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افتتاحية
واإلقليميــة وممثلــو الــدول الصديقــة
املتخصصــة ،وخبــراء بارزيــن يف عالــم

ودعامــة مــن أهــم دعائــم التجــارة الدوليــة

الطيــران.

وقــد شــكلت هــذه النــدوة فرصــة لرؤســاء
وممثلــي الــدول العربيــة للوقــوف علــى

إجنازاتهــا ملواكبــة وتيــرة تنامــي احلركــة
اجلويــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بفتــح

احتفلــت املنظمــة العربيــة للطيران املدني

بالذكــرى اخلامســة والعشــرين إلنشــائها،
وذلــك يــوم  7فبرايــر /شــباط  2021الــذي

يصــادف «اليــوم العربــي للطيــران املدنــي»
حيــث مت إقــرار هــذا االخيــر رســميا مــن
لــدن اجلمعيــة العامــة للمنظمــة بهــدف

إذكاء وتعزيــز الوعــي العربــي بأهميــة
الطيــران املدنــي للتنميــة االجتماعيــة

مطــارات جديــدة وتوســيع املتواجــدة منهــا،
وتطويــر أســاطيل شــركات النقــل اجلــوي،
واســتقطاب املســتثمرين ورؤوس األمــوال،
وكذلــك بنــاء القــدرات يف كافــة مجــاالت
الطيــران املدنــي؛ وحتقيــق أعلــى مســتويات

األمــن والســامة واجلودة ملنظومــة الطيران
العربــي .وللوقــوف أيضــا علــى مســاهماتها

يف االضطــاع بالعمــل العربــي املشــترك مــن
خــال املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
هــذه اإلجنــازات جتســدت أيضــا مــن
خــال إشــراف أصحــاب املعالــي والســعادة

واالقتصاديــة للــدول ،والــدور املتم ِّيــز الــذي

وزراء ورؤســاء الطيــران املدنــي بكافــة

شــبكة عبــور ســريعة يف جميــع أنحــاء العالــم
خدمــ ًة ملصالــح البشــرية جمعــاء.

وأنشــطة املنظمــة ،عمــل علــى تنفيذهــا

يلعبــه ملســاعدة الــدول علــى التعــاون وإقامــة

وبهــذه املناســبة نظمــت املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ،عبــر تقنيــة االتصــال
املرئــي ،نــدوة دوليــة بعنــوان« :إجنــازات
وحتديــات» ،مبشــاركة أصحــاب املعالــي

والســعادة رؤســاء ســلطات الطيــران يف
الــدول األعضــاء ،ومعالــي الســفير ممثــل
األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة،

كمــا تشــرفنا مبشــاركة أصحــاب املعالــي

والســعادة رؤســاء وأمنــاء املنظمــات الدوليــة

مارس 2021
االقتصاديــة يف عصرنــا احلاضــر ،والزمــة

وشــركائنا مــن الهيئــات واملؤسســات
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مديـــر عـــام املنظمـــة العربيـــة للطيـــران املدنـــي
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الــدول األعضــاء علــى مشــاريع وبرامــج

أكثــر مــن  250خبيــرا عربيــا واســتفاد

منهــا آالف الكــوادر واألطــر العاملــة
بقطــاع الطيــران املدنــي ،كمــا متــت أيضــا
بتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة،

والــدول الصديقــة وشــركائنا مــن الهيئــات

واملؤسســات املتخصصــة.

خــال هــذه النــدوة ،تطــرق املشــاركون
إلــى اســتعراض آفــاق تطــور النقــل اجلــوي
العاملــي واإلقليمــي ،علــى اعتبــار أن

هــذا القطــاع هــو مبثابــة شــريان احليــاة

مــن لــوازم التطــور والتنميــة املســتدامة،

واألنشــطة الســياحية وهمــزة الوصــل بــن

مختلــف دول العالــم يف شــتى املجــاالت.

كمــا مت التطــرق مــن خــال احملــور الثانــي
لهــذه النــدوة ،ملوضــوع رفــع التحديــات
املســتقبلية للنقــل اجلــوي العاملــي ،مــن خالل

تعزيــز التعــاون بــن املنظمــات اإلقليميــة.

إن تخليــد الذكــرى اخلامســة والعشــرين

لتأســيس املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
شــكل حلظــة قويــة الستشــراف املســتقبل،
أكثــر ممــا هــو التفاتة إلى منجــزات املاضي،

خاصــة وأن نشــاط النقــل اجلــوي يعيــش
أزمــة غيــر مســبوقة مــن جــراء تفشــي وبــاء

كورونــا .وإننــا واثقــون ومــن خــال تظافــر
جهــود كافــة املتداخلــن ،ومبشــاركة وازنــة
ألعضــاء املنظمــة ،ســنتمكن مــن بلــورة نظــرة

مســتقبلية بنــاءة وواعــدة لتنفيــذ خارطــة
الطريــق نحــو االنتعــاش والتعــايف.

ويف اخلتــام ،يســعدني أن أتقــدم بجزيــل
الشــكر لــكل مــن شــاركنا هــذا االحتفــال،
متمنيــا لهــم النجــاح والتوفيق والســؤدد ،وأن

أتوجــه جلميــع العاملــن باملنظمــة احلاليــن

والســابقني مــن أطــر ،خبــراء وموظفــن
بالتهانــي ،والترحــم علــى مــن وافتهــم املنيــة

مــن قيــادات املنظمــة وإطاراتهــا ،ســائال

اهلل العلــي القديــر أن ميدنــا بعونــه ألداء
األمانــة التــي حملنــا إياهــا قادتنــا لنكــون
عنــد مســتوى تطلعــات اجلميــع.

ورشات وتداريب
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أنشطة المنظمة
المنظمة العربية للطيران المدني
تشارك في المنتدى الرابع للبيئة
المنظم من طرف المؤتمر األوروبي
للطيران المدني

باريــس -شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف املنتــدى الرابــع
للبيئــة املنظــم مــن طــرف املؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي
 ،)Environmental Forumو املنعقــد عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي،
مــن  19إلــى  21ينايــر  ،2021بحضــور  120مشــاركا ميثلــون الــدول
األعضــاء باملؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي  ECACوالــدول الشــريكة
(الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،كنــدا ،ســنغافورة )...واملنظمــات الدوليــة و
اإلقليميــة (منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ، ICAOاملفوضيــة األوروبيــة
 ، ECاملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ، ACAOو اللجنــة الالتينيــة
للطيــران املدنــي ، LACACو اللجنــة اإلفريقيــة للطيــران املدنــيAFCAC
 ،و االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي ، IATAاملجلــس العاملــي للمطــارات
بأوروبــا ، ACI Europeأوروكنتــرول ، Eurocontrolواملنظمــة األوروبيــة
للســامة اجلويــة  ،)...، EASAو صناعــة الطيــران (االيربــاصAirbus
 ،املنتــدى الدولــي للنقــل ،)...ITFوذلــك بتقــدمي عــرض حــول مســاهمة
املنطقــة العربيــة يف تنفيــذ خطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف
مجــال الطيــران الدولــي (كورســيا) ،والتقــدم احملــرز يف إعــداد خطــة
العمــل الوطنــي خلفــض انبعــاث  .CO2وكذلــك أنشــطة املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي فيمــا يخــص املســاعدة وبنــاء وتنميــة القــدرات يف مجــال
حمايــة البيئــة.
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المنظمة العربية للطيران المدني
تشارك في اجتماع فرقة العمل
المكلفة بالبيئة لدى المكتب اإلقليمي
ألوروبا والشمال األطلنطي لاليكاو

(ECAC

تنــدرج مشــاركة املنظمــة يف إطــار االلتــزام بخطــة العمــل املشــتركة
 2022 - 2019بــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملؤمتــر األوروبــي
للطيــران املدنــي  ،ECACبهــدف املســاهمة يف بنــاء القــدرات وتقــدمي
الدعــم واملســاعدة الفنيــة للــدول األعضــاء.
واســتعرض املشــاركون ،اخــر املســتجدات فيمــا يخــص الدراســات
والبحــوث علــى املســتوى األوروبــي املتعلقــة باحلــد مــن انبعاثــات ثانــي
أوكســيد الكربــون  ،CO2والتقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف الطموحــة
بعيــدة املــدى طبقــا لقــرارات الــدورة األربعــن للجمعيــة العموميــة لاليــكاو.
و كذلــك مســاهمة الــدول و املنظمــات الدوليــة و اإلقليميــة فيمــا يخــص
خطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال الطيــران الدولــي
(كورســيا ، ) CORSIAو األولويــات و برامــج العمــل املســتقبلية املتعلقــة
بالبيئــة علــى املســتوى األوروبــي والدولــي.

باريــس -شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف اجتمــاع فرقــة
العمــل املكلفــة بالبيئــة لــدى املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي بأوروبــا والشــمال األطلنطــي ( ،)EurNatخــال يومــي  14و15
ينايــر .2021
شــارك يف االجتمــاع الــذي نظــم عبــر االتصــال املرئــي  66مشــاركا ميثلــون
الــدول األعضــاء باملكتــب اإلقليمــي  EurNatلاليــكاو واملنظمــات اإلقليميــة
(املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،واملؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي،
واللجنــة اإلفريقيــة للطيــران املدنــي ،واحتــاد النقــل اجلــوي الدولــي.)...
تنــدرج مشــاركة املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف إطــار االلتــزام بخطــة
العمــل املشــتركة  2022 - 2019بــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
واملكتــب اإلقليمــي ألوروبــا والشــمال األطلنطــي لإليــكاو ،بهــدف املســاهمة
يف بنــاء القــدرات وتقــدمي الدعــم واملســاعدة الفنيــة الــدول األعضــاء.
ومت خــال هــذا االجتمــاع اســتعراض اخــر املســتجدات فيمــا يخــص خطــة
التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال الطيــران الدولــي (كورســيا)
وخطــط العمــل الوطنيــة خلفــض انبعــاث  ،CO2واألدوات واملــواد
االسترشــادية التــي أعدتهــا منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ملســاعدة
الــدول علــى تطبيــق املتطلبــات الدوليــة ذات العالقــة.
واســتعرضت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،خالل االجتماع ،مســاهمة
املنطقــة العربيــة يف تنفيــذ خطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف
مجــال الطيــران الدولــي (كورســيا) ،والتقــدم احملــرز يف إعــداد خطــة
العمــل الوطنــي خلفــض إنبعــاث  .CO2وكذلــك أنشــطة املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي فيمــا يخــص املســاعدة وبنــاء القــدرات يف مجــال حمايــة
البيئــة.
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لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تناقش موضوع
«التحول الرقمي في االقتصادات العربية»

شــارك املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،يف الــدورة  50للجنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي املشــترك
يومــي 12و 13ينايــر  2021برئاســة معالــي األمــن العــام جلامعــة الــدول
العربيــة ،ومبشــاركة رؤســاء ومــدراء املنظمــات العربيــة املتخصصــة
واالحتــادات العربيــة النوعيــة ومؤسســات التمويــل العربيــة ،عــن طريــق
آليــة االتصــال عــن بعــد بتقنيــة (الفيديــو كونفرانــس) وحضوريــا مبقــر
االكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنلوجيــا والنقــل البحــري بالقريــة الذكيــة
بالقاهــرة.
وخــال الكلمــة االفتتاحيــة التــي ألقاهــا معالــي األمــن العــام للجامعــة
الســيد أحمــد أبــو الغيــط ،أكــد معاليــه أن الوضــع العربــي املثقــل
باملشــكالت ،والــذي زادت عليــه هــذه األزمــة أعبــاء إضافيــة يفــرض علــى
اجلميــع أكثــر مــن أي وقــت مضــى مضاعفــة اجلهــود لوضــع اســتجابة
متعــددة األطــراف ،كمــا يحتــم علــى اجلميــع تركيــز االهتمــام علــى
مواضيــع بعينهــا ،متاشــيا مــع قــرارات الــدورة  48للجنــة والتــي عقــدت يف
بيــروت يــوم  20يونيــو  2019والتــي أقــرت بتحديــد ثــاث قضايــا أساســية
للعمــل ســويا عليهــا وهــي :ريــادة األعمــال ،التنميــة املســتدامة والتحــول
الرقمــي.
و أكــد معاليــه علــى أهميــة محــور هــذه الــدورة الــذي تنــاول بشــكل
أساســي موضــوع «التحــول الرقمــي يف االقتصــادات العربيــة» ملــا لــه مــن
أهميــة يف تطويــر الــدول العربيــة اقتصاديــا واجتماعيــا ،مشــددا يف ذات
الســياق علــى أهميــة بنــاء القــدرات الوطنيــة يف مجــال أمــن املعلومــات
ومكافحــة القرصنــة اإللكترونيــة.

ورحــب معاليــه يف كلمتــه أيضـاً مبشــاركة الدكتــور طــال أبــو غزالــة رئيس
مؤسســة طــال أبــو غزالــة العامليــة ضيف ـاً علــي اللجنــة ،والــذى عــرض
عــدة مبــادرات وأفــكار بشــأن التعــاون بــن املنظمــات العربيــة املتخصصــة
والقطــاع اخلــاص يف مجــال البحــث العلمــي علــي وجــه اخلصــوص.
و تضمــن جــدول أعمــال الــدورة موضــوع التحــول الرقمــي والقرصنــة
الرقميــة وحمايــة الشــبكات ومقترحــات للشــراكات العربيــة الرقميــة
مقدمــة مــن مؤسســة طــال أبــو غزالــة العامليــة ،وهــي مجموعــة مــن
املشــاريع والتــي تتضمــن انشــاء شــراكات بــن املنظمــات العربيــة
املتخصصــة ومؤسســات القطــاع اخلــاص النظيــرة لهــا ،كمــا مت متابعــة
تنفيــذ قــرارات الــدورة الســابقة واخلاصــة برؤيــة منظمــات ومؤسســات
العمــل العربــي املشــترك ملواجهــة تداعيــات ازمــة فيــروس كورونــا علــى
االقتصاديــات واملجتمعــات العربيــة ،واإلجــراءات التي اتخذتها مؤسســات
العمــل العربــي املشــترك بشــأن انشــاء املرصــد العربــي وتشــكيل خليــة
ملواجهــة حتديــات وتداعيــات االزمــة.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن جلنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي املشــترك
تنعقــد برئاســة معالــي االمــن العــام للجامعــة ،وهــي أعلــى هيئــة يف
منظومــة العمــل العربــي املشــترك ،تهــدف الــى تعزيــز التعــاون والتنســيق
وتبــادل اخلبــرات بــن جامعــة الــدول العربيــة ومؤسســات العمــل العربــي
املشــترك ( منظمــات واحتــادات ومؤسســات متويــل عربيــة ) لزيــادة
فعاليــة العمــل العربــي املشــترك وتــايف االزدواجيــة.

أنشطة المنظمة
توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم
والمنظمة العربية للطيران المدني

و ّقــع يــوم األربعــاء  20ينايــر  2021كل مــن معالــي املديــر العــام للمنظمــة
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم أ.د محمــد ولــد أعمــر ،ومعالــي املديــر
العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي املهنــدس عبــد النبــي منــار
يجســد
مذكــرة تفاهــم تتويجــا وتعزيــزا ملســار تعاونــي بــن املنظمتــن
ّ
التقــاء اإلرادات مــن أجــل تبــادل اخلبــرات يف مجــال البحــث العلمــي
والتقنــي ،والدراســات حــول البيئــة والســياحة الثقافيــة ،والتعريــف
بالتــراث العربــي واإلســامي.
ويف كلمــة باملناســبة ،أكــد املديــر العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
املهنــدس عبــد النبــي منــار أن التعــاون مــع األلكســو يف هــذه املجــاالت
الواعــدة ســيكون لــه مزايــا متعــددة تصــب جميعهــا يف ســبيل تعزيــز العمــل
العربــي املشــترك واالرتقــاء املســتمر بــه مــن جهــة ،وكذلــك تعزيــز التعــاون
مــع املنظمــات التابعــة لهيئــة األمم املتحــدة مــن جهــة أخــرى ،يف انســجام
مــع توجهــات وأهــداف جامعــة الــدول العربيــة.
كمــا عبــر أ.د محمــد ولــد أعمــر املديــر العــام لأللكســو يف كلمتــه عــن
ســروره بهــذه املناســبة التــي يتــم فيهــا توقيــع هــذه االتفاقيــة بــن املنظمــة
وشــقيقتها املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،وهــي فرصــة ســتعزز
مســيرة العمــل العربــي املشــترك ،وفتــح آفــاق أرحــب للمنظمتــن ملزيــد
التشــاور ،والتطلــع بــأن تكــون هــذه اخلطــوة حاملــة لبرنامــج تنفيــذي يتــم
حتقيقــه خــال مســتقبل األيــام.
مــن جملــة مجــاالت التعــاون التــي تنــص عليهــا هــذه املذكــرة تبــادل
املعلومــات والوثائــق والتجــارب املتصلــة باملوضوعــات ذات االهتمــام
املشــترك؛ وكــذا توســيع تبــادل املعــارف يف مجــاالت البحــث العلمــي
والتقنــي؛ فضــا عــن تنفيــذ مشــاريع وأنشــطة مســتقبل ّية ذات فائــدة
مشــتركة ،والتعــاون يف مجــاالت األنشــطة الداعمــة للنهــوض باللغــة
العربيــة ،مــن خــال تنســيق اجلهــود واملبــادرات العربيــة والدوليــة حتقيقــا
لهــذا الهــدف.
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الرصد واإلبالغ
ورشة عمل حول ّ
حقق ( )MRVفي إطار كورسيا
والتّ ّ
() CORSIA
عبر تقنية االتصال المرئي

الرباط-نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي و االحتــاد العربــي
للنقــل اجلــوي بالتنســيق مــع شــركة « « VERIFAVIAالرائــدة يف مجــال
التدقيــق والتحقــق مــن انبعاثــات غــازات الطائــرات ،ورشــة عمــل حــول
موضـ�وع ال ّرصـ�د واإلبـلاغ والتّح ّقـ�ق( ( )MRVيف إطــار كورســيا ( (�COR
 ،SIAعبــر تقنيــة التناظــر املرئــي باســتخدام منصــة « MICROSOFT
 ، « TEAMوذلــك يــوم  02مــارس  ،2021مــن الســاعة  10:00إلــى 12:00
بالتوقيــت العاملــي ( ،)UTC Timeمبشــاركة  62مم ّثـ ً
ا عــن حمايــة البيئــة
بســلطات الطيــران املدنــي وشــركات الطيــران باملنطقــة العربيــة بـــ 17
دولــة عضــو باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي.
شـ�ركة« «�VE

هدفـ�ت الورشـ�ة الـ�ى تقـ�دمي إجابـ�ات مـ�ن طـ�رف خبـ�راء
 « RIFAVIAعلــى بعــض اإلشــكاليات والتحديــات التــي واجهــت نقــاط
االتصــال اخلاصــة بخطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال
الطيــران الدولــي « .»CORSIAإذ قــام خبــراء ّ
الشــركة باإلجابــة عــن
جميــع األســئلة املتعلّقــة بإدخــال بيانــات انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
الناشــئة عــن الرحــات اجلويــة الدوليــة لعــام  2019بعــد مراجعــة تقاريــر
املشــغّلني والتقاريــر املعتمــدة مــن قبــل شــركات التدقيــق الــواردة يف
الســجل املركــزي لإليــكاو (.)CCR
وخــال كلمتــه االفتتاحيــة ،نــوه ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،املديــر
العــام للمنظمــة بالتنســيق والتعــاون الدائــم والبنــاء بــن املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي واالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي ،ودعــا الــى ضــرورة
التنســيق بــن الــدول العربيــة وتبــادل اخلبــرات مبــا يعــزز التكامــل العربــي
ويحقــق االســتفادة مــن جتــارب الــدول فيمــا بينهــا.
تنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار اجلهــود التــي تبذلهــا املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي واالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي ملواكبــة الــدول وتبــادل
املعلومــات واخلبــرات واملواءمــة بــن اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة مــن
قبــل الــدول األعضــاء يف مجــال حمايــة البيئــة.
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االقتصاد الرقمي ضمن أجندة المجلس االقتصادي واالجتماعي

الصعيديــن االقتصــادي واالجتماعــي
لتنامــي معــدالت البطالــة ال ســيما
مــع توســع حــاالت االغــاق التــام
التــي تضطــر اليهــا عــدة دول ،األمــر
الــذي ينعكــس ســلباً علــى كافــة فئــات
املجتمــع فيدفــع بالطبقــات الوســطى
والفئــات املهمشــة نحــو االحتقــان
املــؤدي الــى عــدم االســتقرار.

شــارك ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ،يــوم اخلميــس املوافــق  4فبرايــر  2020بأشــغال الــدورة
 107للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي علــى مســتوى وزراء املاليــة
واالقتصــاد والتجــارة للــدول العربيــة واألمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة
معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط ،والتــي مت عقدهــا عبــر تقنيــة التواصــل
عــن بعــد ،يف إطــار اإلجــراءات االحترازيــة التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس
«كورونــا املســتجد» كوفيــد  ،-19حيــث متــت املصادقــة علــى مشــاريع
القــرارات الصــادرة مــن توصيــات اجتمــاع كبــار املســؤولني واللجنتــن
االجتماعيــة واالقتصاديــة.
تــرأس االجتمــاع معالــي وزيــر االقتصــاد والتجــارة يف حكومــة تصريــف
األعمــال راوول نعمــه عــن جمهوريــة لبنــان ،رئيــس الــدورة احلاليــة للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي ،حيــث تطــرق معاليــه ضمــن كلمتــه االفتتاحيــة
إلــى التطلــع نحــو تفعيــل التكامــل والتكافــل العربــي وخاصــة التكامــل علــى
املســارات ذات األهميــة بــن الــدول العربيــة ال ســيما التكامــل االقتصــادي
واإلمنائــي ،فالوحــدة االقتصاديــة والتعــاون االقليمــي ملواجهــة النتائــج
الســلبية لهــذه اجلائحــة هــي مطلــب أساســي يحاكــي تاريخنــا العربــي يف
التعاضــد ملواجهــة األزمــات ،كمــا دعــا معاليــه الــى التعاضــد للمحافظــة
علــى األمــن الغذائــي للمواطنــن وذلــك مــن خــال دميومــة سالســل االنتــاج
اإلقليميــة ،وتعزيــز التجــارة البَينيــة ،مــع التأكيــد علــى أولويــة إزالــة املعوقــات
التجاريــة التــي تواجــه املنطقــة العربيــة متكينــا ملعاجلــة املشــاكل االقتصاديــة
األساســية الناجتــة عــن هــذه العقبــات ،باإلضافــة ألهميــة تعزيــز املبــادالت
التجاريــة.
كمــا أوضــح معاليــه أنــه وعلــى الصعيــد اإلمنائــي فقــد بــرزت أهميــة التطــور
التكنولوجــي يف التصــدي لنتائــج هــذه اجلائحــة وأثبتــت التجربــة أن املفتــاح
األســاس للتقــدم والتواصــل هــو يف التحــول الرقمــي يف االدارات احلكوميــة
وبنــاء اقتصــاد رقمــي فاعــل ،وننــوه هنــا باجلهــود العربيــة املبذولــة يف
هــذا الشــأن ،ال ســيما إطــاق مبــادرة «اجلامعــة الرقميــة» الهادفــة لدعــم
االقتصــادات الناشــئة يف الشــرق األوســط ودول شــمال وغــرب إفريقيــا،
عبــر تأهيــل الكــوادر تقنيـاً ومعرفيــا ،كذلــك املبــادرات املنبثقــة عــن «الرؤيــة
العربيــة لإلقتصــاد الرقمــي  »2018كأحــد املمكنــات اإلســتراتيجية
لدعــم النمــو اإلقتصــادي واالجتماعــي ،خصوصــا بعــد اآلثــار اجلمــة علــى

ولفــت معاليــه الــى أن «هــذا اللقــاء
يؤكــد ضــرورة توحيــد الــرؤى وتوثيــق
التعــاون والتنســيق يف العمــل علــى
كافــة األصعــدة حتقيقا لهــذا التكامل،
فهــذا الهــدف احملــوري هــو مــا يجــب
أن نســعى لتحقيقــه مــن خــال كافــة
االجتماعــات التــي تســفر عــن إعــداد
العديــد مــن مشــاريع القــرارات والتــي ال تقــل أهميــة عــن القــرارات التــي
ُعرِ َ
ضــت وص َّدقــت يف الــدورات الســابقة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والتــي تتطلــب املتابعــة والتنفيــذ».
وضمــن كلمــة معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط ،األمــن العــام جلامعــة
الــدول العربيــة ،أشــار معاليــه فيهــا إلــى اســتمرار التأثيــرات االقتصاديــة
واالجتماعيــة جلائحــة فيــروس كورونــا املســتجد ،والتــي تســتدعي مــن الــدول
األعضــاء تبنــي خطــط واســتراتيجيات متوســطة وطويلــة األجــل للتعامــل
معهــا ،واســتطرد معالــي األمــن العــام يف ذات الســياق ،بــأن الــدول العربيــة
حتتــاج إلــى مراجعــة خططهــا التنمويــة ملواكبــة هــذا الواقــع اجلديــد وتعزيــز
قدراتهــا علــى التكيــف مــع األزمــات واستشــرافها ،الســيما يف مجالــي
الصحــة والتعليــم.
وأكــد معاليــه أيضــا علــى أهميــة التكاتــف والعــون العربــي لدعــم الــدول التــي
تواجــه أوضاعـاً أصعــب مــن غيرهــا كفلســطني واليمــن ولبنــان ،كمــا دعــا إلــى
حتديــث آليــات االســتجابة اجلماعيــة لألزمــات وتبــادل املعلومــات يف مجــال
الصحــة ،فضـ ً
ا عــن تعزيــز آليــات اإلنــذار املبكــر.
هــذه الــدورة عرفــت دراســة عــدة مواضيــع ،ويف مقدمتهــا امللــف االقتصــادي
واالجتماعــي ملجلــس اجلامعــة العربيــة علــى مســتوى القمــة القادمــة ،دعــم
االقتصــاد الفلســطيني ،كمــا مت خــال االجتمــاع بحــث عــدد مــن املواضيــع
ذات العالقــة بالشــأن االقتصــادي واالجتماعــي العربــي املشــترك ،والتــي
تهــدف الــى تعزيــز وتنميــة العمــل العربــي املشــترك بــن الــدول العربيــة يف
إطــار جامعــة الــدول العربيــة والتوافــق علــى عــدد مــن مشــاريع القــرارات
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ســيتضمنها امللــف االقتصــادي واالجتماعــي
ملجلــس جامعــة الــدول العربيــة بشــأن تصحيــح املســارات القانونيــة لعــدد مــن
مؤسســات العمــل العربــي املشــترك يف إطــار اجلامعــة.
كمــا مت دراســة تقاريــر وقــرارات املجالــس الوزاريــة واللجــان العربيــة
املتخصصــة ،حيــث متــت املوافقــة علــى تقريــر وتوصيــات االجتمــاع
االســتثنائي للجنــة املنظمــات للتنســيق واملتابعــة املنبثقــة عــن املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي وخاصــة بنــد خطــط وموازنــات املنظمــات العربيــة
املتخصصــة للســنة املاليــة .2021
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انعقاد االجتماع التنسيقي الثاني لمدراء ومسؤولي أمن الطيران المدني
بسلطات الطيران المدني للدول االعضاء بالمنظمة العربية للطيران المدني

الرباط-نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي االجتمــاع التنســيقي
الثانــي ملــدراء و مســؤولي أمــن الطيــران املدنــي بســلطات الطيــران املدنــي
العربيــة ،عبــر تقنيــة التناظــر املرئــي باســتخدام منصــة زوم ، “ Zoom
وذلــك يــوم  03مــارس  2021مــن الســاعة  09:00إلــى  13:00بالتوقيــت
العاملــي ( .)UTC Timeوخصــص االجتمــاع لتــدارس مســتجدات كورونــا
وتبــادل اخلبــرات واملعلومــات وأحســن املمارســات فيمــا يخــص اإلجراءات
األمنيــة والتســهيالت يف ظــل العــودة التدريجيــة ألنشــطة الطيــران املدني.
وركــز ســعادة املديــر العــام للمنظمــة ،يف كلمــة باملناســبة ،علــى ضــرورة
التنســيق بــن الــدول العربيــة وتبــادل اخلبــرات والتجــارب يف ظــل
اســتمرار تفشــي جائحــة كورونــا ومــع انطــاق توزيــع اللقاحــات ،ونهــج
مقاربــة تشــاركية اســتعدادا للمؤمتــر رفيــع املســتوى حــول التســهيالت
الــذي ســتعقده منظمــة الطيــران الدولــي االيــكاو خــال شــهر أكتوبــر مــن
هــذه الســنة.
ودعــا ســعادته ،الــدول العربيــة التــي ســتكون ســباقة العتمــاد متطلبــات
«ممــرات الصحــة اآلمنــة « PHC -مــع دول أخــرى أن تواكــب وتســاعد
الــدول العربيــة األخــرى لنهــج هــذا املفهــوم.
وخــال هــذا االجتمــاع الــذي عــرف مشــاركة  32مســؤوال علــى أمــن
الطيــران املدنــي ،ميثلــون  15دولــة عضــو باملنظمــة العربيــة للطيــران

املدنــي ،اســتعرض املشــاركون جتــارب دولهــم فيمــا يخــص تطبيــق
اإلجــراءات والتدابيــر األمنيــة ،ومتطلبــات التســهيالت ،وأنشــطة مراقبــة
جــودة أمــن الطيــران املدنــي مــع اســتمرار تفشــي جائحــة كورونــا.
كمــا اســتعرض املشــاركون اإلجــراءات والتدابيــر والبرامــج التــي مت
اعدادهــا لزيــادة الوعــي ونشــر ثقافــة أمــن الطيــران ،متاشــيا مــع مبــادرة
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي التــي اعتمــدت ســنة  2021كســنة لثقافــة
األمــن.
بدورهــا اســتعرضت اإلدارة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
حملــة عامــة عــن األنشــطة التــي مت إجنازهــا خــال ســنة  ،2020وكذلــك
أولويــات وبرنامــج اشــتغالها لســنة  2021يف مجــال أمــن الطيــران املدنــي
والتســهيالت.
ينــدرج هــذا االجتمــاع يف إطــار اجلهــود التــي تبذلهــا املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي بهــدف املســاهمة يف إنعــاش احلركــة اجلويــة وتبــادل
املعلومــات واخلبــرات واملواءمــة بــن اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة مــن
قبــل الــدول األعضــاء.
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انعقاد اجتماع المدراء العامون
للطيران المدني لدى المكتب
اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني
الدولي بأوروبا والشمال األطلنطي
()EurNat

باريــس -بدعــوة مــن املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
بأوروبــا والشــمال األطلنطــي ( ،)EurNatشــاركت املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي يف اجتمــاع املــدراء العاميــن للطيــران املدنــي لــدى
املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي بأوروبــا والشــمال
األطلنطــي ( ،)EurNatيــوم  24فبرايــر .2021
شــارك يف هــذا االجتمــاع الــذي نظــم عبــر تقنيــة التناظــر املرئــي 87
مشــاركا ميثلــون الــدول األعضــاء باملكتــب اإلقليمــي  EurNatلاليــكاو
واملنظمــات اإلقليميــة (املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،واملؤمتــر
األوروبــي للطيــران املدنــي ،واللجنــة األوروبيــة للســامة اجلويــة ،واالحتاد
الدولــي للنقــل اجلــوي .)...

ومتحــورت املناقشــات ومداخــات اخلبــراء وكبــار املســؤولني حــول
اإلجــراءات والتدابيــر املواكبــة لعمليــة توزيــع اللقاحــات اخلاصــة ب
 COVID 19عــن طريــق اجلــو .مبــا فيهــا تشــجيع الــدول علــى اعتمــاد
احلريــة الســابعة حلقــوق الشــحن اجلــوي والتعــاون بينهــا ،واجلوانــب
املتعلقــة بالســامة التشــغيلية لرحــات الشــحن اجلــوي:
■ تسهيل املالحة اجلوية؛
■رقمنة عملية الشحن اجلوي؛
■تصنيــف اللقاحــات علــى أســاس أنهــا مــواد خطــرة ،والتتبــع،
والتحكــم يف درجــة احلــرارة،
■املتطلبات اخلاصة بأمن الشحن اجلوي والتسهيالت؛
■املمــرات اآلمنــة للصحــةPHC-؛ واالعتــراف املتبــادل بشــهادات
اللقاح.
كمــا اســتعرضت بعــض الــدول واملنظمــات اإلقليميــة جتربتهــا والــدروس
املســتخلصة فيمــا يخــص عمليــة توزيــع اللقاحــات اخلاصــة ب COVID
.19
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المنظمة العربية للطيران المدني
تشارك في أعمال ندوة عن بعد حول
«حزم التحسينات لنظم الطيران»

الربــاط-يف إطــار برنامــج التعــاون الــذي يجمعهــا باملنظمــة الدوليــة
للطيــران املدنــي  -مكتــب الشــرق األوســط ،شــاركت املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي يف شــخص خبيرهــا للمالحــة اجلويــة و ســامة الطيــران
يف اعمــال النــدوة عــن بعــد حــول» حــزم التحســينات لنظــم الطيــران
( »)ASBUوذلــك يومــي  18و 19ينايــر .2021
وقــد خصصــت اعمــال اليــوم األول الســتعراض النســخة املعدلــة املوحــدة
الســتراتيجية املالحــة اجلويــة ملنطقــة الشــرق األوســط علــى أســاس
جميــع املدخــات الــواردة مــن االســتبيان املــوزع حيــث أجريــت التعديــات
النهائيــة ،حســب االقتضــاء.
كمــا اســتعرضت النــدوة عبــر اإلنترنــت ،يــوم األربعــاء  ،19مدخــات
الــدول ومجموعــات  MIDANPIRGالفرعيــة ذات الصلــة مبؤشــرات
األداء الرئيســية املختــارة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
والتــي ســتتم مراقبتهــا علــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي؛
ســيتم اقتــراح نتائــج هــذه النــدوة عبــر الويــب علــى انظــار النســخة  18مــن
اجتمــاع  MIDANPIRGللمصادقــة عليها.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في اجتماع
«فريق عمل سياسات النقل الجوي»

الرباط-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف اجتمــاع «فريــق
عمــل سياســات النقــل اجلــوي» ،املنعقــد يف بيــروت عبــر تقنيــة االتصــال
املرئــي ،يــوم  2مــارس  ،2021والــذي نظمــه االحتــاد العربــي للنقل اجلوي.
ويف كلمــة باملناســبة ،أشــار ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،ان االجتمــاع يعقــد يف وقــت يتســارع
فيــه العالــم لتحقيــق املناعــة ضــد وبــاء كوفيــد  19ولتيســير انتعــاش
االقتصــاد العاملــي بفتــح احلــدود النتقــال األشــخاص والبضائــع.
وأشــاد ســعادته بالنخبــة الرفيعــة املشــاركة يف االجتمــاع ،مــن رؤســاء
وممثلــي احتــادات النقــل اجلــوي العربيــة والدوليــة ،والســيدات والســادة
اخلبــراء ،ونــوه باجلهــود املبذولــة مــن لــدن األمانــة العامــة لالحتــاد
العربــي للنقــل اجلــوي للتنظيــم اجليــد لهــذا االجتمــاع« ،راجيــا مــن اهلل
ســبحانه وتعالــى ان يحمــي أوطاننــا مــن هــذا البــاء وان يرفعــه عنــا يف
أقــرب اآلجــال».
وذكــر ســيادته أنــه منــذ ســنة تقريبــا والعالــم يعيــش أزمــة صحيــة بســبب
تفشــي وبــاء كورونــا الــذي تســبب يف إغــاق احلــدود ترتبــت عنــه أزمــة
اقتصاديــة واجتماعيــة عامليــة« ،إال أن هــذه األزمــة شــكلت فرصــة لتعبئــة
جميــع مكونــات املنتظــم الدولــي لتدبيــر األزمــة أوال ،ووضــع مقاربــة
عامليــة ثانيــا انخــرط فيهــا قطــاع الطيــران املدنــي الدولــي بــكل مكوناتــه
مــن ســلطات الطيــران املدنــي واملنظمــات واالحتــادات العامليــة واإلقليميــة
وكذلــك قطــاع صناعــة النقــل اجلــوي ،النتعــاش وتعــايف قطــاع الطيــران
املدنــي».
وأشــار ســعادته ،قائــا« »:منطقتنــا كانــت ســباقة لوضــع اللبنــات األولــى
للتشــاور وتنســيق اجلهــود ملواجهــة هــذه األزمــة لتتخــذ بعــدا عامليــا
حتــت مظلــة منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،يف إطــار فريــق الــكارت

( ،)CARTكمــا أننــا قمنــا بعــدة مبــادرات علــى مســتوى الــدول العربيــة
األعضــاء يف منظمتنــا ،وكذلــك جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى
مجالــس وزراء النقــل العــرب ووزراء الســياحة ووزراء الصحــة ،كان أولهــا
اتخــاذ قــرارات وإجــراءات لدعــم شــركات النقــل اجلــوي العربيــة وذلــك
قبــل متــم شــهر مــارس .»2020
وأضــاف ســعادته« :لألســف ال زلنــا نعانــي مــن تفشــي الوبــاء وآثــاره
املتفاقمــة علــى قطــاع النقــل اجلــوي ،وخاصــة مبنطقتنــا حيــث عــرف
أكثــر تراجعــا مقارنــة مــع باقــي املناطــق األخــرى التــي تتوفــر علــى تكتالت
إقليميــة أو دول كبــرى ،وذلــك لعــدم توفرنــا علــى ســوق نقــل جــوي داخلــي،
وهــو مــا يطــرح مــن جديــد إشــكالية تنفيــذ اتفاقيــة دمشــق لتحريــر النقــل
اجلــوي بــن الــدول العربيــة».
وبخصــوص فريــق الــكارت ( ،)CARTأبــرز ســعادة املديــر العــام ،انــه
بعــد إعــداد حزمتــن مــن اإلجــراءات لالنتعــاش والتعــايف ،ينتظــر خــال
األيــام املقبلــة وقبــل نهايــة هــذا الشــهر أن يعتمــد مجلــس اإليــكاو النســخة
الثالثــة مــن هــذه التوصيــات واإلجــراء أهمهــا:
اإلجراءات الصحية
بروتوكــول تقريــر االختبــار :يجــب توحيــد اإلبــاغ عــن نتائــج االختبــار،
باألخــذ بعــن االعتبــار اإلرشــادات املوضحــة يف دليــل إجــراءات اختبــار
اإليــكاو وتدابيــر إدارة املخاطــر عبــر احلــدود .
توحيــد شــهادة االختبــار مــن قبــل الــدول بإصــدار أدلــة وثائقيــة لالختبــار
آمنــة وموثــوق بهــا وقابلــة للتشــغيل البينــي دول ًيــا ،مثــل التــي أصبحــت
ممكنــة بنــا ًء علــى دمــج اخلتــم الرقمــي املرئــي ،باالســتناد إلرشــادات
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.
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تشــجيع أطقــم الطائــرة علــى اخلضــوع للتطعيــم ،حيــث ميكــن تقصيــر
مــدة العــدوى وميكــن تقليــل احتماليــة اإلصابــة مبــرض كبيــر أو الوفــاة يف
األفــراد احملصنــن الذيــن يصابــون بالعــدوى .مــع إمكانيــة إعفــاء أفــراد
الطاقـ�م الذيـ�ن مت تطعيمهـ�م أو لديهـ�م تاريـ�خ مـ�ن اإلصابـ�ة بفيـ�رو س �CO
 VID-19املؤكــد يف املختبــر مــن برامــج االختبــار
يكــون إثبــات التطعيــم يف ســجل الوطنــي املعتمــد .علــى ان تصــدر الــدول
دليــا آمنــا وقابــا للتشــغيل البينــي عامل ًيــا
ممرات الصحة العامة
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الطيــران يف الــدول التــي توقــع علــى مذكــرة التفاهــم ،مــع تكافــؤ الفــرص،
دون قيــود جغرافيــة أو تخــص الســعة .وقــد وقعــت عشــر دول هــذه املذكــر
شــهر ديســمبر املاضــي،
خــال النــدوة التــي نظمتهــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي مبناســبة
الذكــرى  25لتأسيســها ،اقتــرح رئيــس مجلــس اإليــكاو يف كلمتــه علــى
الــدول العربيــة االقتــداء بهــذه املذكــرة فيمــا بينهــا ،ونحــن االن بصــدد
التنســيق مــع االكــو بهــذا اخلصــوص.

يتــم تنفيــذ ممــرات الصحــة العامــة بينــم الــدول ،بنــاء علــى االعتــراف
املتبــادل بتدابيــر تخفيــف الصحــة العامــة التــي نفذهــا كل طــرف علــى
مســار واحــد أو أكثــر .مــع تشــجيع الــدول علــى تبــادل املعلومــات عــن
طريــق منــوذج ممــر الصحــة العامــة علــى .CRRIC
هــذه املمــرات تكــون موضــوع مذكــرة تفاهــم قائمــة بذاتهــا نظـ ًرا لطبيعتهــا
االســتثنائية واملؤقتــة .وال ميكــن اعتبارهــا تعدي ـ ً
ا التفاقيــات اخلدمــات
اجلويــة أو كســبب إلعــادة املفاوضــات املســتقبلية بشــأن هــذه األخيــرة.
كمــا أن إدراج بنــد بشــأن التســجيل لــدى منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
(باإلشــارة إلــى املــادة  )83يعــود لتقديــر األطــراف.

وأكــد ســعادته علــى مــا جــاء يف كلمــة معالــي الشــيخ ســلمان احلمــود
الصبــاح ،رئيــس اجلمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
التــي دعــا فيهــا الــدول األعضــاء إلــى التنســيق والتشــاور للتوصــل
إلــى توافــق حــول التحديــات املطروحــة أمامنــا ،وإيجــاد حلــول جديــدة
تســاعد السياســات احلكوميــة علــى تطويــر القطــاع الــذي نشــرف عليــه،
واالســتجابة لتطلعــات مرتفقــي النقــل اجلــوي العربــي والدولــي.

وقــد طــورت اإليــكاو تطبيقــا يوفــر إطــا ًرا منوذج ًيــا قانون ًيــا وتشــغيل ًيا
لتطويــر الترتيبــات الثنائيــة أواملتعــددة األطــراف وف ًقــا الحتياجــات كل
دولــة وحالــة الوبــاء .هــذا التطبيــق يســهل وضــع نهــج إدارة مخاطــر
الســامة معتــرف بــه بشــكل متبــادل علــى املمــرات احملــددة مبوجــب هــذا
الترتيــب.

وأضــاف ســعادته ،قائــا « »:قــد يتــم ذلــك مرحليــا برفع القيود التشــغيلية
علــى أســاس النهــج الثنائــي وحتريــر خدمــات النقــل اجلــوي وصــوال الــى
ســوق موحــدة للنقــل اجلــوي ،عــن طريــق االنضمــام لالتفاقيــة متعــددة
االطــراف لعــام ( 2004اتفاقيــة دمشــق) لتحريــر النقــل اجلــوي ،وتنفيذهــا
مبــا فيهــا قواعــد اقتصاديــة وضمانــات قانونيــة والتــي مــن شــأنها
متكــن نشــاطات الناقــات العربيــة بالعمــل بخطــط توســعية ،وكذلــك
تشــجيع الــدول العربيــة علــى التوقيــع واالنضمــام واملصادقــة علــى
االتفاقيــة املعدلــة التفاقيــة « تبــادل اإلعفــاءات مــن الضرائــب اجلمركيــة،
والضرائــب علــى نشــاطات ومعــدات الناقــل اجلــوي العربــي « ملــا لهــا مــن
فوائــد ومكتســبات للناقــل اجلــوي العربــي تدعــم انشــطة هــذه الناقــات».

ســتضطر إذا بلداننــا لبــذل املزيــد مــن اجلهــود إلعــادة فتــح اخلطــوط
الدوليــة مــن جديــد ،يف الوقــت الــذي يتحتــم جتــاوز اإلكراهــات التــي
تعتــرض عمليــة املناعــة ضــد فيــروس كوفيــد  19مــن خــا توفيــر
اللقاحــات.

وشــدد ســيادته ،علــى ضــرورة االســتمرار يف احلــرص علــى التنســيق
الدائــم واملســتمر لدعــم تشــغيل الناقــات اجلويــة العربيــة ،مبــا يف ذلــك
االنضمــام الــى االتفاقيــات والبروتوكــوالت الدوليــة التــي مــن شــأنها أن
تدعــم وضــع األطــر القانونيــة التــي تســهم يف منــو هــذا التشــغيل ،وتعزيــز
التعــاون والتكامــل بــن الناقــات اجلويــة العربيــة مــن حيــث التدريــب،
التكويــن والتوظيــف ،واالســتخدام االمثــل للمكتســبات املتوفــرة بشــكل
عــام.

إجراءات السالمة الجوية
ستســتبدل منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي نظــام  CCRDبنظــام
اإلعفــاءات املســتهدفة ( ) TE : Targeted Exemptionsيف فــاحت أبريــل
 2021لتســهيل العمليــات الدوليــة مــع التخفيفــات .لتســهيل االنتقــال
الســلس ،ســيتم ترحيــل املعلومــات املقدمــة مــن الــدول إلــى  CCRDإلــى
نظــام  .TEكمــا ســيتم متديــد نظــام  CCRDملــدة ثالثــة أشــهر إضافيــة
حتــى  30يونيــو  .2021وســيظل نظــام اإلعفــاء املســتهدف قيــد التشــغيل
طاملــا كانــت هنــاك حاجــة إليــه ،وســيتم تقــدمي إشــعار مســبق ملــدة ثالثــة
أشــهر قبــل إغالقــه.
مذكــرة تفاهــم بيــن الــدول األعضــاء فــي اللجنــة
األمريكيــة الالتينيــة حــول تحريــر الحريــة الســابعة لنشــاط
الشــحن الجــوي
مبوجــب هــذه املذكــرة ،ســيتم الســماح ولفتــرة ال تتجــاوز انتهــاء عمليــة
التلقيــح ،مبمارســة حقــوق النقــل املرتبطــة باحلريــة الســابعة خلدمــات
الشــحن ،ســواء عبــر الرحــات املنتظمــة أو غيــر املنتظمــة ،لشــركات

وأوضــح ســعادته ،انــه يجــري االن التنســيق لعقــد مؤمتــر دولــي رفيــع
املســتوى بشــأن جائحــة فيــروس كورونــا ،شــهر أكتوبر املقبــل يتمحور حول
جهــود التعــايف االقتصــادي يف قطــاع الطيــران ،الســامة والتســهيالت،
امــا ان يســهم هــذا االجتمــاع يف توحيــد املواقــف والــرؤى حفاظــا علــى
مصالــح دولنــا عامــة وعلــى مصالــح الناقــات العربيــة خاصــة.
يف نهايــة كلمتــه ،هنــأ ســعادة املديــر العــام املشــاركني يف االجتمــاع بالســنة
اجلديــدة  2021متمنيــا ان تعــم فيهــا البركــة واألمــن واألمــان وموفــور
الصحــة والعافيــة واالزدهــار لــكل أوطاننــا ،داعيــا العلــي القديــر ان
يرفــع عنــا هــذا البــاء يف أقــرب وقــت وان يعــود نشــاط احلركــة اجلويــة
لالنتعــاش مجــددا.
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اجتماع تنسيقي بين المنظمة العربية للطيران المدني والمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم
الرباط-عقــد يف مقــر املنظمــة
العربيــة للطيــران املدني بالرباط،
يــوم األربعــاء  30مــارس ،2021
اجتمــاع تنســيقي حضــره ســعادة
املهنــدس عبــد النبــي منــار،
مديــر عــام املنظمــة ،ووفــد مــن
املنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافة
والعلــوم يرأســه الســيد عبــد
الفتــاح احلجمــري ،مديــر مكتــب
التعريــب باململكــة املغربية.تدارس
اجلانبــان ،خــال هــذا االجتمــاع،
املشــاريع املســتقبلية املشــتركة
والتــي تنــدرج ضمــن آليــات تعزيــز
العمــل العربــي املشــترك تنفيــذا
لتوصيــات وقــرارات جلنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي
املشــترك برئاســة معالــي أمــن عــام جامعــة الــدول العربيــة،
وكــذا تنفيــذا ملذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن املنظمتــن أواخــر
شــهر ينايــر املاضــي.

جديــر بالذكــر أن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم كانــت قــد وقعتــا مذكــرة
يجســد
تفاهــم تتويجــا وتعزيــزا ملســار تعاونــي بــن املنظمتــن
ّ
التقــاء اإلرادات مــن أجــل تبــادل اخلبــرات يف مجــال البحــث
العلمــي والتقنــي ،والدراســات حــول البيئــة والســياحة الثقافيــة،
والتعريــف بالتــراث العربــي واإلســامي.

المنظمة العربية للطيران المدني تصدر «دليل التداريب »2021

يســتند حجر األســاس لتطوير أي قطاع أو مؤسســة أو شــركة عل قدرتها
مــن حيــث املــوارد البشــرية املهنيــة واملعرفــة واجلهــود املبذولــة ملواكبــة
التطــورات التكنولوجيــة واالبتــكارات والنمــاذج الناجحــة يف اإلدارة .هــذا
يؤكــد أهميــة التعليــم والتدريــب يف كل السياســات اإلســتراتيجية ألي
منظمــة ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي تنتمــي إلــى قطــاع الطيــران املدنــي.
هــذا القطــاع يتطــور بســرعة ويتطلــب التدريــب املســتمر علــى الوظائــف
املختلفــة فئــات مــن املــوارد البشــرية ،وخاصــة تلــك التــي تــؤدي املهــام
الفنيــة والتعامــل مــع املعــدات املتطــورة التــي تتطلــب أمنــاط التشــغيل
والصيانــة احملــددة للحصــول علــى جــودة األداء.

