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املهندس/عبد النبي منار
مديـر عـام املنظمـة العربيـة للطيـران املدنـي

ــنة،  ــذه الس ــر له ــع األخي الرب
إيجابيــة  جــد  تطــورات  عــرف 
لقطــاع الطيــران المدنــي، مــن 
حيــث انتعــاش حركــة المســافرين 
وتجــاوب ســلطات الطيــران المدنــي 
مــع  الجــوي  النقــل  وصناعــة 
ــة  ــن الجمعي ــادرة م ــرارات الص الق
واألربعيــن  الحاديــة  العموميــة 
لمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
بدايــة شــهر أكتوبــر لهــذه الســنة، 
إلــى تظاهــرات  باإلضافــة  هــذا 
إقليميــة هامــة تهــدف إلــى تعزيــز 
ــدول  ــا ال ــي حققته ــبات الت المكتس

ــاع. ــذ القط ــي ه ف

لعــدد  الكبيــر  االنخفــاض 
كورونــا  بفيــروس  اإلصابــات 
عــدد  وكذلــك  ومتحوراتــه، 
ــتمرار  ــراءه، واس ــن ج ــن م المتوفي
أصبحــت  وإن  التلقيــح،  حملــة 
تجــاوز  إذ  ضئيلــة،  وثيرتهــا 
ــدد  ــار وع ــات 13 ملي ــدد اللقاح ع
ــار شــخص حســب  ــن 5 ملي الملقحي
منظمــة العالميــة للصحــة مــع نهاية 
هــذه الســنة 2022، انعكســت إيجابــا 
ــد  ــوي بع ــل الج ــة الق ــى حرك عل
فتــح حــدود معظــم الــدول والرفــع 

التدريجــي لقيــود الســفر.

خــال فتــرة الصيــف الماضــي، 
ــوي  ــل الج ــة النق ــاوزت حرك تج
العربيــة  بالمنطقــة  للمســافرين 
86 % مقارنــة مــع نفــس الفتــرة 
عرفــت  وإن   .2019 ســنة  مــن 
تراجعــا خــال الربــع األخيــر مــن 
هــذه الســنة بســبب تباطــئ النمــو 
أســعار  وارتفــاع  االقتصــادي، 
ــادرة  ــات الص ــإن البيان ــرول، ف البت
عــن منظمــة الطيــران المدنــي 
الدولــي تشــير إلــى أن توقعــات 
والشــحن  المســافرين  حركــة 
ــه  ــم تحقيق ــا ت الجــوي تتجــاوز م

ــة. ــل الجائح قب

االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي 
ــع  ــه أرب ــي عضويت ــذي يضــم ف وال
ــرق  ــة الش ــة بمنطق ــن ناقل وثاثي
األوســط وشــمال إفريقيــا، عقــد 
والخمســين  الخامســة  الجمعيــة 
ــف  ــي النص ــارات ف ــي باإلم بأبوظب
ــث  ــر، حي ــن شــهر أكتوب ــي م الثان
ــي  ــدى تعاف ــى م ــوف عل ــم الوق ت
ــة  ــة العربي ــوي بالمنطق ــل الج النق
و اقتــرب مــن مســتويات 2019، 
ويتوقــع أن تتجــاوز هذه المســتويات 
اعتمــدت  المقبلــة. وقــد  الســنة 
الجمعيــة العامــة قــرارات تدعــم 
قــرار الجمعيــة العامــة الحاديــة 
واألربعيــن لأليــكاو حــول التعاطــي 
ــة،  ــاء األوبئ ــل الجــوي أثن مــع النق
والتقليــص مــن آثــار نشــاط النقــل 
وتنفيــذ  البيئــة،  علــى  الجــوي 
برنامــج كورســيا ووقــود الطيــران 
المنخفــض الكربــون، وأيضــا قــرار 
حــول التدابيــر الازمــة للنقــل 
اآلمــن لبطاريــات الليثيــوم فــي 

ــة. ــحن األمتع ــن ش أماك

وبالمــوازاة مــع هــذه الجمعيــة، 
اعتمــد المجلــس العالمــي للمطارات 
فــي دورتــه الثانيــة والثاثــون 
بالمملكــة  مراكــش  بمدينــة 

ــل  ــول العم ــرارات ح ــة ق المغربي
ــارات،  ــطة المط ــتدامة أنش ــى اس عل
وخاصــة البنــى التحتيــة للمســاهمة 
فــي تحقيــق هــدف صافــي الكربون 
الطويــل،  المــدى  علــى  صفــر 
وتعافــي قطــاع المطــارات، وتعزيــز 

ــرية. ــوارده البش م

اإلفريقيــة  اللجنــة  أن  كمــا 
للطيــران المدنــي، أعلنــت عــن 
ــوق  ــدة لس ــة الرائ ــاق التجرب انط
ــارك  ــد تش ــوي الموح ــل الج النق
دولــة،  عشــرة  ثمانيــة  فيهــا 
وذلــك بمناســبة تخليــد الذكــرى 
ــرار  ــان ق ــرون إلع ــة والعش الثالث
شــهر  منتصــف  ياموســوكرو 

.2022 نوفمبــر 

عمــوم  ومــدراء  رؤســاء 
ــرق  ــم الش ــي بإقلي ــران المدن الطي
األوســط خــال اجتماعهــم الســادس 
خطــط  اعتمــدوا  ظبــي  بأبــو 
وبرامــج عمــل لوضــع اســتراتيجية 
ــرة  ــة للفت ــوي للمنطق ــل الج النق
2040-2025، وتطويــر إجــراءات 
المواكبــة تشــمل ســامة الماحــة 
ــي  ــران المدن ــن الطي ــة، وأم الجوي

ــة.  ــة البيئ ــهيات حماي والتس

هــذا باإلضافــة إلــى أحــداث 
ــذا  ــي ه ــا ف ــم إدراجه ــطة ت وأنش

ــدد. الع

كمــا ال يفوتنــي فــي هــذه 
بالتنظيــم  أنــوه  أن  االفتتاحيــة 
ســلطات  قبــل  مــن  المحكــم 
الطيــران المدنــي وكافــة العامليــن 
لتمكيــن  العربيــة  بالــدول  بهــا 
ــخصا  ــون ش ــن 3 ملي ــد ع ــا يزي م
ــور  ــدة لحض ــن دول عدي ــوا م قدم
ــر،  ــة قط ــم بدول دوري كأس العال
هــذا الــدوري الــذي عــرف نجاحــا 
ــم  ــع كل شــعوب العال ــرا وأمت مبه

بمختلــف شــرائحها. 
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أنشطة المنظمة

انعقاد المؤتمر العربي السادس عشر
لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ بتونس 

شــاركت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي فــي 
المؤتمــر العربــي الســادس عشــر )16( لرؤســاء أجهزة 
ــه  ــذي نظمت ــئ، ال ــارات والموان ــدود والمط ــن الح أم
األمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب، 

ــر 2022. ــي 12و13 أكتوب ــس خــال يوم بتون

وشــارك فــي هــذا المؤتمــر ممثلــون عــن وزارات 
الداخليــة فــي الــدول العربيــة، ومكتــب األمــم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والوكالــة 
ــة  ــواحل، وجامع ــدود والس ــرس الح ــة لح األوروبي

ــة. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ناي

وشــكل هــذا المؤتمــر مناســبة الســتعراض عــدد 
ــال  ــدول األعم ــى ج ــة عل ــع المدرج ــن المواضي م
ــترك،  ــي المش ــل العرب ــدة للعم ــكل قاع ــي تش والت
ــة  ــتراتيجية عربي ــودة اس ــة مس ــا مناقش ــن ضمنه م

ــة  ــة البحري ــم القرصن ــة جرائ ــادية لمكافح استرش
ــل  ــة للتواص ــفن، وآلي ــى الس ــلح عل ــطو المس والس
ــات الخاصــة بأمــن الحــدود فــي  ــن غــرف العملي بي
الــدول العربيــة، وكذلــك نتائــج أعمــال المؤتمــر 
األورو – عربــي ألمــن الحــدود. هــذا باإلضافــة 
ــب  ــي مجــال مكافحــة تهري ــرات ف ــادل الخب ــى تب إل
ــرات والغواصــات  المــواد الممنوعــة باســتخدام الطائ
المســيرة. وفــي هــذا الصــدد، اعتمــد المؤتمــر 

ــر. ــالفة الذك ــع س ــص المواضي ــات تخ توصي

وفــي كلمــة إحاطــة مــن قبــل ممثــل المنظمــة 
العربيــة للطيــران المدنــي، تــم إطــاع المؤتمــر بــأن 
هــذه األخيــرة بتعــاون مــع األمانــة العامــة لمجلــس 
وزراء الداخليــة العــرب وجامعــة نايــف العربيــة 
للعلــوم األمنيــة ســتنظم المنتــدى العربــي األول 
حــول الكشــف األمنــي بالمطــارات خــال ســنة 2023.



العدد 49

ديسمبر 2022
أنشطة المنظمة8

دورة »اقتصاديات النقل الجوي«

نظمــت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي، فــي 
القاهــرة، دورة اقتصاديــات النقــل الجــوي، باســتضافة 
ــي فــي  ــران المدن ــر الطي ــي وزي كريمــة مــن معال
ــا  ــاركة 22 متدرب ــة، بمش ــر العربي ــة مص جمهوري
مــن كل مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية، المملكــة 
ــة  ــن، الجمهوري ــة البحري ــعودية، مملك ــة الس العربي
الليبيــة، المملكــة المغربيــة وجمهوريــة مصــر 

ــة. العربي

ســعادة الدكتــور مهنــدس أشــرف نويــر، رئيــس 
ســلطة الطيــران المدنــي فــي جمهوريــة مصــر 
ــة  ــة االفتتاحي ــي الكلم ــب ف ــدورة رح ــة ال العربي
ــدول  ــي ال ــران ف ــلطات الطي ــن س ــاركين م بالمش
العربيــة وتمنــى لهــم طيــب اإلقامــة واالســتفادة مــن 

ــدورة.  ــذه ال ــال ه ــة خ ــات المقدم المعلوم

ــر،  ــد عنت ــد محم ــيد خال ــدم الس ــه، ق ــن جانب م
ــى  ــرف عل ــة المش ــوي بالمنظم ــل الج ــر النق خبي
الــدورة باإلنابــة عــن ســعادة المهنــدس عبــد النبــي 
ــار، مديــر عــام المنظمــة الشــكر لمعالــي وزيــر  من
ــي  ــلطة ف ــس الس ــور رئي ــعادة الدكت ــران وس الطي

ــذه  ــتضافة ه ــى اس ــة عل ــر العربي ــة مص جمهوري
الــدورة فــي إطــار الدعــم والتنســيق بيــن المنظمــة 
ــة،  ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــران ف ــلطة الطي وس
ــي  ــة الت ــدول العربي ــكل ال ــة ل ــدم التهنئ ــا ق كم
فــازت فــي انتخابــات مجلــس منظمــة الطيــران 
المدنــي الدولــي مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية 
قطــر  ودولــة  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 

والجمهوريــة الموريتانيــة.

ــدت  ــي امت ــدورة الت ــذه ال ــر بالذكــر أن ه جدي
علــى مــدى خمســة أيــام )مــن 16 إلــى 20 أكتوبــر 
الجــاري( ركــزت ضمــن محاورهــا، التــي قــام 
ــن،  ــد حس ــن محم ــور حس ــا الدكت ــس فيه بالتدري
األســتاذ بجامعــة حلــوان، حــول المفاهيــم االقتصادية 
ودراســات الجــدوى االقتصاديــة فــي مجــال الطيــران 
المدنــي ودراســات الجــدوى االقتصاديــة إلنشــاء 
ــة  ــدوى االقتصادي ــات الج ــران ودراس ــركات الطي ش
إلنشــاء شــبكات الخطــوط الجويــة ودراســات الجدوى 

ــارات. ــاء المط ــة إلنش االقتصادي
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انعقاد االجتماع السادس والثالثون للجنة أمن الطيران المدني
لدى المنظمة العربية للطيران المدني بالرباط

عقــدت لجنــة أمــن الطيــران المدنــي لــدى 
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي اجتماعهــا 
الســادس والثاثيــن بمدينــة الربــاط بالمملكــة 
المغربيــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 24 إلــى 26 
أكتوبــر2022، بمشــاركة 10 مســؤولين عــن أمــن 
ــة. ــاء المنظم ــن أعض ــون 7 دول م ــران يمثل الطي

ــدول  ــو ال ــداول ممثل ــاع، ت ــذا االجتم ــال ه وخ
ــران  ــن الطي ــة بأم ــراءات المتعلق ــتجدات واإلج المس
ــي  ــد وتنام ــم بتزاي ــي يتس ــياق دول ــي س ــي ف المدن
الصراعــات فــي العالــم. حيــث حــددت اللجنــة 
أولويــات وبرنامــج عملهــا لســنة 2023 بمــا يتوافــق 
مــع قــرارات الجمعيــة العموميــة لمنظمــة الطيــران 

المدنــي الدولــي )لايــكاو( فــي دورتهــا ال 41 
ــر 2022(،  ــبتمبر7- أكتوب ــدا، 27 س )مونتريال/كن
ــي  ــام العرب ــع ذات االهتم ــت المواضي ــا تدارس كم
ــادة الوعــي  ــل األمــن الســيبراني، وزي المشــترك، مث
ــج  ــال نه ــن خ ــر م ــن، وإدارة المخاط ــة األم وثقاف
مشــترك للتصــدي للتهديــدات وتبــادل التجــارب 
ــاندة  ــم والمس ــم الدع ــات، وتقدي ــل الممارس وأفض
الفنيــة للــدول فيمــا يتعلــق بالتدقيــق األمنــي 

ــكاو. لاي

اعتمــدت اللجنــة تقريــر االجتمــاع الثامــن لفريق 
ــي  ــران المدن ــة الطي ــتضافته هيئ ــذي اس ــراء ال الخب

بســلطنة عمــان )مســقط، 28-26 يونيــو 2022(.
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المجلس االقتصادي واالجتماعي يعقد اجتماعه ال 31 على المستوى الوزاري 
تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر

ــة  ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــدت بالجمهوري عق
ــي  ــادي واالجتماع ــس االقتص ــال المجل ــعبية أعم الش
علــى المســتوى الــوزاري التحضيــري لمجلــس 
جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة 
للــدورة الـــ31، والتــي انعقــدت فــي األول والثانــي 

ــر. ــة الجزائ ــل، برئاس ــر المقب ــن نوفمب م

التجــارة  المجلــس وزيــر  وتــرأس اجتمــاع 
الجزائــري كمــال رزيــق خلفــا لنظيرتــه التونســية 
فضيلــة  الصــادرات  وتنميــة  التجــارة  وزيــرة 
الرابحــي بــن حمــزة رئيســة الــدورة الســابقة، 
وذلــك بمشــاركة األميــن العــام للجامعــة العربيــة 
وممثلــي  التجــارة  ووزراء  الغيــط،  أبــو  أحمــد 
الــدول العربيــة، ومــدراء عمــوم المنظمــات العربيــة 
المتخصصــة التابعــة للجامعــة العربيــة، فيمــا تــرأس 
وفــد المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي فــي هــذا 
االجتمــاع ســعادة المهنــدس عبــد النبــي منــار مديــر 

ــة. ــام المنظم ع

وناقــش المجلــس إقــرار مشــروع جــدول أعمــال 
ــذي  ــي، وال ــادي واالجتماع ــقه االقتص ــي ش ــة ف القم
يتضمــن عــددا مــن القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــي  ــي؛ وف ــن العرب ــاة المواط ــين حي ــة بتحس المتعلق
ــن  ــق األم ــة لتحقي ــتراتيجية العربي ــا االس مقدمته
ــارة  ــة التج ــة منطق ــى مناقش ــة إل ــي باإلضاف الغذائ

ــرى. ــة الكب الحــرة العربي

وتضمــن جــدول األعمــال كذلــك العديــد 
مــن األطروحــات الجديــدة فــي إطــار التكامــل 
توحيــد  آليــة  ومنهــا  العربــي،  االقتصــادي 
باإلضافــة  الموحــدة،  الجمركيــة  التعريفــة 
إلــى ملــف خــاص بضرائــب االقتصــاد الرقمــي 
االجتماعيــة. الموضوعــات  مــن   والعديــد 
كمــا ناقــش االجتمــاع تقريــر األميــن العــام حــول 
ــي  ــوي العرب ــي والتنم ــل االقتصــادي واالجتماع العم
والتقريــر الختامــي لهيئــة متابعــة تنفيــذ القــرارات 
وااللتزامــات وتقريــر حــول متابعــة تنفيــذ قــرارات 

ــة. ــة التنموي ــة للقم ــدورة الرابع ال
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تنظيم ورشة عمل »المنافسة العادلة بين شركات الطيران«

نظمــت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي، فــي 
العاصمــة العمانيــة مســقط، ورشــة عمــل المنافســة 
العادلــة بيــن شــركات الطيــران، باســتضافة كريمــة 

مــن ســلطة الطيــران المدنــي فــي ســلطنة عمــان.

وقــد أعــرب الســيد ســالم الحســني، مديــر عــام 
تنظيــم الطيــران الشــكر للمنظمــة العربيــة للطيــران 
المدنــي لتنظيــم هــذه الورشــة علــى أرض الســلطنة 
وفــي ضيافتهــا، موضحــا الــدور الــذي تلعبــه 
المنظمــة فــى إطــار تنميــة مهــارات الكوادر البشــرية 
للعامليــن فــي ســلطات الطيــران المدنــي فــى الــدول 

األعضــاء.

عنتــر،  الســيد خالــد محمــد  قــدم  بــدوره 
خبيــر النقــل الجــوي بالمنظمــة نيابــة عــن ســعادة 
ــة  ــام المنظم ــر ع ــار مدي ــي من ــد النب ــدس عب المهن
كل الشــكر والتقديــر لســلطة الطيــران المدنــي فــي 

ــري،  ــف العب ــدس ناي ــة المهن ــان برئاس ــلطنة عم س
رئيــس الســلطة علــى اســتضافة هــذه الورشــة، كمــا 
قــدم الشــكر لجميــع العامليــن فــي الطيــران المدنــي 
العمانــي لمــا قدمــوه مــن مجهــودات إلنجاح الورشــة 

ــة. ــتقبال وكــرم الضياف ــك لحســن االس وكذل

شــارك فــي الورشــة ممثليــن لــكل مــن المملكــة 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــمية، المملك ــة الهاش األردني
المملكــة  الموريتانيــة،  اإلســامية  الجمهوريــة 
ــادة  ــم الم ــام بتقدي ــان وق ــلطنة عم ــة وس المغربي
العلميــة فــى الورشــة الدكتــور عصــام عبــد المعبود 
أســتاذ القانــون التجــاري الدولــى فــى جامعــة 
القاهــرة، وقــد انتهــت الورشــة إلــى عــدة توصيــات 
فــى مجــال المنافســة بيــن شــركات الطيران تســاعد 
ــل  ــال النق ــى مج ــركات ف ــدم الش ــة وتق ــى تنمي ف

ــوي. الج
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انعقاد االجتماع الثامن واألربعون للجنة النقل الجوي

عقــدت لجنــة النقــل الجــوي فــي مســقط، أشــغال 
اجتماعهــا الثامــن واألربعين، الذي اســتضافته ســلطنة 
ــة  ــن المملك ــي كل م ــه ممثل ــارك في ــان، وش عم
عمــان، جمهوريــة  ســلطنة  الســعودية،  العربيــة 
الســودان، الجمهوريــة العراقيــة، دولــة الكويــت، 

ــة. ــة المغربي ــة والمملك ــر العربي ــة مص جمهوري

ــة  ــس اللجن ــني، رئي ــالم الحس ــيد س ورحــب الس
بالحضــور وتمنــى لهــم التوفيــق والنجــاح فــي أعمال 
االجتمــاع، بــدوره رحــب الســيد خالــد محمــد عنتــر 
خبيــر النقــل الجــوى بالمنظمة بالســادة المشــاركين 
فــي االجتمــاع ونقــل لهــم تحيــات ســعادة المهنــدس 
عبــد النبــي منــار مديــر عــام المنظمــة وقدم الشــكر 

لســلطنة عمــان علــى اســتضافة أعمــال اللجنــة، كمــا 
ــري،  ــف العب ــدس ناي ــعادة المهن ــة لس ــدم التهنئ ق
ــة الطيــران المدنــي فــي ســلطنة عمــان  رئيــس هيئ
ــة  ــة العمومي ــس الجمعي ــا أول لرئي ــه نائب النتخاب
ــازت  ــى ف ــة الت ــدول العربي ــأ أيضــا ال ــكاو، وهن لاي
بعضويــة مجلــس منظمــة الطيــران المدنــي الدولــى.

عــدة  ناقشــت  اللجنــة  ان  بالذكــر  جديــر 
موضوعــات مهمــة فــى مجــال النقــل الجــوي، منهــا 
المنافســة العادلــة بيــن شــركات الطيــران والتعــاون 
ــاركة  ــال المش ــى مج ــران ف ــركات الطي ــن ش بي
بالرمــز وغيرهــا مــن الموضوعــات التــى تســاهم فــى 
ــة. ــرات القادم ــى خــال الفت ــران المدن ــي الطي تعاف
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في االجتماع السادس
 لمدراء الطيران المدني بإقليم الشرق األوسط

ــي  ــران المدن ــة للطي ــة العربي ــاركت المنظم ش
ــي  ــران المدن ــدراء الطي ــادس لم ــاع الس ــي االجتم ف
ــذي  ــط MID   DGCA / 6 ال ــرق األوس ــم الش بإقلي
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــي ، اإلم ــو ظب ــي أب ــد ف عق
ــرأس  ــر 2022. ت ــى 3 نوفمب ــن 1 إل ــرة م ــي الفت ف
ــويدي  ــد الس ــيف محم ــيد/ س ــعادة الس ــاع س االجتم
ــران  وحضــره رؤســاء ومــدراء عمــوم ســلطات الطي
المدنــي فــي الــدول المعتمــدة لــدى المكتــب اإلقليمي   
لايــكاو بالشــرق األوســط باإلضافــة الــى مجموعــة 
ــي  ــة ف ــة العامل ــاب المصلح ــات وأصح ــن المنظم م

ــة. ــي بالمنطق ــران المدن ــدان الطي مي

المواضيــع  مــن  العديــد  االجتمــاع  تنــاول 
ــة  ــي المنطق ــي ف ــران المدن ــر الطي ــة بتطوي المتعلق
والتــي تغطــي المجــاالت الفنيــة المتضمنــة للســامة 
ــهيات  ــران والتس ــن الطي ــة ، وأم ــة الجوي والماح
، وحمايــة البيئــة ، والتنميــة االقتصاديــة للنقــل 
ــذ.  ــط والتنفي ــم التخطي ــى دع ــة إل ــوي باإلضاف الج
ــن  ــة م ــى مجموع ــاع عل ــق االجتم ــك، واف ــد ذل وبع
االســتنتاجات، مــن أهمهــا تشــجيع الــدول والمنظمــات 
الدوليــة علــى التنســيق مــع مكتــب االيــكاو بالقاهــرة 
ــم األنشــطة المشــتركة المــدرة  ــق بتنظي فيمــا يتعل
ــة  ــى المشــاركة الفعال ــدول إل ــرادات ، دعــوة ال لإلي
ــران  ــراءات الطي ــواء وإج ــة األج ــج هندس ــي برنام ف

ــة  ــاب المصلح ــدول وأصح ــث ال )MID FPP( ، وح
ــى دعــم انجــاز برنامــج تطويــر منطقــة الشــرق  عل
ــي  ــور ف ــه القص ــن أوج ــد م ــط )MEP( للح األوس
ــدول  ــة ال ــى مطالب ــة ال ــة باإلضاف ــة الجوي الماح
وأصحــاب المصلحــة بدعــم مكتــب اإليــكاو MID فــي 
ــي  ــوي ف ــل الج ــتراتيجية للنق ــة االس ــة الخط صياغ
ــرة 2025 - 2040. ــط للفت ــرق األوس ــة الش منطق

وعرضــت المنظمــة علــى انظــار االجتمــاع تقريرا 
مرحليــا عــن تنفيــذ الخطــة التعــاون المشــتركة بين 
المنظمــة ومكتــب الشــرق األوســط للفتــرة 2019 - 
ــذ 84%  ــم تنفي ــه ت ــى أن ــد عل ــم التأكي 2022. وت
ــتركة،  ــة المش ــي الخط ــة ف ــطة المدرج ــن األنش م
باإلضافــة إلــى ٪11 مــن األنشــطة غيــر المخطــط لها 
، علــى الرغــم مــن التحديــات الناجمــة عــن جائحــة 
ــر أن  ــع التقدي ــاع م ــظ االجتم COVID-19. والح
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي ومنظمــة الطيــران 
العربيــة للطيــران المدنــي والمنظمــات األخــرى قــد 
حســنت مســتوى تعاونهــا وتنســيقها لتائــم احتياجات 
الــدول وتســاهم فــي التنفيــذ الفعــال للقواعــد 
والتوصيــات الدوليــة الصــادرة عــن االيــكاو وخططهــا 
العالميــة )الخطــة العالميــة للســامة الجويــة ، 
والخطــة العالميــة للماحــة الجويــة ، والخطــة 

ــران(. ــة ألمــن الطي العالمي
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دورة »مهارات التفاوض« بالقاهرة

ــي،  ــران المدن ــة للطي ــة العربي ــت المنظم نظم
وذلــك  بالقاهــرة،  التفــاوض«  »مهــارات  دورة 
باســتضافة مــن معالــي وزيــر الطيــران المدنــي فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة ، مــن 13 إلــى 17 نوفمبــر 
2022 ، بمشــاركة متدربيــن مــن المملكــة العربيــة 
ــن،  ــة البحري ــودان، مملك ــة الس ــعودية، جمهوري الس
ــة وجمهوريــة مصــر  ــا، المملكــة المغربي ــة ليبي دول

ــة. العربي

افتتــح الــدورة المهنــدس أشــرف نويــر، رئيــس 
ســلطة الطيــران المدنــي فــي جمهوريــة مصــر 
ــدورة  ــي ال ــاركين ف ــب بالمش ــث رح ــة، حي العربي
ونقــل لهــم تحيــات معالــي وزيــر الطيــران المدنــي 

المصــري، كمــا رحــب الســيد خالــد محمــد عنتــر، 
ــر النقــل الجــوي بالمنظمــة بالســادة الحضــور  خبي
ــي  ــد النب ــدس عب ــعادة المهن ــات س ــم تحي ــل له ونق
ــار، مديــر عــام المنظمــة وقــدم الشــكر لمعالــي  من
ــران  ــلطة الطي ــس س ــي ورئي ــران المدن ــر الطي وزي
ــتضافة  ــة الس ــة مصــر العربي ــي جمهوري ــي ف المدن

ــرة. ــى القاه ــدورات ف ــذه ال ه

جديــر بالذكــر أن هــذه الــدورة قــام بتأطيرهــا 
الدكتــور ســلمان المصــري، الخبيــر والمــدرب 
المعتمــد مــن االيــكاو وأشــرف عليهــا الســيد خالــد 

ــة. ــل الجــوى بالمنظم ــر النق ــر خبي ــد عنت محم
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بيان بخصوص مهمة عمل إلعادة تأهيل المفتشين الوطنيين ألمن الطيران 
المدني لدى الوكالة الوطنية للطيران المدني

نظمــت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي 
وبدعــم مــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبالتنســيق مــع 
ــة  ــي للجمهوري ــران المدن ــة للطي ــة الوطني الوكال
اإلســامية الموريتانيــة، مهمــة عمــل إلعــادة تأهيــل 
المفتشــين الوطنييــن ألمــن الطيــران المدنــي لــدى 
الوكالــة الوطنيــة، وذلــك بنواكشــوط خــال 
ــر 2022.  ــى 18 نوفمب ــن 14 إل ــدة م ــرة الممت الفت
وتمحــورت مهمــة العمــل حــول تنظيــم ورشــة عمــل 
باإلضافــة إلــى زيــارة ميدانيــة لمطــار نواكشــوط-

ــي. أم تونس

العمــل علــى أســاس  وتــم تصميــم ورشــة 
تزويــد المفتشــين الوطنييــن بالمســتجدات المتعلقــة 
ــر )17(  ــابع عش ــق الس ــات 17 و18 للملح بالتعدي
التفاقيــة شــيكاغو المتعلــق بأمــن الطيــران المدنــي، 
الســيما القواعــد القياســية لمراقبــة الجــودة وأفضــل 

