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املهندس/عبد النبي منار
املدنـــي للطيـــران  العربيـــة  املنظمـــة  عـــام  مديـــر 

    

إجنــاز  أهــم  هــو  كورونــا  لقــاح  تطويــر 
ألنــه   ،2020 ســنة  اإلنســانية  عرفتــه 
يبعــث األمــل يف النفــوس ويبشــر بعــودة 
العالــم  دول  كل  طبيعتهــا؛  إلــى  احليــاة 
مــا  وإنتــاج  اللقاحــات  لتطويــر  تتســارع 
يفــوق 12 مليــار حقنــة حســب االحتــاد 
والترتيبــات  األدويــة،  لصناعــة  الدولــي 
اللوجســتية علــى قــدم وســاق لتوزيعهــا 

العالــم. عبــر 

الريــاض  قمــة  عــن  صــادر  بيــان  يف 
شــهر  يف  املنعقــدة  العشــرين  ملجموعــة 
الــدول  قــادة  أكــد  املاضــي،  نوفمبــر 
املــوارد  حشــد  بعــد  أنهــم  األعضــاء 
التمويليــة  االحتياجــات  لتلبيــة  الالزمــة 
العامليــة  الصحــة  مجــال  يف  العاجلــة 
والتصنيــع  والتطويــر  األبحــاث  لدعــم 
والعالجــات  التشــخيص  أدوات  وتوزيــع 
لفيــروس  والفاعلــة  اآلمنــة  واللقاحــات 
بضمــان  يلتزمــون  املســتجد،  كورونــا 
وحصــول  للقاحــات  العــادل  التوزيــع 
مبــا  ميســورة؛  بتكلفــة  عليــه  اجلميــع 
يف ذلــك الدعــم الكامــل ملبــادرة تســريع 

الوصــول.

االحتــاد  شــدد  األســبوع،  نفــس  يف 
جمعــه  خــالل  اجلــوي  للنقــل  الدولــي 
العــام الســادس والســبعني، علــى تعزيــز 
الــدور احليــوي للنقــل اجلــوي يف تســهيل 
ــاء، مبــا  ــة الوب ــة ملواجه االســتجابة العاملي
ومجموعــات  األدويــة  توزيــع  ذلــك  يف 
االختبــار ومعــدات احلمايــة واللقاحــات 
يف نهايــة املطــاف حــول العالــم، وهــو مــا 
يجســد انســجام صناعــة الطيــران مــع 
خطــة األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة، 
والــدور املتميــز الــذي يقــوم بــه يف حتقيــق 
هــدف  حتقيــق  يف  وخاصــة  أهدافهــا 
الصحــة اجليــدة، بتوفيــر رحــالت نقــل 
املتأثــرة  للــدول  الطبيــة  املســاعدات 
وحتتــاج  بالفيــروس  شــديدة  بإصابــات 

الطبيــة. للمســاعدة 

وليــس يف حتقيــق هــذا الهــدف فقــط، 
يف  تســاهم  اجلــوي  النقــل  فصناعــة 
الدعــم  بتقــدمي  الفقــر  علــى  القضــاء 
للعاملــني بالقطــاع ومنــع تســريح العمالــة، 
ــى اجلــوع  وتســاهم أيضــا يف القضــاء عل
ــام شــركاتها برحــالت  ــى قي باحلفــاظ عل
املســاعدات  لتقــدمي  اجلــوي  الشــحن 
اإلنســانية يف املناطــق املتأثــرة باحلــوادث 
ــك  ــا مجاعــات، وذل ــي به ــة أو الت الطبيعي
مــن خــالل برامــج األمم املتحــدة للنقــل 
اجلــوي للمســاعدة اإلنســانية، والبرنامــج 

لألغذيــة. العاملــي 

هــذا باإلضافــة إلــى كــون قطــاع الطيــران 
ــى  ــي عنصــرا أساســيا يف العمــل عل املدن
االقتصــادي  النشــاط  اســتفادة  ســرعة 
عمليــة  يســهل  حيــث  واالجتماعــي، 
التبــادل التجــاري، واالســتثمار والســياحة 

يف جميــع أنحــاء العالــم.

بارتيــاح  نســجل  الســياق،  هــذا  ويف 
املوفقــة  واخلطــوات  املبذولــة  اجلهــود 
علــى املســتوى العاملــي واإلقليمي للتســريع 
اعتمــد  حيــث  القطــاع،  هــذا  بانتعــاش 
مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
االسترشــادي  للدليــل  الثانيــة  النســخة 
حــول »اإلجــراءات الصحيــة للنقــل اجلوي 
النتعــاش قطــاع الطيــران املدنــي« لفريــق 

.)CART( اإليــكاو  عمــل مجلــس 

كمــا أن مجلــس وزراء النقــل العــرب يف 
باإلســكندرية  والثالثــني  الثالثــة  دورتــه 
رحــب  املاضــي،  أكتوبــر  و22   21 يومــي 
باملقاربــة التــي تبناهــا االحتــاد األوروبــي 
إلعــادة إقــالع النقــل اجلــوي وتعافيــه، مــع 
مراعــاة املنحــى الصحــي واالقتصــادي يف 

ــة. ــدول العربي ال

ــدى شــركات  ــا ل ــرار لقــي جتاوب هــذا الق
النقــل اجلــوي العربيــة، حيــث دعــت خالل 
واخلمســني  الثالثــة  العامــة  اجلمعيــة 
بدايــة  اجلــوي  للنقــل  العربــي  لالحتــاد 
شــهر نوفمبــر املاضــي، إلــى تبنــي مقاربــة 
الفيــروس  انتقــال  مبنيــة علــى مخاطــر 
األوروبــي،  االحتــاد  مقاربــة  واعتمــاد 
وتعويــض احلجــر الصحــي عنــد الوصــول 
وبعــد  قبــل  الفيــروس  فحــص  بإجــراء 
الفحــص  اســتخدام  وكذلــك  الســفر، 
نحــو  والتوجــه  الســفر  قبــل  الســريع 
اللمســية. غيــر  التكنولوجيــا  اســتعمال 

مــا  بقــدر  واملســاعي،  اجلهــود  هــذه 
ستســاعد علــى إجنــاح عمليــة اإلقــالع، 
تغيــر  مــا ســتفتح حقبــة جديــدة  بقــدر 

اجلــوي. الســفر  منظومــة  جذريــا 

افتتاحية
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الرباط-عقــدت جلنــة قيــادة املالحــة باألقمــار الصناعيــة ملنطقــة إفريقيــا، 
اجتماعهــا الســابع عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي يــوم 23 ســبتمبر 2020، 
وذلــك يف إطــار تعــاون وتنســيق املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي مــع 
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة يف مجــال املالحــة اجلويــة واالنفتــاح علــى 
عالــم صناعــة الطيــران، وتفعيــل دور املنظمــة كبيــت خبــرة يســاهم يف 

ــة. ــي بدراســات وبحــوث إقليمي ــي العرب ــران املدن ــراء الطي إث
 

افتتــح االجتمــاع الســيد فابيــو دي ســتفانو، ممثــل املفوضيــة األوروبيــة 
قبــل أن يلقــي ممثلــي مفوضيــة االحتــاد اإلفريقــي )AUC( الســيد الشــيخ 
ولــد بــدة، مديــر البيئــة التحتيــة والطاقــة، والســيد محامــا وودراقــو، مديــر 
املــوارد البشــرية والعلــوم والتكنولوجيــا، كلمــات باملناســبة رحبــوا فيهــا 
باحلاضريــن وأكــدوا علــى أهميــة املضــي قدمــا يف أعمــال تنفيــذ منظومــة 
املالحــة باألقمــار الصناعيــة بالقــارة اإلفريقيــة، مبرزيــن إيجابيــات هــذه 
املنظومــة وخاصــة منهــا املتعلقــة بالرفــع مــن الســالمة اجلويــة وتأكيــد 

ــة الدعــم لهــذه املنظومــة. اجلانــب األوروبــي ملواصل
 

ــات والقــرارات  ــذ أهــم التوصي ــة مــدى تنفي ــى متابع ويهــدف االجتمــاع إل
ــة الســابقة وتقــدمي البرامــج  ــة التنفيذي املعتمــدة خــالل اجتماعــات اللجن
والنشــاطات املخطــط لهــا بالنســبة للفتــرة 2021-2023، قصــد مناقشــتها 
واعتمادهــا ومتابعــة مــدى التقــدم يف إعــداد اخلاصيــات الفنيــة حــول 
دراســة اجلــدوى االقتصاديــة والفنيــة لتنفيــذ منظومــة األقمــار الصناعيــة 
باملنطقــة اإلفريقيــة واملخطــط إجنازهــا قبــل نهايــة عــام 2020. ويف هــذا 
 )AFCAC( اإلطــار أكــد األمــني العــام للجنــة اإلفريقيــة للطيــران املدنــي
علــى ضــرورة مشــاركة كل مــن منظمــة الطيــران املدنــي واملكتــب اإلفريقــي 
للمالحــة باألقمــار الصناعيــة واملجموعــات اإلفريقيــة )RECs( يف إعــداد 

هــذه الدراســة علــى نطــاق القــارة اإلفريقيــة.
 

 يف الســياق نفســه، قــدم ممثــل املنظمــة العربيــة الطيــران املدنــي عرًضــا 
ــة باملنطقــة  ــا حــول مــدى تنفيــذ مشــروع املالحــة باألقمــار الصناعي مرئي
العربيــة، أعضــاء املنظمــة، مبــرزا اإلجــراءات املنفــذة يف مختلــف مراحــل 
ــل.  ــدى الطوي ــدى املتوســط وامل ــر وامل ــدى القصي ــة يف امل املشــروع واملتمثل

كمــا أكــد مــدى أهميــة التواصــل والتعــاون مــع كل مــن املفوضيــة األوروبيــة 
SBAS/( الصناعيــة  لألقمــار  منظومتهــا  تغطيــة  توســعة  بخصــوص 
واليمــن  التعــاون اخلليجــي  بلــدان مجلــس  لتشــمل خاصــة   )EGNOS
والعــراق. ولقــي العــرض ترحيبــا مــن املشــاركني الذيــن أعربــوا عــن دعمهــم 
املتواصــل للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي  يف تنفيــذ هــذا املشــروع ولكل 
ــل GSA و ــة مــن قب ــا مت تقــدمي عــروض مرئي ــه. كم ــة ب األنشــطة املتعلق
ASECNA حــول توســعة تغطيــة نظــام تعزيــز املالحــة باألقمــار الصناعيــة 
باملنطقــة اإلفريقيــة ومــدى جاهزيــة اســتخداماته يف مختلــف مجــاالت 
النقــل اجلــوي والبــري والبحــري. فيمــا أبــرز ممثــل الوكالــة اإلفريقيــة 
ــة ــة ل منظوم ــة )ASECNA( أن التجــارب األولي لســالمة املالحــة اجلوي

SBAS باملنطقة الغربية إلفريقيا ســتنطلق يف نهاية شــهر ســبتمبر2020 
ويتوقــع دخــول هــذا النظــام حيــز التنفيــذ بنهايــة ســنة 2020.

 
حضــر هــذا االجتمــاع 31 مشــاركا ممثلــني عــن املكتــب اإلفريقــي للمالحــة 
ومفوضيــة   )EC( األوروبيــة  واملفوضيــة   )JPO( الصناعيــة  باألقمــار 
 )ACAO( واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي )AUC( االحتــاد اإلفريقــي
ومنظمــة   )ASECNA( اجلويــة  املالحــة  لســالمة  اإلفريقيــة  والوكالــة 
الطيــران املدنــي الدولــي )ICAO( والوكالــة األوروبيــة العامليــة ألنظمــة 
املالحــة باألقمــار الصناعيــة )GSA( وجمعيــة اخلطــوط اجلويــة األفريقية 
.RECs وأغلــب اجلماعــات االقتصاديــة اإلقليميــة اإلفريقيــة )AFRAA(

 
اجلامعــة  منظمــات  إحــدى  املدنــي  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  وتعتبــر 
العربيــة والتــي أنشــأت لدعــم العمــل العربــي املشــترك يف مجــال الطيــران 
ليســتجيب حلاجيــات  العربــي  الطيــران  وتطويــر  تنميــة  املدنــي قصــد 
األمــة العربيــة يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم ومشــارك يف التنميــة 

املســتدامة ويف متنــاول شــرائح مختلفــة مــن املجتمــع العربــي.

جديــر بالذكــر ان املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي تضــم عشــر دول 
.JPO عربيــة إفريقيــة مشــتركة مــع منطقــة مســؤولية مكتــب

انعقاد االجتماع السابع للجنة قيادة المالحة باألقمار الصناعية لمنطقة إفريقيا
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عقــد يــوم 10 ســبتمبر 2020، عبــر تقنيــة زوم االجتمــاع الســادس للجنــة 
الفنيــة للســياحة العربيــة وقــد مثــل املنظمــة فــى االجتمــاع الســيد خالــد 
محمــد عنتــر خبيــر النقــل اجلــوى باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي نيابــة 

عــن الســيد املهنــدس عبــد النبــى منــار مديــر عــام املنظمــة 
 

وقد ناقش االجتماع عدة موضوعات وانتهى إلى التوصيات اآلتية:
البند األول: برامج تدريب الكوادر البشرية فى القطاع السياحى:

العربيــة . 1 اململكــة  فــى  الســياحة  وزارة  مــن  املقدمــة  املذكــرة  تعميــم 
الســعودية حــول » مســودة برنامــج تدريــب الكــوادر البشــرية فــى القطــاع 

الســياحى » إلبــداء مرئيــات ومالحظــات الــدول بشــأنها 
التدريبيــة . 2 للــدورات  اقتــراح مســميات واضحــة  إلــى  الــدول  دعــوة 

فــى مجــال الســياحة واملــراد تنفيذهــا فــى البرنامــج التدريبــى للكــوادر 
البشــرية يف القطــاع الســياحى 

املنظمــات . 3 مــع  بالتعــاون  للســياحة  العربيــة  املنظمــة  تكليــف 
ــع وزارات  ــى مجــال الســياحة للتنســيق م ــة ف ــة العامل واالحتــادات العربي
وهيئــات الســياحة فــى الــدول العربيــة للعمــل علــى بنــاء اســاس مهنــى 
موحــد ومتطــور حملتــوى التعليــم والتدريــب الســياحى لتنميــة الكفــاءات 

والكــوادر البشــرية فــى القطــاع الســياحى بالــدول العربيــة
البند الثانى : املعايير احملدثة لعاصمة السياحة العربية :

1 - إعــادة النظــر فــى املعاييــر احملدثــة لعاصمــة الســياحة العربيــة إلبــداء 
الــرأي واملالحظــات بشــأنها فــى موعــد غايتــه شــهر مــن تاريخــه

2 -  متديــد اختيــار املنامــة عاصمــة الســياحة العربيــة حتــى عــام 2021 
وذلــك بســبب تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد ودعــوة الــدول 
العربيــة لتقــدمي ملفــات ترشــيحاتها لعاصمــة الســياحة العربيــة لعــام 

2022

األمــن  مجــال  فــى  العربيةالنموذجيــة  االســتراتيجية   : الثالــث  البنــد 
والســياحة:

1 - إعــادة تعميــم وثيقــة االســتراتيجية العربيــة النموذجيــة فــى مجــال 
األمــن والســياحى إلبــداء املزيــد مــن الــرأى واملالحظــات العــداد الوثيقــة 

فــى صيغتهــا النهائيــة 

2 - اســتمرار التنســيق القائــم واملثمــر بــني وزراء الســياحة والداخليــة فــى 
الــدول العربيــة فــى كل مــا يتعلــق باجلوانــب األمنيــة وعــدم الضــرورة فــى 

الوقــت احلالــى لعقــد اجتمــاع مشــترك بــني اجلانبــني

البنــد الرابــع : مقتــرح عقــد مؤمتــر وزارى ســياحى عربــى - صينــى وإنشــاء 
آليــة للتعــاون العربــى الصينــى:

العربيــة  املنظمــة  مــع  بالتعــاون  للجامعــة  العامــة  األمانــة  تكليــف   -  1
للســياحة العــداد مذكــرة شــاملة بــني املجلــس الــوزارى العربــى للســياحة 
ووزارة ال ســياحة والثقافــة فــى جمهوريــة الصــني الشــعبية وذلــك فــى 
ضــوء مرئيــات الــدول فــى هــذا الشــأن وحســب االجــراءات النظاميــة 

املعمــول بهــا فــى األمانــة العامــة للجامعــة 
2 - عــرض مســودة مذكــرة التفاهــم فــى صيغتهــا النهائيــة علــى املجلــس 
الــوزارى العربــى للســياحة فــى دورتــه القادمــة للنظــر فــى املوافقــة علــى 
مضمونهــا . ويتــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل الدولــة التــى تتولــى رئاســة 
ــوزارى العربــى للســياحة فــى حينــه ووزيــر الســياحة والثقافــة  املجلــس ال

ــة الصــني الشــعبية  فــى جمهوري

ملتقــى  إلقامــة  العمــل  وخطــة  االســتراتيجية  الرؤيــة  اخلامــس:  البنــد 
ســياحى: عربــى  اقتصــادى 

1 - الطلــب مــن املنظمــة العربيــة للســياحة إعــداد صياغــة واضحــة للرؤيــة 
االســتراتيجية وخطــة العمــل إلقامــة ملتقــى اقتصــادى عربــى ســياحى 

2 - تعميــم الرؤيــة االســتراتيجية وخطــة العمــل املشــار إليهــا أعــاله فــى 
صيغتهــا النهائيــة علــى الــدول العربيــة إلبــداء مرئياتهــا بشــأنها لعرضهــا 
خــالل اجتمــاع املكتــب التنفيــذى للمجلــس الــوزارى العربــى للســياحة فــى 

اعتمادهــا والعمــل مبوجبهــا
 

البنــد الســادس : إنشــاء مجلــس استشــارى للســياحة امليســرة فــى املنطقــة 
العربيــة :

عــدم املوافقــة علــى إنشــاء مجلــس استشــارى للســياحة امليســرة باعتبــاره 
تنظيــم ادارى داخــل املنظمــة العربيــة للســياحة.

انعقاد االجتماع السادس للجنة الفنية للسياحة العربية
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االجتماع الثاني لفريق خبراء االحصاء

ــدول  ــي ال ــراء االحصــاء بحضــور ممثل ــق خب ــي لفري ــاع الثان ــد االجتم عق
العربيــة األعضــاء، وهــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية واململكــة العربيــة 
ــة  ــة الكويــت وجمهوري ــة العــراق وســلطنة عمــان ودول الســعودية وجمهوري
مصــر العربيــة واململكــة املغربيــة، كمــا حضــر ممثــل االحتــاد العربــي للنقــل 

اجلــوي بصفــة مراقــب.
 

افتتــح الســيد/خالد محمــد عنتــر أحمــد، خبيــر النقــل اجلــوي باملنظمــة 
االجتمــاع نيابــة عــن الســيد املهندس/عبــد النبــي منار، مدير عــام املنظمة، 
مرحبــا بالســادة احلضــور املشــاركني يف االجتمــاع، وقــدم لهــم الشــكر 
ولســلطاتهم املوقــرة الهتمامهــم وحضورهــم هــذا االجتمــاع االفتراضــي، 
ومتنــى للجميــع التوفيــق يف هــذا االجتمــاع والتوصــل إلــى نتائــج حتقيــق 

الهــدف املطلــوب منــه

 
تــدارس النقــاط املتضمنــة بجــدول  حيــث مت 
ــاش مت  ــداول والنق ــد الت ــاع، وبع ــال االجتم أعم

التوصيــة باالتــي:
1 - التأكيــد علــى مــاورد يف التوصيات الصادرة 
عــن االجتمــاع األول لفريــق خبــراء اإلحصــاء 
بتاريــخ 4 - 5 مــارس 2020 أرقــام 1 و2 و3 
علــى أن يتــم تســجيل بيانــات احلركــة للرحــالت 
املغــادرة فقــط مــن كل دولــة إلــى الــدول العربيــة 

األعضــاء باملنظمــة.
العربيــة  للمنظمــة  البيانــات  إرســال    -  2
للطيــران املدنــي يف املواعيــد احملــددة للبــدء يف 
تنفيــذ قاعــدة البيانــات وفقــا للنمــوذج املعتمــد 

مــن الفريــق.
األســاس  ســنة  هــو   2020 عــام  اعتبــار   -  3
الــدول  حــث  مــع  البيانــات  بقاعــدة  للعمــل 
اإلحصائيــة  البيانــات  إلرســال  األعضــاء 
اخلاصــة باألشــهر الســت األولــى مــن العــام 2020 يف غضــون شــهر مــن 
تاريخــه، كذلــك البيانــات اإلحصائيــة لعــام 2019 ملــن يتوفــر لــه ذلــك.
4 - أفــاد وفــد اململكــة العربيــة الســعودية مبوافقــة الســلطات لديهــم علــى 
ــي املشــار  ــران املدنــي ببرنامــج احلاســب اآلل ــة للطي دعــم املنظمــة العربي
إليــه يف التوصيــة 4 مــن االجتمــاع الســابق شــريطة التــزام الــدول مبوافــاة 

املنظمــة بالبيانــات اإلحصائيــة يف املواعيــد احملــددة.
5 - تكليــف اإلدارة العامــة للمنظمــة مبخاطبــة ســلطات الطيــران املدنــي 
بالــدول األعضــاء ملوافاتهــا بأســماء وبيانــات االتصــال للمســؤولني عــن 
اإلحصــاء بــكل دولــة لعمــل قاعــدة خلبــراء اإلحصــاء باملنظمــة تنضــم 

لفريــق العمــل خلبــراء اإلحصــاء احلالــي.

انعقاد االجتماع الثاني للفريق التوجيهي التابع للجنة حماية البيئة في مجال 
الطيران 

مونتريال-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بصفتهــا مراقــب، 
ــة  ــة حماي ــري لالجتمــاع 12 للجن ــي التحضي يف االجتمــاع التوجيهــي الثان
البيئــة يف مجــال الطيــران املدنــي ملنظمــة الطيــران الدولــي املدنــي، وذلــك 

مــن 5 الــى 9 أكتوبــر 2020، عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي.
 

وشــارك يف االجتمــاع، الــذي كان مــن املنتظــر أن تســتضيفه اليابــان،130 
املتخصصــة  الدوليــة  واملنظمــات  األعضــاء  الــدول  عــن  خبيــرا ممثــال 
دولــة  البيئــة لإليــكاو، وهــم  بلجنــة حمايــة  العربيــة األعضــاء  والــدول 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكــة العربيــة الســعودية، ودولــة قطــر، 

وجمهوريــة مصــر العربيــة.
 

وعــرف االجتمــاع متابعــة اخــر التطــورات منــذ االجتمــاع التوجيهــي األول 
الــذي عقــد يف جنــوب افريقيــا خــالل شــهر ديســمبر 2019، و كذلــك 

تقاريــر أشــغال مجموعــات العمــل التابعــة للجنــة حمايــة البيئــة، وهــي: 
مجموعــة  الدعــم بالتنبــؤات و التحليــل االقتصــادي )FESG( ، و فريــق 
وضــع النمــاذج و قواعــد البيانــات )MDG(، و مجموعــة الهــدف الطمــوح 
طويــل األجــل )LTAG-TG(، ومجموعــة كورســيا )WG4(، و فرقــة عمــل 
الوقــود )FTG(، و مجموعــة تقييــم خطــط إصــدار شــهادات االســتدامة 
)SCSEG(، و فرقــة عمــل االنبعاثــات )WG3(، و فرقــة عمــل الضوضــاء 
مجموعــة  و   ،)WG2( العمليــات  و  املطــارات  عمــل  فرقــة  و   ،)WG1(
التأثيــرات والعلــوم )ISG(، ومجموعــة دعــم حســابات كربــون الطيــران 

.)ACCS(
 

العالقــة  ذات  العمــل  أوراق  مــن  مجموعــة  أيضــا،  االجتمــاع  وتــدارس 
الذكــر. ســالفة  العمــل  وفــرق  مجموعــات  بأشــغال 



العدد 41 

دجنبر 2020
8

لجنة المالحة الجوية بالمنظمة العربية للطيران المدني في دورتها 43

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي االجتمــاع الثالــث واألربعــون 
للجنــة املالحــة اجلويــة خــالل أيــام 28 و29 و30 ســبتمبر 2020، عبــر 
ــة  التواصــل عــن بعــد باســتخدام منظومــة زوم » Zoom » بحضــور  تقني
ــي و6  ــران املدن ــة للطي ــة العربي ــة أعضــاء املنظم ــن 17 دول 61 مشــارك م
 ACAO, JPO, IATA, ICAO IFALPA,( وإقليميــة  دوليــة  منظمــات 

.)IFATCA

 افتتــح االجتمــاع ســعادة املهنــدس/ عبــد النبــي منــار، مديــر عـــــــــام 
ــة  املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، حيــث رحــب بالســادة أعضــاء اللجن
مؤكــدا علــى أهميــة االجتمــاع يف ســياق التوجــه نحــو تطويــر العمــل الفنــي 
يف مجــال املالحــة اجلويــة للمنظمــة والــذي متثــل جلنــة املالحــة اجلويــة 
إحــدى أذرعــه األساســية، مذكــرا احلضــور أن قطــاع النقــل اجلــوي الــذي 
ــر القطاعــات  ــة األساســية هــو مــن أكث ــر مــن القطاعــات االقتصادي يعتب
املدنيــة الــذي تأثــر نتيجــة النتشــار وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد. ومــن 
إلــى أن عقــد  العــام يف كلمتــه االفتتاحيــة  ناحيــة أخــرى، أكــد املديــر 
اجتماعــات اللجنــة بصفــة افتراضيــة تعــد فرصــة للــدول األعضــاء بصفــة 
مراقــب باللجنــة املشــاركة وإعطــاء قيمــة مضافــة ملناقشــات اللجنــة وكذلك 
مخرجاتهــا. هــذا، كمــا أكــد ســعادته علــى أهميــة التنســيق والتعــاون بــني 
املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالنظــر يف سلســلة مــن 
التدابيــر وخطــط التعــايف التــي مــن شــأنها دعــم عــودة هــذا القطــاع للقيــام 
بــدوره الطبيعــي يف التنميــة املســتدامة وحتفيــز النمــّو الســريع للقطاعــات 
االقتصاديــة األخــرى. كمــا تقــدم ســعادته يف كلمتــه االفتتاحيــة بأحــر 

التهانــي للســيد/ إبراهيــم بنيــان اجلابــري، رئيــس جلنــة املالحــة اجلويــة 
وممثــل اململكــة العربيــة الســعودية، علــى إثــر تعيينــه بلجنــة املالحــة اجلويــة 
علــى مســتوى مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي، كممثــل دائمــا 

للمملكــة متمنيــا لــه كل النجــاح والتوفيــق.

ــة املالحــة  ــس جلن ــب رئي ــف، نائ ــا رحــب الســيد/ ناصــر جاســم اخلل كم
اجلويــة وممثــل دولــة قطــر، بالســادة أعضــاء اللجنــة مؤكــدا علــى أهميــة 
االجتمــاع مذكــرا باملواضيــع املدرجــة يف جــدول األعمــال شــاكرا املنظمــة 
واملديــر العــام علــى املجهــودات املبذولــة خاصــة منهــا الداعمــة الســتعادة 
نشــاط النقــل اجلــوي باملنطقــة علــى إثــر انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا 

.)COVID-19( املســتجد 
 

ميــدان  يف  األهميــة  ذات  مواضيــع  عــدة  االجتمــاع  هــذا  تنــاول  وقــد 
ــع مــن  ــى عــدة مواضي ــث تطــرق إل ــة حي ــة باملنطقــة العربي املالحــة اجلوي
أهمهــا متابعــة آخــر التطــورات والتدابيــر واإلجــراءات املتخــذة للرجــوع 
ــة  ــات اللجن ــي ومتابعــة توصي ــران املدن لالســتغالل العــادي ألنشــطة الطي
يف اجتماعهــا رقــم 42 الــذي أنعقــد يومــي 18 و19 مايــو 2020 وتراخيــص 
تدفــق  إدارة  ومشــروع  الطيــران  منظمــة  يف  وحــزم حتســينات  العبــور 
احلركــة اجلويــة مبنطقــة الشــرق األوســط وكذلــك توســعة تغطيــة املالحــة 

باألقمــار الصناعيــة.

أنشطة المنظمة
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تنظيم ندوة عمل عبر الويب حول » حزم التحسينات في منظومة الطيران«

الطيــران  ومنظمــة  املدنــي  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  الرباط-نظمــت 
ــر الويــب حــول »حــزم التحســينات يف منظومــة  ــي، نــدوة عب املدنــي الدول
الطيــران )ASBU( ، مــن 13 إلــى 15 أكتوبــر 2020، بحضــور 251 مشــاركا 
ACAO, IFAL�( منظمــات دوليــة )20 دولــة باإلضافــة إلــى ســت )06 نمــ

.)PA, IFATCA, ICAO, IATA, CANSO

العربيــة  للمنظمــة  النــدوة ضمــن اخلطــة االســتراتيجية  وتنــدرج هــذه 
إلــى تزويــد املشــاركني بأهــم األحــداث  التــي تهــدف  للطيــران املدنــي 
والتطــورات العامليــة للمالحــة اجلويــة وعــرض منهجيــة اإليــكاو حلــزم 
التحســينات يف منظومــة الطيــران وفــق النســخة السادســة للخطــة العامليــة 
للمالحــة اجلويــة مــن خــالل العــرض التوضيحــي عبــر اإلنترنت باســتخدام 
 .)KPI( مــع حتديــد العناصــر ذات األولوية ومؤشــرات األداء GANPبوابــة
كمــا مت خــالل هــذه النــدوة استكشــاف طــرق ووســائل دعــم تنفيــذ أولويــات 
ــة املتفــق عليهــا مــع مراعــاة متطلبــات مســتخدمي املجــال  املالحــة اجلوي
اجلــوي، وجتهيــزات األســاطيل اجلويــة والبنيــة التحتيــة والتشــغيل البينــي 

والتنســيق بــني األقاليــم ومعاجلــة التخطيــط اإلقليمــي والوطنــي. 

افتتــح النــدوة املهنــدس محمــد الســماوي، املديــر اإلقليمــي بالنيابــة ملكتــب 
اإليــكاو بالشــرق األوســط، مرحبــا باملشــاركني مذكــرا احلضــور بــأن هــذه 
النــدوة مت برمجتهــا حضوريــا خــالل شــهر مــارس 2020 بالقاهــرة إال 
أنــه مت االتفــاق علــى تأجيلهــا إلــى الربــع األول لســنة 2021 وذلــك للقيــود 
املفروضــة علــى الســفر بســبب جائحــة كورونــا املســتجد. ونظــرا ألهميــة 
املوضــوع فقــد مت االتفــاق لعقــد نــدوة عبــر الويــب حــول آخــر املســتجدات 

.)ASBU( حــول حــزم التحســينات يف منظومــة الطيــران

مــن جانبــه، رحــب ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، باملشــاركني ووجــه الشــكر إلــى منظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي علــى تعاونهــا املثمــر وحرصهــا علــى التنســيق مــع املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي لتنفيــذ وتنظيــم مشــترك للنــدوة موضــوع احلــال. 
كمــا وجــه الشــكر اخلــاص إلــى كل ممثلــي املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
املشــاركة بالنــدوة ودعمهــا املتواصــل لألنشــطة املشــتركة يف إطــار الرفــع 

مــن مســتوى الســالمة باملنطقــة العربيــة.

باريس-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف االجتمــاع التوجيهــي 
األول ملشــروع أمــن الطيــران املدنــي يف إفريقيــا و الشــرق األوســط و اســيا 

)CASE II( ، عبــر االتصــال املرئــي، و ذلــك يــوم 14 أكتوبــر 2020.

اجلزيــرة  وشــبه  افريقيــا  املدنــي يف  الطيــران  أمــن  ومقارنــة مبشــروع 
العربيــة يف صيغتــه األولــى )CASE I(، فــإن مشــروع CASE II، الــذي 
ــغ مدتــه 4 ســنوات، وســع مــن نطــاق الــدول املعنيــة باملشــروع ليشــمل  تبل

الشــرق األوســط واســيا.
 

وعلــى غــرار مشــروع CASE I، ســيتم متويــل املشــروع CASE II بالكامــل 
ــران  ــي للطي ــذه للمؤمتــر األوروب ــي ويعهــد لتنفي ــل االحتــاد األوروب مــن قب
ــم األنشــطة املبرمجــة  ــث ســيبدأ الشــروع يف تنظي ــي )ECAC(. حي املدن
يف الربــع االخيــر مــن عــام 2020. وخصصــت للمشــروع ميزانيــة تناهــز 

8 ماليــني يــورو.

األوروبــي  للمؤمتــر  التنفيذيــة  األمينــة  اســتعرضت  االجتمــاع،  وخــالل 
للطيــران املدنــي )ECAC( األهــداف املتوخــاة مــن املشــروع ومنهجيــة 

تدبيــره وتنفيــذه، وكذلــك فريــق عمــل املشــروع.

كمــا مت عــرض األنشــطة واملجــاالت واألولويــات املتعلقــة باألمــن التــي 
والتهديــد  الداخلــي،  والتهديــد  األمــن،  ثقافــة  مثــل  املشــروع  حددهــا 

.... واالشــعاعي  الكيميائــي 
 

ويف مداخلــة لــه خــالل االجتمــاع، أكــد ســعادة املديــر العــام للمنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي اســتعداد املنظمــة للتعــاون والتنســيق مــع مشــروع 
)CASE II( لتنظيــم أنشــطة مشــتركة لفائــدة الــدول األعضــاء باملنظمــة. 
كمــا اســتعرض مجــاالت األمــن التــي تشــكل أولويــة بالنســبة للمنظمــة 

ــاء القــدرات. ــر وبن فيمــا يخــص تطوي

)CASE 2( االجتماع التوجيهي األول لمشروع أمن الطيران في افريقيا والشرق األوسط واسيا

أنشطة المنظمة
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انعقاد االجتماع السابع لفريق عمل إدارة معلومات الطيران بمنطقة الشرق األوسط 
بواسطة تقنية االتصال المرئي

الرباط-شــارك ممثــل املنظمــة العربية للطيــران املدني املهندس 
محمــد رجــب، خبيــر املالحــة والســالمة اجلويــة، باالجتمــاع 
الســابع لفريــق عمــل إدارة معلومــات الطيــران مبنطقــة الشــرق 

األوســط يومــي 21 و22 أكتوبــر 2020.

وحضر االجتماع ثمان وخمســون )58( مشــاركا من أربع عشــرة 
)14( دولــة )اململكــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، مملكــة البحريــن، اململكــة العربيــة الســعودية جمهورية، 
الكويــت،  دولــة  قطــر،  دولــة  عمــان،  ســلطنة  العــراق،  دولــة 
العربيــة، اجلمهوريــة  اللبنانيــة، جمهوريــة مصــر  اجلمهوريــة 
عــن  وممثلــني  املتحــدة(  والواليــات  إيــران  ســوريا،  اليمنيــة، 
 AACO,، ACAO ، IFA LPA،( منظمــات دوليــة )خمــس )05
لهــذا  املوكلــة  األساســية  االعمــال  أهــم  مــن   )ICAO، IATA
الفريــق هــو ضمــان تنفيــذ إدارة معلومــات الطيــران مبنطقــة 
الشــرق األوســط وفــق التطــورات يف املناطــق املجــاورة ويتماشــى 

ــة حــزم  ــة )GANP( ومنهجي ــة العاملي مــع خطــة املالحــة اجلوي
حتســينات منظومــة الطيــران )ASBU( واســتراتيجية املالحــة 
اجلويــة ملنطقــة الشــرق األوســط ، وقــد مت خــالل هــذا االجتمــاع 

دراســة ومناقشــة أهــم النقــاط التاليــة:
 MSG/7و MIDANPIRG/17 ــات وقــرارات ــة توصي •  متابع

،)AIM( املتعلقــة بــإدارة معلومــات الطيــران
معلومــات  بــإدارة  املتعلقــة  واإلقليميــة  العامليــة  التطــورات    •

،)AIM( الطيــران 
الشــرق  مبنطقــة  املعدلــة  اجلويــة  املالحــة  إســتراتيجية    •
األوســط وفــق النســخة السادســة للخطــة العامليــة للمالحــة 
 DAIM اجلويــة وباخلصــوص فيمــا يتعلــق بحزمــة التحســينات

حتديــد األولويــات قصــد املتابعــة،
)ToRs( اخلصائص املرجعية لفريق العمل  •

أنشطة المنظمة
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ورشة عمل مشتركة بين المكتب اإلقليمي ألوروبا والشمال األطلنطي لاليكاو والمنظمة 
العربية للطيران المدني حول بناء القدرات في مجال حماية البيئة في مجال الطيران المدني

باريــس- اختتمــت يــوم 22 أكتوبــر 2020،  فعاليــات ورشــة عمــل مشــتركة 
بــني املكتــب اإلقليمــي ألوروبــا و الشــمال األطلنطــي ملنظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي و املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، عبــر  تقنيــة  االتصــال 
املرئــي باســتخدام  منصــة  »Webex »حــول خطــة العمــل الوطنــي يف 
انبعــاث CO2 و خطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال الطيران 

الدولــي )كورســيا(.

ــة  ــي، وهــي: اجلمهوري ــدة دول املغــرب العرب خصصــت هــذه الورشــة لفائ

التونســية، اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، اململكة املغربية. 
واســتفاد منهــا 20 مشــاركا ميثلــون ســلطات الطيــران، وشــركات الطيــران، 

و املطــارات.

واســتعرضت هــذه الورشــة املتطلبــات املتعلقــة باإلجــراءات التــي يجــب 
وضعهــا يف خطــة العمــل الوطنــي يف انبعــاث  CO2،  و أدوات تكييــف 
اإلطــارات التنظيميــة الوطنيــة فيمــا يخــص خطــة العمــل الوطنــي.  و 
يف هــذا الســياق، اســتعرض ممثلــو الــدول الثالثــة التقــدم احملــرز يف  
اعــداد خطــة العمــل الوطنيــة. كمــا مت خــالل هــذه الورشــة اســتعراض 
اخــر املســتجدات فيمــا يخــص خطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف 

مجــال الطيــران الدولــي )كورســيا(.

و تنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار خطــة العمــل املشــتركة 2019 - 2020 بني 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي و املكتــب  اإلقليمــي ألوروبــا و الشــمال 
األطلنطــي لإليــكاو، بهــدف املســاهمة يف بنــاء القــدرات و تقــدمي الدعــم و 

املســاعدة الفنيــة الــدول األعضــاء

الرباط-عقــد فريــق خبــراء أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي اجتماعــه الرابــع عبــر االتصــال املرئــي باســتخدام منصــة 

زوم »Zoom« يومــي 20 و21 أكتوبــر 2020.
 

حضــر االجتمــاع خبــراء وممثلــي قطــاع األمــن لــدى ســلطات الطيــران 
يف كل مــن اجلمهوريــة التونســية، اململكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة 
العــراق، دولــة قطــر، دولــة الكويــت، جمهوريــة مصــر العربيــة، واململكــة 

املغربيــة.
 وتــداول املشــاركني مواضيــع تخــص مســتجدات أمــن الطيــران، حيــث مت 

ــة، يشــكل  ــدول العربي ــران بال ــن الطي ــة أم ــاد اســتبيان حــول منظوم اعتم
بذلــك قاعــدة بيانــات حــول منظومــة األمــن لــدى الــدول األعضــاء، تســاعد 
يف إعــداد وبلــورة ووضــع برامــج التعــاون والدعــم لفائــدة بعــض الــدول 

األعضــاء مبــا فيهــا بنــاء القــدرات.
 

ــة التنســيق فيمــا يخــص  ــى مواصل يف نفــس الســياق، اتفــق املشــاركني عل
متواصــل  عمــل  برنامــج  وتأســيس  املشــترك  االهتمــام  ذات  املواضيــع 
وتنســيق دائــم لتبــادل التجــارب وأحســن املمارســات لتعزيــز أمــن الطيــران 

املدنــي يف املنطقــة العربيــة.

انعقاد االجتماع الرابع لفريق خبراء أمن الطيران المدني لدى المنظمة العربية 
للطيران المدني عبر تقنية االتصال المرئي
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في أشغال الدورة 33 لمجلس وزراء النقل 
العرب

ــة  ــر عــام املنظمــة العربي ــار، مدي ــي من ــد النب ــدس عب شــارك ســعادة املهن
ــدورة الـــ  ــر 2020، يف أشــغال ال ــاء 21 أكتوب ــوم األربع ــي، ي ــران املدن للطي
ــة االتصــال  ــر تقني ــي مت عقدهــا عب ــس وزراء النقــل العــرب، والت 33 ملجل
املرئــي، نظــرا للظــروف االســتثنائية التــي ميــر بهــا العالــم نتيجــة تفشــي 
ــا املســتجد )كوفيــد19-(، إذ عــرف جــدول أعمــال الــدورة  فيــروس كورون
العربــي  العمــل  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  املوضوعــات  مــن  العديــد  عــرض 
اختــالف  علــى  منظومتــه  وتطويــر  النقــل  مجــال  خاصــة يف  املشــترك 
فروعــه وأمناطــه، ويف الوقــت نفســه لربــط الــدول العربيــة بــرا وبحــرا 
وجــوا مــع تذليــل كافــة الصعوبــات أمــام املشــاركة اجلــادة يف مشــروعات 

النقــل علــى جميــع املســتويات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة.
 

و قامــت اإلدارة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ضمــن جــدول 
ــا  ــق أوله ــة، يتعل ــدورة بتقــدمي أوراق عمــل ملوضوعــات آني أعمــال هــذه ال
بتوســيع عضويــة مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي وجلنــة املالحــة 
إثــر تزايــد عــدد األعضــاء يف منظمــة الطيــران املدنــي  اجلويــة علــى 
ــاد  ــي وازدي ــل اجلــوي الدول ــكاو( وتوســيع نطــاق قطــاع النق ــي )األي الدول
ــث  ــدان، حي ــد مــن البل ــة يف العدي ــات الوطني ــه بالنســبة لالقتصادي أهميت
ــا أفضــل  ــم توازن ــس املنظمــة يقي ــة يف مجل ــح توســيع نطــاق العضوي أصب
يف متثيــل الــدول األعضــاء، إذ تبــني أن عــددا كبيــرا مــن الــدول املتعاقــدة 
توســيع عضويــة  الرغبــة يف  لديهــا  الدولــي  املدنــي  الطيــران  مبنظمــة 
مجلــس املنظمــة، بزيــادة عــدد األعضــاء يف املجلــس إلــى 40 بــدال مــن 36 
عضــوا، وبزيــادة أعضــاء جلنــة املالحــة اجلويــة لتصبــح 21 بــدال مــن 19، 
لهــذا كان مــن الضــروري تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )50 أ( واملــادة 

ــة شــيكاغو. 56 مــن اتفاقي
 

ويتماشــى تقــدمي هــذه الورقــة وقــرار اجلمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي يف دورتهــا 23، حيــث أصــدرت القــرار رقــم 26 القاضــي 
بتوحيــد املوقــف العربــي مــن أهميــة حصــول الكتلــة العربيــة علــى مقعــد 
إضــايف، وأيضــا يتماشــى واإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل اإلدارة العامــة 
للمنظمــة لتصديــق الــدول األعضــاء علــى البروتوكــول الــذي يعــزز مــن 
موقــف الــدول العربيــة يف منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي )األيــكاو(، 
كمــا ســيمنح لهــا أولويــة الدخــول يف مشــاورات مباشــرة مــع كافــة الــدول 

ــى مقعــد إضــايف. ــا مــن احلصــول عل ــة، ميكنه واملجموعــات اإلقليمي
 

أمــا ورقــة العمــل الثانيــة والتــي مت تقدميهــا مشــتركة بــني كل مــن املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوى واالحتــاد العربــي 
للنقــل اجلــوي، فتتعلــق مبقتــرح مقاربة مشــتركة ملجلــس وزراء النقل العرب 
مــع مجلــس وزراء الصحــة العــرب لدعــم إعــادة إطــالق وتعــايف قطــاع النقل 
اجلــوي العربــي، هــذا القطــاع الــذي يعتبــر مــن القطاعــات األكثــر تضــررا 
باألزمــة، وإدراكا منهــم حلجــم هــذه األزمــة ولــدور قطــاع الســياحة والســفر 
يف التنميــة املســتدامة ويف حتفيــز النمــّو الســريع للقطاعــات االقتصاديــة 
األخــرى بعــد انتهــاء األزمــة احلاليــة بــإذن اهلل، حيــث ســجلت ســنة 2020 
انخفاضــا يف حركــة النقــل اجلــوي بنســبة %70، وانخفاضــا يف إيــرادات 
شــركات الطيــران بلــغ %80 خــالل الســنة احلاليــة، إلــى أن النفقــات لــم 
تنخفــض ســوى بنســبة %55 مــا يعنــي أن القطــاع معــرض الســتنزاف 
مــوارده، ويف ظــل عــدم وجــود احتمــاالت الســتئناف حركــة النقــل اجلــوي 
بحلــول نهايــة الســنة احلاليــة، ومــع صيــف مخيــب لآلمــال مــع إجــراءات 
احلجــر الصحــي قــدر احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي خســائر شــركات 
ــا  ــي مــن ســنة 2020، أي م ــار دوالر يف النصــف الثان ــران ب77 ملي الطي
يعــادل 13 مليــار دوالر كل شــهر، وبــدون متويــل إضــايف مــن احلكومــات 
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أفــاد االحتــاد أن املســتوى احلالــي للتدفــق النقــدي للشــركات يف القطــاع 
اليوفــر ســوى 8.5 أشــهر فقــط قبــل أن جتــد نفســها يف حالــة تخلــف 
عــن الســداد، هــذا وبلغــت املســاعدات التــي قدمتهــا احلكومــات لشــركات 
الطيــران منــذ بدايــة األزمــة 160 مليــار دوالر ســواء يف صــورة ســيولة 
نقديــة أو ضمانــات قــروض أو دعــم ألجــور العاملــني فيهــا أو إعفــاءات 
ضريبيــة، وحســب التوقعــات فــإن مســتوى الســيولة ســيضل يف مســتويات 
حرجــة علــى األقــل حتــى بدايــة عــام 2022، ويف نفــس الســياق فــإن جميــع 
املتدخلــني يف القطــاع يشــيرون إلــى أنــه ميكــن منــع انهيــار شــركات الســفر 
واملطــارات مــن خــالل الدعــم املالــي واســتخدام اختبــارات للســفر عــوض 
فــرض احلجــر الصحــي يف بلــد الوصــول، حيــث أن نســبة %95 مــن عدوى 
فيــروس كورونــا املســتجد جتــري بــني املقيمــني وليــس بــني الوافديــن، وهذه 
النســبة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ترتفــع ل%99، وعليــه فاخلــوف مــن 
ــا  الوافديــن ليــس بهــذه احلــدة التــي نراهــا مطبقــة مــن احلكومــات حالي
عليهــم، ممــا سيشــكل وســيلة رئيســية العــادة فتــح الســفر اجلــوي الدولــي 
بأمــان، كمــا أن هــذه اإلجــراءات ســتحمي الــدول مــن اســتقبال حــاالت 
إصابــات بالفيــروس وجتنــب أزمــة عمالــة قطــاع الســفر والســياحة، كمــا 
ســتضمن بقــاء هيــكل حيــوي للطيــران وقابــل للتطبيــق وقابــل علــى دعــم 
الفوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تعتمــد عليهــا أغلــب دول العالــم.

 
كمــا مت خــالل هــذه الــدورة تقــدمي الدليــل االسترشــادي النتعــاش وتعــايف 
قطــاع الطيــران العربــي، والــذي يدخــل يف إطــار ترســيخ التعــاون والتكامــل 
القائــم بــني املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واالحتــاد العربــي للنقــل 
اجلــوي، وامتــدادا للتعــاون املتواصــل بــني اإلدارة العامــة للمنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي وإدارة النقــل والســياحة، باألمانــة العامــة جلامعــة الــدول 
العربيــة، بحيــث تبلــورت الفكــرة نحــو ضــرورة إعــداد دليــل انتعــاش وتعــايف 
منســقة  تكــون  وإجــراءات  إرشــادات  لتوفيــر  العربــي،  الطيــران  قطــاع 
عامليــا وإقليميــا ومقبولــة مــن جميــع املتداخلــني، مــن أجــل إعــادة تشــغيل 
وانتعــاش قطــاع الطيــران باملنطقــة العربيــة، قائــم علــى املبــادئ الرئيســية 
والتوصيــات املتضمنــة »بدليــل الســفر اجلــوي أثنــاء أزمــة الصحــة العامــة 
الناجمــة عــن فيــروس كورونــا املســتجد«، الصــادر عــن فرقــة عمــل املجلــس 
التنفيــذ  طريــق  »خارطــة  وكذلــك   ،)CART( الطيــران  قطــاع  إلنعــاش 
الدولــي،  املدنــي  الطيــران  منظمــة  أمانــة  لــدن  مــن  املؤطــرة  العاملــي« 
والتــي تشــكل إطــار تنفيــذ رفيــع املســتوى، تعــرض األنشــطة واآلليــات 
واألدوات التــي وضعتهــا املنظمــة لدعــم وتنســيق ورصــد تنفيــذ التوصيــات 
والتوجيهــات الصــادرة عــن فرقــة العمــل ذات العالقــة، بهــدف ضمــان 
اســتراتيجية إقليميــة متســقة وحتديــد وتنفيــذ اإلجــراءات واملشــاريع التــي 

تدعــم الــدول يف إعــادة تشــغيل الطيــران وجهــود التعــايف واملرونــة.
 

ــة العامــة جلامعــة  ــه ومــن خــالل نــدوة النقــل التــي نظمتهــا األمان كمــا أن
الــدول العربيــة يــوم اخلميــس املوافــق 25/06/2020، عبر تقنية التواصل 
عــن بعــد، حــول تأثيــرات جائحــة كورونــا علــى قطــاع النقــل العربــي، والتــي 
عرفــت مشــاركة عــدد مــن الــدول األعضــاء باملكتــب التنفيــذي ملجلــس 
وزراء النقــل العــرب، وعــدد مــن املنظمــات واالحتــادات العربيــة العاملــة يف 
قطــاع النقــل العربــي ومنهــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، إضافــة إلــى 

جلنــة االســكوا يف األمم املتحــدة، حيــث تقــرر تشــكيل ثالثــة فــرق عمــل يف 
مجــال النقــل: البــري، البحــري واجلــوي، علــى أن تتولــى املنظمــة العربيــة 

للطيــران املدنــي مهمــة االشــراف علــى إدارة فريــق النقــل اجلــوي.
 

ويف كلمــة ملعالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األمــني العــام جلامعــة الــدول 
العربيــة، التــي رحــب فيهــا بجميــع املشــاركني بهــذا املجلــس املوقــر، كمــا 
خــص معاليــه بالتحيــه وزراء النقــل الذيــن يشــاركون بهــذه الــدورة للمــرة 
األولــي، ورحــب بالدكتــور ســالم أحمــد اخلنبشــي نائــب رئيــس الــوزراء 
القائــم بأعمــال وزيــر النقــل يف جمهوريــة اليمــن لرئاســته الــدوره احلاليــة 
33 ملجلــس وزراء النقــل العــرب متمنيــا لــه كل التوفيــق، كمــا تقــدم معاليــه 
بخالــص الشــكر لوزيــر النقــل والتجهيــز باجلمهوريــة اإلســالمية املوريتانية 

حلســن إدارتــه ألعمــال الــدورة املنتهيــة.
 

ــه: » لقــد فرضــت جائحــة  ــة يف كلمت ــع األمــني العــام للجامعــة العربي وتاب
كورونــا ظروفــا اســتثنائيه علينــا جميعــا وعلــى العالــم، وحالــت دون تنفيــذ 
كل برامجنــا وتنظيــم األنشــطة التــي كانــت مقــررة لعــام 2020، وآمــل يف 
أن نتمكــن مــن اســتئناف اجتماعاتنــا بشــكل طبيعــي فــور اجنــالء األزمــة«، 
وأضــاف ال شــك ان األزمــات تفــرض علــى اجلميــع العمــل علــى التكيــف 
والتأقلــم، مشــيرا إلــى أن العالــم يواجــه حتديــات صعبــه، ممــا يتطلــب 
اتاحــة الفرصــة ألصحــاب التفكيــر اجلــريء اخلــالق والقادريــن علــى 

التكيــف باســرع مــن غيرهــم.
 

وأضــاف معاليــه: أن هــذه اجلائحــة التــي ال زالــت متفشــية يف كثيــر مــن 
مناطــق العالــم بــل وتهــدد بالعــودة مــرة أخــرى يف موجــة جديــدة، مشــيرا 
إلــى أن تلــك اجلائحــة خلفــت اثــارا اقتصاديــة واجتماعيــة غيــر مســبوقه 
وتفاوتــت اخلســائر بطبيعــة احلــال حســب القطاعــات، ولألســف فقــد كان 

لقطــاع النقــل والســياحة النصيــب األكبــر مــن هــذه اخلســائر.
 

 وأوضــح أنــه ليــس مــن املتوقــع ان يســترد هــذا القطــاع عافيتــه يف وقــت 
قريــب يف ظــل مــا تتخــذه احلكومــات مــن إجــراءات ملكافحــة انتشــار الوباء، 
وأكــد أن األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة قامــت بإعــداد دليــل لإلجــراءات 
االحترازيــة بالتعــاون مــع شــركاء النقــل البــري والبحــري واجلــوي املشــكلة 

مــن خبــراء الــدول العربيــة واملنظمــات واالحتــادات العربيــة والدوليــة.
ولفــت إلــى أن النجــاح يف املرحلــة القادمــة ســيظل مرتبــط بقــدرة الــدول 
تتيحهــا  التــي  الفــرص  مــع األوضــاع اجلديــدة واغتنــام  التعامــل  علــى 
التحــوالت اجلاريــة وبخاصــة مــا يتعلــق باســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة 

ــات للتكيــف مــع األزمــة. ــر ذلــك مــن اآللي ــى غي إل

وقــال: »نحــن يف حاجــة يف املرحلــة احلاليــة إلــى توحيــد التشــريعات 
بصــورة تســمح بتطويــر هــذا القطــاع احليــوي -قطــاع النقــل -ســواء فيمــا 
يتعلــق بنقــل األشــخاص أو البضائــع ومبــا يعــزز التكامــل االقتصــادي 
العربــي ويحقــق االســتفادة القصــوى مبيــزة التجــاور اجلغــرايف بــني الــدول 

العربيــة«.
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االجتماع الثاني والخمسون لفريق خبراء 
التحقيق في حوادث ووقائع الطيران 
التابع للجنة األوروبية للطيران المدني

المنظمة العربية للطيران المدني 
تشارك في المنتدى 30 ألمن الطيران 
المدني لدى المؤتمر األوروبي للطيران 

المدني

الرباط-شــارك ممثــل املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي املهنــدس محمــد 
رجــب، خبيــر املالحــة والســالمة اجلويــة، باالجتمــاع االفتراضــي الثانــي 
ــع  ــران التاب ــع الطي ــق يف حــوادث ووقائ ــراء التحقي ــق خب واخلمســون لفري
للجنــة األوروبيــة للطيــران املدنــي يومــي 20 و21 أكتوبــر 2020، بحضــور 
واحــد وتســعني )91( مشــاركا مــن إثنــني وثالثــني )32( دولــة وممثلــني عــن 

ثمــان )08( منظمــات دوليــة وإقليميــة وممثلــني عــن املصنعــني.
تتمثــل أهــداف فريــق اخلبــراء التحقيــق يف احلــوادث ووقائــع الطيــران 

يف:  )ACC(
أ( تعزيــز فعاليــة قــدرات حتقيــق الســالمة يف الــدول أعضــاء اللجنــة 
األوروبيــة للطيــران املدنــي مــن خــالل تبــادل املعرفــة واخلبــرة يف مجــال 

التحقيــق يف احلــوادث ووقائــع الطيــران؛ و
ب(   تعزيــز اخلبــرة والدرايــة األوروبيــة يف حتقيقــات الســالمة داخــل 

مجتمــع الطيــران الدولــي األوســع.
 وقــد مت خــالل هــذا االجتمــاع االفتراضــي دراســة ومناقشــة أهــم النقــاط 

التالية:
اخلبــراء  لفريــق  الســابقة  االجتماعــات  خــالل  املعتمــدة  التوصيــات   •

الطيــران. ووقائــع  احلــوادث  يف  التحقيــق 
• عــرض ملــدى تقــدم األعمــال يف إجنــاز الوثيقــة املرجعيــة املزمــع اعتمادها 

يف حــوادث الطيــران العام
• آخــر التطــورات يف ميــدان التحقيــق يف حــوادث الطيــران مــن جانــب 

املنظمــات اإلقليميــة والــدول واملصنعــني
• التحديــات عنــد القيــام بإجــراءات التحقيقــات يف احلــوادث ووقائــع 
الطيــران أثنــاء جائحــة املســتجد والتدابيــر التــي يتــم اعتمادهــا إلدارة 

املخاطــر بحيــث ميكــن اســتمرار تقــدمي هــذه اخلدمــة.
• اخلطــة املســتقبلية لفريــق اخلبــراء خــالل الثــالث الســنوات القادمــة 

.2023-2021

ــران املدنــي يف املنتــدى 30 ألمــن  ــة للطي باريس-شــاركت املنظمــة العربي
الطيــران الــذي نظمــه املؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي  )ECAC عــن 
طريــق االتصــال املرئــي باســتخدام منصــة » Webex«، وذلــك يــوم 03 

نوفمبــر 2020.
 

وشــارك يف هــذا املنتــدى 60 مشــرفا علــى أمــن الطيــران املدنــي ميثلــون 
الــدول األعضــاء باملؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي واملفوضيــة األوروبيــة، 
والــدول املشــاركة بصفــة مراقــب )ســنغافورة والواليات املتحــدة األمريكية( 
ــي  ــران الدول ــا والشــمال االطلنطــي ملنظمــة الطي واملكتــب اإلقليمــي ألروب
للطيــران  العربيــة  املنظمــة  مــن ضمنهــا  اإلقليميــة  واملنظمــات  املدنــي 
املدنــي، وكذلــك منظمــة اليوروكونتــول، االياتــا واملجلــس العاملــي للمطــارات 

ألوروبــا(.
 

التــي  والتحديــات  دولهــم  املشــاركون جتــارب  تبــادل  االجتمــاع،  خــالل 
CO�  واجهتهــم يف تنفيــذ املتطلبــات األمنيــة يف ســياق تفشــي جائحــة
VID-19، ووجهــات نظرهــم حــول التحديــات احلاليــة واملســتقبلية لتطبيق 
املتطلبــات األمنيــة والتســهيالت مــع املتطلبــات اجلديــدة املتعلقــة بالصحــة 
العامــة يف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا. مثــل متطلبــات مراقبــة جــودة أمــن 

ــذكاء االصطناعــي... ــا وال ــي، واســتخدام التكنولوجي ــران املدن الطي

كمــا مت عــرض برنامــج عمــل وأنشــطة املؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي 
لســنة 2020و 2021 فيمــا يخــص التدقيــق وبنــاء القــدرات وعملية التقييم 
املشــترك للمعــدات األمنيــة باإلضافــة إلــى حالــة تنفيــذ الهيكلــة اجلديــدة 
ل »ECAC«، ومشــروع أمــن الطيــران املدنــي يف إفريقيــا والشــرق األوســط 

.CASE II واســيا يف صيغتــه الثانيــة

حــول  املســتجدات  آخــر  لتلقــي  الفرصــة  للمشــاركني  االجتمــاع  وأتــاح 
اإلجنــازات والتطــورات األخيــرة يف مجــال أمــن الطيــران، ومناقشــة برامــج 
 ،ECAC ــة لـــ ــة ومجموعــات الدراســة التابع وأشــغال فــرق العمــل األمني

ــم املخاطــر. ــب واألمــن الســبيراني وتقيي ــة عمــل التدري ــل فرق مث
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 ISO 45001 حول معايير الجودة ) WEBINAR( دورة تدريبية عبر التواصل عن بعد
المتعلقة بنظام السالمة و الصحة المهنية

ــب  ــع مكت ــي بشــراكة م ــران املدن ــة للطي ــة العربي • الرباط-نظمــت املنظم
االستشــارة »ً Performance Qualité » املتخصــص يف معاييــر اجلــودة، 
ــر االتصــال املرئــي باســتخدام منصــة »ً Zoom » حــول  ــة عب دورة تدريبي
معاييــر اجلــودة ISO 45001 املتعلقــة بنظــام الســالمة والصحــة املهنيــة. 

ــر 2020. وذلــك يومــي 26 و27 أكتوب

ــران،  ــون ســلطات الطي ــدورة 42 مشــاركا ميثل ــث اســتفاد مــن هــذه ال حي
وشــركات الطيــران، واملطــارات بالــدول العربيــة األعضــاء باملنظمــة. كمــا 
اســتفاد كذلــك مــن هــذه الــدورة ممثلــون عــن اللجنــة االفريقيــة للطيــران 

املدنــي.

ــع  ــادئ إعــداد إطــار عمــل إلدارة جمي ــدورة مب واســتعرض خــالل هــذه ال
ــات  احتياجــات الصحــة والســالمة اخلاصــة باملؤسســات. وشــرح املتطلب
املؤسســة  داخــل  والضوابــط  اإلجــراءات  لتضمــني  الالزمــة  األساســية 
وحتقيــق أفضــل ظــروف عملممكنــة. مبــا يف ذلــك كيفيــة تنفيــذ ومراجعــة 
سياســات الصحــة والســالمة املهنيــة اخلاصــة باملوظفــني داخــل املؤسســة 

مبــا يتماشــى مــع أفضــل املمارســات الدوليــة
ــي  ــران املدن ــة للطي ــة العربي ــود املنظم ــدورة يف إطــار جه ــدرج هــذه ال وتن
للمســاهمة يف زيــادة الوعــي فيمــا يخــص التدابيــر واملتطلبــات املتعلقــة 
بالصحــة العامــة يف ضــوء املســتجدات بشــأن جائحــة كورونــا اجلديــد 

.)COVID-19(

 نظمــت وزارة النقــل باململكــة املتحــدة واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
نــدوة افتراضيــة مشــتركة حــول أمــن نقــل البضائــع يومــي 28 و29 أكتوبــر 

.2020
ومتثلت األهداف الرئيسية لهذه الندوة يف:

•  مراجعــة املخاطــر احلاليــة وتدابيــر التخفيــف فيمــا يتعلــق بأمــن الشــحن 
اجلوي

•  تبادل املعلومات واخلبرات املتعلقة بأمن الشحن اجلوي
•  تبــادل ممارســات الصناعــة يف إدارة مخاطــر الشــحن اجلــوي وعملياتهــا 

وأصولها؛

• مناقشــة االبتــكارات والتقنيــات اجلديــدة املســتخدمة يف مجــال الشــحن 
اجلــوي. و

ــا مــن  •  مناقشــة نظــام الشــحن يف اململكــة املتحــدة بعــد خــروج بريطاني
ــي. االحتــاد األوروب

وقــد أتيحــت للمشــاركني الفرصــة لتبــادل خبراتهــم حــول موضــوع تعزيــز 
ــة متعلقــة بأحــدث  ــوا أيًضــا مــن تقاســم أمثل أمــن الشــحن اجلــوي ومتكن
التقنيــات التــي يســتخدمونها لتأمــني الشــحن اجلــوي مبنطقتهــم. كمــا 
تناولــت النــدوة التحديــات احلاليــة واملســتقبلية لقطــاع الشــحن ومتكــن 
املشــاركون مــن تبــادل وجهــات النظــر وأفضــل املمارســات بشــأن التخفيــف 

مــن حــدة التهديــدات. 
وقــد شــارك يف النــدوة، التــي أدارهــا وقادهــا 10 خبــراء دوليــني، 160 
مشــارًكا مــن 30 دولــة )عربيــة وأفريقيــة(، و3 منظمــات إقليمية، وســلطات 

تنظيميــة، وأصحــاب مصلحــة يف الصناعــة.
باململكــة  النقــل  املدنــي ووزارة  للطيــران  العربيــة  اتفقــت املنظمــة  كمــا 
ــم حــوار ســنوي  ــى ضــرورة توســيع تعاونهمــا مــن خــالل تنظي املتحــدة عل
حــول أمــن الطيــران حتــت مظلــة هيئــة الطيــران املدنــي ووزارة النقــل.
واتفــق الطرفــان أيضــا علــى اعــداد مذكــرة تفاهــم وبرنامــج تعــاون للفتــرة  

.2022-2021

ندوة مشتركة بين وزارة النقل البريطانية والمنظمة العربية 
للطيران المدني DFT-ACAO حول »أمن نقل البضائع«
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الحوار بين المفوضية األوروبية /المؤتمر األوروبي للطيران المدني
 وصناعة النقل الجوي

بدعــوة مــن املؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي، شــاركت املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي يف النســخة 11 للحــوار بــني املفوضيــة األوروبيــة /املؤمتــر 
األوروبــي للطيــران املدنــي وصناعــة النقــل اجلــوي، والــذي عقــد حتــت 

رعايــة الرئاســة األملانيــة لالحتــاد األوروبــي. 

عقــد هــذا احلــوار عــن طريــق االتصــال املرئــي حتــت شــعار »إعــادة 
ــران يف  ــاء الطي التشــغيل، إعــادة االتصــال، اســتعادة النشــاط - إعــادة بن
عالــم متغيــر«. حيــث متحــورت املناقشــات ومداخــالت اخلبــراء وكبــار 
الطيــران،  علــى  لألزمــة  واملالــي  االقتصــادي  التأثيــر  حــول  املســؤولني 

والتحديــات والفــرص إلعــادة بنــاء الطيــران يف عالــم متغيــر، وتصــور 
ــة  ــة، باإلضاف ــادرات البيئي ــى املب ــب عل ــور للســفر اجلــوي، والعواق اجلمه

إلــى التأثيــر علــى تنفيــذ الســماء األوروبيــة املوحــدة.

شــارك يف احلــوار أكثــر مــن 350 مــن كبــار املســؤولني مــن الســلطات 
وشــركات  اإلقليميــة  واملنظمــات  الطيــران  وهيئــات  املدنــي  الطيــران 
ومؤسســات  اجلويــة  املالحــة  خدمــات  ومقدمــي  واملطــارات  الطيــران 

املدنــي. الطيــران  مجــال  يف  الصناعــة 

الرباط-شــارك ممثــل املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي املهنــدس محمــد 
رجــب، خبيــر املالحــة والســالمة اجلويــة، باالجتمــاع االفتراضــي الســابع 
للمــدراء العامــون مبنطقــة أوروبــا واحمليــط األطلســي يــوم 20 أكتوبــر 
2020، بحضــور أربعــة وثمانــني )84( مشــاركا مــن أربــع وثالثــني )34( 
دولــة وممثلــني عــن خمــس )05( منظمــات دوليــة وإقليميــة وممثلــني عــن 

املصنعــني.
 

 افتتحــت االجتمــاع الدكتــورة فانــغ ليــو، األمينــة العامــة ملنظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي، والتــي رحبــت بورشــة العمــل األخيــرة ملكتــب منظمــة 
الطيــران املدنــي الدولــي )EUR / NAT( للبــدء يف معاجلــة حتديــات 
النقــص يف متويــل هيئــات الطيــران املدنــي التــي تواجههــا يف ضمــان 
ــاء، وعــن  ــة يف ســياق الوب ــة االقتصادي ــف الرقاب ــن ووظائ الســالمة واألم
يؤيــد  ســوف   DGCA EUR/NAT اإلقتراضــي  اجتمــاع  أن  تقديرهــا 
اخلطــوات التاليــة املطلوبــة بشــكل عاجــل. واختتمــت الدكتــور ليــو حديثهــا 
بدعــوة احلكومــات الوطنيــة إلــى تقــدمي الدعــم املالــي الــالزم الســتدامة 
قطــاع الطيــران، مشــيرة باإلضافــة إلــى ذلــك إلــى أن فرقــة العمــل املعنيــة 

باســتعادة الطيــران التابعــة ملجلــس اإليــكاو )CART( كانــت بصــدد النظــر 
CO� ريف إدراج أحــد املخاطــر إطــار عمــل اإلدارة لتقييــم حلــول اختبــا

VID-19، كجــزء مــن إرشــادات اإلقــالع للمرحلــة الثانيــة.
 

للمكتــب اإلقليمــي  وقدمــت الســيدة ســيلفيا غيــرر، املديــرة اإلقليميــة 
 EUR( ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي يف أوروبــا وشــمال األطلســي
NAT /(، معلومــات أساســية عــن األنشــطة التــي اضطلــع بهــا املكتــب 
ــه. ــل هــذا االجتمــاع وأوجــزت أهــداف االجتمــاع ووقائع EUR/NAT قب

 
ــي  ــران املدن ــام للطي ــر الع ــرو )املدي ــس ريبي ــاع الســيد لوي ــرأس االجتم وت
البرتغالــي( الــذي افتتــح االجتمــاع بالترحيــب بجميــع املشــاركني وتذكيــر 
ــة يف مناقشــة موضــوع  احلضــور باألهــداف الرئيســية لالجتمــاع واملتمثل
ــج ورشــة  ــة نتائ ــع مراجع ــي م ــران املدن ــل املســتدام لســلطات الطي التموي
العمــل ذات العالقــة التــي انعقــدت يومــي 29 ســبتمبر 2020. باإلضافــة 
إلــى تبــادل املعلومــات حــول أفضل املمارســات واخلطط للتمويل املســتدام.

انعقاد االجتماع السابع للمدراء العامون بمنطقة أوروبا والمحيط األطلسي
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دورة تكوينية عن بعد حول » مفتش سالمة جوية: ترخيص الناقل الجوي« 

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي دورة تكوينيــة عــن بعــد حــول » 
مفتــش ســالمة جويــة: ترخيــص الناقــل اجلــوي« خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 

2 إلــى 6 نوفمبــر2020.

افتتــح هــذه الورشــة ســعادة املهندس/عبــد النبــي منــار، املديــر العــام 
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، حيــث رحــب بجميــع املشــاركني مبــرزا 
ــة يف الرفــع مــن مســتوى العاملــني يف  ــدورة التكويني ــة هــذه ال مــدى أهمي
قطــاع الطيــران املدنــي وباخلصــوص العاملــني يف ســلطات الطيــران املدني 
يف ميــدان الســالمة اجلويــة وأعــوان وأطــر إدارة صالحيــة الطائــرات 
ومراقبــة اســتغالل الطائــرات واألعــوان املشــرفني علــى العمليــات اجلويــة 
ــران واملســئولني عــن نظــام  ــة بشــركات الطي ــات األرضي والشــحن والعملي
اجلــودة ومدققــي إدارة الســالمة اجلويــة. هــذا، كمــا أشــار ســعادته أن هذه 
الــدورة التدريبيــة عبــر اإلنترنــت مت إعدادهــا مــن أجــل تزويــد املســؤولني 
املذكوريــن أعــاله باملهــارات واملعــارف املوحــدة إلجــراء وظائــف مراقبــة 
الســالمة وعــرض املفاهيــم واخلطــوات األساســية املتعلقــة باعتمــاد مشــغل 
النقــل اجلــوي واكتســاب املشــاركني املهــارات الالزمــة بعمليــات ترخيــص 

الناقــل اجلــوي ذات املراحــل اخلمــس بنــاًء علــى معاييــر منظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي واملمارســات املوصــي بهــا )SARPs( ولوائــح الطيــران 

املدنــي النموذجيــة.
تعتبــر شــهادة املشــغل اجلــوي )AOC( هــي شــهادة تســمح للمشــغل بإجــراء 
ــة احلصــول  ــم عملي ــم تنظي ــل اجلــوي التجــاري. يت ــات محــددة للنق عملي
علــى شــهادة AOC مــن قبــل كل بلــد وفًقــا ملتطلبــات منظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي وحتديــداً وفــق وثيقــة اإليــكاو Doc 8335 التــي حتــدد 

ــى الشــهادة ذات العالقــة. ــة احلصــول عل كيفي
 وقــد تخللــت هــذه الــدورة التكوينيــة عــن بعــد عــدة متاريــن تطبيقيــة 
لترســيخ املــادة املقدمــة خــالل الــدورة التكوينيــة وتقييــم املشــاركني قصــد 
التعــرف علــى املجــاالت التــي يجــب التركيــز عليهــا أكثــر والرجــوع إليهــا 

ــم. ــة الفه لتبســيط عملي
وقــد أمــن الــدورة الكابنت/مصطفــى خلضــر، قائــد طائــرة A320 مــدرب 

وممتحــن ومفتــش عمليــات بســلطة الطيــران املدنــي املغربــي.
وحضــر هــذه الــدورة التكوينيــة مــا يزيــد عــن )112( مشــاركا مــن )16( 

دولــة وإثنــني )02( منظمتــني دوليتــني وإقليميتــني.

الرباط-اختتمــت فعاليــات دورة تدريبيــة حــول »إنشــاء وإدارة نظــام أمــن 
الطيــران متعلــق بــإدارة احلركــة اجلويــة« عبــر االتصــال املرئــي باســتخدام 
منصــة زوم »Zoom«، التــي نظمتهــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 

خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 9 الــى 13 نوفمبــر 2020.

 وتنــدرج هــذه الــدورة يف إطــار اتفاقيــة الشــراكة والتعــاون والتدريــب بــني 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملكتــب الوطنــي للمطــارات باململكــة 
املغربيــة. حيــث اســتفاد منهــا 40 مشــاركا عــن مختلــف الهيــاكل املتدخلــة 
مبنظومــة إدارة احلركــة اجلويــة باململكــة املغربيــة: أطــر املكتــب الوطنــي 
للمطــارات، وضبــاط مــن الــدرك امللكــي، وضبــاط مــن القــوات اجلويــة 

امللكيــة.  
 

بأمــن  املتعلقــة  واألحــكام  وااللتزامــات  املتطلبــات  الــدورة  اســتعرضت 
الطيــران املدنــي املتعلقــة بــإدارة احلركــة اجلويــة، ومســاهمة إدارة احلركــة 
اجلويــة يف األمــن العــام للدولــة ملجابهــة التهديــدات األمنيــة مبــا فيهــا 
التهديــدات االلكترونيــة والتهديــد الداخلــي. وكذلــك املتطلبــات واألحــكام 
لــدى مقدمــي اخلدمــات  املدنــي  الطيــران  نظــام ألمــن  وإدارة  إلنشــاء 

اجلويــة.

دورة تدريبية حول »إنشاء وإدارة نظام أمن الطيران المتعلق بإدارة الحركة الجوية«
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دورة تدريبية حول »اتفاقيات ومعاهدات النقل الجوي«
الرباط-عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي دورة تدريبيــة حــول 
»اتفاقيــات ومعاهــدات النقــل اجلــوى« مــن 17 إلــى 19 نوفمبــر 2020، 

وذلــك عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي زووم.
 

 افتتــح املهنــدس عبــد النبــى منــار، مديــر عــام املنظمــة الــدورة ورحــب 
ســعادته  مبــرزا  والســداد،  التوفيــق  لهــم  ومتنــى  املشــاركني  بالســادة 
األهميــة الكبــرى التــي توليهــا املنظمــة للتدريــب باعتبــاره جوهــر عمــل 
املنظمــة، مشــيرا أن مثــل هــذه الــدورات التدريبيــة ستســاهم يف تنميــة 
القــدرات والكفــاءات العربيــة العاملــة يف قطــاع الطيــران املدنــي يف شــتى 

تخصصاتــه.
 

عرفــت الــدورة التــي أطرهــا الدكتــور عصــام عبــد املعبــود، أســتاذ القانــون 
الدولــى بجامعــة القاهــرة وأشــرف عليهــا الســيد خالــد عنتــر خبيــر النقــل 

اجلــوي باملنظمــة، مشــاركة 60 إطــارا مــن الــدول التاليــة: اجلمهوريــة 
التونســية، اململكــة العربيــة الســعودية، دولــة فلســطني، دولــة قطــر، دولــة 
الكويــت، جمهوريــة العــراق، اجلمهوريــة اليمنيــة، جمهوريــة مصــر العربيــة، 

اململكــة املغربيــة وســلطنة عمــان.
 

