States.

ACAO and CAA of Malesia (CAAM) 
organised jointly the “Fatigue Risk 

Management System for ANSP WS”

The Arab Civil Aviation Organization 
organizes a workshop on the Cape 

Town Agreement
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with the appeal of the various stakeholders in the sector 
to remove all restrictions imposed by countries on travel 
and to limit the restriction to the submission of vaccination 
certificates or PCR analysis.
The organization explained that the closure of the Russian-
Ukrainian airspace led to the suppression of many of the 
fastest routes linking the countries of the Middle East and 
Asia, and it is now expected that taking longer routes 
will result in a new addition to flights prices due to the 
consumption of more fuel, at a time Global oil and energy 
prices are already rising.
The resulting sanctions and closure of the airspace are 
expected to have a negative impact on travel, especially 
in the countries neighboring the conflict zone. In 2021, 
the Ukrainian market accounted for 0.8% of the total 
passenger traffic globally, and 1.3% of the global air 
traffic for the Russian market.
The Russian-Ukrainian crisis also led to a decline in 
air cargo capacity due to the presence of many of the 
most prominent air freight companies in Russia and 
Ukraine. Sanctions on Russia also led to disruptions in 
manufacturing operations, and the rise in oil prices led 
to negative effects on the economy, including higher 
shipping costs. Middle East airlines registered a decline of 
9.7% in terms of cargo volumes in March, rerouting traffic 
to avoid overflying Russia yielded no significant benefits, 
likely due to lower demand overall, capacity rose up to 
5.3% compared to 2021. African airlines witnessed a 3.1% 

increase in cargo volumes during March 2022 compared 
to the same month in 2021, and capacity increased by 
8.7% above the levels recorded in March 2021.
It is worth noting that the joint Arab action institutions, 
which include 35 organizations and unions, are the 
technical arm of the League of Arab States, and it relies 
upon to provide initiatives and proposals to find solutions 
to some issues of concern to the Arab region.
The meetings of the Higher Coordination Committee 
for Joint Arab Action aim to enhance cooperation, 
coordination and exchange of experiences between the 
League of Arab States and its institutions, to increase the 
effectiveness of its organizations and unions, and to avoid 
duplication of work with the aim of developing a strategic 
vision for the development of joint Arab action in the 
sectors that fall under the jurisdiction of each institution.
It should be noted in this regard that the recommendations 
made at the level of the Higher Coordination Committee 
for Joint Arab Action will be submitted for approval during 
the meetings of the Economic and Social Council to be 
held next September at the headquarters of the General 
Secretariat of the League of Arab States in Cairo.
These recommendations in the field of tourism and travel 
included inviting all ministries and agencies concerned 
with tourism and transport to hold a conference that 
includes all stakeholders to study the repercussions of 
the worldwide recent crisis, in addition to strengthening 
inter-air transport.

in the framework of their cooperation within capacity 
building project, ACAO, IATA, ICAO and CANSO 

organized jointly the “Fatigue Risk Management 
System Webinar” (Virtual), 9 June 2022.
 The main objective of the Webinar was to provide 
participants with an overview and update on Fatigue 
Risk Management including the ICAO provisions on 
the subject. The webinar was giving approaches 
from two mains player in this field the Operational 
perspective presented by the IATA representative as 
well as the Air navigation point of view provided by 
CANSO representatives.
The course targeted audience from operation and 
air navigation specialists from both regulators and 
aviation industries.
More than 80 participants attended the course 
provided by 3 speakers from IATA & CANSO and 
facilitated by ACAO and ICAO officers.

ACAO, IATA, ICAO & CANSO organized jointly the “Fatigue Risk Management 
System Webinar”
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In  his opening speech,  His Excellency Mr. Ahmed Aboul 
Gheit, Secretary General of the League, affirmed that, in 
implementation of the previously agreed upon action plan 
to advance the work of this committee, by focusing on 
specific topics of importance, it was agreed to address 
the digital transformation issue in all its aspects, given 
its crucial role in changing the present and shaping the 
future, adding, “During the previous three sessions, we 
were able to achieve important advances in several areas 
related to digital technology, such as launching the Arab 
strategy for cybersecurity, here in Tunisia last year, and 
establishing the Arab Forum for digital economy, and 
the establishment of task forces in charge of artificial 
intelligence,  smart university, and the preservation of 
Arab networks against cyber piracy operations, among 
others.
His Excellency also affirmed: «We have been able to 
make remarkable progress in enriching the content of the 
Arab Information Network, and in this regard, I cannot fail 
to extend my thanks to all the Arab labor institutions that 
contributed to achieving these steps, and I urge everyone 
to continue their endeavors and efforts to complete the 
initiatives we launched in this regard.», pointing out that 
the focus on digital transformation should not make the 
Arab community forget that there are other issues that are 
more pressing and urgent, explaining: «The world is still 
living under the weight of the Covid 19 pandemic, a crisis 
that was not hampered by borders and was not hindered 
by the capabilities of developed countries, as it caused 
alarming deterioration at the global situation, making the 
global debt  worsen to reach 303 trillion dollars in 2021, 
which will expose half of the poor and poorer countries.
His Excellency noted that some countries will be exposed 
to bankruptcy and its resulting risks and problems. Inflation 
rates have risen in all countries without exception, even 
those that recorded meager rates that did not exceed 
1%, and inflation in some of them reached record levels, 
and unemployment rates rose with all  the subsequent 
problems such as poverty, unrest and displacement.
During the meeting, the organization presented an 
information paper reviewing the efforts of the Arab Civil 
Aviation Organization to contribute to combating climate 
change.
It was emphasized that the implications of climate change 
and aviation cannot be discussed without recognizing the 
impact of aviation on climate change, as aircraft emissions 
represent about 2.1% of the total global carbon emissions 
compared to other sectors globally, so member states of 
the International Civil Aviation Organization have been 
engaged in finding solutions to contribute in reducing the 
impact of aviation on the environment, considering the 
protection of the environment in the field of international 
civil aviation as one of the five strategic objectives of ICAO, 

and addressing greenhouse gases (GHG) emissions, 
including carbon dioxide, under climate change is one of 
the most important topics addressed by the organization 
because of its impacts Transversal resilience of the 
aviation sector.
The information paper also clarified that the Arab Civil 
Aviation Organization is keen to work with and with 
member states and regional organizations to achieve 
its strategic goal in order to ensure the continuity of 
sustainable growth of the sector. Therefore, the Arab Civil 
Aviation Organization has sought, since its inception, to 
contribute to protecting the environment in the field of civil 
aviation, coordinating positions among Arab countries, 
and defending the interests of the region on international 
forums, especially during the General Assembly of the 
International Civil Aviation Organization. It was also keen 
on developing and building capacities of Arab member 
states work force, and enhancing cooperation between 
Arab countries and international and regional cooperation.
The information paper emphasized the role of the Arab Civil 
Aviation Organization in issuing many recommendations 
and decisions related to environmental protection, in 
response to the challenges imposed by global conditions 
and to raise the level of coordination with international 
and regional organizations, and in line with global 
changes in the field of environmental protection. In order 
to keep pace with Arab countries in the field of aviation 
environmental protection and in defending its interests in 
international forums, the Arab Civil Aviation Organization 
relies on the «Environmental Protection Committee», 
which is entrusted with the study of issues related to 
environmental protection.
During the discussion on the topic of the session related 
to the repercussions of the Russian-Ukrainian crisis on the 
Arab region, the organization highlighted the fear that the 
Arab region will be exposed to a crisis due to the Russian-
Ukrainian crisis, which is mainly related to the possibility 
of supply chain disruptions, which will have economic 
consequences that differ from one country to another.
ACAO explained that the air transport sector is among 
the sectors that are generally resilient in the face of 
disruptions, which means that this conflict is unlikely to 
negatively affect its long-term growth.
The Russian-Ukrainian crisis is still casting its shadow at 
the global level, making it difficult to measure its full impact 
on the Middle East and North Africa, but it has become 
clear that the repercussions will be multidimensional, and 
its effects will not be limited to the military field only, but 
will also be noticeable in the political field , economic and 
even social, and its impact on the air transport sector, 
both on the short and long term, coincides with the 
beginning of the civil aviation sector’s recovery from the 
global crisis of the Corona pandemic; it also coincides 
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the 53rd session of the 
Higher Coordination Committee for Joint Arab Action

With a delegation headed by His Excellency Eng. 
Abdelnnebi Manar, Director General of the Organization, 
the Arab Civil Aviation Organization, participated in the 
meetings of the Higher Coordination Committee for Joint 
Arab Action in its 53rd session, which was held during 
from 28 to 31 May 2022. The meetings were hosted by 
the Arab States Broadcasting Union in the Republic of 
Tunisia, and headed by His Excellency the Assistant 
Secretary-General, Head of the Office of the Secretary-
General, Mr. Hossam Zaki, with the participation of the 
general directors of Arab organizations and the general 
secretaries of the Arab specialized unions.
The agenda included a debate on the repercussions of 
the Russian-Ukrainian crisis on the Arab region, especially 
Arab food security, the proposal concerning the structure 
of the smart university, the establishment of standard-
setting instruments as submitted by the Arab Academy 
for Science, Technology and Maritime Transport in 
preparation for the adoption of an Arab mechanism in 
this regard, and the results of the coordination meeting 
on preparing the Arab Cyber security strategy, as well 
as a study of establishing an integrated Arab information 
center to counter cyber threats.
Participants also discussed the report on the follow-up to 
the implementation of the decisions of the last session 
held in Riyadh and the results of the formed committees.
The Director of the Department of Arab Organizations 

and Unions in the 
League of Arab States, 
Plenipotentiary Minister 
Muhammad Khair Abdel 
Qader, stated that there is 
great interest and intense 
participation from the joint 
Arab action institutions 
in these meetings due 
to the interest of the 
Arab League and its 
organizations in the core 
of the work scheduled 
during these meetings, 
which revolves around 
the repercussions of the 
Russian-Ukrainian crisis 
on the situation in the  
Arab region, due to the 
fact that this crisis turned 
into a global economic, 
financial, food and 
humanitarian one as a 

result of the wide economic and trade relations prevailing 
between Russia and Ukraine on the one hand and various 
countries of the world on the other hand, especially in the 
fields of grain, energy, tourism and foreign investments.
 He explained that the repercussions of this crisis on the 
Arab region will be significant because the interests of 
Arab countries are linked to the two sides of the conflict. 
He also added that these meetings will also discuss 
the issue of climate change and its effects on the Arab 
region, considering that it is one of the great challenges 
facing Arab countries due to their geographical locations 
and climatic conditions, as the Arab region is one of 
the most vulnerable region to climate pressures and 
changes, especially high temperature, water scarcity and 
drought including its effects on various aspects of human, 
animal and plant lives. Therefore, the great interest of 
the General Secretariat of the League of Arab States 
and Arab organizations and unions in the challenges 
of climate change and its negative effects on Arab 
countries, especially as the Arab region is preparing to 
host the United Nations Climate Change Summits for 2022 
in the Arab Republic of Egypt and in 2023 in the United 
Arab Emirates to confront the negative consequences of 
climate change through continuous cooperation among 
various countries, institutions and organizations and 
through partnerships intended to develop an ambitious 
and clear regional roadmap to address the repercussions 
of climate change in the Arab region .
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as it constitutes a fundamental focus in the concept of 
Communications Navigation Reconnaissance/Air Traffic 
Management is a major thrust in the global air navigation 
plan.
He added that the organization, through its various 
agencies, worked to participate in a set of technical and 
field studies on the use of satellites in navigation through 
the air when approaching the airport and landing on 
the runways, which resulted in several achievements, 
most notably «the development of national plans for the 
application of satellite navigation. Industrial operations, 
including cost-benefit analysis, conducting full operational 
experiments for landing on runways (Al Hoceima Airport 
in Morocco) by satellite, including designing procedures, 
analysing safety and project profitability, as well as 
many training activities organized over a decade to build 
capacities of Arab countries in this field. field».
Eng. Manar highlighted that in 2015 the Arab organization 
adopted a strategy in the field of satellite navigation 
based on the support system based on the space axis 
(SBAS), and a road plan for its implementation was 
developed based on the near dimension (using signals 
available to SBAS) and the medium dimension (aiming 
to use stations). The floor is of the new type) and remote 

based on an independent infrastructure.
The Director-General of the organization concluded that, 
aware of the importance of this step and the objectives 
envisaged through it, the Arab Civil Aviation Organization 
will spare no effort to support this agreement and strive for 
the success of its endeavours in a context and harmony 
that serves the common interest and the advancement of 
the aviation sector, within the framework of the general 
policy of the Arab Civil Aviation Organization, whose core 
is Strengthening partnership with external agencies and 
offices with the aim of achieving safe, sound and regular 
air transport and participating in sustainable development.
It is worth noting that this session was known for discussing 
a set of topics, mainly following up on the decisions and 
recommendations of the previous sessions of the General 
Assembly and the Executive Council, in addition to 
studying the various recommendations of the technical 
committees of the organization, as well as adopting the 
Arab list nominated for the elections of the Council of 
the International Civil Aviation Organization (ICAO), and 
renewing confidence in the engineer Abdennebi Nabi 
Manar, Director General of the organization for a second 
term.

