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املهندس/عبد النبي منار
املدنـــي للطيـــران  العربيـــة  املنظمـــة  مديـــر عـــام 

ســنة  أواخــر  كورونــا  لقاحــات  تطويــر  بعــد 
تعتــرض عمليــة  أن  املتوقــع  مــن  كان   ،2020
تغطيــة احتياجــات مختلــف مناطــق العالــم مــن 
علــى  القــدرة  التلقيــح صعوبــات يف  جرعــات 
مــن  مزيــدا  تتطلــب  وقــد  والتوزيــع،  اإلنتــاج 
لفتــح  الضروريــة  احلصانــة  لتحقيــق  الوقــت 
حــدود الــدول واســتئناف حركــة النقــل اجلــوي. 
لكــن هــذا لــم يحــل دون مواصلــة اجلهــود للحــد 
علــى  كورونــا  جائحــة  وتداعيــات  آثــار  مــن 
النشــاط االقتصــادي بشــكل عــام ونشــاط النقــل 

اجلــوي بشــكل خــاص.
قطــاع  مكونــات  كافــة  جهــود  تظافــرت  إذ 
األزمــة  لتدبيــر  الدولــي  املدنــي  الطيــران 
انخرطــت  ثانيــا  عامليــة  مقاربــة  ووضــع  أوال، 
واملنظمــات  املدنــي  الطيــران  ســلطات  فيهــا 
واالحتــادات العامليــة واإلقليميــة وكذلــك قطــاع 
صناعــة النقــل اجلــوي، النتعــاش وتعــايف قطــاع 

املدنــي. الطيــران 
وهنــا أود أن أشــير علــى أن املنطقــة العربيــة 
ســارعت إلــى وضــع اللبنــات األولــى للتشــاور 
ــة هــذه األزمــة لتتخــذ  وتنســيق اجلهــود ملواجه
الطيــران  منظمــة  مظلــة  حتــت  عامليــا  بعــدا 
الــكارت  فرقــة  إطــار  ويف  الدولــي  املدنــي 
ــا بعــدة مبــادرات علــى  )CART(، كمــا أننــا قمن
مســتوى الــدول العربيــة األعضــاء يف منظمتنــا، 
وكذلــك جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى 
مجالــس وزراء النقــل العــرب ووزراء الســياحة 
قــرارات  اتخــاذ  أولهــا  كان  الصحــة،  ووزراء 
اجلــوي  النقــل  شــركات  لدعــم  وإجــراءات 
العربيــة وذلــك قبــل متــم شــهر مــارس 2020.

وبعــد   ،)CART( الــكارت  فرقــة  وبخصــوص 
إعــداد حزمتــن مــن التوصيــات واإلجــراءات 
ــذي  ــا ال ــايف، أصــدرت تقريره ــاش والتع لالنتع
ــات  ــة مــن هــذه التوصي يتضمــن النســخة الثالث
ــج  ــالغ عــن نتائ ــد اإلب ــم  توحي واإلجــراء ات ته
اإلرشــادات  االعتبــار  بعــن  أخــذا  االختبــار، 
املوضحــة يف دليــل إجــراءات اختبــار اإليــكاو 
ــد  ــر احلــدود، توحي ــر إدارة املخاطــر عب وتدابي
شــهادة االختبــار مــن قبــل الــدول بإصــدار أدلــة 
وثائقيــة لالختبــار آمنــة وموثــوق بهــا وقابلــة  
للتشــغيل البينــي دولًيــا، مثــل التــي أصبحــت 
ممكنــة بنــاًء علــى دمــج اخلتــم الرقمــي املرئــي، 
باالســتناد إلرشــادات منظمــة الطيــران املدنــي 
الدولــي، 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.
وطنــي  ســجل  يف  التطعيــم  إثبــات  ويكــون 
آمنــا  دليــال  الــدول  تصــدر  ان  علــى  معتمــد. 

عاملًيــا  البينــي  للتشــغيل  وقابــال 
أمــا فيمــا يتعلــق مبمــرات الصحــة العامــة، فيتــم 
تنفيذهــا بنــاء علــى االعتــراف املتبــادل بتدابيــر 
تخفيــف الصحــة العامــة التــي ينفذها كل طرف 
علــى مســار واحــد أو أكثــر. مــع تشــجيع الــدول 
علــى تبــادل املعلومــات عــن طريــق   منــوذج ممــر 

الصحــة العامــة.
هــذه املمــرات تكــون موضــوع مذكــرة تفاهــم 
االســتثنائية  لطبيعتهــا  نظــًرا  بذاتهــا  قائمــة 
واملؤقتــة. وال ميكــن اعتبارهــا تعديــاًل التفاقيات 
اخلدمــات اجلويــة أو كســبب إلعــادة املفاوضات 
املســتقبلية بشــأن هــذه األخيــرة. كمــا أن إدراج 
بنــد بشــأن التســجيل لــدى منظمــة الطيــران 
املدنــي الدولــي )باإلشــارة إلــى املــادة 83( يعــود 

ــر األطــراف.  لتقدي
إجــراءات الســالمة اجلويــة جتلــت يف اســتبدال 
 CCRD منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي نظــام
 TE(                   بنظام اإلعفاءات املستهدفة
أبريــل  فــاحت  منــذ   )  : Targeted Exemptions

مــع  الدوليــة  العمليــات  لتســهيل   2021
التخفيفــات. هــذا علــى أن يتــم متديــد نظــام 
حتــى  إضافيــة  أشــهر  ثالثــة  ملــدة   CCRD

اإلعفــاء  نظــام  وســيظل   .2021 يونيــو   30
املســتهدف قيــد التشــغيل طاملــا كانــت هنــاك 
حاجــة إليــه، علــى أن يقــدم إشــعار مســبق ملــدة 

ثالثــة أشــهر قبــل إغالقــه.
ــد مجلــس وزراء الصحــة العــرب يف  ــا أّك إقليمي
مايــو   23 بتاريــخ   )55( رقــم  العاديــة  دورتــه 
النواحــي  بــن  التــوازن  أهميــة  علــى   ،2021
حركــة  يضمــن  مبــا  والصحيــة  االقتصاديــة 
الطيــران والســياحة مــن جديــد وال يؤثــر علــى 
األمــن الصحــي الوطنــي واالقليمــي والدولــي. 
ــق عمــل لوضــع  ــس تشــكيل فري ــّرر املجل كمــا ق
اســتراتيجية عربيــة لتوحيــد اجــراءات تســجيل 
داخــل  واســتخدامها  التطعيمــات  واعتمــاد 
الــدول العربيــة تســمح بتنشــيط حركة الســياحة 
املتخصصــن  الفريــق  يضــم  بحيــث  العربيــة، 
ــة  ــة الفني ــة األعضــاء واألمان ــدول العربي مــن ال
ملجلــس وزراء الصحــة العــرب واملكتــب اإلقليمي 
األوســط  للشــرق  العامليــة  الصحــة  ملنظمــة 

وبرئاســة جمهوريــة مصــر العربيــة.
يف  بالغــة  أهميــة  القراريــن  لهذيــن  وكان 
الرابــع  االجتمــاع  عرفهــا  التــي  النقاشــات 
بدايــة  األوســط  للشــرق  العامــن  للمــدراء 
شــهر يونيــو املاضــي، الذيــن أوصــوا بتضمــن 
املتبــادل  االعتــراف  العربيــة  االســتراتيجية 
بشــهادات اللقــاح بــن الــدول اجلاهــزة، مبــا 
يف ذلــك فتــح محادثــات مــع االحتــاد األوروبــي 
وتوجيــه  االســتراتيجية،  مــن  الغــرض  لنفــس 
املعنيــن بالتنســيق مــع األمانــة العامــة جلامعــة 
الــدول العربيــة لتطويــر تلــك االســتراتيجية يف 

وقــت ممكــن. أســرع 
االجتمــاع  هــذا  يف  املشــاركون  أوصــى  كمــا 
املدنــي يف  الطيــران  ســلطات  قيــام  بضــرورة 
املنطقــة، مــن خــالل القنــوات املناســبة، بفتــح 
ــة  محادثــات مــع اجلهــات احلكوميــة ذات الصل
عمليــات  علــى  مفروضــة  قيــود  أي  لرفــع 
الشــحن اجلــوي، وعنــد االقتضــاء، منــح حقــوق 
إضافيــة ثنائيــة لتســهيل نقــل الســلع األساســية؛ 
املســتلزمات الطبيــة وأدويــة فيــروس كورونــا.
 البيــان اخلتامــي للجمعيــة العامــة للمنظمــة 
املســتوى  علــى  املدنــي  للطيــران  العربيــة 
الــوزاري أوائــل شــهر يوليــو 2021، بــارك هــذه 
اخلطــوات وجــدد التزامــه مبواصلــة اجلهــود 
الســتعادة نشــاط النقــل اجلــوي كمــا كان عليــه 

قبــل اجلائحــة.
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7 أنشطة المنظمة

لقاء تنسيقي بين المنظمة العربية للطيران وإدارة أمن النقل بالواليات 
المتحدة األمريكية

ــر عــام  ــار، مدي ــي من ــد النب ــاط، اســتقبل ســعادة املهنــدس عب الرب
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، الســيد/ وليــام بيــل غرينولــدز، 
لشــمال  األمريكيــة  املتحــدة  للواليــات  النقــل  أمــن  إدارة  ملحــق 
إفريقيــا والشــرق األوســط، مبقــر املنظمــة يــوم 7 أبريــل 2021.

تركــز هــذا القــاء علــى بحــث املوضوعــات اآلنيــة ذات االهتمــام 
املشــترك يف إطــار تعزيــز روابــط التعــاون واملســاعدة يف مجــال 
ــاون  ــرة التفاهــم والتع ــال ملذك ــك تفعي ــي، وكذل ــران املدن أمــن الطي
املوقعــة بــن الطرفــن، والتــي تــروم وضــع برامــج و/أو أنشــطة 
للمســاعدة الفنيــة وتبــادل اخلبــرات الفنيــة لتعزيــز أمــن الطيــران 
وفًقــا للمتطلبــات الدوليــة ذات العالقــة، وكذلــك البرنامــج التعاوني 

ــران خــالل ســنة 2021. يف مجــال أمــن الطي

ورشة عمل حول »الخطة الوطنية لخفض انبعاثات الكربون« عبر المناظرة المرئية

الربــاط- نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ورشــة عمــل 
حــول »اخلطــة الوطنيــة خلفــض الكربــون«، عبــر املناظــرة املرئيــة 
خــالل الفتــرة مــن 19 الــى 21 أبريــل 2021، وذلــك يف إطــار مســاهمة 
املنظمــة يف اجلهــود والتدابيــر الواســعة النطــاق التــي تقــوم بهــا 
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي والــدول األعضــاء للتخفيــف ممــا 

يســببه الطيــران يف تلــوث املنــاخ.
البيئــة  حمايــة  عــن  مســؤوال   42 مشــاركة  الورشــة  هــذه  عرفــت 
بســلطات الطيــران املدنــي وشــركات النقــل اجلــوي باملنطقــة العربيــة 
واملصالــح املعنيــة بالبيئــة، ميثلــون 13 دولــة عضــو باملنظمــة العربيــة 

ــي. ــران املدن للطي
 وخــالل كلمتــه االفتتاحيــة، دعــا ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، 
إلــى ضــرورة فتــح نقــاش حــول التحديــات  مديــر عــام املنظمــة، 
والصعوبــات التــي تواجههــا الــدول العربيــة إلعــداد اخلطــة الوطنيــة 

بــن  والتجــارب  اخلبــرات  وتبــادل  الكربــون،  انبعاثــات  خلفــض 
املشــاركن، خاصــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات األساســية خلــط األســاس 
واســتهالك الوقــود وانبعاثــات الكربــون، والنتائــج املتوقعــة بشــأن 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناجتــة عــن الطيــران الدولــي علــى 
مســتوى الدولــة، والتــزام أصحــاب املصلحــة يف اخلطــة الوطنيــة، 

وغيرهــا مــن املواضيــع ذات الصلــة.
ويف هــذا الصــدد، أبــدى ســعادته اســتعداد اإلدارة العامــة للمنظمــة 
ــدول  ــة وتقــدمي الدعــم لل ــة ملواكب ــراء الــدول العربي التنســيق مــع خب
الراغبــة يف االســتفادة مــن جتــارب الــدول يف مجــال حمايــة البيئــة.

وخــالل تأطيرهمــا للورشــة، بســط احملــاوران، الدكتــور علــي الشــعار، 
رئيــس قســم املناخــات باملديريــة العامــة للطيــران املدنــي باجلمهوريــة 
اللبنانيــة واملهنــدس عبــد الغفــار الســيد، مديــر عــام تفتيــش املعــدات 
الثابتــة بســلطة الطيــران املدنــي بجمهوريــة مصــر العربيــة، املفاهيــم 

املتعلقــة باخلطــة الوطنيــة خلفــض االنبعاثــات وخاصــة:
 األهــداف مــن وضــع وتقــدمي خطــة عمــل الدولــة بشــأن أنشــطة 

احلــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون؛
 اخلطوات الواجب اتخادها لتطوير أو حتديث خطة عمل الدولة؛

 دور نقطة اتصال خلطة عمل الدولة )SAP(؛
 إنشاء فريق وطني معني بخطة العمل الوطنية )SAP(؛

 محتوى خطة العمل الوطنية للدولة؛



العدد 43 

يوليو 2021
أنشطة المنظمة8

 سيناريو خط األساس؛
ــي  ــات ثان ــف مــن انبعاث ــارة املقترحــة للتخفي ــر املخت  قائمــة التدابي

ــي؛ ــي الدول ــران املدن ــون مــن الطي أكســيد الكرب
وخطــة  االنبعاثــات  خلفــض  الدولــة  عمــل  خطــة  بــن  العالقــة 

CORSIA؛ الكربــون  انبعاثــات  عــن  التعويــض 
  التحديات والصعوبات والدروس املستخلصة.

 وخــالل اليــوم األخيــر مــن الورشــة، مت تخصيــص جلســة اســتعرض 

فيهــا بعــض ممثلــي الــدول التــي أرســلت خطتهــا لإليــكاو جتربتهــا يف 
هــذا الشــأن. ويف هــذا الســياق، قــدم ممثــل دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة عرضــا عــن الــدروس املســتخلصة والتحديــات والصعوبــات 
اخلطــة  مــن  والثانيــة  األولــى  النســخة  إلعــداد  واجهتهــم  التــي 
الوطنيــة. كمــا قــدم ممثلــو كل مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية ودول 
قطــر ودول العــراق واململكــة املغربيــة، مداخــالت حــول الصعوبــات 

والتحديــات املتعلقــة بإعــداد اخلطــة الوطنيــة.

اجتماع لجنة المالحة الجوية للمنظمة العربية للطيران المدني في دورتها 44

عقــدت جلنــة املالحــة اجلويــة اجتماعهــا يف دورتهــا 44 عبــر تقنيــة 
التواصــل عــن بعــد خــالل الفتــرة 19-21 أبريــل 2021،  برئاســة 
الســيد/ ناصــر اخللــف ممثــل دولــة قطــر بينمــا تولــى أمانــة االجتماع 
الســيد / هشــام بنانــي، خبيــر املالحــة والســالمة اجلويــة باملنظمــة.

وحضــر االجتمــاع عــدد 45 مشــارك، ممثلــن عــن 10 دولــة منهــا 
8 دول أعضــاء باللجنــة ودولتــن بصفــة مراقــب باإلضافــة الــى 3 

منظمــات دوليــة / إقليميــة عاملــة باملنطقــة العربيــة.
للطيــران  العربيــة  املنظمــة  عــام  مديــر  ســعادة  االجتمــاع  افتتــح 
ــة  ــات العملي ــا بالســادة املشــاركن ومســتعرضا الترتيب ــي مرحب املدن
ــاون  ــة التنســيق والتع ــى أهمي ــام عل ــر الع ــد املدي ــا أك ــاع، كم لالجتم
ــق بالنظــر يف  ــة خاصــة فيمــا يتعل ــة والدولي ــن املنظمــات اإلقليمي ب
سلســلة مــن التدابيــر وخطــط التعــايف التــي مــن شــأنها دعــم عــودة 
القطــاع للقيــام بــدوره الطبيعــي يف التنميــة املســتدامة وحتفيــز النمــو 
الســريع للقطاعــات االقتصاديــة األخــرى. وذكــر أيضــا يف كلمتــه 
بالنــدوة الدوليــة »إجنــازات وحتديــات« التــي نظمتهــا اإلدارة العامــة 
مبناســبة االحتفــال بالذكــرى 25لتأســيس املنظمــة العربيــة للطيــران 

ــر2021. ــوم 7فبراي ــة ي ــر املناظــرة املرئي ــي عقــدت عب ــي، والت املدن
ــات املتخــذة  ــى اســتعراض قائمــة اإلجــراءات والتوصي ــة إل باإلضاف
بالــدورة الســابقة للجنــة، أصــدر االجتمــاع مجموعــة مــن التوصيــات، 
نذكــر مــن بــن أهمهــا متابعــة إجــراءات اســتعادة نشــاط احلركــة 
تنفيــذ  مواكبــة  الــى  باإلضافــة   ،19 كوفيــد  ازمــة  عقــب  اجلويــة 
ــة نظــم  ــة وكــذا مشــروع تغطي برنامــج إدارة انســياب احلركــة اجلوي
املالحــة اجلويــة عبــر األقمــار الصناعيــة وأيضــا منــح رخــص عبــور 
الطائــرات لألجــواء.  املنظمــة االقليميــة ملنطقــة الشــمال إفريقيــا 
والشــرق االوســط ملراقبــة ســالمة الطيــران حســب خطــة العمــل 
املعــدة، ودراســة اوجــه التعــاون االقليمــي فيمــا يخــص التحقيــق 
يف حــوادث ووقائــع الطيــران وفقــا خلطــة العمــل واآلليــة التــي مت 
اعدادهــا لذلــك، وكــذا وضــع خطــة تنفيذيــة فيمــا يخــص الدعــم 

الفنــي يف ميــدان الســالمة للــدول األعضــاء.
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اجتماع لجنة السالمة الجوية للمنظمة 
العربية  للطيران المدني

عقــدت جلنــة الســالمة اجلويــة  دورتهــا 46 عبــر تقنيــة التواصــل 
عــن بعــد خــالل الفتــرة 26-28 ابريــل 2021، برئاســة الســيد/ هــادي 
ــه الســيد  ــة التونســية بينمــا تولــى أمانت الشــرفادي ممثــل اجلمهوري

/ هشــام بنانــي.
للطيــران  العربيــة  املنظمــة  عــام  مديــر  ســعادة  االجتمــاع  افتتــح 
ــة  ــات العملي ــا بالســادة املشــاركن ومســتعرضا الترتيب ــي مرحب املدن
ــاون  ــة التنســيق والتع ــى أهمي ــام عل ــر الع ــد املدي ــا أك ــاع. كم لالجتم
ــق بالنظــر يف  ــة خاصــة فيمــا يتعل ــة والدولي ــن املنظمــات اإلقليمي ب
سلســلة مــن التدابيــر وخطــط التعــايف التــي مــن شــأنها دعــم عــودة 
القطــاع للقيــام بــدوره الطبيعــي يف التنميــة املســتدامة وحتفيــز النمــو 
الســريع للقطاعــات االقتصاديــة األخــرى. وذكــر أيضــا يف كلمتــه 
بالنــدوة الدوليــة »إجنــازات وحتديــات« التــي نظمتهــا اإلدارة العامــة 
مبناســبة االحتفــال بالذكــرى 25لتأســيس املنظمــة العربيــة للطيــران 

ــر2021. ــوم 7فبراي ــة ي ــر املناظــرة املرئي ــي عقــدت عب ــي، والت املدن
وحضــر االجتمــاع عــدد 28 مشــارك، ممثلــن عــن 15 دولــة منهــا 
7 دول أعضــاء باللجنــة و8 دول بصفــة مراقــب باإلضافــة الــى 3 

منظمــات دوليــة / إقليميــة عاملــة باملنطقــة العربيــة.
باإلضافــة إلــى اســتعراض قائمــة اإلجــراءات التوصيــات املتخــذة 
للجنــة، أصــدر االجتمــاع مجموعــة مــن  الســابقة  للــدورة  نتيجــة 
التوصيــات، نذكــر مــن بــن أهمهــا متابعــة إجــراءات إنشــاء املنظمــة 
االقليميــة ملنطقــة الشــمال إفريقيــا والشــرق االوســط ملراقبة ســالمة 
الطيــران حســب خطــة العمل املعدة، ودراســة اوجــه التعاون االقليمي 
فيمــا يخــص التحقيــق يف حــوادث ووقائــع الطيــران وفقــا خلطــة 
العمــل واآلليــة التــي مت اعدادهــا لذلــك، وكــذا وضــع خطــة تنفيذيــة 

فيمــا يخــص الدعــم الفنــي يف ميــدان الســالمة للــدول األعضــاء.

المنظمة العربية للطيران المدني 
تنظم ورشة عمل 

حول ثقافة أمن الطيران المدني

الرباط-نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ورشــة عمــل حــول 
»ثقافــة أمــن الطيــران املدنــي«، عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، وذلــك 
يف الفتــرة مــن 03 الــى 05 مايــو 2021، مبشــاركة 50 إطــارا مــن 

ــون 15 دولــة. الــدول العربيــة األعضــاء باملنظمــة ميثل
ــر العــام للمنظمــة  ــار، املدي  و دعــا ســعادة املهنــدس عبــد النبــي من
العربيــة للطيــران املدنــي، يف كلمــة باملناســبة، املشــاركن إلــى تعزيــز 
الوعــي ونشــر ثقافــة األمــن لــدى املوظفــن وجميــع العاملن، وخاصة 
املكلفــن منهــم بتطبيــق اإلجــراءات األمنيــة لفهــم املخاطــر األمنيــة 
التــي تتعــرض لهــا مؤسســاتهم،  وإلــى تبــادل املعلومــات وأفضــل 
املمارســات ملواجهــة التحديــات األمنيــة علــى املســتوى اإلقليمــي، مبــا 
فيهــا تبعيــات جائحــة كورونــا علــى أمــن الطيــران املدنــي، نتيجــة 
إمكانيــة تزايــد التهديــد الداخلــي عــن طريــق اســتغالل اإلرهابيــن 
للموظفــن والعاملــن الذيــن يتعرضــون لضغــوط ماليــة أو عــدم 
اليقــن الوظيفــي والقلــق بشــأن فقــدان العمــل إلغرائهــم بالكشــف 

عــن بيانــات حساســة ونقــط ضعــف منظومــة األمــن. 
 تــدارس املشــاركون يف هــذه الورشــة مفهــوم الثقافــة األمنيــة و 
ــي لســنة 2021  ــي الدول ــران املدن الهــدف مــن اعتمــاد منظمــة الطي
كســنة ثقافــة األمــن )YOSC(، و مزايــا نشــر ثقافــة األمــن. و كذلــك 
أدوات تعزيــز الثقافــة األمنيــة و كيفيــة بنــاء و نشــر هــذه الثقافــة و 

ــا. ــاس أداء فعالته قي
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سعادة المدير العام للمنظمة العربية 
للطيران المدني يستقبل سفير 

الجمهورية اليمنية في الرباط

اســتقبل ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، املديــر العــام للمنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، ســعادة الســيد عزالديــن االصبحــي ســفير 
اجلمهوريــة اليمنيــة  لــدى اململكــة املغربيــة مبقــر املنظمة يف الرباط.

تنــاول اللقــاء آفــاق التعــاون املشــترك وكيفيــة إســهام املنظمــة العربية 
بصفتهــا اإلطــار العربــي املنظــم لتعــاون هيئــات الطيــران املدنيــة 
العربيــة يف تقــدمي الدعــم الفنــي والتدريــب للكــوادر اليمنيــة يف هيئــة 
الطيــران املدنــي، كمــا اســتعرض ســعادة املديــر العــام االســتعدادات 
لعقــد اجلمعيــة العامــة للمنظمــة مطلــع يوليــو القــادم والتحضيــرات 

اجلاريــة.
بــدوره أكــد ســعادة الســفير األصبحــي علــى أهميــة دور املنظمــة 
مبــا يخــص تعزيــز قــدرات هــذا القطــاع يف اليمــن وتفعيــل التعــاون 
ــى  ــد  عل ــا أك ــام  كم ــوي اله ــي املشــترك يف هــذا املجــال احلي العرب
مشــاركة بــالده ممثلــة باجلهــات احلكوميــة ضمــن اجلمعيــة العامــة 
والعمــل علــى تفعيــل آفــاق جديــدة للتعــاون املمكــن ومبــا ميكنــه مــن 
باليمــن واملؤسســات  املدنــي  للطيــران  العامــة  الهيئــة  تفعيــل دور 

ــة يف هــذا املجــال. املختلف

المنظمة العربية للطيران المدني 
تنظم دورة تدريبية تحت عنوان

 » تدريب المدربين في ميدان إدارة 
السالمة«

ــة  ــاء القــدرات، قامــت املنظمــة العربي ــاط-يف إطــار مشــروع بن الرب
»تدريــب  تدريبيــة حــول موضــوع:  دورة  بتنظيــم  املدنــي  للطيــران 
املدربــن يف ميــدان إدارة الســالمة« خــالل الفتــرة 21 الــى 25 يونيــو 

.  2021

نظــرة  اإلنترنــت  عبــر  املباشــرة  التدريبيــة  الــدورة  هــذه  قدمــت 
متعمقــة علــى التحديــات وأفضــل املمارســات املتعلقــة بالتدريــب يف 
.)SMS( مجــال إدارة الســالمة مبــا يف ذلــك أنظمــة إدارة الســالمة

ســالمة  برنامــج  منســقي  بــن  مــن  اجلمهــور  الــدورة  اســتهدفت 
ســالمة  ومديــري  املوضــوع،  وخبــراء  الســالمة  ومدربــي  الدولــة، 
الشــركات أو العمليــات، وحاملــي املناصــب يف ضمــان اجلــودة / 
االمتثــال / العمليــات )األرضيــة، والطيــران، والكابينــة وغيرهــا(.

وحضر الدورة 39 مشــاركا من 14 دولة عضوا يف املنظمة. مت تقييم 
املتدربــن فيمــا يتعلــق باملعرفــة والكفــاءات املكتســبة وكذلــك تقييــم 

كفــاءة الــدورة علــى اإلنترنــت وعرضــت النتائــج علــى املشــاركن.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في المنتدى المشترك األول بين 
منظمة الطيران المدني الدولي واإلنتربول لتبادل بيانات الركاب عبر تقنية 

االتصال المرئي

الرباط-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، يومــي 27 و 28 
مايــو 2021، يف املنتــدى املشــترك األول بــن منظمــة الطيــران املدنــي 
الدولــي )االيــكاو( واإلنتربــول لتبــادل بيانــات الــركاب، وذلــك يف إطار 
املســاعي احلثيثــة لاليــكاو واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، وصناعــة 
الطيــران، وســلطات مراقبــة احلــدود، ووكاالت إصــدار وثائــق الســفر 
للبحــث عــن طــرق أكثــر كفــاءة وأماًنــا لتحديــد ومعاجلــة املســافرين 
التقنيــات  تتيحهــا  التــي  والفــرص  القــدرات  تســخير  خــالل  مــن 

اجلديــدة والناشــئة.
 وخــالل هــذا املنتــدى، ركــز احملــاورون مــن املديريــة التنفيذيــة للجنــة 
ــى  ــب األمم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب عل مكافحــة اإلرهــاب، ومكت

املبــادئ األساســية لتبــادل بيانــات الــركاب مــن خــالل: 
ملكافحــة  املتحــدة  األمم  جلهــود  املعــزز  العاملــي  اإلطــار  توضيــح 

اإلرهــاب،
برنامج السفر ملكافحة اإلرهاب الذي أعدته األمم املتحدة.

عقوبــات األمم املتحــدة وتقييمــات التهديــدات، كمــا ركــز املنتــدى 
علــى التطبيقــات القابلــة للتشــغيل البينــي لتحســن مراقبــة احلــدود، 

مــن خــالل بســط للمواضيــع املتعلقــة ب:
 )API( أساســيات بيانــات الــركاب أو املعلومــات املســبقة عــن الــركاب
وتبــادل  التعــاون  إلــى  واحلاجــة   )PNR( الــركاب  أســماء  وســجل 
البيانــات لضمــان ســالمة إصــدار جــوازات الســفر ومراقبــة احلدود.

معاجلة API و iAPI يف نافذة واحدة لبيانات الركاب
االســتخدام الفعــال مــن قبــل االنتربــول للمعلومــات املســبقة عــن 
الــركاب )API( مــن أجــل نهــج متكامــل إلدارة احلــدود. مثــل  الوصول 
إلــى قواعــد بيانــات I-247، و قاعــدة بيانــات وثائــق الســفر املســروقة 

.)SLTD( واملفقــودة
نظــام االســتهداف اآللــي - عاملــي )ATS-G ( للواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.
نظام تقييم السفر العاملي )GTAS( للمنظمة الدولية للجمارك.

أنشطة املعلومات املسبقة لوكالة مراقبة احلدود األوروبية.
البرامج واحللول العاملية لـ API / PNR للمنظمة الدولية للهجرة.
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المدير العام للمنظمة يشارك باجتماع الدورة 66 للمكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء النقل العرب

انعقــد يــوم اخلميــس املوافــق ل27 مايــو 2021، اجتمــاع الــدورة 66 
الفريــق  برئاســة  العــرب،  النقــل  وزراء  ملجلــس  التنفيــذي  للمكتــب 
مهنــدس كامــل الوزيــر وزيــر النقــل بجمهوريــة مصــر العربيــة، وبحضــور 
األمــن العــام املســاعد رئيــس قطــاع الشــئون االقتصاديــة الســفير 
الدكتــور كمــال حســن علــي، والدكتــورة دينــا الظاهــر مديــر إدارة النقــل 
ــة، ومبشــاركة وزراء  ــة العامــة جلامعــة الــدول العربي والســياحة باألمان
النقــل / املواصــالت بدولــة االمــارات العربيــة املتحدة، مملكــة البحرين، 
جمهوريــة جيبوتــي، اململكــة العربيــة الســعودية وممثلــي وزارات النقــل 
بدولــة فلســطن ودولــة ليبيــا وممثلــي اإلحتــادات واملنظمــات العربيــة، 

ــو كونفرانــس. عبــر تقنيــة الفيدي

ويف كلمتــه خــالل اشــغال االجتمــاع ، أكــد االمــن العــام املســاعد رئيــس 
قطــاع الشــؤون االقتصاديــة باجلامعــة العربيــة كمــال حســن علــي، 
أهميــة تعزيــز التعــاون يف مجــال تيســير النقــل والتجــارة وإزالــة العوائــق 
التــي حتــول دون حتقيــق ذلــك، وتقليــص تكلفــة النقــل وعامــل الوقــت 

مبــا يعــزز القــدرة التنافســية للصــادرات العربيــة.

وذكــر أنــه علــى الرغــم مــن تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد 
وتأثيراتهــا الســلبية علــى كافــة االقتصــادات العامليــة، إال أن األمــر، 
يقتضــي منــا جميعــا تضافــر اجلهــود والتعــاون والتنســيق يف التخطيــط 
إلعــادة تأهيــل وتشــغيل مرافــق قطـــاع النقــل العربــي بأمناطــه املختلفــة، 
وبأعلــى مســتويات الكفــاءة، ومبــا يخــدم التكامــل االقتصــادي والتنميــة 

الشــاملة يف الــدول العربيــة.

واشــار إلــى أن جهــود اللجــان الفنيــة املعنيــة بالنقــل بأمناطــه املختلفــة 
واملنبثقــة عــن مجلــس وزراء النقــل العــرب واملنظمــات واالحتــادات 
العربيــة والدوليــة ذات العالقــة بقطــاع النقــل، مبثابــة مســاهمات جيــدة 
يف اقتــراح اآلراء الفنيــة التــي تتضمنهــا التوصيــات الصــادرة عــن تلــك 

املوضوعــات املعروضــة أمــام االجتمــاع.

تســاهم يف  التــي  املوضوعــات  مــن  عــدد  مناقشــة  االجتمــاع  عــرف 
ــي  ــل العرب ــة بقطــاع النق ــي املشــترك وذات العالق ــل العرب ــل العم تفعي
مبختلــف أمناطــه املختلفــة: بــري – بحــري – جــوي، ففــي مجــال النقــل 
ــم النقــل  ــة تنظي البــري متــت مناقشــة بعــض التعديــالت ضمــن اتفاقي
بالعبــور »الترانزيــت« بــن الــدول العربيــة املعدلــة، ومقتــرح مقــدم مــن 
جمهوريــة مصــر العربيــة للنظــر يف إنشــاء منصــة إلكترونيــة عربيــة 
للنقــل البــري علــى الطــرق بــن الــدول العربيــة تخــدم أطــراف العمليــة 
التجاريــة. ويف مجــال النقــل البحــري مت النظــر يف الصيغــة النهائيــة 
ملشــروع اتفاقيــة تنظيــم النقــل البحـــــــري للــركاب والبضائــع بــن الــدول 
العربيــة، متهيــداً لرفعهــا إلــى مجلـــس وزراء النقـــــل العـــــرب، كما ناقش 
املكتــب التنفيــذي عــدد مــن الدراســات والشــروط املرجعيــة املقدمــة مــن 
االكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري وتتمثــل يف 
دراســة استرشــادية بشــأن مقتــرح إلقامــة التجمعــات البحريــة الوطنيــة 
ــة  ــة لدراســة إنشــاء آلي ــة، واعتمــاد الشــروط املرجعي ــدول العربي يف ال
الــدول  الســفن يف  وبنــاء  وإصــالح  لدعــم صناعــة  عربيــة مشــتركة 
العربيــة، وكذلــك الشــروط املرجعيــة إلنشــاء قاعــدة بيانــات تخــدم هــذه 
ــرح  ــب التنفيــذي مقت الصناعــة. ويف مجــال النقــل اجلــوي ناقــش املكت
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الرباط-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، يومــي 25 و 26 
هويــة  لتحديــد  اإليــكاو  برنامــج  حــول   16 النــدوة  يف   ،2021 مايــو 
املســافرين )MRTD 16(. التــي ركــزت علــى أهميــة دمــج التكنولوجيــا 
مــع العناصــر املترابطــة الســتراتيجية اإليــكاو لتحديــد هويــة املســافر 
وبالتالــي اســتخدام أمثــل للرقمنــة مــن خــالل جيــل جديــد للوثائــق 
املقــروءة آليــا ممــا يتيــح تســريع عمليــة التفتيــش مــع تعزيــز األمــن أيًضــا 
مــن خــالل متكــن ضبــاط املكلفــن مبراقبــة منافــذ احلــدود مــن القيــام 

ــق وتأشــيرات املســافرين. بســرعة والتحقــق بكفــاءة مــن الوثائ

ومت خــالل هــذه النــدوة مناقشــة مواضيــع مــن خــالل عــروض تقــدم بهــا 
خبــراء مــن الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وصناعــة الطيــران، 

وهــي كالتالــي:

ــة املســافر  - التطــورات األخيــرة يف برنامــج حتديــد هوي
TRIP.

 9303  Doc  ICAO آلًيــا  املقــروءة  الســفر  وثائــق   -
الوثائــق. هــذه  مــن  اجلديــد  واجليــل 

- دليــل املفاتيــح العامــة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
.)PKD(

اعتمــاد  وسياســة  الســفر  لتســريع  الرقميــة  الهويــة   -
التوجيهيــة.  واملبــادئ   )DTC( الرقمــي  الســفر 

- أفضل املمارسات يف القياسات احليوية.

 )VDS( املرئيــة  الرقميــة  باألختــام  املتعلقــة  العامليــة  املواصفــات   -
اخلاصــة بشــهادة التطعيــم الدوليــة لـــ COVID-19 مــن أجــل الســفر 

ــي.   الدول

- أنظمــة وأدوات التفتيــش اخلاصــة بقــراءة وثائــق الســفر املقــروءة 
آليــاً وآمنــة والتحقــق منهــا، مبــا يف ذلــك اســتخدام دليــل املفاتيــح 
العامــة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي )PKD( وزيــادة تنفيــذ بوابــات 

.)ABC( املراقبــة اآلليــة للحــدود

مقــدم مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واالحتــاد العربــي للنقــل 
اجلــوي واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي بشــأن مقاربــة مشــتركة ملجلــس 
وزراء النقــل العــرب مــع مجلــس وزراء الصحــة العــرب لدعــم إعــادة 
إطــالق وتعــايف قطــاع النقــل اجلــوي العربــي أســوة مبــا هــو متبــع يف 
الــدول األعضــاء باالحتــاد األوروبــي وقــرار مجلــس وزراء الصحــة 

العــرب يف هــذا الشــأن.