ويتجلــى الهــدف األساســي لهــذه الــدورة يف متكــني املشــاركني مــن التعــرف 
ــات  ــران، ومتكينهــم مــن فهــم مقتضي ــون الطي ــى مضامــني واســس قان عل
األمثــل، وايضــا يف  بالشــكل  الدوليــة  املعاهــدات واالتفاقيــات  وأحــكام 
حصولهــم علــى فكــرة مختصــرة عــن مصــادر القانــون الدولــي وتفهــم 
عناصــر املعاهــدات الدوليــة امللزمــة وتفريقهــا عــن الوثائــق القانونيــة غيــر 
امللزمــة، وأيضــاً تفهــم مبــادئ القانــون الدولــي للمعاهــدات ومســاواة الــدول 

ــة. ــات واملعاهــدات الدولّي يف الســيادة وتســوية النزاعــات يف االتفاقي

الربــاط-يف إطــار االتفاقيــة املوقعــة بــني املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
واملكتــب الوطنــي للمطــارات باململكــة املغربيــة، وحرصــا مــن املنظمــة علــى 
رفــع مســتوى العاملــني يف قطــاع الطيــران املدنــي يف ظــل أزمــة كورونــا 
املســتجد )COVID-19( وبالتالــي الرفــع مــن مســتوى الســالمة، نظمــت 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي دورة تكوينيــة عــن بعــد حــول »املالحــة 
القائمــة علــى األداء«، بحضــور 31 مشــاركا مــن املكتــب الوطنــي للمطــارات 
ومراقبــني جويــني وفنيــي معــدات مالحــة جويــة ومصممــي إجــراءات 

مالحــة جويــة. وذلــك مــن 16 إلــى 20 نوفمبــر 2020.

افتتحــت الــدورة مــن قبــل ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، حيــث رحــب باملشــاركني وأكــد علــى 
أهــداف الــدورة املتمثلــة أساســا يف تقــدمي حملــة عامــة عــن مفهــوم ومبــادئ 

ــات املالحــة  ــى األداء )PBN(مــع شــرح مفصــل ملكون املالحــة القائمــة عل
القائمــة علــى األداء وطريقــة تنفيذهــا.

وميثــل مفهــوم املالحــة القائمــة علــى األداء حتــواًل مــن االعتمــاد علــى 
أجهــزة االستشــعار إلــى اســتخدام املالحــة القائمــة علــى األداء، ذلــك 
بتحديــد شــروط األداء يف املواصفــات املالحيــة التــي حتــدد بدورهــا كيفيــة 
اختيــار أجهــزة االستشــعار واملعــدات املالحيــة التــي تفــي بشــروط األداء.

ومبوجــب املالحــة القائمــة علــى األداء حتــدد شــروط مالحيــة عامــة مــن 
منطلــق الشــروط التشــغيلية. ثــم يقــوم املشــغلون اجلويــون بتقييــم مــا 
ــك  ــك الشــروط. وبذل ــي بتل ــة تف ــات وخدمــات مالحي ــه مــن تقني يختارون
تتــاح لــكل مشــغل فرصــة انتقــاء أفضــل اخليــارات مــن حيــث فاعليــة 

دورة تكوينية عن بعد حول »المالحة القائمة على األداء«
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المنظمة العربية للطيران المدني تنظم ندوة حول »معايرة المساعدات المالحية«

الرباط-نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ومنظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي والوكالــة األوروبيــة لســالمة املالحــة اجلويــة، بدعــم 
مــن فرنســا وإيطاليــا وســلطنة عمــان وإيــران واململكــة األردنيــة 
»معايــرة  حــول  املرئــي،  االتصــال  تقنيــة  عبــر  نــدوة  الهاشــمية، 
املســاعدات املالحيــة« يومــي 24 و25 نوفمبــر 2020، وذلــك يف 
إطــار مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا املســتجد، بحضــور مــا يزيــد 
عــن 600 مشــاركا مــن املراقبــني اجلويــني ومصممــي اإلجــراءات 
ــة وإدارة املطــارات واملهندســني  ــدان املالحــة اجلوي والعاملــني يف مي
وفنيــي أجهــزة املالحــة اجلويــة وممثلــي املنظمات الدوليــة واإلقليمية 

ذات العالقــة.

وتهــدف هــذه النــدوة إلــى تبــادل املعرفــة واخلبــرات ومناقشــة خطــط 
املســاعدات  مبعايــرة  يتعلــق  فيمــا  ســيما  ال  وإدارتهــا،  للطــوارئ 
منظمــة  وتوصيــات  متطلبــات  علــى  الضــوء  وتســليط  املالحيــة، 
الطيــران املدنــي الدولــي بشــأن عمليــة معايــرة املســاعدات املالحيــة 
ذات  التجــارب  أفضــل  وعــرض  تقاســم  إلــى  الــدول  دعــوة  وكــذا 
ــاء  ــا أثن ــي تواجهه ــات الت ــات والتحدي ــع مناقشــة الصعوب ــة م العالق

رحــالت الطيــران ملعايــرة املســاعدات املالحيــة.

Na� )تهــدف النــدوة أيضــا إلــى تقــدمي مســاعدات املالحــة الراديويــة 
vAids( التــي توفــر إرشــادات إلكترونيــة للطائــرات، ممــا يســاعدها 
علــى املالحــة يف ظــروف بصريــة ســيئة ويحســن ســالمة الطيــران يف 

ســياق الطلــب املتزايــد باســتمرار علــى احلركــة اجلويــة.

جديــر بالذكــر، انــه وفقــا ملقتضيــات منظمــة الطيــران املدنــي، فــإن 
هــذه املســاعدات املالحيــة تخضــع إلــى عمليــات املعايــرة الدوريــة 
املعروفــة باســم عمليــات تفتيــش الطيــران لضمــان معايرتهــا والتأكــد 
الطائــرات  تُســتخدم  كمــا  معلوماتهــا.  دقــة  ومــن  ســالمتها  مــن 
ــزة استشــعار  ــزة اســتقبال وأجه ــران، أجه املخصصــة لفحــص الطي
يتــم  التــي  املالحيــة  املســاعدات  مــن  البيانــات  مخصصــة جلمــع 

معايرتهــا.

ويقــوم مقدمــو خدمــات املالحــة اجلويــة باالســتفادة مــن فترة احلركة 
اجلويــة املنخفضــة، خــالل فتــرة جائحــة COVID-19، للتحضيــر 
والتكاليــف  املــوارد  ولتحســني  املســتقبلية  املســتخدمني  لطلبــات 

ــة. ــر ســرعة وكفــاءة وفعالي ــة بأكث ــز اإلجــراءات احلالي وتعزي

التكاليــف دون أن يفــرض عليــه أي حــل معــني للوفــاء بالشــروط التشــغيلية 
ــررة. املق

علــى  األداء  علــى  القائمــة  املالحــة  وإجــراءات  مســارات  تصميــم  يتــم 
والتوافــر  والســالمة  الدقــة  حيــث  مــن  احملــددة  املالحــة  مواصفــات 

جــوي  مجــال  ســياق  املقترحــة يف  للعمليــات  والوظائــف  واالســتمرارية 
معــني ألن تنفيــذ PBN يؤثــر علــى جميــع املجــاالت مبــا يف ذلــك عمليــات 
وتصميــم  والتدريــب  التنظيميــة  والتراخيــص  واملوافقــات  الطائــرات 

الطائــرات. وفصــل  اجلــوي  املجــال  وتصميــم  الطيــران  إجــراءات 
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انعقاد االجتماع الخامس لفريق خبراء أمن الطيران المدني لدى المنظمة العربية 
للطيران المدني عبر تقنية االتصال المرئي

الرباط-عقــد فريــق خبــراء أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة العربيــة 
املرئــي  االتصــال  تقنيــة  عبــر  اخلامــس  اجتماعــه  املدنــي،  للطيــران 
باســتخدام منصــة زوم »Zoom« خــالل يومــي 25 و26 نوفمبــر 2020.

 
حضــر االجتمــاع خمســة عشــر خبيــرا وممثــال لقطــاع األمــن لــدى ســلطات 

الطيــران يف كل مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية واجلمهوريــة التونســية 

واململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة العــراق ودولــة قطــر وجمهوريــة 
مصــر العربيــة واململكــة املغربيــة.

خــالل االجتمــاع، تــداول املشــاركني مواضيــع تخــص مســتجدات أمــن 
الطيــران مــن قبيــل مشــروع دليــل الترخيــص ملوظفــي الكشــف األمنــي، 
الــذي مت علــى إثــره اعتمــاد خارطــة لوضــع مشــروع معاييــر موحــدة حــول 

ــي. ــران املدن ــني يف مجــال أمــن الطي ــة مــن العامل ترخيــص هــذه الفئ

انعقاد االجتماع الثامن للمدراء العامين للطيران المدني لمنطقة أوربا وشمال 
المحيط األطلسي

ــي يف االجتمــاع  ــران املدن ــة للطي شــاركت االدارة العامــة للمنظمــة العربي
الثامــن للمــدراء العامــني للطيــران املدنــي ملنطقــة أوربــا وشــمال احمليــط 
األطلســي يــوم االثنــني 7 ديســمبر 2020، الــذي نظمــه مكتــب منظمــة 

الطيــران املدنــي الدولــي اإلقليمــي بباريــس، وشــارك فيــه خبــراء وممثلــني 
لســت وخمســني دولــة وعشــر منظمــات دوليــة وإقليميــة.

 
الـــ  فريــق  أشــغال  مســتجدات  حــول  والنقاشــات  العــروض  متحــورت 
CART، دليــل منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي بشــأن االختبــار وتدابيــر 
إدارة املخاطــر عبــر احلــدود، تقريــر عــن مراقبــة تنفيــذ دول املنطقــة 
لتوصيــات وتدابيــر CART، التخطيــط والتنســيق لتوزيــع لقــاح كوفيــد 19، 
وكذلــك تطويــر خطــة حــول التمويــل املســتدام لســلطات الطيــران املدنــي.

 
يف ختــام االجتمــاع، مت االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع خــالل شــهر ينايــر 
املقبــل، لوضــع برنامــج عمــل مكتــب منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 

اإلقليمــي بباريــس لســنة 2021.
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انعقاد االجتماع الخامس واألربعون للجنة السالمة الجوية عبر تقنية االتصال المرئي

االثنــني  يــوم  املدنــي،  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  الرباط-عقــدت 
30 نوفمبــر 2020، االجتمــاع اخلامــس واألربعــني للجنــة الســالمة 
اجلويــة، عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، بحضــور 38 مشــاركا مــن 18 
دولــة ميثلــون كل مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية ودولــة اإلمــارات 
جيبوتــي  وجمهوريــة  التونســية  واجلمهوريــة  املتحــدة  العربيــة 
واجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية واململكــة العربيــة 
ودولــة  الصومــال  وجمهوريــة   الســودان  وجمهوريــة  الســعودية 
العــراق ودولــة فلســطني ودولــة قطــر وجمهوريــة القمــر املتحــدة 
دولــة ليبيــا وجمهوريــة مصــر العربيــة واململكــة املغربيــة وســلطنة 
اليمنيــة،  واجلمهوريــة  املوريتانيــة  اإلســالمية  واجلمهوريــة  عمــان 
ــة  ــة واإلقليمي ــات الدولي ــي  املنظم ــاع ممثل ــا حضــر هــذا االجتم كم
التاليــة: االحتــاد الدولــي للنقــل الدولــي واالحتــاد الدولــي للمراقبــني 

.)IATA, IFATCA( اجلويــني 
 

ــام  ــر عـــــــ ــار، مدي ــي من ــد النب ــح االجتمــاع ســعادة املهنــدس عب افتت
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، حيــث رحــب بالســادة ممثلــي 
ــة  ــى أهمي ــدا عل ــاع مؤك ــة املشــاركني باالجتم ــدول أعضــاء املنظم ال
االجتمــاع يف ســياق التوجــه نحــو تطويــر العمــل الفنــي يف مجــال 
الســالمة اجلويــة للمنظمــة والــذي متثــل جلنــة الســالمة اجلويــة 
إحــدى أذرعــه األساســية، مذكــرا أن االجتمــاع بصفــة افتراضيــة 
يعطــي مرونــة أكثــر للــدول للحضــور واملشــاركة بصفــة فعالــة يف 

مختلــف أشــغال اللجنــة.
 

 وأكــد املديــر العــام علــى النظــر يف سلســلة مــن التدابيــر واخلطــط 
العمليــة التــي مــن شــأنها دعــم عــودة هــذا القطــاع للقيــام بــدوره 
الطبيعــي يف التنميــة املســتدامة وحتفيــز النمــّو الســريع للقطاعــات 
االقتصاديــة األخــرى وحتديــد حاجيــات الــدول األعضــاء وإمكانيــة 

دعــم الــدول اســتعدادا لعمليــة اإلقــالع.
 

وأشــار ســعادته إلــى ان اللقــاح مــن فيــروس كورونــا أصبــح متوفــرا 
وعلــى الناقــالت العربيــة تأمــني عمليــة التوزيــع.

 
وشــدد ســعادته علــى ضــرورة طــرح مواضيــع جديــدة يف قطــاع 
الســالمة وخاصــة منهــا املتعلقــة بوبــاء كورونــا قصــد مســاندة الــدول 
يف اخلــروج مــن هــذه األزمــة والتخفيــف مــن أثارهــا، شــاكرا الــدول 
املنظمــة  أشــغال  مختلــف  املبذولــة يف  مجوداتهــا  علــى  األعضــاء 
العربيــة للطيــران املدنــي متمنيــا التوفيــق والنجــاح ألعمــال اللجنــة.

 
الشــرفادي،  الهــادي  املهنــدس  اللجنــة  رئيــس  رحــب  مــن جانبــه، 
ــى  ــة مؤكــدا عل ــة التونســية، بالســادة أعضــاء اللجن ممثــل اجلمهوري
أهميــة االجتمــاع واملواضيــع املدرجــة يف جــدول أعمالــه، متمنيــا 
املنظمــة  شــاكرا  األعضــاء،  والــدول  للمنظمــة  والنجــاح  التوفيــق 
العربيــة للطيــران املدنــي يف شــخص املديــر العــام وخبيــر اللجنــة 
علــى املجهــودات املبذولــة لتســهيل االجتمــاع ولدعمهــا املتواصــل 
لالســتعداد لعــودة نشــاط الطيــران املدنــي لوضعــه العــادي قبــل 

تفشــي وبــاء كورونــا املســتجد.
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انعقاد االجتماع الثاني والثالثون للجنة أمن الطيران المدني لدى المنظمة العربية 
للطيران المدني عبر المناظرة المرئية

الرباط-عقــدت جلنــة أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي، اجتماعهــا الثانــي والثالثــني عبــر املناظــرة املرئيــة 
3 ديســمبر  الــى   1 باســتخدام برنامــج زوم »Zoom«، وذلــك مــن 
2020، بحضــور 16 إطــارا ميثلــون الــدول األعضــاء باملنظمــة، وهــي 
اململكــة األردنيــة الهاشــمية ومملكــة البحريــن واجلمهوريــة التونســية 
واململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة الســودان وجمهوريــة العــراق 
ودولــة فلســطني ودولــة قطــر وجمهوريــة مصــر العربيــة واململكــة 

ــة. املغربي
 

واســتعرضت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي اإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا يف إطــار تنســيق اجلهــود العربيــة والتنســيق مــع املنظمــات 
انتشــار فيــروس كورونــا اجلديــد  الدوليــة واإلقليميــة للحــد مــن 
)COVID-19( وكذلــك اســتعرض املشــاركني اإلجــراءات والتدابيــر 
املتطلبــات  لتطبيــق  األعضــاء  الــدول  واجهــت  التــي  والتحديــات 
األمنيــة يف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا. ويف هــذا الســياق، اتفــق 
املشــاركني علــى مواصلــة التنســيق والتشــاور يف هــذه الظرفيــة بــني 
ــة وعقــد االجتمــاع  ــران املدنــي باملنطمــة العربي مســؤولي أمــن الطي
الثانــي التنســيقي بــني مشــريف ومــدراء أمــن الطيــران بســلطات 
الطيــران املدنــي بالــدول األعضــاء للتنســيق ولتبــادل أفضــل ألحســن 

املمارســات املتعلقــة بأمــن الطيــران يف هــذه املرحلــة واالســتعداد 
ملرحلــة العــودة العاديــة لنشــاط احلركــة اجلويــة.

تخــص  االجتمــاع مواضيــع  هــذا  املشــاركون خــالل  تــداول  كمــا   
مســتجدات أمــن الطيــران، حيــث مت اعتمــاد اســتبيان حــول منظومــة 
أمــن الطيــران املدنــي الــذي يهــدف الــى انشــاء قاعــدة بيانــات حــول 
منظومــة أمــن الطيــران لــدى الــدول األعضــاء باملنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي. وذلــك بغيــة إعــداد وبلــورة ووضــع برامــج التعــاون 

ــاء القــدرات. والدعــم بــني الــدول مبــا يف ذلــك بن
 

للطيــران  العربيــة  املنظمــة  أهــداف  منهــا يف حتقيــق  ومســاهمة 
ــة خارطــة  ــي املشــترك، اعتمــدت اللجن ــز العمــل العرب ــي وتعزي املدن
طريــق إلعــداد مشــروع معاييــر موحــدة لترخيــص موظفــي الكشــف 
األمنــي. وكذلــك أنشــأت مجموعــة عمــل خاصــة باألمــن الســبيراني. 

ــات اشــتغال هــذه املجموعــة. حيــث مت اعتمــاد مهــام وآلي
 

واعتبــارا للمســتجدات احلاليــة والتهديــدات الناشــئة التــي تواجــه 
أمــن الطيــران املدنــي، فقــد اعتمــدت اللجنــة خــالل دورتهــا الثانيــة 

ــات اشــتغالها خــالل ســنة 2021. والثالثــني برنامــج وأولوي
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االقتصــادي  املجلــس  قبــل  مــن  الصــادر   2285 رقــم  للقــرار  تنفيــذا 
واالجتماعــي يف دورتــه )106( والــذي عقــد بتاريــخ 03/09/2020 عبــر 
تقنيــة التواصــل عــن بعــد، والتــي مت فيهــا املوافقــة علــى تقريــر وتوصيــات 
الــدورة )29( للجنــة املنظمــات للتنســيق واملتابعــة املنبثقــة عــن املجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي، وكذلــك املوافقــة علــى عقــد دورة اســتثنائية 

للجنــة خــالل شــهر ديســمبر / كانــون أول 2020.
 

شــاركت االدارة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، برئاســة ســعادة 
املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة، وعضويــة كل مــن الســيد 
فيصــل بــن ســليمان، رئيــس قســم الشــؤون االداريــة واملاليــة، والســيد عمــر 
بابكــر شــنيبو، رئيــس وحــدة الرقابــة الداخليــة، يــوم اخلميــس 03 ديســمبر 
للتنســيق  املنظمــات  للجنــة  االســتثنائية  الــدورة  اجتمــاع  2020 ضمــن 

واملتابعــة املنبثقــة عــن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.
 

التــي مت  البديلــة  اخلطــط  مراجعــة  االســتثنائية  الــدورة  هــذه  عرفــت 
وضعهــا مــن طــرف املنظمــات العربيــة املتخصصــة يف حــال اســتمرار 
جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد19-(، حيــث قدمــت اإلدارة 
العامــة للمنظمــة ورقــة يف هــذا املوضــوع أبــرزت مــن خاللهــا خصائــص 
قطــاع الطيــران والتــي يختلــف فيهــا عــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، 
وأهــم هــذه اخلصائــص كــون قطــاع الطيــران يتطلــب اســتثمارات ضخمــة، 
جــزءا كبيــر منهــا يعتمــد علــى اإليــرادات وبشــكل مباشــر، وخاصــة شــركات 
النقــل اجلــوي حيــث تصــل هــذه اإليــرادات يف بعــض األحيــان إلــى نســبة 
%95 مــن اإليــرادات املباشــرة مــن تذاكــر ســفر وغيــره، وهــذا مــا يجعــل 
أنــه ملــا تكــون هنــاك كــوارث، أزمــات أو أوبئــة مثــل مــا هــو حاصــل اآلن، 
يكــون هنــاك تأثيــر ســلبي علــى القطــاع، حيــث أن اإليــرادات احلاليــة يف 
عــدد مــن الــدول هــي ضئيلــة بســبب توقــف تشــغيل النقــل اجلــوي الداخلــي 
أو الدولــي، وكلنــا يعــي جيــدا معنــى ضآلــة اإليــرادات يف القطاعــات 

ــة. التجاري
 

بنــاء علــى ذلــك ويف إطــار الــدور األساســي الــذي تلعبــه املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي، والــذي يهــدف إلــى تنســيق اجلهــود بني الــدول العربية يف 

إطــار العمــل العربــي املشــترك بخصــوص األمــور ذات املصلحــة املشــتركة 
واالهتمــام املشــترك، قامــت اإلدارة العامــة للمنظمــة ومنــذ الشــهور األولــى 
لتفشــي هــذا الوبــاء باتخــاذ إجــراءات آنيــة واســتعجالية تتمثــل أساســا يف:

• تخصيص صفحة مبوقعها اإللكتروني، تعنى ب:
• جمع املعطيات التي تخص هذا الوباء.

• جمــع االجــراءات التشــغيلية واالسترشــادية املتخــذة يف هــذا اجلانــب 
ــا العربيــة، وذلــك  ــى اقتصاديــات دولن ــاء عل للتقليــل مــن تبعــات هــذا الوب
يف إطــار التعــاون القائــم بينهــا وبــني منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي مــن 
جهــة، وبينهــا وبــني شــركاء الطيــران الدوليــني وصناعــة النقــل اجلــوي 
الدولــي مــن جهــة أخــرى، وكذلــك مــن خــالل تقــدمي معلومــات عــن تقييــم 

ــات. ــر االســتجابة لألزم ــكاو وتدابي ــار COVID-19 اخلــاص باإلي آث
• اســتنباط أجــود وأحســن املمارســات املطبقــة مــن بعــض الــدول وتعميمهــا 

علــى الــدول األخرى.
• جــرد االحتياجــات احلاليــة للــدول بهــدف وضــع مخطــط ملرحلــة مــا 
بعــد الوبــاء أي مرحلــة التعــايف، عــن طريــق جمــع معلومــات حــول جاهزيــة 
إلــى اخلدمــة، )ســعة املجــال اجلــوي وتوافــره، الطــرق  للعــودة  الــدول 
اجلويــة، توافــر مــوارد املالحــة اجلويــة، قــدرة املطــارات، وتنســيق الفتحــات 

ــخ ...(. إن أمكــن، إل
• جمــع البيانــات واالحصائيــات الرســمية املتعلقــة بتأثيــر الوبــاء علــى هــذا 

القطاع.
• تنظيــم وعقــد أنشــطة وفعاليــات عــن طريــق تقنيــة التواصــل عــن بعــد، 
حيــث قامــت االدارة العامــة للمنظمــة بعمــل اشــتراك بإحــدى منصــات 

التواصــل االفتراضــي.
• الشــروع يف إعــداد منصــة تفاعليــة )E-LEARNING(، تشــتمل علــى 
ورش عمــل وتداريــب ســيتم تســجيلها عــن بعــد، مــن طــرف خبــراء ينتمــون 

ملنظمــات دوليــة وإقليميــة، قصــد وضعهــا باملنصــة.
وللمؤسســات  للســلطات  املمارســات  أحســن  تبــادل  مبــادرة  إطــالق   •

املنصــة. مــن خــالل هــذه  العربيــة 
• إمكانيــة عقــد أنشــطة وفعاليــات عبــر جتميــع املشــاركني بإحــدى الــدول 
العربيــة التــي ينتمــون لهــا مــع ايفــاد املختــص بتأطيــر الفعاليــة فقــط، 

ــة املقــر. حيــث بــدأ بالفعــل التحضيــر لهــذه التجربــة بدول

المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في االجتماع االستثنائي
 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة
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انعقاد االجتماع الثالث للمدراء العامين للطيران المدني لمنطقة الشرق األوسط

املدنــي،  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة  العامــة  االدارة  شــاركت 
برئاســة ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة 
، واملهنــدس الســيد محمــد رجــب خبيــر الســالمة واملالحــة 
ــث  ــاع الثال ــني 7 ديســمبر 2020، يف االجتم ــوم اإلثن ــة، ي اجلوي
للمــدراء العامــني للطيــران املدنــي مبنطقــة الشــرق األوســط 
الــذي نظمــه مكتــب منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي اإلقليمــي 
بالشــرق األوســط، بحضــور 83 خبيــرا وممثــال عــن خمســة 
عشــرة دولــة وســبع منظمــات دوليــة وإقليميــة، وهــي مملكــة 
البحريــن، جمهوريــة مصــر العربيــة، اململكــة األردنية الهاشــمية، 
دولــة الكويــت، اجلمهورّيــة اللبنانّيــة، دولــة ليبيــا، ســلطنة عمــان، 
دولــة قطــر، اململكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســودان، 
اجلمهوريــة  اإلمــارات،  دولــة  الســورية،  العربيــة  اجلمهوريــة 
اليمنيــة، اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، إضافــة إلــى ممثلــي املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، اإلحتــاد العربــي واإلحتــاد 
الدولــي للنقــل اجلــوي، املجلــس العاملــي للمطــارات الفدراليــة، 
للمراقبــني  الدوليــة  واإلداريــة  الطياريــن  جلمعيــات  الدوليــة 

 ,ACAO، AACO، IATA, ACI, IFALPAَ( اجلويــني 
.) IFATCA

التأثيــر  حــول  االجتمــاع  ونقاشــات  عــروض  متحــورت   
االقتصــادي والتشــغيلي ألزمــة COVID-19 علــى نظــام النقــل 
اجلــوي والتطــورات العامليــة واإلقليميــة لهــذا النشــاط وجتــارب 
الــدول )اإلجــراءات املتخــذة مــن لــدن الــدول، التحديــات، أمثلــة 
علــى تنفيــذ توجيهــات فريــق CART / أفضــل املمارســات، 
الــدروس املســتفادة، االحتياجــات، والتوصيــات / اإلجــراءات 
املســتقبلية(، وكذلــك أولويــات برنامــج مكتــب اإليــكاو بالشــرق 

األوســط وبرنامــج العمــل لعــام 2021.
 

الــدول علــى  إلــى اعتمــاد توصيــات حتــث  خلــص االجتمــاع 
واإلرشــادات   CART ال  فريــق  توصيــات  تنفيــذ  مواصلــة 
اإليــكاو  بدليــل  واالسترشــاد  اإلقــالع،  وثيقــة  يف  املدرجــة 
لتدابيــر االختبــار وإدارة املخاطــر عبــر احلــدود، وعلــى اســتفادة 

خبراءهــا مــن حــزم تداريــب اإليــكاو.

 
كمــا مت خــالل هــذه الــدورة املوافقــة علــى اعتمــاد موازنــات املنظمــات 
العربيــة املتخصصــة للعــام 2021، وفــق التفويــض املمنــوح للجنــة مــن قبــل 
الــدورة )106( للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، هــذه املوازنــات التــي مت 
اقرارهــا تغطــي االحتياجــات األساســية لهــذه املنظمــات وتراعــي الظــروف 

التــي متــر بهــا املنطقــة العربيــة نتيجــة جائحــة فيــروس كورونــا.

 
ــة  ــع اخلاصــة املقدم ــدورة أيضــا عرفــت، مناقشــة بعــض املواضي هــذه ال
ــر  ــى تقري ــة عل ــك املوافق ــة املتخصصــة وكذل مــن بعــض املنظمــات العربي
وتوصيــات اجتمــاع اللجنــة الفنيــة املعنيــة بدراســة األنظمــة األساســية 

املوحــدة والــذي عقــد بتاريــخ 02/12/2020.

أنشطة المنظمة
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االجتماع الثامن لترتيب التعاون اإلقليمي للشرق األوسط لمنع وإدارة أحداث الصحة 
العامة في الطيران المدني

املدنــي،  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة  العامــة  االدارة  شــاركت 
برئاســة ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة، 
واملالحــة  الســالمة  خبيــر  رجــب  محمــد  الســيد  واملهنــدس 
اجلويــة، يومــي األربعــاء واخلميــس 2 و3 ديســمبر 2020 ضمــن 
ــاون اإلقليمــي للشــرق األوســط  ــب التع ــن لترتي ــاع الثام االجتم
املدنــي  الطيــران  يف  العامــة  الصحــة  أحــداث  وإدارة  ملنــع 
)CAPSCA-MID/8(، الــذي نظمــه مكتــب منظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي اإلقليمــي بالشــرق األوســط، بالتعــاون مــع مكتــب 

.)WHO -EMRO( منظمــة الصحــة العامليــة باملنطقــة

عــن  وممثــال  خبيــرا   61 االجتمــاع  هــذا  يف  شــارك  وقــد   
خمــس عشــرة دولــة وثمــان منظمــات دوليــة وإقليميــة: مملكــة 
البحريــن، جمهوريــة مصــر العربيــة، اململكــة األردنية الهاشــمية، 
دولــة الكويــت، دولــة ليبيــا، اململكــة املغربيــة، ســلطنة عمــان، 
دولــة قطــر، اململكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســودان، 
اجلمهوريــة  اإلمــارات،  دولــة  الســورية،  العربيــة  اجلمهوريــة 
اليمنيــة، اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة. كمــا حضــر هــذا االجتمــاع ممثلــو املنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة التاليــة: املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، اإلحتــاد 
العاملــي  املجلــس  اجلــوي،  للنقــل  الدولــي  واإلحتــاد  العربــي 

للمطــارات، والفدراليــة الدوليــة جلمعيــات الطياريــن
.) ACAO, AACO, IATA, ACI, IFALPAَ ( 

العــروض والنقاشــات التــي عرفهــا هــذا االجتمــاع متحــورت 
حــول أهــداف ومنهجيــة برنامــج الترتيبــات التعاونيــة ملنــع وإدارة 

أحــداث الصّحــة العموميــة يف مجــال الطيــران املدنــي
 CAPSCA، وردود الفعل العاملية واإلقليمية للدول واملنظمات 
علــى إدارة الصحــة العامــة )PHM(، والنســخة الثانيــة لوثائــق 
CART، ودليــل CAPSCA اإلرشــادي لتدابيــر االختبــار وإدارة 
ــم شــرق املتوســط  ــك تعامــل إقلي ــر احلــدود، وكذل املخاطــر عب

.COVID-19 مــع جائحــة

وخلــص االجتمــاع إلــى اعتمــاد توصيــات حتــث الــدول علــى 
يف  املدرجــة  واإلرشــادات   CARTال فريــق  توصيــات  تنفيــذ 
وثيقــة اإلقــالع، وعلــى حتيــني بيانــات تنفيذهــا باســتمرار مبركز 

تنفيــذ االســتجابة والتعــايف
 )COVID-19 CRRIC( . وعلــى تنفيــذ اإلجــراءات الواردة يف 
دليــل اإليــكاو لتدابيــر االختبــار وإدارة املخاطــر عبــر احلــدود، 
ــك  ــكاو، وكذل ــب اإلي ــن حــزم تداري ــا م ــى اســتفادة خبراءه وعل
 CAPSCA بعثــات  مــن  الدوليــة  مطاراتهــا  اســتفادة  علــى 

للمســاعدة الفنيــة.

توصيــات االجتمــاع أكــدت أيضــا علــى ضــرورة اســتناد تعديــل 
ــم شــامل للمخاطــر  ــى تقيي ــر تخفيــف املخاطــر إل ووقــف تدابي
تبــادل  علــى  وكذلــك  ومنتظــم،  منهجــي  بشــكل  إجــراؤه  يتــم 
بــني الســلطات الوطنيــة بشــكل اســتباقي  البيانــات احملدثــة 
وشــفاف بشــأن اإلصابــة، والصحــة العامــة وقــدرة اخلدمــات 

الصحيــة، والصحــة العامــة والتدابيــر االجتماعيــة.

أنشطة المنظمة
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انعقاد االجتماع التاسع لفريق عمل األرصاد الجوية بالشرق األوسط )MET SG/9( عبر 
تقنية االتصال المرئي

الدوليــة  املنظمــات  مــع  املســتمر  والتعــاون  التنســيق  إطــار  الربــاط-يف 
واإلقليميــة املماثلــة، شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي باالجتمــاع 
 )MET SG/9( التاســع لفريــق عمــل األرصــاد اجلويــة بالشــرق األوســط
الــذي انعقــد عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، مــن 7 إلــى 9 ديســمبر 2020، 
 )04( وأربــع  دولــة   )14( مــن  )51( مشــاركا  واحــد وخمســني  بحضــور 

ــني. ــة ومصنع ــات دولي منظم
 

 خصــص االجتمــاع ملتابعــة التوصيــات والقــرارات املنبثقــة عــن االجتمــاع 
ــة  ــذ املالحــة اجلوي ــط وتنفي ــة للتخطي الســابع عشــر للمجموعــة اإلقليمي

الشــرق  مبنطقــة  للســالمة  اإلقليميــة  للمجموعــة  الســابع  واالجتمــاع 
األوســط ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي- ذات الصلــة ببرنامــج األرصــاد 

ــة.  ــة ذات العالق ــة واإلقليمي ــة ومناقشــة أهــم التطــورات العاملي اجلوي
 

كمــا مت خــالل االجتمــاع مناقشــة مســائل التخطيــط والتنفيــذ املتعلقــة 
ــات  ــات بيان ــذ WAFS وSADIS ومتطلب ــة تنفي ــة ومراجع باألرصــاد جوي
OPMET وحالــة تنفيذهــا مــع عــرض ألوجــه القصــور يف املالحــة اجلويــة 

يف ميــدان األرصــاد اجلويــة وبرنامــج العمــل املســتقبلي لهــذا الفريــق.

الرباط-عقــدت جلنــة البيئــة لــدى املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، 
يومــي 15 و16 ديســمبر 2020، اجتماعهــا التاســع عشــر عبــر املناظــرة 
املرئيــة باســتخدام منصــة زوم »Zoom«، مبشــاركة 19 إطــارا ميثلــون 10 

دول أعضــاء يف املنظمــة واالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي. 
 

تــداول املشــاركني يف االجتمــاع آخــر املســتجدات واإلجــراءات املتعلقــة 
بحمايــة البيئــة يف مجــال الطيــران املدنــي يف ظــل انتشــار فيــروس كورونــا 

اجلديــد   )COVID-19(، وآخــر املســتجدات فيمــا يتعلــق بتطبيــق خطــة 
الدولــي  املدنــي  الطيــران  الكربــون وخفضــه يف مجــال  التعويــض عــن 
»كورســيا«، والتحديــات التــي واجهــت الــدول العربيــة إلرســال تقاريــر 
االنبعاثــات الكربــون لعــام 2019 الــى االيــكاو، وكذلك مســتجدات االجتماع 
التوجيهــي الثانــي التحضيــري لالجتمــاع 12 للجنــة املعنيــة بحمايــة البيئــة 

 .)CAEP( ــي ــران املدن يف مجــال الطي
 

ويف ظــل املســتجدات والتحديــات املســتقبلية التــي ميكــن أن تواجههــا 
هــذا  يف  الوعــي  ولزيــادة  البيئــة  حمايــة  مجــال  يف  العربيــة  املنطقــة 
اخلصــوص، أوصــت اللجنــة بحزمــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر ملجابهــة 
ــزة احلوكمــة للمنظمــة. ــى أنظــار أجه ــي ســترفع عل ــات والت هــذه التحدي

 
وملواكبــة املســتجدات يف مجــال حمايــة البيئــة، اعتمــدت اللجنــة آليــة 
تشــكيل فريــق اخلبــراء العــرب حلمايــة البيئــة يف مجــال الطيــران املدنــي 
وكل  واالستشــارات  والبحــوث  الدراســات  إجنــاز  إليــه  ســتناط  والــذي 

املواضيــع التــي حتــال عليــه مــن قبــل اللجنــة.
كما اعتمدت اللجنة برنامج وأولويات اشتغالها خالل سنة 2021.

انعقاد االجتماع التاسع عشر للجنة البيئة في مجال الطيران المدني
 عبر تقنية االتصال المرئي
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تنظيم دورة تكوينية حول » ترخيص أعوان وأطر الطيران المدني بسلطات الطيران 
المدني الدولي« بالتعاون مع أكاديمية الطيران المدني السنغافورية عبر تقنية 

االتصال المرئي

مــع  بالتعــاون  املدنــي  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  الرباط-نظمــت 
أكادمييــة الطيــران املدنــي الســنغافورية، مــن 14 إلــى 18 ديســمبر 
وأطــر  أعــوان  ترخيــص   « حــول  بعــد  عــن  تكوينيــة  دورة   ،2020
ــا  ــي«، بحضــور م ــي الدول ــران املدن ــي بســلطات الطي ــران املدن الطي
يزيــد عــن 38 مشــاركا مــن 10 دول أعضــاء املنظمــة العربيــة للطيــران 
الســنغافورية  املدنــي  الطيــران  أكادمييــة  ملمثلــي  إضافــة  املدنــي 

وممثلــي املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي.
 

افتتــح الــدورة ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، مرحبــا بجميــع املشــاركني مبــرزا مــدى 
ــني يف  ــع مــن مســتوى العامل ــة يف الرف ــدورة التكويني ــة هــذه ال أهمي
قطــاع الطيــران املدنــي وباخلصــوص العاملــني يف ميــدان الســالمة 
والعمليــات  الطيــران  أعــوان  ترخيــص  مفتشــي  خاصــة  اجلويــة، 
ــة. ــة اجلوي ــي احلرك ــرات ومراقب ــة الطائ ــة ومفتشــي صالحي اجلوي

 
وذكــر ســيادته احلضــور بهــدف هــذا الــدورة عبــر اإلنترنــت واملتمثــل 
مكتــب  إلنشــاء  الالزمــة  باملعرفــة  املشــاركني  تزويــد  يف  أساســا 
تنظيميــة  )PEL( واحملافظــة عليــه يف هيئــة  املوظفــني  ترخيــص 
ــة بتأهيــل مفتشــي  وعــرض املفاهيــم واخلطــوات األساســية املتعلق

.)PEL( املوظفــني  ترخيــص 
 

وأشــار ســعادته أن محتــوى الــدورة الــذي يغطــي مقتضيــات امللحــق 
رقــم 1 التفاقيــة شــيقاقو )ترخيــص املوظفــني( ووثيقــة اإليــكاو 9379 

ــل إجــراءات وإعــداد وإدارة النظــام الوطنــي إلجــازات  املتعلقــة بدلي
العاملــني ووثائــق االيــكاو األخــرى ذات الصلــة املتعلقــة بالتدريــب.