ــش،  ــق والتفتي ــطة التدقي ــق أنش ــات لتطبي الممارس
وذلــك مــن خــال حصــص نظريــة داخــل القاعــة، 

ــار. ــة للمط ــارة ميداني وزي

ــش  ــة 13 مفت ــذه الفعالي ــن ه ــتفاد م ــد اس وق
ــي. ــران المدن ــن الطي ــي ألم وطن

ــعادة  ــتقبل س ــة، اس ــذه المهم ــش ه ــى هام وعل
المهنــدس أنكايــدي عبــدوالي عبــاس، المديــر العــام 
للوكالــة الوطنيــة للطيــران المدنــي، خبيــر األمــن 
ــث  ــي. حي ــران المدن ــة للطي ــة العربي ــدى المنظم ل
ــة  ــترك وكيفي ــاون المش ــاق التع ــاء آف ــاول اللق تن
إســهام المنظمــة العربيــة فــي تقديــم الدعــم الفنــي 
وتعزيــز وبنــاء القــدرات لــدى الكــوادر الموريتانيــة 
ــران والســامة  فــي المجــاالت المتعلقــة بأمــن الطي
ــات  ــا يســتجيب للتحدي ــة بم ــة البيئ ــة، وحماي الجوي

ــي. ــران المدن ــاع الطي ــتقبلية لقط ــة والمس الحالي
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اجتماع الدورة الـ 49 الجتماع لجنة السالمة
الجوية للمنظمة العربية للطيران المدني عبر تقنية التواصل الهجين 

 عقــدت لجنــة الســامة الجويــة اجتماعهــا 
ــن  ــل الهجي ــة التواص ــر تقني ــدورة الـــ 49 عب لل
خــال الفتــرة 09 - 10 نوفمبــر 2022، افتتــح 
ــر  ــي مدي ــد النب ــار عب ــاع ســعادة الســيد/ من االجتم
ــا  ــي مرحب ــران المدن ــة للطي ــة العربي ــام المنظم ع
بالســادة المشــاركين. تــرأس هــذا االجتمــاع الســيد/ 
علــي نعمــة رشــم عضــو الجمهوريــة العراقيــة )عــن 
بعــد( وحضــره الســيد/ محمــد عمــوس عضــو دولــة 
فلســطين نائــب الرئيــس بينمــا أســندت امانته للســيد 

ــة. ــامة بالمنظم ــر الس ــي خبي ــام بنان / هش

ــن  ــارك، ممثلي ــدد 14 مش ــاع ع ــر االجتم وحض
عــن 11 دولــة منهــا 7 دول أعضــاء باللجنــة و4 دول 
بصفــة مراقــب باإلضافــة الــى 3 منظمــات دوليــة / 

ــة. ــة بالمنطقــة العربي ــة عامل إقليمي

باإلضافــة إلــى اســتعراض قائمــة اإلجــراءات 
الســابقة  للــدورة  نتيجــة  المتخــذة  التوصيــات 
للجنــة، أصــدر االجتمــاع مجموعــة مــن التوصيــات، 

ــاون  ــه التع ــة اوج ــا، دراس ــن أهمه ــن بي ــر م نذك
االقليمــي فيمــا يخــص التحقيــق فــي حــوادث ووقائع 
ــم  ــي ت ــة الت ــل واآللي ــة العم ــا لخط ــران وفق الطي
اعدادهــا لذلــك )مخرجــات االجتمــاع األول والثانــي 
لمجموعــة العمــل لهــذا البرنامــج(، متابعــة إجــراءات 
إنشــاء المنظمــة االقليميــة لمنطقــة الشــمال إفريقيــا 
الطيــران  ســامة  لمراقبــة  االوســط  والشــرق 
ــتجدات(،  ــر المس ــدة )أخ ــل المع ــة العم ــب خط حس
ــدة  ــة الواح ــة العمومي ــاع الجمعي ــات اجتم ومخرج
ــة.  ــة الفني ــق باللجن ــا يتعل ــكاو فيم ــن لاي واألربعي
ــي  ــامة لعام ــطة للس ــج األنش ــى برنام ــة ال باإلضاف

.2023/2025

كمــا وافــق االجتمــاع علــى آليــة جديــدة 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة المنظم ــا أمان ــة( اقترحته )توأم
بمســاعدة الــدول األعضــاء الراغبــة فــي ذلــك، 
والتــي ســتعرض علــى حوكمــة المنظمــة للمصادقــة 

ــا. عليه
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انعقاد اللقاء التشاوري الرابع حول اإلعالم 

ــدت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي،  عق
ــك  ــام، وذل ــول االع ــع ح ــاوري الراب ــاء التش اللق
يومــي 21 و 22 نوفمبــر 2022، بمشــاركة المملكــة 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــمية، المملك ــة الهاش األردني
جمهوريــة الســودان، جمهوريــة مصــر العربيــة، 

ــة. ــة المغربي ــة والمملك ــة اللبناني الجمهوري

ــي  ــد النب ــدس عب ــعادة المهن ــاع س ــح االجتم افتت
منــار، مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران 
المدنــي، معبــرا عــن شــكره ألصحــاب المعالــي 
ــي  ــي ف ــران المدن ــلطات الطي ــاء س ــعادة رؤس والس
ــم هــذا  ــم لتنظي ــة، لدعمه ــدول األعضــاء بالمنظم ال
اللقــاء التشــاوري فــي نســخته الرابعــة وكــذا 
المشــاركة فيــه، مرحبــا بالمشاركيـــــــــن مبرزا 
ــة  ــى المنظم ــذي تسعــــ ــاع ال ــذا االجتم ــة ه أهمي
العربيــة للطيــران المدنــي مــن خالــه، العمــل علــى 
تنفيــذ توصيــة المجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربية 
للطيــران المدنــي رقــم )رقــم -3م ت/65( )الربــاط 
18-17 مــاي 2022(، والقاضيــة بـــ “ بالموافقة على 
توصيــات الفريــق التشــاوري حــول االعــام والعمــل 
علــى تنفيــذ الهــدف االســتراتيجي الخــاص بالترويــج 
إلنجــازات ومبــادرات قطــاع الطيــران المدنــي العربي 

ــًا”.  ــًا ودولي إقليمي

وأعــرب ســعادته عــن أملــه للعمــل بــروح الفريــق 
الغايــات  الــدول، لتحقيــق  الواحــد بيــن ممثلــي 
المرجــوة لمــا فيــه رفعــة الطيــران المدنــي العربــي.

ــد  ــد واألوح ــبيل الوحي ــعادته أن الس ــر س وذك
ــع  ــن مجتم ــا ضم ــبنا ومكانتن ــى مكاس ــاظ عل للحف
الطيــران المدنــي الدولــي، يتجلــى أساســا فــي التكتل 
ــورات  ــة التط ــع كاف ــل م ــف والتعام ــدة الص ووح

ــة. ــة وواقعي ــوم، بحكم ــم الي ــا عال ــي يواجهه الت

وفــي ختــام كلمــة ســعادة المديــر العــام وجــه 
الشــكر إلــى كل الســيدات والســادة المشــاركين فــي 
ــاء  ــذا اللق ــال ه ــيعكفون خ ــن س ــاء، الذي ــذا اللق ه
ــدول  ــات ال ــات ومرئي ــى مقترح ــاع عل ــى االط عل
األعضــاء وإعــداد مشــاريع القــرارات وتحضيــر 
ــال  ــا أعم ــتتوج به ــي س ــات الت ــات والتوصي الخاص
ــي  ــام، وتغن ــول اإلع ــع ح ــاوري الراب ــاء التش اللق
قطــاع النقــل الجــوي وتســاهم فــي تطــوره وازدهاره 

ــة. ــل المنظم ــر عم ــي تطوي ــه ف ــهم كعادت ويس

و خلــص اللقــاء التشــاوري إلــى رفــع توصيــات 
ــا  ــر فيه ــة للنظ ــة بالمنظم ــزة الحوكم ــى أجه إل

ــة. ــا القادم ــال اجتماعاته خ
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انعقاد االجتماع الثالث والعشرون
للجنة البيئة في مجال الطيران المدني عبر تقنية االتصال المرئي

نظمــت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي 
ــر  ــة عب ــة البيئ ــرين للجن ــث والعش ــاع الثال االجتم
تقنيــة االتصــال المرئــي، وذلــك خــال يومــي 
22و23 نوفمبــر 2022. حيــث عــرف هــذا االجتمــاع 
أعضــاء  دول   11 يمثلــون  خبيــر   16 مشــاركة 

بالمنظمــة.

ــر  ــعادة المدي ــا س ــة، دع ــه االفتتاحي ــي كلمت وف
ــل  ــة عم ــى ضــرورة وضــع خط ــة إل ــام للمنظم الع
واضحــة مــن خــال لجنــة البيئــة لتنســيق المواقــف 
ووضــع آليــة لمواكبــة الــدول الراغبــة فــي الدعــم 
والمســاعدة الفنيــة فــي ظــل اتضــاح الصــورة بشــأن 
ــة  ــل نتيج ــل األج ــوح طوي ــي الطم ــدف العالم اله
التوافــق الــذي تــم التوصــل إليــه خــال الــدورة 41 

ــل  ــي ظ ــك ف ــكاو. وكذل ــة لإلي ــة العمومي للجمعي
ــي  ــاد المناخ ــة للحي ــدول العربي ــض ال ــاد بع اعتم

ــن 2050. ــداء م ــران ابت ــاع الطي لقط

وخــال هــذه الــدورة للجنة، تــداول المشــاركون 
المســتجدات والمواضيــع ذات االهتمــام المشــترك 
بيــن الــدول العربيــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة فــي 
مجــال الطيــران المدنــي، وبرنامــج العمــل وأولويــات 
ــج  ــك برنام ــرة 2023 - 2024، وكذل ــة للفت اللجن
ــة  ــدت اللجن ــا اعتم ــة. كم ــم والمســاعدة الفني الدع
ــدول األعضــاء  ــدة ال أنشــطة بنــاء القــدرات لفائ

ــنة 2023.  ــة لس بالمنظم
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زيارة ميدانية لوفد من المكتب الوطني للمطارات المغربية
وممثل عن المنظمة لإلطالع على تجربة مطارات عمان في إدارة المطارات 

والخدمات المصاحبة

فــي إطــار اتفاقيــة الشــراكة والتعــاون الموقعــة 
ــة للطيــران المدنــي والمكتــب  بيــن المنظمــة العربي
الوطنــي للمطــارات بالمملكــة المغربيــة، والتــي 
تهــدف إلــى دعــم تأهيــل الــكادر الوظيفــي للمكتــب، 
ــران  ــة للطي ــة العربي ــن إدارة المنظم ــادرة م وبمب
المدنــي وتعــاون مــع هيئــة الطيــران المدنــي 
لســلطنة عمــان، قــام وفــد إداري مــن المكتــب 
الوطنــي للمطــارات المغربيــة وممثــل عــن المنظمــة 
ــمبر  ــرة 05 - 07 ديس ــال الفت ــة خ ــارة ميداني بزي
2022  وذلــك لإلطــاع علــى تجربــة مطــارات عمــان 

ــة. ــات المصاحب ــارات والخدم ــي إدارة المط ف

 إطلــع الفريــق خــال هــذه الزيــارة علــى ســير 
ــاريعه  ــي ومش ــقط الدول ــار مس ــي مط ــات ف العملي
التــي يوفرهــا  المميــزة  المســتقبلية والخدمــات 
ــد  ــام الوف ــا ق ــران والمســافرين، كم لشــركات الطي
بزيــارة مقــر الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي 
بســلطنة عمــان، حيــث التقــى بســعادة رئيــس الهيئــة، 
الــذي أطلــع الوفــد المغربــي بمهــام الهيئــة وعاقتهــا 

ــرى.  ــة األخ ــات المتداخل ــان والجه ــارات عم ــع مط م

وأكــد ســعادته على ضــرورة اســتمرار االنســجام 
واشــراك الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بســلطنة 
ــداف  ــق األه ــاريع لتحقي ــع المش ــي جمي ــان ف عم

ــة. ــن اســتراتيجية الهيئ المســطرة ضم

ــن  ــؤولين ع ــد بالمس ــراد الوف ــى أف ــا التق كم
ــة، إذ تــم إطاعهــم  مركــز تســيير الماحــة الجوي
ــال،  ــذا المج ــي ه ــان ف ــلطنة عم ــة س ــن تجرب ع
علــى اعتبــار توفرهــم علــى أكبــر قاعــة للمراقبــة 
ــد  ــوم الوف ــل أن يق ــط، قب ــرق األوس ــة بالش الجوي
بزيــارة مركــز التدريــب التابــع لشــركة مطــارات 
ــا  ــى م ــوف عل ــبة للوق ــت مناس ــي كان ــان، والت عم
يقدمــه هــذا المركــز مــن تداريــب لمختلــف أطــر 
وموظفــي الشــركة، كمــا تــم االتفــاق علــى برمجة 
لقــاءات قصــد التفكيــر فــي إعــداد مذكــرة تفاهــم 

ــن. ــن الطرفي بي



العدد 49

ديسمبر 2022
أنشطة المنظمة20

المنظمة العربية للطيران المدني والمكتب اإلقليمي لاليكاو بالشرق األوسط 
ينظمان ورشة عمل حول » البضائع الخطرة” والمناولة األرضية« 

فــي إطــار مشــروع بنــاء القــدرات، قامــت المنظمــة 
العربيــة للطيــران المدنــي والمكتــب اإلقليمــي لايــكاو 
بالشــرق األوســط بتنظيــم ورشــتي عمــل حضوريــا » 
البضائــع الخطــرة« و«المناولــة األرضيــة« ، بالربــاط، 
وذلــك علــى التوالــي، أيام 12 13- و 14 - 15 ديســمبر 
2022، بحضــور 26 و 28 مشــارًكا علــى التوالــي، 

يمثلــون 6 دول أعضــاء بالمنظمــة. 

تناولــت ورشــة عمــل البضائــع الخطــرة كيفيــة 
ــة  ــج مراقب ــة برنام ــاء وصيان ــاس إلنش ــر أس توفي
البضائــع الخطــرة مــن خــال تطبيــق األحــكام 
ــيكاغو  ــة ش ــن اتفاقي ــق 18 م ــي الملح ــواردة ف ال
تزويــد  تــم  و  المصاحبــة،  الفنيــة  والتعليمــات 
المشــاركين بالمعرفــة والمهــارات الازمــة لتقييــم 
برامــج المشــغل للبضائــع الخطــرة وإجــراء عمليــات 

ــا.  ــة به ــش المتعلق التفتي

األرضيــة  المناولــة  ورشــة  أكــدت  كمــا 
ــلطات  ــؤولي الس ــار مس ــيس كب ــة تحس ــى أهمي عل
ودور  بأهميــة  الخدمــات  ومقدمــي  المركزيــة 
المناولــة األرضيــة فــي أمــن وســامة النقــل الجــوي 
مــع التركيز علــى إدارة روابــط نظام إدارة الســامة 
ــة  ــة األرضي ــات المناول ــزودي خدم ــن م ــا بي فيم
ــى  ــة إل ــيين. باإلضاف ــة الرئيس ــاب المصلح وأصح
ذلــك، تــم تزويــد المشــاركين بالمبــادئ التوجيهيــة 
الفنيــة بشــأن برامــج االشــراف والمراقبــة الخاصــة 
ــذا المجــال. ــي ه ــكاو ف بالشــركاء الرئيســيين لاي

تجــدر اإلشــارة ان الورشــتين أطرهمــا متحدثيــن 
مــن ICAO و ACI و ASA و IATA و IBAC و 

.FAA



العدد 49

ديسمبر 2022
21 أنشطة المنظمة

 ACAO توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للطيران المدني
وإدارة الطيران الفيدرالية FAA التعاون في مجال الطيران المدني

وقعــت إدارة النقــل الفيدراليــة )FAA( بالواليات 
ــران  ــة للطي ــة العربي ــة والمنظم ــدة األمريكي المتح
المدنــي )ACAO( مذكــرة تفاهــم )MOU( ترغــب 
فــي إقامــة تعــاون متبــادل لتعزيــز التنميــة اآلمنــة 

والفعالــة والمســتدامة للطيــران المدنــي.

بموجــب مذكــرة التفاهــم هــذه )MOU( ، يعتــزم 
ــتركة  ــة المش ــل المصلح ــن أج ــاون م ــن التع الطرفي
والمنفعــة. تتمثــل األهــداف األساســية لمذكــرة 
التفاهــم فــي زيــادة المعرفــة والوعــي وتنميــة 
القــدرات المتعلقــة بالطيــران المدنــي بمــا فــي ذلــك 
ــات  ــن مــن خــال عاق ــن الطرفي ــاون بي ــز التع تعزي
عمــل أقــوى بيــن المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي 
ــض  ــادل بع ــك تب ــة وكذل ــران الفيدرالي وإدارة الطي
المعلومــات والبيانــات التــي مــن شــانها تحســين آليــات 

ــادل. ــاون المتب ــاور والتع التش

ــيد  ــي الس ــم معال ــرة التفاه ــى مذك ــع عل وق
بونييــت تالــوار ســفير الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

فــي المغــرب ، نيابــة عــن إدارة الطيــران الفيدراليــة، 
والكابتــن/ هيثــم ميســتو ، رئيــس المجلــس التنفيذي 
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ، علــى هامــش 
الــدورة السادســة والســتين للمجلــس التنفيــذي 
المنعقــد فــي الربــاط ، المغــرب ، بتاريــخ 20 
ــي  ــيد/عبد النب ــع الس ــمبر 2022. حضــر التوقي ديس
ــران  ــة للطي ــة العربي ــام للمنظم ــر الع ــار ، المدي من
المدنــي ، والســيد/ محمــد كوشــان ممثــل أول إدارة 
ــط  ــرق األوس ــة الش ــة ، لمنطق ــران الفيدرالي الطي

ــا. ــمال أفريقي وش

وإدراًكا منهــا ألهميــة هــذه الخطــوة واألهــداف 
ــة  ــت المنظم ــد أعرب ــا ، فق ــن خاله ــاة م المتوخ
الطيــران  إدارة  و  المدنــي  للطيــران  العربيــة 
الفيدراليــة عــن اســتعدادهما لدعــم مذكــرة التفاهــم 
ــياق  ــي س ــاعيها ف ــاح مس ــى نج ــعي إل ــذه والس ه
ــانه  ــن ش ــتركة م وانســجام يخــدم المصلحــة المش
تطويــر قطــاع الطيــران للوصــول إلــى نقــل جــوي 

ــتدام. ــم ومس ــن ومنتظ آم
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المنظمة العربية للطيران المدني تعقد مجلسها التنفيذي الـ 66 بالرباط

عقــد المجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة 
ــي 20 و21  ــه ال 66 يوم ــي اجتماع ــران المدن للطي
أصحــاب  بمشــاركة  بالربــاط،   2022 ديســمبر 
المعالــي والســعادة رؤســاء ومــدراء ســلطات الطيــران 

ــذي. ــس التنفي ــاء بالمجل ــدول األعض ــي لل المدن
وفــي مســتهل كلمتــه عبــر ســعادة الكابتــن هيثم 
ميســتو، رئيــس المجلــس التنفيــذي للمنظمــة، عــن 
اعتــزازه وفرحــه لــكل مــن المنتخــب المغربــي الــذي 
ــر  ــات والمعايي ــات والتصنيف ــى كل التوقع تمــرد عل
الجاهــزة، ولدولــة قطــر تفوقهــا فــي تنظيــم كأس 
ــوة  ــى النخ ــي عل ــب المغرب ــاكرا المنتخ ــم، ش العال
والفخــر الــذي أهــداه للعــرب، وشــاكرا أيضــا دولــة 
ــم  ــن التنظي ــي وحس ــمل العرب ــم الش ــى ل ــر عل قط
المحكــم والمتميــز لنهائيــات كأس العالــم 2022م.

منوهــا ســعادته بالــدور الــذي تقــوم بــه المنظمــة 
ــي، بدعــم مــن كافــة الــدول  ــران المدن ــة للطي العربي
العربيــة األعضــاء فــي جامعة الــدول العربيــة، بالحرص 
علــى تحقيــق التكامــل والتنســيق بيــن ســلطات الطيــران 
المدنــي للــدول األعضــاء والتعــاون مــع التكتــات 
ــكاو  ــة اإلي ــع منظم ــك م ــة، وكذل ــة والدولي اإلقليمي

فــي إطــار أجهزتهــا التشــريعية والتنفيذيــة.
مشــيرًا إلــى أهميــة االجتمــاع والمواضيــع المدرجــة 
علــى جــدول أعمالــه التــي مــن شــأنها الرقــي بمنظومة 
العمــل العربــي المشــترك نحــو تحقيــق التكامــل 
ــي  ــران المدن ــاع الطي ــي قط ــتركة ف ــداف المش واأله

ــاع. ــق لاجتم ــاح والتوفي ــًا النج ــي، متمني العرب

هــذا وأجمعــت كلمــات رؤســاء الوفــود تقدمــت 
علــى التهنئــة لدولــة قطــر لتنظيمهــا المتميــز لكأس 
العالــم لعــام 2022م, وكذلــك للمملكــة المغربيــة 
علــى انجازهــا الكبيــر والمشــرف فــي كأس العالــم.
ــع  ــاون م ــر التع ــبل تطوي ــاع س ــث االجتم وبح
ــة مــن خــال  ــة واإلقليمي ــران الدولي منظمــات الطي
ــة  ــن المنظم ــل المشــتركة بي مناقشــة خطــط العم
الطيــران  ومنظمــة  المدنــي  للطيــران  العربيــة 

ــي. ــي الدول المدن
ــة  ــاع دراس ــال االجتم ــدول أعم ــرف ج ــا ع كم
البنــد الخــاص بمتابعــة توصيــات اجتماعــات اللجــان 
الفنيــة للمنظمــة )لجنــة النقــل الجــوي، لجنــة 
ــة  ــة، لجن ــامة الجوي ــة الس ــة، لجن ــة الجوي الماح
أمــن الطيــران ولجنــة البيئــة(، باإلضافــة إلــى 
مناقشــة الشــؤون التنظيميــة المتعلقــة بتطويــر 
وتحســين عمــل المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي.
تجــدر اإلشــارة أنــه وعلــى هامــش أعمــال 
ــم  ــن هيث ــع الكابت ــذي الـــ66، وق ــس التنفي المجل
مســتو بصفتــه رئيــس المجلــس التنفيــذي للمنظمــة 
ــن  ــم بي ــرة تفاه ــي مذك ــران المدن ــة للطي العربي
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي وإدارة الطيــران 
الفيدراليــة األميركيــة )FAA(، تهــدف إلــى تعزيــز 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــران ف ــال الطي ــي مج ــاون ف التع

ــة. المنطق
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وزارة المواصالت القطرية تقيم حفل استقبال لوفود الدول األعضاء
في المنظمة العربية للطيران المدني

بحضــور ســعادة الســيد جاســم بــن ســيف 
الســليطي وزيــر المواصــات فــي دولــة قطــر، 
ــة قطــر  ــوزارة حفــل اســتقبال باســم دول أقامــت ال
فــي العاصمــة المغربيــة الربــاط، ألعضــاء المنظمــة 
العربيــة للطيــران المدنــي، وذلــك بمناســبة انعقــاد 
للمجلــس  والســتين  السادســة  الــدورة  اجتمــاع 
ــي. ــران المدن ــة للطي ــة العربي ــذي للمنظم التنفي

حضــر الحفــل ســعادة الســيد محمــد عبــد الجليل 
وزيــر النقــل واللوجســتيك فــي المملكــة المغربيــة، 
ــس  ــس المجل ــتو رئي ــم مس ــن هيث ــعادة الكابت وس
التنفيــذي للمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي، 
وســعادة المهنــدس عبــد النبــي منــار المديــر العــام 
ــن  ــدد م ــي، وع ــران المدن ــة للطي ــة العربي للمنظم
اصحــاب المعالــي والســعادة رؤســاء وممثلــي وفــود 

ــة. ــي المنظم ــدول األعضــاء ف ال

ــم  ــن هيث ــعادة الكابت ــدم س ــل تق ــال الحف وخ
مســتو رئيــس المجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة 
للطيــران المدنــي، باســمه ونيابــة عــن كافــة أعضــاء 
المجلــس التنفيــذي وكافــة موظفــي المنظمــة 
التهانــي  بأصــدق  المدنــي،  للطيــران  العربيــة 
ــاح  ــبة النج ــر، بمناس ــة قط ــى دول ــكات إل والتبري
التاريخــي الــذي أبهــر العالــم بتنظيــم بطولــة كأس 
ــة  ــود دول ــيدا بجه ــر 2022، مش ــا قط ــم فيف العال
ــهدت  ــي ش ــة الت ــة الجوي ــي إدارة الحرك ــر ف قط
ــًا  ــال، متمني ــرة الموندي ــغيلية خــال فت ــة تش كثاف
مزيــدًا مــن التقــدم والرفــاه للشــعب القطــري. كمــا 
ــي  ــة الت ــق العاق ــزازه بعم ــن اعت أعــرب ســعادته ع
تربــط المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي بــوزارة 
ــي فــي  ــران المدن ــة للطي ــة العامَّ المواصــات والهيئ
دولــة قطــر، مؤكــدًا علــى حــرص الجانبيــن بدفــع 
هــذه العاقــة إلــى أفــاق أوســع بمــا يخــدم العمــل 

ــادف. ــاد واله ــترك الج ــي المش العرب
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اجتماعات رفيعة المستوى لجامعة الدول العربية بالقاهرة

ــران  ــة للطي ــة العربي ــن المنظم ــد م ــارك وف ش
ــة بدراســة  ــة المعني ــة الفني ــاع اللجن ــي باجتم المدن
ــة  ــات العربي ــدة للمنظم ــية الموح ــة االساس االنظم
للجنــة  االســتثنائى   واالجتمــاع  المتخصصــة 
المنظمــات للتنســيق والمتابعــة والمنبثقــة عــن 
المجلــس االقتصــادى واالجتماعــى، والــذي اســتضافته 
االكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 
البحــرى يومــى االحــد واالثنيــن الموافقيــن 25 و 26 
ديســمبر 2022 بفرعهــا بالقريــة الذكيــة،  بحضــور 
وفــد رفيــع المســتوى مــن االمانــة العامــة لجامعــة 
ــوض  ــر مف ــعادة الوزي ــة س ــة برئاس ــدول العربي ال
االســتاذ محمــد خيــر عبــد القــادر مديــر ادارة 
ــار  المنظمــات واالتحــادات العربيــة وبمشــاركة كب
واالقتصــاد  والماليــة  التجــارة  وزارات  مســئولى 
المنظمــات  العربيــة ورؤســاء ومــدراء  بالــدول 

ــة.  ــة المتخصص العربي
تــرأس اجتمــاع اللجنــة الفنيــة المعنيــة بدراســة 
االنظمــة االساســية الموحــدة الدكتــور/ علي موســي 

ــب  ــة ونائ ــة اليمني ــد الجمهوري ــس وف ــح رئي صال
المنــدوب الدائــم كمــا تــرأس  االجتمــاع االســتثنائي 
ــتاذ /  ــة االس ــيق والمتابع ــات للتنس ــة المنظم للجن
عمــاد العجمــي رئيــس وفــد ســلطنة عمــان ووكيــل 

ــة.  وزارة االقتصــاد العماني
وقــد اختصــت هــذه االجتماعــات  بمراجعــة 
ــات  ــد للمنظم ــى الموح ــام االساس ــواد النظ ــض م بع
ــا  ــة وايض ــه التنفيذي ــة والئحت ــة المتخصص العربي
دراســة بعــض الموضوعــات المقدمــة مــن المنظمــات 
العربيــة المتخصصــة بشــأن اقتــراح بعــض التعديات 
علــى النظــام االساســى الموحــد للمنظمــات العربيــة 
االقتصــادي  للمجلــس  والتــي كان  المتخصصــة، 
ــداره  ــابقة ال110 إص ــه الس ــي دورت ــي ف واالجتماع
ــة  ــات بدراس ــة المنظم ــه لجن ــف بموجب ــرار يكل لق

ــه. ــن طرف ــا م ــة له ــاط المحال النق
جديــر بالذكــر أن التوصيــات التــي خلــص لهــا 
ــة  ــدورة القادم ــى ال ــا عل ــيتم عرضه ــاع س االجتم
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي للدراســة واإلقرار.
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التجربة الرائدة لسوق النقل الجوي اإلفريقي الموحد

المدنــي  للطيــران  اإلفريقيــة  اللجنــة  أطلقــت 
التجربــة الرائــدة لســوق النقــل الجــوي اإلفريقــي 
ــة  ــرى الثالث ــد الذك ــبة تخلي ــك بمناس ــد، وذل الموح
ــك  ــرار ياموســوكرو، وذل والعشــرون لإلعــان عــن ق
بعاصمــة الســنغال – دكار فــي 14 نوفمبــر 2022. هــذه 
ــوق  ــذ الس ــريع بتنفي ــى التس ــدف إل ــي ته ــة الت التجرب
الموحــد، تشــارك فيهــا ثمانيــة عشــر دولــة تضــم 
ــا،  ــا، كيني ــا، غان الــرأس األخضــر، ســاحل العــاج، إثيوبي
المملكــة المغربيــة، الموزمبيــق، ناميبيــا، نيجيريــا، 
ــنغال،  ــا، الس ــو، زامبي ــة، التوغ ــا الجنوبي ــدا، إفريقي رون

ــون.  ــو والغاب ــر، الكونغ ــرون، النيج الكامي
ــو  ــوكرو ه ــرار ياموس ــى أن ق ــارة إل ــدر اإلش وتج
ــل  ــر النق ــة لتحري ــدول اإلفريقي ــن ال ــاق بي ــة اتف بمثاب
الجــوي المنتظــم والغيــر المنتظــم تدريجيــا فيمــا 
ــات  ــى أحــكام االتفاقي ــا تســمو عل ــا، يتضمــن أحكام بينه
ــات  ــح الحري ــمل من ــدول، ويش ــذه ال ــن ه ــة بي الثنائي
األولــى، الثانيــة، الثالثــة، الرابعــة والخامســة للشــركات 
اإلفريقيــة المرخــص لهــا لنقــل المســافرين والبضائــع.
وقــد أشــرف علــى عمليــة إطــاق التجربــة الرائــدة 
عــدد مــن الــوزراء، برئاســة معالــي أطشــا ديدجــي وزيــر 
ــو ،  ــة التوغ ــي لدول ــككي والطرق ــوي والس ــل الج النق
ومعالــي الســيد دودو كا وزيــر النقــل وتطويــر البنيــة 
ــدوة  ــال الن ــك خ ــنغال ، وذل ــارات بالس ــة للمط التحتي
التــي نظمــت بهــذه المناســبة بحضــور كبار المســؤولين 
وممثليــن عــن االتحــاد اإلفريقــي، المجموعــات االقتصادية 
ــكاو،  ــة اإلي ــي، منظم ــران المدن ــلطات الطي ــة، س اإلقليمي
االتحــاد اإلفريقــي للنقــل الجــوي، االتحــاد الدولــي للنقل 
ــة  ــدول اإلفريقي ــوي بال ــل الج ــركات النق ــوي، ش الج

والمجلســين العالمــي واإلفريقــي للمطــارات.