وضمــن تدخــل ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، أشــار ســعادته أن جائحــة كورونــا ليســت 
مجــرد أزمــة صحيــة، بــل أيضــا أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة وإنســانية، 
ــة  ــواء تفشــي املــرض وحماي ــة الحت ــة املبذول ــود العاملي ويف إطــار اجله
الصحــة، فرضــت احلكومــات يف جميــع أنحــاء العالــم عمليــات إغــالق 
بشــكل كامــل أو جزئــي، فأغلقــت وفرضــت قيــودا صارمــة علــى الســفر 
غيــر  األســفار  ملكافحــة  الســفر  بشــأن  إخطــار  رســائل  وأصــدرت 
ــب  ــاض الطل ــى انخف ــة. ونظــرا ألن هــذه اإلجــراءات أدت إل الضروري
ــران  ــح الطي ــر مســبوق، فقــد أصب ــى نحــو غي ــى الســفر اجلــوي عل عل

ــر تضــررا. أحــد القطاعــات األكث

ــي  ــران املدن ــة للطي ــه ســبق للمنظمــة العربي ــى أن كمــا ذكــر ســعادته إل
واالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي أن 
تقدمــوا بورقــة عمــل مشــتركة خــالل أشــغال الــدورة 33 ملجلــس وزراء 
النقــل العــرب بشــأن تأثيــر انتشــار فيــروس كورونــا علــى قطــاع الســفر 
ومقتــرح مقاربــة مشــتركة مــع مجلــس وزراء الصحــة العــرب حيــال دعــم 

إعــادة إطــالق وتعــايف قطــاع النقــل اجلــوي.

والــذي أصــدر قــراره رقــم 488 القاضــي بالترحيــب بهــذه املقاربــة مــع 
إحالتهــا علــى مجلــس وزراء الصحــة العــرب إلبــداء الــرأي فيمــا يتعلــق 
بإمكانيــة تطبيقهــا يف املنطقــة العربيــة والتأكيــد علــى االسترشــاد 
ــي  ــران والت ــاش قطــاع الطي ــل اجلــوي إلنع ــة للنق باإلجــراءات الصحي

.)CART( ــكاو أوصــى بهــا فريــق عمــل مجلــس االي

كمــا ســجل ســعادته وبارتيــاح القــرار رقــم 6 الصــادر عــن مجلــس 
وزراء الصحــة العــرب يف دورتــه )55(، والــذي مت التأكيــد مــن خاللــه 
علــى أهميــة التــوازن بــن النواحــي االقتصاديــة والصحيــة مبــا يضمــن 
ــى األمــن  ــر عل انتعــاش حركــة الطيــران والســياحة مــن جديــد وال يؤث

ــي.  ــي، اإلقليمــي والدول الصحــي الوطن

الــى  بتوصياتــه  ،تقريــرا  التنفيــذي  املكتــب  يرفــع  ان  املقــرر  ومــن 
االجتمــاع املقبــل ملجلــس وزراء النقــل العــرب يف اكتوبــر املقبــل للنظــر 

فــى اعتمادهــا.

النقــل  وزراء  ملجلــس  التنفيــذي  املكتــب  أن  إلــى  اإلشــارة  جتــدر 
اململكــة  القمــة:  ترويــكا  دول  األعضــاء  الــدول  مــن  يتشــكل  العــرب 
ــة  ــة اجلزائري ــة التونســية – اجلمهوري ــة الســعودية – اجلمهوري العربي
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  إلــى:  باإلضافــة  الشــعبية،  الدميقراطيــة 
 – ليبيــا  دولــة  جيبوتــي،  جمهوريــة   – البحريــن  مملكــة   – املتحــدة 

التنفيــذي. املكتــب  تتــرأس  التــي  العربيــة  مصــر  وجمهوريــة 

المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في الندوة 16 حول برنامج االيكاو 
لتحديد هوية المسافرين )TRIP 2021( “عبر االتصال المرئي«
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انعقاد االجتماع الثاني والثالثون 
لفريق خبراء أمن الطيران المدني لدى 
منظمة الطيران المدني الدولي عبر 

تقنية االتصال المرئي

املدنــي يف االجتمــاع  للطيــران  العربيــة  املنظمــة  الرباط-شــاركت 
الثانــي والثالثــون لفريــق خبــراء أمــن الطيــران لــدى منظمــة الطيران 
املدنــي الدولــي )االيــكاو(، والــذي عقــد عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي 

مــن 31 مايــو إلــى 04 يونيــو 2021.
وشــارك يف هــذا االجتمــاع أكثــر مــن 186 خبيــر أمــن الطيــران 
ميثلــون الــدول األعضــاء بااليــكاو، واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، 

وصناعــة الطيــران.
وتداول اخلبراء خالل هذا االجتماع يف املواضيع التالية:

التطــورات يف مجــال أمــن الطيــران منــذ االجتمــاع الواحــد والثالثــون 
لفريــق اخلبــراء. مبــا فيهــا إصــدارات االيــكاو املتعلقــة بجائحــة 

ــا. كورون
آثــار ناشــئة عــن جائحــة فيــروس كورونــا مــن حيــث التهديــدات 

األمنيــة، وزيــادة الوعــي ونشــر ثقافــة األمــن.
التعديــل 18 للملحــق 17 لألمــن الطيــران، واملســائل واألولويــات التــي 

تتعلــق بسياســات ولوائــح أمــن الطيــران.
لــه.  التابعــة  العمــل  ومجموعــات  اخلبــراء  فريــق  عمــل  برنامــج 

العمــل. فــرق  الشــتغال  املســتقبلي  والبرنامــج 
الرقابــة وضمــان اجلــودة يف مجــال أمــن الطيــران املدنــي، وأحــدث 
املعلومــات عــن تنفيــذ البرنامــج العاملــي لتدقيــق أمــن الطيــران وفقــا 

USAP-CMA لنهــج الرصــد املســتمر
تنفيــذ برنامــج الدعــم وبنــاء القــدرات. مبــا يف ذلــك اجلهــود املبذولــة 
GA� )لتحقيــق األهــداف الــواردة يف اخلطــة العامليــة ألمــن الطيــران 

.)SeP

لجنة الخبراء المعنية بتطوير عمل 
المنظمة العربية للطيران المدني 
تعقد اجتماعا عبر تقنية االتصال 

المرئي

الربــاط- عقــدت جلنــة اخلبــراء املعنيــة بتطويــر عمــل املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي اجتماعــا عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، 
ــو اجلــاري، بحضــور ال 6 دول األعضــاء  ــك يومــي 07 و08 يوني وذل
)دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، اجلمهوريــة التونســية، اململكــة 
ــة، اململكــة  ــة مصــر العربي ــة قطــر، جمهوري العربيــة الســعودية، دول

املغربيــة وســلطنة عمــان بصفــة مراقــب(.
افتتــح االجتمــاع املهنــدس ســعيد محمــد الســويدي، ممثــل دولــة 
اإلمــارات ورئيــس اللجنــة، بالترحيــب باحلضــور حلرصهــم علــى 

املشــاركة وإجنــاح االجتمــاع.
 كمــا قــام املهنــدس عبــد النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة العربيــة 
للطيــران املدنــي، بالتأكيــد علــى احلضــور بضــرورة العمــل علــى 
النهــوض  الفنيــة، وتعزيــز دور املنظمــة يف  اللجــان  تطويــر عمــل 
بقطــاع الطيــران املدنــي يف املنطقــة العربيــة، وذلــك مــن خــالل 
تنفيــذ األعمــال واملهــام التــي مت تكليفهــم بهــا، خــالل الــدورة 62 
ــاط شــهر ديســمبر 2019،  ــد يف الرب ــذي عق ــذي ال ــس التنفي للمجل
بنتائــج  واخلــروج  التوفيــق  االجتمــاع  بهــذا  للمشــاركن  متمنيــا 
املنظمــة وتطلعــات أعضــاء  إلــى تطويــر عمــل  تهــدف  ملموســة، 
ــة. كمــا اســتعرض االجتمــاع  ــة العمومي املجلــس التنفيــذي واجلمعي
موضــوع إعــداد مشــروع الوصــف الوظيفــي ملوظفــي املنظمــة العربية 
للطيــران املدنــي، وفقــا للهيــكل التنظيمــي املقتــرح، والــذي ســيتم 
عرضــه علــى أنظــار االجتمــاع القــادم للجمعيــة العامــة العاديــة يف 

.2021 يوليو/متــوز   01-02 الربــاط  دورتهــا )26( 
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 االجتماع الرابع للمدراء العامون 
للطيران المدني بمنطقة الشرق 

األوسط

 تنظيم دورة تدريبية حول » أسعار 
النقل الجوى«

الرباط-شــاركت االدارة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، 
العامــن للطيــران املدنــي مبنطقــة  للمــدراء  الرابــع  يف االجتمــاع 
املدنــي  الطيــران  منظمــة  مكتــب  نظمــه  الــذي  األوســط  الشــرق 
الدولــي اإلقليمــي بالشــرق األوســط يــوم 03 يونيــو 2021 عبــر تقنيــة 
التواصــل عــن بعــد، بحيــث متحــورت عــروض ونقاشــات االجتمــاع 
حــول التطــورات العامليــة واإلقليميــة املتعلقــة بـــ COVID-19، وكذلــك 
أولويــات برنامــج مكتــب اإليــكاو بالشــرق األوســط وبرنامــج العمــل 

لعــام 2021.
خــالل هــذا االجتمــاع قدمــت املنظمــة ورقــة عمــل مشــتركة مــع 
ــل  ــة عم ــل اجلــوي حــول آخــر مخرجــات فرق ــي للنق اإلحتــاد العرب
الــكارت مبــا يتعلــق مبمــرات الصحــة العامــة، شــهادات التلقيــح 
واإلختبــار الصحــي، والشــحن اجلــوي وتوصيــات لتســريع عمليــة 

تعــايف النقــل اجلــوي مــن انعكاســات أزمــة فيــروس كورونــا.
الورقــة تضمنــت أيضــا عرضــا عــن الوضــع احلالــي لصناعــة النقــل 
اجلــوي بالــدول العربيــة وعــن آخــر التطــورات علــى مســتوى مجلســي 
وزراء النقــل والصحــة، حيــث اتخــذ هــذا األخيــر يف دورتــه العاديــة 
رقــم )55( بتاريــخ 23 مايــو، 2021، قــرارا يؤكــدا علــى أهميــة التــوازن 
ــران  ــة الطي ــة مبــا يضمــن حرك ــة والصحي ــن النواحــي االقتصادي ب
الوطنــي  الصحــي  األمــن  علــى  يؤثــر  وال  جديــد  مــن  والســياحة 
واالقليمــي والدولــي. كمــا قــّرر املجلــس تشــكيل فريــق عمــل لوضــع 
اســتراتيجية عربيــة لتوحيــد اجــراءات تســجيل واعتمــاد التطعيمــات 
واســتخدامها داخــل الــدول العربيــة تســمح بتنشــيط حركــة الســياحة 
العربيــة، بحيــث يضــم الفريــق املتخصصــن مــن الــدول العربيــة 
األعضــاء واألمانــة الفنيــة ملجلــس وزراء الصحــة العــرب واملكتــب 

وترأســه  األوســط  للشــرق  العامليــة  الصحــة  ملنظمــة  اإلقليمــي 
ــة. ــة مصــر العربي جمهوري

العربيــة  الــدول  مســتوى  علــى  املســتجدات  الورقــة  أثــارت  كمــا 
 ،CART ال  لفريــق  الثالــث  التقريــر  بهــا  أتــى  التــي  واملســتجدات 
الدوليــة  الصحيــة  للقوانــن  الطــوارئ  جلنــة  توصيــات  وكذلــك 

العامليــة. الصحــة  ملنظمــة  التابعــة 
اإلقليميــة  املقاربــات  حــول  بيانــا  االجتمــاع  اعتمــد  وقــد  هــذا 
والوطنيــة النتعــاش قطــاع الطيــران املدنــي بإقليــم الشــرق األوســط.

الرباط-نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، دورة تدريبيــة 
ــى 10  ــرة مــن 6 ال ــك خــالل الفت حــول »أســعار النقــل اجلــوي« وذل
يونيــو 2021، عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، أطرهــا الدكتــور أســامة 
دولــة   12 62 متدربــا ميثلــون  فيهــا  داوود وشــارك  املجيــد  عبــد 
هــي: اململكــة االردنيــة الهاشــمية، مملكــة البحريــن، اجلمهوريــة 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  الشــعبية،  الدميقراطيــة  اجلزائريــة 
جمهوريــة الســودان، جمهوريــة العــراق، ســلطنة عمــان، دولــة قطــر، 
واململكــة  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  ليبيــا،  دولــة  الكويــت،  دولــة 

املغربيــة. 
افتتــح الــدورة ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، املديــر العــام 
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ورحــب باملشــاركن فــى الــدورة 

ومتنــى لهــم التوفيــق والســداد.
 قــام بإلقــاء احملاضــرات فــى هــذه الــدورة الدكتــور أســامة عبــد 
املجيــد داود وعقــدت الــدورة حتــت اشــراف الســيد خالــد محمــد 

ــر النقــل اجلــوى باملنظمــة. ــر خبي عنت
هــذا وقــد أشــاد جميــع احلضــور باملســتوى املتميــز للــدورة ومــا 
اســتفادوه مــن معلومــات ذات قيمــة عاليــة فــى مجــال االســعار فــى 

النقــل اجلــوى.
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االجتماع 45 للجنة النقل الجوي

الرباط-انعقــد يف الربــاط اجتمــاع جلنــة النقــل اجلــوي 45، وذلــك 
يومــي 7 و8 أبريــل 2021، عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي بحضور ممثلن 
عــن الــدول األعضــاء يف املنظمــة ومشــاركن مــن دول ومنظمــات دوليــة 

كمراقبــن.
افتتــح املهنــدس عبــد النبــى منــار مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــى أعمــال الــدورة ، ورحــب ســعادته مبمثلــى الــدول املشــاركة فــى 
أعمــال اللجنــة وركــز ســعادته فــى كلمتــه االفتتاحيــة علــى أهميــة دور 
اللجنــة خاصــة فــى الظــروف التــى ميــر بهــا العالــم فــى الفتــرة احلاليــة 
ــا، األمــر  ــى مــن جــراء جائحــة كورون ــران املدن ــه قطــاع الطي ومــا يعاني
الــذى يتطلــب بــذل مزيــد مــن اجلهــد فــى الــدول العربيــة والعالــم أجمــع 
وقــد تضمنــت كلمــة الســيد املديــر العــام جهــود املنظمــة بالتعــاون مــع 
املنظمــات الدوليــة واالقليميــة األخــرى وكذلــك التكتــالت األخــرى مــن 

أجــل التعافــى واســتعادة نشــاط النقــل اجلــوى الــى ســابق عهــده.
وفــى نهايــة كلمتــه متنــى ســعادته التوفيــق للجنــة فــى أعمالهــا مبــا 
يحقــق أهــداف صناعــة النقــل اجلــوى فــى الــدول العربيــة، بــدوره 
قــام الســيد رئيــس اللجنــة املهنــدس مــازن بازهيــر بالترحيــب بالســادة 
أعضــاء اللجنــة، وكذلــك املشــاركن مــن الــدول واملنظمــات األخــرى 
كمراقبــن متمنيــا التوفيــق والســداد للجميــع، وبــدوره رحــب الســيد / 
خالــد محمــد عنتــر خبيــر النقــل اجلــوى باملنظمــة بــكل املشــاركن فــى 
االجتمــاع، أعضــاء اللجنــة واملراقبــن مــن الــدول واملنظمــات االخــرى 

ــق فــى أعمــال االجتمــاع ــم التوفي ــا له متنمي
وقــد ناقشــت اللجنــة العديــد مــن املوضوعــات الهامــة وفقــا جلــدول 

االعمــال اهمهــا 

 حــث الــدول علــى االسترشــاد مبــا ورد مــن توصيــات فريــق 	 
تعافــى الطيــران املدنــى CART الصــادر عــن منظمــة الطيــران 

املدنــى الدولــى وتعديالتــه.

 حــث الــدول االعضــاء علــى مواصلــة تقــدمي الدعــم الــالزم 	 
ــا ورد فــى  ــار م ــى مــع االخــذ فــى االعتب ــران املدن لصناعــة الطي
وثيقــة منظمــة الطيــران املدنــى الدولــى حتــت عنــوان » ارشــادات 
بشــأن التدابيــر االقتصاديــة واملاليــة للتخفيــف مــن حــدة تأثســر 

وبــاء فيــروس كورونــا علــى قطــاع الطيــران املدنــى«.

االعضــاء 	  الــدول  علــى  مقترحــة  تفاهــم  مذكــرة  تعميــم   
لدراســتها وابــداء الــرأى فيهــا حــول حتريــر احلريــة الســابعة 
لشــحن البضائــع بــن الــدول العربيــة علــى غــرار مــا مت بــن دول 
امريــكا الالتينيــة لتســهيل حركــة التجــارة بــن الــدول العربيــة 
خــالل  واللقاحــات  الطبيــة  املســاعدات  نقــل  فــى  واملســاعدة 

جائحــة كورونــا.

الــذي ســتعقده 	  املســتوى  للمؤمتــر رفيــع  التحضيــر اجليــد   
االيــكاو خــالل شــهر اكتوبــر 2021 حــول جائحــة كورونــا بتقــدمي 

موقــف عربــى موحــد خــالل أعمــال املؤمتــر. 

 االستمرار فى اجراءات انشاء قاعدة البيانات باملنظمة	 

مــن 	  االعضــاء  الــدول  ممثلــو  اللجنــة  اعمــال  فــى  شــارك 
كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســودان، ســلطنة 
عمــان، دولــة الكويــت، جمهوريــة مصــر العربيــة واململكــة املغربيــة 
كمــا شــارك بصفــة مراقــب ممثلــو كل مــن: دولــة االمــارات العربيــة 
املتحــدة، مملكــة البحريــن، اجلمهوريــة التونســية واجلمهوريــة اليمنيــة 
وكذلــك منظمــة الطيــران املدنــى الدولــى، االحتــاد العربــى للنقــل اجلوى 

واالحتــاد الدولــى للنقــل اجلــوى.
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تنظيم ورشة عمل حول »تقييم التهديدات وإدارة المخاطر في مجال أمن 
الطيران المدني«

ــل حــول  ــي ورشــة عم ــران املدن ــة للطي ــة العربي الرباط-نظمــت املنظم
ــي«،  ــران املدن ــدات وإدارة املخاطــر يف مجــال أمــن الطي ــم التهدي »تقيي
وذلــك عبــر املناظــرة املرئيــة خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 06 الــى 08 

أبريــل 2021.
 وعرفــت هــذه الورشــة مشــاركة 130 مــن ممثلــي الــدول العربيــة 
األعضــاء باملنظمــة )17 دولــة(، وممثلــي الــدول اإلفريقيــة األعضــاء 
باللجنــة اإلفريقيــة للطيــران املدنــي )15(، وكذلــك بعــض ممثلــي الــدول 
الشــريكة للمنظمــة )إدارة أمــن النقــل بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
املدنــي  للطيــران  العامــة  واملديريــة  البريطانــي،  النقــل  وقطــاع 
لســنغافورة(، وممثلــي املنظمــات اإلقليميــة )املؤمتــر األوروبــي للطيــران 
املدنــي، واللجنــة اإلفريقيــة للطيــران املدنــي، واالحتــاد العربــي للنقــل 
اجلــوي، واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي بإفريقيــا والشــرق األوســط(.

 وخــالل كلمتــه االفتتاحيــة، نبــه ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، 
مديــر عــام املنظمــة، لتبعيــات جائحــة كورونــا علــى أمــن الطيــران 
املدنــي، نتيجــة إمكانيــة تزايــد التهديــد الداخلــي عــن طريــق اســتغالل 
اإلرهابيــن للموظفــن والعاملــن الذيــن يتعرضــون لضغــوط ماليــة أو 
عــدم اليقــن الوظيفــي والقلــق بشــأن فقــدان العمــل إلغرائهــم بالكشــف 

ــات حساســة ونقــط ضعــف منظومــة األمــن.  عــن بيان
ودعــا املشــاركن يف هــذا الصــدد إلــى تعزيــز الوعــي ونشــر ثقافــة 
األمــن لــدى املوظفــن والعاملــن املكلفــن بتطبيــق اإلجــراءات األمنيــة 
لفهــم املخاطــر األمنيــة التــي تتعــرض لهــا مؤسســتهم كجــزء مــن إدارة 
حالــة فيــروس كورونــا )COVID-19(. وتبــادل املعلومــات وأفضــل 
اإلقليمــي  املســتوى  علــى  األمنيــة  التحديــات  ملواجهــة  املمارســات 

واحمللــي. 
 Ms.( ترافــرز  إليانــور  الســيدة  اســتعرضت  لهــا،  مداخلــة  يف  و   
Eleanor Travers(  مــن املؤمتــر األوروبــي للطيــران املدنــي النهــج 

األوروبــي القائــم علــى جمــع البيانــات  و حتديــد نقــاط الضعف منظومة 
أمــن الطيــران، مــن خــالل أنشــطة مراقبــة جــودة أمــن الطيــران، إلدارة 
املخاطــر. وخاصــة إدارة املخاطــر يف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا. كمــا 
أبــرزت العالقــة اإليجابيــة بــن ثقافــة األمــن وإدارة املخاطــر، وأهميــة 

التعــاون مــن أجــل إدارة فعالــة للمخاطــر وحتديــد نقــاط الضعــف.
 Mr. William Bill( كمــا بســط الســيد/ وليــام بيــل غرينولــدز
ــة مــن  ــات املتحــدة األمريكي Grinolds( مــن إدارة أمــن النقــل بالوالي
ــن  ــة م ــدات وإدارة املخاطــر املتبع ــم التهدي ــوم تقيي خــالل عرضــه مفه
قبــل إدارة أمــن النقــل، واملنهجيــة القائمــة علــى رســم تخطيطــي لتحليــل 
شــجرة الســلبيات )Fault tree Analysis( لتحديد درجة املخاطر.

و بــدوره ركــز الســيد/ بيــل كيــل )Mr.Ben  Cale( مــن قطــاع النقــل 
البريطانــي عــن املنهجيــة العلميــة املتبعــة مــن قبــل الســلطات البريطانية 

يف تقييــم التهديــدات و حتديــد درجــة اخلطــر املقابــل للتهديــد.
 Mr. Martin(  و خــالل عرضــه، اســتعرض الســيد/مارتان ســيو  
Siu( مــن املديريــة العامــة للطيــران املدنــي نهــج ســنغافورة يف تقييــم 

التهديــدات و إدارة املخاطــر.
وبدورهــا اســتعرضت الســيدة/ حبيبــة بيــروك، خبيــرة دوليــة يف مجــال 
أمــن الطيــران املدنــي، أســس معرفــة التهديــدات والثغــرات األمنيــة 
والتصــدي لهــا، وكذلــك املــواد اإلرشــادية اخلاصــة بالدليــل العاملــي 
للمنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي واملهــارات الضروريــة ملمارســة منهــج 
إدارة مخاطــر الطيــران لتحديــد واتخــاذ القــرارات لرفــع أو خفــض 

ــة يف املطــارات. مســتوى اإلجــراءات األمني
وتنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار اجلهــود التــي تبذلهــا املنظمــة العربيــة 
ــي بهــدف املســاهمة يف نشــر ثقافــة األمــن متاشــيا مــع  ــران املدن للطي

مبــادرة االيــكاو باعتبــار ســنة 2021 »ســنة ثقافــة األمــن«.
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COVID-19 تنظيم ندوة حول »التأثير االقتصادي لـ
 على قطاع الطيران المدني«

النبــي منــار، مديــر عــام املنظمــة  شــارك ســعادة املهنــدس عبــد 
العربيــة للطيــران املدنــي، يومــي 06-05 أبريــل 2021 بأشــغال نــدوة 
الطيــران  قطــاع  علــى  كوفيــد19-  االقتصــادي جلائحــة  »التأثيــر 
ــد بشــراكة  ــة التواصــل عــن بع ــر تقني ــي مت عقدهــا عب ــي« والت املدن
بــن املكتــب اإلقليمــي بالقاهــرة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي، 
ــي للنقــل اجلــوي،  ــي، االحتــاد العرب ــران املدن ــة للطي املنظمــة العربي
االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي واملجلــس الدولــي للمطــارات، متاشــيا 
مــع نتائــج االجتمــاع االفتراضــي الثالــث DGCA-MID الــذي عقــد 

يف 7 ديســمبر 2020.
مجــال  يف  املصلحــة  أصحــاب  جميــع  مشــاركة  النــدوة  عرفــت   
الطيــران )شــركات الطيــران واملطــارات وســلطات الطيــران املدنــي 
ومقدمــو خدمــات املالحــة اجلويــة ، إلــخ(؛ وحتــى يف قطاعــات أخــرى 
مثــل الســياحة، الصحــة واالقتصــاد، حيــث تناولــت مناقشــة ودراســة 

ــت باألســاس يف: موضوعــات متثل

 	 COVID-19 لـــ  واإلقليمــي  العاملــي  االقتصــادي  التأثيــر   
علــى الطيــران، الســياحة، شــركات الطيــران واملطــارات، ســلطات 

الطيــران املدنــي وعلــى مقدمــي خدمــات املالحــة اجلويــة.

املقدمــة 	  واملاليــة  بشــأن اإلجــراءات االقتصاديــة  إرشــادات   
لتعــايف وانتعــاش القطــاع.

 دراســة اســتقصائية حــول اإلجــراءات االقتصاديــة واملاليــة 	 
.COVID-19 لقطــاع الطيــران املدنــي عقــب جائحــة

للتعــايف 	  املاليــة يف دعــم صناعــة الطيــران   دور املؤسســات 
مــن األزمــة.

 دراســة خطــة عمــل لضمــان االنتعــاش والتنميــة املســتدامة 	 
لقطــاع النقــل اجلــوي.

 مشــاركة اإلدارة العامــة للمنظمــة خــالل اليــوم الثانــي لهــذه النــدوة 

الدراســة  مــن  األولــى  النســخة  لنتائــج  تطرقــت 
االســتقصائية حــول: اإلجــراءات االقتصاديــة واملاليــة 
 ،COVID-19 ــي عقــب جائحــة ــران املدن لقطــاع الطي
جــاءت مــن خــالل العــرض املقــدم مــن ســعادة املهنــدس 
عبــد النبــي منــار، والتــي أشــار ســعادته مــن خاللــه إلى 
التأثيــرات بعيــدة املــدى والتــي كان جلائحــة كوفيد19- 
األثــر الكبيــر فيهــا، حيــث قامــت احلكومــات يف جميــع 
أنحــاء العالــم باعتمــاد وتنفيــذ تدابيــر صارمــة تتعلــق 
مثــل  كورونــا،  فيــروس  الحتــواء  واألمــان  بالصحــة 
وحريــة  الســفر  تقييــد  اجلســدي،  التباعــد  تدابيــر 
ــة وإغــالق  ــة األشــخاص، وقــف الرحــالت اجلوي حرك
احلــدود، بحيــث أدت قيــود الســفر احلكوميــة والهبوط 
الكبيــر يف ثقــة املســافرين إلــى تراجــع الطلــب العاملــي علــى الرحــالت 
بنحــو ٪60 العــام املاضــي، وهــذا يعنــي أن عــام 2020 شــهد ســفر 
حوالــي 1.8 مليــار مســافر، بــدال مــن 4.5 مليــار مســافر يف عــام 
2019، ويف قطــاع كانــت فيــه هوامــش الربــح ضعيفــة بالفعــل، فهــذا 
يعنــي أن شــركات الطيــران قــد خســرت 118 مليــار دوالر، مــع توقــع 

حــدوث األســوأ.
 وذكــر ســعادته أن قطــاع الطيــران العربــي الــذي يســهم يف عــدد 
مــن دول املنطقــة بجانــب مهــم مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي وفــرص 
وعالقاتهــا  املنطقــة  لــدول  االســتراتيجي  املوقــع  بحكــم  العمــل 
االرتباطيــة مــع مســارات الطيــران العامليــة، لــم يســلم بــدوره مــن 

تبعــات هــذه األزمــة العامليــة.

بإجــراء 	  للمنظمــة  العامــة  اإلدارة  قامــت  املنطلــق  هــذا  مــن 
دراســة اســتقصائية حــول اإلجــراءات االقتصاديــة واملاليــة لقطــاع 
هــذه  تناولــت   ،COVID-19 جائحــة  عقــب  املدنــي  الطيــران 
الوثيقــة حتديــد ســبل الدعــم املقــدم لتلــك الشــركات للتغلــب علــى 
التحديــات املذكــورة، مــن مســاعدات مقدمــة يف إعــادة تشــغيل 
النظــام، وكذلــك تدابيــر اإلغاثــة االقتصاديــة املعتمــدة مــن الــدول 
لتحقيــق التــوازن بــن االحتياجــات االقتصاديــة جلميــع اجلهــات 
الفاعلــة يف قطــاع الطيــران، بحيــث تناولــت الدراســة االستفســار 
عــن مــدى تضمــن قطــاع الطيــران املدنــي ضمــن برامــج اإلغاثــة 
االقتصاديــة املطبقــة مــن طــرف الــدول العربيــة، وعــن اجلهــة 
الداعيــة لتنفيــذ هــذه التدابيــر، كمــا مت التطــرق لنوعيــة هــذه 
املدنــي،  الطيــران  قطــاع  لصالــح  وضعهــا  مت  التــي  التدابيــر 
وعــن الكيانــات املؤهلــة لتدابيــر اإلغاثــة وماهــي االلتزامــات أو 
الشــروط التــي تنطبــق علــى الدعــم اخلــاص بالطيــران، اســتنادا 
إلــى إفــادات مقدمــة مــن 11 دول عربيــة مــن أصــل 21 منظويــة 
حتــت مظلــة املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي أي بنســبة متثيــل 

تقــدر ب 53%.
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المهندس عبد النبي منار يشارك في ورشة عمل من تنظيم األكاديمية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

عــام  مديــر  منــار،  النبــي  عبــد  املهنــدس  ســعادة  الرباط-شــارك 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ضمــن فعاليــات ورشــة العمــل 
االفتراضيــة التــي نظمتهــا األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
ــة  ــة اإللكتروني ــوان »دراســة إنشــاء البواب ــل البحــري حتــت عن والنق
ــى  ــدف إل ــة«، وته ــدول العربي ــن ال ــل التجــارة ب ــة لتســهيل نق العربي
حتســن كفــاءة عمليــات التجــارة البينيــة بــن الــدول العربيــة عــن 
طريــق إطــالق منصــة إلكترونيــة لتوفيــر اخلدمــات املناســبة خلدمــة 
املصدريــن واملســتوردين ومقدمــي خدمــات النقــل ومتخــذي القــرار، 

ــة مراحــل وهــي:  ــى ثالث ــذ عل ــث ســيتم التنفي حي
-املرحلــة األولــى ويتــم فيهــا دراســة الوضــع احلالــي للمشــكالت التــي 
تعــوق منــو التجــارة البينيــة العربيــة، وكذلــك دراســة الوضــع احلالــي 

للبنيــة املعلوماتيــة بالــدول العربيــة. 
-املرحلــة الثانيــة يتــم فيهــا حتديــد اخلدمــات التــي تقــدم علــى 
ــة بوضــع التصــور  ــة الثالث ــة بينمــا تختــص املرحل ــة اإللكتروني البواب
العــام للمشــروعات التكنولوجيــة الالزمــة لتنفيــذ اخلدمــات املقدمــة 
علــى البوابــة اإللكترونيــة، وكذلــك املتطلبــات التشــغيلية الالزمــة 

لتشــغيل البوابــة اإللكترونيــة.
وانتهــت األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري من 

تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن الدراســة والتــي كان مــن نتائجهــا: االقــرار 
بتواجــد فــرص كثيــرة الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
لدعــم نقــل التجــارة بــن الــدول العربيــة، كمــا أن هنــاك فجــوة كبيــرة 
يف حجــم التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة وبلــدان العالــم وبــن 

الــدول العربيــة وبعضهــا البعــض. 
ــة  ــس جامع ــه قــد ســبق وأن صــدر قــرار مــن مجل ــر أن ــر بالذك جدي
الــدول العربيــة بتكليــف األكادمييــة العربيــة بالتعــاون مــع جامعــة 
الدولــة العربيــة إلنشــاء بوابــة عربيــة لتســهيل نقــل التجــارة، بهــدف 
تســهيل عمليــة نقــل التجــارة بــن الــدول العربيــة وتبــادل اخلبــرات، 
التوقيــع  وتوفيــر  واملصدريــن،  املســتوردين  مشــاكل  إلــى  إضافــة 

اإللكترونــي بــن املصــدر واملتســورد، والناقــل واملرســل إليــه.
وأكــد ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار، يف مداخلــة باملناســبة، أن 
حركــة الشــحن اجلــوي )الطــن/ كيلومتــر( باملنطقــة العربيــة عرفــت 
ــث عرفــت هــذه النســب  ــرة حي ــة خــالل الســنوات األخي قفــزة نوعي
ــا أشــار ســعادته  ــم، كم ــة بالعال ــالت املماثل ــض التكث ــى بع ــا عل تفوق
إلــى وجــوب وجــود رغبــة لــدى الــدول العربيــة ملشــاركة بياناتهــا 
االحصائيــة يف هــذا اجلانــب، كمــا أكــد أن معالــي أمــن عــام جامعــة 
الــدول العربيــة مــا فتــئ ينــادي بضــرورة تنميــة التجــارة البينيــة بــن 

ــة. ــدول العربي ال
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وفد من المنظمة العربية للطيران المدني يزور مقر االيسيسكو بالرباط

 الرباط-اســتقبل الدكتــور ســالم بــن محمــد املالــك، املديــر العــام 
ملنظمــة العالــم اإلســالمي للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو( 
مبقــر املنظمــة يف الربــاط اليــوم اجلمعــة )2 يوليــو 2021( وفــدا مــن 
املجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي، ضــم الكابــن 
هيثــم مســتو، رئيــس املجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة للطيــران 
املدنــي، واملهنــدس عبــد النبــي منــار، املديــر العــام للمنظمــة، وعــدد 

مــن أعضــاء املجلــس التنفيــذي.
 وخــالل اللقــاء الــذي حضــره الدكتــور عبــد اإللــه بنعرفــة، نائــب 
املديــر العــام لإليسيســكو، وعــدد مــن مديــري القطاعــات واإلدارات 
عــن  نبــذة  املالــك  الدكتــور  اســتعرض  باملنظمــة،  واملستشــارين 
ــا،  ــا االســتراتيجية وخطــط عمله ــرز محــاور رؤيته اإليسيســكو، وأب
العامــن  خــالل  املنظمــة  عمــل  آليــات  شــهدته  الــذي  والتحديــث 

املاضيــن.
 وأشــار إلــى انفتــاح اإليسيســكو علــى التعــاون مع املنظمــات والهيئات 
اإلقليميــة والدوليــة وعقــد الشــراكات معهــا، لفائــدة الــدول األعضــاء 

واملجتمعــات املســلمة حــول العالم.
ــس  ــن مســتو عــن ســعادته وأعضــاء املجل ــر الكاب ــه عب   ومــن جانب
مــع مديــر  باللقــاء  املدنــي  للطيــران  العربيــة  للمنظمــة  التنفيــذي 

عــام اإليسيســكو وقيــادات املنظمــة، منوهــا بالــدور الــذي تقــوم بــه 
اإليسيســكو يف مجــاالت اختصاصهــا، ويف تقــدمي الصــورة احلقيقيــة 

ــم. ــى العال ــة اإلســالمية إل الصحيحــة للحضــارة والثقاف
 وأوضــح أن الطيــران املدنــي أصبــح أكثــر مــن مجــرد وســيلة نقــل، بــل 
رافعــة لتحقيــق التنميــة، فــال ميكــن تصــور ســياحة أو تبــادل جتــاري 

دولــي بــدون طيــران، وأنــه يتطلــع إلــى التعــاون بــن املنظمتــن.
أبــرز  باإليسيســكو  القطاعــات  مديــرو  اســتعرض  ذلــك  وعقــب   
املبــادرات والبرامــج واألنشــطة التــي تقــوم املنظمــة بتنفيذهــا حاليــا، 
بالتعــاون مــع اجلهــات املختصــة يف الــدول األعضــاء، وقدمــوا أفــكارا 

