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افتتاحية

املهندس/عبد النبي منار
مديـــر عـــام املنظمـــة العربيـــة للطيـــران املدنـــي

موســم الصيــف الــذي ودعنــا معــه آمــال
انتعــاش حركــة النقــل اجلــوي ،خاصــة
وأنــه يتميــز عــن ســابقه بتطــورات هامــة
يف مواجهــة جائحــة كوفيــد (،)19
تتجلــى يف إنتــاج اللقاحــات وانطــاق
حملــة التطعيــم يف مختلــف أنحــاء العالــم
والتعبئــة التــي تواكــب هــذه احلملــة منــذ
قمــة مجموعــة العشــرين بالريــاض شــهر
نوفمبــر  .2020حيــث التــزم يف البيــان
الصــادر عنــه بضمــان التوزيــع العــادل
للقاحــات وحصــول اجلميــع عليــه بتكلفــة
ميســورة ،مبــا يف ذلــك الدعــم الكامــل
ملبــادرة تســريع الوصــول.
وهنــا أود أن أشــيد بانخــراط صناعــة
النقــل اجلــوي يف عمليــة نقــل اللقاحــات
وتســهيل االســتجابة العامليــة ملواجهــة
الوبــاء ،وباخلصــوص مبــادرة الوصــول
العاملــي للقاحــات كوفيــد ()19
(كوفاكــس) التــي تقودهــا حتالفــات
دوليــة ،منهــا التحالــف العاملــي للقاحــات
والتحضــن ( ،)GAVIحتالــف ابتكارات

التأهــب الوبائــي ( )CEPIومنظمــة
الصحــة العامليــة ،حيــث شــاركت فيهــا
عشــر ناقــات دوليــة مــن ضمنهــا طيــران
اإلمــارات ،واالحتــاد واخلطــوط اجلويــة
القطريــة والســعودية ،قطــاع الطيــران
بــدوره واصــل جهــوده لتوفيــر الضمانــات
الكفيلــة باســتعادة ثقــة اجلمهــور بتنفيــذ
إجــراءات احترازيــة مشــددة بكافــة
مرافــق املطــارات والطائــرات طبقــا
للتوجيهــات والوثائــق االسترشــادية
لفرقــة الــكارت ( )CARTحتــت
إشــراف مجلــس منظمــة الطيــران املدني
الدولــي التــي مت اعتمادهــا شــهر مــارس
األخيــر والتــي تضمنــت مســتجدات عــن
شــهادات االختبــار والتلقيــح ضــد وبــاء
كوفيــد ( )19وممــرات الصحــة العامــة
وإنهــاء نظــام اإلعفــاء املســتهدف املتعلقــة
بقواعــد ومعاييــر الســامة اجلويــة.
وهنــا نــود التنويــه باملبــادرات التــي
اتخذتهــا جامعــة الــدول العربيــة علــى
صعيــد مجالســها الوزاريــة للصحــة،
والســياحة والنقــل ،حيــث أصــدرت
قــرارات تؤكــد علــى أهميــة التــوازن
بــن اجلوانــب االقتصاديــة ،وضــرورة
وضــع اســتراتيجية عربيــة لتوحيــد
إجــراءات تســجيل واعتمــاد اللقاحــات
بــن الــدول العربيــة األعضــاء ،باإلضافــة
إلــى القراريــن الهادفــن إلــى انتعــاش
قطــاع الســياحة والســفر ،ولهــذه الغايــة
ومبوجــب قــرار املجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي يف دورتــه العاديــة ()108
املنعقدة بداية شــهر ســبتمبر  ،2021مت
تشــكيل فريــق عمــل مــن األمانــة العامــة
للجامعــة ،املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،املنظمــة العربيــة للســياحة،
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االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي بالتعــاون
مــع االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي
واملتخصصــن مــن الــدول األعضــاء.
وهــذه التطــورات شــجعت صناعــة النقــل
اجلــوي علــى الرفــع مــن عــدد املقاعــد
املعروضــة قبــل نهايــة شــهر مــاي لتصــل
ذروتهــا نهايــة شــهر يونيــو .قبــل أن تعرف
انخفاضــا بســبب تفشــي متحــورات
جديــدة لفيــروس كوفيــد ( )19تســببت
يف عــودة الــدول علــى إغــاق احلــدود
واالرتبــاك بشــأن متطلبــات الســفر.
ومــع ذلــك فقــد عرفــت حركــة النقــل
اجلــوي ارتفاعــا ملحوظــا باملقارنــة مــع
صيــف  ،2020بــل أن هــذه احلركــة
جتــاوزت التوقعــات ببعــض املناطــق ،كمــا
أن حركــة الشــحن اجلــوي فقــد قاربــت
مســتوياتها املســجلة قبــل بدايــة األزمــة.
موســم الصيــف متيــز أيضــا يف منطقتنــا
مبواصلــة التنســيق علــى مســتوى
دول الشــرق األوســط وإفريقيــا حــول
التحديــات املشــتركة والتوافــق حــول
ســبل مواجهتهــا ،وخاصــة فيمــا يتعلــق
بتأهيــل العنصــر البشــري وتوفيــر املــوارد
املاليــة ،والتســريع يف رقمنــة خدمــات
النقــل اجلــوي.
هــذا يف الوقــت التــي تتواصــل فيــه
األبحــاث والتجــارب لتطويــر صناعــة
النقــل اجلــوي مــن خــال تصاميــم
جديــدة ملختلــف أنــواع الطائــرات،
وإيجــاد الوقــود البديــل بهــدف حتقيــق
طيــران أكثــر أمانــا ونظافــة وكفــاءة
وأكثــر تنوعــا.

ورشات وتداريب
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الجدول الزمني للدورات التدريبية و الورشات
أكتوبر/تشرين األول-ديسمبر/كانون األول 2021
 Mofkanتبادل
املعلومات

MOFKAN SWIM

منتدى االيكاو حول
كورسيا

MOFKAN A

MOFKAN
generations of
AT

 3أكتوبر
عن بعد

 6أكتوبر
عن بعد

 7-6أكتوبر
عن بعد

 10أكتوبر
عن بعد

 20أكتوبر
عن بعد

MOFKAN Critic
Infra

دورة اإلدارة
االستراتيجية للنقل
اجلوى

دورة تدريبية حول
ترخيص املطارات

املنتدى  33للمؤمتر
األوروبي للطيران حول
األمن

ورشة حول تدبير
النفايات و جودة الهواء
احمللي باملطارات

 24أكتوبر
عن بعد

 28-24أكتوبر
القاهرة

 28-25أكتوبر
عن بعد

 26-25أكتوبر
عن بعد

 28-25أكتوبر
عن بعد

احلوار البريطاني-
العربي حول أمن
الطيران

املنتدى العربي لثقافة
األمن

املنتدى العربي للبيئة

ندوة عن ATFM

ندوة املواد اخلطرة
DG

 27أكتوبر
عن بعد

 3-2نونبر
عن بعد

 2نونبر
عن بعد

 4نونبر
عن بعد

 8نونبر
عن بعد

ورشة عمل حول املواد
اخلطرة

ورشة عمل مشتركة مع
قطاع النقل البريطاني
حول الطائرات بدون
طيار

 11-8نونبر
عن بعد

 11-9نونبر
عن بعد

دورة تدريبية لفائدة سلطة
الطيران بسلطنة عمان و
بشراكة مع مشروع أمن
الطيران بإفريقيا و أسيا
و الشرق األوسط -حول
«أمن الطيران باملناطق
املفتوحة للجمهور»

ورشة عمل حول طب
الطيران من تنظيم
املنظمة و مكتب الشرق
األوسط لاليكاو

دورة حتالفات النقل
اجلوى واملشاركة
بالرمز

 17-15نونبر
عن بعد

 22-18نونبر
البحرين

 25-21نونبر
القاهرة

AAAVF2021

ورشة عمل حول
املخطط الوطني
للمالحة

ورشة عمل حول تأهيل
املنسقني الوطنيني
للتدقيق األمني لإليكاو

ندوة حول املناولة
األرضية GH

ندوة االيكاو حول
اسطح حدود العوائق

 3-1دجنبر
عن بعد

 7-5دجنبر
عن بعد

 9-6دجنبر
عن بعد

 9-8دجنبر
عن بعد

 10-8دجنبر
عن بعد

دورة حول تدريب
مدربني يف مجال بيئة
الطيران املدني

ورشة عمل حول
اخلطة العاملية المن
الطيران

 15-13دجنبر
عن بعد

 15-13دجنبر
عن بعد
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في أشغال الدورة التاسعة والثالثون
للمؤتمر األوروبي للطيران المدني

الرباط-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف أشــغال الــدورة املشــترك لفتــرة  ،2019-2022حيــث نظمــت عــدة أنشــطة يف مجــال
التاســعة والثالثــن للجمعيــة العامــة للمؤمتــر األوروبــي للطيــران أمــن الطيــران املدنــي ضمــن مشــروع ( )CASE PROJETوأيضــا يف
املدنــي ،وذلــك باســتعمال تقنيــات التواصــل عــن بعــد يف الثانــي عشــر مجــال التقليــص مــن آثــار حركــة النقــل اجلــوي علــى البيئــة.
مــن يوليــو .2021
كمــا عبــر ســعادته عــن تفاؤلــه باســتمرارية هــذا التعــاون مــع الرئيــس
وقــد حضــر هــذه الــدورة رؤســاء ســلطات الطيــران املدنــي بالــدول اجلديد واألمانة العامة للمؤمتر األوروبي ،من خالل حتسني
األعضــاء باملؤمتــر ،ورئيــس مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي آليــات التشــاور حــول القضايــا اإلقليميــة والدوليــة مبــا يســاهم يف
وأمينهــا العــام ،ومديــر عــام التنقــل والنقــل باملفوضيــة األوروبيــة اســتدامة صناعــة النقــل اجلــوي.
واألمنــاء العامــون للمنظمــات اإلقليميــة للطيــران املدنــي ،وممثلــو
واغتنــم ســعادته هــذه الفرصــة الطــاع أعضــاء املؤمتــر األوروبــي
الــدول التــي تربطهــا عالقــات تعــاون مــع املؤمتــر األوروبــي.
علــى بيــان الربــاط ،الــذي أصدرتــه اجلمعيــة العامــة للمنظمــة
خــال هــذه الــدورة انتخــب الســيد /أليســيو كوارينطــا املديــر العــام العربيــة للطيــران املدنــي يف ختــام دورتهــا السادســة والعشــرين
لهيئــة الطيــران املدنــي بإيطاليــا ،رئيســا للمؤمتــر األوروبــي للفتــرة يف فــاحت يوليــوز  ،2021بشــأن اإلجــراءات املتخــذة ملواجهــة جائحــة
 .2021-2024كمــا ناقــش األعضــاء نتائــج أشــغال املؤمتــر يف مجاالت فيــروس كورونــا املســتجد وســبل تعــايف الطيــران املدنــي ،مشــيرا إلــى
الســامة ،التحقيــق يف حــوادث الطيــران ،الطائــرات بــدون طيــار ،أن هــذا البيــان دعــا الــدول العربيــة إلــى االســتمرار يف التواصــل
األمــن ،التســهيالت ،والبيئــة واملواضيــع االقتصاديــة .ومت اعتمــاد مــع اجلهــات الصحيــة ذات الصلــة لنشــر املعاييــر التــي تســتند
برنامــج العمــل لثالثــة ســنوات املقبلــة .2022-2024
إليهــا إجــراءات الســفر ،والتــي تأخــذ يف االعتبــار إرشــادات منظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي التــي أعدتهــا فرقــة الــكارت ( ،)CARTمــع
ويف كلمتــه خــال هــذه الــدورة ،نــوه املديــر العــام للمنظمــة العربيــة
العمــل علــى االعتــراف املتبــادل للشــهادات الصحيــة مــع باقــي الــدول
للطيــران املدنــي بالتعــاون الوثيــق بــن هــذه األخيــرة واملؤمتــر
واحتــادات الــدول.
األوروبــي ،والتــي توجــت بالتوقيــع ســنة  2019علــى برنامــج العمــل
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في اجتماع الدورة  30للجنة
المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي

مــن جانبــه ،أكــد الدكتــور محمــد خيــر عبــد القــادر ،مديــر إدارة
املنظمــات واالحتــادات العربيــة باجلامعــة العربيــة ،أهميــة االجتمــاع،
موضحــا أن هــذه اللجنــة تقــوم بــدور هــام يف تعزيــز التنســيق
والتعــاون وتبــادل اخلبــرات بــن األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة
ومنظمــات ومؤسســات العمــل العربــي املشــترك لزيــادة فعاليــة العمــل
العربــي املشــترك.

الرباط-شــاركت االدارة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
برئاســة ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،املديــر العــام للمنظمــة،
وعضويــة الســيد فيصــل بــن ســليمان ،رئيــس قســم الشــؤون االداريــة
واملاليــة ،والســيد عمــر بابكــر شــنيبو ،رئيس وحدة الرقابــة الداخلية،
يف اجتمــاع الــدورة  30للجنــة املنظمــات للتنســيق واملتابعــة املنبثقــة
عــن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،التــي عقــدت خــال الفتــرة
مــن  27الــى  29يوليــو  ،2021عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي وعرفــت
كمــا عرفــت هــذه الــدورة مناقشــة بعــض املواضيــع اخلاصــة املقدمــة
مشــاركة الســادة ممثلــي الــدول العربيــة األعضــاء ،والســادة املــدراء
مــن بعــض املنظمــات العربيــة املتخصصــة وكذلــك دراســة البنــد القار
العامــن للمنظمــات العربيــة املتخصصــة.
املتمثــل يف متابعــة تنفيــذ توصيــات وقــرارات الــدورة الســابقة للجنــة.
افتتــح أشــغال الــدورة معالــي الدكتــور الســفير كمــال حســن علــي
واســتعرض املهنــدس عبــد النبــي منــار خــال االجتمــاع مشــروع
 األمــن العــام املســاعد للشــؤون اإلقتصاديــة باجلامعــة العربيــةبرنامــج عمــل وموازنــة املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لعــام 2022
بكلمــة رحــب مــن خاللهــا باحلضــور وهنــأ اجلميــع بعيــد األضحــى
باإلضافــة إلــى الفعاليــات وأهــم االجنــازات التــي نفذتهــا املنظمــة
املبــارك مؤكــدا معاليــه علــى الــدور الهــام واملطلــوب مــن مؤسســات
خــال عامــي .2020-2021
العمــل العربــي املشــترك يف هــذه املرحلــة التــي تشــهد فيهــا املنطقــة
العربيــة تغيــرات وتطــورات هامــة ،موضحــاً أهــم املوضوعــات وناقــش االجتمــاع أيضــا إجنــازات املنظمــات العربيــة واحلســابات
التــي يتضمنهــا جــدول أعمــال الــدورة ،متمنيــاً الجتمــاع اللجنــة اخلتاميــة وهيئــات الرقابــة الداخليــة للمنظمــات العربيــة وقــرارات
النجــاح وأن تثمــر أعمالــه بتوصيــات تدعــم وتعــزز مســيرة عمــل املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي العربــي اخلاصــة مبنظمــات العمل
املنظمــات العربيــة املتخصصــة بصفــة خاصــة ،والعمــل العربــي العربــي املشــترك باإلضافــة إلــى عــدد مــن املوضوعــات اخلاصــة
املشــترك بصفــة عامــة ،وأوضــح معاليــه املهــام املطلوبــة مــن هــذه املقدمــة مــن بعــض املنظمــات العربيــة املتخصصــة ،كالهيــكل
اللجنــة ،وأكــد علــى أهميــة التــزام املنظمــات العربيــة املتخصصــة التنظيمــي للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،والــذي مت اعتمــاده
بقــرارات املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي باعتبــاره الســلطة العليــا خــال اجتمــاع الــدورة  26للجمعيــة العامــة للمنظمــة ،يوليــو .2021
للمنظمــات العربيــة املتخصصــة ،وأشــار إلــى اجلهــود التــي تبذلهــا
األمانــة العامــة للجامعــة بالتعــاون مــع الــدول العربيــة لتطويــر وتفعيل جتــدر اإلشــارة الــى ان توصيــات االجتمــاع ســترفع للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي يف دورتــه القادمــة املقــرر عقدهــا يف
العمــل العربــي املشــترك.
األســبوع األخيــر مــن شــهر أغســطس القــادم .2021
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ندوة حول رقمنة الشحن الجوي في ظل وباء كوفيد 19 -