 وأبــرز أن الســفر اجلــوي يعتمــد علــى طياريــن مؤهلــني وغيرهــم 
ــم  ــم ومهاراته ــإن كفاءاته ــذا ف ــني، ل ــني واألرضي ــني اجلوي مــن العامل

وتدريبهــم ســتظل الضمــان األساســي لعمليــات فعالــة وآمنــة.
 وشــدد ان تدريــب العاملــني ومنــح التراخيــص املالئمــني يــؤدي إلــى 
منــح الثقــة بــني الــدول، ممــا يــؤدي إلــى االعتــراف الدولــي وقبــول 
مؤهــالت وتراخيــص املوظفــني وزيــادة الثقــة يف مجــال الطيــران مــن 
جانــب املســافر. وبالتالــي، فــإن ترخيــص العاملــني هــو عنصــر مهــم 
يف نظــام مراقبــة الســالمة يف الــدول األعضــاء يف منظمــة الطيــران 

املدنــي الدولــي. 
 

وعرفــت الــدورة التكوينيــة تقــدمي متاريــن تطبيقيــة متعلقــة بقضايــا 
العاملــني  مــا يواجههــا مســؤولي إجــازات  التــي عــادة  الترخيــص 
ــدان. ــي واملفتشــني املتخصصــني يف هــذا املي ــران املدن بقطــاع الطي

 
ــا لتقريــر البرنامــج العاملــي لتدقيــق مراقبــة  جديــر بالذكــر انــه وفًق
الســالمة اجلويــة ونهــج املراقبــة املســتمرة، يظــل العنصــر احلــرج 
املوظفــني  مبؤهــالت  خــاص  بشــكل  املرتبــط   )CE-4(  4 رقــم 
ــى املســتوى  ــذ الفعــال )EI( عل ــى معــدالت التنفي ــل أدن التقنيــني ميث
ــى الــدول أن تولــي أهميــة كبيــرة للحفــاظ  العاملــي. لذلــك يجــب عل

علــى مهــارات املوظفــني الفنيــني والتحكــم يف مهاراتهــم.
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دورة تدريبية حول إنشاء وإدارة نظام ألمن الطيران المتعلق بإدارة الحركة الجوية

الربــاط، اختتمــت فعاليــات الــدورة التدريبيــة عبــر املناظــرة املرئيــة عــن 
طريــق منصــة زوم »Zoom« حــول إنشــاء وإدارة نظــام ألمــن الطيــران 
ــة للطيــران  ــة، التــي نظمتهــا املنظمــة العربي ــإدارة احلركــة اجلوي ــق ب متعل

املدنــي خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 14 الــى 18ديســمبر 2020.

وتنــدرج هــذه الــدورة يف إطــار اتفاقيــة الشــراكة والتعــاون والتدريــب بــني 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملكتــب الوطنــي للمطــارات باململكــة 
املغربيــة. حيــث اســتفاد منهــا 49 مشــارك عــن مختلــف الهيــاكل املتدخلــة 
مبنظومــة إدارة احلركــة اجلويــة باململكــة املغربيــة: مســؤولي واطــر كل مــن 

اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي املغربيــة واملكتــب الوطنــي للمطــارات.  

واســتعرضت هــذه الــدورة املتطلبــات وااللتزامــات واألحــكام املتعلقــة بأمــن 
الطيــران املدنــي املتعلقــة بــإدارة احلركــة اجلويــة، ومســاهمة إدارة احلركــة 
اجلويــة يف األمــن العــام للدولــة ملجابهــة التهديــدات األمنيــة مبــا فيهــا 
التهديــدات االلكترونيــة والتهديــد الداخلــي. وكذلــك املتطلبــات واألحــكام 
لــدى مقدمــي اخلدمــات  املدنــي  الطيــران  نظــام ألمــن  وإدارة  إلنشــاء 

اجلويــة.

الربــاط- اختتمــت فعاليــات دورة تدريبيــة عبــر املناظــرة املرئيــة باســتخدام 
الطيــران  بأمــن  اخلاصــة  الطــوارئ  إدارة  حــول   »Zoom« زوم  منصــة 
بالنســبة ملقدمــي خدمــات املالحــة اجلويــة، التــي نظمتهــا املنظمــة العربيــة 

للطيــران املدنــي مــن 21 الــى 25 ديســمبر 2020.
ــب بــني  ــة الشــراكة والتعــاون والتدري ــدورة يف إطــار اتفاقي ــدرج هــذه ال تن
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملكتــب الوطنــي للمطــارات باململكــة 
املغربيــة. حيــث اســتفاد منهــا 46 مشــاركا عــن مختلــف الهيــاكل املتدخلــة 
مبنظومــة إدارة احلركــة اجلويــة باململكــة املغربيــة: مســؤولي وأطــر اإلدارة 
العامــة للطيــران املدنــي واملكتــب الوطنــي للمطــارات، وضبــاط مــن الــدرك 

امللكــي، وضبــاط مــن القــوات اجلويــة امللكيــة.  
واألحــكام  وااللتزامــات  الدوليــة  املتطلبــات  الــدورة  هــذه  واســتعرضت 
املتعلقــة بتقييــم التهديــدات واملخاطــر األمنيــة املتعلقــة بــإدارة احلركــة 
عــن  الناجمــة  الطــوارئ  إلدارة  األساســية  العناصــر  وكذلــك  اجلويــة، 
أفعــال التدخــل غيــر املشــروع خــالل عمليــات إدارة احلركــة اجلويــة. مثــل 
التخطيــط وحتديــد املســؤوليات واالختصاصــات لــكل املتدخلــني يف حالــة 

الطــوارئ. 
األساســية خلطــة  العناصــر  التدريبيــة  الــدورة  هــذه  اســتعرضت  كمــا 
اجلويــة. اخلدمــات  مقدمــي  لــدى  الطيــران  بأمــن  املتعلقــة  الطــوارئ 

دورة تدريبية حول إدارة الطوارئ الخاصة بأمن الطيران بالنسبة لمقدمي خدمات المالحة الجوية

أنشطة المنظمة



العدد 41

دجنبر 2020
29

مجلس وزراء السياحة العرب يناقش تداعيات كورونا على قطاعي السياحة والسفر

شــارك املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي، باجتمــاع الــدورة الـــ23 للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة يــوم 
افتراضيــاً  البحريــن  مملكــة  تســتضيفه  والــذي   ،2020 ديســمبر   23
برئاســة معالــي الســيد زايــد بــن راشــد الزيانــي وزيــر الصناعــة والتجــارة 
والســياحة مبملكــة البحريــن، مبناســبة اختيــار مدينــة املنامــة عاصمــة 
الســياحة العربيــة لعــام 2020، وذلــك خلفــا لوزيــر الســياحة باململكــة 
العربيــة الســعودية أحمــد بــن عقيــل اخلطيــب رئيــس الــدورة الســابقة 
للمجلــس، قصــد دراســة مشــاريع القــرارات املرفوعــة مــن قبــل املكتــب 
التنفيــذي للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة يف اجتماعــه الـــ27، والــذي 

عقــد يــوم الثالثــاء املوافــق 22 ديســمبر 2020.
 

وخــالل الكلمــة التــي ألقاهــا معالــي رئيــس الــدورة احلاليــة يف بدايــة 
الــذي  الرائــد  والــدور  الكبيــرة  اجلهــود  خاللهــا  مــن  ثمــن  االجتمــاع، 
ينهــض بــه املجلــس الــوزاري العربــي للســياحة يف دعــم ومتكــني الســياحة 
العربيــة وتعزيــز دورهــا علــى مختلــف املجــاالت، وذلــك مــن خــالل مناقشــة 
ــود  ــف باجله ــي والتعري ــا القطــاع الســياحي العرب ــي يواجه ــات الت التحدي
املتميــزة التــي قامــت بهــا الــدول العربيــة، واحلفــاظ علــى املكتســبات 
ــا  وضمــان اســتمرارية منــو وتطــور هــذا القطــاع الــذي يُعــد جــزًءا محورًي
ــع االقتصــاد وكل القطاعــات  ــى تنوي ــر وإل ــس املوق مــن اســتراتيجية املجل

احليويــة للــدول العربــي.
 

ــام املســاعد  ــي األمــني الع ــي الســفير كمــال حســن عل وخــالل كلمــة معال
ــد  ــي أك ــة، والت ــدول العربي ــة ال ــة بجامع رئيــس قطــاع الشــؤون االقتصادي
مــن خاللهــا علــى أن الظــروف االســتثنائية التــي تشــهدها املنطقــة العربيــة 
والعالــم قاطبــة جــراء وبــاء كوفيــد 19، وخاصــة يف التراجــع امللمــوس 

للعديــد مــن القطاعــات احليويــة، حتــم علــى اجلميــع اتخــاذ إجــراءات 
وتدابيــر مــن شــأنها مواكبــة هــذا العالــم اجلديــد بحــرص بالــغ حــول كيفيــة 
ــى قطــاع الســياحة  ــن تفشــي هــذه اجلائحــة ومــدى تأثيرهــا عل احلــد م

ــة. والســفر فــى املنطقــة العربي
 

فادحــة يف  إلــى خســارة عامليــة  أدت  األزمــة  هــذه  أن  مضيفــا معاليــه 
ــر  ــث أن اخلســائر تشــمل فقــدان عــدد كبي قطــاع الســياحة والســفر، حي
الســفر  علــى  الطلــب  نســب  فــى  وانخفــاض  لوظائفهــم  العاملــني  مــن 
ــى مــوارد  ــر عل ــران وانخفــاض معــدل حجــوزات الســياحة ممــا يؤث بالطي
االقتصــادي  النمــو  نســبة  تخفيــض  وبالتالــى  املتحصــل عليهــا،  الــدول 
واالســتثمارات وانخفــاض النــاجت احمللــى اإلجمالــى للــدول وعلــى املســتوى 

العاملــى.
 

كمــا أشــاد باحلــزم التحفيزيــة التــى أعدتهــا معظــم الــدول العربيــة للحــد 
مــن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لتفشــي وبــاء كوفيــد 19، وأيضــا 
باجلهــد املبــذول مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة العربيــة 
للســياحة واالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي، لدورهــم الكبيــر فــى بحــث 
اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة جلائحــة كورونــا، وخاصــة يف إصــدار 
العديــد مــن التقاريــر التحليليــة املميــزة، وملشــاركتهم املميــزة ضمــن فريــق 

إدارة األزمــات.

 جديــر بالذكــر أن جــدول أعمــال الــدورة تضمــن العديــد مــن املوضوعــات 
ــدول العربيــة وفــى مقدمتهــا، دعــم قطــاع  املعنيــة بأمــور الســياحة يف ال
الســياحة فــى دولــة فلســطني، كمــا تضمــن مقترحــا بعقــد مؤمتــر وزاري 
ســياحي عربــي - صينــي وإنشــاء آليــة للتعــاون العربــي الصينــي، ليكــون 
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إطــاراً للتعــاون اجلماعــي املثمــر، كمــا ناقــش املجلــس املعاييــر احملدثــة 
الختيــار عاصمــة الســياحة العربيــة، ومــن بينهــا متديــد اختيــار املنامــة 
عاصمــة الســياحة العربيــة حتــى عــام 2021 وذلــك بســبب تداعيــات 
جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد، ودعــوة الــدول العربيــة لتقــدمي ملفــات 
ترشــيحاتها لعاصمــة الســياحة العربيــة لعــام 2022 ، ومناقشــة الرؤيــة 
االســتراتيجية وخطــة العمــل إلقامــة ملتقــى اقتصــادي عربــي ســياحي 
بصفــة دوريــة علــى هامــش اجتماعــات املجلــس الــوزاري العربــي للســياحة.

 
كمــا مت مناقشــة بنــد دعــم إعــادة إطــالق وإنعــاش قطــاع الســياحة والســفر 
يف العالــم العربــي واحللــول املقترحــة للعقبــات التــي تعانــي منهــا الســياحة 
يف الــدول العربيــة، بحيــث مت املوافقــة علــى دعــوة مجلــس وزراء الصحــة 
العــرب العتمــاد إجــراءات قياســية مــن قبلــه علــى غــرار تلــك التــي يعمــل 
عليهــا االحتــاد األوروبــي، بحيــث تكــون اإلجــراءات الصحيــة املطلوبــة 
للوقايــة معتمــدة بشــكل كلــي علــى مســتوى التعــرض لفيــروس كورونــا 
املســتجد للقادمــني مــن البلــد املعنــي، وأيضــا دعــوة الــدول العربيــة إلعــادة 
ــا  ــة، وبينه ــدول العربي ــة وتنشــيط الســياحة بــني ال إطــالق احلركــة اجلوي
وبــني العالــم مــن خــالل: اتبــاع االرشــادات الدوليــة مبــا يتعلــق بالتدابيــر 
 )CART( الصحيــة للســفر التــي أوصــى بهــا فريــق عمــل مجلــس االيــكاو
واالسترشــاد بالتدابيــر الصحيــة للســياحة التــي نشــرتها منظمــة الســياحة 

العربيــة املبنيــة علــى توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة، واحلــث علــى 
اســتخدام الفحــص الســريع يف املطــارات قبــل الســفر، وال يســافر إال 
مــن ثبــت خلــوه مــن الفيــروس يف وقــت الســفر، مــع إعــادة النظــر باجتــاه 
 ،PCR االســتغناء عــن إجــراءات احلجــر الصحــي يف ظــل وجــود اختبــار
كمــا حــث القــرار ضــرورة الســعي لوجــود تغطيــة تأمينيــة للمســافرين 
ــا، مــع تكليــف األمانــة  يف ســفرهم مبــا يف ذلــك اإلصابــة بفيــروس كورون
ــس  ــة للمجال ــب التنفيذي العامــة بالتنســيق لعقــد اجتمــاع مشــترك للمكات
الوزاريــة العربيــة للســياحة والصحــة والنقــل، وذلــك بهــدف التأســيس 
والســفر  الســياحة  يخــص  مبــا  املتبعــة  الصحيــة  اإلجــراءات  لتوحيــد 

ــي. بالوطــن العرب
 

كمــا مت اإلعــالن خــالل دورة املجلــس تلقــى األمــني العــام جلامعــة الــدول 
العربيــة معالــي الســيد أحمــد ابــو الغيــط خطابــا مــن وزيــر خارجيــة مملكة 
البحريــن بشــأن ترشــيح الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة رئيســة هيئــة 
ــار لتولــى منصــب األمــني العــام ملنظمــة الســياحة  البحريــن للثقافــة واالث
العامليــة خــالل اجتمــاع املكتــب التنفيــذي للمنظمــة يف شــهر ينايــر 2021، 
ــة اكتســبتها  ــة رفيع ــة دولي ــة ومكان ــرات طويل ــه مــن خب ــع ب ــا تتمت نظــرا مل
خــالل فتــرة عملهــا وزيــرة للثقافــة واإلعــالم ورئيســة لهيئــة البحريــن 

للثقافــة واالثــار.

      المنظمة العربية للطيران المدني تعقد االجتماع الرابع واألربعون للجنة النقل الجوي

نوفمبــر   30 يــوم  املدنــي،  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  الرباط-عقــدت 
2020، االجتمــاع الرابــع واألربعــني للجنــة النقــل اجلــوي، وذلــك عبــر 
تقنيــة االتصــال املرئــي، بحضــور وفــود كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية 
مصــر  وجمهوريــة  الكويــت  ودولــة  عمــان  وســلطنة  العــراق  وجمهوريــة 
العربيــة واململكــة املغربيــة، فيمــا شــاركت اجلمهوريــة التونســية واالحتــاد 
العربــى للنقــل اجلــوي )االكــو( واالحتــاد الدولــى للناقلــني اجلويــني )اياتــا( 

بصفــة مراقبــني.
 

افتتــح املهنــدس عبدالنبــى منــار، مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي االجتمــاع مرحبــا بوفــود الــدول املشــاركة ومتنــى لهــم التوفيــق 

والســداد فــى االجتمــاع.
 وأشــار ســيادته ان االجتمــاع ســيعرف دراســة موضوعــات هامــة فــى 
مجــال النقــل اجلــوي، خاصــة فــى ظــل الظــروف احلاليــة التــى تواجــه 

قطــاع النقــل والتأثيــر الســلبي جلائحــة كورونــا علــى صناعــة النقــل اجلــوى 
فــى العالــم أجمــع.

 
مــن جانبــه، رحــب الســيد خالــد عنتــر، خبيــر النقــل اجلــوي  باملنظمــة 
ــل أن  ــق والنجــاح، قب ــم التوفي ــى له ــود املشــاركة فــى االجتمــاع ومتن بالوف
ــذي تضمــن موضوعــات  ــدارس املشــاركني جــدول أعمــال االجتمــاع، ال يت
الثالثــة  دورتــه  يف  العــرب  النقــل  وزراء  مجلــس  قــرارات  منهــا  هامــة 
والثالثــني، التــى عقــدت باإلســكندرية خــالل الفتــرة مــن 20-22 أكتوبــر 
2020 ، وكــذا  اســتراتيجية املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لضمــان 
املدنــى  الطيــران  منظمــة  مجلــس  فــى  العربيــة  للــدول  مقعــد  زيــادة 
ــة لقطــاع  ــكاو( ، وأيضــا أهــم خطــوات دعــم احلكومــات العربي الدولى)اي
ــا للتعافــى واســتعادة نشــاط النقــل  الطيــران املدنــى خــالل جائحــة كورون

اجلــوي مــرة أخــرى.
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لبنان-عقــد اإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي، يــوم 3 نوفمبــر 2020، 
جمعيتــه العامــة الثالثــة واخلمســني اســتثنائياً عــن بعــد برئاســة الســيد 
محمــد احلــوت، املديــر العــام ورئيــس مجلــس إدارة طيــران الشــرق 
األوســط، ورئيــس اجلمعيــة العامــة الثالثــة واخلمســني لالحتــاد العربــي 
لـــشركات الطيــران  التنفيذيــني  للنقــل اجلــوي، ومبشــاركة الرؤســاء 
القضايــا  حــول  مغلقــة متحــورت  جلســة  االحتــاد، يف  يف  األعضــاء 
اإلداريــة واملاليــة لإلحتــاد، باإلضافــة إلــى اإلســتراتيجية املســتقبلية 
ــا وتأثيرهــا علــى صناعــة النقــل اجلــوي  لتخّطــي أزمــة فيــروس كورون
بشــكل عــام وشــركات الطيــران األعضــاء يف اإلحتــاد بشــكل خــاص.

 
ســلّطت  لالحتــاد،  العامــة  األمانــة  أصدرتــه  الــذي  البــالغ  وحســب 
اجلمعيــة العامــة الثالثــة واخلمســون الضــوء علــى أن انتشــار فيــروس 
ــذ »الكســاد  ــه من ــذي أدى إلي ــود االقتصــادي ال ــا املســتجد والرك كورون
الكبيــر« لعــام 1929؛ وماترتــب عــن هــذه اجلائحــة من اجــراءات صارمة 
مثــل إغــالق احلــدود ووضــع قيــود علــى الســفر، حيــث أدركــت بــأن 
تعــايف قطــاع النقــل اجلــوي قــد يتطلــب حوالــي 7 ســنوات ليعــود إلــى 
مســتويات العــام 2019 وبــأن مــّدة التعــايف تعتمــد علــى عــدة عناصــر. 
هــذا يف الوقــت الــذي أتثبــت دراســات علميــة وعامليــة أن الســفر اجلــّوي 

ليــس ناقــاًل لفيــروس كورونــا.

ويف اخلتــام، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة الثالثــة واخلمســني لالحتــاد 
العربــي للنقــل اجلــوي قــراًرا يحــث احلكومــات حــول العالــم علــى تعزيــز 
القيمــة املضافــة للنقــل اجلــوي عبــر تخفيــف القيــود علــى احلــدود بنــاًء 
علــى اتفاقيــات خدمــات النقــل اجلــوي وعبــر تبنــي تدابيــر صحيــة 
متناغمــة وشــفافة تكــون مبنيــة علــى إرشــادات عامليــة، وفــق قــرار 

مجلــس وزراء النقــل العــرب رقــم 488 يف دورتــه الثالثــة والثالثــني 
يومــي 21 و22 أكتوبــر املاضــي.

ويف كلمتــه خــالل االجتمــاع، عــرض األمــني العــام لالحتــاد وصفــاً 
عــن تأثيــر فيــروس كورونــا علــى االقتصــاد والســفر والســياحة، حيــث 
تراجــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي بنســبة %4.4، وتراجعــت 
الّســياحة بنســبة %70. والــذي أّدى بــدوره إلــى ارتفــاٍع قياســي ملعــّدل 
البطالــة، حيــث تســّببت األزمــة االقتصادّيــة الّناجتــة عــن انتشــار وبــاء 
ــون  ــا 198 ملي ــة، منه ــون وظيف ــد عــن 346 ملي ــا يزي ــدان م ــا بفق كورون
وظيفــة أي %57.1 مــن إجمالــي خســائر الوظائــف يف قطــاع الّســياحة 
والّســفر وحــده. ومــن ناحيــٍة أخــرى، أّدى االنخفــاض املفاجــئ بحركــة 
ــم  ــرات يف العال ــف %60 مــن أســطول الطائ ــى توقي ــفر اجلــّوي إل الّس
ــت هــذه النســبة تتجــاوز الـــ  ــا زال ــو املاضــي، وم خــالل شــهر أّيار/ماي
%30 يف شــهر أيلول/ســبتمبر املاضــي. وأشــار األمــني العــام إلــى انــه 
مــن املتوقــع أن تصــل خســائر شــركات الطيــران إلــى 507 مليــار دوالر 

ــة عــام 2020. ــول نهاي أميركــي بحل

تتبناهــا  أن  التــي ميكــن  املبــادرات  بعــض  العــام  األمــني  عــّدد  كمــا 
احلكومــات لتســريع عمليــة تعــايف النقــل اجلــوي، مــن ضمنهــا فتــح 
تقــدمي  مــع  الســفر،  إلــى قطــاع  الطبيعيــة  وإعــادة احليــاة  احلــدود 
الدعــم املالــي مــن لــدن احلكومــات لقطــاع النقــل اجلــوي حيــث لــم 
ــي  ــى اآلن ســوى %26.3 مــن إجمال ــة حت تغطــي املســاعدات احلكومي
علــى  اخلســائر  إجمالــي  مــن  و11.8%  الطيــران  لقطــاع  اخلســائر 

العربــي. املســتوى 

أنشطة المنظمة
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ركــود  أســوأ  إلــى  أدى  املســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار  بــأن  إدراكا 
ــع أًن يســجل  ــث يتوق ــام 1929، بحي ــر« لع ــذ »الكســاد الكبي اقتصــادي من
 2020 عــام  باملئــة يف   4.4 بنســبة  انكماشــا  العاملــي  اإلجمالــي  النــاجت 
ــة بعــام 2019 وأن يســجل االقتصــاد العاملــي خســارة بـــ 11 ترليــون  مقارن

و2021.   2020 لعامــي  اإلجمالــي  النــاجت  أميركــي يف  دوالر 

وبالنظــر إلــى اإلجــراءات الصارمــة التــي اًتخذتهــا الــدول حــول العالــم 
للحــد مــن انتشــار الفيــروس مثــل إغــالق احلــدود ووضــع قيــود علــى 

الســفر.

وإدراكا بــأن ًقطــاع الســياحة والســفر، كان األكثــر تأثــرا باألزمــة مــن بــني 
القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، حيــث مــن املتوقــع أًن ينخفــض إجمالــي 
ــة املعروضــة  عــدد املســافرين الكيلومتريــن املنقولــني واملقاعــد الكيلومتري
بنســبة 66 باملئــة و54.2 باملئــة علــى التوالــي يف العــام 2020 مقارنــة بعــام 
ــل بســبب إغــالق  ــف الســفر اجلــوي بشــكل شــبه كام ــث توق 2019، وحي
حــدود اًلبلــدان يف مرحلــة معينــة مــن األزمــة، يف أًبريــل 2020، عندمــا 
وصــل انخفــاض إجمالــي عــدد امًلســافرين الكيلومتريــن امًلنقولــني واملقاعــد 

ــى التوالــي. ــة عل ــًة و87.0 باملئ ــة إلــى 94.3 باملئ الكيلومتري

الســفر اجلــوي يدعــم ماليــني  أًن قطــاع  بعــني االعتبــار  أًخــذا كذلــك 
الوظائــف حــول العالــم وأن 57.1 باملئــة مــن خســائر الوظائــف بســبب 

األزمــة هــي ضمــن قطــاع الســياحة والســفر.

وإدراكا بــأن تعــايف قطــاع النقــل اجلــوي قــد يتطلــب حوالــي 7 ســنوات 
ليعــود إلــى مســتويات العــام 2019 وبــأن مــدة التعــايف تعتمــد علــى عــدد 

مــن العناصــر هــي:
1 - وقت توفر اللقاح

2 - سرعة تعايف االقتصاد
3 - مــدى احتضــان احلكومــات للقيمــة املضافــة للنقــل اجلــوي عبــر 
تبنــي تدابيــر صحيــة متناغمــة ومتناســقة للســفر تكــون مبنيــة علــى 

مســتوى خطــر انتقــال الفيــروس
4 - ثقة املستهلك مبنظومة السفر

5 - مدى استخدام التكنولوجيا يف كافة مراحل السفر؛
وإدراكا للحقائق التالية الناجتة عن دراسات علمية وعاملية:

1 - إن األكثريــة القصــوى حلــاالت العــدوى حتصــل ضمــن البلــدان 
املعنيــة

2 - فقــط 2.9 باملئــة مــن ًإجمالــي عــدد اإلصابــات كانــت لوافديــن مــن 
اخلــارج

3 - إن حــاالت العــدوى التــي حصلــت علــى مــن الطائــرات ال تتجــاوز 
نســبة 0.0000004 باملئــة مــن مجمــل حــاالت العــدوى،

إذا كان  الســفر  لــن يقدمــوا علــى  املســتهلكني  باملئــة مــن   88 إن   - 4
الوصــول؛ عنــد  الصحــي  احلجــر  يف  وضعهــم  احتمــال  هنــاك 

ونظــرا إلــى أن شــركات الطيــران األعضــاء وشــركات الطيــران حــول العالــم 
وعــددا كبيــرا مــن املطــارات يســتخدمون التكنولوجيــا لتأمــني ســفر آمــن 

وســلس وبــدون ملــس األســطح، حيثمــا أمكــن ذلــك.

ومبــا أًنــا شــركات الطيــران األعضــاء يف اإلحتــاد هــي شــركات طيــران 
ــرت بشــكل  ــي تأث ــم وبالتال ــى معظــم املناطــق حــول العال ــة تشــغل إل عاملي
كبيــر بهــذه األزمــة العامليــة، وتأكيــدا علــى أن ثقــة املســتهلك هــي العامــل 

األساســي
االقتصاديــة  القطاعــات  تعــايف  وبالتالــي  اجلــوي  النقــل  قطــاع  لتعــايف 
القطاعــات  جميــع  بطبيعتــه  يدعــم  اجلــوي  النقــل  إن  حيــث  األخــرى 

االقتصاديــة،
1. فــإن اجلمعيــة العامــة الثالثــة واخلمســني لالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي 
تدعــو احلكومــات حــول العالــم إلــى تعزيــز القيمــة املضافــة للنقــل اجلــوي 
ــات خدمــات النقــل  ــى اتفاقي ــاء عل ــى احلــدود بن ــود عل ــر تخفيــف القي عب
اجلــوي وعبــر تبنــي تدابيــر صحيــة متناغمــة وشــفافة تكــون مبنيــة علــى 

إرشــادات عامليــة، وذلــك عبــر اخلطــوات التاليــة:
- أوال، اًتبــاع اإلرشــادات الدوليــة مبــا يتعلــق بالتدابيــر الصحيــة 
 CART للســفر التــي أوصــى بهــا فريــق عمــل مجلــس اإليــكاو الـــ
الــذي ضــم منظمــة الصحــة العامليــة واملنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي واإلحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي وبدعــم مــن االحتــاد العربــي 

للنقــل اجلــوي وغيرهــم مــن اأًلفرقــاء املعنيــني بالنقــل اجلــوي.
- ثانيــا، اعتمــاد مقاربــة صحيــة عامليــة إلعــادة إطــالق النقــل اجلــوي 
تكــون مبنيــة علــى مخاطــر انتقــال الفيــروس يف مختلــف الــدول، 
وتطبيــق مقاربــة اإلحتــاد األوروبــي بخصــوص »معــدل فحوصــات 
فيــروس  فحوصــات  إجــراء  و«معــدل  اإليجابيــة«  كورونــا  ًفيــروس 
كورونــا«، بحيــث يتــم تبنــي اي تدابيــر صحيــة بنــا ء علــى مســتوى 

التعــرض للفيــروس للقادمــني مــن البلــد املعنــي.
الســفر،  - ثالثــا، مــع وجــود فحــص فيــروس كورونــا قبــل وبعــد 
الوصــول  اًلصًحــي عنــد  إجــراءات احلجــر  إلغــاء  الضــروري  مــن 

كورونــا. فيــروس  فحوصــات  بإجــراء  واســتبدالها 
 )Rapid Test( رابعــا، احلــث علــى اســتخدام الفحــص الســريع -
الــذي يجــري تطويــره والــذي ميكــن القيــام بــه قبــل الســفر، بحيــث ال 

يســافر إال مــن يثبــت خلــوه مــن الفيــروس يف وقــت الســفر.
- خامســا، أن تتبنــى احلكومــات التقنيــات البيومتريــة املتطــورة عنــد 
نقــاط األمــن واجلمــارك ومراقبــة اجلــوازات الســتكمال التكنولوجيــا 
ــران واملطــارات  ــا معظــم شــركات الطي ــي يطبقه ــر اللمســية والت غي

حــول العالــم.

ــة العامــة لالحتــاد العربــي  ــه األمان ــة العامــة توجي 2. كمــا قــررت اجلمعي
للنقــل اجلــوي متابعــة دعمهــا وتعاونهــا مــع ســلطات الصحــة والطيــران 
العامليــة واإلقليميــة مــن أجــل اتبــاع الركائــز املدرجــة أعــاله لتعــايف قطــاع 

النقــل اجلــوي.

قرار الجمعية العامة الثالثة والخمسين لالتحاد العربي للنقل الجوي حول تأثير أزمة 
فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوي

أنشطة المنظمة
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تقييم التهديدات والمخاطر / نظام إدارة المخاطر في أمن الطيران  

 املهندس/عاطف عجيلي
خبيــر -مستشــار  أمــن الطيــران ومدقــق دولــي 
التهديــدات  تقييــم  لدى االيكاو 
أمــن  يف  املخاطــر  إدارة  نظــام   / واملخاطــر 

ن   ا لطيــر ا

1 - تقدمي
يتــم التصــدي للتهديــدات االرهابيــة املســتمرة 
بأكثــر قــدر مــن الفاعليــة عــن طريــق حتديــد 
احملدقــة  احملتملــة  املخاطــر  ومعاجلــة  وفهــم 
الســابع  امللحــق  ويقضــي  املدنــي،  بالطيــران 
عشــر إلتفاقيــة شــيكاغو »األمــن« أن تواصــل 
كل دولــة متعاقــدة اســتعراض طبيعــة التهديــد 
اراضيهــا  علــى  املدنــي  الطيــران  لعمليــات 
برنامجهــا  الصلــة يف  ذات  العناصــر  وتكييــف 

املدنــي. الطيــران  ألمــن  الوطنــي 
ــدول االســتناد يف تقييمهــا للمخاطــر  وينبغــي لل
بيئــة  استشــعار  وعلــى  قويــة  منهجيــة  علــى 
املخاطــر بنــاء علــى أدلــة واضحــة وخاصــة يف 
احلــاالت التــي خصهــا امللحــق الســابع عشــر 
بصفــة  املخاطــر  تقييــم  بإجــراءات  »األمــن« 
واملواكبــة  التقييــم  يف  الدقــة  لضمــان  دوريــة 
املســتمرة لــكل التهديــدات القائمــة واملســتجدة.

بيــان   :10108« األيــكاو  وثيقــة  حــددت  وقــد 
يف  العامليــة  املخاطــر  ســياق  بشــأن  االيــكاو 
التهديــدات  مســتوى  الطيــران«  امــن  مجــال 
املدنــي  الطيــران  تســتهدف  التــي  واملخاطــر 
العاملــي باالضافــة لتقــدمي منهجيتهــا املعتمــدة 
يف التقييــم. ومــن احملبــذ أن تسترشــد الــدول 
التهديــدات  الوثيقــة حتــى وإن إختلفــت  بهــذه 
التــي تســتهدف الدولــة عــن التهديــدات العامليــة 

الوثيقــة.  هــذه  تضمنتهــا  التــي 

ويواجــه الطيــران املدنــي الدولــي العديــد مــن 
التهديــدات التــي تتســم بالتعقيــد والتنــوع جتعــل 
لهــا،  والتصــدي  عنهــا  الكشــف  الصعــب  مــن 
نقــاط  علــى  دائمــا  االرهابيــون  يبحــث  حيــث 
ضعــف منظمومــة أمــن الطيــران الســتغاللها يف 

تنفيــذ هجماتهــم. 

تســجيل  2001، مت  11ســبتمبر  أحــداث  ومنــذ 
لهجمــات  أومحــاوالت  الهجمــات  مــن  العديــد 
إرهابيــة إشــتهدفت الطيــران املدنــي العاملــي. 
وتقنيــات  وســائل  االرهابيــون  اســتخدم  حيــث 
األمنيــة  االجــراءات  جتــاوز  بغــرض  مختلفــة 
التــي وضعتهــا الدولــة للكشــف والتصــدي لهــذه 
املناســب.  الوقــت  احملــاوالت يف  أو  الهجمــات 
ومــن املهم أن نشــير إلــى أن الهجمات االرهابية، 
عبــر التاريــخ، لــم تســتثني أيــة دولــة أو إقليــم وأن 
االرهــاب ال وطــن وال ديــن وال لغــة لــه، فاجلميــع 
معنــي بهــذا اخلطــر وال بــد مــن تظافــر كافــة 
اجلهــود مــن طــرف املجتمــع الدولــي ملواجهــة 

هــذه الظاهــرة والقضــاء عليهــا.

أمــن  إدارة املخاطــر يف  إنشــاء نظــام   -  2
الطيــران

مــن شــأن تصنيــف التهديــدات وتقييــم خطرهــا 
االجــراءات  حتديــد  علــى  الــدول  يســاعد  أن 
والضوابــط املناســبة للتصــدي للتهديــدات أو/
والتخفيــف مــن عواقبهــا علــى الطيــران املدنــي 
الوطنيــة  املخاطــر  تقييــم  ويتيــح  حدثــت.  إن 
أو/و  املطــار  مســتوى  )علــى  احملليــة  أو/و 
باملخاطــر  وباالسترشــاد  املصلحــة(  أصحــاب 
ــدة عــن أســاليب  ــة معلومــات مهمــة ومفي العاملي
وأنــواع الهجمــات االرهابيــة احملتملــة. وكل هــذه 
اآلليــات واملقاربــات ال بــد أن تتــم إدارتهــا وفــق 
أن  يجــب  والــي  الدولــة  تنشــأه  واضــح  نظــام 
املخاطــر  تقييــم  يف  واضحــة  منهجيــة  يشــمل 
ــف  ــني مختل ــات ب ــادل املعلوم ــة لتب ــة مفهوم وآلي
ــى  ــران ســواء عل الفاعلــني واملعنيــني بأمــن الطي
املســتوى الدولــي أو/ و املســتوى االقليمــي أو/ و 

الوطنــي.  املســتوى 

الطيــران  أمــن  وثيقــة  يف  االيــكاو  وتوصــي 
التاليــة  للمراحــل  الــدول  بإعتمــاد   ،)8973(

أمــن  إدار مخاطــر يف  لنظــام  إنشــائها  خــالل 
الطيــران:

1.2 إنشاء منهجية واضحة لتقييم املخاطر
ــا املعنيــة إعتمــاد منهجيــة  ــى الســلطات العلي عل
طيرانهــا  تســتهدف  التــي  املخاطــر  تقييــم  يف 
املدنــي وإحــداث جلنــة أو فريــق يعنــى بتقييــم 
املخاطــر يكلــف بتحديــد املخاطــر ومســتويات 
التهديــد وفــق تصنيفــات االيــكاو )5 تصنيفــات( 
والعمــل علــى توفيــر مــا يلــزم مــن مــوارد ماديــة 
وبشــرية لضمــان حســن ســير عمــل هــذا الفريــق 
أو اللجنــة. ومــن املهــم أن تكــون للدولــة خطــة 
واضحــة املعالــم تعكــس اســتراتيجتها يف هــذا 
املجــال ليتــم أخذهــا يف االعتبــار أثنــاء قيــام 
هــذا الفريــق مبهامــه املتعلقــة بتقييــم املخاطــر.

2.2 حتديــد املخاطــر التــي تتعــرض املؤسســة أو 
اإلدارة

ميكــن  اخلطــر  علــى  والتعــرف  حتديــد  إن 
باألســاس مــن مــن الكشــف علــى كيفيــة وتوقيــت 
ميكــن  وبالتالــي  احلادثــة  حصــول  ومــكان 
ومعاجلــة  املناســب  الوقــت  يف  لــه  التصــدي 
جــذوره  ومــن  املصــدر  مــن  ظهــوره  أســباب 

.)Roots causes(

3.2 تقييم املخاطر وحتديد األوليات
تقييــم كل خطــر وحتديــد امكانيــة حدوثــه ميكــن 
مــن معرفــة حجمــه وجديــة حدوثــه ممــا ســيمكن 
مــن حتديــد االلولويــات األمنيــة مبــا يتماشــى 
وحجــم وجديــة اخلطــر. وتســمح هــذه الطريقــة 
بوضــع االجــراءات الضروريــة للتصــدي لهــذه 
مت  التــي  األولويــات  لهــذه  وفقــا  التهديــدات 

حتديدهــا مــن خــالل اعتمــاد هــذا التمشــي.