ــة للطيــران املدنــي. للتعــاون بــن اإليسيســكو واملنظمــة العربي
 واختتــم وفــد املجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
زيارتــه إلــى اإليسيســكو بجولــة داخــل املقر، شــملت رواق اإليسيســكو 
ــى خطــى  ــذي يســتضيف املعــرض التشــكيلي “عل للفــن املعاصــر، ال
فاطمــة الفهريــة”، والــذي يضــم عــددا كبيــرا مــن اللوحــات التــي 

أبدعتهــا فنانــات مغربيــات.
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دعت الى تطبيق تدابير مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
وآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني

المنظمة العربية للطيران المدني
تحث الدول العربية على رفع قيود السفر مع األخذ بعين االعتبار مختلف 

االرشادات القائمة على المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العامة 

العربيــة  الــدول  العربيــة للطيــران املدنــي  الرباط-دعــت املنظمــة 
كورونــا  فيــروس  مواجهــة جائحــة  تدابيــر  تطبيــق  الــى  األعضــاء 
املســتجد وآليــات تعــايف وانتعــاش قطــاع الطيــران املدنــي، وحثــت 
ــار  ــن االعتب ــع األخــذ بع ــود الســفر م ــع قي ــى رف ــة عل ــدول العربي ال
ــة  ــى املخاطــر الصــادرة عــن منظم ــف االرشــادات القائمــة عل مختل
ــة العامــة  ــة 26 للجمعي ــدورة العادي الصحــة العامــة، وذلــك خــالل ال
للمنظمــة املنعقــدة يف الربــاط يومــي 1 و 2 يوليوز/متــوز و التــي 
ــي  ــة مــن املســؤولن رفيع ــة بحضــور ثل ــة اللبناني ترأســتها اجلمهوري

املســتوى مــن الــدول العربيــة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
ــدول  ــة ال ــاق جامع ــى ميث ــه اســتنادا إل ــاط«، ان ــان الرب  وجــاء يف »بي
العربيــة والــدور احملــوري الــذي تطلــع بــه وخاصــة يف تشــجيع التعاون 
التــي  املتخصصــة  املنظمــات  مجموعــة  عبــر  العربــي   - العربــي 
ــة وخارجــه،  ــف املســتويات داخــل إطــار اجلامع ــى مختل تشــكلت عل
وتأكيــدا علــى الــدور الرئيســي الــذي نشــأت مــن أجلــه املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، باعتبارهــا منظمــة عربيــة متخصصــة 
ــق التعــاون والتنســيق  ــى توثي ــة تهــدف إل ــدول العربي ــدى جامعــة ال ل

بــن الــدول العربيــة يف مجــال الطيــران املدنــي وتطويــره، مــع وضــع 
األســس الكفيلــة بذلــك ليكــون ذا طابــع موحــد، يســتجيب حلاجيــات 

ــة يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم. األمــة العربي
 وأضــاف البيــان ذاتــه، ان املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي »وإذ 
تؤكــد مجــدًدا التــزام الــدول األعضــاء باملبــادئ واألهــداف املكرســة 
ســيما  وال  االســتراتيجية،  وخطتهــا  املنظمــة  انشــاء  اتفاقيــة  يف 
األدوار ذات الصلــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز وتقويــة أواصــر الوحــدة 
والتضامــن بــن الــدول األعضــاء، مــع الدفــاع عــن مصالهــم العامــة 
والتنســيق فيمــا بينهــا ومــع املنظمــات الدوليــة والتكتــالت اإلقليمية«.
 وزادت املنظمــة أنــه »وإذ تسترشــد بِقيَــم الوحــدة واألخــوة التــي 
ــرى  ــد ُع ــز وتوطي ــا احلنيــف، وتؤكــد ضــرورة تعزي ــا دينن يحــث عليه
الوحــدة والتضامــن بــن الــدول األعضــاء لتأمــن مصاحلها املشــتركة 
علــى الســاحة الدوليــة، وإذ يســاورها بالــغ القلــق إزاء الوبــاء الناجــم 
عــن مــرض الفيــروس التاجــي )كوفيــد19-( الــذي مــس إلــى اآلن 
جميــع بلــدان ومناطــق العالــم وكانــت لــه آثــار عامليــة مدمــرة وطــرح 
حتديــات غيــر مســبوقة، وإذ تعــرب عــن كامــل تعاطفهــا العميــق جتــاه 
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اخلســائر يف األرواح البشــرية التــي تســببت بهــا اجلائحــة، ومــا 
ســببته مــن آثــار ســلبية علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة، وعلــى 

األخــص قطــاع النقــل اجلــوي يف الوطــن العربــي«.
ــة  ــة بعناي ــة العام ــد أن اســتعرضت اجلمعي ــه وبع ــان أن ــص البي وخل
الوضــع احلالــي املثيــر للقلــق علــى الصعيــد العاملــي، وبشــكل خــاص 
الوضــع يف الــدول األعضــاء يف املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
جــّراء انتشــار فيــروس كورونــا املســتجّد واجلهــود املبذولــة للتصــدي 

لــه:
 تقــر بــأن جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد تشــكل حتدًيــا غيــر 
مســبوق للــدول األعضــاء يف املنظمــة وللعالــم بأســره، اســتدعت 
واملســتوى  املنظمــة  علــى مســتوى  إن  فوريــة وحاســمة  إجــراءات 

القطــاع. والدولــي حلمايــة  الوطنــي واإلقليمــي 
 تؤكــد علــى أهميــة قطــاع الطيــران املدنــي يف حتقيــق أهــداف 

املتحــدة. األمم  هيئــة  كمــا حددتهــا  املســتدامة  التنميــة 
والتحديــات  اآلثــار  معاجلــة  مبفــرده  لبلــد  ال ميكــن  بأنــه  تســلم 
املســتجد كورونــا  فيــروس  وبــاء  يشــكلها  التــي  األوجــه  املتعــددة 

ــى  ــة عل ــدول العربي ــل ال ــة املتخــذة مــن قب ــود احلثيث  وتشــيد باجله
صعيــد مختلــف القطاعــات املتدخلــة يف مواجهــة هــذه اجلائحــة، 

ــا. ــى مواصلته ــد عل مــع التأكي
 تهيــب بالــدول العربيــة مواصلــة التواصــل والتنســيق مــع الســلطات 
الصحيــة ذات الصلــة لتعميــم املعاييــر التــي تســتند إليهــا إجراءاتهــم 

والتــي   ،COVID19 مواجهــة جائحــة  أثنــاء  بالســفر  يتعلــق  فيمــا 
تأخــذ بعــن االعتبــار إرشــادات CART، مــع العمــل علــى االعتــراف 
املتبــادل بالشــهادات الصحيــة مــع البلــدان األخرى و / أو مجموعات 

البلــدان.
 حتــث علــى، رفــع قيــود الســفر، مــع األخــذ بعــن االعتبــار مختلــف 
ــى املخاطــر الصــادرة عــن منظمــة الصحــة  االرشــادات القائمــة عل
العامــة، فيمــا يخــص التدابيــر الصحيــة املتصلــة بحركــة املــرور 
االختبــار  نهــج  بشــأن  واضحــة  توصيــات  يشــمل  مبــا  الدولــي، 
أو التلقيــح مــع جتنــب تدابيــر احلجــر الصحــي للمســافرين، مــع 
مراعــاة مســتجدات نشــر لقاحــات كوفيــد19- واملناعــة الناجتــة عــن 

اإلصابــة الســابقة بالعــدوى.
تدعــو إلــى الدخــول يف محادثــات مباشــرة مــع الــدول أو احتــادات 

الــدول قصــد التوصــل إلــى اعتــراف متبــادل لشــهادات التلقيــح.   
تطلــب االعتمــاد علــى ممــرات الصحــة العامــة كحــل مؤقــت للــدول 
ــع  ــر الســفر والصحــة، وم ــة لتدابي ــر متبادل ــى معايي ــق عل ــي تتف الت
ذلــك ينبغــي أن تســتند عمليــات اخلدمــات اجلويــة بــن تلــك الــدول 

إلــى ترتيبــات النقــل اجلــوي احلاليــة املتفــق عليهــا.
الطلــب مــن األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة بالتفضــل بتعميم 
البيــان علــى جميــع املجالــس الوزاريــة العربيــة ذات الصلــة )النقــل، 

الســياحة والصحــة(.
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انعقاد الدورة 63 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

ــس  ــاع املجل ــو املنصــرم، اجتم ــاط يومــي 29 و30 يوني ــد يف الرب انعق
التنفيــذي للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف دورتــه 63 بحضــور 

أصحــاب الســعادة رؤســاء ســلطات الطيــران يف الــدول األعضــاء.
ــرارات  ــى دراســة واتخــاد ق ــة إل ــذي للمنظم ــس التنفي وتطــرق املجل
الهيــكل  دراســة  يف  باألســاس  تتمثــل  آنيــة  موضوعــات  بشــأن 
التنظيمــي اجلديــد للمنظمــة مــع مشــروع الوصــف الوظيفــي وكــذا 

.2020-2022 للفتــرة  للمنظمــة  العامــة  االســتراتيجية  اخلطــة 
 وناقــش املجلــس التدابيــر املتخــذة ملواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا 
ــي اســتناًدا  ــران املدن ــاش قطــاع الطي ــايف وانتع ــات تع املســتجد وآلي
إلــى ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة والــدور احملــوري الــذي تطلــع 
ــر مجموعــة  ــي عب ــي - العرب ــاون العرب ــه وخاصــة يف تشــجيع التع ب
املنظمــات املتخصصــة التــي تشــكلت علــى مختلــف املســتويات داخــل 

إطــار اجلامعــة وخارجــه.
 وذلــك تأكيــًدا علــى الــدور الرئيســي الــذي نشــأت مــن أجلــه املنظمــة 
متخصصــة  عربيــة  منظمــة  باعتبارهــا  املدنــي  للطيــران  العربيــة 
ــق التعــاون والتنســيق  ــى توثي ــة تهــدف إل ــدول العربي ــدى جامعــة ال ل

بــن الــدول العربيــة يف مجــال الطيــران املدنــي وتطويــره، مــع وضــع 
األســس الكفيلــة بذلــك ليكــون ذا طابــع موحــد، يســتجيب حلاجيــات 

األمــة العربيــة يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم.
 ويأتــي ذلــك انطالًقــا أيًضــا مــن التــزام الــدول األعضــاء بـــ املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، باملبــادئ واألهــداف املكرســة يف اتفاقيــة 
انشــاء املنظمــة وخطتهــا االســتراتيجية، والســيما األدوار ذات الصلــة 
التــي تهــدف إلــى تعزيــز وتقويــة أواصــر الوحــدة والتضامــن بــن 
الــدول األعضــاء، مــع الدفــاع عــن مصاحلهــم العامــة والتنســيق فيمــا 
بينهــا ومــع املنظمــات الدوليــة والتكتــالت اإلقليميــة، واسترشــاًدا 
كذلــك بِقيَــم الوحــدة واألخــوة التــي يحــث عليهــا ديننــا احلنيــف، 
والتــي تؤكــد ضــرورة تعزيــز وتوطيــد ُعــرى الوحــدة والتضامــن بــن 
الــدول األعضــاء لتأمــن مصاحلهــا املشــتركة علــى الســاحة الدوليــة، 
ومــا يســاور املنظمــة مــن بالــغ القلــق إزاء الوبــاء الناجــم عــن مــرض 
ــدان  الفيــروس التاجــي )كوفيــد19-( الــذي مــس إلــى اآلن جميــع بل
ومناطــق العالــم وكانــت لــه آثــار عامليــة مدمــرة وطــرح حتديــات غيــر 

مســبوقة.
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»بيان الرباط«
 الصادر عن الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني

حول تدابير مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
وآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني 

إن اجلمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي الــذي 
تترأســه اجلمهوريــة اللبنانيــة يف دورتــه احلالية العادية السادســة 
ــاط اململكــة  ــو بالرب ــي عقــدت يومــي 01 و02 يولي والعشــرين الت

املغربيــة،
ــدور احملــوري  ــة وال ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ــى ميث إذ تســتند إل
ــع بــه وخاصــة يف تشــجيع التعــاون العربــي - العربــي  الــذي تطل
عبــر مجموعــة املنظمــات املتخصصــة التــي تشــكلت علــى مختلف 

املســتويات داخــل إطــار اجلامعــة وخارجــه،
وإذ تؤكــد علــى الــدور الرئيســي الــذي نشــأت مــن أجلــه املنظمــة 
العربيــة للطيــران املدنــي، باعتبارهــا منظمــة عربيــة متخصصــة 
لــدى جامعــة الــدول العربيــة تهــدف إلــى توثيــق التعــاون والتنســيق 
بــن الــدول العربيــة يف مجــال الطيــران املدنــي وتطويــره، مــع 
وضــع األســس الكفيلــة بذلــك ليكــون ذا طابــع موحــد، يســتجيب 

حلاجيــات األمــة العربيــة يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم،
وإذ تؤكــد مجــدًدا التــزام الــدول األعضــاء باملبــادئ واألهــداف 
املكرســة يف اتفاقيــة انشــاء املنظمــة وخطتهــا االســتراتيجية، 
وال ســيما األدوار ذات الصلــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز وتقويــة 
أواصــر الوحــدة والتضامــن بــن الــدول األعضــاء، مــع الدفــاع عــن 
مصالهــم العامــة والتنســيق فيمــا بينهــا ومــع املنظمــات الدوليــة 

ــة. ــالت اإلقليمي والتكت
وإذ تسترشــد بِقيَــم الوحــدة واألخــوة التــي يحــث عليهــا ديننــا 
احلنيــف، وتؤكــد ضــرورة تعزيــز وتوطيــد ُعرى الوحــدة والتضامن 
بــن الــدول األعضــاء لتأمــن مصاحلهــا املشــتركة علــى الســاحة 

الدوليــة،
وإذ يســاورها بالــغ القلــق إزاء الوبــاء الناجــم عــن مــرض الفيروس 
التاجــي )كوفيــد-19( الــذي مــس إلــى اآلن جميــع بلــدان ومناطــق 
لــه آثــار عامليــة مدمــرة وطــرح حتديــات غيــر  العالــم وكانــت 

مســبوقة،
وإذ تعــرب عــن كامــل تعاطفهــا العميــق جتــاه اخلســائر يف األرواح 
البشــرية التــي تســببت بهــا اجلائحــة، ومــا ســببته مــن آثــار ســلبية 
علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة، وعلــى األخــص قطــاع النقــل 

اجلــوي يف الوطــن العربــي، 
ــى  ــق عل ــر للقل ــي املثي ــة الوضــع احلال وبعــد أن اســتعرضت بعناي
الصعيــد العاملــي، وبشــكل خــاص الوضــع يف الــدول األعضــاء يف 
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي جــّراء انتشــار فيــروس كورونــا 

املســتجّد واجلهــود املبذولــة للتصــدي لــه:

ــا غيــر  ــا املســتجد تشــكل حتدًي تقــر بــأن جائحــة فيــروس كورون
مســبوق للــدول األعضــاء يف املنظمــة وللعالــم بأســره، اســتدعت 
ــى مســتوى املنظمــة واملســتوى  ــة وحاســمة إن عل إجــراءات فوري

ــة القطــاع. ــي حلماي ــي واإلقليمــي والدول الوطن
تؤكــد علــى أهميــة قطــاع الطيــران املدنــي يف حتقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة كمــا حددتهــا هيئــة األمم املتحــدة.
تســلم بأنــه ال ميكــن لبلــد مبفــرده معاجلــة اآلثــار والتحديــات 
املتعــددة األوجــه التــي يشــكلها وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد
وتشــيد باجلهــود احلثيثــة املتخــذة مــن قبــل الــدول العربيــة علــى 
صعيــد مختلــف القطاعــات املتدخلــة يف مواجهــة هــذه اجلائحــة، 

مــع التأكيــد علــى مواصلتهــا.
مــع  والتنســيق  التواصــل  مواصلــة  العربيــة  بالــدول  تهيــب 
الســلطات الصحيــة ذات الصلــة لتعميــم املعاييــر التــي تســتند 
إليهــا إجراءاتهــم فيمــا يتعلــق بالســفر أثنــاء مواجهــة جائحــة 
COVID19، والتــي تأخــذ بعــن االعتبــار إرشــادات CART، مــع 
العمــل علــى االعتــراف املتبــادل بالشــهادات الصحيــة مــع البلــدان 

األخــرى و / أو مجموعــات البلــدان.
حتــث علــى، رفــع قيــود الســفر، مــع األخــذ بعــن االعتبــار مختلــف 
االرشــادات القائمــة علــى املخاطــر الصــادرة عــن منظمــة الصحــة 
ــة بحركــة املــرور  العامــة، فيمــا يخــص التدابيــر الصحيــة املتصل
الدولــي، مبــا يشــمل توصيــات واضحــة بشــأن نهــج االختبــار أو 
التلقيــح مــع جتنــب تدابيــر احلجــر الصحــي للمســافرين، مــع 
مراعــاة مســتجدات نشــر لقاحــات كوفيــد-19 واملناعــة الناجتــة 

عــن اإلصابــة الســابقة بالعــدوى.
تدعــو إلــى الدخــول يف محادثــات مباشــرة مــع الــدول أو احتــادات 

الــدول قصــد التوصــل إلــى اعتــراف متبــادل لشــهادات التلقيح.   
تطلــب االعتمــاد علــى ممــرات الصحــة العامــة كحل مؤقــت للدول 
التــي تتفــق علــى معاييــر متبادلــة لتدابيــر الســفر والصحــة، ومــع 
ذلــك ينبغــي أن تســتند عمليــات اخلدمــات اجلويــة بــن تلــك 

الــدول إلــى ترتيبــات النقــل اجلــوي احلاليــة املتفــق عليهــا.
الطلــب مــن األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة بالتفضــل 
ذات  العربيــة  الوزاريــة  املجالــس  جميــع  علــى  البيــان  بتعميــم 

والصحــة(. الســياحة  )النقــل،  الصلــة 
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رئيس الدورة الحالية للجمعية 
العامة للمنظمة العربية للطيران 

المدني

معالي السيد ميشال نجار 
وزير األشغال العامة والنقل

 يف احلكومة اللبنانية

رئيس مجلس مفوضي هيئة
 تنظيم الطيران المدني

المملكة األردنية الهاشمية
- رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد هيثم مستو

أعضاء المجلس التنفيذي 2021 - 2023

سعادة السيد سيف محمد 
السويدي

مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني
دولة االمارات العربية المتحدة

- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد عبد الله بن ناصر 
تركي السبيعي

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
دولة قطر

- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد زكرياء بن الغازي
مدير عام المديرية العامة للطيران 

المدني
المملكة المغربية

- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد نائل سعد
رئيس سلطة الطيران المدني

جمهورية العراق
- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد يوسف الفوزان
مدير عام الطيران المدني

دولة الكويت
- نائب رئيس المجلس التنفيذي 

للمنظمة -

معالي االستاذ عبدالعزيز بن 
عبدالله الدعيلج

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
المملكة العربية السعودية

- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد أشرف نوير
رئيس سلطة الطيران المدني

جمهورية مصر العربية
- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -

سعادة السيد سالم بن محمد بن 
عبد الله النعيمي

وكيل وزارة النقل واالتصاالت وتقنية 
المعلوميات للنقل - القائم بأعمال رئيس هيئة 

العامة للطيران المدني - سلطنة عمان
- عضو المجلس التنفيذي للمنظمة -
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حاوره: إبراهيم بن نادي
قــال الســيد عبــد اهلل الراجحــي مديــر إدارة 
للطيــران  العامــة  بــاإلدارة  اجلــوي  النقــل 

املدنــي بدولــة 
»الطيــران  مجلــة  مــع  حــوار  يف  الكويــت، 
العربــي« ان اإلدارة العامــة تولــي اهتمامــا 
بالغــا مــن حيــث اصــدار القوانــن والتعاميــم 
اخلاصــة خلطــط الســالمة اجلويــة جلميــع 
شــركات الطيــران العاملــة يف مطــار الكويــت 
الدولــي وحتقيــق أعلــى مراتــب الســالمة مــن 
خــالل اســتخدام أعلــى معاييــر الســالمة يف 

منظمــة االيــكاو.
وتوقــع الراجحــي ان يصــل عــدد الــركاب الى 
4,654,589 يف العــام 2021 إذا مــا اســتمرت 
حــال  ويف  احلاليــة،  والتدابيــر  اإلجــراءات 
ــاء اجلائحــة ســيصل  حتســن األحــوال وانته
ــي  ــادة والت ــه املعت ــى ارقام ــت إل مطــار الكوي
وصلــت الــى 18مليــون راكــب بالســنة وبزيــادة 

تقــدر بـــ %10 ســنوياً.
1 - تتعــدد اختصاصاتكــم فــي اإلدارة 
العامــة للطيــران المدنــي لدعــم حركــة 

الطيــران مــا أبرزهــا؟

العامــة  اإلدارة  اختصاصــات  اهــم  مــن 
الطيــران  ســالمة  هــي  املدنــي  للطيــران 
ــغ مــن حيــث اصــدار  ــا اهتمــام بال ــي له والت

خلطــط  اخلاصــة  والتعاميــم  القوانــن 
الســالمة اجلويــة  جلميــع شــركات الطيــران 
العاملــة يف مطــار الكويــت الدولــي وحتقيــق 
أعلــى مراتــب الســالمة مــن خــالل اســتخدام 
منظمــة     يف  الســالمة  معاييــر  أعلــى 
االيــكاو، كمــا ان النقــل اجلــوي والســالمه 
اجلويــة مــن اهــم األقســام التــي توفــر كل مــا 
يحتاجــه ســوق النقــل اجلــوي بالكويــت مــن 
رحــالت وضبــط هــذه الرحــالت مــن خــالل 
دول  جميــع  مــع  تعقــد  التــي  االتفاقيــات 
العالــم لربــط مطــار الكويــت بوجهــات عامليــة 
يطلبهــا ســوق النقــل اجلــوي، فتقــوم اإلدارة 
يف التنظيــم والتنســيق بــن الــدول مــن خــالل 
التوقيــع علــى االتفاقيــات الثنائيــة ومذكــرات 
اجلويــة،  باخلدمــات  اخلاصــة  التفاهــم 
والتــي بدورهــا تســمح ملؤسســات الطيــران 
بتشــغيل الرحــالت اجلويــة و القيــام بتنظيــم 
القادمــة  بالرحــالت  اخلاصــة  اجلــداول 
ــي  ــت الدول ــى مطــار الكوي ــادرة مــن وإل واملغ
وترتيــب اخلانــات الزمنيــة كمــا أن رضــى 
اشــخاص الســوق مــن اهــم العوامــل التــي 
ــة خاصــه  ــا أهمي ــل وله ــط بنجــاح العم ترتب

اإلدارة.  لــدى 

النقــل  اتفاقيــات  عــدد  كــم   - 2 
الجــوي التــي أبرمتهــا اإلدارة العامــة 

المدنــي؟  للطيــران 

دولــة  وقعتهــا  جــوي  نقــل  اتفاقيــة   132   
وجــاري  بالعالــم  دول  عــدة  مــع  الكويــت 

االتفاقيــات. هــذه  زيــادة  علــى  العمــل 

وإلــى  مــن  الجــوي  النقــل  حركــة   -  3
الكويت تتســم بالحيوية والديناميكية 

مــا تقييمكــم لحركــة الطيــران؟ 

بدايــة  منــذ  األولــى  األشــهر  الثــالث  يف   

شــهر  يف  الرحــالت  تشــغيل  اســتئناف 
إثــر  التوقــف  بعــد  املاضــي  أغســطس 
اجلائحــة انخفضــت حركــة الطيــران مبعــدل 
%74 عــن نفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي، 
لهــذه  التحســينات  بعــض  جــرت  انــه  أي 
األرقــام بعــد اتخــاذ عــدة إجــراءات خاصــة 
لســالمة الــركاب    بالتعــاون مــع الســلطات 

الكويــت  يف  الصحيــة 

-4 ومــا توقعاتكــم لحركة المســافرين 
خــال  الدولــي  الكويــت  مطــار  عبــر 

2020/2021م؟ العاميــن 

ــه قــد يصــل عــدد  ــى ان ــات ال  تشــير التوقع
ــى 4,039,642 يف عــام 2020 ويف  ــركاب ال ال
عــام 2021 نتوقــع ان يصــل عــدد الــركاب 
الــى 4,654,589 إذا مــا اســتمرت اإلجــراءات 
حتســن  حــال  ويف  احلاليــة،  والتدابيــر 
األحــوال وانتهــاء هــذه اجلائحــة بالتأكيــد 
ســيصل مطــار الكويــت إلــى ارقامــه املعتــادة 
والتــي وصلــت الــى 18مليــون راكــب بالســنة 

ــدر بـــ %10 ســنوياً. ــادة تق وبزي

5 - مــاذا أعددتــم بالنســبة لسياســة 
النقــل الجــوي فــي دولــة الكويــت، ومــا 
فــي  الميدانيــة  عملكــم  خطــة  هــي 
هــذا المجــال؟ ومــا مــدى انعكاســات 
كوفيــد19- علــى قطــاع النقــل الجــوي 
التــي  التدابيــر  هــي  ومــا  بلدكــم؟  فــي 

اتخذتــم فــي هــذا الســياق؟ 

كبيــر  بشــكل  اجلــوي  النقــل  قطــاع  تأثــر 
ممــا جعــل معظــم شــركات الطيــران تتكبــد 
وإلغــاء  تقليــص  بســبب    كبيــرة  خســائر 
رحالتهــا اجلويــة والتدابيــر االحتوائيــة التــي 
فرضتهــا معظــم الــدول علــى الســفر وحظــر 
الطيــران والقيــود املفروضــة علــى الرحــالت 
أجــل  مــن  املســافرين  وحتــركات  اجلويــة 

وقــف هــذا الوبــاء.

الراجحي: نولي اهتماما بالغا لخطط السالمة الجوية ونطمح لتحقيق أعلى 
مراتب السالمة

توقع عودة مطار الكويت الى أرقامه المعتادة التي وصلت الى 18مليون راكب 
بالسنة وبزيادة تقدر بـ %10 سنويًا
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وقــد قامــت اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي 
الطيــران  بوقــف حركــة  الكويــت  دولــة  يف 
وإيقــاف جميــع الرحــالت املغــادرة والقادمــة 
مــارس  يف  الدولــي  الكويــت  مطــار  إلــى 
الرحــالت  تشــغيل  إعــادة  مت  2020م.كمــا 
مطــار  إلــى  واملغــادرة  القادمــة  التجاريــة 
الكويــت الدولــي بشــكل تدريجــي منــذ شــهر 
أغســطس املاضــي ونحــن حاليــا يف املرحلــة 
وســيتم  املطــار  افتتــاح  إعــادة  يف  األولــى 
تقييــم الوضــع مــن قبــل الســلطات الصحيــة 
يف الكويــت حتــى يتــم االنتقــال الــى املرحلــة 

الثانيــة يف شــهر فبرايــر القــادم.

خاصــة  مؤخــرا  الجــدل  تزايــد   - 6
حــول  كورونــا  وبــاء  انتشــار  مــع 
الســامة  معاييــر  بتطبيــق  االلتــزام 
ــي  ــودات الت ــة. ماهــي المجـــهـــ الصحي
تبذلونهـا للتــطبيق األمثـــل لمــعــاييــر 
الــســامـــــة الــصحــيـــــة فــي مــــطارات 

الكويــت؟ دولــة 

املدنــي  للطيــران  العامــة  اإلدارة  قامــت   
بفــرض اشــتراطات صحيــة وتدابيــر جلميــع 
مطــار  واملغادريــن  القادمــن    املســافرين 

الكويــت الدولــي مثــل:

• الكشــف احلــراري للمســافرين قبــل دخــول 
مطــار الكويــت الدولي.

• إلــزام جميــع املســافرين بارتــداء كمــام أو 
ــة الشــخصية. أدوات الوقاي

• الســماح للمســافرين فقــط بدخــول مطــار 
الكويــت الدولــي.

• اإلشــارات التوعويــة اخلاصــة بالتباعــد 
اجلســدي.

جلميــع  االلزامــي  املؤسســي  احلجــر   •
الكويــت. دولــة  إلــى  القادمــن  املســافرين 

الفتــرة  إنجازاتكــم خــال  أبــرز  مــا   -  7
الماضيــة؟ 

مبنــى  تخصيــص  مت  األمــر  بدايــة  يف   •
املوبــوءة. الــدول  مــن  للقادمــن  مســتقل 

يف  الصحــة  لــوزارة  مناطــق  تخصيــص   •
املطــار لعمــل الفحــص واإلجــراءات الصحية 

للمســافرين القادمــن.

• تنفيــذ خطــة العــودة )االجــالء( للمواطنــن 
االخــالء  وأيضــاً  اخلــارج  يف  الكويتيــن 

لدولهــم. بالعــودة  الراغبــن  للمقيمــن 

• وضــع خطــة تشــغيلية إلعــادة الرحــالت 
والتــي  الدولــي  الكويــت  مبطــار  التجاريــة 
اســتمرت بنجــاح حتــى هــذه اللحظــة وان 
كانــت أعــداد املســافرين قليلــة إال انــه ســار 
وذلــك  وضعهــا  مت  التــي  السياســة  وفــق 

املســافرين. علــى ســالمة  حفاظــاً 

قطــر  دولــة  تســتضيف   - 8
مــا   2022 العالــم  كأس  مونديــال 
اســتعداداتكم لهــذا الحــدث الكبيــر؟ 
وكيــف تتوقعــون تأثيــره علــى حركــة 
مجلــس  دول  فــي  الجــوي  النقــل 

الخليجــي؟  التعــاون 

الرحــالت  حركــة  تــزداد  أن  املتوقــع  مــن 
العالــم  كأس  مونديــال  بســبب  والــركاب 
2022م يف املنطقــة بشــكل كبيــر خصوصــاً 
يف رحــالت الترانزيــت والرحــالت العابــرة 

الكويــت.               عبــر أجــواء دولــة 

9 - تولــي دول العالــم أهميــة قصــوى 
المدنــي،  الطيــران  أمــن  لموضــوع 
اتخذتموهــا  التــي  اإلجــراءات  ماهــي 
لتنفيــذ المعاييــر الدوليــة المطلوبــة 
وأيــن  الموضــوع؟  هــذا  بخصــوص 
ألمــن  برنامجكــم  أهميــة  تتجلــى 

ان؟  الطيــر

  دولــة الكويــت وبكونهــا دولــة عضــوة يف 
) ICAO(منظمــة الطيــران املدنــي الدوليــة
)القواعــد  الدوليــة  املنظمــات  تتبــع  فإنهــا 

والتوصيــات( املنصــوص عليهــا يف امللحــق 
)القواعــد  واملتطلبــات  عشــر  الســابع 
والتوصيــات( ذات الصلــة يف امللحق التاســع. 
التدقيــق  أثنــاء  منهــا  التحقــق  يتــم  والتــي 
الدولــي للمنظمــة ))USAP-CMA والــذي 
حققــت بهــا دولــة الكويــت معــدل أعلــى مــن 
املعــدل اإلقليمــي والعاملــي ودون أي شــواغل 

أمنيــه عاليــة.

لمســيرة  تقييمكــم  هــو  مــا   10-
المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي؟ 
لمســتقبل  تصوراتكــم  وماهــي 
عملهــا؟ وهــل لكــم مقترحــات للرفــع 
نحــو  بهــا  والدفــع  مردوديتهــا  مــن 

األفضــل؟

  لعبــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي 
الــدول  دعــم  بــارزا يف  دوراً  نشــأتها  منــذ 
األعضــاء يف احملافــل الدوليــة وذلــك مــن 
الــدول  صفــوف  لتوحيــد  الســعي  خــالل 
والدفــاع  الدوليــة  املنظمــات  يف  األعضــاء 
القيــام  كذلــك  املشــتركة.  القضايــا  عــن 
بإثــراء صناعــة النقــل اجلــوي مــن خــالل 
دعــم العاملــن يف هــذا اجلانــب مــن خــالل 
الــدورات التدريبيــة وورش العمــل وتبــادل 
اخلبــرات بــن الــدول األعضــاء. وقراءتنــا 
نتوســم  فإننــا  املنظمــة  لــدور  املســتقبلية 
ازدهــار النقــل اجلــوي لــدى الــدول األعضــاء 
ملــا نشــاهده مــن اهتمــام مــن قبــل  نظــراً 
العاملــن يف املنظمــة والدعــم املقــدم مــن 

األعضــاء. الــدول 

كلمة أخيرة؟

يعتبــر قطــاع الطيــران مــن أكثــر القطاعــات 
تضــررا مــن جائحــة فايــروس كورونــا، فمــن 
الضــروري دعــم ومســاعدة هــذا القطــاع عن 
طريــق تقــدمي التســهيالت للشــركات العاملــة 
يف قطــاع النقــل اجلــوي ومســاعدتها علــى 
جتــاوز األزمــة، خصوصــا ان القطــاع يشــكل 
شــريان حيــوي القتصاديــات الــدول، وبــإذن 
اهلل ســيقوم القطــاع بتجــاوز هــذه األزمــة 

والعــودة التدريجيــة الــى مــا كان عليــه.
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التشغيل والتعافي

تتوقــف  لــم  الوبــاء،  تفشــي  مــدة  طــوال 
مقدمــو  اســتمر  حيــث  اجلويــة،  احلركــة 
خدمــات املالحــة اجلويــة يديــرون رحــالت 
اإلجــالء ورحــالت نقــل البضائــع األساســية 
يف جميــع انحــاء العالــم. اال انــه مــع بدايــة 
إلــى  احلاجــة  ظهــرت  التشــغيل،  إعــادة 
ــع  ــن جلمي ــن اجلوي ــة املراقب ضــرورة مواجه
حركــة  مســتويات  مراعــاة  مــع  التحديــات، 
املوظفــن.  املتغيــرة وضمــان حمايــة  املــرور 
وبالتالــي، فــإن الغــرض مــن إرشــادات منظمــة 
هــو  املالحــة  خلدمــات  املدنــي  الطيــران 
والســالمة  التشــغيلية  استكشــاف اجلوانــب 
املتعلقــة بأنشــطة مقدمــي خدمــات املالحــة 
التشــغيل  إعــادة  مرحلتــي  أثنــاء  اجلويــة 

العاملــي. للطيــران  واالنتعــاش 

الصحــة  الموظفيــن:  حمايــة   -
فيــة لعا ا و

ــة  ــان نظاف ــة املوظفــن، ف ــق بحماي ــا يتعل فيم
مــكان العمــل تشــكل إحــدى املهــام الرئيســية 
وذلــك مــن خــالل مضاعفة ورديــات التنظيف، 
وتوافــر  الســماعات  تنظيــف  ذلــك  يف  مبــا 
اجلويــن  لـــلمراقبن  املطاطيــة  القفــازات 
مــع ضمــان التهويــة الدائمــة للغــرف. ومــن 
سيســهم  االجتماعــي  التباعــد  أن  الواضــح 
أيًضــا يف تقليــل التعــرض لإلصابــة )مســافة 
واملراقبــة  األقنعــة(،  وارتــداء  أقــدام   6
املســتمرة لصحــة جميــع املوظفــن )قيــاس 
درجــة احلــرارة ومقاييــس أخــرى ...( يظــل 
بالذكــر أن  اجــراء ضروريــا. ومــن اجلديــر 
نهــج جــدول الفريــق / جدولــة الطاقــم ســاعد 
يف  املالحــة  خدمــات  مقدمــي  مــن  العديــد 

تقليــل تعــرض املنشــأة للوبــاء.

الضــروري  مــن  يبقــى  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
التواصــل باســتمرار بشــأن التدابيــر املختلفــة 
التــي يتعــن تنفيذهــا يف مــكان العمــل مبــا يف 
ذلــك بروتوكــوالت العمــل عــن بعــد التي حتتاج 

إلــى تقييــم مــن حيــث الســعة واإلنتاجيــة.