ــعادة  ــوه س ــدوة، ن ــذه الن ــال ه ــه خ ــي مداخلت ف
مديــر عــام المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي بتنظيــم 
هــذا الملتقــى الــذي يجســد عــزم الــدول األفريقيــة علــى 
ــرارات  ــا للق ــا وفق ــي أفريقي ــوي ف ــل الج ــر النق تحري
المتخــذة مــن قبــل االتحــاد األفريقــي فــي إطــار تنفيــذ 

ــدة 2063.  أجن
وذكــر ســعادته أنــه منــذ االحتفــال بالذكــرى 
العشــرين لقــرار ياموســوكرو والــذي صــادف الذكــرى 
الخمســين لتأســيس اللجنــة اإلفريقيــة للطيــران المدنــي، 
بضعــة أشــهر قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد 19، لــم يكــن 
ــدود  ــاق الح ــبب إغ ــرًرا بس ــر تض ــو األكث ــا ه قطاعن
فحســب، بــل شــهد تطــورات مهمــة تــروم تعزيــز 
متطلبــات األمــن والســامة والتســهيات بمــا فــي ذلــك 
التدابيــر الصحيــة، والتقــدم فــي االلتزامــات فيمــا يتعلــق 
بحمايــة البيئــة. وعليــه، فــإن تنظيــم هــذا اللقــاء يأتــي 
ــل الجــوي  ــر النق ــت المناســب لتســريع تحري ــي الوق ف

ــج واضحــة. مــن خــال وضــع أهــداف طموحــة ونتائ
وأضــاف أن الحركــة الجويــة فــي أفريقيــا وإن 
اقتربــت مــن المســتويات التــي كانــت عليهــا قبــل الوباء، 
ال تــزال حصتهــا أقــل مــن تلــك المتوقعــة بالنظــر إلــى 
ــت  ــي الوق ــكانها، ف ــدد س ــة وع ــارة األفريقي ــم الق حج
ــا  ــوي تقدمه ــل الج ــر النق ــة تحري ــذي تواصــل عملي ال
فــي باقــي مناطــق العالــم، بهــدف تعزيــز شــبكة الربــط 
ــدة  ــل جدي ــرص عم ــر ف ــل وتوفي ــكل أفض ــوي بش الج

ــي. ــران المدن ــاع الطي ــتخدمي قط لمس
واختتــم ســعادة المدير العــام اســتعداد المنظمــة العربية 
للطيــران المدنــي للتنســيق والتعــاون مــع اللجنــة اإلفريقية 
للطيــران المدنــي لتعزيــز إطــار النقــاش والتشــاور حــول 

كافــة الجوانــب المتعلقــة بتحريــر النقــل الجــوي.
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مجلس وزراء النقل العرب يعقد دورته الخامسة والثالثين 

للعلــوم  العربيــة  األكاديميــة  بمقــر  عقــد 
ــوم  ــكندرية ي ــري باإلس ــل البح ــا والنق والتكنولوجي
ــل  ــس وزراء النق ــاع مجل ــر 2022 اجتم 22 نوفمب
العــرب فــي دورتــه 35 وقــد تنــاول االجتمــاع عــددا 
ــل العمــل  ــي تســاهم فــي تفعي مــن الموضوعــات الت
العربــي المشــترك وذات العاقــة بقطــاع النقــل 

ــه. ــف أنماط ــي بمختل العرب
حيــث تنــاول اجتمــاع وزراء النقــل العــرب الدليل 
االسترشــادي للتدابيــر االحترازيــة فــي قطــاع النقــل 
العربــي للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ حيــث وافــق 
ــة  ــاركت المنظم ــذي ش ــل ال ــى الدلي ــس عل المجل

العربيــة للطيــران المدنــي فــي إعــداده.
كمــا ناقــش المســودة المعدلــة التفاقيــة تبــادل 
اإلعفــاءات مــن الضرائــب والرســوم )الضرائــب( 
الجمركيــة علــى نشــاطات ومعــدات الناقــل الجــوي 
ــى  ــس إعــادة المســودة إل ــرر المجل ــد ق ــي وق العرب
اللجنــة المعنيــة مــرة أخــرى، فــى ضــوء الماحظــات 

ــا. ــة حوله ــة للجامع ــة العام ــي وردت لألمان الت
ــا  ــة به ــة المكلف ــاع للدراس ــا تطــرق االجتم كم
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي بشــأن توســيع 
ــة  ــة الماحــة الجوي ــكاو ولجن ــس اإلي ــة مجل عضوي
وقــد قــرر المجلــس دعــم جهــود المنظمــة العربيــة 

ــات  ــع التكت ــيق م ــأن التنس ــي بش ــران المدن للطي
األخــرى لحصــول الــدول العربيــة علــى مقعــد 
ــرر أيضــا حــث  ــا تق ــكاو، كم ــس اإلي ــي بمجل إضاف
الــدول العربيــة االعضــاء للتصديــق علــى برتوكولي 
ــاء  ــدد اعض ــادة ع ــيكاغو لزي ــة ش 50 أ و56 التفاقي
مجلــس اإليــكاو ولجنــة الماحــة الجويــة بهــا 

ــاذ. ــز النف ــا حي ــان دخولهم لضم
هــذا وتطــرق المجتمعــون أيضــا للمبــادئ العامــة 
اللقاحــات  واعتمــاد  تســجيل  إجــراءات  لتوحيــد 
واســتخدامها فــي الــدول العربيــة وقــد قــرر 
ــران  ــة للطي ــة العربي ــن المنظم ــب م ــس الطل المجل
ــى المجلــس فــى اجتماعــه  ــأن تعــرض عل المدنــي ب
ــة  ــة العام ــن الجمعي ــادرة ع ــات الص ــادم التوصي الق
لمنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي فــى دورتهــا 41 

ــأن. ــذا الش ــى ه ف
يشــار إلــى أن الــدورة الحاليــة للمجلس ترأســتها 
الجمهوريــة العراقيــة التــي تســلمت رئاســة الــدورة 
ــس  ــمية رئي ــة الهاش ــة األردني ــن المملك ــة م الحالي
الــدورة الســابقة، وقــد شــاركت المنظمــة العربيــة 
ــيد  ــا بالس ــاع ممثلت ــذا االجتم ــي به ــران المدن للطي
خالــد محمــد عنتــر خبيــر النقــل الجــوي بالمنظمة.
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توقيع اتفاقية نقل جوي شاملة بين االتحاد األوروبي
ورابطة دول جنوب شرق آسيا

ــوب  ــة دول جن ــي ورابط ــاد األوروب ــع االتح وق
ــوي  ــل الج ــة النق ــيا )ASEAN( اتفاقي ــرق آس ش
ــذ فــي  ــز التنفي ــت حي ــي دخل الشــاملة )CTA( ، الت
17 أكتوبــر مــن العــام الماضــي ، ممــا يمثــل خطــوة 
ــي  ــول ف ــل الجــوي والدخ ــر النق ــي تحري ــة ف مهم
جيــل جديــد. مــن هــذه االتفاقيــات التــي توفــر آفاًقا 
ممتــازة للســفر الجــوي ومزايــا اقتصاديــة كبيــرة.
ــل إن  ــي للنق ــاد األوروب ــة االتح ــت مفوضي وقال
ــران  ــاع الطي ــي قط ــتعزز تعاف ــة س ــذه االتفاقي ه
المدنــي بعــد جائحة كوفيــد 19- ، واســتعادة االتصال 
الجــوي الضــروري ، وإفــادة أكثــر مــن 1.1 مليــار 
ــياحة  ــادي ، والس ــاط االقتص ــم النش ــخص ، ودع ش
ــى أن  ــارت إل ــا أش ــاس. كم ــن الن ــادالت بي ، والتب
ــة  ــن 140 اتفاقي ــر م ــل أكث ــتحل مح ــة س االتفاقي
ــي موحــد مــن  ــة بإطــار قانون ــة ثنائي خدمــات جوي
ــة  ــر منص ــة. ويوف ــراءات اإلداري ــل اإلج ــأنه تقلي ش
للعمــل مًعــا بشــأن االلتزامــات المشــتركة لتحقيــق 
واجتماعًيــا  اقتصادًيــا  المســتدام  الجــوي  النقــل 

ــا. وبيئًي

"آســيان التــي تضــم 10 دول - برونــاي دار 
ــا  ــيا والوس وماليزي ــا وإندونيس ــام وكمبودي الس
ــام  ــد وفيتن ــن وســنغافورة وتايان ــار والفلبي وميانم
- هــي الســوق التاســعة لاتحــاد األوروبــي للشــحن 
الجــوي والســادس عشــر مــن حيــث عــدد الــركاب ، 

ــام 2019." ــي ع ــن ف ــة مايي ــاوز ثماني ــث تج حي
ــع  ــة لجمي ــاملة الموقع ــة الش ــمح االتفاقي ستس
شــركات النقــل الجــوي وكافــة المطــارات الدوليــة 
للــدول الموقعــة ، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي لــم 
يســبق لهــا عقــد اتفاقيــات ، باالســتفادة مــن ممارســة 
لنقــل  والخامســة  والرابعــة  الثالثــة  الحريــات 
ــؤ الفــرص  ــان تكاف ــع ، مــع ضم األشــخاص والبضائ
ــال  ــة وحقــوق المســتهلك واالمتث والمنافســة العادل
ــاك مــا  ــات األمــن والســامة. قــد يكــون هن لمتطلب
يصــل إلــى 14 رحلــة أســبوعًيا للــركاب ، فــي حيــن 

ــر محــدود. ــع غي ــل البضائ أن عــدد الرحــات لنق
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ــون  ــة والخمس ــة الخامس ــة العام ــدت الجمعي ُعِق
لإلتحــاد العربــي للنقــل الجــوي خــال الفتــرة مــن 
ــي  ــة أبوظب ــي مدين ــر 2022 ف ــى 26 أكتوب 24 إل
ــي الشــرفاء  ــة ســعادة الســيد محمــد عل تحــت رعاي
ــاد  ــة االتح ــس إدارة مجموع ــس مجل ــادي، رئي الحم
االقتصاديــة  التنميــة  دائــرة  ورئيــس  للطيــران 
بأبوظبــي، بمشــاركة أكثــر مــن 300 مشــارك 
مــن رؤســاء تنفيذييــن لشــركات الطيــران األعضــاء 
ــركاء  ــريكة وش ــران الش ــركات الطي ــاد وش باالتح
الصناعــة مــن مصّنعــي طائــرات  االتحــاد فــي 
ومحــركات وشــركات نظــم التوزيــع العالميــة 
وتقنيــة المعلومــات وغيرهــم مــن الشــركات المعنية 

ــي. ــي والدول ــران العرب ــة الطي بصناع
ــة العامــة حضــور المديــر  كمــا شــهدت الجمعي
المفّوضيــة  فــي  والحركــة  للمواصــات  العــام 
األوروبيــة والمديــر العــام ليوروكونتــرول ونائــب 

ــوي. ــل الج ــي للنق ــاد الدول ــام لاتح ــر الع المدي
ــعادة  ــتعرض س ــة، اس ــه االفتتاحي ــن كلمت وضم
الســيد عبــد الوهــاب تفاحــة، األميــن العــام لاتحــاد 
ــة  ــره للجمعي ــا تقري ــي للنقــل الجــوي، خاله العرب
العامــة، مؤكــدًا أن صناعــة النقــل الجــوي تتلمــس 
ــزال  ــث ال ت ــا، حي ــك أزماته الخــروج اآلن مــن أحل
الحركــة الجويــة أقل بنســبة 17.6 % عن مســتويات 
عــام 2019، ولكــن مــع زيــادة الطلــب علــى الســفر، 
فإنــه مــن المتوقــع أن تتجــاوز الصناعــة مســتويات 
 2023 عــام  فــي   2019 لعــام  الســفر  حركــة 
مقارنــة بالتوقعــات الســابقة التــي توقعــت الوصــول 

ــر،  ــام 2025 أو أكث ــي ع ــتويات ف ــذه المس ــى ه إل
مشــيرًا إلــى أنــه تلــوح فــي األفــق تحديــات جديــدة 
تتمثــل فــي ارتفــاع مســتوى التضخــم بشــكل كبيــر، 
وارتفــاع أســعار النفــط والفــارق بيــن ســعر النفــط 
ــرات الجيوسياســية،  ــران، والتوت ــود الطي الخــام ووق
ممــا أدخــل إنعكاســات ســلبية علــى جهــود شــركات 

ــران للخــروج مــن األزمــة. الطي
وقــال، مــع النشــاط الكبيــر الــذي شــهدناه فــي 
ــام 2019  ــن ع ــل م ــا أق ــا زلن ــا م ــام فإنن ــذا الع ه
بـــ %17.6 بالراكــب الكيلومتــري المنقــول وأقــل 
بنســبة حوالــي %8 فــي عــدد الوظائــف و%7 فــي 
اإليــرادات و%40 فــي عــدد الســياح، مؤكــدا أن 
أزمــة كورونــا ال يجــب أن تنســينا الماضــي ونتطلــع 
ــا  ــتخلص منه ــب أن نس ــل يج ــط، ب ــتقبل فق للمس
ــي  ــدروس الت ــم ال ــن أه ــتفادة، وم ــدروس المس ال
تــم االســتفادة منهــا ووجــب االنطــاق مــن خالهــا 

ــا: ــات هم ــا ف ــض م لتعوي
ــٍة 	  ــٍة عالمي ــع أزم ــي م ــة التعاطــي الحكوم   كيفي

فــي مجــال النقــل الجــوي. 
  مســتوى التطــور التكنولوجــي فــي عمليــات 	 

الســفر الجــوي.
حيــث دعــا األميــن العــام بالنســبة للمجــال األول، 
ــات  ــال المنظم ــن خ ــردي وم ــكل ف ــات بش الحكوم
الحكوميــة الدوليــة، عــدم تجــاوز دروس أزمــة 

ــة:  ــوات التالي ــام بالخط ــا والقي كورون
  إعــادة إحيــاء الشــهادة الصحيــة الدوليــة بشــكل 	 

ــي. رقم

الجمعية العامة لالتحاد العربي للنقل الجوي
تعقد دورتها الخامسة والخمسونا
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 	 CART الطلــب مــن الحكومــات تبنــي توجيهــات الـــ  
ــي  ــي الدول ــران المدن ــة الطي ــن منظم ــدة م المعتم
ــراءات  ــا كإج ــة واعتماده ــة العالمي ــة الصح ومنظم
قياســية تعتمــد معاييــر علميــة مرتكــزة علــى إدارة 

المخاطــر حســب مســتواها.
  عــدم اللجــوء إلــى إجــراءات إنفراديــة فيمــا يتعلــق 	 

بالخدمــات الجويــة.
  احتــرام إتفاقيــات الخدمــات الجويــة ســواء الثنائيــة 	 

ــوال  ــع األح ــي جمي ــراف، ف ــّددة األط ــا أو متع منه
وااللتــزام ببنودهــا عنــد اإلضطــرار إلــى فــرض أي 
اجــراءات صحيــة اســتثنائية لدخــول المســافرين عبر 
الحــدود الجويــة ألي مــن أطــراف تلــك االتفاقيــات.
مبــرزا فــي هــذا الجانــب أن اإلتحــاد ومنــذ أبريــل 
2020، ســعى بالتواصــل مــع المنظمــة العربيــة للطيــران 
ــة  ــر دولي ــول لمعايي ــا، للوص ــكاو واأليات ــي واإلي المدن
تتبناهــا الحكومــات بشــكل يجعــل تطبيــق إجراءات الســامة 

ــة متناغمــًا وشــفافا وواضحــا أمــام المســافرين. الصحي
ــيد  ــد الس ــد أك ــي، فق ــدرس الثان ــبة لل ــا بالنس أم
عبــد الوهــاب، علــى أن التحــول الرقمــي هــو أحــد أهــم 
ــى أن  ــة إل ــة ماس ــران بحاج ــركات الطي ــات، فش أولوي
تعمــل ضمــن بيئــة رقميــة أهــم عنصريــن فيهــا همــا: 
ــع المســافر أو الشــاحن  ــا، والتعامــل م عــدم مركزيته
كإنســان وليــس كرقــم حجــز، محــددا محــاور عمــل 
اإلتحــاد العربــي للنقــل الجــوي فــي هــذا المجــال علــى 

النحــو التالــي:
  التحــول الرقمــي علــى مســتوى المســافر أو الشــاحن 	 

بحيــث يتــم التعامــل بين شــركة الطيران والمســافر 
ضمــن بيئــة ســوق ســفر، بحيــث يســتطيع المســافر 
ــداًل  ــه فــي مــكان واحــد ب ــة متطلبات إســتكمال كاف

مــن التنقــل بيــن عــدة مواقــع الكترونيــة.
  معرفــة المســافر بنــاءًا علــى هويتــه الرقميــة بحيــث 	 

ال تنتهــي العاقــة مــع المعطيــات التــي ُعرفــت عــن 
المســافر بإنتهــاء الرحلــة، بــل يســتفاد منهــا لبنــاء 

عاقــة ديناميــة معــه.
  قيــام الحكومــات بإعتمــاد الهويــة الرقميــة بطريقــة 	 

ــتبدال  ــفر بإس ــهيل الس ــم تس ــث يت ــة، بحي تفاعلي
ــي. ــق الرقم ــي بالتحق ــي الورق ــق الحّس التحق

هــذا وقــد تــم التركيــز أيضــا علــى مســألة التعامل 
مــع التغيــر المناخــي وآثــاره المدمــرة التــي تطــال كل 
الصناعــات، ومنهــا صناعــة النقــل الجــوي، والتــي ترتكــز 

على ثــاث محــاور أساســية:
  الهــدف البعيــد المــدى لصناعــة النقــل الجــوي، حيــث 	 

تــم التوافــق علــى وضــع هــدف طمــوح للوصــول

ــول عــام  إلــى صفــر إنبعاثــات كربونيــة صافيــة بحل
2050، مــن خــال توفــر وتكامــل العناصــر األربعــة التالية:

تطوير تقنيات المحركات والطائرات	 
الوقود المستدام	 
البنية التحتية في إدارة المطارات واألجواء	 
ــى 	  ــاث األول ــر الث ــون العناص ــي أن تك ــل ف  إن األم

هــي الحــل، ولكــن اإليــكاو واألياتــا واإلتحــاد العربــي 
ــي  ــيناريوهات الت ــف الس ــي مختل ــوي ف ــل الج للنق
حللوهــا لكيفيــة الوصــول إلــى صفــر إنبعاثــات صافية 
ــران  ــد وجــدوا أن شــركات الطي ــام 2050، ق ــي ع ف
ســتضطر إلــى شــراء شــهادات كربــون لمــلء الثغــرة 
ــن  ــى م ــاث األول ــه العناصــر الث ــا تعطي ــن م ــا بي م

ــات. ــات وهــدف صفــر إنبعاث تخفيــض اإلنبعاث
  أمــا بالنســبة للهــدف القصيــر المــدى وبالــذات فــي 	 

ــن  ــام ع ــن الع ــرب األمي ــد أع ــيا، فق ــام كورس نظ
أنــه كان مــن األفضــل الحفــاظ علــى خــط األســاس 
ــه رحــب  ــى مســتوى عــام 2019، إاّل أّن لكورســيا عل
بالقــرار الــذي اتخذتــه اإليــكاو فــي جمعيتهــا العامــة 
ــي  ــران ف ــة والطي ــأن البيئ ــن بش ــدة واألربعي الواح

هــذا الصــدد.
ــدد 	  ــتدام، ح ــود المس ــات الوق ــع تنظيم ــل م   التعام

ــود  ــق بوق ــا يتعل ــة فيم ــادئ مهم ــام مب ــن الع األمي
ــي: ــو التال ــى النح ــتدام عل ــران المس الطي

ــران  ــركات الطي ــز ش ــات بتحفي ــام الحكوم أواًل، قي
علــى اســتخدامه مــن خــال منحهــا اعفــاءات مــن 
ــرائه؛ ــف ش ــض تكالي ــاهم بتخفي ــوم تس ــب ورس ضرائ
ــًا، وضــع معاييــر قياســية لــه تضمــن احتســاب  ثاني

ــع األحــوال؛ ــران فــي جمي اســتخدامه لشــركات الطي
الشــراء  الطيــران حــق  ثالثــًا، منــح شــركات 
واالحتســاب أو ما يســّمى بـــ “Book&Claim” دون أي 

ــة؛ ــود جغرافي قي
رابعــًا، توحيــد معاييــر االســتدامة الواجب اســتيفاؤها 
ــل  ــود مؤه ــتدام كوق ــران الُمس ــود الطي ــاد وق العتم
ــراف  ــر، اإلعت ــد المعايي ــّذر توحي ــتخدام، وإذا تع لاس
بشــهادات االســتدامة الممنوحــة مــن قبــل جميــع 

المعنييــن.
ــة )55(  ــة العام ــاع الجمعي ــص اجتم ــد خل ــذا وق ه
لاتحــاد، علــى إقــرار قــرارات تهــم بالخصــوص البيئــة 
ــدروس المســتخلصة مــن جائحــة  ــران، وكــذا ال والطي

ــا: ــد19-، يمكــن االطــاع عليه كوفي
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قرار حول التغير المناخي والطيران

ــرك  ــو مح ــوي ه ــل الج ــاع النق ــى أن قط ــرًا إل نظ
أساســي لإلقتصــاد العالمــي، إضافــة الــى انــه يعــد العامود 
الفقــري لعــدة قطاعــات مهمــة، ال ســيما قطــاع الســياحة، 
ــي  ــج المحل ــي النات ــة ف ــاهمته الفعال ــع مس ــا يرف مم
ــل الجــوي والســياحة  ــا أن النق ــي العالمــي؛ وبم اإلجمال
ــروس  ــة في ــات أزم ــن تداعي ــررًا م ــر تض ــا األكث كان
كورونــا بســبب إجــراءات اإلقفــال التــام وإغــاق 
المطــارات التــي فرضتهــا العديــد مــن الحكومــات علــى 

ــدًا ؛ ــل الجــوي تحدي قطــاع النق
وناهيــك عــن التحــدي الكبيــر الــذي يفرضــه التغير 
المناخــي وآثــاره المدمــرة التــي تطــال كافــة الصناعات 
والبشــرية علــى حــد ســواء؛ وباإلشــارة الــى الفقــرة 17 
 ، 19-A40 ــم ــكاو رق ــة لاي ــة العام ــرار الجمعي ــن ق م
والقاضيــة بــأن يقــوم مجلــس االيــكاو بإجــراء مراجعــة 
دوريــة للنظــام العالمــي كورســيا، وعلــى ضــوء تأثيــر 
ــام  ــاس للنظ ــط األس ــاب خ ــى احتس ــوف عل ــة ك جانح
العالمــي بســبب انخفــاض حركــة النقــل بشــكل كبيــر، 
وقــرار مجلــس االيــكاو فــي العــام 2020 العتمــاد 
انبعاثــات عــام 2019 فقــط عــن احتســاب خــط األســاس 
للمرحلــة التجريبيــة )2023-201(، تــاركا القــرار 
ــن  ــة م ــزة المتبقي ــاس للف ــط األس ــاب خ ــأن احتس بش
ــن  ــة واألربعي ــة الحاني ــة العام ــي للجمعي ــام العالم النظ

ــكاو. لاي
ــال  ــكاو خ ــة لإلي ــة العمومي ــأن الجمعي ــر ب وتفكي
الــدورة األربعيــن، طلبت مــن المجلس مواصلة استكشــاف 
جنــوى اتخــاذ هــدف عالمي طمــوح بعيــد األمــد للطيران 
المدنــي الدولــي، مــن خــال إجــراء دارســات تفصيليــة 
لتقيــم إمكانيــة تحقيــق أي أهــداف يصــار إلــى اقتراحهــا 
ــى  ــار تلــك األهــداف، بمــا فــي ذلــك تأثيرهــا عل وآث
النمــو إلــى جــاب تكلفتهــا علــى جميــع البلــدان، والســيما 
البلــدان الناميــة، علــى أن يعــرض التقــدم المحــرز فــي 
هــذا الصــدد علــى الجمعيــة العامــة لايــكاو فــي دورتهــا 

الحانيــة واألربعيــن.
و تفكيــرًا بقــرار الجمعيــة العامة الرابعة والخمســين 
لاتحــاد العربــي للنقــل الجــوي باعتمــاد هــدف "صفــر 
انبعاثــات كربــون صافيــة اعتبــارًا مــن عــام 2050 علــى 
ــع  ــتركة لجمي ــؤولية مش ــاف مس ــذا اله ــون ه أن يك
القطاعــات المعنيــة بالطيــران المدنــي )الحكومــات 
والمصنعيــن وشــركاء التكنولوجيــا، باإلضافــة إلــى 
ــن  ــن بعي ــتدام(. وأخذي ــود المس ــود والوق ــوردي الوق م
ــذي  ــع المســتوى ال ــاع الرفي ــار مخرجــات االجتم االعتب
ــذي أصــدر  ــال وال ــو فــي مونتري عقــد فــي شــهر يولي
ــيقوم  ــي س ــادئ الت ــن المب ــة م ــمل مجموع ــا، ش بيان

ــل  ــي بالتعام ــي الدول ــران المدن ــة الطي ــاء منظم أعض
ــة الوصــول  ــل لكيفي ــار متكام ــى إط ــا للوصــول إل معه

ــوح. ــدف الطم ــذا اله ــى ه إل
فإن الجمعية العامة تقرر ما يلي:

1.  إن صناعــة النقــل الجــوي اآلن فــي وضع صعب بســبب 
تداعيــات جانحــة كورونــا وبســبب التضخــم المالــي 
ــف التشــغيل. وقــد كان مــن  ــاع تكالي ــر وارتف الكبي
ــاء  ــا أعب ــة أن ال ُيضــاف عليه ــذه الصناع األفضــل له
جديــدة مــن خــال تخفيــض خــط األســاس لكورســيا 
ــام  ــتوى ع ــى مس ــون عل ــا نفضــل أن يك ــذي كن وال
2019، إال أن الجمعيــة العامــة الخامســة والخمســين 
ــرار  ــب بالق ــوي ترح ــل الج ــي للنق ــاد العرب لإلتح
الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة الواحــدة واألربعيــن 
للمنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي )اإليــكاو( حــول 
البيئــة والطيــران والــذي يمثــل تســوية تشــمل 
حزمــة مــن األمــور تتضمــن تعديــل احتســاب خــط 
األســاس لكورســيا علــى أســاس %85 مــن انبعاثــات 
ــة  ــؤولية الفردي ــر المس ــل عنص ــام 2019 ، وتقلي ع
للتعويــض عــن االنبعاثــات لتصبــح صفــر فــي الفتــرة 
الممتــدة مــن 2030 - 2032 ومــن ثــم تقتصــر 
ــبة 15%  ــى نس ــض عل ــة للتعوي ــؤولية الفردي المس
ــة  ــة ســنوات مــن كورســيا، إضاف فقــط آلخــر ثاث
ــاع  ــي االجتم ــه ف ــق علي ــان المتف ــه بالبي ــى ربط ال
ــدف  ــن موضــوع اله ــذي تضم ــتوى وال ــع المس الرفي
ــران وعناصــر أخــرى. ــي األمــن للطي الطمــوح البع

2.  تدعــو الجمعيــة العامــة الخامســة والخمســين لإلتحاد 
الــدول األعضــاء فــي االيــكاو إلــى مــا يلــي:

 أ.  أن يكــون برنامــج كورســيا هــو اآلليــة الوحيــدة 
المبنيــة علــى الســوق التــي تتعامــل مــع انبعاثــات 
الطيــران الدولــي، وبالتالــي تجنــب اإلعــان عــن 
ــر  ــق غي ــة والتطبي ــة واإلفرادي ــر المتباين التدابي

المنظــم لتدابيــر الخفــض مــن االنبعاثــات.
ب.  أن يتــم االعتــراف باســتدامة وقــود الطيــران 
 Low carbon Aviation( ــون ــض الكرب المنخف
الطيــران  شــركات  اجــراءات  فــي   )Fuel
لتخفيــض انبعاثاتهــا. الســماح بإجــراء الحجــز 
واالحتســاب Book & Claim فــي أي برنامــج 

ــتدام. ــران المس ــود الطي ــه وق ــتخدم في ُيس
د.  توحــي إطــار اســتخدام وقــود الطيــران المســتدام 
ــز  ــون لتحفي ــض الكرب ــرات المنخف ــود الطائ وق
انتاجهــا واســتخدامها مــن أجل تفــادي االضطرابات 
التــي قــد تنتــج عــن تعــدد التفويضــات والبرامــج.
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قرار حول الدروس المستخرجة من أزمة فيروس كورونا 

إدراكًا بــأن جانحــة كوفــت 19 أدت إلــى أســوأ 
ــذ  ــاري من ــوي التج ــل الج ــا النق ــى منه ــة عان أزم
بدايتــه، و بالنظــر الــى ردود الفعــل أحاديــة الجانــب 
ــي أغلقــت الحــدود  ــل معظــم الحكومــات الت مــن قب
الجويــة بــداًل مــن اتخــاذ خطــوات متوازنــة وقائمــة 

ــاء، و ــتجابة للوب ــر اس ــى المخاط عل
بالنظــر إلــى الحقائــق العلميــة التــي برهــت أن إغاق 

الحــدود الجويــة لــم يخفــف من انتشــار الوبــاء، و
فــي ضــوء اإلنعكاســات غيــر المســبوقة علــى االقتصاد 
العالمــي وحيــاة النــاس الناتجــة عــن إغــاق الحــدود 
ــرة  ــة الظاه ــة القوي ــى الرغب ــر إل ــة، و بالنظ الجوي
لــدى النــاس للســفر عندمــا بــدأت الحكومــات بفتــح 
الحــدود الجويــة، و إدراكًا بأنــه علــى الرغــم مــن أن 
حركــة النقــل الجــوي ترتفــع حاليــًا مقارنــة بعامــي 
ــن  ــى م ــزال أق ــة ال ت 2021 و 2020، إال أن الحرك
ــد قياســها  مســتويات عــام 2019 بنســبة %17.6 عن

بالمســافرين الكيلومتريــن المنقوليــن
أكــدت الجمعيــة العامــة الخامســة والخمســين 
لاتحــاد العربــي للنقــل الجــوي علــى أهميــة 
اســتخاص الــدروس مــن جانحــة كوفــي - - لتكــون 
ــة  الحكومــات والصناعــة جاهــزة للتعامــل مــع األون
ــق  ــا يتعل ــي: فيم ــو التال ــى النح ــتقبل، عل ــي المس ف
بكيفيــة تعاطــي الحكومــات مــع النقــل الجــوي أثنــاء 
ــة  ــة الخامس ــة العام ــإن الجمعي ــة، ف ــة الصحي األون
والخمســين لاتحــاد العربــي للنقــل الجــوي تشــجع 

ــى: ــات عل الحكوم

ــة بشــكل رقمــي  ــة الدولي ــاء الشــهادة الصحي 1.  إحي
ــون  ــة، لتك ــة الصحــة العالمي ــة منظم تحــت مظل
ــة. ــد الحاج ــتخدامها عن ــات الس ــزة للحكوم جاه

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــة منظم ــت مظل ــل تح 2.  العم
ومنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي إلعتمــاد 
التوصيــات والدليــل الــذي تــم تطويــره مــن قبــل 
ــكاو  ــع لاي ــران التاب ــي الطي ــل تعاف ــق عم فري
)كارت( والــذي ضــم أيضــًا منظمــة الصحــة 
العالميــة، وتحويلهــا إلــى معاييــر، يتــم تحديثهــا 
إسترشــادية  إجــراءات  تشــمل  الحاجــة،  عنــد 

ــة. ــة صحي ــدوث أي أزم ــد ح ــتخدم ع ُتس
3.  اعتمــاد الحكومــات لتلــك المعاييــر فــي سياســاتها 

. لوطنية ا
ــي  ــران المدن ــة الطي ــة منظم ــت مظل ــل تح 4.  العم
الدولــي لتطويــر مــواد إرشــادية محــددة لحمايــة 
اتفاقيــات الخدمــات الجويــة فــي أوقــات األزمــات 
بنــاء علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي تضمــن 
ــاورات  ــات والمش ــراف االتفاقي ــن أط ــوار بي الح
ــودة  ــح للع ــار واض ــوح ومس ــفافية والوض والش

ــي. ــى الوضــع الطبيع إل
ــا  ــرارًا فــي جمعيته ــل ق ــكاو بالفع ــد اتخــذت االي وق
العامــة األخيــرة يتماشــى مــع النقــاط الــواردة أعاه. 
وبنــاء عليــه، تدعــم الجمعيــة العامــة الخامســة 
ــك  ــل الجــوي ذل ــي للنق والخمســين لاتحــاد العرب

ــت. ــرع وق ــذه بأس ــى تنفي ــو إل ــرار وتدع الق
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قرار حول التدابير الالزمة للتنقل اآلمن لبطاريات الليثيوم 
في أماكن شحن األمتعة

إقــرارًا بــأن نقــل بطاريــات الليثيــوم علــى متــن 
الطائــرات ال يــزال يشــكل خطــرًا كبيرًا على ســامة 
ــة  ــات حراري ــال حــدوث إنبعاث ــران بســب احتم الطي
أو تصاعــد الدخــان أو الــدالع حريــق؛ و إدراكًا 
بــأن هــذا الخطــر يتــزات مــع نمــو ســوق بطاريــات 
الليثيــوم بســبب زيــادة اســتهاك البطاريــات القابلــة 
ــات  ــى المركب ــاد عل ــادة اإلعتم ــادة الشــحن وزي إلع
الكهربائيــة؛ و فــي حيــن أنــه قــد وضعــت كل مــن 
ــا قوانيــن  منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي واأليات
وإرشــادات لنقــل بطاريــات الليثيــوم واألجهــزة التــي 
تعمــل بهــا، فــي متناول شــركات الشــحن، وشــركات 
الخدمــات األرضيــة، وشــركات الطيــران والــركاب؛ 
ــدول  ــا ال ــي وضعته ــن الت ــد القواني ــرًا لتعقي و نظ
فيمــا يتعلــق بنقــل بطاريــات الليثيــوم، ممــا يــؤدي 
إلــى عــدم اإلمتثــال الصحيــح أو الكامــل بالقوانيــن، 
ــوم  ــات ليثي ــل بطاري ــى نق ــؤدي إل ــدوره ي ــا ب مم
ــييدًا  ــاالت؛ تش ــض الح ــي بع ــا ف ــرح به ــر مص غي
بالجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة األوروبيــة لســامة 
الطيــران )EASA( لمبادرتهــا بالبحــث فــي إمكانيــة 
كشــف بطاريــات الليثيــوم داخــل األمتعــة، بمــا فــي 
ذلــك إمكانيــة اســتخدام معــدات وآالت الكشــف 
التــي يتــم اســتخدامها فــي نقــاط التفتيــش األمنــي 
ــا  ــا وتطويره ــم برمجته ــث يت ــارات بحي ــي المط ف

ــة ــوم داخــل األمتع ــات الليثي إلكتشــاف بطاري
ــدًا لدعــوة صناعــة النقــل الجــوي،  أيضــًا؛ و تأيي
عبــر الجمعيــة العامة لألياتــا لعــام 2022، للحكومات 
لدعــم النقــل األمــن لبطاريــات الليثيــوم مــن خــال 
ــر الخاصــة  تطويــر وإعتمــاد مجموعــة مــن المعايي
ــار  ــوم وإختب ــات الليثي ــاف بطاري ــص وإكتش بفح
ــوادث  ــول الح ــات ح ــاركة المعلوم ــق ومش الحرائ
الناتجــة عنهــا؛ و إدراكًا لجهــود شــركات الطيــران 
ــن  ــف م ــرق مختلفــة للتخفي ــي االســتثمار بط ف
المخاطــر المتعلقــة بنقــل بطاريــات الليثيــوم متــى 
ــر  ــامة وتدابي ــر الس ــم لمخاط ــس تقيي ــع أس وض
ــوم  ــات الليثي ــل بطاري ــر نق ــن مخاط ــف م التخفي
فــي مقصــورات الشــحن، وعمليــات توعيــة الــركاب 
ــر  ــة تطوي ــي إمكاني ــث ف ــحن والب ــركات الش وش
حاويــات مقاومــة للحرائــق وأغطيــة وأكيــاس 
ــة الدخــان وغيرهــا، ــق وأنظمــة إزال ــواء الحرائ احت
ــين  ــة والخمس ــة الخامس ــة العام ــرر الجمعي تق

ــي: ــوي التال ــل الج ــي للنق ــاد العرب لإلتح

ــين  ــة والخمس ــة الخامس ــة العام ــو الجمعي 1.  تدع
لإلتحــاد العربــي للنقــل الجــوي الحكومــات 
إلــى: زيــادة الوعــي لــدى موظفــي األمــن فــي 
المطــارات بخصــوص مخاطــر بطاريــات الليثيوم 
ــة. ــن األمتع ــا م ــا وتفريغه ــم للكشــف عنه وتريه
المتعلقــة  والمعلومــات  البيانــات  ب-  تبــادل 
بالحــوادث الناجمــة عــن بطاريــات الليثيوم. ج 
- اإلســتثمار فــي الحلــول التقنيــة والتشــغيلية 
ــوم. ــات الليثي ــن بطاري ــة للكشــف ع والتنظيمي
د -  وضــع تدابيــر تجبــر شــركات الشــحن 
واألفــراد المســافرين علــى اإلعــان عــن 
وجــود بطاريــات الليثيــوم فــي األمتعــة.
ــي  ــران المدن ــة الطي ــة منظم ــت مظل ــل تح العم
الدولــي مــن أجــل تطويــر أداة قانونيــة تســمح 
بمقاضــاة الشــاحنين واألفــراد الذيــن ال يعلنــون عــن 

ــة. ــي األمتع ــوم ف ــات الليثي ــود بطاري وج
ــين  ــة والخمس ــة الخامس ــة العام ــو الجمعي 2.  تدع
لإلتحــاد العربــي للنقــل الجــوي المشــغلين إلــى 
ــن  ــة ع ــوادث الناجم ــع الح ــن جمي ــاغ ع اإلب
ــذا  ــي ه ــات ف ــم البحوث ــوم لدع ــات الليثي بطاري
ــاعد  ــات تس ــات ومعلوم ــر بيان ــال، ولتوفي المج
فــي تطويــر الحلــول التشــغيلية والتقنيــة 

ــات. ــل الحكوم ــن قب ــة م والتنظيمي
ــين  ــة والخمس ــة الخامس ــة العام ــو الجمعي  3.  تدع
ــركات  ــوي الش ــل الج ــي للنق ــاد العرب لإلتح
 screening( الكشــف  لمعــدات  المصنعــة 
equipment ، البحــث فــي حلــول متطــورة 

ــوم ــات الليثي ــن بطاري ــف ع للكش
عنــد نقــاط التفتيــش عبــر اســتعمال تقنيــة األشــعة 
فــي  األمــن  نقــاط  عنــد   )X-RAY  ( الســينية 

ــارات. المط
ــين  ــة والخمس ــة الخامس ــة العام ــو الجمعي  4.  تدع
لإلتحــاد العربــي للنقــل الجــوي شــركات 
التكنولوجيــا المعنيــة إلــى دعــم شــركات 
الطيــران فــي جهودهــا لتطويــر أدوات إحتــواء 
الحرائــق الناجمــة عــن بطاريــات الليثيــوم متــى 
ــة  ــق وأغطي ــة للحرائ ــحن مقاوم ــات ش حاوي
ــة  ــة إزال ــق وأنظم ــواء الحرائ ــاس احت وأكي

ــان. الدخ
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بعــد أزيــد مــن ســنتين ونصف مــن تفشــي جائحة 
كوفيــد )19(، حققــت عمليــة تعافــي حركــة النقــل 
الجــوي مســتويات هامــة مــن حيــث عــدد المســافرين 
وحجــم البضائــع، مقارنــة مــع تلــك التــي عرفتهــا 
ســنة 2019؛ علــى إثــر إعــادة فتــح الحــدود لمعظــم 
ــرات،  ــطول الطائ ــل أس ــغيل مجم ــم، وتش دول العال
ممــا مكــن مــن رفــع عــدد مقاعــد المســافرين إلــى 

أكثــر مــن 83 .%

ــس  ــن بنف ــم تك ــذه ل ــي ه ــة التعاف إال أن عملي
ــة، حيــث  الوثيــرة وخاصــة فــي المطــارات المحوري
ــات  ــدد الرح ــث ع ــن حي ــا م ــا تراجع ــرف بعضه ع

ــا.  ــي تأمنه ــات الت ــدد الوجه ــع ع ــة م الدولي

ــة  ــت مؤسس ــر، قام ــذا المؤش ــى ه ــتنادا إل واس
)OAG( بتحديــث ترتيــب المطــارات المحوريــة 
لســنة 2019 بنــاء علــى بيانــات المائة مطــار األكثر 
ســعة، والمائــة مطــار األكثــر ســعة للرحــات 
ــال  ــة خ ــد المعروض ــث المقاع ــن حي ــة م الدولي
الفتــرة الممتــدة مــن شــهر ســبتمبر 2021 إلــى غاية 

أغســطس 2022، وباحتســاب العــدد اإلجمالــي للربــط 
ــة  ــة وخارجي ــة داخلي ــن الرحــات الدولي الجــوي بي
ــاعات  ــت س ــاوز س ــة ال تتج ــدة زمني ــي م ــت ف كان
وفــي اليــوم األكثــر ازدحامــا للرحــات وهــو يــوم 
12 أغســطس 2022، فــي حيــن أنــه ســنة 2021 كان 
ذلــك اليــوم هــو 22 أغســطس. وقــد شــمل ترتيــب 

ــي : المطــارات مــا يل

الخمسين مطارا األكثر ربطا جويا.

الخمــس والعشــرين مطــارا األكثــر ربطــا عبــر 
شــركات النقــل الجــوي المنخفضــة التكلفــة.

ــر  ــا األكث ــارا أمريكي ــرين مط ــس والعش الخم
ــا. ــا جوي ربط

العشــر مطــارات األكثــر ربطــا بأوروبا، بالشــرق 
بأمريــكا  أمريــكا،  بشــمال  بإفريقيــا،  األوســط، 

ــادي. ــط اله ــيا والمحي ــة وبآس الاتيني

أفضل 50 مطارا دوليا ضخما
نسبة المشاركة 

بالرحات 
الجوية

الشركة المعينة الترتيب في 
2019 البلد المطار م

46% شركة يونايتيد األمريكية 3 الواليات المتحدة األمريكية شيكاغو الدولي 1

85% الخطوط الجوية األمريكية 19 الواليات المتحدة األمريكية داالس 2

79% شركة دلتا للطيران 8 الواليات المتحدة األمريكية اتانتا 3

55% خطوط أالسكا الجوية 37 الواليات المتحدة األمريكية سياتل تاكوما الدولي 4

52% شركة يونايتيد األمريكية 80 الواليات المتحدة األمريكية دينيفر الدولي 5

20% شركة دلتا للطيران 13 الواليات المتحدة األمريكية لوس أنجلوس الدولي 6

34% شركة دلتا للطيران 18 الواليات المتحدة األمريكية نيويورك JF كينيدي الدولي 7

53% Aeromexico شركتي ايرومكسيكو 15 المكسيك مكسيكو 8

76% شركة يونايتيد األمريكية 21 الواليات المتحدة األمريكية هيوستون 9

67% الخطوط الجوية األمريكية 20 الواليات المتحدة األمريكية ميامي 10

69% شركة يونايتيد األمريكية 23 الواليات المتحدة األمريكية نيويورك ليبرتي الدولي 11

89% الخطوط الجوية األمريكية 65 الواليات المتحدة األمريكية شارلوت 12

34% إنديجو 35 الهند ديلهي 13

39% الخطوط الجوية اليابانية 22 اليابان طوكيو 14

47% شركة يونايتيد األمريكية 31 الواليات المتحدة األمريكية سان فرنسيسكو 15

40% الخطوط الجوية كوانتس 26 أستراليا سيدني 16

 أكثر المطارات ارتباًطا في العالم لسنة 2022
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22% ساوت ويست ايرلينز 62 الواليات المتحدة األمريكية اورالندو 17

49% أفيانكا 32 كولومبيا الدورادو الدولية )بوغوتا( 18

59% الطيران الكندي 6 كندا تورونتو 19

37% سيبو باسيفيك الجوية 29 الفلبين مانيا 20

30% الخطوط الجوية ليون 16 إندونيسيا جاكارتا 21

47% الخطوط  الجوية البريطانية 1 المملكة المتحدة لندن هاترو 22

82% الخطوط الجوية التركية 17 تركيا اسطنمبول 23

نسبة المشاركة 
بالرحات 

الجوية
الشركة المعينة الترتيب في 

2019 البلد المطار م

32% إنديجو 51 الهند بومباي 24

40% الخطوط الجوية األمريكية 109 الواليات المتحدة األمريكية الس فيغاس 25

25% شركة طيران جيت بلو 44 الواليات المتحدة األمريكية بوسطن 26

57% الخطوط الجوية الفرنسية 7 فرنسا شارل ديغول 27

43% الخطوط الجوية الكندية 27 كندا تورينتو  28

68% الخطوط الجوية األمريكية 49 فياديفيا الدولي 29

62% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا 2 ألمانيا فرانكفورت 30

52% KLM الخطوط الجوية الملكية الهولندية 4 هولندا أمستردام 31

48% ايبيريا 28 إسبانيا مدريد 32

48%  LATAM خطوط 48 البرازيل ساوباولو 33

17% الخطوط الجوية التاياندية فيت جيت 14 تاياند بانجكوك 34

43% الخطوط الجوية األمريكية 117 الواليات المتحدة األمريكية فوينكس سكاي الدولي 35

63% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا 5 ألمانيا ميونيخ 36

39% اإلمارات 24 اإلمارات العربية المتحدة دبي 37

27% الخطوط الجوية سبيريت 59 الواليات المتحدة األمريكية هوليود 38

38% طيران أسيا 12 ماليزيا كوااللمبور 39

33% Aegean طيران 56 اليونان أثينا الدولي 40

42% الخطوط الجوية الفيتنامية 43 فيتنام هو تشي مينه 41

35% الخطوط الجوية كوانتس 60 أستراليا ميلبورن 42

66% خطوط بيجاسوس الجوية 55 تركيا صبيحة الدولي 43

45% خطوط فويلين الجوية 45 إسبانيا برشلونة 44

54% إنديجو 90 الهند بانغلور الدولي 45

18%  VOLARIS شركة 78 المكسيك كانكون الدولي 46

56% LATAM مجموعة طيران 58 بيرو شافيز الدولي ليما 47

38% الخطوط الجوية السنغافورية 9 سنغافورة سنغافورة 48

45% الخطوط الجوية العربية السعودية 73 المملكة العربية السعودية الرياض 49

56% الطيران الكندي 41 كندا مونتريال 50
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أعلى 25 مطارا محوريا عالميا للرحالت منخفضة التكاليف
نسبة المشاركة 

بالرحات 
الجوية

الشركة المعينة الترتيب في 
2019 البلد المطار م

34% إنديجو 6 الهند دلهي 1

37% إنديجو 11 الهند بومباي 2

52% شركة يونايتيد األمريكية 5 الواليات المتحدة األمريكية دينيفر 3

38% ساوت ويست ايرلينز 54 الواليات المتحدة األمريكية الس فيغاس 4

25% ساوت ويست ايرلينز 15 الواليات المتحدة األمريكية اورالندو 5

30% الخطوط الجوية ليون 8 إندونيسيا جاكارتا 6

37% سيبو باسيفيك الجوية 2 الفلبين مانيا 7

53% Aeromexico شركتي ايرومكسيكو 9 المكسيك مكسيكو 8

27% الخطوط الجوية سبيريت 13 الواليات المتحدة األمريكية هوليود 9

66% خطوط بيجاسوس الجوية 16 تركيا صبيحة الدولي 10

43% الخطوط الجوية األمريكية 12 الواليات المتحدة األمريكية فوينكس سكاي الدولي 11

45% خطوط فويلين الجوية 10 إسبانيا برشلونة 12

20% شركة دلتا للطيران 14 الواليات المتحدة األمريكية الس فيغاس 13

54% إنديجو 37 الهند بانغلور الدولي 14

62% إنديجو 51 الهند حيدر باد 15

40% الخطوط الجوية كوانتس 43 أستراليا سيدني 16

42% الخطوط الجوية الفيتنامية 20 فيتنام هو تشي مينه 17

39% اإلمارات 19 اإلمارات العربية المتحدة دبي 18

48% LATAMخطوط  23 البرازيل ساوباولو 19

38% إير أسيا 1 ماليزيا كوااللمبور 20

18%  VOLARIS شركة 36 المكسيك كانكون الدولي 21

77% شركة دلتا للطيران 50 الواليات المتحدة األمريكية اتانتا 22

35% الخطوط الجوية كوانتس 73 أستراليا ميلبورن 23

46% شركة يونايتيد األمريكية 80 الواليات المتحدة األمريكية شيكاغو الدولي 24

45% الخطوط الجوية العربية السعودية 48 المملكة العربية السعودية الرياض 25

أعلى 25 مطارا محوريا بالواليات المتحدة األمريكية
نسبة الرحات 

الجوية المهيمن الناقل الترتيب في 
2019 المطار المطار م

46% شركة يونايتيد األمريكية 1 شيكاغو الدولي شيكاغو 1

77% شركة دلتا للطيران 2 اتانتا هارتسفيلد-جاكسون الدولي أتانتا 2

85% الخطوط الجوية األمريكية 3 داالس / فورت وورث الدولي داالس 3

52% شركة يونايتيد األمريكية 5 دنفر انتيل دينيفر 4

89% الخطوط الجوية األمريكية 4 شارلوت شارلوت 5

55% خطوط أالسكا الجوية 10 سياتل تاكوما الدولي سياتل 6
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58% الخطوط الجوية األمريكية 22 واشنطن رونالد ريغان  واشنطن ريغان 7

20% شركة دلتا للطيران 8 لوس أنجلوس الدولي لوس أنجلوس 8

40% جنوب غرب الخطوط الجوية 21 الس فيغاس الدولي الس فيغاس 9

45% شركة دلتا للطيران 14 نيويورك الغوارديا نيويورك الغوارديا 10

75% شركة دلتا للطيران 6 مقاطعة واين ديترويت ميتروبوليتان ديترويت ميتروبوليتان 11

74% شركة دلتا للطيران 7 مينيابوليس / سانت بول الدولي مينيا بوليس 12

73% شركة دلتا للطيران 13 سولت الك سيتي سولت الك 13

34% شركة دلتا للطيران 30 نيويورك JF كينيدي الدولي نيويورك 14

43% خطوط هاواي الجوية 19 هونولولو هونولولو 15

43% الخطوط الجوية األمريكية 12 فوينكس سكاي الدولي فوينكس سكاي 16

76% شركة يونايتيد األمريكية 9 هيوستن الدولي هوستان 17

47% شركة يونايتيد األمريكية 16 سان فرانسيسكو سان فرانسيكو 18

89% جنوب غرب الخطوط الجوية 18 مطار شيكاغو الدولي شيكاغو 19

92% جنوب غرب الخطوط الجوية 17 داالس لوف فيلد داالس 20

69% شركة يونايتيد األمريكية 23 نيويورك ليبرتي الدولي نيويورك 21

25% خطوط جيت بلو الجوية 15 مطار بوسطن إدوارد لوغان الدولي بوسطن 22

33% الخطوط الجوية كاهولي 24 كاهولي كاهولي 23

70% جنوب غرب الخطوط الجوية 25 بالتيمور واشنطن الدولي بالتيمور 24

71% شركة يونايتيد األمريكية 20 واشنطن دوليس الدولي واشنطن دوليس 25

أعلى 10 أضخم مطارات محورية حسب اإلقليم 
آسيا والمحيط الهادئ

نسبة المشاركة 
بالرحات 

الجوية
الشركة المعينة الترتيب في 

2019 البلد المطار م

34% إنديجو N/A الهند ديلهي 1

39% الخطوط الجوية اليابانية N/A اليابان طوكيو 2

40% الخطوط الجوية كوانتس 7 أستراليا سيدني 3

37% سيبو باسيفيك الجوية 10 الفلبين مانيا 4

30% الخطوط الجوية ليون 6 إندونيسيا جاكارتا 5

37% سيبو باسيفيك الجوية N/A الفلبين مانيا 6

17% الخطوط الجوية التاياندية فيت جيت 5 تاياند بانجكوك 7

38% طيران أسيا 4 ماليزيا كوااللمبور 8

42% الخطوط الجوية الفيتنامية N/A فيتنام هو تشي مينه 9

35% الخطوط الجوية كوانتس N/A أستراليا ميلبورن 10
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أوروبا/ الشرق االوسط وافريقيا
نسبة المشاركة 

بالرحات 
الجوية

الشركة المعينة الترتيب 
في 2019 البلد المطار م

51% الخطوط  الجوية البريطانية 1 المملكة المتحدة لندن هاترو 1

79% الخطوط الجوية التركية 6 تركيا اسطنمبول 2

50% الخطوط الجوية الفرنسية 5 فرنسا شارل ديغول 3

63% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا 2 ألمانيا فرانكفورت 4

52% KLM الخطوط الجوية الملكية الهولندية 3 هولندا أمستردام 5

46% ايبيريا 7 إسبانيا مدريد 6

59% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا N/A ألمانيا ميونيخ 7

49% اإلمارات N/A اإلمارات العربية المتحدة دبي 8

29% Olympic طيران N/A اليونان أثينا الدولي 9

59% خطوط بيجاسوس الجوية N/A تركيا صبيحة الدولي 10

أوروبا
نسبة المشاركة 

بالرحات 
الجوية

الشركة المعينة الترتيب 
في 2019 البلد المطار م

51% الخطوط  الجوية البريطانية 1 المملكة المتحدة لندن هاترو 1

79% الخطوط الجوية التركية 6 تركيا اسطنمبول 2

50% الخطوط الجوية الفرنسية 5 فرنسا شارل ديغول 3

63% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا 2 ألمانيا فرانكفورت 4

52% KLM الخطوط الجوية الملكية الهولندية 3 هولندا أمستردام 5

46% ايبيريا 7 إسبانيا مدريد 6

59% الخطوط الجوية األلمانية لوفتهانزا N/A ألمانيا ميونيخ 7

29% Olympic طيران N/A اليونان أثينا الدولي 8

59% خطوط بيجاسوس الجوية N/A تركيا صبيحة الدولي 9

42% خطوط فويلين الجوية N/A إسبانيا برشلونة 10
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الشرق االوسط وافريقيا
نسبة المشاركة 