4.2 تقييــم االجــراءات وحتليــل النتائــج وإعــداد 
خطــة العمــل التصحيحيــة

للتمكــن مــن تقييــم االجــراءات احلاليــة وتدابيــر 
التخفيــف التــي مت تنفيذها للتصــدي للتهديدات 
ولتحليــل نتائــج التنفيــذ ال بــد مــن وضــع نظــام 
االجــراءات  هــذه  فاعليــة  قيــاس  علــى  قــادر 
وميكــن مــن وضــع خطــة العمــل التصحيحيــة 
ملعاجلــة أوجــه القصورالتــي يتــم الكشــف عنهــا 

ــوارد أو االجــراءات. ــي تخــص امل ســواء الت
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5.2 التقييم واالبالغ
علــى  القــدرة  للســلطات  تكــون  أن  املهــم  مــن 
ــم  ــي يت ــة الت ــر واالجــراءات األمني ــم التدابي تقيي
أو  خلــل  كل  عــن  املســتمر  واالبــالغ  تنفيذهــا 
االجــراءات  فاعليــة  أو يف  التنفيــذ  قصــور يف 
التصحيحيــة  اخلطــط  وضــع  علــى  والعمــل 
ملعاجلــة هــذا القصــور حــال االبــالغ عنــه يف 

حينــه.
6.2 املتابعة واملراقبة

ــم املخاطــر  ــة تقيي ــة وجلن ــى الســلطات املعني عل
التــي  للتهديــدات  مســتمر  وبشــكل  متابعــة 
فاعليــة  وتقييــم  املدنــي  الطيــران  تســتهدف 
االجــراءات التــي مت وضعهــا للتصــدي والتقليــل 

التهديــدات.  هــذه  مــن مخاطــر 

3 - أهميــة إنشــاء نظــام إدارة مخاطــر يف 
أمــن الطيــران

ميثــل نظــام إدارة املخاطــر أهميــة قصــوى يف 
ــة  ــة للبرامــج االمني ــم الفعال ــات التقيي وضــع آلي
أن  كمــا  الصلــة.  ذات  والتدابيــر  واالجــراءات 
التطبيــق الفعــال لهــذه اآلليــات مــن شــأنه أن 

ميكــن الســلطات املعنيــة مــن:
• حتديد أولويات أمن الطيران

• حتديد املوارد البشرية واملادية الالزمة 
• تقييم االجراءات والتدابير ذات الصلة

علــى  املختصــة  الســلطة  قــدرة  تعزيــز   •
املراقبــة واالشــراف علــى مختلــف عمليــات 

الطيــران.   أمــن 
 وإلرســاء نظــام إدارة املخاطــر فعــال ذو كفــاءة، 
علــى الســلطات العليــا أن تعتمــد املبــادئ التاليــة:

1.3 اعتماد النهج القائم على املخاطر
إن إحتماليــة وقــوع فعــل مــن أفعــال التدخــل 
الطيــران  أمــن  منظومــة  مشــروع ضــد  الغيــر 
تختلــف بإختــالف حساســية العمليــات وحجــم 
النشــاط الــذي يقــوم بــه املشــغلون واصحــاب 
إجــراءات  فــإن  وبالتالــي  باملطــار.  املصلحــة 
أخــرى  إلــى  جهــة  مــن  ســتختلف  التخفيــف 
وفــق تصنيفــات التهديــدات ونســبة إحتمــاالت 
الوقــوع. إن إعتمــاد نهــج قائــم علــى املخاطــر، أي 
التركيــز علــى أهــداف محــددة دون غيرهــا أو 
بنســب متفاوتــة، ســيمكن مــن ترشــيد إســتعمال 
املــوارد وعــدم تشــتيت املجهــود مبــا يتماشــى 
ومســتوى التهديــد مــن طــرف الســلطات األمنيــة 

مــن  يجعــل  أن  شــأنه  مــن  وهــو  املختصــة. 
فاعليــة  أكثــر  والتصــدي  التخفيــف  إجــراءات 

وواقعيــة.

2.3 إعتبــار املشــغلني وأصحــاب املصلحــة شــركاء 
موثــوق بهــم

ال ميكــن ألحــد أن ينكــر أن البرامــج األمنيــة 
الوطنيــة واحملليــة واإلجــراءات والتدابيــر ذات 
الصلــة شــهدت نقلــة نوعيــة خــالل الســنوات 
ــه أن ينكــر مــا أكتســبه  ــرة. وال أحــد ميكن األخي
مهــارات  مــن  املصلحــة  وأصحــاب  املشــغلون 
اإلجــراءات  تنفيــذ  مــن  مكنتهــم  وخبــرات 
والتدابيــر  مــن ناحيــة واملتطلبــات التشــغيلية 
مــن ناحيــة أخــرى بأكثــر مرونــة وفاعليــة مبــا 
يســتجيب وخصوصيــة العمليــات باملطــار. ومــن 
علــى  يتوجــب  فإنــه  ذكــره،  تقــدم  مــا  خــالل 
الســلطات الوطنيــة املختصــة أن تســتفيد مــن 
هــذه اخلبــرات وأفضــل املمارســات يف تنفيــذ 
اإلجــراءات خــالل إعدادهــا أو تعديلهــا للبرامــج 
منــاخ  إرســاء  علــى  والعمــل  األمنيــة  الوطنيــة 
يســوده الثقــة واإلحتــرام املتبــادل بــني املشــغلني 
والســلطات  جهــة  مــن  املصلحــة  واصحــاب 
حيــث  أخــرى.  جهــة  مــن  املختصــة  الوطنيــة 
إن الثقــة املتبادلــة مطلوبــة مــن أجــل تســهيل 
عمليــات تبــادل املعلومــات مبــا يدعــم اجلهــود 
يف الكشــف عــن التهديــدات وتقييــم املخاطــر  
وذلــك  الالزمــة  التخفيــف  إجــراءات  ووضــع 

املخاطــر. إدارة  نظــام  ضمــن 

اجلاهــزة  والقوالــب  اإللزاميــة  القواعــد   3.3
نظــام  إدارة  يف  احللــول  أفضــل  دائمــا  لســيت 

طــر ملخا ا
لقــد أظهــرت التجربــة أنــه مــن الصعــب جــدا 
إنشــاء نظــام فعــال يعتمــد فقــط علــى القواعــد 
اإلعتبــار  يف  األخــذ  دون  النظريــة  اإللزاميــة 
ملختلــف  التشــغيلية  الطبيعــة  خصوصيــة 
املشــغلني وأصحــاب املصلحــة. حيــث ال ميكــن 
 One-size( ــى مقــاس واحــد ــق نظــام عل تطبي
الســلطات  تعمــل  أن  يجــب  وبالتالــي   )fits all
الوطنيــة املختصــة علــى وضــع تشــريعات وبرامج 
أمنيــة ميكــن تنفيذهــا علــى أرض الواقــع والعمــل 
علــى معاجلــة الثغــرات االمنيــة مــن خــالل وضــع 
مبنيــة  وليســت  النتائــج  علــى  مبنيــة  قواعــد 

علــى نظريــات وقوالــب جاهــزة والتــي ميكــن أن 
تكــون مجانبــة للواقــع وال تســتجيب للمتطلبــات 

التشــغلية للمشــغلني وأصحــاب املصلحــة.

4.3 التفاعــل اإليجابــي مــع املشــغلني وأصحــاب 
املصلحــة مــن أجــل إرســاء نظــام إدارة مخاطــر 

فعــال وذو كفــاءة
منــاخ  إرســاء  علــى  نظــام  أي  جنــاح  يعتمــد 
بأمــن  واملعنيــني  املتدخلــني  بــني مختلــف  ثقــة 
أو  الوطنــي  املســتوى  علــى  ســواء  الطيــران 
ــاء مــن  املســتوى احمللــي وعلــى إعتمــاد حــوار بن
أجــل تطويــر وحتســني هــذا النظــام. إن املقصــود 
املشــغلني  إشــراك  هــو  اإليجابــي  بالتفاعــل 
يف  الفعالــة  للمســاهمة  املصلحــة  وأصحــاب 
ــات  ــادل املعلوم ــات تب هــذا احلــوار وتســهيل آلي
وتقاســم اخلبــرات مــن أجــل مســاعدة الســلطات 
ــة  ــة الفعال ــى وضــع البرامــج األمني املختصــة عل
ــع  ــر م ــة اإلجــراءات والتدابي ــة وموائم مــن ناحي

املتطلبــات التشــغلية مــن ناحيــة أخــرى. 

تقييــم  منهجيــة  تطبيــق  إن  اخلتــام،  ويف 
التهديــدات واملخاطــر وحتليــل االخطــار الفعليــة 
مــن شــأنه أن يســاعد ســلطات الطيــران املدنــي 
ــران مــن مشــغلني  ــة بأمــن الطي ــات املعني واجله
وتنفيــذ  حتديــد  مــن  املصلحــة  وأصحــاب 
التدابيــر الوقائيــة املالئمــة. حيــث مــن املهــم أن 
تكــون تدابيــر وأجــراءات األمــن مرنــة ومتناســبة 
مــع تقييــم التهديــدات واملخاطــر بحيــث تتفــاوت 
هــذه التدابيــر واالجــراءات بتفــاوت العناصــر 
التهديــدات  تقييــم  ملنهجيــة  املكونــة  املتغيــرة 

واملخاطــر.

عنــد قيــام اجلهــات االمنيــة املختصــة باالعــالم 
عنــد وجــود خطــر أو تهديــد محــدد، ينبغــي علــى 
ســلطات الطيــران املدنــي تطبيــق تدابيــر وقائيــة 
املخاطــر  تقييــم  مــع  تتماشــى  محددةمســبقا  
خطورتــه  ومــدى  التهديــد  وطبيعــة  املرتبطــة 
وبالتالــي مــن املهــم أن يخضــع مســتوى اخلطــر 
للتقييــم املســتمر مــع مراعــاة االوضــاع الدوليــة 

واالقليميــة والوطنيــة.

مقاالت
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إبراهيم الروساء
مستشار إعالمي

الســعودية  العربيــة  اململكــة  اســتضافت 
قمــة  وهــي  هامــة  عامليــة  قمــة  مؤخــرا 
تاريخــي  حــدث  يف  العشــرين  مجموعــة 
حالــة  وســط  واإلســالمي  العربــي  للعالــم 
بأســره  العالــم  مــرت  اســتثنائية  عامليــة 
حملــت مجموعــة دالالت وانعكاســات تنمويــة 
ــم بشــكل  ــة الضــرورة للعال وإنســانية يف غاي
عــام وللمنطقــة بشــكل خــاص، خصوصــا يف 
هــذا الوقــت العصيــب الــذي تتزامــن فيــه 
ــي شــكلت  ــد 19 الت ــع جائحــة كوفي ــة م القم
عقــدت  التــي  للقمــة  اســتثنائيا  مســارا 
والتزمــت  مــرة  ألول  افتراضيــا  أعمالهــا 
مــن  بالرغــم  األعمــال  بجــدول  اململكــة 
الظــروف وتوقــف حركــة الطيــران فكانــت 
االجتماعــات افتراضيــة وصــوال للقمــة التــي 

أيضــا. افتراضــي  بشــكل  عقــدت 

بــإزاء ذلــك فــإن قمــة مجموعــة العشــرين 
ــط  ــي مســلم ومهب ــد عرب ــد يف بل وهــي تنعق
أهميــة  لــه  واحلرمــني  والســالم  الوحــي 
اتصاليــا  العالــم  أنظــار  توجيــه  يف  كبــرى 
مــن  للعديــد  القائــدة  وهــي  اململكــة  نحــو 

كانــت  لــذا  للعالــم،  اإلنســانية  املبــادرات 
الفرصــة ســانحة ألن حتمــل القمــة هويــة 
تعبــر عــن روح الســعودية وذلــك منــذ بدايــة 
رئاســة املجموعــة دول العشــرين نهايــة العــام 
املاضــي حتــى ختــام القمــة ملــدة عــام كامــل، 
ــد مــن  ــى العدي ــي عل وهــو مــا انعكــس بالتال
مناشــط احليــاة إذ تلونــت املبانــي وســيارات 
املالعــب  ومدرجــات  والطائــرات  األجــرة 
وجــدران الشــوارع بألــوان وشــعار املجموعــة 
املســتوحاة مــن الثقافــة الســعودية وخيــوط 
ــرؤس  ــة، وانعكــس ت ــة امللون »الســدو« التراثي
الســعودية ملجموعــة العشــرين علــى اجلــو 
العــام يف املــدن الرئيســية لــدى الســعوديني، 
حيــث نشــط مســتخدمو وســائل التواصــل 
االجتماعــي بشــتى أشــكالها يف وضــع هويــة 
العشــرين وتقــدمي منتجــات إبداعيــة شــبابية 

مختلفــة.

وبقيادتهــا  اململكــة  اســتطاعت  الواقــع  يف 
بالرغــم  املســتحيل  حتقــق  أن  الرشــيدة 
مــن الظــروف والنظــر للمســائل اإلنســانية 
والتنمويــة والصحيــة واالقتصاديــة والبيئيــة 
فــرص  خلــق  أســباب  باعتبارهــا  وغيرهــا 
واعــدة للقــرن القــادم وال شــك أن الطيــران 
جــزء مــن هــذه القصــة اجلميلــة التــي أخــذت 
حيــزا مــن النقــاش وخلصــت إلــى العديــد 
مــن املبــادرات والتوصيــات التــي تســهم يف 
معاجلــة آثــار اجلائحــة لقطــاع الطيــران ويف 
هــذا اإلطــار فقــد حظــي الطيــران باهتمــام 
قــادة مجموعــة العشــرين، وعقــدوا لذلــك 
وغيــر  الوزاريــة  االجتماعــات  مــن  العديــد 
الســفر  قطــاع  تعــايف  لتشــجيع  الوزاريــة 
والســياحة وانتهــاز الفــرص الكامنــة لتعــايف 
اقتصــادي أســرع مــا بعــد جائحــة كورونــا 
وزيــادة مشــاركة القطــاع يف التنميــة الشــاملة 
تنميــة  مــن  املزيــد  وحتقيــق  واملســتدامة 

القطــاع كونــه قطــاع رئيســي مــرن يســهم 
يف منــو االقتصــاد العاملــي، وتعزيــز جتربــة 
جتربــة  وحتســني  واملريــح  اآلمــن  الســفر 

املســافر.

مضامينهــا  مــن  تنطلــق  القمــة  أهميــة  إن 
التدابيــر  التخــاذ  والداعيــة  الشــاملة 
األرواح  يف  اخلســائر  لوقــف  احلازمــة 
البشــرية ومعانــاة العديــد مــن مواطنــي دول 
العالــم، واتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحــد مــن 
تفشــي األمــراض املعديــة مســتقبال وأهميــة 
حتفيــز االقتصــاد وتدفــق التبــادل التجــاري 
واالهتمــام مبســاعدة الــدول الناميــة واألقــل 

منــوا ملواجهــة هــذه اجلائحــة.

إن القمــة التــي اســتضافتها اململكــة تعززهــا 
التحــول  عبــر  األنظــار  لفتــت  ممكنــات 
الكبيــر والتطــور االقتصــادي والتنمــوي مــن 
خــالل رؤيــة اململكــة )2030( بقيــادة ســمو 
ولــي العهــد حفظــه اهلل، ومبادراتهــا امللهمــة 
تنميــة  لتحقيــق  االســتراتيجية  وأهدافهــا 
شــاملة ومســتدامة ومســتقبل مشــرق جلميــع 
ــران  ــة الطي ــا قطــاع صناع القطاعــات ومنه
والنقــل اجلــوي الــذي يشــهد نقلــة نوعيــة 
التحتيــة  البنــى  وتطويــر  حتديــث  تشــمل 
واملطــارات واملالحــة واخلدمــات اللوجســتية 

وعمــوم مكونــات هــذه الصناعــة.

أهــم  مــن  املدنــي  الطيــران  قطــاع  إن 
القطاعــات التــي ســاعدت علــى جنــاح جتاوز 
والتســهيالت  كورونــا  الــدول ألزمــة  بعــض 
والــدواء  الغــذاء  لتوفيــر  يقدمهــا  التــي 
واحملافظــة علــى سالســل التوريــد واإلمــداد، 
حيــث أن 35 %مــن قيمــة التبــادل التجــاري 
العاملــي تنقــل جــواً وهــي ركائــز اهتمــت لهــا 

القمــة.
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اختــارت منظمــة الصحة العامليــة الدكتور محمد 
مســيف، رئيــس الصحــة العامــة مبطــار محمــد 
اخلامــس الدولــي، واملنســق الوطنــي لبرنامــج 
نقــاط الدخــول باململكــة املغربيــة والبروفيســور 
يف  االستشــاري  القحطانــي،  محمــد  منــاف 
األمــراض املعديــة مبملكــة البحريــن، للمشــاركة 
يف مجموعــة تطويــر إرشــادات الســفر والصحــة 
الدوليــة )GDG( للمراجعــة الســريعة لتدابيــر 

ــران. الصحــة العامــة يف قطــاع الطي

وكانــت منظمــة الصحــة العامليــة اختــارت بدايــة 
شــهر ســبتمبر املاضــي، املغربــي محمــد مســيف 
الصحيــة  لوائحهــا  تقييــم  جلنــة  يف  عضــوا 
الدوليــة مبعيــة كفــاءات طبيــة عربيــة أخــرى.

ويعتبــر البحرينــي منــاف القحطانــي واحــدا مــن 
أمهــر األطبــاء يف مجــال البيولوجيــا الســريرية، 
وهــو مؤهــل مرتــني يف أمريكا الشــمالية ويشــتغل 
ــة يف قــوة دفــاع  ــة امللكي ضمــن اخلدمــات الطبي
البحريــن وهــو أســتاذ مشــارك يف الطــب وباحــث 
رئيســي يف الكليــة امللكيــة للجراحــني يف أيرلنــدا 
)جامعــة البحريــن الطبيــة(، حصــل علــى درجــة 
 )MBA( ــة ــة الصحي املاجســتير يف إدارة الرعاي
يونيــو  منــذ  أورلينــز  نيــو  تولــني،  جامعــة  مــن 
الطبيــة  اجلمعيــة  لرئيــس  نائبــا  وكان   .2019
تعيينــه  ومت   ،2016-2019 مــن  البحرينيــة 
ــة  ــة الوطني ــاء بالهيئ ــة تأديــب األطب رئيســاً للجن

لتنظيــم الصحــة مــن 2017-2018.

اجلوائــز  مــن  بالعديــد  القحطانــي  فــاز 
مضــادات  رعايــة  برنامــج  يف  ملســاهماته 
علــى  املركــزة  الرعايــة  ومبــادرات  امليكروبــات 
املريــض ولديــه العديــد مــن املنشــورات الدوليــة 
التــي تركــز علــى مقاومــة مضــادات امليكروبــات 
واســتراتيجيات التدخــل يف الوقايــة مــن العــدوى 
املرتبطــة بالرعايــة الصحيــة، وهــو محــرر يف 
ــات  ــي ملضــادات امليكروب ــة العــالج الكيميائ مجل

امليكروبــات«. مضــادات  »مقاومــة 

ويعتبــر الدكتــور محمــد مســيف الــذي يشــغل 
منصــب كبيــر املســؤولني الطبيــني مبطــار الــدار 
لبرنامــج  الوطنــي  واملنســق  الدولــي  البيضــاء 
نقــاط الدخــول باملغرب.أحــد أبــرز اخلبــراء يف 

مجــال األمــراض املعديــة.
عــن  مســؤوالً  مســيف  محمــد  الدكتــور  كان   
علــى  تنفيذهــا  التــي مت  الصحيــة  اإلجــراءات 
ثــم   ،1996 عــام  يف  اإليبــوال  خــالل  احلــدود 
 ، وزيــكا  وإيبــوال،   ،H1N1 وفيــروس  ســارس، 

 .COVID-19 وحالًيــا 

ــن الصحــي  ــز األم ــج مرك ــور مســيف خري الدكت
وهــو  لنــدن.  هــاوس« يف  »تشــاتام  العاملــي يف 
العامــة  الصحــة  يف  ماجســتير  علــى  حاصــل 
وكذلــك ماجســتير يف إدارة األعمــال يف إدارة 
علــى  أيًضــا  وهــو حاصــل  الصحيــة.  الهيــاكل 
دبلــوم يف طــب الطيــران مــن املدرســة األوروبيــة 
لطــب الطيــران يف فرانكفــورت ودبلــوم يف صحــة 
الســفر مــن كليــة ليفربــول للطــب االســتوائي 
باإلضافــة إلــى شــهادة يف الطــب املهنــي. الدكتور 

ملراكــز  التوجيهيــة  اللجنــة  يف  عضــو  مســيف 
بأفريقيــا  منهــا  والوقايــة  األمــراض  مكافحــة 
CDC COVID-19 ، وعضــو مجموعــة منظمــة 
التوجيهيــة  املبــادئ  لتطويــر  العامليــة  الصحــة 
التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة ITH )الســفر 
والصحــة( وعضــو مجموعــة منظمــة  الدولــي 
التوجيهيــة  املبــادئ  لتطويــر  العامليــة  الصحــة 
بشــأن فعاليــة وتأثيــر قيــود الســفر والتجــارة 
خــالل تفشــي املــرض. وهــو أيًضــا املستشــار 
الفنــي ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ومنســق 
منظمــة الطيــران املدنــي الــدو CAPSCA يف 

املغــرب.

ــع  ــح جمي ــن تنقي ــور مســيف جــزًءا م  كان الدكت
الدالئــل اإلرشــادية والكتيبــات اخلاصــة مبنظمة 
الصحــة العامليــة تقريًبــا املتعلقــة بنقــاط الدخــول 
منــذ عــام 2003، قــام بأكثــر مــن خمســني مهمــة 
بصفتــه خبيــًرا مــن منظمــة الصحــة العامليــة يف 
مجــال نقــاط الدخــول مبــا يف ذلــك االستشــارات 
مشــتركة  خارجيــة  تقييــم  عمليــات  وســبعة 
للمديريــة  الطبــي  املستشــار  وهــو   .)JJEs(
ومســؤول  باملغــرب  املدنــي  للطيــران  العامــة 
عــن مشــروع صحــة الســفر يف مديريــة األوبئــة 

ومكافحــة األمــراض.

 13 مــن  تتألــف  التــي  املجموعــة  وتتــرأس 
أخصائيــة  بوغيلــد،  أندريــا  الدكتــورة  عضــوا، 
ــة  ــة أمــراض معدي ــة وطبيب ــا طبي ميكروبيولوجي
ــى شــهادة يف طــب املناطــق احلــارة  حاصلــة عل

احليــاة... منــط  وطــب 

مسيف والقحطاني ضمن مجموعة تطوير إرشادات السفر والصحة الدولية
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لمحة عن صناعة الطيران: المؤشرات واألداء االقتصادي لمنتصف العام

املستهلكون
مــع توقــف األســطول العاملــي وفــرض البلــدان 
يف جميــع أنحــاء العالــم قيــوًدا علــى الســفر، 
انخفــض معــدل إيرادات املســافرين الكيلومترين 
 .2020 املائــة يف عــام  66 يف  العاملــي بنســبة 
االنخفــاض  هــذا  يتوقــف  أن  املتوقــع  ومــن 
الهائــل مــع بــدء توفــر اللقــاح وبالتالــي انتعــاش 
ســوق الســفر اجلــوي العاملــي. وســتؤدي أســعار 
التذاكــر وتكاليــف الســفر املنخفضــة بشــكل عــام 
إلــى حتفيــز الطلــب جنًبــا إلــى جنــب مــع منــو 
التجــارة العامليــة ومــن املتوقــع ان يصــل معــدل 
إيــرادات املســافرين الكيلومتــري العاملــي بنســبة 
50 يف املائــة يف عــام 2021. وال تــزال نظــرة 
الصناعــة حــول تطــور الســوق مقســمة ومتقلبــة 
ــاش  ــادة التشــغيل الســريع واالنتع ــال إع ــني آم ب

ــاء. ــن التدهــور بســبب الوب ــد م واملزي

االقتصاد بشكل عام
فقــد ســجل التواصــل بــني ثنائيــات املــدن بســبب 
املائــة  يف   33 بنســبة  خســارة  العاملــي  الوبــاء 

مقارنــة بالعــام املاضــي. ولــن يكتمــل اســترداد 
مســتويات التواصــل الفريــد بــني ثنائيــات املــدن 

ــي. ــام احلال ــة الع بنهاي

تصــل  أن  املتوقــع  مــن  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
القيمــة اإلجماليــة املرتقبــة للشــحن اجلــوي إلــى 
5.8 تريليــون دوالر هــذا العــام، أي أقــل بنســبة 
10 يف املائــة باملقارنــة مــع العــام املاضــي، ولكــن 
مــن املنتظــر أن تتجــاوز هــذه املســتويات بحلــول 

عــام 2021.
وقــد انخفضــت نفقــات الســائحني بنســبة 59 
 347 بإجمالــي   2019 بعــام  مقارنــة  املائــة  يف 
ــاراً  ــى 559 ملي ــاراً ومــن املتوقــع أن تصــل إل ملي
ــك مســتويات  ــول عــام 2021 لتســترجع بذل بحل

عــام 2012.

ومــن ناحيــة أخــرى، ســجلت الوظائــف، ســواء 
تلــك املدعومــة بشــكل مباشــر أو الغيــر املباشــر 
مــن قطــاع النقــل اجلــوي، انخفاًضــا بنســبة 51٪ 

مقارنــة بعــام 2019.

احلكومات
دوالر  مليــار   111 ب  يقــدر  متوســط  وباعتبــار 
اســرعت  الطيــران،  قطــاع  يولــده  ســنوًيا 
دعمهــا  وتقــدمي  تصعيــد  إلــى  احلكومــات 
ملواجهــة انهيــار صناعــة النقــل اجلــوي بســبب 
كوفيــد 19 وذلــك باســتخدام طــرق مختلفة: ضخ 
رأس املــال، القــروض، تأجيــل دفــع الضرائــب، 
تخفيــض املســؤولية الضريبيــة، إعانــات األجــور 
ــى الوظائــف، إلــخ، بإجمالــي يصــل  للحفــاظ عل
الــى غايــة نوفمبــر 2020 إلــى 173 مليــار دوالر.

مقدمي رؤوس االموال
يف العــام املاضــي، لــم يُكافــأ مقدمــو التمويــل 
مــن حيــث املخاطــر املتعلقــة بــرؤوس االمــوال 
مــع تباينــات بــني أمريــكا الشــمالية التــي كانــت 
يف وضــع أفضــل بينمــا عانــت آســيا واحمليــط 
الهــادئ مــن مســتويات املنافســة العاليــة التــي 

تعرفهــا أســواقها.
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ســجلت   ،  19 كوفيــد  جائحــة  بدايــة  منــذ  و 
الصناعــة معــدال ســلبيا للعائــد علــى راس املــال 
تأثــر  مــع  املائــة  يف   -17.7 بنســبة  املســتثمر 
ــد  ــا بشــدة مبعــدل عائ ــكا الشــمالية وأوروب أمري
علــى راس املــال املســتثمر ســلبي ثنائــي األرقــام 
. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن املتوقــع أن تتعــرض 
الهوامــش التشــغيلية لشــركات الطيــران لضغــوط 
يف عام 2021 مع صعوبات يف تقليص تكاليفها. 
وســيتم دعــم انتعــاش األســواق اإلقليميــة مــن 
داخليــة  بأســواق  التــي حتظــى  الــدول  طــرف 
وأمريــكا  الهــادئ  واحمليــط  آســيا  مثــل  كبيــرة 
الشــمالية ومــن املتوقــع أن يتعافــى معــدل العائــد 
علــى راس املــال لتلــك املناطــق نتيجــة لذلــك. 

الطائرات
 2020 لعــام  الطائــرات  شــحنات  تخفيــض  مت 
مبقــدار النصــف لتصــل إلــى 800 طائــرة، ومــن 
املتوقــع تســليم 1301 طائــرة يف عــام 2021، ولكن 
مــن احملتمــل أن يتــم إلغــاء وتأجيــل عــددا منهــا 
ــى عــام  ــايف البطــيء للصناعــة حت يف ضــوء التع

2024 حيــث مــن املتوقــع أن يســتقر الطلــب.

خطــط  تتســارع  ســوف  ذلــك،  مــع  وباملــوازاة 
ــى التقاعــد وســيتم ســحب  ــرات عل ــة الطائ إحال
الطائــرات القدميــة أو تخزينهــا، وال يُتوقــع أن 
يصــل الســوق إلــى مســتويات مــا قبــل األزمــة 

حتــى عــام 2024.

ونتيجــة لذلــك، ســينخفض األســطول املتــاح إلــى 
24.500 طائــرة بســعة إجماليــة تبلــغ 3.4 مليــون 
مقعــد متــاح، أي أقــل بنســبة 23 باملائــة مقارنــة 

بعــام 2019 وبعامــل حمولــة الــركاب أقــل.

الوقود
لهــذا  املتوقعــة  الوقــود  مصاريــف  ســتنخفض 
ــار  ــة، مبتوســط 55 ملي ــام بنســبة 13 يف املائ الع
دوالر بســبب توقــف األســطول العاملــي واالنهيــار 
العــام لســوق الوقــود. وســيؤدي االنتعــاش املتوقــع 
الصناعــة  نفقــات  زيــادة  إلــى   2021 عــام  يف 

العامليــة فيمــا يتعلــق بالوقــود 
)ومتوســط وقــود احملــركات يبلــغ 49.1 / ب لعــام 

202145.5 / برنت ب لـ(
تتبعهــا  التــي  الوقــود  كفــاءة  سياســات  تهــدف 
عــن  التكاليــف  تقليــل  إلــى  الطيــران  شــركات 

وتنفيــذ  القــدمي  األســطول  اســتبدال  طريــق 
عــدم  أوجــه  ملواجهــة  الكفــاءة  اســتراتيجيات 
والتــي  الطيــران  وشــركات  باملطــارات  الكفــاءة 
احملــروق  الوقــود  املائــة  يف   5 متوســط  تكلــف 
هــذا  يف  حتســًنا  التوقعــات  وتظهــر  ســنوًيا. 

.2021 عــام  يف   2٪ إلــى  يصــل  املنظــور 
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  تقــل  أن  املتوقــع  ومــن 
مــع  باملقارنــة  املائــة(  يف   -47( الكربــون 
مســتويات عــام 2019. وطــوال فتــرة االنتعــاش 
املخطــط لهــا يف عــام 2021، ســترتفع املســتويات 
مــرة أخــرى دون ان تصــل الــى مســتويات مــا قبــل 

املائــة(. األزمــة )33- يف 

العمالة
تضــررت العمالــة بشــدة مــن اســتمرارية الوبــاء، 
حيــث ســجل خســارة 1.9 مليــون وظيفــة يف عــام 
كمــا  اإلنتاجيــة.  حيــث  مــن  وانتكاســة   2020
ســجلت األجــور انخفاضــا واضحــا؛ ومــع ذلــك، 
ــران  ــى هوامــش شــركات الطي ــط عل ــان الضغ ف
ظــل قائمــا. و مــن املنتظــر ان ينخفــض متوســط 
التــي  الوطنيــة  لالقتصــادات  املضافــة  القيمــة 
يولدهــا معــدل عمالــة شــركة الطيــران بنســبة 
يتــم تســجيل أي حتســن  34.9 يف املائــة ولــن 

حتــى عــام 2021.

البنية التحتية
ــى خفــض  ــركاب إل ــة ال أدى االنخفــاض يف حرك
ــة( يف عــام  ــة )45- يف املائ ــة التحتي ــة البني تكلف
مــن  و  الوحــدات.  تكاليــف  زيــادة  مــع   2020
املؤكــد أن التحــدي الرئيســي الــذي ســيواجهنا 
مــن  ســيحد  الطيــران  حركــة  اســتعادة  خــالل 
مت  التــي  اجلــوي  املجــال  يف  القصــور  أوجــه 
تخفيفهــا مــن خــالل إغــالق املجــال اجلــوي أمــام 

حركــة الــركاب أثنــاء جائحــة كوفيــد 19.

على املستوى االقليمي
بالرغــم مــن خســارة صافيــة بلغــت 45.8 مليــار 
دوالر يف عــام 2020، مــن املتوقــع أن تتعافــى 
علــى  الشــمالية  أمريــكا  الطيــران يف  شــركات 
الفــور يف عــام 2021، بســبب ســوقها الداخلــي 
الكبيــر، مــع تســجيل زيــادة هامش الربــح الصايف 

مــن 41.4- يف املائــة إلــى 6.8- يف املائــة.

األوروبــي  الســوق  يتعافــى  ان  املرتقــب  ومــن 

بوتيــرة أبطــأ بســبب أهميــة خدماتــه الدوليــة. 
ــار،  ــرة 26.9 ملي ــغ صــايف اخلســائر للفت وقــد بل
كمــا ان املوجــة الثانيــة منعــت احلركــة اجلويــة 
البينيــة األوروبيــة مــن تعويــض اخلســائر جزئيــاً. 
ــى  ــام 2021 إل ــة لع وقــد تصــل اخلســائر املتوقع
ــي  ــا بحوال ــرادات ذروته ــار وســتبلغ اإلي 11.9 ملي

12 يف املائــة.
نظــًرا لكونهــا املنطقــة األولــى التــي تضــررت مــن 
الوبــاء، فقــد شــرعت منطقــة آســيا واحمليــط 
األخــرى  املناطــق  أن  قبــل  التعــايف  الهــادئ يف 
الداخليــة  أســواقها  علــى  ذلــك  يف  معتمــدة 
الكبيــرة حيــث وصــل الســوق الداخلــي الصينــي 
ــل األزمــة ويتوقــع  ــى مســتويات مــا قب ــل إل بالفع
العــام.  نهايــة  بحلــول  االربحيــة  عتبــة  بلــوغ 
وحتــاول شــركات الطيــران حتفيــز الطلــب مــن 
خــالل خفــض األســعار واالســتفادة القصــوى مــن 

نقــل البضائــع. للتخفيــف مــن اخلســائر
لقــد كانــت شــركات الطيران يف الشــرق األوســط 
متــر بعمليــة إعــادة هيكلــة عميقــة عندمــا انتشــر 
إلــى  الفتقارهــم  ونظــًرا  العالــم.  يف  الوبــاء 
علــى  واعتمادهــم  الكبيــرة  الداخليــة  األســواق 
اخلدمــة الدوليــة، فقــد ســجلوا خســائر كبيــرة 
وصلــت إلــى 7.1 مليــار يف عــام 2020 وخســارة 
الهوامــش  حيــث  مــن   10.8 قدرهــا  صافيــة 

املتوقعــة لعــام 2021.

تعرضــت شــركات الطيــران يف أمريــكا الالتينيــة 
بالفعــل لضغــوط ماليــة قبــل جائحــة كوفيــد 19 
تتعافــى بشــكل بطــيء حيــث  املتوقــع ان  ومــن 
تشــير التوقعــات إلــى خســائر صافيــة تبلــغ 3.3 

مليــار يف عــام 2021

عن IATA بتصرف

تقارير
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بوينغ 737 ماكس بداية جديدة

13 مــارس 2019، عــرف صــدور قــرار عاملــي 
بعــد  ماكــس   737 بوينــج  أســطول  بتوقيــف 
اخلطــوط  حــادث  وهمــا  املميتــني  احلادثــني 
إيــر  ليــون  ورحلــة   302 اإلثيوبيــة  اجلويــة 
610. وأصبحــت طائــرة 737 ماكــس موضــوع 
حتقيقــات ودعــاوى قضائيــة متعــددة بعــد ان 
كانــت تعتبــر إجنــازا تكنولوجيــا وقصــة جنــاح 
ــه، فقــد مت  ــة محضــة. وممــا ال شــك في أمريكي
للمعاييــر  الطائــرة  امتثــال  فيمــدى  التشــكيك 
وسيســتغرق التحقيــق الــذي جتريــه جلنــة النقــل 
ــواب األمريكــي 18  ــس الن ــة ملجل ــة التحتي والبني
ــي، مبــا يضمــن  شــهًرا إلصــدار تقريرهــا النهائ
إعــادة  العيــوب وإطــالق عمليــة  الكشــف عــن 
التصديــق مبناســبة إعــادة تشــغيل البوينــغ 737 

.MAX

االستنتاجات
تصميــم  عمليــة  فوتــت  فقــد  للتقريــر،  ووفًقــا 
وتطويــر الطائــرة العديــد مــن الفــرص التــي كان 

مــن املمكــن أن تضعهــا يف مســار آمــن.
فقبــل عامــني، منحــت إدارة الطيــران الفيدراليــة 
شــهادة نــوع معدلــة لطائــرة بوينــج ماكــس، وهــي 
مــن اجليــل الرابــع مــن 737 والطــراز الثانــي 
عشــر للطائــرة 737.وبعــد شــهرين مــن دخولهــا 
اخلدمــة، ســجلت الطائــرة أول حــادث مميــت 

لهــا.
ــة  ــد ة للتقريــر مجموع ــني النتائــج العدي ــن ب وم
يف  التحكــم  ببرنامــج  املتعلقــة  املخــاوف  مــن 
الطيــران والــذي يعتبــر نظــام ســالمة حــرج.