- ضمان السالمة

إن مخاطر الســالمة املتعلقة بإعادة التشــغيل 
بعــد فتــرة توقــف طويلــة هــي بــال شــك تلــك 
الوظيفــة  يف  املتأصلــة  و  تقليدًيــا  املعروفــة 
الرتابــة  املخاطــر  هــذه  وتشــمل  نفســها. 
والقضايــا املتعلقــة باليقظــة وامللــل والتوتــر. 
تتوفــر سلســلة مــن الدراســات املناســبة التــي 
تتنــاول تدابيــر التخفيــف مــن أجــل مســاعدة 
مواجهــة  علــى  املصلحــة  أصحــاب  جميــع 
فــإن  لذلــك  بالســالمة.  املتعلقــة  املخاطــر 
ومهاراتهــم  املوظفــن  كفــاءة  علــى  احلفــاظ 
وتخفيــف  الســالمة  تعزيــز  يف  سيســاهم 
إنــكاره،  ميكــن  ال  عــام  بشــكل  املخاطــر 
وميكــن  للوظيفــة،  الفنيــة  للطبيعــة  نظــًرا 
ــب واحملــاكاة  ــك مــن خــالل التدري ــق ذل حتقي
وامتحانــات الكفــاءة التــي يتــم إجراؤهــا علــى 
ــا  ــك أيًض ــق ذل أســاس منتظــم. وميكــن حتقي
مــن خــالل منصــات احملــاكاة القائمــة علــى 
أســاس النظــراء مثــل التدريــب عبــر اإلنترنــت 
وتشــمل    .Nav  Micro عــن  الصــادر 
أيضــا العديــد مــن مبــادرات التدريــب أثنــاء 
العمــل )OJT( وميكــن أن تســاعد الفصــول 
الدراســية االفتراضيــة املراقبــن اجلويــن يف 
ــة املــرور. ــى حرك ــب عل ــادة الطل اســتيعاب زي

- إدارة الحركة الجوية والموارد

ــا عــدم  ــايف أيًض ــة التع ــي مرحل ــن أن تعن ميك

تطابــق الســعة مبــا يف ذلــك اإلدارة التكتيكيــة 
أنــه  يعنــي  وهــذا  اجلويــة.  احلركــة  لتدفــق 
اجلويــة  احلركــة  مســتويات  مراقبــة  يجــب 
مــن أجــل ضمــان تــوازن عــبء العمــل علــى 
إلدارة  الالحقــة  االســتراتيجيات  مســتوى 
التدفــق. و ميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل 
اســتخدام أدوات التنبــؤ بخصــوص الطلــب و 
التــي ميكــن أن تســاعد يف ضمــان مســتوى 
اتخــاذ  وعمليــات  الضــروري  التوظيــف 
القــرار األخــرى فيمــا يتعلــق بــإدارة التدفــق. 
خدمــات  منظمــة   CANSO تتعــاون   و 
 Aviation Metron املالحــة املدنيــة  مــع
ــا  إلتاحــة أداة Horizon اخلاصــة بهــا مجاًن
ملســاعدة مقدمــي خدمــات املالحــة اجلويــة 

أثنــاء مرحلــة التعــايف.

املالحــة  خدمــات  مقدمــي  علــى  يجــب  و 
إدارة  ومبــادرات  القيــود  مراجعــة  اجلويــة 
إذا  مــا  لتحديــد  األخــرى  اجلويــة  احلركــة 
ــى ذلــك  ــة. وعــالوة عل كانــت ال تــزال ضروري
، يجــب أن يأخــذوا يف االعتبــار التغييــرات 
ــع  ــركاب م ــود ال يف إجــراءات املطــارات وصع
علــى  تؤثــر  قــد  التغييــرات  هــذه  أن  العلــم 
أوقــات اســتنفاد البوابــات أو تســبب صعوبــات 

العاديــة. املطــارات  أخــرى يف عمليــات 

علــى  يجــب  اجلويــة،  احلركــة  ارتفــاع  ومــع 
تقييــم  اجلويــة  املالحــة  خدمــات  مقدمــي 
قدرتهــم علــى االســتمرار يف إعطــاء األولويــة 
التشــغيلية لعمليــة الشــحن األساســية باتبــاع 
توصيــات منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي 
للــدول األعضــاء الصــادر يف 18  وخطابهــا 

.2020 مــارس 

- ضمان التنسيق التنظيمي

يجــب علــى مقدمــي خدمــات املالحــة اجلويــة 
تنســيق اإلجــراءات واألطــر الزمنيــة املناســبة 
فيمــا يتعلــق بتجديــد التراخيــص والشــهادات 
يتــم  أن  يجــب  و  الرقابــة.  أنشــطة  وبــدء 
حتديــث تدابيــر التخفيــف مــن قبــل الــدول 
معيــة املنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي يف 
بالطــوارئ  املتعلــق  الفرعــي  النظــام  اطــار 
املتعلقــة بـــ CCRD( 19-COVID( لنظــام 
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.)EFOD( اإليــداع اإللكترونــي لالختالفــات

- عندما يتعلق األمر بالصيانة

ــزة   ــة ألجه ــة التحتي ــة تشــغيل البني ــر حال تعتب
لـــ  التابعــة   )ATM( اجلويــة  احلركــة  إدارة 
  )ANSP( ــة مــزودي خدمــات املالحــة اجلوي
أمــًرا يف غايــة األهميــة خــالل هــذه املرحلــة. 
ويجــب علــى مــزودي خدمــات املالحــة اجلويــة 
)ANSP( احلفــاظ علــى التنبيهــات املوجهــة 
ــة بشــأن  للمالحــن )NOTAMs(  و احملدث
قضايــا البنيــة التحتيــة أو الســعة، وضمــان 
صيانــة معداتهــم وبنيتهــم التحتيــة. كمــا أن 

قدمــت  املدنــي  للطيــران  الدوليــة  املنظمــة 
الــدول  لتأخــذه   ،NOTAM منــوذج   نــص 
بعــن اإلعتبــار ولتيســير تنســيق كل مــا هــو 

متعلــق بكوفيــد19.

- اتخاذ القرارات بشكل تعاوني

مــع عــودة الطائــرات إلــى اخلدمــة، ســتكون 
واختبــارات  فحوصــات  إلــى  حاجــة  هنــاك 
متعــددة و متنوعــة خاصــة بصالحيــة الطيــران  
، مبــا يف ذلــك حركــة الطائــرة يف املدرجــات، 
للمحــركات  األرضيــة  التشــغيل  وعمليــات 
ذلــك  وســيتطلب  التجريبيــة،  الطلعــات  و   ;

واملشــغلن  املطــارات  مــع  الوثيــق  التنســيق 
الفاعلــن  أيًضــا  ذلــك  وسيشــمل  احملليــن. 
يف إدارة احلركــة اجلويــة للتعــاون يف عمليــة 
النتائــج  التــي تضمــن أفضــل  القــرار  صنــع 
علــى أســاس املســاواة واالتاحــة، مــن خــالل 
صنــع القــرار التعاونــي ، وتبــادل املعلومــات 
علــى املســتويات العابــرة للحــدود واإلقليميــة ، 
وعلــى جميــع املســتويات بــن جميــع أصحــاب 
املصلحــة لضمــان نظــام نقــل جــوي منســق 

عامليــا.

المبادئ التوجيهية المؤقتة   لتطوير شهادة التطعيم الذكية

 )WHO( أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة
يف 19 مــارس 2021 ، إرشــاداتها الفنيــة التــي 
تهــدف إلــى تغطيــة االعتبــارات األخالقيــة 
أثنــاء  باللقاحــات  املتعلقــة  و  واخلصوصيــة 
حتديــد حــاالت اســتخدام SVCs شــهادات 
مبدئــن  علــى  بنــاء   ، الذكيــة  التطعيــم 
و  الرعايــة  اســتمرارية  رئيســين:  توجيهــن 

التطعيــم. إثبــات 

• رقمنة دليل التطعيم

ــة كأســاس لإلطــار  ــر الفني تعمــل هــذه املعايي
ــدان  ــع البل ــي جمي ــذي يعن العــام املصمــم و ال
الثقــة  زرع  إلــى  اساســا  ويهــدف  األعضــاء 
مــن خــالل  األعضــاء  الــدول  بــن  املتبادلــة 
بيانــات موثوقــة ومثبتــة تقنًيــا. و هــذا هــو 
العامــة  الصحــة  وكاالت  توجــه  يف  الســبب 
بإنشــاء   )PHA( الوطنــي  املســتوى  علــى 
ب  الذكيــة  التطعيــم  شــهادة   SVC ســجل 
حيــث يتــم إيــداع مســتندات SVC املوقعــة 

رقمًيــا والتــي ميكــن لــوكاالت الصحــة العامــة 
لنظــام  وفًقــا  هــذا  كل  ســيتم  و  إتاحتهــا. 
مشــاركة املعلومــات املعــروف باســم مواصفات 
تبــادل املعلومــات الصحيــة املفتوحــة ، وهــو 
نظــام يهــدف إلــى تشــجيع مشــاركة املعلومــات 
بــن املؤسســات الطبيــة فيمــا بينهــا  و كذلــك  

فيمــا بــن املرضــى.

كل  مــن  يُتوقــع   ، النظــام  هــذا  اطــار  يف  و 
دولــة إصــدار SVC شــهادة التطعيــم الذكيــة  
اخلاصــة بهــا كجــزء مــن الســجل ويتعــن علــى 

ــا. ــة مًع ــع الســجالت الالزم ــرد جم الف

الــدول  حتافــظ  أن  أيًضــا  املتوقــع  مــن  و 
األعضــاء يف منظمــة الصحــة العامليــة علــى 
ــح  ــق املفاتي ــة باســتخدام مرف ــة رقمي ــة ثق بيئ
تنفيذهــا  يتــم  التــي   )PKI( العموميــة 
و  األعضــاء.  الــدول  جميــع  يف  باســتمرار 
العموميــة ألنظمــة  املفاتيــح  يســمح  مرفــق 
الكمبيوتــر املختلفــة أن تثــق ببعضهــا البعــض 

بحيــث  للبيانــات  قــوي  تشــفير  خــالل  مــن 
ميكــن لألطــراف التحقــق مــن هويــات بعضهــا 

موثــوق. بشــكل  البعــض 

• التحقق من أوراق اعتماد التطعيم

 )WHO( أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة
املتعلقــة  التصميــم  وثائــق  مــن  أول سلســلة 
CO� ضــد للتطعيــم  الرقمــي   باإلثبــات 

VID-19 ، كبدايــة لعمليــة توحيــد النســخ 
»املنزليــة«  الورقيــة  للســجالت  الرقميــة 
أو  التطعيــم  الدوليــة«  »الشــهادة  و  احلاليــة 
الوقايــة »، املعروفــة بالبطاقــة الصفراء:حتــت 
عنــوان » إرشــادات مؤقتــة لتطويــر شــهادة 

.)SVC(« الذكيــة  التطعيــم 

ــة  ــد مــن البراهــن الرقمي ــب العدي ــم جتري يت
تقنيــة  علــى  يعتمــد  ومعظمهــا   ، للتطعيــم 
blockchain البيانــات التسلســلية  و قــد 
اجتماعــاً  العامليــة  الصحــة  عقــدت منظمــة 
لفريــق عمــل خــاص بشــهادة التطعيــم الذكيــة 
مــن أجــل نشــر معاييــر االمــن  واملصادقــة 
املتعلقــة  البيانــات   وتبــادل  واخلصوصيــة 

الذكيــة؛ التطعيــم  بشــهادة 

ــة  ــة الصحــة العاملي ــررت منظم و خالصــة، ق
تتطلــب  لــن  الصفــراء  البطاقــة  رقمنــة  أن 
الكثيــر مــن التكنولوجيــا  و اســتثنت اللجــوء 
الــى البيانــات التسلســلية الغيــر املثبتــة أو أي 

تقنيــات أخــرى متطــورة.
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مــا  الطيــران  مســتقبل  التفكيــر يف  ال ميكــن 
بعــد جائحــة كوفيــد 19 دون مراعــاة ضــرورة 
إعــادة بنــاء االتصــال ووضــع صناعــة الطيــران 
ــة و االســتدامة و يتجــه  يف مســار يراعــي البيئ
نحــو القضــاء علــى انبعاثــات الكربــون. ســتحتاج 
التشــغيل  إلعــادة  املســتقبلي  املســار  مراحــل 
الطاقــي،  التحــول  يف  النظــر  إلــى  بالتأكيــد 
بنيــة  و  هيــكل  علــى  املتوقعــة  والتغييــرات 
الطائــرات  وكذلــك تقنيــات الطائــرات اجلديدة 
مثــل الطائــرات التــي تعتمــد علــى الهيدروجــن  
ــم  ــى مســتوى العال ــاون عل ــز التع وضــرورة تعزي
بــن جميــع الفاعلــن يف املجــال ســواء كانــوا 
حكوميــن اوغيــر حكوميــن ، ومواجهــة حتــدي 

تغيــر املنــاخ يف إطــار اتفــاق باريــس.
تنويــر  إلــى  يهــدف   2050 وجهــة  تقريــر  ان 
أكثــر  طيــران  مســتقبل  بخصــوص  القــارئ 
مراعــاة للبيئــة وإشــراًقا واســتدامة اقتصادًيــة. 
ــة  ــد عــام 2050 وجه و يف هــذا الصــدد ، ال يع
بحــد ذاتهــا ، ولكنــه عالمــة علــى طريــق يقودنــا 
انبعاثــات  بــدون  جــوي  نقــل  مســتقبل  الــى 

كربونيــة.
املوحــدة  الســيناريوهات  التقريــر  ويحــدد 
ــرور  ــة امل ــات حرك ــى اآلن توقع ــي تغطــي حت الت
البنيــة  وقضايــا  التكنولوجيــة  والتطــورات 
علــي  التغلــب  ووســائل  والتشــغيل  التحتيــة 
التحديــات املتوقعــة ، واالســتراتيجيات املتعلقــة 
بوقــود الطائــرات املســتقبلية ... امــا بخصــوص 
منــو حركــة املــرور ، فمــن املتوقــع أن يســافر 10 
ماليــر راكــب بحلــول عــام 2050 أي 20 تريليــون 
RPKs. اال أن هــذا النشــاط ســيولد حوالــي 
1800 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
ويتطلــب أكثــر مــن 570 مليــون طــن مــن الوقــود.
ــاه كيــف ستســتخدم  توضــح الســيناريوهات أدن
والبنيــة  والعمليــات  التكنولوجيــا  الصناعــة 
لتقليــص  املســتدام  الطيــران  ووقــود  التحتيــة 

االنبعاثــاث، وحتقيــق هــدف الصناعــة بحلــول 
عــام 2050 و الســنوات املواليــة.

الســيناريو األول: تطــور فيمــا يخــص 
التكنولوجيــا والعمليــات 

التكنولوجيــة  للتحســينات  األولويــة  إعطــاء   -
ــة  ــرات الهجين ــدة مــن الطائ ــواع جدي بظهــور أن
/ الكهربائيــة يف املــدى القصيــر و التــي مــن 
املتوقــع أن تدخــل اخلدمــة بحلــول عــام 2035.
- االســتثمار يف العمليــات وحتســينات البنيــة 
يف  كبيــر  بشــكل  ستســاهم  والتــي   ، التحتيــة 

تخفيــض ثانــي أكســيد الكربــون.
- التوقعــات: مــن املتوقــع أن يــؤدي اســتخدام 
وقــود الطيــران املســتدام إلــى خفــض االنبعاثات 

بنســبة 100-74 يف املائــة بحلــول عــام 2050.

الســيناريو 2: تســريع نشــر الوقــود 
المســتدام

الطائــرات اجلديــدة  بنيــة  تطــال  تغييــرات   -
مبــا يف ذلــك خيــارات هيــكل اجلنــاح املمــزوج 
، والتــي ال تــزال تعتمــد علــى محطــات توليــد 

الطاقــة.
- ال يوجــد حتــول كبيــر يف منــاذج الطائــرات 

الكهربائيــة أو الهجينــة
- إعطاء األولوية للوقود املستدام.

ــة  ــات منــًوا متوســًطا للحرك -  ســتظهر التوقع
ــات  ــة ، وحتســًنا واضحــا وخفــض انبعاث اجلوي
ثانــي أكســيد الكربــون  التــي مــن املتوقــع ان 

تصــل إلــى ٪100-77 بحلــول عــام 2050.

تكنولوجــي  منظــور   :3 الســيناريو 
وجــريء طمــوح 

ــي  ــة الت ــرات الكهربائي ــة للطائ - تعطــى األولوي
تصــل ســعتها إلــى 100 مقعــد ، وطائــرة خاليــة 
مــن االنبعاثــات )تعمــل بالهيدروجــن األخضــر( 
لصنــف 200-100 مقعــد وطائــرة غيــر تقليديــة 
بــن  مــا  ذلــك  و  الهجينــة  بالكهربــاء  تعمــل 

.2035-2040

- ينتــج عــن النمــو املتوســط للحركــة اجلويــة 
واالســتثمارات يف العمليــات والبنيــة التحتيــة 
حتســن واضــح وخفــض ثانــي أكســيد الكربــون.
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  بــن  الفــارق  ان   -
والتــي  التكنولوجيــا  التطــورات  بعــد  الكربــون 
ســتطال العمليــات والتحســينات احملدثــة علــى 
معــدل  وبــن هــدف  التحتيــة  البنيــة  مســتوى 
صفــري صــايف النبعاثــات الكربــون لعــام 2050 
ســوف  مســتدام  طيــران  وقــود  باســتخدام 
مــع  مــن  مليــون طــن   235-340 بــن  يتــراوح 
 ٪  70-100 بنســبة  االنبعاثــات  تقليــل  عامــل 

.2050 عــام  بحلــول 

ما بعد عام 2050 ، ما بعد الكربون
علــى  صــايف  صفــري  معــدل  حتقيــق  يعــد 
الغــد.  وواقــع  اليــوم  حتــدي  العالــم  مســتوى 
الدعــم  مــدى  علــى  بالتأكيــد  يعتمــد  وهــذا 
احلكومــي ومســاهمات الباحثــن علــى الرغــم 
يطــال  لــن  االنبعاثــات  علــى  القضــاء  أن  مــن 
بــل ســيحدث  الســرعة  بنفــس  الــدول  جميــع 
عبــر مراحــل ولكــن دائمــا مــن منظــور ان لــن 

الركــب. عــن  بلــد  أي  يتخلــف 
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 COVID-19 دراسة المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية حول تأثير تدابير
على سعة المطار

  GmbH املطــارات     أبحــاث  مركــز  قــام 
 19 كوفيــد  تدابيــر  تأثيــر  بتقييــم   ))ARC
علــى ســعة املطــارات فيمــا يخــص العمليــات 
محــاكاة  اختبــار  بيئــة  اســتخدام  خــالل  مــن 
متثــل مطــاًرا كمثــال عــام ووضــع العديــد مــن 
مشــاركة  بهــدف  الفرعيــة  الســيناريوهات 
الــدروس املســتفادة معــكل املعنيــن. و يف هــذا 
الســياق، يكــون وجوبــا علــى املطــارات تخطيــط 

التاليــة: األنشــطة  وتنفيــذ  وتنســيق 

إمكانية الفحص الصحي 
ينصــب التركيــز يف هــذا الصــدد علــى تنفيــذ 
التدابيــر القائمــة علــى املخاطــر إلــى جانــب 
التباعــد االجتماعــي وحتســن النظافــة والتــي 
للــركاب  الطبيــة  الفحوصــات  تشــمل  قــد 

املغادريــن. أو   / و  القادمــن 
الرئيســية  التغييــرات  حــدوث  املتوقــع  مــن  و 
التاليــة باملقارنــًة مــع الفتــرة مــا قبــل كوفيــد:

-  وصول الركاب يف وقت ابكر للمطارات
-  يقوم الركاب بإحضار املزيد من األمتعة

أطــول  وقًتــا  التســجيل  عمليــة  تســتغرق    -
بســبب األســئلة الصحيــة واملزيــد مــن املعامالت 

الورقيــة
فعليــة يف  الــركاب علــى مســافة  -  يحافــظ 

االنتظــار طوابيــر 

تدابير التخفيف
تشــمل مقاييس التحســن التي ســيتم اختبارها 

باســتخدام منــوذج احملــاكاة مــا يلي:
-  توسيع نظام طوابير االنتظار

-  موازنة القوى العاملة مع الطلبات اجلديدة
-  تعديل أوقات فتح تسجيل الركاب

- مبــا يف ذلــك األســئلة الصحيــة يف تســجيل 
ــت ــر اإلنترن ــركاب عب ال

-  حتقيق توزيع امثل

المراقبة األمنية
 يف العديــد مــن املطــارات، غالًبــا مــا تشــكل 
يتميــز  مجــاال  األمنيــة  التفتيــش  نقطــة 
باختناقــات هائلــة، ومنــذ بدايــة الوبــاء متــت 
أقــل بســبب  ـ )ســعة  معاينــة ضغــط إضــايف 
التباعــد االجتماعــي، والتغييــر يف االحتياجــات 
مــن املوظفــن( وبالتالــي تتأكــد احلاجــة إلــى 
بعــن  االخــذ  مــع  سالســة  أكثــر  إجــراءات 

الــركاب. ســالمة  االعتبــار 
أحــد  املســافرين  إنــزال  نقــط  تقليــص  يعــد 
للمطــارات  النموذجيــة  األوليــة  اإلجــراءات 
والتــي مت اتخاذهــا بعــد فتــرة وجيــزة مــن تفشــي 
التباعــد  لقواعــد  االمتثــال  أجــل  مــن  كوفيــد 
االجتماعــي املطبقــة. وأدى هــذا - باالقتــران 
مــع تدابيــر أخــرى - إلــى انخفــاض كبيــر يف 

اإلنتاجيــة. الســعة 
ــه، لوحــظ  ــال الــذي مت حتليل امــا بالنســبة للمث
وإنــزال  اإلنــزال،  مواضــع  تقييــد  يلــي:  مــا 
املزيــد مــن االشــياء، وعمليــات املســح املتكــررة 
الســينية  ألشــعة  طــاوالت  ومســح  للــركاب، 
احملــدود يف  الــركاب  وعــدد  متكــررة،  بصفــة 

الركــوب. منطقــة 

تأثيــر  األمنيــة:  المراقبــة  محــاكاة 
19 كوفيــد  تدابيــر 

نظــًرا ملتطلبــات التباعــد االجتماعــي وانخفاض 
ــى تعيــن  ــدو أن احلاجــة إل ــة، يب ســعة اإلنتاجي
للممــرات  يف  تــوازن  اكثــر  بعــدد  موظفــن 
اجــراء  بعــد  األمنيــة  للمراقبــة  املخصصــة 

ناجعــا.

بوابات االركاب 
قاعة البوابة )صاالت االنتظار(

تتأثــر صــاالت االنتظار املجــاورة لبوابة الصعود 
إلــى الطائــرة بشــكل مباشــر مبتطلبــات التباعــد 
االجتماعــي. وبالتالــي، قــد يحتــاج املطــار إلــى 
مــن  التخصيــص  مبــادئ  يف  التفكيــر  إعــادة 
مــن  يــزال  ال  التــي  اجلويــة  الرحــالت  حيــث 
املمكــن اســتيعابها مــن قبــل كل صالــة انتظــار.

عملية الصعود على متن الطائرة:
ــي  ــة الت ــد مــن املشــكالت احملتمل ــاك العدي  هن
تــؤدي إلــى إطالــة وقــت الصعــود إلــى الطائــرة 

ــل املجموعــات. مبــا يف ذلــك الصعــود مــن قب
التباعــد  قاعــدة  بســبب  األمتعــة:  اســترداد 
االجتماعــي، انخفضــت ســعة منطقــة االنتظــار 
بنســبة ٪25- )1.5 متر مســافة فعلية( ووصلت 

ــة(. ــر مســافة فعلي ــة ٪50- )2 مت ــى غاي ال

المزيد من إجراءات التخفيف
ــر لضمــان الصحــة  ــد مــن التدابي احــداث املزي
مناطــق  خــالل:  مــن  اجلســدي،  والتباعــد 
انتظــار ثانويــة للمســافرين والذيــن ال يتســعون 
يف املنطقــة الرئيســية، ومــن املتوخــى تخصيــص 
ــف  ــن كل مجموعــة ســفر يكل شــخص واحــد م
قاعــة  إلــى  املتأخــرة  األمتعــة  جميــع  بأخــذ 

اســتالم األمتعــة.

تشبيع السعة 
ــق  ــب عــن تطبي ــذي يترت ان تقليــص الســعة وال
تدابيــر كوفيــد يف مثال املطار موضوع الدراســة 
ــى تقلــص يف الســعة بنســبة -25 ــى إل ــؤدي ال ي
٪40، ال ســيما بســبب التباعــد املــادي مبقــدار 
1.5 متــر. وهــذا يعنــي، بالنظــر إلــى أن املطــار 
قدرتــه  مــن  قريبــة  مبعــدالت  يشــغل  الــذي 
علــى التشــبع ســيصل بالفعــل إلــى ســعة تشــبع 
جديــدة بنســبة 75-60 ٪ مــن مســتويات الــذروة 
مــا قبــل كوفيــد. و يف هــذه املرحلــة، يجــب علــى 
ــى  ــف للتغلــب عل ــر التخفي املطــار إعــداد تدابي
القيــود املتعلقــة بالقــدرة إذا لــم يكــن باإلمــكان 

تخفيــف التدابيــر الصحيــة يف نفــس الوقــت.
بالنســبة  الزمنيــة  املقاطــع  تنســيق  قضايــا 
الزمنيــة  اخلانــات  ذات  املنســقة  للمطــارات 
احملــددة، فهــذا يعنــي أيًضــا أن األرقــام اخلاصة 

بالســعة املعلنــة قــد حتتــاج إلــى املراجعــة.
العمليــات  حتليــل  يظهــر  الــركاب:  رحلــة 
الراكــب يف املطــار أن  املختلفــة طــوال رحلــة 
التدابيــر الصحيــة واآلثــار اجلانبيــة لـــكوفيد 
اخلدمــة  مســتويات  علــى  متنــوع  تأثيــر  لهــا 
الطريقــة  أو   / و  للراكــب  املشــهودة  املقدمــة 
التــي يحتاجهــا املطــار لتنظيــم نقــاط التفتيــش 

املختلفــة.

الخالصة والتحديثات والتكييف
تطــورت أزمــة بشــكل ديناميكــي. ومبــوازاة ذلك، 
ظلــت اللوائــح احملليــة تعــرف تغيــرات بشــكل 
مســتمر. وتهــدف الســيناريوهات املدرجــة يف 
املالحــة  لســالمة  األوروبيــة  املنظمــة  دراســة 
اجلويــة بالتأكيــد إلــى تســهيل تبــادل اخلبــرات 

ــة. ــف فعال ــر تخفي ــورة تدابي وبل
املصدر يوروكونترول
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المملكة المغربية تحصن األمن المعلوماتي لمؤسساتها

بقلم المهندس/عادل بولوطار
وضــع مؤشــر األمــن الســيبراني الــذي تصــدره 
Com� »كومباريتــش« اإلنكليزيــة   املؤسســة 

paritch، لقيــاس مــدى جاهزيــة البلــدان ملنــع 
التهديــدات اإللكترونيــة األساســية واســتعدادها 
ــم املرتبطــة  إلدارة احلــوادث الســيبرانية واجلرائ
بشــبكة اإلنترنــت علــى نطــاق واســع، خــالل ســنة 
متقدمــة،  مراتــب  يف  العربيــة  الــدول   ،2019
علمــاً أن الــدول التــي حتتــل املراتــب األولــى هــي 
األقــل أمنــاً. وحــل املغــرب يف املرتبــة 25 مــن بــن 
60 دولــة شــملها املؤشــر، واملرتبــة الثالثــة عربيــاً، 
خلــف اململكــة العربيــة الســعودية صاحبــة املرتبــة 
27، فيمــا تقــدم  32، وتونــس صاحبــة املركــز 

ــز 20. ــي جــاءت يف املرك ــى مصــر الت عل
ويف ظــّل تنامــي التهديــدات االلكترونيــة احملدقــة 
ــراق املؤسســات والشــركات.  ــي تســتهدف اخت الت
ــات  ــة بخطــورة الهجم ــة املغربي ــن اململك ــا م ووعي
نظــم  تســتهدف  أن  ميكــن  التــي  اإللكترونيــة 
املعلومــات ومتــس الوظائــف احليويــة للمجتمــع 
التقــدم  أو  األمــن  أو  الســالمة  أو  الصحــة  أو 
االقتصــادي أو االجتماعــي، فقــد أدرجــت الدولــة 
مســألة حتصــن وتعزيــز األمــن املعلوماتــي ضمــن 

أولوياتهــا.
وعليــه، فقــد أقــر املغــرب مؤخــرا القانــون رقــم 
حيــث  الســيبراني.  باألمــن  املتعلــق   05.20
دخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ بعــد صــدوره 
ويَهــدف   .6904 عــدد  الرســمية  اجلريــدة  يف 
هــذا القانــون إلــى إنشــاء إطــار قانونــي يَســمح 
بتعزيــز أمــن أنظمــة املعلومــات يف إدارات الدولــة 
واملقــاوالت  واملؤسســات  الترابيــة  واجلماعــات 
املنضويــن  االعتباريــن،  واألشــخاص  العموميــة، 
حتــت حكــم القانــون العــام، وتعزيــز الثقــة ودعــم 
ضمــان  أوســع  وبشــكل  الرقمــي،  االقتصــاد 
اســتمرارية األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
األمــن  ومقتضيــات  قواعــد  القانــون  ويحــّدد 
الدولــة  إدارات  معلومــات  نظــم  علــى  املطبقــة 
واجلماعــات واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة، 
علــى  املطبقــة  األمــن  ومقتضيــات  وقواعــد 
البنيــات التحتيــة ذات األهميــة احليويــة، وقواعــد 
مســتغلي  علــى  املطبقــة  األمــن  ومقتضيــات 
الشــبكات العامــة للمواصــالت ومــزودي خدمــات 

اإلنترنــت.
إمكانيــة  اململكــة  القانــون  هــذا  ســيمنح  كمــا 
ــى  ــة عل ــة الوطني ــم لســيادة املعلوم ــر احملك التدبي
اإلمكانيــات  مــن  وســيرفع  املســتويات،  جميــع 
يف  املعلومــات  نظــم  أمــن  مجــال  يف  الوطنيــة 
اإلدارات والهيئــات العامــة والبُنــى التحتيــة ذات 

احليويــة. األهميــة 

فما َما الّذي َجاء ِبه قَاُنوُن »األْمن 
يِبيَراِني« ؟ السِّ

أ. تعريف دقيق لألمن السيبراني
يعــرف نــص القانــون األمــن الســيبراني بكونــه 
ومفاهيــم  واإلجــراءات  التدابيــر  مــن  مجموعــًة 
واألعمــال  املخاطــر  إدارة  وطــرق  األمــن 
والتكنولوجيــا  املمارســات  وأفضــل  والتكوينــات 
التــي تســمح لنظــام معلومــات بــأن يقــاوم أحداثــاً 
متــس  أن  مــن  الســيبراني  بالفضــاء  مرتبطــة 
بتوافــر وســالمة وســرية املعطيــات املخزنــة أو 

املرســلة. أو  املعاجلــة 
وتبــادل  للتعــاون  قانونــي  إطــار  حتديــد  ب. 

الدولــة مؤسســات  بــن  املعلومــات 
يُحــّدد القانــون اإلطــار الوطنــي حلكامــة األمــن 
الســيبراني، وهــو إطــار للتعــاون وتبــادل املعلومــات 
بــن الســلطة الوطنيــة لألمــن الســيبراني احملــددة 
للدولــة  املختصــة  واملصالــح  تنظيمــي،  بنــص 
املكلفــة مبعاجلــة اجلرائــم املاســة بنظــم املعاجلــة 

ــات. ــة للمعطي اآللي
ــم تنفيــذ القانــون بشــكل جيــد فرضــت  وحتــى يت
الدولــة  إدارات  علــى  التشــريعية  النصــوص 
أصولهــا  تصنيــف  العموميــة  واملؤسســات 
مســتوى  حســب  معلوماتهــا  ونظــم  املعلوماتيــة 
والتماميــة  الســرية  حيــث  مــن  حساســيتها 
والتوافــر، كمــا يتعــن أن تكــون تدابيــر حمايــة 
األصــول والنظــام متناســبة مــع مســتوى التصنيف 

لهــا. املخصــص 
وتشــترط مقتضيــات هــذا النــص التشــريعي أن 
تعــن كل هيئــة مســؤوالً عــن أمــن نظــم املعلومــات 
يتولــى الســهر علــى تطبيــق سياســتها، كمــا يعتبــر 
هــذا املســؤول مخاطــب الســلطة الوطنيــة لألمــن 

باالســتقاللية  يتمتــع  أن  ويتعــن  الســيبراني، 
ــه. ــة ملمارســة مهام الالزم

ويف حــال إســناد نظــام معلومــات حســاس جلهــة 
خارجيــة يجــب عليهــا احتــرام القواعــد واألنظمــة 
ــن نظــم  ــة التقنيــة املتعلقــة بأم ــل املرجعي والدالئ
املعلومــات التــي تضعهــا الســلطة الوطنيــة، وأن 
يتــم ذلــك مبوجــب عقــد خاضــع للقانــون املغربــي، 
ويجــب إيــواء املعطيــات احلساســة حصريــاً داخــل 

البــالد

ج. إحداث لجنة إستراتيجية لألمن 
السيبراني و سلطة وطنية لألمن 

السيبراني
جلنــة  إحــداث  ســيتم  القانــون،  ومبقتضــى 
إســتراتيجية لألمــن الســيبراني وجلنــة تابعــة لهــا 
إلدارة األزمــات واألحداث الســيبرانية اجلســيمة، 
إضافــة إلــى الســلطة الوطنيــة لألمــن الســيبراني.
اللجنــة  مهــام  تكمــن  القانــون،  نــص  وحســب 
إعــداد  يف  الســيبيراني  لألمــن  االســتراتيجية 
التوجهــات اإلســتراتيجية للدولــة يف هــذا املجــال 
معلومــات  نظــم  صمــود  ضمــان  علــى  والســهر 
األهميــة  ذات  التحتيــة  والبنيــات  الهيئــات 

احليويــة.
ووفــق مــا ورد يف النــص، ســتقوم اللجنــة بتقييــم 
لألمــن  الوطنيــة  الســلطة  ألنشــطة  ســنوي 
الســيبراني، هــذه األخيــرة هــي التــي يُعَهــد إليهــا 
تنفيــذ اإلســتراتيجية التــي تضعهــا اللجنــة ســالفة 
الذكــر، إضافــة إلــى تشــجيع البحــث والتطويــر يف 
هــذا املجــال وإبــداء الــرأي يف مشــاريع القوانــن 

والنصــوص التنظيميــة املتعلقــة مبجالهــا.
د. إحداث لجنة إلدارة األزمات و األحداث 

السيبرانية  
وفــق القانون، ســيتم إحــداث جلنة إلدارة األزمات 
ــة  واألحــداث الســيبرانية اجلســيمة داخــل اللجن
اإلســتراتيجية لألمــن الســيبراني، ســيناط بهــا 
ضمــان تدخــل منســق يف مجــال الوقايــة وتدبيــر 
األزمــات علــى إثــر وقــوع حــوادث أمــن ســيبراني.
يتعــن  ســلفاً،  املذكــور  الغــرض  حتقيــق  وبغيــة 
للمواصــالت  العامــة  الشــبكات  مســتغلي  علــى 
ــات  ــت ومقدمــي خدم ــات اإلنترني ــزودي خدم وم
ــة  ــات الرقمي ــي اخلدم ــن الســيبراني ومقدم األم
اللجنــة”  عــن  الصــادرة  لألوامــر  “االمتثــال 
بالدعــم  املتعلقــة  لطلباتهــا”  و”االســتجابة 

التقنيــة. واملســاعدة 
ه. ضبط المخالفات و العقوبات

ومــن أجــل ضبــط املخالفــات والعقوبــات وفــق 
ــل أعــوان الســلطة  النــص التشــريعي ســيتم تأهي
لهــذا  املنتدبــن  الســيبراني  لألمــن  الوطنيــة 
الغــرض، عــالوة علــى ضبــاط الشــرطة القضائية، 
للبحــث عــن املخالفــات ألحــكام هــذا القانــون.
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استدامة النقل الجوي لما بعد الجائحة العالمية
)التأثير االقتصادي على سوق النقل الجوي وكيفية النهوض بصناعة النقل الجوي(

عطيه بن سعيد الزهراني

ماجستير إدارة اعمال

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للطيران المدني

 )covid-19( العامليــة  اجلائحــة  فرضــت 
حتديــات اقتصاديــة غيــر مســبوقة يف معظــم 
املجــاالت وخصوصــاً يف مجــال صناعــة النقــل 
اجلــوي علــى مســتوى العالــم، حيــث كانــت تلــك 
التحديــات التــي واجهــت شــركات النقــل اجلــوي 
النقــل  بصناعــة  العالقــة  ذات  والشــركات 
اجلــوي، مؤثــرة جــداً وقــد ظهــر جليــاً تضررهــا 