لذلــك ،تبــذل املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ( )ACAOقصــارى
جهدهــا لتقــدمي دورات تدريبيــة ،لصالــح املوظفــن واملديريــن ،مــن أجــل
املســاهمة يف التطويــر املســتمر للموظفــن املدربــن تدريبــا عاليــا يف
االمتثــال للجــودة والســامة ومعاييــر الطيــران املدنــي الدولــي.
يخــدم «كتالــوج» الــدورات هــذه األهــداف االســتراتيجية ملنظمتنــا مــن
حيــث وضــع معاييــر تدريــب مشــتركة وبيانــات خبــراء الــدول األعضــاء
املنفــذة األســاس لتعزيــز التعــاون وتبــادل أفضــل املمارســات يف منطقتنــا.
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المنظمة العربية للطيران المدني
تشارك في االجتماع الثالث
والخمسون
لفريق الخبراء المعني بحدث التحقيق
في حوادث الطيران والوقائع

يف إطــار التعــاون مــع املنظمــات الشــقيقة ،ويف إطــار إجــراء ACC 52-4

الرباط-نظمــت المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي ورشــة عمــل
باللغــة اإلنجليزيــة حــول «تدابيــر الصحــة العامــة عنــد منافــذ الدخــول
بالمطــار وتوزيــع اللقاحــات فــي ظــل اســتمرار تفشــي جائحــة
كورونــا» ،و ذلــك عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي باســتخدام منصــة
زوم « »ZOOMمــن  15الــى  17مــارس  ،2021بمشــاركة  45إطــارا
مــن ســلطات الطيــران المدنــي وصناعــة الطيــران بالمنطقــة العربيــة،
يمثلــون  14دولــة عضــو بالمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي.
بســط المشــاركون فــي الورشــة المســتجدات علــى الســاحة الدوليــة
المتعلقــة بالقيــود المفروضــة علــى الســفر وتقييــم المخاطــر الصحيــة،
والممــرات االمنــة للصحــة ،وعمليــة توزيــع اللقاحــات ،وجــواز الســفر
الصحــي.
تنــدرج هــذه الورشــة فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا المنظمــة العربيــة
للطيــران المدنــي بهــدف المســاهمة فــي إنعــاش الحركة الجويــة وتبادل
المعلومــات والخبــرات والمواءمــة بيــن اإلجــراءات والتدابيــر المتخــذة
مــن قبــل الــدول األعضــاء فــي ضــوء اســتمرار تفشــي جائحــة كورونا
والقيــود المفروضــة مــن الــدول للحــد مــن هــذا التفشــي.

 ،تلقــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي دعــوة مــن املؤمتــر األوروبــي
للطيــران املدنــي للمشــاركة يف االجتمــاع .ACC / 53و مثــل املنظمــة
العربيــة يف هــذا االجتمــاع خبيــر الســامة واملالحــة اجلويــة لديهــا
والــذي عقــد عــن بعــد بتقنيــة «زوم» يف  17مــارس  2021مــن الســاعة
 10:00الــى ( 13:00بتوقيــت وســط أوروبــا).

تــرأس االجتمــاع الثالــث واخلمســن لفريــق اخلبــراء املعنــي بالتحقيــق يف
حوادث الطيران وقائع الطيران الســيد /كريســبني أور (اململكة املتحدة)
الــذي رحــب باملشــاركني واســتعرض الترتيبــات العمليــة لالجتمــاع .وقــد
شــارك يف االجتمــاع ممثلــن عــن الــدول األعضــاء يف اإليــكاك ومراقبــن
مــن دول اجلــوار وكذلــك املنظمــات العامليــة واإلقليميــة املتخصصــة يف
الطيــران املدنــي.
باإلضافــة إلــى اســتعراض قائمــة اإلجــراءات والقــرارات املتخــذة نتيجــة
للــدورة الســابقة ،اعتمــد االجتمــاع منــوذج  ECAC ACCاملنقــح إلعــداد
التقاريــر .كمــا تلقــى االجتمــاع حتديثــات حــول التحقيقــات احلاليــة ،مبــا
يف ذلــك التحديــات اخلاصــة و  /أو الــدروس املســتفادة املتعلقــة بأزمــة
 ،COVID-19وذلــك مــن قبــل ممثلــي الــدول بفريــق العمــل والصناعــة
واملنتديــات األخــرى .وباإلضافــة الــى ذلــك ،وافــق االجتمــاع علــى
النشــاطات القــادم .ACC 2021
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توقيع مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني بين المنظمة العربية
للطيران المدني وقطاع النقل البريطاني

الربــاط -جــرت يــوم  25مــارس  ،2021مراســيم التوقيــع
علــى مذكــرة تفاهــم يف مجــال أمــن الطيــران املدنــي بــن قطــاع
النقــل البريطانــي واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،عبــر
املناظــرة املرئيــة.
وتتمثــل األهــداف الرئيســية ملذكــرة التفاهــم يف إنشــاء إطــار
عمــل دائــم للتعــاون الفنــي يف أمــن الطيــران .ومــن خــال هــذه
املذكــرة ،التزمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي وقطــاع
النقــل البريطانــي علــى تعزيــز واحلفــاظ علــى عالقــات شــاملة
بينهمــا طويلــة األمــد تســتند إلــى مبــادئ املســاواة والتفاهــم
واالحتــرام املتبــادل والثقــة.

ويف إطــار تنفيــذ مذكــرة التفاهــم هــذه ،ستســعى كل مــن
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي وقطــاع النقــل البريطانــي
إلــى وضــع برامــج و  /أو أنشــطة للمســاعدة الفنيــة وتبــادل
اخلبــرات الفنيــة لتعزيــز أمــن الطيــران وف ًقــا للمتطلبــات
الدوليــة ذات العالقــة.
كمــا اتفــق الطرفــان علــى ضــرورة توســيع تعاونهمــا مــن خــال
تنظيــم حــوار ســنوي حــول أمــن الطيــران حتــت مظلــة املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي وقطــاع النقــل البريطانــي.
وتــدارس الطرفــان أيضــا ،البرنامــج التعاونــي املشــترك يف
مجــال أمــن الطيــران خــال ســنة 2021

انعقاد االجتماع السادس لفريق خبراء أمن الطيران المدني

األردنيــة الهاشــمية ،واجلمهوريــة التونســية،
واململكــة العربيــة الســعودية ،وجمهوريــة العــراق،
ودولــة قطــر ،وجمهوريــة مصــر العربيــة ،واململكــة
املغربيــة.
تــدارس فريــق اخلبــراء متابعــة تنفيــذ خارطــة طريق
إلعــداد مشــروع معاييــر موحــدة لترخيــص موظفــي
الكشــف األمنــي .حيــث مت حتديــث هــذه اخلارطــة.

الربــاط ،عقــد فريــق خبــراء أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي اجتماعــه الســادس عبــر املناظــرة
املرئيــة ،وذلــك يــوم  18مــارس  ،2021بحضــور  14خبيــرا
ألمــن الطيــران ميثلــون الــدول األعضــاء باملنظمــة :اململكــة

كمــا تنــاول الفريــق موضــوع البيانــات املســبقة
للمســافرين ،واتفــق علــى تشــكيل مجموعــة عمــل
مصغــرة لبحــث اجلوانــب التشــريعية الدوليــة
والفنيــة املتعلقــة بهــذا املوضــوع واســتعراض جتــارب الــدول
العربيــة يف هــذا الشــأن.
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انعقاد االجتماع العشرون للجنة البيئة في مجال الطيران المدني
الرباط-عقــدت جلنــة البيئــة
لــدى املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،اجتماعهــا العشــرين
عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي،
وذلــك مــن  23الــى  25مــارس
.2021
وعرفــت الــدورة مشــاركة
خبيــرا ميثلــون  14دولــة أعضــاء
يف املنظمــة واالحتــاد العربــي
للنقــل اجلــوي ،إذ تــداول
املشــاركون خــال هــذا اجتمــاع
آخــر املســتجدات واإلجــراءات
املتعلقــة بحمايــة البيئــة يف
مجــال الطيــران املدنــي.
23

وشــدد ســعادة املهنــدس عبــد
النبــي منــار ،املديــر العــام
للمنظمــة ،علــى ضــرورة
التنســيق بــن الــدول العربيــة وتبــادل اخلبــرات والتجارب يف ظل اســتمرار
التحديــات التــي تواجههــا الــدول وشــركات الطيــران يف املنطقــة العربيــة
مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا بعــض الــدول أو التكتــات اإلقليميــة
املتعلقــة بتطبيقهــا ألنظمــة جتــارة االنبعاث/حقــوق تبــادل االنبعاثــات،
ونهــج مقاربــة تشــاركية اســتعدادا ملواجهــة هــذه التحديــات.
ونظــرا ملــا تزخــر بــه دولنــا العربيــة مــن طاقــات بشــرية متميــزة .فقــد
وجــه ســعادة املديــر العــام نــداء للمختصــن يف مجــال الطيــران املدنــي
لتقاســم اخلبــرات وأفضــل املمارســات والتجــارب عبــر برنامــج ومنصــة
خاصــة أعدتهمــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لهــذا الغــرض.
كمــا دعــا املشــاركني الــى بــذل املزيــد مــن اجلهــد ،علــى ضــوء توصيــات
النــدوة الدوليــة «إجنــازات وحتديــات» التــي نظمتهــا املنظمــة العربيــة يــوم
 7فبراير  2021مبناســبة الذكرى اخلامســة والعشــرين لتأسيســها ،وذلك
لتنظيــم مناقشــة أقاليميــة حــول عــدد مــن موضوعــات البيئــة خاصــة
تطبيــق كورســيا وإعــداد البرامــج الوطنيــة خلفــض الكربــون ،جن ًبــا إلــى
جنــب مــع التكتــات الدوليــة واإلقليميــة ،مــن خــال تعزيــز وبلــورة وجهــات
نظــر مشــتركة حــول النهــج الــذي يجــب ان يتــم اختيــاره للمضــي قدمــا،
قبــل وصــول املواضيــع الــى طاولــة اجلمعيــة العموميــة ملنظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي يف أكتوبــر .2022
وعالقــة مبوضــوع مــداوالت املشــاركني خــال الــدورة العشــرون للجنــة،
فقــد تطــرق احلضــور ملخرجــات:

 الفريــق التحضيــري للمنتــدى العربــي األول حلمايــة البيئــة يف صناعــةالطيــران.
 الفريــق املكلــف بدراســة موضــوع حتفيــز املطــارات والبنيــة التحتيــةوفــق أفضــل املمارســات املتعلقــة بالبيئــة.
 الفريــق املكلــف بالتحديــات التــي واجهــت الــدول العربيــة إلرســالتقاريــر االنبعاثــات الكربــون لعــام  2019الــى االيــكاو.
كمــا تــدارس أعضــاء اللجنــة آخــر املســتجدات فيمــا يتعلــق بتطبيــق
خطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال الطيــران املدنــي
الدولــي «كورســيا» خــال ســنة  2020وكذلــك خــال املرحلــة 2021-
 ،2023واعــداد اخلطــط الوطنيــة خلفــض انبعاثــات الكربــون ،وكذلــك
التحضيــرات الجتمــاع االتفاقيــة االطاريــة لــأمم املتحــدة لتغيــر املنــاخ
( ،)COP26ومســتجدات اللجنــة املعنيــة بحمايــة البيئــة يف مجــال
الطيــران املدنــي ( )CAEPبااليــكاو.
ويف ظــل املســتجدات والتحديــات املســتقبلية التــي ميكــن أن تواجههــا
املنطقــة العربيــة يف مجــال حمايــة البيئــة ولزيــادة الوعــي يف هــذا
اخلصــوص ،أوصــت اللجنــة بحزمــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر ملجابهــة
هــذه التحديــات التــي ســترفع إلــى أجهــزة احلوكمــة للمنظمــة .كما شــكلت
فريــق عمــل لتحديــث معاييــر اختيــار خبــراء يف مجــال حمايــة البيئــة يف
الطيــران املدنــي بغيــة توســيع قاعــدة هــذا الفريــق والــذي ســتناط إليــه
اجنــاز الدراســات والبحــوث واالستشــارات وكل املوضــوع التــي حتــال
عليــه مــن قبــل جلنــة البيئــة.

أنشطة المنظمة

العدد 42

مارس 2021

19

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

أغاديــر -اختتمــت ،يــوم اجلمعــة  02أبريــل  2021يف مدينــة
أغاديــر ،فعاليــات الــدورة التدريبيــة حــول «إدارة الطــوارئ
اخلاصــة بأمــن الطيــران بالنســبة ملقدمــي خدمــات املالحــة
اجلويــة» ،التــي نظمتهــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
لفائــدة أطــر املركــز اجلهــوي ملراقبــة املالحــة اجلويــة التابــع
للمكتــب الوطنــي للمطــارات باململكــة املغربيــة ،خــال الفتــرة
مــن  29مــارس الــى  02أبريــل  ،2021والتــي اســتفاد منهــا
 21مشــاركا.
وتنــدرج هــذه الــدورة يف إطــار اتفاقيــة الشــراكة والتعــاون
والتدريــب بــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملكتــب
الوطنــي للمطــارات باململكــة املغربيــة.

واســتعرضت هــذه الــدورة املتطلبــات الدوليــة وااللتزامــات
واألحــكام املتعلقــة بتقييــم التهديــدات واملخاطــر األمنيــة
املتعلقــة بــإدارة احلركــة اجلويــة ،وكذلــك العناصــر األساســية
إلدارة الطــوارئ الناجمــة عــن أفعــال التدخــل غيــر املشــروع
خــال عمليــات إدارة احلركــة اجلويــة .مثــل التخطيــط
وحتديــد املســؤوليات واالختصاصــات لــكل املتدخلــن يف حالــة
الطــوارئ.
كمــا اســتعرضت هــذه الــدورة التدريبيــة ،العناصــر األساســية
خلطــة الطــوارئ املتعلقــة بأمــن الطيــران لــدى مقدمــي
اخلدمــات اجلويــة.
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منتدى للسياسات الجوية تحت عنوان« :بناء المرونة في أوقات االضطراب»

شــارك ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ،يــوم الثالثــاء املوافــق  30مــارس  2021بأشــغال منتــدى
السياســات اجلويــة املنظــم مــن االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي واالحتــاد
الدولــي للنقــل اجلــوي حتــت عنــوان« :بنــاء املرونــة أوقــات االضطــراب».
املنتــدى شــهد مناقشــات مفتوحــة حــول عــدة موضوعــات آنيــة مرتبطــة
بجائحــة فيــروس كورونــا كوفيــد ،-19متثلــت باألســاس حــول:
● حال قطاع النّقل اجلوي بعد مرور سنة على بداية أزمة كورونا
● االرشــادات التوجيهيــة العامليــة لتعــايف النقــل اجلــوي ومــدى تطبيــق
احلكومــات لتلــك االرشــادات
● مناقشات حول تطبيق الدول ملمرات صحية للطيران فيما بينها
● دور قطاع النّقل اجل ّوي يف اإلنتعاش االقتصادي
● االستدامة البيئية لقطاع النقل اجلوي

املنتــدى عــرف مشــاركة كل مــن مم ّثلــي ّ
الشــركات األعضــاء يف اإلحتــاد
العربــي للنقــل اجلــوي مــن دوائــر السياســات اجلو ّيــة ،الشــؤون احلكوميــة،
شــؤون البيئــة ،والقضايــا القانون ّيــة ،واملــدراء التجاريــن ،خبــراء النقــل
اجلــوي وشــؤون البيئــة لــدى الســلطات اجلو ّيــة العرب ّيــة ،إضافــة إلــى
ممثلــي ّ
املنظمــات احملل ّيــة والدول ّيــة العاملــن بالقطــاع.
مشــاركة اإلدارة العامــة للمنظمــة خــال اجللســة الثانيــة لهــذا املنتــدى
والتــي تطرقــت ملوضــوع :ســد الفجــوة بــن املبــادئ التوجيهيــة العامليــة
للســامة البيولوجيــة وتنفيــذ احلكومــات لهــا ،مناقشــة بشــأن ممــرات
الصحــة العامــة ،جــاءت مــن خــال العــرض املقــدم مــن ســعادة املهنــدس
عبــد النبــي منــار ،حتــت عنــوان :متهيــد الطريــق مــن أجــل اســتعادة النقــل
اجلــوي ،مــن خــال حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة علــى اعتبــار أن

قطــاع النقــل اجلــوي يســاهم مســاهمة كبيــرة يف النمو االقتصــادي العاملي
والتنميــة االجتماعيــة ،كمــا أنــه يخلــق فــرص العمــل ،ويســـهل التجـــارة،
وميكــن الســياحة يف جميــع أنحــاء العالــم ،كمــا أن النقــل اجلــوي اآلمــن
واملوثــوق والفعــال مــن حيــث التكلفـــة يدعــم أهــداف التنميــة املســتدامة
وينبغــي اعتبــاره ضــرورة إمنائيــة مــن جانــب احلكومــات.
كمــا مت التطــرق خــال هــذا العــرض ملختلــف االعتبــارات التــي مت
اتخاذهــا ملواجهــة هــذا الوبــاء واملتمثلــة باألســاس يف اعتبــارات الســامة،
التســهيالت واعتبــارات الصحــة العامــة ( ،)CAPSCAوإلــى مختلــف
إجــراءات إدارة األزمــة ســواء تلــك التــي مت تبنيهــا علــى املســتوى العاملــي
مببــادرة مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (إيــكاو) أو لتلــك التــي مت
اتخاذهــا علــى مســتوى املنطقــة العربيــة بشــركاة بــن املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ومختلــف الشــركاء اإلقليميــن (املنظمــة العربيــة
للســياحة ،االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي.)...
كمــا مت التذكيــر إلــى أنــه ولتوفيــر إرشــادات جديــدة يف هــذا املجــال
ٍ
ممكــن ،بحيــث تتم ّكــن البلــدان مــن مواصلــة التنســيق
وقــت
بأســرع
ٍ
والتعــاون والتواصــل الفعــال للحفــاظ علــى أرفــع مســتويات ممكنــة مــن
ســامة الطيــران مــع اإلبقــاء علــى تواصــل العمليــات احلرجــة ،فقــد تقــرر
انشــاء فرقــة عمــل إنعــاش قطــاع الطيــران علــى مســتوى مجلــس منظمــة
الطيران املدني الدولي ( ،)CARTلتــــوفير إرشـــادات عامليــــة موحدة مـــن
أجــــل إعـــادة تشــغيل وإنعـــاش قطــــاع الطيران على نحو يتســم بالســامة
واألمــن واالســتدامة قائــم علــى املبــادئ الرئيســية والتوصيــات املتضمنــة
ســواء بالنســخة األولــى أو الثانيــة مــن «دليــل الســفر اجلــوي أثنــاء أزمــة
الصحــة العامــة الناجمــة عــن فيــروس كورونــا املســتجد» ،وكذلــك «خارطة
طريــق التنفيــذ العاملــي» املؤطــرة مــن لــدن أمانــة منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي ،والتــي تشــكل إطــار تنفيــذ رفيــع املســتوى.
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انعقاد االجتماع الثالث والثالثون للجنة أمن الطيران المدني
لدى المنظمة العربية للطيران المدني

الربــاط -عقــدت جلنــة أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي اجتماعهــا الثالــث والثالثــون عبــر االتصــال املرئــي،
يومــي  29و 31مــارس  ،2021مبشــاركة  22خبيــرا ميثلــون  12دولــة عضــو
باملنظمــة ،باإلضافــة إلــى مشــاركة ممثلــي االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي،
حيــث تــداول املشــاركون خــال هــذا االجتمــاع املســتجدات واإلجــراءات
املتعلقــة بأمــن الطيــران املدنــي يف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا.
وخــال كلمتــه االفتتاحيــة للــدورة الثالثــة والعشــرين ،أكــد ســعادة املديــر
العــام علــى ضــرورة التنســيق بــن الــدول العربيــة وتبــادل اخلبــرات
والتجــارب لالنكبــاب علــى مواضيــع ذات االهتمــام العربــي املشــترك ،مثــل
األمــن الســيبراني ،وزيــادة الوعــي وثقافــة األمــن .وبــذل املزيــد مــن اجلهــد
لتنظيــم مناقشــة اقليميــة حــول عــدد مــن املواضيــع املتعلقــة بتهديــدات
أمــن الطيــران التــي تواجههــا الــدول العربيــة ،مــن خــال تعزيــز وبلــورة
وجهــات نظــر مشــتركة حــول النهــج األمثــل لتعزيــز التكامــل العربــي.
وذلــك متاشــيا مــع توصيــات النــدوة الدوليــة «حتديــات وإجنــازات»
التــي نظمتهــا املنظمــة العربيــة يــوم  7فبرايــر  2021مبناســبة الذكــرى
اخلامســة والعشــرين لتأسيســها.
ونظــرا ملــا تزخــر بــه الــدول العربيــة مــن طاقــات بشــرية متميــزة .فقــد
وجــه ســعادة املديــر العــام «نــداء للمختصــن يف مجــال الطيــران املدنــي
نحــو تقاســم اخلبــرات وأفضــل املمارســات والتجــارب» عبــر برنامــج
ومنصــة خاصــة أعدتهــم املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لهــذا الغــرض.

وعالقــة مبوضــوع مــداوالت املشــاركني خــال االجتمــاع الثالث والعشــرين
للجنــة ،فقــد اعتمــدت اللجنــة مخرجــات االجتمــاع الســادس لفريــق
خبــراء أمــن الطيــران الــذي نظــم عبــر االتصــال املرئــي يــوم  18مــارس
 ،2021مبــا يف ذلــك حتديــث خارطــة الطريــق إلعــداد معاييــر موحــدة
لترخيــص موظفــي الكشــف األمنــي.
ومســاهمة منهــا يف حتقيــق أهــداف املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
وتعزيــز العمــل العربــي املشــترك ،أنشــأت اللجنــة مجموعــة عمــل خاصــة
باألمــن الســيبراني علــى أســاس عقــد أول اجتمــاع للمجموعــة خــال
هــذه الســنة .واعتمــدت كذلــك تنظيــم املنتــدى العربــي ألمــن الطيــران
حــول التجــارب وأحســن املمارســات.
وحرصــا منهــا يف املســاهمة يف إجنــاح مبــادرة منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي «  2021ســنة ثقافــة األمــن» ،اتفــق املشــاركون علــى تنظيــم يــوم
عربــي لثقافــة األمــن خــال هــذه الســنة.
كمــا تــداول املشــاركون خــال هــذا االجتمــاع مواضيــع تخــص مســتجدات
أمــن الطيــران ،كأثــر جائحــة كورونــا علــى التهديــد الداخلــي ألمــن
الطيــران ،والســياق الوطنــي للتهديــد وغيرهــا مــن املواضيــع.
واعتبــارا للمســتجدات احلاليــة والتهديــدات الناشــئة التــي تواجــه أمــن
الطيــران املدنــي ،فقــد مت االتفــاق علــى تنظيــم ورشــة عمــل حــول تهديــد
الطائــرات بــدون طيــار.
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تخليدا للذكرى الخامسة والعشرون

إلنشاء المنظمة والنسخة األولى لليوم العربي للطيران

تنظيم ندوة دولية حول إنجازات وتحديات قطاع الطيران في العالم

مبناســبة الذكــرى الســنوية اخلامســة
والعشــرين إلنشــاء املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،التــي تصــادف يــوم  7فبرايــر ،2021
نظمــت املنظمــة ،عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي،
نــدوة دوليــة بعنــوان« :إجنــازات وحتديــات»،
شــارك فيهــا أصحــاب املعالــي والســعادة وزراء
ورؤســاء ســلط الطيــران يف الــدول األعضــاء
وخبــراء ومختصــن بارزيــن يف عالــم الطيــران
واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
وشــكلت النــدوة فرصــة لبســط إشــكاليات
النقــل اجلــوي يف العالــم وافاقــه ،مــن خــال
مداخــات متخصصــن يف عالــم الطيــران.
خاصــة يف هــذه الفتــرة التــي تشــهد فيهــا
صناعــة النقــل اجلــوي أســوء األزمــات التــي
عصفــت بالقطــاع وخيمــت بظاللهــا علــى
مكوناتــه أجمــع.
كمــا احتفلــت املنظمــة بالنســخة األولــى لليــوم
العربــي للطيــران الــذي يصــادف  7فبرايــر،
والــذي يعتبــر فرصــة للمســاعدة علــى إذكاء
وتعزيــز الوعــي العربــي بأهميــة الطيــران املدني
الدولــي للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
للــدول والــدور املتم ِّيــز الــذي يلعبــه ملســاعدة

الــدول علــى التعــاون وإقامــة شــبكة عبــور
ســريعة يف جميــع أنحــاء العالــم خدمـ ًة ملصالــح
البشــرية جمعــاء.
و أكــد معالــي أحمــد أبــو الغيــط األمــن العــام
جلامعــة الــدول العربيــة ،أهميــة دور املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي يف وضــع تخطيــط
عــام للطيــران املدنــي بــن الــدول العربيــة
لتنميــة وتأمــن ســامته ،والعمــل علــى النهــوض
بالتعــاون والتنســيق الواجــب بــن الــدول
األعضــاء يف مجــال الطيــران املدنــي ووضــع
األســس الكفيلــة بذلــك ليكــون ذا طابــع موحــد،
والعمــل علــى تنميــة وتطويــر الطيــران املدنــي
العربــي بشــكل يستجيـــب حلاجيــات األمــة
العربيــة يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم،
وخاصــة يف هــذه املرحلــة الدقيقــة التــي متــر
بهــا منطقتنــا العربيــة .جــاء ذلــك يف كلمــة ألبــو
الغيــط ألقاهــا نيابــة عنــه الســفير أحمــد رشــيد
خطابــي ،األمــن العــام املســاعد املشــرف علــى
قطــاع اإلعــام واالتصــال ،يف افتتــاح أعمــال
النــدوة الدوليــة.
وأكــد أبــو الغيــط  -يف كلمتــه -أهميــة هــذه
النــدوة مــن خــال احملــاور التــي ســيتم التطــرق

اليهــا والتــي تعبــر عــن آفــاق تطويــر النقــل
اجلــوي العاملــي واإلقليمــي باعتبــار ان قطــاع
النقــل هــو شــريان احليــاة االقتصاديــة يف
عصرنــا احلاضــر ومــن أهــم لــوازم التطويــر
والتنميــة ومــن اهــم الدعامــات للتجــارة الدوليــة
واألنشــطة الســياحية وهمــزة الوصــل بــن
مختلــف دول العالــم يف شــتى املجــاالت.
وقــال إن التطــورات واملســتجدات التــي متــر
بهــا املنطقــة العربيــة ،والتــي فرضــت واقعــاً
جديــداً ،وأملــت حتديــات كبيــرة تســتوجب علــى
مؤسســات العمــل العربــي املشــترك التفاعــل
معهــا وتطويــر أنشــطتها وأهدافهــا ملواكبتهــا،
واملســاهمة يف وضــع تصوراتهــا للــدور اجلديــد
للعمــل العربــي املشــترك يف ضــوء هــذه
املتغيــرات والتحــوالت.
وأضــاف «مــن هنــا كان اهتمامنــا يف جامعــة
الــدول العربيــة بحتميــة تطويــر وتفعيل منظومة
العمــل العربــي املشــترك وأهميــة مواكبــة
أجهــزة اجلامعــة العربيــة ومنظماتهــا وهيئاتهــا
املتخصصــة حلجــم التغيــرات والتحــوالت داخل
املجتمعــات العربيــة ومواجهــة التحديــات التــى
متــس املواطــن العربــي وتأثيراتهــا الســلبية علــى
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عمليــة التنميــة فــى املنطقــة العربيــة».
وأشــار إلــى أن األمانــة العامــة للجامعــة تؤمــن
بأهميــة املنظمــات العربيــة املتخصصــة التابعــة
جلامعــة الــدول العربيــة كأذرع فنيــة للجامعــة
وكبيــوت خبــرة عربيــة تقــدم اخلدمــة الفنيــة
واملشــورة للــدول األعضــاء ،موضحــاً أن
الهيئــة العربيــة للطيــران املدنــي مــن أهــم هــذه
املنظمــات التــى تتولــى العمــل فــى قطــاع مهــم
يتعلــق مبجــال الطيــران املدنــي والســامة وأمــن
الطيــران املدنــي والنقــل واملالحــة اجلويــة،
وتعمــل علــى تنميــة وتطويــر القــدرات التدريبيــة
للكــوادر العربيــة فــى قطــاع الطيــران املدنــي.
وقــال إننــا «نعلــم أن هنــاك صعوبــات ومشــاكل
تواجــه عمــل الهيئــات واملنظمــات العربيــة،
وتقــف دون حتقيــق بعــض أهدافهــا ويأتــي يف
مقدمــة هــذه الصعوبــات عــدم توفيــر التمويــل
الــازم».
وأضــاف «مــن هنــا ندعــو املنظمــة لوضــع خطــة
مســتقبلية حــول كيفيــة تنميــة مواردهــا الذاتيــة
بصفتهــا بيــت خبــرة عربــي يف مجــال عملهــا،
وعلــى املنظمــة ان تقــدم خدمــات وانشــطة
واجنــاز دراســات وبحــوث تعــود بالفائــدة علــى
الــدول العربيــة ،ومبــردود مالــي علــى ميزانيــة
املنظمــة».
وحــث املنظمــة أيض ـاً علــى أن تقــوم بالترويــج
ملشــروعاتها وبرامجهــا التــي حتتــاج الــى متويــل
ذاتــي لــدى املؤسســات املاليــة العربيــة اإلقليمية
والدوليــة للحصــول علــى التمويــل الــازم لتلــك
املشــروعات والبرامــج.
وأشــار إلــى أن هــذه املنظمــة العريقــة
انطلقــت مــن أرض اململكــة املغربيــة لتنضــم
إلــى مجموعــة املنظمــات العربيــة املتخصصــة
كمنــارة يف مســيرة التنميــة العربيــة املشــتركة يف
إطــار ترســيخ مبــدأ اكتســاب وســائل الطيــران
احلديثــة وإتاحتهــا لــكل الــدول دون متييــز،
وإميانــاً مــن قيادتهــا بأهميــة األخــذ بناصيــة
العلــم ووســائل الطيــران احلديثــة والتمشــي مــع
متطلبــات العصــر ومواكبــة التحــوالت مــن أجــل
التنميــة املســتدامة.
وقــال «تتجلــى إجنــازات هــذه املنظمــة يف
مجــاالت عديــدة مثــل مجــال النقــل اجلــوي
وأمــن الطيــران واملالحــة البحريــة والســامة
اجلويــة والتعــاون والتنســيق العربــي والدولــي
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يف مجــال الطيــران ،كمــا أجنــزت املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي تنفيــذ نظــام املالحــة
اجلويــة باألقمــار الصناعيــة ،والــذي افضــى
إلــى نتائــج قيمــة للــدول األعضــاء ،باإلضافــة
إلــى عقــد عــدد مــن املؤمتــرات الدوليــة ووضــع
تصــور ملواجهــة التحديــات املســتقبلية يف مجــال
حمايــة البيئــة باملنطقــة العربيــة».
ويف ختــام كلمتــه ،وجــه أبــو الغيــط الشــكر
والتقديــر للمملكــة املغربيــة علــى حســن
اســتضافتها ملقــر املنظمــة ودعمهــا املتواصــل
جلامعــة الــدول العربيــة ومنظماتهــا
املتخصصــة ،كمــا أشــاد بالــدور الفعــال الــذي
تقــوم بــه املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
ومديرهــا العــام والكــوادر الوظيفيــة العاملــة
بهــا مــن مجهــودات مقــدرة يف تطويــر وتفعيــل
عمــل املنظمــة وتعزيــز التعــاون والتنســيق مــن
أجــل الوصــول للتعــاون والتكامــل االقتصــادي
العربــي املنشــود.
مــن جانبــه ،أكــد معالــي الشــيخ ســلمان صبــاح
ســالم احلمــود الصبــاح ،رئيــس اجلمعيــة
العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
رئيــس اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي الكويتيــة
أهميــة التعــاون والتنســيق بــن الناقــات
اجلويــة العربيــة مبــا يســهم يف حتقيــق معــدالت
النمــو املنشــودة.
وأشــار الشــيخ ســلمان الصبــاح إلــى أهميــة
مواصلــة التنســيق الدائــم واملســتمر لدعــم
تشــغيل الناقــات اجلويــة العربيــة مبــا يف ذلــك
االنضمــام إلــى االتفاقيــات والبروتوكــوالت
الدوليــة التــي مــن شــأنها أن تســهم يف
وضــع األطــر القانونيــة وصــوال إلــى حتقيــق
منــو التشــغيل الفتــا إلــى أهميــة التدريــب
واالســتخدام األمثــل للمكتســبات املتوفــرة.
وقــال إنــه «تزامنــا مــع الذكــرى الـــ  25لتأســيس
املنظمــة نحتفــي بيــوم الطيــران العربــي األول
آملــن يف حتقيــق املزيــد مــن االزدهــار والتقــدم
ألســرة الطيــران املدنــي العربــي ومنتســبي
الهيئــات واملؤسســات كافــة الذيــن يعملــون
بــكل جــد يف ســبيل حتقيــق إجنــازات مهمــة
جلهــة توفيــر بنــى حتتيــة وأســاطيل طائــرات
وخدمــات ذات جــودة عاليــة ال تقــل أهميــة
عمــا هــو موجــود يف الــدول املتقدمــة يف هــذا

23

املجــال».
وأضــاف أن مجلــس وزراء النقــل العــرب اتخــذ
خــال اجتمــاع دورتــه الـــ  33التــي عقــدت يف
شــهر أكتوبــر املاضــي قــرارات مهمــة يف ســبيل
مجابهــة تداعيــات أزمــة جائحــة فيــروس
كورونــا املســتجد (كوفيــد  )19لالنتقــال إلــى
مرحلتــي انتعــاش وتعــايف قطــاع الطيــران.
وذكــر أن مــن شــأن تلــك القــرارت املســاهمة
يف تأســيس خارطــة طريــق للعمــل يف إطــار
املنظمــة العربيــة لــذا «فـــإننا مدعــوون أكثــر
مــن أي وقــت مضــى إلــى التنســيق والتشــاور
للتوصــل إلــى توافــق حــول التحديــات املطروحــة
أمامنــا».
وشــدد معالــي الشــيخ علــى أهميــة مســاندة
السياســات احلكوميــة يف تطويــر قطــاع
النقــل اجلــوي واالســتجابة لتطلعــات املرفــق
عربيــا ودوليــا عبــر خطــوات عــدة منهــا رفــع
القيــود التشــغيلية علــى أســاس النهــج الثنائــي
وحتريــر خدمــات النقــل اجلــوي وصــوال إلــى
ســوق موحــدة عــن طريــق االنضمــام لالتفاقيــة
متعــددة األطــراف لعــام ( 2004اتفاقيــة
دمشــق) وتنفيذهــا مبــا فيهــا قواعــد اقتصاديــة
وضمانــات قانونيــة مبــا ميكــن نشــاطات
الناقــات العربيــة مــن العمــل بخطــط توســعية.
وذكــر أن مــن شــأن اخلطــوات املشــار
إليهــا املســاهمة يف تشــجيع الــدول العربيــة
علــى التوقيــع واالنضمــام واملصادقــة علــى
االتفاقيــة املعدلــة التفاقيــة تبــادل اإلعفــاءات
مــن الضرائــب اجلمركيــة والضرائــب علــى
نشــاطات ومعــدات الناقــل اجلــوي العربــي ملــا
لهــا مــن فوائــد ومكتســبات.
وأعــرب الشــيخ ســلمان الصبــاح عــن «الشــكر
والعرفــان لألمانــة العامــة جلامعــة الــدول
العربيــة برئاســة األمــن العــام أحمد أبــو الغيط
علــى العنايــة التــي يوليهــا للمنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ملــا لهــا مــن أهميــة يف مســار
التنميــة املســتدامة للوطــن العربــي وكذلــك يف
دعــم جهــود األمم املتحــدة يف هــذا املجــال مــن
خــال اخلطــط وبرامــج العمــل املشــتركة مــع
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي».
وأكــد الشــيخ ســلمان الصبــاح «التــزام دولــة
الكويــت باملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة
لتأمــن مالحــة جويــة آمنــة وفعالــة وتنافســية
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علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي» مضيفــا
أن «دولــة الكويــت تضــع جتربتهــا رهــن إشــارة
املجتمــع العربــي بغيــة ارتقــاء وتقــدم النقــل
اجلــوي».
وأكــد ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر
عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،ان
تأســيس املنظمــة شــكل تطــورا نوعيــا يف العمــل
العربــي املشــترك ،مــن أجــل تنفيــذ أغراضهــا
وأهدافهــا عــن طريــق أداء مهامهــا الضروريــة.
وأضــاف ان قطــاع الطيــران املدنــي يعتبــر مــن
أهــم الصناعــات العامليــة حيــث يلعــب دورا
مهمــا يف تطويــر االقتصــاد العاملــي بصفــة
مباشــرة وغيــر مباشــرة ،وذلــك عبــر الصناعات
املرتبطــة بــه ،ومنهــا علــى اخلصــوص
التكنولوجيــا احلديثــة املســتعملة يف املالحــة
اجلويــة أو يف األنشــطة املرتبطــة بالنقــل
اجلــوي أو التجهيــزات الدقيقــة لضمــان األمــن
والســامة يف املطــارات واخلدمــات املصاحبــة،
وتشــغيل املــوارد البشــرية ذات الكفــاءة العاليــة،
واملســاهمة يف تنشــيط القطــاع الســياحي
بتســهيل تنقــل األشــخاص وكذلــك التبــادل
التجــاري النوعــي والتواصــل بــن الشــعوب،
وان قطــاع النقــل اجلــوي يســاهم يف اقتصــاد
الــدول العربيــة والنــاجت الداخلــي ،إذ جتــاوز
هــذا األخيــر  % 7,6وهــو ضعــف املتوســط
العاملــي ،كمــا بلغــت فــرص العمــل ( )6ماليــن.
وســجل الســيد املديــر باعتــزاز مــا مت مــن
إجنــازات بالــدول العربيــة ملواكبــة وتيــرة تنامــي
احلركــة اجلويــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بفتــح
مطــارات جديــدة وتوســيع املتواجــدة منهــا،
وتطويــر أســاطيل شــركات النقــل اجلــوي،
واســتقطاب املســتثمرين ورؤوس األمــوال،
وكذلــك بنــاء القــدرات يف كافــة مجــاالت
الطيــران املدنــي؛ وأكبــر دليــل علــى ذلــك،
مؤشــرات األمــن والســامة واجلــودة التــي
حققتهــا منظومــة الطيــران العربــي ،وذلــك مــن
خــال املســاهمة امللموســة يف النــاجت الداخلــي
اخلــام وفــرص الشــغل علــى الصعيــد العربــي،
وحتقيقــه أعلــى ايــرادات نقــل املســافرين
والبضائــع والترتيــب املتقــدم للــدول العربيــة
يف عــدد املســافرين الدوليــن وكميــة الشــحن
اجلــوي والتصنيــف املتميــز لشــركات النقــل
اجلــوي العربيــة ملســتوى جــودة اخلدمــات
وتصنيــف املطــارات العربيــة كأكثــر املطــارات

العامليــة اســتقطابا للمســافرين الدوليــن  ،كمــا
أن هنــاك العديــد مــن املؤهــات التــي جتعــل
منهــا صناعــة واعــدة،
كالقــرب مــن أســواق الرحــات الســياحية يف
شــمال غــرب أوروبــا ،واملوقــع اجلغــرايف بــن
أوروبــا وأفريقيــا وآســيا ،ممــا يشــكل نقــاط
انطــاق جيــدة للشــركات علــى الطــرق الطويلــة
بــن أوروبــا الغربيــة ومنطقــة شــرق آســيا
واحمليــط الهــادئ ،وتوســيع البنيــة التحتيــة
للســياحة اجليــدة بالتطويــر الكبيــر للفنــادق يف
املــدن الكبــرى واملنتجعــات الســاحلية ،وتوفيــر
البنــى التحتيــة للمواصــات من طرق ومطارات
ذات جــودة عاليــة ووفــق املعاييــر الدوليــة،
وثــراء املعالــم األثريــة و املنــاخ املالئــم للســياحة
الشــاطئية وزيــادة املنتجعــات ،و اســتمرار
الزيــادة يف الســياحة بــن البلــدان العربيــة
بســبب :التشــابه الوثيــق يف العــادات والتقاليــد
واللغــة املشــتركة ،و الروابــط العائليــة بــن
مواطنــي البلــدان العربيــة املختلفــة التــي تخلــق
«أســر ممتــدة داخــل املنطقــة و منــو االجتاهــات
الســياحية اجلديــدة مثــل «الســياحة الطبيــة»
بــن الــدول العربيــة ،وكــذا التأثيــر اإليجابــي
للعوملــة وخاصــة زيــادة حوافــز االســتثمار،
حتســن وتنويــع املنتجــات الســياحية تعزيــز
أنشــطة التســويق (حســب النوعيــة والكميــة)،
التطويــر املؤسســي ،الشــراكة بــن القطاعــن
العــام واخلــاص التــي جتــري اآلن يف العديــد
مــن البلــدان ،والتقــدم التكنولوجــي لوســائل
التواصــل واإلعالم».هــذا باإلضافــة إلــى
انتهــاج سياســة حتريــر النقــل اجلــوي وارتفــاع
حصــة شــركات الطيــران منخفضــة التكلفــة
وتعزيــز حوافــز رســوم خدمــات املالحــة اجلويــة
واملطــارات».
وأضــاف املهنــدس عبــد النبــي منــار ،انــه
باملــوازاة مــع هــذه الطفــرة ،ســاهمت الــدول
العربيــة يف االضطــاع بالعمل العربي املشــترك
مــن خــال املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
مســاهمة جتســدت يف إشــراف أصحاب املعالي
والســعادة وزراء ورؤســاء الطيــران املدنــي
بكافــة الــدول األعضــاء علــى مشــاريع وبرامــج
وأنشــطة املنظمــة ،عمــل علــى تنفيذهــا أكثــر
مــن  250خبيــرا عربيــا واســتفاد منهــا آالف
الكــوادر واألطــر العاملــة مبختلــف الهيئــات
العربيــة للطيــران املدني».هــذه اإلجنــازات
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متــت أيضــا بتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة ،والــدول الصادقــة وشــركائنا مــن
الهيئــات واملؤسســات املتخصصــة ،إن رؤيتنــا
املســتقبلية لعمــل املنظمــة تتضمــن مزيــدا
مــن االنفتــاح علــى شــركاء جــدد لهــم عالقــة
مبجــاالت عمــل املنظمــة ،كمــا سنســعى إلــى أن
تكــون املنظمــة حاضــرة يف مختلــف امللتقيــات
اإلقليميــة والدوليــة لعــرض أهــم برامجهــا
وأنشــطتها والبحــث عــن متويــات إضافيــة
تســاعد علــى تنفيذهــا بالتعــاون والشــراكة مــع
تلــك اجلهــات ،وحتــى تواصــل املنظمــة النهــوض
برســالتها دعمــا للتنميــة الشــاملة واملســتدامة».
ودعــا الســيد املديــر العــام الــى تكثيــف اجلهــود
للعــودة بحركــة الطيــران الــى ســابق عهدهــا،
خاصــة يف هــذا الوقــت الــذي يعيــش فيــه قطــاع
النقــل أزمــة غيــر مســبوقة مــن جــراء تفشــي
وبــاء كورونــا ،وبعــد إجمــاع املنتظــم الدولــي
علــى ضــرورة بــدل كل اجلهــود لتنفيــذ خارطــة
طريــق نحــو االنتعــاش والتعــايف.
وذكــر ســعادته ان تخليــد الذكــرى اخلامســة
والعشــرين لتأســيس املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ،ينبغــي أن يشــكل حلظــة
قويــة الستشــراف املســتقبل ،أكثــر ممــا هــو
التفاتــة إلــى منجــزات املاضــي ،وأضــاف قائــا:
«إننــا واثقــون ،ومــن خــال تظافــر جهــود
كافــة املتداخلــن ،ومبشــاركة وازنــة ألعضــاء
املنظمــة ،ســنتمكن مــن بلــورة نظــرة مســتقبلية
بنــاءة وواعــدة لعمــل هــذه املنظمــة العتيــدة».
ويف ختــام كلمتــه ،وجــه ســعادته الشــكر لدولــة
املقــر ،اململكــة املغربيــة علــى دعمهــا املتواصــل
للمنظمــة وتســهيل عملهــا للقيــام بدورهــا علــى
أكمــل وجــه ،ومتنــى للــدول العربيــة الرخــاء
والنمــاء وأن تظــل كمــا كانــت حاضنــة للمنظمــة
وداعمــة لهــا.
يف الســياق نفســه ،قــال ســعادة املهنــدس محمد
البكــري ،نائــب رئيــس االحتــاد الدولــي للنقــل
اجلــوي ملنطقــة افريقيــا والشــرق األوســط ،ان
احلــرص املســتمر للمنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي واملبــادرة لتوحيــد الصفــوف واتخــاذ
اخلطــوات اإليجابيــة لــه دائمــا دور فاعــل
للتصــدي ملختلــف التحديــات ،والــدور احملــوري
الــذي تقــوم بــه املنظمــة وأعضائهــا هــو خيــر
مثــال للعمــل املشــترك واملضــي نحــو هــدف
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وأشــار البكــري إلــى ثالثــة أمــور هامــة مــن
شــأنها أن تدعــم إعــادة تشــغيل القطــاع بشــكل
فعــال وتعافيــه مــن األثــار الشــديدة جلائحــة
كورونــا ،والتــي ســبق ان تشــاركتها االياتــا مــع
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بطرحهــا على
نظــر الــدول العربيــة يف مختلــف املؤمتــرات
واملناســبات ،وهــي تطبيــق نهــج متســق ومتفــق
عليــه بــن الــدول العربيــة ووجهــات أخــرى
إقليميــة ودوليــة ضمــن التدابيــر الصحيــة
للســفر التــي أوصــى بهــا فريــق عمــل مجلــس
اإليكايــو املعــروف بالــكارت ،والتــي تعتمــد
أساســا علــى منظومــة متدرجــة مــن التدابيــر
الصحيــة تشــمل جميــع مراحــل الســفر ،و
الغــاء إجــراءات احلجــر الصحــي عنــد الوصــول
واســتبدالها بإجــراء الفحــص الســريع لفيــروس
كورونــا و اعتمــاد نهــج عاملــي للســماح بتبــادل
بطاقــات الكترونيــة للســفر تتضمــن جميــع
املعلومــات الصحيــة واإلجــراءات املطلوبــة
مــن احلكومــات حيــث يتــم ربــط البطاقــة
اإللكترونيــة بالهويــة الرقميــة للمســافر،
واعتمادهــا مــن الســلطات عنــد نقطــة املغــادرة
والوصــول ممــا يســهل عمليــات وإجــراءات
الســفر.
مــن جانــب اخــر ،دعــا هنريــك هولولــي املديــر
العــام للمواصــات واحلركــة يف املفوضيــة
األوروبيــة إلــى اتخــاذ قــرارات تســتند إلــى
العلــم .وأضــاف قائــا« :نحــن بحاجــة إلــى
معاييــر مشــتركة لالختبــار واحلجــر الصحــي.
ومــن الناحيــة املثاليــة ،ينبغــي أن نتفــق علــى
جميــع هــذه األمــور علــى الصعيــد العاملــي
يف إطــار منظمــة الصحــة العامليــة واملنظمــة
الدوليــة للطيــران املدنــي .ونحــن بحاجــة إلــى
التأكــد مــن أن عمــال النقــل األساســيني ،مبــا
يف ذلــك االطقــم اجلويــة ،لــن يصبحــوا رهائــن
لالختبــار واحلجــر الصحــي ألن ذلــك ســيعوق
أداء واجباتهــم والتــي تعتبــر ذات أهميــة
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مارس 2021
فائقــة خصوصــا فيمــا يتعلــق بإطــاق وتوزيــع
اللقاحــات».
وأضــاف «يجــب علينــا ً
أيضــا حتســن اتصاالتنا
وتنســيقها بشــكل أفضــل .فهنــاك العديــد مــن
الرســائل اجليــدة التــي يجــب متريرهــا حــول
مــدى أمــان الســفر اجلــوي .ومــع ذلــك ،فإنهــا
يف بعــض األحيــان تضيــع يف جوقــة نظريــات
املؤامــرة الشــاملة .لذلــك يجــب أن نتحــدث
بوضــوح وبصــوت واحــد لنخبــر العالــم أن خطــر
التلــوث علــى مــن الطائــرة منخفــض للغايــة؛
وأن الفيــروس ينتشــر داخــل املجتمعــات يف
الغالــب بوســائل أخــرى غيــر الســفر اجلــوي؛
وأنــه مبجــرد انتهــاء الوبــاء ،ســيكون الطيــران
أمــ ًرا حاســ ًما يف إعــادة بنــاء اقتصاداتنــا.
لذلــك ،نحــن بحاجــة إلــى بقائــه حيــا!».
وشــدد هولولــي علــى ضــرورة بــذل كل اجلهــود
لتخفيــف القيــود التنظيميــة عــن هــذا القطــاع،
الــذي تضــرر بالفعــل بشــدة مــن فيــروس
كورونــا .مضيفــا« :لقــد أخرنــا تواريــخ بــدء
نفــاذ أو تطبيــق العديــد مــن املتطلبــات اإلداريــة
اجلديــدة أو املعدلــة حتــى ال نثقــل كاهــل
اجلهــات الفاعلــة يف القطــاع بينمــا هــم يبذلــون
كل جهودهــم مــن أجــل البقــاء».
وقالــت انغريــد شــيرفيلز ،األمينــة العامــة
العامــة للمؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي،
«لقــد أثبتــت الســنوات اخلمــس والعشــرون
املاضيــة الــدور املهــم للمنظمــة ليــس فقــط
بالنســبة للمنطقــة وتأثيرهــا القــوي يف تعزيــز
الطيــران املدنــي مــن خــال منظورهــا لقطــاع
طيــران آمــن .لقــد حققــت املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي إجنــازات كبيــرة يف مجــال
النقــل اجلــوي ،علــى ســبيل املثــال يف مجــال
الســامة واألمــن والبيئــة ،ولــم تدخــر جهــداً
ملواجهــة حتديــات الطيــران املدنــي الدولــي ،وال
ســيما يف الســنوات األخيــرة».
وأضافــت «نحــن نتشــارك وجهــة نظــر فريــدة
مــن نوعهــا للنقــل اجلــوي يف منطقتنــا ،اذ جنمع
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الــدول األعضــاء امللتزمــة ونعــزز العالقــات
مــع الشــركاء الدوليــن ،ســواء احلكومــات أو
الصناعــة .نحــن ً
أيضــا عوامــل متكــن رئيســية
لتنســيق السياســات واإلجــراءات والتدابيــر،
حتركهــا العالقــة الوثيقــة واملصالــح املتبادلــة
القائمــة بــن دولنــا األعضــاء».
وأكــدت انــه بفضــل منظمــات مثــل املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي ،مت االعتــراف
والتقديــر علــى نطــاق واســع بــدور املنظمــات
اإلقليميــة يف الطيــران املدنــي .مضيفــة ان
التعــاون بــن جميــع املنظمــات اإلقليميــة،
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة
وجلنــة الطيــران املدنــي االفريقيــة وجلنــة
الطيــران املدنــي لبلــدان أمريــكا الالتينيــة
واملؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي هــو املفتــاح
لتعزيــز تنفيــذ املتطلبــات الدوليــة ،وبشــكل
عــام ،تعزيــز املصالــح احليويــة للطيــران املدنــي
اإلقليمــي والدولــي».
وذكــرت شــيرفيلز إن «تعاوننــا يثيــر االنتبــاه
خصوصــا خــال انعقــاد جمعيــات املنظمــة
الدوليــة للطيــران املدنــي ،حيــث أن أحــد دعائــم
عالقتنــا هــو التنســيق قبــل وأثنــاء فعاليــات
اإليــكاو الرئيســية ،إلــى جانــب املشــاركة يف
اجلمعيــات العامــة لــكل منهمــا .وبالنظــر إلــى
املســتقبل ،فــإن مؤمتــر اإليــكاو رفيــع املســتوى
بشــأن كوفيــد  19واملقــرر عقــده يف أكتوبــر
وكــذا الــدورة  41للجمعيــة العموميــة لإليــكاو
يف عــام  2022ســيمنحنا املزيــد مــن الفــرص
لتعزيــز آليــات التشــاور والتعــاون ،واملســاهمة
يف االنتعــاش املســتدام لصناعــة النقــل اجلــوي
لدينــا».
وفيمــا يلــي نــص البرقيــات التــي توصلــت بهــا
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي مــن أصحــاب
املعالــي والســعادة وزراء النقــل ورؤســاء
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ورؤســاء ســلط
الطيــران بالــدول األعضــاء:

26

خاص

العدد 42

كلمة سعادة السفير أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد بجامعة الدول العربية
عــن افــاق تطويــر النقــل اجلــوي
العاملــي واإلقليمــي باعتبــار أن
قطــاع النقــل هــو شــريان احليــاة
االقتصاديــة يف عصرنــا احلاضــر
ومــن أهــم لــوازم التطويــر والتنمية
ومــن أهــم الدعامــات للتجــارة
الدوليــة واألنشــطة الســياحية
وهمــزة الوصــل بــن مختلــف دول
العالــم يف شــتى املجــاالت.
يســعدني أن أشــارك يف افتتــاح
أعمــال النــدوة الدوليــة بعنــوان:
«إجنــازات وحتديــات» والتــي
تنظمهــا املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي عبــر تقنيــة التواصــل
االجتماعــي مبناســبة االحتفــال
باليــوم العربــي للطيــران املدنــي
والــذي يصــادف تخليــد الذكــرى
( )25لتأســيس املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي الــذراع الفنــي
جلامعــة الــدول العربيــة يف مجــال
وضــع تخطيــط عــام للطيــران
املدنــي بــن الــدول العربيــة
قصــد تنميــة وتأمــن ســامته،
والنهــوض بالتعــاون والتنســيق
الواجــب بــن الــدول األعضــاء يف
مجــال الطيــران املدنــي ووضــع
األســس الكفيلــة بذلــك ليكــون ذا
طابــع موحــد والعمــل علــى تنميــة
وتطويــر الطيــران املدنــي العربــي
بشــكل يســتجيب حلاجيــات األمــة
العربيــة يف نقــل جــوي امــن وســليم
ومنتظــم.
يف البدايــة اســمحوا لــي أن أنقــل
لكــم حتيــات معالــي األمــن العــام
جلامعــة الــدول العربيــة ،ومتنياتــه
لكــم بالتوفيــق والنجــاح وأن تخــرج
ندوتكــم هــذه بتوصيــات وقــرارات
تســاهم وتدعــم العمــل العربــي
املشــترك يف مجــاالت عمــل
املنظمــة ويف مجــال الطيــران
املدنــي بصفــة عامــة.
نحــن نستشــعر أهميــة هــذه
النــدوة مــن خــال احملــاور التــي
ســيتم التطــرق إليهــا والتــي تعبــر

ان التطــورات واملســتجدات
التــي متــر بهــا املنطقــة العربيــة،
والتــي أفضــت واقعــا جديــدا،
وأملــت حتديــات كبيــرة تســتوجب
علــى مؤسســات العمــل العربــي
املشــترك التفاعــل معهــا وتطويــر
أنشــطتها وأهدافهــا ملواكبتهــا،
واملســاهمة يف وضــع تصوراتهــا
للــدور اجلديــد للعمــل العربــي
املشــترك يف ضــوء هــذه املتغيــرات
والتحــوالت.
مــن هنــا كان اهتمامنــا يف جامعــة
الــدول العربيــة بحتميــة تطويــر
وتفعيــل منظومــة العمــل العربــي
املشــترك وأهميــة مواكبــة أجهــزة
اجلامعــة العربيــة ومنظماتهــا
وهيئاتهــا املتخصصــة حلجــم
التغيــرات والتحــوالت داخــل
املجتمعــات العربيــة ومواجهــة
التحديــات التــي متــس املواطــن
العربــي وتأثيرهــا التــي متــس
املواطــن العربــي وتأثيراتهــا
الســلبية علــى عمليــة التنميــة يف
املنطقــة العربيــة.
واألمانــة العامــة للجامعــة نؤمــن
بأهميــة املنظمــات العربيــة
املتخصصــة التابعــة جلامعــة
الــدول العربيــة كأذرع فنيــة
للجامعــات وكبيــوت خبــرة عربيــة
تقــدم اخلدمــة الفنيــة واملشــورة
للــدول األعضــاء ،والهيئــة العربيــة
للطيــران املدنــي مــن أهــم هــذه
املنظمــات التــي تتولــى العمــل
يف قطــاع هــام يتعلــق مبجــال
الطيــران املدنــي والســامة وأمــن
الطيــران املدنــي والنقــل واملالحــة
اجلويــة ،وتعمــل علــى تنميــة

وتطويــر القــدرات التدريبيــة
للكــوادر العربيــة يف قطــاع
الطيــران املدنــي.
إننــا نؤكــد علــى دور املنظمــات
العربيــة املتخصصــة وأهميتهــا
كأذرع فنيــة جلامعــة الــدول
العربيــة يف منظومــة العمل العربي
املشــترك ونؤمــن بأهميــة هــذه
املنظمــة بصفتهــا الــذراع الفنــي
للجامعــة ملــا لهــا مــن دور هــام
يف وضــع تخطيــط عــام للطيــران
املدنــي بــن الــدول العربيــة لتنميــة
وتأمــن ســامته ،والعمــل علــى
النهــوض بالتعــاون والتنســيق
الواجــب بــن الــدول األعضــاء يف
مجــال الطيــران املدنــي ووضــع
األســس الكفيلــة بذلــك ليكــون ذا
طابــع موحــد ،والعمــل علــى تنميــة
وتطويــر الطيــران املدنــي العربــي
بشــكل يســتجيب حلاجيــات
األمــة العربيــة يف نقــل جــوي امــن
وســليم ومنتظــم ،وخاصــة يف هــذه
املرحلــة الدقيقــة التــي متــر بهــا
منطقتنــا العربيــة.
ونحــن نعلــم أن هنــاك صعوبــات
ومشــاكل تواجــه عمــل الهيئــات
واملنظمــات العربيــة ،وتقــف دون
حتقيــق بعــض أهدافهــا ويأتــي
يف مقدمــة هــذه الصعوبــات
عــدم توفيــر التمويــل الــازم،
ومــن هنــا ندعــو املنظمــة لوضــع
خطــة مســتقبلية حــول كيفيــة
تنميــة مواردهــا الذاتيــة بصفتهــا
بيــت خبــرة عربــي يف مجــال
عملهــا ،وعلــى املنظمــة أن تقــدم
خدمــات وأنشــطة و إجنــاز
دراســات وبحــوث تعــود بالفائــدة
علــى الــدول العربيــة ،ومبــردود
مالــي علــى ميزانيــة املنظمــة،
وعلــى املنظمــة أيضــا أن تقــوم
بالترويــج ملشــروعاتها وبرامجهــا
التــي حتتــاج إلــى متويــل ذاتــي
لــدى املؤسســات املاليــة العربيــة
اإلقليميــة والدوليــة للحصــول
علــى التمويــل الــازم لتلــك
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املشــروعات والبرامــج.
إنــه هــذه املنظمــة العريقة انطلقت
مــن أرض اململكــة املغربيــة لتنضــم
الــى مجموعــة املنظمــات العربيــة
املتخصصــة كمنــارة يف مســيرة
التنميــة العربيــة املشــتركة يف إطار
ترســيخ مبــدأ اكتســاب وســائل
الطيــران احلديثــة وإتاحتهــا لــكل
الــدول دون متييــز ،وإميانــا مــن
قيادتهــا بأهميــة األخــذ بناصيــة
العلــم ووســائل الطيــران احلديثــة
والتمشــي مــع متطلبــات العصــر
ومواكبــة التحــوالت مــن أجــل
التنميــة املســتدامة.
وتتجلــى إجنــازات هــذه املنظمــة
يف مجــاالت عديــدة مثــل مجــال
النقــل اجلــوي وأمــن الطيــران
واملالحــة البحريــة والســامة
اجلويــة والتعــاون والتنســيق
العربــي والدولــي يف مجــال
الطيــران ،كمــا أجنــزت املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي تنفيــذ
نظــام املالحــة اجلويــة باألقمــار
الصناعيــة  ،والــذي أفضــى الــى
نتائــج قيمــة للــدول األعضــاء،
باإلضافــة الــى عقــد عــدد مــن
املؤمتــرات الدوليــة ووضــع تصــور
ملواجهــة التحديــات املســتقبلية يف
مجــال حمايــة البيئــة باملنطقــة
العربيــة.
ال يفوتنــي يف اخلتــام أن أنتهــز
هــذه املناســبة وأتوجــه بالشــكر
والتقديــر للمملكــة املغربيــة علــى
حســن اســتضافتها ملقــر املنظمــة
ودعمهــا املتواصــل جلامعــة الــدول
العربيــة ومنظماتهــا املتخصصــة،
كمــا أشــيد بالــدور الفعــال
الــذي تقــوم بــه املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ومديرهــا العــام
والكــوادر الوظيفيــة العاملــة
بهــا مــن مجهــودات مقــدرة يف
تطويــر وتفعيــل عمــل املنظمــة
وتعزيــز التعــاون والتنســيق مــن
أجــل الوصــول للتعــاون والتكامــل
االقتصــادي العربــي املنشــود.
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ونحــن نحتفــل بيــوم الطيــران
والــذي
األول
العربــي
يصــادف هــذه الســنة الذكــرى
اخلامسةوالعشــرين لتأســيس
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
أتوجــه بأحــر التهانــي وأطيــب
املتمنيــات بالتقــدم واالزدهــار
ألســرة الطيــران املدنــي العربــي
مــن رؤســاء ومســؤولني وعاملــن
لــدى كافــة الهيئــات واملؤسســات،
الذيــن قامــوا ومازالــوا بعمــل جــاد
يف حتقيــق إجنــازات هامــة لتوفيــر
بنــى حتتيــة وأجهــزة وأســاطيل
طائــرات وخدمــات ذات جــودة
عاليــة ،ال تقــل أهميــة عمــا هــو
موجــود يف الــدول املتقدمــة يف
هــذا املجــال.
كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر
والعرفــان لألمانــة العامــة
جلامعــة الــدول العربيــة وعلــى
راســها معالــي الســيد /أحمــد
أبــو الغيــط علــى العنايــة التــي
يوليهــا للمنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،ملــا لهــا مــن أهميــة يف
مســار التنميــة املســتدامة للوطــن
العربــي ،وكذلــك يف دعــم جهــود
األمم املتحــدة يف هــذا املجــال مــن
خــال اخلطــط وبرامــج العمــل
املشــتركة مــع منظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي.
خــال دورتــه الثالثــة والثالثــن

شــهر أكتوبــر املاضــي ،اتخــذ
مجلــس وزراء النقــل العــرب
قــرارات هامــة ملواجهــة أزمــة
كوفيــد ( )19وللمــرور إلــى
مرحلتــي انتعــاش وتعــايف قطــاع
الطيــران املدنــي بالــدول العربيــة.
هــذه القــرارات تأســس خلارطــة
طريــق عملنــا يف إطــار املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي .لهــذا
فإننــا مدعــوون أكثــر مــن أي وقــت
مضــى ،إلــى التنســيق والتشــاور
بيننــا للتوصــل إلــى توافــق حــول
التحديــات املطروحــة أمامنــا،
وإيجــاد حلــول جديــدة تســاعد
السياســات احلكوميــة علــى
تطويــر القطــاع الــذي نشــرف
عليــه ،واالســتجابة لتطلعــات
مرتفقــي النقــل اجلــوي العربــي
والدولــي.
قــد تتــم هــذه اخلطــوات مرحليــا
برفــع القيــود التشــغيلية علــى
اســاس النهــج الثنائــي وحتريــر
خدمــات النقــل اجلــوي وصــوال
الــى ســوق موحــدة للنقــل اجلــوي،
عــن طريــق االنضمــام لالتفاقيــة
متعــددة االطــراف لعــام 2004
(اتفاقيــة دمشــق) لتحريــر النقــل
اجلــوي ،وتنفيذهــا مبــا فيهــا
قواعــد اقتصاديــة وضمانــات
قانونيــة والتــي مــن شــأنها متكــن
نشــاطات الناقــات العربيــة
بالعمــل بخطــط توســعية ،وكذلــك
تشــجيع الــدول العربيــة علــى
التوقيــع واالنضمــام واملصادقــة
علــى االتفاقيــة املعدلــة التفاقيــة
« تبــادل اإلعفــاءات مــن الضرائــب
اجلمركيــة ،والضرائــب علــى
نشــاطات ومعــدات الناقــل اجلــوي
العربــي « ملــا لهــا مــن فوائــد
ومكتســبات للناقــل اجلــوي العربي
تدعــم انشــطة هــذه الناقــات.
كمــا يجــب أن نظــل حريصــن

علــى التنســيق الدائــم واملســتمر
لدعــم تشــغيل الناقــات اجلويــة
العربيــة ،مبــا يف ذلــك االنضمــام
الــى االتفاقيــات والبروتوكــوالت
الدوليــة التــي مــن شــأنها أن تدعم
وضــع األطــر القانونية التي تســهم
يف منــو هــذا التشــغيل ،وتعزيــز
التعــاون والتكامــل بــن الناقــات
اجلويــة العربيــة مــن حيــث
التدريــب ،التكويــن والتوظيــف،
واالســتخدام االمثــل للمكتســبات
املتوفــرة بشــكل عــام.
ونؤكــد حرصنــا أيضــا علــى
انخــراط املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي بصفتهــا منظمــة
متخصصــة لــدى جامعــة الــدول
العربيــة لتحقيــق األهــداف
االســتراتيجية ملنظمــة األيــكاو،
وذلــك عبــر حتديــد األولويــات
ووضــع برامــج عمــل مشــتركة مــع
مكاتبهــا اإلقليميــة ،وقــد باشــرنا
تنفيذهــا مــع مكتبــي القاهــرة
وباريــس علــى أن نواصــل التنســيق
مــع باقــي املكاتــب اإلقليميــة
األخــرى والتــي تغطــي الــدول
األعضــاء يف منظمتنــا.
ونــود اإلشــادة بالتعــاون القائــم
بــن منظمتنــا واملنظمــات
اإلقليميــة املماثلــة :اللجنــة
اإلفريقيــة للطيــران املدنــي والتــي
نتقاســم معهــا عضويــة دول عربيــة
وإفريقيــة ،املؤمتــر األوروبــي
للطيــران املدنــي ،وكذلــك اللجنــة
األمريكيــة الالتينيــة ،والذيــن
نعتــز بالتعــاون معهــم يف مجــاالت
اخلبــرة والتدريــب والتنســيق
وهنــا ،البــد مــن إبــراز دور هــذه
املنظمــات يف صنــع القــرارات إذ
متثــل أكثــر مــن  75يف املائــة مــن
الــدول األعضــاء يف األيــكاو.
كمــا ننــوه بالتعــاون القائــم بــن
املنظمــة واملفوضيــة األوربيــة

الــذي يهــدف إلــى تعزيــز احلــوار
مــع ســلطات الطيــران املدنــي
للــدول األعضــاء مــن جهــة ،ويضــع
إطــار للتعــاون الثنائــي مــن جهــة
أخــري يشــمل تبــادل املعلومــات
واخلبــرة ،وكذلــك تبــادل التجــارب
القانونيــة والتشــريعية لتطويــر
أســواق إقليميــة مندمجــة للنقــل
اجلــوي ،وتنظيــم لقــاءات ونــدوات
مشــتركة تهــم كافــة املجــاالت
الفنيــة واالقتصاديــة والقانونيــة
وإجنــاز مشــاريع مشــتركة مبــا يف
ذلــك بنــاء القــدرات.
هــذا باإلضافــة إلــى التعــاون
القائــم مــع دول صديقــة يشــمل
التنســيق يف احملافــل الدوليــة
وتنظيــم أنشــطة مشــتركة:
الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
اململكــة املتحــدة البريطانيــة،
فرنســا ،ســنغافورة ،وماليزيــا.
وكذلــك وضــع إطــار للتنســيق
والتعــاون مــع كل مــن االحتــاد
العربــي واالحتــاد الدولــي للنقــل
اجلــوي ،يهــدف إلــى العمــل علــى
موائمــة القوانــن ،والتنســيق
بخصــوص التحديــات املســتقبلية،
وحمايــة البيئــة ،وبنــاء القــدرات،
وســامة وأمــن الطيــران املدنــي؛
لــكل هــؤالء جنــدد التزامنــا
مبواصلــة العمــل معهــم لتعزيــز
النقــل اجلــوي الدولــي.
ويف اخلتــام أود أن اِؤكــد مــرة
ثانيــة علــى ضــرورة تعــاون اجلميــع
لدعــم جهــود املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي يف تأمــن مالحــة
جويــة آمنــة وفعالــة وتنافســية
علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي
وليكــون النقــل اجلــوي مســتدميا
لألجيــال احلاضــرة واملقبلــة.
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كلمة معالي السيدة نادية فتاح علوي
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
هائلــة وأســاطيل جويــة مبيــزة حديثــة
وأصبحــت بالتالــي تلعــب دورا هامــا
علــى املســتوى الدولــي ،وهــو الشــيء
الــذي أعطــى ملنظومــة الطيــران املدنــي
العربــي

يطيــب لــي أن أشــارك معكــم يف هــذا
امللتقــى الــذي تنظمــه املنظمــة العربيــة

للطيــران املدنــي مبناســبة الذكــرى 25
علــى تأسيســها ،وهــي مناســبة تكتســي
أهميــة كبيــرة وترمــز ملعانــي راســخة يف
التــآزر والتعــاون العربــي.

لقــد شــكل تأســيس هــذه املنظمــة تطــورا
حقيقيــا وإيجابيــا للطيــران املدنــي علــى
مســتوى املنطقــة العربيــة واليــوم،
وبعــد مــرور  25ســنة عــن انطــاق
هــذا احلــدث الهــام  ،فإننــا نفتخــر
مبــا حققنــاه مــن إجنــازات ومكتســبات
تدعونــا إلــى احلفــاظ علــى هــذه
املكتســبات والتطلــع إلــى حتقيــق املزيــد
مــن االصالحــات التــي نتوخــى منهــا
تطــور وســامة وتنميــة الطيــران املدنــي
يف العالــم العربــي.
وأود أن أنــوه باجلهــود احملمــودة التــي
تقدمهــا املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي مــن أجــل تنميــة روح العمــل
املشــترك والســهر علــى تطويــر عمــل
ا ملنظمــة
وجميــع هياكلهــا  ،وهــي مجهــودات
ســاهمت والزالــت تســاهم يف تعزيــز
دور املنظمــة وتفعيــل أدائهــا والرفــع مــن
مردوديتهــا.

كمــا أثمــن عاليــا بهــذه املناســبة ،
املســاهمة الفعالــة جلميــع رؤســاء
الهيــآت واملــدراء العامــن للــدول
األعضــاء علــى املجهــودات التــي مــا
فتئــوا يبذلونهــا مــن أجــل الرقــي بعمــل
هــذه املنظمــة  ،وجعلهــا منصــة تنمويــة
بامتيــاز ،خصوصــا
مــع توفــر بعــض الــدول األعضــاء علــى
مؤهــات فنيــة عاليــة و بنيــات حتتيــة

دفعــة قويــة  ،وســاهم يف رفــع التنافســية
علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي ومكــن
بالتالــي مــن تقــدمي تغطيــة جويــة شــاملة
ومتنوعــة تســتجيب حلاجيــات البلــدان
العربيــة ،وتؤكــد علــى مــدى األهميــة
البالغــة التــي أصبحــت توليهــا الــدول
العربيــة القطــاع الطيــران املدنــي ودعمه
لترســيخ دوره األساســي كقاطــرة تنمويــة
اجتماعيــة اقتصاديــة.
حضرات السيدات والسادة

إن اململكــة املغربيــة بقيــادة جاللــة
امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل ،
كانــت دائمــا ومــا زالــت حريصــة علــى
التضامــن العربــي وعلــى تنميــة قــدرات
الكفــاءات التــي تزخــر بهــا البلــدان
العربيــة  ،وكذلــك الطاقــات التــي متيــز
هــذه البلــدان

لتحقيــق تنميــة مســتدامة يف جميــع
املجــاالت ،مبــا يف ذلــك مجــال الطيــران
املدنــي.
واململكــة املغربيــة ،أيهــا الســادة
والســيدات ،التــي تعــد مــن الــدول
املؤسســة للمنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي حريصــة منــذ  ،1996علــى
توفيــر الدعــم املــادي واملعنــوي
للمنظمــة ،ال مــن حيــث توفيــر املقــر
وكــذا املســاهمات املاليــة الســنوية وال
مــن حيــث كذلــك تطويــر وتنميــة التعــاون
مــع الــدول األعضــاء لتأهيــل الطيــران
املدنــي العربــي.
وقــد حظــي قطــاع الطيــران املدنــي
يف املغــرب باهتمــام خــاص مــن لــدن
احلكومــة املغربيــة  ،وقــد شــكل
دائمــا عنصــرا اســتراتيجيا للتنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ببالدنــا،
فهــو يســاهم بشــكل مباشــر يف مواكبــة
البرامــج احلكوميــة القطاعيــة ،والســيما
تلــك املتعلقــة بتطويــر األنشــطة
الســياحية ،والرفــع مــن اجلاذبيــة
االقتصاديــة والتنافســية للجهــات ،عبــر
ربطهــا بشــبكة للخطــوط اجلويــة

الداخليــة .كمــا أنــه يســاهم يف تنشــيط

التجــارة الدوليــة وتعزيــز التضامــن
الفعــال يف إطــار التعــاون جنــوب جنــوب،
والتواصــل بــن مختلــف دول العالــم فيما
بينهــا يف شــتى املجــاالت ،حيــث يســمح
للمغــرب مــن اســتثمار موقعــه اجلغــرايف
املتميــز ،واندماجــه يف محيطــه اجلهــوي
والقــاري والدولــي.
حضرات السيدات والسادة

ونحــن نحتفــل بهــذه الذكــرى  ،ال بــد
أن نســتحضر أن العالــم يجتــاز مرحلــة
حرجــة وغيــر مســتقرة ،منــذ بدايــة
ســنة  ،2020وذلــك بعــد انتشــار
فيــروس كورونــا كوفيــد ،19ممــا أثــر
ســلبا وبشــكل مباشــر علــى منظومــة
الطيــران املدنــي  ،وفــرض قيــودا علــى
حركــة املســافرين والبضائــع ،وال يخفــى
عليكــم أن قطــاع النقــل اجلــوي العاملــي
قــد ســجل خــال ســنة  2020خســارة
ماليــة ،هــي األكبــر منــذ عشــرات
الســنني .ولهــذا كان لزامــا علــى منظومة
الطيــران املدنــي مــن التأقلــم الســريع مع
مســتجدات اجلائحــة ومراعــاة صحــة
وســامة املســافرين واملســتخدمني،
وبــرزت ضــرورة الدعــوة إلــى إعــادة
ترتيــب األولويــات واألهــداف ملواكبــة كل
هــذه التحــوالت بــرؤى مســتقبلية.
واململكــة املغربيــة ،حتــت القيــادة
الرشــيدة لصاحــب اجلاللــة امللك محمد
الســادس حفظــه اهلل ،بدورهــا عملــت ،
وبتنســيق تــام  ،مــع مختلــف املصالــح
احلكوميــة وغيرهــا مــن املؤسســات
الشــريكة وشــركات الطيــران إلــى اتخــاذ
التدابيــر واإلجــراءات الضروريــة ،والتــي
اســتهدفت علــى وجــه التحديــد حمايــة
صحــة الــركاب والعاملــن علــى مــن
الطائــرات وأفــراد اخلدمــات األرضيــة،
مــع تأمــن اســتمرارية رحــات النقــل
والشــحن اجلــوي.
واعتمــدت اململكــة املغربيــة اســتراتيجية
مندمجــة ميكــن إجمــال محاورهــا
األساســية فيمــا يلــي:

 .1تنزيــل مجموعــة مــن التدابيــر
واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة
باملطــارات لضمــان الســامة الصحيــة
للمســافرين واملســتخدمني،

 .2مواكبــة ومراقبــة شــركات الطيــران
واملهنيــن يف القطــاع مــع مراعــاة قواعــد

صيانــة الطائــرات واملعــدات.

 .3التنســيق بــن املصالــح احلكوميــة
املعنيــة يف إطــار اعمــال اللجنــة الوطنيــة
التســهيالت النقــل اجلــوي واســتخدام
بشــكل منهجــي «منــوذج حتديــد موقــع

الراكــب األغــراض الصحــة العامــة»
لضمــان حتديــد هويــة الــركاب وامكانيــة
تتبعهــم للمســاعدة يف احلــد مــن انتشــار
املــرض وعــودة الوبــاء
 .4اســتئناف الرحــات بشــكل تدريجــي:
عمليــات العــودة إلــى أرض الوطــن،
ورحــات اســتثنائية دوليــة

 .5ضمان استمرارية الشحن اجلوي.

وبعــد الرفــع التدريجــي للحجر الصحي،
عــرف قطــاع النقــل اجلــوي ببالدنــا نهــج
مقاربــة تدريجيــة الســتئناف االســتغالل
مــع اعتمــاد تدابیــر مرحليــة و هيكليــة
للتخفيــف مــن أثــار اجلائحــة ومتكــن
القطــاع مــن جتــاوز تداعياتهــا ومواكبــة
القطــاع الســياحي.

ورغــم كل اآلثــار الســلبية لهــذه اجلائحة،
فــإن جــل الــدول اســتأنفت بعــض
الرحــات اجلويــة ،وهنــاك عمــل دؤوب
للزيــادة يف عــدد الرحــات وتوســيع
شــبكة اخلطــوط للوصــول للوضعيــة
التــي كانــت مســتغلة قبــل اجلائحــة،
غيــر أن هــذا سيشــكل حتديــا كبيــرا يف
إنعــاش النقــل اجلــوي الدولــي.
ويف اخلتــام ال يســعني إال أن أجــدد
الشــكر لــكل مــن ســاهم ويســاهم يف
جتويــد عمــل املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي  ،مــع توفيــر اإلمكانيــات املاديــة
واملعنويــة ملواصلــة العمــل يف هــذا
املجــال .وهــي مناســبة أيضــا يســرني
فيهــا

أن أذكركــم بــأن املقــر اجلديــد الــذي
تتشــرف اململكــة املغربيــة باحتضانــه قــد
توصلنــا إلــى حتديــد الوعــاء العقــاري
لتشــييده علــى أمــل أن يكــون افتتاحــه
يف أقــرب اآلجــال.

كمــا أن اململكــة املغربيــة بقيــادة جاللــة
امللــك محمــد الســادس نصــره اهلل،
حريصــة كل احلــرص علــى الوحــدة
والتضامــن العربــي ،والــذي يجســده
بوضــوح عمــل وأهــداف املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي.
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يســعدني ويشــرفني أن أنتهــز هــذه
الفرصــة ألهنئكــم جميعا مبناســبة
االحتفــال بالذكــرى اخلامســة
والعشــرين علــى تأســيس املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي ككيــان
فنــي منبثــق مــن جامعــة العــدول
العربيــة ،والتــي كانــت حافلــة
طيلــة الســنوات املاضيــة بالتميــز
املســتمر والعطــاء املتواصــل بــن
الــدول األعضــاء ،كمــا أنتهــز
هــذه الفرصــة ألشــكر حكومــة
اململكــة املغربيــة الشــقيقة
علــى اســتضافتها املقــر الدائــم
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
منــذ تأسيســها وعلــى دعمهــا
املســتمر للمنظمــة
كمــا أتوجــه بجزيــل الشــكر وعظيم
االمتنــان لألمانــة العامــة جلامعــة
الــدول العربيــة وممثليهــا لــدى
املنظمــة الذيــن أولــو اهتمامهــم
املتواصــل نحــو دعمهــا.
كمــا أقــدم شــكري وتقديــري

ألصحــاب املعالــي والســعادة
رؤســاء ومــدراء عمــوم ســلطات
الطيــران املدنــي العربــي يف
الــدول األعضــاء علــى التعــاون
البنــاء واملثمــر يف كافــة مناشــط
الطيــران املدنــي ،وأشــيد بالــدور
اإليجابــي واجلهــود املتواصلــة
لــإدارة العامــة للمنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي مجدديــن
شــكرنا وتقديرنــا لهــم وعلــى
رأســهم ســعادة املهنــدس عبــد
النبــي منــار مديــر عــام املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي علــى
مــا أواله مــن جهــود كبيــرة خــال
الفتــرة املاضيــة ولعملــه الــدؤوب
مــع الــدول العربيــة واملنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة.
لقــد تشــرفت برئاســة املجلــس
التنفيــذي للمنظمــة العربيــة منــذ
عــام 2015م ،ملســت خاللهــا روح
التعــاون معكــم جميعــا مقــدرا
كافــة اجلهــود املبذولــة يف ســبيل
االرتقــاء بهــذا الصــرح الهــام،
عملنــا جاهديــن مــن خاللهــا علــى
تنفيــذ كافــة قــرارات اجلمعيــة
العامــة يف ســياق توجههــا
نحــو تفعيــل وحتديــث وتطويــر
املنظمــة بــدءا بتعديــل اتفاقيــة
انشــائها ووصــوال إلــى جتديــد
هيكلهــا التنظيمــي وتفعيــل مــا مت
االتفــاق عليــه يف مســار اخلطــة
اإلســتراتيجية واخلطــة التشــغيلية

للمنظمــة .
كمــا كان لنــا الشــرف يف مواكبــة
اإلدارة العامــة النضمــام باقــي
الــدول العربيــة لعضويتهــا،
عملنــا أيضــا يف حــل الكثيــر مــن
املواضيــع العالقــة التــي تعتــرض
مســيرة العمــل العربــي املشــترك
ومنهــا تســوية أوضــاع موظفــي
املنظمــة الســابقني والعمــل علــى
إيجــاد حــل توافقــي يرضــي جميــع
األطــراف.
لقــد لعبــت املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي دورا هامــا يف
تكويــن وتدريــب أطــر املنظمــة يف
مختلــف مجاالتهــا الفنيــة ســواء
النقــل اجلــوي أو أمــن الطيــران
واملالحــة اجلويــة الســامة اجلوية
والبيئــة مــن خــال أنشــطتها
وفعالياتهــا املســتمرة ومشــاركتهم
يف دوراتهــا التدريبيــة وورش
العمــل ملســايرة التحــوالت العامليــة
الكبــرى مــن خــال اســتقطاب
خبــراء متخصصــن ســواء مــن
الــدول العربيــة أو مــن اخلبــراء
األجانــب ذوي الكفــاءة العاليــة.
كمــا لعبــت املنظمــة دورا هامــا
يف تنســيق املواقــف العربيــة
يف االجتماعــات الدوليــة ذات
االهتمــام املشــترك.
إن ســلطنة عمــان منــذ انضمامهــا
للمنظمــة يف عــام  1996وهــي

تعمــل مــن خــال عضويتهــا يف
املجلــس التنفيــذي وكذلــك يف
جلانهــا الفنيــة علــى تعزيــز الوعــي
العاملــي بأهميــة قطــاع الطيــران
املدنــي لتنميــة القطاعــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة يف
العالــم.
كمــا أنهــا داعمــة جلهــود منظمــة
الطيــران املدنــي العربــي لتحقيــق
أعلــى مســتويات التعــاون بــن
الــدول األعضــاء لتوفيــر منظومــة
طيــران تخــدم مصالــح اجلميــع.
ونؤكــد لكــم جميعــا حــرص
ســلطنة عمــان يف اســتمرار
التعــاون مــع بقيــة الــدول األعضــاء
يف املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي مبــا يســاعدنا علــى تعزيــز
الروابــط يف ســبيل الدفــع بالعمــل
العربــي املشــترك يف مجــال
الطيــران املدنــي ،واالســتفادة مــن
التجــارب املتراكمــة ومــن خــال
موقــع الســلطنة اجلغــرايف الــذي
تتميــز بــه والــذي يأهلهــا أن تلعــب
دورا هامــا لدعــم هــذا القطــاع
بالتعــاون مــع بقيــة الــدول العربيــة.
ختامــا نســأل املولــى عــز وجــل
بــأن يحفــظ الــدول العربيــة
واإلســامية والعالــم أجمــع ،وأن
يوفقنــا جميعــا لتحقيــق أهدافنــا
املشــتركة وتطلعاتنــا الزدهــار
قطــاع الطيــران املدنــي.
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معالــي الســيد  /أحمــد أبــو الغيــط
أمــن عــام جامعــة الــدول العربيــة ،
معالــي الشــيخ ســلمان احلمــود
الصبــاح ،رئيــس مجلــس املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي
املهنــدس عبــد النبــي منــار ،املديــر
العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي
الســادة املــدراء العامــون للطيــران
املدنــي
سيداتي وسادتي
أنــه لشــرف عظيــم لــي أن أحتــدث
إليكــم اليــوم ويف هــذه املناســبة
اخلاصــة .ان هــذا االحتفــال يخلــد
اليــوم العربــي للطيــران املدنــي للعــام
 2021والــذي يتزامــن هــذه الســنة
مــع الذكــرى الســنوية ال 25وأول ربــع
قــرن مــن التعــاون الناجــح للمنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي و الــذي
حققتمــوه معــا.
أود أن أبــدأ اليــوم باإلشــادة باالتفــاق
األخيــر الــذي مت التوصــل إليــه مــع
إعــان العــا ومــا تبعــه مــن رفــع
للقيــود املفروضــة علــى املجــال
اجلــوي اخلليجــي؛ وتتفــق هــذه
التطــورات امللحوظــة متامــا مــع
مبــادئ وأهــداف اتفاقيــة شــيكاغو
وكذلــك اختصاصــات املنظمــة
الدوليــة الطيــران للمدنــي الــدول
لضمــان أجــواء أكثــر انفتاحــا
عامليــا وبشــكل مســتمر مــع حتســن
مســتويات ســامة الطيــران واألمــن
واســتدامة.

واذ ان ضمــان أجــواء مفتوحــة
ومتحــررة بــن الــدول األعضــاء
للمنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي
يــؤدي حتمــا إلــى زيــادة أهميــة
ويضمــن الفوائــد االجتماعيــة
واالقتصاديــة والتــي جتنيهــا مــن
الربــط اجلــوي الدولــي التلقائــي.
.أنــا مســرور جــدا بهــذا االجنــاز
ونيابــة عــن مجلــس املنظمــة الدوليــة
للطيــران املدنــي ،أود أن أهنــئ الــدول
التــي عملــت بجــد لتحقيــق هــذه
النتيجــة.
و يف نفــس الوقــت ،يؤســفني جــدا أن
ال أمتكــن مــن لقائكــم علــى املباشــر و
بصفــة شــخصية لالحتفــال بالذكــرى
 25إلنشــاء املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي و ذلــك نظــرا
لكوفيــد  .19ولســوء احلــظ ،لــم تكــن
ســماء الطيــران مظلمــة كمــا رأينــا
ذلــك خــال العــام املاضــي .فقــد
تراجعــت حركــة الــركاب الدوليــة
ب 98يف املئــة يف ابريــل املاضــي،
حيــث اثــر وبــاء كوفيــد  19علــى
جميــع املجتمعــات و قطــع التواصــل
علــى مســتوى العالــم .وبحلــول نهايــة
العــام ،انخفضــت األرقــام االجماليــة
الدوليــة للــركاب إلــى  26يف املئــة
باملقارنــة مــع مســتويات مــا قبــل
الوبــاء يف حــن انخفضــت حركــة
الــركاب الداخليــة إلــى  40يف املئــة.
و بينمــا ســيركز الكثيــرون علــى 2.7
مليــار مســافر أقــل الــذي متثلــه هــذه
األرقــام  ،يجــب أن نقــدر اإلجنــازات
الهائلــة للمنظمــن  ،ومســؤولي
الصحــة العامــة  ،وشــركات الطيــران
 ،ومشــغلي املطــارات  ،الذيــن يعملــون
م ًعــا بحيــث ال يــزال بإمــكان 1.8
مليــار شــخص  ،أي مــا يقــرب مــن
ربــع ســكان األرض  ،الســفر عــن
طريــق اجلــو و يف ظــل مثــل هــذه
الظــروف الصعبــة
وبينمــا تســتمر الــدول والصناعــة يف
مكافحــة آثــار كوفيــد 19علــى النقــل
اجلــوي ،فــان موائمــة ردهــم يســتمر
يف حتســن مســتمر نتيجــة يف جــزء

صغيــر ملجهوداتكــم الفرديــة علــى
مســتوى دولكــم و إرشــادات فريــق
عمــل مجلــس االيــكاو النتعــاش
الطيــران.
ولكــن كمــا نعلــم ونحــن نواجــه ظهــور
طفــرات مــن كوفيــد  19أكثر شراســة
ونــرى اعتبــارات الصحــة العامــة التي
تتوجــه مــرة أخرى الــى إمكانية اتخاذ
تدابيــر تقييــد الســفر أكثــر صرامــة،
يجــب علينــا أيضــا أن نواجــه حقيقــة
أن التعــايف الكامــل لقطــاع الطيــران
املدنــي الدولــي ال يــزال علــى األرجــح
بعيــدا بعــدة ســنوات.
اجتمعــت فرقــة عمــل مجلــس
املنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي
النتعــاش الطيــران املدنــي يف دورتــه
الثالثــة الشــهر املاضــي ،ومــن املتوقــع
أن تقــدم توصيــات جديــدة بشــأن
بعــض القضايــا اجلديــدة ذات
األولويــة العليــا والتــي نواجههــا اآلن
مبــا يف ذلــك التحقــق مــن صحــة
نتائــج االختبــارات وإصــدار شــهادات
اعتمــاد اللقاحــات .ان مجلــس
املنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي
يعتــرف بوضــوح باحلاجــة امللحــة
لهــذه احلــرب ،وأود أن أؤكــد أنــه
ســيتم امتامهــا و تقييمهــا واملصادقــة
عليهــا و بالســرعة التــي تفرضهــا
العنايــة الواجبــة علــى املســتوى
التقنــي و احلوكمــة الدبلوماســية.
وطــوال فتــرة تفشــي اجلائحــة ،و اذ
نؤكــد كل مــا حــدده و حققــه فريــق
العمــل  ،فــان التضامــن يف اطــار
قطاعنــا مثــل مفتــاح النجــاح يف
طريــق االنتعــاش و إعــادة التشــغيل.
وهــذا يذكرنــا بقيمــة التعــاون
واألهــداف الدوليــة املتفــق عليهــا
بشــكل متبــادل يف كل شــيء نقــوم بــه
يف مجــال الطيــران الدولــي .وتتجلــى
أهميــة منظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،يف التعريــف بالتطلعــات
اجلماعيــة للــدول العربيــة يف الشــرق
األوســط وأفريقيــا وآســيا واحمليــط
الهــادئ .كمــا يذكرنــا أيضــا بالثقــة
الدبلوماســية يف املبــادرة التــي عملنــا

بجــد لتحقيقهــا معــا مــن خــال
املنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي
وكيــف أن ذلــك يوفــر أســس التضامن
واالعتــراف باملنافــع املتبادلــة التــي
تدعــم كلمــا نطمــح إليــه يف مجــال
النقــل اجلــوي العاملــي .وتعتبــر هــذه
الثقــة األساســية وهــذا التضامــن ذو
أهميــة فائقــة لضمــان االســتجابة
الفعالــة للجائحــة العامليــة وللمزيــد
مــن األجــواء املفتوحــة وحتقيــق
حتريــر القطــاع ،والتــي ميكــن أن
تأخــذ الطيــران العربــي إلــى اعلــى
مســتويات الربــط و االزدهــار بعــد ان
نســتطيع هــزم كوفيــد .19
أود أن أقتــرح أن تكــون األولويــة
الرئيســية علــى املــدى القريــب
هــي إضفــاء الطابــع الرســمي علــى
االتفاقيــة املتعــددة األطــراف  ،علــى
غــرار مــا مت احداثــه مؤخـ ًرا بــن دول
أمريــكا الالتينيــة  ،لتأســيس احلريــة
الســابعة حلريــة املــرور رحــات
الشــحن التــي تنقــل لقاحــات كوفيــد
.1 9
يف اخلتــام ،أيهــا األصدقــاء والزمــاء
األعــزاء ،اســمحوا لــي أن أشــيد
مبنظمتكــم علــى إجنازاتهــا العديــدة
علــى مــدى الســنوات اخلمــس
والعشــرين املاضيــة ،وال ســيما يف
أوقــات الشــدة هــذه .ســتواصل
املنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي
التعــاون بشــكل مثمــر مــع املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي ،وف ًقــا
للمذكــرة التــي وقعتهــا منظماتنــا
يف عــام  ،2010ومواجهــة كل مــن
التحديــات احلاليــة والتطلــع الــى
املســتقبل املثيــر حلركــة جويــة أكثــر
كفــاءة واســتدامة ،كمــا بــدأت تتجلــى
يف اآلونــة األخيــرة.
عيــد ميــاد ســعيد للمنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي .وأمتنــى لكــم ســماء
مشمســة وريــاح خلفيــة أقــوى خــال
ربــع القــرن القــادم
و شكرا.

خاص
كلمة معالي الدكتورة فانغ لیو ،األمینة
العامة لمنظمة الطیران المدني
الدولي

بينمــا جنتمــع م ًعــا للتنويــه بهــذا اإلجنــاز
الهــام و الــذي يجســد تعــاون الــدول
العربيــة يف مجــال الطيــران املدنــي
الدولــي  ،أرجــو أن تتقبلــوا أحــر التهانــي
علــى كل مــا مت حتقيقــه بــن دولكــم منــذ
تأســيس هــذه املنظمــة ألول مــرة يف عــام
.1996
لقــد قمنــا مــن خــال مذكــرة ، 2010
بإضفــاء الطابــع الرســمي م ًعــا لعالقــة
العمــل التــي جتمــع بــن مكتــب الشــرق
األوســط لاليــكاو واملنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي والتــي مــا فتئــت تتحســن
مــع مــرور الوقــت ،وقــد شــجعتنا النتائــج
احملصلــة يف مجــال بنــاء القــدرات و
كذلــك اجلهــود األخــرى املبذولــة
أدت اجلهــود املشــتركة التــي بدلناهــا
فيمــا يخــص النــدوات وورش العمــل
والــدورات التدريبيــة التــي قمنــا بتفعيلهــا
إلــى حتســن التنفيــذ الفرعــي يف
الــدول العربيــة ليطــال أهــداف اإليــكاو
االســتراتيجية اخلمســة وكــذا أدائهــا
ونتائجهــا  ،و هــي التــي مت تســجيلها
بوضــوح مــن خــال برامــج الرقابــة و
التدقيــق التــي تقــوم بهــا اإليــكاو .و لقــد
حصلنــا علــى نتائــج إيجابيــة مماثلــة مــن
خــال األنشــطة التــي تدعــم تنفيــذ خطــة
اإليــكاو العامليــة خلريطــة الطريــق يف
مجــال الســامة و قــدرة و كفــاءة املالحــة
اجلويــة ،خطــة الســامة اجلويــة العامليــة،
و اخلطــة العامليــة للمالحــة اجلويــة ،ومــن
خــال التنســيق واألهــداف احملــددة
وخطــط ومشــاريع منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا وآليــة التنســيق
اإلقليمــي لقســم التحقيــق يف احلــوادث
وإدارة تدفــق احلركــة اجلويــة يف منطقــة
الشــرق االوســط

كمــا اود ان انــوه بالــدور الطالئعــي
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
يف إطــار فريــق عمــل خطــة التعــايف
للشــرق األوســط حيــث تتعــاون بشــكل
أوثــق مــع املنظمــة الدوليــة للطيــران
املدنــي واإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي
واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي وحيــث
تســاهم الــدول العربيــة مبعلومــات
مهمــة وأفضــل املمارســات أثنــاء مواءمــة
اجلهــود الدوليــة مــن خــال منصــات
رصــد كوفيــد  19التابعــة للمنظمــة
دوليــة للطيــران املدنــي
كمــا أشــار الرئيــس يف وقــت ســابق  ،فــإن
هــذه أوقــات صعبــة للغايــة بالنســبة للنقل
اجلــوي  ،وخاصــة حركــة املســافرين
الدوليــة .ففــي منطقــة الشــرق األوســط
وحدهــا  ،انخفضــت حركــة املســافرين
الدوليــة مبقــدار  116مليــون مســافر
 ،وهــو مــا يترجــم إلــى خســارة 21
مليــا ًرا يف إيــرادات املشــغلني خــال عــام
 .2020هــذا باإلضافــة الــى االنخفــاض
الــذي عرفتــه حركــة املســافرين الداخليــة
لتضيــف  23مليــون مســافر آخــر إلــى
هــذا اإلجمالــي ومليــاري دوالر أخــرى
يف خســائر املشــغلني  .أدى االنخفــاض
احلــاد يف احلركــة اجلويــة إلــى ضغــوط
شــديدة علــى الســيولة يف صناعــة
الطيــران ممــا يهــدد اجلــدوى املاليــة
والعديــد مــن الشــركات علــى مســتوى
العالــم باإلضافــة إلــى ماليــن الشــركات
وشــركات النقــل يف جميــع أنحــاء العالــم.
فلســنا نتحــدث فقــط عــن شــركات
الطيــران واملطــارات  ،ولكــن ً
أيضــا عــن
املصنعــن وشــركات املناولــة األرضيــة
والتمويــن  ،ويف النهايــة تتاثــر كل حلقــة
يف سلســلة قيمــة النقــل اجلــوي
عندمــا تكــون الســماء مظلمــة كمــا
هــي اآلن بالنســبة للنقــل اجلــوي  ،قــد
يكــون مــن الصعــب علــى العضــو  ،أن
يتصــور ان تتعافــى مــرة أخــرى  ،وانــه ،
ســيتم إعــادة تواصــل العالــم مــن خــال
الرحــات اجلويــة الدوليــة .دعونــا ً
أيضــا
ال ننســى أنــه قبــل أن يضــرب كوفيــد
 ، 19كانــت الــدول العربيــة يف منطقــة
الشــرق األوســط يف اطــار إعــادة تشــكيل
فعليــة ألســواق املســافات الطويلــة
العامليــة بالكامــل كمــا كانــت متثــل الســوق
األســرع منــوا يف العالــم مــن حيــث حركــة
املســافرين والبضائــع ملــا يقــرب مــن
عشــر ســنوات متتاليــة .ال أعتقــد أنــه
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كلمة سعادة الكابتن هيتم ميستو
رئيس مجلس مفوضية هيئة تنظيم
الطيران المدني األردني الرئيس
التنفيذي

الســيدات والســادة مــن عمــان عاصمــة
اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،الســام
عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه ،يســرني
أنــا الكابــن هيتــم ميســتو رئيــس مجلــس
مفوضيــة هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي
األردنــي ورئيســها التنفيــذي باألصالــة
عــن نفســي وبالنيابــة عــن أســرة الهيئــة
أن أتقــدم لكــم بأطيــب التهانــي والتحيــة
مبناســبة اليــوم العربــي للطيــران املدنــي
الســابع مــن فبرايــر.
كمــا ال يفوتنــي أن أهنــئ املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي بذكــرى تأسيســها
مــن الســابق ألوانــه التطلــع إلــى مــا ميكننــا
حتقيقــه م ًعــا مبجــرد أن يبــدأ الوبــاء يف
التراجــع أو تقديــر العــبء الواضــح الــذي
يقــع علــى عاتقنــا لتمكــن التطــورات
الهائلــة يف الطائــرات وأنــواع الدفــع التــي
يتــم ابتكارهــا اآلن ان توضــع يف خدمــة
ا وليــس آجــ ً
الــركاب واألعمــال عاجــ ً
ا
ســيكون االبتــكار والتضامــن عاملــن
أساســيني يف تعــايف قطاعنــا  ،مبــا يف ذلك
مــن حيــث إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل يف
أعقابــه لضمــان قطــاع نقــل جــوي أكثــر
احترامــا للبيئــة واســتدامة لألجيــال
ً
أيضــا يف
القادمــة .وســتكون مفيــدة
إحلاحــا
معاجلــة أولوياتنــا الوبائيــة األكثــر
ً
اليــوم  ،ســواء فيمــا يخــص شــهادات
صحيــة رقميــة عمليــة وفعالــة مــن حيــث
التكلفــة  ،أو توزيــع لقاحــات علــى مســتوال
العالــم بشــكل يتســم بالكفــاءة واملوثوقيــة.
ســيكون لاليــكاو واملنظمــات املماثلــة دورا

اخلامســة والعشــرين متمنيــا لهــا دوام
التوفيــق والنجــاح مبهامهــا وجهودهــا
الدؤوبــة يف العمــل علــى رفعــة واســتدامة
الطيــران املدنــي العربــي.
تعاونــت هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي
األردنــي مــع املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي يف مجــال بنــاء القــدرات البشــرية
مــن تأهيــل وتدبيــر ،حيــث ســاهم خبــراء
الهيئــة يف عقــد الــدورات التدريبيــة
حتــت رعايــة املنظمــة والتــي وفــرت
بدورهــا الفــرص التدريبيــة للعديــد مــن
اخلبــرات الشــابة األردنيــة والعربيــة.
كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى دور املنظمــة
الفاعــل واملبــادر يف تنســيق اجلهــود
العربيــة باحملافــل الدوليــة للطيــران
املدنــي ،وال أنســى هنــا تلــك اجلهــود
التنســيقية يف االجتمــاع األخيــر للجمعيــة
العموميــة يف منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي عــام  2019والتــي ســاهمت يف
حتقيــق مصالــح قطــاع الطيــران املدنــي
العربــي عبــر شــرح األوراق النقاشــية
وتوجيــه اجلهــود نحــو مــا يلــزم مــن
إجــراءات مشــتركة.
ويف اخلتــام لكــم منــي أطيــب حتيــة
واألمنيــات بالتوفيــق والتقــدم واإلزدهــار.