الرباط-بشــراكة مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،نظمــت اجلــوي للبضائــع بشــكل مؤقــت خاصــة فيمــا يتعلــق بخدمات الشــحن
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (اإليــكاو) ممثلــة باألمانــة العامــة اجلــوي ،بهــدف تســهيل نقــل البضائــع األساســية واإلمــدادات
مبونتريــال ومكتبهــا بالقاهــرة نــدوة عبــر تقنيــة التواصــل عــن بعــد ،ولقاحــات كورونــا ،مبــا يف ذلــك حتريــر احلريــة الســابعة.
يــوم  25أغســطس  ،2021حــول رقمنــة نشــاط الشــحن اجلــوي حتــت
كمــا أشــار ســعادته إلــى أن هــذه النــدوة تعــد خطــوة مهمــة لتحقيــق
عنــوان« :رقمنــة الشــحن اجلــوي يف ظــل وبــاء كوفيــد :-19وجهــات
هــذا الهــدف ،لكونهــا تشــكل أرضيــة ملناقشــة التحديــات املتزايــدة
نظــر حــول األمــن».
التــي يواجههــا نشــاط الشــحن اجلــوي ،وخاصــة جوانــب األمــن
وتنــدرج هــذه النــدوة يف إطــار سلســلة نــدوات تنظمهــا االيــكاو وهيئــة والتســهيالت؛ واقتــراح احللــول التــي ميكــن أن تأســس خلارطــة
األمم املتحــدة بهــدف الترويــج ملفهــوم رقمنــة الشــحن اجلــوي لــدى طريــق تعزيــز نشــاط الشــحن اجلــوي يف بلداننــا.
ســلطات الطيــران املدنــي ،اجلمــارك ،وهيئــات االقتصــاد وأصحــاب
خــال هــذه النــدوة قــام اخلبــراء املشــاركون بتقــدمي أربعــة عشــر
املصلحــة ،حــول الــدور األساســي ملنظومــة الشــحن اجلــوي كجــزء
عرضــا تتمحــور حــول اإلطــار التنظيمــي للشــحن اجلــوي ،ونقــاط
مــن سلســلة التوريــد األوســع ،الــذي سيســاهم يف انتعــاش االقتصــاد
التقاطــع بــن أمــن الرقمنــة واألمــن امليدانــي ،وكذلــك األمــن
العاملــي.
الســيبراني ملنطقــة الشــرق األوســط ،ثــم التحديــات الناشــئة بــن
وقــد صممــت هــذه النــدوة خصيصــا لــدول منطقــة الشــرق األوســط رقمنــة النقــل اجلــوي وأمنــه.
لــدى منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،قصــد دراســة اجلوانــب
العــرض الــذي قدمــه خبيــر املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي تطــرق
األمنيــة لرقمنــة الشــحن اجلــوي امليدانيــة منهــا والســيبرانية،
الــى التحديــات املتزايــدة التــي تواجــه سلســلة إمــداد الشــحن اجلــوي
خاصــة وان كوفيــد -19يســتوجب التســريع يف الرقمنــة ،واالطــاع
مــن حيــث ضــرورة تعزيــز رقمنتهــا ،خاصــة يف الــدول العربيــة،
علــى مــا تقــوم بــه هيئــة األمم املتحــدة مــن وضــع معاييــر ملواجهــة
مشــيرا إلــى إشــكالية تعــدد املتطلبــات األمنية للشــحن اجلــوي لتبادل
هــذه التحديــات ،وكذلــك كيفيــة ضمــان سلســلة توريــد امنــة مــن لــدن
البيانــات .وبنــاء علــى ذلــك طــرح مقترحــات تتجلــى يف االســتناد إلــى
أصحــاب املصلحــة مــن خــال الرقمنــة.
نفــس املســاطر التــي يخضــع لهــا املســافرون ،واعتمــاد نهــج متعــدد
عرفــت هــذه النــدوة مشــاركة  133ممثــا لســلطات الطيــران املدنــي الطبقــات ألمــن الشــحن اجلــوي والــذي ال يتأتــى إال بالتــآزر بــن
ومنظمــات دوليــة وإقليميــة ومؤسســات جامعيــة ،وشــركات مختصــة جميــع أصحــاب املصلحــة.
يف مجــال الشــحن اجلــوي.
خالصــة مناقشــات املشــاركني يف النــدوة أبــرزت أهميــة تعزيــز
وضمــن تدخــل ســعادة املهنــدس /عبــد النبــي منــار املديــر العــام التعــاون اإلقليمــي يف مجــال أمــن البضائــع وبنــاء القــدرات،
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،ذكــر مــن خاللــه بنتائــج النــدوة وضــرورة تنســيق اإلجــراءات بــن الســلطات الوطنيــة املعنيــة لتنفيــذ
األولــى عبــر اإلنترنــت التــي خلصــت إلــى أهميــة تعــاون املنظمــة توصيــات فرقــة ال ،CARTوتشــجيع الــدول علــى تبــادل املعلومــات
العربيــة للطيــران املدنــي مــع منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي يف حــول التهديــدات وأفضــل املمارســات للتخفيــف مــن املخاطــر،
تنفيــذ التوصيــة رقــم  16لفرقــة  ،CARTوالتــي تتضمــن «تقــدمي وكذلــك دعــم دور وجهــود منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ومنظمــة
املشــورة للبلــدان يف رفــع القيــود املفروضــة علــى عمليــات الشــحن اجلمــارك العامليــة مــن أجــل تنفيــذ مبــادرة رقمنــة الشــحن اجلــوي.
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الرباط-بدعــوة مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (مكتــب اإليــكاو
بنيروبــي) شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف نــدوة حــول
تعزيــز وتســخير فوائــد حتريــر خدمــات النقــل اجلــوي ،عبــر تقنيــة
التواصــل عــن بعــد ،يومــي  30و 31أغســطس .2021
عرفــت هــذه النــدوة مشــاركة أكثــر مــن  240ممثــا ل  57ســلطة
طيــران مدنــي بإقليمــي إفريقيــا والشــرق األوســط و 13منظمــة
دوليــة وإقليميــة باإلضافــة إلــى مؤسســات بنكية.وخــال اجللســة
االفتتاحيــة التــي تضمنــت مداخــات لــكل مــن معالــي الســيد خــوان
كارلــوس ســلزار أمــن عــام منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ومعالــي
الســيدة أمانــي ابــو زيــد مفــوض البنيــة التحتيــة والطاقــة لــدى
مفوضيــة االحتــاد األفريقــي ،نــوه ســعادة املهنــدس /عبــد النبــي
منــار املديــر العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بتعبئــة املنتظــم
الدولــي للتركيــز علــى إدارة األزمــة الناجتــة عــن وبــاء كوفيــد -19يف
البدايــة  ،وثان ًيــا بانخــراط جميــع مكوناتــه يف تطويــر نهــج عاملــي
إلعــادة التشــغيل واالنتعــاش ، ،مبــا يف ذلــك ســلطات الطيــران املدنــي
واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة و صناعــة النقــل اجلــوي وكذلــك
االحتــادات املهنيــة.
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يف اآلراء بشــأن التحديــات التــي تواجهنــا  ،وإيجــاد حلــول جديــدة
تســاعد سياســات احلكومــات العربيــة واإلفريقيــة ة يف تطويــر
القطــاع الــذي نشــرف عليــه والتــي مــن شــأنها أن تســتجيب لتطلعــات
مســتخدمي النقــل اجلــوي الدولــي ،وتدعــم تشــغيل شــركاتنا اجلويــة
 ،مبــا يف ذلــك االنضمــام إلــى االتفاقيــات والبروتوكــوالت الدوليــة
التــي مــن شــأنها تعزيــز وتطويــر األطــر القانونيــة التــي تســهم يف
منــو أنشــطتها  ،وتعزيــز التعــاون والتكامــل بــن هــذه الشــركات مــن
حيــث التدريــب والتوظيــف واالســتخدام األمثــل لــكل املكتســبات
بشــكل عــام.
وقــد شــكلت هــذه النــدوة التــي اســتمرت ملــدة يومــن منتــدى
لتبــادل األفــكار واملعلومــات ،وكذلــك لتبــادل اخلبــرات بــن واضعــي
السياســات والنقــل اجلــوي املنظمــن وممثلــي الصناعــة ومهنيــو
الطيــران وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن مــن منطقتــي أفريقيــا
والشــرق األوســط علــى وجــه اخلصــوص.

ويف اخلتــام خلصــت النــدوة إلــى إصــدار بيــان يدعــو الــدول
واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واملؤسســات املاليــة إلــى مواصلــة
اجلهــود ملواجهــة حتديــات  COVID-19واســتعادة نشــاط الطيــران،
كمــا أن أشــار ســعادته إلــى أن جامعــة الــدول العربيــة تعمــل جاهــدة التوافــق حــول اإلطــار التنظيمــي اإلقليمــي للنقــل اجلــوي ،التعــاون
علــى دعــم انتعــاش وتعــايف اقتصــادات الــدول األعضــاء ،مبــا يف واالســتثمار عبــر احلــدود يف شــركات الطيــران ،تفــادي الرفــع مــن
ذلــك قطــاع الســفر والســياحة ،خاصــة علــى مســتوى مجالــس وزراء الرســوم أو فــرض رســوم جديــدة نظــرا ملــا لهــا مــن أثــر ســلبي علــى
الصحــة والنقــل والســياحة.
اســتدامة النقــل اجلــوي ،وكذلــك حتفيــز االســتثمارات يف متويــل
تطويــر البنيــة التحتيــة للطيــران.
وأكــد علــى ضــرورة اســتمرار التنســيق والتشــاور للتوصــل إلــى توافق
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ندوة النقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي في أفريقيا والشرق
األوسط تجدد االلتزامات الرئيسية المتعددة األطراف بشأن طريق االنتعاش
(ترجمة للنسخة األصلية باإلنجليزية)

مؤمتــر القمــة األفريقــي العربــي
الثالــث.
كمــا أبــرزت النــدوة أهميــة أســاس
التعــاون اإلقليمــي والتحريــر والرخــاء
الــذي أرســته إعالنــات ياموســوكرو
ولومــي وأنتاناناريفــو ومســقط.

وبعــد أن أعــرب الســيد ســاالزار عــن
تقديــره لكيفيــة خلــق قطــاع الطيــران
قبــل الوبــاء ألكثــر مــن عشــرة ماليــن
فرصــة عمــل يف منطقتــي  AFIو،MID
ومــا يقــرب مــن  700مليــار دوالر مــن
النــاجت احمللــي اإلجمالــي املجمــع ،أشــار
إلــى أن االنتعــاش الكامــل للنقــل اجلــوي
لــكل منطقــة مــن املناطــق سيســاعد
علــى ضمــان التنفيــذ الناجــح ملنطقــة
التجــارة احلــرة القاريــة األفريقيــة ،وســوق النقــل اجلــوي األفريقــي
املوحــد ،وأهــداف حريــة التنقــل يف جــدول أعمــال االحتــاد األفريقي
لعــام  ،2063وإعــادة فتــح أســواق الســياحة الهامــة اقتصاديــا للبلــدان
احمليطيــة وغيــر الســاحلية املتضــررة.

مونتريــال  1ســبتمبر 2021-اختتمــت نــدوة النقــل اجلــوي التــي
عقدتهــا منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي أفريقيــا والشــرق
األوســط بالتزامــات إقليميــة متجــددة بشــأن التصــدي جلهــود
التعــايف مــن اجلائحــة ،ومواءمــة األطــر التنظيميــة اإلقليميــة للنقــل
اجلــوي ،واالســتثمارات عبــر احلــدود يف شــركات الطيــران ،وتأثيــر
الضرائــب والرســوم علــى اســتدامة النقــل اجلــوي ،ونهــج أســاليب
التمويــل حتديــث البنيــة التحتيــة للطيــران.

إعالن ندوة  :AFI-MIDأبرز األحداث

وركــز احلــدث االفتراضــي علــى موضــوع تعزيــز وتســخير فوائــد
التحريــر ،وضــم واضعــي السياســات الرفيعــي املســتوى ،ومنظمــي
النقــل اجلــوي ،وممثلــي الصناعــة ،ومهنيــي الطيــران ،وغيرهــم مــن
أصحــاب املصلحــة ،مــن أجــل احــراز تقــدم هــام يف مجــال التنســيق
واإلنعــاش يف مجــال النقــل اجلــوي علــى الصعيــد اإلقليمــي.

 )1أبــرزت التأثيــر غيــر املســبوق لوبــاء  COVID-19علــى صناعــة
الطيــران يف أفريقيــا ومناطــق الشــرق األوســط ،واالنخفــاض
احلــاد يف الطلــب علــى الســفر ،وفقــدان الوظائــف بشــكل كبيــر
واالضطرابــات يف الشــركات ،وسالســل التوريــد ،واحلاجــة إلــى
التعــايف بشــكل أفضــل مــن الوبــاء.

وتعهــد األمــن العــام للمنظمــة خــوان كارلــوس ســاالزار يف كلمتــه
االفتتاحيــة لهــذا احلــدث مبواصلــة دعــم الوكالــة األمميــة القــوي
جلهــود اســتعادة الطيــران اإلقليميــة ،واألهــداف الطويلــة األجــل
لزيــادة الربــط اجلــوي بــن أفريقيــا والشــرق األوســط.