ACAO & ICAO organised jointly the
 “State Safety Programme Implementation WS”  

in the framework of the capacity building project, ACAO 
& ICAO organised jointly the “State Safety Programme 
Implementation” in-person Workshop, in Casablanca, 
Morocco 23-27 may 2022.
This Workshop provided an in-depth look at the 
challenges and best practices related to State Safety 
Programme (SSP) Implementation including the latest 
update on the Global Aviation Safety Plan (GASP) 

2023-2025 draft project as 
well as the National Aviation 
Safety Plan (NASP).
The course targeted 
audience as State Safety 
Program Coordinators, Safety 
instructors and subject-
matter experts, Corporate or 
operational safety managers, 
Post holders in Quality 
Assurance/ Compliance /
Operations (Ground, Flight, 
Cabin & others). I

20 participants attended the course from 6 ACAO 
member States. 
During this session, the organization’s budget for the 
fiscal years 2023-2024 was approved, and the final 
accounts reports of the organization and the reports 
of the organization’s financial control bodies were 
approved.
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Holding the twenty-second meeting of the Environment Committee in the field 
of civil aviation via video communication technology

The Arab Civil Aviation Organization organized the 
twenty-second meeting of the Environment Committee 
through visual communication technology, from 18 
to 20 April 2022, with the participation of 19 experts 
representing 10 member states of the organization, 
in addition to the Arab Air Transport Association.
His Excellency the Director-General of the 
Organization began his opening speech to the 
meeting by inviting the participants to attach the 
utmost importance to coordinating and unifying 
positions among Arab countries through the 
exchange of experiences, experiences and best 
practices in light of the continuing challenges faced 
by countries and airlines in the Arab region, and a 
participatory approach approach during the high-
level ICAO Conference on the Environment To be 
held during the month of July, as well as during the 
41st session of the ICAO Assembly.

In relation to the topics discussed during this 
session, the participants studied the developments 
in the Arab region with regard to the future 
challenges facing Arab countries in the field of 
environmental protection, and the implementation of 
the carbon compensation and reduction plan in the 
field of international civil aviation “CORSIA” during 
the year 2021 as well as during the phase 2021-
2023. The preparation of national plans to reduce 
carbon emissions, and the developments of the 
twelfth session of the Committee on Environmental 
Protection in Civil Aviation (CAEP) at ICAO.
The committee also approved the organization’s 
operational plan in the field of environmental 
protection for the period 2023-2024.
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MSPO certification addresses global concerns on this 
sustainable production of palm oil including the critical 
issues of deforestation , biodiversity, its loss and 
conservation of high value biodiversity areas which is 
also related to climate change, planting on pits lands, 
greenhouses gazes, employment and work conditions, 
child and forced labor as well as health issues. The 
department of civil aviation of  Malysia, which was 
incorporated as the Civil Aviation Authority Malaysia, 
CAAM in 2019 pledges to contribute to development 
of Malaysia’s civil aviation and technical sector and 
mediated to comply with ICAO’s standards in order to 
keep aviation safe, secure, and efficient. 
To further strengthen CAAM, the government of 
Malaysia is undertaking a transformation program 
to turn CAAM into a sustainable and performance 
based organization. The transformation will allow more 
flexibility in training and hiring of qualified technical 
personnel.
Beyond the regulatory and oversight functions, CAAM 
is also committed to encourage , promote, facilitate 
and assist in the development and improvement of civil 
aviation capabilities and skills and services in Malysia 
by providing technical and consultancy services 
relating to civil aviation as well as providing education 
and training in this industry and promoting research and 
development of the civil aviation sector. As a testament 
to Malaysia’s support of ICAO’s no country left behind, 
and next generation of aviation personnel initiatives, 
Malaysia and ACAO have signed the memorandum of 
understanding between the government of Malaysia  
and ACAO on training program for aviation personnel 
on 17th may 2016 for 3 years until may 2019. The main 
objectives were to strengthen, promote and develop 
mutual cooperation in the field of training for the 
aviation personnel. Since 25th February 2011, a total 
of 26 participants from ACAO have successfully been 
trained under the Malaysian technical cooperation 
program at the Malysia aviation academy,
Moving forward, in mid-June 2020, Malysia would 

be offering fellowship program on effective risk 
management system for air navigation. Malysia 
will continue to render undivided support to ACAO 
member states by offering more causes relevant 
to ACAO’s need especially in capacity building for 
aviation personnel. This year Malaysia has agreed to 
contribute to ACAO via ICAO resource mobilization 
fund, the implementation packages which provide 
guidelines, training, tools and expert assistance to 
support member states in their response recovery 
and resilience related to covid 19. Malysia has been a 
member state of ICAO since 1958 and has consistently 
supported ICAO. We have played an active role in 
the important body since we were first elected to the 
council in 2007. We have taken on our prominent role 
in ICAO’s panels, committees and working groups and 
I am pleased to say that we pledge our ongoing and 
continuous commitment. during the last session of the 
assembly in 2019, Malysia was once again reelected 
to the council of ICAO for the 5th consecutive term. For 
this, we appreciate the support of all member states. We 
wish to continue our active participation and contribute 
more to international civil aviation through the council 
of ICAO. Malysia is seeking reelection to the council of 
ICAO at this 41st session among countries under pact 
3. We attach great importance to our role in the council. 
We will strive for continued improvements and strong 
governance. We will work with all contracting states in 
representing the interest of each specific sate. We look 
forward to your continuing endorsement and support 
for Malaysia’s membership on the council to effectively 
serve ICAO again. 
I humbly seek the support of all ACAO member states. 
Rest assured that we will also support all the countries 
and those by ACAO in the 41st ICAO council’s election 
to be held in September this year.
Before I conclude, I wish to once again express 
my deepest gratitude to ACAO for its continuous 
endorsement and support for last year membership on 
the council to enable us to serve ICAO.
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Speech of His Excellency YB Dato Henry Sum Agong  Deputy Minister of 
Transport of Malysia

Good Morning to 
e v e r y o n e
His excellency 
President of the 
General Assembly 
Arab Civil Aviation 
organization ACAO
His excellency  
Haitham Misto, 
Chairman of the 
Executive Council of 
A C A O
His excellency 
Abdenbi Manar 

director general of ACAO
His excellency Juan Carlos Salazar, secretary general 
of ICAO
Honorable heads of delegation,
Ladies and gentlemen,
It is, indeed, an honor for me to represent Malysia to 
address the 27th session of ACAO’s general assembly 
meeting, 
I would like to, therefore, take this opportunity to 
convey our appreciation to ACAO for the invitation to 
attend this assembly.
On behalf of the government of Malaysia , I wish to 
recall my gratitude to the ACAO member states for their 
support and assistance rendered to us during the 40th 
general assembly where Malaysia was successfully 
reelected as a council member for the 5th consecutive 
term.
Malysia is committed towards establishing meaningful 
and active cooperation to promote a safe efficient and 
sustainable development of the civil aviation industry 
which could further benefit global civil aviation and its 
related industries.
In this regard, the government of Malysia will continue 
giving our fullest support to initiatives introduced by 
the international civil aviation organization, ICAO, 
to improve the efficiency and effectiveness of the 
standards making process and towards the overall 
effectiveness in the implementation of safety and 
security standards as well as improve global air 

transport connectivity and sustainable aviation,
Malysia will also continue to participate actively and 
support ICAO in the ongoing mission to support and 
enable a global air transport network as well as its 
strategic objective on safety and navigation safety, 
and environmental protection. We have always 
prioritized compliance to ICAO, and will continue with 
this practice. 
Civil aviation in Malysia has also progressed along with 
the global advances in aviation. Strategically located 
in the world’s region of growth, Malaysia has seen 
significant growth in aviation due to a comprehensive 
aviation policy compliance, strategic development, 
and enthusiastic investment. A harmonized global 
regulatory regime is crucial to the sustainability of 
global aviation,
 In this regard,  Malaysia is committed to an oversight 
system with the highest standards, one that is crucial, 
monitored and assessed.
We have in place a proven regulatory and oversight 
structure with international legislation and regulations, 
as well as sufficient funding. 
As part of the move to transition into the endemic 
fears, Malysia had reopened its international borders 
including the aviation sector for all the international 
travelers on 1st of April.
This is not just a move to revive the economy, but also 
to ease the country’s back to some formal normalcy. 
After going through the stress of covid 19 for over 
2 years,  more covid restrictions  are being lifted, 
including allowing fully vaccinated travelers to enter 
the country without undergoing quarantine.
From first May 2022, fully vaccinated travelers are 
also allowed to enter the country without taking any 
pre-departure or on arrival test. On green initiatives, 
Malysia is a leading global palm oil producer and 
encourages the world to support the use of palm oil in 
our daily lives.
Many concerns about the industry’s impact to the 
environment, however, I wish to assure you that 
Malysia is a strong advocator of sustainable palm oil 
production. The Malaysian government has met The 
Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) certification 
scheme mandatory to the palm oil industry, effective 
first January 2020. This is important to Malaysia as the 
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Statement by His Excellency Dr Abdelilah Benarafa

Deputy Director-General
On behalf of His Excellency Dr Salim Al-Malik,

Director-General of the Islamic World Educational, Scientific and Cultural 
Organization - ISESCO -

At the opening of the 
27th Session of the 
General Assembly 
of the Arab Civil 
Aviation Organization

In the name of God 
the Merciful, The 
Compassionate.
Thank God the Lord 
of the worlds, and 
prayer and peace 
upon His Messenger, 
Muhammad, his 

family and all his companions.
His Excellency the Minister of Transport and Logistics 
of the Kingdom of Morocco,
Mr. President of the General Assembly of the Arab Civil 
Aviation Organization,
Mr. Abdelnabi Manar, President of the Executive 
Board, Director-General of the Arab Civil Aviation 
Organization,
Members of the General Assembly of the Arab Civil 
Aviation Organization,
Representatives of participating States and 
international organizations,
Distinguished attendees,
Peace, mercy and blessings of God,
Thank you for your kind invitation to attend the twenty-
seventh (27) ordinary session of the General Assembly 
of the Arab Civil Aviation Organization, which 
culminates an important phase of the Organization’s 
joint Arab work and launches a new start path of 
excellence and success.
I am pleased to convey to this kind Assembly the 
greetings of His Excellency Dr Salim bin Mohammed 
Al-Malik, Director General of the Islamic World 
Educational, Scientific and Cultural Organization. I have 

the honor to rejoin His Excellency for a brief address at 
this inaugural session of the General Assembly of the 
Arab Civil Aviation Organization.
I am glad to see the productive cooperation between 
ISESCO and the Arab Civil Aviation Organization in 
areas of shared concern. The two organizations have 
been in close communication during the past period. 
Numerous technical discussions between the two 
parties culminated to the signing of a memorandum 
of understanding in February 2022. During these talks, 
the parties identified various topics and areas that may 
be initiated, the most significant of which are:
•  Cultural tourism and the introduction of cultural and 

heritage components in member States through the 
aviation sector are covered by the Arab Organization 

•  To contribute to the visibility of the Arabic language as 
an important tool for the dissemination of information 
on the States members of the two organizations. 