بالرحات 
الجوية

الشركة المعينة الترتيب 
في 2019 البلد المطار م

49% طيران اإلمارات 1 دولة اإلمارات العربية المتحدة دبي 1

51% الخطوط الجوية العربية السعودية 4 المملكة العربية السعودية الرياض 2

85% الخطوط الجوية القطرية 3 دولة قطر الدوحة 3

50% الخطوط الجوية العربية السعودية 6 المملكة العربية السعودية جدة 4

93% الخطوط الجوية اإلثيوبية 5 جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أديس أبابا 5

52% الخطوط الجوية المصرية 8 دولة الجمهورية العربية المصرية القاهرة 6

78% طيران االتحاد 7 اإلمارات العربية المتحدة أبوظبي =7

27% الخطوط الجوية الكويتية N/A دولة الكويت الكويت =7

66% طيران الخليج N/A مملكة البحرين البحرين 9

60% الخطوط الجوية العمانية 9 سلطنة عمان مسقط 10

أمريكا الشمالية
نسبة المشاركة 

بالرحات 
الجوية

الشركة المعينة الترتيب في 
2019 البلد المطار م

46% شركة يونايتيد األمريكية 1 الواليات المتحدة األمريكية شيكاغو الدولي 1

85% الخطوط الجوية األمريكية 6 الواليات المتحدة األمريكية داالس 2

79% شركة دلتا للطيران 3 الواليات المتحدة األمريكية اتانتا 3

50% خطوط أالسكا الجوية N/A سياتل تاكوما الدولي سياتل 4

53% شركة يونايتيد األمريكية N/A دينيفر الدولي دينيفر 5

22% الخطوط الجوية األمريكية  4 الواليات المتحدة األمريكية لوس أنجلوس 6

37% شركة دلتا للطيران 5 الواليات المتحدة األمريكية نيويورك JF كينيدي الدولي 7

81% شركة يونايتيد األمريكية 8 الواليات المتحدة األمريكية هيوستون 8

75% الخطوط الجوية األمريكية 7 الواليات المتحدة األمريكية ميامي 9

70% شركة يونايتيد األمريكية 9 الواليات المتحدة األمريكية نيويورك ليبرتي الدولي 10

أمريكا الالتينية
نسبة المشاركة 

بالرحات 
الجوية

الشركة المعينة الترتيب في 
2019 البلد المطار م

43% Aeromexico شركتي ايرومكسيكو 1 المكسيك مكسيكو 1

58% أفيانكا 2 كولومبيا بوجوتا 2

41% LATAM مجموعة طيران 3 البرازيل ساو باولو 3

14% interjet شركة N/A المكسيك كانكون الدولي 4

53% LATAM مجموعة طيران 5 بيرو شافيز الدولي ليما 5
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ضيف العدد

السيد/ عيسى بن عبد اهلل املالكي،
املندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس األيكاو،

اإلدالء  ويشــرفني  يســعدني 
ــي  ــران العرب ــة الطي ــي لمجل بكلمت
والتقــدم بخالــص الشــكر والعرفان 
للمنظمــة العربيــة للطيــران المدني 
عــن هــذه البــادرة الطيبــة لتوثيــق 
لمجلــس  قطــر  دولــة  انضمــام 
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــكاو( وتس )اإلي
ــدول  ــا ال ــي تقدمه ــاهمات الت المس
ــة  ــي المنظم ــاء ف ــة األعض العربي
ــي، و أود  ــي الدول ــران المدن للطي
ــراب  ــة لإلع ــذه الفرص ــام ه إغتن
ــا  ــري لحكومتن ــص تقدي ــن خال ع
الرشــيدة التــي عملــت علــى توفيــر 
الدعــم الامحــدود لملــف ترشــيح 
لعضويــة مجلــس  دولــة قطــر 
منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي 
ــاح إال  ــذا النج ــا ه ــكاو(، و م )اإلي
ــيدة  ــا الرش ــة حكومتن ــرة رؤي ثم
بقيــادة ســيدي حضــرة صاحــب 
الســمو أميــر البــاد المفدى الشــيخ 
ــة آل  ــن خليف ــد ب ــن حم ــم ب تمي
ــي  ــاه ومعال ــه اهلل ورع ــي حفظ ثان
الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن 
رئيــس  ثانــي  آل  عبدالعزيــز 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة، 

كمــا أخص بالشــكر ســعادة الســيد/ 
جاســم بــن ســيف الســليطي وزيــر 
المواصــات، وســعادة الســيد/ محمد 
بــن فالــح الهاجــري، رئيــس الهيئــة 
العامــة للطيــران المدنــي بالوكاله 
علــى الدعــم و التعــاون الامحــدود 
كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل 
بالمنظمــة  األعضــاء  للــدول 
و  المدنــي  للطيــران  العربيــة 
المنظمــة ، وكذلــك زمائــي  فــي 
وزارة المواصــات و الهيئــة العامــة 

ــي.  ــران المدن للطي

ــي  ــوي ف ــل الج ــة النق أهمي
ــدول  ــتدامة لل ــة المس التنمي
وبالمنطقــة  عــام  بشــكل 

ــاص. ــكل خ ــة بش العربي
العموميــة  الجمعيــة  خــال 
لإليــكاو فــي دورتها الـــــــ )41(، 
ــة  ــدول الممثل ــات ال ــرت حكوم أق
فــي هــذا المحفــل الدولــي بالــدور 
ــه  ــذي يلعب ــم ال ــوي والحاس الحي
ــل  ــي كعام ــران المدن ــاع الطي قط
محفــز للتنميــة المســتدامة، كمــا 
إتخــذت تلــك الــدول خطــوات 
تطويــر  طريــق  عــن  ملموســة 
السياســات والخطــط االســتراتيجية 
ــي  ــوي ف ــل الج ــز دور النق لتعزي
مــن  العالــم  دول  بيــن  الربــط 
ــن شــرقه  ــه وم ــى جنوب شــماله إل

ــه. ــى غرب إل
ــح  ــك تصري ــى ذل ــن عل بره
الســيد/ رئيــس مجلــس اإليــكاو 
خــال الجمعيــة العموميــة: بقولــه 
"إن النقــل الجــوي هــو أداة تمكينية 
قويــة للتعافــي االقتصــادي باإلضافة 
ــة  ــات الجوي ــر الخدم ــى تحري إل
ــحن  ــات الش ــر لعملي ــدور الكبي وال
العالــم  تزويــد  فــي  الجــوي 

باإلمــدادات الضروريــة والربــط 
بيــن دول العالــم، ســيما فــي أوقــات 

ــات".  األزم
فــي هــذا الســياق، حافظــت 
ــاع  ــار قط ــى ازده ــر عل ــة قط دول
ممــا  لديهــا  المدنــي  الطيــران 
ســاهم بزيــادة الروابــط التجاريــة 
ــن  ــي ومك ــتوى اإلقليم ــى المس عل
علــى  المحافظــة  مــن  القطــاع 
معــدالت النمــو المســتدام وتعزيــز 
مكانــة دولــة قطــر علــى المســتوى 

اإلقليمــي والدولــي. 
وال شــك أن الموقــع الجغرافــي 
االســتراتيجي للمنطقــة العربيــة 
ــي  ــران المدن ــة الطي ــى خريط عل
القطــاع  لهــذا  أعطــى  الدولــي 
أهميــة قصــوى فــي تعزيــز النمــو 
ــث أن  ــتدامة حي ــادي واالس االقتص
والخدماتيــة  الفنيــة  اإلنجــازات 
صعيــد  علــى  خاصــة  وبصفــة 
ــاء  ــية ،و بن ــة األساس ــر البني تطوي
قــدرات ومهــارات المــوارد البشــرية 
فــي هــذا المجــال يجعلــه مــن أهــم 
للــدول  االقتصاديــة  المحفــزات 
العربيــة فــي الوقــت الحاضــر ، 
فضــًا عــن تأثيراتــه الكبيــرة فــي 
إســتدامه التطويــر وتحســين جــودة 
الحيــاة لماييــن البشــر فــي العالــم 
العربــي عــن طريــق توفيــر فــرص 
العمــل وزيــادة المداخيــل التــي 
ــن  ــب م ــد والضرائ ــا العوائ تدره
بيــن جملــة فوائــد أخــرى، وبالتالي 
تنخــرط الــدول العربيــة األعضــاء 
ــزام  ــة والت ــي رؤي ــكاو ف ــي اإلي ف
ــة  ــة خط ــذ منظوم ــة بتنفي المنظم
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 
عــن طريــق تحديــد عاقــة دقيقــة 
وواضحــة بيــن خطــط التنميــة 
الوطنيــة وسياســات واســتراتيجيات 

ــة.  ــي الوطني ــران المدن الطي

كلمة السيد/ عيسى بن عبد اهلل المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى 
مجلس األيكاو، لمجلة الطيران العربي في عددها الـــــ "49"
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التحديــات التــي يمكــن أن 
يرفعهــا الطيــران المدنــي 
ــر  ــورات العص ــة تط لمواجه
ــة  ــال، خاص ــذا المج ــي ه ف
انتعاشــه  تعيــش  ونحــن 
للقطــاع بعــد مــا عرفــه 
ــنتين  ــي الس ــة ف ــن انتكاس م

الماضيتيــن
غيــر  التأثيــرات  شــكلت 
المســبوقة للجائحــة تحديــات جمــة 
لقطــاع النقــل الجــوي العربــي 
الــذي كان مطالبــًا بالمحافظــة 
والمثابــرة  المرونــة  علــى 
اآلمــن  النقــل  فــي  والتــوازن 
لألشــخاص والبضائــع مــع االلتــزام 
بأعلــى معاييــر الســامة الصحيــة، 
مــن  قــدر  تحقيــق  ومحاولــة 
العوائــد يســاهم فــي تغطيــة جــزء 
مــن تكلفــة التشــغيل الباهظــة. 

ــكاو خــال  ــد أصــدرت اإلي ولق
ــا  ــي دورته ــة ف ــة العمومي الجمعي
الـــــ )41( إعانًا بشــأن تســهيات 
ــزام  ــدًا لالت ــوي تأكي ــل الج النق
ــران  ــاع الطي ــن قط ــي بتمكي العالم
اآلمــن  التعافــي  مــن  المدنــي 
والفعــال مــن جائحــة فيــروس 
ــدرة  ــر ق ــح أكث ــا وليصب كورون

ــتقبل.  ــي المس ــود ف ــى الصم عل

وأســوة بباقــي الــدول األعضــاء 
فــي المنظمــة، نــرى أن الــدول 
بمقــررات  التزمــت  العربيــة 
المنظمــة فــي هــذا الســياق بهــدف 
تخفيــض اآلثــار الناجمــة عــن 
ولتجــاوز  الجائحــة،  تأثيــرات 
ــدول  ــا ال ــي تواجهه ــات الت الصعوب
العربيــة و قطــاع الطيــران المدنــي 
علــى النطــاق العــام فــي المحافظــة 
علــى العمليــات التشــغيلية و حماية 
المســافرين  ســامة  و  صحــة 
مــن الجمهــور و العامليــن فــي 
اآلثــار  الطيــران جــراء  مجــال 
كورونــا،  لفيــروس  المســتمرة 
ــك إدارة المخاطــر و  ــي ذل ــا ف بم

الــدروس المســتفادة مــن أزمــة 
جائحــة كورونــا لتمكيــن أوســاط 
ــة  ــراع بمعالج ــن اإلس ــران م الطي
ــة  ــة العام ــق بالصح ــة تتعل أي أزم
و بنــاء القــدرة علــى الصمــود أمــام 

ــابهة.  ــاالت المش الح

يجــب  التــي  اإلجــراءات 
ــات  ــي صعوب ــا لتخط اتخاذه
المرحلــة الحاليــة والقادمــة
أزمــة  تداعــــيات  لتخـــطي 
ــد  ــن أش ــا م ــد 19 باعتباره كوفي
التحديــات التــي تواجــه قطــاع 
الطيــران حاليــًا، أرى أن اإلرشــادات 
ــكاو  ــا اإلي ــي أصدرته ــة الت العالمي
التحديــات  هــذه  لمواجهــة 
ــات  ــات والسياس ــك التوجه وكذل
الحكوميــة فــي دولنــا هــي كفيلــة 
إلعطــاء دفعــة وبدايــة جديــدة 
لقطــاع الطيــران المدني والتشــغيل 
خــال  مــن  والمســتدام  اآلمــن 
ــر الســامة والصحــة العامــة  تدابي
ــة. ــة والمالي ــر االقتصادي والتدابي
ــي  ــج الدول ــذا النه ويتأســس ه
علــى عشــرة مبــادئ رئيســية وهي:
ــال  ــن خ ــخاص م ــة األش 1.  حماي
تدابيــر متناغمــة، ولكــن مرنــة 

فــي نفــس الوقــت؛
2.  العمــل كفريــق طيــران واحــد 

والتضامــن؛
3. ضمان الترابط األساسي؛

للمخاطــر  الفعالــة  4.  اإلدارة 
واألمــن  بالســامة  المتعلقــة 

والصحــة؛
ــة  ــة العام ــر الصح ــل تدابي 5.  جع
ــي  ــران المدن ــال الطي ــي مج ف
تعمــل مــع أنظمــة الســامة 

ــن؛ واألم
6. تعزيز ثقة الجمهور؛

ــاش القطــاع  ــن انتع ــز بي 7.  التميي
ــه مــن الجائحــة؛ ــن تعافي وبي

التعافــي  اســتراتيجيات  8.  دعــم 
ــران؛ ــة الطي ــم صناع ــة لدع المالي

9. ضمان االستدامة؛
الــدروس  مــن  10.  االســتفادة 

المرونــة. لتحســين 

أولويــات الــدول العربيــة 
النقــل  نشــاط  لتطويــر 
ــات  ــل سياس ــي ظ ــوي ف الج
التحريــر التــي تنتهجهــا مع 
ــتجدات  ــدول ومس ــم ال معظ
علــى  السياســات  هــذه 
مســتوى التكتــات اإلقليميــة
فــي ســعيها المتواصــل للنهوض 
بقطــاع النقــل الجــوي وزيــادة 
ــة  ــدول العربي ــع ال ــاطاته، تض نش
ــب أعينهــا أولويــات مماثلــة  نص
األجــواء  تحريــر  رأســها  علــى 
لرحــات الــركاب والشــحن الجوي 
مــا يتيــح للناقــات التشــغيل بــأي 
ــاق  ــح آف ــات وفت ــن الرح ــدد م ع
جديــدة مــن التعــاون، ممــا ينعكــس 
إيجابيــًا علــى مجمــل النشــاط 
بيــن  واالســتثماري  االقتصــادي 
ــات  ــى اتفاقي ــة عل ــدان الموقع البل
كمــا  المفتوحــة"  "الســماوات 
ــاهم  ــة وتس ــودة الخدم ــي بج ترتق
وزيــادة  الكفــاءة  تحســين  فــي 
عــن  فضــا  وذلــك  األربــاح، 
توقيــع اتفاقيــات الخدمــات الجويــة 
الثنائيــة والمتعــددة األطــراف التــي 
ــل  ــبكة النق ــيع ش ــأنها توس ــن ش م

ــة. ــات العربي ــوي للناق الج
صناعــة  ألهميــة  ونظــرًا 
ــة  ــي المنطق ــي ف ــران المدن الطي
للتنميــة  رئيســي  كمحــور 
سيســتمر  والــذي  االقتصاديــة 
ــى  ــدة عل ــدالت متزاي ــو بمع بالنم
مــدى الســنوات المقبلــة مــن حيــث 
ــحن،  ــركاب والش ــل ال حركــة نق
ــة  ــدول العربي ــجيع ال ــن تش فيتعي
ــر  ــي تحري ــا ف ــي قدم ــى المض عل
األجــواء ضمــن المنطقــة العربيــة، 
حيــث أن هــذا التنســيق مــن شــأنه 
توفيــر خدمــات نقــل جــوي سلســة 
وفعالــة وضمــان الســتمرار النمــو. 
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ضيف العدد
ــكاو،  ــام لإلي ــن الع وأشــار األمي
الســيد خــوان كارلــوس ساالســار، 
ــدورة  ــي ال ــة رئيســية ف ــي كلم ف
للجمعيــة  والعشــرين  الســابعة 
العامــة للمنظمــة العربيــة للطيران 
المدنــي فــي الربــاط بالمغــرب 
ــي  ــى أن تعاف ــي 2022/5/19، إل ف
األولويــة  هــي  النقــل  حركــة 
األولــى إلــى جانــب  مهمــة خفــض 
ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان انبعاث
فــي النقــل الجــوي بقــدر كبيــر، 
ــة  ــية الثالث ــة الرئيس ــا األولوي أم
التــي أبرزهــا الســيد ساالســار 
فــي كلمتــه فقــد كانــت الحاجــة 
ــاء بشــكل أفضــل  ــادة البن ــى "إع إل
فــي فتــرة مــا بعــد الجائحــة، 
وجعــل هــذا القطــاع أكثــر قــدرة 
ــدالع  ــة  ان ــي  حال ــود ف ــى الصم عل
األمــراض التــي  تشــكل خطــرًا علــى 
الصحــة العامــة فــي المســتقبل 

ــات". ــن األزم ــا م وغيره

الدوليــة  المنظمــة  دور 
ــبة  ــي بالنس ــران المدن للطي
ــة  ــاء بالمنظم ــدول األعض لل
ــي ــران المدن ــة للطي العربي
اإليــكاو  مكتــب  خــال  مــن 
اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط، 
ــن  ــن بي ــكاو، م ــة اإلي ــعى منظم تس
ــة  ــرى، للمحافظ ــداف أخ ــة أه جمل
ــم  ــي يتس ــران مدن ــاع طي ــى قط عل
والجــدوى  والســامة  باألمــن 
البيئيــة  والســامة  االقتصاديــة 
بالنســبة للــدول العربيــة األعضــاء. 
وذلــك عــن طريــق زيــادة التعــاون 
ــات  ــات والهيئ ــدول والمنظم ــن ال بي

اإلقليميــة والمنظمــات األمميــة التي 
ــن  ــا ع ــة، فض ــي المنطق ــل ف تعم
ــز  ــي وتعزي ــاون اإلقليم ــان التع ضم
ــكاو  ــداف اإلي ــال أله ــق الفع التطبي
االســتراتيجية واألحــكام المنصــوص 
عليهــا فــي خطــة الماحــة الجويــة 
لمنطقــة الشــرق األوســط، باإلضافــة 
وبنــاء  بالدعــم  التزويــد  إلــى 
ــى مســتوى  ــدرات للمحافظــة عل الق
عــال مــن األداء لمنظومــات الماحــة 
ــة األعضــاء،  ــدول العربي ــة لل الجوي
وذلــك لغــرض مواجهــة التحديــات 
المنطقــة  هــذه  تعرفهــا  التــي 

ــو.   ــارعة النم المتس
تنســيق  عــن  فضــا  وذلــك 
المنظمــة  مــع  الوثيــق  اإليــكاو 
العربيــة للطيــران المدنــي فيمــا 
ــب  ــترك لتجن ــل المش ــص العم يخ
ازدواج الجهــود وتوحيــد ســبل تنمية 
منظومــة الطيــران المدنــي ككل.

تنفيــذ برنامــج عمــل منظمة 
الطيــران المدنــي الدولــي 
 ،2025  -  2023 للفتــرة 
الجمعيــة  مــن  المعتمــد 

.41 العموميــة 
ــي  فــي إطــار خطــة العمــل الت
ــة  ــة لمنظم ــة العام ــا األمان قدمته
 ،2025  -  2023 للفتــرة  اإليــكاو 
ســنقوم بالعمــل جاهديــن بالتعــاون 
مع الــدول األعضــاء فــي المجموعة 
العربيــة لدعــم تنفيــذ الخطــة التي 
ــة  ــرة المقبل ــكاو للفت ــمتها اإلي رس
ــاهمات  ــادات والمس ــم اإلرش وتقدي
هــذه  إلنجــاح  االقتضــاء  عنــد 

الطيــران  يخــدم  بمــا  الخطــة 
ــي  ــة والعرب ــي عام ــي الدول المدن
ــة  ــم مقارب ــميا: دع ــة، ال س خاص
األمانــة العامــة لدعــم األهــداف 
االســتراتيجية للمنظمــة بالمــوازاة 
مــع ضمــان تجــاوز قطــاع الطيران 
ــرات الجائحــة  ــكل أفضــل لتأثي بش
وتنفيــذ توصيــات المؤتمــر الرفيــع 
ــد  ــة كوفي ــأن جائح ــتوى بش المس
األهــداف  بيــن  الربــط   ؛   19
ــداف  ــكاو و أه ــتراتيجية لإلي االس
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحدة 
ــر و  ــق المعايي ــام 2030؛ تطبي للع
الممارســات الموصــى بهــا و توفيــر 
ــق  ــاء لتطبي ــدول األعض ــم لل الدع
هــذه األخيــرة؛ دعــم جهــود اإليــكاو 
لحمايــة البيئــة عــن طريــق الهــدف 
الطمــوح الطويــل األجــل و وتنفيــذ 
لخفــض  “كورســيا”  خطــة 
تقديــم  أخيــرًا  و  االنبعاثــات؛ 
المســاهمات الطوعيــة للمنظمــة 

ــاء.  ــد االقتض عن
ــة  ــنوات الثاث ــدى الس ــى م عل
نكاتــف  ســوف  الخطــة،  لهــذه 
العربيــة  الــدول  مــع  الجهــود 
يخــدم  مــا  للتعــاون  األعضــاء 
المصلحــة المشــتركة للطيــران 

والدولــي.  العربــي  المدنــي 
ــى المســاهمة  ــع إل ــا نتطل ختام
العربيــة  الــدول  مــع  الفعالــة 
اإليــكاو  مجلــس  فــي  األعضــاء 
الســتكمال مســيرة العطــاء للنهوض 
بقطــاع الطيــران المدنــي اإلقليمــي 
والدولــي وتعزيــز مكانــة الطيــران 
قطــاع  فــي  الرائــدة  العربــي 

الطيــران المدنــي عالميــًا. 
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ــن الصناعــات  ــد صناعــة النقــل الجــوي م تع
ــات دول  ــي اقتصادي ــًا ف ــب دورًا حيوي ــة وتلع الداعم
ــة  ــة االقتصادي ــي التنمي ــاهم ف ــا تس ــم، كونه العال
وزيــادة المــوارد الماليــة األمــر الــذي يســاهم ايضــًا 
فــي زيــادة الدخــل المالــي بشــكل عــام، وتلعــب دورًا 
ــان  ــاك نوع ــف فهن ــق الوظائ ــي خل ــًا ف ــرًا ايض كبي
ــى  ــة عل ــذه الصناع ــها ه ــي تعكس ــرات الت ــن التاثي م

ــي: ــل باالت ــدول وتتمث ــات ال اقتصادي

•  التاثيــرات االقتصاديــة المباشــرة مثــل صناعــة 
الطائــرات والتوظيــف فــي المطــارات وخدمــات 
الطائــرات  وصيانــة  األرضيــة  المناولــة 
والشــحن الجــوي ومــن خــال خدمــة حمايــة 
العمــاء والكفــاءة اإلنتاجيــة للخدمــات الجويــة 
وغيرهــا مــن االعمــال داخــل نطــاق هــذا 

ــال. المج

•  التاثيــرات االقتصاديــة غيــر المباشــرة والتــي 
ــة  ــال التجاري ــارات والمح ــاء المط ــمل إنش تش
ــوق  ــروبات والس ــة والمش ــدم األطعم ــي تق الت
ــر  ــرات غي ــن التاثي ــك م ــر ذل ــرة وغي الح

ــرة. المباش

ــي  ــرًا ف ــوي دورًا كبي ــل الج ــب النق ــا يلع كم
العالميــة  التجــارة  وتنميــة  االســتثمار  تشــجيع 
والســياحة وزيــادة التدفقــات الماليــة والمســاهمة في 
إزدهارهــا، وفــي تنميــة ســوق العمــل، حيــث ترتبــط 

صناعــة النقــل الجــوي بذلــك ارتبــاط وثيــق 
ــا تعمــل  ــز االقتصــاد لكونه ــي تحفي ــا ف ومســاند له
علــى تحســين مســتويات المعيشــة لكثيــر مــن الــدول 
ــداد  ــوًا إلم ــع ج ــل البضائ ــق نق ــن طري ــة ع النامي
المناطــق البعيــدة بمختلــف الصــادرات، وفــي إنعــاش 
ــي  ــم ف ــن دول العال ــم بي ــهيل تنقاته ــياحة وتس الس

ــة. ــة تام ــي وراح ــت قياس وق

ومــن هــذا المنطلــق ســعت الــدول فــي تطويــر 
ــتراتيجيات  ــع االس ــا ووض ــة وتنميته ــذه الصناع ه
ــار  ــن االزده ــا م ــن عناصره ــي تمك ــداف الت وااله
ومواكبــة التطلعــات والتطــور الســريع فــي العالــم، 
ومــن ابــرز عناصــر صناعــة اقتصاديــات النقــل 

ــي: ــي كالتال ــوي ه الج
 إنشاء المطارات وصيانتها.	 
 صناعة شركات الطيران.	 
 خدمات الماحة الجوية.	 
 الخدمات األرضية.	 

فالمطــارات فــي العالم ُتعــد أحد الروافــد الحيوية 
للتنميــة االقتصاديــة ومحــرك اقتصــادي ُينّمــي فرص 
العمــل، ويزيــد مــن المــردود االقتصــادي، كمــا أنهــا 
ــادة  ــي زي ــاهم ف ــتثمارية تس ــذب اس ــة ج ــد نقط ُتع
ــي  ــة ف ــن األصــول الّقيم ــي، وأصــل م ــق المال التدف
ــبكة  ــي ش ــة ف ــن االدوات المهم ــة، وم ــة التحتي البني
ــع  ــي تعــزز حركــة المســافرين والبضائ ــل، فه النق
ــول  ــاص وح ــه خ ــة بوج ــاء الدول ــع أنح ــي جمي ف
العالــم علــى الوجــه العــام، وتلعــب دورًا جوهريــًا في 
ــة واالســتثمارية، وُتســهم  جــذب األنشــطة االقتصادي
بصــورة فعالــة فــي تطوير وتنميــة البيئــة االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة والســياحية والبشــرية، وهــي 
منفــذ حــدودي بــه العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة ُتّقــدم خدماتهــا مــن خالــه.