 )2وأكــدت مــن جديــد أن الــدور القيــادي ملنظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي وتوصيــات وتوجيهــات فرقــة العمــل املعنيــة باســتعادة
الطيــران التابعــة ملجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (كارت)
 ،وجهــود التطعيــم اجلاريــة والتدابيــر االقتصاديــة واملاليــة التــي
تنفذهــا الــدول والصناعــة يف كلتــا املنطقتــن تســفر عــن نتائــج
إيجابيــة بشــأن االنتعــاش التدريجــي للســفر جــوا  ،وإن كانــت وتيــرة
االنتعــاش تتفــاوت تفاوتــا كبيــرا بــن املنطقتــن.

وشــدد أيضــا علــى كيفيــة توجيــه أولويــات وفــرص اإلنعــاش
القطاعــي احلاليــة للتحــوالت الهامــة  ،ســواء بالنســبة للطيــران أو
بالنســبة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي نفســها.
ومــن األهــداف الرئيســية للنــدوة دراســة وإعــادة تقييــم السياســات
احلاليـ�ة للنقـ�ل اجلـ�وي واألطـ�ر التنظيميـ�ة يف سـ�ياق تأثيـ�ر �CO
 VID-19الوبــاء  ،كمــا أنهــا تسترشــد بشــكل أساســي بقــرارات

 )3وشــددت علــى أهميــة أن تواصــل منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي والــدول تقــدمي الدعــم املطلــوب  ،مبــا يف ذلــك التنفيــذ
األقــوى للتوصيــات الــواردة يف تقريــر املجلــس  ،وإزالــة الــدول
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للعقبــات التنظيميــة والقيــود املفروضــة علــى الســفر  ،فضــا عــن
تيســير االنتعــاش والتنميــة الفعالــن للصناعــة يف أفريقيــا والشــرق
األوســط  ،وإذ تضــع يف اعتبارهــا احلاجــة إلــى حتســن االتصــال
والتنشــيط  ،وإعــادة تنظيــم القطــاع ورقمنتــه وبنــاء مرونتــه يف
مواجهــة التحديــات املســقبلية.
مواءمة اإلطار التنظيمي اإلقليمي للنقل الجوي

 )4دعــوة الــدول إلــى إبــداء املزيــد مــن االلتزامــات بتنفيــذ االتفاقــات
املتعــددة األطــراف بشــأن حتريــر النقــل اجلــوي يف أفريقيــا ومنطقــة
الشــرق األوســط ،مبــا يف ذلــك ســوق النقــل اجلــوي األفريقــي
املوحــد واتفــاق دمشــق لعــام  2007الــذي حــرر النقــل اجلــوي بــن
الــدول العربيــة.
 )5حــث الــدول علــى تنســيق اإلطــار التنظيمــي للنقــل اجلــوي يف
أفريقيــا والشــرق األوســط ،مــع تشــجيع الــدول األفريقيــة علــى
زيــادة جهودهــا بشــأن تنفيــذ إعــان أنتاناناريفــو بشــأن تنميــة النقــل
اجلــوي يف أفريقيــا ،وإعــان لومــي بشــأن تنميــة الشــحن اجلــوي
يف أفريقيــا ،وخطــة العمــل بشــأن اإلعــان الــوزاري بشــأن النقــل
اجلــوي وتنميــة الســياحة يف أفريقيــا.
 )6الطلــب مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي مواصلــة العمــل مــع
الــدول ،واللجنــة االفريقيــة للطيــران املدنــي  ، AFCACواالحتــاد
العربــي للنقــل اجلــوي  ،AACAوالصناعــة وأصحــاب املصلحــة
املعنيــن بشــأن التقــارب يف سياســات وأنظمــة حمايــة املســتهلك
واملنافســة والضرائــب يف أفريقيــا والشــرق األوســط نظــرا ملــا لهــا
مــن فوائــد متأصلــة يف حتريــر النقــل اجلــوي ومنــوه املســتدام يف
املناطــق.
التعــاون واالســتثمارات عبــر الحــدود فــي شــركات
الطيــران

 )7شــددت علــى ضــرورة أن تواصــل الــدول يف منطقتــي أفريقيــا
والشــرق األوســط بــذل اجلهــود إلزالــة اجلنســية عــن شــركات
الطيــران وغيرهــا مــن القيــود احلدوديــة مــن أجــل تشــجيع
االســتثمارات عبــر احلــدود يف شــركات الطيــران يف املنطقتــن ،مــع
مراعــاة الفوائــد احملــددة للــدول والصناعــة ،مــع إدراك الشــواغل
االجتماعيــة واملتعلقــة بالعمــل وعلــم املالءمــة.
 )8واتفقــت علــى ضــرورة تشــجيع التعــاون بــن شــركات الطيــران
يف كلتــا املنطقتــن ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز الربــط اجلــوي
يف املنطقتــن ويســهم يف منــو ســوق النقــل اجلــوي يف املنطقتــن
وتنميتهمــا املســتدامة.
أثر الرسوم على استدامة النقل الجوي

 )9أكــدت مــن جديــد أهميــة منــع انتشــار الضرائــب والرســوم
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املفروضــة علــى النقــل اجلــوي الدولــي ،وضــرورة التــزام الــدول
بسياســات منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ذات الصلــة بشــأن
الضرائــب والرســوم.
 )10الطلــب مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي مواصلــة التوعيــة
مــن خــال حلقــات العمــل واحللقــات الدراســية وبنــاء القــدرات
لتنويــر واضعــي السياســات واخلبــراء التنظيميــن للــدول ،وكذلــك
أصحــاب املصلحــة املعنيــن ،بشــأن العقبــة التــي تشــكلها الضرائــب
املفرطــة وغيــر العادلــة أمــام تطويــر وتوســيع نطــاق الســفر والتجــارة
والســياحة واالقتصــاد الوطنــي علــى الصعيــد الدولــي.
تحفيــز االســتثمارات فــي تمويــل تطويــر البنيــة التحتيــة
للطيــران

 )11كــررت تأكيــد أهميــة اإلعــان واإلطــار اخلــاص بخطــة عمــل
لتطويــر البنيــة التحتيــة للطيــران يف أفريقيــا ،وحــث الــدول علــى
مواصلــة تطويــر وحتديــث البنيــة التحتيــة اجليــدة للطيــران يف
أفريقيــا والشــرق األوســط.
 )12وشــددت علــى ضــرورة قيــام الــدول بإدمــاج مشــاريع البنيــة
التحتيــة للطيــران واالســتثمارات يف خططهــا اإلمنائيــة الوطنيــة مــع
تطويــر متــوازن علــى النحــو املناســب جلميــع وســائط النقــل.
 )13كــررت دعــوة الــدول يف املنطقتــن إلــى اتخــاذ تدابيــر عمليــة
لبنــاء منــاخ اســتثماري شــفاف ومســتقر وميكــن التنبــؤ بــه لدعــم
تطويــر الهيــاكل األساســية للطيــران ،مــن خــال إشــراك أصحــاب
املصلحــة املتعدديــن واالرتقــاء بــدور القطــاع اخلــاص.
 )14دعــوة املؤسســات املاليــة إلــى مســاعدة منطقتــي أفريقيــا
والشــرق األوســط يف تلبيــة متطلبــات تعزيــز وحتديــث البنيــة
التحتيــة للطيــران التــي تشــمل التكنولوجيــات واالبتــكارات اجلديــدة،
مــع معاجلــة تعــايف قطــاع الطيــران مــن وبــاء .COVID-19
االستنتاجات العامة

 )15وشــجعت الــدول يف منطقتــي أفريقيــا والشــرق األوســط علــى
تبــادل املعلومــات وأفضــل املمارســات فيمــا بينهــا مبــا يعــزز منــو
الطيــران وتنميتــه يف املنطقتــن.
 )16وحثــت منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي علــى مواصلــة تشــجيع
الــدول علــى اســتخدام سياســاتها ومــواد توجيههــا يف ممارســاتها
التنظيميــة مــن خــال النــدوات وحلقات العمل واحللقات الدراســية.
 )17وشــكرت منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي علــى تنظيمهــا
لهــذا احلــدث واملشــرفني علــى تيســير اجللســات واملتحدثــن علــى
عروضهــم ومناقشــاتهم القيمــة.
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عقــد مبقــر األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة يــوم اخلميــس
 02ســبتمبر  ،2021اجتمــاع الــدورة الـــ 108للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي علــى املســتوى الــوزاري «حضور ًيــا» ،برئاســة وزيــر
االقتصــاد والتجــارة الليبــي محمــد احلويــج ،ومشــاركة وزراء املاليــة
واالقتصــاد والتجــارة للــدول العربيــة واألمــن العــام جلامعــة الــدول
العربيــة معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط.

تخيــم بظلهــا الثقيــل علــى االقتصــاد العاملــي وحركــة التجــارة
الدوليــة ،وقــد عانــت املنطقــة العربيــة ،كمثيالتهــا يف العالــم ،مــن
تبعــات اجلائحــة ،وهــي متــر اليــوم مبرحلــة مــن التعــايف الصعــب ،يف
ظــل مســتوى عــال مــن انعــدام اليقــن بشــأن الوضــع الصحــي العاملــي
جــراء انتشــار ســاالت متحــورة مــن كورونــا.

وأن احلاجــة تشــتد ملراجعــة األداء وتقييــم الفتــرة املاضيــة لكــي
وضمــن كلمــة معالــي الوزيــر الليبــي أكــد مــن خاللهــا أن االجتمــاع نضــع أيدينــا علــى نقــاط الضعــف يف مجمــل األداء العربــي ،خاصــة
يكتســي أهميــة كبيــرة نظــراً للقضايــا املطروحــة يف املجــاالت مــا يتعلــق بقــدرة الــدول العربيــة علــى مواجهــة أوضــاع ضاغطــة،
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي متــس املوطــن العربــي مباشــر ًة ،وتســيير العجلــة االقتصاديــة يف وقــت األزمــة.
االمــر الــذي يتطلــب تكاثــف اجلهــود ملواجهــة الصعوبــات والتحديــات
موضحــا معاليــه أن االقتصــادات العربيــة مــا زالــت تعانــي صعوبــات
التــي تواجههــا املنطقــة يف مجــاالت االقتصــاد والتجــارة ،واملضــي
هيكليــة وتواجــه حتديــات داهمــة ،بحيــث كشــف التقريــر االقتصــادي
قدمــاً باملجلــس بهــدف تعزيــز التعــاون االقتصــادي لزيــادة النــاجت
العربــي املوحــد عــن أن  40%مــن ســكان املنطقــة العربيــة يعيشــون
احمللــي ومضاعفــة حجــم التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة
حتــت خــط الفقــر ،و 15%مــن الفقــراء يُعانــون الفقــر املدقــع ،كمــا
وتفعيــل املنطقــة احلــرة العربيــة الكبــرى التــي تســهم يف حتقيــق
جتــاوزت نســبة البطالــة  ،16%وهــي أعلــى كثيــراً مــن املتوســط
التكامــل االقتصــادي و تســهيل تنقــل رؤوس األمــوال واألشــخاص
العاملــي .ومــا يزيــد مــن حــدة تأثيــر البطالــة أن أغلــب مــن يعانــون
وتبــادل الســلع واخلدمــات بــن الــدول األعضــاء والعمــل علــى
منهــا هــم مــن الشــباب ،ومعنــى ذلــك أن االقتصــادات العربيــة تعانــي
تشــجيع االســتثمار يف الــدول العربيــة.
خلــ ً
ا واضحــاً يف اســتيعاب القادمــن اجلــدد إلــى ســوق العمــل
كا أشــاد معاليــه مبقتــرح اجلامعــة العربيــة إلنشــاء الصنــدوق وحتقيــق مســتويات عاليــة مــن التشــغيل ،وأن حاجــات الســوق مــا
العربــي لالزمــات والــذي مــن خاللــه يتــم تأســيس الهيئــة العربيــة زالــت منفصلــة عــن مهــارات التعليــم.
ملكافحــة األوبئــة ،ودعــا الــدول العربيــة للمشــاركة يف مؤمتــر
هــذا وقــد وجــه معاليــه نــداء إلــى معالــي الــوزراء بعمــل كل مــا ميكــن
أصحــاب االعمــال واملســتثمرين العــرب الــذي ســيعقد بالعاصمــة
مــن أجــل املســاعدة يف تخفيــف حــدة هــذه األزمــات الضاغطــة ،التــي
طرابلــس نهايــة العــام اجلــاري واملســاهمة يف االعمــار والتنميــة
أضيــف لهــا أيضــاً الوضــع املالــي الصعــب للســلطة الفلســطينية،
وتعزيــز العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة.
وكذلــك األزمــة اإلنســانية املســتمرة واملتصاعــدة التــي يعانــي منهــا
ويف كلمــة معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط ،األمــن العــام جلامعــة الســوريون.
الــدول العربيــة ،أشــار معاليــه فيهــا إلــى أن جائحــة كورونــا مازالــت
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وتفصيال تضمنت أجندة مناقشات املجلس يف اجلانب االقتصادي
بحــث تطــورات االحتــاد اجلمركــي العربــي ،ومســتجدات التعــاون
العربــي يف إطــار منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى وأطــر
تنميــة االســتثمارات يف املنطقــة العربيــة ومســتجدات اتفاقيــات
الســوق العربيــة املشــتركة للكهربــاء ،وطلــب دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة اســتضافة الــدورة (  ) 28ملؤمتــر الــدول األطــراف يف
اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ (،)COP 28
زيــادة علــى مناقشــة املوضوعــات االقتصاديــة الدوريــة وهــي :دعــم
االقتصــاد الفلســطيني ،التقريــر االقتصــادي العربــي املوحــد لعــام
 2021واخلطــاب العربــي املوحــد لالجتمــاع الســنوي املشــترك
لصنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن لعــام  ،2021املوضوعــات اخلاصــة
باملنظمــات ومؤسســات العمــل العربــي املشــترك ،وتقاريــر وقــرارات
املجالــس الوزاريــة ،حيــث متــت املوافقــة علــى تقريــر وتوصيــات
االجتمــاع  30للجنــة املنظمــات للتنســيق واملتابعــة املنبثقــة عــن
املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي وخاصــة بنــد خطــط وموازنــات
املنظمــات العربيــة املتخصصــة للســنة املاليــة .2022

بنــودا حــول اللجــان النوعيــة التابعــة للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي ،ومــن أبــرز املوضوعــات املطروحــة علــى الــدورة
احلاليــة للمجلــس ،إنشــاء مجلــس الــوزراء العــرب املســئولني عــن
شــئون التعليــم املقــدم بنــاء علــى طلــب اململكــة األردنيــة الهاشــمية،
مواصلــة تعزيــز اجلهــود العربيــة الراميــة ملواجهــة التداعيــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة جلائحــة كوفيــد  19ومــا شــكله ذلــك مــن
أثــار ســلبيه علــى العاملــن يف مجــاالت الســياحة والنقــل اجلــوي،
حيــث وافــق املجلــس علــى مقتــرح مبــادئ عامــة عربيــة لتوحيــد
إجــراءات تســجيل واعتمــاد اللقاحــات واســتخدامها بــن الــدول
العربيــة ،مبــا يســهم يف انعــاش حركــة الســياحة والطيــران والنقــل
بــن الــدول العربيــة ،وهــو بنــد مقــدم مــن املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي واملنظمــة العربيــة للســياحة ،واالحتــاد العربــي للنقــل اجلوي،
إلــى جانــب تــدارس بنــد حــول التعــاون العربــي الدولــي يف املجــاالت
التنمويــة واالجتماعيــة ،وآخــر حــول إعــداد اجلانــب االجتماعــي
للملــف االقتصــادي واالجتماعــي للــدورة  31ملجلــس جامعــة الــدول
العربيــة علــى مســتوى القمــة.