إعادة التصديق وجتارب الطيران
األمريكيــة  الفيدراليــة  الطيــران  إدارة  نشــرت 
FAA مــا يســمى باستشــارة توجيــه صالحيــة 
توضــح  والتــي  نوفمبــر،   18 يف  الطيــران 
ــغ 737  ــرة بوين ــادة طائ ــات إع ــل متطلب بالتفصي
ماكــس إلــى خدمــة الــركاب املجدولــة. وكانــت 
املتطلبــات األساســية الســتئناف العمليــات يف 
الواليــات املتحــدة تتمحــور علــى النحــو التالــي:

مت  التــي  ماكــس   737 لطائــرات  بالنســبة   •
تســليمها مســبًقا، يجــب علــى املالــك / املشــغلني 
وإجــراءات  التصميــم  تغييــرات  جميــع  دمــج 
الطيــران  إدارة  تفرضهــا  التــي  الصيانــة 

الفيدراليــة.
يتــم  ماكــس   737 طائــرات  ألي  بالنســبة   •
بوينــج  علــى  يتعــني  املســتقبل،  يف  تســليمها 
ويجــب  اإللزاميــة.  اإلجــراءات  نفــس  دمــج 

اجلــوي  النقــل  شــركات  طيــاري  جميــع  علــى 
األمريكيــة إكمــال تدريــب 737ماكــس اخلــاص 
املوصــوف يف تقريــر مجلــس توحيــد الطيــران 
ــرة 737 ماكــس.و  ــل اخلدمــة يف طائ ل 737 قب
اشــعارا  الفيديراليــة  الطيــران  إدارة  ســتصدر 
دوليــا لصالحيــة الطائــرة  املســتمرة بالنســبة ل 
737 ماكــس CANIC   و التــي توفــر معلومــات 
ملجتمــع الطيــران العاملــي حــول مجموعــة شــاملة 
مــن اإلجــراءات التــي يجــب أن يتخذهــا املالــك 
/ املشــغلون لضمــان عــودة آمنــة إلــى اخلدمــة 
االشــعار  الفيدراليــة  الطيــران  إدارة  ســتصدر 
 CANIC ــرة املســتمرة ــة الطائ الدولــي لصالحي
قبــل أن تصــدر إشــعارا يحتــوي علــى معلومــات 
إلزاميــة مســتمرة عــن صالحيــة الطيــران يف 
اطــار التوجيهــات املتعلقــة بصالحيــة الطائــرات   

.  MCAI AD's
األخــرى  املدنــي  الطيــران  ونظــًرا ألن هيئــات 
اخلدمــة  إلــى  ماكــس   737 إعــادة  يف  تنظــر 
الطيــران  إدارة  فــإن  القضائيــة،  والياتهــا  يف 

يلــي: مبــا  بشــدة  توصــي  الفيدراليــة 
• يجــب أن تفــرض ســلطات الطيــران املدنــي مــع 
طائــرات 737 ماكــس يف الســجالت اخلاصــة 
بهــا تدريــب الطياريــن احملــدد يف تقريــر مجلــس 
توحيــد الطيــران ل 737 ماكــس كشــرط أدنــي.

عــن  مســؤولة  التســجيل  دول  مــن  دولــة  كل   •
للطيــران  الطائــرات  صالحيــة  اســتمرار 
يف  للطائــرة  املســتمرة  التشــغيلية  والســالمة 
ــع دول  ــى جمي ــك، يجــب عل ــا لذل ســجلها. ووفًق
التســجيل اعتمــاد توجيهــات املتعلقــة بصالحيــة 
اإلدارة  عــن  الصــادرة  للطيــران  الطائــرات 
الفيديراليــة االمريكيــة وفــرض نفــس التغييــرات 

اخلاصــة. أنظمتهــا  يف 
مــن خــالل عمليــة شــاملة وشــفافة، قــررت إدارة 
املقترحــة  التغييــرات  أن  الفيدراليــة  الطيــران 
مــن بوينــج علــى تصميــم 737 ماكــس وإجــراءات 
تخفــف  الصيانــة  وإجــراءات  الطائــرة  طاقــم 
بشــكل فعــال مــن مشــكالت الســالمة املتعلقــة 
بالطائــرة والتــي ســاهمت يف حــوادث الرحلــة 
الطيــران  إدارة  302.واقــرت  والرحلــة   610
الفيدراليــة كذلــك أن تغييــر التصميــم املقتــرح 
يعالــج أيًضــا مخــاوف الســالمة تتجــاوز تلــك 

التــي حددتهــا التحقيقــات يف احلــادث.
الفيدراليــة  الطيــران  إدارة  مديــر  قــام  وقــد 
أمــر  برفــع  نوفمبــر   18 يف  ديكســون  ســتيف 
الوكالــة الــذي مينــع شــركات الطيــران األمريكيــة 
20 شــهًرا  بعــد  مــن تشــغيل طائــرات ماكــس 

مــن قيــام شــركات الطيــران وبوينــج بتخزيــن 
ديكســون  وأكــد  املســتخدمة.  غيــر  الطائــرات 
يكــون  بــأن  وعــده  األمريكــي  الشــيوخ  ملجلــس 
صارًمــا مــع بوينــج أثنــاء اختبــار وإعــادة اعتمــاد 
طائــرات ماكــس. حتــى أن املســؤول قــد قــام 
بقيــادة طائــرة املاكــس بنفســه خــالل اختبــار 

ســبتمبر. يف  الســالمة 

طريقهــا  يف  األوروبيــة  الطيــران  ســالمة  وكالــة 
املاكــس التصديــق  إلعــادة 

االمريكيــة  الفيديراليــة  اإلدارة  موافقــة  بعــد 
املاكــس،  طائــرة  تشــغيل  إعــادة  للطيــران 
الطيــران  وكالــة ســالمة  تقــوم  أن  املقــرر  مــن 
ينايــر  يف  الطائــرة  اعتمــاد  بإعــادة  األوروبيــة 
2021. وقــد شــارك عشــرون خبيــًرا يف العمليــة 
ــة  ــا لصالحي ــا مقترًح ــة توجيًه وأصــدرت الوكال
مبــا يف  املختلفــة  التغييــرات  يغطــي  الطيــران 
 MCAS ذلــك املتعلقــة بجهــاز حتكــم الطائــرات
والــذي اعتبــر مــن بــني العوامــل وراء احلادثــني 
الطياريــن.  تدريــب  يخــص  فيمــا  والتغييــرات 
ــة  ــرح لصالحي ــي املقت ــه األوروب ــق التوجي ويتواف
الفيديراليــة  اإلدارة  توجيــه  مــع  الطيــران 
للطيــران مــن حيــث التغييــرات الفنيــة باســتثناء 
أن التوجيــه األوروبــي يســمح للطياريــن بالتدخــل 
لوقــف عصــا الهــزاز مــن االســتمرار يف االهتــزاز 
مبجــرد تفعيلــه باخلطــا مــن قبــل النظــام مــن 
أجــل منــع الهــاء الطاقــم. كمــا تنــص  وكالــة 
ســالمة الطيــران األوروبيــة علــى عــدم اســتخدام 
الطيــار اآللــي للطائــرة يف عــدد مــن عمليــات 
الهبــوط العاليــة الدقــة ؛و مــن املتوقــع أن يتــم 

تنفيــذ هــذا القيــد لفتــرة قصيــرة.

ماذا عن اجلمهور
مــن  واحــدة  اجلمهــور  ثقــة  اســتعادة  تــزال  ال 
املاكــس.  تنتظــر عــودة  التــي  التحديــات  أكبــر 
ومــن املتوقــع أن تطلــق بوينــج حملــة ضخمــة 
لتشــرح للجمهــور جــل الســباب التــي تؤكــد ان 
ــران. ومــن املتوقــع ان تقــوم  ــة للطي ــرة امن الطائ
بوينــج مــن إنفــاق مليــارات الــدوالرات كتعويــض 
املفقــودة  اإليــرادات  عــن  الطيــران  لشــركات 
وتســويات خــارج احملكمــة. ومــن املتوقــع أيًضــا 
إجــراء تغييــرات يف اإلدارة العليــا للشــركة خــالل 
ــك، هــل ســيكون هــذا  ــع ذل ــة. وم األشــهر املقبل
كافًيــا لضمــان اســتمرارية طائــرة بوينــج 737 

ماكــس؟

تقارير
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دعــا االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي، احلكومــات 
باســتخدام  بأمــان  احلــدود  فتــح  إعــادة  إلــى 
املنهجــي  االختبــار  أن  مؤكــدا  االختبــار، 
بنــاء  إلعــادة  الفــوري  احلــل  هــو  للمســافرين 
االتصــال الــذي فقدنــاه، حيــث مت تطويــر املبــادئ 
التوجيهيــة للتنفيــذ، داعيــا إلــى ســرعة البــدء 
بهــا قبــل أن يصبــح الضــرر الــذي حلــق بشــبكة 
النقــل اجلــوي العامليــة غيــر قابــل لإلصــالح، 
موضحــا أن النقــل اجلــوي هــو محــرك رئيســي 
لالقتصــاد العاملــي، ويف األوقــات العاديــة، يدعــم 
الطيــران نحــو 88 مليــون وظيفــة و3.5 تريليــون 

دوالر يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

 76 الســنوي  االجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
لالحتــاد، الــذي عقــد عــن بعــد يــوم 24 نوفمبــر 
2020 بعدمــا كان مقــررا عقــده شــهر يونيــو 
فيــه  أوصــى  الــذي  االجتمــاع  وهــو  املاضــي، 
مجلــس احملافظــني يف االياتــا بتعيــني الرئيــس 
ــة  ــذي الســابق ملجموعــة اخلطــوط اجلوي التنفي
الدوليــة ويلــي والــش كمديــر عــام ثامــن لالحتــاد 
ــل / نيســان 2021. ــارا مــن األول مــن أبري اعتب

وتأســف االحتــاد علــى العواقــب املدمــرة للوبــاء 
التــي طالــت مجــال الســفر والســياحة مبــا يف 
ــة ذات  ــون وظيف ــك فقــدان مــا يصــل 46 ملي ذل
النشــاط  وانخفــاض  اجلــوي  بالســفر  عالقــة 
 1.8 الطيــران ب  املتصــل مبجــال  االقتصــادي 
تريليــون دوالر أمريكــي، وأعــرب االحتــاد عــن 
وإجــراءات  احلــدود  إغــالق  مــن  البالــغ  قلقــه 
انخفــاض  إلــى  أدت  التــي  الصحــي  احلجــر 
الســفر اجلــوي بنســبة ٪90 ويهــدد جــزءا كبيــرا 
مــن املكاســب االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجتــة 

عــن املواصــالت اجلويــة العامليــة.

للنقــل  احليــوي  الــدور  علــى  االياتــا  وشــددت 
اجلــوي يف تســهيل تصــدي العالــم للوبــاء، مبــا 

يف ذلــك التوزيــع يف جــل أنحــاء العالــم، لألدويــة 
ومعــدات االختبــار ومعــدات احلمايــة وأخيــرا 

اللقاحــات يف الوقــت املناســب.
وأكــد االحتــاد علــى اســتمرار التــزام شــركات 
بروتوكــوالت  بتنفيــذ  األعضــاء  الطيــران 
عاملًيــا،  عليهــا  املتفــق  البيولوجيــة  الســالمة 
لضمــان أن الســفر اجلــوي ليــس ناقــاًل ذا مغــزى 
يف االنتشــار الدولــي لكوفيــد 19- أو غيــره مــن 

املعديــة. األمــراض 

تنفيــذ  يف  احلكومــات  بــدور  االياتــا  وأشــادت 
الدوليــة  املنظمــة  وضعتهــا  التــي  التوجيهــات 
مشــترك  لعمــل  كأســاس  املدنــي،  للطيــران 
ومتســق الســتعادة املواصــالت اجلويــة االمنــة، 
األولويــة  إعطــاء  لضمــان  احلكومــات  ودعــت 
فيمــا  الدوليــني  واملســافرين  الطيــران  لعمــال 
يخــص لقــاح كوفيــد19-، مبجــرد توفــر لقاحــات 
يف  العاملــني  اســتفادة  ومبجــرد  فعالــة،  آمنــة 
ــات املســتضعفة  ــة والفئ ــة الصحي مجــال الرعاي

مــن احلمايــة التــي توفرهــا.

ــى أن  وشــدد االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي عل
أولويــات  رأس  علــى  دائًمــا  ســتكون  الســالمة 
ــا يف نفــس الوقــت،  ــران، داعي كل شــركات الطي
الطيــران  شــركات  مــع  للعمــل  احلكومــات 
ومســتويات  الســالمة  معاييــر  علــى  للحفــاظ 
املهــارات األساســية أثنــاء األزمــة وخــالل إعــادة 
بــدء وتوســيع نطــاق العمليــات بشــكل آمــن خــالل 

فتــرة االنتعــاش. 

وجــدد االحتــاد التأكيــد علــى ان االلتــزام القــوي 
لشــركات الطيــران األعضــاء، يف احتــاد النقــل 
ــي لالســتجابة لتحــدي اإلنســانية  اجلــوي الدول

املتمثــل يف تغيــر املنــاخ ثابــت.

الصناعــة  هــدف  بتحقيــق  االياتــا  وتعهــدت 
املتمثــل يف خفــض صــايف انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون إلــى نصــف مســتويات 2005 بحلــول 
عــام 2050، وإلــى استكشــاف بشــكل جماعــي 
ســبل الوصــول إلــى صــايف انبعاثــات صفريــة 
يف مجــال الطيــران، ويف هــذا الســياق، طالبــت 
احلكومــات بدعــم التحــول إلــى وقــود الطيــران 
مــن  الفعالــة  غيــر  األدوات  وجتنــب  املســتدام 

التذاكــر  علــى  الضرائــب  مثــل  التكلفــة  حيــث 
أو الكربــون، مثــل الضرائــب علــى التذاكــر أو 

الكربــون.

إعطــاء  إلــى  احلكومــات  االياتــا  دعــت  كمــا 
وإجــراءات  الشــامل  املالــي  للدعــم  األولويــة 
التخفيــف مــن الناحيــة التنظيميــة للحفــاظ علــى 
ومســتويات  املاليــة  واجلــدوى  الطيــران  دعــم 
بإعــادة  التزمــت  فيمــا  األساســية،  العمالــة 
ربــط العالــم بشــكل آمــن ومســتدام واســتعادة 
املكاســب التــي جتلبهــا حريــة الطيــران لألفــراد 

واالقتصــادات.

أن  االحتــاد،  أعدهــا  التــي  الدراســة  وكشــفت 
أفريقيــا عانــت مــن انخفــاض بنســبة ٪93 يف 
االتصــال، خــالل الــذروة األولــى للوبــاء يف أبريــل 
2020، وشــهدت منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ 
انخفاًضا بنســبة ٪76 يف الســفر، فيما كان أداء 
'الداخلــي«،  األقــوى  الطيــران احملليــة  أســواق 
مثــل الصــني واليابــان وكوريــا اجلنوبيــة، أفضــل 

بــني البلــدان األكثــر ارتباًطــا يف املنطقــة.

يف   93٪ بنســبة  انخفاًضــا  أوروبــا  وشــهدت 
األوروبيــة  الــدول  شــهدت  حيــث  الســفر، 
علــى  األســواق،  معظــم  يف  كبيــًرا  انخفاًضــا 
الرغــم مــن أن االتصــال الروســي صمــد بشــكل 
ــا عــن دول  ــة، أم ــا الغربي أفضــل مــن دول أوروب
انخفاًضــا يف  شــهدت  فقــد  األوســط  الشــرق 
الشــمالية  االتصــال بنســبة ٪88، ويف أمريــكا 
انخفــض الســفر بنســبة 73 ٪، وتراجــع الســفر 
الكنــدي بنســبة ٪85 بدرجــة أكبــر مــن الواليــات 
املتحــدة )٪72-(، ويعكــس هــذا جزئًيــا ســوق 
ــات املتحــدة،  ــر يف الوالي ــي الكبي ــران احملل الطي
الكبيــر  االنخفــاض  مــن  الرغــم  علــى  والتــي 
 يف عــدد الــركاب، اســتمرت يف دعــم الســفر.

انهيــار  مــن  الالتينيــة  أمريــكا  عانــت  وأخيــرا 
املكســيك  أداء  كان  فقــد  بنســبة 91٪،  الســفر 
األخــرى  الــدول  مــن  نســبًيا  أفضــل  وتشــيلي 
األكثــر ارتباًطــا، رمبــا بســبب توقيــت اإلغــالق 
صرامــة  ومــدى  البلــدان  هــذه  يف  احمللــي 

. تنفيذهــا
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قرار بشأن إعادة فتح الحدود الدولية

قرار بشأن التزام الطيران إلعادة ربط العالم بشكل امن ومستدام

ــى الصحــة العامــة  ــار الوخيمــة عل ــي اآلث اذ ترث
لـــكوفيد 19 وتبــدي كل التعاطــف مــع املتضرريــن 

وأســرهم.

اذ تأســف علــى العواقــب املدمــرة للوبــاء التــي 
طالــت مجــال الســفر والســياحة مبــا يف ذلــك 
فقــدان مــا يصــل 46 مليــون وظيفــة ذات عالقــة 
بالســفر اجلــوي وانخفــاض النشــاط االقتصادي 
املتصــل مبجــال الطيــران ب 1.8 تريليــون دوالر 

أمريكــي .

اذ تعــرب عــن القلــق البالغ من أن إغالق احلدود 
وإجــراءات احلجــر الصحــي أدت إلــى انخفــاض 
الســفر اجلــوي بنســبة ٪90 ويهــدد جــزءا كبيــرا 
مــن املكاســب االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجتــة 

عــن املواصــالت اجلويــة العامليــة 
يف  اجلــوي  للنقــل  احليــوي  الــدور  تعــزز  واذ 
ذلــك  للوبــاء، مبــا يف  العالــم  تصــدي  تســهيل 
التوزيــع يف جــل انحــاء العالــم لألدويــة ومعــدات 
ــرا اللقاحــات  ــة وأخي ــدات احلماي ــار ومع االختب

املناســب. الوقــت  يف 
القرار

الدولــي  76 لالحتــاد  الســنوي  العــام  االجتمــاع 
اجلــوي: للنقــل 

الطيــران  شــركات  التــزام  اســتمرار  يؤكــد   •
الســالمة  بروتوكــوالت  بتنفيــذ  األعضــاء 
لضمــان  عاملًيــا  عليهــا  املتفــق  البيولوجيــة 
مغــزى يف  ذا  ناقــاًل  ليــس  اجلــوي  الســفر  أن 
مــن  غيــره  أو  19ـ  لكوفيــد  الدولــي  االنتشــار 

املعديــة. األمــراض 

• يشــجع احلكومــات علــى تنفيــذ التوجيهــات 
التــي وضعتهــا املنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي 
الســتعادة  ومتســق  مشــترك  لعمــل  كأســاس 

املواصــالت اجلويــة االمنــة.
اختبــارات  إجــراء  إلــى  احلكومــات  يدعــو   •
ــة للمســافرين الدوليــني كوســيلة إلعــادة  منهجي
فتــح احلــدود الدوليــة علــى أســاس غيــر متييــزي 

ودون اعتمــاد قيــود احلجــر الصحــي؛ و
• يدعــو احلكومــات لضمــان إعطــاء األولويــة 
فيمــا  الدوليــني  واملســافرين  الطيــران  لعمــال 
ــد 19 مبجــرد توفــر لقاحــات  يخــص لقــاح كوفي
يف  العاملــني  اســتفادة  ومبجــرد  فعالــة  آمنــة 
ــات املســتضعفة  ــة والفئ ــة الصحي مجــال الرعاي

مــن احلمايــة التــي توفرهــا.

وإذ نالحــظ حجــم الدمــار الــذي أحدثتــه أزمــة 
كوفيــد 19- علــى مســتوى اقتصــادات العالــم؛

والســفر  الطيــران  صناعــات  أن  نــدرك  وإذ 
ــون  ــد 19- دعمــت 88 ملي ــل كوفي والســياحة قب
 46 أصبحــت  األزمــة،  بســبب  ولكــن  وظيفــة 
مليــون مــن هــذه الوظائــف يف الوقــت احلالــي 

للخطــر. عرضــة 

واذ نقــر بــأن الدعــم احلكومــي )بإجمالــي 173 
الــذي  الســاعة(  حتــى  أمريكــي  دوالر  مليــار 
ســاعد يف احلــد مــن حــاالت إفــالس شــركات 
التراجــع يف  الطيــران خــالل األزمــة آخــذ يف 

العديــد مــن الــدول.

التخفيــض  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  نحــذر  واذ 
فــإن  الهيكلــة،  وإعــادة  التكاليــف  يف  الشــديد 
الفشــل املالــي لشــركة الطيــران ال يــزال قائمــا؛

آمنــة  طيــران  صناعــة  وجــود  أن  ناكــد  واذ 
ــة  ــة املالي ــة مــن الناحي ــا ومجدي ومســتدامة بيئًي

املطــاف نهايــة  يف  أمرحاســم 

االنتعاش االقتصادي من كوفيد 19; لتحقيق
واذ نذكــر قــدرة الطيــران للتكيــف يف مواجهــة 

األزمــات الســابقة؛
النطــاق  19ذات  كوفيــد  ازمــة  أن  نــدرك  وإذ 
الغيــر املســبوق ســتتطلب مســتويات أكبــر مــن 
التعــاون والتنســيق بــني الصناعــة واحلكومــات؛

القرار
لالحتــاد   76 الســنوي  العــام  االجتمــاع   

اجلــوي للنقــل  الدولــي 
دائًمــا علــى  الســالمة ســتكون  أن  ناكــد علــى 

طيــران؛ شــركة  كل  أولويــات  رأس 
- ندعــو احلكومــات للعمــل مــع شــركات الطيران 
ومســتويات  الســالمة  معاييــر  علــى  للحفــاظ 
املهــارات األساســية أثنــاء األزمــة وخــالل إعــادة 
بــدء وتوســيع نطــاق العمليــات بشــكل آمــن خــالل 

فتــرة االنتعــاش 
ناكــد مــن جديــد ان االلتــزام القــوي لشــركات 
اجلــوي  النقــل  احتــاد  يف  األعضــاء  الطيــران 
ــل  ــي لالســتجابة لتحــدي اإلنســانية املتمث الدول

يف تغيــر املنــاخ ثابــت

- نتعهــد بتحقيــق هــدف الصناعــة املتمثــل يف 
خفــض صــايف انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
عــام  بحلــول   2005 مســتويات  نصــف  إلــى 
2050 وإلــى استكشــاف بشــكل جماعــي ســبل 
يف  صفريــة  انبعاثــات  صــايف  إلــى  الوصــول 

. الطيــران  مجــال 
 - نحــث احلكومــات علــى دعــم التحــول إلــى 
وقــود الطيــران املســتدام وجتنــب األدوات غيــر 
الفعالــة مــن حيــث التكلفــة مثــل الضرائــب علــى 

التذاكــر أو الكربــون.

ــة للدعــم  ــى إعطــاء األولوي ندعــو احلكومــات إل
مــن  التخفيــف  وإجــراءات  الشــامل  املالــي 
الناحيــة التنظيميــة للحفــاظ علــى دعــم الطيران 
واجلــدوى املاليــة ومســتويات العمالــة األساســية
نلتــزم بإعــادة ربــط العالــم بشــكل آمــن ومســتدام 
واســتعادة املكاســب التــي جتلبهــا حريــة الطيــران 

لألفــراد واالقتصادات .
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دورة تدريبية حول معايير اجلودة ISO 45001 املتعلقة 
بنظام السالمة والصحة املهنية

الهدف: 
يف ضوء املستجدات بشأن جائحة 

كورونا (كوفيد 19) املستجد، ويف إطار 
التدابير واملتطلبات املتعلقة بالصحة العامة عند 

العودة للسير العادي للحركة اجلوية، تنظم املنظمة 
العربية للطيران املدني، دورة حول معايير اجلودة إيزو 
45001 املتعلقة بنظام السالمة والصحة املهنية وتهدف 
الدورة إلى فهم مبادئ إعداد عمل قوي إلدارة جميع 

احتياجات الصحة والسالمة املهنية اخلاصة 
باملؤسسات وشرح املتطلبات األساسية الالزمة 

لتضمني اإلجراءات والضوابط داخل 
املؤسسة مبا يتماشى مع أفضل 

املمارسات الدولية.

Objective: 
In light of developments 

regarding the new Corona pandemic 
(Covid 19), and within the framework of 
measures and requirements related to 

public health upon returning to the normal 
course of air traffic, the Arab Civil Aviation 

Organization is organizing a seminar on ISO 
45001 quality standards related to the 

occupational safety and health system. The 
course aims to understand the principles of 

Prepare a robust workflow to manage all 
organizations' occupational health and safety 

needs and explain the basic requirements 
needed to embed procedures and 
controls within the organization in 

line with international best 
practices.

املستفيدون:
 سلطات الطيران،

وشركات الطيران، 
واملطارات.

املدة:
 

Training course
on ISO 45001 quality standards 
related to occupational safety 

and health system 

Beneficiaries:
 Aviation authorities,
 airlines, and airports 
service providers .
Duration:
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developed by ICAO as the 
basis for a common and 
consistent basis for safely 
restoring air connectivity;
• CALLS UPON governments 
to put in place systematic 
testing of international 
travelers as a means to reopen 

international borders on a 
non-discriminatory basis and 
without quarantine restrictions;

 and
• CALLS UPON governments 
to ensure that aviation workers 
and international travelers 

are prioritized for COVID-19 
vaccination once safe and 
effective COVID-19 vaccines 
become available and health 
care workers and vulnerable 
groups have been protected.

NOTING the devastation that 
the impact of the COVID-19 
crisis has brought to 
economies around the world;

RECOGNIZING that pre-
COVID-19 the aviation, 
travel and tourism industries 
supported 88 million jobs 
but that, due to the crisis, 
46 million of those jobs are 
currently at risk;

ACKNOWLEDGING that the 
government support (totaling 
USD173 billion to date) which 
has helped limit the number 
of airline bankruptcies in the 
crisis, is diminishing in many 
jurisdictions;

WARNING that, despite 
severe cost cutting and 
restructuring, airline financial 
failure remains at risk;

EMPHASIZING that a safe, 
environmentally sustainable 
and financially viable airline 
industry is critical to the 

eventual economic recovery 
from COVID-19;

RECALLING aviation’s 
resilience in responding to 
previous crises; and
RECOGNIZING that the 
unprecedented scale of 
the COVID-19 crisis will 
require even greater levels of 
cooperation and coordination 
between industry and 
governments;

RESOLUTION
The 76th IATA Annual 
General Meeting:

• AFFIRMS that safety will 
always be the top priority of 
every airline; and
– CALLS on governments to 
work with airlines to maintain 
safety standards and critical 
skill levels during the crisis
and in a safe re-start and 
scale-up of operations in the 
recovery.
• REAFFIRMS that the 
strong commitment of IATA 

member airlines to respond 
to humanity’s challenge of 
climate change is unwavering;
– PLEDGES to achieve the 
industry’s target of reducing 
net CO2 emissions to half of 
2005 levels by 2050 and to 
explore pathways collectively 
to reach net zero emissions in 
aviation; and
– URGES governments to 
support the transition to 
sustainable aviation fuels 
and avoid cost-ineffective 
instruments such as ticket or 
carbon taxes.
• CALLS on governments 
to prioritize comprehensive 
financial support and 
regulatory alleviations 
to preserve aviation’s 
financial viability and critical 
employment levels.
• COMMITS to safely and 
sustainably reconnect the 
world and restore the benefits 
that the freedom to fly brings 
to individuals and economies.

 RESOLUTION ON AVIATION’S
COMMITMENT TO RECONNECT THE WORLD SAFELY AND SUSTAINABLY

International news
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International news

Geneva - The International Air 
Transport Association (IATA) 
76th Annual General Meeting 
(AGM) unanimously resolved 
to urgently call on governments 
to re-open borders to travel.
IATA is proposing systematic 
testing of international 
travelers which would permit 
the lifting of border restrictions 
and provide an alternative to 
current quarantine rules.

Quarantines essentially 
kill demand for air travel 
and governments need to 
immediately consider the 
drastic socio-economic effect 
this is having. International air 
travel continues to be down 

90% on 2019 levels. Current 
estimates are that as many as 
46 million jobs supported by air 
travel could be lost and that the 
economic activity sustained by 
aviation will be reduced by US 
$1.8 trillion.

“People want and need global 
mobility. The International Civil 
Aviation Organization (ICAO)
Take-off measures make flying 
safe. But border closures, 
movement restrictions and 
quarantine measures make 
travel impossible for most. 
We must manage how we live 
with the virus. But that does 
not have to mean destroying 
aviation, risking millions of 
jobs, crippling economies and 
tearing apart the international 
social fabric. We could 
safely open borders today 
with systematic COVID-19 
testing,”said Alexandre 
deJuniac, IATA’s Director 
General and CEO.

In its resolution the AGM also:
• Reaffirmed the industry’s 
continuing commitment to 
implementing globally agreed 
biosafety protocols,

• Encouraged 
governments to implement 
guidance developed by ICAO,

• Asked governments 
to ensure that aviation staff 
and international travelers 
are prioritized for COVID-19 
vaccination once safe and 
effective treatments become 
available and health care 
workers and vulnerable groups 
have been protected.

The AGM also reinforced the 
vital role of air transport in 
facilitating the global response 
to the pandemic, including the 
timely distribution of medicines, 
testing kits, protective 
equipment and eventually 
vaccines around the world.

LAMENTING the serious public 
health impacts of COVID-19 
and extending sympathies 
to those affected and their 
families;
REGRETTING the devastating 
consequences of the pandemic 
for travel and tourism including 
the loss of as many as 46 million 
jobs supported by air travel 
and a reduction of USD1.8 
trillion in the economic activity 
supported by aviation;
EXPRESSING GRAVE 
CONCERN that border closures 

and quarantine measures 
have led to a 90% reduction 
in international air travel and 
threaten the huge economic 
and social benefits created by 
global air connectivity;
REINFORCING the vital role 
of air transport in facilitating 
the global response to the 
pandemic, including the timely 
distribution of medicines, 
testing kits, protective 
equipment and eventually 
vaccines around the world;

RESOLUTION

The 76th IATA Annual General 
Meeting:
• AFFIRMS the continuing 
commitment of member 
airlines to implementing 
globally agreed biosafety 
protocols to ensure that air 
travel is not a meaningful 
vector for further international 
spread of COVID-19 or other 
communicable diseases;
• ENCOURAGES governments 
to implement guidance 

IATA AGM Calls for Reopening Borders with Testing and Without Quarantine

RESOLUTION ON THE REOPENING OF INTERNATIONAL BORDERS
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their ROIC is expected to recover 
consequently.

Aircraft
Aircraft deliveries for 2020, 
have been cut by half, reaching 
800 aircrafts. 1301 deliveries 
are expected for 2021 but 
cancellations and postponements 
are probably going to take place 
in light of the slow recovery of the 
industry up until 2024 where the 
demand is expected to stabilize.
In parallel, aircraft retirement plans 
will accelerate and old aircrafts 
will be retired or put into storage, 
and the market is not expected to 
reach pre crisis levels until 2024. 
The available fleet will 
consequently decrease to 24.500 
aircrafts with an overall capacity 
of 3.4 million available seats, 23 
percent less compared to 2019 
and a lower passenger load factor. 

Fuel
The expected fuel expenses for 
this year will decline by 13 percent, 
averaging 55 billion dollars due to 
the grounding of global fleet and 
the general collapse of the fuel 
market. The expected recovery in 
2021 will consequently increase 
the global industry expenses in 
terms of fuel (45.5/ b for the 
Brend and an average jet price of 
49.1/b for 2021).
Fuel efficiency policies followed by 
airlines aim at reducing the costs 
by replacing the older fleet and 
implementing efficiency strategies 
in terms of airports and airlines 
inefficiencies costing an average 
of 5 percent of fuel burns yearly. 
Forecasts show an improvement 

in that perspective reaching 2 
percent in 2021.
CO2 emissions on their side 
are expected to be lower (-47 
percent) than in 2019. Throughout 
the planned recovery in 2021, 
the levels will rise again being 
still below pre crisis levels (-33 
percent).

Labor
Severely hit by the ongoing 
pandemic, labor marks a 1.9 
million job losses in 2020 and a 
setback in terms of productivity. 
Wages will also mark a clear-cut 
decline; however, the pressure 
on airline margins will not be 
alleviated. The average GVA for 
national economies generated by 
an average airline employee will 
decline by 34.9 per cent and no 
improvement will be registered 
until 2021.

Infrastructure
The fall in terms of passenger traffic 
has generated an infrastructure 
cost reduction (-45per cent) in 
2020 while increasing unit costs. 
The major challenge ahead during 
traffic recovery will definitely to 
limit airspace inefficiencies that 
have been eased by the airspace 
closure to passenger traffic during 
covid 19 pandemic.

Regions
With a net loss in 2020 of 45.8 bn 
dollars, North American airlines 
are expected to promptly recover 
in 2021, due to their large domestic 
market, with net profit margin 
increasing from -41.4 percent to 
-6.8 percent.

The European market will recover 
in a slower pace due to the 
importance of its international 
service. Net losses for the period 
reached 26.9 billion and the 
second waive prevented intra-
European traffic to compensate 
partly the losses. Expected losses 
for 2021 will reach 11.9 billion 
and revenues will peak around 12 
percent.

Being the first region hit by the 
pandemic, Asia Pacific has 
started its recovery way back 
before other regions leaning on its 
large domestic markets with the 
Chinese domestic market already 
reaching its pre-crisis levels and 
expecting to cash breakeven 
by the end of the year. Airlines 
are trying to stimulate demand 
by reducing fares and taking 
maximum advantage from Cargo 
to alleviate the losses.

Middle Eastern airlines were going 
through a deep restructuring 
when the pandemic hit the world. 
Due to their lack of large domestic 
markets and their dependence 
on international service, they 
have registered important losses 
reaching 7.1 billion in 2020 and an 
expected 10.8 net loss in terms of 
margins expected for 2021.
Latin American airlines were 
already put under financial 
pressure prior to Covid 19 and 
their recovery is expected to be 
slow with forecasts pointing a 3.3 
billion net losses for 2021.

International news
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Consumers 
With global fleet grounded and 
countries worldwide imposing 
travel restrictions, global RPK have 
declined by 66 percent in 2020. 
This massive decline is expected 
to cease with the availability of the 
vaccine initiating thus the recovery 
of the global air travel market. Low 
tickets fares and travel costs in 
general will stimulate demand 
alongside world trade growth 
and global RPK is expected to 
improve by 50 percent in 2021. 
Industry view on the market’s 
evolution remains divided and 
floating between hopes of quick 
restart and recovery and further 
deterioration due to the pandemic.

Wider economy
City pair connectivity registered 
a loss of 33 per cent due to the 
global pandemic compared to last 
year. Recovery of unique city pair 
connections will not be full by the 
end of the present year.

In parallel the total expected value 
of Cargo shipped by air is expected 
to reach 5.8 trillion dollars this year 
i.e. 10 per cent lower than last year 
but is expected to overcome these 
levels by 2021. 
Tourists expenditures have 
declined by 59 per cent compared 
to 2019 with a total 347 billion and 
are expected to reach 559 billions 
by 2021 reaching thus the levels 
of 2012.
Employments on their parts 
whether directly or indirectly 
supported by the air transportation 
sector registered a 51 per cent 
decline compared to 2019.

Government
With an average of 111 billion 
dollars per year generated by the 
aviation sector, the air transport 
industry’s collapse due to Covid 
19 has pushed governments to 
step up and provide their support 
using different methods: capital 
injections, loans, tax payment 

deferment, tax liability reduction, 
wage subsidies to preserve jobs, 
etc, with a total as of November 
2020 reaching 173 bn dollars.

Capital providers
Last year, debt providers have 
not been rewarded in terms 
of capital risk with differences 
among regions North America 
being better off while Asia pacific 
suffered from the high levels of 
competitivity of its own market.
Since Covid 19 pandemic, the 
industry has registered a negative 
ROIC of -17.7 per cent with North 
America and Europe harshly 
impacted with a double digit 
negative ROIC. On the other hand, 
airlines operating margins are 
expected to be under pressure for 
2021 with difficulties downsizing 
their costs. Recovery of regional 
markets will be supported by 
those beneficiating from large 
domestic markets like Pacific 
Asia and North America and 

The airline industry at a glance: mid-year economic indicators and performance
Source : IATA

Reports



36 Issue 41

December 2020

It is undeniable that national 
and local security programs 
and related procedures and 
measures have witnessed a 
quantum leap in recent years. It 
is also undeniable that skills and 
experience acquired by operators 
and stakeholders have enabled 
them to implement procedures 
and measures on one hand and 
operational requirements on the 
other hand in a more flexible and 
effective manner that responds to 
the specificity of airport operations. 
Through the aforementioned, the 
appropriate national authorities 
must make use of these 
experiences and best practices in 
implementing procedures during 
their preparation or amendment 
of national security programs 
and work towards establishing 
a climate of trust and mutual 
respect among operators and 
stakeholders on one side, and the 
national appropriate authorities 
on another side. Mutual trust is 
indeed required within the risk 
management system in order to 
facilitate information exchange 
processes to support efforts in 
detecting threats, assessing 
risks, and developing necessary 
mitigation measures.

3.3 Mandatory rules and 
ready-made templates 
are not always the best 
solution in managing the 
risk system 
Experience has shown that it is 

very difficult to create an efficient 
system based solely on theoretical 
prescriptions without taking into 
account the specificity of the 
operational nature of the various 
operators and stakeholders. It is 
also not possible to implement a 
one-size fits all system. Therefore, 
the appropriate national 
authorities must develop their 
legislation and security programs 
that are meant to be implemented 
and work to address security gaps 
by establishing result based rules 
and not theory and templates 
oriented knowing that these could 
be virtual and unresponsive to 
meet operators and stakeholders’ 
operational requirements.

4.3 Positive interaction 
with operators and 
stakeholders in order to 
establish an effective and 
efficient risk management 
system
The success of any system 
depends on establishing a climate 
of confidence between the various 
stakeholders and those involved 
in aviation security, whether at 
the national or local level. It also 
relies on adopting a constructive 
dialogue in order to develop and 
improve this system.
Positive interaction means to 
invite operators and stakeholders 
to contribute effectively to 
this dialogue and to facilitate 
information exchange and 
experience sharing mechanisms 
in order to help the on one hand, 

competent authorities set up 
effective security programs and to 
ensure procedures and measures 
harmonization with operational 
requirements on the other hand.
In conclusion, applying the 
methodology to assess threats 
and risks and analyzing actual 
risks would help civil aviation 
authorities and relevant aviation 
security stakeholders, operators 
and involved parties, to identify 
and implement appropriate 
preventive measures. It is 
important that security measures 
and procedures are flexible and 
proportionate to the assessment 
of threats and risks, so that these 
measures and procedures vary 
according to the variable elements 
comprised in the threat and risk 
assessment methodology.
Whenever the security authorities 
are notifying a specific danger 
or threat, the civil aviation 
authorities should apply specific 
preventive measures 2  in line 
with the assessment of the risks 
associated with the nature of 
the threat and its severity, and 
therefore it is important that 
the level of risk is subject to 
continuous evaluation, taking into 
account the international, regional 
and national situations.