مهــم للغايــة يف مواجهــة هــذه التحديــات
ويف حتديــد مســتقبل أكثــر اســتدامة
للنقــل اجلــوي
قبــل أن أختتــم خطابــي هــذا ،أود أن
أؤكــد تقديــر اإليــكاو العميــق للمســاهمات
املاليــة التــي تلقيناهــا مــن مختلــف البلــدان
العربيــة دعمــاً لــدور اإليــكاو املهــم يف
التنســيق ملواجهــة األوبئــة و مبــادرة
االيــكاو يف منطقــة الشــرق االوســط
ال دولــة وراء الركــب وكذلــك املبــادرات
واملشــاريع العامليــة األخــرى مبــا يف
ذلــك خطــط التنفيــذ املتكاملــة اجلديــدة
لاليــكاو ملنطقــة الشــرق االوســط
بالنيابــة عــن أمانتنــا  ،يشــرفني اليــوم
أن أهنئكــم علــى إجنازاتكــم الـــ  25ســنة
األولــى  ،و أمتنــى لكــم جناحــات مماثلــة
يف الســنوات القادمــة الغايــة يف االثــارة.
شــكرا لكــم.
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يســرني أن أتقــدم إليكــم جميعــا بخالــص
التهانــي مبناســبة مــرور  25عــام علــى
انشــاء املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
وأن أعــرب عــن فخــري واعتــزازي بوجــود
هــذا البيــت املوحــد للطيــران العربــي
والــذي يضــم حتــت ســقفه الصمــت
العربــي ويهــدف الــى تعزيــز العمــل
العربــي املشــترك يف مجــال الطيــران
املدنــي ،وكذلــك إيجــاد منصــة للتعــاون
والتنســيق املســتمر وإبــراز الــدور الفاعــل
الــذي تلعبــه دولنــا يف دعــم مســيرة قطــاع
الطيــران املدنــي.
ال شــك أن املنظمــة لعبــت خــال تلــك
األعــوام دور كبيــرا وســاهمت بشــكل
فاعــل يف تطــور قطــاع الطيــران العربــي
وتقدمــه علــى الســاحة العامليــة وال شــك
أن ذلــك يعــود إلــى التفاعــل اإليجابــي مــن
الــدول األعضــاء وحــرص اجلميــع علــى
متكــن املنظمــة مــن أداء دورهــا بفعاليــة.
كمــا نطمــح أن تكــون األعــوام القادمــة

إن شــاء اهلل أعــوام خيــر وجنــاح مــن
خــال االســتثمار يف القــدرات التكامليــة
للــدول األعضــاء واالســتمرار يف الدعــم
املشــترك والعمــل كفريــق واحــد.
كمــا أود أن أنتهــز هــذه الفرصــة لتقــدمي
جزيــل الشــكر والعرفــان جلميــع الــدول
األعضــاء وملجلــس املنظمــة املوقــر
وإلدارتهــا علــى التعــاون املســتمر لدعــم
هــذه املســيرة املباركــة ،وألؤكــد لكــم
بــأن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
مســتمرة يف دعــم مســيرة الطيــران
املدنــي العربــي مــن خــال عضويتهــا يف
املنظمــة ويف مجلســها التنفيــذي ،وتبنيهــا
الكثيــر مــن املبــادرات للتعــاون مــع الــدول
األعضــاء باإلضافــة إلــى دعمهــا لتطويــر
اســتراتيجية عمــل املنظمــة وأنظمتهــا
الداخليــة ،لتكــون دائمــا منظمــة رائــدة
علــى الصعيــد العربــي والعاملــي.
وســنعمل دائمــا علــى رعايــة مصالــح
الــدول األعضــاء وإبــراز دور قطــاع
الطيــران املدنــي العربــي علــى الســاحة
الدوليــة وخاصــة يف ضــوء التحديــات
التــي يواجههــا هــذا القطــاع وباألخــص
خــال هــذه الظــروف االســتثنائية بســبب
انتشــار جائحــة كورونــا.
ويف اخلتــام أود أن أؤكــد علــى امياننــا
الراســخ برســالة املنظمــة وتقتنــا يف
قدرتهــا علــى املســاهمة يف دعــم مســيرة
ريــادة الطيــران العربــي علــى الســاحة
الدوليــة ،متمنيــا جلميــع الــدول األعضــاء
حتقيــق املزيــد مــن اإلجنــازات ان شــاء
اهلل.

العدد 42

مارس 2021

كلمة سعادة السيـــد محمد ثامـــر
الكعبــــــــــــي
وكيــــل الوزارة لشؤون الطيـــران
المدنـــي بمملكة البحرين

أتقــدم لكــم باســم ســلطة الطيــران املدني
مبملكــة البحريــن بأســمى آيــات التهانــي
والتبريــكات مبناســبة االحتفــال بالذكــرى
 25إلنشــاء املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،والــذي يصــادف يــوم  7فبرايــر
مــن هــذا العــام أعــاده اهلل علينــا جميعــا
وعلــى قطــاع الطيــران املدنــي بالوطــن
العربــي باخليــر والتقــدم واالزدهــار.
وانطالقــا مــن التــزام مملكــة البحريــن
بالعمــل العربــي املشــترك فقــد كان
لشــؤون الطيــران املدنــي تعــاون وثيــق مــع
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ودورا
فاعــا يف مجلســها التنفيــذي ،حيــث
ســعت بشــكل حثيــث مــع الــدول األعضــاء
لبنــاء منظومــة قــادرة علــى االرتقــاء
باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي إلــى
مرتبــة مشــرفة بــن منظمــات الطيــران
املدنــي العامليــة.
وبهــذه املناســبة الفريــدة مــن تاريــخ
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي a
التحديــات التــي يواجههــا العالــم اآلن يف
صناعــة النقــل اجلــوي والتــي تســتدعي
تظافــر اجلهــود والتنســيق التــام إلدخــال
التحســينات املســتمرة علــى مســتوى
األداء يف مجــاالت الســامة اجلويــة
والكفــاءة التشــغيلية واالســتدامة
االقتصاديــة والبيئيــة لعلميــات الطيــران
املدنــي.
ولعــل مــا يواجــه قطــاع الطيــران املدنــي
اليــوم مــن تداعيــات جســيمة ناجتــة
عــن جائحــة كورونــا تســتدعي أيضــا
اعتمــاد التدابيــر الالزمــة للتصــدي لهــذه

التداعيــات والتعــايف منهــا يف أقــرب
فرصــة ممكنــة ،ومــن هــذا املنطلــق فقــد
أخــدت حكومــة مملكــة البحريــن علــى
عاتقهــا منــذ انتشــار اجلائحــة مســؤولية
احلفــاظ علــى صحــة وســامة املجتمــع
وقامــت برفــع درجــة التأهــب ملواجهــة
هــذا الفيــروس وإطــاق حزمــة واســعة
مــن القــرارات واإلجــراءات االحترازيــة
والتدابيــر الوقائيــة املدروســة والتــي
ســاهمت إلــى حــد كبيــر يف حتجيــم
وتقليــل األضــرار الســلبية الناجتــة عــن
هــذا الوبــاء واســتمرار عمليــات الطيــران
املدنــي دون انقطــاع حتــى يومنــا هــذا.
إن أهميــة وقــوف قطــاع الطيــران املدنــي
يف مواجهــة هــذه التطــورات والتغيــرات
والتحديــات جعلنــا ناكــد حاجتنــا إلعــادة
النظــر يف أهدافنــا املســتقبلية لتكــون
مواكبــة مــع التحــوالت العامليــة ومســايرة
ملتطلبــات املتســارعة لصناعــة النقــل
اجلــوي الدولــي ،ومــن هــذا املنطلــق فقــد
وضعنــا البتــكار يف صميــم اســتراتيجيتنا
إميانــا منــا بأهميــة اإلبــداع واالبتــكار
لــذا موظفينــا وإتاحــة الفرصــة أمامهــم
للتنافــس لتقــدمي مقترحــات فاعلــة لــدى
قطــاع األعمــال واخلدمــات وتبســيط
اإلجــراءات اإلداريــة لتتناســب مــع
متغيــرات املرحلــة الراهنــة واملســتقبلية
يف قطــاع الطيــران املدنــي ،وتعــد مســألة
تطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع الطيــران
املدنــي مــن املســائل الهامــة التــي تليهــا
حكومــة مملكــة البحريــن قــدر كبيــر
مــن اهتماماتهــا ،وينطلــق هــذا التطويــر
وفــق احتياجــات برامــج التنميــة الوطنيــة
وأهدافهــا املتعلقــة بتطويــر مرافــق قطــاع
الطيــران املدنــي وخلــق بيئــة جاذبــة
لشــركات الطيــران وداعمــة لالقتصــاد
الوطنــي.
يف اخلتــام أكــرر تهنئتــي اخلالصــة
للهيئــة العربيــة للطيــران املدنــي يف
ذكــرى احتفالهــا  25متمنيــا لهــا املزيــد
مــن التقــدم والنجــاح والتوفيــق والرقــي
إلــى مصــاف منظمــات الطيــران العامليــة
الكبــرى.
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إنــه ملــن دواعــي الشــرف والســرور أن
أشــارككم اليــوم االحتفــال بالذكــرى
اخلامســة والعشــرين إلنشــاء املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي الــذي يتوافــق
مــع االحتفــال باليــوم العربــي للطيــران
املدنــي ،وأود أن أتقــدم بهــذه املناســبة
بأســمى عبــارات الشــكر والتقديــر لهــذه
املنظمــة العريقــة للــدور الــذي تقــوم بــه
يف ســبيل تطويــر الطيــران املدنــي العربــي
وتدعيــم الشــراكة والتواصــل بــن الــدول
العربيــة يف املجــال.
كمــا ال يفوتنــي أن أشــكر معالــي الســادة
الــوزراء ورؤســاء الطيــران املدنــي بالــدول
العربيــة الشــقيقة ،ورؤســاء وممثلــي
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة يف
مجــال الطيــران املدنــي علــى مشــاركتهم
يف هــذا اللقــاء الهــام ،وهــو دليــل آخــر
علــى اهتمامهــم بتطويــر منظمــة الطيــران
املدنــي باملنطقــة العربيــة.
حضرات السيدات والسادة
إننــا نفتخــر بــأن اجلمهوريــة التونســية
مــن األعضــاء املؤسســن للمنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي ،وقــد حرصــت
منــذ انضمامهــا إلــى اتفاقيــة اإلنشــاء إلى
دعــم اجلهــود التــي تقــوم بهــا املنظمــة مــن
خــال التواجــد والعمــل والتنســيق صلــب
هيــاكل املنظمــة كاملجلــس التنفيــذي
واللجــان الفنيــة املنبثقــة عنهــا ،ووضــع
جتاربهــا مــن اخلبــرات والكفــاءات
التونســية علــى ذمــة املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي يف مختلــف مجــاالت
الطيــران املدنــي علــى غــرار الســامة
اجلويــة واملالحــة اجلويــة وأمــن الطيــران
والبيئــة.
وكذلــك ســاهمت تونــس يف احتضــان
دورات تدريبيــة ونــدوات وورشــات

عمــل ،بهــدف تدعيــم القــدرات املعرفيــة
بالبلــدان العربيــة حرصــا علــى تعزيــز
العمــل العربــي املشــترك واملســاهمة
يف تنميــة وتطويــر الطيــران املدنــي
العربــي وتطويــر نقــل جــوي آمــن ومنظــم
ومســتدام.
ونعتبــر بــأن املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي مظلــة الطيــران املدنــي يف العالــم
العربــي واملركــز احملــوري يف مجــال
الطيــران املدنــي للــدول العربيــة ،ممــا
يتطلــب منــا جميعــا مزيــد التنســيق
يف جميــع املجــاالت التخــاذ القــرارات
العربيــة املشــتركة ككتلــة واحــدة ومزيــد
دعــم التعــاون الدولــي مــع املنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة يف شــتى أنحــاء
العالــم.
ودعــم جهــود املنظمــة لتحقيــق أهدافهــا
ال ســيما يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي
عصفــت بالــدول وأثارهــا الســلبية علــى
الطيــران العربــي.
وبهــذه املناســبة جنــدد تأكيدنــا علــى
أننــا عاقــدون العــزم علــى مواصلــة
العمــل احلثيــث بهــدف مزيــد تطويــر
ودعــم املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي بالتنســيق والتعــاون مــع مختلــف
املتدخلــن يف قطــاع الطيــران املدنــي
العربــي وشــركائنا الدوليــن ،وعازمــون
كذلــك علــى إعطــاء املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي دور ريــادي يف مجــال
الطيــران املدنــي علــى املســتوى الدولــي
ال ســيما مــع التحديــات اجلديــد التــي
يشــهدها قطــاع الطيــران املدنــي اليــوم
واالنتكاســة التــي شــهدها القطــاع تبعــا
جلائحــة كوفيــد  ،19والتــي تتطلــب
تكاثــف جهودنــا وتوحيدهــا بهــدف
النهــوض بالقطــاع وحتقيــق تعافيــه.
ويف اخلتــام اســمحوا لــي أن أجــدد
عبــارات الشــكر والتقديــر للمنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي ولكافــة ســلطات
الطيــران املدنــي مــن البلــدان العربيــة
الشــقيقة متمنيــا مزيــدا مــن التوفيــق
والنجــاح ،كل عــام والطيــران املدنــي
العربــي بخيــر ،كل عــام ومنظمتنــا
للطيــران املدنــي يف تألــق.
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مبناســبة اليــوم العربــي للطيــران املدنــي
الــذي نحتفــل فيــه هــذا العــام يف الســابع
مــن فبرايــر تزامنــا مــع مــرور  25عامــا
علــى تأســيس املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،يســرني أن أتوجــه بالتهنئــة
جلميــع العاملــن بقطــاع الطيــران
املدنــي يف كافــة الــدول العربيــة الشــقيقة
أعضــاء املنظمــة ،إن احتفاليــة هــذا العــام
تعــد محطــة بــارزة يف تاريــخ املنظمــة
وفرصــة مهمــة لتســليط الضــوء علــى
كافــة اجلهــود التــي بذلــت مــن قبلهــا علــى
مــدار الســنوات الســابقة بهــدف توثيــق
التعــاون بــن الــدول العربيــة يف مجــال
الطيــران وتطويــر التنســيق فيمــا بينهــا
وتعزيــز اإلمكانيــات واحلوافــز للنجــاح يف
حتقيــق نظــام نقــل جــوي آمــن وســليم.
لقــد شــهدت مســيرة اخلمســة وعشــرين
عامــا املاضيــة الكثيــر مــن اإلجنــازات،
حيــث كان للمنظمــة منــذ تأسيســها يف
العــام  1996حتــى اآلن دورا مهمــا
يف الســعي نحــو االرتقــاء بصناعــة
قطــاع الطيــران يف عاملنــا العربــي
ملــا لهــذه الصناعــة مــن تأثيــر كبيــر
علــى اقتصــادات الــدول كافــة ،هــذا
إلــى جانــب جهودهــا يف مجــال تبــادل
اخلبــرات واملعلومــات وبنــاء القــدرات
والتدريــب ،وحرصهــا املســتمر علــى
ضمــان مســتوى وآليــة عمــل تتناســب مــع
املتطلبــات احلديثــة والتطــور املســتمر
الــذي يشــهده هــذا القطــاع الهــام.
وألننــا علــى يقــن تــام بــأن النجــاح
والوصــول إلــى األهــداف ال يتحقــق إلــى
بتظافــر اجلهــود كافــة حرصــت دولــة
قطــر منــذ البدايــة علــى تعزيــز عالقــات
التعــاون مــع املنظمــة وعلــى لعــب دور
فاعــل ومأثــر يف أنشــطتها وفعاليتهــا،

باإلضافــة إلــى قيامهــا بتقــدمي كل الدعــم
املــادي والفنــي واملعنــوي الــازم بشــكل
مســتمر ،وانطالقــا مــن إمياننــا بضــرورة
اعــداد كــوادر عربيــة مؤهلــة قــادرة علــى
املســاهمة يف تعزيــز النهضــة الشــامل
لقطــاع الطيــران يف وطننــا العربــي
وحتقيــق أهدافنــا وتطلعاتنــا جميعــا يف
هــذا املجــال ،قدمــت دولــة قطــر علــى
مــدار الســنوات الطويلــة املاضيــة منحــا
لطلبــة مــن مختلــف اجلنســيات العربيــة
للدراســة يف أكادمييــة قطــر لعلــوم
الطيــران والتــي وصــل عددهــا إلــى 230
منحــة مــن ضمنهــا  89منحــة لطــاب
يدرســون باألكادمييــة يف الوقــت احلالــي.
وإنهــا ملدعــاة فخــر لنــا تبــوء هــؤالء
الطلبــة بعــد تخرجهــم مــن األكادمييــة
وتوليهــم ملناصــب قياديــة مهمــة مبجــال
الطيــران يف بلدانهــم ومتكينهــم مــن
توظيــف خبراتهــم املكتســبة يف ســبيل
تطويــر صناعــة الطيــران املدنــي محليــا
وعربيــا.
ويف هــذه املرحلــة التــي ميــر بهــا قطــاع
الطيــران بالعديــد مــن التحديــات
الكبــرى والظــروف العصيبــة بســبب
جائحــة كورونــا جنــد أنفســنا أمــام
حاجــة ملحــة نحــو مزيــد مــن التعــاون
والتكاتــف بهــدف تطويــر آليــات وطــرق
التعاطــي مــع األزمــات واتبــاع أســاليب
جديــدة مــن شــأنها النهــوض أكثــر بواقــع
الطيــران املدنــي علــى املســتوى العربــي،
وتأمــن متطلباتــه وســامته مبــا يعــزز
قدرتنــا علــى مواجهــة مختلــف التغيــرات
والتحديــات التــي ميكــن أن تطــرأ علــى
مجــال الطيــران املدنــي يف الــدول
العربيــة أو يف العالــم أجمــع.
كمــا أننــا جنــدد يف هــذا اليــوم أملنــا
بزيــادة املســاعي نحــو توحيــد الــرؤى
والتطلعــات ودراســة آفــاق العمــل
العربــي املشــترك وبحــث اخلطــوات
القادمــة معــا دعمــا جلهــود املنظمــة،
ومبــا يخــدم املصلحــة املشــتركة للجميــع
لتكــون املرحلــة املقبلــة كمــا كانــت
األعــوام اخلمســة والعشــرين املاضيــة
حافلــة باإلجنــازات ومليئــة بالفــرص
املهمــة التــي ستســاهم يف تغييــر وقيــادة
مســتقبل قطــاع الطيــران املدنــي العربــي
نحــو األفضــل.
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يشــرفني أن أتوجــه لكــم جميعــا بخالــص
التهنئــة باالحتفــال بالذكــرى  25إلنشــاء
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي والــذي
حتــل يف ،07/02/2021
كمــا يســعدني أن أنقــل إليكــم خالــص
حتيــات أســرة الطيــران املدنــي املصــري
متمنيــا لكــم دوام التوفيــق والنجــاح.
إن جمهوريــة مصــر العربيــة تفخــر
بكونهــا مــن أوائــل الــدول األعضــاء
باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي منــذ
إنشــائها يف عــام  ،1996حيــث ســاهمت
يف كافــة أنشــطة املنظمــة مــن نــدوات
وورش عمــل باإلضافــة إلــى كونهــا عضــو
راســخ يف املجلــس التنفيــذي إضافــة إلــى
العديــد مــن جلــان املنظمــة.
ويف هــذا اإلطــار ،نــود أن أؤكــد علــى
الــدور الرائــد الــذي تقــوم بــه املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي مــن توثيــق
للتعــاون والتنســيق بــن الــدول العربيــة
يف مجــال الطيــران املدنــي وتطويــره
باإلضافــة إلــى تطبيــق وجهــات النظــر
بــن الــدول العربيــة لتنســيق املوقــف
العربــي عامليــا يف مجــال الطيــران
املدنــي.
لقــد تعــرض قطــاع الطيــران مؤخــرا
ألزمــة شــديدة جــراء انتشــار وبــاء كوفيــد
 19والــذي أدى إلــى إيقــاف حركــة
الطيــران يف العديــد مــن البلــدان للحــد
مــن انتشــار الفيــروس ،وعلــى الرغــم
مــن اســتعادة حركــة الطيــران بشــكل
جزئــي ،إال أنــه مــن غيــر املتوقــع تعويــض
اخلســائر الناجمــة عــن فتــرات اإليقــاف
أو االســتعادة الكليــة حلركــة الطيــران يف
املســتقبل القريــب.
وعليــه فــإن األمــر يتطلــب التعــاون الوثيــق
والفعــال بــن الــدول العربيــة لتبــادل

اخلبــرات يف هــذا املجــال بالطبــع حتــت
مظلــة املنظمــة العربيــة للقيــام بدورهــا
التنســيقي بهــذا الشــأن.
علــى مــدار ســنوات عمــل املنظمــة ،فــإن
مصــر ســاهمت بفاعليــة بتنفيــذ أهــداف
املنظمــة يف كافــة مجــاالت وأنشــطة
النقــل اجلــوي حيــث شــاركت مصــر
برئاســة فريــق دراســة وإعــداد القواعــد
االسترشــادية حلمايــة حقــوق املســافر
اجلــوي بحيــث يكــون مرجعــا للعالقــات
التعاقديــة بــن شــركات الطيــران
واملســافرين باإلضافــة إلــى مســاهمتها
يف إعــادة صياغــة مشــروع اتفاقيــة
تبــادل اإلعفــاء الضريبــي والرســوم
اجلمركيــة علــى معــدات النقــل اجلــوي،
باإلضافــة إلــى تعديــل اتفاقيــة إنشــاء
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي والتــي
تشــمل حتديــث أســاليب العمــل والهيــكل
التنظيمــي للمنظمــة.
ويف مجــال أمــن الطيــران ،فقــد شــاركت
مصــر بفاعليــة يف إنشــاء فريــق خبــراء
أمــن الطيــران باملنظمــة باإلضافــة إلــى
دعمهــا للفريــق بعــدد مــن خبــراء أمــن
الطيــران املعتمديــن مبنظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي.
وفيمــا يتعلــق بلجنــة البيئــة ،فقــد
ســاهمت مصــر يف إعــداد أول دليــل
استرشــادي لســلطات الطيــران املدنــي
بالــدول العربيــة واخلــاص بالكيانــات
املســؤولة عــن حمايــة البيئــة يف مجــال
الطيــران املدنــي ،وكــذا املشــاركة يف
إعــداد اســتراتيجية املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي يف مجــال بيئــة الطيــران
املدنــي والتــي مت اعتماهــا مؤخــرا
باإلضافــة إلــى تنظيــم دورة للتعريــف
بالقواعــد القياســية اجلديــدة لأليــكاو
واملتعلقــة باالنبعاثــات وثانــي أكســيد
الكربــون.
وفيمــا يخــص التدريــب فقــد اســتضافت
مصــر وألول مــرة عــدد  5دورات تدريبيــة
يف مجــال النقــل اجلــوي لرفــع كفــاءة
العاملــن وســلطات الطيــران املدنــي
العربــي حتــت مظلــة املنظمــة.
باإلضافــة إلــى إيفــاد خبــراء معتمديــن
لتدريــس دورات وتنظيــم ورش العمــل يف
كافــة مجــاالت الطيــران املدنــي.
باإلضافــة إلــى املشــاركة الفعالــة يف ورش
العمــل التــي تنظمهــا املنظمة.
وكمــا ســبق أن ذكرنــا أنــه مــع التحديــات
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مبناســبة اليــوم العربــي للطيــران املدنــي،
ومبناســبة حلــول الذكــرى اخلامســة
والعشــرين إلنشــاء املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ،ال يســعني إال أن أتقــدم
بالتبريــكات والتهانــي إلــى كافــة منتســبي
قطــاع الطيــران املدنــي ببلداننــا العربيــة
والقائمــن علــى املنظمة العربية للطيران
املدنــي ،وجميــع منتســبيها وأخــص
بالذكــر أعضــاء املجلــس التنفيــذي
املوقــر واإلدارة العامــة للمنظمــة وكافــة
موظفيهــا والعاملــن بهــا.
هــذه املنظمــة التــي تعتبــر احلاضنــة
الفعليــة ملختلــف أوجــه التعــاون بــن
بلداننــا العربيــة يف مجــال الطيــران
املدنــي والتــي مــا فتــأت تبــدل جهــودا
قصــوى يف ســبيل تطويــر هــذا القطــاع
والنهــوض بــه نحــو األفضــل ،وهــذا
مــا جتســد مــن خــال دعمهــا لبالدنــا
وتعاونهــا معهــا يف بعــض املجــاالت
الهامــة ذات الصلــة ،كتكويــن الطواقــم
البشــرية العاملــة يف مجــال الطيــران
املدنــي ،ودعــم ومســاندة بالدنــا يف
التحضيــر للتدقيقــات التــي خضــع لهــا
التــي تواجــه قطــاع الطيــران املدنــي
خاصــة يف الفتــرة احلاليــة ،فإننــا نتطلــع
إلــى مواصلــة التعــاون الوثيــق مــع الــدول
األعضــاء حتــت مظلــة املنظمــة بتوحيــد
وترســيخ الــدور العربــي عامليــا.
باإلضافــة إلــى املزيــد مــن التنســيق
ببنــاء القــدرات وتنميــة الكــوادر البشــرية
املتخصصــة يف مجــاالت الطيــران املدنــي
مــن خــال إنشــاء قاعــدة بيانــات بأســماء
خبــراء يف كل تخصــص وإتاحتهــا علــى
املوقــع اإللكترونــي للمنظمــة مــع وضــع
خطــة تدريبيــة مجمعــة وشــاملة لســد

نظــام الطيــران املدنــي ببالدنــا واملــآزرة
بدعــم مواقفهــا خــال التفــاوض مــع
جهــات دوليــة أخــرى ،هــذه املجهــودات
شــكلت أرضيــة صلبــة ودعامــة قويــة
للنهــوض بقطــاع الطيــران املدنــي
ببالدنــا.
أمــا بالنســبة للتطلعــات املســتقبلية التــي
نصبــو إلــى حتقيقهــا مــن خــال بــذل
مجهــودات خاصــة مــن منظمتنــا فهــي:
تطويــر قطــاع الطيــران املدنــي ببلداننــا
والنهــوض بــه نحــول األفضــل؛
تنسيق املواقف العربية املشتركة؛
تفعيــل دور التكتــات العربيــة يف مجــال
الطيــران املدنــي ملواجهــة التكتــات
األخــرى املماثلــة حمايــة ملصالــح
الطيــران املدنــي العربــي ودودا عنهــا
علــى املســتويني اإلقليمــي والدولــي؛
تطويــر ســوق النقــل اجلــوي البينــي
بــن بلداننــا العربيــة وتشــجيع ناقالتنــا
اجلويــة علــى تفعيــل احلركــة اجلويــة
التبادليــة بــن مطــارات بلداننــا.
وهنــا أؤكــد اســتعدادنا بالوكالــة الوطنيــة
للطيــران املدنــي باجلمهوريــة اإلســامية
املوريتانيــة بدعــم كافــة مجهــودات
املنظمــة الهادفــة إلــى حتقيــق تعــاون
عربــي مثمــر وفعــال يف مختلــف املجاالت
ذات الصلــة يف قطــاع الطيــران املدنــي.
ويف اخلتــام ال يســعني إلــى أن أمتنــى
للجميــع التوفيــق والنجــاح والتقــدم
بخطــى ثابتــة نحــو حتقيــق األهــداف
املنشــودة الراميــة إلــى تطويــر قطاعنــا
والنهــوض بــه نحــو األفضــل يف كنــف
منظمتنــا العربيــة للطيــران املدنــي
وحتقيقــا ألهدافهــا وتطلعاتهــا.
االحتياجــات التدريبيــة للــدول األعضــاء
يف املنظمــة.
كمــا نأمــل يف املســتقبل ومــع انحصــار
وبــاء كوفيــد  19إلــى بــذل املزيــد مــن
اجلهــد لتبــادل اخلبــرات واملشــاركات يف
مجــال اســتعادة حركــة الطيــران والتقليــل
مــن اخلســائر الناجمــة عــن توقفهــا.
وإننــي إذ أشــكر لكــم إتاحــة الفرصــة
إللقــاء هــذه الكلمــة ،فإننــي أرجــو دائمــا
وأبــدا املزيــد مــن التوفيــق والســداد
لرفعــة الطيــران املدنــي العربــي.
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يســرني يف البدايــة أن أحييكــم أجمــل
حتيــة وأن أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب
مبقــر املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
مبدينــة الربــاط عاصمــة اململكــة
املغربيــة ،وأن أتقــدم إليكــم بالتهنئــة
القلبيــة اخلالصــة لالحتفــال مبــرور
 25ســنة علــى إنشــاء املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي.
لقــد شــكل تأســيس املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ،كمنظمــة عربيــة
متخصصــة تابعــة جلامعــة الــدول
العربيــة ،تطــورا نوعيــا يف العمــل العربــي
املشــترك ،مــن أجــل تنفيــذ أغراضهــا
وأهدافهــا عــن طريــق أداء مهامهــا
الضروريــة.
فقطــاع الطيــران املدنــي يعتبــر مــن
أهــم الصناعــات العامليــة حيــث يلعــب
دورا مهمــا يف تطويــر االقتصــاد العاملــي
بصفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة ،وذلــك
عبــر الصناعــات املرتبطــة بــه ،ومنهــا
علــى اخلصــوص التكنولوجيــة احلديثــة
املســتعملة يف املالحــة اجلويــة أو يف
األنشــطة املرتبطــة بالنقــل اجلــوي أو
التجهيــزات الدقيقــة لضمــان األمــن
والســامة يف املطــارات واخلدمــات
املصاحبــة ،وتشــغيل املــوارد البشــرية
ذات الكفــاءة العاليــة ،واملســاهمة يف
تنشــيط القطــاع الســياحي بتســهيل تنقــل
األشــخاص وكذلــك التبــادل التجــاري
النوعــي والتواصــل بــن الشــعوب.
قطــاع النقــل اجلــوي يســاهم يف اقتصــاد
الــدول العربيــة حيــث فــرص العمــل،

والنــاجت الداخلــي ،إذ جتــاوز هــذا األخيــر
خــال  % 7,6وهــو يتجــاوز ضعــف
املتوســط العاملــي ،كمــا بلغــت فــرص
العمــل ( )6ماليــن.
كمــا نســجل باعتــزاز مــا مت مــن إجنــازات
بالــدول العربيــة ملواكبــة وتيــرة تنامــي
احلركــة اجلويــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق
بفتــح مطــارات جديدة وتوســيع املتواجدة
منهــا ،وتطويــر أســاطيل شــركات النقــل
اجلــوي ،واســتقطاب املســتثمرين ورؤوس
األمــوال ،وكذلــك بنــاء القــدرات يف كافــة
مجــاالت الطيــران املدنــي؛ وأكبــر دليــل
علــى ذلــك ،مؤشــرات األمــن والســامة
واجلــودة التــي حققتهــا منظومــة
الطيــران العربــي.
مســاهمة ملموســة يف النــاجت الداخلــي
اخلــام وفــرص الشــغل علــى الصعيــد
العربــي
أعلى ايرادات نقل املسافرين والبضائع
ترتيــب متقــدم للــدول العربيــة يف عــدد
املســافرين الدوليــن وكميــة الشــحن
اجلــوي
تصنيــف متميــز لشــركات النقــل اجلــوي
العربيــة ملســتوى جــودة اخلدمــات
أكثــر املطــارات العامليــة اســتقطابا
للمســافرين الدوليــن
كمــا أن هنــاك العديــد مــن املؤهــات
التــي جتعــل منهــا صناعــة واعــدة،
نوجزهــا كمــا يلــي:
 )1القــرب مــن أســواق الرحــات
الســياحية يف شــمال غــرب أوروبــا؛
 )2املوقــع اجلغــرايف بــن أوروبــا
وأفريقيــا وآســيا ،ممــا يشــكل نقــاط
انطــاق جيــدة للشــركات علــى الطــرق
الطويلــة بــن أوروبــا الغربيــة ومنطقــة
شــرق آســيا واحمليــط الهــادئ؛
 )3توســيع البنيــة التحتيــة للســياحة
اجليــدة بالتطويــر الكبيــر للفنــادق يف
املــدن الكبــرى واملنتجعــات الســاحلية؛
 )4توفيــر البنــى التحتيــة للمواصــات
مــن طــرق ومطــارات ذات جــودة عاليــة
ووفــق املعاييــر الدوليــة؛
 )5الثــراء يف املعالــم الثقافيــة (املواقــع

األثريــة والتاريخيــة والدينيــة)؛
 )6املنــاخ املالئــم للســياحة الشــاطئية
وزيــادة املنتجعــات؛
 )7اســتمرار الزيــادة يف الســياحة بــن
البلــدان العربيــة بســبب :التشــابه الوثيــق
يف العــادات والتقاليــد واللغــة املشــتركة؛
 )8الروابــط العائليــة بــن مواطنــي
البلــدان العربيــة املختلفــة التــي تخلــق
«أســر ممتــدة داخــل املنطقــة؛
 )9منــو االجتاهــات الســياحية اجلديــدة
مثــل «الســياحة الطبيــة» بــن الــدول
العربيــة؛
 )10التأثيــر اإليجابــي للعوملــة وخاصــة
زيــادة حوافــز االســتثمار ،حتســن وتنويــع
املنتجــات الســياحية تعزيــز أنشــطة
التســويق (حســب النوعيــة والكميــة)،
التطويــر املؤسســي ،الشــراكة بــن
القطاعــن العــام واخلــاص التــي جتــري
اآلن يف العديــد مــن البلــدان ،والتقــدم
التكنولوجــي لوســائل التواصــل واإلعالم.
هــذا باإلضافــة إلــى انتهــاج سياســة
حتريــر النقــل اجلــوي وارتفــاع حصــة
شــركات الطيــران منخفضــة التكلفــة
وتعزيــز حوافــز رســوم خدمــات املالحــة
اجلويــة واملطــارات.
وباملــوازات مــع هــذه الطفــرة ،ســاهمت
الــدول العربيــة يف االضطــاع بالعمــل
العربــي املشــترك مــن خــال املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي ،مســاهمة
جتســدت يف إشــراف أصحــاب املعالــي
والســعادة وزراء ورؤســاء الطيــران املدنــي
بكافــة الــدول األعضــاء علــى مشــاريع
وبرامــج وأنشــطة املنظمــة ،عمــل علــى
تنفيذهــا أكثــر مــن  250خبيــرا عربيــا
واســتفاد منهــا آالف الكــوادر واألطــر
العاملــة مبختلــف الهيئــات العربيــة
للطيــران املدنــي.
هــذه اإلجنــازات متــت أيضــا بتعــاون
مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة،
والــدول الصادقــة وشــركائنا مــن الهيئــات
واملؤسســات املتخصصــة ،إن رؤيتنــا
املســتقبلية لعمــل املنظمــة تتضمــن مزيــدا
مــن االنفتــاح علــى شــركاء جــدد لهــم
عالقــة مبجــاالت عمــل املنظمــة ،كمــا

سنســعى إلــى أن تكــون املنظمــة حاضــرة
يف مختلــف امللتقيــات اإلقليميــة والدوليــة
لعــرض أهــم برامجهــا وأنشــطتها
والبحــث عــن متويــات إضافيــة تســاعد
علــى تنفيذهــا بالتعــاون والشــراكة مــع
تلــك اجلهــات ،وحتــى تواصــل املنظمــة
النهــوض برســالتها دعمــا للتنميــة
الشــاملة واملســتدامة.
ويف الوقــت الــذي يعيــش فيــه قطــاع
النقــل أزمــة غيــر مســبوقة مــن جــراء
تفشــي وبــاء كورونــا ،أجمــع املنتظــم
الدولــي علــى بــدل كل اجلهــود لتنفيــذ
خارطــة طريــق نحــو االنتعــاش والتعــايف،
فلنتكاثــف لتعــود حركــة الطيــران كســابق
عهدهــا.
أصحاب املعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن تخليــد الذكــرى اخلامســة والعشــرين
لتأســيس املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،ينبغــي أن يشــكل حلظــة قويــة
الستشــراف املســتقبل ،أكثــر ممــا هــو
التفاتــة إلــى منجــزات املاضــي.
ومــن ثــم ،فإننــا واثقــون ،ومــن خــال
تظافــر جهــود كافــة املتداخلــن،
ومبشــاركة وازنــة ألعضــاء املنظمــة،
ســنتمكن مــن بلــورة نظــرة مســتقبلية
بنــاءة وواعــدة لعمــل هــذه املنظمــة
ا لعتيــد ة .
واســمحولي أن أنتهــز الفرصــة بهــذه
املناســبة ألتقــدم بالشــكر لدولــة املقــر،
اململكــة املغربيــة علــى دعمهــا املتواصــل
للمنظمــة وتســهيل عملهــا للقيــام بدورهــا
علــى أكمــل وجــه ،وأمتنــى للــدول العربيــة
الرخــاء والنمــاء وأن تظــل كمــا كانــت
حاضنــة للمنظمــة وداعمــة لهــا ،كمــا
يســعدني أن أتوجــه جلميــع العاملــن
باملنظمــة مــن أطــر ،خبــراء وموظفــن
بالتهانــي وأدعــوا لهــم بالنجــاح والتوفيــق
والســؤدد والترحــم علــى مــن فارقنــا لــدار
احلــق مــن قيــادات املنظمــة وإطاراتهــا،
ســائال اهلل العلــي القديــر أن ميدنــا
بعونــه ألداء األمانــة التــي حملنــا إياهــا
قادتنــا لنكــون عنــد مســتوى تطلعــات
اجلميــع.
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بالنيابــة عــن هيئــة الطيــران املدنــي
يف ســنغافورة ،اســمحوا لــي أن أهنــئ
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
مبناســبة الذكــرى اخلامســة والعشــرين
لتأ سيســكم .
اذ تعتبــر هــذه الذكــرى محطــة بــارزة،
وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة إلعــادة
التأكيــد علــى العالقــة اخلاصــة التــي
جتمعنــا .
بــدأت صداقتنــا قبــل  18عا ًمــا مبذكــرة
تفاهــم حــول التدريــب يف مجــال الطيــران
املدنــي.
وعلــى مــر الســنني ،تطــورت هــذه
الصداقــة إلــى شــراكة عميقــة.
واليــوم ،اننــا نتعــاون يف العديــد مــن
املجــاالت ،مــن أجــل املنفعــة املتبادلــة
لقطاعــات الطيــران ببلداننــا.
وقــد شــارك أكثــر مــن  4400مشــارك
مــن الــدول األعضــاء يف التدريــب
يف أكادمييــة الطيــران الســنغافورية
( .)SAA
وقــد اســتفادت مــن ذلــك منطقــة آســيا
واحمليــط الهــادئ ،وكذلــك املنطقــة
العربيــة.
وحصــل  800مــن هــؤالء املشــاركني علــى
منــح دراســية مــن حكومــة ســنغافورة.
ورغــم كوننــا مــا زلنــا نواجــه تداعيــات
جائحــة كوفيــد  19علــى قطاعــات
الطيــران لبلداننــا ،فإننــا بحاجــة إلــى
التأكيــد علــى تنميــة رأس املــال البشــري.
اذ يجــب علينــا التأكــد مــن أن شــعوبنا
لديهــا املهــارات والقــدرات الكافيــة إلدارة
تداعيــات الوبــاء ،وكذلــك إلعــداد أنفســنا
للتعــايف.
وال تــزال هيئــة الطيــران املدنــي

لســنغافورة ملتزمــة بالعمــل مــع املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي يف مجــال تنميــة
رأس املــال البشــري.
يف العــام املاضــي ،عقدنــا الــدورة
التدريبيــة املخصصة السادســة لـــلمنظمة
العربيــة للطيــران املدنــي وهيئــة الطيــران
املدنــي لســنغافورة حــول اجــازات
املوظفــن والــذي يســتهدف الهيئــات
ا لتنظيميــة .
وحضــر التدريــب  33مشــاركا مــن 10
دول أعضــاء.
آمــل أن يكونــوا قــد اســتفادوا بقــدر مــا
اســتفدنا ،وأتطلــع إلــى فرصــة وامتيــاز
مواصلــة العمــل مــع املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي يف تنميــة رأس املــال
البشــري.
اآلن بعــد أن أصبحــت اللقاحــات
متواجــدة بيننــا ،يتجلــى لنــا ضــوء يف
نهايــة النفــق.
نحــن بحاجــة إلــى العمــل م ًعــا ،بصفتنــا
أشــقاء يف ســلطات الطيــران املدنــي علــى
املســتوى الدولــي ،لتســهيل اســتئناف
الســفر اجلــوي.
وللذكــر فــان ســنغافورة واملنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي تعمــان جنبــا
ابــى جنــب وبشــكل وثيــق يف إطــار فرقــة
العمــل املعنيــة باســتعادة انتعــاش الطيران
التابعــة ملجلــس اإليــكاو.
وهنــا أود أن أشــكر صديقــي العزيــز،
املديــر العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،علــى مســاهماته القيمــة يف هــذه
العمليــة.
يف ســنغافورة ،لقــد اســتقر الوضــع فيمــا
يخــص كوفيــد .19
لدينــا اآلن عــدد قليــل جـدًا مــن احلــاالت
علــى املســتوى احمللــي.
لذلــك ،ويف مســارنا نحــو التعــايف ،نتطلــع
إلــى تنظيــم الطياريــن ،حتــى نتمكــن مــرة
أخــرى مــن عقــد مؤمتــرات دوليــة يف
ســنغافورة.
آمــل أن نتمكــن مــن االجتمــاع مــرة أخــرى
يف ســنغافورة يو ًمــا مــا عــن قريــب ،حتــى
نتمكــن مــن تبــادل اخلبــرات وجتديــد
الصداقــات.
مــرة أخــرى ،أتقــدم بالتهانــي مبناســبة
الذكــرى اخلامســة والعشــرين لتأســيس
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي.
إننــي أتطلــع إلــى فرصــة لقاءكــم مــرة
أخــرى قري ًبــا جــدًا.
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إنــه ملــن دواعــي ســروري وشــرف عظيــم
لــي أن أنضــم إليكــم اليــوم ،لالحتفــال
بالذكــرى الســنوية اخلامســة والعشــرين
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي وهــو
نفــس اليــوم الــذي مت إنشــاؤه فيهــا قبــل
 25عا ًمــا (مالحظــة :مت إنشــاء الهيئــة
العربيــة للطيــران املدنــي كمجلــس عــام
 1965وأعيــد تشــكيلها أخيــ ًرا .يف 7
فبرايــر  1996ونقــل مقرهــا إلــى املغــرب
مــع الــدول العربيــة االعضــاء).
لقــد أثبتــت الســنوات اخلمــس والعشــرون
املاضيــة الــدور املهــم للمنظمــة ليــس
فقــط بالنســبة للمنطقــة وتأثيرهــا
القــوي يف تعزيــز الطيــران املدنــي مــن
خــال منظورهــا لقطــاع طيــران آمــن.
لقــد حققــت املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي إجنــازات كبيــرة يف مجــال النقــل
اجلــوي ،علــى ســبيل املثــال يف مجــال
الســامة واألمــن والبيئــة ،ولــم تدخــر
جهــداً ملواجهــة حتديــات الطيــران املدنــي
الدولــي ،وال ســيما يف الســنوات األخيــرة.
وقــد حظيــت كل مــن املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي واملؤمتــر األوروبــي
للطيــران املدنــي بعالقــات تعــاون
وصداقــة قويــة للغايــة لســنوات عديــدة.
ومت إضفــاء الطابــع الرســمي علــى هــذه
الشــراكة احلقيقيــة يف مذكــرة تفاهــم مت
توقيعهــا منــذ أكثــر مــن  20عا ًمــا ،يف 16
مايــو .2000
نحــن نتشــارك الهــدف املتمثــل يف
تعزيــز الطيــران املدنــي اآلمــن والفعــال
واملســتدام.
نحــن نتشــارك وجهــة نظــر فريــدة مــن
نوعهــا للنقــل اجلــوي يف منطقتنــا ،اذ
جنمــع الــدول األعضــاء امللتزمــة ونعــزز

العالقــات مــع الشــركاء الدوليــن،
ســواء احلكومــات أو الصناعــة .نحــن
ً
أيضــا عوامــل متكــن رئيســية لتنســيق
السياســات واإلجــراءات والتدابيــر،
حتركهــا العالقــة الوثيقــة واملصالــح
املتبادلــة القائمــة بــن دولنــا األعضــاء.
بفضــل منظمــات مثــل املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ،مت االعتــراف والتقديــر
علــى نطــاق واســع بــدور املنظمــات
اإلقليميــة يف الطيــران املدنــي .ان التعاون
بــن جميــع املنظمــات اإلقليميــة ،املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة
وجلنــة الطيــران املدنــي االفريقيــة وجلنــة
الطيــران املدنــي لبلــدان أمريــكا الالتينيــة
واملؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي هــو
املفتــاح لتعزيــز تنفيــذ املتطلبــات الدوليــة،
وبشــكل عــام ،تعزيــز املصالــح احليويــة
للطيــران املدنــي اإلقليمــي والدولــي.
إن تعاوننــا يثيــر االنتبــاه خصوصــا
خــال انعقــاد جمعيــات املنظمــة الدوليــة
للطيــران املدنــي ،حيــث أن أحــد دعائــم
عالقتنــا هــو التنســيق قبــل وأثنــاء
فعاليــات اإليــكاو الرئيســية ،إلــى جانــب
املشــاركة يف اجلمعيــات العامــة لــكل
منهمــا .وبالنظــر إلــى املســتقبل ،فــإن
مؤمتــر اإليــكاو رفيــع املســتوى بشــأن
كوفيــد  19و املقــرر عقــده يف أكتوبــر
وكــذا الــدورة  41للجمعيــة العموميــة
لإليــكاو يف عــام  2022ســيمنحنا املزيــد
مــن الفــرص لتعزيــز آليــات التشــاور
والتعــاون  ،واملســاهمة يف االنتعــاش
املســتدام لصناعــة النقــل اجلــوي لدينــا.
ســأكون ســعيدًة إذا متكــن املؤمتــر
األوروبــي واملنظمــة العربيــة مــن تبــادل
املعلومــات حــول طموحــات كل منهمــا
خــال هــذه الفعاليــات ،وأنــا مقتنــع
متا ًمــا أنــه يف ســياق مذكــرة التفاهــم
اخلاصــة بنــا ،ميكننــا الوصــول إلــى فهــم
أفضــل ألهــداف بعضنــا البعــض واالتفــاق
علــى مجموعــة مــن األولويــات املشــتركة.
أصحــاب الســعادة ،الضيــوف الكــرام،
ســيداتي وســادتي ،بالنيابــة عــن املؤمتــر
االوروبــي للطيــران املدنــي ،أود أن أشــكر
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي علــى
هــذه الفرصــة التــي أتيحــت لــي اليــوم،
وأتقــدم بأطيــب متنياتنــا بالنجــاح
والتعــاون املســتمر خــال الـــ  25عا ًمــا
القادمــة!