مــن تداعيــات تلــك األزمــة.
دول  مــن  العديــد  اتخــذت  الشــأن  هــذا  ويف 
منهــا  االحترازيــة  اإلجــراءات  بعــض  العالــم 
وجــوب حظــر الســفر للحــد مــن تفشــي فايروس 
 )185( حوالــي  أغلقــت  حيــث   )covid-19(
وجهــة حدودهــا كليــاً        أو جزئيــاً، بينمــا 
علقــت حوالــي )11( دولــة الرحــالت اجلويــة، 
القياســية  اإلجــراءات  بعــض  إلــى  باإلضافــة 
قبــل  مــا  االنفــراج  برهــة  بعــد  متــت  التــي 
املوجــه الثانيــة، ومنهــا ضــرورة قيــام املســافر 
بعمــل الفحوصــات املخبريــة وعمليــات املعاينــة 
البصريــة يف املطــارات، ممــا أدى إلــى زيــادة 
ســفرهم  خــالل  املســافرين  علــى  اإلجــراءات 
ــا  ــة، كم ــف إضافي ــع وجــود تكالي ــدول م ــن ال ب
البــطء  مــن  نــوع  إلــى  اإلجــراءات  تلــك  أدت 
وتوقــف يف عمليــات التشــغيل، وبالتالــي حــدوث 
الشــركات  تلــك  إيــرادات  يف  حــاد  انخفــاض 
واســعة  مجموعــة  اصــدار  الــى   ادى  ممــا 

مــن القــرارات اإلداريــة علــى املــدي القصيــر 
الرواتــب  تخفيــض  منهــا  الطويــل،  املــدى  أو 
واتخــاذ  املوظفــن،  بعــض  عــن  واالســتغناء 
مــن  التمكــن  عــدم  نتيجــة  االغــالق  سياســة 
احملافظــة علــى الســيولة املاليــة الالزمــة خــالل 

الطويلــة. التشــغيل  انقطــاع  فتــرة 

ســوق  علــى  االقتصاديــة  االثــار 
الجــوي: النقــل 

ــراً خــالل شــهر  ــكاو تقري أصــدرت منظمــة االي
 )covid-19( تأثيــر  حــول  2020م،  ســبتمبر 
علــى حركــة الــركاب املجدولــة عامليــاً مقارنــة 
باملخطــط لــه مســبقاً، حيــث ذكــر التقريــر بــأن 
اخلســائر احملتملــة لشــركات الطيــران مــن تلــك 
اجلائحــة علــى املســتوى العاملــي خــالل العــام 
2020م، قــارب الـــ 389 مليــار دوالر امريكــي، 
إلجمالــي إيــرادات تشــغيل الــركاب لشــركات 
ــي  ــا انخفضــت عــدد املقاعــد الت ــران، كم الطي
 64% يقــارب  ملــا  الطيــران  توفرهــا شــركات 
،  يوضــح هــذا االنخفــاض احلــاد يف حركــة 
ــًة مبــا حــدث يف العــام  ــة مقارن ــران العاملي الطي
ــذي أدى  2003م، مــن تفشــي مــرض ســارس ال
واحمليــط  اســيا  شــركات  علــى  التأثيــر  إلــى 
الهــادي فقــط. وقــد أشــار التقريــر ايضــاً الــى 
ــار  ان املطــارات ســتفقد مــا يقــارب 104.5 ملي
دوالر مــن اجمالــي اإليــرادات يف عــام 2020م، 
بســبب تفشــي هــذا الفايــروس، كمــا أظهــرت 
الطيــران  شــركات  بــأن  اآلياتــا  تقديــرات 
ستخســر تقريبــا مــا يقــارب 84 مليــار دوالر يف 
عــام 2020م، وتوقعــت بانخفــاض خســائر تلــك 
ــار دوالر خــالل العــام  ــى 15,8 ملي الشــركات إل
العامليــة  الســياحة  منظمــة  أن  كمــا  2021م، 
قــّدرت خســائر عائــدات الســياحة الدوليــة يف 
ــار دوالر، بينمــا  ــي 1.170ملي عــام 2020م حوال
أعلــن املجلــس العاملــي للســفر والســياحة خــالل 
ــه يف حــال اســتمرار  ــر 2020م، بان شــهر نوفمب
مــا  فقــدان  ذلــك  عــن  ينتــج  فقــد  اجلائحــة، 
2020م.  خــالل  وظيفــة  مليــون   174 يقــارب 
2021م  العــام  خــالل  التوقعــات  تشــير  بينمــا 
بتحســن الطلــب علــى الســفر بنســبة 50.4% 
ــو 2021م. ــدًء مــن أواخــر ماي ــه ســيرتفع ب وبأن

االجــراءات المقترحــة لدعــم ســوق 
النقــل الجــوي:

اجلــوي  النقــل  ســوق  إلعــادة  للحاجــة  نظــرا 
الســابقة،  التوقعــات  وحتقيــق  عليــه  كان  ملــا 
مــن املمكــن قيــام الــدول واحلكومــات بتقــدمي 
مــا ميكــن مــن الدعــم املباشــر وغيــر املباشــر 
يف  العاملــة  والشــركات  الطيــران  لشــركات 
ــق  ــم تطبي ــكان أن يت ــا، وباإلم املطــارات وغيره

- التاليــة:  املقترحــات 
املنافــذ اجلويــة  فتــح  علــى  العمــل  بــدء  اوالً: 
مســتوياتها  الــى  الرحــالت  تشــغيل  وإعــادة 
الطبيعيــة قبــل اجلائحــة ولــو بشــكل تدريجــي، 
مــع التطبيــق التــام لإلجــراءات االحترازيــة مــع 
الدوليــن  املســافرين  تلقــي  اشــتراط  دراســة 
أو  الســفر،  شــروط  مــن  كشــرط  اللقاحــات 
إجــراء اختبــار تفاعــل البوليميــراز املتسلســل 
)PCR(  ممــا يحفــز شــركات الطيــران علــى 

توفيــر املزيــد مــن املقاعــد.
ــاً: دراســة االســتغناء املؤقــت عــن األســعار  ثاني
القائمــة علــى التكاليــف الثابتــة، وإعــادة النظــر 
ذات  التجاريــة  والنواحــي  الدفــع  بشــروط 
الصلــة بالتكاليــف الداخليــة واملورديــن ومــزودي 
اخلدمــات. والتــي حتفــز شــركات الطيــران على 
إعــادة النظــر يف هيكلــة أســعار التذاكــر مــن 
خــالل املوازنــة بــن التكاليــف الثابتــة واملتغيــرة 
مقارنــة بتكلفتهــا قبــل اجلائحــة لتصبــح أســعار 
دعــم  يف  ذلــك  كل  يصــب  بحيــث  تشــجيعية، 
جهــود العــودة التدريجيــة إلــى مســتويات حركــة 
املســافرين الســابقة وحتقيــق املزيــد مســتقبال.
ثالثــاً: نظــراً لضــرورة اســتعادة ثقــة املســافر 
ملســتويات  للعــودة  التدريجــي  البــدء  بعــد 
التشــغيل الطبيعيــة، ميكــن تكثيــف احلمــالت 
اإلعالنيــة مــن قبــل الــدول وشــركات الطيــران، 
تضمــن  املتبعــة  االحترازيــة  اإلجــراءات  بــان 
بــإذن اهلل ســالمة كافــة املســافرين يف كافــة 
ــاً  ــة صحي ــرات ُمهيئ مراحــل الســفر، وأن الطائ

وآمنــه صحيــاً خــالل فتــرة الســفر اجلــوي.
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التدابيــر التــي يمكــن للــدول اتخاذهــا 
إلنقــاذ صناعــة النقــل الجــوي:

ينبغــي علــى الــدول والشــركات اجلويــة وضــع 
املناســبة  واملاليــة  االقتصاديــة  التدابيــر 
بالنقــل  املعنيــة  واالرشــادات  والسياســات 
واخلطــط  الطــوارئ  خطــط  واعــداد  اجلــوي 
النقــل  صناعــة  إلنقــاذ  الوطنيــة  االحتياطيــة 
ــاش  ــر اإلنع ــف تدابي اجلــوي، فضــاًل عــن مختل
املالــي واالقتصــادي للتخفيــف مــن تأثيــر الوبــاء 
علــى هــذه الصناعــة مــن خــالل تقــدمي أســاليب 
املاليــة  اخلطــط  وإعــداد  االبتكاريــة  التمويــل 
والبرامــج احملفــزة إلنعــاش ســوق النقــل اجلــوي 
، وكذلــك الشــأن يف حتديــد التوصيــات الالزمــة 
واالرشــادات الالزمــة يف حــال حــدوث ذلــك يف 
املســتقبل، ومبــا أن الدعــم احلكومــي كثيــراً مــا 
م بصفــة اســتثنائية، فمــن األهميــة مبــكان  ــدَّ يُق
واملخاطــر  الفوائــد  تقييــم  للــدول  بالنســبة 

املرتبطــة بهــذه التدابيــر.
   كمــا يجــب االخــذ يف احلســبان املوازنــة بــن 
تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة وســرعة التعــايف 
مــن اثــار اجلائحــة االقتصاديــة، وتعزيــز التعــاون 
وتبــادل املعلومــات وتقييــم املخاطــر بــن الــدول 
العربيــة مــع اعتمــاد منهجيــة وطــرق جديــدة مــن 

اجــل إعــادة ثقــة املســافرين.

ــة الســعودية  جهــود المملكــة العربي
العالميــة  الجائحــة  مكافحــة  فــي 
الداخلــي  الصعيــد  علــى   )covid-19(

والدولــي:
كانــت اململكــة العربيــة الســعودية وكعادتهــا مــن 
أوائــل الــدول التــي بــدأت اإلجــراءات االحترازية 
باستشــعارها  وذلــك  الوقائيــة  والتدابيــر 
وأعلنــت  اجلائحــة،  لهــذه  الكامنــة  للخطــورة 
عــن العديــد مــن اإلجــراءات التــي حتافــظ بــإذن 
اهلل علــى صحــة وســالمة املواطنــن واملقيمــن، 
علــى  املواجهــة  يف  جهودهــا  تقتصـــر  لــم  و 
ــك  املســتوى احمللــي فقــط، ولكنهــا جتــاوزت ذلـ
إلــى املســتويات العامليــة وذلــك لثقلهــا السياســي 

ذلــك  ويظهــر  واالقتصــادي،  واالســتراتيجي 
جليــاً مبـــا قامــت بــه علــى املســتوين الوطنــي 
والدولــي، وتعزيـــز االســتجابة ودعــم املنظمــات 
الصحيــة العامليــة لتطويــر طــرق العــالج وضمــان 
بالدعــم  ومبادرتهــا  الوقائيــة  املعــدات  توفــر 
املادي بــــمبلغ 500 مليون دوالر ملساندة اجلهود 
الدوليــة للتصــدي لهــذه اجلائحــة، ويأتــي هــذا 
املنظمــات  بتمويــل  اللتزامهــا  تلبيــة  الدعــم 
الدوليــة حســب االتفاقيــات املعلنــة يف القمــة 
التــي  العشــرين  مجموعــة  لقــادة  االســتثنائية 
ــادة  دعــت إليهــا اململكــة وتولــت مــن خاللهــا قي

العشــرين. مجموعــة 
وقــد ســاهمت اخلبــرات املتراكمــة التــي متلكهــا 
بشــكل  املســتمر  وتقييمهــا  املخاطــر  إدارة  يف 
فعــال يف مواجهــة تفشــي هــذا الفايــروس، ويف 
ــران  ــة العامــة للطي ــذت الهيئ هــذا الصــدد اتخـ
املدنــي باململكــة العربيــة الســعودية العديــد مــن 
الوقائيــة  واالحتــرازات  واالجــراءات  التدابيــر 
املبكــرة يف املطــارات الســعودية، حيــث تتابــع 
باســتمرار إصدار التعاميم بشــكل ســريع ودوري 
علــى جميــع شــركات الطيــران إلشــعارهم أول 
بــأول بكافــة التعليمــات واإلجــراءات التــي يجــب 
اتباعهــا وااللتــزام بهــا، ومــن تلــك اإلجــراءات 
تعليـــق الســـفر إلـــى جمهوريــة الصيـــن، وتعليــــق 
دخــــول اململكــــة بالتأشــيرات الســــياحية، ومــن 
بتعليــق  تدريجيــاً  التدابيــر  تلــك  توالــت  ثــم 
ــى مت  ــدول حت ــى بعــض ال ــة عل الرحــالت اجلوي
التعليــق بشــكل كامــل جلميــع الرحــالت اجلويــة 
رحــالت  ضمنهــا  ومــن  والداخليــة  الدوليــة 
املعتمريــن، وبــادرت الهيئــة بتشــكيل فريــق عمــل 
إلعــداد دليــل تشــغيل يف ظــل اجلائحــة وابتــكار 
برامــج عاجلــة لتســهيل عــودة املواطنــن مــن 
واملعتمريــن  املقيمــن  مغــادرة  وأيضــا  اخلــارج 

ــور هــذه اجلائحــة.  ــدء ظه ــن خــالل ب العالق
كمــا قامــت ايضــاً بنشــر التوعيــة للحد من خطر 
التعقيــم  واجــراء عمليــات  الفيــروس،  انتشــار 
وجلميــع  الســفر  صــاالت  لكامــل  والتطهيــر 
الطائــرات وكافــة مقــار العمــل بالهيئــة والتعميــم 

علــى كافــة شــركات الطيــران بذلــك، كمــا مت 
التوعويــة ملرتــادي  املــواد  مــن  العديــد  تقــدمي 
املطــارات بطــرق الوقايــة مــن الفايــروس، ومــن 
ضمنهــا عــرض مقاطــع فيديــو علــى شاشــات 
الرحــالت الدوليــة القادمــة إلــى اململكــة، وعمــل 
يف  الفايــروس  عــن  للتوعيــة  مصغــر  معــرض 
املطــارات الدوليــة، كمــا عقــدت بالتعــاون مــع 
ورش  عــدة  الصحيــة  املراقبــة  مراكــز  إدارة 
ــف القطاعــات  ــة العاملــن يف مختل عمــل لتوعي

الدوليــة. باملطــارات 
اخلطــوات  مــن  العديــد  كذلــك  ونّفــذت 
مــن  القادمــن  للــركاب  الوقائيــة  واإلجــراءات 
خطــراً  الفايــروس  فيهــا  يشــكل  التــي  الــدول 
بتســهيل  وذلــك  الصحــة،  وزارة  مــع  بالتعــاون 
املطــارات،  يف  صحيــن  ممارســن  تواجــد 
لفحــص كافــة الــركاب القادمــن مــن املناطــق 
والــدول املوبــوءة، باإلضافــة الــى تدريــب طواقــم 
كيفيــة  علــى  املطــارات  وموظفــي  الطائــرات 
التعامــل مــع احلــاالت املشــتبه بهــا أثنــاء الرحلــة 
وتقــدمي التقاريــر الالزمــة لــوزارة الصحــة فــور 
وصــول الطائــرة، مــع خضــوع جميــع املســافرين 
أو عبــر  املباشــر  الصحــي  للكشــف  القادمــن 
أجهــزة الكاميــرات احلراريــة اإللزاميــة والتــي 
يف  تأمينهــا  مت  حراريــة  كاميــرا   )55( بلغــت 
كافــة املطــارات للتأكــد مــن ســالمة املســافرين، 
ووضـــع آليـــة إلفصاح املســـافرين عـن تواجدهـم 

فـــي الـــدول املوبـــوءة.
العامــة  الهيئــة  ألزمــت  الشــحن  مجــال  ويف 
الســعودية  العربيــة  باململكــة  املدنــي  للطيــران 
باملطــارات  العاملــة  اجلــوي  الشــحن  شــركات 
الصحيــة  الســالمة  اشــتراطات  باتبــاع 
والوقائيــة  الصحيــة  التدابيــر  كافــة  واتخــاذ 
الشــحن  عمليــات  اســتمرارية  ضمــان  بهــدف 
وسالســل اإلمــداد ووصــول البضائــع واملنتجــات 
الضروريــة وتدفــق الســلع إلــى محطــات الشــحن 
اجلــوي مبطــارات اململكــة بــكل ســالمة وأمــان.
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تظهــر أحــدث اإلحصائيــات الصــادرة عــن 
اإلحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي )IATA( أن 
منطقــة الشــرق األوســط تتصــدر صناعــة 
الطيــران العامليــة مــن حيــث النمــو، وأن دولــة 
الكويــت عازمــة علــى تبــوأ مــكان الصــدارة.

وحتقيقــا لذلــك، وجتســيدا للرؤيــة الوطنيــة 
بتحويــل الكويــت إلــى مركــز مالــي وجتــاري، 
يأتــي املخطــط الهيكلــي العــام ملطــار الكويــت 
لتطويــر  الطريــق  خارطــة  مبثابــة  الدولــي 
الثالثــن  مــدار  علــى  الهــام  املعبــر  هــذا 
ــى الرغــم مــن  ــة ومــا يليهــا. وعل عامــا املقبل
خضــوع مطــار الكويــت الدولــي للعديــد مــن 
التحســينات والتجديــدات علــى مــدار الـــ 35 
عامــا املاضيــة، مبــا يف ذلــك إعــادة بنــاءه 
بالكامــل تقريبــا يف عــام 1991 بعــد حتريــر 
العــام  الهيكلــي  املخطــط  فــإن  الكويــت، 
يهــدف، هــذه املــرة إلــى االرتقــاء مبرافــق 
مطــار الكويــت الدولــي بالكامــل إلــى مســتوى 

ــا. ــى متام أعل

مطــار  عبــر  املــرور  حركــة  منــو  يســتمر 
الكويــت الدولــي يف تصاعــد يومــا بعــد يــوم. 
سياســة  جنــاح  علــى  الزيــادة  هــذه  وتــدل 
حكومــة الكويــت واإلدارة العامــة للطيــران 
علــى  مؤشــرا  وتعــد  اآلن،  حتــى  املدنــي 

إشــراقا. أكثــر  مســتقبل  نحــو  التوجــه 

ملطــار  العــام  الهيكلــي  املخطــط  ويعتبــر 
الكويــت الدولــي أمــرا ضروريــا لتحقيــق هذا 

الهــدف، بالنظــر إلــى أنــه املنظــم حلركــة 
ــات  ــي املطــار والبواب املطــار، مبــا فيهــا مبان
وممــرات النقــل ومــدارج الطائــرات، وكذلــك 
التمويــن  مثــل  بهــا  املرتبطــة  العمليــات 
واملناولــة األرضيــة والتــزود بالوقــود. ويقــوم 
املخطــط الهيكلــي العــام، بنــاء علــى املرافــق 
املســتقبلية  املســتويات  بتوقــع  احلاليــة، 
لــإلدارة  يســمح  ممــا  واخلدمــة،  للطلــب 
توقيــت  بتفهــم  املدنــي  للطيــران  العامــة 
متطلبــات التوســعة، وأيــة تعديــالت أخــرى 
املوقــع  تنظيــم  إعــادة  قبيــل  مــن  مطلوبــة، 

كفــاءة. أكثــر  لعمليــات 

املخطــط الهيكلــي العــام هــو يف األســاس 
ســنوات،  خمــس  مدتــه  تطويــر  برنامــج 
 30 إلــى   20 إلــى  املســتقبل  ويســتطلع 
عامــا قادمــة، ســعيا الســتباق االجتاهــات 
فهــو  لــذا،  اجلــوي،  النقــل  يف  املســتقبلية 
ليــس جامــدا، بــل يتطــور باســتمرار لضمــان 
واملســتقبلية. احلاليــة  باملتطلبــات  الوفــاء 

ملطــار  العــام  الهيكلــي  املخطــط  ويخضــع 
وهــي  املشــاريع،  إلدارة  الدولــي  الكويــت 
إدارة فرعيــة مــن قطــاع شــئون التخطيــط 
واملشــاريع، التابعــة لــإلدارة العامــة للطيــران 

املدنــي.

 )T4( رؤية بعيدة املدى: مبنى الركاب

مبنــى  وتصميــم  إنشــاء  مــن  الفكــرة  إن 

الــركاب اجلديــد )T4( هــي رغبــة ســامية 
ــالد الشــيخ/  ــر الب مــن صاحــب الســمو أمي
حيــث  الصبــاح  اجلابــر  األحمــد  صبــاح 
كانــت ضمــن اخلطــة اإلســتراتيجية إلدارة 
الطيــران املدنــي يف جعــل الكويــت مركــزا 
وسيســاهم  املنطقــة.  يف  وماليــا  جتاريــا 
مبنــى الــركاب اجلديــد )T4( الــذي أجنــز 
ي وقــت قياســي بجهــود اجلهــات احلكوميــة 
الكويــت(  )مطــار  تطويــر  يف  والرقابيــة، 
وســوق النقــل اجلــوي يف البــالد وهــو مــا 
يؤكــد حــرص الدولــة علــى إجنــاز مشــاريعها 
التنمويــة وحتقيــق أحــد أهدافهــا يف رؤيتهــا 

.)2035 جديــدة  )كويــت 

ــس  ــق املقايي ــذي أنشــئ وف ــى ال ــر املبن ويعتب
الدولــي  اجلــوي  النقــل  الحتــاد  املعتمــدة 
املتطــورة  التقنيــات  وأحــدث  )اإلياتــا( 
ــا، إضافــة  ــة املعتمــدة عاملي واألنظمــة األمني
ملطــار  التحتيــة  البنيــة  لتحديــث  جديــدة 
الكويــت. ويقــع املبنــى يف املنطقــة الشــمالية 
يف مطــار الكويــت الدولــي وتبلــغ مســاحته 
نحــو 70 ألــف متــر مربــع ويضــم 14 بوابــة 
للمغادريــن تنقســم إلــى تســع بوابــات جســور 
وخمــس بوابــات أرضيــة عــالوة علــى ضمــه 
10 بوابــات للقادمــن منهــا تســع للجســور 
مؤسســة  املبنــى  وتديــر  أرضيــة.  وبوابــة 
الكوريــة  للمطــارات  العامليــة  )أنشــيون( 
لتشــغيل وإدارة وصيانــة وتدريــب وحتســن 

املبنــى. وتطويــر خدمــات 

شهد مطار الكويت الدولي نقلة نوعية يف مجال النقل اجلوي مع دخول مبنى الركاب )T4( مرحلة التشغيل مع زيادة 
احلركة يف املطار بنحو %10 

العــبء  تخفيــف  إلــى  املبنــى  ويهــدف 
واالزدحــام عــن املبنــى احلالــي إذ يســتوعب 
نحــو 5.4 مليــون راكــب ســنويا كمــا يوفــر 
و50  للســيارات  2000 موقــف  مــن  أكثــر 
كاونتــر لــوزن األمتعــة وكاونتــرات مخصصــة 
لــذوي االحتياجــات اخلاصــة فضــال عــن 
توفيــر كل اخلدمــات للمســافرين مثــل ســوق 

املتكاملــة. التجاريــة  احلــرة واخلدمــات 

اإلداري  المبنــى  الجديــد:  الشــكل 
المدنــي  للطيــران  العامــة  لــإدارة 

هــو عبــارة عــن مشــروع مصمــم علــى شــكل 
املدنــي  للطيــران  العامــة  اإلدارة  شــعار 
مبســاحة 920.71 متــر مربــع ويقــع شــمال 

الكويــت  مطــار  يف  الــركاب  مبنــى  شــرق 
مبواصفــات  تصميمــه  مت  ولقــد  الدولــي 

اجلــودة. عاليــة 

يتكــون املبنــى مــن تســعة طوابــق حتتــوي على 
صحــي  ونــادي  ومســرح  وقاعــات  مكاتــب 
ومالجــئ ويخــدم اإلدارة العليــات وموظفــي 
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اإلدارة، حيــث أن الســعة اإلجماليــة لعــدد 
املوظفــن 800 ويصــل إلــى 1200 موظــف.

بطاقــة  اجلديــد  اإلداري  املبنــى  يتميــز 
موظــف   1200 إلــى  تصــل  اســتيعابية 
اجلــودة  عاليــة  ومواصفــات  بخدمــات 

ومواقــف  ممــرات  إنشــاء   
ت  ا ئــر للطا

الهــدف مــن املشــروع هــو تطويــر منطقــة 
مواقــف وقــوف الطائــرات الثالثينيــات يف 
وتوســعته  الدولــي  الكويــت  مطــار  ســاحة 
الســتيعاب أكبــر عــدد ممكــن مــن الطائــرات 
مواقــف  منطقــة  تطويــر  إلــى  باإلضافــة 
الســتينات والســبعينات لتســهيل انســيابية 
الغربــي  املــدرج  نحــو  الطائــرات  حركــة 

اجلديــد.  )T2( الــركاب  مبنــى  وباجتــاه 

املشــروع عبــارة عــن تطويــر وتوســعة ملواقــف 
الثالثينــات والســتينات علــى النحــو التالــي: 

ملواقــف  االســتيعابية  الطاقــة  رفــع   •
ــرة(  ــى عــدد )13 موقــف طائ ــات إل الثالثين

.)C( الكــود  مــن 

-W( توســعة ومتديــد ممــر الطائــرات •
.)14

• إنشــاء ممــرات جديــدة ملواقف الســبعينات 
)مقابــل مبنــى الــركاب )T2( اجلديــد وبعدد 

)4( ممــرات للطائرات. 

• تطويــر وحتديــث ممــر طائــرات مواقــف 
الســتينات. 

يتصــل املبنــى اإلداري مبواقــف الســيارات 
عــن طريــق جســر خرســاني مكيــف ومجهــز 
بســاللم متحركــة حيــث أن الســعة اإلجمالية 

للمواقــف هــو 1250 موقــف.

إطفــاء  محطــات  املشــروع  يشــمل  كمــا 
ــع، تخــدم املــدرج  مبســاحة 4849 متــر مرب
مــن  احملطــات  هــذه  وتتكــون  والطائــرات 
صالــة رياضيــة وغــرف نــوم ملوظفــن اإلدارة 

أخــرى. وخدمــات 

تطوير مدينة الشحن

 

مطــار  يف  اجلديــدة  الشــحن  مدينــة  تعــد 
الكويــت الدولــي )املرحلــة األولــى( واحــدة 
مــن أهــم املشــاريع يف خطــة الدولــة للتنميــة. 
شــيدت علــى مســاحة 3 ماليــن متــر مربــع، 
وســتكون أكبــر مدينــة للشــحن يف الشــرق 

األوســط.

الغربــي  املــدرج  بــن  األولــى  املرحلــة  تقــع 
احلالــي واملمــر الثالــث اجلديــد، وســتضم 
املرحلــة األولــى 67 محطــة شــحن قــادرة 
و  A380 طائــرات  مــع  التعامــل  علــى 

إنشــاء  أيضــا  املشــروع  ويشــمل   .B747
الســيارات،  ملواقــف  ومســاحة  الطــرق، 
إلــى  باإلضافــة  البضائــع،  نقــل  ومركبــات 
وامليــاه  للكهربــاء  التحتيــة  البنيــة  أعمــال 
مبانــي  وبنــاء  الصحــي  الصــرف  وميــاه 
مــن  وغيرهــا  البضائــع  وتخزيــن  مناولــة 

املدعومــة. اللوجســتية  اخلدمــات 

 ،R/33L  15 الجديــد  المــدرج  بنــاء 
 ،L/33R  15 المــدرج  بنــاء  وإعــادة 
الممــرات المرتبطــة بهــا، البنيــة 

والمرافــق. التحتيــة 

تتمثل أهداف املشروع يف: 

)غــرب(  جديــد  ثالــث  مــدرج  إنشــاء    •
وتطويــر املــدرج الشــرقي واملمــرات املرتبطــة 
الطائــرات ورفــع  قــدرة حركــة  لزيــادة  بــه 
كفــاءة التشــغيل يف مطــار الكويــت الدولــي.

ــرات بأحــدث  ــع مــدارج الطائ ــد جمي • تزوي
أنظمــة املالحــة اجلويــة والبنيــة التحتيــة مبــا 

يتماشــى مــع أعلــى املواصفــات العامليــة.

• إنشــاء بــرج جديــد ملراقبــة احلركــة اجلوية 
ملدرجــي املطــار الثالــث )غــرب( واألوســط 

اجلديــد.

• توفيــر اخلدمــات والبنيــة التحتيــة الالزمــة 
اجلديــد   T2 الــركاب  مبنــى  لتشــغيل 

املســاندة. واملشــاريع 

• إنشــاء نفــق خدمــة يربــط مدينــة الشــحن 
اجلــوي مببنــى الــركاب T2 اجلديــد. 

اإلدارة الهندسية 

مــع النمــو املضطــرد ملطــار الكويــت الدولــي، 
أصبــح احلفــاظ علــى بنيتــه التحتيــة يشــكل 
وحلســن  وتعقيــدا.  أهميــة  أكثــر  حتديــا 
التكنولوجيــة  التحســينات  فــإن  احلــظ 
ــذي  ــك النمــو، األمــر ال املســتمرة تواكــب ذل
األساســية  الكويــت  بوابــة  إبقــاء  يضمــن 

دائمــة اجلهوزيــة لتلبيــة مــا ينــاط بهــا.

ــم للمســتقبل،  ويف ســياق اســتطالعها الدائ
املدنــي  للطيــران  العامــة  اإلدارة  شــرعت 
يف القيــام بتحديــث شــامل للبنيــة التحتيــة 
ــى )T1( باملطــار، مــن خــالل برنامــج  للمبن
متطــور للتحســينات الباديــة بالفعــل للعيــان 
يف قاعــة املغــادرة، وكذلــك بوابــات املغــادرة 

ــرات. ــى الطائ إل

وتنقســم منطقــة املغــادرة إلــى أربــع مناطــق 
يتــم  الوصــول،  لتســجيل  مختلفــة  فرعيــة 
الدخــول إلــى كل منهــا عبــر بوابــة أمنيــة. 
واملوظفــن  للمســافرين  فقطــط  ويســمح 
املعتمديــن بالدخــول إلــى مناطــق تســجيل 
الوصــول، املخصصــة مــن 1 إلــى 4 لضمــان 

احلفــاظ علــى األمــن وجتنــب االزدحــام.

وتشــتمل املنطقتــان 1 و4 علــى 32 مكتبــا 
عــداد  إلــى  باإلضافــة  الوصــول  لتســجيل 
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حتتــوي  بينمــا  احلجــم،  كبيــر  األمتعــة 
املنطقتــان 2 و3 علــى 18 مكتبــا لتســجيل 
ــة  ــع مســاحة مخصصــة لألمتع الوصــول، م
كبيــرة احلجــم أيضــا. ويســاعد هــذا التوزيــع 
أدنــى  يف  االنتظــار  قائمــة  إبقــاء  علــى 

حدودهــا. 

تســجيل  نقــاط  جميــع  جتهيــز  مت  وقــد 
)املعــدات   CUTE بنظــام  الوصــول 
ــذي مت  ــة لالســتخدام املشــترك(، ال الطرفي
بواســطة شــركة  تركيبــه وجتــري صيانتــه 
SITA، لضمــان أقصــى قــدر مــن املرونــة 
ــة  ــة الكويتي ــة اخلطــوط اجلوي ــوكالء مناول ل
الطيــران  خلدمــات  ناشــيونال  وشــركة 
شــركات  مختلــف  مــن  وعمالئهــا  )نــاس( 

الطيــران.

الدولــي  الكويــت  مطــار  يتميــز 
التطبيقــات  أحــدث  باســتخدام 
التكنولوجيــة المتطــورة فــي كافــة 

الهندســي. القطــاع  أنظمــة 

مليــون   15 مــن  أكثــر  مــع  التعامــل  ويتــم 
ــة ســنويا  ــون حقيب ــي 20 ملي مســافر وحوال
باملبنــى )T1(، وقــم مت جتديــد منطقــة فــرز 
النظــام  بإمــكان  حيــث  املغــادرة،  األمتعــة 
املثبــت بهــا معاجلــة مــا يصــل إلــى 3600 
حقيبــة يف الســاعة الواحــدة، عبــر مناطــق 
تســجيل الوصــول األربــع وهنــاك خطــي نقــل 
ــة باجلــزء اخلارجــي مــن  ــاق الواقع يف األنف

ــى. املبن

متقــدم  نظــام  تضمــن  مت  فقــد  كذلــك 
بواســطة  تطويــره  ومت  األمتعــة،  لتســوية 
شــركة SITA، حيــث يقــوم بتتبــع احلقائــب 
تســجيل  مكتــب  مــن  الفعلــي  الوقــت  يف 
ــرة، ممــا  ــوف الطائ ــكان وق ــى م الوصــول إل
غيــر  أمتعــة  أيــة  حتميــل  عــدم  يضمــن 
خاصــة باملســافرين علــى متنهــا. كمــا يتتبــع 

احلقائــب العابــرة إلــى مطــارات أخــرى وإلــى 
للــركاب. النهائيــة  الوجهــة 

وقــد أصبــح مــن الســهل جــدا اآلن التعامــل 
مــع األمتعــة الضخمــة، والتــي تشــكل مهمــة 
صعبــة ألي مطــار، وذلــك بفضــل املكاتــب 
الوصــول،  املخصصــة يف مناطــق تســجيل 
ــة مســؤولية  ــة األرضي ويتحمــل وكالء املناول
تســجيل وفــرز األمتعــة الصــادرة والــواردة 

للــركاب.

عنــد بوابــات االتصــال الطرفيــة )1(، تكــون 
بالكامــل  أوتوماتيكيــة  الهوائيــة  اجلســور 
جلميــع أنــواع الطائــرات. وملواكبــة أحــدث 
عالــم  يف  احلديثــة  التقنيــات  صيحــات 
25 و26  البوابــات  املطــارات، مت تصميــم 
 ،A380 إيربــاص  طائــرات  مــع  للتعامــل 
ــكل  ــر مــن 500 مســافر ل ــي تتســع ألكث والت

رحلــة.

وتأكيــدا علــى التــزام اإلدارة العامــة للطيران 
املدنــي باســتخدام أحــدث التقنيــات، تتميــز 
»البوابــة  بنظــام  الطائــرات  حامــالت 
ــي متطــور  ــه مرئ ــة«، وهــو نظــام توجي اآلمن
ميكــن الطياريــن مــن إيقــاف طائراتهــم علــى 

احلامــل بدقــة فائقــة.

يف  االســتثمار  يكــون  لــم  احلــال،  بطبيعــة 
فعــاال متامــا دون وجــود  املعــدات  أحــدث 
موظفــن ذات مهــارة، وذلــك للحفــاظ علــى 
عمــل األنظمــة بأعلــى مســتويات األداء يف 
ــذا توفــر  ــة. ل ــة صعوب ــر الظــروف اجلوي أكث
اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي فريــق مــن 
جميعــا  خضعــوا  واملهندســن،  الفنيــن 
لتدريــب مكثــف يتيــح لهــم االســتفادة مــن 

التكنولوجيــا إلــى أقصــى حــد ممكــن.

ــة  ــى مــدار الســاعة مبتابع وتقــوم اإلدارة عل
باســتخدام  املطــار  يف  الطاقــة  متطلبــات 
)الرقابــة  املتقــدم   SCADA نظــام 
البيانــات(،  علــى  واحلصــول  اإلشــرافية 
حيــث يقــوم هــذا النظــام ذاتــي التشــخيص 
بتنبيــه الفنييــن يف غــرف التحكــم الرئيســية 
يف مبنــى محطــة توليــد الطاقــة الرئيســية 
ــة حــدوث  باملطــار ويف مبنــى املطــار يف حال
األعطــال فــور وقوعهــا، ممــا يتيــح القيــام 
وإصالحــه  للعطــل  الســريع  بالتشــخيص 
مهــارات  ذوي  اإلدارة  مهندســي  بواســطة 

عاليــة.

ــة  ــة العالي ــز نظــام SCADA باملرون ويتمي
لتلبيــة التوســعات الكبيــرة للمطــار، وذلــك 
مــن خــالل مجموعــة مــن حتديثــات البرامــج 
واألجهــزة، مــع توفيــر دعــم مســتمر يضمــن 
بقــاء النظــام علــى أحــدث طــراز، وقــد مت 
تركيــب نظــام أليــاف ضوئيــة واســع النطــاق 
لتغطيــة جميــع أجــزاء الشــبكة ذات الصلــة.

تضطلع اإلدارة الهندســية كذلك باملســؤولية 
عــن صيانــة وحتديــث أنظمــة تكييــف الهــواء 
تركيــب  مت  وقــد  باملطــار.  املائــي  واملبــرد 
ــة، األمــر الــذي يبقــى  أجهــزة تبريــد إضافي
بغــض  مبــردة  للمبانــي  الداخليــة  األجــواء 
النظــر عــن درجــة حــرارة الطقــس باخلــارج.