كمــا ناقــش املجلــس تعزيــز التعــاون العربــي يف مجــال األمــن
الغذائــي ،فضــا عــن اســتعراض جتربــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية
حــول النافــذة الوطنيــة للتجــارة مــع الــدول العربيــة.

مقترحــا حلمايــة املــرأة يف القطــاع
كمــا تضمــن جــدول األعمــال
ً
غيــر الرســمي ،وبنــ ًدا حــول خطــة العمــل للتمكــن االقتصــادي
واالجتماعــي للنســاء والفتيــات يف الوســط الريفــي»«2028 - 2022
واالســتراتيجية العربيــة يف هــذا املجــال.

ويف اجلانــب االجتماعــي ناقــش املجلــس ضمــن جــدول األعمــال

المنظمة العربية للطيران المدني تنظم ورشة عمل مشتركة مع مشروع أمن
الطيران إلفريقيا و اسيا و الشرق األوسط ( )CASE PROJECTحول ثقافة أمن
الطيران المدني

وعرفــت هــذه الورشــة مشــاركة  45مــن ممثلــي
الــدول العربيــة األعضــاء باملنظمــة ( 13دولــة)،
باإلضافــة حلضــور تســعة ( )09محاضريــن وخبــراء
يف مجــال أمــن الطيــران مــن بعــض الــدول العربيــة
واألجنبيــة ومنظمــات إقليميــة ودوليــة علــى غــرار
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (االيــكاو) وكذلــك
مــن صناعــة الطيــران.

وتهــدف هــذه الورشــة ،التــي تنظــم يف إطــار تنفيــذ
مشــروع أمــن الطيــران إلفريقيــا واســيا والشــرق
األوســط ( ،)CASE PROJECTإلــى زيــادة الوعــي
ونشــر ثقافــة أمــن الطيــران املدنــي وتعزيــز قــدرات
املشــاركني للتعــرف علــى أحســن املمارســات املتبعــة
الربــاط ،نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملشــروع
لنشــر ثقافــة األمــن بــن كل العاملــن واملعنــن بأمــن الطيــران املدني.
األوروبــي ألمــن الطيــران إلفريقيــا واســيا والشــرق األوســط (CASE
 )PROJECT IIورشــة عمــل مشــتركة عبــر االتصــال املرئــي حــول وتنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار اجلهــود التــي تبدلهــا املنظمــة العربية
ثقافــة أمــن الطيــران ،وذلــك خــال الفتــرة املمتــدة مــن  06الــى  08للطيــران املدنــي بهــدف املســاهمة يف نشــر ثقافــة األمــن متاشــيا مــع
مبــادرة االيــكاو باعتبــار ســنة « 2021ســنة ثقافــة األمــن».
ســبتمبر .2021
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في ندوة
«تحرير الحرية السابعة للشحن الجوي»

كمــا يحــث البيــان علــى رفــع قيــود الســفر ،مــع مراعــاة اإلرشــادات
املختلفــة القائمــة علــى املخاطــر الصــادرة عــن منظمــة الصحــة
العامليــة ،فيمــا يتعلــق بالتدابيــر الصحيــة املتعلقــة باملــرور الدولــي،
مبــا يف ذلــك توصيــات واضحــة بشــأن نهــج االختبــار أو التطعيــم
مــع جتنــب إجــراءات احلجــر الصحــي للمســافرين ،واألخــذ بعــن
االعتبــار التطــورات األخيــرة مــن حيــث نشــر لقاحــات COVID-19
واحلصانــة املضمونــة مــن اإلصابــة الســابقة.

وذكــر ســعادته الــى ان البيــان يدعــو ً
أيضــا الــى اعتمــاد ممــرات
الصحــة العامــة كحــل مؤقــت للــدول التــي تتفــق علــى معاييــر
مشــتركة للســفر والتدابيــر الصحيــة ،مــع التأكيــد علــى أن عمليــات
اخلدمــات اجلويــة بــن تلــك البلــدان يجــب أن تســتند إلــى ترتيبــات
النقــل اجلــوي احلاليــة املتفــق عليهــا.
هــذا وقــدم الســيد  /خالــد محمــد عنتــر خبيــر النقــل اجلــوي
باملنظمــة عرضــا تقدمييــا حــول حتريــر احلريــة الســابعة لرحــات
الشــحن اجلــوي تنــاول أهميــة الشــحن اجلــوي وخاصــة يف العالــم
العربــي ،التأثيــر االقتصــادي جلائحــة كورونــا ،جهــود جامعــة الــدول
العربيــة يف ســبيل حتريــر التجــارة بــن الــدول العربيــة ،جهــود
بشــراكة مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،نظمــت منظمــة املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف ســبيل حتريــر النقــل اجلــوي
الطيــران املدنــي الدولــي (اإليــكاو) ممثلــة باألمانــة العامــة مبونتريــال للــركاب والبضائــع بــن الــدول العربيــة ،وكــذا مميــزات حتريــر النقــل
ومكتبهــا بالقاهــرة نــدوة عبــر تقنيــة التواصــل عــن بعــد ،يــوم  6يوليوز اجلــوي للــركاب والبضائــع.
 ،2021حــول حتريــر احلريــة الســابعة للشــحن اجلــوي.
هذا وقد خلصت الندوة الى :
عرفــت هــذه النــدوة مشــاركة أكثــر مــن  100ممثــا لســلطات
● قيــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،بدعــم مــن منظمــة
الطيــران املدنــي ومنظمــات دوليــة وإقليميــة وشــركات مختصــة يف
الطيــران املدنــي الدولــي ،بتأطيــر املزيــد مــن املناقشــات فيمــا بــن
مجــال الشــحن اجلــوي.
دول املنطقــة بهــدف حتديــد أفضــل نهــج لـــتنفيذ حقــوق النقــل،
وخــال كلمتــه االفتتاحيــة يف هــذه النــدوة أثنــى ســعادة املديــر العــام
مبــا يف ذلــك احلريــة الســابعة جلميــع البضائــع ،وتســهيل اتخــاذ
علــى اجلهــود التــي تبذلهــا منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي بالتعــاون
الــدول اإلجــراءات الالزمــة لهــذا الغــرض ،مــع الدفــع بعجلــة
مــع املنظمــات اإلقليميــة ومنهــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
التنفيــذ بــن هــذه الــدول ،وذلــك بتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة
مــن أجــل تعافــى واســتعادة نشــاط النقــل اجلــوي ،كمــا أثنــي ســعادته
األخــرى حــول كيفيــة العمــل للتقــدم يف تفعيــل احلريــة الســابعة
أيضــا علــى القائمــن علــى تنظيــم النــدوة ملــا بذلــوه مــن جهــود مــن
يف عمليــات الشــحن اجلــوي ،طبقــا للتوصيــة رقــم  16لفرقــة ال
أجــل جناحهــا.
 CARTيف كال االمديــن القريــب والبعيــد.
وأشــار ســعادته الــى أهميــة دور النقــل اجلــوي يف حتقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة والــدور اإلنســاني وبصفــة خاصــة الهــدف الثالــث
مــن أهــداف التنميــة املســتدامة «الصحــة اجليــدة والرفاهيــة» وهــو
مــا اتضــح خــال جائحــة كورونــا ومســاعدة هــذا القطــاع يف نقــل
املســاعدات واألجهــزة الطبيــة والــدور الكبيــر يف نقــل اللقاحــات ملــا
لهــا مــن طبيعــة خاصــة خــال عمليــات النقــل ،كمــا أوضــح ســعادته
أن قطــاع الطيــران املدنــي مــن أكثــر القطاعــات التزامــا مــن حيــث
تطبيــق إجــراءات الصحــة العامــة ،األمــر الــذي يســاعد كثيــرا يف منــع
انتشــار األوبئــة.

كمــا أشــار ســعادته الــى البيــان اخلتامــي «بيــان الربــاط» للجمعيــة
العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف دورتهــا العاديــة
رقــم  ،26الــذي دعــا الــدول العربيــة إلــى االســتمرار يف التواصــل
والتنســيق مــع اجلهــات الصحيــة ذات الصلــة لنشــر املعاييــر التــي
تســتند إليهــا إجــراءات ســفرهم خــال جائحــة  ،COVID19والتــي
تأخــذ يف االعتبــار إرشــادات  ،CARTمــع العمــل علــى االعتــراف
املتبــادل للشــهادات الصحيــة مــع دول و  /أو مجموعــات دول أخــرى،

يقــدم أصحــاب املصلحــة يف الصناعــة كافــة املعطيــات للــدول حــول
احتياجــات الشــحن  -خاصــة لتوزيــع اللقاحــات واإلمــدادات الطبيــة
(علــى ســبيل املثــال ،معــدات احلمايــة الشــخصية) ،تشــمل ً
أيضــا
الســلع التجاريــة – مبــا يســاعد الــدول علــى االســتجابة مــن خــال
األحــكام التنظيميــة.
● ينظــر أصحــاب املصلحــة إلــى االرتبــاط بــن حقــوق النقــل
املوســعة لـــجميع عمليــات الشــحن وتســهيل التجــارة ،وبنــا ًء علــى
ذلــك التعــاون يف تطويــر السياســات اإلقليميــة والعامليــة التــي
ســتمكن االنتعــاش االقتصــادي خــال جائحــة .COVID-19
● تشــجيع منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا علــى
إشـ�راك أقاليـ�م أخـ�رى ،واملتضمنـ�ة ل أفـ�كاك  /االفـ�را(  (�AF
 ،)CAC/AFRAAحــول تعزيــز قــدرات احلريــة الســابعة
للشــحن اجلــوي واالســتفادة مــن منــوذج .LACAC
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المنظمة العربية للطيران المدني تنظم دورة تدريبية حول
«إدارة مخاطر النقل الجوي» في القاهرة

حتــت رعايــة معالــي وزيــر الطيــران املدنــي يف جمهوريــة مصــر عبــد النبــي منــار مديــر عــام املنظمــة ملعالــى وزيــر الطيــران وســعادة
العربيــة تنظــم املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي دورات تدريبيــة يف الدكتــور مهنــدس رئيــس ســلطة الطيــران املدنــي علــى تعاونهــم
مجــال الطيــران ،حيــث تقــوم املنظمــة بتأطيــر ثــاث دورات خــال الدائــم مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي مــن أجــل تطويــر
شــهر ســبتمبر وأكتوبــر ونوفمبــر.
وتنميــة الطيــران املدنــي يف الــدول العربيــة.
وقــد تفضــل الســيد الدكتــور مهنــدس اشــرف نويــر رئيــس ســلطة تهــدف الــدورة إلــى دراســة املخاطــر واألزمــات يف مجــال النقــل
الطيــران املدنــي يف جمهوريــة مصــر العربيــة بافتتــاح أولــى الــدورات اجلــوي ووضــع اخلطــط لتفــادى هــذه املخاطــر واألزمــات والــدروس
يــوم  19ســبتمبر  2021حتــت عنــوان «إدارة مخاطــر النقــل اجلــوي» املســتفادة مــن األزمــات الســابقة.
وقــام ســعادته بالترحيــب مبمثلــي الــدول االعضــاء املشــاركني يف
قــام بإلقــاء احملاضــرات الدكتــور أســامة داود اســتاذ ادارة االزمــات
الــدورة حضوريــا وعــن بعــد وقــد وجــه ســعادته الشــكر للمنظمــة
يشــارك فــى الــدورة حضوريــا وعــن بعــد  45مشــاركا مــن اجلمهوريــة
العربيــة للطيــران املدنــي علــى التعــاون الدائــم مــع ســلطة الطيــران
التونســية اململكــة العربيــة الســعودية اجلمهوريــة العراقيــة ســلطنة
املدنــي يف جمهوريــة مصــر العربيــة هــذا وقــد نقــل الســيد خالــد
عمــان دولــة فلســطني اململكــة املغربيــة وجمهوريــة مصــر العربيــة.
عنتــر خبيــر النقــل اجلــوي باملنظمــة حتيــات وشــكر الســيد املهنــدس
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في أشغال االجتماع الخامس عن بعد
للرؤساء والمديرين العامين لسلطات الطيران المدني بالدول المعتمدة لدى
مكتب االيكاو بمنطقة الشرق األوسط
الرباط-شــاركت املنظمــة العربيــةللطيــران املدنــي يف أشــغال االجتمــاع
اخلامــس عبــر التواصــل االفتراضــي
للرؤســاء واملديريــن العامــن لســلطات
الطيــران املدنــي بالــدول املعتمــدة
لــدى مكتــب االيــكاو مبنطقــة الشــرق
األوســط ،وذلــك باســتعمال تقنيــات
التواصــل عــن بعــد يومــي  21و22
ســبتمبر .2021
وقــد حضــر هذه الدورة رؤســاء ســلطات
الطيــران املدنــي بالــدول األعضــاء،
وأمــن عــام منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي ،واألمناء/املديريــن العامــن
للمنظمــات اإلقليميــة للطيــران املدنــي.
خــال هــذه الــدورة اطلــع املشــاركون
علــى التطــورات واملســتجدات التــي
عرفتهــا منظومــة النقــل اجلــوي املقترنــة
بتأثيــر جائحــة كورونــا علــى املســتويات
احملليــة اإلقليميــة والدوليــة .حيــث
قدمــت عــروض عــن التقــدم احلالــي يف
أشــغال فرقــة انتعــاش النقــل اجلــوي لــدى مجلــس اإليــكاو ،الــذي
هــم االختبــارات وتلقيــح كوفيــد  ،19املمــرات الصحيــة العامــة ،نقــل
البضائــع وبرامــج التدريــب «أيبــاك « .كمــا قدمــت الــدول األعضــاء
تقريــرا عــن تطــورات حركــة النقــل اجلــوي واإلجــراءات التــي
اتخذتهــا لتأمينــه.