الطيــران  شــركات  لصناعــة  بالنســبة  أمــا 
ــة  ــي صناع ــطة ف ــن األنش ــة م ــمل مجموع ــي تش فه
الطائــرات وعمليــات المطــارات وصناعــات دعــم 
الطيــران مثــل برامــج التوزيــع االلكترونــي العالميــة 
وغيرهــا مــن األنظمــة المســاعدة فــي عمليــات 
ــى  ــران عل ــركات الطي ــد ش ــا تعتم ــران، كم الطي
العديــد مــن الخدمــات الداعمــة مثــل الخدمــات 
الماحيــة وخدمــات الصيانــة وغيرهــا، وقــد يتبــادر 
ــط  ــران مرتب ــح الطي ــارئ أن مصطل ــن الق ــي ذه ف

اقتصاديات النقل الجوي، اآلفاق المستقبلية
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مقال
بالســفر فقــط، إاّل أن ارتباطــات هــذا المصطلــح 
فــي واقــع الحــال أكبــر وأعــم، فهــو وســيلة نقــل 
جــوي تتعــدد مجــاالت اســتعماله فيمــا بيــن الســفر 
ــا  ــك، وفيم ــر ذل ــال أو غي ــياحة أو أداء االعم للس
بيــن مجــال التجــارة والخدمــات الطبيــة واالســعاف، 
ــكري،  ــال العس ــوي، أو المج ــحن الج ــال الش أو مج
وتحضــى صناعــة شــركات الطيــران باهتمــام شــديد 
مــن قبــل ســلطات الطيــران المدنــي فــي كل دولــة 
ــرات  ــة عش ــوم بخدم ــادي، ويق ــد اقتص ــا راف لكونه
ــوم  ــًا، وتق ــًا ودولي ــافرين داخلي ــن المس ــن م المايي
الســلطات بدعمهــا بالطــرق واألســاليب التــي ال تخــل 
ــران،  ــن شــركات الطي بقواعــد المنافســة العامــة بي
ومــن ضمــن ذلــك إبــرام ســلطات الطيــران المدنــي 
ــدول، ووضــع  ــن ال ــد م ــع العدي ــة م ــات ثنائي اتفاقي
ــران  ــة الطي ــر صاحي ــة لمعايي ــريعات المائم التش
وســامتة وأمــن الطيــران، وذلــك لتمكين مشــاركة 
ــة  ــة الجوي ــة الحرك ــي تنمي ــران ف ــركات الطي ش
الدوليــة المنتظمــة وغيــر المنتظمــة وبالتالــي 
ربــط الدولــة بمعظــم دول العالــم وتحقيــق وجهــات 
ــام  ــهولة للقي ــا بس ــول إليه ــهل الوص ــة يس عالمي
باعمــال التجــارة او الســياحة أو غيــر ذلــك، إضافــة 
إلــى تنميــة المــوارد االقتصاديــة وأختــزال المســافات 

ــت. ــر الوق وتوفي

أمــا بالنســبة للماحــة الجويــة فهــو علــم يختص 
بدراســة وتصميــم وصناعــة تقنيــة اســتخدام الطيران، 
ــى  ــكان إل ــن م ــرات م ــه الطائ ــة توجي ــم بعملي ويهت
آخــر مــع القــدرة علــى تحديــد مــكان الطائــرة فــي 
أي وقــت أثنــاء عمليــة الطيــران وذلــك مــن خــال 
طــرق ومســارات جويــة محــددة يجــب االلتــزام بهــا 
ــارون، والهــدف  ــران والطي ــل شــركات الطي مــن قب
مــن ذلــك منــع الحــوادث والتصــادم بيــن الطائــرات 
فــي الجــو أو علــى األرض، وتســهيل الحركــة 
ــدم  ــي تخ ــداف الت ــن األه ــك م ــر ذل ــة، وغي الجوي
مجــال الطيــران وتحافــظ علــى ســامة المســافرين، 
كمــا أنهــا تنقســم إلــى العديــد مــن األنــواع منهــا 
ــة  ــة الفلكي ــر الماح ــال ال الحص ــبيل المث ــى س عل
والماحــة الاســلكية، إضافــة إلــى الماحــة باالقمــار 
الصناعيــة والتــي تكــون مــن خــال اســتخدام نظــام 
ــدًا  ــع معتم ــدد الموق ــام يح ــو نظ ــي أس وه ــي ب ج
ــة  ــار الصناعي ــلها األقم ــي ترس ــات الت ــى اإلحداثي عل
التــي تنتشــر مداراتهــا حــول األرض، كمــا تنقســم 
ــة  ــة، ومراقب ــرج المراقب ــى ب ــة إل ــة الجوي المراقب

االقتــراب، ومركــز المراقبــة، أمــا خدمــات الحركــة 
ــة،  ــة الجوي ــدة المراقب ــى وح ــم إل ــة فتنقس الجوي
ووحــدة المعلومــات الماحيــة، ووحــدة البحــث 

ــاذ. واالنق

ــا  ــد به ــة فيقص ــات األرضي ــبة للخدم ــا بالنس أم
الخدمــات التــى تقــدم فــى المطــارات بواســطة 
شــركات أو منشــآت متخصصــة ومعتمــدة مــن 
المدنــي الســتقبال وترحيــل  الطيــران  ســلطات 
ــن  ــرات م ــه الطائ ــا تنقل ــركاب وم ــرات وال الطائ
ــا  ــك تفريغه ــى ذل ــا ف ــد بم ــع وبري ــة وبضائ أمتع
وتحميلهــا وكذلــك تمويــن الطائــرات بالمشــروبات 
ــدة  ــى ع ــم إل ــا، وتنقس ــة وغيره ــواد الغذائي والم
ــرات،  ــدم للطائ ــة تق ــات أرضي ــي خدم ــام وه أقس
ــع  ــن، والبضائ ــافرين، وللتموي ــدم للمس ــرى تق وأخ
والبريــد وأمتعــة المســافرين، وخدمــات تزويــد 

ــود. ــرات بالوق الطائ

أن الوعــي باقتصاديــات النقــل الجــوي ومــا تمثله 
ــة  ــي التنمي ــة ف ــاهمة قوي ــن مس ــة م ــذه الصناع ه
االقتصاديــة والتقــدم الحضــاري للــدول وفــي ربــط 
فضــاءات الــدول بعضهــا البعــض وتحقيــق التواصــل 
والثقافــي  والحضــاري  والتجــاري  االجتماعــي 
وغيرهــا الكثيــر بيــن دول العالــم وبيــن شــعوبها ال 
يــدع مجــال للشــك بأهميــة هــذه الصناعــة، وأهميــة 
ــي  تطويرهــا ورســم االســتراتيجيات المســتقبلية الت
تعــزز تلــك االقتصاديــات وتطويــر البنــى التحتيــة 
لهــا لتواكــب االحتيــاج المســتقبلي ولتتماشــى مــع 
النمــو المتزايــد للحركــة الجويــة، ووضــع الحلــول 
ــل  ــة النق ــد تواجــه صناع ــي ق ــات الت ــاج التحدي لع
ــات  ــور الفايروس ــي ظه ــل ف ــي تتمث ــوي والت الج
ــك  ــة وتنه ــك الصناع ــف بتل ــي تعص ــة الت واألوبئ
ــران  ــل شــركات الطي ــل الجــوي وتثق حركــة النق
ــاض  ــة االنخف ــة نتيج ــائر المالي ــارات بالخس والمط
فــي أعــداد المســافرين وتّســمر الطائــرات فــي 
ــدات األمــن  ــات تهدي ســاحات المطــارات، وفــي تحدي
األلكترونــي، وفــي التفكيــر بالمســاهمة فــي مكافحــة 
ــات  ــغيل رح ــم بتش ــي العال ــراري ف ــاس الح االحتب
محايــدة للكربــون لخفــض االنبعاثــات الملوثــة التــي 
ــة  ــراري، إضاف ــاس الح ــرة االحتب ــي ظاه ــاعد ف تس
إلــى تبنــي فكــرة المطــارات الخضــراء بهــدف تعزيــز 
ــى  ــران عل ــر الطي ــل تأثي ــات لتقلي ــل الممارس أفض

ــة.   البيئ
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between worldwide countries and their people, 
leaves no room for doubt about the importance 
of this industry, as well as the importance of 
developing it and drawing future strategies that 
enhance these economies and develop their 
infrastructure to keep pace with future needs 
and to keep pace with the increasing growth of 
air traffic. It is also evident that there is a need 
to develop solutions to address the challenges 
that may face the air transport industry, which 
are represented by the emergence of viruses 
and pandemics that ravage that industry and 
exhaust air traffic and burden airlines and 
airports that face financial losses as a result 
of the decrease in the number of passengers 
and the ingress of aircraft in airport yards, 
and in maximizing investment capital in the 
air transport industry and in establishing and 
operating airports and modernizing airlines by 
equipping their air planes with the latest new 

generation aircraft. In addition, modernizing 
and developing the air navigation infrastructure 
to keep pace with the rapid developments in 
this area, and in the challenges posed by the 
electronic security threats, and to think about 
contributing to fight global warming in the 
world by operating carbon-neutral flights to 
reduce polluting emissions that help in global 
warming, is unavoidable. This will contribute 
significantly to eliminating the problem of 
changing fuel prices, which is a challenge 
for airlines and their investors, in addition to 
adopting the idea of green   airports in order to 
promote best practices to reduce the impact 
of aviation on the environment, and other 
challenges that may face the air transport 
industry in the future, and work to develop 
solutions that will ensure the sustainability of 
the development of the air transport system.
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to travelers, as is the case in establishing future 
airport cities, which will undoubtedly renew the 
investment recovery in this sector and inject 
a lot of financial resources that contribute to 
reviving the economy.

 As for the airline industry, it includes 
a range of activities, namely the aircraft 
industry, airport operations, and aviation 
support industries, such as global electronic 
distribution programs and other auxiliary 
systems in aviation operations. In the mind 
of the reader, the term aviation is related to 
travel only, but the associations of this term 
are in reality larger and wider, as it is an air 
transport means that has multiple areas of use 
ranging between travel for tourism, business 
performance, or otherwise, and covering 
different fields ranging from trade, medical 
and ambulance services, or the field of air 
cargo , or the military field. The airline industry 
draws intense attention from the civil aviation 
authorities in every country because it is 
an economic sub sector, that serves tens of 
millions of domestic and international travelers. 
Authorities support it in ways and methods that 
do not violate the rules of general competition 
between airlines, including the conclusion by 
Civil aviation authorities of bilateral agreements 
for air transport services with many countries, 
in addition to signing relevant international 
treaties and their annex protocols, and the 
development of appropriate legislation for 
aviation security and airworthiness and safety 
standards, in order to enable the participation 
of airlines in the development of regular and 
non-scheduled international air traffic, thus 
linking each country with most countries of 
the world and achieving global destinations 
that are easily accessible to carry out trade, 
tourism, or otherwise, in addition to developing 
Economic resources, shortening distances 
and saving time.

As for air navigation, it is a science 
concerned with the study, design and 
manufacture of aviation use of technology, 

and it is concerned with airspace management 
and air traffic management, through the 
establishment of specific air routes and paths 
for aircrafts to fly on and adhere to. It is also 
concerned with organizing and managing air 
navigation systems and other goals for which 
it was established. The aim of air navigation 
is to secure the safety of aircraft movement, 
prevent accidents and collisions between 
aircraft in the air or on the ground, facilitate 
air traffic, and other objectives that serve the 
field of aviation and maintain the safety of 
passengers. It is divided into many types, for 
example, astronomical navigation and wireless 
navigation, in addition to satellite navigation, 
which is based on the use of the GPS system, a 
system that determines the location based on 
the coordinates sent by satellites whose orbits 
spread around the Earth. Air surveillance is 
also divided into the control tower, approach 
control, and control center. As for air traffic 
services, they are divided into the air control 
unit, the navigational information unit, and the 
search and rescue unit.

As for ground services, which mean the 
services that are provided at airports by 
specialized companies or specialized facilities 
accredited by the civil aviation authorities 
to receive and depart aircraft, passengers, 
and luggage, goods and mail transported 
by aircraft, including: unloading and loading 
them, as well as supplying aircraft with drinks, 
food, etc., It is divided into several sections, 
which are ground services provided to aircraft, 
others provided to passengers, catering, 
goods, mail, passenger luggage, and aircraft 
refueling services.

In the same context, the awareness of the 
economics of air transport and the strong 
contribution that this industry represents in 
advancing the economic development and 
civilizational progress of countries and in 
linking the territories of countries with each 
other and achieving social, commercial, 
civilizational and cultural communication etc, 
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Economics of air transport, prospects

Written by: Attia bin Saeed Al-
Zahrani

Kingdom Saudi Arabia
The air transport industry is one of the 

support industries that plays a vital role in 
worldwide economies, as it contributes to 
economic development and to increasing 
financial resources, which also contributes 
in return to increasing financial income in 
general. It also plays a major role in creating 
jobs. There are two types of influences that this 
industry reflects on the economies of countries 
which draw as follows:

•  Direct economic influences such as the 
aircraft industry, employment at airports, 
ground handling services, aircraft 
maintenance, air freight, and through 
customer protection services and 
productive efficiency of air services and 
other businesses within the scope of this 
field.

•  Indirect economic impacts, which include 
the establishment of airports, shops that 
provide food and beverages, duty-free 
markets, and other indirect influences.

Air transport also plays a major role in 
encouraging investment, developing global 
trade and tourism, increasing financial 
flows and contributing to its prosperity, and 
developing the labor market. Transporting 
goods by air to supply remote regions with 
various exports, ensure tourism recovery and 
facilitate their movement between countries of 
the world in record time and total comfort.

From this standpoint, countries have sought 
to ensure the growth and development of this 
industry and set strategies and goals that 
enable its components to flourish and keep 
pace with aspirations and rapid development 
in the world. Among the most prominent 
components of the air transport economics 
industry appear as follows:

• Establishing and maintaining airports.
• Airlines industry.
• Air Navigation Services.
• Ground services.
Airports worldwide are considered one of 

the vital sub sectors of economic development 
and an economic engine that create job 
opportunities and increases economic returns, 
passengers and goods throughout the country 
in particular and around the world in general 
and play a fundamental role in attracting 
economic and investment activities. They 
also contribute effectively to the growth and 
development of the economic, social, cultural, 
tourism and human environment, and it is a 
border cross point with many governmental and 
non-governmental entities that provide their 
services through them. Moreover, countries’ 
approach to establish smart airports and the 
digital technology it encompasses is a strong 
step toward airport visitors facilitation and 
allows also to keep pace with the rapid growth 
aiming at doubling the number of passengers 
and raising the efficiency of services provided 



41A guest Issue 49

December 2022

and increase revenues.

Given the importance of 
the civil aviation industry in 
the region as a significant axis 
of economic development, 
which will continue to grow at 
increasing rates in terms of 
passenger and freight traffic 
over the next few years, Arab 
States should be encouraged to 
proceed with the liberalisation 
of airspace within the Arab 
region, as such coordination 
would provide smooth and 
efficient air transport services 
and ensure continued growth.

The Secretary-General of 
ICAO, Mr Juan Carlos Salasar, 
in a keynote speech at the 
twenty-seventh session of the 
General Assembly of the Arab 
Civil Aviation Organization in 
Rabat, Morocco, in May 19, 
2022, noted that the recovery 
of transport is the priority along 
with the  task of significantly 
reducing carbon dioxide 
emissions in air transport. The 
third major priority highlighted 
by Mr Salasar in his speech 
was the need to "better rebuild 
in the post-pandemic period 
and make this sector more 
resilient to future disease."

Role of the International 
Civil Aviation Organization 
for the Member States of 
the Arab Civil Aviation 
Organization

Through the ICAO Regional 
Office for the Middle East, 
ICAO aspires, among other 
goals, to ensure a safe, secure, 
economically viable, and 

environmentally sustainable 
civil aviation sector for Arab 
Member States. This is 
accomplished by increasing 
cooperation among the States, 
regional organisations and 
bodies, and UN organisations 
operating in the region, as 
well as by ensuring regional 
cooperation and promoting 
the effective implementation of 
ICAO strategic objectives and 
the provisions of the Middle 
East Air Navigation Plan, as 
well as by providing support 
and capacity-building to 
maintain high performance of 
the air navigation systems of 
Arab Member States in order 
to meet the challenges.

In addition, ICAO has 
worked closely with the Arab 
Civil Aviation Organization to 
avoid duplication of efforts and 
harmonise the overall growth 
of the civil aviation sector.

Implementation of the 
ICAO Action Plan 2023-2025, 
adopted by the General 
Assembly 41.

Within the framework of the 
plan of action submitted by the 
ICAO Secretariat for the period 
2023-2025, we will work hard 
in cooperation with the States 
members of the Arab Group to 
support the implementation of 
the plan drawn up by ICAO for 
the coming period and provide 
guidance and contributions as 
necessary for the success of 
this plan to serve international 
civil aviation in general and 
Arab aviation in particular, 

in particular: supporting 
the Secretariat's approach 
to support the strategic 
objectives of the Organization 
in parallel with ensuring that 
the aviation sector better 
exceeds the impacts of the 
pandemic and implementing 
the recommendations of the 
High-level Conference on the 
COVID-19 pandemic ; Linking 
the ICAO Strategic Objectives 
with the United Nations 
Sustainable Development 
Goals for 2030; the application 
of recommended standards 
and practices and the 
provision of support to Member 
States for the application of the 
latter; Support ICAO's efforts 
to protect the environment 
through the ambitious long-
term goal and implementation 
of the CORCIA Emission 
Reduction Plan; Finally, 
voluntary contributions to the 
Organization should be made 
as necessary.

Over the course of the 
three years of this plan, we will 
join forces with Arab Member 
States to cooperate in the 
common interest of Arab and 
international civil aviation. 

In conclusion, we 
look forward to actively 
collaborating with the Arab 
States members of the ICAO 
Council to finish the bidding 
process to promote the regional 
and international civil aviation 
sector and to strengthen the 
global leadership position 
of Arab aviation in the civil 
aviation sector.
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between national development 
plans and national civil aviation 
policies and strategies.

The challenges that civil 
aviation can raise to meet 
today's developments in this 
area, especially as we live 
through the recovery of the 
sector after a setback in the 
past two years.

The unprecedented effects 
of the pandemic posed 
enormous challenges for the 
Arab air transport sector, 
which was required to maintain 
flexibility, perseverance, and 
balance in the safe transport 
of people and goods while 
adhering to the highest 
health safety standards and 
attempting to attain a level of 
revenue that would partially 
cover the increased operating 
costs.

During the 41st session of 
the General Assembly, ICAO 
issued a Declaration on Air 
Transport Facilities to affirm 
the global commitment to 
enable the civil aviation sector 
to recover from the coronavirus 
pandemic in a safe and 
effective manner and become 
more resilient in the future.

Like the other member 
states of the organization, we 
believe that the Arab countries 
have adhered to the decisions 
of the organization in this 
context to reduce the impacts 
of the pandemic and to 
overcome the difficulties faced 
by the Arab states and the 
civil aviation sector in general 

in maintaining operational 
operations and protecting the 
health and safety of public 
travelers and aviation workers 
due to the ongoing effects 
of the coronavirus, including 
risk management and lessons 
learned from the coronavirus 
pandemic crisis to enable 
the aviation community to 
speed up the handling of any 
public health crisis and build 
resilience to similar situations.  

Actions to be taken to 
overcome the difficulties of 
the present and future phase

To overcome the 
repercussions of the COVID-19 
crisis as one of the most severe 
challenges facing the aviation 
sector, I believe that the global 
guidance issued by ICAO to 
address these challenges, as 
well as the orientations and 
government policies in our 
countries, are sufficient to give 
a new impetus and start to the 
civil aviation sector and safe 
and sustainable employment 
through safety and public 
health measures and economic 
and financial measures.

This international approach 
is based on ten fundamental 
principles:
1. Protect persons through 

harmonious but flexible 
measures ;

2. Operate as one aviation team 
and solidarity;

3. Ensure core coherence;
4. Effective management of 

safety, security and health 
risks;

5. Make public health measures 
in the field of civil aviation 
work with safety and security 
regulations;

6. Enhance public confidence;
7. Distinguish between sector 

recovery and its recovery 
from the pandemic;

8. Support financial recovery 
strategies to support the 
aviation industry;

9. Ensure sustainability;
10. Take lessons to improve 

flexibility.
Arab countries' priorities 

to develop air transport 
activity in light of their 
liberalization policies 
with most countries and 
developments in these 
policies at the level of 
regional blocks

In their ongoing efforts to 
improve the air transport sector 
and increase its activities, the 
Arab countries are prioritising 
the liberalisation of the 
atmosphere for passenger 
and air cargo flights, which 
allows carriers to operate an 
unlimited number of flights 
and opens new horizons for 
cooperation. This will have a 
positive impact on the total 
economic and investment 
activity between the countries 
that have signed the "open 
skies" agreement. In addition 
to the signing of bilateral 
and multilateral air services 
agreements that will expand 
the air transport network of 
Arab carriers, efforts will also 
be made to improve service 
quality, enhance efficiency, 
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Issa bin Abdullah Al Malki’s address to the 49th issue of Arab Aviation magazine 
as the State of Qatar’s Permanent Representative to the ICAO Council.

  
I am pleased and honored 

to deliver my address to the 
Arab Aviation Magazine and 
extend my heartfelt thanks 
and gratitude to the Arab Civil 
Aviation Organization (ACAO) 
for this commendable gesture 
to document the accession of 
the State of Qatar to the Council 
of the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) and to 
highlight the contributions 
made by the Arab States 
members of the International 
Civil Aviation Organization 
(ICAO). I would also like to take 
this opportunity to express my 
sincere appreciation to our wise 
Government for the unlimited 
support for the candidature 
of the State of Qatar for 
membership of the International 
Civil Aviation Organization 
(ICAO) Council. This success 
is the fruit of the vision of our 
wise government under the 
leadership of His Highness 
the Amir Sheikh Tamim bin 
Hamad bin Khalifa Al-Thani, 
may God protect him, and His 
Excellency Sheikh Khalid bin 

Khalifa bin Abdelaziz Al-Thani, 
Prime Minister and Minister 
of Interior, and I also thank 
His Excellency Mr. Jassim 
bin Saif Al-Sulaiti, Minister 
of Transportation, and His 
Excellency Mr. Mohammed bin 
Faleh Al-Hajri, Acting President 
of the General Authority of 
Civil Aviation for the unlimited 
support and cooperation. I 
also extend my thanks to the 
member states of the Arab 
Civil Aviation Organization and 
the Organization, as well as 
my colleagues at the Ministry 
of Transport and the General 
Authority for Civil Aviation. 

The importance of air 
transport for the sustainable 
development of countries in 
general and the Arab region 
in particular.

The governments of the 
States represented at the 
41st ICAO General Assembly 
acknowledged the crucial and 
important function of the civil 
aviation industry as a driver 
of sustainable development. 
They developed policies and 
strategic plans to strengthen 
the role of air travel in tying the 
nations of the world together 
from the north to the south and 
from the east to the west.

The Chairman of the ICAO 
Council stated during the 
General Assembly that "air 
transport is a powerful enabling 
tool for economic recovery, 

along with the liberalisation of 
air services and the significant 
role of air freight operations in 
providing the world with the 
necessary supplies and linking 
the world, especially in times of 
crisis."

In this context, the State of 
Qatar has maintained a vibrant 
civil aviation sector, which has 
contributed to the expansion 
of regional trade relations, 
enabled the industry to support 
sustainable growth rates, and 
elevated the State of Qatar's 
standing on the regional, 
international, and global levels.

The technical and service 
achievements, particularly 
in the development of 
infrastructure and the building 
of human resources capacity 
and skills in this area, make 
it one of the most critical 
economic incentives of the 
Arab States at present. It 
also significantly impacts the 
sustainability of development 
and the improvement of the 
quality of life of millions of people 
in the Arab world by providing 
employment opportunities and 
increasing revenues generated 
by revenues and taxes, among 
other benefits. The Arab States 
members of ICAO are thus 
engaged in the vision and 
commitment of the Organization 
to implementing the 2030 
Sustainable Development 
Plan by defining a precise 
and transparent relationship 
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4 Jeddah Saudi Arabia 6 Saudi Arabian Airlines 50%

5 Addis Abeba Federal Democratic 
Republic of Ethiopia 5 Ethiopian Airlines 93%

6 Cairo State of Egypt 8 Egyptian Airlines 52%
7 Abu Dhabi United Arab Emirates  7 Etihad Airlines 78%
7 Kuwait State of Kuwait ----- Kuwait Airways 27%
9 Bahrain Kingdom of Bahrain ----- Gulf Air 66%

10 Muscat Oman 9 Oman Air 60%

North America

m aerodrome Country 2019 ranking designated company
flight 

participation 
rate

1 Chicago 
International United States of America 1 United States Company 46%

2 Dallas United States of America 6 American Airlines 85%
3 Atlanta United States of America 3 Delta Air Company 79%

4 Seattle Seattle Tacoma 
International ----- Alaska Airlines 50%

5 Denver Denver International ------ United States Company 53%

6 Los Angeles United States of America 4 American Airlines 22%

7 New York JFK 
International United States of America 5 Delta Air Company 37%

8 Houston United States of America 8 United Airlines Company 81%
 9 Miami United States of America 7 American Airlines 75%

10 New York Liberty 
International United States of America 9 United Airlines Company 70%

Latin America

m aerodrome Country 2019 ranking designated company
flight 

participation 
rate

1 Mexico Mexico 1 Aeromexico Corporation 43%
2 Bogota Colombia 2 Avianca 58%
3 Sao Paulo Brazil 3 Latam Flight Group 41%

4 Cancun 
International Mexico ---- interjet company 14%

5 Chávez 
International lima Peru 5 Latam Flight Group 53%

Source: OAG
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Europe/ Middle East and Africa

m aerodrome Country 2019 ranking designated company
flight 

participation 
rate

1 London 
Heathrow United Kingdom 1 British Airways 51%

2 Istanbul Turkey 6 Turkish Airlines 79%

3 Charles de 
Gaulle France  5 Air France 50%

4 Frankfurt Germany 2 German Airlines 
Lufthansa 63%

5 Amsterdam Netherlands 3 Royal Dutch Airlines 
KLM 52%

6 Madrid Spain  7 Iberia 46%
7 Munich Germany 59%
8 Dubai UAE Emirates 49%
9 Athens Intl. Greece Olympic Airline 29%

10 Sabiha Intl. Turkeye Pegasus 59%

Europe

m aerodrome Country 2019 ranking designated company
flight 

participation 
rate

1 London Heathrow United Kingdom 1 British Airways 51%
2 Istanbul Turkey 6 Turkish Airlines 79%

3 Charles de 
Gaulle France  5 Air France 50%

4 Frankfurt Germany 2 Lufthansa 63%
5 Amsterdam Netherlands 3 KLM 52%
6 Madrid Spain 7 iberian 46%
7 Munich Germany ---- Lufthansa 59%

8 Athens 
International Greece ---- Olympic Airlines 29%

 9 Sabiha 
International Turkey ----- Pegasus Airlines 59%

10 Barcelona Spain ----- Vueling Airlines 42%

Middle East and Africa

m aerodrome Country 2019 ranking designated company
flight 

participation 
rate

1 Dubai United Arab Emirates 1 Emirates Airlines 49%
2 Riyadh Saudi Arabia 4 Saudi Arabian Airlines 51%
3 Doha State of Qatar 3 Qatar Airways 85%
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6 Seattle Seattle Tacoma International 10 Alaska Airlines 55%
7 Washington Reagan Washington Ronald Reagan 22 American Airlines 58%
8 Los Angeles Los Angeles International 8 Delta Air Company 20%
9 Las Vegas Las Vegas International 21 Southwest Airlines 40%

10 New York LaGuardia New York LaGuardia 14 Delta Air Company 45%

11 Detroit Metropolitan Wayne Detroit Metropolitan 
County 6 Delta Air Company 75%

12 Minneapolis Minneapolis / St. Paul 
International 7 Delta Air Company 74%

13 Salt Lake Salt Lake City 13 Delta Air Company 73%

14 New York New York JF Kennedy 
International 30 Delta Air Company 34%

15 Honolulu Honolulu 19 Hawaii Airlines 43%
16 Phoenix Sky Phoenix Sky International 12 American Airlines 43%
17 Houston Houston International 9 United States Company 76%
18 San Francisco San Francisco 16 United States Company 47%
19 Chicago Chicago International Airport 18 Southwest Airlines 89%
20 Dallas Dallas Love Field 17 Southwest Air Lines 92%

21 New York New York Liberty 
International 23 United States Company 69%

22 Boston Boston Edward Logan 
International Airport 15 JetBlue Airways 25%

23 Kahuli Kahuli 24 Kahuli Airways 33%

24 Baltimore Baltimore Washington 
International 25 Southwest Airlines 70%

25 Washington Dulles Washington Dulles 
International 20 United Airlines 71%

Top 10 largest hub airports by region 
Asia and the Pacific

m aerodrome Country 2019 ranking designated company
flight 

participation 
rate

1 Delhi India N/A Indigo 34%
2 Tokyo Japan N/A Japan Airlines 39%
3 Sydney Australia  7 Qantas Airlines 40%
4 Manila Philippines 10 Cebu Pacific Air 37%
5 jacquard Indonesia 6 Lyon Airlines 30%
6 Manila Philippines N/A Cebu Pacific Air 37%
7 Bangkok Thailand 5 Thai Airways Viet Jet 17%
8 Kuala Lumpur Malaysia 4 Air Asia 38%
9 Ho Chi Minh Vietnam N/A Vietnam Airlines 42%

10 Melbourne Australia N/A Qantas Airlines 35%
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The top 25 global hub airports for low-cost flights

m aerodrome Country 2019 
ranking designated company

flight 
participation 

rate
1 Delhi India 6 Indigo 34%
2 Bombay India 11 Indigo 37%
3 Denver United States of America 5 United States Company 52%
4 Las Vegas United States of America 54 Southwest Airlines 38%
5 Orlando United States of America 15 Southwest Airlines 25%
6 Jakarta Indonesia 8 Lyon Airlines 30%
7 Manila Philippines 2 Cebu Pacific Air 37%
8 Mexico city Mexico 9 Aeromexico Corporation 53%
9 Hollywood United States of America 13 Spirit Airlines 27%

10 Sabiha International Turkey 16 Pegasus Airlines 66%

11 Phoenix Sky 
International United States of America 12 American Airlines 43%

12 Barcelona Spain 10 Vueling Airlines 45%
13 Las Vegas United States of America 14 Delta Air Company 20%

14 Bangalore 
International India 37 Indigo 54%

15 Heydarabad India 51 Indigo 62%
16 Sydney Australia 43 Qantas Airlines 40%
17 Ho Chi Minh Vietnam 20 Vietnam Airlines 42%
18 Dubai United Arab Emirates 19 Emirates 39%
19 São Paulo Brazil 23 LATAM 48%
20 Kuala Lumpur Malaysia 1 Air Asia 38%
21 Cancun International Mexico 36 Volaris Company 18%
22 Atlanta United States of America 50 Delta Air Company 77%
23 Melbourne Australia 73 Qantas Airlines 35%
24 Chicago International United States of America 80 United States Company 46%
25 Riyadh KSA 48 Saudi Arabian Airlines 45%

The top 25 hub airports in the United States of America

mmm aerodrome aerodrome 2019 
ranking Dominant Carrier ratio of flights

1 Chicago Chicago International 1 United States Company 46%

2 Atlanta Atlanta Hartsfield-Jackson 
International 2 Delta Air Company 77%

3 Dallas Dallas/Fort Worth 
International 3 American Airlines 85%

4 Denver Denver Antilles 5 United States Company 52%
5 Charlotte Charlotte 4 American Airlines 89%
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18 El Dorado International 
(Bogotá) Colombia 32 Avianca 49%

19 Toronto Canada 6 Canadian Air 59%
20 Manilla Philippines 29 Cebu Pacific Air 37%
21 Jakarta Indonesia 16 Lion Airlines 30%
22 London Heathrow UK 1 British Airways 47%
23 Istanbul Turkeye 17 Turkish Airlines 82%

m aerodrome Country 2019 ranking designated company
flight 

participation 
rate

24 Bombay India 51 Indigo 32%
25 Las Vegas United States of America 109 American Airlines 40%
26 Boston United States of America 44 JetBlue Airline 25%
27 Charles de Gaulle France 7 Air France 57%
28 Toronto Canada 27 Canadian Airlines 43%

29 Philadelphia 
International 49 American Airlines 68%

30 Frankfurt Germany 2 German Airlines 
Lufthansa 62%

31 Amsterdam Netherlands 4 Royal Dutch Airlines 
KLM 52%

32 Madrid Spain 28 Iberia 48%
33 São Paulo Brazil 48 LATAMfonts 48%
34 Bangkok Thailand 14 Thai Airways Viet Jet 17%

35 Phoenix Sky 
International United States of America 117 American Airlines 43%

36 Munich Germany 5 German Airlines 
Lufthansa 63%

37 Dubai United Arab Emirates 24 Emirates 39%
38 Hollywood United States of America 59 Spirit Airlines 27%
39 Kuala Lumpur Malaysia 12 Air Asia 38%

40 Athens 
International Greece 56 Aegean Airlines 33%

41 Ho Chi Minh Vietnam 43 Vietnam Airline  42%
42 Melbourne Australia 60 Qantas 35%
43 Sabiha Intl. Turkeye 55 Pegasus Airlines 66%
44 Barcelona Spain 45 Vueling 45%
45 Yandor Intl. India 90 Indigo 54%
46 Cancun Mexico 78 Volaris 18%
47 Chavez Intl. Lima Peru 58 Latam 56%
48 Singapore Singapore 9 Singaporean Airlines 38%
49 Riyadh KSA 73 Saudi Airlines 45%
50 Montreal Canada 41 Air Canada 56%
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 The world’s most connected airports for 2022
More than two and a half years after the 

COVID-19 pandemic, the air traffic recovery 
has reached significant levels in passenger 
numbers and cargo volumes compared to 
2019 as a result of the reopening of borders 
to the majority of the world’s nations and the 
operation of the entire aircraft fleet, which 
increased the number of traveler seats to more 
than 83.8%.