2 References: - Annex 17 «Security» to the Chicago Convention
                   - ICAO Document 8973, «Security Manual»
                  - ICAO Document 10108, « ICAO Aviation Security Global Risk Context Statement”
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determine the risks and threat 
levels according to the ICAO 
classifications (5 classifications). 
They will also work to provide 
the necessary material and 
human resources to ensure the 
proper functioning of this team or 
committee. It is important for the 
country to have a clearly defined 
plan that reflects its strategy in 
this area, to be taken into account 
while this team carries out its risk 
assessment tasks.

2.2 Determining the 
institution or department 
risk exposure
Basically, the identification and 
recognition of the danger enables 
the detection of how, when and 
where the accident occurred, 
and thus it can be addressed in a 
timely manner and the causes of 
its emergence can be addressed 
from its sources and roots (Root 
causes).

3.2 Risk assessment and 
setting priorities
Evaluating each risk and 
determining the possibility of its 
occurrence enables to evaluate 
its size and the seriousness 
of its occurrence, which 
will help determine security 
priorities related to risk size and 
seriousness. This method allows 
setting the necessary measures 
to address these threats in 
accordance with the priorities that 
have been identified through this 
approach.

4.2 Evaluating the 
procedures, analyzing the 
results, and preparing a 
corrective action plan
In order to be able to evaluate 

the current measures and the 
mitigation measures that have 
been implemented to address the 
threats and in order to analyze 
the results of the implementation, 
there is a need for a system 
capable of measuring the 
effectiveness of these measures. 
This system should also enable 
the development of a corrective 
action plan to address the 
shortcomings that are detected, 
whether related to resources or 
procedures.

5.2 Evaluation and 
R e p o r t i n g
It is important for the authorities 
to have the ability to evaluate 
the security measures and 
procedures that are implemented 
and to report continuously 
on every defect or deficiency 
concerning its implementation 
or the effectiveness of the 
procedures and to work on 
developing corrective plans to 
address this deficiency if it is 
reported in a timely manner.
6.2 Follow-up and monitoring
The concerned authorities and 
the Risk Assessment Committee 
should monitor, on an ongoing 
basis, the threats targeting 
civil aviation and evaluate the 
effectiveness of the measures that 
have been put in place to address 
and reduce the risks of these 
threats.

3 The importance of 
establishing an aviation 
security risk management 
system 
A risk management system is of the 
utmost importance in establishing 
effective evaluation mechanisms 
for security programs, procedures 

and related measures. The 
effective implementation of these 
mechanisms would enable the 
concerned authorities to:

• Identifying aviation 
security priorities
• Determining required 
human and material 
r e s o u r c e s
•  Evaluating procedures 
and related measures
•  Enhancing appropriate 
authorities’ capacity to 
monitor and supervise 
various aviation security 
opera t ions .

 In order to establish an effective 
and efficient risk management 
system, higher authorities must 
adopt the following principles:

1.3 Adopting a risk based 
approach
The likelihood of an act of unlawful 
interference against the aviation 
security system varies with the 
sensitivity of operations and the 
volume of activity carried out 
by airport operators and other 
stakeholders. Consequently, 
mitigation measures will differ from 
one part to another according to 
threats classification and the 
probability of their occurrence. 
The adoption of a risk-based 
approach, 
 focusing on specific goals 
and taking into account 
various degrees, will enable 
the rationalization in terms of 
resources use, efforts distraction 
and will allow appropriate 
authorities efforts to be in line 
with level of threat. It would make 
mitigation and response measures 
more effective and realistic. 
2.3 Considering operators and 
stakeholders as trusted partners
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1- Presentation
Identifying, understanding and 
addressing the potential risks to 
civil aviation, is the most effective 
method in facing continuing 
terrorist threats. The seventeenth 
annex to the Chicago Convention 
“Security” requires that each 
contracting State continue to 
review the nature of the threat 
to civil aviation operations on its 
territory and adapt the relevant 
elements in its national civil 
aviation security program. 
Countries should base their risk 
assessment on a solid methodology 
and sensing the risk posed by the 
environment should be based 
on clear evidence, especially 
in the cases where Annex 17 
«Security» stipulates periodic risk 
assessment procedures to ensure 
accuracy in terms of assessment 
and continuous follow up of all 
existing and emerging threats.
ICAO Document «10108: ICAO 
Aviation Security Global Risk 

Context Statement» defined the 
level of threats and risks targeting 
global civil aviation in addition to 
presenting its methodology for 
assessment. It is recommended 
that States be guided by this 
document, even if the threats 
targeting the country differ from 
the global threats included in this 
document.

Threats to civil aviation are 
complex and diverse and it 
makes them difficult to detect and 
respond to as terrorists are always 
targeting weaknesses of the 
aviation security system in order 
to exploit them in carrying out their 
attacks.
Since September 11, 2001, events, 
many attacks or attempts at terrorist 
attacks against international civil 
aviation have been recorded. 
Terrorists have used various 
means and techniques to bypass 
the security measures put in place 
by States to detect and respond 
to these attacks or attempts in a 
timely manner. It is important to 
point out that, throughout history, 
terrorist attacks have not excluded 
any country or region, and that 
terrorism has neither a homeland, 
religion, nor a language.

2- Establishing an aviation 
security risk management 
system

Classifying threats and assessing 

related risk would allow States to 
identify appropriate procedures 
and control measures in order 
to address those threats / and 
mitigate their consequences for 
civil aviation in case of occurrence.
A national or / or local risk 
assessment (at the airport or 
/ or at any other stakeholder 
level), guided by global risk, 
provides important and useful 
information on the methods and 
types of potential terrorist attacks. 
All of these mechanisms and 
approaches must be managed 
according to a clear system 
established by the State, which 
must include a clear methodology 
for assessing risks and an 
understandable mechanism for 
exchanging information between 
various aviation security actors 
and stakeholders, whether 
at the international level or / 
and the regional level or / and 
the national level. In Aviation 
Security Document (8973), ICAO 
recommends that States adopt 
the following stages during the 
establishment of an aviation 
security risk management system:

1.2 Establishing a clear risk 
assessment methodology
The concerned higher authorities 
should adopt a methodology in 
assessing the risks that target 
their civil aviation and create a 
committee or team in charge 
of risk assessment in order to 

Threat and Risk Assessment / Risk Management System in Aviation Security 1

Engineer / Atef Ajili Expert - Aviation Security Adviser and ICAO International Auditor 

1 References: - Annex 17 «Security» to the Chicago Convention
                   - ICAO Document 8973, «Security Manual»
                  - ICAO Document 10108, « ICAO Aviation Security Global Risk Context Statement”
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Ibrahim Bennadi
The World Health Organization 
has chosen Dr. Mohamed 
Moussif, Head of Public Health at 
Mohammed V International Airport, 
National Coordinator at Entry 
Points in the Kingdom of Morocco 
and Professor Manaf Al-Qahtani, 
Consultant in Infectious Diseases 
at Bahrain Airport, to participate in 
the International Travel and Health 
Development Group (GDG) for the 
rapid review of measures Public 
health in the aviation sector.

At the beginning of last September, 
the World Health Organization 
had chosen Moroccan Mohamed 
Moussif a member of a committee 
to evaluate its international health 
regulations, along with other Arab 
medical competencies.
Bahraini Manaf Al-Qahtani is 
considered one of the most skilled 
doctors in the field of clinical 
biology, and he is twice qualified 
in North America and works within 
the Royal Medical Services in the 
Bahrain Defense Force and is an 
associate professor of medicine 
and a principal researcher at 
the Royal College of Surgeons 
in Ireland (University of Bahrain 
Medical). Master of Health 
Care Administration (MBA) from 

Tulane University, New Orleans 
since June 2019. He was Vice 
President of the Bahrain Medical 
Association from 2016-2019, 
and was appointed Chair of the 
Physicians Disciplinary Committee 
at the National Health Regulatory 
Authority from 2017-2018.

Al-Qahtani has won numerous 
awards for his contributions to 
the antimicrobial care program 
and patient-centered care 
initiatives and has numerous 
international publications focusing 
on antimicrobial resistance 
and intervention strategies in 
preventing health care-associated 
infections, and is an editor in 
the Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy «Antimicrobial 
Resistance”.

Dr. Mohamed Moussif, who 
is the chief medical officer at 
Casablanca International Airport 
and the national coordinator of the 
entry points program in Morocco, 
is considered one of the leading 
experts in the field of infectious 
diseases.
 Dr. Muhammad Moussif was 
responsible for the health 
measures that were implemented 
at the border during Ebola in 1996, 
then SARS, H1N1 virus, Ebola, 

Zika, and currently COVID-19.

Dr. Moussif is a graduate of the 
Center for Global Health Security 
at Chatham House in London. He 
holds an MSc in Public Health 
as well as an MBA in Health 
Infrastructure Management. He 
also holds a Diploma in Aviation 
Medicine from the European 
School of Aviation Medicine in 
Frankfurt and a Diploma in Travel 
Health from the Liverpool School 
of Tropical Medicine as well as a 
degree in Occupational Medicine. 
Dr. Moussif is a member of the CDC 
COVID-19 Steering Committee for 
Africa, a member of the World 
Health Organization (WHO) 
group to develop guidelines for 
ITH (International Travel and 
Health) and a member of the 
World Health Organization (WHO) 
group to develop guidelines on 
the effectiveness and impact of 
travel and trade restrictions during 
Disease outbreak.

Dr. Moussif has been a part of 
revising nearly all WHO guidelines 
and handbooks related to points 
of entry since 2003, and as a 
WHO expert in the field of entry 
points, he has undertaken more 
than fifty assignments including 
consultations and seven Joint 
External Assessments (JJEs). He is 
the medical advisor to the General 
Directorate of Civil Aviation in 
Morocco and responsible for 
the travel health project in the 
Directorate of Epidemiology and 
Disease Control.

The 13-member group is chaired 
by Dr. Andrea Bugeld, a medical 
microbiologist and infectious 
disease physician with a degree 
in tropical medicine and lifestyle 
medicine ...

Moussif and Al-Qahtani are part of the International Travel and Health Services Deve-
lopment Group
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IBRAHIM RAWSAE 

The Kingdom of Saudi Arabia 
recently hosted an important 
global summit, namely, the 
G20 summit that constitutes a 
historic event for the Arab and 
Islamic world. It comes in the 
midst of an exceptional global 
situation bringing about a set of 
developments and humanitarian 
implications considered 
necessary to the world in general 
and to the region in particular 
and coinciding with the summit. 
Covid-19 pandemic has definitely 
affected the course of action of 
the summit, which held its work 
virtually for the first time, and the 
Kingdom adhered to the agenda 
despite the circumstances and 
the cessation of air traffic, so the 
meetings were held virtually as 
well as the summit itself.
In view of this, the G20 summit, 
which is being held in an Arab 
Muslim country, and the birthplace 
of revelation and peace and the 
two holy mosques, has great 
importance in directing the world’s 
attention to the Kingdom, the leader 
of many humanitarian initiatives in 
the world. Consequently, it was 
an opportunity to voice the Saudi 
spirit for a full year, beginning with 
the accession to the presidency 
last year until the completion of 

this one and the conclusion of the 
summit. This has subsequently 
reflected in many life activities, 
as the buildings, taxis, airplanes, 
runways, and street walls were 
colored with the colors and 
slogan of the group inspired by 
the Saudi culture and the colorful 
«Sadu» threads. Saudi Arabia’s 
presidency of the G-20 reflected 
the general atmosphere in Saudi 
Arabia’s main cities, where social 
media users of all kinds have been 
active in setting the identity of the 
20 and providing various young 
creative products 
In fact, the Kingdom, with its wise 
leadership, was able to achieve 
the impossible despite the 
circumstances and to consider 
humanitarian, development, 
health, economic, environmental 
and other issues as the reasons for 
creating promising opportunities 
for the next century. There is no 
doubt that the aviation sector is 
part of this amazing story, being 
one of the main topics addressed 
specially with regard to the effects 
of the pandemic on the aviation 
sector. Aviation has received the 
attention of the G20 leaders, and 
for this they have held numerous 
ministerial and non-ministerial 
meetings to encourage the 
recovery of the travel and tourism 
sector and seize the potential 
opportunities for a faster economic 
recovery after the Corona 
pandemic. They also encourage 
the increase of the sector’s 
participation in comprehensive 
and sustainable development to 
achieve further development as 
it is considered a major flexible 
sector that contributes to the 
growth of the global economy, 
and enhances the experience 
of safe and comfortable travel 

whilst improving the traveler’s 
experience.
The importance of the summit 
stems from its comprehensive 
contents calling for resolute 
measures to stop the loss of human 
lives and the suffering of many 
citizens of the world, and to take the 
necessary measures to limit future 
outbreaks of infectious diseases, 
while underlining the importance 
of stimulating the economy and 
the flow of trade exchange, and 
bringing the necessary attention 
to helping developing and least 
developed countries to cope with 
this pandemic
The summit hosted by the Kingdom 
is strengthened by possibilities 
that have attracted attention 
through the great transformation 
and economic and developmental 
progress achieved through the 
Kingdom’s vision (2030) led by 
His Highness the Crown Prince, 
may God protect him, and its 
inspiring initiatives and strategic 
goals targeting comprehensive 
and sustainable development 
and a bright future for all sectors, 
including the aviation industry and 
air transport, which is witnessing 
a quality shift that includes the 
modernization and development 
of infrastructure, airports, air 
navigation, logistics and all 
components of this industry.
The civil aviation sector is one 
of the most important sectors 
that helped some countries 
successfully overcome the Corona 
crisis and the facilities it provides 
to ensure food and medicine 
deliveries and maintain supply 
and supply chains, as 35% of the 
value of global trade exchange 
is transported by air. These 
constitute pillars brought to the 
interest of the summit participants.

Aviation in the G20 Summit
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March 13, 2019, a worldwide grounding sentence 
is issued for the Boeing 737 Max fleet after the two 
fatal accidents, namely Ethiopian airlines 302 and 
the Lion Air flight 610. The 737 Max became subject 
of multiple investigations and lawsuits after being 
considered the American technology and ingenuity 
success story. Undoubtedly, the compliance to FAA 
standards was questioned and the investigation 
of the US house committee on transportation and 
infrastructure will take 18 months to release its 
final report, ensure flaws tracking and launch the 
recertification process marking the rebirth of the 
MAX.

FINDINGS
The design and development of the MAX has missed, 
according to the report, many opportunities that 
could have put the airplane on a safe track.
Two years back, the FAA granted an amended type 
certificate to the Boeing Max, as the 4th generation 
of the 737-model airplane and the 12th derivative 
model of the 737 aircraft. Two months after its entry 
into service, the aircraft registered its first fatal crash. 
Among the findings many concerns related to the 
MCAS as a safety critical system. 

RECERTIFICATION AND FLIGHT TEST
US aviation authority FAA published a so-called 
airworthiness directive advisory on November 
18, detailing the requirements for the return of the 
Boeing 737 MAX to scheduled passenger service. 
prerequisites to resuming operations in the U.S. were 
issues as follows : 
• For previously delivered 737 MAX airplanes, owner/
operators must incorporate all FAA-mandated design 
changes and maintenance actions.
 • For any future delivered 737 MAX airplanes, Boeing 
is required to incorporate the same mandatory 
actions. All US air-carrier pilots must complete the 
737 MAX special training described in the 737 FSB 
report before serving in a 737 MAX airplane. The FAA 
will issue a CANIC for the 737 MAX that provides 
information to the global aviation community on a 
comprehensive set of actions that must be taken by 
owner/operators to ensure a safe return to service. 
The FAA will issue the CANIC before it issues an 
AD containing mandatory continued airworthiness 
information (MCAI). 

As other CAAs consider returning the 737 MAX 
to service in their jurisdictions, the FAA strongly 
recommends: 
• CAAs with 737 MAX aircraft on their respective 
registries should mandate the pilot training identified 

in the 737 MAX FSB report as a minimum starting 
point. 
• Each State of Registry is responsible for the 
continued airworthiness and continued operational 
safety (COS) of aircraft on its registry. Accordingly, all 
States of Registry should adopt the final FAA AD and 
mandate the same changes in their own systems. 
Through a thorough, transparent, and inclusive 
process, the FAA has determined that Boeing’s 
proposed changes to the 737 MAX design, flight crew 
procedures and maintenance procedures effectively 
mitigate the airplane-related safety issues that 
contributed to the Flight 610 and Flight 302 accidents. 
The FAA further determined that the proposed design 
change also address safety concerns beyond those 
that the accident investigations identified
FAA administrator Steve Dickson on 18 November 
lifted the agency’s order barring US airlines from 
operating the Max aircraft after 20 months of airlines 
and Boeing storing the unused aircraft. The US 
Senate confirmed Dickson based on his promise to 
be strict with Boeing while testing and recertificating 
Max aircraft. The administrator even flew a Max 
during a safety test in September.
EASA TO RECERTIFY THE MAX
Following the FAA ungrounding of the MAX, EASA 
is set to recertify the jet on January 2021. Twenty 
experts have been involved in the process and 
the agency has issues a Proposed Airworthiness 
Directive covering the different changes including 
the MCAS that was blamed for the two crashes and 
the changes to pilot training. The European PAD is 
compliant with the FAA one in terms of technical 
changes with the exception that the European PAD 
allows pilots to intervene to stop a stick shaker from 
continuing to vibrate once it has been erroneously 
activated by the system in order to prevent crew 
distraction . EASA also, mandates that the aircraft’s 
autopilot should not be used for certain types of high-
precision landings; this restriction is expected to be 
implemented for a short period. 
WHAT ABOUT THE PUBLIC
Restoring public trust is yet one of the biggest 
challenges awaiting for the Max come back. Boeing 
is expected to launch a huge campaign to explain to 
the public why the plane is safe to fly and spending 
billions of dollars in terms of compensation to 
airlines for lost revenue and out-of-court settlements. 
Changes in the top management of Boeing are also 
expected during the coming months. However, will 
this be enough to ensure the sustainability of the 
Boeing 737 Max? 

Boeing 737 Max Genesis of a rebirth
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   Strategic Resolutions of AACO 53rd  Annual General Meeting
 on the Impact of COVID-19 on Air Transport Industry - 3 November 2020

Recognizing that the spread of COVID19- has 
triggered the worst economic recession since the 
“Great Depression” where global GDP is estimated 
to shrink by %4.4 in 2020 over 2019 and the global 
economy is estimated to lose USD 11 trillion in output 
in 2020 and 2021; and
Witnessing the stringent measures, such as closing 
borders and restricting travel, that were implemented 
by states around the world to curb the spread of the 
virus, and
Recognizing that air travel, combined with tourism, 
is the most hit industry by the crisis where total year 
RPKs and ASKs in 2020 are estimated to decline by 
%66 and %54.2 respectively when compared to 2019, 
and where at some point in April 2020 global RPKs 
and ASKs declined by %94.3 and %87.0 respectively 
when air travel almost came to a complete stop due to 
border restrictions; and
Taking into consideration that air travel supports 
millions of jobs around the world and that %57.1 of 
global job losses were in the travel and tourism sector, 
and
Recognizing that the recovery of air travel could take 
up to 7 years to return to 2019 levels and that the 
duration of the recovery depends on several elements 
as listed below:
1. The time of the availability of a vaccine
2. The speed of the recovery of the economies
proportional travel health measures that are based on 
the risk of the spread of
the virus
3. Governments’ mbracethevalueofairtravelthroughad
optingharmonizedand
proportional travel health measures that are based on 
the risk of the spread of
the virus
4. Passenger confidence in the mitigation of COVID19- 
exposure in air travel
5. The extent of the use of technology in the travel 
journey
and,
Acknowledging that according to global scientific 
surveys:
1. The overwhelming majority of new COVID 19 cases 
are locally contracted
2. Only %2.9 of COVID cases were inbound travelers
3. Only %0.0000004 of transmission of the virus 
happened onboard aircraft
%88  .4 of consumers won’t travel if there’s a risk of 
being quarantined
and,

Recognizing that AACO member airlines, airlines 
around the world and a large number of airports 
are using technology to achieve safe, seamless & 
touchless travel, where possible, and
Since AACO member airlines are global airlines 
reaching most areas of the globe and hence were 
severely affected by the crisis, and reiterating that the 
confidence of
   
consumers in air travel lies at the core of the recovery 
of air transport and hence at the core of the recovery 
of economies around the world since air transport, by 
its nature, supports and advances all sectors of the 
economy,
A. AACO53rdAGMurgesgovernmentsaroundtheworld
toembracethevalueof air travel through easing border 
restrictions based on the air services agreements 
in place and based on global health guidelines in 
a harmonized and transparent manner through the 
following:
1) Tofollowtheglobalrestartguidelinesdevelopedanda
doptedbyICAO’s Council Aviation recovery Taskforce 
(CART), and their updates, that gathers the World 
Health Organization, the International Air Transport 
Association, the Arab Civil Aviation Organization, a 
number of states and other organizations, and with the 
support of the Arab Air Carriers’ Organization.
2) To adopt a risk-based global health approach for 
the restart of air transport that is based on the level 
of the risk of transmission of the virus in different 
countries, and apply the EU criteria on “test positivity 
rate” and “testing rate”, whereby any travel health 
measures would be based on the level of spread of 
the virus in the country of origin.
3 ) W i t h t h e c u r r e n t a v a i l a b i l i t y o f C O V I D -
19testsbeforeandaftertravel,to remove quarantine 
measures upon arrival and replace with testing.
4)ToadoptCOVID19-RapidTest,thatisbeingdeveloped
,whichcouldbe done prior to travel, whereby only who 
test negative would be given permission to travel.
5)To adopt advanced biometric technologies on 
security, customs, and passport control points 
to complement the touchless technology already 
implemented by most airlines and airports around the 
world.
B. AACO 53rd AGM also mandates AACO Secretariat 
General to continue its support and collaboration with 
global and regional aviation and health authorities 
and stakeholders around the world to implement 
the above- mentioned pillars for the recovery of air 
transport.
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Lebanon - The Arab Air Carriers Association held, on 
November 3, 2020, its 53rd general assembly on an 
exceptional basis via teleconference. The meeting 
was headed by Mr. Mohamed Al-Hout, Director 
General and Chairman of Middle East Aviation airline, 
and Chairman of the 53rd General Assembly of the 
Arab Air Carriers Association, with the participation 
of the executive heads of the member airlines. The 
closed session focused on the administrative and 
financial issues of the Association, in addition to 
the future strategy to overcome the Coronavirus 
crisis and its impact on the air transport industry in 
general and the member airlines of the association 
in particular.

According to the communiqué issued by the 
Association’s General Secretariat, the Fifty-third 
General Assembly underlined the similarities related 
to the spread of the new Corona virus and the 
economic recession it has caused and the «Great 
Depression» of 1929.  This pandemic has resulted 
into strict measures such as closing borders and 
placing restrictions on travel, and makes it clear to 
all that the recovery of the air transport sector may 
require about 7 years to return to the levels of the 
year 2019 and that the recovery period depends on 
several factors. This comes at a time when scientific 
and international studies prove that air travel is not a 
vector for the Corona virus.

In conclusion, the 53rd General Assembly of the 
Arab Air Carriers Association adopted a resolution 
urging governments around the world to enhance the 

added value of air transport by easing restrictions on 
borders pursuant to air transport services agreements 
and by adopting harmonious and transparent health 
measures that are based on global guidelines, 
according to the 488th Resolution of the Council of 
Arab Transport Ministers adopted during its 33rd 
session on 21 and 22 October.

In his speech during the meeting, the Secretary-
General of the Association mapped out the impact 
of the Corona virus on the economy, travel and 
tourism, as global GDP declined by 4.4%, and 
tourism decreased by 70%. This in turn led to a high 
unemployment rate, as the economic crisis resulting 
from the spread of the Corona epidemic caused 
the loss of more than 346 million jobs, including 
198 million jobs, with 57.1% of the total job losses  
registered for the tourism and travel sector alone. On 
the other hand, the sudden decrease in air travel led 
to the grounding of 60% of the world fleet of aircrafts 
during the month of May, and this percentage still 
exceeds 30% in the month of September. The 
Secretary-General indicated that airlines’ losses are 
expected to reach $ 507 billion by the end of 2020.
The Secretary-General also listed some initiatives 
that governments can adopt to speed up the process 
of air transport recovery, including opening borders 
and restoring normal life in the travel sector, while 
providing government financial support for the air 
transport sector, as government aid has so far only 
covered 26.3% of the total losses registered by the 
aviation sector and 11.8% of the total losses at the 
Arab level.

The Arab Air Carriers Association holds its fifty-third general assembly
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Within the framework of 
continuous coordination 
and cooperation with similar 
international and regional 
organizations, the Arab 
Civil Aviation Organization 
participated in the ninth 
meeting of the Middle East 
Meteorological Working Group 
(MET SG / 9). The meeting was 
held via teleconference on 7, 8 
and 9 December 2020.

During this meeting, participants 
covered the recommendations 

and decisions emanating from 
the seventeenth meeting of the 
air navigation planning and 
implementation regional group 
and the seventh meeting of the 
ICAO regional group for safety in 
the Middle East region - related 
to the meteorological program. 
They also discussed the most 
important related global and 
regional developments.

They also discussed, 
meteorological planning and 
implementation issues, and 

reviewed the implementation 
of WAFS and SADIS, 
OPMET data requirements 
and implementation status, 
including a presentation of the 
shortcomings of air navigation 
in the meteorological field and 
the future work program for this 
team.

Fifty-one (51) participants from 
(14) countries and four (04) 
international organizations / 
manufacturers attended this 
meeting.

The ninth meeting of the Middle East Meteorological Working Group
 (MET SG / 9)

Teleconference meeting held on 7, 8 and 9 December 2020
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decrease in the rates of demand 
for air travel, and a decrease in 
the rate of tourism bookings, 
which affects the resources of 
the countries, thus reducing the 
rate of economic growth and 
investments and marking thus 
a decrease in countries’ GDP 
globally.

 He also praised the incentive 
packages prepared by most 
Arab countries to reduce the 
economic and social impacts 
of the outbreak of the Covid 
19 epidemic, and the efforts 
made by the Arab Civil Aviation 
Organization, the Arab Tourism 
Organization and the Arab 
Air Transport Association, in 
researching the economic and 
social impacts of the Corona 
pandemic, and especially in 
issuing many distinguished 
analytical reports, and for their 
outstanding participation in the 
crisis management team.

 It is worth noting that the agenda 
of the session included many 
issues related to tourism matters 
in Arab countries, foremost of 
which is support for the tourism 
sector in the State of Palestine. 
It also included a proposal to 
hold an Arab-Chinese tourism 
ministerial conference and 
establish a mechanism for Arab-
Chinese cooperation, in order to 
become a framework for fruitful 
collective cooperation. The 
Council has updated criteria 
for choosing the capital of Arab 
tourism, including the extension 
of the choice of Manama as 
the capital of Arab tourism until 

2021 due to the repercussions 
of the emerging Corona virus 
pandemic, and called for 
Arab countries to submit their 
nominations for the Arab capital 
of tourism for the year 2022. 
The council also discussed 
the strategic vision and action 
plan for establishing an Arab 
economic and tourism forum on 
a regular basis on the sidelines 
of the meetings of the Arab 
Ministerial Council for Tourism.
The participants also discussed 
the provision related to the 
support for the relaunch and 
revitalization of the tourism and 
travel sector in the Arab world 
and the proposed solutions 
to overcome the obstacles 
facing tourism in the Arab 
countries. It called the Council 
of Arab Health Ministers to 
adopt standard procedures 
similar to the European Union 
ones in a way that the required 
health measures for prevention 
depend entirely on the exposure 
level to the emerging corona 
virus for incoming passengers 
originating from the concerned 
country, and  called Arab 
countries to restart air traffic and 
stimulate tourism between Arab 
countries, through: Following 
international guidelines 
regarding health measures for 
travel recommended by the 
ICAO Council Working Group 
(CART) and ensure follow up 
on the guideline related to 
health measures for tourism 
published by the Arab Tourism 
Organization based on the 
recommendations of the World 
Health Organization, and urge 

the use of rapid examination at 
airports before travel,  allowing 
only virus free passengers to 
travel, reconsidering quarantine 
procedures dispense in the 
presence of a PCR test. The 
decision emphasized the 
need for insurance coverage 
for travelers during their 
travel, including coverage for 
infection with the Coronavirus 
while the General Secretariat 
was assigned to coordinate a 
joint meeting for the executive 
offices of the Arab Ministerial 
Councils for Tourism, Health and 
Transportation, with the aim of 
establishing the standardization 
of health procedures related to 
tourism and travel in the Arab 
World to be implemented.

It was also announced during 
the Council’s session that the 
Secretary-General of the League 
of Arab States His Excellency 
Mr. Ahmed Aboul Gheit has 
received a letter from the 
Minister of Foreign Affairs of the 
Kingdom of Bahrain regarding 
the nomination of Sheikha Mai 
bint Mohammed Al Khalifa, 
Chair of the Bahrain Authority for 
Culture and Antiquities, for the 
position of Secretary General of 
the World Tourism Organization 
during the meeting of the 
organization’s executive office 
in the month of January 2021, 
given her long experience and 
the high international standing 
that she had acquired during 
her tenure as Minister of Culture 
and Information and President of 
the Bahrain Authority for Culture 
and Antiquities.
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Engineer Abdenbi Manar, 
Director General of the Arab 
Civil Aviation Organization, 
participated in the 23rd session 
of the Arab Ministerial Council 
for Tourism on December 23, 
2020, hosted by the Kingdom 
of Bahrain via distance 
communication means. His 
Excellency Mr. Zayed bin 
Rashid Al Zayani, Ministry of 
Industry, Trade and Tourism of 
the Kingdom of Bahrain, chaired 
the meeting and Manama 
was chosen as the capital of 
tourism for the year 2020. He 
succeeded to the Ministry of 
Tourism in the Kingdom of 
Saudi Arabia Ahmed bin Aqeel 
Al-Khatib, Chairman of the 
previous session of the Council. 
The meeting agenda included 
the study of the draft resolutions 
submitted by the Executive 
Office of the Arab Ministerial 
Council for Tourism in its 27th 

meeting held on Tuesday, 
December 22, 2020.

During his speech, His 
Excellency the President of 
the current session at the 
beginning of the meeting, the 
latter valued the great efforts 
and the pioneering role-played 
by the Arab Ministerial Council 
for Tourism in supporting and 
enabling Arab tourism and 
enhancing its role in various 
fields. He also discussed the 
challenges facing the Arab 
tourism sector and underlined 
the singular efforts carried 
out by the Arab countries, in 
terms of preserving the gains 
and ensuring the continuity of 
the growth and development 
of this sector, and in terms of 
diversification of the economy 
and all vital sectors for Arab 
countries as the basis of the 
Council’s strategy. 

In his speech, His Excellency 
Ambassador Kamal Hassan 
Ali, Assistant Secretary-General 
and Head of the Economic 
Affairs Sector of the League of 
Arab States, emphasized that 
the exceptional circumstances 
that the Arab region and the 
world are witnessing as a result 
of the Covid-19 epidemic, 
especially the tangible decline 
of many vital sectors, imposed 
for everyone to undertake 
measures and procedures that 
will keep pace with this new 
world while limiting the spread 
of this pandemic and the extent 
of its impact on the tourism and 
travel sector in the Arab region.
His Excellency added that this 
crisis has led to a massive 
global rout in the tourism and 
travel sector. The setbacks 
included the loss of jobs for 
a large number of workers, a 

The Council of Arab Tourism Ministers discusses the repercussions of 
Covid on the tourism and travel sectors
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Rabat - The Arab Civil Aviation Organization 
held a training course on “AVSEC emergency 
management for Air navigation service 
providers”,  via the «Zoom» platform from 21 
to 25 December 2020 from 09:30 to 11:00 
GMT (UTC Time).

This session falls within the framework of 
the partnership, cooperation and training 
agreement between the Arab Civil Aviation 
Organization and the Office National des 
Aéroports in the Kingdom of Morocco. 49 
participants benefited from the various 
intervening structures in the air traffic 
management system in the Kingdom of 
Morocco: officials and frameworks of the 
General Administration of Civil Aviation and 

the National Office of Airports, officers of the 
Royal Gendarmerie, and officers of the Royal 
Air Force. 
This session reviewed international 
requirements, obligations and provisions 
related to the assessment of security threats 
and risks related to ATM, as well as the 
basic elements of emergency management 
resulting from acts of unlawful interference 
during ATM operations such as planning 
and identifying responsibilities and terms 
of reference for all those involved in an 
emergency.
This training course also reviewed the basic 
elements of an aviation security emergency 
plan for air service providers.

A Training course on aviation security emergency management for Air 
Navigation Service Providers
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Rabat - A training course on «establishing 
and managing an aviation security system 
related to air traffic management» was 
concluded, from 9 to 13 November 2020 
from 09:00 to 10:45 GMT (UTC Time).

This session falls within the framework of the 
Partnership, Coordination and Cooperation 
agreement between the Arab Civil Aviation 
Organization and the Office National des 
Aeroports of the Kingdom of Morocco. 
Forty participants from the different 
governance structures related to Air the 
Traffic Management System of the Kingdom 
of Morocco benefited from this session 

including managers of the Office National 
des Aéroports and officers of the Royal Air 
Force.

The session reviewed civil aviation security 
requirements, obligations and provisions 
related to air traffic management and the 
contribution of air traffic administration to 
State’s public security in order to confront 
security threats, including electronic 
threats and internal threats as well as the 
requirements and provisions for establishing 
and managing a civil aviation security system 
for air service providers.

A distance Training course on establishing and managing an aviation se-
curity system related to air traffic management
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Rabat - The UK Department for Transport (DfT) 
and the Arab Civil Aviation Organization (ACAO) 
jointly organised a virtual seminar on security in 
air cargo on 28 and 29 October 2020.
 
The main objectives of the seminar were to:
• review existing risks and mitigation measures 
in relation to security in air cargo;
•  share information and experience relating to 
security in air cargo ;
• share industry practices in managing risks to 
air cargo, to their operations and to their assets;
• discuss innovation and new technologies 
being used in air cargo; and
• discuss the UK Cargo regime post-Brexit.

Participants had the opportunity to share their 
experiences on the subject of enhancing air cargo 
security and were also able to share examples of 
the latest technology they are using to secure 

air cargo within their region. The seminar also 
covered current and future challenges to the 
cargo sector and the participants were able to 
exchange views and best practice on threat 
mitigation.
 
Moderated and lead by 10 international experts, 
the seminar brought together 160 participants 
from 30 States (Arab and African), 3 regional 
organizations, regulatory authorities and industry 
stakeholders.

ACAO and DfT agreed their cooperation should 
be expanded by organising an annual dialogue 
on aviation security under the umbrella of ACAO 
and DfT.
ACAO and DfT further agreed to establish 
a Memorandum of Understanding and a 
cooperation program for 2021-2022.

Seminar DfT-ACAO on « Security Cargo» 
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Rabat - On 26 to 27 October 2020, the Arab 
Civil Aviation Organization, in partnership with 
«Performance Qualité», a consultancy office 
specialized in quality standards, organized a 
training course via telecommunication using 
the «Zoom» facility on the ISO 45001 quality 
standard related to the occupational safety 
and health system. 

Forty-Two participants representing aviation 
authorities, airlines, and airports in the 
Arab countries that are members of the 
organization as well as representatives of the 
African Civil Aviation Commission benefited 
from this training session. 

During this session, principles for preparing 
a framework for managing all health 
and safety needs of organizations were 
reviewed. Basic requirements necessary 
to include procedures and controls within 
the organization and to achieve the best 
possible working conditions were also 
explained to participants, including how to 
implement and review occupational health 
and safety policies for employees within 
the organization in line with international 
best practices. This session is part of the 
Arab Civil Aviation Organization’s efforts to 
contribute to raising awareness on measures 
and requirements related to public health in 
light of the developments related to the new 
Corona virus pandemic (COVID 19).

A training course via telecommunication (WEBINAR) on ISO 45001 quality 
standards related to the occupational safety and health system
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Rabat - The Civil Aviation Security Committee 
of the Arab Civil Aviation Organization held its 
32nd meeting through visual debate using the 
«Zoom» program, from 1 to 3 December 2020, 
in the presence of 16 frameworks representing 
the member states of the organization, namely 
the Hashemite Kingdom of Jordan, the Kingdom 
of Bahrain and the Republic of Tunisia The 
Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Sudan, 
the Republic of Iraq, the State of Palestine, the 
State of Qatar, the Arab Republic of Egypt and 
the Kingdom of Morocco.
The Arab Civil Aviation Organization reviewed the 
measures it took in the framework of coordinating 
Arab efforts and coordination with international 
and regional organizations to limit the spread of 
the new Coronavirus (COVID-19), as well as the 
participants reviewed the procedures, measures 
and challenges faced by member states to 
implement security requirements in light of the 
outbreak of the Corona pandemic. In this context, 
the participants agreed to continue coordination 
and consultations in this circumstance between 
civil aviation security officials in the Arab 
organization, and to hold the second coordination 
meeting between supervisors and directors of 
aviation security in the civil aviation authorities in 
the member states to coordinate and exchange 

better best practices related to aviation security 
at this stage and prepare for the normal return 
phase of activity traffic.
During this meeting, the participants also 
discussed topics related to the latest 
developments in aviation security, as a 
questionnaire was adopted on the civil aviation 
security system, which aims to establish a 
database on the aviation security system in 
the member states of the Arab Civil Aviation 
Organization. This is in order to prepare, 
elaborate and develop cooperation and support 
programs between states, including capacity-
building.
 
As a contribution to achieving the goals of the 
Arab Civil Aviation Organization and promoting 
joint Arab action, the committee adopted a 
road map to prepare a draft unified standard 
for licensing security screening personnel. It 
also created a working group on cybersecurity. 
Where the tasks and mechanisms of operation of 
this group were approved.
Given the current developments and emerging 
threats facing civil aviation security, the 
committee adopted during its thirty-second 
session a program and priorities for its work 
during the year 2021.