• Cooperation in translation and publication 
•  Raising awareness of the importance of environmental 

protection and reducing greenhouse gas emissions.
•  Training and capacity-building through exchanging 

experiences, focusing on the youth sector.
We at the Organization of the Islamic World for 
Education, Science, and Culture are proud of this 
cooperation between the two organizations and look 
forward to its development and strengthening in order 
to contribute to the development of the Islamic world, 
from the Kingdom of Morocco to all Member States. 
Here, we reaffirm our commitment and resolve to 
implement this Agreement’s terms.
In conclusion, I wish the work of this session every 
success in achieving its objectives. I appreciate the 
support offered by the Headquarters State to the 
Organization. I would like to convey our condolences to 
the people and leadership of the United Arab Emirates 
on the demise of Sheikh Khalifa bin Zayed.
God’s peace, mercy, and blessings upon you.
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Our two regions need to tackle together the global 
challenges of civil aviation, such as digitalisation, 
decarbonisation, cyber security, and the use of 
artificial intelligence in aviation, to name just a few. 
And we are all aware that global challenges cannot 
be addressed without a high level of cooperation, 
starting at the regional level. 
(41st ICAO Assembly)
Last year, the High-level Conference on COVID-19 
was a success and we all committed for supporting 
the recovery of the aviation sector. The Assembly, this 
year, is the opportunity to deliver on our commitment 
during that Conference.
We are all convinced that the future of aviation passes 
through sustainability, meaning social, economic 
and environmental sustainability. This is why this 
Assembly must set the course for the sustainable 
aviation of the future in line with the temperature 
goals of the Paris Agreement. Our sector should no 
longer be considered as part of the problem in the 
climate change debate, but must become part of the 
solution, and be perceived as such by our citizens.
At the same time, the global aviation industry is 
moving to decarbonisation, and ICAO and IATA 
have established a set of challenging goals. And we 
also need to protect what we have already achieved 
through CORSIA. 
CORSIA remains a very important element in the 
basket of measures for the decarbonisation of 
aviation. All ECAC’s 44 Member States are committed 
to the implementation of CORSIA, as it will contribute 
greatly to the goal of emission reductions, including 
by establishing an incentive framework for the use of 
Sustainable Aviation Fuels. 
Sustainable Aviation Fuels – SAF - are potentially the 
largest contributor in lowering the carbon footprint of 
aviation. They can provide significant environmental 
benefits for airlines, and economic and social 
benefit for the producing countries. However, the 
costs related to the development of SAF, and market 
uncertainty, have been major impediments to SAF 
taking a larger market share. We can help to solve 

this by including SAF in national renewable energy 
policy frameworks, as many States have done. 
And, of course, environment is not the only topic on 
the Assembly’s agenda! In this respect, I would be 
glad if ECAC and ACAO could share information on 
their respective ambitions for the ICAO Assembly. 
And I am fully convinced that we could reach a 
better understanding of each other’s objectives and 
agree on a set of shared priorities. 
On the ICAO Council elections, the periodic 
consultations between ACAO and ECAC, as well as 
reciprocal support to our list of candidates, have also 
been very helpful in the interest of achieving stability 
in the ICAO Council, according the so-called “status 
quo” principle. We look forward to receiving ACAO 
list of candidates. 
ECAC Member States are also committed to the 
enlargement of the ICAO Council and Air Navigation 
Commission, as this will enable a wider geographical 
participation, promote a more inclusive approach 
and also foster diversity. We are doing our utmost 
to reach this objective in time for the 2025 elections 
with the ratification of the two protocols amending 
the Chicago Convention. 38 out of 44 ECAC States 
have deposited their instrument of ratification with 
ICAO. And we welcome progress made by ACAO 
States in this domain.  
 
(Closing)
Looking back at the historic cooperation between 
our sister organisations, we remain proud of the 
constructive dialogue we have had. We should 
be confident we can continue to work together to 
provide strategic direction and ambitious goals for 
our sector. 
Distinguished guests, ladies and gentlemen, I will 
now conclude my speech by reiterating my sincere 
thanks to our hosts for inviting ECAC to contribute 
to this Assembly. Thank you very much for your 
attention.
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ADDRESS BY THE ECAC PRESIDENT
TO THE TWENTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY OF ACAO 

Your Excellencies,
Distinguished 
g u e s t s ,
Ladies and 
G e n t l e m e n ,
(Thanks)
It is a great honour 
and pleasure for 
me to be here 
today on behalf 
of the European 
Civil Aviation 
Conference, at the 

27th General Assembly of the Arab Civil Aviation 
Organization. Allow me also to express my gratitude 
to both the President and the Director General of 
ACAO, for kindly extending the invitation to your 
European counterpart, ECAC, and for the warm 
welcome to the beautiful city of Rabat.
(Cooperation ECAC/ACAO)
I wish to recall the excellent cooperation that ACAO 
and ECAC have enjoyed for 22 years now. Our sister 
organisations share the same goals of supporting 
a safe, secure, and sustainable development of air 
transport in our respective regions, consistent with 
ICAO’s strategic objectives. 
Indeed, our relationship was consolidated through 
the signature of a Memorandum of Understanding 
on 16 May 2000. Since that date, we have been 
cooperating on several topics, especially leading to 
ICAO Assemblies, and also with our participation in 
each other’s respective General Assemblies.   
ECAC, like many other organisations, found its work 
impacted by the COVID-19 pandemic during the last 
two years. We managed only to hold a lower level of 
in-person activity compared to what was planned. 
However, participation in on-line meetings and 
events was very successful. And on-site activities 
have slowly resumed since the beginning of 2022.
As far as the work together between ECAC 
and ACAO is concerned, we have had regular 
discussions on aviation topics of common interest 

such as the response to the COVID-19 crisis, 
security and environment. We have also discussed 
some more political issues such as the ratification 
of the Protocols amending the Chicago Convention 
and the ICAO Council elections.
More recently, in the framework of our Memorandum 
of Understanding and at the initiative of ACAO, 
discussions have taken place with the objective of 
establishing a new work programme for mid-2022 to 
the end of 2024. This work programme foresees the 
exchange of information through cross-participation 
in meetings, the joint organisation of several events, 
and capacity-building activities in the fields of 
environment and aviation security. And I look forward 
to signing this work programme today. 
Our coordination has been fruitful and, on behalf of 
the 44 Member States of ECAC, allow me to express 
our wish that this will continue in the same way. 
(Tackling common challenges)
We have been through challenging moments 
together in our history, most notably during the 
COVID-19 pandemic. Now Europe faces one of the 
main crises in its recent history, due to the invasion of 
our Member States Ukraine. The immediate impact 
on civil aviation has been dramatic, and the long-
term consequences remain to be examined. 
While these are difficult times, we also need to 
reflect that, in the past, we have managed to turn 
challenges into opportunities, and so have become 
stronger and more resilient. This ability to adapt to 
change, to be innovative in finding the most suitable 
solutions to achieve our strategic objectives is a 
defining feature of the relationship between ECAC 
and ACAO.
In the years to come, we must therefore continue 
to strengthen our cooperation, and to combine our 
efforts to shape a sustainable civil aviation system 
which meets the needs of both our economies and 
citizens. We should aim to be actively engaged in 
a constructive dialogue, to share our views and 
knowledge in key domains such as safety, aviation 
security, environment, facilitation, and sustainable 
recovery of aviation.
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effectivity support civil aviation systems in our 
different regions. AFCAC believes that recovery 
measures should be periodically reviewed to ensure 
their relevance is sustained. We look forward to 
sharing experiences, optimize resources and 
continuously innovate, reimagine our world based 
on the evolving situations as covid unfolds. As 
you may recall AFCAC is the executing agency of 
the YAMOUSSOUKRO declaration and the single 
African air transport market as well as a special 
agency of the African Union Ccommission for all 
the civil aviation leader mentors on the continent. 
In air transport we look towards collaborating with 
ACAO to ensure that our respective regions are fully 
liberalized and interconnected in order to reap the 
significant economic benefit to be derived from full 
liberalization of the African air transport market.
We also look forward to collaborating on the 
implementation in the joint activities that will enhance 
safety especially through the AFCAC plan, through 
the use of our inspector cooperation programs for 
safety and security and environmental protection 
through our experts’ capacitation in our different 
regions.
The success of civil aviation system depends on 
the availability and presence of competent aviation 
professionals through the existing HRDF mechanism 
as well as other plans under the MoU we signed with 
you. 

We look forward to collaborating in order to build our 
technical capacity required in the different sectors 
of the aviation industry system. 
Distinguished participants
Delegates,
Ladies and gentlemen 
In conclusion I would like to reconfirm AFCAC’s 
commitment to strengthen ties with ACAO as we 
are all still grappling with the effects of the covid 19 
pandemic. 
We need to take advantage of the immense 
opportunities for cooperation that the pandemic 
has presented to all of us as we continue to find 
innovative ways to support the recovery of aviation 
in our different regions and to build back better, 
stronger aviation system. It would be important 
to share experiences and resources as well as 
expertise.
Civil aviation in our different regions is an economic 
enabler to trade and social economic integration 
with transboundary impacts, we must stay together 
to ensure standardized implementation of covid 19 
recovery measures and support the full recovery 
and AFCAC is ready to work with you to achieve that.
On this note I would like to once again thank you all 
for your kind attention and wish all of us successful 
deliberation. 
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Speech of Her Excellency Angeline Simana
Acting AFCAC General

Your excellencies, 
Distinguished 
g u e s t s 
Ladies and 
g e n t l e m e n
Colleagues and 
f r i e n d s
It gives me great 
pleasure to join 
you at this 27th 
session of the 
ACAO GENERAL 
ASSEMBLY ON 

behalf of the African Civil Aviation Commission’s 
bureau and the secretariat
I wish to thank ACAO and extend our deep 
appreciation for your kind invitation and our 
continuous partnership and collaboration. Let me 
also join the speakers that spoke before me in 
expressing their condolences to the UAE. Indeed, 
it is worldly known that a great leader is wise 
and educates his people, and his government is 
successful. I believe these are virtues that they will 
continue to celebrate in the passing of their leader.
Through the framework of our memorandum of 
understanding and collaboration, ACAO and AFCAC 
have achieved remarkable success and as ACAO  
convenes at this 27th  General assembly, we look 
forward to deepen our collaboration for the benefit 
of civil aviation in our respective regions .Allow me 
to take stock on some of the key  achievements 
we have had over  the years. Your support of the 
AFI plan whose aim was to support African states 
improve their safety status on aircraft operation has 
resulted in tremendous improvements of the safety 
standing of most of our increasing number of our 
member states in the area of technical and capacity 
building development, we have had success in the 
way airspace from AFCAC states have acquired 
important civil aviation skills from ACAO member 
states.
Human development is a marathon, that AFCAC 
will continue seek the collaboration of our two sister 