خاص
كلمة السيد هنريك هولولي
المدير العام للمواصالت والحركة في
المفوضية األوروبية

أصحــاب الســعادة ،الســيدات والســادة،
أصدقائــي األعــزاء،
شــكراً جزيــ ً
ا لكــم علــى دعوتــي
حلضــور هــذا اليوبيــل الفضــي لذكــرى
ميــاد املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ا وعلــى إتاحــة الفرصــة لــي
ملخاطبتــك اليــوم.
أينمــا ذهبــت وكل مــن أتكلــم معهــم
خــال هــذه األيــام ،كل مــا نتحــدث
عنــه هــو األزمــة .لذلــك مــن الرائــع
ح ًقــا مقابلتكــم اليــوم لالحتفــال أخيـ ًرا
بشــيء إيجابــي مثــل الذكــرى الســنوية
اخلامســة والعشــرين للمنظمــة العربيــة
للطيــران املدنيـــ!
فمنــذ ســنواتها األولــى ،كان طمــوح
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
ليــس فقــط دمــج هيئــات الطيــران
املدنــي داخــل جامعــة الــدول العربيــة،
ً
أيضــا لبنــاء اجلســور بــن
ولكــن
العالــم العربــي ومنظمــات ومؤسســات
الطيــران اإلقليميــة والعامليــة األخــرى.
وبالفعــل يف عــام  1999ثالثــة ســنوات
فقــط مــن إنشــائها  -وقعــت اتفاقيــة
تعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للطيــران
املدنــي .ومنــذ ذلــك احلــن ،مت
تطويــر اتصــاالت وثيقــة مــع املنظمــات
اإلقليميــة والوطنيــة يف جميــع أنحــاء
العالــم ،مبــا يف ذلــك اللجنــة االفريقيــة
للطيــران املدنــي ،جلنــة الطيــران ملدنــي
لبلــدان أمريــكا الالتينيــة ،املؤمتــر
األوروبــي للطيــران املدنــي واملنظمــة
األوروبيــة لســامة املالحــة اجلويــة
واملجلــس الدولــي للمطــارات علــى
ســبيل املثــال ال احلصــر .ويف أبريــل
 ،2019كان مــن دواعــي ســروري أن
أوقــع مــع معالــي الســيد عبــد النبــي
منــار ،مديــر عــام للمنظمــة ،ترتي ًبــا
ً
صاغــا للتعــاون اجليــد والــودي
إدار ًيــا
بــن املنظمــة واملديريــة العامــة للتنقــل

والنقــل التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة.
تعتبــر املنظمــة العربيــة للطيــران املدني
بالنســبة لنــا شــريك مهمــا للغايــة .ففــي
عــام  - 2019العــام األخيــر قبــل
كوفيــد  - 19ســافر أكثــر مــن 100
مليــون مســافر بــن دول االحتــاد
األوروبــي ودول املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي .وقــد وقعــت العديــد
مــن الــدول األعضــاء  -املغــرب واألردن
وتونــس وقطــر وعمــان  -أو هــي علــى
وشــك التوقيــع -علــى اتفاقيــات نقــل
جــوي شــاملة مــع االحتــاد األوروبــي،
والتــي تنشــئ بيننــا شــراكات واســعة
النطــاق يف جميــع جوانــب الطيــران
املدنــي .ان دول املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي وشــركات الطيــران
واملطــارات اخلاصــة بكــم تعتبــر ً
أيضــا
جهــات فاعلــة حاســمة تدعــم االتصــال
املمتــاز بــن االحتــاد األوروبــي وآســيا
وأوقيانوســيا وأفريقيــا علــى التوالــي.
ان املنطقــة املكونــة مــن الــدول األعضاء
يف املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
هــي موطــن للعديــد مــن شــركات
الطيــران العامليــة الكبــرى  -وكذلــك
االحتــاد األوروبــي .وتعــد شــركات
الطيــران واملطــارات لدينــا منافســن
طبيعيــن يف ســوق الطيــران العاملــي.
لكــن حيثمــا يــرى اآلخــرون التنافــس،
أرى إمكانيــة الشــراكة والتعــاون .لطاملــا
كانــت منطقتنــا مترابطــة اجتماع ًيــا
وثقاف ًيــا ،وعلينــا أن نســعى جاهديــن
لتطويــر تعاوننــا بشــكل أكبــر مبــا
يتناســب مــع هــذه الروابــط التاريخيــة.
قبــل انــدالع أزمــة كوفيــد  ،19خططنــا
 باالشــتراك مــع املنظمــة العامــةللطيــران املدنــي  -لعقــد قمــة طيــران
أوروبيــة عربيــة رفيعــة املســتوى .كان
مــن املقــرر عقدهــا العــام املاضــي
يف بيــروت ،بحضــور ممثلــن بارزيــن
لقطاعــي الطيــران العربــي واالحتــاد
األوروبــي ،مبــا يف ذلــك الســلطات
احلكوميــة ،وأصحــاب املصلحــة عبــر
سلســلة قيمــة الطيــران بأكملهــا،
واملنظمــات غيــر احلكوميــة .ويؤســفني
بشــدة تأجيــل القمــة ،لكننــا ال نــزال
ملتزمــن بشــدة بعقدهــا مبجــرد أن
يســمح الوضــع الوبائــي ورفــع قيــود
الســفر بذلــك.
ســيداتي وســادتي ،أمتنــى لـــلمنظمة
العربيــة للطيــران املدنــي عيــد ميــاد
 25ســعيدًا ،وأنــا أتطلــع بشــدة إلــى
فعاليــات ممتعــة وناجحــة اليــوم!
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كلمة السيد خيتانو باطاجليس
النائب األول لرئيس لجنة الطيران
المدني لدول أمريكا الالتينية والكاريبي

الســادة املــدراء والســلطات واألصدقــاء
املتميــزون
اليــوم هــو يــوم خــاص للطيــران .إنــه يــوم
احتفــال .إنــه يــوم جتتمــع فيــه املنظمــات
الدوليــة ،إلــى جانــب أعضــاء آخريــن يف
مجتمــع الطيــران ،لالحتفــال بالذكــرى
الســنوية اخلامســة والعشــرين لتأســيس
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي.
إنــه لشــرف عظيــم لــي ،نيابــة عــن جميــع
الــدول األعضــاء يف جلنــة الطيران املدني
لــدول أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ،أن
أتقــدم بتحيــة طيبــة يف هــذا احلــدث
املهــم .جنتمــع فعــا يف خضــم أكثــر
األوقــات صعوبــة والتــي كان علينــا أن
نعيشــها ويأتينــا األمــل مــن حتققنــا أن
الطيــران ال يــزال نشـ ً
ـطا ،علــى الرغــم مــن
كل شــيء ،بــن تقــدم وانتكاســات ،ولكنــه
يظــل حــازم يف مهمتــه لربــط العالــم.
الســيد الرئيــس احملتــرم والســيد املديــر
العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
أود مــن خاللكــم أن أتقــدم بالتهنئــة إلــى
جميــع العاملــن يف املنظمــة ،وكذلــك
جلميــع هيئــات الطيــران املدنــي التــي
تتألــف منهــا املنظمــة .إن النــاس هــم
الذيــن يجعلــون املؤسســات عظيمــة؛ فهــم
الذيــن مــن واجبنــا أن نشــكرهم ونهنئهــم
أوالً.
تســجل اليــوم املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي عامهــا اخلامــس والaعشــرين،
ويذكرنــا التاريــخ املؤسســي بالعبــارة
الشــهيرة التــي كتبهــا جــان مونيــه« ،ال
شــيء ممكــن بــدون الرجــال ،لكــن ال
شــيء يــدوم بــدون مؤسســات» .ســاهم
العديــد مــن الرجــاالت علــى مــدار
تاريــخ املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
يف تطويرهــا وتغييرهــا للتغلــب بنجــاح
علــى التحديــات اجلديــدة التــي يواجههــا

الطيــران علــى الــدوام.
وال يقتصــر االمــر علــى مــرور
األشــخاص ،ففــي كل مــرة نحتفــل فيهــا
بذكــرى ســنوية ،يجــب أن نتذكــر مجــرى
الوقــت .فمــع تقدمــه ،أظهــرت املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي قدرتهــا علــى
التكيــف .إن القــدرة علــى التكيــف،
وهــي نوعيــة تشــترك فيهــا املنظمــات
الشــقيقة املوجــودة هنــا ،هــي التــي
تعمــل علــى حتديــث مؤسســاتنا .وهكــذا،
جنــد توليفــة بــن جتربــة املهــام التــي
متــت بشــكل جيــد يف املاضــي واالبتــكار
املطلــوب ملواجهــة املســتقبل بنجــاح.
أقــول مــا ورد أعــاه كشــريك يف
ً
وأيضــا كشــاهد علــى تطــور هــذه
الســفر
املنظمــة الشــقيقة ،التــي نتشــارك معهــا
التاريــخ .لقــد زرعنــا تقلي ـدًا طويـ ًـا مــن
التفاهــم ،ونحــن علــى يقــن مــن أننــا
سنســتمر يف التقــدم م ًعــا ،ودعــم بعضنــا
البعــض ،جلعــل مؤسســاتنا تتطــور ،وف ًقــا
للهــدف األكبــر ،وهــو أن يتطــور الطيــران
املدنــي بشــكل فعلــي باعتبــاره احملــرك
االقتصــادي واالجتماعــي لشــعوبنا.
فالعالقــة بــن املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي وجلنــة الطيــران املدنــي ألمريــكا
الالتينيــة والكاريبــي واردة يف مذكــرة
التفاهــم التــي وقعناهــا يف  17مايــو
 .2000وفيهــا ،اتفقنــا علــى تزويــد
بعضنــا البعــض باملعلومــات املتعلقــة
بتطويــر الطيــران املدنــي يف العالــم
العربــي ويف أمريــكا الالتينيــة وخاصــة
تطويــر التعــاون يف جميــع مجــاالت
الطيــران املدنــي الدولــي ،وال ســيما
يف مجــاالت أمــن املطــارات ،وأمــن
العمليــات ،والبيئــة ،وإدارة احلركــة
اجلويــة .وخــال هــذه الســنوات ،كانــت
هنــاك فــرص عديــدة لقــد االجتماعــات
والتعــاون بــن منظماتنــا.
عندمــا نتحــد ،نكــون قادريــن علــى قهــر
كل مــا يبــدو مســتحي ً
ال .لقــد مت تطويــر
العديــد مــن اللقاحــات يف وقــت قياســي،
ويف غضــون بضعــة أشــهر ،أجــرؤ علــى
التنبــؤ ،اننــا ســنكون يف نهايــة هــذه
الرحلــة الطويلــة.
أود أن أنهــي هــذه الكلمــات بتهنئــة
املنظمــة مــرة أخــرى .اجــدد تقديــر
وإعجــاب أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة
الكاريبــي ،وأمتنــى ام تســتمروا خــال
الســنوات اخلمــس والعشــرون القادمــة
علــى نفــس مســار النجــاح الــذي
رســمتموه .عيــد ســعيد!
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كلمة سعادة السيد سعود رضا هاشم
ممثل المملكة العربية السعودية لدى مجلس اإليكاو
منسق المجموعة العربیة بمجلس االیكاو

حتيــة طيبــة أبعتهــا إلــى جمعكــم الكــرمي
مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
إيكاو مبونتريال كندا
كمــا تعلمــون تنقســم املنظمــات الدوليــة
إلــى منظمــات متثــل احلكومــات مثــل
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ايــكاو،
وأخــرى متثــل قطــاع الصناعــة مثــل
 IATAAوACIو CANSOو�IFAL
 PAوغيــره ،وتعتبــر منظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي ايــكاو إحــدى وكاالت
األمم املتحــدة املتخصصــة ،فقــد أنشــأت
يف عــام 1947م انعكاســا لالتفاقيــة
متعــددة األطــراف التــي وقعــت عليهــا
احلكومــات وتعــرف باســم اتفاقيــة
الطيــران املدنــي الدولــي أو اتفاقيــة
شــيكاغو .1944
ومــن هنــا فــإن حكومــات الــدول األعضــاء
هــي مــن يعتمــد القــرارات يف منظمــة
اإليــكاو ســواء علــى مســتوى اجلمعيــات
العموميــة االعتياديــة أو االســتثنائية،
اجلمعيــات العموميــة االعتياديــة التــي
تعقــد كل ثــاث ســنوات أو علــى مســتوى
مجلــس املنظمــة املنعقــد بشــكل دائــم
طــوال العــام واملنتخــب مــن قبــل هــذه

اجلمعيــات بهــدف تطبيــق قراراتهــا
واإلشــراف علــى عمــل األمانــة العامــة
للمنظمــة .
إن منظمــة اإليــكاو تشــجع الــدول
األعضــاء علــى التواصــل والتنســيق معهــا
مــن خــال منظمــات األقاليــم ،ومــن هــذه
املنظمــات املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي بالربــاط التابعــة جلامعــة الــدول
العربيــة وممثلــة لدولهــا مبنظمــة اإليــكاو،
أســوة بشــقيقاتها وهــي اللجنــة اإلفريقيــة
للطيــران املدنــي  AFCACوجلنــة
أمريـ�كا الالتينيـ�ة للطيـ�ران املدنـ�ي �LA
 CACواملؤمتــر األوروبــي للطيــران
املدنــي  ،ECACبينمــا ال يوجــد لــدى
دول شــرق آســيا منظمــة إقليميــة متثلهــا.
إن كل مــا ذكرنــاه الغــرض منــه إيضــاح
األهميــة الكبيــرة للمنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي كممثــل للكتلــة العربيــة
بــن التكتــات اإلقليميــة األخــرى ،فمــن
خــال املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
يتــم حتقيــق مصالــح املجموعــة العربيــة
بالتنســيق مــع املنظمــات اإلقليميــة
األخــرى يف كل مــا يهــم الطيــران املدنــي
الدولــي ســواءا سياســيا أو فنيــا ويتــم مــن
خــال هــذه املنظمــات اإلقليميــة حتقيــق
وتطبيــق مخرجــات منظمــة اإليــكاو يف
أقاليــم العالــم.
أهــا ومرحبــا بكــم يف قاعــة مجلــس
منظمــة اإليــكاو
لقــد كان للمجموعــة العربيــة يف مجلــس
منظمــة اإليــكاو وبدعــم مــن املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي التــي قامــت
بالتنســيق مــع املنظمــات اإلقليميــة
التــي متثــل الكتــل األخــرى بالعديــد مــن
اإلجنــازات نذكــر منهــا:
 - 1النجــاح يف جعــل اللغــة العربيــة
إحــدى اللغــات الرســمية الســتة يف
منظمــة اإليــكاو ،ممــا ســهل مشــاركة

الوفــود العربيــة يف اجتماعــات
اجلمعيــات العموميــة واللجــان وفــرق
العمــل باملنظمــة ،وكذلــك وصــول
مخرجــات املنظمــة باللغــة العربيــة إلــى
جميــع الــدول العربيــة وعلــى األخــص يف
مجالــي تعزيــز الســامة اجلويــة وأمــن
الطيــران املدنــي الدولــي.
 - 2النجــاح يف احلصــول علــى أربــع
مقاعــد يف مجلــس منظمــة اإليــكاو لــدول
املنظمــة العربيــة مــن خــال التنســيق مــع
املنظمــات اإلقليميــة األخــرى ،مقعديــن
يف الفئــة الثانيــة ومقعديــن يف الفئــة
الثالثــة.
 - 3النجـــــــــــــــــاح يف احلصــول علــى
مقعــــــــــد واحــــــــــــــــــــد يف مفوضيــــــــــة
املالحـــــــة اجلويـــــــــة air navigation
 )commission (ANCاملعنيــة
بســامة املالحــة اجلويــة الدوليــة أخــذا
يف االعتبــار احتياجــات اإلقليــم العربــي
عنــد عــرض مخرجــات مفوضيــة
املالحــة اجلويــة علــى مجلــس املنظمــة
العتمادهــا.
 - 4كان لدعــم املنظمــة العربيــة أثــره
اإليجابــي مــن خــال التنســيق مــع
املنظمــات اإلقليميــة األخــرى يف جنــاح
ســعادة الدكتــور الطيــب الشــريف مــن
اجلزائــر يف الفــور مبنصــب األمــن
العــام ملرتــن متتاليتــن ابتــداء مــن العــام
 2003إلــى .2009
التحديات املستقبلية:
إن أهــم األدوار التــي تقــوم بهــا املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي والتــي تضمــن
حتقيــق مصالــح دولهــا يف منظمــة
اإليــكاو هــو التنســيق بينهــم لترشــيح
دول عربيــة قويــة اقتصاديــا وسياســيا
علــى املســتوى الدولــي لعضويــة مجلــس
منظمــة اإليــكاو ،بحيــث تكــون دوال قــادرة
علــى حمايــة مصالــح املجموعــة العربيــة

يف بحــر مــن املصالــح املتوافقــة أحيانــا
واملتالطمــة أحيانــا أخــرى ،ومــن ثــم قيــام
املنظمــة العربيــة بتنســيق تبــادل الدعــم
مــع املنظمــات اإلقليميــة األخــرى.
وينــاط باملنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي كذلــك تنســيق املواقــف بــن دولهــا
األعضــاء لترشــيح أفضــل الكفــاءات
العربيــة لشــغل مناصــب قياديــة مبنظمــة
اإليــكاو والعمــل علــى حصولهــم على هذه
املناصــب ،كمــا يقــع علــى عاتــق املنظمــة
العربيــة التنســيق بــن دولهــا ملواجهــة
مختلــف التحديــات اجلديــد يف منظمــة
اإليــكاو علــى ســبيل املثــال ال احلصــر
الهــدف الطمــوح طويــل األجــل للطيــران
املدنــي وتطويــر البرنامــج العاملــي
لتدقيــق مراقبــة الســامة اجلويــة وفقــا
لنهــج الرصــد املســتمر ،والهيئــة رفيعــة
املســتوى بــن املنظمــة والصناعــة بهــدف
تقــدمي املشــورة اإلســتراتيجية ملجلــس
املنظمــة يف مجــال االبتــكار يف الطيــران
ومــا قــد تســتتبعه مــن تأثيــرات لزيــادة
نفــوذ الــدول الكبــرى وســيطرتها علــى
أعمــال املنظمــة ،أيضــا االســتمرار يف
تطويــر العالقــات بــن املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي واملكتــب اإلقليمــي
ملنظمــة اإليــكاو ملنطقــة الشــرق األوســط
بالقاهــرة مبــا يســاعد الــدول العربيــة يف
تطبيــق مخرجــات اإليــكاو.
إن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
ينــاط بهــا مســؤولية كبيــرة يف احلفــاظ
علــى مصالــح املجموعــة العربيــة
وتطويرهــا مــن خــال التواصــل املســتمر
وعقــد االتفاقيــات مــع املنظمــات
اإلقليميــة األخــرى ،لذلــك فــإن العمــل
اجلماعــي للــدول العربيــة مــن خــال
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي هــو مــا
يخــدم مصالــح املجموعــة العربيــة.
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مــن اإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي
أود أن أتقــدم مــن املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي وســلطات الطيــران
املدنــي العربيــة أجمعــن نيابــة عــن
اإلحتــاد وأعضائــه والعاملــن يف
األمانــة العامــة لالحتــاد وباســمي
الشــخصي بأطيــب التهانــي القلبيــة
احلــارة علــى العيــد  25لتأســيس
املنظمة.
نحــن يف اإلحتــاد نــرى يف املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي كإطــار
أساســي يجمــع ســلطات الطيــران
املدنــي العربيــة وذلــك ليــس فقــط

لتنســيق املواقــف فيمــا بينهــا ولكــن
أيضــا القتــراح إجــراءات قياســية
جديــدة يف العالــم العربــي حتســن
مــن أداء الطيــران املدنــي العربــي،
وتعكــس قــوة وثقــل النقــل اجلــوي يف
هــذه املنطقــة علــى املســتويات كافــة
وأهمهــا علــى املســتوى الدولــي.

تعــاون وثيــق وبنــاء ويعتمــد علــى أن
دور املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
هــو دور ناظــم وهــو دور أساســي
ليكــون صــوت النقــل اجلــوي العربــي
والطيــران املدنــي يف هــذه املنطقــة
علــى املســتوى اإلقليمــي وعلــى
املســتوى الدولــي.

نــرى يف اإلحتــاد أنــه لرمبــا أهــم
اجنــازات هــذا التعــاون بــن املنظمــة
واإلحتــاد هــي اتفاقيــة دمشــق والتــي
ال بــد أن أذكــر باخليــر املرحــوم عبــد
اجلــواد الــداودي الــذي مــن موقعــه
حينئــذ كمديــر عــام ملــا كان يســمى
الهيئــة العربيــة للطيــران املدنــي،
لعــب دورا محوريــا يف اقنــاع الــدول
العربيــة بــأن مســتقبل النقــل اجلــوي
العربــي وتعزيــز كيانــه يضمــان مــن
خــال انشــاء ســوق نقــل جــوي عربــي
موحــد ،وأتــت اتفاقيــة دمشــق بدعــم
مــن اإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي
واعضائــه لتوجــد اللبنــة الرئيســية
للوصــول إلــى هــذا الهــدف،
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن التعــاون
مــا بــن املنظمــة واإلحتــاد كان دائمــا

ولرمبــا كان مــن أهــم نتائــج هــذا
التعــرف هــو مــا جــرى يف أثناء جائحة
كورونــا األخيــرة والتــي مــا زلنــا نعيــش
يف أثارهــا ،التعــاون الكبيــر الــذي
جــرى يف مــا بــن املنظمــة واإلحتــاد
قــد أدى إلــى أن تقــوم اإليــكاو نفســها
بتبنــي العديــد مــن االقتراحــات التــي
جــرى تطويرهــا بالتعــاون مــا بــن
املنظمــة واإلحتــاد وأطــر أخــرى،
نحــن نــرى يف هــذا التعــاون دائمــا
عضضــا للطيــران املدنــي وداعــم
لشــركات الطيــران العربيــة ألنــه مــن
خــال هــذا التعــاون نكــون ســويا
نخــدم األهــداف الرئيســية لعملنــا
املشــترك وهــي أوال خدمــة املســتهلك
وأن يكــون النقــل اجلــوي دائمــا
مبنتهــى الســامة ،مبنتهــى األمــان

وخدمــة لالقتصاديــات بلــدان العربيــة
مــن خــال تشــكيل النقــل اجلــوي
والطيــران املدنــي قيمــة مضافــة
والتــي جعلــت مــن مســاهمة النقــل
اجلــوي العربــي يف النــاجت احمللــي
العربــي تقريبــا ضعــف املســاهمة
علــى املســتوى الدولــي ،والتــي أخيــرا
مــن منتجــات هــذا التعــاون هــو أيضــا
تنافســية شــركات الطيــران العربيــة
وليــس فقــط علــى املســتوى الوطنــي
او اإلقليمــي ولكــن أيضــا علــى
املســتوى الدولــي والــذي أصبــح يعتبــر
أن شــركات الطيــران العربيــة هــي
مــن أكثــر شــركات الطيــران يف العالــم
تنافســية وجذبــا للمســتهلك.
وأختــم بتهنئــة املنظمــة وســلطات
الطيــران املدنــي العربيــة ،وخاصــة
أخــي العزيــز الصديــق والزميــل عبــد
النبــي منــار علــى قيادتــه الرائــدة
يف الســنوات األخيــرة ،وأمتنــى لكــم
جميعــا التوفيــق والنجــاح دائمــا.
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نائب الرئيس اإلقليمي بمنظمة اإلياتا لمنطقة أفريقيا والشرق األوسط
شــركات الطيــران العربيــة وجميــع
العاملــن يف القطــاع وذلــك لبنــاء
منظومــة متكاملــة وقويــة قــادرة علــى
التميــز والتنافــس بأعلــى املعاييــر
العامليــة.

بالنيابــة عــن زمالئــي يف اإلحتــاد
الدولــي للنقــل اجلــوي وباألصالــة عــن
نفســي يطيــب لــي أن أهنــئ املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي بقيــادة األخ
العزيــز املهنــدس عبــد النبــي منــار
مبناســبة تخليــد الذكــرى 25
لتأســيس املنظمــة ،وتتويجــا لــروح
التعــاون والشــراكة والعمــل اجلماعــي
للنهوض بالطيران املدني.
وأود أن أهنــئ جميــع زمالئــي
وأخوانــي وأخواتــي القائمــن
والعاملــن يف القطــاع مبناســبة
االحتفاليــة باليــوم العربــي للطيــران
املدنــي ،ذلــك القطــاع احليــوي الــذي
يوفــر يف عاملنــا العربــي قرابــة ثالثــة
ماليــن و 400ألــف وظيفــة ،ويدعــم
النشــاط االقتصــادي مبــا يقــارب
 213مليــار دوالر ســنويا.
وإذ نفتخــر نحــن باالحتــاد الدولــي
للنقــل اجلــوي بالعالقــات الوثيقــة
التــي تربطنــا مــع املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي وأعضائهــا الكــرام،
عالقاتنــا ترتكــز علــى أســس التعــاون
وتظافــر اجلهــود لدعــم قطــاع النقــل
اجلــوي وتعزيــز املكانــة الرياديــة التــي
اســتطاع أن يحققهــا علــى مســتوى
العالــم بفضــل القيــادات احلكيمــة
املتمثلــة بالــدول أعضــاء منظمتكــم
املوقــرة ،والشــراكات الفاعلــة مــع

وحيــت يشــمل التعــاون بــن اإلحتــاد
واملنظمــة مجــاالت عــدة منهــا
السياســات واإلجــراءات العامــة
املتعلقــة بالنقــل اجلــوي والطيــران
املدنــي واملعاييــر الدوليــة والبنيــات
التحتيــة وبنــاء القــدرات والتدريــب
مــن خــال النشــاطات املشــتركة
واللجــان املنظمــة.

وقــد مت توقيــع اتفاقيــة مباركــة،
اتفاقيــة تفاهــم لتعزيــز العالقــات
التاريخيــة واإلســتراتيجية يف شــهر
أبريــل مــن عــام  2019لوضــع
منهجيــة مســتدمية للعمــل معــا إميانــا
منــا جميعــا بــأن الشــراكات القويــة
مــع احلكومــات هــي الركيــزة واحملفــز
األساســي لتحقيــق النجاحــات
وتطويــر القطــاع حــول العالــم.
وإذ تأتــي هــذه املناســبة يف وقــت
شــهدت فيــه صناعــة النقــل اجلــوي
أســوء األزمــات التــي عصفــت
بالقطــاع وخيمــت بظاللهــا علــى
مكوناتــه أجمــع ،ولعــل هــذه
االحتفاليــة جتلــب معهــا التفــاؤل
بعــام جديــد ملــيء باخليــر للجميــع
علــى كافــة األصعــدة.

ونحــن علــى ثقــة تامــة بأنــه وبتكاثــف
اجلهــود فيمــا بيننــا والعمــل يــدا بيــد
ســنكون قادريــن علــى تخطــي هــذه
األزمــة والتعــايف منهــا والعــودة بقطــاع
النقــل اجلــوي العربــي بفضــل اهلل
عــز وجــل ملــا كان عليــه مــن ازدهــار
ومتيــز وتطــور ملحــوظ جعلــه محــط
األنظــار بــن جميــع املناطــق األخــرى
يف العالــم.
ولــم تأتــي هــذه الثقــة مــن فــراغ،

فقــد أتبتــت منطقتنــا العربيــة يف كل
مــرة كانــت تتعــرض فيهــا ألزمــات
أن النمــو الــذي شــهدته وستشــهده
هــو منــو حقيقــي ناجــم عــن أســباب
موضوعيــة وجوهريــة مــن أهمهــا
رؤيــة حكومــات املنطقــة احلكيمــة
وإميانهــم بأهميــة هــذا القطــاع فقــد
مت إنشــاء مراكــز مراقبــة ومطــارات
مجهــزة بأحــدث مــا توصلــت إليــه
التكنولوجيــا احلديثــة واســتثمارات
ضخمــة يف الكــوادر البشــرية
واألســاطيل اجلويــة ،ومشــاريع البنيــة
التحتيــة احلديثــة ،باإلضافــة إلــى
دعــم اخلطــط الطموحــة لشــركات
طيــران املنطقــة والتــي جنــم عنهــا
زيــادة حصتهــا مــن الســوق نتيجــة
توســيع شــبكات اخلطــوط ورقــي
مســتوى اخلدمــة التــي توفرهــا
وتضعهــا بأعلــى مســتوى اخلدمــات
عامليــا.
وبالرغــم مــن قســاوة الظــروف
فهنــاك دائمــا جانبــا إيجابيــا ال بــد
أن نبــرزه ،فقــد اســتطاعت هــذه
اجلائحــة أن تســلط الضــوء علــى
حيويــة هــذا القطــاع وتأثيــره املباشــر
علــى مجريــات احليــاة مبــا يف ذلــك

العالقــات اإلنســانية والعمليــة وأنــه
الشــريان النابــض لالقتصــاد وأن
أســاس النجــاح هــو العمــل ضمــن
منظومــة متكاملــة تشــمل جميــع
مكونــات الدولــة مــن صحــة وســياحة
واقتصــاد وتنميــة وجميــع مكونــات
القطــاع مــن جهــة أخــرى.

إن احلــرص املســتمر ملنظمتكــم
املوقــرة واملبــادرة لتوحيــد الصفــوف
واتخــاذ اخلطــوات اإليجابيــة لــه
دائمــا دور فاعــا لتصــدي ملختلــف
التحديــات ،والــدور احملــوري الــذي
تقــوم بــه املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي وأعضائهــا هــو خيــر مثــال
للعمــل املشــترك واملضــي نحــو هــدف

واحــد.

وال بــد لــي هنــا أن أشــير إلــى ثالثــة
أمــور هامــة مــن شــأنها أن تدعــم
إعــادة تشــغيل القطــاع بشــكل فعــال
وتعافيــه مــن األثــار الشــديدة جلائحــة
كورونــا ،تلــك األمــور التــي تشــاركنا
مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
بطرحهــا علــى نظــر الــدول العربيــة
يف مختلــف املؤمتــرات واملناســبات:
- 1تطبيــق نهــج متســق ومتفــق عليــه
بــن الــدول العربيــة ووجهــات أخــرى
إقليميــة ودوليــة ضمــن التدابيــر
الصحيــة للســفر التــي أوصــى بهــا
فريــق عمــل مجلــس اإليكايــو املعــروف
بالــكارت ،والتــي تعتمــد أساســا علــى
منظومــة متدرجــة مــن التدابيــر
الصحيــة تشــمل جميــع مراحــل
الســفر.

- 2الغــاء إجــراءات احلجــر الصحــي
عنــد الوصــول واســتبدالها بإجــراء
الفحــص الســريع لفيــروس كورونــا.
- 3اعتمــاد نهــج عاملــي للســماح
بتبــادل بطاقــات الكترونيــة للســفر
تتضمــن جميــع املعلومــات الصحيــة
واإلجــراءات املطلوبــة مــن احلكومــات
حيــث يتــم ربــط البطاقــة اإللكترونيــة
للمســافر،
الرقميــة
بالهويــة
واعتمادهــا مــن الســلطات عنــد
نقطــة املغــادرة والوصــول ممــا يســهل
عمليــات وإجــراءات الســفر.

ويف اخلتــام أود أن أكــرر شــكري
وتقديــر واحترامــي للمنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي متمثلــة بقيادتهــا
وفريقهــا واعضائهــا علــى اجلهــود
الكبيــرة والعمــل الــدؤوب وعلــى
اتاحــة الفرصــة لالحتــاد الــدول
للنقــل اجلــوي ممثلــة لشــركات
الطيــران ألن تكــون جــزءا مــن هــذه
االحتفاليــة املباركــة.
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وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي المغربية في حوار مع
«الطيران العربي» :قطاع الطيران يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية المغربية

نادية فتاح :نسعى إلى تطوير شبكة الربط الجوي للمغرب في اتجاه األسواق اإلفريقية
وبعــد عــودة اململكــة املغربيــة إلــى االحتــاد
اإلفريقــي ،انضــم املغــرب منــذ ينايــر ،2020إلــى
ســوق النقــل اجلــوي االفريقــي املوحــد ،واملتعلــق
بتحريــر النقــل اجلــوي بــن الــدول اإلفريقيــة،
الشــيء الــذي ســيمكن ،بعــد تفعيــل املســاطر
التنفيذيــة مــن طــرف الــدول املعنيــة ،مــن توفيــر
إمكانيــات مهمــة لتطويــر شــبكة الربــط اجلــوي
للمغــرب يف اجتــاه األســواق اإلفريقيــة ،وذلــك
بتمكــن الشــركات الوطنيــة مــن توفيــر رحــات
جويــة بــن املغــرب وهــذه البلــدان ،دون قيــود
مــن حيــث حقــوق النقــل أو الســعة أو عــدد
الرحــات ،وفيمــا يلــي نــص احلــوار الــذي
أجرينــاه مــع معالــي الوزيــرة:
يف حــوار خصــت بــه معالــي ناديــة فتــاح علــوي،
وزيــرة الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل
اجلــوي واالقتصــاد االجتماعــي يف احلكومــة
املغربيــة مجلــة الطيــران العربــي ،أكــدت مــن
خاللــه ان قطــاع الطيــران املدنــي باملغــرب،
يحظــى باهتمــام خــاص مــن طــرف الســلطات
العموميــة املغربيــة ،نظــرا لكونــه يشــكل
عنصــرا اســتراتيجيا للتنميــة يف املغــرب ،فهــو
يســاهم بشــكل مباشــر يف مواكبــة البرامــج
التنمويــة القطاعيــة ذات األهميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،إضافــة إلــى مســاهمته يف
التواصــل مــع مختلــف دول العالم ،حيث يســتثمر
املغــرب موقعــه اجلغــرايف املتميــز كملتقــى طــرق
لقـــارات أوروبــا وأفريقيــا وأمريــكا ،ممــا يســاهم
يف اندماجــه يف محيطــه اجلهــوي والقــاري
والدولــي.
وأضافــت الوزيــرة املغربيــة انــه منــذ ســنة
 1997تبنــى املغــرب سياســة طموحــة لتحريــر
قطــاع النقــل اجلــوي ،جتســدت بالتوقيــع علــى
اتفــاق األجــواء املفتوحــة مــع الواليــات املتحــدة
االمريكيــة ســنة  ،2000ومــع االحتــاد األوروبــي
نهايــة ســنة  ،2006ثــم االنضمــام إلــى اتفاقيــة
حتريــر النقــل اجلــوي بــن الــدول العربيــة ســنة
 ،2011هــذا باإلضافــة إلــى ابــرام عدة اتفاقيات
ثنائيــة أكثــر حتــررا مــع دول أســيوية وأمريكية
وإفريقيــة .وتكريســا لهاتــه السياســة الطموحــة.

بصفتكــم وزيــرة الســياحة والصناعــة
التقليديــة والنقــل الجــوي واالقتصــاد
االجتماعــي ،تشــرفون علــى ركائــز
أساســية فــي النســيج االقتصــادي
المغربــي .أيــن تضعــون قطــاع
الطيــران المدنــي ضمــن انشــغاالتكم
واهتماماتكــم؟
يف البدايــة أود أن أتقــدم بالشــكر للمنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي ،إلتاحتهــا لــي هــذه
الفرصــة إلطالعكــم علــى منظومــة الطيــران
املدنــي باملغــرب ،والتطــورات التــي عرفتهــا هــذه
املنظومــة.
فقطــاع الطيــران املدنــي باملغــرب ،يحظــى
باهتمــام خــاص مــن طــرف الســلطات
العموميــة املغربيــة ،نظــرا لكونــه يشــكل عنصــرا
اســتراتيجيا للتنمية ببالدنا ،فهو يســاهم بشــكل
مباشــر يف مواكبــة البرامــج التنمويــة القطاعيــة
ذات األهميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
إضافــة إلــى مســاهمته يف التواصــل مــع مختلــف
دول العالــم ،حيــث يســتثمر املغــرب موقعــه
اجلغــرايف املتميــز كملتقــى طــرق لقـــارات أوروبــا
وأفريقيــا وأمريــكا ،ممــا يســاهم يف اندماجــه
يف محيطــه اجلهــوي والقــاري والدولــي.

وميكــن إبــراز أهــم مقومــات هــذا االهتمــام
باخلصــوص يف العناصــر األساســية التاليــة:
	●انضمــام املغــرب منــذ ســنة  1957الــى
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي واملصادقــة
بالتدريــج علــى االتفاقيــات الدوليــة املعتمــدة
مــن طــرف هــذه املنظمــة؛
	●وضــع ترســانة قانونيــة لتنظيــم قطــاع
الطيــران املدنــي باملغــرب ،وإحــداث الهيــاكل
اإلداريــة التــي تختــص بتدبيــر هــذا القطــاع؛
	●خلــق شــركة اخلطــوط امللكيــة
املغربيــة ،كشــركة وطنيــة للنقــل اجلــوي؛
	●تطويــر البنيــات التحتيــة للمطــارات،
وجتهيزهــا بأحــدث آليــات التدبيــر ،ومراقبــة
املالحــة اجلويــة ،حيــث يتوفــر املغــرب حاليــا
 26منشــأة مطاريــة منهــا  18مفتوحــة يف
وجــه احلركــة اجلويــة الدوليــة؛
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	● تدبيــر ومراقبــة املجــال اجلــوي
املغربــي ،نظــرا لألهميــة البالغــة لهــذا
املوضــوع بحكــم موقــع املغــرب اجلغــرايف
ا ملتميــز ؛
	●تكويــن املــوارد البشــرية الضروريــة
ملواكبــة تطــور القطــاع ببالدنــا ،وذلــك
عبــر إحــداث مؤسســات لتكويــن الربابنــة،
ومهندســي وتقنيــي الطيــران املدنــي
ومســتخدمي املطــارات ،عــاوة علــى
الترخيــص ملؤسســات خاصــة تعنــى بتكويــن
االطقــم اجلويــة التقنيــة والتجاريــة.

يعــرف قطــاع الطيــران المدنــي
العالمــي تطــورات متســارعة فــي
ظــل سياســة الخوصصــة والتحريــر
وبــروز التكتــات الكبــرى الناتجــة عــن
االندمــاج المصلحــي ،أيــن وصلــت
جهــود وزارتكــم الموقــرة فــي التفاعــل
مــع هاتــه التحــوالت؟ ومــا هــي خطــة
عملكــم الميدانيــة فــي هــذا المجــال؟
منــذ نشــأة منظومــة الطيــران املدنــي باملغــرب،
واحلكومــات املتعاقبــة تقــوم مبجهــودات جبــارة
ملواكبــة التطــورات التــي يعرفهــا القطــاع علــى
الصعيــد العاملــي.
وهكــذا ومنــذ ســنة  1997تبنــى املغــرب سياســة
طموحــة لتحريــر قطــاع النقــل اجلــوي،
جتســدت بالتوقيــع علــى اتفــاق األجــواء املفتوحة
مــع الواليــات املتحــدة االمريكيــة ســنة ،2000
ومــع االحتــاد األوروبــي نهايــة ســنة  ،2006ثــم
االنضمــام إلــى اتفاقيــة حتريــر النقــل اجلــوي
بــن الــدول العربيــة ســنة  ،2011هــذا باإلضافــة
إلــى ابــرام عــدة اتفاقيــات ثنائيــة أكثــر حتــررا
مــع دول أســيوية وأمريكية وإفريقيــة.
وتكريســا لهاتــه السياســة الطموحــة لبالدنــا،
وبعــد عــودة اململكــة املغربيــة إلــى االحتــاد
اإلفريقــي ،انضــم املغــرب منــذ ينايــر ،2020إلــى
ســوق النقــل اجلــوي االفريقــي املوحــد ،واملتعلــق
بتحريــر النقــل اجلــوي بــن الــدول اإلفريقيــة،

الشــيء الــذي ســيمكن ،بعــد تفعيــل املســاطر
التنفيذيــة مــن طــرف الــدول املعنيــة ،مــن توفيــر
إمكانيــات مهمــة لتطويــر شــبكة الربــط اجلــوي
للمغــرب يف اجتــاه األســواق اإلفريقيــة ،وذلــك
بتمكــن الشــركات الوطنيــة مــن توفيــر رحــات
جويــة بــن املغــرب وهــذه البلــدان ،دون قيــود مــن
حيــث حقــوق النقــل أو الســعة أو عــدد الرحالت.

ومــن جهتهــا ،واصلــت شــركة اخلطــوط امللكيــة
املغربيــة تطويــر أســطولها اجلــوي لتمكينهــا
مــن تعزيــز تواجدهــا بأهــم اخلطــوط اجلويــة
الدوليــة ،ســيما بالقــارة األفريقيــة .كمــا أنهــا
تســاهم بشــكل فعــال يف تنميــة شــبكة اخلطــوط
اجلويــة الداخليــة ملواكبــة التنميــة اجلهويــة
والســياحية .ولإلشــارة ،فقــد انضمــت الشــركة
إلــى عضويــة حتالــف الطيــران العاملــي «one
 »worldمنــذ مــارس .2020
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طــرف منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.
وبخصــوص املالحــة اجلويــة ،عمــل املغــرب
كذلــك علــى تأهيــل منظومــة تأمــن خدمــات
املالحــة اجلويــة بحكــم موقعــه كمركــز عبــور
وملتقــى للطــرق اجلويــة الرابطــة بــن القـــارات.
وهكــذا تبنــى أحــدث أســاليب التدبيــر
واالســتغالل مبــا فيهــا اســتعمال الــرادار
واملواصــات عبــر األقمــار االصطناعيــة ،مــع
االســتمرار يف التركيــز علــى تكويــن العنصــر
البشــري يف نطــاق املراقبــة الدوريــة ملنظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي والــدول الشــريكة،
وكــذا املنظمــات اجلهويــة املختصــة كاملنظمــة
األوروبيــة لســامة املالحــة اجلويــة .يف هــذا
الســياق ،فقــد انخــرط املغــرب يف تنفيــذ برنامــج
املنظمــة األوروبيــة لســامة املالحــة اجلويــة،
حيــث أصــدرت ســلطات الطيــران املدنــي
املغربيــة خطــة للمالحــة اجلويــة وفــق النمــوذج
املعتمــد مــن قبــل هــذه املنظمــة إلدارة احلركــة
اجلويــة باألجــواء واملطــارات التــي توجــد حتــت
مســؤوليات هــذه الســلطات.
ولإلشــارة فقــد مت فتــح مركــز ثانــي ملراقبــة
ســامة املالحــة اجلويــة بأكاديــر ينضــاف الــى
املركــز املتواجــد بالــدار البيضــاء ،ممــا ســاعد
علــى الرفــع مــن الطاقــة االســتيعابية للمجــال
اجلــوي املغربــي.

وعلــى مســتوى املطــارات ،واصــل املكتــب الوطنــي
للمطــارات كمؤسســة عموميــة حتــت وصايــة
الــوزارة ،إجنــاز البرنامــج االســتثماري املبرمــج
يف إطــار املخطــط املديــري للمطــارات بهــدف
الرفــع مــن الطاقــة االســتيعابية للبنيــات التحتيــة
املطاريــة .هــذا باإلضافــة الــى خوصصــة بعــض
األنشــطة باملطــارات الوطنيــة نذكــر منهــا علــى
ولتأمــن شــروط األمــن والســامة واالنتظــام وجــه اخلصــوص خدمــات املناولــة األرضيــة
للنقــل اجلــوي ،فــإن اململكــة املغربيــة اســتمرت باملطــارات.
يف مواكبــة التوصيــات الصــادرة عــن منظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي يف هــذا املجــال
احلســاس .ويف هــذا الصــدد ،أنشــأ املغــرب
جلنــة وطنيــة ألمــن الطيــران املدنــي تتكــون
مــن جميــع املؤسســات األمنيــة الوطنيــة املعنيــة
وجلانــا محليــة ألمــن املطــارات ،وكــذا جلنــة
وطنيــة لتســهيل النقــل اجلــوي ،تســهر املديريــة
العامــة للطيــران املدنــي بانتظــام علــى تتبــع
تنفيــذ توصيــات وقــرارات هاتــن اللجنتــن .وتبعــا للقــرار احلكومــي املتعلــق بهيكلــة تدبيــر
ويف نفــس اإلطــار ،يتوفــر املغــرب علــى مركــز املؤسســات العموميــة ،فــإن الســلطات املعنيــة
للتكويــن يف مجــال أمــن الطيــران معتمــد مــن بصــدد إجنــاز الدراســات امليدانيــة لبلــورة
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احللــول الناجعــة بخصــوص تدبيــر وهيكلــة بســبب تفشــي جائحــة كوفيــد  19عرفــت النقل اجلوي الداخلي:

قطــاع املطــارات ببالدنــا.
ويحظــى تكويــن العنصــر البشــري العامل بقطاع
الطيــران بأهميــة بالغة ،حيث أن املديرية العامة
للطيــران املدنــي متكــن أطرهــا ومســتخدميها
مــن فــرص التكويــن املســتمر يف إطــار التعــاون
الثنائــي مــع بعــض الــدول الشــقيقة ،وكذلــك يف
إطــار التعــاون متعــدد األطــراف ،ســيما يف بعــض
املجــاالت احلساســة كمراقبــة ســامة الطائــرات
وأمــن املطــارات.

وبخصــوص التصنيــع ،فــإن املغــرب اعتمــد منــذ
سنة  2009برنامجا طموحا لإلقالع الصناعي،
يشــكل الطيران املدني أحد مكوناته األساســية.
وهكــذا فــإن العديــد مــن الوحــدات الصناعيــة
الرائــدة املختصــة يف أنشــطة مرتبطــة بالطيــران
املدنــي تتواجــد بالقطــب الصناعــي قــرب مطــار
محمــد اخلامــس بالــدار البيضــاء ،نذكــر منهــا
علــى وجــه اخلصــوص املركــز الصناعــي التابــع
لشــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة.

ولتطويــر وعصرنــة اإلطــار القانونــي املنظــم
لقطــاع الطيــران املدنــي باملغــرب ،انكبــت وزارة
الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل اجلــوي
واالقتصــاد الوطنــي علــى بلــورة النصــوص
التنظيميــة للقانــون  40-13املتعلــق مبدونــة
الطيــران املدنــي ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار
القواعــد القياســية الصــادرة عــن منظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي وتوصياتهــا.

احلركــة اجلويــة باململكــة توقفــا اضطراريــا منــذ
 16مــارس  ،2020واتخــذت الــوزارة مجموعــة
مــن اإلجــراءات لتفــادي االنعكاســات الســلبية
للجائحــة علــى قطــاع النقــل اجلــوي يف املغــرب،
مــن بينهــا:
من التدابيــر
مجموعــة
	●تنزيــل
واإلجــراءات اإلحترازيــة والوقائيــة باملطارات
لضمــان الســامة الصحيــة للمســافرين
واملســتخدمني ،أخــذا بعــن االعتبــار
توجيهــات منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي،
ومنظمــة الصحــة العامليــة ،وذلــك بالتنســيق
مــع مختلــف اجلهــات الوطنيــة املعنيــة مــن
ســلطات أمنيــة وممثلــي الســلطة الصحيــة؛
	●مواكبــة ومراقبــة شــركات الطيــران
واملهنيــن يف القطــاع وحثهــم علــى مراعــاة
قواعــد صيانــة الطائــرات واملعدات واالمتثال
لتوصيــات املنظمــة العامليــة للطيــران املدنــي؛
التنســيق بــن اجلهــات احلكوميــة املعنيــة يف
إطــار اعمــال اللجنــة الوطنيــة لتســهيالت النقــل
اجلــوي واســتخدام بشــكل منهجــي «منــوذج
حتديــد موقــع الراكــب ألغــراض الصحــة
العامــة» لضمــان حتديــد هويــة الــركاب وامكانيــة
تتبعهــم للمســاعدة يف احلــد مــن انتشــار املــرض
وعــودة الوبــاء؛
	●اســتئناف األنشــطة يف املطــارات مــع
اإللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة ملواجهــة
اجلائحــة؛
	●اســتئناف الرحــات بشــكل تدريجــي
وبعــض الرحــات الدوليــة اإلســتثنائية؛
	●ضمان استمرارية الشحن اجلوي.
	●كمــا مت وضــع مخطــط إنعــاش النقــل
اجلــوي يســتجيب لهدفــن أساســن:
	●ضمــان الربــط اجلــوي األساســي:
التنســيق الوثيــق مــع مختلــف الفاعلــن يف
القطــاع لضمــان رحــات جويــة آمنــة؛
	●ضمــان الصحــة العامــة يف مجــال
الطيــران املدنــي :اتخــاذ إجــراءات منســقة
ومرنــة لضمــان الصحــة العامــة يف مجــال
الطيــران املدنــي واســتعادة ثقــة املســافرين.

لقــد مت اســتئناف الرحــات اجلويــة الداخليــة
باململكــة املغربيــة ابتــداء مــن شــهر يونيــو ،2020
مــع العمــل بشــكل تدريجــي علــى الزيــادة يف
عــدد الرحــات وتوســيع شــبكة اخلطــوط
حســب تطــور الطلــب يف أفــق الوصــول الــى
عــدد الرحــات األســبوعية التــي كانــت مســتغلة
قبــل اجلائحــة.
ولتامــن الســامة الصحيــة للمســافرين
واملســتخدمني وكل مســتعملي النقــل اجلــوي،
فقــد اتخــذت شــركات النقــل اجلــوي التدابيــر
الصحيــة الضروريــة وفــق املعاييــر الدوليــة
كالتنظيــف والتعقيــم الصــارم واملنتظــم واملراقبــة
املنهجيــة للحــرارة وارتــداء الكمامــة الصحيــة،
وغيرهــا.

التدابير على مستوى املطارات:
علــى مســتوى االســتغالل ،مت تنفيــذ مخطــط
عملــي ومندمــج للوقايــة واحلــد مــن املخاطــر
الصحيــة جلائحــة كورونــا مكــن مــن االســتئناف
التدريجي لألنشــطة املطارية يف أحســن شــروط
الســامة الصحيــة للمســافرين واملســتخدمني
وكل مســتعملي النقــل اجلــوي.

أمــا فيمــا يخــص اجلانــب املالــي ،قــام املكتــب
الوطنــي للمطــارات بوضــع نظــام للدعــم
لفائــدة الشــركات اجلويــة بهــدف إنعــاش
احلركــة اجلويــة .كمــا عمــل املكتــب علــى
مــا مــدى انعكاســات كوفيــد 19 -علــى
مواكبــة الشــركات املزاولــة للنشــاطات التجاريــة
قطــاع النقــل الجــوي فــي المغــرب؟
واخلدمــات باملطــارات التــي لهــا عالقــة بحركــة
ومــا هــي التدابيــر التــي اتخذتــم فــي هــذا
املســافرين عبــر متكينهــا مــن تخفيــض أو تأجيــل
الســياق؟
وبعــد الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي ،عــرف أداء مســتحقاتها جتــاه املكتــب.
قطــاع النقــل اجلــوي ببالدنــا نهــج مقاربــة
تدريجيــة الســتئناف االســتغالل ،مــع اعتمــاد هيكلة شركة اخلطوط امللكية املغربية:
تدابيــر مرحليــة وهيكليــة للتخفيــف مــن أثــار
اســتفادت شــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة،
اجلائحــة ومتكــن القطــاع مــن جتــاوز تداعياتهــا
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للشــركات الوطنيــة
ومواكبــة القطــاع الســياحي.
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الدوليــة عبــر العالــم ،مــن دعــم مالــي مقــدم مــن
طــرف الدولــة ،مــع ضــرورة اعتمــاد مخطــط
جديــد إلعــادة هيكلــة الشــركة.
تزايــد الجــدل مؤخــرا خاصــة مــع
انتشــار وبــاء كورونــا حــول االلتــزام
بتطبيــق معاييــر الســامة الصحيــة.
ماهــي المجهــودات التــي تبدلونهــا
للتطبيــق األمثــل للمعاييــر الصحيــة
فــي مطــارات المملكــة المغربيــة؟
لقــد مت تنفيــذ مخطــط عملــي ومندمــج
للوقايــة كمــا أشــرنا إلــى ذلــك ســابقا ،وذلــك
للحــد مــن املخاطــر الصحيــة جلائحــة كورونــا
علــى مســتوى املطــارات الوطنيــة مكــن مــن
االســتئناف التدريجــي لألنشــطة املطاريــة يف
أحســن شــروط الســامة الصحيــة للمســافرين
واملســتخدمني وكل مســتعملي النقــل اجلــوي.
وميكــن اســتعراض التدابيــر التــي مت إعدادهــا
لفتــح املجــال اجلــوي الوطنــي أمــام الرحــات
اجلويــة فيمــا يلــي:

تدابير تتعلق مبسار املغادرة للمسافرين:
	●وضــع تدابيــر دقيقــة للحفــاظ علــى
التباعــد االجتماعــي مبختلــف األماكــن
املخصصــة ،تعتمــد الوقــوف املتتالــي
واملتباعــد مــع إلغــاء الطوابيــر الوســطية
(مداخــل احملطــات اجلويــة ،نقاط التســجيل،
اجلمــارك ،مراكــز املراقبــة األمنيــة،
اإلجــراءات احلدوديــة ،أبــواب اإلركاب،
ممــرات القناطــر املوصلــة إلــى الطائــرات).
	●وضــع واقيــات باألماكــن الثابتــة
التــي تعــرف تفاعــا مــع األشــخاص (نقــاط
التســجيل نقــاط االســتعالم واإلركاب ونقــاط
املراقبــة األمنيــة باملغــادرة والوصــول).
	●تفعيــل التباعــد االجتماعــي بقاعــات
االنتظــار وبفضــاءات املطعمــة.
	●وضــع منشــورات حتسيســية حــول
أهميــة التباعــد االجتماعــي والتدابيــر
الوقائيــة علــى طــول مســار املســافرين.
	●بــت وصــات صوتيــة لتحســيس
املســافرين بضــرورة التباعــد االجتماعــي
والتدابيــر اإلحترازيــة.
	●وضــع موزعــات ملعقمــات األيــدي
مبختلــف املرافــق املطاريــة.
	●حصــر الولــوج إلــى املطــار علــى
املســتخدمني واملســافرين دون املرافقــن.
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	●مراقبــة حــرارة األشــخاص بواســطة
الكاميــرات احلراريــة والتكفــل باحلــاالت
املرضيــة املشــتبه بهــا يف أماكــن مخصصــة
ومعزولــة.
	●اعتمــاد منظومــة للتنقــل داخــل املطــار
تضمــن التحــرك الســلس وحتافــظ علــى
التباعــد بــن املســافرين.
	●اعتمــاد الوجبــات احملمولــة قــدر
اإلمــكان باملطاعــم واملقاهــي أو احلفــاظ
علــى تباعــد طــاوالت اجللــوس وتوفيــر
موزعــات الســوائل املعقمــة بهــذه األماكــن.

تدابير تتعلق مبسار الوصول للمسافرين:

باحتــرام التباعــد بــن التقنيــن مــع احلــرص
علــى التباعــد بــن فــرق العمــل لتفــادي
املخالطــة.
	●وضــع الكمامــات والقفــازات مــع
تغييــر الكمامــات كل أربــع ســاعات وغســل
األيــدي علــى رأس كال ســاعة واســتخدام
املعقمــات.
التجهيــزات
وتعقيــم
	●تنظيــف
للصيانــة.
اخلاضعــة
	●التقليــص مــن إمكانيــة االحتــكاك
اجلســدي بــن املســتخدمني ،التقنيــن
واملســافرين.
	●تكويــن املســتخدمني حــول التدابيــر
الوقائيــة.