االيــكاو خــوان كارلــوس ســالزار وخاصــة فيمــا يتعلــق باجلهــود
املبذولــة علــى مســتوى املجالــس الوزاريــة جلامعــة الــدول العربيــة
وكذلــك علــى مســتوى األيــكاو أمانــة عامــة ومكتــب القاهــرة .كمــا
أطلــع احلضــور علــى الــدور الــذي تقــوم بــه املنظمــة العربيــة يف
تنســيق مشــاركة ســلطات الطيــران املدنــي العربيــة يف املؤمتــر
الرفيــع املســتوى شــهر أكتوبــر  ،2021وفقــا لآلليــة املعتمــدة مــن قبــل
اجلمعيــة العامــة السادســة والعشــرون ،والــذي افضــى الــى اصــدار
األمــن العــام لالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي قــدم عرضــا أوراق عمــل عــن كافــة الــدول األعضــاء ليتــم تقدميهــا خــال املؤمتــر،
مشــتركا مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي حــول قــرار املجلــس وكــذا التنســيق اجلــاري مــع املنظمــات اإلقليميــة املماثلــة والشــركاء
االقتصــادي واالجتماعــي لــدى جامعــة الــدول العربيــة القاضــي مــن الــدول واملنظمــات.
بإنشــاء فريــق عمــل يقــوم بالعمــل علــى توحيــد إجــراءات تســجيل
واعتمــاد اللقاحــات واســتخدامها بــن الــدول العربيــة ،مبــا يســهم واغتنــم ســعادته هــذه الفرصــة الطــاع االجتمــاع علــى بيــان الربــاط،
يف إنعــاش حركــة الســياحة والطيــران والنقــل بــن الــدول العربيــة .الــذي أصدرتــه اجلمعيــة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
ويضــم هــذا الفريــق ممثلــن عــن األمانــة العامــة للجامعــة ،املنظمــة يف ختــام دورتهــا السادســة والعشــرين يف فــاحت يوليــوز  ،2021بشــأن
العربيــة للســياحة ،املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،واإلحتــاد اإلجــراءات املتخــذة ملواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد وســبل
تعــايف الطيــران املدنــي ،مشــيرا إلــى أن هــذا البيــان ســيعرض علــى
العربــي للنقــل اجلــوي واإلحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي.
مؤمتــر اإليــكاو الســالف الذكــر.
ويف كلمتــه خــال هــذه الــدورة ،أثنــى الســيد املديــر العــام للمنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي علــى مــا جــاء يف كلمــة معالــي امــن عــام جديــر بالذكــر أن هــذه االجتمــاع شــارك فيــه  140مشــاركا و 17دولــة
و 7منظمــات دوليــة وإقليميــة.
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ندوة عبر اإلنترنت حول تحليل بيانات النقل الجوي

بدعــوة مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (مكتــب اإليــكاو
بالقاهــرة) شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف نــدوة حــول
حتليــل بيانــات النقــل اجلــوي ،عبــر تقنيــة التواصــل عــن بعــد ،يومــي
 28و 29ســبتمبر .2021
هــذه النــدوة هدفهــا الرئيســي هــو دعــوة جميــع أصحــاب املصلحــة
املعنيــن (الــدول  ،وشــركات اخلطــوط اجلويــة ،املنظمــات الدوليــة
والصناعــة) لتقييــم االجتاهــات احلاليــة والتوقعــات املســتقبلية
للصناعــة  ،علــى املســتوى العاملــي ويف منطقــة الشــرق األوســط،
وكذلــك التركيــز علــى أحــدث التطبيقــات يف حتليــل البيانــات ،إلبــراز
أهميتهــا يف اتخــاذ القــرار يف أوقــات األزمــات.

قواعــد البيانــات التــي أنشــأتها جميــع اجلهــات الفاعلــة يف النقــل
اجلــوي ال تخلــو مــن احلاجــة لهــذا التكيــف ،خاصــة وأن تطــور
تقنيــات املعلوميــات واالتصــال مكــن مــن توفيــر األدوات والتطبيقــات
التــي تســمح مبعاجلــة قواعــد البيانــات الكبيــرة ،بدقــة عاليــة ويف
آجــال جــد قصيــرة .وهــو حــال البيانــات الضخمــة ()Big Data
موضــوع النــدوة.
املجتمــع الدولــي يعمــل بنشــاط علــى تطبيــق هــذا املفهــوم يف جميــع
األنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وقــد عــزز الوبــاء الــذي أصابنــا
منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف ،تســارعه بشــكل خــاص والرقميــة بشــكل
عام.

وقــد عرفــت هــذه النــدوة مشــاركة أكثــر مــن  60ممثــا لســلطات الوبــاء ومتحوراتــه املتعــددة ،ال يســهل حتــى اآلن اتخــاذ القــرار مــن
الطيــران املدنــي بإقليــم الشــرق األوســط ومنظمــات دوليــة وإقليميــة قبــل اجلهــات الفاعلــة يف النقــل اجلــوي فيمــا يتعلــق بالتشــغيل
التدريجــي ملواردهــم بالطريقــة املثلــى لألشــهر والســنوات القادمــة.
باإلضافــة إلــى مؤسســات مختصــة.
نتتبــع جمي ًعــا التوقعــات الدوريــة للتطــور املســتقبلي للحركــة اجلويــة
بفضــل جهــود اإلحصائيــن اليوميــة ،للســماح للحكومــات واملشــغلني
واملؤسســات املاليــة بالوصــول إلــى رؤيــة أوضــح النتعــاش النقــل
اجلــوي.

وخــال اجللســة االفتتاحيــة أشارســعادة املهنــدس /عبــد النبــي منــار
املديــر العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي إلــى أن النقــل اجلوي
يتميــز عــن باقــي وســائل النقــل بســرعته وكفاءتــه وانتظامــه ومســتواه
العالــي مــن حيــث الســامة ،معتمــداً يف ذلــك علــى املعاييــر الدوليــة
علــى املســتويات املؤسســية والتنظيميــة واملاليــة والفنيــة .ومــع ذلــك،
وقــد تناولــت هــذه النــدوة التــي اســتمرت ملــد يومــن عروضــا حــول
وإن كان محافظــا علــى مبادئــه األساســية ،فــإن نظــام النقــل اجلــوي
تطــور حركــة النقــل اجلــوي عامليــا وإقليميــا والتوقعــات املســتقبلية،
مدعــو للتكيــف باســتمرار مــع تطــور محيطــه الدولــي.
وأيضــا حــول األدوات والتطبيقــات التــي تســاعد يف االرتقــاء بعمليــة
حتليــل البيانــات الضخمــة يف مجــال الطيــران املدنــي.
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ورشة عمل مشتركة بين المكتب اإلقليمي
ألوروبا والشمال األطلنطي لاليكاو
والمنظمة العربية للطيران المدني عبر
االتصال المرئي حول «السجل المركزي لخطة
التعويض عن الكربون وخفضه في مجال
الطيران الدولي (»)CCR CORSIA

الربــاط -نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،يــوم  29ســبتمبر
 ،2021ورشــة عمــل مشــتركة مــع املكتــب اإلقليمــي ألوروبــا والشــمال
األطلنطــي ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي حــول «الســجل املركــزي
خلطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال الطيــران الدولــي
( ،»)CCR CORSIAوذلــك عبــر االتصــال املرئــي ،حيــث خصصــت
هــذه الورشــة لنقــط االتصــال اخلاصــة بخطــة كورســيا لــدى الــدول
العربيــة .واســتفاد منهــا  26مشــاركا ،عــن  12دولــة عضــو باملنظمــة،
ميثلــون ســلطات الطيــران وشــركات الطيــران.
واســتعرضت هــذه الورشــة «الســجل املركــزي خلطــة كورســيا
 ،»-CCRالــذي يعتبــر واحــدا مــن «عناصــر التنفيــذ» اخلمســة يف
إطــار «خطــة كورســيا» .وكيفيــة اســتعمال هــذا التطبيــق لتخزيــن
املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بخطــة «كورســيا» بشــأن مشــغلي
الطائــرات وهيئــات التحقــق وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون .كمــا
مت خــال هــذه الورشــة مناقشــة بعــض اإلشــكاليات والتحديــات
التــي واجهــت نقــط االتصــال اخلاصــة بخطــة التعويــض عــن
الكربــون وخفضــه يف مجــال الطيــران الدولــي « »CORSIAإلدخــال
بيانــات انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناشــئة عــن الرحــات
اجلويــة الدوليــة بعــد مراجعــة تقاريــر املشـغّلني والتقاريــر املعتمــدة
مــن قبــل شــركات التدقيــق الــواردة يف الســجل املركــزي لإليــكاو
( .)CCR
وتنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار خطــة العمــل املشــتركة بــن املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي واملكتــب اإلقليمــي ألوروبــا والشــمال
األطلنطــي لإليــكاو ،بهــدف املســاهمة يف بنــاء القــدرات وتقــدمي
الدعــم واملســاعدة الفنيــة الــدول األعضــاء.
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دورة تدريبية مع مشروع أمن الطيران
إلفريقيا واسيا والشرق األوسط
( )CASE PROJECTحول أمن
المناطق المفتوحة للجمهور

الربــاط ،اســتضافت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي مبقرهــا دورة
تدريبيــة ضمــن املشــروع األوروبــي ألمــن الطيــران إلفريقيــا واســيا
والشــرق األوســط ( ،)CASE PROJECT IIلفائــدة كــوادر املديريــة
العامــة للطيــران املدنــي باململكــة املغربيــة ،حــول أمــن املناطــق
املفتوحــة للجمهــور ،وذلــك خــال الفتــرة املمتــدة مــن  27الــى 29
ســبتمبر .2021
وتنــدرج اســتضافة هــذه الــدورة يف إطــار التزامــات املنظمــة العربيــة
و اجلهــود التــي تبدلهــا بهــدف املســاهمة يف زيــادة الوعــي و نشــر
ثقافــة أمــن الطيــران املدنــي و تعزيــز قــدرات املشــاركني للتعــرف
علــى أحســن املمارســات املتبعــة لتعزيــز أمــن الطيــران املدنــي،
بشــراكة مــع مشــروع أمــن الطيــران إلفريقيــا و اســيا و الشــرق
األوســط (.،) CASE PROJECT
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أن عام  2020كان األسوأ على اإلطالق
إياتا :إحصائيات قطاع النقل الجوي تؤكد ّ
اخلســائر إلــى  126.4مليــار دوالر أمريكــي
باملُجمــل

● االنخفــاض يف أعــداد املســافرين
جــواً خــال عــام  2020كان األضخــم مــن
نوعــه علــى اإلطــاق منــذ بــدء تســجيل
إيــرادات الــركاب لــكل كيلومتــر يف عــام
1950
مونتريال-أصــدر االحتــاد الدولــي للنقــل
اجلــوي «إياتــا» تقريــره الســنوي حتــت عنــوان:
إحصــاءات النقــل اجلــوي العامليــة (،)WATS
الــذي يشــمل األرقــام اخلاصــة بــأداء القطــاع
خــال عــام  ،2020والتــي ســلطت الضــوء علــى
التداعيــات الكارثيــة التــي آلــت إليهــا جائحــة
كوفيــد -19علــى قطــاع النقــل اجلــوي حــول
العالــم علــى مــدار العــام:
●  1.8مليــار شــخص ســافروا جــواً
يف عــام  2020بانخفــاض بنســبة 60.2%
عــن رقــم  4.5مليــار شــخص املُســجل عــام
2019
● إجمالــي الطلــب علــى الســفر اجلــوي
(ويُقــاس بإيــرادات الــركاب لــكل كيلومتــر)
تراجــع بنســبة  65.9%علــى أســاس ســنوي
● تراجــع الطلــب العاملــي علــى الســفر
(ويُقــاس بإيــرادات الــركاب لــكل كيلومتــر)
بنســبة  75.6%باملقارنــة مــع العــام الســابق
● انخفــاض إجمالــي الطلــب احمللــي
علــى الســفر (ويُقــاس بإيــرادات الــركاب لــكل
كيلومتــر) بنســبة  48.8%باملقارنــة مــع عــام
2019
● تراجــع مســتويات الربــط اجلــوي بــن
دول العالــم ألكثــر مــن النصــف خــال عــام
 ،2020مــع تســجيل هبــوط كبيــر للغايــة يف
نشــاط بعــض املمــرات اجلويــة التــي تصــل
بــن مختلــف املطــارات عنــد بدايــة األزمــة،
مــع تناقــص بأكثــر مــن  60%علــى أســاس
ســنوي يف أبريــل لعــام 2020
● إجمالــي اإليــرادات العامليــة للــركاب
تراجــع بنســبة  69%إلــى  189مليــار دوالر
أمريكــي يف عــام  ،2020بينمــا وصــل صــايف

وتعليقــاً علــى املوضــوع ،قــال ويلــي والــش،
املديــر العــام لالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي:
«كان  2020عام ـاً حاف ـ ً
ا بالتحديــات بالنســبة
لنــا جميعـاً ،ومــع ذلــك ،تظهــر حتليــات األرقــام
اخلاصــة بــأداء القطــاع قصــة جنــاح ُمبهــر
حــول اجلهــود الكبيــرة إلنقــاذه .ففــي خضــم
األزمــة يف أبريــل لعــام  ،2020توقفــت حركــة
أســاطيل النقــل اجلــوي التجــاري حــول العالــم
بســبب جلــوء مختلــف احلكومــات إلــى إغــاق
حدودهــا وفــرض إجــراءات احلجــر الصحــي
الصارمــة ،مــا أســفر عــن خســارة مليــون وظيفــة
وخســارة القطــاع ملــا يصــل إلــى  126مليــار
دوالر أمريكــي عــن العــام بأكملــه .وانطالقــاً
مــن إدراكهــا للــدور احليــوي لقطــاع الطيــران،
اجتهــت العديــد مــن احلكومــات لتقــدمي مختلــف
أنــواع الدعــم للشــركات العاملــة فيــه .ومــع ذلــك،
كانــت التحــركات الســريعة مــن شــركات الطيران
والتفانــي الكبيــر الــذي أظهــره العاملــون يف
القطــاع ســر جناحــه يف جتــاوز أصعــب ســنة
ميــر بهــا القطــاع يف تاريخــه».
أبــرز األرقــام حــول أداء شــركات الطيــران
فــي عــام  2020بحســب تقريــر إحصــاءات
النقــل الجــوي العالميــة
المسافرون

●نقلــت شــركات الطيــران علــى مســتوى
املنظومــة كاملــة  1.8مليــار مســافر عبــر
خدماتهــا املُجدولــة ،يف انخفــاض بنســبة
 60.2%عــن عــام .2019
● وصلــت اخلســائر الوســطية التــي
تكبدهــا القطــاع عــن ُكل راكــب يف عــام
 2020إلــى  71.7دوالر أمريكــي ،مــا يُعــادل
خســائر صافيــة بقيمــة  126.4مليــار دوالر
أمريكــي باملُجمــل
● تراجعــت ســعة اخلطــوط اجلويــة