organizations and other partners in the area of 
building capacity to further strengthen our regions 
in the areas of safety , security and environmental 
protection for the sustainable development of air 
transport as well as to promote friendly relations, 
mutually and deeper understanding  for the 
sustainable development of civil aviation community. 
As you are aware, given the new emerging world 
scenario, collaboration and cooperation remain 
the order of the day. Our organizations have been 
engaging in regular dialogue and exchange of 
useful information in connection with development 
in international civil aviation as well as including 
pertaining to the International Civil Aviation 
Organization. 
In this regard, we have supported one another in 
securing leadership positions within the ICAO 
governance structure and each other’s agenda. 
We remain a great benefit for each other and in 
support of our region’s development growth and we 
anticipated we will continue to work together with 
ACAO this year again, just as we have always done 
in the past to provide mutual support to each other 
and ensure that elections of our candidates to the 
ICAO council is maintained.
Distinguished delegates, I would like to reiterate 
the fact that eh global and regional partnership 
and collaboration and the building blocks for global 
aviation system to strengthen.
It is these partnerships and collaborations and 
cooperation that allow us to achieve in an efficient 
manner the goals of the Chicago Convention and 
to rebuild better a sustainable global aviation 
transport system for the development of policies 
and guidelines to assist member state, define clear 
strategic objects that are economically sound and 
feasible.
The current evolution situation of covid 19 
pandemic has presented the greatest challenge 
to aviation. AFCAC believes that implementation 
of the recovery measures in a fragmented manner 
would slow the industry recovery as all parties have 
a shared responsibility to ensure that passengers 
can travel safely and securely, that is in order to 
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level meeting on long term aspirational goal that will 
take place in Montreal, in the headquarters of ICAO 
from 20 to 22 July.
 I would like to appreciate here, the excellent 
cooperation we have established between ACAO and  
ICAO on environmental issues and notably on the 
training and all the activities supporting the state action 
plan initiative. I would mention a third key priority for 
aviation which is to build back better, post pandemic 
and to make this sector more resilient to future public 
health outbreaks and other crises.
In relation to public health this will require us to focus 
and deliver on a fully digital and contactless passenger 
experience, one which is seemingly integrates just as 
digital passenger security, health status and border 
control systems that are overseen by governments. 
Taking together these combined challenges help 
to explain why innovation and resilience are the key 
themes we have identified to motivate a state in this 
year’s assembly with sustainability being a key focus 
under each of these topics.
I would also like to recognize here, how ICAO has 
already begun to undertake significant and related 
capacity building work in the field of travel documents 
and border management in the ACAO region in the 
past months and that all of these activities are important 
momentum to this much needed transformations.
 On this note, I would like to invite you to participate 
in the ICAO symposium and exhibition on ICAO travel 
identification program or trip that will take place in 
person from 13th  to 15th  September 2022 in ICAO 
HQ in Montreal. We are certainly coming back and we 
want to see you more in our headquarters.
As a final note today, I wish to appreciate how the 
working Relationship between ICAO AND ACAO 
regionals offices and in particular the Cairo and Paris 
regional offices, have been continuously improving.  
The diverse joint effort we have embarked on, in terms 
of seminars, workshops and training courses have led 
to a measurable improvement in the implementation of 
our SARPs in the Arab states across all ICAO strategic 

objectives.  Similar successes have resulted from your 
joint activities supporting the implementation of ICAO 
global plans through the implementation of regional 
collaboration frameworks such as the MENA regional 
safety oversight organization and the MENA AIG 
regional coordination mechanism.
Thank you for your generous support to these programs.
I would also like to appreciate here how active the 
ACAO has been within the framework of the mid-
recovery plan task force and the related EUR/NAT 
actions to support the implementation of ICAO council 
aviation recovery task force recommendations
Lastly, I wish to emphasize ICAO deep appreciation 
for the financial contributions we have received 
from various Arab countries wherein support of the 
fulfillment of the ICAO critical pandemic response 
and coordination role the mid and EUR/NAT and “no 
country left behind” and many global initiatives and 
projects. These contributions are applied effectively 
and efficiently with prioritized and needs basis criteria 
and we urge you to continue to support our technical 
work. 
In this regard, I also wish to regard that ICAO has 
significant capacity in our technical cooperation burau 
to support the state in implementing ICAO policies, 
plans and SARPs together with our regional offices.
I wish to all once again, commend your organization 
for the numerous achievements in the past 26 years, 
and offer you my personal assurance that ICAO will 
continue to collaborate fully and productively with the 
ACAO with accordance with the memorandum signed 
with our organization in the year 2010. 
I hope to see you all in Montreal for the important 
events that are upcoming in icao most especially 
the 41st assembly, I look forward to our discussions 
today and tomorrow and we continue our productive 
collaboration in the years to come.
Thank you very much.
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Speech of HE Juan Carlos Salasar
ICAO Secretary General

It is my great honor to 
join you today here, 
in this beautiful Rabat 
for this 27th general 
assembly of the 
Arab Civil Aviation 
Organization, I know 
now it is celebrating 
26 years of existence.
I would like first to 
express, on behalf 
of the council, 
myself and all the 

organization our condolences for the passing away of 
his highness Khalifa bin Zayed Al Nahyan, president 
of UAE.
I have to mention here that tomorrow 20th of may the 
United Nations and ACAO flags will be lowered half-
mast in mark of respect in this sad occasion.
Please allow me to express my deepest appreciation 
to our host Director General for the warm welcome we 
have received, and excellent facilities and delicious  
dinner that was hosted yesterday that has been 
provided for the important discussions we are going 
to have in the next two days where many decisions are 
going to be taken. 
Of course, I want to express my gratitude to ACAO 
Director General Mr. MANAR for his very kind invitation 
to our organization to ACAO to join you here this week.
For us it is great pleasure and honor to be here. I 
believe our in-person presence today in here is a clear 
demonstration of the strengthening of civil aviation 
commitment and solidarity among Arab states, and 
in this regard I would take the opportunity to highlight 
that I have instructed especially my colleagues from 
the regional offices, the two regional directors that are 
here with me, MR. Mohamed Abubaker and Mr Nicolas 
Rallos, to work closely with your states to cooperate 
with ACAO and industry associations in this region 
Being here is also an important acknowledgement 
that we are all stronger and more prosperous when 
are better connected, and this is another important 
symbolic step in exemplifying to travelers and business 
everywhere that aviation is reconnecting the world.

Before the covid 19 outbreak, Arab states especially 
those in the middle east region from ACAO, were well 
underway to reshape global long haul market, were 
managing the world’s fastest growing air passenger 
and cargo traffic for almost 10 years in a row. The 
recovery of this traffic and economic potential 
represent to all of us a priority that I want to rise today, 
and notably in terms of the financial measures being 
considered, and some unexpected implications of this 
new normal.
The serious decline in air traffic  due to Covid 19 
pandemic has created severe liquidity strains and this 
has cascaded down through the air transport value 
chains with repercussions for many in the travel, trade 
tourism , markets and even for civil aviation authorities 
, in addition numerous non-aviation areas of today’s 
far more integrated economy and supply chains are 
also being affected and we cannot underestimate the 
need for aviation regulators to also be well staffed, well 
budgeted to manage the recovery civil aviation . these 
factors underscore why it is vital for government and 
industry to take coordinated actions to stabilize and 
support the maintaining and restoration of air activity.
This connects with second near term priority for Arab 
states but also for global aviation and I am speaking 
now of the significant and increasingly urgent challenge 
we face to aggressively decrease air transport CO2 
emission while we work to restore traffic growth.
The UN Secretary General António Guterres has called 
for all means of transport to realize zero net emissions 
by the year 2050, and aviation operators have now 
answered his call with detail plans and aggressive 
targets much of our sector near term emission response 
will relay on lower carbon and sustainable aviation 
fuels. New aircraft technologies and more efficient 
operations and traffic flow management and so also 
importantly, the global offsetting being managed 
under the CORSIA scheme that has been approved by 
the assembly of the organization. We are also seeing 
now a somewhat dramatic shift towards more fuel 
efficient renewable aircrafts being used for traditional 
widebody aircraft road which is delivering some 10 to 
15 percent fuel efficiency gains ; but ultimately aircrafts 
will have to  be carbonized and that means moving to 
entirely 0 emissions propulsion solutions . We will look 
forward to the active participation and leadership of 
the Arab states in the assembly as well as the high-
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Memorandum of cooperation
between the arab civil aviation organization (acao)

 & the china satellite navigation office (CSNO)
on satellite navigation

Your Excellency 
/ President of the 
General Assembly 
of the Arab Civil 
Aviation Organization
Your Excellency 
/ Chairman of the 
Executive Council of 
the Organization
Your Excellency 
representative of 
the Arab League 
S e c r e t a r i a t
Your Excellency/ 

Secretary General of ICAO
Your Excellencies/Ministers Responsible for the Civil 
Aviation Sector
Your Excellencies, Chiefs and General Managers of 
Civil Aviation,
Your Excellencies / Directors and General Secretaries 
of Regional Civil Aviation Organizations
Ladies and gentlemen in attendance,
On behalf of the Arab Civil Aviation Organization, 
I would like to express my pleasure as we prepare 
to sign a memorandum of understanding with the 
CHINA SATELLITE NAVIGATION OFFICE (CSNO) on 
cooperation and coordination in the field of satellite 
navigation.
The issue of satellite navigation has taken an important 
part of the organization’s work, in line with the extent of 
the attention given to it by ICAO, as it constitutes a main 
focus in the concept of Communications, Navigation, 
Surveillance / Air traffic management (CNS/ATM), and 
a major orientation in the global plan for air navigation.
The organization has worked through its various 
bodies to participate in a set of technical and field 
studies on the use of satellites in air navigation during 
the enroute, approach and landing phases, which 

resulted in several achievements, most notably the 
development of GNSS National Implementation Plans, 
providing a Cost Benefit Analysis of satellite navigation, 
Implementation of a complete Operational Pilot Cases 
(Al-Hoceima Airport at Morocco) including procedure 
design, flight validation, safety case and airport 
Business Case, as well as many training activities 
organized over a decade to build capacities of Arab 
countries in this field.
In 2015, the ACAO adopted its GNSS strategy based on 
the Space Based Augmentation System (SBAS), and 
its associated roadmap based on the near term (using 
the available SBAS signals), the mid-term (aiming to 
use the new generation of ground stations) and the 
long-term based on an independent infrastructure.
In view of the development in this field, especially what 
concerns the issue of dual frequency / multi constellation, 
the organization, is preparing the updated version of its 
GNSS strategy, including all development regarding 
the Ground Based Augmentation System (GBAS) and 
is willing to be open to all global systems with area 
of service or footprint covering the Arab countries, 
including the known Chinese satellite system “BDS”.
This is what established the coordination and 
cooperation between the Arab Civil Aviation 
Organization and the Chinese Office of Satellite 
Navigation, which is crowned today with the signing of 
this memorandum of understanding.
In conclusion, and aware of the importance of this step 
and the objectives envisaged through it, the Arab Civil 
Aviation Organization will spare no effort in supporting 
this agreement and seeking the success of its 
endeavours in a context and harmony that serves the 
common interest and the development of the aviation 
sector, within the framework of the ACAO general 
policy, whose main is Strengthening partnership with 
external agencies and offices in order to reach safe, 
secure and regular  air transport and participate in 
sustainable development.
Peace, mercy and blessings of God          
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Her Excellency Dr. Ola Al-Badri
Representative of the General Secretariat of the League of Arab States

Excellencies 
His Excellency the 
Moroccan Minister 
of Transport and 
Log is t i cs
His Excellency the 
President of the 
General Assembly of 
the Arab Civil Aviation 
Organizat ion
His Excellency the 
President of the 
Executive Council of 
the Organization
His Excellency Eng. 

Abdennebi Manar, Director General of the Arab Civil 
Aviation Organization
Dear Guests
The General Secretariat of the League of Arab States is 
pleased to participate in the opening session of the General 
Assembly of the Arab Civil Aviation Organization’s 27th 
session, which is being held in the Kingdom of Morocco. 
On this occasion, I will extend my deepest gratitude 
and admiration to the Kingdom of Morocco, its King, 
government, and people for their gracious hospitality and 
support of the joint Arab effort.
I convey my deepest gratitude to the organization as well 
as to His Excellency the Director General and his devoted 
staff for the excellent planning and preparation of the 
session’s work and the supply of the essential facilities to 
ensure its success.
The General Secretariat of the Arab League reaffirms 
its condolences to the Emirati people on the passing 
of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. May Allah have 
mercy on him.
Allow me to convey to you the greetings of His Excellency 
the Secretary-General of  the Arab League, Mr Ahmed 
Aboul Gheit, and His Excellency the Minister Delegate, Mr 
Mohamed Khair Abdel Qader, Director of the Department 
of Arab Organisations and Unions, and their wishes for 
this meeting success and yielding recommendations 
that contribute to and support the joint Arab action in the 
organisation’s work fields.
Honourable attendees
Our Arab region has witnessed a number of political and 
security events and continues to witness a number of rapid 
and subsequent developments that have a detrimental 
impact on the developmental, social, and economic 
advances made in some nations. It has also imposed a 
new reality and imposed significant obstacles, requiring 
joint Arab Action Institutions to interact with them, evolve 