“This recovery hasn’t been as bumpy, 
especially at the hub airports, where some 
have seen a drop in the number of international 
flights and the number of destinations they 
serve.”

Based on this indicator, OAG updated the 
hub airports ranking for 2019 based on the 
data of the 100 largest airports, the 100 most 

large airports for international flights in terms of 
seats offered during the period from September 
2021 to August 2022, and calculated the total 
number of air links between international 
flights, internal and external, in not more than 
six hours and on the busiest day of flights on 
August 12, while in 2021, that day was August 
22. The order of airports included the following:

•   The 50 most connected airports
•   The 25 airports with the highest density of 

low-cost carriers
•   The 25 most connected US airports.
•   The ten airports with the greatest 

connectivity to Europe, the Middle East, 
Africa, North America, Latin America, 
Asia, and the Pacific.

The top 50 huge international airports

m aerodrome Country 2019 
ranking designated company

flight 
participation 

rate
1 Chicago International United States of America 3 United States Company 46%
2 Dallas United States of America 19 American Airlines 85%
3 Atlanta United States of America 8 Delta Air Company 79%

4 Seattle Tacoma 
International United States of America 37 Alaska Airlines 55%

5 Denver International United States of America 80 United States Company 52%

6 Los Angeles 
International United States of America 13 Delta Air Company 20%

7 New York JF Kennedy 
International United States of America 18 Delta Air Company 34%

8 Mexico Mexico 15 Aeromexico Corporation 53%
9 Houston United States of America 21 United States Company 76%

10 Miami United States of America 20 American Airlines 67%

11 New York Liberty 
International United States of America 23 United States Company 69%

12 Charlotte United States of America 65 American Airlines 89%
13 Delhi India 35 Indigo 34%
14 Tokyo Japan 22 Japan Airlines 39%
15 San Francisco United States of America 31 United States Company 47%
16 Sydney Australia 26 Cuantas Airlines 40%
17 Orlando United States of America 62 Southwest Airlines 22%
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restrictive rules and guidance for the carriage 
of lithium batteries and battery-powered 
devices available for shippers, ground 
handlers, airlines, and passengers, and

Witnessing the complexity in existing 
governments’ regulations related to the 
carriage of lithium batteries leading to 
confusion in compliance and hence 
transporting undeclared lithium batteries in 
some instances, and

Commending the efforts of the European 
Aviation Safety Agency for initiating research 
to explore the feasibility of screening for 
lithium batteries in baggage, and including 
in the research the possibility of using 
security screening equipment with dedicated 
algorithms or software enabling for facilitating 
the detection of lithium batteries, and

Supporting the call of the industry through 
IATA’s 2022 AGM for governments to further 
support the safe carriage of lithium batteries 
by developing and implementing global 
standards for screening, fire-testing, and 
incident information sharing, and

Recognizing the efforts of airlines in 
investing in various ways to mitigate the risks 
associated with the transport of lithium batteries 
such as developing safety risk assessments 
and mitigation measures for lithium batteries 
when transporting them in aircraft cargo 
compartments, providing awareness to 
passengers and shippers, and investigating 
the possibilities of fire-resistant containers, fire 
containment covers and bags, and in smoke 
displacement systems, and others,

AACO 55th  AGM adopts a resolution as 
follows:

1-  AACO 55th  AGM calls upon governments 
to:

a. Increase awareness and training of the 
security staff at airports to detect and 
offload lithium batteries from baggage.

b. Share safety data and information on 
incidents caused by lithium batteries.

c. Invest in technical, operational, and 
regulatory solutions for detecting lithium 
batteries.

d. Put enforcement measures on shippers 
and individuals to declare the carriage of 
lithium batteries.

e. Work under the umbrella of ICAO towards 
developing a legal instrument which 
allows the prosecution of shippers and 
individuals who fail to declare carriage of 
lithium batteries in baggage.

2- AACO 55th AGM encourages operators 
to report all incidents related to lithium 
batteries to support research in this area, 
and to provide data for the development 
of operational, technical, and regulatory 
solutions by governments.

3- AACO 55th AGM calls upon screening 
equipment manufacturers to investigate 
into technology solutions for enhanced 
security screening x-ray machines 
at airports’ security checks to offer 
automated lithium battery detection.

4- AACO 55th AGM calls upon relevant 
technology providers to help airlines in 
their pursue for fire containment tools 
such as fire-resistant containers, fire 
containment covers and bags, and in 
smoke displacement systems.
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aviation’s emissions to avoid the 
implementation of divergent and unilateral 
measures for emission reduction 
schemes.

b. Low Aviation Carbon Fuels be included 
in the strive of airlines to reduce their 
emissions.

c. The facility of Book & Claim be included 
in any reference to supporting the 
deployment of Sustainable Aviation Fuels.

d. To harmonize the sustainability criteria 
to accredit and certify sustainable 
aviation fuels as eligible aviation fuels to 
avoid fragmentation and proliferation of 
individual mandates and standards.

Resolution on Lessons learned from 
COVID-19 Pandemic

Recognizing that the COVID-19 pandemic 
resulted in the worst crisis that commercial 
air transport has suffered since its beginning, 
and;

Looking back at the unilateral reactions 
by most governments that closed air borders 
instead of taking risk-based and balanced 
steps in response to the pandemic, and; Given 
the scientific facts that closing air borders did 
not mitigate the spread of the pandemic, and;

Seeing the unprecedented implications of 
closing air borders on the global economy and 
people’s lives, and;

Seeing the eagerness of people to 
travel when air borders started to open, and 
Recognizing that although air travel is currently 
soaring compared to 2021 and 2020, it is still 
below 2019 levels by 17.6% when measured 
by Revenue Passengers Kilometers.

AACO 55th Annual General Meeting 
stresses the importance of deducting 
lessons from the COVID19 pandemic for the 
governments and the industry to be ready for 
future pandemics, as follows:

With regards to the governments’ approach 
to dealing with air transport during health 
pandemics, AACO 55th AGM encourages 

governments to:
1-  Revive the international health certificate 

in digital manner under the umbrella of 
the World Health Organization, to be 
ready for governments to use when the 
need arises.

2-  Work under the umbrella of the World 
Health Organization and the International 
Civil Aviation Organization to deploy the 
recommendations and manual that were 
developed by ICAO’s Aviation Recovery 
Task Force that also included the 
WHO, and to transform them into living 
standards that include guiding actions to 
be taken when a health crisis occurs.

3-  Adopt these standards in their national 
policies.

4-  Work under ICAO to develop guiding 
material specific for safeguarding the 
integrity of air services agreements 
in times of crises based on a set of 
principles that ensure dialogue between 
parties of the agreements, consultations, 
transparency, and clarity and a clear 
pathway to go back to normalcy.Indeed, 
ICAO latest Assembly has adopted a 
resolution that is in line with the above 
requirements. AACO 55th AGM strongly 
support this resolution and calls upon its 
implementation in a speedy manner.

Resolution on Necessary Measures for the 
Safe Transport of Lithium Batteries 

Acknowledging that the carriage of lithium 
batteries on aircraft continues to pose a major 
risk to aviation safety due to the potential 
for thermal runaway, and the generation of 
smoke and fire, and Recognizing that this 
risk is increasing as the lithium batteries 
industry continues to boom on account of 
the increasing consumption of rechargeable 
batteries in consumer electronics and a rise in 
the adoption of electric vehicles, and

Whilst the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) and the International Air 
Transport Association (IATA) have laid down 
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Fourthly, standardize the sustainability 
criteria for adopting sustainable aviation fuel 
as a suitable fuel and, if not standardized, 
recognize the sustainability certificates 
granted by all parties concerned.

The 55th General Assembly meeting of the 
Organization adopted resolutions of particular 
relevance to the environment and aviation, as 
well as lessons learned from the COVID-19 
pandemic, and a resolution on measures for 
the safe transport of lithium   batteries, which 
can be found in the following annexes:

Resolution on Aviation & Climate Change
Given that air transport is a major driver in 

the economy of the world, and represents the 
backbone of a number of important industries, 
particularly tourism, which raise its effective 
contribution to the economy of the world, and

Since air transport and tourism were the 
hardest hit by the COVID19 pandemic due 
to lockdown and airport closures imposed by 
governments, and,

Recognizing the existential challenge of 
climate change and its disastrous effects on 
all industries and on humanity in general, and,

Reference to Paragraph 17 of ICAO’s 
Assembly Resolution A40-19, which stipulates 
that ICAO Council shall conduct a periodic 
review of CORSIA. And in view of the impact 
of COVID-19 on CORSIA baseline calculation, 
resulting from the steep decline in traffic, the 
Council in 2020 adopted a decision to consider 
emissions of 2019 only as the baseline for the 
pilot phase (2021-2023), leaving the decision 
on the baseline calculation of the remaining 
period to the ICAO Assembly to be held in 
2022, since a review of the whole scheme is 
due then, and

Recalling that ICAO Assembly resolution 
of 2019 requested the Council to explore the 
feasibility of a long-term global aspirational 
goal (LTAG) for international civil aviation, 
through conducting detailed studies 
assessing the attainability and impacts of 
any goals proposed, including the impact 

on growth as well as costs to all countries, 
especially developing ones, with an update to 
be presented to the 41st Session of the ICAO 
Assembly in 2022, and,

Recalling AACO 54th AGM which adopted 
Net Zero Emissions aspirational target as 
of 2050, provided all sectors concerned 
with civil aviation will contribute in that effort 
(governments, technology partners, engine 
and airframe manufacturers and fuel suppliers), 
and,

Considering the statement issued by 
the High-Level Meeting held in July 2022 in 
Montreal that included a set of principles that 
ICAO members will use to develop an integrated 
framework for achieving this aspirational goal;

AACO 55th resolves that:
1.  Since the air transport industry is 

now in a difficult situation due to the 
repercussions of COVID-19 pandemic, 
the significant financial inflation, and 
the high operational expenses, hence, it 
would have been preferable to maintain 
the CORSIA baseline at 2019 levels 
rather than adding additional burden by 
lowering that baseline. Yet, AACO AGM 
would welcome the  decision  made  
by  the  ICAO 41st General Assembly 
on aviation and the environment, which 
represents a compromise package 
that includes amending the baseline 
calculation of CORSIA to be 85 percent 
of 2019 emissions  and  reducing the 
percentage of  the individual offsetting 
responsibility to become zero between 
2030-2032 and

15 percent of the last three years of 
CORSIA, as well as linking it to the statement 
agreed upon at the ICAO high-level meeting, 
which included the long term aspirational goal 
of aviation and other elements.

2. The AGM further calls upon ICAO member 
states to work on the following:

a. CORSIA to be the only Market Based 
Measure (MBM) to deal with international 
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-  Request Governments to adopt the CART 
guidance approved by the International 
Civil Aviation Organization (ICAO) and 
the World Health Organization (WHO) as 
standard procedures that adopt scientific 
standards based on risk management by 
level.

-  In the case of air services, avoid recourse 
to unilateral procedures.

-  To respect and adhere to air services 
agreements, whether bilateral or 
multilateral, in all circumstances and when 
required to impose any health measures 
on exceptional entry of passengers 
across any party to those agreements' air 
borders.

In this regard, he highlighted that since 
April 2020, AACO, in liaison with the Arab 
Civil Aviation Organization, ICAO and IATA, 
has sought to achieve international standards 
adopted by governments in a way that makes 
the application of health safety measures 
consistent and transparent.

As for the second lesson, Mr Abd Al- Wahab 
emphasized that digital transformation is one of 
the most important priorities. Airlines urgently 
need to operate within a digital environment, 
the two most essential elements of which are: 
decentralization and treating the traveler or the 
shipper as a human being, not as a booking 
number.

•   The digital transformation occurs at the 
traveler or shipper level when the airline 
and the traveler collaborate in a travel 
market setting, so that the traveler can 
complete all of their tasks in one location 
rather of having to visit many websites.

•   The knowledge of a traveler is based on 
their digital identity, thus the interaction 
with their data is used to develop a dynamic 
relationship with them rather than ending 
at the end of the trip.

•   Governments use interactive digital ID 
to replace paper sensory validation with 
digital verification, simplifying travel.

The issue of dealing with climate change 
and its devastating effects on all industries, 
including the air transport industry, was also 
highlighted. It is based on three main pillars:

-  The long-term goal of the air transport 
industry was agreed on as an ambitious 
target

-  To achieve zero net carbon emissions 
by 2050 through the availability and 
integration of the four elements listed 
below:

•   Development of engine and aircraft 
technologies

•   Sustainable fuel
•   Airport and Airspace Management 

Infrastructure
•   The hope is that the first three elements 

will be the solution. Still, ICAO, IATA and 
the Arab Air Carriers' Organization, in the 
various scenarios they analyzed for how to 
reach zero net emissions in 2050, found 
that airlines would have to buy carbon 
certificates to fill the gap between what the 
first three elements of emission reductions 
give and the zero emissions target.

•   The Secretary-General expressed that it 
would have been preferable to maintain 
the CORSIA baseline at the 2019 level with 
regard to the short-term goal, particularly 
in the CORSIA system, but welcomed the 
decision made by ICAO at its forty-first 
General Assembly on the environment and 
aviation in that regard. 

•   The Secretary-General has recognised 
the following key elements for sustainable 
aviation fuel when it comes to regulations:
First, governments incentivize airlines to 

use it by granting tax and fee exemptions that 
reduce their acquisition costs;

Second, establish standards for it to ensure 
that its use of airlines is always accounted for;

Thirdly, the right to purchase and account 
or so-called "Book&Claim" is granted without 
any geographical restrictions;
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The Arab Air Carriers’ Organization holds its fifty-fifth General Assembly

The 55th General Assembly of the Arab Air 
Carriers’ Organization was held from October 24 
to 26, 2022, in Abu Dhabi under the patronage 
of HE Chairman of the Board of Directors of 
the Etihad Group and Head of the Department 
of Economic Development in Abu Dhabi, Mr 
Mohammed Ali Al-Sharifa Al-Hammadi, with the 
participation of the CEOs members of the Arab 
Air Transport Organization, and more than 300 
representatives of partner airlines and partners 
in the Federation's industry, manufacturers of 
aircraft, engines, global distribution systems, 
information technology, and other companies 
concerned with the Arab and international 
aviation industry. 

The General Assembly also witnessed the 
presence of the Director-General for Mobility 
& Transport of the European Commission, 
the Director-General of Eurocontrol and the 
Deputy Director-General of the International 
Air Transport Association.

In his opening remarks, the Secretary-
General of the Arab Air Carriers’ Organization, 
H.E. Mr. Abdel Wahab Tofaha, presented his 
report to the General Assembly, emphasizing 
that the air transport industry is currently 
emerging from its deepest crisis. Air traffic 
remains 17.6% below 2019 levels. Nonetheless, 
with increased demand for travel, the industry 
is expected to surpass 2019 travel traffic levels 

in 2023, compared to previous projections that 
expected to reach these levels in 2025 or later, 
noting that new challenges of significantly 
higher inflation were on the horizon, High oil 
prices and the difference between the price 
of crude oil and aviation fuel, and geopolitical 
tensions have negative effects on airlines' 
attempts to emerge from the crisis.

He added that with the great activity we 
witnessed this year, we are still 17.6% less 
than in 2019 with the number of transported 
KM passengers, and about 8% less in the 
number of jobs, 7% in revenues, and 40% 
in the number of tourists, stressing that the 
COVID-19 crisis should not forget the past. We 
look forward only to the future, but we should 
draw lessons from it, and we should start from 
it to make up for what has been lost :

-  The government's response to the global 
air transport crisis. 

-  Level of technological development in air 
travel operations

The Secretary-General called for 
governments, individually and through inter-
governmental organizations, to take into 
account the lessons of the COVID-19 crisis 
and to take the following steps: 

-  Revival of International Health digital 
Certificate.
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 Signing a comprehensive air transport agreement between the European 
Union and the Association of South Asian Nations

The European Union and the Association of 
South Asian Nations signed a comprehensive 
air transport agreement that will enter into force 
as of the seventeenth of last October, taking 
an important step in the process of liberalizing 
air transport, bringing with it a new generation 
of this type of agreement that provides great 
prospects for air travel and important economic 
benefits.

The European Union Commission for 
Transport stated that this agreement will 
enhance the process of recovery of the civil 
aviation sector after the Covid (19) pandemic, 
and restore the necessary air links that 
will benefit more than 1.1 billion people, 
and will support economic activity, tourism 
and exchanges between people. She also 
indicated that this agreement will replace 
more than 140 bilateral agreements related 
to air services with a unified legal framework 
that reduces administrative procedures. It 
constitutes a platform for working together with 
shared commitments to achieve economically, 
socially and environmentally sustainable air 
transport.

It should be noted that the Association 
of South Asian Nations, which consists of 
ten countries, namely Brunei Darussalam, 
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand 
and Vietnam, represents the ninth market for 
the European Union in terms of air freight 
and the sixteenth in terms of the number of 
Travelers who exceeded eight million in 2019.

The comprehensive agreement that was 
signed will enable all air transport companies 
and in all international airports of the signatory 
countries, including those that did not 
previously have agreements, to benefit from 
the exercise of the third, fourth and even fifth 
freedoms for the transport of people and 
goods, in a manner that guarantees equal 
opportunities, fair competition, consumer rights 
and compliance with security requirements. 
And safety, as the number of passenger flights 
may reach 14 flights per week for passengers, 
while the number of flights for the transport of 
goods is unlimited.
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 The Council of Arab Ministers of Transport holds its thirty-fifth session

The 35th session of the Council of Arab 
Ministers of Transport was held at the 
headquarters of the Arab Academy for 
Science, Technology and Maritime Transport 
in Alexandria on November 22, 2022. The 
meeting dealt with several issues that contribute 
to activating joint Arab action and related to 
the Arab transport sector in its various forms.

The meeting of the Arab Ministers of 
Transport dealt also with the handbook on 
precautionary measures in the Arab transport 
sector to deal with emergencies, as the 
Council approved the handbook that the Arab 
Civil Aviation Organization participated in 
establishing.

It also discussed the amended draft 
agreement for the exchange of exemptions 
from taxes and customs fees (taxes) on 
the activities and equipment of the Arab air 
carriers.

The meeting also discussed the study 
assigned to the Arab Civil Aviation Organization 
on expanding the membership of the ICAO 
Council and the Air Navigation Committee. 
The Council decided to support the efforts of 
the Arab Civil Aviation Organization regarding 

coordination with other blocs in order for the 
Arab countries to obtain an additional seat in 
the ICAO Council. It was also decided to urge 
the Arab member states to ratify the Protocols 
50A and 56 of the Chicago Convention to 
Increase the Number of Members of the ICAO 
Council and its Air Navigation Commission to 
ensure their entry into force.

The meeting also reviewed the general 
principles for unifying the procedures for 
registration and approval of vaccines and their 
use in the Arab countries. The Council decided 
to request the Arab Civil Aviation Organization 
to present to the Council at its next meeting 
the recommendations issued by the General 
Assembly of the International Civil Aviation 
Organization at its 41st session in this regard.

It is noteworthy that the current session 
of the Council was chaired by the Republic 
of Iraq, which took over the presidency of 
the current session from the Hashemite 
Kingdom of Jordan, the head of the previous 
session. The Arab Civil Aviation Organization 
participated in this meeting represented by 
Mr. Khaled Mohamed Antar, the organization’s 
air transport expert.
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 Signing a comprehensive air transport agreement between the European 
Union and the Association of South Asian Nations

The European Union and the Association of 
South Asian Nations signed a comprehensive 
air transport agreement that will enter into force 
as of the seventeenth of last October, taking 
an important step in the process of liberalizing 
air transport, bringing with it a new generation 
of this type of agreement that provides great 
prospects for air travel and important economic 
benefits.

The European Union Commission for 
Transport stated that this agreement will 
enhance the process of recovery of the civil 
aviation sector after the Covid (19) pandemic, 
and restore the necessary air links that 
will benefit more than 1.1 billion people, 
and will support economic activity, tourism 
and exchanges between people. She also 
indicated that this agreement will replace 
more than 140 bilateral agreements related 
to air services with a unified legal framework 
that reduces administrative procedures. It 
constitutes a platform for working together with 
shared commitments to achieve economically, 
socially and environmentally sustainable air 
transport.

It should be noted that the Association 
of South Asian Nations, which consists of 
ten countries, namely Brunei Darussalam, 
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand 
and Vietnam, represents the ninth market for 
the European Union in terms of air freight 
and the sixteenth in terms of the number of 
Travelers who exceeded eight million in 2019.

The comprehensive agreement that was 
signed will enable all air transport companies 
and in all international airports of the signatory 
countries, including those that did not 
previously have agreements, to benefit from 
the exercise of the third, fourth and even fifth 
freedoms for the transport of people and 
goods, in a manner that guarantees equal 
opportunities, fair competition, consumer rights 
and compliance with security requirements. 
And safety, as the number of passenger flights 
may reach 14 flights per week for passengers, 
while the number of flights for the transport of 
goods is unlimited.
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High-level meetings of the League of Arab States in Cairo

A delegation of the Arab Civil Aviation 
Organization participated in the meeting of the 
Technical Committee concerned with studying 
the unified basic systems of specialized Arab 
organizations and the extraordinary meeting of 
the Organizations Committee for Coordination 
and Follow-up emanating from the Economic 
and Social Council, which was hosted by the 
Arab Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport on Sunday and Monday 
corresponding to December 25 and 26, 2022 
at its branch in the Smart Village. The meeting 
was attended by high-ranking delegation from 
the General Secretariat of the League of Arab 
States, headed by His Excellency the Minister 
Plenipotentiary, Mr. Mohamed Khair Abdel 
Qader, Director of the Arab Organizations and 
Unions Department, and senior officials of the 
Ministries of Trade, Finance and Economy in 
the Arab countries, and heads and directors of 
specialized Arab organizations.

The meeting of the technical committee 
concerned with the study of unified basic 
systems was chaired by Dr. Ali Musa Saleh, 
head of the delegation of the Republic of 

Yemen and deputy permanent representative. 
The extraordinary meeting of the Organizations 
Committee for Coordination and Follow-up 
was also chaired by Mr. Imad Al-Ajmi, head of 
the delegation of the Sultanate of Oman and 
the Undersecretary of the Omani Ministry of 
Economy.

These meetings were concerned with 
reviewing some articles of the unified statute 
of the specialized Arab organizations and 
its executive regulations, as well as studying 
some issues submitted by the specialized 
Arab organizations regarding proposing 
some amendments to the unified statute of 
the specialized Arab organizations, for which 
the Economic and Social Council, in its 110th 
session, had issued a decision assigning the 
Organizations’ Committee to study the points 
referred to them.

It is worth noting that the recommendations 
of the meeting will be presented to the next 
session of the Economic and Social Council 
for study and approval.
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The Qatari Ministry of Communications holds a reception for delegations 
of member states of the Arab Civil Aviation Organization

In the presence of His Excellency Mr. Jassim 
bin Saif Al-Sulaiti, Minister of Transportation of 
the State of Qatar, the Ministry held a reception 
on behalf of the State of Qatar in the Moroccan 
capital, Rabat, for members of the Arab Civil 
Aviation Organization, on the occasion of 
the meeting of the sixty-sixth session of the 
Executive Council of the Arab Civil Aviation 
Organization.

The ceremony was attended by His 
Excellency Mr. Mohamed Abdel Jalil, Minister 
of Transport and Logistics of the Kingdom of 
Morocco, His Excellency Captain Haitham 
Misto, Chairman of the Executive Council 
of the Arab Civil Aviation Organization, His 
Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director 
General of the Arab Civil Aviation Organization, 
and a number of Their Excellencies, Ministers, 
and heads and representatives of delegations 
of Member States. In the organization, along 
with a number of ambassadors of countries 
accredited to the Kingdom of Morocco.

During the ceremony, His Excellency Captain 
Haitham Misto, Chairman of the Executive 
Council of the Arab Civil Aviation Organization, 
in his name and on behalf of all members of 
the Executive Council and all employees of 
the Arab Civil Aviation Organization, extended 
his sincere congratulations and blessings 
to the State of Qatar, on the occasion of the 
historic success that dazzled the world in 
organizing the FIFA World Cup Qatar 2022, 
He praised the efforts of the State of Qatar 
in air traffic management, which witnessed 
intensive operations during the World Cup, 
wishing further progress and well-being for the 
Qatari people. His Excellency also expressed 
his pride in the depth of the relationship 
between the Arab Civil Aviation Organization, 
the Ministry of Transportation and the General 
Authority of Civil Aviation in the State of Qatar, 
stressing the keenness of both sides to push 
this relationship to broader horizons in order to 
serve serious and purposeful joint Arab action.
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The Arab Civil Aviation Organization holds its 66th Executive Council in Rabat

The Executive Council of the Arab Civil Aviation 
Organization held its 66th meeting on December 
20 and 21, 2022 in Rabat, with the participation 
of their Excellencies, heads and directors of 
civil aviation authorities of the Executive Council 
member States.