العامليــة (وتُقــاس باملقعــد املتوفــر عــن ُكل
كيلومتــر) بنســبة  ،56.7%علم ـاً أن الســعة
ـجلت أكبــر اخلســائر مــع انخفاض
العامليــة سـ ّ
معدالتهــا بنســبة 68.3%
● انخفــض عامــل حمولــة املســافرين
علــى مســتوى املنظومــة إلــى  65.1%يف
عــام  ،2020باملقارنــة مــع  82.5%يف
العــام الســابق.
● عانــت منطقــة الشــرق األوســط مــن
أكبــر اخلســائر يف حركــة املســافرين* مــع
انخفاضهــا بنســبة  71.55%مــن حيــث
إيــرادات الــركاب لــكل كيلومتــر باملقارنــة
مــع عــام  ،2019وتلتهــا أوروبــا عنــد
( )-69.7%وأفريقيــا (.)-68.5%
● حتولــت الصــن إلــى أضخــم ســوق
محليــة يف عــام  2020ألول مــرة علــى
اإلطــاق ،ال ســيما يف ظ ـ ّل التعــايف الســريع
حلركــة النقــل اجلــوي يف ســوقها احملليــة
بعــد مــا بذلتــه احلكومــة مــن جهــود ملكافحــة
كوفيــد.-19

أتــت التصنيفــات اإلقليميــة (بنــا ًء علــى إجمالــي
الــركاب املنقولــن عــن طريــق اخلدمــات
مجدولــة مــن قبــل شــركات الطيــران املســجلة
يف تلــك املنطقــة) علــى النحــو التالــي:
● آســيا واحمليــط الهــادئ780.7 :
مليــار شــخص ســافروا جــواً يف عــام 2020
بانخفــاض بنســبة  53.4%عــن رقــم 4.5
مليــار شــخص املُســجل يف املنطقــة عــام
2019
● أمريــكا الشــمالية 401.7 :مليــون
شــخص ســافروا جــواً خــال عــام 2020
بانخفــاض بنســبة  60.8%باملقارنــة مــع
عــام 2019
● أوروبــا 389.9 :مليــون شــخص
ســافروا جــواً خــال عــام  2020بانخفــاض
بنســبة  67.4%باملقارنــة مــع عــام 2019
● أمريــكا الالتينيــة 123.6 :مليــون
شــخص ســافروا جــواً خــال عــام 2020
بانخفــاض بنســبة  60.6%باملقارنــة مــع
عــام 2019
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● الشــرق األوســط 76.8 :مليــون
شــخص ســافروا جــواً خــال عــام 2020
بانخفــاض بنســبة  67.6%باملقارنــة مــع
عــام 2019
● أفريقيــا 34.3 :مليــون شــخص
ســافروا جــواً خــال عــام  2020بانخفــاض
بنســبة  65.7%باملقارنــة مــع عــام 2019
أتــت قائمــة أفضــل خمــس شــركات طيــران
مرتبــة حســب إجمالــي كيلومتــرات الــركاب
املجدولــة علــى النحــو التالــي:
● أمريكان إيرالينز ( 124مليار)
● خطــوط جنــوب الصــن اجلويــة
( 110.7مليــار)
● دلتا إيرالينز ( 106.5مليار)
● يونايتد إيرالينز ( 100.2مليار)
● خطــوط شــرق الصــن اجلويــة
( 88.7مليــار)
وجــاءت قائمــة أهــم خمســة مناطــق للممــرات
اجلويــة** بحســب الطلــب علــى الســفر
(ويُقــاس بإيــرادات الــركاب لــكل كيلومتــر)
علــى النحــو التالــي ،علمـاً أن أضخــم تراجــع مت
تســجيله يف املمــرات اجلويــة يف منطقــة الشــرق
األقصــى:
● داخــل أوروبــا ( 290.3مليــون
بانخفــاض بنســبة  7%عــن عــام )2019
● أوروبــا -أمريــكا الشــمالية (122.9
مليــون بانخفــاض بنســبة  4%عــن عــام
)2019
● داخــل الشــرق األقصــى (117.3%
بانخفــاض بنســبة  1%عــن عــام )2019
● أوروبــا  -الشــرق األقصــى(115.3%
بانخفاض بنسبة  79%عن عام )2019
● الشــرق األوســط  -الشــرق األقصــى
( 104مليــون بانخفــاض بنســبة  6%عــن
عــام )2019
وكانــت أفضــل ممــرات النقــل اجلــوي مــن حيــث
الطلــب احمللــي جميعهــا يف آســيا ،حيــث تفوقــت
لســرعة تعــايف
علــى املمــرات الدوليــة نظــراً ُ

الســفر احمللــي ،ال ســيما يف الصــن:
● جيجــو  -ســيول جيمبــو (10.2
مليــون بزيــادة بنســبة  1%عــن عــام )2019
● هانــوي  -هــو تشــي منــه ســيتي
( 5.9مليــون بزيــادة بنســبة  3%عــن عــام
)2019

العدد 44

شتنبر 2021
● األمــر الــذي أســفر عــن حــدوث أزمــة
يف الســعة ،مــع ارتفــاع عامــل حمولــة الشــحن
للقطــاع بأكملــه بواقــع  9.0نقطــة مئويــة إلــى
 ،53.8%والتــي تُعــد أعلــى قيمــة يصــل
إليهــا العامــل يف تاريــخ تقاريــر االحتــاد
الدولــي للنقــل اجلــوي التــي بــدأ إصدارهــا
يف عــام .1990

● شــانغهاي هونغكيــاو  -شــنجن (3.7
مليــون بزيــادة بنســبة  4%عــن عــام )2019

● أ ّمــا يف نهايــة العــام ،فقــد عــادت
الســعة اإلجماليــة للقطــاع ،والتــي تُقــاس
بطــن الشــحن املتوافــر لــكل كيلومتــر،
لتُقــارب مســتوياتها فيمــا قبــل بــدء األزمــة.
ومــع ذلــك ،بقــي االنخفــاض الســنوي يف
مســتويات الطلــب علــى الشــحن هــو األعلــى
مــن نوعــه منــذ األزمــة املاليــة العامليــة يف
عــام  ،2009مبعــدل كبيــر عنــد 9.7%
علــى أســاس ســنوي يف عــام .2020

ضمــت قائمــة أكثــر خمــس جنســيات ســافرت
جــواً*** (دوليــاً) ُك ّ ً
ل مــن:

أتــت قائمــة أفضــل خمــس شــركات طيــران
مرتبــة حســب طــن الشــحن املُجــدول واملتوافــر
لــكل كيلومترعلــى النحــو التالــي:

● العاصمــة بكــن  -شــانغهاي
هونغكيــاو ( 3.6مليــون بزيــادة بنســبة 8%
عــن عــام )2019
● غوانغجــو  -شــانغهاي هونغكيــاو
( 3.5مليــون بزيــادة بنســبة  2%عــن عــام
)2019

● الواليــات املتحــدة األمريكيــة (45.7
مليــون أو  7%مــن إجمالــي املســافرين)
● اململكــة املتحــدة ( 40.8%أو 6%
مــن إجمالــي املســافرين)
● أملانيــا ( 30.8%أو  5%مــن
إجمالــي املســافرين)
● فرنســا ( 23.3مليــون أو  9%مــن
إجمالــي املســافرين)
● الهنــد ( 17.4مليــون أو  7%مــن
إجمالــي املســافرين)
الشحن
يُعــد الشــحن اجلــوي النقطــة اإليجابيــة البــارزة
يف قطــاع النقــل اجلــوي لعــام  ،2020ال ســيما
يف ظ ـ ّل تك ّيــف الســوق مــع متطلبــات احلفــاظ
علــى حركــة البضائــع ،مبــا فيهــا اللقاحــات
ومعــدات الوقايــة الشــخصية واملســتلزمات
الطبيــة احليويــة ،برغــم االنخفــاض الشــديد يف
ســعة بطــن طائــرات نقــل الــركاب.
● كانــت الســعة اإلجماليــة ،التــي
تُقــاس بطــن الشــحن املتوافــر لــكل كيلومتــر،
قــد تراجعــت بنســبة  21.4%علــى أســاس
ســنوي خــال عــام 2020؛

● فيديكس

( 19.7مليار)

● يو بي إس

( 14.4مليار)

●اخلطوط اجلوية القطرية (13.7
مليار)
● طيران اإلمارات ( 9.6مليار)
● خطــوط كاثــي باســيفيك اجلويــة
( 8.1مليــار)
تحالفات شركات الطيران
●حافــظ حتالــف ســتار علــى موقعــه
كأضخــم حتالفــات قطــاع الطيــران يف العالم
يف عــام  ،2020مــع حصولــه علــى 18.7%
مــن إجمالــي حركــة الطيــران املُجدولــة
(وتُقــاس بإيــرادات الــركاب لــكل كيلومتــر)،
ويليــه حتالــف ســكاي تيــم ( )16.3%ووان
وورلــد (.)12.7%
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اتفاق االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية
حول الطائرات المدنية الكبيرة

بالتوصــل الــى االتفــاق حــول الطائــرات املدنيــة الكبيــرة ،متكــن ســتة أشــهر علــى األقــل ،كمــا يعقــد لقــاء تشــاوري ســنوي بــن وزراء
االحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن اجتيــاز مرحلــة التجــارة.
هامــة يف وضــع حــد ألطــول نــزاع جتــاري يف تاريــخ املنظمــة العامليــة
 - 2يعمــل هــذا الفريــق علــى معاجلــة اخلالفــات التــي قــد تظهــر
للتجــارة والــذي دام ملــا يناهــز ســبعة عشــرة ســنة .خاصــة وأن هــذا
بــن الطرفــن.
االتفــاق مت يف عــز األزمــة الغيــر مســبوقة التــي الزال يعانــي منهــا
قطــاع النقــل اجلــوي جــراء تفشــي وبــاء كورونــا  ،19وبعــد أن تراجعت  - 3يكون التمويل ملنتجي الطائرات املدنية وفقا لشروط السوق.
العديــد مــن شــركات النقــل عــن طلبياتهــا القتنــاء طائــرات جديــدة،
 - 4تتــم عمليــة تقــدمي التمويــل للبحــث والتطويــر ملنتجــي الطائــرات
كمــا أن مشــاريع تصميــم طائــرات مــن نفــس الطــراز مــن طــرف
بشــكل مفتــوح وشــفاف ،وتكــون نتائــج هــذا التمويــل متاحــة ويف
الصــن تنبــئ مبنافــس جديــد يف ســوق الطائــرات املدنيــة الكبيــرة.
حــدود مــا يســمح بــه القانــون ،وامتنــاع كل طــرف عــن تقــدمي أي
وقــد أشــرف علــى توقيــع هــذا االتفــاق كل مــن النائبــة كاثريــن تــاي
متويــل ملنتجــي الطائــرات املدنيــة قــد يؤثــر ســلبا علــى الطــرف
ممثلــة التجــارة األمريكيــة ونائــب الرئيــس التنفيــذي للمفوضيــة
االخــر.
األوروبيــة فالديــس دومبروفســكيس.
 - 5يعمــل كل طــرف علــى التعــاون يف التحليــل املشــترك ومعاجلــة
ويعتــزم اجلانبــان تعزيــز عالقاتهمــا يف قطــاع الطائــرات املدنيــة
ممارســات األطــراف الثالثــة التــي قــد تضــر بضاعتهمــا للطائــرات
الكبيــرة مــن خــال االنتقــال إلــى عالقــة أكثــر تعاو ًنــا وتشــاو ًرا بهــدف
املدنيــة الكبيــرة ،وذلــك يف إطــار أشــغال فريــق العمل الســالف الذكر.
الرفع من مســتوى األداء ،والتعامل مع التحديات املشــتركة ،والتغلب
علــى االختالفــات القائمــة منــذ فتــرة طويلــة  ،وجتنــب النزاعــات  - 6تعليــق تطبيــق اإلجــراءات املضــادة مــن كال اجلانبــن ملــدة خمــس
مســتقبال .ولهــذه الغايــة ،اتفقــا علــى املبــادئ العامــة التاليــة لتوجيــه سنوات.
تعاونهمــا يف هــذا القطــاع:
 - 7مواصلة التباحث حول معاجلة إجراءات الدعم املعلقة.
 - 1تشــكيل فريــق عمــل حــول الطائــرات املدنيــة الكبيــرة يجتمــع كل
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النــزاع القائــم حــول تقــدمي املنــح لشــركتي بوينــغ وإيربــاص يعــود يف
األصــل الــى ســنوات الســبعينات حيــث بــدأت املنافســة يف تســويق
الطائــرات املصنعــة مــن قبــل الشــركتني ،وعلــى إثــر ذلــك تقدمــت
كل منهمــا بشــكايات للمنظمــة العامليــة للتجــارة بعــدم قانونيــة املنــح

املقدمــة واملطالبــة بتعويضــات عــن األضــرار املاديــة الناجتــة عنهــا.
وحتــى االتفاقيــات التــي أفضــت اليهــا املفاوضــات بــن الســلطات
األمريكيــة واألوروبيــة لــم متكــن مــن وضــع حــد للنــزاع.

800
600
400
200

)AIRCRAFT DELIVERIES (SOURCE CIRIUM CORE

ﻲﻧﺎﯿﺑ 1ﻢﺳر1يوضــح التطــور الــذي عرفتــه الطلبيــات
الرســم البيانــي رقــم
القتنــاء طائــرات مــن نــوع إيربــاص وبوينــغ منــذ ثالثــن ســنة ،حيــث
نالحــظ حجــم التراجــع الــذي عرفتــه منــذ .2019

كما أن الرسم البياني رقم  2يشير إلى أن عدد الطائرات التي
ستسلم وفقا للطلبيات لن يصل الى املستوى احملقق سنة ،2018
قبل سنة  2025مبعدل ارتفاع حصة الطائرات ذات ممر وحيد.
(COMAC،

مــن جانبهــا وبعــد أن مت تســليم وتشــغيل طائــرات  ARJ 521يف اخلطــوط الداخليــة الصينيــة ،أعلنــت شــركة كومــاك
 .)Commercial Aircraft corporation of China, Ltdعــن قــرب تســليم أول طائــرة مــن نــوع  C 919لشــركة نقــل جــوي صينيــة بعــد التصديــق
علــى صالحيتهــا قبــل نهايــة الســنة ،وهــي طائــرة منافســة لصنــف بوينــغ  737وايربــاص  ،A320وأعلنــت كذلــك الشــروع يف تصنيــع طائــرة
 C929والتــي تنافــس طائــرات بوينــغ  787وإيربــاص .A350
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COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1123 of 8 July 2021
suspending commercial policy measures concerning certain products from the United States of
America imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/1646 following the adjudication of a trade
dispute under the Dispute Settlement Understanding of the World Trade Organization
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of
the European Union,
Having regard to Regulation (EU) No 654/2014 of the
European Parliament and of the Council of 15 May
2014 concerning the exercise of the Union’s rights
for the application and enforcement of international
trade rules and amending Council Regulation (EC)
No 3286/94 laying down Community procedures
in the field of common commercial policy in order
to ensure the exercise of the Community’s rights
under international trade rules, in particular those
established under the auspices of the World Trade
Organization (1), and in particular paragraph 3 of
Article 7 thereof,
Whereas:
(1) On 7 November 2020, the Commission adopted
Implementing Regulation (EU) 2020/1646 (2) on
commercial policy measures concerning certain
products from the United States of America (the
United States) following the adjudication of a trade
dispute under the Dispute Settlement Understanding
of the World Trade Organization (WTO) that provides
for the application of additional customs duties
on imports into the Union of a number of products
originating in the United States.
(2) Recital 9 of Implementing Regulation (EU)
2020/1646 provides that the Commission intends
to suspend the application of the Regulation
in case of suspension by the United States of
the countermeasures against imports of certain
products from the European Union, in relation to the
WTO disputes on large civil aircraft.
(3) On 9 March 2021, following an understanding
reached with the United States to mutually suspend
all measures for a period of four months, the
Commission adopted Implementing Regulation
(EU) 2021/425 (3) suspending commercial policy
measures concerning certain products from the
United States of America imposed by Implementing
Regulation (EU) 2020/1646 following the adjudication
of a trade dispute under the Dispute Settlement
Understanding of the World Trade Organization
which suspended the application of Implementing
Regulation (EU) 2020/1646 until 10 July 2021.
(4) On 15 June 2021, Executive Vice President