their operations and objectives to keep pace with these 
issues, and contribute to establishing new perspectives 
of the joint Arab action’s new role.
Consequently, our interest in the Arab League stemmed 
from the inevitability of developing and activating the 
system of joint Arab action, as well as the significance 
of keeping pace with the Arab League’s organs, 
organizations, and bodies, with regard to the extent of 
changes and transformations within Arab societies, 
and in order to address the challenges that affect the 
Arab citizen. Therefore, as Arab nations and institutions 
of the Joint Arab Action, we must keep up with these 
advancements and changes.
In this context, the Council of the Arab League at the 
summit level stressed the importance of the role of 
specialized Arab organizations and the need to develop 
their performance and activate their position in light of 
developments and changes on the arab and international 
levels, and to adopt them as Arab expertise houses that 
are given priority in implementing projects within Arab 
countries.
In the presence of the Secretary-General of the Arab 
League, we at the General Secretariat have specific 
priorities within the context of joint Arab action. These 
are  Sustainable development, digital transformation, and 
entrepreneurship. Given that the Arab region will host two 
summits this year in Egypt and the other in the UAE in 2023, 
we have added climate change to this list of priorities. In 
addition, repercussions of the Russian-Ukrainian crisis 
on the situation in the Arab region are also beginning 
to emerge. At the end of this month, His Excellency the 
Secretary-General of all Arab specialist organizations, 
including your valued organization, will preside over a 
meeting. The primary focus of this committee’s work will 
be the effects of the war or the Russian-Ukrainian crisis 
on the situation in the Arab region.
The truth is that your Arab organization always attends 
Arab League meetings, whether at the summit, ministerial 
council, or Economic and Social Council levels. We 
constantly emphasize the significant role of the Arab 
Civil Aviation Organization, whose preceding period was 
marked by a qualitative leap.
And in recent years, by virtue of the presence of its general 
manager, Eng. Abdennebi Manar, and the employees 
who operate within the organization’s framework and 
under his direction, they have brought about a significant 
leap and rebirth in the organization’s activities.
In conclusion, I extend my thanks and appreciation 
to the General Assembly, the Executive Council, the 
administration and the management of the organization, 
and thanks and appreciation to the Kingdom of Morocco 
for its full and continuous support to the Arab League and 
its specialized organizations.
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Mr President
 Your Excellencies 
Mr Secretary-General 
of the International Civil 
Aviation Organization, 
representatives of 
international and 
regional organizations
Ladies and gentlemen,
Allow me at the outset 
to convey to you 
the greetings of His 
Excellency Mr Mokhtar 
Ahmed El Yadali, 
Minister of Equipment 

and Transport in the Islamic Republic of Mauritania, and 
his wishes for success in this session. His excellency has 
always been keen to be part of this event had it not been 
for the emergency health obligations that prevented him 
from doing so.
Allow me on this occasion to extend to the government 
and people of the United Arab Emirates our heartfelt 
condolences on the death of the late His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, begging the Almighty God 
to bless him with his mercy and enter him into his vast 
gardens. To God and to Him we shall return.
I shall not fail to express my deepest thanks and 
appreciation to the brotherly state of Lebanon for taking 
over the presidency of the 27th session of the General 
Assembly of the Arab Civil Aviation Organization and 
for the good efforts it made during its presidency of this 
session.
On the same note, I would also like to commend the 
warm reception and hospitality that we have received the 
moment we have landed on this brotherly country, dear 
to all of us. 
I extend my thanks also to his Excellency Mr. Abdennebi 
Manar, Director General of the Arab Civil Aviation 
Organization, and to the team of the General Secretariat 
for the fruitful efforts they have made in order to raise the 
level of the organization’s performance and upgrade it to 
serve the common goals that we all appeal to.
Mr president
The convening of this session represents an important 
milestone in our joint path and a consolidation of the 
political will that we all challenge to deepen consultation 
and cooperation on finding ways to confront the 
challenges that lie ahead and elevate our partnership 
to higher levels in all fields, given the historical ties and 
common interests that unite us.

In this context, I can only assure you of the firm 
determination of the Islamic Republic of Mauritania to 
continue its active contribution to strengthening the work 
of the Organization and activating the decisions and 
strategies.
Based on this, the delegation of our country submitted 
a request to the General Secretariat of the Organization 
to include two points in the agenda of your esteemed 
Assembly:
- The first point is related to the settlement of the 
administrative status of the Mauritanian citizen, Mr 
Mohamed; former employee of the organization.
-The second point is related to the request to recommend 
our country’s candidacy for membership in the Council of 
the International Civil Aviation Organization.
Regarding the first point, the Mauritanian Ministry of 
Equipment and Transport presented a working paper that 
was included in the session’s agenda, which included 
a detailed presentation of the stages this file has gone 
through, starting with the judicial rulings issued by the 
Administrative Court of the League of Arab States and 
passing through the successive decisions of the Economic 
and Social Council demanding the implementation of 
judicial rulings and ending with the failure of friendly 
efforts that were carried out by the Mauritanian party 
to find a fair settlement of this file that ensured that the 
concerned person obtains his rights. As a result, the 
ministry requested the esteemed General Assembly to 
issue a recommendation to assign the Organization’s 
General Directorate to implement this ruling to return Mr 
Mohamed to his work and pay all his salaries and overdue 
rights.
As for the second issue, we have asked your esteemed 
Assembly to recommend our country’s candidacy for 
membership in ICAO based on the agreement concluded 
between the civil aviation authorities of the Arab Maghreb 
countries signed in Rabat on March 16, 2010, which 
relies on the principle of rotation between the Arab 
Maghreb countries on the membership of the ICAO 
Council according to a specific timetable. We note that 
the Executive Council approved this nomination of the 
African Union at its fortieth session, held in Addis Ababa 
on Monday, February 3, 2022.
To conclude, I must emphasize the significance of all 
of the topics on the agenda of this session, which will 
inevitably serve as a foundation for joint Arab action, so 
that we can all work together to build and develop it in the 
interests of our Arab countries, praying to God Almighty 
that the work of our session will be crowned with success 
and payment.
And thank you 

Speech of His Excellency Mr Sidi Mohamed Bin Abdullah
Permanent Representative of the Islamic Republic of Mauritania

to the League of Arab States
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Speech of His Excellency Mr. Asim Ghaleb Hafez Salem

Minister of Transport and Communications - State of Palestine

Brothers, Your 
Highnesses, 
E x c e l l e n c i e s , 
Your Excellency 
the President of the 
General Assembly
Brothers, 
Excellencies, heads 
of Arab aviation 
a u t h o r i t i e s
Brothers, Excellencies, 
ambassadors and 
consuls of Arab 
countr ies
His Excellency the 

Director General of the Arab Civil Aviation Organization 
and the Secreatary General of the International Civil 
Aviation Organization of ICAO
Ladies and Gentlemen
Allow me at the outset to extend my sincere thanks to 
the sisterly Kingdom of Morocco, represented by His 
Majesty King Mohammed VI, may God protect him, the 
Kingdom’s government and people for their efforts to 
provide support and assistance to the Arab States and 
their people, and to the State of Palestine in particular.
We also thank His Excellency the Minister of Transport 
and Logistics of the Kingdom of Morocco for the warm 
reception and hospitality, and we appreciate the role of 
the Arab Civil Aviation Organization in its active role in 
promoting the civil aviation sector at the regional and 
international levels to provide safe and sustainable air 
transport.
My brothers
At the beginning , I am pleased to convey to you the 
greetings of the President of the State of Palestine, His 
Excellency Mr Mahmoud Abbas Abu Mazen, may God 
protect him, and His Excellency the Prime Minister, Dr 
Muhammad Ibrahim Muhammad Shtayyeh, as well as 
the greetings of the Palestinian people under occupation 
and what they have endured and still endure from  the 
barbaric Israeli measures and practices that it wages 
daily, especially what happened during The blessed 
month of Ramadan and the happy Eid al-Fitr, the attacks 
and assault on our people in Al Quds ( Jerusalem) , the 
blessed Al-Aqsa Mosque, the West Bank, in the occupied 
territories from 48 and the Gaza Strip, and the torture, 
arrests, destruction of homes and properties, uprooting 
trees, not to mention the number of martyrs and wounded 
who fell during that period and their blood spilled into the 
land of Palestine and what our people suffer daily from 
arbitrary Israeli measures in all our Palestinian areas. 

Your Highnesses and Excellencies 
This requires all of us, through the role of the Arab 
League in international forums, to put pressure on the 
world power to solve the Palestinian issue and find a fair 
solution in accordance with the resolutions of international 
legitimacy and the Arab Peace Initiative.
As you know, since the Israeli occupation destroyed 
Yasser Arafat International Airport in Gaza in 2001, 
despite its intransigence and refusal to rebuild the airport 
or re-operate Al-Quds Airport, which was closed in 1967. 
(Palestine has two airports, Yasser Arafat Airport, which 
was destroyed in Gaza, and Al-Quds Airport in 1967 In 
Palestine, as I would like to note that in the twenties of 
the last century Palestine had two airports, the Jerusalem 
airport and the Lod airport, and there were also two ports, 
the Haifa port and the Jaffa port and a railway to connect 
with Hejaz. However, and unfortunately, the conditions of 
the occupation brought us to what we are now).
Therefore, we demand the following:
- Continuous work for the Palestinian Civil Aviation 
Authority to obtain full membership in the International 
Civil Aviation Organization (ICAO), knowing that we are 
members of this organization as an observer state.
- Strengthening the relationship with the International 
European Aviation Safety Agency and participating in all 
events and training courses in this agency, knowing that 
we are a full member in it.
- We also demand active participation in the technical 
committees of the Arab Civil Aviation Organization, as we 
are members of the Aviation Security Committee and the 
Safety Committee in order to gain experience and stay 
informed of all developments.
In this regard, we hope that the Arab Civil Aviation 
Organization and their Excellencies will kindly assist us in 
maintaining Palestinian Airlines planes that are suffering 
due to the circumstances in which we spoke before.
Based on the foregoing, we all hope that you will support 
our right and legitimate positions in all fields and all 
international forums, as we have always entrusted to you, 
to strengthen the position of Palestine on the world map 
and the map of Arab and international civil aviation, and 
contribute to the advancement of the role of the Arab Civil 
Aviation Organization.
In conclusion, I can only wish for the success of the 
activities of this session and to come out with positive 
results that are in the Arab public interest and strengthen 
the unified Arab position.
May God protect the sisterly Kingdom of Morocco, 
its King, Government and People from all harm. May 
God protect the brotherly Arab countries, their Kings, 
Presidents, and Peoples from all harm.
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Introductory speech from the Sultanate of Oman

During the General Assembly of the Arab Civil Aviation Organization
Praise be to Allah, 
Lord of the Worlds, 
and prayers and 
peace be upon our 
Prophet Muhammad 
and all his family and 
companions.
Your Excellencies, 
Heads of Delegations,
Ladies and 
G e n t l e m e n ,
Distinguished 
a t t e n d e e s ,
Assalamu Alikum Wa 
Rahmatu Allah,