بإجــراء  الهندســية  اإلدارة  تقــوم  كذلــك 
الهــواء  تكييــف  لوحــدات  شــامل  فحــص 
يف احملطــات الفرعيــة ومبانــي املطــارات، 
حيــث تقــوم بصيانــة املعــدات أو اســتبدالها 
ــى درجــة  ــوب للحفــاظ عل ــى النحــو املطل عل
احلــرارة املثلــى للتصميــم. باإلضافــة إلــى 
بأعمــال  الهندســية  اإلدارة  تقــوم  ذلــك، 
الصيانــة الســنوية لبرجــي التبريــد يف مبنــى 

املركزيــة. احملطــة 

يتــم  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع  حــال  يف 
االحتياطيــة  الكهربائيــة  املولــدات  تشــغيل 
الضخمــة املثبتــة مببنــى احملطــة املركزيــة 
تلقائيــا، خــالل بضــع ثــوان. وخــالل هــذه 
الثوانــي القليلــة، يقــوم نظــام UPS )مــزود 
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الطاقــة غيــر املنقطــع( بتلبيــة كافــة األحمــال 
ملختلــف اخلدمــات األساســية.

T2 طبقا للمعايير الدولية: مبنى الركاب

جهــوده  الدولــي  الكويــت  مطــار  يواصــل 
املتميــزة يف مجــال النقــل اجلــوي مبنطقــة 
 T2 اخلليــج مــن خــالل بنــاء محطــة الــركاب

اجلديــدة الرائــدة.

ويتميز مشــروع T2، والذي صممته فوســتر 
+ بارتنــرز، وبإشــراف وزارة األشــغال العامــة 
الكويتيــة، بطاقــة اســتيعابية تصــل إلــى 25 

مليــون مســافر ســنويا عنــد افتتاحــه.

اجلديــد  الــركاب  مبنــى  تصميــم  مت  وقــد 
ذو الطوابــق األربــع والــذي تبلــغ مســاحته 
000.140 متــر مربــع بشــكل يحاكــي النبتــة 
ثالثيــة األوراق، حيــث يضــم ثالثــة »أجنحــة« 

متماثلــة لبوابــات االتصــال بالطائــرات.

متتــد واجهــة كل جنــاح علــى مطــار دولــة 
الكويــت بعــد 2.1 كيلــو متــر وينطلــق الثالثــة 
مــن رواق مركــزي حتــت مظلــة مســقوفة، مــع 

ــرا. ردهــة بارتفــاع 25 مت

ومتتــد مظلــة الســقف التــي يبلــغ عرضهــا 
60 متــرا لتغطــي ســاحة املدخــل الشاســعة، 

مدعومــة بأعمــدة خرســانية مســتدقة.

وتســمح فتحــات الســقف بدخــول الضــوء 
املباشــرة.  الشــمس  أشــعة  مــع  الطبيعــي، 
كمــا ســيكون لــكل مــن اخللجــان الثمانيــة 
زجاجيــة  واجهــة  بهــا  احمليطــة  والســبعن 

45 متــرا محميــة مبظلــة. بطــول 

بيئــي  معيــار  وضــع  إلــى  املبنــى  ويهــدف 
جديــد ملبانــي املطــارات كونهــا األولــى يف 
العالــم التــي حتصــل علــى االعتمــاد البيئــي 
الهيــكل اخلرســاني  ويوفــر   .LEED مــن 
الســقف  يتضمــن  بينمــا  احلراريــة  الكتلــة 
مســاحة كبيــرة مــن األلــواح الضوئيــة لتوليــد 

الشمســية. الطاقــة 

ومــن بــن امليــزات األخــرى الرئيســية للمبنــى 
ــة  ــك الطل ــرا، تل ــغ ارتفاعــه 39 مت الــذي يبل
اجلهــة  مــن  لإلعجــاب  املثيــرة  اجلديــدة 
اخلضــراء  املســاحات  حيــث  اجلنوبيــة، 
املورقــة ومناطــق االنحــدار الواســعة املغطــاة 

علــى جوانــب األرصفــة.  

مت تشــييد املبنــى اجلديــد بنــاء علــى نقــاط 
وهــي  الكويــت  مطــار  يف  احلاليــة  القــوة 
بــن  املســافة  وقصــر  الوصــول،  ســهولة 
وفــرص  والطائــرات،  الوصــول  تســجيل 
التســوق املتنوعــة واملطاعــم العديــدة لترتقــي 

مســتويات جديــدة. إلــى  بهــا 

ــى  ــوزع مهــام املبنــى عل أمــا يف الداخــل، فتت
ثالثــة طوابــق: املغادريــن والقادمــن ومناطــق 

األمتعــة.

وســتعمل نقــاط تســجيل الوصــول، البالــغ 
زمــن  تقليــل  علــى  نقطــة   120 عددهــا 
كمــا  ممكــن.  حــد  أدنــى  إلــى  االنتظــار 
الــذي  املتكامــل،  األمتعــة  نظــام  ســيقوم 
الديناميكــي  والتخزيــن  الفحــص  يتضمــن 

والفــرز فائــق الســرعة، بنقــل األمتعــة مــن 
وإلــى الطائــرة علــى ســيور نقــل بطــول يصــل 

إلــى 6 كــم.

أمــا شــالالت امليــاه املبــردة احمليطــة مبنطقة 
واحــدة  ســوى  فليســت  األمتعــة،  اســتالم 
التــي  املميــزة  الســمات  مــن  العديــد  مــن 
تعــزز األجــواء الرحبــة يف قاعــة الوصــول 

اجلديــدة.

وعلــى الصعيــد اخلارجــي، ســيكون تخطيــط 
املداخــل قابــال للتكيــف بدرجــة كبيــرة، حيــث 
ــح  ــارا تتي يغطــي مســاحة قدرهــا 360 هكت
املرحلــة  يف  اتصــال  بوابــة   30-51 مــن 

األولــى.

اســتيعاب  علــى  قــادرة  احملطــة  وســتكون 
ذات  البوابــات  مــع   A380 الطائــرة 
مــع  اwلتعامــل  علــى  القــادرة  الطابقــن 
والعــدد  الطائــرة،  لتلــك  العمــالق  احلجــم 
الكبيــر للــركاب احملتملــن الــذي يفــوق 500 

راكــب.

وقــد بــدأ تنفيــذ املشــروع يف املتوقــع يف عــام 
عــام  منــه  االنتهــاء  املتوقــع  ومــن   ،2016

.2023

بطاقــة   ،)T2( اجلديــد  املبنــى  يتميــز 
اســتيعابية تصــل إلــى 25 مليــون مســافر 

افتتاحــه. عنــد  ســنويا 
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all parts of the airport, including 
sections on airport facilities and 
services, lost luggage reporting, 
as well as official Kuwait weather 
forecasts provided directly from the 
DGCA’s Meteorological Department. 
Sections covering the role 
responsibilities of the DGCA and its 
departments are highly informative 
as are the latest statistics on traffic 
levels at the airport. The capabilities 
of the site have also been expanded 
to include submission of Annual 
requests for staff permits to 
enter restricted areas at Kuwait 
International Airport, as well as a 
host of new services for the travelling 
public.
Arrivals and departures information 
and the latest live status updates 
can be monitored directly through 
the website page or phone app for 
all incoming and outgoing flights. On 
the DGCA intranet, the Dashboard 
project was established for top 
management, including Kuwait 
International Airport traffic statistics 
and many other projects related to 
airport development.
As part of the DGCA’s commitment 
to implement Kuwait’s e-Government 
initiative, the Information Systems 
Center management has launched 
an air transport e-gateway on the 
State of Kuwait www.egov.kw portal, 
which includes lost and found 
reporting and the system for issuing 
crew licenses and permits.
Implementation of the e-mail project 
to convert all paper electronic 
transactions has also been 
completed.
Security System Department 
Overseeing security affairs at Kuwait 
International Airport (KIA) is the 
Security System Department.
Responsibilities within the 
Department are apportioned 
between two sectors, with each 

sector divided into three sections:
Security Strategy Oversight: 
• Passenger Terminal Security 
Sect ion.
• Security Risk Assessment Section.
• Permits Section.
Airfield and Air Cargo Facilities 
Oversight: 
• Gates & Installations Security 
Section.
• Airfield Security Section.
• Air Cargo Security Regulation 
Section.
In accordance with ICAO guidelines, 
the Department’s role is to 
implement the requirements of the 
Security Manual for the Protection of 
Civil Aviation from Acts of Unlawful 
Intervention and Annex 17 of the 
ICAO Convention on International 
Civil Aviation (Chicago Convention). 
It is also responsible for the Kuwait 
National Civil Aviation security 
Programme and the Airport security 
Programme.
Every Contracting State has to 
ensure that there is an authority at 
…airport serving civil aviation that is 
responsible for the coordination and 
implementation of security controls. 
This authority is also responsible 
for ensuring the implementation of 
preventive security measures in 
accordance with the standards and 
Recommended Practices (SARPs) 
contained in Annex 17.
Mainly engaged in evaluating the 
working practices and operations at 
the airport and making observation 
from a security standpoint, the 
Security Management Department 
also co-ordinates with the relevant 
authorities to implement the latest 
security standard at KIA. This covers 
everything from human resources to 
technology.

The Department also provides security 
advice and recommendations to all 
airlines and their agents operating 
at KIA, ensuring that any updates 
issued by ICAO concerning civil 
aviation security are followed up and 
implemented.
Always vigilant, the Department is 
continually working on the issuance, 
updating and implementation of 
the airport security programme 
approved by the Civil Aviation 
Security measures in the wake of 
any unlawful interference, as well as 
coordinating the implementation of 
strengthened security measures if 
required.
The Security System Department 
also plays a primary role in controlling 
access to prohibited security 
areas at the airport, receiving and 
scrutinizing access permit requests 
from all parties, ensuring that 
security IDs are only issued to those 
who have a legitimate need.
Furthermore, the Department 
contributes to the airport security 
committee as specified in the 
Kuwait national civil aviation security 
programme. It also conducts studies 
and makes proposals on all security 
aspects at Kuwait International 
airport to ensure compliance with 
the standards and recommended 
practices of ICAO.
In addition, the department 
coordinates and participates with 
international inspection teams 
during their auditing visits to KIA. It 
also implements and follows up the 
execution of any corrective action 
plan issued by ICAO, as well as 
coordinating and participating in 
regular emergency exercises in 
accordance with the civil aviation 
security department approved 
Kuwait International Airport 
emergency plan.
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ongoing technology improvements 
are matching the growth, ensuring 
Kuwait’s primary gateway is well 
placed to meet demand.
The Directorate General of Civil 
Aviation (DGCA), constantly looking 
to the future, has embarked on a 
thorough upgrade of the airport’s 
Terminal 1 infrastructure, a rolling 
programme of improvements that 
is already visible in the revitalised 
departures hall and at aircraft gates. 
The departures area is split into 
four distinct check-in zones, each 
accessed via a security gate. 
Only passengers and authorised 
personnel are permitted to enter 
the check-in zones – designated 
1 through 4- ensuring security and 
cutting out crowding. 
Zones 1 and 4 feature 32 check-
in desks each plus an oversize 
baggage counter while Zones 2 and 
3 each have 18 check-in desks, again 
with a dedicated space for oversize 
baggage. The arrangement ensures 
queuing is kept to a minimum.
All check-in positions are equipped 
with the CUTE (Common Use 
Terminal Equipment) system, 
installed and maintained by SITA, 
to ensure maximum flexibility for the 
handling agents Kuwait Airways and 
National Aviation Services and their 
airline customers. 
Over 8 million passengers and 
around 12 million bags are handled 
annually at Terminal 1. 
The sorting area for outbound 
luggage is now completely new and 
the system installed can process up 
to 3.600 bags per hour, fed from the 
four check-in zones. Two transfer 
lines run in tunnels located on the 
exterior of the building.
Also incorporated is a sophisticated 
baggage reconciliation system, 
developed by SITA, that tracks bags 
in real-time from the check-in desk to 
the aircraft hold, ensuring no luggage 
is loaded without the matching 
passenger being on board. It also 

tracks the bags in transit via other 
airports and on to the passenger’s 
final destination.
Oversized baggage - a constant 
headache for any airport - is far 
easier to handle thanks to the 
dedicated desks in the new check-in 
zones. The ground handling agents 
are responsible for check-in and 
sorting of passengers’ outbound and 
inbound baggage.
At the terminal 1 contact gates the 
air bridges are fully automatic for all 
aircraft types. Keeping up with the 
latest in modern airport technology, 
Gates 25 and 26 are designated to 
handling Airbus A380s operations, 
which can exceed 500 passengers 
per flight.
Underscoring the DGCA’s 
commitment to utilising the latest 
technology, aircraft stands at the 
terminal feature a «safe gate» 
system-an advanced visual 
guidance system that enables pilots 
to park their aircraft on the stand with 
pinpoint accuracy.
Of course, investment in the latest 
equipment would not be fully 
effective without skilled personnel 
keeping the systems operating 
at peak performance in the most 
arduous weather conditions. The 
DGCA has a team of technicians 
and engineers, all of whom have 
undergone extensive training and 
can maintain the new technology to 
its full potential.
Kuwait International Airport enjoys 
a strong reputation for technology 
implementation and nowhere is that 
more evident than nowhere is that 
more evident than in the activities of 
the Engineering Department.
The department keeps a 24-
hour watch on the airport’s power 
requirements using a state-of-the-
art SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) system. This self-
diagnostic system alerts technicians 
in the main control rooms in the 
airport’s central plant building and 

in the terminal building to faults in 
real-time, enabling a swift diagnosis 
and fix to be carried out by the 
Department’s skilled engineers.
The SCADA features the flexibility to 
cater for considerable expansions 
through a combination of software 
and hardware updates, with an 
ongoing support contract ensuring 
the system remains cutting-edge. 
An extensive fiber-optic system has 
been installed to cover all related 
parts of the network.
Maintenance and upgrading of the 
airport’s air conditioning and water 
chiller systems is another Engineering 
Department responsibility. Additional 
chillers have been installed, ensuring 
that no matter how hot the weather, 
conditions within the buildings 
remain cool.
The Department also runs a 
complete check of sub-stations’ and 
airport buildings’ air-conditioning 
units-maintaining and/ or replacing 
the equipment as required to keep 
the facilities at optimal design 
temperature. In addition, it carries 
out annual maintenance of the two 
cooling towers at the central plant 
building.
In the event of a power failure from 
the Ministry of Electricity and Water, 
bulk standby generators installed 
in the central plant building will 
automatically come into operation 
in a few seconds. During these few 
seconds a UPS (Uninterruptible 
Power Supply) system will meet the 
load requirements of the various 
essential services.
Information Systems Center
The website of the Directorate 
General of Civil Aviation www.
dgca.gov.kw  is the organisation’s 
“window on the world”, the official 
visual interface that reflects the 
multi-disciplinary Information 
technological that is managed by the 
Information Systems Center.
The website is a comprehensive 
information resource covering 
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The new of 140,000 m2 four-level 
passenger terminal is designed 
in a trefoil plan, comprising three 
symmetrical «wings» of aircraft 
contact gates.
Another key feature of the 39m-high 
building is an impressive new 
landside approach from the south, 
with lush greenery and extensive 
covered curbside drop-off zones.
Inside, the airport functions 
are arranged over three floors: 
departures, arrivals and baggage 
areas.
The new terminal will build 
on Kuwait Airport’s existing 
strengths-easy access, a short 
distance from check-in to aircraft, 
varied shopping and plentiful 
dining opportunities and take 
them to new levels.
Some 120 check-in desks will keep 
queuing to a minimum. An integrated 
baggage system-incorporating 
screening, dynamic storage and 
high-speed sorting, will whisk 
baggage to and from the aircraft 
along 6 km of conveyors.
The new T2 will build on Kuwait 
Airport’s existing strengths-easy 
access, a short distance from check-
in to aircraft, varied shopping and 
plentiful dining opportunities and 
take them to new levels.

Cooling cascades of water 
surrounding the baggage reclaim 
will be just one of the many 
ambience-enhancing features of the 
new arrival’s hall.
Airside, the apron layout is highly 
adaptable, covering an area of 360 
hectares and offering 30-51 contact 
gates in phase One.
The terminal be A380-ready with 
double-decker contact gates 
capable of handling the super and 
its potential 500 plus passengers.
Construction of the new terminal 
started on site in 2016. Completion 

is scheduled for 2023.
Capable of handling up to 25 
million passengers a year the new 
T2 facility will be situated to the 
south of the current terminal.

Civil Aviation Security Department
The DGCA’s Civil Aviation Security 
Department is responsible for all 
Civil Aviation security matters in 
Kuwait, it is also the State’s official 
representative on civil aviation to 
international organizations and 
bodies and updating Kuwait’s safety 
regulations and legislation.
The Department’s primary 
function through its legislative and 
supervisory of civil aviation operation 
from acts of unlawful interference. 
This is accordance with the 
international treaties of ICAO, signed 
by the member   States of the United 
Nations.
To achieve a uniform level of Aviation 
Security, the Civil Aviation Security 
Department is responsible for the 
development, implementation and 
modernisation of a comprehensive 
aviation security policy. All 
measures meet the Standards and 
Recommended Practices contained 
in Annex 17 (Security) and Annex 9 
(Facilitation) of the ICAO Convention 
on International Civil Aviation 
(Chicago Convention) of 1944 to 
which all Contracting States are 
bound.
Supervisory and legislative duties 
involve the control of stakeholders 
concerned with the aviation security 
structure, usually including: 
• Airport operators
• Aircraft operators
• Air Navigation Service Providers
• Ministry of Interior
• Security Service Providers
The Department’s primary 
function through its legislative 
and supervisory of civil aviation 

operation from acts of unlawful 
interference.
these stakeholders are required 
to clearly identify the security 
measures and procedures and 
their implementation methods in 
accordance with the provisions of 
the Kuwait National Civil Aviation 
Security Programme.
The Civil Aviation Security 
Department has also developed 
a national training programme, a 
quality control programme and a 
civil aviation security facilitation 
programme, all stakeholders 
involved in or responsible for the 
implementation of the National Civil 
Aviation Security programme are 
provided with these Programmes to 
ensure Kuwaiti civil aviation is secure 
against acts of unlawful interference.
To deliver a consistent and 
effective outcome, the Civil Aviation 
Security Department monitors all 
stakeholders to ensure that they 
effectively implement government 
security policies and regulation 
through the national quality control 
programme.
One of the main responsibilities of the 
Civil Aviation Security Department 
is to identify and distribute tasks 
and co-ordinate activities between 
the diverse departments, agencies 
and other bodies and ministries 
concerned with the implementation 
of various aspects of the National 
Civil Aviation Security Programme.
In addition, the Civil Aviation 
Security Department is responsible 
for implementing the ICAO 
Universal Security Audit Programme 
Continuous Monitoring Approach 
(USAP-CMA), observing aviation 
security performance and the 
development of a corrective action 
plan if required.
Engineering Department 
As Kuwait international grows 
Airport, maintaining its infrastructure 
becomes an ever more important 
and complex challenge. Fortunately, 
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Development the Cargo City 
The new Cargo City at Kuwait 
International Airport (Phase one) is 
one of the most important projects 
in the State’s development plan. 
Constructed on a 3 million m2 area, 
it will be the largest cargo city in the 

Middle East.
Located between the existing 
western runway and the new third 
runway, its first phase will have 67 
freighter station capable of handling 
up to A380 and B747 aircraft. 
The project also includes road 

construction, space for tractor 
parking, cargo transport vehicles, 
as well as infrastructure works for 
electricity, water, waste water, 
construction of cargo handling 
building and other supported 
logistical.

Construction of taxiways and aircraft parking aprons 
The project objective is to develop the aircraft parking areas of the number 30s stands at Kuwait International Airport, 
expanding it to accommodate the largest possible number of aircraft. in addition, the project aims for the development 
of the parking area of the number 60s and 70s stands to facilitate the flow of aircraft towards the west runway and 
towards the new passenger terminal (T2).
The project is a development and expansion of the positions of the stands number 30s and 60s as follows:
• Increase capacity of the number 30 stand to accommodate 13 aircraft of ICAO code C, for example B737/A320 size.
• Elongation and extension of taxiway W-14.
• The establishment of new aircraft parking aprons for the number 70s stands, located alongside the new passenger 
terminal (T2) along with four new taxiways.
• Upgrading and modernising the aircraft taxiway serving stand number 60s.

Construction of New Runway 15R / 33L, Reconstruction of Runway 15L / 33R, Associated Taxiways, Infrastructure 
and facilities.
The project objectives is to:
• Create a new third (west) runway and upgrade the East runway and associated taxiways to increase aircraft movement 
capacity and upgrade operating efficiency at Kuwait International Airport.
•Provide all runways with state-of-art air navigation and infrastructure systems in line with the highest global specifications.
• Create a new air traffic control tower for the new third (West) and Centerfield runways.
• Provide necessary services and infrastructure for operation of the new T2 passenger building and the supporting 
projects.
• Construct a service tunnel connecting the air Cargo City to the new T2 passenger building.
The four-phase project is expected to be completed in 2022.

Setting the global standards: 
Terminal 2
Kuwait International Airport is 
continuing to blaze a trail for air 
transport in the Gulf region with the 
construction of its ground-breaking 
new passenger terminal T2.
Capable of handling up to 25 million 
passengers a year the new T2 facility 
will be situated to the south of the 
current terminal.
Designed by Foster + Partners, the 
T2 project ais being overseen by the 
Kuwaiti Ministry of Public Works.

The new of 140,000 m2 four-level 
passenger terminal is designed 
in a trefoil plan, comprising three 
symmetrical «wings» of aircraft 
contact gates.
The facade of each wing spans 
1.2 kilometers and all three radiate 
from a central concourse under a 
single roof canopy, with a dramatic 
25m-high athum.
The 60m span roof canopy extends 
to shade a vast entrance plaza and 
is supported by tapering concrete 
columns.
Glazed roof openings will allow 

natural light to filter in, while 
deflecting direct sunlight. Each of 
the 78 perimeter bays will have a 
45m glass façade protected by a 
canopy.
The new terminal aims to set a new 
environmental benchmark for airport 
buildings by being the first in the 
world to attain the LEED ‘gold’ status 
of environmental accreditation.
The concrete structure provides 
thermal mass and the roof 
incorporates a large expanse of 
photovoltaic panels to harvest solar 
energy
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Blue sky thinking
Latest statistics from the International 
Air Transport Association (IATA) 
show the Middle East leading the 
global aviation industry for growth 
and that the State of Kuwait is 
determined to be at the forefront.
Essential to achieving that and the 
national vision of transforming Kuwait 
into a financial and commercial 
center is the Kuwait International 
Airport (KIA) Master plan, the road 
map for the development of the 
gateway over the next 30 years and 
beyond.
Although the Airport has undergone 
numerous upgrades and renovations 
over the last 35 years including an 
almost total rebuild in 1991 following 
the liberation of Kuwait the latest 
Master plan aims to lift KIA’s facilities 
to an altogether higher level. 
Today traffic growth through Kuwait 
International Airport continues to 
climb. The increase is indicative of 
the success of Kuwait Government 
and Directorate General of Civil 
Aviation (DGCA) policy to date and 
pointer to an even brighter future.
The KIA Master plan is essential to 
securing that future as it governs the 
arrangement of the entire airfield-
terminal buildings, gates, aprons, 
taxiways and runways, as well as 
associated operations like catering, 
ground handling and refueling. 
Starting with current facilities it 
anticipates demand and service 
level expectations, allowing the 
DGCA to understand the timing of 
expansion requirements, as well 
as any other adjustments needed, 
such as re-location for more efficient 
operations.
essentially a rolling five-year 
development programme that also 
looks ahead 20-30 years to anticipate 
future trends in air transport, the 
Master Plan is not a fixed blueprint. It 
is constantly evolving what is needed 
now and in the future.
The KIA Master Plan is overseen by 

the Projects Department, a section 
of the DGCA’s Planning Affairs and 
Projects Directorate.
The Kuwait International Airport 
Master Plan is essential to 
securing that future as it governs 
the arrangement of the entire 
airfield-terminal Building, gates, 
aprons, taxiways and runways, as 
well as associated operations.
Far-sighted vision: terminal (T4)
The idea to create the new terminal 
4 (T4) passenger building was the 
far-sighted aspiration of HH the 
Amir Sheikh / Sabah Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, forming part of 
the DGCA’s strategic plan to assist 
in the development of Kuwait as a 
commercial and financial center in 
the region. 
Completed on schedule in 
the second half of 2018, T4 
contributes to the modernisation 
of both Kuwait international Airport 
and the national air transport 
infrastructure, underscoring the 
State’s determination to carry out its 
development projects and achieve 
the objectives of the Amiri “New 
Kuwait Vision 2035”.
The building- established in 
accordance with standards adopted 
by IATA and the latest technologies 
and security systems adopted 
globally- is located in the northern 
sector of Kuwait International Airport. 
The terminal building covers an 
area of 70,000m2 and includes 14 
departure gates, nine contact gates 
with airbridges and five bus gates. 
T4 is intended to ease congestion 
in the main Terminal 1 by 
accommodating approximately 
4.5 million passengers per year. 
It also provides more than 2000 
parking spaces, 50 check-in and 
special purpose counters.
Korea’s Incheon International Airport 
Corporation has been contracted 
to operate, manage, maintain, train, 

improve and develop the building’s 
services.
T4 is intended to ease congestion 
in the main Terminal 1 by 
accommodating approximately 
4.5 million passengers per year. 
It also provides more than 2000 
parking spaces, 50 check-in and 
special purpose counters, as well 
as commercial duty free. Kuwait 
international Airport is expected to 
witness a quantitative leap in traffic 
volumes following the inauguration 
of T4, with numbers forecast to 
increase by around 10%.
New shape: DGCA Administration 
building
Designed in the form of the DGCA 
logo, with a total area of 71,920m2, 
the Administration Building is located 
northeast of the main passenger 
Terminal 1 at Kuwait International 
Airport and has been designed with 
high quality specifications.
Comprising nine floors, the building 
includes offices, multi-purpose halls, 
a theater, health club and emergency 
shelters, serving senior management 
and management staff. The facility 
can accommodate between 800 and 
1,200 staff.
Comprising nine floors in total, 
the new DGCA Administration 
building includes offices, multi-
purpose halls, a theater, a health 
club and emergency shelters, 
serving senior management and 
management staff.
The administrative building is 
connected to the dedicated staff 
parking area by an air-conditioned 
concrete bridge equipped with 
escalators, with a total capacity of 
1,250 spaces.
The project also includes fire stations 
with an area of 4,849m2, serving the 
runway and aircraft, these stations 
consist of a gymnasium, bedrooms 
for the administrative staff and other 
services.
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Measures that countries could take 
to save the air transport industry:
Countries and airlines should develop 
appropriate economic and financial 
measures, policies and guidelines 
on air transport, prepare emergency 
plans and national backup plans 
to save the air transport industry, 
as well as various financial and 
economic recovery measures to 
mitigate the impact of the epidemic 
on this industry by introducing 
innovative financing methods and 
preparing financial plans and 
programs initiatives designed to 
revive the air transport market.  The 
same applies to the identification of 
the necessary recommendations and 
guidance in the event that a similar 
event occurs in the future,  since 
government support is often provided 
on an exceptional basis,  thus the 
importance for countries to assess 
the benefits and risks associated with 
these measures.
The balance between the application 
of precautionary measures and the 
speed of recovery from the effects 
of the economic effects of the 
pandemic, and the strengthening of 
cooperation, information exchange 
and risk assessment among Arab 
countries, must also be taken into 
account, with the adoption of new 
methodology and ways in order to 
restore the confidence of travelers.
The efforts of the Kingdom of Saudi 
Arabia in combating the global 
pandemic (19-covid) at the domestic 
and international levels:
The Kingdom of Saudi Arabia, as 
usual, was one of the first countries 
to implement precautionary and 
preventive measures by sensing the 
inherent danger of this pandemic, 
and announced many measures 
that, God willing, have contributed to 
preserving the health and safety of 
citizens and residents. Its efforts in 
confrontation the pandemic were not 
limited to the local level only, but it 
exceeded that to international levels. 
This is due to its political, strategic 

and economic weight, and this is 
evident by what it has accomplished 
at both the national and international 
levels,  in terms of strengthening 
the response and providing 
support to the international health 
organization in order to develop 
treatment methods and ensuring the 
availability of preventive equipment 
and its initiative to provide $ 500 
million support material to support 
international efforts to address this 
pandemic. This support comes in 
response to its commitment to finance 
International organizations according 
to the agreements announced at 
the extraordinary summit of the G20 
leaders, to which the Kingdom called 
and effectively headed.
The accumulated experience that 
it possesses in risk management 
and its continuous assessment have 
effectively contributed to facing the 
outbreak of this virus. In this regard, 
the General Authority for Civil Aviation 
in the Kingdom of Saudi Arabia 
has undertaken many measures, 
initiatives and early preventive 
precautions at Saudi airports. It 
continuously follows up the issuance 
of circulars rapidly and periodically to 
all airlines to notify them first-hand of 
all instructions and procedures that 
must be followed and adhered to. 
Among those procedures suspending 
travel to the Republic of China, 
suspending entry to the Kingdom 
with tourist visas, and then gradually 
rolling out those measures by 
suspending flights to some countries 
until all flights have been completely 
suspended. The authority took the 
initiative to form a working group to 
prepare an operating manual in light 
of the pandemic and to devise urgent 
programs to facilitate the return of 
citizens from abroad, as well as the 
departure of residents and pilgrims 
stranded during the outbreak of this 
pandemic.
It also spread awareness to reduce 
the risk of the spread of the virus, 
and conducted sanitation and 
disinfection operations for all travel 

halls, for all aircraft and all workplaces 
of the authority, and circulated 
to all airlines accordingly. Many 
awareness materials were provided 
to airport visitors with ways to 
prevent contamination with the virus, 
including the presentation of video 
clips. On the screens of international 
flights coming to the Kingdom, a 
mini-exhibition was broadcasted to 
raise awareness about the virus at 
international airports. In cooperation 
with the Department of Health Control 
Centers, several workshops were 
held to educate workers in various 
sectors at international airports.
It has also implemented, in 
cooperation with the Ministry of 
Health, many preventive steps and 
measures for passengers coming 
from countries where the virus poses 
a threat, by facilitating the presence 
of health practitioners at airports, to 
examine all passengers coming from 
the affected areas and countries, in 
addition to training aircraft crews and 
airport employees on how to deal with 
suspect cases during the flight and 
submit the necessary reports to the 
Ministry of Health upon the arrival of 
the plane, with all incoming travelers 
subjected to direct health checks or 
through mandatory thermal cameras 
devices. (55) Thermal cameras 
have been secured in all airports to 
ensure the safety of travelers, and a 
mechanism has been put in place for 
travelers to disclose their presence in 
the affected countries.
As far as Cargo is concerned, the 
General Authority of Civil Aviation 
in the Kingdom of Saudi Arabia has 
obligated air freight companies 
operating at airports to follow health 
safety requirements and take all 
health and preventive measures 
in order to ensure the continuity of 
shipping operations and supply 
chains, the arrival of necessary 
goods and products, and the safe 
and secure flow of goods to the air 
cargo terminals in the Kingdom’s 
airports.
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Sustaining air transport after the global pandemic
(The economic impact on the air transport market and how to promote the air 

transport industry)

Attia bin Saeed Al-Zahrani
Master of Business Administration
Saudi Arabia
The General Authority of Civil 
Aviation
The global pandemic (covid-19) 
imposed unprecedented economic 
challenges in most fields, especially 
in the air transport industry 
worldwide, as those challenges 
that airlines and companies related 
to the air transport industry were 
facing were very dramatic and it was 
evident that they were affected by 
the repercussions of this crisis.
In this regard, many countries of the 
world have taken some precautionary 
measures, including imposing a 
travel ban to limit the spread of the 
virus (covid-19), as nearly (185) 
destinations have completely or 
partially closed their borders, while 
about (11) countries have suspended 
flights. In addition, some standard 
measures were implemented after 
the détente prior to the second 
wave, including the necessity for the 
traveler to get laboratory tests done 
and visual inspection operations at 
airports, which led to an increase 
in procedures for travelers during 
their travel between countries with 
additional costs. These procedures 
also led to a kind of slowing and 
stopping of Operations, and thus 
a sharp decline in the revenues of 

these companies.  This in turn led 
to the issuance of a wide range of 
administrative decisions in the short 
or long term, including reduction 
of salaries and laying off some 
employees, and adopting a closure 
policy as a result of not being able 
to maintain the necessary financial 
liquidity during the long operations 
interruption period.
Economic impacts on the air 
transport market:
ICAO issued a report during 
September 2020, on the impact 
of (covid-19) on global scheduled 
passenger traffic compared to 
previously planned, and the report 
stated that the potential losses of 
airlines from that pandemic at the 
global level during the year 2020, 
approached 389 billion US dollars 
of the total passenger operating 
revenues of airlines. The number of 
seats provided by airlines decreased 
by nearly 64%. This shows the sharp 
decline in global air traffic compared 
to what happened in the year 2003, 
during the outbreak of SARS that 
affected only Asia and the Pacific 
airlines. The report also indicated 
that airports will lose approximately 
$ 104.5 billion of total revenues in 
2020, due to the outbreak of this 
virus. IATA estimates showed that 
airlines will lose nearly $ 84 billion in 
2020, and they expected the losses 
of these companies to drop to 15 8 
billion dollars during the year 2021. 
The World Tourism Organization 
estimated the losses of international 
tourism revenues in 2020 of about 
1.170 billion dollars, while the 
World Travel and Tourism Council 
announced during the month of 
November 2020 that if the pandemic 
continues, this may result in a loss 
of approximately 174 million jobs 
during 2020, while expectations 
indicated that during the year 2021, 
travel demand will improve by 50.4% 
and that it will increase as of late May 

2021.
Suggested measures to support 
the air transport market:
Given the need to restore the air 
transport market to what it was and 
achieve previous expectations, it is 
possible for States and governments 
to provide as much direct and indirect 
support as possible to airlines and 
companies operating at airports and 
others, and the following proposals 
can be submitted : 
First:  initiate airports reopening 
and restarting flights to their normal 
levels before the pandemic, albeit 
gradually, with full implementation 
of precautionary measures, and 
conduct a study on the requirement 
for international travelers to be 
vaccinated or conduct a PCR test, 
as a condition for travel which will 
encourage airlines to provide more 
seats.
Second: To study the temporary 
suspension of prices based on 
fixed costs, and review the terms of 
payment and commercial aspects 
related to internal costs, suppliers and 
service providers,  which motivates 
airlines to reconsider the structure of 
ticket prices by balancing fixed and 
variable costs compared to their cost 
before the pandemic to be able to 
offer promotional prices, in support 
of all efforts made to gradually return 
to previous passenger traffic levels 
and achieve more in the future.
Third: In view of the need to restore 
the confidence of the traveler after 
the gradual start and return to 
normal operating levels, advertising 
campaigns by countries and airlines 
can be intensified.
The precautionary measures in place 
guarantee, God willing, the safety of 
all travelers at all stages of travel, 
and that the aircraft are hygienically 
prepared and safe during the period 
of air travel.
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Impact of COVID-19 Measures on Airport Capacity
(Eurocontrol study)

The Airport Research Center GmbH 
(ARC) assessed the impact of the 
COVID-19 measures on airport 
capacity for terminal operations by 
using a simulation test environment 
representing a generic airport and 
various sub-scenarios with the aim of 
sharing lessons learned with airport 
community.  In this context, airports 
should plan, coordinate and conduct 
the following activities:
POTENTIAL HEALTH CHECK
The emphasis in this regard lies on 
the implementation of risk-based 
measures alongside physical 
distancing and enhanced sanitation. 
These may include health checks 
for arriving and/or departing 
passengers.
The following key changes compared 
to pre-COVID are expected:
• Passengers tend to arrive at the 
airport earlier
• Passengers check-in more 
luggage
• The check-in process takes 
longer due to health questions 
and more paperwork
• Passengers keep physical 
distance in queues
MITIGATION MEASURES
Optimization measures to be tested 
with the simulation model include the 
following:
• Expansion of queuing system
• Balancing of manpower to new 

demand
• Adjustment of counter opening 
times
• Including health questions in 
online check-in
• Optimization of allocation
SECURITY CONTROL At many 
airports, the security checkpoint are 
often overwhelming bottlenecks  and 
since COVID additional pressure 
has been monitored (less capacity 
due to physical distancing, change 
in staffing requirements) thus the 
need of, fluent processes as well as 
the safety of passengers 
The reduction off drop off positions 
is one typical initial measure airports 
introduced shortly after the COVID 
outbreak in order to comply with 
enforced physical distance rules. 
This – in combination with other 
measures – resulted in a significant 
reduction of throughput capacity.
For the analyzed example setup, the 
following is observed: Limitation of 
drop off positions, dropping more 
items, repeated passenger scans, 
Repeated X-Ray scans of trays, 
Limited number of passengers in 
tray pick-up zone.
SECURITY CONTRO SIMULATION: 
IMPACT OF COVID-19 MEASURES
Due to physical distance 
requirements and decrease in 
throughput capacity, the requirement 
for a well-balanced staffing of lanes 
seems perfectly relevant.
BOARDING GATES
GATE HOLDROOMS
Boarding gate areas are directly 
affected by physical distance 
requirements. Thus, an airport 
may need to rethink its allocation 
principles in terms of which flights 
could still be accommodated by 
each gate holdroom.
BOARDING PROCESS : there are 
several potential issues leading to a 
prolonged boarding time including 
Boarding by groups inefficiencies 
BAGGAGE RECLAIM Due to 
physical distance rule the waiting 

area capacity has dropped of -25% 
(1.5m physical distance) or even 
-50% (2m physical distance).
FURTHER MITIGATION 
M E A S U R E S
Further measures to ensure health 
and physical distancing, e.g. 
by: secondary waiting areas for 
passengers not fitting into the 
primary area, one person per travel 
group picking up all luggage delayed 
inflow into the baggage reclaim hall 
can be envisaged.
SATURATION CAPACITY
CAPACITY REDUCTION Applying 
COVID-19 measures in the used 
example airport indicates a capacity 
loss of 25-40%, in particular due  to 
physical distancing of 1.5m. This 
means, considering an airport that 
operated close to its saturation 
capacity would already hit a new 
saturation capacity with 60-75% of 
Pre-COVID peaks. At this point, the 
airport should prepare mitigation 
measures to overcome the capacity 
constraints if health measures cannot 
be alleviated at the same time.
SLOT COORDINATION ISSUES For 
slot coordinated airports, this also 
means that the figures for declared 
capacity might need to be reviewed. 
PASSENGER JOURNEY The 
analysis of the various processes 
throughout the passenger’s journey 
at an airport shows that COVID health 
measures and side-effects have 
manifold impact on the experienced 
Level of Service of a passenger 
and/or the way an airport needs to 
organize the different checkpoints 
now.
Conclusion, Updates and 
C u s t o m i z a t i o n
The COVID crisis has evolved 
following a dynamic scheme. 
In parallel, local regulations are 
constantly changing. The scenarios 
included in the Eurocontrol study 
are definitely meant to facilitate 
experience sharing and developing 
efficient mitigation measures. 
Source Eurocontrol
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Waypoint 2050 the path to a greener aviation future

Rethinking the future of aviation post 
covid 19 pandemic cannot be without 
taking into account the necessity 
of building back connectivity and 
setting the aviation industry into a 
more sustainable eco-friendly track 
towards decarbonization. The future 
waypoints of a restart will definitely 
need to consider the energy 
transition, the airframe architecture 
changes and new aircraft 
technologies such as hydrogen 
aircrafts, the necessity to enhance 
cooperation on a global scale 
between all major governmental and 
non-governmental stakeholders, 
and the climate change challenge 
within the framework of the Paris 
Agreement.
The waypoint report intends thus 
to guide the reader towards a 
greener, brighter and economically 
sustainable aviation future. In this 
respect, 2050 is not a destination, 
but a marker on a path towards zero 
carbon emissions from air transport.
The report identifies consolidated 
scenarios that cover so far traffic 
forecasts, technology developments, 
infrastructure and operation issues 
and means to overcome them, 
future aviation fuel strategies… 
As far as traffic growth, 10 billion 
passengers are expected to fly by 
2050 generating 20 trillion RPKs. 