	●اعتمــاد نفــس تدابيــر التباعــد
االجتماعــي اخلاصــة مبســار املغــادرة ،مــع
مراقبــة حــرارة املســافرين ووضــع موزعــات تدابير تتعلق بوقاية ومراقبة املستخدمني:
	●حمــل الكمامــات بصــورة إجباريــة مــن
لســوائل التعقيــم مبختلــف املرافــق؛
طــرف كافــة مســتخدمي املطــار والفاعلــن
	●وضــع عالمــات تشــوير أرضيــة
مــع مواصلــة حتسيســهم بالقواعــد الصحيــة
مالئمــة مبختلــف املرافــق (ممــر اإلنــزال،
الواجــب اتباعهــا.
املراقبــة الصحيــة يف احلــدود ،مراكــز
	●رمــي التجهيــزات الطبيــة املســتعملة
املراقبــة األمنيــة باحلــدود ،تســليم األمتعــة،
يف أكيــاس صحيــة بعــد تعقيمهــا بواســطة
اجلمــارك)؛
الكلــور.
	●وضــع نقــاط للعــزل الصحــي للحــاالت
	●منــع األشــخاص املرتفعــة حرارتهــم
املشــتبهة بهــا مــع إعمــال املســاطر املعتمــدة
مــن ولــوج أماكــن العمــل.
يف هــذا الشــأن مــن طــرف وزارة الصحــة؛
	●عــزل األشــخاص املشــتبه يف إصابتهــم
	●وضــع مســالك مخصصــة ومنعزلــة
يف أماكــن خاصــة للعزل.
ومســارات خاصــة مهيئــة طبقــا للمســاطر
	●اتخــاذ التدابيــر الضروريــة لضمــان
اجلــاري بهــا العمــل إلنــزال الرحــات اجلويــة
تعويــض فــرق العمــل عنــد رصــد حــاالت
التــي يتــم اكتشــاف حــاالت مشــتبه بهــا علــى
مشــتبه يف إصابتهــا بالفيــروس.
متنهــا.
	●حصــر االجتماعــات يف احلــاالت
	●تدابيــر تتعلــق باملراقبــة األمنيــة
الضروريــة وتعويضهــا بالتواصــل عــن بعــد.
للو لــو ج .
	●تدابير صحية وأخرى للتعقيم:
	●اعتمــاد تدابيــر التباعــد االجتماعــي
	●تعقيــم الفضــاءات احلساســة (نقــاط
والتدابيــر الوقائيــة بتنســيق مــع املصالــح
التســجيل ،نقــاط املراقبــة األمنيــة ،أزرار
األمنيــة.
املصاعــد ،)...مــع العمــل علــى تعقيــم الهــواء
	●تقويــة التدابيــر األمنيــة التــي متكــن
وتنظيــف جتهيــزات التهويــة.
مــن تفــادي ملــس األشــخاص.
	●تنظيف وتعقيم حاويات القمامة؛
	●إعــادة النظــر يف التدابيــر املتعلقــة
	●تعقيــم وتنظيــف جميــع املرافــق
بنقــل الســوائل خاصــة املعقمــات ،وكــذا
املســتعملة مــن طــرف املســافرين.
التدابيــر األمنيــة املرافقــة.
	●حتسني منظومة عزل النفايات.
	●إخبــار املســافرين مبختلــف املراحــل
املتعلقــة باملراقبــة األمنيــة عبــر إعالنــات
تدابير املراقبة الصحية:
مــع مواكبتهــم مــن طــرف األعــوان املكلفــن
التنســيق مــع مصالــح وزارة الصحــة للزيــادة
بالتوجيــه.
يف أعــداد األعــوان املكلفــن باملراقبــة الصحيــة
للمســافرين ســواء يف املغــادرة أو يف الوصــول.
تدابير تتعلق بصيانة التجهيزات:
	●اعتمــاد التدابيــر الوقائيــة املتعلقــة تدابيــر تتعلــق مبالئمــة مســاطر االســتغالل

حوار
املطــاري :
	●مالئمــة مســاطر االســتغالل املطــاري
التــي تغطــي كافــة اجلوانــب املطاريــة (األمــن،
املســافرين ،النظافــة ،اخلدمــات األرضيــة
املقدمــة لشــركات الطيــران ).....،عبــر
اعتمــاد التدابيــر املتعلقــة بتدبيــر جائحــة
كوفيــد  19الصــادرة عــن وزارة الصحــة.

تدابير لتحسيس وتكوين املقاوالت
اخلدماتية املتعاملة مع املكتب :

	●إجنــاز دورات حتسيســية بتنســيق مــع
مصالــح وزارة الصحــة لفائــدة مســتخدمي
املكتــب الوطنــي للمطــارات ومســتخدمي
الشــركاء املطاريــن حــول أهميــة احتــرام
التدابيــر املتعلقــة بالتباعــد االجتماعــي
والتدابيــر الوقائيــة (شــركات اخلدمــات
األرضيــة وأعــوان الصيانــة ،واملقــاوالت
اخلدماتيــة املكلفــة باإلرشــاد والتوجيــه).
نهجــت المملكــة المغربيــة سياســة
الســماء المفتوحــة مــع عــدة دول.
مــا مــدى انعكاســات هاتــه السياســة
علــى مســتقبل النقــل الجــوي
بالمغــرب وبــأي ســرعة ووثيــرة أنتــم
ذاهبــون فــي سياســة االنفتــاح هاتــه؟
كمــا ســبق لــي أن ذكــرت ،واصــل املغــرب منــذ
ســنة  1997سياســة حتريــر النقــل اجلــوي،
الســيما مــن خــال التوقيــع علــى اتفــاق األجــواء
املفتوحــة مــع الواليــات املتحــدة االمريكيــة ســنة
 ،2000ومــع االحتــاد األوروبــي نهايــة ســنة
 ،2006واالنضمــام ســنة  2011إلــى اتفاقيــة
حتريــر النقــل اجلــوي بــن الــدول العربيــة،
واالنضمــام منــذ ينايــر 2020إلــى ســوق النقــل
اجلــوي االفريقــي املوحــد ،وكــذا ابــرام عــدة
اتفاقيــات ثنائيــة أكثــر حتــررا مــع دول عربيــة
وأســيوية وأمريكية وإفريقيــة.
وقــد ســاهمت سياســة حتريــر النقــل اجلــوي
التــي نهجهــا املغــرب يف حتقيــق نتائــج إيجابيــة
نذكــر منهــا االرتفــاع املهــم الــذي عرفتــه احلركــة
اجلويــة باملغــرب ،وكذلــك متوقــع مطــار محمــد
اخلامــس كمحــور دولــي وجهــوي (،)HUB
حيــث كان يؤمــن هــذا املطــار قبــل اجلائحــة
رحــات جويــة مــع حوالــي  97مطــار دولــي و54
دولــة يف أربــع قــارات.
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وبفضــل هــذه السياســة ،كان النقــل اجلــوي قبــل  2017التــي رفعــت طاقتــه االســتيعابية الســنوية
جائحــة كورونــا يعــرف منــوا مســتمرا منــد مــا إلــى  2,5مليــون مســافر.
يزيــد علــى عقــد مــن الزمــن ،حيــث أن احلركــة
اجلويــة للمســافرين عرفــت خــال الفتــرة
 ،2019-2006نســبة ارتفــاع مبعــدل ســنوي
ناهــز  % 7,6علــى املســتوى االجمالــي و 4,7
 %علــى مســتوى النقــل الدولــي للمســافرين.
وقــد ســجلت املطــارات املغربيــة خــال ســنة
 ،2019رقمــا قياســيا مــن حيــث عدد املســافرين
وذلــك باســتقبالها مــا يزيــد علــى  25مليــون كمــا مت شــهر ينايــر  2019تدشــن اســتغالل
مســافر ،بارتفــاع نســبته  % 18,11مقارنــة مــع احملطــة اجلويــة األولــى اجلديــدة ملطــار محمــد
ســنة  .2018كمــا أن النقــل الدولــي للمســافرين اخلامــس بالــدار البيضــاء التــي رفعــت طاقتــه
ســجل ارتفاعــا بنســبة  ،% 8,9متجــاوزا عتبــة االســتيعابية الســنوية إلــى  14مليــون مســافر،
 22مليــون مســافر.
وإعطــاء االنطالقــة الســتغالل احملطــة اجلويــة
وســجل نشــاط الشــحن اجلــوي منــوا هامــا اجلديدة ملطار كلميم ،واحملطة اجلوية اجلديدة
خــال ســنة  2019مقارنــة مــع  2018بنســبة ملطــار زاكــورة ،واحملطــة اجلويــة اجلديــدة ملطــار
 ،% 89,8حيــث بلــغ الشــحن اجلــوي ســنة الرشــيدية مــوالي علــي الشــريف ،وكــذا املركــز
 2019مــا يزيــد علــى  96ألــف طــن.
الثانــي ملراقبــة ســامة املالحــة اجلويــة الــذي
أقيــم بجــوار مطــار أكاديــر املســيرة.
يلعــب المكتــب الوطنــي للمطــارات
دورا اســتراتيجيا فــي تنميــة وإنعــاش
حركــة النقــل الجوي .ماهي المشــاريع
المســتقبلية بخصــوص تطويــر
المنشــآت المطاريــة بالمملكــة
المغربيــة ،خصوصــا وأن المطــارات
تعتبــر جــزء مهــم جــدا مــن نجــاح هــذا باإلضافــة إلــى إنهــاء أشــغال مطــار
منظومــة الســياحة؟
الناظــور ،ومواصلــة انشــاء محطــة جويــة جديــدة
مبطــار الربــاط ســا وهــي منشــأة عصريــة
لقــد متــت مباشــرة برنامــج اســتثماري هــام تــوازي املكانــة املرموقــة للعاصمــة اإلداريــة
للرفــع مــن الطاقــة االســتيعابية للبنيــات التحتيــة للمملكــة ،وكــذا مواصلــة مشــروع تطويــر املنطقة
املطاريــة ،وذلــك وفــق مقتضيــات املخطــط الوســطى ملطــار محمــد اخلامــس.
املديــري للمطــارات ،يرمــي إلــى بنــاء محطــات
جويــة جديــدة وتوســيع وصيانــة مختلــف
املنشــآت املطاريــة لتواكــب منــو حركــة النقــل
اجلــوي ببالدنــا

ومــع اســتكمال هــذه األوراش ســترتفع الطاقــة
االســتيعابية للشــبكة الوطنيــة إلــى  51مليــون
مســافر ،وهــو مــا ســيمكن مــن مواكبــة النمــو
وقــد تعــززت هــذه الشــبكة بتدشــن احملطــة املرتقــب حلركــة النقــل اجلــوي يف أفــق 2030
اجلويــة اجلديــدة ملطــار مراكــش املنــارة خــال التــي حددهــا املخطــط املديــري للمطــارات.
ســنة  ،2016التــي رفعــت طاقتــه االســتيعابية
الســنوية إلــى  9مليــون مســافر ،وكذلــك احملطــة
اجلويــة اجلديــدة ملطــار فــاس ســايس يف ســنة
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تولــي دول العالــم أهميــة قصــوى
لموضــوع أمــن الطيــران المدنــي،
ماهــي اإلجــراءات التــي اتخذتموهــا
لتنفيــذ المعاييــر الدوليــة المطلوبــة
بخصــوص هــذا الموضــوع؟ وأيــن
تتجلــى أهميــة برنامجكــم ألمــن
الطيــر ان؟
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قصــد حمايــة أمــن وســامة الطيــران املدنــي املشــتركة للــدول العربيــة يف العمــل املشــترك
الدولــي مــن أعمــال التدخــل غيــر املشــروع للنهــوض بقطــاع الطيــران املدنــي باملنطقــة
والســهر علــى انتظامــه وفاعليتــه.
العربيــة.
كمــا أن تدابيــر ومســاطر أمــن الطيــران املدنــي وعليــه ،فإننــا نعتبــر أن املنظمــة تلعــب دورا هامــا
باملغــرب مؤطــرة مبقتضيــات جديــدة أدرجــت
يف ســبيل حتقيــق هــذا الهــدف االســتراتيجي،
ضمــن القانــون  40-13املتعلــق مبدونــة الطيران
عبــر البرامــج املشــتركة وتقاســم التجــارب بــن
املدنــي ،وكــذا ببرنامــج وطنــي ألمــن الطيــران
املدنــي وبرامــج ألمــن الطيــران علــى مســتوى كل الــدول وكــذا التنســيق بــن الــدول األعضــاء
لتبنــي مواقــف موحــدة داخــل احملافــل الدوليــة.
مطــار مفتوحــة للمالحــة اجلويــة الدوليــة.
باإلضافــة الــى ذلــك ،عمــل املغــرب علــى دعــم كمــا نعتبــر أن املنظمــة العربيــة للطيــران
التكويــن يف مجــال أمــن الطيــران مــن خــال املدنــي تلعــب أدوارا طالئعيــة فيمــا يخــص
إحــداث مركــز للتكويــن مختــص يف هــذا املجال تطويــر الكفــاءات والقــدرات بالنســبة للعاملــن
داخــل أكادمييــة محمــد الســادس للطيــران واملتدخلــن يف مجــال الطيــران املدنــي علــى
املدنــي ،معتمــد مــن طــرف منظمــة الطيــران صعيــد الــدول العربيــة ،وتقــدمي االستشــارة
املدنــي الدولــي.
والدعــم التقنــي للــدول األعضــاء.

يتميــز النمــوذج األمنــي باملغــرب مبســتوى عــال
مــن اليقظــة أمــام مختلــف التهديــدات وأعمــال
التدخــل غيــر املشــروع.
ويعتبــر قطــاع الطيــران املدنــي مــن بــن
املجــاالت التــي حظيــت بترســانة تشــريعية
وقانونيــة ومســطرية ،متكاملــة علــى الصعيديــن
الوطنــي واحمللــي وموافقــة للقواعــد القياســية
الصــادرة عــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
وتوصياتهــا ،وذلــك مــن أجــل تدبيــر أمثــل ألمــن
الطيــران املدنــي علــى مســتوى مطــارات اململكــة مــا هــو تقييمكــم لمســيرة المنظمــة
العربيــة للطيــران المدنــي؟ وماهــي
املفتوحــة للمالحــة اجلويــة الدوليــة.
تصوراتكــم لمســتقبل عملهــا؟
وينبغــي التذكيــر بهــذا اخلصــوص ،أن بالدنــا قد وهــل لمعاليكــم توجيهــات للرفــع
أحدثــت مبقتضــى املرســوم رقــم  2.98.1011مــن مردوديتهــا والدفــع بهــا نحــو
الصــادر  30مــارس  1999جلنــة وطنيــة ألمــن األفضــل؟
الطيــران املدنــي وجلانــا محليــة ألمــن املطــارات ،جتســد املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
تعقــد اجتماعــات منتظمــة وأخــرى ظرفيــة ،مــن
بصفتهــا منظمــة متعــددة األطــراف اإلرادة
أجــل دراســة وتنفيــذ تدابيــر األمــن املالئمــة

ويف اخلتــام يطيــب لــي أن أجــدد التأكيــد علــى
حــرص اململكــة املغربيــة ،حتــت القيــادة الرشــيدة
لصاحــب اجلاللــة امللــك محمــد الســادس نصــره
اهلل ،علــى الوحــدة والتضامــن العربــي وتطويــر
العمــل العربــي يف جميــع املياديــن وخصوصــا يف
مجــال الطيــران املدنــي.
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that our country has created,
with the Decree No. 2.98.1011
of March 30, 1999, a National
Committee for Civil Aviation
Security and local committees
for airport security, which hold
regular and ad hoc meetings,
in order to study and implement
appropriate security measures in
order to protect the security and
safety of international civil aviation
from acts of unlawful interference
and ensure its regularity and
effectiveness.
The measures and procedures for
civil aviation security in Morocco
are framed by new requirements
included in Law 13-40 related to
the Civil Aviation Code, as well as
a national civil aviation security
program and aviation security
programs at the level of each
airport open to international air
navigation.
In addition, Morocco has worked
to support training in the field

of aviation security by creating
a specialized training center in
this field within the Mohammed
VI Academy of Civil Aviation,
accredited by the International
Civil Aviation Organization.

What is your assessment
of the march of the Arab
Civil Aviation Organization?
Wat are your perceptions
concerning its future work?
What guidance can you give in
order to increase its yield and
push it for the better?
The
Arab
Civil
Aviation
Organization, as a multilateral
organization,
embodies
the
common will of Arab countries to
work together to advance the civil
aviation sector in the Arab region.
Accordingly, we consider that the
organization plays an important
role in achieving this strategic goal,
through joint programs, sharing

experiences between countries,
as well as coordination between
member states to adopt unified
positions within international
forums. We also consider that the
Arab Civil Aviation Organization
plays pioneering roles in terms
of developing competencies
and capabilities for workers
and intervening in the field of
civil aviation at the level of Arab
countries, and providing advice
and technical support to member
states.
In conclusion, it gives me
pleasure to reaffirm the Kingdom
of Morocco’s keenness, under
the wise leadership of His
Majesty King Mohammed VI, may
God assist him, for Arab unity,
solidarity and the development of
Arab work in all fields, especially
in the field of civil aviation.
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terms of international transport of
travelers.
During the year 2019, Moroccan
airports registered a record in
terms of number of passengers
with more than 25 million
passengers, an increase of
11.18% compared to 2018.
International passenger transport
recorded an increase of 9.8%,
surpassing
the
22
million
passenger’s
threshold.
Airfreight
activity
recorded
a significant growth in 2019
compared to 2018, at a rate
of 8.89%, as in 2019 airfreight
reached more than 96,000 tons.

The Office National des
Aéroports plays a strategic role
in developing and revitalizing
air transport. What are the
future projects regarding
the development of airport
facilities in the Kingdom of
Morocco, especially since
airports are a very important
part of the success of the
tourism system?
An important investment program
has been initiated to increase
the capacity of the airport
infrastructure, in accordance with
the requirements of the airports
master plan, which aims to build
new air terminals, expand and
maintain various airport facilities
to keep pace with the growth of
air transport in our country.

The inauguration of the new

airport terminal at MarrakechMenara Airport in 2016, which
increased its annual capacity to
9 million passengers, as well as
the new air terminal of Fez Saiss
Airport in 2017, which increased
its annual capacity to 2.5 million
passengers
enhanced
this
network.

In January 2019, the first new
air terminal of the Mohammed
V airport in Casablanca was
inaugurated, which raised its
annual capacity to 14 million
passengers, giving the start to the
operation of the new air terminal
of Guelmim airport, the new air
terminal of Zagora airport, and
the new air terminal of Errachidia
Moulay Ali Cherif airport as well as
the second center for monitoring
the safety of air navigation, which
was established near the Agadir
Al Massira airport.

This comes in addition to the
completion of the work of the
Nador airport, and the ongoing
construction of a new air terminal
at Rabat-Salé airport, which
is a modern facility equivalent
to the prestigious position of
the administrative capital of
the Kingdom, as well as the
continuation of the project to
develop the central area of

Mohammed

V

Airport.

With the completion of these
projects, the capacity of the
national network will increase
to 51 million passengers, which
will enable it to keep pace with
the expected growth of air traffic
in the 2030 horizon set by the
airports’ master plan.

The world’s countries attach
utmost importance to the
issue of civil aviation security.
What measures have you taken
to implement the required
international
standards
regarding this issue? How is
it reflected in your aviation
security program ?
The security model in Morocco
is characterized by a high level
of vigilance to confront various
threats and acts of unlawful
interference.
The civil aviation sector is among
the fields that have enjoyed an
integrated legislative, regulatory
and procedural arsenal at the
national and local levels and in
conformity with the standards
and recommended practices
issued by the International Civil
Aviation Organization (ICAO),
in order to optimize the security
of civil aviation at the level of
the Kingdom’s airports open to
international air navigation.
It should be recalled in this regard
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Measures related to the
maintenance of the equipment:
• Adopting preventive measures
related to respecting the spacing
between
technicians,
while
ensuring the space distancing
between work teams to avoid
contact.
• Putting on masks and gloves,
changing masks every four
hours, washing hands at every
hour, and using sterilizers.
• Cleaning and disinfection
of
equipment
subject
to
maintenance.
Reducing the possibility of
physical contact between users,
technicians and travelers.
• User training about preventive
measures.

- Measures related to the
prevention and control of
users:
•
Wearing
facemasks
is
mandatory for all airport users
and operators, while continuing
to educate them on health rules
that must be followed.
• Throwing used medical
equipment into sanitary bags
after disinfection with chlorine.
• Preventing people with elevated
temperature from entering the
workplace.
• The isolation of persons
suspected of being infected in
special places of isolation.
• Taking the necessary measures
to ensure compensation for work
teams when suspected cases of
virus infection are detected.
•
Limiting
meetings
to
the necessary cases and
compensating them by remote
communication.
Health and sterilization
measures:
• Sterilization of sensitive areas
(registration points, security

control points, elevator buttons
...), while working on sterilizing
the air and cleaning the ventilation
equipment.
• Cleaning and disinfection of
garbage containers;
• Disinfection and cleaning of all
facilities used by travelers.
• Improving the waste isolation
system.

- Health control measures:
• Coordination with the services of
the Ministry of Health to increase
the number of agents in charge
of health monitoring for travelers,
whether on departure or arrival.
-Measures related to the suitability
of airport operating procedures:
• Adapting the airport operation
procedures that cover all airport
aspects
(security,
travelers,
hygiene,
ground
services
provided to airlines, ...) by
adopting measures related to
managing the Covid 19 pandemic
issued by the Ministry of Health.

- Measures to sensitize and
form services companies
dealing with the office:
•
Conducting
awarenessraising sessions, in coordination
with the Ministry of Health, for
the benefit of personnel of the
Office National des Aéroports
and the personnel of airport
partners on the importance of
respecting measures related
to social distancing and other
preventive measures (ground
service companies, maintenance
personnel,
and
service
contracting in charge of guidance
and direction).

The Kingdom of Morocco
pursued an open sky policy
with several countries. What
are the implications of this
policy on the future of air
transport in Morocco, and at
what speed and pace are you
progressing in this policy of
openness?
As I already mentioned, Morocco
has pursued, since 1997, a
policy of liberalizing air transport,
especially by signing the Open
Skies Agreement with the United
States of America in 2000, and
with the European Union at
the end of 2006, and joining in
2011 to the Agreement on the
Liberalization of Air Transport
between Arab Countries, and
since January 2020, joining
the unified African air transport
market, as well as the conclusion
of several more liberal bilateral
agreements with Arab, Asian,
American and African countries.
The air transport liberalization
policy pursued by Morocco has
contributed to achieving positive
results, including the significant
increase in air traffic in Morocco,
as well as the positioning of
Mohammed V Airport as an
international and regional hub, as
this airport used to secure before
the pandemic flights with around
97 international airports and 54
countries on four continents.
Thanks to this policy, air transport
before the Corona pandemic
had known continuous growth
for more than a decade, as the
air traffic of passengers during
the period from 2006 to 2019
increased at an annual total
rate of about 6.7% and 7.4% in
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National Des Aéroports has put
in place a support system for the
benefit of airlines, with the aim of
stimulating air traffic. The office
also worked to keep pace with
airlines engaged in commercial
activities and services at airports
that have a relationship with
passenger traffic by enabling
them to reduce or postpone their
dues towards the office.

- Structure of the Royal Air
Maroc company:

The Royal Air Maroc company
has benefited, as is the case for
international national companies
around the world, from the
financial support provided by
the State, with the necessity
of adopting a new scheme to
restructure the company.

The controversy has increased
recently, especially with the
spread of the Corona epidemic,
about the commitment to
apply health safety standards.
What are the efforts that you
are making for the optimal
implementation of health
standards at the airports of
the Kingdom of Morocco?
A practical and integrated
prevention plan has been
implemented, as we indicated
earlier, in order to reduce the
health risks of the Corona
pandemic at the level of national
airports, which enabled the
gradual resumption of airport
activities in the best conditions of
health safety for travelers, users
and all air transport users.
The measures developed to open
national airspace to flights can be
reviewed as follows:

- Measures related to the
departure route for travelers:

• Putting in place precise
measures to maintain social
distancing
in
the
various
designated places, adopting
successive
and
divergent
stops with the elimination of
intermediate queues (entrances
to air terminals, registration points,
customs, security control desks,
border procedures, embarkation
doors, bridge corridors leading to
aircraft).
• making available protections
in fixed places that are known to
interact with people (registration
points, inquiry points, entry
points, security control points for
departure and arrival).
• Activating social distancing
in waiting rooms and restaurant
spaces.
• Developing awareness-raising
leaflets on the importance of
social distancing and preventive
measures along the passenger
route.
• Creating voice messages
to sensitize travelers to the
need for social distancing and
precautionary
measures.
• Installing dispensers for hand
sanitizers in various airport
facilities.
• Restricting access to the airport
to users and travelers without
escorts.
• Monitoring the temperature of
people with thermal cameras
and taking care of suspected
illnesses in designated and
isolated places.
• Adopting a transportation
system within the airport that
ensures smooth movement and
maintains separation between
passengers.
• Adopting portable meals as

possible in restaurants and
cafes, or maintaining seating
spacing and providing sterile
liquid dispensers in these places.

-Measures
passenger

related
access

to the
route:

• Adopting the same social
distancing measures for the
departure route, while monitoring
the travelers’ temperatures and
placing dispensers for sterilization
liquids in various facilities;
• Putting appropriate ground
signs in the various facilities
(disembarkation corridor, border
health control, border security
control
centers,
baggage
delivery,
customs);
• Establishing health isolation
points for suspected cases
with the implementation of the
procedures approved in this
regard by the Ministry of Health;
• Laying down dedicated and
isolated routes and special lanes
prepared in accordance with the
procedures in force to drop off
flights on which suspicious cases
are discovered on board.
Measures related to
access
security
control:
• Adopting social distancing
and preventive measures in
coordination with the security
services.
•
Strengthening
security
measures to avoid touching
people.
• Reconsidering the measures
related to the transportation of
liquids, especially sterilizers,
as well as the accompanying
security measures.
• Informing travelers of the
various
stages
related
to
security surveillance through
announcements, while being
accompanied by the agents in
charge of orienting them.
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Handicrafts, Air Transport and
National Economy has launched
the elaboration of the regulatory
texts of Law 13-40 related to the
Civil Aviation Code, taking into
consideration the standards and
recommended practices issued
by the International Civil Aviation
Organization.

What is the impact of Covid-19
on the air transport sector
in Morocco? What measures
have you undertaken in this
context?

Due to the outbreak of the
Covid 19 pandemic, air traffic
in the Kingdom has undergone
an emergency shutdown since
March 16, 2020, and the Ministry
has taken a set of measures to
avoid the negative repercussions
of the pandemic on the air
transport sector in Morocco,
including:
• Implementing
a
set
of
precautionary and preventive
procedures and measures at
airports to ensure the health
safety of travelers and users,
taking into account the directives
of the International Civil Aviation
Organization and the World Health
Organization, in coordination with
the various concerned national
authorities such as security
authorities and representatives of
the health authority;
• Keeping pace with and

monitoring aviation companies
and professionals in the sector
and urging them to observe the
rules for maintenance of aircraft
and equipment and to comply
with the recommendations of
the International Civil Aviation
Organization;
between
the
• Coordinating
concerned government agencies
within the framework of the work
of the National Committee for Air
Transport Facilitation and the
systematic use of the «Passenger
Locator
Model
for
Public
Health Purposes» to ensure the
identification and traceability
of passengers to help limit the
spread of the disease and the
return of the epidemic;
• Resuming
activities
at
airports while adhering to the
precautionary
measures
to
confront
the
pandemic;
• Gradually resuming flights and
some exceptional international
flights;
• Ensuring the continuity of
airfreight.

implementation of phased and
structural measures to mitigate
the effects of the pandemic and
enabling the sector to overcome
its repercussions and keeping
pace with the tourism sector.

In addition, a plan to revive the
air transport has been developed
that meets two main objectives:

-Measures at the airport level:

• Ensuring
essential
air
connectivity: close coordination
with various actors in the sector
to ensure safe flights;
• Ensuring civil aviation public
health: taking coordinated and
flexible measures to ensure public
health in the field of civil aviation
and restoring the confidence of
travelers.
After the gradual lifting of the
quarantine, the air transport
sector in our country adopted
a systematic approach to
resume operation, with the

- Domestic air transport:

Domestic flights have resumed
in the Kingdom of Morocco
starting
from
June
2020,
gradually increasing the number
of flights and expanding the
network of airlines according to
the progression of demand on
the horizon in order to reach the
number of weekly flights that were
operated before the pandemic.
In order to ensure the health
safety of travelers, users and all
air transport users, airlines have
put in place the necessary health
measures in accordance with
international standards, such
as strict and regular cleaning
and
sterilization,
systematic
monitoring of the temperature
and wearing of a sanitary mask,
among others.
• As far as operation is concerned,
a practical and integrated plan
was implemented to prevent and
reduce the health risks of the
Corona pandemic, which enabled
the gradual resumption of airport
activities in the best conditions of
health safety for travelers, users
and all air transport users.

On the financial side, the Office
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In order to ensure safety, security
and regularity of air transport
requirements, the Kingdom of
Morocco has continued to keep
pace with the recommendations
issued by the International Civil
Aviation Organization in these
sensitive areas. In this regard,
Morocco has established a
National Civil Aviation Security
Committee consisting of all
concerned national security
institutions and local airport
security committees, as well
as a national air transport
facilitation
committee.
The
General Directorate of Civil
Aviation
regularly
monitors
the implementation of the
recommendations and decisions
of these two committees. In the
same context, Morocco has a
training center in the field of
aviation security accredited by
the International Civil Aviation
Organization.
With regard to air navigation,
Morocco has also worked
towards rehabilitating the system
by securing air navigation
services by virtue of its position
as a transit center and meeting
point for air routes connecting
continents. Thus, Morocco has
adopted the latest methods of
management and operation,
including the use of radar and
satellites
telecommunication,
while continuing to focus on the
human resources’ training in the
scope of the periodic monitoring

of the International Civil Aviation
Organization
and
partner
countries, as well as specialized
regional organizations such as
the European Organization for
the Safety of Air Navigation.
In this context, Morocco has
been involved in implementing
the program of the European
Organization for the Safety of
Air Navigation, as the Moroccan
civil aviation authorities issued
an air navigation plan according
to the model approved by this
organization to manage air traffic
in the airspace and airports that
are under the responsibilities of
these authorities.
For reference, a second center
was opened to monitor the
safety of air navigation in Agadir,
to be added to the center in
Casablanca,
which
helped
increase the capacity of the
Moroccan
airspace.
At the airport level, the Office
National des Aéroports, as
a public institution under the
Ministry’s custody, continued
to implement the investment
program planned within the
framework of the airport master
plan, with the aim of increasing
the capacity of the airport
infrastructure. This in addition to
the privatization of some activities
at national airports, and we
mention in particular the airport
ground handling services.

According to the government
decision related to structuring

the management of public
institutions,
the
concerned
authorities are in the process
of carrying out field studies
to develop effective solutions
regarding the management and
structure of the airport sector in
our country.
The aviation sector human
resources training is extremely
important, whereas, the General
Directorate of Civil Aviation
enables its managers and
employees to beneficiate from
on the job training opportunities
within the framework of bilateral
cooperation with some brotherly
countries, as well as within
the framework of multilateral
cooperation, especially in some
sensitive areas such as aircraft
safety monitoring and airport
security.
With regard to industrialization,
Morocco has adopted since 2009
an ambitious program for industrial
takeoff, of which civil aviation is
one of the main components.
Thus, many of the leading
industrial units specialized in
activities related to civil aviation
are located at the industrial pole
near the Mohammed V airport in
Casablanca, and we mention in
particular the industrial center of
the Royal Air Maroc airline.

In order to develop and modernize
the legal framework regulating
the civil aviation sector in
Morocco, the Ministry of Tourism,

44

Dialogue

Issue 42

March 2021
The most important elements of
this concern can be highlighted in
particular in the following basics:
• Morocco’s accession since
1957 to the International Civil
Aviation Organization and the
gradual ratification of international
conventions adopted by this
organization;
• Establishing a legal arsenal
to regulate the civil aviation
sector in Morocco, and creating
administrative structures for
managing this sector;
• The establishment of Royal Air
Maroc company, as the national
airline for air transport;
• Developing
airport
infrastructures, and equipping
them with the latest management
and control mechanisms for air
navigation. Morocco currently
has 26 airport facilities, of which
18 are open to international air
traffic;

the sector in our country, by
creating institutions to train
pilots, civil aviation engineers
and technicians and airport staff,
in addition to licensing private
institutions
concerned
with
training technical and commercial
air crews.

The global civil aviation
sector
is
experiencing
rapid
developments
in
light of the policy of
privatization, liberalization,
and the emergence of major
conglomerates resulting from
the merger of interests. What
is your fieldwork plan in this
p e rs p e c t i ve?
Since the inception of the civil
aviation system in Morocco,
successive governments have
exerted tremendous efforts to
keep pace with the developments
in the sector at the global level.

• Managing
and
controlling
the Moroccan airspace, given
the extreme importance of this
issue due to Morocco’s unique
geographical
location;
• The training of the necessary
human resources to keep
pace with the development of

Thus, since 1997, Morocco has
adopted an ambitious policy
to liberalize the air transport
sector, which was embodied by
the adoption of the Open Skies
Agreement with the United States
of America in 2000 first, and with
the European Union at the end of
2006, and then Morocco joined
the agreement to liberalize air
transport between Arab countries
in 2011. This comes in addition
to the adoption of several more
liberal bilateral agreements with
Asian, American and African

countries.
Moreover, in consecration of the
ambitious policy of our country,
and after the return of the Kingdom
of Morocco to the African Union,
Morocco joined, since January
2020, the Unified African Air
Transport market, relating to
the liberalization of air transport
between
African
countries.
This initiative will enable, after
activating the implementation
procedures by the concerned
countries, to provide important
possibilities to develop Morocco’s
air link to the African markets, by
enabling national companies to
provide flights between Morocco
and these countries, without
restrictions in terms of transport
rights, capacity or number of
flights.

For its part, the Royal Air Maroc
airline continued to develop its air
fleet to enable it to strengthen its
presence in the most important
international routes, especially
on the African continent. It
also actively contributes to the
development of the domestic
airline network to keep pace
with regional and tourism
development. Not to mention,
the national airline has joined the
«Oneworld» alliance since March
2020.
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Moroccan Minister of Tourism, Handicrafts, Air Transport and Social
Economy in an interview with «Arab Aviation»: The aviation sector is
receiving special attention from Moroccan public authorities
Nadia Fattah: We seek to develop Morocco’s air connectivity network to African markets

Nadia Fattah, Moroccan Minister
of Tourism, Handicrafts, Air
Transport and Social Economy
said that the civil aviation sector
in Morocco is getting special
attention from the Moroccan
public authorities, given that
it is a strategic development
component for Morocco. It
contributes in a direct manner
in keeping pace with sectoral
development
programs
of
economic and social importance.
In addition, it also contributes in
the outreach of various countries
of the world, as Morocco invests
in its distinguished geographical
position as a crossroads for the
continents of Europe, Africa
and America, which enables
its integration into its regional,
continental and international
surroundings.
The Moroccan minister added
that since 1997, Morocco has
adopted an ambitious policy
to liberalize the air transport
sector, materialized at first by

the adoption of the Open Skies
Agreement with the United
States of America in 2000, and
with the European Union at the
end of 2006, and then Morocco
joined the agreement to liberalize
air transport between Arab
countries in 2011. Later Morocco
concluded several more liberal
bilateral agreements with Asian,
American and African countries.
In consecration of this ambitious
policy, and after the return of the
Kingdom of Morocco to the African
Union, Morocco has joined since
January 2020, the unified African
air transport market, which is
related to the liberalization of
air transport between African
countries, which will enable, after
activating the implementation
procedures by the concerned
countries, to provide important
possibilities for the development
of Morocco’s air connectivity
network towards African markets,
by allowing national airlines to
provide flights between Morocco
and these countries, without
restrictions in terms of transport
rights, capacity, or number of
trips. The following is the text of
the dialogue we had with Her
Excellency:

As the Minister of Tourism,
Handicrafts, Air Transport
and the Social Economy, you
oversee the main pillars of the
Moroccan economic fabric.
Where does the civil aviation
sector stand among your
concerns and interests?

At the outset, I would like to
thank the Arab Civil Aviation
Organization for giving me
this opportunity to apprise you
about the civil aviation system in
Morocco, and the developments
that this system has witnessed.
The civil aviation sector in
Morocco
receives
special
attention from the Moroccan
public authorities, given that
it is a strategic component of
development in our country, as
it directly contributes to keeping
pace with sectoral development
programs of economic and
social importance, in addition
to its contribution to connecting
with various countries of the
world, where Morocco invests
its distinguished geographical
position at the crossroads of the
continents of Europe, Africa and
America, which contributes to
its integration into its regional,
continental and international
surroundings.
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Speech of His Excellency Engineer / Mohamed Al-Bakri
Regional Vice President of IATA for Africa and the Middle East
states of your esteemed
organization, and effective
partnerships
established
with the Arab airlines and all
workers in the sector with the
aim to build an integrated
and strong system capable of
excellence and competition
based
on
the
highest
international
standards.

It is my pleasure on behalf of
my
colleagues
in
the
International Air Transport
Association, and on my own
behalf, to congratulate the
Arab
Civil
Aviation
Organization, led by my dear
brother Eng. Abdennebi
Manar, on the occasion of the
commemoration of the 25th
anniversary of the founding of
the organization, marking the
culmination of the spirit of
cooperation, partnership and
collective action for promoting
civil aviation.
I would like to congratulate all
my colleagues, brothers and
sisters in charge and workers
in the sector on the celebration
of the Arab Civil Aviation Day,
which is considered a vital
sector that provides about
three million 400 thousand
jobs, and supports economic
activity with an average 213
billion dollars annually in the
Arab World.
We pride ourselves at the
International Air Transport
Association for the close
relations that bind us with
the Arab Civil Aviation
Organization
and
its
honorable members. Our
relations are based on the
foundation of cooperation and
concerted efforts to support
the air transport sector and
enhance
the
pioneering
position that it was able to
achieve at the world level,
thanks to the wise leaders
represented by the member

The cooperation between
the Association and the
Organization encompasses
several
areas,
including
general
policies
and
procedures related to air
transport,
civil
aviation,
international
standards,
infrastructure,
capacity
building and training through
joint activities and organizing
committees.
A blessed agreement was
signed on April 2019; an
agreement of understanding
to
strengthen
historical
and strategic relations, to
lay down a sustainable
methodology for working
together, as we all believe
that
strong
partnerships
with governments are the
pillar and the main catalyst
for
achieving
success
and developing the sector
worldwide.
This occasion comes at a time
when the air transport industry
witnessed the worst crises
of all times, that ravaged the
sector and cast its shadow
over all its components; and
perhaps this celebration
brings with it the optimism of
a better year full of grace at
all levels.
For we are fully confident that
by intensifying our efforts and
working hand in hand, we
will be able to overcome this
crisis, recover from it, and
make the Arab air transport
sector, return, thanks to God
Almighty to its former levels
of prosperity, distinction and
remarkable development that
made it the focus of attention
among all other regions in the
world.

This confidence did not come
out of void, as our Arab region
has proved every time it was
exposed to a crises that the
growth it has witnessed and
will witness is a real growth
resulting from objective and
fundamental reasons, the
most important of which is
the vision of the wise regional
governments and their belief
in the importance of this
sector. Monitoring centers
and airports equipped with
the latest modern technology
have been established and
huge investments in human
resources and fleets were
injected, as well as modern
infrastructure projects, in
addition to supporting the
ambitious plans of the region’s
airlines, which resulted in an
increase in their market share
as a result of the expansion
of airline networks and the
level of service they provide
and place them at the highest
level of services globally.
Despite the harsh conditions,
there is always a positive
side that we must highlight,
as this pandemic was able
to shed light on the vitality
of this sector and its direct
impact on the course of
life, including human and
practical
relations.
The
vibrant artery of the economy
and that the basis for success
is work within an integrated
system that includes all
components of the State on
one hand, i.e. health, tourism,
economy, development and
all components of the sector
on the other hand.
Your Excellences,
The constant concern of your
esteemed organization and
the initiative to unite ranks
and take constantly positive
steps has an effective
role in addressing various
challenges, and the pivotal
role played by the Arab Civil
Aviation Organization and its
members is the best example
of joint action and progress

towards one goal.
I must refer here to three
important matters that will
support the effective restart
of the sector and its recovery
from the severe effects of
the Corona pandemic, those
issues we share altogether
with the Arab Civil Aviation
Organization
by
putting
them to the consideration
of Arab countries in various
conferences and events:
1- The application of a
consistent
and
agreed
approach between Arab
countries and other regional
and international views with
regards to health measures
for travel recommended by
the ICAO Council working
group known as the Cart,
which mainly consists on
a gradual system of health
measures covering all stages
of travel.
2- Abolishing the quarantine
procedures upon arrival and
replacing them with a rapid
testing for the Coronavirus.
3- Adopting a global approach
to allow the exchange of
electronic travel cards that
include all health information
and procedures required
by governments, as the
electronic card is linked to the
traveler’s digital identity, and
approved by the authorities
at the point of departure and
arrival, which facilitates travel
operations and procedures.
In conclusion, I would like
to reiterate my thanks,
appreciation and respect
to the Arab Civil Aviation
Organization represented by
its leadership, its team and
its members for the great
efforts and hard work and
for giving the opportunity to
the Air Transport Association
representing
airlines
to
be part of this blessed
celebration. Peace be upon
you and the mercy of God be
upon you
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Speech of His Excellency Mr. Abdel Wahab Toufaha
Secretary General of the Arab Air Carriers Organization
in the Arab world that
contribute in improving
the performance of Arab
civil aviation, and reflect
the strength and weight of
air transport in this region
at all levels, the most
important of them being
the international level.

On behalf of the Arab Air
Carriers Organization its
members and staff in the
General Secretariat, I
would like to extend to the
Arab
Civil
Aviation
Organization and all Arab
civil aviation authorities,
and in my personal name,
my
heartfelt
warmest
congratulations on the
25th anniversary of the
founding
of
the
organization.
The Arab Air Carriers
‘Organization considers
the Arab Civil Aviation
Organization as a basic
framework that brings
together
Arab
civil
aviation
authorities.
This framework not only
does it help coordinate
positions among them,
but also proposes new
standard
measures

We
believe
in
the
Organization that perhaps
the
most
important
achievement in terms
of cooperation between
ACAO and AACO is the
Damascus
Agreement.
And here I must recall the
late Abdel-Jawad Daoudi,
whom in his capacity
at that time as Director
General of what was called
the Arab Civil Aviation
Authority, played a pivotal
role in convincing Arab
countries that the future
of the Arab air transport
and its strengthening will
be guaranteed through
the establishment of a
unified Arab air transport
market.
the Damascus
Agreement came with
the support of the Arab
Air Carriers Organization
and its members to
create the main building
block for reaching this
goal. In addition to that,
cooperation
between

ACAO and AACO has
always been based on a
close and constructive
cooperation and relies
on the idea that the
role of the Arab Civil
Aviation Organization is
a regulator. It is also a
fundamental role as the
voice of Arab air transport
and civil aviation in this
region at the regional and
international
levels.

to ensure the air transport
is compliant with high
level safety, security and
committed to serving the
Arab Countries economies
by creating an added
value transport Air and
civil aviation, which made
the Arab air transport
contribution to the Arab
GDP almost double the
contribution registered at
the international level.

Perhaps one of the most
important
results
of
this recognition is what
happened during the
recent Corona pandemic,
which we are still living
through.
The
great
cooperation that took
place between ACAO
and AACO has led ICAO
itself to adopt many of
the proposals that were
developed in cooperation
between
the
two
organizations and other
frameworks. We always
see in this cooperation a
support to civil aviation
and a back up to Arab
airlines because through
this
cooperation
we
are committed together
to serving the main
objectives of our joint
work, which are firstly to
serve the consumer and

Finally,
one
of
the
outcomes
of
this
cooperation is also the
competitiveness of Arab
airlines, not only at the
national or regional level,
but also at the international
level. They has come to
be considered by the
consumers among the
most competitive and
attractive airlines in the
world.
I
conclude
by
congratulating
the
organization and the Arab
civil aviation authorities,
an in particular my
dear
brother,
friend
and colleague Abdenbi
Manar, for his pioneering
leadership in recent years,
and I wish you every
success.
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Speech of His Excellency Mr. Saud Reda Hashem
Representative of the Kingdom of Saudi Arabia to the ICAO Council
Coordinator of the Arab Group at the ICAO Council
General

From the headquarters of the
International Civil Aviation
Organization
(ICAO)
in
Montreal, Canada, I send my
greetings to your generous
gathering.
As you know, international
organizations are divided into
organizations that represent
governments such as the
International Civil Aviation
Organization, ICAO, and
others that represent the
industry sector such as IATA,
ACI, CANSO, IFALPA, and
others. The International Civil
Aviation Organization (ICAO)
is one of the specialized
agencies of the United
Nations, as it was established
in 1947 as a reflection of
the multilateral agreement
signed by Governments,
known as the Convention on
International Civil Aviation or
the Chicago Convention of
1944.
Hence, the governments of the
member states are the ones
who adopt decisions within
ICAO, whether at the level
of ordinary or extraordinary
general
assemblies,
the
regular general assemblies
that are held every three
years or at the level of the
organization’s council that is
a permanent body, working
throughout the year and
elected by these assemblies
in order to implement their
decisions and supervise the
work of the Organization’s

Secretariat.

ICAO encourages member
states to communicate and
coordinate through regional
organizations, and among
these organizations is the Arab
Civil Aviation Organization in
Rabat, which is affiliated to
the League of Arab States,
and has representative of its
member countries in ICAO,
like other sister organizations,
i.e. the African Civil Aviation
Commission (AFCAC), the
Latin American Civil Aviation
Commission (LACAC), and
the European Civil Aviation
Conference (ECAC), while
East Asian countries do not
have a regional organization
representing them.
All that we have mentioned
is intended to clarify the
great importance of the Arab
Civil Aviation Organization
as a representative of the
Arab bloc among other
regional
blocs.
Through
the Arab Civil Aviation
Organization, the interests
of the Arab group shall be
fulfilled in coordination with
other regional organizations
in all interesting matters
related to international civil
aviation, whether politically
or
technically.
Through
these regional organizations,
all
ICAO
outputs
are
implemented in all the regions
of the world.
Welcome to the ICAO Council
Chamber
The Arab Group on the ICAO
Council and with the support
of the Arab Civil Aviation
Organization, which has put
in place a close coordination
with regional organizations
representing other blocs,
had many achievements,
including:
1- Success in making
Arabic one of the six official
languages of ICAO, which
facilitated the participation
of Arab delegations in the
meetings of the general

assemblies,
committees
and working groups of
the organization, as well
as the availability of the
organization’s outputs in
Arabic for all Arab countries,
especially in the areas related
to enhancing air safety and
international civil aviation
security .
2- Success in obtaining four
seats on the ICAO Council for
the ACAO member Countries
through coordination with
other regional organizations,
two seats in the second
category and two seats in the
third category.

3- Success in obtaining one
seat in the air navigation
commission
(ANC)
concerned with international
air navigation safety, taking
into account the needs of the
Arab region when presenting
the outputs of the Air
Navigation Commission to the
Council of the Organization
for approval.
4- The support of the ACAO
had a positive impact through
coordination
with
other
regional organizations on the
success of His Excellency
Dr. Al-Tayeb Al-Sharif from
Algeria immediately in the
position of Secretary-General
for two consecutive times,
starting from the year 2003 to
2009.
Future challenges:
The most important role
that the Arab Civil Aviation
Organization plays, which
guarantees the fulfillment of
the interests of its member
countries within the ICAO, is
to coordinate between them
to nominate economically
and politically strong Arab
countries at the international
level for membership in
the ICAO Council, so that
they are countries capable
of protecting the interests
of the Arab group in a sea
of sometimes compatible
interests and other times,

colliding one, and then
the Arab Civil Aviation
Organization coordinates the
exchange of support with
other regional organizations.
The Arab Civil Aviation
Organization is also entrusted
with coordinating positions
among its member states
to nominate the best Arab
competencies to occupy
leadership positions in the
ICAO and to help them obtain
these positions.
It is also the responsibility
of the ACAO to ensure
coordination
among
its
countries to face various
new challenges within ICAO,
for example but not limited
to, the ambitious long-term
goal of civil aviation and the
development of the Universal
Safety
Oversight
Audit
Program in accordance with
the continuous monitoring
approach, and the Highlevel body between the
organization and the industry
in order to provide strategic
advice to the Council in the
field of aviation innovation and
the implications it may entail
to increase the influence and
control of major countries over
the organization’s work, as
well as continuing to develop
relations between the Arab
Civil Aviation Organization
and the ICAO Regional Office
for the Middle East in Cairo, in
order to help Arab countries
implement ICAO outputs.
The Arab Civil Aviation
Organization is entrusted
with a great responsibility in
preserving and developing
the interests of the Arab
Group through continuous
communication
and
concluding agreements with
other regional organizations.
Therefore,
the
collective
action of Arab countries
through the Arab Civil
Aviation Organization is what
serves the interests of the
Arab group.
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Speech of His Excellency Mr. Titano Battagles
First Vice President of the Civil Aviation Commission for
Latin America and the Caribbean
and setbacks, but firm in
its mission to connect the
world.