It is with great pleasure and honor that I take the opportunity 
of the convening of the 27th General Assembly of the 
Arab Civil Aviation Organization, which includes member 
states, to give this speech on behalf of the delegation 
of the Sultanate of Oman, and to extend sincere thanks 
to the government and people of the sisterly Kingdom 
of Morocco for their generous hospitality and warm 
reception. 
Your Excellencies, 
I can only express my thanks and appreciation to 
members of the Executive Council of the organization 
for their efforts and ability and their sincere desire to 
advance the march of the organization for what they 
have done and presented to achieve the desired goals to 
increase the activity of Arab civil aviation in all its fields. 
Thanks are extended to His Excellency Captain / Haitham 
Misto, Chairman of the Board of Commissioners at the 
Authority Regulating civil aviation in the sisterly Hashemite 
Kingdom of Jordan - Chairman of the Executive Council, 
for his efforts and efforts throughout his presidency of the 
Executive Council with a vision to developing Arab civil 
aviation and striving to implement the decisions of the 
General Assembly in the context of its orientation towards 
activating, modernizing and developing the organization.
I would also like to extend my thanks and appreciation 
also to His Excellency Engineer / Abdennebi Manar 
Director General of the Arab Civil Aviation Organization, 
and to all workers in the  Secretariat, including experts and 
employees, for the efforts made by presenting topics and 
conducting studies related to the recent developments 
and developments that occurred in civil aviation activities 
In the exceptional circumstances experienced by the 
region and the world due to the outbreak of the Corona 
pandemic (Covid-19).
Your Excellencies, heads of delegations, distinguished 
attendees,
As you are aware, the issue of environment and climate 
change in the field of civil aviation has become a reality 
that requires us to unite our efforts and visions as Arabs, 

and for this purpose, we call on the organization’s member 
states to discuss the issue seriously through the work of 
the General Assembly at its current session in order to 
continue efforts, enhance cooperation, and exchange 
experiences in a manner that enhances Arab integration 
and does not harm the Arab work system in the coming 
time
Your Excellencies, heads of delegations, distinguished 
attendees,
The Sultanate of Oman commends the initiatives 
presented by some Member States through holding 
conferences in which Arab countries met with countries 
of the world, for example, the conference organized by 
the sisterly United Arab Emirates under the name of the 
“International Civil Aviation Leaders Program” at (Expo 
Dubai) held in March 2022 , as well as the «Future of 
Aviation Forum» organized by the sisterly Kingdom of 
Saudi Arabia this month in Riyadh.
We have to note that the two conferences brought together 
a group of heads and directors-general of civil aviation 
authorities and representatives of the International Civil 
Aviation Organization (ICAO), which positively reflects 
on the importance of the region and member states in 
the global perspective. I also consider the conferences 
the main platform through which successful experiences 
were shared in addition to knowledge exchange, opinions 
and experiences in the field of civil aviation sector 
development.
Honorable attendees, as you know that the agenda of 
the 27th session of the General Assembly includes many 
important and crucial topics that fall under the framework 
of the efforts made by the organization to keep pace with 
developments in the world of civil aviation, especially in 
the exceptional circumstances of the Corona pandemic, 
and this will only be possible with cooperation, 
coordination and integration between all components of 
the civil aviation system, which require all of us to work on 
unifying positions and constructive consultations that will 
advance the development process of Arab civil aviation.
Your Excellencies, heads of delegations, distinguished 
attendees,
The Sultanate of Oman assures you of its support for 
the open skies policy to enhance air transport between 
different countries of the world. It also assures you of 
its keenness to continue cooperation with the rest of 
the member states of the Arab Organization to help us 
overcome all future challenges in the international civil 
aviation sector. It is also supportive of the organization’s 
efforts, Arab Civil Aviation, to achieve the highest levels of 
cooperation among member states to provide an aviation 
system that serves the interests of all.
In conclusion, we ask the Almighty God to crown the work 
of the 27th General Assembly with success, wishing to 
come up with effective recommendations that serve Arab 
civil aviation.
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Speech of His Excellency Captain/ Nael Saad Abdel Hadi
Head of the Civil Aviation Authority - Republic of Iraq

We are pleased 
and honored today 
to participate in  
the 27th General 
Assembly of the 
Arab Civil Aviation 
Organization, whose 
convening coincides 
with a painful tragedy 
for the Arab and 
Islamic nation, which 
is the death of the 
late Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, 
President of the 

United Arab Emirates Asking from Allah to enter him 
his vast Paradise and to grant the UAE , Government 
and people patience and solace.
It is no secret that the air transport industry is considered 
one of the fundamental pillars of the economy in the 
world. It is one industry that enjoys high and rapid 
growth and development rates. It has changed vastly 
in conditions and events. The last of these conditions 
that significantly affect the civil aviation industry in the 
world is the Corona pandemic.
Civil aviation witnessed significant development in 
Iraq with the return of stability and psychological and 
security recovery. After the number of aircraft transiting 
over Iraqi airspace did not exceed the average of 
1,000 flights per month, the average number at the 
beginning of 2022 became 500 flights per day. Iraqi 
airports also witnessed a significant development in 
the number of flights across all Iraqi airports last year, 
exceeding 50,000 flights that transported nearly 5 
million passengers to and from Iraq. The number of air 
carriers operating in Iraqi airports reached almost 50 
regional and international carriers, which is expected 
to increase during the coming medium.
It is no secret that Iraq is one of the Arab Civil Aviation 
Organization  members and is working to be an active 
part of all its activities and objectives. Iraq has put 
forward a vision for Iraqi Civil aviation that will develop 
airports in the country and encourage national air 
transport institutions to open up new horizons for air 
transport as well as develop capabilities and supervise 
safety and security. We are grateful for the cooperation 
of many Arab countries in supporting this vision. We 
are also working on a technical program to cooperate 

with the Middle East Regional Office of ICAO, IATA, the 
European Air Safety Agency (EASA) and the United 
Arab Emirates to develop national capabilities in safety 
and aviation security in response to developments in 
the field. Among the activities of this program that took 
place were many workshops and training courses 
in the field of air safety and aviation security were 
held in Baghdad, as well as the visit of more than 
one delegation comprising specialists to develop 
procedures to comply with the requirements of the 
continuous approach of the Global Safety Oversight 
Audit Programme.
Mr. President
Let me emphasize the following points:
1-  Continuing to establish Arab initiatives aimed at 

upgrading the capabilities of all Arab countries and 
achieving a balanced and acceptable level among 
them with regard to achieving a safe and sound 
environment for Arab civil aviation. One of the latest 
initiatives was the Future of Aviation Forum, which the 
Kingdom of Saudi Arabia successfully organized.

2-  Continuing to work on establishing specialised 
teams and committees that enable Arab countries 
to benefit from the experiences of other countries in 
developing and building their capabilities, and that 
continuing and encouraging these groups reflects 
the Arab Organization’s vision to achieve parity 
among countries in applying the required standards 
regardless of their human and technical resources.

3-  To present a clear strategy and vision to the 41st 
General Assembly of the International Civil Aviation 
Organization to support the Arab candidate list for the 
ICAO Council, with my best wishes to the brotherly 
Arab countries that are candidates for membership.

In conclusion, I would like to express my great 
appreciation for the efforts of the Arab Civil Aviation 
Organization for its continuous support for our vision 
and programs and our quest to be an active and 
positive part of the international air transport system. 
I also extend my sincere thanks to the Kingdom of 
Morocco, represented by his Majesty King Mohamed 
VI, for the kind reception and generous hospitability, 
with our best wishes for success. And for you, Mr 
President, in this Assembly, we wish you success in 
your work.
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the UAE and ICAO to exchange experiences and 
institutional development between the government of the 
UAE and ICAO, and we will Through it,  share the best 
management and governance practices pursued by the 
UAE government with the international organization.
There is also the program for civil aviation leaders, headed 
by the Aviation Leaders Program for Arab Countries, 
which was implemented nearly 4 years ago and was 
successful, and we launched the second version recently 
two months ago.
Women in aviation in the UAE: We believe that empowering 
women in the aviation sector should be a strategic goal 
for all countries of the world, and the state strategy in the 
UAE stipulated this subject under its fifth item, and we 
also support the ICAO program in gender equality, as we 
launched the International Women’s Program Leadership 
in the field of aviation, which has so far, contributed to the 
training of twenty-seven women from countries around the 
world, including five from the Arab world. These programs 
are continuing and I hope, with Allah’s willing, to see 
participation from all Arab countries.
We have also awarded more than 2,600 grants to women 
in the field of aviation, representing approximately 26 
percent of the total granted to countries in the world and 
Arab countries.

The UAE is also active in hosting important events that, 
from our point of view, constitute either a challenge or an 
opportunity in the aviation sector. That is why we have 
launched many exhibitions and summits in cooperation 
with the International Civil Aviation Organization, including 
the Block Chain Summit and Exhibition, the Cyber Security 
Summit and Exhibition, as well as we have in the UAE 
One of the three largest civil aviation exhibitions at the 
international level : the Dubai Airshow.
Ladies and Gentlemen
The UAE has always been an active and supportive 
member of the Arab bloc in the ICAO Council, and 
therefore we hope and greatly appreciate the support of 
all member states of the Arab Civil Aviation Organization 
for the re-candidacy of the UAE for membership through 
the Arab list, in Allah’s willing, which will be determined in 
the meetings of this Assembly.
In conclusion, I would like to express my heartfelt gratitude 
and appreciation to the Arab Civil Aviation Organization’s 
management and all of its employees for their outstanding 
efforts in organizing this important meeting, as well as to 
the Kingdom of Morocco, its government and people, for 
the tremendous and unending support received by the 
organization and the delegations present at its activities.

Speech of Director General of the Civil Aviation Authority - Republic of Sudan

Ladies and Gentlemen 
with your esteemed 
presence, 
Honorable Ministers of 
Transport,
His Excellency the 
Minister of Transport 
and Logistics of the 
Kingdom of Morocco
Gentlemen, Arab 
transport ministers 
in the various Arab 
count r ies
Mr. Secretary General 

of ICAO
Dear brothers, members of the General Assembly of the 
Arab Civil Aviation Organization
Mr. Director General of the Arab Civil Aviation Organization 
and the staff
Dear brothers and sisters, members of delegations,
Ladies and Gentlemen,
Peace, mercy and blessings of God be upon you. In the 
beginning, while we are in the month of Shawwal, we 

congratulate you on the occasion of Eid Al-Fitr, may God 
bring it back to us and all the Arab nation with goodness, 
development and blessing in the aviation sector.
On my own behalf, on behalf of the aviation sector in 
Sudan and on behalf of the Minister of Defense, I also 
extend my sincere condolences to our brothers in the 
sisterly UAE on the passing of Sheikh Khalifa bin Zayed, 
and we ask Allah  Almighty to bless him with his vast 
mercy and dwell in his vast gardens.
We ask Allah that this 27th meeting of the General 
Assembly brings good news and development to the 
civil aviation sector and the Arab sector in particular, 
especially with the decline in the repercussions of Covid 
19 and the reduction in travel restrictions imposed by 
countries because of it, and that our honourable gathering 
reconciles for the interest of the sector and the well-being 
of Arab peoples.
 Let me warmly congratulate the Kingdom of Saudi Arabia 
at the last conference on the future of aviation and the 
UAE brothers at the government summit.
To conclude my remarks, please accept our heartfelt 
gratitude to the Moroccan Minister of Transport, as well 
as the gentlemen of the Arab Organization and their staff, 
for the warm reception of the delegations, and please 
accept our gratitude and appreciation.
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Speech of His Excellency Mr. Saif Mohamed Al Suwaidi
Director General of the General Civil Aviation Authority - United Arab Emirates

Your Excellencies, 
representatives of the 
Member States of the 
Arab Civil Aviation 
Organization;
Ladies and Gentlemen 
I am pleased and 
honored to participate 
with you today in 
the twenty-seventh 
session of the the 
Arab Civil Aviation 
Organization General 
Assembly, and to 
convey to you all the 
appreciation and love 

from the government and people of the United Arab 
Emirates.
As we all know, we are part of a rapidly growing and 
diverse industry that is constantly evolving in order to 
meet the challenges and requirements of global markets. 
We in the UAE have worked since the beginning to 
achieve the goals of sustainability and growth in the civil 
aviation sector, as well as to contribute to the Arab world’s 
civil aviation system being upgraded to international 
standards through close and effective cooperation with 
our Arab counterparts.
I am pleased, through what I will say next, by your 
participation in the components and achievements of the 
civil aviation sector in the UAE.
The UAE is constantly investing in modernising, and 
adapting its aviation infrastructure to keep up with the 
most advanced technology and improve the safety 
and efficiency of the services it provides, as well as 
supporting the country’s future directions and the design 
project for the next fifty years. The United Arab Emirates 
was ranked first in the Middle East for the quality of air 
transport infrastructure, and it retained its status as the 
headquarters of one of the busiest airports in the world, 
Dubai Airport, for the eighth year in a row, as it ranked 
first for international travelers.
The UAE has 12 licenced airports, 8 of which are 
international airports. Prior to the pandemic, there were 
over 128 million international passengers.
The state places special emphasis on establishing a 
national, economic, and sustainable industries base in 
the aviation sector, which has enabled it to produce in 
a variety of fields, whether in aerospace or aviation, as 
it manufactures many spare parts for Airbus and Boeing 
aircraft, as well as many support industries in international 
aviation.