The other side of the coin is that this 
activity would generate some 1,800 
million tonnes of CO2 and require 
over 570 Mt of fuel.
The scenarios below outline how 
the industry would use technology, 
operations, infrastructure and 
sustainable aviation fuels to bring 
this down, meeting the industry goal 
by 2050 and going beyond it in the 
years following.
Scenario 1: advanced technology 
and operations
• Prioritizing technology 
improvements to meet the 
emergence of new types of hy-
brid/electric aircrafts in the short 
range expected to enter into 
service by the year 2035. 
• Invest in operations and 
infrastructure improvements, 
which will contribute significantly 
into CO2 reductions.
• Expectations : Use of 
sustainable aviation fuels is 
expected to reduce emissions 
with a 74-100 per cent by 2050.
Scenario 2: Accelerate the 
sustainable fuel deployment
• New aircraft configurations 
including blended wing body 
options, based on power plant 
technologies.

• No significant shift to 
electric or hybrid aircraft models
• Priority given to 
sustainable fuels. 
• Expectations will 
include mid traffic growth, and 
net improvement and CO2 
reductions reaching a 77-100% 
emissions reduction factor by 
2050.
Scenario 3: aspirational 
and aggressive technology 
p e r s p e c t i v e
• Priority given to the electric 
aircraft up to 100-seat, zero-

emissions aircraft (powered by 
green hydrogen) for the 100-200 
seat segment and hybrid-electric 
powered unconven-tional aircraft 
configuration for larger aircraft in 
the 2035-2040 timeframe.
• Mid-level of traffic growth, 
investments in operations and 
infrastructure result in some 
net improvements and CO2 
reductions.
• The gap between CO2 
emissions after technology and 
operations and infrastructure im-
provements and the 2050 carbon 
goal is fulfilled with sustainable 
aviation fuels of be-tween 235 – 
340 Mt of SAF with an 70-100% 
emissions reduction factor by 
2050.
Beyond 2050, beyond carbon
Achieving net-zero on a global 
scale is today’s challenge and 
tomorrow’s reality. It definitely 
relies on governmental support and 
researchers’ contributions though at 
different paces but in a perspective 
where no country will be left behind.



29 Articles Issue 43

July 2021

Interim guidance for developing a
Smart Vaccination Certificate

19 March 2021
On March 19, 2021, the World 
Health Organization (WHO) issued 
its technical guidance aiming 
at covering ethical and privacy 
considerations related to vaccines 
whilst identifying the use cases for 
SVCs, with two main guidelines 
: continuity of care and proof of 
vaccination.  
Digitizing proof of vaccination
These technical standards serve 
as basis for the general framework 
designed for all member countries 
and aiming at instilling mutual trust 
among member States through 
authoritative and technically verified 
data. This is why National-level public 
health agencies (PHA) are expected 
to create an SVC Registry where the 
digitally signed SVC documents are 
deposited and from which the public 
health agencies can make them 

available. All this would be done 
in compliance with the information 
sharing system known as the Open 
Health Information Exchange 
Specifications, a system meant 
to encourage information sharing 
between medical organizations and 
patients. 
Within this system, each country 
will be expected to issue its own 
SVC for its part of the record and 
it is incumbent upon the individual 
to gather the necessary records 
together. 
WHO member countries are also 
expected to maintain a digital 
trust environment using public 
key infrastructure (PKI) that is 
consistently implemented across 
all member nations. PKI allows 
different computer systems to trust 
one another through strong data 
encryption so parties who can 

reliably authenticate each other’s 
identities. 

Verifiability of vaccination 
c r e d e n t i a l s
The World Health Organization 
(WHO) has released the first of 
a series of design documents 
concerning digital proof of 
COVID-19 vaccination, as the start 
of a process to standardize digital 
versions of existing paper “home-
based” records and the international 
“certificate of vaccination or 
prophylaxis”, commonly known as 
the Yellow Card: “Interim guidance 
for developing a Smart Vaccination 
Certificate” (SVC). 
Several digital proofs of vaccination 
are being piloted, most of which boast 
blockchain. WHO convened a Smart 
Vaccination Certificate Working 
Group in order to publish standards 
for SVC security, authentication, 
privacy and data exchange;
At the end of the day, WHO has 
decided that digitization of the 
Yellow Card will not entail too 
much technology excluding thus 
blockchain unproven methods or any 
other sophisticated technologies.

-When maintenance is concerned
The operating status of ANSP’s 
ATM infrastructure is very important 
during this phase. ANSP’s should 
maintain up to date NOTAMs on 
infrastructure or capacity issues 
and ensure maintenance of their 
equipment and infrastructure.  ICAO 
has provided a template NOTAM text 
for consideration by States and to 

facilitate harmonisation of COVID-19 
related.
-Collaborative decision making
With aircraft returning back to 
service, a variety of airworthiness’ 
checks and tests will be required, 
including taxiing, engine ground 
run-ups and check flights, and 
this will imperatively require close 
coordination with the airport and 

local operators. This will also include 
ATM community to collaborate in 
the decision-making process that 
ensures the best outcome based 
on equity and access, through 
collaborative decision making, 
sharing of information at cross 
border and regional levels, and at 
all levels among all stakeholders to 
ensure a globally harmonized air 
transport system. 
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An overview on CANSO guidelines for restart and recovery

Throughout the pandemic, air traffic 
has never shut down, with ATSPs all 
over the world managing repatriation 
flights and essential cargo supplies. 
Since the beginning of the restart, 
ATCOs need to overcome all the 
challenges related to it, taking into 
account variable traffic levels and 
ensuring staff protection. Thus, the 
purpose of CANSO’s guidelines 
are meant to explore operational 
and safety aspects related to the 
activities of ATSP’s during restart and 
recovery phases of global aviation.
-Protecting employees : health 
and wellness
As far as employees’ protection is 
concerned, one of the main tasks lies 
in maintaining workplace cleanness 
by multiplying cleaning frequency, 
including headset cleaning and 
availability of rubber gloves for 
ATCO’s whilst ensuring permanent 
ventilation of the rooms. Obviously, 
social distancing will also contribute 
in reducing the exposure (6 feet 
distance and wear of masks), and 
continuous monitoring of the health of 
all staff (temperature measurement 
and other measures…) is required. It 
is worth noting that the team roster/
crew scheduling approaches has 
helped many ASTP’s reduce facility 
exposure.
Moreover, it is necessary to constantly 
communicate on the different 
measures to be implemented at the 

work place including remote working 
protocols that need to be assessed 
in terms of capacity and productivity. 
-Ensuring safety
Safety Risks related to the restart 
after a long stallment period are 
undoubtedly those traditionally 
known to be inherent to the job 
itself. These risks include monotony, 
vigilance related issues, boredom 
and stress. A series of appropriate 
documents dealing with mitigating 
measures are available in order to 
help all stakeholders face safety 
related risks and hazards. It is 
therefore undeniable that due to 
the technical nature of the job, 
maintaining staff competency and 
skills will contribute in enhancing 
safety and mitigating risks on the 
overall. This can be achieved 
through training and simulation, 
and proficiency checks conducted 
on a regular basis. It can also be 
achieved through cloud-based 
simulation platforms like the online 
training issued by Micro Nav. Many 
initiatives include OJT (on the job 
training) and virtual classrooms can 
help accommodate ATCO’s with 
higher traffic demand.
-Air traffic and resources’ 
m a n a g e m e n t
Recovery phase can also mean 
capacity mismatches including 
tactical air traffic flow management. 
This implies that traffic levels should 

be monitored 
in order to 
guarantee 
a balanced 
workload 
dispatching  flow 
management 
subsequent 
strategys. This 
can be achieved 
through the 
use of demand 
prediction 
tools that 

can help ensure the necessary 
staffing level and other decision-
making processes in terms of 
flow management. CANSO is 
collaborating with Metron Aviation to 
make available their Horizon tool for 
free to assist air navigation service 
providers during the recovery phase.
ANSPs should review restrictions and 
other traffic management initiatives 
to determine whether they continue 
to be necessary. Moreover they 
should take into account the changes 
in airport and passenger boarding 
procedures knowing that these 
changes may affect gate turnaround 
times or cause other difficulties with 
normal airport operations.
As traffic rises, ANSPs must assess 
their ability to continue to give 
operational priority to essential 
cargo operation following ICAO 
recommendations and State letter 
issued on 18 march 2020.
-Ensuring regulatory coordination
ANSPs should coordinate 
appropriate actions and timeframes 
regarding renewal of licenses and 
certificates and the commencement 
of oversight activities. The update 
of the alleviation measures must be 
conducted by States with ICAO in 
the COVID-19 Related Contingency 
Related (CCRD) subsystem of the 
Electronic Filing of Differences 
(EFOD) system.
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evaluated by the health authorities 
in Kuwait and the second phase will 
take place next February.
6- Controversy has increased recently, 
especially with the spread of the 
Corona pandemic, on the commitment 
to implement health safety standards. 
What are the efforts you are making for 
the optimal application of health safety 
standards at the airports of the State of 
Kuwait?

The General Administration of 
Civil Aviation has imposed health 
requirements and measures for all 
passengers arriving to and departing 
from Kuwait International Airport, 
such as:
• Thermal detection of passengers 
before entering Kuwait International 
Airport.
• All travelers are required to wear 
a mask or personal protective 
equipment.
• Only passengers are allowed to 
enter Kuwait International Airport.
• Awareness signs for physical 
distancing.
• Mandatory institutional quarantine 
for all travelers coming to the State 
of Kuwait.
7- What are your most important 
achievements during the last period?
• Initially, a separate building was 
allocated for passengers incoming 
from the affected countries.
• Allocating areas for the Ministry 
of Health at the airport to conduct 
health examinations and process 
arriving passengers.
• Implementation of the return plan 

(evacuation) for Kuwaiti citizens 
abroad, as well as the evacuation 
of residents wishing to return to their 
countries.
• An operational plan for the return 
of commercial flights at Kuwait 
International Airport was developed 
and is successfully conducted until 
this moment, although the number 
of passengers was few, but it 
proceeded according to the policy 
that was established in order to 
preserve the safety of travelers.
8- The State of Qatar will host the 2022 
World Cup. How to you get ready for 
this big event? And what impact are 
you expecting on air transport in the 
Gulf Cooperation Council countries? 

 The movement of flights and 
passengers is expected to increase 
significantly due to the 2022 World 
Cup in the region, especially in 
transit flights through the airspace of 
the State of Kuwait.
9- Countries of the world attach great 
importance to the issue of civil aviation 
security. What are the measures you 
have taken to implement the required 
international standards regarding this 
issue? Where does the importance of 
your aviation security program show?

As a member state of the International 
Civil Aviation Organization (ICAO), 
the State of Kuwait implements 
the international standards and 
recommendations set forth in Annex 
17 and the relevant requirements 
(standards and Recommendations) 
in Annex17. The latter are assessed 
during the international audit of the 
Organization (USAP- CMA for which 
the State of Kuwait achieved a rate 
higher than the regional and global 

average and without revealing any 
high security concerns.
10- What is your assessment of the 
march of the Arab Civil Aviation 
Organization? What are your visions 
for the future of its work? Do you have 
suggestions to help widen its action 
and improve its profile?

  Since its inception, the Arab Civil 
Aviation Organization has played a 
prominent role in supporting member 
states in international forums by 
seeking to unite the ranks of member 
states in international organizations 
and defend common causes. It also 
enriches the air transport industry 
by supporting workers in this field  
through training courses, workshops 
and exchanging experiences among 
member states. Our future prospects 
with respect to the role of the 
organization, include the prosperity 
of air transport among the member 
states due to the interest shown 
by the organization’s staff and the 
support it provides to the member 
states.

One last word?

The aviation sector is one of the 
sectors most affected by the Corona 
virus pandemic, so it is necessary 
to support and help this sector by 
providing facilities to companies 
operating in the air transport sector 
and helping them to overcome the 
crisis, especially since the sector 
constitutes a vital artery for the 
economies of the countries, and God 
willing, the sector will overcome this 
crisis and return gradually back to 
normal. 
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Rajehi: We pay great attention to air safety plans and aspire to achieve the 
highest levels of safety

It is expected that Kuwait Airports 
will resume back to its former level 
of activity, which amounted to 18 
million passengers per year, with an 
estimated increase of 10% annually
Interview made by : Ibrahim Bennadi
Abdullah Al-Rajehi, Director of the Air 
Transport Department at the General 
Civil Aviation Administration of the 
State of Kuwait, in an interview with 
the «Arab Aviation» magazine, said 
that the General Administration pays 
great attention in terms of issuing 
laws and special circulars for air 
safety plans for all airlines operating 
at Kuwait International Airport with 
the aim of  achieving the highest 
levels of safety through the use of the 
highest ICAO safety standards.
Al-Rajehi expected that the number 
of passengers will reach 4,654,589 
in 2021 if the current procedures and 
measures continue to be operational, 
and if conditions improve and the 
pandemic ends, Kuwait Airport will 
reach its usual growth figures, which 
amounted to 18 million passengers 
per year, with an estimated increase 
of 10% annually.

1- Your portfolios designed to support 
air traffic within the General Directorate 
of Civil Aviation to support are multiple. 
What are the most important ones?

One of the most important functions 
of the General Directorate of Civil 
Aviation is aviation safety, in terms 
of issuing laws and special circulars 
for air safety plans for all airlines 
operating at Kuwait International 
Airport and achieving the highest 
levels of safety through the use of 
the highest ICAO safety standards. 
Air transport and air safety are one 
of the most important sections that 
provide all the needs of the air 
transport market in Kuwait in terms 
of flights and control these flights 
through agreements concluded with 
all countries of the world to link Kuwait 
Airport to the global destinations 
required by the air transport market 
demand. This is achieved through 
the signature of bilateral agreements 
and memoranda of understanding 
for air services, that allow airlines 
to operate flights and organize 
schedules for incoming and 
outgoing flights to and from Kuwait 
International Airport and arrange 
time slots. The satisfaction of the 
demand is one of the most important 
factors that are related our success 
and is of a particular importance to 
our management.
2- How many air transport agreements 
has the General Administration of Civil 
Aviation concluded?

132 air transport agreements have 
been signed by the State of Kuwait 
with several countries worldwide, 
and work is underway to increase 
the number of these agreements.
3- Air traffic to and from Kuwait is very 
dynamic. What is your assessment of 
air traffic?

 In the first three months since the 
beginning of the resumption of 
flights last August, after the shut 
down due to the pandemic, air traffic 
decreased by 74% compared to the 
same period last year. This meant 
that some improvements were to be 

made to improve these numbers, and 
this was realized by implementing 
several special measures for the 
safety of passengers in cooperation 
with the health authorities in Kuwait.
 4- What are your expectations in terms 
of movement of passengers through 
Kuwait International Airport for the 
years 2020/2021?

 Expectations indicate that the 
number of passengers may reach 
4,039,642 in 2020 and in 2021 we 
expect the number of passengers 
to reach 4,654,589 if the current 
procedures and measures continue 
to be implemented, and if conditions 
improve and this pandemic end. 
Kuwait Airport will certainly reach its 
usual figures, which amounted to 18 
million passengers per year with an 
increase of 10% annually.
5- What are your plans regarding the 
air transport policy in the State of 
Kuwait, and what is your action plan 
in this field? What are the impacts of 
COVID-19 on the air transport sector in 
your country? What measures have you 
taken in this context?

The air transport sector was greatly 
affected, causing most airlines to 
incur significant losses due to the 
reduction and cancellation of their 
flights, restriction measures imposed 
by most countries on travel, flight 
bans, and restrictions imposed on 
flights and passenger movements in 
order to stop this pandemic.
The General Administration of 
Civil Aviation of the State of Kuwait 
suspended air traffic and stopped 
all departing and incoming flights 
to Kuwait International Airport in 
March 2020. The incoming and 
outgoing commercial flights to 
Kuwait International Airport have 
also gradually restarted since last 
August, and we are currently in the 
first phase of the restart in re opening 
the airport, and the situation will be 
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Final statement issued by the General Assembly of the Arab Civil 
Aviation Organization on measures to counter the emerging corona 
virus pandemic and Mechanisms for the restart and recovery of the 

civil aviation sector
The General Assembly of the Arab Civil Aviation 
Organization, chaired by the Republic of Lebanon in its 
current twenty-sixth ordinary session, which was held 
on 01 and 02 July in Rabat, Kingdom of Morocco,

Based on the charter of the League of Arab States 
and the pivotal role it aspires to, especially in terms of 
encouraging Arab-Arab cooperation through a group 
of specialized organizations formed at various levels 
within and outside the framework of the League,

Emphasizing the main role for which the Arab Civil 
Aviation Organization was established, as a specialized 
Arab organization in the League of Arab States that 
aims to strengthen cooperation and coordination 
between Arab countries in the field of civil aviation 
and its development, while laying the foundations for 
standardization, responding to the needs of the Arab 
nation for safe, sound and regular air transport,

Reaffirming the commitment of member states to the 
principles and objectives enshrined in the agreement 
establishing the organization and its strategic plan, in 
particular the relevant roles aimed at reinforcing and 
strengthening the bonds of unity and solidarity among 
member states, while defending their general interests 
and establishing coordination among themselves and 
with international organizations and regional blocs;

Guided by the values of unity and brotherhood 
promoted by our religion, and stressing the necessity 
of strengthening and consolidating the bonds of unity 
and solidarity among Member States to secure their 
common interests on the international arena,

Deeply concerned by the epidemic caused by the 
coronavirus disease (Covid-19), which has hitherto 
affected all countries and regions of the world and 
has had devastating global impacts and posed 
unprecedented challenges,

Expressing its full and deep sympathy towards the 
loss of human lives caused by the pandemic, and its 
negative effects on all economic sectors, in particular 
the air transport sector in the Arab world,

Having carefully reviewed the current alarming situation 
at the global level, and in particular the situation in the 
member states of the Arab Civil Aviation Organization 
due to the spread of the new Corona virus and the 
efforts made to address it:

Acknowledges that the emerging coronavirus pandemic 

poses an unprecedented challenge to the member 
states of the organization and to the world at large, that 
has requested immediate and decisive measures at 
the organization level and at the national, regional and 
international levels to protect the sector.

Emphasizes the importance of the civil aviation sector 
in achieving the sustainable development goals as 
defined by the United Nations.

Recognizes that no country alone can address the 
multifaceted effects and challenges posed by the novel 
coronavirus pandemic;

Commends the tireless efforts made by Arab countries 
in various sectors involved in confronting this pandemic, 
and stressed the necessity of pursuing those efforts.

Calls upon the Arab countries to continue to 
communicate and coordinate with the relevant health 
authorities for the dissemination of the standards upon 
which their travel procedures are based during the 
COVID19 pandemic, which take into account the CART 
guidelines, while working on the mutual recognition of 
health certificates with other countries and/or groups of 
countries.

Urges the lifting of travel restrictions, taking into account 
the various risk-based guidelines issued by the World 
Health Organization, regarding health measures related 
to international traffic, including clear recommendations 
on testing or vaccination approaches while avoiding 
quarantine measures for travelers, and taking into 
account recent developments in terms of dissemination 
of COVID-19 vaccines and the secured immunity from 
previous infection.

Calls for entering into direct talks with states or unions 
of states, in order to reach a mutual recognition of 
vaccination certificates.

Requires reliance on public health corridors as 
a temporary solution for countries that agree on 
mutual standards of travel and health measures, yet 
emphasizing that air services operations between 
those countries should be based on existing agreed air 
transportation arrangements.

Requests that the statement issued by it be referred to 
the General Secretariat of the League of Arab States in 
order to kindly submit it to all relevant Arab ministerial 
councils (transport, tourism and health).
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The 63rd session of the Executive Council of the Arab Civil Aviation Organization

The Arab Civil Aviation Organization held the 63rd 
session of the meeting of its Executive Council in Rabat, 
in the presence of their Excellences the heads of aviation 
authorities of the member states.
The Executive Council of the organization addressed 
current issues, mainly the study of the new organizational 
structure of the organization with the draft job description, 
as well as the organization’s general strategic plan for the 
period 2020-2022.
 The Council discussed the measures taken to confront 
the emerging pandemic of the Corona virus and the 
mechanisms for the restart and recovery of the civil 
aviation sector based on the charter of the League of 
Arab States and the pivotal role it aspired to, especially in 
encouraging Arab-Arab cooperation through a group of 
specialized organizations formed at various levels within 
and outside the framework of the League.
 This is an affirmation of the main role for which the Arab Civil 
Aviation Organization was established as a specialized 
Arab organization at the League of Arab States that aims 
to strengthen cooperation and coordination between Arab 
countries in the field of civil aviation and its development, 

while laying the foundations for it standardization and 
responding to the needs of the Arab nation in terms of 
Safe, sound and regular air transportation.
 This also stems from the commitment of the member 
states of the Arab Civil Aviation Organization to the 
principles and objectives enshrined in the agreement 
establishing the organization and its strategic plan, 
especially the relevant roles that aim to reinforce and 
strengthen the bonds of unity and solidarity among 
member states, while defending their public interests 
and establishing coordination between them and with 
international organizations and regional blocs,  guided by 
the values of unity and brotherhood promoted by our true 
religion, which stresses the necessity of strengthening 
and consolidating the bonds of unity and solidarity among 
Member States to secure their common interests in the 
international arena, and the organization’s deep concern 
about the epidemic caused by the coronavirus disease 
(Covid-19). ) which has so far impacted all countries and 
regions of the world and had devastating global effects 
and posed unprecedented challenges.
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The statement concluded that, after the General Assembly 
carefully reviewed the current alarming situation at the 
global level, and in particular, the situation in the member 
states of the Arab Civil Aviation Organization as a result 
of the spread of the new Corona virus and the efforts 
made to address it:
Acknowledged that the emerging coronavirus pandemic 
poses an unprecedented challenge to the member states 
of the organization and to the world at large, it has called 
for immediate and decisive measures at the level of the 
organization and at the national, regional and international 
levels to protect the sector.
Emphasizes the importance of the civil aviation sector in 
achieving the sustainable development goals as defined 
by the United Nations.
Recognizes that no country alone can address the 
multifaceted effects and challenges posed by the novel 
coronavirus pandemic
Commends the tireless efforts made by Arab countries at 
the level of the various sectors involved in confronting this 
pandemic, with an emphasis on the necessity to pursue 
these efforts.
Calls upon the Arab countries to continue to communicate 
and coordinate with the relevant health authorities to 
generalize the criteria on which their travel procedures 
are based in order to face the COVID19 pandemic, 

taking into account the CART guidelines, while working 
on the mutual recognition of health certificates with other 
countries and/or groups of countries.
Urges the lifting of travel restrictions, taking into account 
the various risk-based guidelines issued by the World 
Health Organization, regarding health measures related 
to international traffic, including clear recommendations 
on testing or vaccination approaches while avoiding 
quarantine measures for travelers, taking into account 
recent developments in terms of the dissemination 
of COVID-19 vaccines and immunity achieved from 
previous infection.
Calls for entering into direct talks with the states or 
Unions of states in order to reach a mutual recognition of 
vaccination certificates. 
Requires reliance on public health corridors as a 
temporary solution for countries that agree on mutual 
standards of travel and health measures, yet air services 
operations between those countries should be based on 
existing agreed air transportation arrangements.
It requests that the statement issued by it be referred to 
the General Secretariat of the League of Arab States in 
order to kindly submit it to all relevant Arab ministerial 
councils (transport, tourism and health).
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The General Assembly called for the implementation of measures to confront the 
emerging corona virus pandemic

Mechanisms for the restart and recovery of the civil aviation sector

The Arab Civil Aviation Organization urges Arab 
countries to lift travel restrictions, taking into account the 
various risk-based guidelines issued by the World Health 
Organization
Rabat - The Arab Civil Aviation Organization called on 
Arab member states to implement measures to confront 
the emerging corona virus pandemic and mechanisms 
for restart and recovery of the civil aviation sector, and 
urged Arab countries to lift travel restrictions, taking into 
account the various risk-based guidelines issued by the 
World Health Organization, during the 26th Ordinary 
General Assembly of the organization held in Rabat on 1 
and 2 July in Rabat, which was chaired by the Lebanese 
Republic, with the participation of a group of high-
ranking officials from Arab countries and regional and 
international organizations.
Its final statement on the occasion, was based on the 
charter of the League of Arab States and the pivotal 
role it aspired to, especially in encouraging Arab-Arab 
cooperation through a group of specialized organizations 
established at various levels within and outside the 
framework of the League. It  emphasized the main 
role for which the Arab Civil Aviation Organization was 
established, as a specialized Arab organization within 
the League of Arab States aiming at strengthening 
cooperation and coordination between Arab countries 
in the field of civil aviation and its development, while 

laying the foundations for this to its standardization, and 
responding to the needs of the Arab nation in terms of 
safe, sound and regular air transport.
The same statement added, that the Arab Civil Aviation 
Organization, «Reaffirming the commitment of member 
states to the principles and objectives enshrined in the 
agreement establishing the organization and its strategic 
plan, in particular the relevant roles aimed at strengthening 
and reinforcing the bonds of unity and solidarity among 
member states, while defending their public interests and 
ensuring coordination actions between them and with 
international organizations and regional blocs.
The organization added that «guided by the values 
of unity and brotherhood promoted by our religion, 
and stressing the necessity of strengthening and 
consolidating the bonds of unity and solidarity among 
Member States to secure their common interests in 
the international arena, and deeply concerned by the 
epidemic caused by the coronavirus disease (Covid-19) 
that affected until now, all countries and regions of the 
world have with its devastating effects at the global level, 
posing unprecedented challenges, and expressing their 
full and deep sympathy towards the loss of human lives 
caused by the pandemic, and the negative effects it 
has caused on all economic sectors, especially the air 
transport sector in the Arab world.”
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A delegation of members of the Executive Council of the Arab Civil Aviation 
Organization visits ISESCO headquarters in Rabat

Rabat - Dr. Salem bin Mohammed Al-Malik, Director-
General of the Islamic World Educational, Scientific 
and Cultural Organization (ISESCO) received at the 
organization’s headquarters in Rabat today, Friday (2 
July 2021), a delegation of the Executive Council of the 
Arab Civil Aviation Organization, which included Captain 
Haitham Mesto, President of the Executive Council of 
the Arab Civil Aviation Organization, Engineer Abdenbi 
Manar, Director General of the organization, and other 
members of the Executive Council.
During the meeting, which was attended by Dr. Abdelilah 
Benarfa, Deputy Director General of ISESCO, and a 
number of directors, head of departments and advisors 
in the organization, Dr. Al-Malik presented  overview of 
ISESCO, the most prominent axes of its strategic vision 
and action plans, and the modernization achieved during 
the past two years in terms of the organization’s work 
mechanisms.
He referred to ISESCO’s openness to cooperate with 
regional and international organizations and bodies 
and its readiness to build partnerships with them, for 
the benefit of member states and Muslim communities 
around the world.
For his part, Captain Misto expressed his happiness and 
the members’ of the Executive Council of the Arab Civil 

Aviation Organization to meet with the Director General 
of ISESCO and the leaders of the organization, noting 
the role that ISESCO plays in its fields of competence, 
and in presenting the true and correct image of Islamic 
civilization and culture to the world.
He explained that civil aviation has become more than just 
a means of transportation, a lever to achieve development, 
as it is not possible to imagine tourism or international 
trade exchange without aviation emphasizing that he 
looks forward to enhanced cooperation between the two 
organizations.
After that, ISESCO sector managers reviewed the most 
prominent initiatives, programs and activities that the 
organization is currently implementing, in cooperation 
with the competent authorities in the member states, and 
presented axes of cooperation meant to be developed 
between ISESCO and the Arab Civil Aviation Organization.
The delegation of the Executive Council of the Arab Civil 
Aviation Organization concluded its visit to ISESCO with 
a tour inside its headquarters, which included ISESCO 
Contemporary Art Gallery, which will host the plastic 
exhibition “In the Footsteps of Fatima al-Fihri”, composed 
by a large number of paintings created by Moroccan 
artists.
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Engineer Abdenbi Manar participates in a workshop organized by the Arab 
Academy for Science, Technology and Maritime Transport

Rabat-His Excellency Eng. Abdenbi Manar, Director 
General of the Arab Civil Aviation Organization, 
participated in the activities of the virtual workshop 
organized by the Arab Academy for Science, Technology 
and Maritime Transport under the title «Studying the 
establishment of the Arab electronic portal to facilitate 
trade exchange between Arab countries», which aims to 
improve the efficiency of operations Intra-Arab trade by 
launching an electronic platform to provide appropriate 
services to serve exporters, importers, transport service 
providers and decision makers. The implementation will 
take place in three phases:
The first stage, in which the current situation of the 
problems that hinder the growth of inter-Arab trade is 
studied, as well as the study of the current state of the 
information infrastructure in Arab countries.
The second stage is in which the services provided on 
the portal are defined, while the third stage is concerned 
with developing a general vision of the technological 
projects necessary to implement the services provided 
on the portal, as well as the operational requirements 
necessary to operate the portal.
The Arab Academy for Science, Technology and Maritime 
Transport has completed the implementation of the first 
phase of the study, which resulted in the recognition 
that there are many opportunities to use information and 

communication technology to support the transfer of 
trade between Arab countries, and there is a large gap 
in the volume of trade exchange between Arab countries 
and countries of the world and between Arab countries. 
and each other.
It is worth noting that a decision was previously issued by 
the Council of the League of Arab States assigning the 
Arab Academy to cooperate with the League of the Arab 
State to establish an Arab portal to facilitate trade transfer, 
with the aim of facilitating the process of transferring 
trade between Arab countries, exchanging experiences, 
in addition to the problems of importers and exporters, 
and providing electronic signature between the exporter 
and the importer, the carrier and the consignee.
His Excellency Engineer Abdenbi Manar, in his 
intervention on the occasion, stressed that the air freight 
movement (ton/km) in the Arab region has witnessed a 
qualitative leap in recent years, as these percentages 
have been known to surpass some similar conglomerates 
in the world. His Excellency also pointed out that there 
must be a desire among Arab countries. To share its 
statistical data in this aspect, he also stressed that His 
Excellency the Secretary-General of the League of Arab 
States has been calling for the need to develop intra-
Arab trade.
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A seminar on «The Economic Impact of COVID-19 on the Civil Aviation Sector»

His Excellency Eng. Abdenbi Manar, Director General 
of the Arab Civil Aviation Organization, participated on 
05-06 April 2021 in the works of a symposium on «The 
Economic Impact of the Covid-19 Pandemic on the 
Civil Aviation Sector». This symposium was held via 
telecommunication technology in partnership with the 
International Civil Aviation Organization Cairo Regional 
Bureau, the Arab Civil Aviation Organization, the Arab 
Air Transport Association, the International Air Transport 
Association and Airports Council International, in line with 
the results of the third virtual meeting DGCA-MID held on 
December 7, 2020.
 The symposium featured the participation of all aviation 
stakeholders (airlines, airports, civil aviation authorities, 
air navigation service providers, etc.) and even other 
sectors such as tourism, health and economy. The 
discussion and study dealt with topics that were mainly:
• The global and regional economic impact of COVID-19 
on aviation, tourism, airlines and airports, civil aviation 
authorities and on air navigation service providers.
• Guidance on the economic and financial measures 
provided for the recovery of the sector.
• A survey of economic and financial measures for the 
civil aviation sector following the COVID-19 pandemic.
• The role of financial institutions in supporting the aviation 
industry to recover from the crisis.
• Study an action plan to ensure the recovery and 
sustainable development of the air transport sector.
 The participation of the General Administration of the 
organization during the second day of this seminar 
covered the results of the first version of the survey on: 
Economic and financial measures for the civil aviation 
sector following the COVID-19 pandemic through 

a presentation made by HE 
excellency Eng. Abdenbi Manar, 
on where he outlined  the extent 
of the Covid-19 pandemic’s great 
impact on it, as governments 
around the world have adopted 
and implemented strict health and 
safety measures to contain the 
Corona virus, such as measures 
of physical distancing, restricting 
travel and freedom of movement 
of people, stopping flights and 
closing borders. Consequently, 
governmental travel restrictions 
and the great decline in travelers’ 
confidence led to a decline in 

global demand for travel by about 60%  last year, and 
this means that about 1.8 billion passengers traveled in 
2020, compared to 4.5 billion travelers in 2019, and in 
a sector where profit margins were already weak, this 
means that Airlines have lost $ 118 billion, and the worst 
is yet expected.
 His Excellency stated that the Arab aviation sector, which 
contributes for a number of countries in the region, in 
important shares of their GDP and job opportunities due 
to the strategic location of the countries of the region and 
their correlational relations with global aviation routes, 
has not in turn escaped the consequences of this global 
crisis.
 From this standpoint, the Organization’s General 
Administration conducted a survey on the economic and 
financial measures of the civil aviation sector following 
the COVID-19 pandemic. This document dealt with 
identifying the means of support provided to these 
companies to overcome the aforementioned challenges, 
including assistance provided in restarting the system, 
as well as the approved economic States’ relief measures 
to achieve a balance between the economic needs of 
all actors in the aviation sector. The study enquired on 
the extent to which the civil aviation sector was included 
in the economic relief programs implemented by Arab 
countries, and on the party calling for the implementation 
of these measures, as well as the type of measures that 
have been put in place for the benefit of the civil aviation 
sector, and on the entities eligible for relief measures 
and what are the obligations or conditions that apply to 
aviation support, based on reports submitted by 11 Arab 
countries out of 21 organized under the umbrella of the 
Arab Civil Aviation Organization, i.e. a representation rate 
of 53%.
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Workshop on « Aviation Security Threat Assessment and Risk Management»

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization organized a 
workshop on «Threat assessment and risk management 
in the field of civil aviation security», through a visual 
communication from 06 to 08 April 2021.
This workshop witnessed the participation of 130 
representatives of Arab member states of the 
organization (17 countries), representatives of African 
countries that are members of the African Civil Aviation 
Commission (15), as well as some representatives of 
the organization’s partner countries (the Transportation 
Security Administration in the United States of America, 
the Department for Transport In the United Kingdom, 
and the Civil Aviation Authority of Singapore), and 
representatives of regional organizations (the European 
Civil Aviation Conference, the African Civil Aviation 
Commission, the Arab Air Carriers Organization, and the 
International Air Transport Association for Africa and the 
Middle East).
 During his opening speech, His Excellency Engineer 
Abdenbi Manar, Director General of the Organization, 
highlighted the direct implications of the Corona 
pandemic on civil aviation security, such as the possibility 
of an increase in terms of internal threat by terrorists 
exploiting employees and workers who are subjected 
to financial pressures or job uncertainty and concerned 
about possible job dismissals and who can be lured to 
disclose data, sensitive and weak points of the security 
system.
 He called on the participants in this regard to enhance 
awareness and spread security culture among employees 
and workers who are assigned to implement security 
measures in order to understand the security risks that 
their organization is exposed to as part of managing 
the Coronavirus (COVID-19) pandemic and implement 

exchange of information and best 
practices to face security challenges at 
the regional and local levels.
In her intervention, Ms. Eleanor Travers of 
the European Civil Aviation Conference 
presented the European approach 
based on collecting data and identifying 
weaknesses in the aviation security 
system, through aviation security quality 
control activities, for the purpose of 
risk management and particularly in 
light of the outbreak of the Corona 
pandemic. She also highlighted the 
positive relationship between the culture 
of security and risk management, and 
the importance of cooperation in order 
to effectively manage risks and identify 
weaknesses.