Today is a special day for
aviation. It is a day of
celebration. It is a day
when
international
organizations, along with
other members of the
aeronautical community,
gather to celebrate the
25th anniversary of the
founding of the Arab Civil
Aviation Organization.
It is a great honor for
me, on behalf of all the
member states of LACAC,
to extend an affectionate
greeting at this important
event. We gather virtually,
in the midst of the most
challenging times that
we have had to live and
with the hope that comes
from seeing that aviation
is still active, despite
everything, with advances

Distinguished President
and General Director of
ACAO, through you, I
would like to extend my
greetings to all those who
work in ACAO, but also
to all the civil aviation
authorities that make up
ACAO. It is the people
who make the institutions
great; it is them that we
must first acknowledge
and congratulate.
ACAO turns 25, and
institutional
history
reminds us of the wellknown phrase by Jean
Monnet,
“Nothing
is
possible without men,
but nothing lasts without
institutions.” There have
been many who throughout
the history of ACAO
have been developing
and transforming it to
successfully
overcome
the new challenges that
aviation always faces.
But it is not just the people
who pass by. Every time we
celebrate an anniversary,
we must keep in mind
the course of time. As it
progresses,
institutions
like ACAO adapt to

changing times. It is that
capacity for adaptation, a
quality shared by the sister
organizations
present
here, that modernize our
institutions. Thus, we find
a synthesis between the
experience of tasks well
done in the past with
the innovation required
to successfully face the
future.
I say the above as a
traveling
partner
and
also as a witness to the
evolution of this sister
organization, with whom
we share history. We
have cultivated a long
tradition of understanding,
and we are sure that we
will continue to advance
together,
supporting
each other, to make
our institutions evolve,
following
the
greater
objective, that civil aviation
develops virtuously as
the economic and social
engine of our people.
The
relationship
between
ACAO
and
LACAC
is
contained
in
the
Memorandum
of Understanding that
we signed on May 17,
2000. In it, we agreed to
reciprocally provide each
other with information

related to the development
of civil aviation in the
Arab world and in Latin
America and specially to
develop cooperation in all
the areas of international
civil aviation, particularly
in the fields of airport
security,
operational
security, environment, and
ATM. During the course
of these years, there
have been numerous
opportunities for meetings
and cooperation between
our
organizations.
When we are united, we
are able to conquer even
what seems impossible.
Several vaccines have
been developed in record
time, and in a few months,
I dare to predict, we will
be at the end of this long
journey.
I want to end these
words by congratulating
ACAO again. Receive the
recognition and admiration
of Latin America and the
Caribbean and may the
next 25 years continue
on the same path of
success that you have
already charted. Happy
Anniversary!
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Speech of His Excellency henrik hololei
Director-General for Mobility and Transport

Your excellences, ladies
and
gentlemen,
dear
friends,
Thank you very much for
inviting me to this ACAO
silver anniversary event
and for giving me the
opportunity to address you
today.
Wherever I go and
whomever I meet these
days, all we talk about is
the crisis. So it is really
great to meet with you
today to finally celebrate
something as positive as
ACAO’s 25th anniversary!
From its earliest years,
ACAO’s ambition was
not only to integrate civil
aviation authorities inside

the Arab League, but also
to build bridges between
the Arab world and other
regional
and
global
aviation
organisations
and institutions. Already
in 1999 – just three years
after its establishment
–
ACAO
signed
a
cooperation
agreement
with the International Civil
Aviation
Organization.
Since then close contacts
were
developed
with
regional
and
national
organisations
around
the
world,
including
with ACAC, LACAC and
ECAC, Eurocontrol and
ACI, to name a few. In
April 2019, I had the
pleasure to sign with His
Excellency
Abdennebi
Manar,
your
Director
General, an administrative
arrangement,
which
officialised
the
good
and friendly cooperation
between ACAO and the
Directorate-General
for
Mobility and Transport of
the European Commission.
ACAO is for us a very
important partner. In 2019
– the last year before

COVID – over 100 million
passengers
travelled
between the EU and
ACAO countries. Several
ACAO member states Morocco, Jordan, Tunisia,
Qatar and Oman – have
signed, or are about to
sign, comprehensive air
transport agreements with
the European Union, which
establish between us wide
ranging partnerships in all
aspects of civil aviation.
ACAO states and your
airlines
and
airports
are also crucial actors
supporting
excellent
connectivity between the
EU and, respectively,
Asia, Oceania and Africa.
The ACAO region is home
to several major global
airlines – and so is the EU.
Our airlines and airports
are natural competitors
in the global aviation
market. But where others
see rivalry, I see potential
for
partnership
and
cooperation. Our regions
have always been socially
and culturally interlinked,
and we should strive
to further develop our

collaboration that would
match these historic links.
Before the COVID crisis
erupted, we had planned
– together with ACAO – to
hold a high-level EU-Arab
Aviation Summit. It was
to take place last year in
Beirut, in the presence of
leading representatives of
the Arab and EU aviation
sectors, including public
authorities, stakeholders
across
the
entire
aviation
value
chain,
and
non-governmental
organisations. I deeply
regret that the summit had
to be postponed, but we
remain strongly committed
to holding it as soon as the
epidemiological situation,
and the lifting of travel
restrictions, allow it.
Ladies and gentlemen, I
wish ACAO a happy 25th
birthday, and I am looking
very much forward to an
interesting and successful
event today!
Thank you very much!
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tunnel.
We need to work together,
as brother Civil Aviation
Authorities internationally,
to facilitate the resumption
of air travel.

Speech of her Excellency
Ms. INGRID CHERFILS
President of the European Civil Aviation Conference

Singapore and ACAO
collaborate closely in the
ICAO Council Aviation
Recovery Task Force
(CART).
And here, I like to thank my
good friend, the DirectorGeneral of ACAO, for his
valuable contributions to
the process.
In
Singapore,
the
COVID-19 situation has
stabilized.
We now have very few
community
cases.
Therefore, as part of the
recovery, we are looking
at organizing pilots, so that
we can once again have
international conferences
in Singapore.
It is my hope that we will
be able to reconvene in
Singapore one day soon,
so that we can meet to
exchange
experiences,
and renew friendships.
Once
again,
congratulations on your
25th
anniversary.
I look forward to the
opportunity to meet again
with you very soon.
Shukran (Thank you)!

recent

regional and international
civil aviation.

ACAO and ECAC have
enjoyed
very
strong
cooperation
ties
and
friendship for many years.
This
true
partnership
was
formalized
in
a
Memorandum
of
Understanding
signed
more than 20 years ago,
on 16 May 2000.

Our cooperation is all
the
more
noteworthy
at
ICAO
Assemblies,
since one of the pil-lars
of our relationship is the
coordination before and
during main ICAO events,
along with participation in
each other’s respective
General
Assemblies.
Looking ahead, the ICAO
high level conference on
COVID-19 scheduled in
October and the 41st ICAO
Assembly in 2022 will give
us further opportunities to
enhance our mechanisms
for
consultation
and
cooperation,
and
to contribute to the
sustainable recovery of
our air transport industry.
I would be glad if ECAC
and ACAO could share
information
on
their
respective ambitions for
these events, and I am
fully convinced that in
the con-text of our MOU,
we could reach better
understanding of each
others’ objectives and
agree on a set of common
priorities.

in particular
years.

I wish you divine blessings
and a prosperous year
and beyond.
It is a great pleasure and
honour for me to join
you today, to celebrate
the 25th anniversary of
the Arab Civil Aviation
Organization,
on
the
same day it was created
25 years ago (note:
ACAO was established
as a council in 1965 and
finally reconstitute on 7
February 1996 and moved
to Morocco, with members
of the Arab States).
The last 25 years have
demonstrated
the
important role of ACAO
not only for the region
and its strong influence
in promoting civil aviation
through its vision for a
safe and secure aviation
sector. ACAO has made
significant achievements
in the field of air transport,
for example on safety,
security and environment,
and spared no effort to
meet the challenges of
international civil aviation,

in

We share the common
goal of promoting safe,
efficient, and sustainable
civil avia-tion.
We share a unique
view of air transport in
our respective regions,
gathering
commit-ted
Member
States
and
fostering relations with
international
partners,
both govern-ments and
industry. We are also key
enablers for harmonisation
of policies, proce-dures
and measures, driven by
the close relationship and
mutual interests existing
between our Member
States.
Thanks to organisations
like ACAO, the role of
regional
organisations
in
civil
aviation
is
widely recognised and
appreciated. Cooperation
between
all
regional
organisations,
ACAO,
AFCAC,
LACAC
and
ECAC is key to fostering
implementation
of
international requirements,
and overall, the promotion
of the vital interests of

Excellencies,
distinguished
guests,
Ladies and gentlemen,
on behalf of the European
Civil Aviation Conference,
I would like to thank ACAO
for the opportunity to be
here today, and extend our
best wishes for continued
success and cooperation
in the next 25 years!
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and heads of civil aviation
in all member states of the
organization’s
projects,
programs and activities.
More than 250 Arab
experts have worked on
their implementation and
thousands of officials
and staff of the Arab Civil
Aviation Authorities have
benefited from them.

Your
Excellences’,
Ladies and Gentlemen,
the commemoration of
the
25th
anniversary
of the establishment of
the Arab Civil Aviation
Organization should be
a powerful moment for
anticipating the future,
rather than a retrospective
of
achievements.

These
achievements
have also been made
in
cooperation
with
international and regional
organizations,
friendly
countries and our partners
from diverse specialized
bodies and institutions.
Our future vision for
the organization’s work
includes more openness
to new partners related to
the organization’s field of
work. We will also strive
for the organization to
be present at various
regional and international
forums to introduce its
most important programs
and activities, and to
search
for
additional
resources to assist in
their
implementation
in
cooperation
and
partnership with those
bodies, so that the
organization continues to
progress in its mission in
support of comprehensive
and
sustainable
development.

Therefore,
we
are
confident, and through
the
concerted
efforts
of all stakeholders, and
with the full participation
of the members of the
organization,
we
will
be able to formulate
a
constructive
and
promising outlook for the
work of this respectable
organization.

At a time when the transport
sector is experiencing
an unprecedented crisis
because of the outbreak of
the Corona pandemic, the
international
community
has unanimously agreed
to make all efforts to
implement a road map
towards resilience and
recovery, so let us intensify
our efforts so that aviation
traffic returns to normal.

Allow me to take the
opportunity
on
this
occasion
to
thank
the
country
where
the
headquarters
are
established, namely the
Kingdom of Morocco for its
continuous support to the
organization in facilitating
its work to fulfill its role to
the best. I wish the Arab
countries prosperity and
development, hoping they
will remain as they are
incubators and supportive
to the organization. I am
also pleased to extend
my congratulation to all
Experts and employees
wishing
them
every
success, excellence and
I plead for mercy and
forgiveness for those who
have passed away among
leaders and staff of the
organization, asking God
Almighty to provide us with
the necessary help to carry
on the responsibilities
entrusted by our leaders
to live up to everyone’s
expectations.

Speech of His Excellency Mr. Kevin
Shum
Director-General, Civil Aviation Authority
of Singapore
have attended training at
the Singapore Aviation
Academy (SAA).
This has benefitted both
the Asia Pacific region, as
well as the Arab region.
800 of these participants
were awarded fellowships
by
the
Singapore
Government.

Excellencies,
Brother
Director-Generals of Civil
Aviation, Members of the
Arab
Civil
Aviation
Organization (ACAO);
Friends and colleagues;
Marhaban (Greetings).
On behalf of the Civil
Aviation
Authority
of
Singapore (CAAS), let me
congratulate ACAO on
your 25th Anniversary.
It is a significant milestone,
and I would love to take
the
opportunity
here,
to reaffirm the special
relationship
between
ACAO and Singapore.
Our friendship started
18
years
ago
with
a
Memorandum
of
Understanding (MOU) on
civil
aviation
training.
Over the years, this
friendship has developed
into a deep partnership.
And today, we collaborate
on many many issues, for
the mutual benefit of our
aviation sectors.
Over 4,400 participants
from ACAO member states

Even as we manage the
impact of the COVID-19
pandemic on our aviation
sectors, we still need to
emphasize human capital
development.
We must ensure that our
people have the necessary
skills and abilities to
manage the impact of
the pandemic, as well as
to prepare ourselves for
recovery.
CAAS remains committed
to working together with
ACAO on human capital
development.
Last year, we held the 6th
CAAS-ACAO customized
course
on
Personnel
Licensing for Aviation
Regulators.
33 participants from 10
ACAO member states
participated in this.
I hope they benefitted as
much as we did, and I look
forward to the opportunity
and the privilege of
continuing to work together
with ACAO on human
capital development.
Now that vaccines for
COVID-19 are here, there
is light at the end of the
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Speech of His Excellency Abdennebi Manar
the Director General of the Arab Civil Aviation Organization.

At the outset, it is my
pleasure to extend to you
my warmest greetings and
welcome
to
the
headquarters of the Arab
Civil Aviation Organization
in Rabat, the capital of the
Kingdom of Morocco, and
I offer my sincere heartfelt
congratulations
in
commemoration of the
25th anniversary of the
establishment of the Arab
Civil Aviation Organization.
The
establishment
of
the Arab Civil Aviation
Organization,
as
a
specialized
Arab
organization affiliated to
the League of Arab States,
constituted a qualitative
development
in
joint
Arab action, in order to
implement its objectives
and
goals
through
performing its key tasks.
The civil aviation sector is
considered one of the most
important global industries
as it plays an important
role in developing the
global economy, directly
and indirectly, through
its associated industries,
including in particular,
modern technology used in
air navigation or in related

air transport activities
or accurate equipment
to ensure security and
safety at airports and
accompanying services,
and high level human
resources
employment.
It also contributes to the
revitalization of the tourism
sector by facilitating the
movement
of
people
as well as qualitative
trade
exchange
and
communication
among
peoples.
The air transport sector
contributes to the economy
of the Arab countries in
terms of job opportunities
and internal output, as
the latter exceeded 7.6%,
which is more than twice
the global average, and
job opportunities reached
(6) million.
We also proudly place in
record the achievements
made
in
the
Arab
countries to keep pace
with the air traffic growth,
especially with regard to
opening new airports and
expanding existing ones,
developing air carrier’s
fleets, attracting investors
and capital, as well as
building capacities in all
areas of civil aviation. The
greatest proof of this is the
security, safety and quality
indicators achieved by the
Arab aviation system.
A tangible contribution
to the gross domestic
product
and
job
opportunities at the Arab
level;
The highest revenues in
terms of passenger and
cargo transportation;

An advanced ranking
for Arab countries in the
number of international
travelers and the quantity
of airfreight;
A
distinguished
classification of Arab air
carriers for their level of
service
quality;
The world’s most attractive
airport for international
travelers.
It is also considered a
promising industry thanks
to many qualifications
summarized as follows:
1) Proximity to the tourist
markets in northwestern
Europe;
2) Geographical location
between Europe, Africa
and
Asia,
which
is
considered a good starting
points for airlines on long
routes between Western
Europe and the East Asia
and Pacific region;
3) The infrastructure for
quality tourism expansion
through
the
massive
development of hotels in
major cities and coastal
resorts;
4)
Transportation
infrastructure
provision,
including
high-quality
roads
and
airports,
in
accordance
with
international
standards;
5)
Richness
in
cultural
attractions
(archaeological, historical
and
religious
sites);
6) The favorable climate
for beach tourism and
the increase in number of
resorts;

7) The continued tourism
among Arab countries
increase due to close
similarities in customs,
traditions and common
language;
8) Family ties between
citizens of different Arab
countries
that
create
“extended families within
the region;
9) The growth of new
tourism trends such as
«medical tourism» among
Arab countries;
10) The positive impact of
globalization, especially
increasing
investment
incentives,
improving
and diversifying tourism
products,
enhancing
marketing activities (in
terms of quality and
quantity),
institutional
development,
publicprivate
partnerships
that are now taking
place in many countries,
and
technological
advancement
of
communication
and
media.
This is in addition to
the adoption of an air
transport
liberalization
policy, the increase in the
share of low-cost airlines,
and the strengthening
of incentives for air
navigation and airport
services
fees.
Parallel to this boom, Arab
countries have contributed
in carrying out joint Arab
action through the Arab
Civil Aviation Organization.
Its contribution embodied
in the supervision of their
Excellences’ the ministers
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Speech of His Excellency Mr. / Baba Ahmed Muhammad Baba Ahmed
Assistant Director General of the National
Civil Aviation Agency
organization and all its
employees and staff.

On the occasion of the
Arab Civil Aviation Day,
which coincides with
the
twenty-fifth
anniversary
of
the
establishment of the
Arab
Civil
Aviation
Organization, I cannot
help but extend my
congratulations and to
all the employees of the
civil aviation sector in
our Arab countries and
those in charge of the
Arab
Civil
Aviation
Organizations, with all
its affiliates, especially
the members of the
distinguished Executive
Council and the general
directorate
of
the

This organization is the
de facto incubator for
the various aspects of
cooperation
between
our Arab countries in
the field of civil aviation,
which is constantly
making active efforts to
develop this sector and
advance it for the better.
This is what has been
embodied through its
support for our country
and its cooperation with
it in some important
related fields, such as
staff training in the field
of civil aviation, and the
support and assistance
of our country in
preparing
for
our
country’s civil aviation
system audit, and to
support its positions
during
negotiations
with other international
bodies. These efforts
formed a solid ground
and a strong pillar for
the advancement of the
civil aviation sector in
our country.

The future aspirations
that
we
wish
to
achieve through the
special efforts of our
organization consist in
the
following:
-Developing the civil
aviation
sector
in
our
countries
and
advancing it towards
the
better;
-Coordination
of
common Arab positions;
- Activating the role
of Arab blocs in the
field of civil aviation to
confront other similar
blocs in order to protect
interests of Arab civil
aviation and friendly
interests at the regional
and international levels;
- Developing the interArab air transport market
between our countries
and encouraging our
air carriers to activate
reciprocal air traffic
rights between our
countries ’airports.
I confirm hereby our
readiness,
at
the

National Civil Aviation
Agency of the Islamic
Republic of Mauritania,
to support all the
organization’s
efforts
aimed at achieving
fruitful and effective
Arab cooperation in
various related fields of
the civil aviation sector.
In conclusion, I can only
wish everyone success
and steady progress
towards achieving the
desired goals aimed
at
developing
our
sector and advancing
it for the better within
the framework of our
Arab
Civil
Aviation
Organization and the
achievement of its goals
and aspirations.
Peace
and
Allah’s
mercy be upon you.
Congratulations on the
occasions of the Arab
Civil Aviation Day and
the 25th anniversary
of the establishment of
the Arab Civil Aviation
Organization.
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Speech of His Excellency Mr. Ashraf Noyer
Head of the Civil Aviation Authority - Arab Republic of Egypt
among Arab countries
to coordinate the Arab
position in the field of civil
aviation at a global level.

I am honored to extend my
sincere congratulations to
all of you on the celebration
of the 25th anniversary of
the establishment of the
Arab
Civil
Aviation
Organization, which will
take place on 07/02/2021.
I am also pleased to
convey to you the sincere
greetings of the Egyptian
civil
aviation
family,
wishing you continued
success.
The Arab Republic of
Egypt is proud of being one
of the first member states
of the Arab Civil Aviation
Organization since its
establishment in 1996, as
it has participated in all the
organization’s activities,
including seminars and
workshops, in addition
to being a long-standing
member of the Executive
Council in addition to
many committees of the
organization.
In this context, we would
like to emphasize the
pioneering
role
that
the Arab Civil Aviation
Organization plays in
documenting cooperation
and coordination among
Arab countries in the field
of civil aviation and its
development, in addition
to
exchanging
views

The aviation sector has
recently suffered a severe
crisis because of the
spread of the Covid 19
pandemic. It has led to
the complete stoppage of
air traffic in many countries
in order to limit the spread
of the virus, and despite
the partial recovery of
air traffic, the latter is not
expected to compensate
for the losses resulting
from the shut down and no
total recovery of aviation
traffic is expected for the
near future.
Therefore,
the
matter
requires
close
and
effective
cooperation
between Arab countries
to exchange experiences
in this field, naturally,
under the umbrella of
the Arab Civil Aviation
Organization, which has to
play its coordinating role
in this regard.
Over the years of the
organization’s work, Egypt
has actively contributed to
the implementation of the
organization’s objectives
in all areas and activities
of air transport. Egypt
has thus participated
by chairing a study and
development team for
drafting the guidelines
for the protection of the
rights of the air traveler,
the guidelines were meant
to be a reference for
the contractual relations
between
airlines
and
travelers.
In addition,
Egypt has contributed
to the redrafting of the
Tax exchange exemption
and customs duties on
air transport equipment

agreement, in addition to
amending the agreement
establishing the Arab Civil
Aviation
Organization,
which includes updating
the
working
methods
and the organizational
structure
of
the
organization.

In the field of aviation
security,
Egypt
has
actively participated in
establishing a team of
aviation security experts
in the organization in
addition to its support to
the team with a number
of
aviation
security
experts accredited by the
International Civil Aviation
Organization.
With
regard
to
the
Environment Committee,
Egypt
contributed
to
the preparation of the
first guidebook for civil
aviation authorities in Arab
countries related to entities
responsible for protecting
the environment in the
field of civil aviation. It has
also participated as well
in preparing the Arab Civil
Aviation
Organization’s
strategy in the field of
civil aviation environment,
which
was
recently
adopted in addition to
organizing an introduction
course to the new ICAO
Standards on emissions
and carbon dioxide.
As far as training is
concerned, Egypt has
hosted for the first time 5
training courses in the field
of air transport to raise the
efficiency of staff and Arab
civil aviation authorities
under the umbrella of the
organization.
In addition to dispatching
accredited
experts
to teach courses and
organize workshops in all

fields of civil aviation.
Moreover, it is worth
mentioning
its
active
participation
in
the
workshops organized by
the
organization.
And as we have already
mentioned,
with
the
challenges facing the civil
aviation sector, especially
in the current period, we
look forward to continuing
close cooperation with
member states under
the umbrella of the
organization by unifying
and consolidating the
Arab role globally.
In addition, it is committed
to more coordination in
terms of capacity building
and
development
of
specialized cadres in
the field of civil aviation
through the creation of a
database including the
names of experts in each
specialty and making this
database available on the
organization’s website in
parallel to the development
of a combined and
comprehensive
training
plan to meet the training
needs of the member
states of the organization.
We also hope that, in the
future, with the Covid-19
pandemic, more efforts
will be made to exchange
experiences
and
partnerships in the field
of air traffic recovery and
with the aim of reducing
losses
resulting
from
the complete air traffic
shutdown.
I thank you for giving
me the opportunity to
deliver this speech, and
I wish further success
and
advancement
in
contribution to the welfare
of the Arab civil aviation.
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Speech of His Excellency Mr. Abdullah bin Nasser Turki Al-Subaie
President of the General Authority of Civil Aviation - State of Qatar
in achieving a safe and
sound
air
transport
system.

On the occasion of the
Arab Civil Aviation Day,
which we celebrate this
year on the seventh of
February, coinciding with
the 25th anniversary of the
establishment of the Arab
Civil Aviation Organization,
I
am
pleased
to
congratulate all employees
of the civil aviation sector
in all fellow Arab countries,
members
of
the
organization. This year’s
celebration is a milestone
in the history of the
organization
and
an
important opportunity to
highlight all the efforts
made by ACAO over the
past years with the aim of
strengthening cooperation
between Arab countries in
the field of aviation,
developing coordination
between
them,
and
enhancing the capabilities
and incentives to succeed

The
march
of
the
past twenty-five years
has
witnessed
many
achievements, as the
organization has played
an important role since its
inception in 1996 until now,
in seeking to advance the
aviation sector in our Arab
world because of the great
impact of this industry
on the economies of all
countries. This comes in
addition to its efforts in
the field of exchange of
experiences, information,
capacity building and
training, and its constant
keenness to ensure a
level and mechanism of
action
commensurate
with modern requirements
and
the
continuous
development witnessed
by this important sector.
And because we are
completely certain that
success and reaching
goals will only be achieved
through concerted efforts
by all, the State of Qatar
has been keen from the
beginning to strengthen
cooperation relations with
the organization and to play
an effective and influential
role in its activities
and
effectiveness,
in

addition to providing all
the necessary material,
technical
and
moral
support on an ongoing
basis, and based on our
belief in the necessity of
preparing qualified Arab
managers capable of
contributing to promoting
the
comprehensive
renaissance of the aviation
sector in our Arab world
and achieving our goals
and aspirations all in
this field. Over the past
years, the State of Qatar
has provided grants for
students of various Arab
nationalities to study at
Qatar Aviation Academy,
which
reached
230
scholarships, including 89
scholarships for students
currently studying at the
Academy.
It is a matter of pride for
us that these students
acceded to important
leadership positions in
the aviation field in their
respective countries after
their graduation from the
Academy, so this will
enable them to employ
their acquired experiences
for the sake of developing
the civil aviation industry
locally and in the Arab
world.
At this stage, the aviation
sector is facing many

major challenges and
difficult circumstances due
to the Corona pandemic.
We’re definitely facing
an urgent need for more
cooperation and solidarity
with the aim of developing
mechanisms and methods
for dealing with crises and
adopting new methods
that would advance the
reality of civil aviation at the
Arab level, and secure its
requirements and its safety
in a way that enhances our
ability to face the various
changes and challenges
that may occur to the field
of civil aviation in the Arab
countries or around the
world.
On this day, we also renew
our hope for increasing
efforts towards unifying
visions and aspirations,
studying prospects for
joint Arab action, and
discussing next steps
together in support of
the organization’s efforts
in a way that serves the
common interest of all,
so that the next stage will
be, as the past twentyfive years have been full
of achievements and full
of important opportunities
that will contribute to
changing and leading
the future of the Arab civil
aviation sector for the
better.
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The importance of the
civil
aviation
sector
standing up in the face
of these developments,
changes and challenges
made us stress our need
to reconsider our future
goals to keep pace with
global changes and keep
pace with the accelerating
requirements
of
the
international air transport
industry.
From
this
standpoint, we have placed
innovation at the core of
our strategy, based on our
belief in the importance of
creativity and innovation,
so our employees have
the opportunity to compete
to
present
effective
proposals in the business
and services sector and
to simplify administrative
procedures
to
match
the current and future
phase variables in the
civil aviation sector. The
issue of developing the
infrastructure for the civil
aviation sector is one of
the most important issue
that raises the concerns
of the government of the
Kingdom of Bahrain. The
targeted
development
proceeds according to
the needs of the national
development
programs
and
their
objectives
related to expanding civil
aviation sector facilities
and creating an attractive
environment for airlines
and supportive of the
national economy.
In conclusion, I restate my
sincere
congratulations
to the Arab Civil Aviation
Authority on its 25th
anniversary, wishing it
further progress, success
and
advancement
to
be ranked with major
international
aviation
organizations.

Speech of His Excellency Mr. Habib El Mekki
Director General of Civil Aviation - Tunisia

It is my pleasure to be part
of the celebration of the
25th anniversary of the
establishment of the Arab
Civil Aviation Organization,
which coincides with the
Arab Civil Aviation Day.
On this occasion, I would
like to extend my deepest
thanks and appreciation
to this great organization
and to the role played
in developing Arab civil
aviation, and strengthening
partnerships
and
communication
among
Arab countries in this field.
I also wish to thank
their
Excellences
ministers and heads of
civil aviation in fellow
Arab countries, Heads
and representatives of
international and regional
organizations working in
the field of civil aviation for
their participation in this
important meeting, which
is further evidence of their
interest in developing the
Civil Aviation Organization
in the Arab region.
Ladies and gentlemen
We are proud that the
Republic of Tunisia is
one of the founding
members of the Arab Civil
Aviation
Organization.
Since its accession to the

establishment convention,
it has been keen to support
the efforts undertaken
by
the
organization
through
presence,
work and coordination
within the organization’s
structures such as the
Executive Council and
the technical committees
emanating from it. It also
put the experiences of
Tunisian expertise and
competencies
at
the
disposal of the Arab Civil
Aviation
Organization
in various fields of civil
aviation such as air
safety, air navigation,
aviation security and the
environment.

Tunisia also contributed
to
hosting
training
courses, seminars and
workshops, with the aim
of
strengthening
the
knowledge capabilities of
Arab countries in order to
promote joint Arab action
and contribute to the
growth and development
of Arab civil aviation and
the development of safe,
orderly and sustainable air
transport.
We consider that the Arab
Civil Aviation Organization
is the umbrella of civil
aviation in the Arab world
and the focal point in
the field of civil aviation
for Arab countries. This
requires from all of us to
coordinate more in all
areas to take joint Arab
decisions as a single
bloc and further support
international cooperation
with
regional
and
international organizations
around the world and
support the organization’s

efforts to achieve its goals,
especially in light of the
difficult conditions that
ravaged countries and
their negative impact on
Arab aviation.
On this occasion, we
reiterate our assertion
that we are determined to
continue our dynamic work
in order to further develop
and support the Arab Civil
Aviation
Organization
in
coordination
and
cooperation
with
the
various stakeholders in the
Arab civil aviation sphere
and
our
international
partners. We are also
determined
to
give
the Arab Civil Aviation
Organization a pioneering
role in the field of civil
aviation at the international
level, especially in view of
the new challenges that
the civil aviation sector is
witnessing today and the
setback that the sector
has faced due to the
Covid 19 pandemic, which
requires intensifying our
efforts and uniting them
with the aim of advancing
the sector and achieving
its recovery.
In conclusion, allow me
to renew expressions of
thanks and appreciation
to the Arab Civil Aviation
Organization and to all civil
aviation authorities of fellow
Arab countries, wishing
them
every
success.
Many happy returns to
the Arab civil aviation and
many successful returns
to our Arab Civil Aviation
Organization.
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Speech of His Excellency Captain Haitem
Mesto , Chairman of the Board of Commissioners of the Jordanian Civil Aviation Regulatory Commission - Chief Executive Officer

From Amman, the capital of
the Hashemite Kingdom of
Jordan, peace, mercy and
blessings of God be upon
you. I am Captain Haitem
Mesto, Chairman of the
Board of Commissioners
at the Jordanian Civil
Aviation
Regulatory
Commission
and
its
Executive Chairman, on
my name and on behalf
of Commission’s family,
I wish to extend my best
congratulations
and
greetings to you on the
occasion of Arab Civil
Aviation Day on the 7th of
February.
I also cannot fail to
congratulate the Arab Civil
Aviation Organization on
its twenty-fifth anniversary,
wishing
it
continued
success in its missions
and tireless efforts and
work which tends to
develop and sustain Arab
civil aviation.

The Jordan Civil Aviation
Regulatory Commission
initiated cooperation with
the Arab Civil Aviation
Organization in the field
of
human
resources
capacity
building
in
terms
of
qualification
and
management.
In
that
perspective,
the
authority’s
experts
participated in moderating
training courses under
the auspices of the
organization, which in
turn provided training
opportunities for many
young Jordanian and Arab
experts.
It is also worth to note
the active and proactive
role of the organization
in
coordinating
Arab
efforts in international
civil
aviation
forums;
and I do not forget here
the coordination efforts
made in the last meeting
of the General Assembly
of the International Civil
Aviation Organization in
2019, which contributed
to achieving the interests
of the Arab civil aviation
sector
by
explaining
discussion papers and
directing efforts toward
necessary joint actions.
In conclusion, I extend to
you my best greetings and
best wishes for success,
progress and prosperity.

Speech of His Excellency
Mr. Muhammad Thamer Al-Kaabi
The Undersecretary for Bahraini Civil
Aviation Affairs

On behalf of the Civil
Aviation Authority of the
Kingdom of Bahrain, I
extend to you my warmest
congratulations
and
blessings on the occasion
of the 25th anniversary
of the establishment of
the Arab Civil Aviation
Organization,
which
coincides with the 7th of
February this year, may
it bring to us and to the
civil aviation sector in the
Arab world prosperity and
progress.
The Kingdom of Bahrain’s
commitment to joint Arab
action was thus the starting
point, and consequently
the civil aviation affairs
initiated close cooperation
with
the
Arab
Civil
Aviation Organization and
played an active role in
its Executive Council. It
sought actively altogether
with member states to
build a system capable
of elevating the Arab Civil
Aviation Organization to
an honorable rank among
international civil aviation
organizations.
On this unique occasion in

the history of the Arab Civil
Aviation Organization, we
take the chance to highlight
the challenges that the
world is facing currently in
the air transport industry,
which require concerted
efforts and full coordination
to introduce continuous
improvements in the level
of performance in the areas
of air safety, operational
efficiency,
economic
and
environmental
sustainability
of
civil
aviation operations.
Perhaps the negative
repercussions that the
civil aviation sector is
facing today resulting from
the Corona pandemic
also call for adopting the
necessary measures to
address them and initiate
recovery at the earliest
possible
opportunity,
and from this standpoint,
the government of the
Kingdom of Bahrain has
taken upon itself since the
outbreak of the pandemic
the
responsibility
to
preserve
the
health
and safety of the civil
Community. It raised the
level of preparedness
to confront this virus,
launched a wide range of
decisions, precautionary
and preventive measures,
which
have
greatly
contributed to limiting and
reducing the negative
damage resulting from this
epidemic, and allowed
the continuation of civil
aviation operations without
interruption to this day.
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Speech of His Excellency Mr. Saif Mohammed Al Suwaidi
Director General of the General Civil Aviation Authority - United Arab Emirates

In the name of of Allah
the Merciful
Your Excellency the
President of the General
Assembly;
Excellences,
representatives of the
member States of the
Arab
Civil
Aviation
Organization;
Brothers and sisters
working in the Arab civil
aviation sector,
Peace,
mercy
and
blessings of God
I
am
pleased
to
extend
my
sincere
congratulations to all
of you on the occasion
of the 25th anniversary
of the establishment of

the Arab Civil Aviation
Organization,
and
to express my pride
regarding the existence
of this unified house for
Arab aviation, which
includes under its roof
the Arab voice and
aims to promote joint
Arab action in the field
of civil aviation, as well
as creating a platform
for cooperation and
continuous coordination
while
highlighting
the active role that
our countries play in
supporting the march of
the civil aviation sector.

There is no doubt that
the organization has
played during the last
years a great role as
it actively contributed
to the development
and progress of the
Arab aviation sector
on a global level. This
is undoubtedly due to
the positive interaction
of member states and
everyone’s keenness to
enable the organization
to perform its role
effectively.

We also hope that the
coming years, with
Allah’s will; will be years
of welfare and success
through investing in
the
complementary
capabilities of member
states and through the
continuous joint support
and team work.
I would also like to
take this opportunity
to extend my sincere
thanks and gratitude
to all member States,
the esteemed council
of the organization and
its management for the
continuous cooperation
to support this blessed
march. I assure you of
the continuous support
of the United Arab
Emirates to the Arab
civil aviation march
through its membership
in the organization and
its executive council,
and all the adopted
initiatives to cooperate
with
the
member
states in addition to
their support for the
development of the
organization’s
work

strategy and its internal
systems, so that it will
always be a leading
organization at the Arab
and global level.
We will always work to
take care of the interests
of member states and
highlight the role of the
Arab civil aviation sector
on the international
scale, especially in
light of the challenges
this sector faces, and
in particular during
these
exceptional
circumstances
due
to the spread of the
Corona
pandemic.

In conclusion, I would
like
to
emphasize
our firm belief in the
organization’s mission
and our confidence in
its ability to contribute to
supporting the march of
Arab aviation leadership
in
the
international
arena,
wishing
all
member states further
achievements,
God
willing.
Peace,
mercy
and
blessings of God
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Speech of her Excellency Dr. Fang Liu, Secretary General
of the International Civil Aviation Organization

As we come together
to
appreciate
this
important milestone in
Arab State cooperation in
international civil aviation,
please
accept
my
warmest congratulations,
for
everything
which
has
been
achieved
among
your
States
since this organization
was
first
established
in 1996. Through the
2010
memorandum,
we formalized together
the working relationship
between the ICAO mid
Office and the ACAO,
has been continuously
improving, and we have
been encouraged by the
results of the capacity
building and other efforts
we have embarked on
together.
The joined efforts we
have embarked on the
seminars,
workshops
and
training
courses
we
have
developed
have led to improved
sub implementation in
Arab States across all
five of ICAO strategic
objectives, performance
and results, which have
been clearly recorded

through ICAO oversight
auditing
programs.
Similar successes have
resulted from your joined
activities supporting the
implementation of the
ICAO global plan road
maps for safety and air
navigation capacity and
efficiency, the GASP and
GAMP, and through the
coordination and targets
established
and
the
middle region plans and
projects such as middle
east and north Africa
ASO, the AIG regional
coordination mechanism
and the mid region air
traffic flow management.

23 million passengers to
this total and a further 2
billion dollars in operator
losses. The sharp decline
in air traffic being seen has
placed a severe liquidity
strain on the aviation
industry threatening the
financial
viability
and
many companies globally
as well as a millions of
businesses and carriers
all over the world. Not
only airlines and airports,
but also manufacturers,
ground handling and
catering companies, and
eventually every supply
end in air transport value
chain is being impacted.

I would also like to
appreciate
here
how
ACAO has been active
within the framework of
the mid recovery plan task
force where it cooperates
even more closely with
ICAO, the Arab Air
Carriers Organization and
IATA and where Arab
countries are contributing
important
information
and best practices while
aligning
international
efforts through ICAO covid
19 monitoring platforms.

When skies are as dark
as they are now for air
transport, it can be difficult
to the member, that they
will clear again and that
when they are, the world
will be reconnected by
international flights. Let us
also not forget that before
covid 19 struck Arab
countries in the middle
east region were really
underway to completely
reshaping global long haul
markets and managing
the world fastest growing
passenger and cargo
traffic for almost ten years
running. I don’t think
that it’s too soon to look
forward to what we can
achieve together once
the pandemic begins to
subside or to appreciate
the clear onus upon us
to enable the tremendous
advances in aircraft and
propulsion types now
being innovated so that
they can be placed at the

As the president alluded
too earlier, these are very
challenging times for air
transport, and specially for
international
passenger
movements.
In
the
Middle East region alone,
international connectivity
has been reduced by 116
million passengers, which
translates in 21 billion in
loss in operators’ revenues
during 2020. Domestic
declines added another

service of passengers and
the business much sooner
than later.
Innovation and solidarity
will be key to our sector’s
recovery, including in
terms of building back
better in its aftermath
to assure a greener,
more
sustainable
air
transport sector for future
generations. They will
also be instrumental in
addressing
our
most
pressing
pandemic
priorities today, whether
for practical and costeffective digital health
certifications, or efficient
and
reliable
global
vaccine
distribution.
ICAO and organizations
such as the ACAO will
have a very important
role in meeting these
challenges today, and in
defining air transport’s
more sustainable future.
Before I conclude, I would
like to emphasize ICAO’s
deep appreciation for the
financial
contributions
we’ve
received
from
various Arab countries in
support of the fulfilment of
ICAO’s critical pandemic
coordination role, the MID
Region NCLB Strategy,
and also other global
initiatives and projects
including
our
new
iPacks. On behalf of our
Secretariat I am honored
today to congratulate you
on your first 25 years of
accomplishments, and to
wish you similar successes
in the very exciting years
to come. Thank you.
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Speech of His Excellency Mr. Salvatore Chaquetano, President of the Council of the
International Civil Aviation Organization

Your excellency Mr Ahmed
Abou Elgheit secretary
general of the Arab League
Your excellency sheikh
Salmane Al Hamoud Al
Sabah, President of the
ACAO
Eng.
Abdenbi
Manar,
Director General of ACAO
Dear, Director Generals of
Civil Aviation
Ladies and Gentlemen
It is my great honor to speak
to you today and in this most
special of occasions. This
celebration marks off the
role not only of the Arab Civil
Aviation day for 2021, but
also the 25th anniversary
and first quarter century
of successful cooperation
you have achieved together
for the Arab Civil Aviation
Organization.
I would like to begin today
by applauding the recent
agreement reached with the
Al Ula declaration and the
consequent lifting of gulf
airspace restrictions; this
remarkable
development
is fully consistent with the
principles and objectives
of the Chicago Convention
as well as ICAO’s mandate
to ensure more open skies
globally and continuously
improving the levels of
aviation safety, security and
sustainability.

More
liberalized
and
open skies among ICAO
member States only serves
to augment the importance
and
ensures
socio
economic benefits which
derive from automized
international air connectivity.
I am very pleased with this
achievement and on behalf
of the council of ICAO, I wish
to congratulate the States
that have been working on
this diligently to attain this
result.
At the same time, I very
much regret that COVID 19
does not allow me to meet
you physically to celebrate
the 25th anniversary of
ACAO live and in person.
Unfortunately,
aviation
skies have never been
as dark as we have
seen in the past year.
International
passenger
traffic fell 98 percent last
April, as the covid 19
pandemic impacted the
societies everywhere and
disconnected the world.
By the end of the year,
international
passenger
totals
plummeted
to
26 percent of their pre
pandemic levels whilst
domestic
passenger
declined to 40 percent.
While many will focus on the
2.7 billion fewer passengers
these figures represent,
we must appreciate the
tremendous achievements
of regulators, public health
officials, airlines, airport
operators, working together
so that 1.8 billion people,
almost a quarter of the earth
population, could still travel
by air, in the face of such
challenging circumstances.
As States and the industry
continue to combat the
effects of Covid 19 on air
transport, the alignment of
their aviation response air
force is also continuing to
improve due in a small part

to your individual efforts
in your respective States,
and to the ICAO’s council
aviation recovery taskforce
guidance.
But as we know confront the
more contagious covid 19
variants emerging and see
public health considerations
again being directed in the
possibility of more stringent
travel restriction measures,
we must also face the fact
that the full recovery for
international civil aviation is
still likely some years away.

The CART task force
reconvened for its third
session
last
month,
and
the
council
is
expected to deliver new
recommendations on some
of the new highest priority
issues we are now faced
with including test results
validation and vaccines
certification. The council
of ICAO clearly recognizes
the urgency of this war, and
I wish to assure that it will be
completed, assessed and
endorsed as quickly as the
technical due diligence and
the diplomatic governance
permits.
Throughout the pandemic,
and
underscoring
everything
that
the
taskforce has set out and
achieved, the solidarity of
out sector has remained
key to its response recovery
success. This reminds us
of the value of cooperation
and
mutually
agreed
international objectives in
everything we undertake
in international aviation.
And the importance of
your Arab Civil Aviation
Organization, is importing
the collective aspirations
of the Arab States in the
middle east, Africa and
Asia Pacific. It also remind
us of the diplomatic trust
in the precession we

worked so hard to achieve
together through ICAO and
how this provides the core
foundation for the solidarity
and recognition of mutual
benefits which support
everything we aspire to in
global air transport. This
basic trust and solidarity
are as important to our
effective response to a
global pandemic as they
are to increase open skies
and achieve liberalization,
which can take Arab
aviation to new highest
connectivity and prosperity
once we have defeated
covid 19.
I would suggest that a key
near term priority should
be the formalization of a
multilateral
agreement,
similar to what was lately set
out among Latin American
countries,
establishing
the 7th freedom of traffic
rights for Cargo flights
transporting
covid
19
vaccines.
In concluding now, dear
friends and colleagues,
let me please commend
your organization for its
numerous
achievements
over the past 25 years,
and in particular in these
times of hardship. ICAO
will continue to collaborate
productively with the ACAO,
in accordance with the
memorandum signed by our
organizations in 2010, and
to address alongside both
our current challenges and
the exciting future of more
efficient and sustainable
air mobility, which is now
emerging.
Happy birthday ACAO and
May I wish you sunny skies
and stronger tailwinds over
the next quarter century.
Thank you.
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of passengers, personnel
on board aircrafts, and
ground personnel, with
the aim to ensure the
continuity of transport
and air cargo flights. The
Kingdom of Morocco
adopted an integrated
strategy, the main axes of
which can be summarized
as follows:
1-
Introduce a set of
precautionary
and
preventive
measures
and
procedures
at
airports to ensure the
health safety of travelers
and users;
2-Accompanying
and
monitoring airlines and
industry professionals,
with due regard to
Aircraft and equipment
maintenance
rules.
3-Coordination between
the
concerned
governmental
departments
within
the framework of the
work of the National Air
Transport
Facilitation
Committee
and
systematically use the
«passenger positioning
form” r for public health
purposes «to ensure
passenger identification
and accessibility, track
them to help limit the
spread of the disease
and the return of the
epidemic.
resumption
4- Gradual
of
flights:
Return
operations
to
the
homeland
and
Exceptional
International Travels;
5- Ensure the continuity of
airfreight.
After the gradual lifting
of the quarantine, the air
transport sector in our

country took a gradual
approach to resuming
operation
with
the
adoption of phased and
structural measures meant
to mitigate the effects of
the pandemic and enable
the sector to overcome its
repercussions and keep
abreast with the tourism
sector. Despite all the
negative effects of this
pandemic, most of the
countries have resumed
some of their flights, and
there is constant work to
increase and expand the
network to get back to
the situation prior to the
pandemic. However, this
will pose a major challenge
in terms of reviving the
international air transport.
In conclusion, I can
only renew my thanks
to
everyone
who
has
contributed
and
contributed to improving
the work of the Arab Civil
Aviation
Organization,
while providing material
and
moral
resources
to enable to continue
working in this path. I am
pleased in this occasion to
remind you that we have
come up with identifying
the real estate intended
for constructing the new
headquarters of ACAO,
that the Kingdom of
Morocco is privileged to
host with the hope that it
will be inaugurated soon.
The Kingdom of Morocco,
under the leadership of His
Majesty King Mohammed
VI, May God help him, is
very keen on Arab unity
and solidarity, reflects
clearly in the work and
objectives of the Arab Civil
Aviation Organization.

Speech of His Excellency
Dr. Mohammed bin Nasser bin Ali
Al-Zaabi
President of the Civil Aviation Authority
of the Sultanate of Oman

Praise be to God, Lord of the
worlds, and May peace and
blessings be upon our
prophet Muhammad, his
family and companions, and
peace be upon them all
His Excellency Ahmed Aboul
Gheit, Secretary General of
the League of Arab States;
His
Excellency
Sheikh
Salman Al-Sabah Al-Salem
Al-Hamoud Al-Sabah, Head
of the General Administration
of Civil Aviation in the sisterly
State of Kuwait, Chairman of
the General Assembly of the
Arab Organization;
Your Excellencies, Heads
and Directors General of the
Civil Aviation Authorities in
the OIC Member States;
His
Excellency
Eng.
Abdennebi Manar, Director
General of the Arab Civil
Aviation
Organization;
Representatives
of
the
International Civil Aviation
Organization and regional
organizations;
Dear audience
Peace, mercy and blessings
of God Almighty
I am pleased and honored
to seize this opportunity
to congratulate all of you
on the celebration of the
twenty-fifth anniversary of

the establishment of the Arab
Civil Aviation Organization as
a technical entity emanating
from the Arab League, which
has distinguished itself over
the past years with continuous
excellence and giving among
its member states. I also take
this opportunity to thank the
government of the brotherly
Kingdom of Morocco for
hosting
the
permanent
headquarters of the Arab
Civil Aviation Organization
since its inception and for
its continuous support to the
organization.
I also extend my sincere
thanks and gratitude to
the General Secretariat of
the League of Arab States
and its representatives to
the organization, for their
continuous
privileged
support to it.
I also extend my thanks
and appreciation to their
Excellences, Heads and
Directors General of the
Arab Civil Aviation Authority
in the Member States for
the constructive and fruitful
cooperation in all civil aviation
activities, and I commend the
positive role and continuous
efforts
of
the
General
Directorate of the Arab
Civil Aviation Organization,
reiterating our thanks and
appreciation to them , and
in particular to its Director
General His Excellency Eng.
Abdennebi Manar, for his
great efforts during the last
period and for his tireless
work with Arab countries and
relevant international and
regional
organizations.
I have been honored to
preside over the Executive
Council
of
the
Arab
Organization since 2015,
during
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Speech of her Excellency Nadia Fattah, Minister of Tourism, Air transport,
Handicrafts and Social Economy On the occasion of the 25th anniversary of the
founding of the Arab Civil Aviation Organization - Sunday 07 February 2021

It is my pleasure to
participate to this forum
organized by the Arab
Civil Aviation Organization,
on the 25th anniversary of
its founding, which is an
occasion
of
great
importance
and
symbolizes deep-rooted
meanings
of
Arab
cooperation
and
coordination.
The founding of this
organization marked a real
and positive development
for civil aviation at the
level of the Arab region.
Today, 25 years later, we
are proud of our gains
and achievements calling
on us to preserving them
and looking forward to
achieving more reforms
in order to pursue the
development, safety and
evolution of civil aviation in
the Arab world.
I would like to acknowledge
the commendable efforts
made by the Arab Civil
Aviation Organization in
order to develop a spirit
of joint work and ensure
the development of the
organization’s work and
all of its structures, efforts
that have contributed and
are still contributing to
enhancing the role of the

organization,
activating
its
performance
and
increasing its efficiency. I
also highly appreciate, on
this occasion, the effective
contribution of all heads
of agencies the Directors
General of the Member
States for the efforts they
have been making in
order to advance the work
of this organization, and
make it a developmental
platform par excellence.
This is noticeable, as
some
member
states
provide high technical
qualifications
and
enormous
infrastructure
and modern air fleets and
thus play an important role
at the international level;
this has definitely given
the Arab civil aviation
system a big push and
contributed in raising
competitiveness at the
regional and international
levels and consequently,
allowed them to provide
comprehensive
and
diversified air coverage
that meets the needs
of Arab countries, and
stresses
the
extreme
importance
given
by
Arab countries to the civil
aviation sector and its
support to consolidate its
essential role as a socio
economic
development
locomotive.

Ladies and Gentlemen,
the Kingdom of Morocco,
under the leadership of His
Majesty King Mohammed
VI, may God grant him
victory, was always and
still keen on Arab solidarity
and capacity development
of competencies which
the Arab countries are

endowed, as well as the
energies that characterize
these countries to achieve
sustainable development
in all fields, including Civil
Aviation.