The aviation industry contributes to the UAE’s GDP at 
a rate of 13 to 14% per year. In terms of civil aviation 
agreements for air transport services with countries 
around the world, the UAE is the first country in the world 
in terms of number of agreements, having signed 185 
agreements with countries around the world, and as your 
excellencies are aware, the members of ICAO are 192 
countries, thus almost the entire world.
Sector size: In the UAE, there are 764 aircraft in our 
national companies serving 471 destinations. Of course, 
each company may operate to the same destination, 
but the total destinations for all companies are 471. 
The number of employees in the companies is 40,000 
workers, in addition to the presence of 53 maintenance 
companies, 18 Aviation training institution 5 medical 
institutions 3 aviation universities awarding even a 
doctorate in aviation.
Based on the audits of the Civil Aviation Organization and 
Thanks to Allah, the Emirates has achieved the first rank 
in the world, whether in terms of security or safety. This 
number is still not exceeded by any country worldwide 
since we reached it in 2016.
In the same context, the country’s clean and sustainable 
energy strategy until 2050 was launched, as well as the 
national plan to reduce emissions, which was submitted 
to the International Civil Aviation Organization and ranked 
among the best plans presented in 2019.
The UAE is one of the largest countries supporting the 
United Nations World Food Program by providing air 
logistical support to implement the activities of this 
program.
The UAE continues to make international contributions 
by supporting all ICAO initiatives and programs, and we 
have technical cooperation programs in the UAE, and 
praise be to Allah, this program has achieved the support 
of many Arab countries and the world. We have also 
supported   25 countries under a program we call ICAO 
ready programme, as well as launching training programs 
for Arab countries and the world. Since the launch of the 
program, we have achieved about 9,754 grants, almost 
half of them in the Arab countries, by implementing more 
than 21,000 hours of training for these courses. We also 
have activities to enhance the presence of young people 
in aviation, as there have been initiatives launched with 
Arabs, Africans and even Latin countries that encourage 
the involvement of young people in the aviation sector.
We have signed a “Technical cooperation agreement” 
with more than 21 agreements with the countries of the 
world. There are also memorandums  of understanding 
with five regional organizations in the same specialization 
as well as  the recently signed agreement between 
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Speech of His Excellency Engineer/ Saleh bin Nasser Al-Jasser
Minister of Transport, Kingdom of Saudi Arabia

In the name of God, 
the Most Gracious, 
the Most Merciful, 
and prayers and 
peace be upon the 
most honorable 
prophets and 
messengers, our 
master Muhammad, 
his family and 
companions, and 
peace be upon all
Gentlemen, 
members of the 

General Assembly of the Arab Civil Aviation 
O r g a n i z a t i o n
Honorable attendees
Peace, mercy and blessings of God
I am glad that we meet today at the General Assembly 
of the Arab Civil Aviation Organization. I hope that 
this blessed meeting will contribute to achieving our 
common goals in aviation and air transport in our 
sisterly Arab countries.
Dear brothers,
The past two years have been challenging for the 
civil aviation industry as a result of the effects of the 
Corona virus, to which the entire world was exposed 
and which had a significant impact on air travel. 
As a result, we were compelled to make structural 
changes, develop new policies, and take some 
measures that contributed to ensuring the health 
and safety of all, reforming conditions, and reducing 
economic losses caused by the crisis in order to 
reach the stage of stabilization.
Dear brothers
Like other nations, the Kingdom of Saudi Arabia 
has been affected by this crisis. However, despite 
what happened, we have implemented proactive 
measures to ensure everyone’s safety, contribute 
to the advancement of work, and escape with the 
least amount of damage. We did not stand idly by, 
praise be to God, as the pandemic swept across the 

globe; rather, we continued on our blessed path and 
pursued other programmes and initiatives, refusing 
to allow the pandemic to impede us.
And here we are today, brothers, meeting after 
the end of the crisis to discuss ways to develop 
the aviation sector and face the challenges that 
periodically arise within it, and we seek to find 
solutions that advance the air transport sector 
regionally and in the Arab World.
Today, in the Kingdom of Saudi Arabia, we have an 
ambitious national strategy that aims to develop the 
country’s aviation industry and place it among the 
world’s top nations. Through this strategy, we intend 
to increase the number of international destinations 
that our aircraft can reach to 250 by 2030, to serve 
330 million passengers annually, and to ship more 
than 5 million tonnes of freight annually.
In addition, we will strive to increase the number of 
airports, attract investments, enhance services, and 
rank among the top 10 countries in the world for 
general air traffic.
Dear brothers
We dedicate ourselves to achieving our dreams, 
keeping pace with the development and renaissance 
of our country, and achieving the goals of the 
Kingdom’s Vision 2030, with the continued support 
of our wise leaders. They endeavour to position 
the kingdom as one of the most important travel 
destinations in the region and the world..
In the coming weeks, brothers and sisters, we will 
witness an important event: the establishment 
and convening of the ICAO Extraordinary General 
Assembly, which will be followed by elections for a 
seat on the ICAO Council.
We are confident, brethren, that we will receive 
extraordinary support from our Arab brethren and 
friendly nations in order to receive the highest 
number of votes necessary to be elected as an  
ICAO council member.
In conclusion, I would like to thank the organization’s 
management for its excellent organisation and the 
Moroccan government for its hospitality.
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respectively. These two forums have served as an 
international focal point for the Arab World in the 
field of Civil Aviation.
It is no secret that the civil aviation sector is facing 
unprecedented challenges at the global level due 
to the Corona pandemic. Still, the improvement and 
stability of indicators of the current epidemiological 
situation in most parts of the globe give cause for 
optimism. Most countries have resumed air travel in 
addition to their diligent work to increase the number 
of flights and expand their flight networks with the 
world. However, air transport, according to experts 
in the field, will not reach the status of 2019 until the 
year 2024.
As a result, it is critical to capitalize on this dynamism 
by implementing a new investment strategy in 
the field of civil aviation in order to maintain and 
develop the air fleet, as well as to develop airport 
infrastructure and air transport activities over the 
medium and long term, while taking into account the 
International Civil Aviation Organization and the World 
Health Organization guidelines on precautionary 
measures to overcome the repercussions of the 
decline recorded during the pandemic at the level 
of air fleet, airport investment programs and aircraft 
manufacturing, repair and maintenance activities.
In the light of this, the Kingdom of Morocco is 
continuing to give the Civil Aviation sector all 
the attention it deserves by following up on 
the implementation of policy that encourages 
investments and competitiveness in this vital sector 
as well as sustaining technical cooperation and 
benefiting from air capabilities of various partners, 
attracting important airlines into the national airspace, 
accessing different markets, accompanying this 
policy with a package of reforms on the legal and 
regulatory systems, in accordance with international 
laws and conventions in the field of civil aviation. 
It will also be accompanied by developing human 
competencies, expanding the capacity of airports, 
improving ground handling services and responding 

to security and safety requirements.
It is expected that the air transport sector in Morocco 
will recover, during this year, by approximately 75% 
and 95% of the volume of air transport movement of 
passengers and goods for the year 2019.
Your excellencies,
Ladies and Gentlemen, 
As you are all aware, the 41st session of the 
International Civil Aviation Organization will mark the 
election of members of the organization’s council 
for the next three years, which requires us to further 
coordinate positions in this regard to preserve the 
seats we occupy in the council in relation to the 
category of geographical representation, whether 
within the framework of the Arab bloc or within the 
framework of the Arab Maghreb Union taking into 
note that we are linked to the unity of the goal and 
interest and what this imposes of the inevitability of 
cooperation and the necessity of coordination so that 
the goal is reached in the best and most thorough 
manner. There is no way for us except to unite and 
unite the ranks.
Before concluding this speech, I would like to allow 
Your Excellencies to address an appeal to all the 
working force in the field of civil aviation for the 
member states of the Organization to intensify and 
consolidate bonds of cooperation to face the future 
challenges of global air transport, among which we 
mention in particular the reduction of the effects 
of civil aviation on climate changes and keeping 
pace with developments future technologies, and 
combating threats to air transport through the internet, 
with the required efficiency and in full accordance 
with the laws and recommendations issued by the 
International Civil Aviation Organization.
Asking Allah Almighty to bestow the works of this 
meeting with success.
Assalamu Alaikum Wa rahmatu Allah 
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His excellency The Minister of transportation and Logistics in the kingdom of 
Morocco. 

I would like to 
welcome all the 
attendees, namely 
Mr. President of 
General Assembly, 
Mr Chairman of 
the Executive 
council, Mr Director 
General, Mr 
Secretary General 
of the International 
Civil Aviation 
Organization. I 
welcome everyone 

in your second country, Morocco. First of all, I would 
like to express to brother Saif Al Suwaidi, the brothers 
members of the delegation of the United Arab 
Emirates my sincerest and deepest condolences and 
feelings of sympathy for the passing of His Highness 
Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, calling on the 
almighty to bestow on him the vastness of his mercy 
and dwell in his vast garden. to Allah and to Him we 
shall return. I ask you to kindly read Al-Fatihah on 
his pure soul.
Ladies and gentlemen, I would like to extend my 
thanks to the members of the Executive Council 
and the General Director of the Arab Civil Aviation 
Organization and to everyone who contributed to 
the preparation and the organization of this session, 
which will constitute an additional building block 
(milestone) in the path of the joint Arab cooperation. 
The development of the spirit of the joint Arab action 
and the development of the work of this organization 
which will enable the strengthening of the role of 
the organization on both levels, regionally and 
internationally and activating its performance and 
increasing its efficiency.
As a multilateral organisation, The Arab Civil 
Organization embodies the common will of the Arab 
countries in a joint action to advance the sector 
of civil aviation in the Arab Region. The Arab Civil 
Organization plays a crucial role in achieving this 
strategic role through joint action programmes and 
experience sharing, as well as coordination between 
countries to adopt unified stances at international 
events. We also view the Arab Civil Organization 

as a pioneer in terms of developing competencies 
and expertise for workers and those involved in 
civil aviation at the level of Arab countries, as well 
as the consulting and technical support provided to 
Member States.
It is undeniable, ladies and gentlemen, that the 
presence of representatives from Arab, international 
Asian, European,  African and Latin American 
aviation at our meeting demonstrates the sector’s 
breadth and interdependence of its segments, 
that cooperation has become an urgent necessity 
between all of these parties at this time, and that 
it is the best way to address all of the issues and 
problems raised by new air transport policies 
regionally and globally aiming at achieving the 
supreme goal, which we have committed to as 
an international organization of Civil aviation, of 
securing safe and regular air transport.
In this regard, the Kingdom of Morocco, within 
the special care accorded by His Majesty King 
Mohamed VI, may God assist him in the development 
of Arab joint action institutions, is keen to provide 
material and moral support to the Arab Civil 
Aviation Organization; all of this through providing 
the Organization’s headquarters and the regular 
performance, in addition to annual contributions, 
and keeping up with the efforts of the Organization to 
develop and advance cooperation with the Member 
States to advance civil aviation in the Arab world.
Concerning the new headquarters of the organisation, 
we have decided to inform you that the procedure 
for allocating the adequate real estate necessary to 
construct the new headquarters for ACAO has been 
completed, and that the ministry has contacted the 
national agency for public equipment with expertise 
in the construction of government buildings, which, 
God willing, will supervise and follow up with this 
project.
Your excellencies, 
Ladies and gentlemen 
I would like to take this opportunity to congratulate 
the brothers from the United Arab Emirates and 
Saudi Arabia on the remarkable organization of 
the Civil Aviation Security symposium in Dubai 
and the Forum of the Future of Aviation in Riyadh, 
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Speech of His Excellency Fadi Elhassan 
President of ACAO General Assembly

Head of the Civil Aviation Authority - Republic of Lebanon

At the outset, I would 
like to express my 
utmost happiness 
as I welcome you 
all to participate in 
the work of the 27th 
session of the General 
Assembly of the 
Arab Civil Aviation 
Organization, in the 
honorable land of the 
Kingdom of Morocco, 
this good land in 
which we are proud 
to be, and for which 
we wish full prosperity 

and progress under the wise rule of His Majesty King 
Mohammed VI, may God protect him.
I am also pleased to extend my sincere thanks to His 
Excellency the Minister of Transport and Logistics in the 
Kingdom of Morocco for the warm welcome and hospitality 
and the General Directorate of the Arab Civil Aviation 
Organization for the efforts it deployed to organize this 
session, hoping from God Almighty that our work will be 
crowned with success and be a phase for reviving hope 
in the civil aviation family and renewed breath to recover 
the gains made by the sector before the pandemic.
I salute this outstanding elite of ladies and gentlemen, 
heads and members of delegations of countries, and 
international and regional organisations, who responded 
to our invitation and undertook the burden of travelling to 
participate in our General Assembly.
Excellencies 
During the previous session of our General Assembly, 
which the Republic of Lebanon has the honour to chair, 
we took decisions to strengthen joint action for the 
recovery and recovery of the civil aviation sector. I would 
like to note the efforts made by the Arab Civil Aviation 
Organization with all its legislative and technical bodies, 
as well as its general directorate, which culminated in the 
adoption of the organization’s strategy for the coming 
years, the approval of the organizational structure of 
the public administration, the modernization of the work 
system of the technical committees and the work of the 
mechanism that we have adopted to coordinate and unify 
the positions of Member States, to contribute effectively 
to the efforts of the international community, especially 
the International Civil Aviation Organization.