The thirty-second meeting of the Civil Aviation Security Committee of the 
Arab Civil Aviation Organization through a video debate
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wishing success for the work of the committee.
For his part, the Chairman of the Committee, 
Engineer Al-Hadi Al-Shorfadi, representative of 
the Republic of Tunisia, welcomed the members 
of the committee, stressing the importance of the 
meeting and the topics included in its agenda, 
wishing success to the organization and the 

member states, thanking the Arab Civil Aviation 
Organization in the person of the Director 
General and the expert of the committee for the 
efforts made to facilitate the meeting And for its 
continuous support to prepare for the return of 
civil aviation activity to its normal state before the 
outbreak of the new Corona epidemic.

The EUR/NAT DGCA-7 virtual meeting on Sustainable Funding of CAAs 

The Arab Civil Aviation Organization, represented 
by Eng. Mohamed REJEB, Air Navigation and Air 
Safety Expert, attended the EUR/NAT DGAC-7 
virtual meeting on Sustainable Funding of CAAs 
held on 20 OCT 2020 from 14:00-16:00 CET.

The main objectives of the meeting were: 
a. review the outcomes of the ICAO EUR/
NAT Workshop on Sustainable Funding of 
Civil Aviation Authorities (CAAs); 
b. discuss and exchange information on 
sustainable funding best practices and 
plans; and 
c. monitoring progress report on the 
EUR/NAT implementation of CART 
recommendations and measures based on 
COVID-19 Contingency Related Differences 
(CCRD) and COVID19 Response and 
Recovery Implementation Centre (CRRIC) 
online platform information.

83 participants from 34 States and 5 International 
and Regional Organizations took part in the 
teleconference. 

The Meeting was chaired by the ICAO EUR/NAT 
DGCA Chairman, Mr. Luis Ribeiro (DG CAA of 

Portugal) who opened the meeting by welcoming 
all participants and outlining the main objectives 
of the meeting.  
In her opening remarks, the ICAO Secretary 
General, Dr Fang Liu, welcomed the ICAO EUR/
NAT Office’s recent workshop to start addressing 
the CAA funding shortfall challenges being 
faced in ensuring their safety, security, and 
economic oversight functions in the pandemic 
context, and appreciated that the EUR/NAT 
DGCA meeting would be endorsing urgently 
needed next steps. Dr. Liu concluded by 
calling on national governments to provide the 
financial support which was so urgently needed 
to sustain the aviation sector, noting in addition 
that the ICAO Council Aviation Recovery Task 
force (CART) was in the process of considering 
the inclusion of a risk management framework 
for the evaluation of COVID-19 testing solutions, 
as part of its Phase II Take-off Guidelines.

Ms. Silvia Gehrer, Regional Director of the ICAO 
Europe and North Atlantic (EUR/NAT) Regional 
Office, provided the background of activities 
undertaken by the EUR/NAT Office prior this 
meeting and outlined the objectives and 
proceedings of the meeting.
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Rabat - The Arab Civil Aviation Organization 
held, on Monday, November 30, 2020, the 
forty-fifth meeting of the Air Safety Committee, 
through visual communication technology, 
with the presence of 38 participants from 18 
countries representing each of the Hashemite 
Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, 
the Republic of Tunisia, the Republic of Djibouti 
and the People’s Democratic Republic of 
Algeria. The Kingdom of Saudi Arabia, the 
Republic of Sudan, the Republic of Somalia, the 
State of Iraq, the State of Palestine, the State 
of Qatar, the United Republic of Comoros, the 
State of Libya, the Arab Republic of Egypt, the 
Kingdom of Morocco, the Sultanate of Oman, the 
Islamic Republic of Mauritania and the Republic 
of Yemen, The meeting was also attended by 
representatives of the following international 
and regional organizations: the International 
Federation of International Transport and the 
International Federation of Air Traffic Controllers 
(IATA, IFATCA).
 
The meeting was opened by His Excellency Eng.
Abdul Nabi Manar, Director General of the Arab
Civil Aviation Organization, where he welcomed
the representatives of the member states of the
Organization participating, stressing the 

importance of the meeting in the context of the 
context of the orientation towards developing 
technical work in the field of aviation safety of the 
organization, of which the Air Safety Committee 
is one of its main arms, noting By default, the 
meeting gives more flexibility to the countries 
to attend and actively participate in the various 
work of the committee.
The Director General emphasized that a series 
of practical measures and plans would be 
considered that would support the return of 
this sector to play its natural role in sustainable 
development, stimulate the rapid growth of other 
economic sectors, and identify the needs of 
member states and the possibility of supporting 
countries in preparation for the take-off process.
 
His Excellency indicated that the Corona virus 
vaccine has become available and Arab carriers 
must secure the distribution process.
 
His Excellency stressed the need to bring up 
new topics in the safety sector, especially 
those related to the Corona epidemic, in order 
to support countries in getting out of this crisis 
and mitigating its effects, thanking the member 
states for their efforts exerted in the various 
works of the Arab Civil Aviation Organization, 

The forty-fifth meeting of the Aviation Safety Committee was held through 
video communication technology
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The fifth meeting of the civil aviation security team of experts at the Arab 
Civil Aviation Organization through video communication technology

Rabat - A team of civil aviation security experts 
at the Arab Civil Aviation Organization held its 
fifth meeting through visual communication 
technology using the «Zoom» platform, on 25 
and 26 November 2020.
 

The meeting was attended by fifteen experts 
and representatives of the security sector at the 
aviation authorities in each of the Hashemite 
Kingdom of Jordan, the Republic of Tunisia, the 
Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Iraq, 
the State of Qatar, the Arab Republic of Egypt 
and the Kingdom of Morocco.

During the meeting, the participants discussed 
topics related to the latest developments in 
aviation security, such as the draft licensing 
guide for security screening employees, 
following which a map was adopted to develop a 
draft unified standard on licensing this category 
of workers in the field of civil aviation security.

The General Administration of the Arab Civil Aviation 
Organization, headed by His Excellency Eng. Abdul 
Nabi Manar, Director General of the Organization, 
and Engineer Mr. Mohamed Ragab, an expert on 
safety and air navigation, participated on Monday, 
December 7, 2020, in the third meeting of the 
General Directors of Civil Aviation in the Middle East 
region organized by the Civil Aviation Organization 
office Regional International in the Middle East, in 
the presence of 83 experts and representatives from 
fifteen countries and seven international and regional 
organizations, which are the Kingdom of Bahrain, the 
Arab Republic of Egypt, the Hashemite Kingdom of 
Jordan, the State of Kuwait, the Lebanese Republic, 
the State of Libya, the Sultanate of Oman, the State 

of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic 
of Sudan, the Syrian Arab Republic, the State of 
the Emirates, the Republic of Yemen, the Islamic 
Republic of Iran, the United States of America, The 
meeting’s presentations and discussions revolved 
around the economic and operational impact of the 
COVID-19 crisis on the air transport system, global 
and regional developments of this activity and the 
experiences of countries (actions taken by countries, 
challenges, examples of implementation of CART 
team directives / best practices, lessons learned, 
needs, and recommendations / actions. Future), 
as well as the ICAO Middle East Office Program 
priorities and 2021 work program.

The third meeting of the Directors General of Civil Aviation for the Middle 
East region was held
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Distance training course on “Air Safety Inspector: Air Carrier Licensing” 
November 2-6, 2020

 The Arab Civil Aviation Organization organized a 
distance training course on “Air Safety Inspector: 
Air Carrier Licensing” from 2 to 6 November 2020.  
His Excellency Eng / Abdul Nabi Manar, Director 
General of the Arab Civil Aviation Organization, 
opened this workshop. He welcomed all the 
participants, highlighting the importance of this 
training course in terms of raising the level of 
workers in the civil aviation sector, especially 
those pertaining to the civil aviation authorities in 
the related fields of aviation safety, airworthiness 
managers and workers, aircraft operating and 
monitoring staff and air operations supervision 
aids, airlines shipping and ground operations 
staff, aviation safety auditors and staff in charge 
of the quality system.

His Excellency also indicated that this online 
training course was prepared in order to provide 
the aforementioned officials with standardized 
skills and knowledge to conduct safety 
oversight functions, present the basic concepts 
and steps related to the accreditation of an air 
transport operator, and ensure the participants’ 
acquisition of the necessary skills in the five-
stage air carrier licensing processes based on 
organized standards International Civil Aviation 

and Recommended Practices (SARPs) and 
Model Civil Aviation Regulations.
The Air Operator Certificate (AOC) is a certification 
that allows an operator to perform specific 
operations for commercial air transport. The 
AOC certification process is regulated by every 
country in accordance with the requirements of 
the International Civil Aviation Organization, and 
in particular the ICAO Doc 8335, which specifies 
how to obtain the relevant certificate.

This remote training session included several 
practical exercises to consolidate the material 
presented during the training session and 
allow evaluating the participants in order to 
identify specifics areas requesting more focus 
and reverting to it to simplify the understanding 
process.

Captain / Mostafa Lakhdar, an A320 pilot, 
instructor, examiner, and operations inspector at 
the Moroccan Civil Aviation Authority, conducted 
the course.

This training session was attended by more than 
(112) participants from (16) countries and two 
(02) international and regional organizations.
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A distance Training course on establishing and managing 
an aviation security system related to air traffic management

Rabat - A training course on «establishing 
and managing an aviation security system 
related to air traffic management» was 
concluded, from 9 to 13 November 2020 
from 09:00 to 10:45 GMT (UTC Time).

This session falls within the framework of the 
Partnership, Coordination and Cooperation 
agreement between the Arab Civil Aviation 
Organization and the Office National des 
Aeroports of the Kingdom of Morocco. 
Forty participants from the different 
governance structures related to Air the 
Traffic Management System of the Kingdom 
of Morocco benefited from this session 

including managers of the Office National 
des Aéroports and officers of the Royal Air 
Force.

The session reviewed civil aviation security 
requirements, obligations and provisions 
related to air traffic management and the 
contribution of air traffic administration to 
State’s public security in order to confront 
security threats, including electronic 
threats and internal threats as well as the 
requirements and provisions for establishing 
and managing a civil aviation security system 
for air service providers.
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The Arab Civil Aviation Organization organized a remote training course
 on “Air Safety Inspector: Air Carrier Licensing” during the period

 from 2 to 6 November 2020

This workshop was inaugurated by His 
Excellency Eng / Abdul Nabi Manar, 
Director General of the Arab Civil Aviation 
Organization, where he welcomed all the 
participants, highlighting the importance 
of this training course in raising the level 
of workers in the civil aviation sector, 
especially those working in the civil 
aviation authorities in the field of aviation 
safety, staff and management frameworks 
Aircraft viability, control of the exploitation 
of aircraft, the aides who supervise the air 
operations, cargo and ground operations 
of the airlines, the persons responsible 
for the quality system and the auditors of 
the Aviation Safety Department.

His Excellency also indicated that this 
online training course has been prepared 
in order to provide the aforementioned 
officials with the unified skills and 
knowledge to conduct safety oversight 
functions, present the basic concepts 
and steps related to the accreditation 
of an air transport operator, and that 
the participants acquire the necessary 
skills in the five-stage air carrier 
licensing processes based on organized 
standards International Civil Aviation and 
Recommended Practices (SARPs) and 
Model Civil Aviation Regulations.
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The Arab Civil Aviation Organization holds the forty-fourth meeting of the 
Air Transport Committee

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization 
held, on November 30, 2020, the forty-fourth 
meeting of the Air Transport Committee, through 
visual communication technology. The meeting 
registered the presence of delegations from 
the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of 
Iraq, the Sultanate of Oman, the State of Kuwait, 
the Arab Republic of Egypt and the Kingdom 
of Morocco, while The Republic of Tunisia, the 
Arab Air Transport Association (AACO) and 
the International Air Carriers’ Union (IATA) 
participated as observers.
Eng. Abdenbi Manar, Director General of the 
Arab Civil Aviation Organization, opened the 
meeting by welcoming the delegations of the 
participating countries and wished them every 
success in the meeting.
His Excellency indicated that the meeting has 
listed important issues in the field of air transport, 

especially in light of the current conditions 
facing the air transportation sector and the 
negative impact of the Corona pandemic on the 
air transport industry worldwide. For his part, Mr. 
Khaled Antar, ACAO’s expert on air transport, 
welcomed the delegations participating in 
the meeting and wished them success. Later, 
the participants discussed the meeting’s 
agenda, which counted important topics, 
including the decisions of the Council of Arab 
Transport Ministers in its thirty-third session, 
held in Alexandria from 20-22 October 2020, 
as well as the Arab Civil Aviation Organization 
‘strategy aiming to ensuring more seats for Arab 
countries on the Council of the International 
Civil Aviation Organization (ICAO) as well as the 
most important initiatives of Arab governments 
in supporting the civil aviation sector recovery 
and restart during the Corona 

The General Directorate of the Arab Civil Aviation 
Organization participated in the eighth meeting 
of the Directors General of Civil Aviation for the 
European and North Atlantic region on Monday, 
December 7, 2020. The meeting was organized 
by the International Civil Aviation Organization’s 
regional office in Paris, and was attended by 

experts and representatives of fifty-six countries 
and ten international and regional organizations 
participated.
The presentations and discussions centered 
on the latest developments in the work of the 
CART team, the International Civil Aviation 
Organization’s (ICAO) Manual on testing and 
cross border risk management, the report 
on monitoring the implementation of CART 
recommendations and measures by countries 
in the region, planning and coordinating the 
distribution of Covid 19 vaccine, as well as on 
developing a plan on sustainable financing for 
civil aviation authorities.

At the conclusion of the meeting, it was agreed 
to hold a meeting during next January to lay 
down the work program for the International Civil 
Aviation Organization’s regional office in Paris for 
the year 2021.

The eighth meeting of the Directors General of Civil Aviation
 for the European and North Atlantic region
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A distance Training course on establishing and managing an aviation
 security system related to air traffic management

Dialogue between the European Commission / European Civil Aviation 
Conference and the air transport industry

Rabat - A training course on «establishing and 
managing an aviation security system related to 
air traffic management» was concluded, from 9 
to 13 November 2020 from 09:00 to 10:45 GMT 
(UTC Time).
This session falls within the framework of the 
Partnership, Coordination and Cooperation 
agreement between the Arab Civil Aviation 
Organization and the Office National des 
Aeroports of the Kingdom of Morocco. Forty 
participants from the different governance 
structures related to Air the Traffic Management 
System of the Kingdom of Morocco benefited 

from this session including managers of the 
Office National des Aéroports and officers of the 
Royal Air Force.

The session reviewed civil aviation security 
requirements, obligations and provisions related 
to air traffic management and the contribution of 
air traffic administration to State’s public security 
in order to confront security threats, including 
electronic threats and internal threats as well as 
the requirements and provisions for establishing 
and managing a civil aviation security system for 
air service providers.

At the invitation of the European Civil Aviation 
Conference, the Arab Civil Aviation Organization 
participated in the 11th edition of the dialogue 
between the European Commission / European 

Conference on Civil Aviation and the Air 
Transport Industry, which was held under the 
auspices of the German Presidency of the 
European Union.
This videoconference was held under the 
slogan “Restarting, Reconnecting, Recovering 
- Rebuilding Aviation in a Changing World”. The 
discussions and interventions of experts and 
senior officials focused on the economic and 
financial impact of the crisis on aviation, the 
challenges and opportunities to rebuild aviation 
in a changing world, the public’s perception of 

air travel, the consequences for environmental 
initiatives, in addition to the impact on the 
implementation of a unified European sky.
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The Arab Civil Aviation Organization organizes a seminar
 on «Standardizing Navigational Aids»

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization, 
the International Civil Aviation Organization and 
the European Agency for Air Navigation Safety, 
with the support of France, Italy, the Sultanate 
of Oman, Iran and the Hashemite Kingdom of 
Jordan, organized a seminar through visual 
communication technology, on «Calibrating 
Navigation Aids» on November 24 and 25, 2020. 
This comes within the framework of confronting 
the repercussions of the new Corona pandemic. 
More than 600 delegates, including air traffic 
controllers, procedure designers, workers in 
the field of air navigation, airport managers, 
engineers, air navigation technicians, and 
representatives of relevant international and 
regional organizations, participated in the 
meeting.
This symposium aims at exchanging knowledge 
and experiences, discussing contingency plans 
and managing them, especially with regard to 
standardizing navigational aids, highlighting 
the requirements and recommendations of the 
International Civil Aviation Organization regarding 
the process of standardizing navigational aid. 
It also aims at inviting countries to share and 

present their best relevant experiences while 
discussing the difficulties and challenges faced 
by flights in terms of navigational calibration.
The symposium also has in view to assist radio 
navigation aids (NavAids) that provide electronic 
guidance to aircraft, helping them navigate in 
poor visual conditions and improving flight safety 
in the context of the ever-growing demand for air 
traffic.

It is worth noting that, according to the 
requirements of the Civil Aviation Organization, 
these navigation aids are subject to periodic 
calibration processes known as flight inspections 
to ensure their calibration and ensure their 
safety and the accuracy of provided information. 
The flight inspection aircraft also use dedicated 
receivers and sensors to collect data from 
calibrated navigation aids. Air navigation 
service providers are taking advantage of the 
reduced air traffic period, during the COVID-19 
pandemic, to prepare for future user demands 
and to optimize resources and costs and 
enhance existing procedures more quickly, 
efficiently and effectively.
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FIFTY-SECOND MEETING OF THE GROUP OF EXPERTS
ON AIR ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION

The Arab Civil Aviation Organization, represented 
by Eng. Mohamed REJEB, Air Navigation and 
Air Safety Expert, attended the Fifty-second 
meeting of the group of experts on Air Accident 
and Incident Investigation held virtual on 20-21 
October 2020.

This meeting was attended by ninety-one (91) 
participants from thirty-two (32) countries, eight 
(08) international and regional organizations and 
representatives of industries.

The Group of experts on air accident and incident 
investigation (ACC) has as its main objectives: 
a) To enhance the effectiveness of ECAC 
Member States’ safety investigation capabilities 
through the sharing of knowledge and experience 
in the field of air accident investigation; and

b) To promote European experience and 
know-how in safety investigation within the wider 
international aviation community. 
During this meeting, the main following points 
were reviewed and/or discussed:

• List of actions from previous meetings of 
the ACC group.
• The progress of the tasks allocated to 
the study group tasked with developing a 
reference document on General Aviation 
accident 
• Update from industry and regulator side
• The challenges of conducting air 
accident investigations during a pandemic 
and measures that have been adopted to 
manage the risks so that this important work 
can continue. 
• Future Work Programme 2021-2023.
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caused by the New Coronavirus», issued by 
the Council’s Task Force for the Recovery 
of the Aviation Sector (CART), as well as the 
«Global Implementation Roadmap» Framed 
by the Secretariat of the International Civil 
Aviation Organization, which constitutes a high-
level implementation framework, presents the 
activities, mechanisms and tools developed 
by the organization to support, coordinate and 
monitor the implementation of recommendations 
and directives issued by the relevant task force, 
with the aim of ensuring a coherent regional 
strategy and defining and implementing 
measures and projects that support countries in 
re-establishing Aviation operation, recovery and 
resilience efforts.

Moreover, the transport symposium organized 
by the General Secretariat of the League of Arab 
States on Thursday, 06/25/2020, via remote 
communication technology, on the effects of the 
Corona pandemic on the Arab transport sector, 
which has known the participation of a number 
of member states in the Executive Office of 
the Council of Arab Transport Ministers And a 
number of Arab organizations and federations 
working in the Arab transport sector, including 
the Arab Civil Aviation Organization, in addition 
to the ESCWA Committee at the United Nations, 
has decided to form three working groups in the 
field of transport: land, sea and air, provided that 
the Arab Civil Aviation Organization undertakes 
the task of supervising and managing the air 
transport team.

In his speech His Excellency Mr. Ahmed Aboul 
Gheit, Secretary-General of the League of Arab 
States, welcomed all the participants of the 
esteemed Council. His Excellency also singled 
out the transport ministers who are participating 
in this session for the first time, and welcomed 
Dr. Salem Ahmed Al-Khanbashi, Deputy Prime 
Minister and Acting Minister of Transport in 
the Republic. Yemen for presiding over the 
current 33rd session of the Council of Arab 
Transport Ministers, wishing him all success. His 

Excellency also sincerely thanked the Minister of 
Transport and Equipment of the Islamic Republic 
of Mauritania for his good management of the 
work of the ended session.

The Secretary-General of the Arab League 
pursued his speech: “The Corona pandemic 
has imposed exceptional circumstances on 
all of us and the world, and has prevented the 
implementation of all our programs and the 
organization of activities that were scheduled 
for 2020, I hope that we will be able to resume 
our meetings naturally as soon as the crisis is 
over. “He added, no doubt, that crises require 
everyone to work on resilience and adaptation, 
noting that the world faces difficult challenges, 
which require people with bold, creative thinking 
and who are able to adapt faster than others are.

His Excellency added: This pandemic, is still 
rampant in many regions of the world, and even 
threatens to return in a new wave, pointing out 
that this pandemic has had unprecedented 
economic and social impacts, and losses varied 
naturally according to sectors, and unfortunately, 
the transport and tourism sector had the largest 
share of these losses.

He explained that this sector does not expect 
a soon recovery in light of the measures taken 
by governments to combat the spread of 
the epidemic, and stressed that the General 
Secretariat of the Arab League has prepared 
a guide for precautionary measures in 
cooperation with the land, sea and air transport 
partners formed by experts from Arab countries, 
organizations and Arab and international 
federations. 

He pointed out that success in the coming 
stage will continue to be linked to the ability of 
countries to deal with new situations and seize 
the opportunities provided by the ongoing 
transformations, especially with regard to the 
use of digital technology and other mechanisms 
to adapt to the crisis.
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where it issued Resolution No. 26 to unify the 
Arab position on the importance of the Arab bloc 
obtaining an additional seat. It comes also in line 
with the measures taken by the organization’s 
general directorate including the ratification of 
the protocol that strengthens the position of the 
Arab countries in the International Civil Aviation 
Organization (ICAO), as it will give them the 
priority to enter into direct consultations with 
all countries and regional groups, which would 
enable them to obtain an additional seat. 

The second working paper that was presented 
jointly by the Arab Civil Aviation Organization, 
the International Air Transport Association and 
the Arab Air Transport Association, related to a 
proposal for a joint approach by the Council of 
Arab Transport Ministers with the Council of Arab 
Health Ministers to support the relaunch and 
recovery of the Arab air transport sector. This 
sector is considered one of the most affected 
sectors by the crisis, and the magnitude of this 
crisis and the role of the tourism and travel sector 
in sustainable development and in stimulating 
the rapid growth of other economic sectors after 
the end of the current crisis, God willing. The year 
2020 has recorded a decrease in air transport 
by 70%, and a decrease in aviation corporate 
revenues of 80%, while expenses have only 
decreased by 55%, which means that the sector 
is vulnerable to resources depleting. In the 
absence of prospects for resuming air transport 
by the end of this year, and with a disappointing 
summer with quarantine measures, the 
International Air Transport Association estimated 
airlines’ losses at $ 77 billion in the second half 
of 2020, equivalent to $ 13 billion every month. 
Without additional funding from government, the 
association stated that the current level of cash 
flow for companies in the sector only provides 
8.5 months before they find themselves in 
default. The aid that governments have provided 
to airlines since the beginning of the crisis has 
reached $ 160 billion, either in the form of cash 
or guarantees, loans or subsidies for workers’ 
wages or tax exemptions, and according to 

expectations, the level of liquidity will remain at 
critical levels at least until the beginning of 2022. 

In the same context, all those involved in the sector 
indicate that the collapse of travel companies 
and airports can be prevented through financial 
support and the use of travel tests instead of 
imposing quarantine in the country of arrival, as 
95% of the new Corona virus infections takes 
place among residents and not among arriving 
travelers. This percentage rises to 99%, in the 
USA. Accordingly, the fear of expatriates is not as 
severe as envisaged currently by governments. 
This will constitute a major argument in favor of 
reopening international air travel safely. 

These measures will protect countries from 
receiving cases of HIV infection and avoid 
employment crisis in the travel and tourism sector 
while ensuring the survival of a dynamic aviation 
structure that is viable and able to support the 
economic and social benefits on which most of 
the world depends.

During this session, the guidelines for the 
restart and recovery of the Arab aviation sector 
was presented. It falls within the framework of 
consolidating the existing cooperation and 
integration between the Arab Civil Aviation 
Organization and the Arab Air Transport 
Association, and an extension of the continuous 
cooperation between the General Administration 
of the Arab Civil Aviation Organization and the 
Department of Transport and Tourism, at the 
General Secretariat of the League of States 
Arab countries. The idea crystallized towards 
the necessity of preparing a guide for the restart 
and recovery of the Arab aviation sector, in 
order to provide guidelines and procedures that 
would be coordinated globally and regionally 
and acceptable to all stakeholders. 
With the objective of restarting and reviving 
the aviation sector in the Arab region, these 
guidelines are based on the main principles 
and recommendations included in the «Manual 
for Air Travel during the Public Health Crisis 
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the works of the 33rd 
session of the Council of Arab Transport Ministers

His Excellency Eng. Abenbi Manar, Director 
General of the Arab Civil Aviation Organization, 
participated on Wednesday, October 21, 2020, 
in the works of the 33rd session of the Council of 
Arab Transport Ministers. The session was held 
through visual communication technology, given 
the exceptional circumstances that the world 
is going through as a result of the outbreak of 
the new Corona virus (Covid-19). The session’s 
agenda defined many topics aimed at promoting 
joint Arab action, especially in the field of transport 
and in terms of developing transportation system 
in its various branches and patterns, and at 
the same time linking Arab countries by land, 
sea and air while overcoming all difficulties for 
serious participation in Transportation Project at 
all local, regional and international levels.

Within the agenda of this session, the General 
Directorate of the Arab Civil Aviation Organization 
presented working papers on current issues. 
The first paper is related to expanding the 

membership of the Council of the International 
Civil Aviation Organization and the Air Navigation 
Commission following the increase in the 
number of members in the International Civil 
Aviation Organization (ICAO) and the expansion 
of the international air transport sector and its 
increasing importance for national economies 
of many countries. The expansion of the 
membership in the organization’s council allows 
a better balance in terms of member states 
‘representation. It was found that a large number 
of ICAO’s contracting States are willing to expand 
the membership of the organization’s council 
by increasing the number of council members 
from 36 to 40, and by increasing the members 
of the Air Navigation Commission from 19 to 
21. To achieve this purpose it was necessary 
to amend the second paragraph of Article 50 A 
and Article 56 of the Chicago Convention. The 
presentation of this paper comes in line with the 
decision of the General Assembly of the Arab 
Civil Aviation Organization in its 23rd session, 
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A joint workshop between the ICAO Europe and North Atlantic Regional 
Office and the Arab Civil Aviation Organization on capacity building in the 

field of civil aviation environmental protection

The fourth meeting of the Civil Aviation Security Experts Group of the Arab 
Civil Aviation Organization held via visual communication technology

Paris - On October 22, 2020, a joint workshop 
held using the WebEx platform on the National 
Action Plan on CO2 Emission and the carbon 
offsetting and reduction scheme for international 
aviation (CORSIA) brought together the 
European and North Atlantic Regional Office of 
the International Civil Aviation Organization and 
the Arab Civil Aviation Organization. 
This workshop was designed to benefit Maghreb 
countries, namely: the Republic of Tunisia, the 
People’s Democratic Republic of Algeria, and 
the Kingdom of Morocco. Twenty participants 
representing aviation authorities, airlines and 
airports took part in it.

This workshop reviewed the requirements 
related to the procedures that must be included 

in the national action plan on CO2 emissions, 
and the tools for adapting national regulatory 
frameworks in relation to the national action 
plan. In this context, the representatives of the 
three countries discussed the progress made in 
preparing their National Action Plans. 
During this workshop, the latest developments 
related to the carbon offsetting and reduction 
scheme in the field of international aviation 
(CORSIA) were reviewed. This workshop falls 
within the framework of the joint action plan 
2019-2022 between the Arab Civil Aviation 
Organization and the ICAO Regional Office 
for Europe and North Atlantic, which aims at 
contributing to capacity building and provision 
of technical support and assistance to member 
states.

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization civil 
aviation security experts ´team held its fourth 
meeting via video communication using the 
«Zoom» platform, on 20 and 21 October 2020. 
Experts and representatives of the security 
sector belonging to the aviation authorities of 
the Republic of Tunisia, the Kingdom of Saudi 
Arabia, the Republic of Iraq, the State of Qatar, 
the State of Kuwait, the Arab Republic of Egypt, 

and the Kingdom of Morocco 
attended the meeting.
 
The participants discussed issues 
related to the latest developments in 
aviation security. A questionnaire on 
the aviation security system of Arab 
Countries was adopted in order 
to build a database related to the 
security system of member States, 
with the aim to help preparing, 
elaborating and developing 
cooperation and support programs, 

including capacity building, for the benefit of 
some member States.
 
In the same context, the participants agreed to 
pursue cooperation on issues of common interest 
and to establish a continuous work program 
and permanent coordination to exchange 
experiences and best practices to enhance civil 
aviation security in the Arab region.
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The second teleconference meeting of the steering group 
of the Committee for Environmental Protection in the field of aviation

Montreal - The Arab Civil Aviation 
Organization participated as an observer, 
in the second preparatory teleconference 
meeting for the 12th meeting of International 
Civil Aviation Organization Committee for 
Environmental Protection in the Field of Civil 
Aviation, from 5 to 9 October 2020. 
The meeting, which was expected initially 
to be hosted by Japan, witnessed the 
participation of 130 experts representing 
member states, specialized international 
organizations, and Arab countries that 
are members of the ICAO Environmental 
Protection Committee, namely the United 
Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, 
the State of Qatar and the Arab Republic of 
Egypt.

The meeting reviewed the latest developments 
since the first orientation meeting held in 

South Africa in December 2019, as well as 
Environmental Protection Committee working 
groups reports, which are: the Forecast and 
Economic Analysis Support Group (FESG), 
and the Modeling and Databases Group 
(MDG), Long Term Global Aspirational 
Goal for International Aviation Target Group 
(LTAG-TG), Corsia Group (WG4), Fuel Task 
Group (FTG), Sustainability Certification 
Schemes Evaluation Group (SCSEG), 
Emissions Task Force (WG3), Noise Action 
Task Force (WG1), Airports and Operations 
Task Force (WG2), Impacts and Science 
Group (ISG), and Aviation Carbon Calculator 
Support Group (ACCS). The meeting also 
considered a set of working papers related 
to the work of the aforementioned working 
groups and teams.
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The Air Navigation Committee of the Arab Civil Aviation Organization at 
its 43rd session 28, 29 and 30 September 2020 (Via telecommunication 

using the «Zoom facility»)

The Arab Civil Aviation Organization organized 
the forty-third meeting of the Air Navigation 
Committee on 28, 29 and 30 September 2020, 
via telecommunication using the «Zoom» facility. 
Sixty one participants from 17 Arab Civil Aviation 
Organization member States and 6 international and 
regional organizations (ACAO, JPO, IATA , ICAO 
IFALPA, IFATCA) participated in this meeting.

His Excellency Eng / Abdenbi Manar, Director 
General of the Arab Civil Aviation Organization, 
opened the meeting. He welcomed the members 
of the committee, while highlighting its importance 
in a context oriented towards developing the 
organization’s technical work in the field of air 
navigation, the Air Navigation Committee being one 
of its main arms in that perspective. He reminded the 
audience that the Air transport, which is considered 
one of the basic economic sectors, is one of the 
civilian sectors most affected by the spread of the 
new Corona virus. On the other hand, the Director 
General emphasized in his opening speech that 
holding the committee’s meetings virtually is an 
opportunity for member states granted observers 
statute in the participating to the committee and 
adding value to the its discussions as well as its 
outputs. 

His Excellency also stressed the importance of 
coordination and cooperation between regional 
and international organizations, and in particular 
considering a series of measures and recovery plans 
that would support the return of this sector to play 
its natural role in ensuring sustainable development 

and stimulating the rapid growth of other economic 
sectors. In his opening speech, His Excellency also 
extended his warmest congratulations to Mr. Ibrahim 
Bunyan Al Jabri, Chairman of the Air Navigation 
Committee and the representative of the Kingdom 
of Saudi Arabia, following his appointment to the 
Air Navigation Commission of the International Civil 
Aviation Organization’ Council, as a permanent 
representative of the Kingdom, wishing him every 
success.

On his side, Mr. Nasser Jassim Al-Khalaf, Vice 
Chairman of the Air Navigation Committee and the 
representative of the State of Qatar, welcomed the 
members of the committee. He also stressed the 
importance of the meeting while recalling the topics 
on the agenda and thanked the organization and 
the Director General for the efforts made, especially 
those supporting the restoration of the air transport 
activity in the region following the spread of the 
Corona Virus Pandemic. (COVID-19).

This meeting addressed several topics of importance 
in the field of air navigation in the Arab region, tackling 
several topics, the most important of which being the 
follow up of the latest developments, procedures 
and measures undertaken to ensure the return to 
normal operation of civil aviation activities. It also 
addressed the follow up of the recommendations 
of the committee in its 42nd edition held on May 
18 and 19, 2020, i.e.  Overflight permissions, 
Organizational Improvement packages and air traffic 
flow management project in the Middle East as well 
as expansion of satellite navigation coverage.
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Organization of a webinar on «Aviation Systems Block Upgrades» package

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization and 
the International Civil Aviation Organization (ICAO) 
organized a webinar on «Aviation Systems Block 
Upgrades» ´package (ASBU)» from 13 to 15 
October 2020. 251 participants from 20 countries 
in addition to six (06) international organizations 
(ACAO, IFALPA, IFATCA, ICAO, IATA, CANSO) 
joined the webinar.
 
This webinar falls within the strategic plan of 
the Arab Civil Aviation Organization. It aims at 
providing the participants with the most important 
events and developments in global air navigation 
and to present ICAO´s methodology for ASBU 
packages in accordance with the sixth edition of 
the Global Air Navigation Plan through an online 
demo using the GANP portal with identification of 
priority elements and Key Performance Indicators 
(KPI). The symposium also explored ways and 
means to support the implementation of agreed 
air navigation priorities, taking into account the 
requirements of airspace users, fleet equipment, 
infrastructure, interoperability, inter-regional 
coordination, and addressing regional and national 
planning issues.
 

Eng.Mohammed Al-Samawi, Acting Regional 
Director of the ICAO Middle East Office, opened 
the webinar where he welcomed the participants 
and reminded the attendees that this symposium 
was scheduled face-to-face during the month of 
March 2020 in Cairo, and then postponed to the 
first quarter of 2021 due to travel restrictions amidst 
the new Corona pandemic. Given the importance 
of the topic, it was agreed to hold a webinar on 
the latest developments in Aviation Systems Block 
Upgrades Package (ASBU).
 
On his part, His Excellency Eng. Abdenbi Manar, 
Director General of the Arab Civil Aviation 
Organization, welcomed the participants and 
thanked the International Civil Aviation Organization 
for its fruitful cooperation and its keenness to 
coordinate with the Arab Civil Aviation Organization 
for the implementation and joint organization of the 
symposium on the subject case. He also extended 
special thanks to all representatives of international 
and regional organizations participating in the 
symposium for their continuous support to joint 
activities in the context of raising the level of safety 
in the Arab region.
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By : Engineer / Manar Abdennebi
Director General of the Arab Civil

 Aviation Organization

The development of the Corona vaccine is the 
most important achievement humanity has known 
in 2020, because it offers hope and promises the 
return to normal life. According to the International 
Federation of Pharmaceutical Industry, all countries 
around the world are rushing to develop vaccines 
and produce more than 12 billion injections, 
and logistical arrangements are in full swing for 
distribution around the world.
In a statement issued by the G20 during the Riyadh 
Summit held last November,  leaders of member 
states affirmed that after mobilizing the necessary 
resources to meet the urgent financing needs 
in the field of global health to support research, 
development, manufacturing and distribution of 
safe and effective diagnostic tools, treatments 
and vaccines meant to deal with the new corona 
virus, they are definitely committed to ensure its 
equitable distribution with affordable access to 
vaccines, including their full support for the access 
acceleration initiative.

During the same week, the International Air 
Transport Association, during its 76th General 
Assembly has put the emphasis on strengthening 
the vital role of air transport in facilitating the global 
response to the epidemic, including the distribution 
of medicines, test kits, protection equipment and 
ultimately vaccines around the world. This statement 
embodies the aviation industry’s harmony with The 
United Nations sustainable development plan, and 

the distinguished role it plays in achieving its goals, 
especially in achieving its related good health 
objective by providing medical aid transport trips to 
countries affected by severe virus infections and in 
need of medical assistance.
Nevertheless, not limited to achieving this goal, 
the air transport industry contributes to eradicating 
poverty by providing support to workers in the 
sector and preventing workers diversion. It also 
contributes to eradicating hunger by ensuring air 
cargo flights in order to provide humanitarian aid for 
famine and natural hazards affected areas, through 
the United Nations Humanitarian Air Program and 
the World Food Program.
This is in addition to the fact that the civil aviation 
sector is an essential component in generating 
rapidly economic and social benefits related to its 
activity, as it facilitates trade exchange, investment 
and tourism around the world.
In this context, we can only note with satisfaction, the 
efforts made and the successful steps undertaken at 
the global and regional levels in order to accelerate 
the recovery of this sector, as the Council of the 
International Civil Aviation Organization adopted 
the second edition of the ICAO Council Working 
Group Guidance Manual on “Health Procedures for 
Air Transport for the Recovery of the Civil Aviation 
Sector” (CART).
 In addition, the Council of Arab Transport Ministers, 
welcomed in its 33rd session held in Alexandria on 
21 and 22 October, the European Union approach 
for the -take off and recovery of air transport, bearing 
in mind the Arab Countries health and economic 
thrust.
This decision was welcomed by Arab air carriers, 
as they called during the 53rd General Assembly 
of the Arab Air Carriers Organization in the early 
days of last November, for the adoption of an 
approach based on the virus transmission risk and 
the adoption of the European Union approach, 
including compensation for quarantine upon arrival 
by imposing virus detection prior and post travel as 
well as the use of quick checks before travel and 
the move towards the use of non-touch technology.
These efforts and endeavors, inasmuch as they will 
contribute to the success of the take-off process, 
they will give rise to a new era that will radically 
transform the air travel system. 
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