The Kingdom of Morocco,
ladies and gentlemen,
which is one of the founding
countries of the Arab Civil
Aviation Organization has
been keen since 1996
to provide support, both
material and moral to the
organization, in terms of
providing
headquarters
as well as annual financial
contributions as well as
developing and fostering
cooperation with member
states to rehabilitate the
Arab Civil Aviation.
The civil aviation sector
in Morocco has been
given special attention
from us. The Moroccan
government has always
considered
it
as
a
strategic component of
economic development. In
our country, it contributes
directly to keeping pace
with government programs
Sectoral
activities,
especially those related to
the development of tourism
activities and the increase
of the competitiveness
and attractiveness of the
regions, by connecting
it to an internal airline
network. It also contributes
to revitalizing international
trade
and
promoting
effective solidarity within
the framework of South
/
South
cooperation,
communication between
different countries of the
world in various fields,
as Morocco is allowed to

exploit its distinguished
geographical
location,
and its integration into the
regional, continental and
international surroundings.
Ladies and Gentlemen,
as we celebrate this
anniversary, we must
remember that the world is
passing through a critical
and unstable stage, since
the beginning of the year
2020, after the spread of
the Corona virus-Covid 19,
which directly affected the
civil aviation system, and
imposed restrictions on the
movement of passengers
and goods. It is no secret
that the global air transport
sector during the year
2020, has recorded a
financial loss, the largest
in dozens of years. That
is why, it was necessary
for the civil aviation
system to adapt quickly
to the developments of
the pandemic, and the
necessity of taking into
account the health and
safety of travelers and
users emerged. Thus
the necessity of calling
for a rearrangement of
priorities and goals to
keep pace with all of
these
transformations
within a futuristic vision.
The Kingdom of Morocco,
under the wise leadership
of His Majesty King
Mohammed
the
sixth
was preserved by God.
In turn, It worked in full
coordination with various
Governmental entities and
other partner institutions
and airlines to take the
necessary measures and
procedures, specifically
intended to protect Health
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Speech of His Excellency Sheikh Salman
of the United Nations in
this field through plans and
joint work programs with the
International Civil Aviation
Organization.
During its thirty-third session
last October, the Council of
Arab Transport Ministers
took important decisions to
face the Covid crisis (19) and
to pass to the two phases of
recovery of the civil aviation
sector in Arab countries.
On the occasion of the 25th
anniversary
of
the
establishment of the Arab
Civil Aviation Organization
Praise be to God, and May
his peace and blessings
be upon the Noblest of
Prophets and Messengers,
our Prophet Mohammad, his
family and companions.
As we celebrate the first
Arab Aviation Day, which
coincides this year with
the 25th anniversary of
the founding of the Arab
Civil Aviation Organization,
I extend my warmest
congratulations and best
wishes for progress and
prosperity to the Arab civil
aviation family, including
heads, officials and staff of
all bodies and institutions,
who have done and are
still
investing
serious
work in fulfilling important
achievements to provide
structures,
high-quality
infrastructure,
equipment,
fleets, and services that
are no less important than
those found in developed
countries in this field.
I also extend my sincere
gratitude and appreciation
to the General Secretariat of
the League of Arab States,
headed by His Excellency
Mr. Ahmed Aboul Gheit, for
the particular interest he has
taken in the Arab Civil Aviation
Organization, because of its
importance in the path of
sustainable
development
for the Arab world, as well
as for supporting the efforts

These decisions establish a
work road map within the Arab
Civil Aviation Organization.
This is the reason that
requires us, more than
ever before, to coordinate
and consult between us to
reach consensus on the
challenges confronting us,
and to find new solutions that
help government policies
develop the sector that we
supervise, and to respond to
the aspirations of Arab and
international air transport
passengers.
These steps may take
place gradually by lifting
operational restrictions on the
basis of a bilateral approach
and liberalizing air transport
services to reach a unified
market for air transport, by
joining the 2004 multilateral
agreement (the Damascus
Agreement) to liberalize air
transport and implementing
it,
including
economic
rules and legal guarantees
that would enable Arab
carriers’ to operate through
expansion plans, as well as
encouraging Arab countries
to sign, join, and ratify the
amended agreement of the
agreement on «exchanging
exemptions on customs and
taxes related to the activities
and equipment of Arab air
carriers» because of their
benefits and gains for the
Arab air carrier that support
their activities.
We must also remain
keen on permanent and
continuous coordination to
support the operation of Arab
air carriers, including joining

international
agreements
and protocols that would
support the development
of legal frameworks that
contribute to the growth of
this operation and enhancing
cooperation and integration
between Arab air carriers in
terms of training, formation
and employment, and the
optimal use of the available
assets in general.
We also affirm our keenness
on the involvement of the Arab
Civil Aviation Organization,
as a specialized organization
within the League of Arab
States, to achieve the
strategic
objectives
of
ICAO, by setting priorities
and developing joint work
programs with its regional
offices, and we have started
implementing them with
the Cairo and Paris offices,
provided that we must
continue our coordination
with the rest of its other
regional
offices
which
covers the member states of
our organization.
We wish to commend the
existing cooperation between
our organization and similar
regional
organizations:
the African Civil Aviation
Commission, with which
we share membership in
Arab and African countries,
the European Civil Aviation
Conference, as well as the
Latin American Commission,
with whom we are proud to
cooperate in different areas
of expertise, training and
coordination.
Here, we must highlight the
role of these organizations
in decision-making, as they
represent more than 75
per cent of ICAO Member
States.
We also note the existing
cooperation
between
the organization and the
European
Commission,
which aims to strengthen
dialogue with civil aviation
authorities of the member
states on the one hand,
and establish a framework

for bilateral cooperation on
the other hand. It includes
the exchange of information
and experience, as well as
the exchange of legal and
legislative experiences to
develop integrated regional
markets for air transport,
and the organization of joint
meetings and seminars.
It concerns all technical,
economic and legal fields
and the realization of joint
projects, including capacity
building.
This is in addition to the
existing cooperation with
friendly
countries
that
includes coordination in
international forums and
the organization of joint
activities: the United States
of America, the United
Kingdom of Britain, France,
Singapore, and Malaysia.
Likewise, setting up a
framework for coordination
and
cooperation
with
both the Arab Air Carriers
Organization
and
the
International Air Transport
Association,
aimed
at
working on harmonization
of
laws,
coordination
regarding future challenges,
environmental
protection,
capacity building, and the
safety and security of civil
aviation;
To all of these we renew
our commitment to continue
working with them to
strengthen international air
transport.
In conclusion, I would like
to emphasize once again
on the need for everyone
to cooperate to support
the efforts of the Arab Civil
Aviation Organization in
securing safe, efficient and
competitive air navigation at
the regional and international
levels, and for a sustainable
air transport for present and
future generations.
Peace and God’s mercy be
upon you.
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organizations and their
importance as technical
arms of the League
of Arab States in the
system of joint Arab
action. We believe in
the importance of this
organization as the
strong arm of the League
due to the important role
it plays in establishing
general planning for civil
aviation among Arab
countries to develop
and secure its safety,
and work to promote
due cooperation and
coordination between
Member states in the
field of civil aviation. It
also lays the foundation
for unification, and work
to develop Arab civil
aviation in a manner that
responds to the needs
of the Arab nation for
safe, sound and regular
air transport, especially
in this delicate stage
that our Arab region is
going through.
We know that there
are
difficulties
and
problems facing the
work of Arab bodies and
organizations, and they
stop without achieving
some of their goals
and at the forefront of

these difficulties comes
the failure to provide
the necessary funding.
From this stand, we
call on the organization
to establish a plan on
how to develop its own
resources as an Arab
house of expertise in its
field of work. It provides
services,
activities,
and the completion of
studies and research
that
benefit
Arab
countries,
with
a
financial return on the
organization’s budget.
The
organization
must also promote its
projects and programs
that need self-financing
with Arab regional and
international
financial
institutions to obtain
the necessary funding
for these projects and
programs.
Ladies and Gentlemen,
Honorable audience
This
long
standing
organization set out from
the land of the Kingdom
of Morocco to join the
group of specialized
Arab organizations as a
beacon in the march of
joint Arab development
within the framework

of
establishing
the
principle of acquiring
modern aviation means
and
making
them
available to all countries
without discrimination,
and in the belief of
its leaders in the
importance of taking
the lead in science and
modern aviation means
and keeping pace with
today’s
requirements
and
keeping
pace
with
transitions
to
ensure
sustainable
development.
The achievements of this
organization are evident
in many fields such as
the field of air transport,
aviation security, air
navigation, air safety,
Arab and international
cooperation
and
coordination in the field
of aviation. The Arab Civil
Aviation Organization
also completed the
implementation of the
air navigation system
by satellites, which led
to valuable results for
the member states, in
addition to holding a
number of International
conferences
and
developing a vision to
face future challenges in

the field of environmental
protection in the Arab
region.
Ladies and gentlemen,
brothers and sisters,
In conclusion, I do not fail
to take this opportunity
and express my thanks
and appreciation to the
Kingdom of Morocco
for generously hosting
the
organization’s
headquarters and its
continuous
support
for the League of
Arab
States
and
its
specialized
organizations. I also
commend the effective
role played by the
Arab
Civil
Aviation
Organization, its Director
General,
and
the
functional staff working
in it for their estimated
efforts in developing
and activating its work
and
strengthening
cooperation
and
coordination in order to
reach the desired Arab
economic cooperation
and
integration.
I wish your seminar
every
success.
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Speech of His Excellency Ambassador, Mr. Ahmed Rashid Khatabi
Assistant Secretary-General

Supervisor of the media and communication sector
at the opening of the International symposium entitled «Achievements and Challenges»

I
am
pleased
to
participate
in
the
opening
of
the
international
symposium
entitled
Achievements
and
Challenges, organized
by the Arab Civil
Aviation Organization
via telecommunication
technology,
on
the
celebration of the Arab
Civil
Aviation
Day,
which coincides with
the commemoration of
the 25th anniversary
of the founding of the
Arab
Civil
Aviation
Organization. The latter
is the indispensable arm
of the League of Arab
States, when it comes to
developing civil aviation
general planning among
Arab countries with
the aim of developing
and
securing
its
safety,
advancing
due cooperation and

coordination between
member states in the
field of civil aviation and
laying the foundations
for its unification while
working to develop
and develop Arab civil
aviation in a manner that
responds to the needs
of the Arab nation in
safe, secure and regular
air transport.
At the outset, allow
me to convey to
you the greetings of
His
Excellency
the
Secretary-General
of
the League of Arab
States, and his wishes
to you for success,
whishing
that
your
seminar will produce
recommendations and
decisions that contribute
and support joint Arab
action in the fields of
the organization’s work
and in the field of civil
aviation in general.
We feel the importance
of
this
symposium
through the axes that
will be addressed that
express the prospects
for developing global
and
regional
air
transport, given that
the transport sector is
the economic lifeline

in our present time
and one of the most
important development
requirements,
the
most important pillar
of international trade
and tourism activities
and the link between
countries in various
fie lds .
The advances and
developments that the
Arab region is going
through, imposed a
new reality and dictated
great challenges that
require the institutions
of joint Arab action
to interact with them,
develop their activities
and goals and keep
pace with them, whilst
contributing to set their
perceptions of the new
role of joint Arab action
in light of these changes
and transformations.
Hence, our interest in the
League of Arab States
was in the inevitability
of
developing
and
activating the system
of joint Arab action and
hence, the importance
of keeping pace with
the
Arab
League’s
bodies, organizations
and specialized bodies
with the magnitude

of
changes
and
transformations within
Arab societies and
facing the challenges
that affect the Arab
citizen
and
their
negative effects on the
development process in
the troubled region.
The General Secretariat
of the League believes
in
the
importance
of specialized Arab
organizations affiliated
with the League of Arab
States as technical
arms of the League and
Arab expertise houses
that provide multitude
of services and advice
to member states. The
Arab
Civil
Aviation
Organization is one of
the most important of
these
organizations
undertaking work in
an important sector
related to the field of
civil aviation, safety and
security of civil aviation,
transport
and
air
navigation and it works
to develop training
capabilities of Arab
personnel in the civil
aviation sector.
Brothers and sisters
We affirm the role
of specialized Arab
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In commemoration of the twenty-fifth anniversary of the establishment of the organization
and the first edition of the Arab Aviation Day

Organizing an international symposium on the achievements and challenges
of the aviation sector in the world

On the occasion of the twenty-fifth anniversary of the
establishment of the Arab Civil Aviation Organization,
which falls on February 7, 2021, the organization
organized, through visual communication technology,
an international symposium entitled: «Achievements and
Challenges», in which their Excellencies Ministers and
Heads of the Aviation Authority in the Member States,
experts and distinguished specialists participated. In
the world of aviation and regional and international
organizations.
The symposium was an opportunity to broaden and
heal the problems of air transport in the world, through
the interventions of specialists in the world of aviation.
Especially in this period when the air transport industry is
witnessing the worst crises that have engulfed the sector

and cast a shadow over all of its components.
The organization also celebrated the first edition of the
Arab Aviation Day, which falls on February 7, which is
considered an opportunity to help raise and enhance
Arab awareness of the importance of international civil
aviation for the social and economic development of
countries and the distinct role it plays in helping countries
to cooperate and establish a rapid transit network around
the world in the service of the interests of all humankind.
The following is the text of the telegrams that the Arab Civil
Aviation Organization received from their Excellencies
the Ministers of Transport, heads of international and
regional organizations, and heads of aviation authorities
in the member states
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Air Policy Forum entitled: «Building Resilience in Times of Turbulence»

His Excellency Eng. Abdenbi Manar, Director General
of the Arab Civil Aviation Organization, participated on
Tuesday, 30 March 2021, in the work of the Air Policy
Forum organized by the Arab Air Transport Association
and the International Air Transport Association under the
title: «Building Resilience in Times of Turbulence».
The forum witnessed open debates on several actual
topics of interest related to the Coronavirus Covid-19
pandemic, mainly:
• The current situation of the air transport sector, a year
after the start of the Corona crisis
• Global guidelines for air transport recovery and the
extent of governmental are implementation of these
guidelines
• Discussions about countries’ implementation of health
corridors
• The role of the air transport sector in the economic
recovery
• Environmental sustainability of the air transport sector
The forum witnessed the participation of all
representatives of the Arab Air Transport Association
member airlines belonging to the departments of air
policy, government affairs, environmental affairs, and
legal affairs, commercial directors, experts in air transport
and environmental affairs at the Arab aviation authorities,
in addition to representatives of local and international
organizations working in the sector.
The participation of the General Administration of the
organization during the second session of this forum,
dealt with the topic: bridging the gap between the global
guidelines for biosafety and their implementation by
governments, included a discussion on public health

corridors,
which
came through the
presentation
made
by His Excellency
Engineer
Abdenbi
Manar,
under
the
title:
Paving
the
way for Restoring
air
transport,
by
achieving sustainable
development
goals,
given
that
the
air
transport
sector
contributes
significantly to global
economic growth and
social development,
as it creates job
opportunities,
facilitates
trade,
and enables tourism
around the world. Safe, reliable and cost-effective air
transport supports the Strategic Development Goals
and should be viewed as a development imperative by
governments.
The presentation also covered the various considerations
that have been taken into account to confront this
epidemic, namely safety considerations, facilitation and
public health considerations (CAPSCA), and various
crisis management measures, both those that have
been adopted at the global level at the initiative of the
International Civil Aviation Organization (ICAO), or those
that have been taken at the level of the Arab region
within the partnerships concluded between the Arab
Civil Aviation Organization and various regional partners
(the Arab Tourism Organization, the Arab Air Transport
Association ...).
It was also recalled that, in order to provide new
guidance in this field as quickly as possible, so that
countries can pursue their coordination, cooperation and
effective communication to maintain the highest possible
levels of aviation safety while keeping critical operations
under way, it was decided to establish a task force for
the recovery of the aviation sector at the Council level.
The International Civil Aviation Organization (CART),
to provide unified global guidelines for the restart and
recovery of the aviation sector in a safe, secure and
sustainable manner based on the main principles and
recommendations included in either the first or second
edition of the “Air Travel Handbook during the Public
Health Crisis caused by the emerging corona virus.”,
as well as the «Global Implementation Roadmap»
framed by the Secretariat of the International Civil
Aviation Organization, which constitutes a high-level
implementation framework.
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A training course on «Aviation Security Emergency Management”
for Air Navigation Service Providers’

Agadir – A training course on «Emergency
Management for Aviation Security designed for Air
Navigation Services Providers» took place on Friday

April 02, 2021 in Agadir. The course, benefited was
organized by the Arab Civil Aviation Organization
for the benefit of the managers of the Regional Air

Navigation Control Center of the Office National
des Aéroports of the Kingdom of Morocco from

29 March to 02 April 2021. 21 participants have
benefitted from this course.

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 of the Kingdom
of Morocco.

The session reviewed the 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 specifying

responsibilities and terms of reference for all those
involved in an emergency situation.

This training course also reviewed the basic
elements of an aviation security emergency plan for
air navigation service providers.
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The thirty-third meeting of ACAO’s Civil Aviation
Security Committee

Rabat - The Civil Aviation Security Committee of the
Arab Civil Aviation Organization held its 33rd meeting via
visual communication technology, on March 29 and 31,
2021, with the participation of 22 experts representing
12 member states of the organization, in addition to the
participation of representatives of the Arab Air Carriers
organization. During this meeting, participants discussed
developments and measures related to civil aviation
security in light of the outbreak of the Corona pandemic.
During his opening speech for the twenty-third session,
His Excellency the Director General stressed the
need for coordination between Arab countries and the
exchange of expertise and experiences to focus on
issues of common Arab interest, such as cybersecurity,
awareness-raising and disseminating a security culture
while exerting more efforts to organize a regional
discussion on a number of issues related to aviation
security threats facing Arab countries, by strengthening
and crystallizing common views on the best approach
for promoting Arab integration. This comes in line with
the recommendations of the international symposium
«Challenges and Achievements» organized by the Arab
Organization on February 7, 2021, on the occasion of its
25th anniversary.
In view of the distinct human resources potential of Arab
countries. His Excellency the Director General directed a
«call for professionals in the field of civil aviation to share
experiences and best practices « through a special
program and platform established by the Arab Civil

Aviation Organization for this purpose.
As far as participants’ deliberations during the twentythird meeting of the committee are concerned, the
committee has approved the outcomes of the sixth
meeting of the Aviation Security Experts Group, which
was organized by video communication on March 18,
2021, including updating the roadmap to prepare unified
standards for licensing security screening personnel.
As a contribution to achieving the goals of the Arab
Civil Aviation Organization and promoting joint Arab
action, the committee established a working group
on cybersecurity with the understanding that the first
meeting of the group will be held during this year. It also
approved the organization of the Arab Aviation Security
Forum on experiences and best practices.
Keen to contribute to the success of the International
Civil Aviation Organization’s initiative «2021, the year of
security culture,» the participants agreed to organize an
Arab Day for Security Culture during this year.
During this meeting, participants also discussed topics
related to aviation security developments, such as the
impact of the Corona pandemic on the internal threat to
aviation security, the national context of the threat, and
other topics.
In view of the current developments and emerging
threats facing civil aviation security, participants agreed
to organize a workshop on unmanned aircraft threats.
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The twentieth meeting of the Civil Aviation Environment Committee
of Corsia and the
preparation of national
programs to reduce
carbon
emissions,
in conjunction with
international
and
regional
blocs,
and promoting and
crystallizing common
views on the approach
that should be chosen
to move forward, before
the topics in question
are discussed by the
General Assembly of
the International Civil
Aviation Organization in
October 2022.
In relation to the subject
of the participants’
deliberations
during
the twentieth session
of the committee, the
attendees dealt with the
outputs of:

Rabat - The Environment Committee of the Arab Civil
Aviation Organization held its twentieth meeting through
visual communication technology, from 23 to 25 March
2021.

- The Preparatory Team for the First Arab Forum for
Environmental Protection in the Aviation Industry.

The session witnessed the participation of 23 experts
representing 14 member States of the organization and
the Arab Air Transport Association. During this meeting,
the participants discussed the latest developments and
measures with respect to environmental protection in the
field of civil aviation.

- T`he team assigned to study the issue of stimulating
airports and infrastructure in accordance with best
practices related to the environment.

His Excellency Eng. Abdenbi Manar, Director General
of the Organization, stressed the need for coordination
and exchange of experiences between Arab countries
in light of the continuing challenges faced by countries
and airlines in the Arab region in connection with the
measures adopted by some countries or regional blocs
related to the implementation of emissions trading
regulations / emissions exchange rights, and considering
a participatory approach in order to face these challenges.

- The team in charge of the challenges faced by Arab
countries to send carbon emissions reports for the year
2019 to ICAO.
The members of the committee also examined the latest
developments regarding the implementation of the
carbon compensation and reduction scheme in the field
of international civil aviation «CORSIA» during the year
2020 as well as during the 2021-2023 phase, and the
preparation of national plans to reduce carbon emissions,
as well as preparations for the meeting of the United
Nations Framework Convention on Climate Change
(COP26). ), and developments of the ICAO Committee
on Environmental Protection in Civil Aviation (CAEP).

Given the human resources potential in our Arab
countries, His Excellency the Director General has
appealed to specialists in the field of civil aviation to
share experiences and best practices and through a
special program and platform prepared by the Arab Civil
Aviation Organization for this purpose.
He also called on the participants to make more efforts,
on the basis of the recommendations of the international
symposium «Achievements and Challenges» organized
by the Arab Organization on February 7, 2021 on the
occasion of the 25th anniversary of its founding, calling for
the organization of an interregional discussion on a number
of environmental issues, especially the implementation

In light of the developments and future challenges that
the Arab region may face in the field of environmental
protection and in order to raise awareness in this regard,
the committee recommended a package of procedures
and measures to confront these challenges that will be
presented to the organization’s governance bodies. It
also established a working group to update the criteria for
selecting experts in the field of environmental protection
in civil aviation in order to broaden the base of this team,
which will be entrusted with carrying out studies, research
and consultations, and all the subjects referred to it by
the Environment Committee.
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Virtual Ceremony of the signature of Memorandum of Understanding
between DfT and ACAO on « Aviation Security»

On March, 25th 2021, The UK Department for
Transport (DfT) and the Arab Civil Aviation Organization
(ACAO) organized a virtual signing ceremony of the “
Memorandum of Understanding” on Aviation Security
(AVSEC).
The main objectives of the MoU are to establish a
lasting framework for a technical co-operation in AVSEC.
Throughout this MoU, DFT and ACAO have decided, with
mutual commitment, to reaffirm and maintain long-term
and comprehensive relations based on the principles of
equality, understanding, respect and confidence.

Under the Umbrella of this MoU, DFT and ACAO will
endeavour to establish programmes and/or arrangements
for the development and technical expertise in relation
to Aviation Security (AVSEC). They will also share their
experiences on the subject of enhancing Aviation Security
in accordance to the International Regulation.
Dft and ACAO agreed their cooperation should be
expanded by organising an annual dialogue on aviation
security under the umbrella of ACAO and DfT.
During the ceremony, ACAO and DfT further discussed
the cooperation programme for 2021.

The sixth meeting of the Civil Aviation Security Experts Group at the Arab Civil Aviation
Organization - Via teleconference
the member states of the organization:
the Hashemite Kingdom of Jordan, the
Republic of Tunisia, and the Kingdom
of Saudi Arabia the Republic of Iraq, the
State of Qatar, the Arab Republic of Egypt,
and the Kingdom of Morocco participated
in the meeting.
During the meeting, the group of experts
examined the follow-up related to the
implementation of a roadmap to prepare a
draft-unified standard for licensing security
inspection personnel as this roadmap has
been updated.
Rabat – On 18th march 2021, the civil aviation security
expert’s team at the Arab Civil Aviation Organization
held its sixth meeting via visual technology using the
“Zoom” facility. 14 aviation security experts representing

The team also dealt with the advance
passenger data issue and agreed to form a mini-working
group to discuss international legislative and technical
aspects related to this issue and review the experiences
of Arab countries in this regard.
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Organizing a workshop on «public health
measures at airport entry points and
distributing vaccines in light of the continuing outbreak of the Corona pandemic»

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization organized
an English-language workshop on «Public health
measures at airport entry points and the distribution of
vaccines in light of the continuing outbreak of the Corona
pandemic», through visual communication technology
using the «ZOOM» platform from 15 to 17 March 2021,
with the participation of 45 executives from the civil
aviation authorities and the aviation industry in the Arab
region, representing 14 member states of the Arab Civil
Aviation Organization.
Participants in the workshop briefed the developments
on the international scene related to travel restrictions,
health risk assessment, safe corridors for health, the
process of distributing vaccines, and a health passport.
This workshop falls within the framework of the efforts
made by the Arab Civil Aviation Organization with the
aim of contributing to the revitalization of air traffic,
the exchange of information and experiences, and the
harmonization of measures and measures taken by
member states in light of the continuing outbreak of
the Corona pandemic and the restrictions imposed by
countries to limit this outbreak.

ACAO Participation to the ECAC 53rd
meeting of the group of experts on air
accident and incident investigation event

In the framework of the cooperation with the Sister
Organisations, and under the ACC 52-4 Action,
ACAO received an ECAC invitation for participating in
the ACC/53rd meeting. The ACAO was represented
by his safety and air navigation expert in the meeting
which took place via videoconference on the 17
March 2021 10:00 – 13:00 (CET).
The 53rd meeting of the group of experts on air
accident and incident investigation has been
chaired by Mr. Crispin Orr (United Kingdom) that
welcomed the participants and reviewed practical
arrangements for the meeting. Participated in the
meeting, representative from the ECAC Member
States, and Observer from third countries and also
global and regional organisation specialized in the
Civil Aviation.
In addition to the review of the list of actions and
decisions taken as result of the previous session,
the meeting adopted a revised ECAC ACC template
for reporting. Also, the meeting received updates
on current investigations, including particular
challenges and/or lessons learnt relating to the
COVID-19 crisis, from ACC delegates, industry and
other Fora. In addition, the meeting agreed on the
ACC 2021 upcoming activity.
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A coordination meeting between the Arab Civil Aviation Organization
and the Arab Organization for Education, Culture and Science

Rabat - A coordination meeting was held at
the headquarters of the Arab Civil Aviation
Organization in Rabat, on Wednesday,
March 30, 2021, attended by His Excellency
Engineer Abdennebi Manar, Director General
of the Organization, and a delegation from
the Arab Organization for Education, Culture
and Science headed by Mr. Abdel Fattah AlHajoumri, Director of the Arabization Office in
the Kingdom of Morocco

The two sides discussed, during this meeting,
future joint projects that fall within the
mechanisms of promoting joint Arab action,
in implementation of the recommendations
and decisions of the Higher Coordination
Committee for joint Arab action headed by His Excellency
the Secretary General of the League of Arab States,
as well as the implementation of the Memorandum of
Understanding signed between the two organizations
late last January.
It is worth noting that the Arab Civil Aviation Organization

and the Arab Organization for Education, Culture and
Science had signed a memorandum of understanding
culminating in and strengthening a cooperative path
between the two organizations that embodies the
convergence of wills for the exchange of experiences in
the field of scientific and technical research, studies on
environment and cultural tourism, and the definition of
Arab and Islamic heritage.

The Arab Civil Aviation Organization issues the «Training catalogue 2021»

The cornerstone for the development of any sector,
institution or company is based on its capacity in
terms of professional and knowledgeable human
resources and efforts to keep pace with technological
developments and innovations, approaches and
successful methods in management. This confirms
the importance of education and training in all
strategic policies of any given organization, including
those belonging to the Civil Aviation sector.
This sector is developing rapidly and requires
continuous on the job training of different categories
of human resources, especially those performing
technical tasks and dealing with sophisticated

equipment that requests specific operation patterns
and maintenance for a quality performance.
Therefore, the Arab Civil Aviation Organization
(ACAO) is making its best efforts to provide training
courses, for the benefit of employees and managers,
in order to contribute to the continuous development
of highly trained staff in compliance with the quality
and safety standards of international civil aviation.
This course catalogue serves the strategic objectives
of our organization in terms of developing common
training standards and implementing member states
experts’ data basis to enhance the cooperation and
exchange of best practices in our Region.
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Encouraging aircraft crews to undergo vaccination, as
the duration of the infection can be shortened and the
likelihood of significant illness or death can be reduced
in immunized individuals who become infected. Crew
members who have been vaccinated or have a history of
laboratory-confirmed COVID-19 infection may be exempt
from testing programs.
The proof of vaccination shall be in the approved national
registry. Provided that countries issue a safe and globally
interoperable guide.
Public health corridors
Public health corridors are implemented among countries,
based on mutual recognition of public health mitigation
measures implemented by each party on one or more
paths. Countries are encouraged to share information via
the Public Health Corridor model on CRRIC.
These corridors are the subject of a stand-alone
memorandum of understanding due to their exceptional and
temporary nature. It cannot be viewed as an amendment to
the air service agreements or as a reason for re-negotiating
the latter. The inclusion of a clause on registration with the
International Civil Aviation Organization (with reference to
Article 83) is at the discretion of the parties.
ICAO has developed an application that provides a model
legal and operational framework for the development of
bilateral or multilateral arrangements according to the
needs of each country and the epidemic situation. This
application facilitates the development of a mutually
recognized safety risk management approach to routes
designated under this arrangement.
Therefore, our countries will have to make more efforts
to reopen international routes again, at a time when it
is imperative to bypass the restrictions that hinder the
process of immunity against Covid 19 virus through the
provision of vaccines.
Air safety measures
The ICAO will replace the CCRD system with the TE:
Targeted Exemptions system on 1 April 2021 to facilitate
international operations with mitigations. To facilitate a
smooth transition, information provided by the States to the
CCRD will be relayed to the TE system. The CCRD system
will also be extended for an additional three months until
June 30, 2021. The targeted exemption system will remain
in operation as long as it is needed, and a three-month
advance notice will be given before it is closed.
Memorandum of Understanding between the member
states of the Latin American Commission on the
liberalization of the seventh freedom of air cargo
activity
According to this memorandum, for a period not exceeding
the end of the pollination process, the exercise of the
transportation rights associated with the seventh freedom

of shipping services will be allowed, whether through
scheduled or non-scheduled flights, for airlines in the
countries that sign the Memorandum of Understanding,
with equal opportunities, without geographic or capacity
restrictions. Ten countries signed this memorandum last
December.
During the symposium organized by the Arab Civil Aviation
Organization on the occasion of the 25th anniversary of its
founding, the President of the ICAO Council suggested
in his speech that the Arab countries implement this
memorandum for themselves, and we are now in the
process of coordinating with the Council in this regard.
His Excellency confirmed what was stated in the speech
of His Excellency Sheikh Salman Al-Hamoud Al-Sabah,
Chairman of the General Assembly of the Arab Civil
Aviation Organization, in which he called on member
states to coordinate and consult to reach consensus
on the challenges before us and finding new solutions
that help government policies to develop the sector that
we supervise, and to meet the aspirations of Arab and
international air transport hubs.
His Excellency added, “This may be done gradually by
lifting operational restrictions on the basis of a bilateral
approach and liberalizing air transport services to reach
a unified market for air transport, by joining the 2004
multilateral agreement (the Damascus Agreement) to
liberalize air transport, and implementing it, including
economic rules and legal guarantees that would enable
the activities of Arab air carriers to work with expansion
plans, as well as encourage Arab countries to sign, join,
and ratify the amended agreement for the «exchange of
exemptions from customs taxes and duties on the activities
and equipment of Arab air carrier «because of the benefits
and gains it brings to Arab air carrier, which supports their
activities.»
His Excellency stressed the need to continue to ensure
constant and continuous coordination to support
the operation of Arab air carriers, including joining
international agreements and protocols that would support
the development of legal frameworks that contribute to the
growth of this operation, and to enhance cooperation and
integration between Arab air carriers in terms of Training,
formation, recruitment, and optimization of the actual
achievements in general.
His Excellency explained that coordination is underway
to hold a high-level international conference on the
Coronavirus pandemic, next October, focusing on
economic recovery efforts in the aviation sector, safety
and facilitation. We hope that this meeting will contribute
to unifying positions and visions, in order to preserve the
interests of our countries in general and the interests of
Arab carriers in particular.
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the
«Air Transport Policy Working Group» meeting

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization participated
in the «Air Transport Policy Working Group» meeting, held
in Beirut via visual communication technology, on March
2, 2021, organized by The Arab Air Transport Association.
In a speech on the occasion, His Excellency Eng.
Abdenbi Manar, Director General of the Arab Civil Aviation
Organization, indicated that the meeting is being held at a
time when the world is rushing to achieve immunity against
the Covid 19 pandemic and to facilitate the recovery of the
global economy by opening borders to the movement of
people and goods.
His Excellency stated that nearly a year ago, the world
has been experiencing a health crisis due to the outbreak
of the Corona epidemic, which caused the closure of
borders that resulted in a global economic and social
crisis “however this crisis was an opportunity to mobilize
the International community to manage the crisis at first,
and secondly develop a global approach involving the
international civil aviation sector, with all its components
from the civil aviation authorities, global and regional
organizations and unions, as well as the air transport
industry, for the recovery of the civil aviation sector.
His Excellency stated, “Our region was a forerunner
in laying the first building blocks for consultation and
coordination of efforts to confront this crisis, that would take
a global dimension under the umbrella of the International
Civil Aviation Organization, within the framework of the
CART Team, as well as the League of Arab States at the
level of the councils of Arab transport, tourism and health
ministers, the first of which was to take decisions and

measures to support Arab air transport companies before
the end of March 2020.
His Excellency added: «Unfortunately, we are still suffering
from the outbreak of the epidemic and its worsening effects
on the air transport sector, especially in our region, where
it has seen more decline compared to other regions that
have regional blocs or major countries, because we do not
have an internal air transport market, which is what raises
once again the issue related to the implementation of the
Damascus Agreement to liberalize air transport between
Arab countries.
Regarding the CART team, His Excellency the Director
General highlighted that after preparing two packages
of recovery measures, it is expected in the coming days
and before the end of this month that the ICAO Council
adopts the third version of these recommendations and
procedure, the most important of which are:
Sanitary procedures
Test Report Protocol: Reporting of test results should be
standardized, taking into account the guidance outlined
in the ICAO Test Procedures and Cross-Border Risk
Management Measures Manual.
Standardization of test certification by countries by
issuing safe, reliable and internationally interoperable test
documentary evidence, such as the one made possible
based on the integration of the digital visual stamp,
based on the guidelines of the International Civil Aviation
Organization.
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Meeting of Directors General of Civil
Aviation at the Regional Office of the International Civil Aviation Organization in
Europe and North Atlantic (EurNat)

ACAO Participation to the ASBU Seminar
(18-19 January 2021)

Paris - At the invitation of the Regional Office of the
International Civil Aviation Organization in Europe
and North Atlantic (EurNat), the Arab Civil Aviation
Organization participated in the meeting of Directors
General of Civil Aviation at the Regional Office of the
International Civil Aviation Organization in Europe and
North Atlantic (EurNat), on February 24, 2021.

In the framework of the cooperation programme within the
ICAO MID office, the ACAO (represented by his safety
and air navigation expert) attended the ASBU Webinar
conducted the 18th January 2021.

Eighty-seven participants representing the member states
of the EurNat Regional Office of ICAO and other regional
organizations (The Arab Civil Aviation Organization, The
European Civil Aviation Conference, The European Air
Safety Committee, and the International Air Transport
Association) attended the meeting, which was organized
via visual communication technology.
Discussions and interventions of experts and senior
officials focused on procedures and measures
accompanying the process of distributing COVID 19
vaccines by air, including encouraging countries to
adopt the seventh freedom of airfreight rights and their
cooperation, and aspects related to the operational safety
of air cargo flights:

• Facilitating air navigation;
• Digitization of the air cargo process;
• Classification of vaccines as hazardous
substances, traceability, and temperature control;
• Air cargo and facility security requirements;
• Health Safety Corridors - PHC; and
• Mutual recognition of vaccine certificates.
Some countries and regional organizations also reviewed
their experience and lessons learned regarding the
process of distributing vaccines for COVID 19.

During Tuesday 18th the participants reviewed the
consolidated revised version of the MID Region Air
Navigation Strategy based on all received inputs from the
distributed Questionnaire and made final adjustments, as
deemed necessary.
The Webinar also reviewed, Wednesday 19th, the inputs
of the MIDANPIRG Sub-Groups and States related to the
selected MID AN KPIs to be monitored at National and
Regional levels;
The outcomes of this Webinar will be proposed to
MIDANPIRG/18 for endorsement.
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The second coordination meeting for civil aviation security managers and officials of
the civil aviation authorities of the Arab Civil Aviation Organization member states

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization organized
the second coordination meeting for civil aviation security
directors and officials of the Arab civil aviation authorities,
through visual technology via the Zoom facility, on March
03, 2021 from 09:00 to 13:00 UTC. The meeting focused
on the study of Corona developments, exchanging
experiences, information and best practices in terms of
security measures and facilitation in light of the gradual
return of civil aviation activities.
His Excellency the Director-General of the organization,
focused in his speech on the need for coordination
between Arab countries and the exchange of experiences
in light of the continuing outbreak of the Corona pandemic
and with the start of the circulation of vaccines, and called
for a participatory approach in preparation for the highlevel conference on facilitation to be held by ICAO during
the month of October this year.
His Excellency called on Arab countries that will be
proactive in adopting the requirements of “Public
health corridors - PHC», along with other countries, to
accompany and help other Arab countries to assimilate
this concept.
During this meeting, which featured the participation
of 32 civil aviation security officials, representing 15

member states of the Arab Civil Aviation Organization,
participants reviewed the experiences of their countries
regarding the application of security procedures and
measures, facilitation requirements, and activities to
monitor the quality of civil aviation security with the
continuing outbreak of the Corona pandemic.
The participants also reviewed the procedures, measures
and programs that have been prepared to raise
awareness and spread the culture of aviation security,
in line with the initiative of the International Civil Aviation
Organization, which adopted the year 2021 as the year of
security culture.
In turn, the General Administration of the Arab Civil
Aviation Organization presented an overview of the
activities carried out during the year 2020, as well as the
priorities and program of its operations for the year 2021
in the field of civil aviation security and facilitation.
This meeting falls within the framework of the efforts
exerted by the Arab Civil Aviation Organization with
the aim of contributing to the recovery of air transport,
exchanging information and experiences, and
harmonizing the procedures and measures adopted by
member states.
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Digital economy on the agenda of the Economic and Social Council
2018» turned out to be one of the
strategic enablers to support economic
and social growth, especially after the
massive economic and social effects of
growing unemployment rates, with the
expansion of border closures in many
countries. This reflects negatively on
all layers of Society and pushes middle
classes and marginalized groups
towards tensions that lead to instability.

His Excellency Eng. Abdenbi Manar, Director General
of the Arab Civil Aviation Organization, participated on
Thursday, 4 February 2020, in the works of the 107th
session of the Economic and Social Council at the level of
the Ministers of Finance, Economy and Trade of the Arab
countries and the Secretary-General of the League of Arab
States His Excellency Mr. Ahmed Aboul Gheit. Within the
framework of the precautionary measures imposed by the
«emerging» Corona virus, Covid-19, the meeting was held
via telecommunication, and draft decisions issued by the
recommendations of the meeting of senior officials and the
social and economic committees were approved.
The Minister of Economy and Trade caretaker of the
government of the Republic of Lebanon and actual
president of the current session of the Economic and
Social Council, Raul Nehme, chaired the meeting. In his
opening speech, H.E. stated the importance of activating
Arab integration and interdependence, especially on
common paths of importance to Arab countries, including,
Economic unity and regional cooperation to face the
negative consequences of this pandemic as a basic
requirement that simulates Arab history of solidarity in the
face of crises. His Excellency also called for cooperation
to maintain citizen’s food security through the sustainability
of regional production chains, and enhancing intratrade, with an emphasis on the priority of removing trade
obstacles facing the Arab region in order to enable the
treatment of the basic economic problems resulting from
these obstacles, in addition to the importance of enhancing
trade exchanges.
His Excellency also highlighted, the importance of
technological progress, at the development level, in
addressing the results of this pandemic, and experience
has proven that the key to progress and communication
lies in digital transformation of government departments
and building an effective digital economy. We commend
here the Arab efforts in this regard, especially the launch of
the initiative and in particular, the digital university «which
aims to support emerging economies in the Middle East
and North and West African countries, by training staff
both technically and cognitively,». Likewise, the initiatives
emanating from the «Arab Vision for the Digital Economy

His Excellency also pointed out that
«this meeting confirms the necessity
of unifying visions and strengthening
cooperation and coordination at all
levels to achieve this integration. This
central goal is what we must strive to
achieve through all the meetings that
result in the preparation of many draft decisions that are no
less important than the decisions presented and ratified in
the previous sessions of the Economic and Social Council,
which require follow-up and implementation.”
In his speech, His Excellency Mr. Ahmed Aboul Gheit,
Secretary-General of the League of Arab States,
referred to the continuing economic and social impacts
of the emerging corona virus pandemic, which calls for
member states to adopt medium and long-term plans and
strategies to deal with it. Arab countries need to review
their development plans to keep pace with this new reality
and enhance their capacity to adapt to and anticipate
crises, especially in the fields of health and education.
His Excellency also stressed the importance of Arab
solidarity and aid to support countries facing more difficult
situations, such as Palestine, Yemen and Lebanon, and
called for modernizing mechanisms for collective response
to crises and exchange of information in the field of health,
as well as strengthening early warning mechanisms.
This session introduced the study of several topics,
foremost of which is the economic and social file of the
Arab League Council for the next summit, support for the
Palestinian economy, and a number of issues related to
the joint Arab economic and social affairs discussed
during the meeting and which aims at promoting and
developing joint Arab action among Arab countries within
the framework of the League of Arab States. It also aims at
reaching consensus on a number of economic and social
decisions projects that will be included in the economic
and social file of the League of Arab States Council on
repositioning legal paths of a number of joint Arab action
institutions within the framework of the League.
The reports and decisions of ministerial councils and
specialized Arab committees were also studied, and
the report and recommendations of the extraordinary
meeting of the Organizations Committee for Coordination
and Follow-up emanating from the Economic and Social
Council were approved, especially the item of plans and
budgets of specialized Arab organizations for the fiscal
year 2021.
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Signing a memorandum of understanding
between the Arab League Educational,
Cultural and Scientific Organization and the
Arab Civil Aviation Organization

On Wednesday 20-01-2021, the Director General of
the Arab League Educational, Cultural and Scientific
Organization, Prof. Mohamed Ould Omar, and His
Excellency the Director General of the Arab Civil
Aviation Organization, Engineer Abdenbi Manar, signed
a memorandum of understanding which represents the
culmination and strengthening of a cooperative process
taking place between the two organizations, which
embodies the convergence of wills for the exchange
of experiences in the field of scientific and technical
research, environmental and cultural tourism studies,
and the promotion of Arab and Islamic heritage.
In his speech, the Director General of the Arab Civil
Aviation Organization, Eng. Abdenbi Manar, affirmed
that cooperation with ALECSO in these promising
areas will have multiple advantages, all of which are
aimed at promoting joint Arab action and its continuous
advancement on the one hand, as well as strengthening
cooperation with United Nations affiliated organizations,,
on the other hand, in harmony with the orientations and
objectives of the League of Arab States.
Prof. Mohamed Ould Omar, Director General of ALECSO,
expressed in his statement his satisfaction on the occasion
of the signature of this agreement between ALESCO
and its sister Arab Civil Aviation Organization, which is
an opportunity that will enhance the march of joint Arab
action and open wider horizons for the two organizations
for further consultation, whilst aspiring that it will be the
first step towards the implementation of an executive
program to be achieved in the future.
Among the areas of cooperation provided for in this
memorandum is the exchange of information, documents
and experiences related to topics of common interest as
well as expanding the exchange of knowledge in the fields
of scientific and technical research; and the implementing
of future projects and activities of mutual benefit, and
cooperating in the fields of activities in support of the
advancement of the Arabic language, by coordinating
Arab and international efforts and initiatives to achieve
this goal.

Issue 42

March 2021
A workshop on monitoring, reporting and verification (MRV) within the
framework of CORSIA - Via teleconference

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization and the Arab
Air Carriers Organization, in coordination with the leading
company in the field of auditing and verifying aircraft
gas emissions, «VERIFAVIA”, organized a workshop on
the topic of monitoring, reporting and verification (MRV)
within the framework of CORSIA, through the visual
communication technology using MICROSOFT TEAM
facility, on 02 March 2021, from 10:00 to 12:00 UTC Time.
Sixty-two representatives of environmental protection
in the civil aviation authorities and airlines in the Arab
region in 17 member states of the Arab Civil Aviation
Organization took part into this event.
The workshop aimed to provide answers from the experts
of «VERIFAVIA» to some of the issues and challenges
that faced the focal points of the carbon compensation
and reduction plan in the field of «CORSIA» international
aviation. The company’s experts answered all questions
regarding the entry of carbon dioxide emissions data
from international flights for the year 2019 after reviewing
operator reports and approved reports by audit firms
contained in the ICAO Central Registry (CCR).
During his opening speech, His Excellency Eng. Abdenbi
Manar, Director General of the organization, praised
the permanent and constructive coordination and
cooperation between the Arab Civil Aviation Organization
and the Arab Air Carriers Organization, and called for the
need for coordination between Arab countries and the
exchange of experiences in a way that enhances Arab
integration and benefits from the experiences of countries
among them.
This workshop falls within the framework of the efforts
made by the Arab Civil Aviation Organization and the Arab
Air Carriers Organization to keep pace with countries,
exchange information and experiences, and harmonize
the procedures and measures undertaken by member
states in the field of environmental protection.
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The Higher Coordination Committee for Joint Arab Action discusses the topic of
«Digital Transformation in Arab Economies»

Eng. abdennebi Manar, Director General of the Arab Civil
Aviation Organization, participated in the 50th session of
the Higher Coordination Committee for Joint Arab Action
on January 12 and 13, 2021 under the chairmanship of
His Excellency the Secretary General of the League of
Arab States, with the participation of heads and directors
of specialized Arab organizations, Arab unions and Arab
financing institutions, through a mechanism Remote
communication with (video conferencing) technology and
in presence at the headquarters of the Arab Academy for
Science, Technology and Maritime Transport in the Smart
Village in Cairo.
His Excellency stressed the importance of the axis of
this session, which mainly dealt with the topic of «digital
transformation in Arab economies» because of its
importance in developing Arab countries economically
and socially, stressing in the same context the importance
of building national capabilities in the field of information
security and combating electronic piracy.
In his speech, His Excellency also welcomed the
participation of Dr. Talal Abu-Ghazaleh, President of
the Talal Abu-Ghazaleh International Foundation, as a
guest of the committee, who presented several initiatives
and ideas regarding cooperation between specialized
Arab organizations and the private sector in the field of
scientific research in particular.

The agenda of the session included the topic of digital
transformation, digital piracy, network protection, and
proposals for Arab digital partnerships presented by the
Talal Abu-Ghazaleh Organization International, which
is a group of projects that include the establishment of
partnerships between specialized Arab organizations
and their counterpart private sector institutions, and
the implementation of the previous and special session
decisions were also followed up.
With the vision of joint Arab action organizations and
institutions to confront the repercussions of the Corona
virus crisis on Arab economies and societies, and
the measures taken by joint Arab action institutions
regarding the establishment of the Arab Observatory
and the formation of a cell to confront the challenges and
repercussions of the crisis.
It should be noted that the Higher Coordination Committee
for Joint Arab Action is convened under the chairmanship
of His Excellency the Secretary General of the League,
which is the highest body in the system of joint Arab
action, which aims to enhance cooperation, coordination
and exchange of experiences between the League
of Arab States and the joint Arab action institutions
(organizations, unions and Arab financing institutions)
to increase the effectiveness of Joint Arab action and
avoiding duplication.
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The fourth Environment Forum of the
European Civil Aviation Conference

The Arab Civil Aviation Organization participates in the meeting of the task force in
charge of the environment at the Regional
Office for Europe and North Atlantic ICAO

Paris - January 19, 2021, the Arab Civil Aviation
Organization participated in the fourth Environment
Forum of the European Civil Aviation Conference (ECAC
Environmental Forum), from 19 to 21 January 2021.
One hundred and twenty participants representing,
representing member states of the European Civil
Aviation Conference (ECAC), partner countries (USA,
Canada, Singapore ...) and international and regional
organizations (ICAO, European Commission EC, Arab
Aviation Organization. ACAO Civil Aviation, LACAC,
African Civil Aviation Commission AFCAC, IATA
International Air Transport Association, ACI Europe Euro
control, EASA, ...), and the aviation industry (Airbus, ITF
International Transport Forum ...) participated in this
forum, which was organized via videoconference.
The participation of the Arab Civil Aviation Organization
in the aforementioned meeting falls within the framework
of its commitment in the Joint Action Plan 2019-2022
between the Arab Civil Aviation Organization and the
European Civil Aviation Conference (ECAC); the latter
aims to contributing to capacity building and providing
technical support and assistance to member states.
During this meeting, the participants reviewed the latest
developments regarding studies and research level
related to the reduction of CO2 emissions at the European,
and the progress made in achieving the ambitious longterm goals in accordance with the decisions of the 40th
ICAO Assembly as well as the contribution of States
and international and regional organizations regarding
the Carbon Offsetting and reduction scheme in the field
of international aviation (CORSIA), and priorities and
future work programs related to the environment at the
international and European level.
During the forum, the Arab Civil Aviation Organization also
made a presentation on the Arab region’s contribution
to the implementation of the Carbon Offsetting and
reduction scheme in the field of international aviation
(CORSIA), and the progress made in preparing a national
action plan to reduce CO2 emissions as well as the
activities of the Arab Civil Aviation Organization in terms
of assistance, building and capacity development in the
field of environmental protection.

Paris - The Arab Civil Aviation Organization participated in
the meeting of the task force in charge of the environment
at the Regional Office of the International Civil Aviation
Organization in Europe and North Atlantic (EurNat), on 14
and 15 January 2021.
The meeting, organized by video call, was attended by 66
participants representing the member states of the EurNat
Regional Office for ICAO and regional organizations
(Arab Civil Aviation Organization, European Civil
Aviation Conference, African Civil Aviation Commission,
International Air Transport Association ...).
The participation of the Arab Civil Aviation Organization
falls within the framework of the commitment to the Joint
Action Plan 2019-2022 between the Arab Civil Aviation
Organization and the ICAO Regional Office for Europe
and North Atlantic, with the aim of contributing to capacity
building and providing support and technical assistance
to member states.
During this meeting, the latest developments related to
the carbon compensation and reduction plan in the field of
international aviation (CORSIA), the national action plans
to reduce CO2 emissions, and the tools and guidance
materials prepared by the International Civil Aviation
Organization to help countries implement the relevant
international requirements were discussed during this
meeting.
During the meeting, the Arab Civil Aviation Organization
reviewed the contribution of the Arab region to the
implementation of the plan of carbon compensation and
reduction in the field of international aviation (CORSIA),
and the progress made in preparing a national action plan
to reduce CO2 emissions. As well as the activities of the
Arab Civil Aviation Organization in terms of assistance and
capacity building in the field of environmental protection.

Workshops and training

Issue 42

March 2021

Training courses and workshops schedule
March -Dec 2021

5

4

Workshops and training

Issue 42

March 2021

Training courses and workshops schedule
March-Dec 2021

EDITORIAL

Issue 42

3

March 2021
participation of their Excellences,
Presidents and General Secretaries
of the International and regional
organizations, representatives of
friendly countries, and partners from
specialized bodies and institutions,
as well as prominent experts in the
aviation world.

By : Engineer / Manar Abdennebi

Director General of the Arab Civil
Aviation Organization

The Arab Civil Aviation Organization
celebrated its 25th anniversary on
February 7, 2021, which coincides
with the «Arab Civil Aviation Day»,
as the latter was officially approved
by the Organization’s General
Assembly with the aim of raising and
strengthening Arab awareness of the
importance of civil aviation for the
social and economic development
of countries, and the distinguished
role it plays in terms of helping
countries in terms of cooperation and
establishing a rapid transit network
around the world in the interest of all
humankind.
On this occasion, the Arab Civil
Aviation Organization organized,
via teleconference, an international
symposium entitled «Achievements
and
Challenges»,
with
the
participation of their Excellences
and heads of aviation authorities
in the Member States, and the
Ambassador, the representative
of the Secretary-General of the
League of Arab States. ACAO
was equally honored with the

This symposium provided an
opportunity
for
heads
and
representatives of Arab countries
to take stock of their achievements
to keep pace with the progress of
air traffic, especially with regard to
opening new airports and expanding
their presence, developing airlines’
fleets, attracting investors and capital,
as well as building capacities in all
areas of civil aviation whilst achieving
the highest levels of security, safety
and quality for the Arab aviation
system. It was also an opportunity
to review their contributions to the
joint Arab action through the Arab
Civil Aviation Organization. These
achievements materialized through
the supervision of their Excellences
the ministers and heads of civil
aviation in all member states on the
projects, programs and activities
of the organization, with more than
250 Arab experts working on their
implementation, and thousands of
managers and executives working
in the civil aviation sector benefiting
from them. They also materialized
via
the
cooperation
initiated
with international and regional
organizations, friendly countries and
our partners from specialized bodies
and institutions.
During this symposium, participants
reviewed the prospects for the
development of global and regional
air transport, considering that this
sector is the economic lifeblood of

our time, a necessity for progress
and sustainable development, and
one of the most important pillars
of international trade and tourism
activities and the link between
different countries of the world in
various fields.
The second axis of this symposium
focused on the topic of raising global
air transport future challenges, by
strengthening cooperation between
regional organizations.
The commemoration of the 25th
anniversary of the founding of the
Arab Civil Aviation Organization was
a powerful moment for anticipating
the future, more than focusing on the
achievements of the past, especially
since the air transport activity is
experiencing an unprecedented
crisis due to the outbreak of the
Corona pandemic. We remain
confident that through the concerted
efforts of all stakeholders, and
with the strong involvement of the
members of the organization, we will
be able to formulate a constructive
and promising outlook for the
implementation of the roadmap
towards restart and recovery.
In conclusion, I am pleased to
extend my sincere thanks to all those
who participated in this celebration,
wishing them every success, and
to extend to all current and former
employees of the organization
managers, experts and employees,
and I pay tribute to all the leaders
and executives of the organization
who passed away, asking God
Almighty help us in performing the
duties our leaders have entrusted us
with, so that we liv up to everyone’s
aspirations.

ARAB

AVIATION
General Supervision
Eng. Manar Abdennebi
DG, ACAO
Editor in Chief
Mr. Ibrahim Bennadi
Editorial Board
Mr. Khaled Mohamed Antar
Ahmed
Eng. Adil Bouloutar
Finance and Logistics
Mr. Faysal Benssliman
Imprimerie
All Print Pub
Agdal

2021

March 2021

Issue

42

General Supervision : Eng. Manar Abdennebi - ISBN : 3053-1119 - N°. Legal : 2000/165

/ArabCivilAviationOrganization

@acao1996

ACAO

/ACAO

acao@acao.org.ma
www.acao.org.ma