I also want to acknowledge the role played by His 
Excellency the Secretary-General of the Arab League in 
achieving these goals and in pushing our organization’s 
initiative to speed up the process of reviving air transport 
in Arab countries, which we carried out in collaboration 
with the Arab Air Carriers Organization, the Arab 
Tourism Organization, and the International Air Transport 
Association.
Thanks are also due to the General Secretariat of the 
International Civil Aviation Organization, its regional 
offices covering the Arab countries, and similar regional 
organizations for their participation in organizing events 
on the recovery of air transport for passengers and 
goods during the past summer, as well as for continuing 
to implement joint work programs related to enhancing 
the safety and security of air transport and increasing 
carrying capacity and efficiency of air navigation, and the 
protection of the aviation environment. These programs 
also enable to avoid duplication and unify efforts in the 
region to achieve the objectives of the International Civil 
Aviation Organization.
The majority of member states have reopened their 
borders due to the improvement of the health situation in 
terms of the number of infections and deaths, as well as 
the number of persons who have been vaccinated.
Despite the introduction of new Covid-19 virus mutations, 
this improvement in the health situation has enabled a 
constant increase in the number of passengers and the 
amount of goods since the second part of last year. All 
forecasts indicate a continuation of this growth.
Your excellencies,
We are aware of the challenges facing the international 
civil aviation sector. We will work during this session to 
unify our positions around them, especially as we are 
about to take important decisions during the 41st General 
Assembly of the International Civil Aviation Organization.
In conclusion, I would like to reiterate the commitment 
of the Republic of Lebanon to work in cooperation with 
the members of the Arab Civil Aviation Organization to 
secure safe, efficient and competitive air transport at the 
regional and international levels, which plays its role in 
achieving sustainable development for our present and 
future generations.
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The General Assembly of the Arab Civil Aviation Organization holds its 27th 
session in Rabat

On May 19 and 20, 2022 in Rabat, the Arab Civil Aviation 
Organization held the 27th session of its General 
Assembly, which culminated in a renewal of confidence 
in Eng. Abdennebi Manar as Director General of the 
Organization for a second term.
The 27th session, chaired by the Lebanese Republic, 
witnessed the participation of representatives of the 
member states of the organization, international and 
regional organizations and bodies, and friendly countries 
such as Malaysia and Singapore.
The opening session witnessed a minute of silence in 
mourning for the spirit of Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, the deceased of the United Arab Emirates, 
followed by speeches by their Excellencies, heads of 
delegations, while a joint program was signed between 
the Arab Civil Aviation Organization and the European 
Civil Aviation Conference ECAC and a memorandum of 
understanding on training with The Civil Aviation Authority 
of Singapore and a memorandum of understanding 
between the organization and the Chinese Office of 
Satellite Navigation.
In his speech, His Excellency the President of the General 
Assembly praised the efforts made by the Arab Civil 
Aviation Organization with all its legislative and technical 
bodies, as well as its general administration, which 
culminated in adopting the organization’s strategy for the 
coming years, approving the organizational structure of 
the public administration, and updating the work system 
of technical committees and the mechanism we adopted 

to coordinate and unify Positions of Member States, 
seeking to contribute effectively to the efforts of the 
international community, especially the International Civil 
Aviation Organization.
He also noted the role played by His Excellency the 
Secretary-General of the League of Arab States to achieve 
these achievements, as well as to push the initiative on 
accelerating the process of reviving air transport in the 
Arab countries, which was carried out by our organization 
in cooperation with the Arab Air Transport Association, 
the Arab Tourism Organization and the International Air 
Transport Association.
 He expressed his hope to restore air transport activity 
after most member states opened their borders due to 
the improvement of the health situation in terms of the 
number of injuries and deaths, as well as the number of 
vaccinators.
He affirmed the commitment of the Republic of Lebanon 
to work in cooperation with the members of the Arab 
Civil Aviation Organization to secure safe, efficient and 
competitive air transport at the regional and international 
levels, which plays its role in achieving sustainable 
development for our present and future generations.
On the occasion of signing the memorandum of 
understanding with the Chinese Office of Satellite 
Navigation, Engineer Abdennebi Manar, Director-General 
of the Organization, said that the issue of satellite navigation 
has taken an important part of the organization’s work, 
in line with the extent of attention given to it by ICAO, 
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Training courses and , workshops and seminars schedule
April -December 2022

 Workshop on
 Aviation Security
 for Air navigation

Providers

 Negotiation skills
course

 ACAO/ICAO
 Ground Handling

 + Dangerous
Good

 Symposium on
 Surveillance

Techniques

 Workshop on ACI
 Airport Carbon

Accreditation

 WS Passenger
Rights protection

 2nd Regional
 Seminar on

 Innovation and
Cyber security

 Workshop on
 fair competition
among airlines

 DRONE
Symposium

 WS Passenger
Rights protection

 Course on the
 economics of air

transport

 Workshop
 on ICAO new

 Emission
standards

 Arab Environnent
Forum

 FLYT INSP & PRC
DES SYM

GANP NANP WS

Cairo
13-17 November

CASABLANCA
12-15 December

Rabat
24-28 OCTOBER

Cairo
1 December

Muscat
30 -1 November

CASA/ Marrakech
5-9 December

Cairo
24-28 July

TUNIS
5-7 SEPTEMBER

Marakkech
5-7 SEPTEMBER

Cairo
12-16  SEPTEMBER

Cairo
16-20 OCTOBER

Rabat
21-25  November

Rabat
4-6 July

Cairo
26-28 SEPTEMBER

Cairo
14-17 November
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By : Engineer / Manar Abdennebi
Director General of the Arab Civil

 Aviation Organization
The first half of this year witnessed 
massive global and regional events 
that did not exclude any region 
of the world. It also witnessed the 
participation of most member States, 
as well as specialized regional 
organizations and all stakeholders of 
the international air transport industry.
There is no doubt that the improvement 
of the health situation in connection 
with the Covid-19 pandemic was a 
decisive factor in organizing these 
events and allowed them to achieve 
important participation, especially 
after the opening of borders between 
countries and the mitigation of travel 
restrictions.
Reports issued by the World Health 
Organization and the International 
Civil Aviation Organization indicate a 
significant decrease in the number of 
coronavirus infections and its variants, 
and the number of deaths resulting 
from it.
This decrease is due to the furtherance 
of the vaccination campaign in various 
parts of the world, with the number 
of vaccines until June 20, 2022, 
exceeding 12 million, and the number 
of fully vaccinated people reaching 
4.78 billion, or 60.66%, while the 
number of partially vaccinated people 
reached 5.22 billion, or 66.30% of the 
total vaccinated world population.
The joint statement issued by the 
Republic of Singapore, the International 
Civil Aviation Organization, 
the International Air Transport 
Organization, and the International 
Airports Council in conjunction with 
the Changi Aviation Conference, 
calls for a unified vision for the 
recovery, resilience and sustainability 
of the aviation sector after the global 
pandemic, by accelerating the sector’s 
recovery before the end of 2024. The 
concerted efforts include establishing 

five axes of travelers’ health protocols 
that enable avoiding mandatory tests 
and quarantine, taking into account the 
global health situation and the specific 
health situation of each country, 
consolidating the aviation safety 
and security culture, adopting best 
practices and continuing to enhance 
capacity building.
The Ninth Meeting of Civil Aviation 
Directors Generals for Africa and 
the Indian Ocean, held in marge 
of the African Civil Aviation Week, 
which was organized in Nigeria 
last May, also resulted in important 
outcomes.  It centered on working on 
opening borders, risk management 
approaches and vaccination with the 
aim of reviving air traffic, engaging 
in the African single market for air 
transport, raising from the performance 
of African countries to achieve the 
strategic objectives of the International 
Civil Aviation Organization, and to 
identify the priorities of the Planning 
Group at the ICAO Office in Dakar, the 
action plan for safety and air transport 
facilitation.
The meeting of the Directors 
Generals of Civil Aviation in Europe 
also addressed the same topics, 
focusing on the priorities of the 41st 
ICAO Assembly, especially those  
that will deal with cybersecurity and 
environmental protection.
Our Arab region, in turn, has 
witnessed several international and 
regional events, including the World 
Government Summit, which was held 
in the UAE under the patronage of 
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, and on its 
sidelines was held the Forum for 
Cyber Security in the Aviation Sector, 
organized in the presence of His 
Excellency Mr. Abdullah bin Touq 
Al Marri, Minister of Economy and 
Finance In the United Arab Emirates, 
His Excellency Salvatore Chiaquitano, 
President of the ICAO Council and 
representatives of countries and 
specialized international and regional 
organizations. It also witnessed the 
convening of the Global Forum on “The 
Future of Aviation” organized in Riyadh 
under the auspices of the Custodian of 
the Two Holy Mosques King Salman 
bin Abdulaziz Al Saud. The latter dealt 
with ways to achieve air transport 
sustainable development and submit 
proposals on the possibilities of 
developing infrastructure, aircraft 
and their devices, as well as ground 
equipment, and provide facilitation 
services that facilitate the travel 
experience, ensure the security and 

safety of passengers, and contribute 
to preserving the environment.
In parallel with the Forum on the Future 
of Civil Aviation in the King Abdulaziz 
International Conference Center in 
Riyadh, the first edition of the Arab 
Civil Aviation Week was organized. 
It included meetings and sessions 
revolving around the aspirations and 
future steps in the areas of recovery 
of air transport and means to enhance 
its security and safety, in cooperation 
with member States of the Arab Civil 
Aviation Organization and the Civil 
Aviation Authority of the Republic of 
Singapore and ICAO, and this version 
also included the delivery of the 
Arab Award in its first edition to His 
Excellency the Minister of Transport 
and Logistics in the Kingdom of Saudi 
Arabia by His Excellency the Assistant 
Secretary-General and Head of the 
Arab Affairs and National Security 
Sector of the Arab League.
The 27th General Assembly of the Arab 
Civil Aviation Organization was also 
an opportunity for the ministers and 
directors-general of civil aviation to 
discuss current issues and consensus 
on the steps that must be taken to meet 
the challenges facing the civil aviation 
sector regionally and internationally.
The General Assembly of the 
International Air Transport Association, 
which was hosted by the State of Qatar 
at the end of last June, recorded with 
satisfaction a better than expected 
recovery of air transport despite 
the challenges facing the sector in 
the context of the global crisis. It 
requested governments to provide 
support and take the necessary 
actions to facilitate the recovery and 
sustainability of the civil aviation 
sector, in particular, through the 
adoption of an ambitious long-term 
goal for aviation decarbonization at the 
41st session of the International Civil 
Aviation Organization.
These events, which were mentioned 
in this editorial, in addition to several 
other events that the world has 
witnessed and is still witnessing, 
reflect the determination of the 
international community to mobilize 
all actors to consult and agree on 
steps and alternatives to restore the 
future vitality of the civil aviation sector 
and its contribution to the recovery 
of States’ economies, in preparation 
for the decisions to be taken by the 
General Assembly of the International 
Civil Aviation Organization to achieve 
the goals that were set before the 
pandemic.
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Executive Board Members 2021 – 2023

Sheikh Abdullah Al-Ali Salem
 Al-Sabah

Head of the General Administration of Civil 
Aviation

Kuwait

Member 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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