At the beginning of his speech, His Excellency 
Captain Haitham Misto, Chairman of the Executive 
Council of the Organization, expressed his pride 
and joy for the Moroccan national team, which 
defied all expectations, classifications and pre 
standards, and for the State of Qatar for its 
outweighed organization of the World Cup, thanking 
the Moroccan national team for the brotherhood 
spirit and pride it helped spread among all Arabs 
as we were following its victories. He also thanked 
the State of Qatar for gathering Arab nations and 
the distinguished and excellent organization of the 
2022 World Cup finals.

His Excellency commended the role played 
by the Arab Civil Aviation Organization, with the 
support of all Arab member states of the League 
of Arab States, and their keenness to achieve 
integration and coordination between the civil 
aviation authorities of the member states and 
cooperation with regional and international blocs, 
as well as with the ICAO within the framework of its 
legislative and executive bodies.

He referred to the importance of the meeting and 
topics on its agenda that aim to advance the system 
of joint Arab action towards achieving integration 

and common goals in the Arab civil aviation sector, 
wishing the participants a successful meeting.

The heads of delegations unanimously 
congratulated the State of Qatar for its distinguished 
organization of the 2022 World Cup, as well as the 
Kingdom of Morocco for its great and honorable 
achievements in the World Cup.

The meeting debated on ways to develop 
cooperation with international and regional aviation 
organizations by discussing joint action plans 
between the Arab Civil Aviation Organization and 
the International Civil Aviation Organization.

The agenda of the meeting also included the 
study of the item dealing with the follow up of the 
recommendations of the meetings of the technical 
committees of the organization (the Air Transport 
Committee, the Air Navigation Committee, the Air 
Safety Committee, the Aviation Security Committee 
and the Environment Committee), in addition to 
discussing the organizational affairs related to the 
development and improvement of the work of the 
Arab Civil Aviation Organization.

It should be noted that, on the sidelines of the 
66th Executive Council, Captain Haitham Misto, in 
his capacity as Chairman of the Executive Council 
of the Arab Civil Aviation Organization, signed a 
memorandum of understanding between the Arab 
Civil Aviation Organization and the US Federal 
Aviation Administration (FAA), aimed at enhancing 
cooperation in the field of aviation throughout the 
region.
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 MEDIA RELEASE Signature of MOU between ACAO
& FAA Cooperation in field of Civil aviation

The Federal Aviation Administration (FAA) 
department of transportation, United States of 
America and the Arab Civil Aviation Organization 
(ACAO) have signed a Memorandum of 
Understanding (MOU) desiring to establish 
mutual cooperation to promote safe, efficient, 
and sustainable development of civil aviation.

under this Memorandum of Understanding 
(MOU), The Participants intend to collaborate 
for both mutual interest and benefit. MOU’ 
primary objectives are to further knowledge, 
awareness, and development of capabilities 
related to civil aviation including strengthening 
cooperation between the Participants through 
stronger working relationships between the 
ACAO and the FAA as well as share certain 
information and data so that mechanisms 
for consultation and cooperation may be 
improved.

The MOU was signed by HE Mr. Puneet 
Talwar Ambassador of United States of 
America in Morocco, on behalf of the FAA, and 
Capt. Haitham Misto, chairperson of the ACAO 
Executive Council, on the sidelines of the 66th 
Executive Council, held in Rabat, Morocco, 
the 20th December 2022. The signing was 
witnessed by Eng. Abdennebi Manar, DG of 
ACAO, and Mr. Mohamad Kushan FAA Senior 
Representative, Middle East and North Africa.

Aware of the importance of this step and 
the objectives envisaged through it, the ACAO 
and FAA have expressed their willingness to 
support this MOU and to seek the success 
of its endeavors in a context and harmony 
that serves the common interest and the 
development of the aviation sector, in order 
to reach safe, secure and regular air transport 
and participate in sustainable development.
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 ACAO & ICAO organised jointly the “Dangerous Goods Workshop”
 & “Ground Handling Workshop”

in the framework of the capacity building 
project, ACAO & ICAO organised jointly the in-
person “Dangerous Goods” Workshop, back-
to-back with the “Ground Handling” Workshop 
in Rabat, Morocco respectively the 12-13, & 
14-15 December 2022.

This DG Workshop provided a foundation 
for establishing and maintaining a dangerous 
goods oversight Programme through 
application of provisions in Annex 18 and 
the Technical Instructions. In addition, the 
participants have been given the knowledge 
and skills to evaluate operator dangerous 
goods Programmes and to conduct dangerous 
goods-related inspections. The participants 
seize this opportunity to discuss the challenges 
and best practices related to Dangerous 
Goods (DG) Implementation mainly the FAA 

processes and applied tools.

The Ground Handling Workshop focused 
on the Ground Handling awareness for High 
Level Management and the SMS Interfaces 
of key stakeholders with Ground Handling 
Service Providers. Additionally, the participants 
have been given technical guidelines on 
the Oversight Programmes applied to the 
Ground Handling Service Providers as per the 
mechanisms applied by the ICAO Key partners 
supporting the workshops including ACI, ASA, 
IATA, IBAC.

26 and 28 participants attended respectively 
the DG & GH workshops from 6 ACAO member 
States with the participation of speakers from 
ICAO, ACI, ASA, IATA, IBAC, and FAA.
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 Moroccan National Airports ‘Authority and ACAO delegation visit to 
consider the experience of Oman Airports in managing airports and 

associated services

Within the framework of the partnership 
and cooperation agreement signed between 
the Arab Civil Aviation Organization and the 
Moroccan National Airports ‘Authority in the 
Kingdom of Morocco, which aims to support the 
training of the Authority’s managers, and at the 
initiative of the Arab Civil Aviation Organization’s 
management and in cooperation with the Civil 
Aviation Authority of the Sultanate of Oman, a 
delegation of the Moroccan National Airports’ 
Authority and a representative of ACAO made 
a visit from 05 to 07 December 2022, in order 
to learn from the experience of Oman Airports 
in managing airports and associated services.

During this visit, the team was briefed on the 
progress of operations at Muscat International 
Airport, its future projects and the distinguished 
services it provides to airlines and travelers. 
and third parties. The delegation visited the 
headquarters of the General Authority for Civil 
Aviation in the Sultanate of Oman, where it 
met with the Chairman of the Authority, who 

informed the Moroccan delegation of the 
Authority’s tasks and its relationship with Oman 
airports and other interrelated entities. 

His Excellency stressed the need for 
continued harmony and the involvement of 
the General Authority of Civil Aviation in the 
Sultanate of Oman in all projects to achieve the 
goals set within the Authority’s strategy.

The delegation members also met with those 
in charge of the Air Navigation Management 
Center, where they were briefed on the 
experience of the Sultanate of Oman in this 
field, given that they have the largest air control 
hall in the Middle East, before the delegation 
visited the training center of the Oman Airports 
Company, which was appropriate to find out 
about the training provided by this center 
to the various managers and employees of 
the company. It was agreed to schedule 
meetings in order to think about preparing a 
memorandum of understanding between the 
two parties.
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 The twenty-third meeting of the Civil Aviation Environmental Committee 
held via telecommunication technology

The Arab Civil Aviation Organization 
organized the twenty-third meeting of the 
Environmental Committee via videoconference, 
on November 22 and 23, 2022. This meeting 
witnessed the participation of 16 experts 
representing 11 member states of the 
organization.

 In his opening speech, His Excellency the 
Director-General of the organization called 
for the need to develop a clear plan of action 
through the Environmental Committee to 
coordinate positions and develop a mechanism 
to accompany countries wishing to beneficiate 
from support and technical assistance in light 
of the clear long-term ambitious global goal as 

a result of the consensus reached during the 
41st session of the Assembly ICAO public, and 
also in light of the adoption of climate neutrality 
for the aviation sector by some Arab countries 
starting from 2050.

 During this session, participants discussed 
developments and issues of common interest 
among Arab countries in relation with 
environmental protection in the field of civil 
aviation, the work program and priorities of 
the committee for the period 2023-2024, as 
well as the support and technical assistance 
program. The committee also approved 
capacity-building activities for the benefit of 
OIC member states for the year 2023.
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 The fourth consultative meeting on Media

The Arab Civil Aviation Organization held 
the fourth consultative meeting on media, 
on November 21 and 22, 2022, with the 
participation of the Hashemite Kingdom of 
Jordan, the Kingdom of Saudi Arabia, the 
Republic of Sudan, the Arab Republic of Egypt, 
the Lebanese Republic and the Kingdom of 
Morocco.

 The meeting was opened by His Excellency 
Eng. Abdennebi Manar, Director General 
of the Arab Civil Aviation Organization, who 
expressed his thanks to their Excellencies 
heads of civil aviation authorities in the member 
states of the Organization, for their support in 
organizing this consultative meeting in its fourth 
edition, as well as for participating in it. He 
also welcomed the participants, highlighting 
the importance of this meeting, and The Arab 
Civil Aviation Organization objective to work 
on implementing the recommendation of the 
Executive Council of the Arab Civil Aviation 
Organization No. (No. 3-CAT/65) (Rabat 17-18 
May 2022), which stipulates : “approving the 
recommendations of the consultative group on 
media and working to implement the strategical 
goal for promoting the achievements and 
initiatives of the Arab civil aviation sector 
regionally and internationally.

His Excellency expressed his hope that 
the countries representatives work in a one 
team spirit to achieve the desired goals for the 
advancement of Arab civil aviation.

His Excellency stated that the only and 
unique way to preserve our gains and our 
position within the international civil aviation 
community is mainly reflected in unity and 
forming one bloc , to deal with all developments 
that the world is facing today, wisely and 
realistically.

At the end of his speech His Excellency the 
Director General, thanked all the ladies and 
gentlemen participating in this meeting, and 
in charge of the review of the proposals and 
views of the member states, the preparation of 
draft resolutions, and the establishment of the 
conclusions and recommendations that will 
culminate the works of the fourth consultative 
meeting on media, enrich the air transport 
sector and contribute to its development and 
prosperity and, as usual, to the development 
of the work of the organization.

The consultative meeting resulted 
in submitting recommendations to the 
organization’s governance bodies for 
consideration during their next meetings.
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ACAO 49th Safety Committee Meeting - ASC/49 Hybrid,

The ACAO 49th Safety Committee meeting 
ASC/49 has been conducted under Hybrid 
form, in the HQ of ACAO, Rabat, Morocco, the 
9 -10 November 2022 from 08:30 to 13:30. Eng. 
Manar Abdennebi DG of the ACAO opened 
the meeting welcoming the participants. The 
meeting has been chaired by Mr. Ali Neemat 
Rasham representative of the State of Iraq, 
the Vis Chairperson Mr. Ammous mohamed 
attended the meeting in person. The secretariat 
was ensured by Hicham Bennani Safety Expert 
within the ACAO.

The meeting was attended by a total of 14 
participants from 11 States (7 Members and 4 
Observers) and 3 Organizations.

In addition to the review of the list of 
actions and decisions taken as result of the 
previous session, the meeting adopted a 
series of recommendations regarding the 
implementation of MENA ARCM (outcomes 
of the 1st & 2nd meeting), the MENA RSOO 
(updates on the latest evolution), and 
outcomes of the ICAO Assembly A41 in the 
field of technical Commission as well as the 
ACAO Plan of activities for 2023-2025.

The meeting also approved a new 
mechanism (Twinning) proposed by the ACAO 
secretariat regarding the assistance of the 
ACAO states members requesting it, which will 
be presented to the ACAO governing bodies 
for endorsement.
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 Statement regarding a work mission for the recertification of the National 
Civil Aviation Security Inspectors at the National Agency of Civil Aviation of 

the Islamic Republic of Mauritania,

The Arab Civil Aviation Organization, with 
the support of the General Authority of Civil 
Aviation of the United Arab Emirates, and in 
coordination with the National Agency for Civil 
Aviation of the Islamic Republic of Mauritania, 
organized a work mission to recertificate the 
national inspectors for civil aviation security 
at the National Agency, in Nouakchott during 
the period from 14 to 18 November. 2022. The 
work assignment included the organization 
of a workshop in addition to a field visit to 
Nouakchott-Am Tounsi airport.

 The workshop was designed with the 
objective of providing national inspectors with 
updates related to Amendments 17 and 18 of 
Annex XVII (17) of the Chicago Convention 
related to civil aviation security, especially 
the standard rules for quality control and 
best practices to be taken into account while 

performing audits and inspection activities, 
through theoretical class room sessions, and 
a field visit to the airport. 

Thirteen national civil aviation security 
inspectors benefited from this training.

On the sidelines of this mission, Eng. 
Ankaidi Abdoulaye Abbas, Director General 
of the National Agency for Civil Aviation, had 
a meeting with the security expert of the Arab 
Civil Aviation Organization. The meeting dealt 
with the prospects of cooperation and how 
the Arab Organization would contribute to 
providing technical support, strengthening 
and building capacities of Mauritanian human 
resources in areas related to aviation security 
and air safety, and environmental protection in 
a way that responds to the current and future 
challenges of the civil aviation sector.



14 Activities Issue 49

December 2022

Cairo hosts a course on «Negotiation Skills»

The Egyptian capital, Cairo, hosted, from 
November 13 to 17, 2022, a «Negotiation 
Skills» course, organized by the Arab Civil 
Aviation Organization, under the patronage 
of His Excellency the Minister of Aviation of 
the Arab Republic of Egypt. Trainees from 
the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of 
Sudan, the Kingdom of Bahrain, and the State 
of Libya. Kingdom of Morocco and the Arab 
Republic of Egypt participated to this course.

Eng. Ashraf Neuer, Head of the Civil 
Aviation Authority in the Arab Republic of 
Egypt, opened the session, and welcomed 
at first the participants. He conveyed to them 
the greetings of His Excellency the Egyptian 

Minister of Civil Aviation. Mr. Khaled Mohamed 
Antar, the Air Transport Expert of the 
Organization, also welcomed the attendees 
and conveyed to them the greetings of His 
Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director 
General of the Organization. On his behalf he 
thanked His Excellency the Minister of Civil 
Aviation and the Head of the Civil Aviation 
Authority in the Arab Republic of Egypt for 
hosting this course in Cairo.

 It is worth noting that this course was 
jointly supervised by Dr. Salman Al-Masry, an 
ICAO-accredited expert and trainer, and Mr. 
Khaled Mohamed Antar, the organization’s air 
transport expert.
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 ACAO attended the MID DGCA/6 meeting

The ACAO attended the MID DGCA/6 
meeting conducted in Abu-Dhabi, UAE from 1st 
to 3rd November 2022. The meeting has been 
chaired by H.E. Saif Mohammed Al Suwaidi 
and attended by the Head of Civil Aviation 
Authorities within the accredited states to the 
ICAO Mid Office, as well as aviation.

The meeting addressed many subjects 
regarding the development of the Civil Aviation 
within the region covering technical areas as 
Safety and Air Navigation, Aviation Security 
and Facilitation, Environmental Protection, 
Economic Development of Air Transport as well 
as the Planning and Implementation Support. 
Then, the meeting agreed to conclusions, 
as to encourage States and International 
Organizations to coordinate with the ICAO 
MID Office regarding the organization of joint 
Revenue Generation Activities, calling the 
States to actively participate to the MID Flight 
Procedure Program (MID FPP), urging States 

and stakeholders to support the achievement 
of the MID Enhancement Program (MEP) for 
reducing the Air Navigation deficiencies as 
well as requesting the States and Stakeholders 
to support ICAO MID office in the drafting of 
the MID Region Air Transport Strategic Plan 
2025-2040.

ACAO provided the meeting with a 
progress report on the implementation of the 
Regional Cooperation Joint Plan for the period 
2019-2022. It was highlighted that 84% of 
the activities included in the joint plan were 
implemented, in addition to 11% of unplanned 
activities, despite the challenges caused by 
the COVID-19 pandemic. The meeting noted 
with appreciation that ACAO, ICAO and the 
other Organizations have improved their level 
of cooperation and coordination to suit the 
States’ needs and contribute to an efficient 
implementation of the ICAO SARPs and Global 
Plans (GASP, GANP & GASeP).
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 The forty-eighth meeting of the Air Transport Committee

The Air Transport Committee of the Arab 
Civil Aviation Organization held its forty-eighth 
meeting in Muscat, hosted by the Sultanate 
of Oman. Representatives of the Kingdom 
of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the 
Republic of Sudan, the Republic of Iraq, the 
State of Kuwait, the Arab Republic of Egypt 
and the Kingdom of Morocco participated in 
this meeting.

 Mr. Salem Al-Hassani, Chairman of the 
Committee, welcomed the attendees and 
wished them success in the works of the 
meeting. On his part, Mr. Khalid Muhammad 
Antar, the organization’s air transport expert, 
welcomed the participants in the meeting 
and conveyed to them the greetings of His 
Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director 

General of the Organization, and thanked the 
Sultanate of Oman for hosting the committee’s 
works. He also congratulated His Excellency 
Eng. Nayef Al-Abri, President of the Civil 
Aviation Authority in the Sultanate of Oman, on 
his election as First Vice-President of the ICAO 
General Assembly and seized the opportunity 
to congratulate the Arab countries that won 
membership in the Council of the International 
Civil Aviation Organization.

It is worth noting that the committee 
discussed several important issues in the 
field of air transport, including fair competition 
amongst airlines, cooperation between airlines 
in the field of codeshare, and other issues that 
contribute to the recovery of civil aviation in the 
future.
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 Organizing a workshop on “fair competition between airlines”

The Arab Civil Aviation Organization 
organized, in the Omani capital, Muscat, a 
workshop on fair competition between airlines, 
with the generous hosting of the Civil Aviation 
Authority in the Sultanate of Oman. Mr. Salem 
Al-Hussein, Director General of Aviation 
Regulation, expressed his thanks to the Arab 
Civil Aviation Organization for organizing this 
workshop on the territory of the Sultanate 
and in its hospitality, explaining the role that 
the organization plays in the framework of 
developing the skills of human cadres for 
workers in the member states of civil aviation 
authorities.

In turn, Mr. Khalid Muhammad Antar, an 
aerial quotation in the organization, presented a 
gymnast about the Excellency Eng. Abdennabi 
Manar, Director of the Organization, all the 

thanks and appreciation for the civil pilot in the 
sister of Amman, the presidency Nayf al -Abri, 
The Omani civil society for their efforts for the 
success of the workshop, as well as for their 
good reception and hospitality.

Participated in the workshops, 
representatives of each of the Hashemite 
Kingdom of Jordan, the Kingdom of Saudi 
Arabia, the Mauritanian Islamic Republic, 
the Moroccan Kingdom and the Sultanate 
of Amman, and he destroyed the scientific 
material in the workshop of the Doctor Essam 
abdelmaaboud, the International Commercial 
Administration of the International Commercial 
in the Cairo University, and the workshop has 
ended Airlines help in the development and 
advancement of companies in the field of air 
transport.
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 The works of the 31st Economic and Social Council was convened at the 
ministerial level in preparation for the League of Arab States Council at the 

summit level in Algeria

The works of the 31st Economic and 
Social Council at the ministerial level, took 
place in the People’s Democratic Republic of 
Algeria, on the 1rst and 2nd November 2022, 
in preparation for the Council of the League 
of Arab States at the summit level, under the 
presidency of Algeria.

The Council meeting was chaired by 
the Algerian Minister of Trade, Kamal Rizik, 
succeeding his Tunisian counterpart, the 
Minister of Trade and Export Development, 
Fadila Al-Rabihi ben Hamza, the head of the 
previous session, with the participation of 
the Secretary-General of the Arab League, 
Ahmed Aboul Gheit, trade ministers and 
representatives of Arab countries, and 
directors of all specialized Arab organizations 
affiliated to the Arab League. His Excellency 
Eng. Abdel Nabi Manar, Director General of 
the Organization headed the delegation of 
the Arab Civil Aviation Organization to this 
meeting.

The Council approved the draft summit 
agenda on their economic and social aspect, 
including economic and social issues related to 
improving the lives of Arab citizens, in addition 
to discussing the Greater Arab Free Trade 
Area. Foremost among all these issues, stands 
the Arab strategy to achieve food security.

The agenda also included many new 
theses within the framework of Arab economic 
integration, including the mechanism for 
unifying the unified customs tariff, in addition 
to a file on digital economy taxes and many 
other social issues.

The meeting also discussed the report of 
the Secretary-General on Arab economic, 
social and development work, the final 
report of the Commission for the Follow-
up on the Implementation of Decisions and 
Commitments, and a report on the follow-up 
of the implementation of the decisions of the 
fourth session of the Development Summit.
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The 36th meeting of the Civil Aviation Security Committee
of the Arab Civil Aviation Organization 

The Arab Civil Aviation Organization’s Civil 
Aviation Security Committee held its thirty-sixth 
meeting in Rabat, Kingdom of Morocco, from 
October 24 to 26, 2022, with the participation 
of 10 aviation security officials representing 
seven member states of the organization.

 During this meeting, the representatives 
of the countries discussed developments 
and measures related to civil aviation security 
in an international context characterized by 
increasing and growing conflicts in the world. 
The committee set priorities and establsihed its 
work program for the year 2023 in accordance 
with the decisions of the General Assembly 
of the International Civil Aviation Organization 
(ICAO) at its 41st session (Montreal / Canada, 
September 27-October 7, 2022), and it also 
discussed issues of common Arab interest, 
such as cybersecurity, Increasing awareness 
and security culture, managing risks through 
a common approach to address threats, 
exchanging experiences and best practices, 
and providing support and technical 
assistance to countries with regard to ICAO’s 
security audit.

 The Committee also adopted the report of 
the eighth meeting of the expert group hosted 
by the Civil Aviation Authority of the Sultanate 
of Oman (Muscat, 26-28 June 2022).

It is worth noting that this course, which 
extended over a period of five days (from 16 to 
20 October), will focus within its axes, facilitated 
by Dr. Hassan Mohamed Hassan, Professor 
at Helwan University, on economic concepts 
and economic feasibility studies in the field of 
civil aviation and economic feasibility studies 
for establishing Airlines, economic feasibility 
studies for establishing airline networks, and 
economic feasibility studies for establishing 
airports.

In a briefing speech by the representative 
of the Arab Civil Aviation Organization, the 
conference was informed that the latter, in 
cooperation with the General Secretariat of 
the Council of Arab Interior Ministers and the 
Naif Arab University for Security Sciences, 
will organize the first Arab Forum on airport 
security detection during the year 2023.
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 The Arab Civil Aviation Organization organizes an air transport economics 
course

The Arab Civil Aviation Organization 
inaugurated, in Cairo, the Air Transport 
Economics Course, with the patronage of His 
Excellency the Minister of Civil Aviation of the 
Arab Republic of Egypt, with the participation 
of 22 trainees from the Hashemite Kingdom 
of Jordan, the Kingdom of Saudi Arabia, the 
Kingdom of Bahrain, the Libyan Republic, 
the Kingdom of Morocco and the Republic of 
Egypt Arabic. 

In his opening speech, his Excellency Dr. 
Eng. Ashraf Neuer, Head of the Civil Aviation 
Authority in the Arab Republic of Egypt, 
welcomed the participants from the Arab 
countries’ aviation and wished them a pleasant 
stay and to benefit from the information 
provided during this session.

For his part, Mr. Khaled Mohamed Antar, 
the organization’s air transport expert, who 
supervised the course thanked on behalf 
of His Excellency Eng. Abdennebi Manar, 
Director General of ACAO, His Excellency the 
Minister of Aviation and His Excellency Head 
of the Authority in the Arab Republic of Egypt 
for hosting this session within the framework 
of support and coordination between ACAO 
and the Aviation Authority in the Arab Republic 
of Egypt. He also congratulated on his behalf, 
all Arab countries that won the elections of 
the Council of the International Civil Aviation 
Organization, namely Egypt, Saudi Arabia, the 
United Arab Emirates, the State of Qatar and 
the Republic of Mauritania.
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the Sixteenth Arab Conference of Heads of Border, Airport and Port 
Security Services Tunis, 12th and 13th October 2022

The Arab Civil Aviation Organization 
participated in the 16th Arab Conference of 
Heads of Border, Airports and Ports Security, 
organized by the General Secretariat of the 
Council of Arab Interior Ministers, in Tunis on 
October 12 and 13, 2022.

Representatives from the Ministries of 
Interior in Arab countries, the United Nations 
Office on Drugs and Crime, the European 
Border and Coast Guard Agency, and Naif 
Arab University for Security Sciences took part 
to this conference.

This conference was an opportunity to 
review a number of topics on the agenda that 

constitute a basis for joint Arab action, including 
discussing a draft of an indicative Arab 
strategy to combat crimes of maritime piracy 
and armed robbery on ships, a mechanism 
for communication between border security 
operations rooms in Arab countries, as well as 
the results of Euro-Arab Conference on Border 
Security. This is in addition to exchanging 
experiences in the field of combating the 
smuggling of prohibited substances using 
drones and submarines. In this regard, the 
Conference adopted recommendations 
related to the aforementioned topics.
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The last quarter of this 
year witnessed very positive 
developments for the civil 
aviation sector, in terms of 
passenger traffic recovery, 
the responsiveness of both 
civil aviation authorities and air 
transport industry to the decisions 
issued by the forty-first General 
Assembly of the International 
Civil Aviation Organization early 
October of this year, in addition 
to significant regional events 
aimed at consolidating countries’ 
achievements in this sector.

The significant decrease 
in the number of infections 
with the Corona virus and its 
mutants, as well as the number 
of people who died as a result 
of it, and the continuation of the 
vaccination campaign, though 
at a slower pace, whereby by 
the end of 2022 according to the 
World Health Organization, the 
number of vaccines exceeded 
13 billion and the number of 
vaccinated people exceeded 5 
billion according to the World 
Health Organization, reflected 
positively on the movement of 
air after most countries’ borders 
reopened and they gradually 
lifted travel restrictions.

During the last year, air traffic 
for passengers in the Arab region 
exceeded 86% compared to the 
same period in 2019. Although it 
witnessed a decline during the 
last quarter of this year due to 
slow economic growth and high 
oil prices, the data issued by 
the International Civil Aviation 
Organization indicate that the 
expectations for passenger 
and air cargo traffic exceeds 
what was achieved before the 
pandemic.

The Arab Air Carriers 
Organization, which comprises 
thirty-four carriers in the Middle 
East and North Africa, held its 
fifty-fifth assembly in Abu Dhabi, 
United Arab Emirates, in the 
second half of October. During 
this assembly, participants 
examined the extent of the 
recovery of air transport in the 
Arab region, as it approached 
the levels of 2019. It is expected 
to exceed these levels next 
year. The General Assembly 
adopted resolutions supporting 
the resolution of the 41st 
ICAO General Assembly on 
dealing with air transport 
during pandemics, reducing 
the impact of air transport 
activity on the environment, 
implementing the CORSIA 
program and low-carbon 
aviation fuel, and a resolution 
on the necessary measures for 
the safe transportation of lithium 
batteries in hold baggage.

In parallel with the latter, the 
Airports Council International, 
held its thirty-second session 
in Marrakesh, Kingdom of 
Morocco, where resolutions 
on the sustainability of 
airport activities, especially 

infrastructure, to contribute to 
achieving the net zero carbon 
goal in the long term, recovery 
of the airport sector, and 
strengthening of its human 
resources were adopted.

The African Civil Aviation 
Commission also announced 
on the commemoration of 
the twenty-third anniversary 
of the announcement of the 
Yamoussoukro decision in mid-
November 2022, the launch of 
a pioneering experience of the 
unified air transport market, 
in which eighteen countries 
participate.

In the same context, the 
heads and directors of civil 
aviation in the Middle East 
region, during their sixth meeting 
in Abu Dhabi, approved action 
plans and programs to develop 
an air transport strategy for the 
region for the period 2025-2040, 
and develop accompanying 
procedures, including air 
navigation safety, civil aviation 
security and facilitation, and 
environmental protection.

This comes in addition to the 
events and activities included in 
this issue.

I cannot fail in this editorial 
to commend the impeccable 
organization shown by the civil 
aviation authorities and all their 
employees in the Arab countries 
to enable more than 3 million 
people originating from many 
countries to attend the World 
Cup tournament in the State of 
Qatar, this tournament, which 
was an impressive success 
and entertained all the people 
of the world with their various 
segments.
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Executive Board Members 2021 – 2023

His Excellency
Mr. Saleh Abdullah Al-Fadaghi

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. Emad Abdu razzaq Al-asadi

Head of the Civil Aviation Authority

The Republic of Iraq

- Member of the Executive Council of the 
organization -

His Excellency Mr. Amr Elsharkawy
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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