Mr. William Bill Grinolds of the Transportation Security 
Administration of the United States of America presented 
the concept of threat assessment and risk management 
that has been put in place by the Transportation Security 
Administration, and the methodology adopted based 
on a schematic diagram of Fault Tree Analysis to define 
Degree of risk.
 In his turn, Mr.Ben Cale from the Department of transport 
in the United Kingdom  focused on the scientific 
methodology followed by the British authorities in 
assessing the threats and determining the degree of risk 
corresponding to the threat.
  During his presentation, Mr. Martin Siu from Civil Aviation 
Authority of Singapore reviewed Singapore’s approach to 
threat assessment and risk management.
 In her turn, Mrs. Habiba Birouk, an international 
expert in the field of civil aviation security, reviewed 
thefundamentals for identifying and addressing security 
threats and vulnerabilities, as well as the guidance 
materials made available by the International Civil 
Aviation Organization and the skills required in order to 
apply an aviation security risk management approach, 
identify and make appropriate decisions to raise or lower 
the level of security measures in Airports.
This workshop falls within the framework of the activities 
of the Arab Civil Aviation Organization and aims at 
contributing to the spread of a security culture in line with 
the ICAO initiative to consider the year 2021 as the “Year 
of Security Culture”.
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45th meeting of the Air Transport Committee

Rabat - The 45th Air Transport Committee meeting was held 
in Rabat, on 7 and 8 April 2021, via video communication 
technology, in the presence of representatives of member 
states of the organization and participants from countries 
and international organizations as observers.
Engineer Abdenbi Manar, Director General of the Arab 
Civil Aviation Organization, opened the session’s work, 
where his Excellency welcomed the representatives 
of the countries participating in the committee’s work. 
His Excellency focused in his opening speech on the 
importance of the committee’s role, especially within the 
actual circumstances the world is witnessing through and 
their negative impact on the aviation sector because of 
the Corona pandemic, which requires more effort from the 
Arab countries and the world at large. The speech of the 
Director General included the efforts of the organization 
in cooperation with other international and regional 
organizations as well as other blocs for the restart and 
recovery of the air transport activity to its previous levels.
At the end of his speech, His Excellency wished the 
committee success in its work to achieve the goals of the 
air transport industry in the Arab countries. In his turn, 
the Chairman of the Committee, Engineer Mazen Bazhir, 
welcomed the members of the Committee, as well as 
participants from other countries and organizations 
as observers, wishing success to all. In his turn, Mr. 
Khaled Mohamed Antar, the air transport expert in 
the organization, welcomed all the participants to the 
meeting, members of the committee and observers from 
other countries and organizations, wishing them success 
in their works. 
The committee discussed many important topics 
according to the agenda, the most important of which 
are:
• Urging countries to follow  the recommendations 

of the Civil Aviation Recovery Team CART issued by 
the International Civil Aviation Organization and its 
amendments.
• Urging member states to continue providing the 
necessary support to the civil aviation industry, 
taking into consideration what was stated in the ICAO 
document under the title «Guidelines on Economic 
and Financial Measures to Mitigate the Impact of the 
Coronavirus Epidemic on the Civil Aviation Sector».
• Circulating a proposed memorandum of 
understanding to member states to study and 
express their opinion on  the seventh freedom of air 
cargo liberalization between Arab countries, similar 
to what was done between Latin American countries 
to facilitate trade movement between Arab countries 
and help transport medical aid and vaccines during 
the Corona pandemic.
• Good preparation for the high-level conference 
that will be held by ICAO during the month of October 
2021 on the Corona pandemic by presenting a 
unified Arab position during the conference.
• pursuing the procedures for creating the 
organization’s database.
Representatives of the member states from the Kingdom 
of Saudi Arabia, the Republic of Sudan, the Sultanate of 
Oman, the State of Kuwait, the Arab Republic of Egypt 
and the Kingdom of Morocco participated in the work of 
the Committee.
Representatives of the United Arab Emirates, the Kingdom 
of Bahrain, the Republic of Tunisia and the Republic 
of Yemen, as well as the International Civil Aviation 
Organization, the Arab Air Transport Association and the 
International Air Transport Association also participated 
as observers.
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Rabat - The Arab Civil Aviation Organization participated, 
on May 25 and 26, 2021, in the 16th Symposium on the 
ICAO Passenger Identification Program (MRTD 16). The 
symposium focused on the importance of integrating 
technology with the interconnected elements of the ICAO 
strategy for passenger identification in order to optimize 
the use of digitization through a new generation of 
machine-readable documents, allowing speeding up the 
inspection process while enhancing security by enabling 
border control officers verify quickly and efficiently 
documents and travelers ‘visas.
During this symposium, presentations made by experts 
from countries, international and regional organizations 
and the aviation industry, reviewed the following topics:
- Recent Developments in the TRIP (Traveler Identification 
Program);
- ICAO Doc 9303 on Machine Readable Travel Documents 
and the new generation of such documents.

- International Civil Aviation Organization Public Key 
Directory (PKD).
- Accelerate Travel Digital Identity and Digital Travel 
Certification (DTC) Policy and Guidelines.
- Best practices in biometrics.
- Global Specifications Related to International COVID-19 
Vaccination Certificate VDS (Visual Digital Seals) for 
International Travel.
- Inspection systems and tools for secure, machine-
readable travel document reading and verification, 
including the use of the ICAO Public Key Directory (PKD) 
and increased implementation of automated border 
control (ABC) gates.
- Support and Capacity Building Program for the Aviation 
Industry.

The Arab Civil Aviation Organization participates in the 16th Symposium on 
the ICAO Passenger Identification Program (TRIP 2021)

Via videoconference
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Organizing a training course
 on «Air Transport Fares”

The Fourth Meeting of the Civil 
Aviation Directors General in the 

Middle East

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization organized 
a training course on «air transport fares» from 6 to 10 
June 2021, via visual communication technology. 62 
participants representing 12 countries joined the course 
namely : the Hashemite Kingdom of Jordan, Kingdom 
of Bahrain, and the Democratic Republic of Algeria The 
People’s Republic of Saudi Arabia, the Republic of Sudan, 
the Republic of Iraq, the Sultanate of Oman, the State of 
Qatar, the State of Kuwait, the State of Libya, the Arab 
Republic of Egypt and the Kingdom of Morocco.
The course was opened by His Excellency Eng. Abdenbi 
Manar, Director General of the Arab Civil Aviation 
Organization, who welcomed the participants in the 
course and wished them success.
 The lectures were delivered by Dr. Osama Abdel Majeed 
Daoud, and the course was held under the supervision of 
Mr. Khaled Mohamed Antar, an air transport expert in the 
organization.
The session addressed the following topics:
Fares flexibility, Will to pay, Market segmentation, Product 
pricing, Mixed pricing, Pricing and revenue management 
objectives, Pricing strategies, Inventory control, Flight 
revenue optimization, Overbooking, Flights, Pricing 
decision and Revenue management decision.
All attendees praised the distinguished level of the course 
and the valuable information they received in the field of 
air transport fares.

Rabat - The General Directorate of the Arab Civil Aviation 
Organization participated in the fourth meeting of the 
civil aviation directors general in the Middle East, which 
was organized by the middle east regional office of the 
International Civil Aviation Organization on June 03, 
2021 via distance communication. The presentations 
and discussions of the meeting focused on global and 
regional developments related to COVID-19, as well 
as the ICAO Middle East Program priorities and work 
program for 2021.
During this meeting, the organization presented a joint 
working paper developed with the Arab Air Transport 
Association on the latest outputs of the CART task force 
regarding public health corridors, vaccination and health 
test certificates, air cargo and recommendations to 
speed up the process of air transport recovery from the 
repercussions of the Corona virus crisis.
The paper also included a presentation on the current 
situation of the air transport industry in the Arab countries 
and on the latest developments at the level of the Councils 
of Ministers of Transport and Health, where the latter took, 
in its regular session No. (55) on May 23, 2021, a decision 
emphasizing the importance of balancing the economic 
and health aspects in a way that ensures the restart of Air 
traffic and tourism and does not affect national, regional 
and international health security. The Council also decided 
to form a working group to develop an Arab strategy 
to unify the procedures for registering and approving 
vaccinations and their use within the Arab countries that 
would allow revitalizing the Arab tourism movement. The 
working group would include a specialized team from 
the Arab member states, the Technical Secretariat of the 

Council of Arab Health Ministers and the WHO Regional 
Office for the Middle East, headed by the Arab Republic 
of Egypt.
The paper also raised developments at the level of Arab 
countries and the developments brought by the third 
report of the CART team, as well as the recommendations 
of the Emergency Committee for International Health 
Laws of the World Health Organization.
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The expert committee on the development of the work of the Arab Civil Aviation 
Organization holds a virtual meeting

Rabat- On the 7th and 8th of June, the committee of 
experts concerned with developing the work of the Arab 
Civil Aviation Organization held a meeting via visual 
communication technology, in the presence of 6 member 
States, namely, the United Arab Emirates, the Republic of 
Tunisia, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, 
the Arab Republic of Egypt, The Kingdom of Morocco 
and the Sultanate of Oman as observers.
- The meeting was opened and chaired by Eng. Saeed 
Mohammed Al Suwaidi, representative of the UAE, who 
welcomed the participants and thanked them for their 
eagerness to participate and contribute thus to the 
success of the meeting.
- Engineer Abdenbi Manar, Director General of the Arab 
Civil Aviation Organization, emphasized the need to 
developing the work of the technical committees, and 

enhancing the role of the organization in advancing 
the civil aviation sector in the Arab region, through the 
implementation of the work and tasks assigned to them 
during the 62nd session of the Executive Council, which 
was held in Rabat in December 2019. He also wished the 
participants in this meeting success and tangible results 
aimed at developing the work of the organization and the 
aspirations of the members of the Executive Council and 
the General Assembly. The meeting also reviewed the 
issue related to the establishment of draft job descriptions 
designed for the Arab Civil Aviation Organization ‘staff, 
according to the proposed organizational structure, 
which will be presented to the next meeting of the 
Ordinary General Assembly in its 26th session to be held 
in Rabat on  01-02 July 2021.

In the same context, and within the framework of our 
contribution to addressing the “Covid 19” pandemic, 
His Excellency indicated that the Arab Civil Aviation 
Organization, in coordination with the Arab Air Transport 
Association and the Arab Tourism Organization, agreed 
to submit draft decisions to the Council of Arab Transport 
Ministers and the Council of Arab Tourism Ministers 
concerning the recovery of the air transport sector. We 
also organized a symposium on the topic: “The Role of 
Financial Institutions in Supporting the Aviation Industry to 
Recover from the Crisis” in partnership with the Regional 
Office of the International Civil Aviation Organization in 

Cairo, the Arab Air Transport Association, the International 
Air Transport Association and the Airports Council 
International, which culminated in a valuable participation 
by the Union of Arab Banks.
At the conclusion of his speech, His Excellency pointed out 
that joint work in these promising areas will have multiple 
advantages, all of which are aimed at strengthening joint 
Arab action and its continuous advancement on the one 
hand, as well as enhancing cooperation with organizations 
affiliated with the United Nations on the other hand, in line 
with the directions of and the objectives of the League of 
Arab States.
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thanked the organizers of this meeting for providing the 
opportunity to participate, even remotely, in the work of the 
fifty-first session of the Higher Coordination Committee for 
Joint Arab Action headed by His Excellency Mr. Ahmed 
Aboul Gheit, Secretary-General of the League of Arab 
States. He congratulated His Excellency the Secretary-
General for the renewed confidence and his reelection 
for a second term as Secretary-General of the University, 
and also for His Excellency’s participation in the 
international symposium organized by the organization 
entitled: “Achievements and Challenges” to celebrate 
the twenty-fifth anniversary of its founding and the Arab 
Aviation Day on February 7, which t marked our pride of 
His Excellency’s acknowledgment of the achievements 
of the organization, and we also recorded with great care 
and attention the directives of His Excellency to develop 
the work of the organization. We are working hard to 
enforce them.
His Excellency also stressed that the Arab Civil Aviation 
Organization has been striving hard to promote 
and develop joint Arab action through coordinating 
cooperation and integration between civil aviation 
authorities in member states and international and 
regional organizations related to the aviation sector, with 
which we have cooperation agreements, experience and 
training services for Arab cadres working in the aviation 
sector.
In this context, His Excellency stated that, on the occasion 
of the convening of the fortieth General Assembly of the 
International Civil Aviation Organization, our organization 
has called on its member states to abide by the 
principles defined by the Chicago Treaty and the bilateral 
agreements that formed the international air transport 
network, especially the principle of states’ sovereignty 
over their airspace and the freedoms of air transport 
granted to others, and issues related to the practice of air 
transport activity in their countries, emphasizing what was 
stated in ICAO’s 39th General Assembly Resolution No. 
15, which urged Member States to avoid taking unilateral 
measures that might negatively affect the regular and 
sustainable growth of international air transport, and 
to ensure the implementation of Local policies and 
legislation on international air transport without taking into 
account its specificities.
With regard to the protection of the environment, His 
Excellency the Director General referred to the CORSIA 
plan as the only global plan for market-based measures 
(MBMS) for calculating carbon dioxide emissions from 
international civil aviation and that these emissions are 
calculated only once and under the umbrella of ICAO.
The organization firmly believes in the important role of 
joint Arab action, especially the development of the human 
component, which is one of the most important pillars. His 

Excellency spoke of the cooperation agreements that were 
signed with a number of specialized Arab organizations 
affiliated with the League of Arab States. ACAO is working 
with the Arab Organization for Administrative Development 
to put the last building blocks for the organization of The 
Arab Aviation Week and the Arab Civil Aviation Award, 
which are the two projects that received the approval of 
the governance bodies and the support of the General 
Secretariat of the League of Arab States during the 48th 
session of the Higher Coordination Committee for Joint 
Arab Action held in Beirut on June 19-20, 2019. ACAO 
will also prepare for the organization of the Forum of 
Successful Administrative Experiences and Practices. It 
is worth noting that on January 20, 2021, a memorandum 
of understanding was signed with the Arab Educational, 
Cultural and Scientific Organization, which was the 
culmination of a cooperative  path established between 
the two organizations that embodies the convergence 
of wills for the sake of exchanging experiences in the 
field of scientific and technical research, studies on the 
environment, cultural tourism, and the promotion of the 
Arab and Islamic heritage. An agreement was also made 
to issue a «special dictionary of aviation terms», which is 
currently in its final stages.
It is an opportunity that will enhance the process of joint 
Arab action, and open up wider horizons for the two 
organizations for further consultation, and aspirations that 
this step will carry an executive program to be achieved 
in the coming days.
Among the areas of cooperation provided for in 
this memorandum are 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; it also 
concerns the implementation of future projects and 
activities of mutual benefit, and cooperation in areas 
of activities supporting the advancement of the Arabic 
language, through coordinating Arab and international 
efforts and initiatives to achieve this goal.
In order to activate the memorandum of understanding 
that brings together our organization and the Arab 
Organization for Communication and Information 
Technologies, His Excellency Eng. Mohammed bin 
Omar, Director General of the Organization, was asked 
to contribute and participate in the future meetings of 
the Cyber Security Working Group to be held by our 
organization, in order to download the requirements 
of the Memorandum of Understanding, as we asked 
His Excellency to provide us with the visions of the 
Arab Organization for information and communication 
technology regarding the «draft of tasks and working 
mechanisms of the working group on cyber security» 
prepared by our organization.
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The Director General of the Organization participates in the 66th session of the 
Executive Committee of  Arab Transports Ministers Council

Digital transformation, artificial intelligence and the role of 
Arab business institutions 
On Thursday, July 08, 2021, the meeting of the 51st 
session of the Higher Coordination Committee for Joint 
Arab Action was held, headed by His Excellency the 
Secretary of the League of Arab States, Mr. Ahmed Aboul 
Gheit. In addition, the meeting of the fourth session of 
the Forum of Specialized Arab Federations, with the aim 
of enhancing cooperation, coordination and exchange of 
experiences between the League and business joint arab 
institutions to increase the effectiveness of joint Arab 
action was held simultaneously.
The meeting of the current session of the Higher 
Coordination Committee for Joint Arab Action focused on 
digital transformation and artificial intelligence in the Arab 
region, in addition to discussing recent trends in AI and 
its future in the Arab region. The session’s agenda also 
discussed the follow-up report on the implementation 
of the decisions of the 50th session of the Higher 
Coordination Committee for Joint Arab Action, which was 
held In January 2021. It also discussed the reports of 
the committees formed to study the idea of establishing 
an Arab observatory to confront crises, disasters and 
emergencies. The meeting also discussed the report 
of the Arab expert group of specialists in the security, 
legal, technical and other fields concerned to confront 
cybercrime.
The Committee was opened by His Excellency the 
Secretary-General with a speech through which he 
praised the achievement of establishing a new branch 

of the Academy in the city of El Alamein, a success to 
be added to the list of achievements of this great Arab 
scientific edifice.
In his speech, Aboul Gheit also drew attention to the 
close link between the issues of digital transformation and 
data security, adding in this regard that the issue of data 
security has recently witnessed important developments 
at the international level, and calling for cooperation 
and concerted efforts at the Arab level to defend Arab 
interests.
His Excellency the Secretary-General also addressed 
the efforts being made in the field of information security, 
and urged accelerating the development of Arab policies 
concerned with building capacities in the field of artificial 
intelligence. He also suggested, in this context, the 
establishment of an Arab advisory council that includes 
specialists from Arab organizations and States in the field 
of artificial intelligence, to supervise the development of 
an Arab strategy in this field and contribute to capacity 
building and to provide the necessary advice and 
technical support to member states.
The committee witnessed extensive discussions on the 
topics raised, foremost of which is digital transformation 
and the development of an Arab framework to confront 
electronic piracy and artificial intelligence. The committee 
reviewed the reports submitted by the General Secretariat 
on the implementation of the decisions of the previous 
session.
In a speech delivered by His Excellency the Director 
General of the Arab Civil Aviation Organization, H.E. 
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the first joint virtual 
forum between the International Civil Aviation Organization and INTERPOL on 

passenger data exchange

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization participated, 
on May 27 and 28, 2021, in the first joint forum between 
the International Civil Aviation Organization (ICAO) and 
INTERPOL on passenger data exchange, as part of the 
efforts of ICAO, international and regional organizations, 
the aviation industry, border control authorities, and 
agencies in charge of issuing travel documents to seek 
more efficient and secure ways to identify and process 
travelers by harnessing the capabilities and opportunities 
offered by new and emerging technologies.
During this forum, panelists from the Counter-Terrorism 
Committee Executive Directorate and the United Nations 
Office of Counter-Terrorism focused on basic principles 
of passenger data sharing through:
•   Clarifying the enhanced global framework of the 
United Nations counter-terrorism efforts,
•   United Nations Counter-Terrorism Travel Program.
•  UN Sanctions and Threat Assessments
• The Forum also focused on interoperable 
applications to improve border control, by expanding 
on topics related to:

•  Basics of Passenger Data or Advance Passenger 
Information (API) and Passenger Name Record 
(PNR) and the need for collaboration and data 
exchange to ensure safe passport issuance and 
border control.
•  API and iAPI processing in one window for 
passenger data;
• Effective use by INTERPOL of Advance 
Passenger Information (API) for an integrated 
approach to border management, such as access 
to I-247 databases, and the Stolen and Lost Travel 
Documents Database (SLTD).
• Automated Targeting System - Global (ATS-G) for 
the USA.
• The Global Travel Assessment System (GTAS) of 
the International Customs Organization.
• Advance Information Activities of the European 
Border Control Agency.
• IOM API/PNR Global Software and Solutions.
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His Excellency the Director General of 
the Arab Civil Aviation Organization 

receives the Ambassador of the 
Republic of Yemen in Rabat

ACAO organised the
“Train of Trainers safety Management 

course”

His Excellency Eng. Abdenbi Manar, Director General 
of the Arab Civil Aviation Organization, received today, 
Monday, His Excellency Mr. Ezzeddine Al-Asbahi, 
Ambassador of the Republic of Yemen to the Kingdom 
of Morocco, at the organization’s headquarters in Rabat.
The meeting dealt with the prospects for cooperation 
and how the Arab organization contributes within the 
Arab framework organizing the cooperation of Arab civil 
aviation authorities in providing technical support and 
training to the Yemeni Civil Aviation Authority managers. 
His Excellency the Director General also reviewed the 
ongoing preparations for the organization’s general 
assembly to be held early July.
In his turn, His Excellency Ambassador Al-Asbahi 
stressed the importance of the organization’s role in terms 
of enhancing the capabilities of this sector in Yemen 
and activating joint Arab cooperation in this vital and 
important field. He also stressed the participation of his 
country represented by government agencies within the 
General Assembly and working to activate new horizons 
for possible cooperation and enable it to enhance the 
role of the General Civil Aviation Authority of Yemen and 
the various institutions in this field.

in the framework of the capacity building project, 
ACAO organised a Virtual Training Course on “Safety 
management- Train the Trainer) the 21-25 June 2021, 
08:00 – 12:00 UTC, via Zoom platform.
This Online-Live course provided an in-depth look at 
the challenges and best practices related to training 
in the area of Safety Management including the Safety 
Management Systems (SMS).
 The course targeted audience as State Safety Program 
Coordinators, Safety instructors and subject-matter 
experts, Corporate or operational safety managers, Post 
holders in Quality Assurance/ Compliance /Operations 
(Ground, Flight, Cabin & others).
 39 participants attended the course from 14 ACAO 
member States. The evaluation of the trainees regarding 
the knowledge and competencies acquired as well as the 
evaluation of the efficiency of the course have been made 
on line and results have been shown to the participants.
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ACAO 46th Safety Committee Meeting 
- ASC/46

The ACAO 46th Safety Committee meeting ASC/46 has 
been held during the period 26 to 28 April 2021 08:30 
to 10:30 via videoconference. The meeting has been 
chaired by Mr. Hedi Charfadi representative of Tunisia, 
while its secretariat ensured by Hicham Bennani Safety 
Expert within the ACAO. 
The meeting was attended by a total of 28 participants 
from 15 States (7 Members and 8 Observers) and 3 
Organisations.
Mr. Manar Abdenebi DG of the ACAO opened the 
meeting welcoming the participants and reviewed 
practical arrangements for the meeting. In his elocution 
the Director General also stressed the importance of 
coordination and cooperation between regional and 
international organizations, especially with regard to 
considering a series of measures and recovery plans 
that would support the sector’s sustainable development 
and stimulate the rapid growth of other economic sectors. 
He also reminds the attendees on the international 
symposium «Achievements and Challenges» organized 
on the occasion of the 25th anniversary of the founding of 
the Arab Civil Aviation Organization, which was held on 
line the February 7, 2021.
In addition to the review of the list of actions and decisions 
taken as result of the previous session, the meeting 
adopted a series of recommendations regarding the latest 
development on the Covid 19 recovery / restart measures 
as well as implementation of the RSOO, ARCM and Action 
plan aiming supporting the Members States who request 
it.

The Arab Civil Aviation Organization 
organized a workshop

 on Civil Aviation Security Culture

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization organized 
a workshop on «Civil Aviation Security Culture», through 
visual communication technology, from 03 to 05 May 
2021, with the participation of 50 executives from the 
Arab member states of the organization representing 15 
countries.
In his speech on the occasion, His Excellency Eng. 
Abdenbi Manar, Director General of the Arab Civil Aviation 
Organization, called on the participants to enhance 
awareness and spread a culture of security among all 
employees and workers, especially those in charge 
of the implementation of security measures in order to 
understand the security risks that their institutions are 
exposed to. He also called for the exchange of information 
and best practices to face security challenges at the 
regional level, including the implications of the Corona 
pandemic on civil aviation security, in terms of possible 
increase of the internal threat by terrorists exploiting 
employees and workers who are exposed to financial 
pressures or job uncertainty and loss concerns, luring 
them to reveal sensitive data and weaknesses of the 
security system.
  The participants in this workshop reflected on  the 
concept of security culture, the International Civil Aviation 
Organization’s pursued objective by stating the year 
2021 as the Year of Security Culture (YOSC). They also 
reflected on the advantages of spreading a culture of 
security as well as the tools for enhancing the security 
culture and means for building and spreading this culture 
and measuring its effective performance.
 It is worth noting that this workshop falls within the 
framework of the efforts made by the Arab Civil Aviation 
Organization with the aim of contributing to the spread of 
a security culture in line with ICAO’s initiative to consider 
the year 2021 as the «Year of Security Culture.»
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During the workshop, the two facilitators, Dr. Ali Al-Shaar, 
Head of the Climatology Department at the General 
Directorate of Civil Aviation in the Lebanese Republic, 
and Eng.Abd al-Ghaffar Al-Sayed, General Manager in 
charge of the Inspection of stationary equipment at the 
Civil Aviation Authority of  the Arab Republic of Egypt, 
exposed basic concepts related to the national scheme 
on emissions’ reduction, especially:
• Objectives for developing and presenting the State 
action plan on activities designed to reduce carbon 
dioxide emissions;
• Steps to be undertaken to develop or update the 
State action plan;
•  The role of a SAP contact point;
•  Create a National Team on the National Action 
Plan (SAP);
•  The content of the State’s national action plan;
•  Baseline scenario;
•  List of selected measures proposed to mitigate 

carbon dioxide emissions emanating from 
international civil aviation;
•  The relationship between the State’s action plan 
on carbon dioxide emissions reduction and the 
CORSIA;
•  Challenges, difficulties and lessons learned.
 
During the last day of the workshop, a session was 
dedicated to the presentations of some representatives 
of the countries that have already sent their plans to ICAO 
in order to review their experience in this regard. In this 
context, the representative of the United Arab Emirates 
gave a presentation on the lessons learned, challenges 
and difficulties they faced in preparing the first and 
second versions of the national plan. Representatives of 
the Hashemite Kingdom of Jordan, the States of Qatar, 
the States of Iraq and the Kingdom of Morocco also made 
presentations focusing on the difficulties and challenges 
related to preparing the national plan.

ACAO 44th Air Navigation Committee Meeting – ANC/44

The ACAO 44th Air navigation Committee meeting 
ANC/44 has been held during the period 19 to 21 April 
2021 08:30 to 10:30 via videoconference. The meeting 
has been chaired by Mr. Nasser Al Khalef representative 
of the State of Qatar, while its secretariat ensured by 
Hicham Bennani Air navigation Expert within the ACAO. 
The meeting was attended by a total of 45 participants 
from 10 States (8 Members and 2 observers) and 3 
Organisations.
Mr. Manar Abdenebi DG of the ACAO opened the 
meeting welcoming the participants and reviewed 

practical arrangements 
for the meeting. In his 
elocution the Director 
General also stressed the 
importance of coordination 
and cooperation between 
regional and international 
organizations, especially 
with regard to considering 
a series of measures 
and recovery plans that 
would support the sector’s 
sustainable development 
and stimulate the rapid 
growth of other economic 
sectors. He also reminds 
the attendees on the 
international symposium 
«Achievements and 
Challenges» organized on 

the occasion of the 25th anniversary of the founding of 
the Arab Civil Aviation Organization, which was held on 
line the February 7, 2021.
In addition to the review of the list of actions and decisions 
taken as result of the previous session, the meeting 
adopted a series of recommendations regarding the latest 
development on the Covid 19 recovery / restart measures 
as well as the implementation of the ATFM, GNSS and 
Over Flight Permit process plan aiming supporting the 
Members States who request it.
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Workshop on «The National Plan on Carbon Emissions reduction» Via 
telecommunication technology

Rabat - Within the framework of the organization’s 
contribution to the wide-ranging efforts and measures 
undertaken by the International Civil Aviation Organization 
and its member states to reduce aviation impact on 
pollution, the Arab Civil Aviation Organization organized 
a workshop on the «National Plan for Carbon Reduction», 
via telecommunication technology, from 19 to 21 April 
2021.
 
This workshop witnessed the participation of 42 
officials in charge of environmental protection in the 
civil aviation authorities, airlines within the Arab region, 

and environment dedicated 
entities, representing 13 
member states of the Arab Civil 
Aviation Organization.
 
During his opening speech, HE 
Eng. Abdenbi Manar, Director 
General of the Organization, 
called for the necessity to 
launch a debate on the 
challenges and difficulties 
faced by Arab countries 
in preparing their national 
plans for carbon emissions 
reduction, and to exchange 
experiences among the 
participants, especially with 

regard to basic data for baseline, fuel consumption and 
carbon emissions, the expected results of CO2 emissions 
emanating from international aviation at the country 
level, the commitment of stakeholders within the national 
scheme, and other related topics.
In this regard, His Excellency expressed the readiness of 
the Organization’s General Administration to coordinate 
with experts of Arab countries to accompany and 
provide support to countries wishing to benefit from the 
experiences of other countries in the field of environmental 
protection.

Meeting between Arab Civil Aviation Organization and Transportation Security 
Administration of United States of America

On 7th of April 2021, His Excellency Eng. Abdennabi 
Manar, Director General of the Arab Civil Aviation 

Organization, received Mr. William Bill Grinolds, 
Transportation Security Administration Attaché of the 
United States of America for North Africa and the Middle 
East. at the headquarters of ACAO
This meeting focused on discussing immediate issues of 
common interest within the framework of strengthening 
cooperation and assistance, in the field of civil aviation 
security, according to the Memorandum of Understanding 
and Cooperation signed between the two parties, which 
intends to develop programs and / or activities for 
technical assistance and exchange technical expertise to 
enhance aviation security in accordance with international 
requirements. Related issues, as well as the cooperative 
program in the field of aviation security during the year 
2021.



5Issue 43

July 2021

Workshops and training

Training courses and workshops schedule
March -Dec 2021

6-8 December
Distance

6-9 December
Distance

Workshop on the 
National Navigation 

Scheme

Workshop on 
Qualification of 

National Security 
Audit Coordinators 

for ICAO

Seminar on drones

Training of trainers 
course in the field 

of civil aviation 
environment
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Workshops and training

Training courses and workshops schedule
March-Dec 2021

6-8 September
Distance

4-8 September
Distance

to be announced 
later on

A joint workshop 
between the Arab Civil 
Aviation Organization 

and the European Civil 
Aviation Conference on 
the culture of security

Training course on 
corporate alliances 
and code sharing

Security Forum of 
the European Civil 

Aviation Conference
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By : Engineer / Manar Abdennebi
Director General of the Arab Civil

 Aviation Organization

In the late 2020, as soon as the 
Corona vaccines were developed, 
issues related to their production and 
distribution and the difficulties in terms 
of covering the needs of the various 
regions of the world, as well as issues 
related to the time required for those 
regions to achieve the necessary 
immunity to allow them to reopen their 
border and resume air traffic, began 
to rise.  However, this did not prevent 
continuing efforts to reduce the effects 
and repercussions of the Corona 
pandemic on the economic activity 
in general and air transport activity in 
particular.
As all components of the international 
civil aviation sector joined forces at 
first to help manage the crisis , and at 
second to develop a global approach 
for the recovery and recovery of 
the civil aviation sector, in which 
civil aviation authorities, global and 
regional organizations and unions, as 
well as the air transport industry sector 
were involved.
Here, I would like to point out that 
the Arab region rushed to lay the 
first building blocks for consultation 
and coordination of efforts in order 
to confront this crisis assuming a 
global dimension under the umbrella 
of the International Civil Aviation 
Organization and within the framework 
of the CART team. We have also 
undertaken several initiatives at the 
level of the Arab member states of our 
organization, as well as The League of 

Arab States at the level of the Councils 
of Arab Ministers of Transport, Ministers 
of Tourism and Ministers of Health, the 
first of which was to take decisions and 
measures to provide support to Arab 
airlines, before the end of March 2020.
As far as the CART team is concerned, 
it is worth noting that after issuing the 
two packages of recommendations for 
restart and recovery, it has launched 
its report that includes :  the third 
version of these recommendations and 
procedures for the standardization 
of test results reporting, taking into 
account the guidelines set out in the 
ICAO Test Procedures Manual and 
Cross-Border,  Risk Management 
Measures , Standardization of 
test certification by countries with 
the issuance of safe, reliable and 
internationally interoperable test 
documentary evidence, such as made 
possible based on the incorporation 
of a visual digital seal, based on 
ICAO guidelines, Encouraging cabin 
crew to undergo vaccination, as the 
duration of infection can be shortened 
and Reducing thus  the likelihood of 
major illness or death in immunized 
individuals who become infected.
The proof of vaccination shall be in an 
approved national registry. Countries 
should issue a secure and globally 
interoperable guide
As for public health corridors, they 
are implemented based on mutual 
recognition of the public health 
mitigation measures each party 
implements on one or more tracks, 
while encouraging countries to share 
information through the public health 
corridor model.
These corridors are the subject 
of a stand-alone Memorandum 
of Understanding due to their 
exceptional and temporary nature. It 
cannot be seen as an amendment to 
the Air Services Agreements or as a 
reason for future re-negotiations on 
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.
Air safety measures reflected in the 
International Civil Aviation Organization 
initiative  which materializes in the 
replacement of the CCRD system 
with the Targeted Exemptions system 

(TE: Targeted Exemptions) since 
April 1, 2021 to facilitate international 
operations in terms of mitigations. The 
CCRD scheme should be extended for 
an additional three months until June 
30, 2021. The targeted exemption 
scheme will remain in place for as 
long as it is needed, with three months’ 
advance notice before it closes.
At the regional level, the Council of 
Arab Health Ministers, in its regular 
session No. (55) held on May 23, 2021, 
stressed the importance of balancing 
the economic and health aspects in 
a way that guarantees the movement 
of air transport and tourism again 
without affecting national, regional and 
international health safety. The Council 
also decided to establish a working 
group in charge of developing an 
Arab strategy to unify the procedures 
for registering and approving 
vaccinations and their use within the 
Arab countries. This initiative would 
allow revitalizing the Arab tourism. It 
includes a specialized team from the 
Arab member states, the Technical 
Secretariat of the Council of Arab 
Health Ministers and the Regional 
Office of the World Health Organization 
for the Middle East, headed by the 
Arab Republic of Egypt.
These two decisions were of great 
importance among the discussions 
that took place in the fourth meeting of 
directors general for the Middle East 
early June. The latter recommended 
that the Arab strategy should 
encompass mutual recognition of 
vaccine certificates between ready 
countries and  opening talks with the 
European Union for the same purpose 
as the strategy, and directing those 
concerned in coordination with The 
General Secretariat of the League of 
Arab States to develop this strategy as 
soon as possible.
The participants in this meeting also 
recommended the need for civil 
aviation authorities in the region, 
through appropriate channels, to 
open talks with relevant governmental 
agencies to lift any restrictions 
imposed on air cargo operations and, 
where appropriate, grant additional 
bilateral rights to facilitate the transport 
of essential goods; Medical supplies 
and medicines for the Corona virus.
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Organization holds its 26th session in Rabat