Valdis Dombrovskis and U.S. Trade Representative
Katherine Tai reached an understanding on a
cooperative framework for large civil aircraft,
whereby ‘each side intends to suspend application
of its countermeasures for a period of 5 year’.
(5) In accordance with Article 7(3) of Regulation
(EU) No 654/2014, ‘where it is necessary to make
adjustments to commercial policy measures
adopted under the Regulation, subject to Article
4(2) and (3), the Commission may introduce any
appropriate amendments in accordance with the
examination procedure referred to in Article 8(2)’.
(6) The measures provided for in this Regulation
are in accordance with the opinion of the Trade
Barriers Committee, established by Regulation (EU)
2015/1843 of the European Parliament and of the
Council (4),
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
The application of Implementing Regulation (EU)
2020/1646 is hereby suspended for a period of
five years from 11 July 2021. Accordingly, without
prejudice to any further suspension or modification,
including earlier reinstatement, the duties provided
for in Implementing Regulation (EU) 2020/1646 shall
again apply with effect from and including 11 July
2026.
Article 2
This Regulation shall enter into force on 11 July
2021.
This Regulation shall be binding in its entirety and
directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 8 July 2021.
For the Commission
The President
Ursula VON DER LEYEN
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المملكة المغربية تدشن مصنعا لتجميع هياكل الطائرات

أعلنــت وزارة الصناعــة والتجــارة املغربيــة،
الشــهر املاضــي ،عــن توقيــع عقــد مــع
شــركتني بلجيكيــة وسويســرية ،متخصصتني
يف الطيــران ،لتدشــن مصنــع لتجميع هياكل
طائــرة “ ”PC-12بالــدار البيضــاء.
جــاء ذلــك ،خــال بيــان مشــترك للــوزارة مــع
شــركة “ســابكا” البلجيكيــة ،التــي تنشــط
مــن خــال فــرع لهــا يف الســوق املغربيــة.
وقالت الوزارة ،إن «شركتي سابكا البلجيكية
وبيالتــوس للطائــرات السويســرية ،وقعتــا
عقــدا للتجميــع الكامــل لهيــاكل طائــرة “PC-
 ،12″عبــر تشــييد مصنــع علــى مســاحة 16
ألــف متــر يف الــدار البيضــاء ،باســتثمار يبلــغ
 180مليــون درهــم ( 18مليــون دوالر)».
واعتبــرت أن “العقــد املوقــع ،يســجل بدايــة
شــراكة جديــدة طويلــة األمــد بــن شــركتي
“ســابكا” و”بيالتــوس” ،وميثــل مرحلــة هامــة
تســتفيد مــن املنظومــة الصناعيــة للطيــران
والفضــاء باملغــرب”.
ولفــت إلــى أن “العقــد ينــص علــى جتميــع

هيــاكل الطائــرات واألجنحــة وأدوات
التحكــم يف الطيــران ،مبــا يف ذلــك تركيــب
األســاك الكهربائيــة”.
وســتتولى مجموعــة ســابكا تســليم هــذه
املكونــات األساســية للطائــرة ،إلــى سلســلة
التجميــع النهائيــة بسويســرا ،حيــث ســيتم
إدماجهــا مــع باقــي أنظمــة الطائــرة واحملرك
ومقصــورة الطائــرة الداخليــة”.
وزاد البيــان“ :أول جتميــع لهيــاكل الطائــرات
واألجنحــة بالوحــدة الصناعيــة اجلديــدة
ملجموعــة ســابكا بالــدار البيضــاء ،ســيكون
جاهــزا للتســليم إلــى خــط التجميــع النهائــي

فــي سويســرا ،بحلــول نهايــة .”2022

وطائــرة “ ”PC-12فريــدة مــن نوعهــا
تســتطيع الهبــوط علــى مــدرج غيــر مهيــأ،
وهــي متعــددة االســتعماالت مبــا يكفــي ألداء
مهــام مختلفــة ،ابتــداء مــن النقــل التنفيــذي،
والشــحن واإلســعاف اجلــوي ووصــوال إلــى
املهمــات اجلويــة أو احلكوميــة.
ومنــذ قيامهــا برحلتهــا األولــى خــال ســنة

 ،1994اســتطاعت أن تبقــى الطائــرة األكثــر
مبيعــا ضمــن فئتهــا حتــى اليــوم ،حيــث مت
تســليم أزيــد مــن  1800نســخة منهــا ،وفــق
البيــان.
مــن جهتــه ،صــرح الرئيــس املديــر العــام
ملجموعـ�ة  ،SABCAالســيد �Thibauld
»Jongenنحــن نفخــر ونعتــز باختيــار شــركتنا
مــن لــدن  PILATUSلإلســهام يف إجنــاز هذا
املشــروع البالــغ األهميــة» ».إن هــذا ثمــرة
عمــل جماعــي رفيــع املســتوى وميثــل بدايــة
التعــاون بــن  Pilateو . SABCAواختيارنــا
مِ ــن بــن عــدة شــركات عامليــة ،مــن قِ َبــل
مجموعــة  ،PILATUSيعكــس مــدى خبرتنــا
وقدرتنــا التنافســية يف املنطقــة .وأضــاف
بــأن « SABCAتفخــر وتعتزبتوفيــر مجموعــة
واســعة مــن اخلبــرات يف مجــال هيــاكل
الطائــرات املعدنيــة واللــوازم التركيبيــة
والتصنيــع والتجميــع وتصميــم ُمعــدات
التشــغيل اخلاصــة بقطــاع الطيــران العــام،
عــاوة علــى قدراتنــا ذات املســتوى العاملــي
يف مجالصيانــة وإصــاح الطائــرات».

تقارير
طائرة PC-12
- PC-12كطائــرة فريــدة تســتطيع الهبــوط
علــى مــدرج غيــر مهيــأ  -هــي متعــددة
االســتعماالت مبــا يكفــي ألداء مهــام جــد
مختلفــة ،ابتــدا ًء مــن النقــل التنفيــذي،
والشــحن واإلســعاف اجلــوي ووصــوال
إلــى املهمــات اجلويــة أو احلكوميــة .ومنــذ
قيامهــا برحلتهــا األولــى خــال ســنة ،1994
فهــذه الطائــرة هــي األكثــر مبيع ـاً يف فئتهــا
حتــى اليــوم ،علمــا أنــه قــد مت تســليم أزيــد
مــن  1800نســخة منهــا.
وطــراز  PC-12 NGXأحــدث تكنولوجياتــه
علــى مســتوى احملــرك وإلكترونيــات
الطيــران ،هــو الطائــرة التوربينيــة ذات
احملــرك الوحيــد األكثــر تقدمــا علــى
اإلطالق،مدعوماًبســجل أمــان اســتثنائي
يزيــد عــن ثمانيــة ماليــن ســاعة طيــران
وبخدمــة الزبنــاء اخلاصــة بشــركة Pilatus
ويتوخــى هــذا املشــروع ،البالغــة قيمتــه
االســتثمارية أكثــر مــن  180مليــون درهــم
( 17مليــون أورو) ،تشــييد مصنــع جديــد
علــى مســاحة تبلــغ  16000متــر مربــع،
وهــو املصنــع الــذي سيســتضيف خــط
جتميــع هيــاكل طائــرة  ، PC-12بالقطــب
التكنولوجــي للنواصــر .ولتوفيــر املــوارد
املؤهلــة الالزمــة إلجنــاز برنامــج،PC-12
فقــد مت متتــن التعــاون معمعهــد مهــن
الطيــران.
من هي شركة بيالتوس؟

بيالتــوس للطائــرات هــو صانــع طائــرات
سويســري تقــع مقراتــه بســتانس ويشــغل
حوالــي  1100عامــل وموظــف .يعــود أصــل
تســميته لوجــود مصانــع الشــركة علــى ســفح
جبــل بيالتــوس السويســري.
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بيالتــوس للطائــرات تتميــز بنمــاذج طائراتها
ذات الدفــع االحــادي املعــدة لالســتعمال
التجــاري وطيــران االعمــال والترفيــه.
تأسســت شــركة بيالتــوس يف  16ديســمبر
 .1939يف مــارس  ،1940بــدأت بنــاء قاعــات
اإلنتــاج ويف يونيــو مــن نفــس العــام ،وواصلت
جناحاتهــا ببنــاء قاعــة جتميــع ثانيــة يف عــام
 .1956كمــا مت تطويــر  Pilatus P-3يف عــام
 .1973ويف العــام  1993تــرك بيالتــوس
عقــود التعاقــد مــن الباطن لـــ  »”Jetstreamو

.»”Eurocopter

يف عــام  ،1996مت تأســيس شــركة املبيعــات
 Pilatus Business Aircraft Ltdيف دنفــر
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وأصبحــت
بيالتــوس للصيانــة قس ـ ًما مختل ًفــا .يف عــام
 ،1998باعــت بيالتــوس فرعهــا البريطانــي
بيالتــوس بريــن نورمــان.
يف عــام  2001جتــاوزت بيالتــوس عالمــة
األلــف موظــف ،وأنشــأت يف عــام 2013
 Pilatus Aircraftشــركة  Pilatusلصناعــة
الطائــرات (الصــن) احملــدودة يف
 Chongqingمــن أجــل احلصــول علــى
موطــئ قــدم يف الســوق الصينيــة.
عن مجموعة SABCA
تُباشــر مجموعــة  SABCAنشــاطها
انطالقــا مــن ثــاث جهــات بلجيكيــة (جهــة
العاصمــة بروكســل ،جهــة شــارلروابفالونيا
وجهــة لومــن بفالنديــرز) ،فضــا عــن الــدار
البيضــاء باملغــرب.
وتســتفيد حالياSABCAمــن مجموعــة
واســعة مــن اخلبــرات التــي راكمتهــا
خــال  100ســنة مــن التجربــة يف مضمــار
التصميــم والتصنيــع والصيانــة وتأهيــل
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العناصــر الكبــرى والبالغــة التعقيــد اخلاصة
بالطائــرات والقاذفــات الفضائيــة.
وينتمــي زبناؤهــا وشــركاؤها إلــى نخبــة
صناعــة الطيــران والفضــاء .وتوفر SABCA
مجموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات ألســواق
الطيــران املدنــي والفضائــي والعســكري.
وقــد امتــد نشــاطها مؤخــراً إلــى الســوق
التجاريــة لألنظمــة املســتقلة مــن دون ُر ّبــان،
باعتبارهــا شــركة توفــر احللــول املدمجــة
النوعيــة اخلاصــة بصناعــة الطيــران
والفضــاء.
مجموعــة  SABCAتنتمــي إلــى املنظومــة
الصناعيــة
 Blueberryالفريــدة يف
صناعــة الطيــران البلجيكــي ،والتــي
متتلكهــا شــركة Sabena Aerospace
القابضــة والشــركة الفيدراليــة البلجيكيــة
للمســاهمة واالســتثمار .ومــن خــال
فروعهــا ،فـــمجموعة  Blueberryتنشــط يف
مضمــار تصميــم وتطويــر وتصنيــع ُمعــدات
الطيــران والفضــاء ،وتقــدم خدمــات صيانــة
ً
حلــول لتعزيــز التنميــة
الطائــرات وتوفــر
املســتدامة للصناعــة ب ُرمتهــا ،ممــا يســمح
للمجموعــة بتلبيــة االحتياجــات املهنيــة
لزبنائهــا مــن البدايــة إلــى النهايــة.
تضــم مجموعــة  Blueberryأربعــة مواقــع
( ZaventemوHarenو  Gosseliesو�Lum
 ،)menوهــي تتواجــد حاليــا بأزيــد مــن 10
بلــدان عبــر العالــم ،ولديهــا أكثــر مــن 1200
مســاعد ببلجيــكا ويف اخلــارج ،وحتقــق رقــم
معامــات تراكمــي تبلــغ قيمتــه  250مليــون
أورو.
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«سدايا» و»الطيران المدني» السعودي توقعان اتفاقية البرتوكول التشغيلي
لمجاالت التعاون المشترك

وقعــت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء
االصطناعــي «ســدايا» والهيئــة العامــة
للطيــران املدنــي اليــوم ،اتفاقيــة البرتوكــول
التشــغيلي ،التــي تهــدف إلــى وضــع إطــار
عــام ملجــاالت التعــاون بــن الطرفــن،
وتشــمل اإلســهام يف تســهيل إجــراءات
الســفر والتحقــق مــن أهليــة املســافرين
الصحيــة حســب أفضــل املمارســات الدوليــة
لتشــريعات الطيــران املدنــي حلمايــة حقــوق
املســافرين وأصحــاب املصلحــة.
وقــع االتفاقيــة مــن جانــب الهيئــة الســعودية
للبيانــات والــذكاء االصطناعــي رئيــس الهيئة
الدكتــور عبــد اهلل بــن شــرف الغامــدي ومــن
جانــب الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي معالي
رئيــس الهيئــة عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل
الدعيلــج ،وذلــك يف مقــر الهيئــة الســعودية
للبيانــات والــذكاء االصطناعــي بالريــاض.
كمــا وقعــت الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
مذكــرة تعــاون وتأييــد لربــط جــواز الســفر
الصحــي يف تطبيــق «توكلنــا» التابــع للهيئــة
الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي
«ســدايا» مــع احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي

«أياتــا» تشــمل اجلوانــب املتعلقــة بتســهيل
إجــراءات الســفر حســب أفضــل املمارســات
الدوليــة ،وقبــول منصــة جــواز الســفر
الصحــي كمبــادرة لرقمنــة الشــهادات
الصحيــة مــن مصــادر موثوقــة ومختبــرات
معتمــدة مــن خــال التعــاون مــع شــركات
الطيــران ،والتعــاون بشــأن ربــط تطبيــق
«توكلنــا» مــع تطبيــق احتــاد النقــل اجلــوي
الدولــي  ،IATAحيــث تعــد اململكــة مــن أوائــل
الــدول يف العالــم التــي جنحــت يف ربــط
منصــة حكوميــة مبنصــة دوليــة ،وتهــدف
الهيئــة إلــى دعــم منظومــة «توكلنــا» وتعزيــز
تعاونهــا مــع االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي
األياتــا للوصــول إلــى حلــول رقميــة متكاملــة
تعكــس مكانــة اململكــة يف مجــال التحــول
الرقمــي ،وتشــجع إعــادة احلركــة اجلويــة
والســفر مــن وإلــى اململكــة ،إضافــة إلــى
دور هــذه املبــادرة يف ســرعة تعــايف مجــال
النقــل اجلــوي يف اململكــة والعالــم وكذلــك
(الســياحة).
ووقــع املذكــرة مــن جانــب الهيئــة العامــة
للطيــران املدنــي مســاعد الرئيــس التنفيــذي

للعمليــات ســليمان بــن أحمــد البســام ،ومــن
جانــب احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي (أياتــا)
نائــب الرئيــس ملنطقــة أفريقيــا والشــرق
األوســط كامــل حســن العوضــي.
مــن جانبــه ،رحــب رئيــس الهيئــة الســعودية
للبيانــات والــذكاء االصطناعــي الدكتــور عبد
اهلل بــن شــرف الغامــدي ،بالتعــاون القائــم
بــن «ســدايا» وهيئــة الطيــران املدنــي الــذي
يتوافــق مــع توجيهــات القيــادة الســعودية،
ودعمهــا جلميــع املبــادرات التقنيــة التــي مــن
شــأنها دعــم التحــول الرقمــي لتســهيل حيــاة
املواطنــن واملقيمــن والزائريــن ،حيث أســهم
ذلــك  -وهلل احلمــد  -بــأن تكــون اململكــة يف
مقدمــة دول العالــم وأجنحهــا يف تســخير
التقنيــة ملواجهــة جائحــة كورونــا وتداعياتهــا،
ولتؤكــد للعالــم أجمــع أن اإلنســان واحملافظة
علــى ســامته يف مقدمــة أولوياتهــا.
وأكــد أن التكامــل احلكومــي بــن مختلــف
اجلهــات احلكوميــة أســهم يف جنــاح
املبــادرات التقنيــة ومنهــا هــذا املنتــج الوطني
تطبيــق «توكلنــا» ،وحتقيــق األثــر املرجــو
منهــا علــى مختلــف األصعــدة االقتصاديــة
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محليــة «توكلنــا» ،وذلــك بهــدف تســهيل
وأمتتــة إجــراءات الســفر.

واالجتماعيــة وهــو مــا يتوافــق مــع رؤيــة
اململكــة  ،2030ويحظــى هــذا التوجــه
بدعــم وتوجيــه ولــي العهــد رئيــس مجلــس
إدارة الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء
االصطناعــي «ســدايا» ،حيــث ســيثمر هــذا
التعــاون املميــز بنجــاح الربــط والتكامــل
بــن تطبيــق األياتــا ()IATA Travel Pass
وتطبيــق «توكلنــا» لتفعيــل اجلــواز الصحــي،
ولتصبــح اململكــة اليــوم مــن أوائــل الــدول يف
العالــم التــي تنجــح يف ربــط منصــة حكوميــة
مبنصــة األياتــا.
وأشــار إلــى أن جنــاح الربــط سيســهم
يف دعــم جهــود اجلهــات احلكوميــة يف
مكافحــة جائحــة كورونــا ،وذلــك مــن خــال
التعــرف بــكل ســهولة علــى احلالــة الصحيــة
للمســافرين ،ورقمنــة إجــراءات الســفر مــن
وإلــى الســعودية.
مــن جهتــه ،أوضــح رئيــس الهيئــة العامــة
للطيــران املدنــي عبــد العزيــز بــن عبــد
اهلل الدعيلــج ،أن هــذا التعــاون مــع الهيئــة
الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي
يأتــي ضمــن تنظيــم األعمــال واملســؤوليات
ومســتوى اخلدمــات ووضــع إطــار عــام
ملجــاالت التعــاون بــن الطرفــن يف مجــال
البحــث والتطويــر ،واالســتفادة مــن قواعــد
البيانــات والتقنيــات الرقميــة؛ فضــ ً
ا عــن
رفــع كفــاءة جــودة احليــاة للمســتخدمني
لتلــك املنصــات واملبــادرات التــي تتعلــق
بتســهيالت إجــراءات الســفر.

وأفــاد بــأن الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
تســعى إلــى دعــم منظومــة «توكلنــا» وتعزيــز
تعاونهــا مــع احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي
«األياتــا» للوصــول إلــى حلــول رقمية متكاملة
تشــجع إعــادة احلركــة اجلويــة والســفر مــن
وإلــى اململكــة وتســاعد يف حتســن جتربــة
العميــل ســواء املســافر داخــل املطــارات أو
يف دعــم اخلدمــات اللوجيســتية التــي تشــمل
الربــط مــع وســائل املواصــات والنقــل
األخــرى وتســهيل اإلجــراءات للوصــول
مــن وإلــى الطائــرة وتغطيــة رحلــة متكاملــة
ومرنــة للعميــل.
وأشــار الدعيلــج إلــى دعــم معالــي وزيــر
النقــل واخلدمــات اللوجيســتية يف تنفيــذ
هــذه املبــادرة التــي تربــط تطبيــق «توكلنــا»

مــع تطبيــق جــواز الســفر الصحــايف لألياتــا،
حيــث تعــد مبــادرة هــي األولــى يف ربــط
منصــة األياتــا الدوليــة مبنصــة حكوميــة

وتعمــل هيئــة الطيــران املدنــي مــع احتــاد
النقــل اجلــوي الدولــي علــى دعــم املبــادرات
اخلاصــة الســتعادة الســفر الدولــي بشــكل
صحــي وآمــن ،وبالعمــل مــع الناقــات
اجلويــة الوطنيــة حيــث كانــت اخلطــوط
اجلويــة العربيــة الســعودية شــريكاً جتريبي ـاً
يف تطويــر جــواز ســفر «أياتــا» الصــادر عــن
احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي (.)IATA
يذكــر أن تطبيــق «توكلنــا» يســهم يف حتســن
جتربــة الســفر بالشــراكة مــع اجلهــات ذات
العالقــة ،وذلــك مــن خــال أمتتــة وتســهيل
إجــراءات الســفر عــن طريــق ربــط أنظمــة
احلــدود بتطبيــق «توكلنــا» والتحقــق اللحظي
مــن احلالــة الصحيــة للمســافرين عنــد
إصــدار بطاقــة صعــود الطائــرة ،ممــا أســهم
يف ضمــان احلالــة الصحيــة للمســافرين
مبوثوقيــة عاليــة ،لضمــان ســامة الــركاب
ومنــع التكــدس وتقليــل التجمعــات يف
املطــار ،إلــى جانــب توافــر جميــع املعلومــات
املتعلقــة بالســفر يف اجلــواز الصحــي ،الــذي
يعــد وثيقــة إلكترونيــة موحــدة لتســهيل رحلة
املســافر.
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االتحاد للطيران على الطريق نحو التعافي مع نمو العمليات

● بلغــت ســعة الشــبكة  16.4مليــار
مقعــد متــاح لــكل كيلومتــر ،والرقــم يف
ازديــاد بشــكل شــهري
● نقــل مليــون مســافر يف النصــف
األول مــن العــام 2021
● أداء قــوي لنتائــج عمليــات الشــحن
وارتفــاع إجمالــي احلمولــة بنســبة 44%
والعائــدات بنســبة 56%
● حتــول إيجابــي يف األربــاح
قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهالك
واإلطفــاء ( )EBITDAمــع التركيــز
علــى ضبــط التكاليــف
● أول شــركة طيــران يف العالــم
يتلقــى كافــة طواقمهــا اجلويــة العاملــة
اللقــاح ضــد كوفيــد
● وضــع ملــف االســتدامة يف جوهــر
أعمــال املجموعــة
أبوظبــي ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة –

أعلنــت االحتــاد للطيــران عــن نتائجهــا
املاليــة والتشــغيلية للنصــف األول مــن عــام
 ،2021وتظهــر النتائــج تعافيــاً تدريجيــاً يف
كافــة أعمــال الشــركة علــى الرغــم مــن عــودة

الســفر اجلــوي العاملــي بشــكل أبطــأ مــن
املتوقــع.
ونقلــت االحتــاد مليــون مســافر يف النصــف
األول مــن العــام  ،2021مبعــدل 24.9%
لعامــل إشــغال املقاعــد .ويظهــر هــذا معــدل
منــو بنســبة  10%مــن شــهر آلخــر يف أعــداد
املســافرين منــذ اســتئناف االحتــاد للطيــران
رحــات الــركاب يف يوليــو .2020
أما بالنســبة لســعة الشــبكة فقد بلغت 16.4

مليــار مقعــد متــاح لــكل كيلومتــر يف النصــف
األول مــن العــام  ،2021وســجلت منــواً ثابت ـاً
منــذ بدايــة العــام وذلــك مــع تشــغيل الناقلــة
ألكثــر مــن  3,500رحلــة يف الشــهر إلــى 67
وجهــة للــركاب والشــحن يف نهايــة يونيــو
 .2021ومــع بدايــة العــام ،قامــت االحتــاد
بإعــادة تشــغيل واســتئناف رحالتهــا إلــى
 10وجهــات مبــا فيهــا اإلطــاق التاريخــي
للرحــات املجدولــة إلــى تــل أبيــب يف شــهر
أبريــل .2021
ونتيجــة لظهــور حتــورات جديــدة لفيــروس
كورونــا ،والتــي أثــرت علــى أســواق الســفر
الرئيســية يف شــبة القــارة الهنديــة وأوروبــا،
بلغــت عائــدات املســافرين  0.3مليــار
دوالر أمريكــي ،مســجلة انخفاضــاً بنســبة

 68%أقــل مقارنــة بعائــدات العــام املاضــي
والتــي بلغــت مليــار دوالر أمريكــي .وعلــى
الرغــم مــن ذلــك ،فقــد قابــل االنخفــاض يف
عائــدات املســافرين أدا ًء قويــاً يف عمليــات
الشــحن ،وزادت حمولــة الشــحن بنســبة
 44%يف النصــف األول مــن العــام 2021
مقارنــة بالعــام املاضــي ( 365,000طــن)
وارتفعــت إايــردات الشــحن بنســبة 56%
مقارنــة بالعــام املاضــي ( 0.8مليــار دوالر
أمريكــي).
ويف هــذا اخلصــوص ،حتــ ّدث تونــي
دوغــاس ،الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة
االحتــاد للطيــران ،قائ ـ ً
ا « :يوم ـاً بعــد يــوم،
تســتعيد االحتاد للطيران ما خســرته بشــكل
تدريجــي .وعلــى الرغــم مــن الظهــور املفاجئ
لفيــروس دلتــا املتحــور وتفشــيه الســريع
ومــا ســببه مــن اضطــراب يف تعــايف ســوق
الســفر العاملــي ،فقــد مت ّكنــا مــن مواصلــة
تكثيــف عملياتنــا التشــغيلية ،واليــوم نحظــى
مبوقــع أفضــل بكثيــر مقارنــة بهــذه الفتــرة
مــن العــام املاضــي .وفــور إضافــة وجهــات
جديــدة لقائمــة أبوظبــي للــدول اخلضــراء
ارتفاعــا
وممــرات الســفر األمــن ،سنشــهد
ً
يف الطلــب بحوالــي ثالثــة إلــى ســتة أضعــاف
يف احلجــوزات ،مــا ينبــئ بقــدوم موجــة
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مــن الطلــب .نحــن علــى أهبــة االســتعداد
للترحيــب باملزيــد مــن الضيــوف علــى مــن
رحالتنــا ومنحهــم الفرضــة الختبــار مــا
تتفـ ّرد بــه االحتــاد للطيــران باعتبارهــا ناقلــة
ال مثيــل لهــا عندمــا يتعلــق األمــر بصحــة
وســامة املســافرين».
وعلــى مــدار النصــف األول مــن العــام
 ،2021حافظــت االحتــاد علــى التركيــز
بشــكل أساســي علــى ضبــط النفقــات،
وخفــض التكلفــة التشــغيلية بنســبة 27%
مقارنــة بالعــام املاضــي مــن  1.9مليــار دوالر
أمريكــي إلــى  1.4مليــار دوالر أمريكي ،نظراً
خلفــض القــدرة االســتيعابية والنفقــات
املتعلقــة باحلجــم .وشــهدت النفقــات العامــة
حتســناً كبيــراً
ً
وانخفاضــا بنســبة 22%
لتصــل إلــى  0.3مليــار دوالر أمريكــي ،يف
أبرز األرقام
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حــن انخفضــت التكلفــة املاليــة بنســبة
وذلــك بفضــل رصــد بيــان امليزانيــة وتقليــص
املديونيــة .وبالتالــي ،متكنــت الناقلــة مــن
إعــادة بنــاء ســيولتها إلــى املرحلــة مــا قبــل
اجلائحــة.
22%

ويف العمــوم ،ســجلت االحتــاد ارتفاعــاً يف
حجــم اخلســائر التشــغيلية األساســية بلــغ
 0.4مليــار دوالر أمريكــي يف النصــف األول
مــن العــام  2021مقارنــة بنحــو  0.8مليــار
دوالر أمريكــي يف النصــف األول مــن العــام
 ،2020و أصبحــت األربــاح قبــل الفوائــد
والضرائـ�ب واالسـ�تهالك واإلطفـ�اء( (�EBIT
 )DAإيجابيــة  0.1مليــار دوالر أمريكــي ،بعد
أن كانــت ســلبية  0.1مليــار دوالر أمريكــي يف
نفــس الفتــرة مــن العــام . 2020
ومــن جهتــه أفــاد آدم بوقديــدة ،الرئيــس

عائدات المسافرين (مليار دوالر أمريكي)
عائدات الشحن (مليار دوالر أمريكي)
العائدات التشغيلية (مليار دوالر أمريكي)
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
(( – )EBITDAمليار دوالر أمريكي)
نتائج العمليات األساسية (مليار دوالر أمريكي)
إجمالي عدد المسافرين (مليون)
عدد المقاعد المتاحة للكيلومتر (مليار)
عامل إشغال المقاعد ()%
عدد الطائرات
حجم الشحن (ألف طن)

النصف األول من
2021
1.0
0.5
1.7
()0.1

0.1

()0.8
3.5
23.7
71.0%
*103
254.3

()0.4
1.0
16.4
24.9%
64
365.5

أبــرز أحــداث النصــف األول مــن العــام

األسطول وشبكة الوجهات

منــو يف عــدد وجهــات املســافرين بنســبة
 20%خــال النصــف األول مــن عــام ،2021
مــن  50إلــى  60وجهــة .وتســتمر االحتــاد
للطيــران يف إعــادة بنــاء املمــرات اجلويــة
وربطهــا بالعاصمــة أبوظبــي.

2021

اســتمرت االحتــاد للطيــران يف التوســع يف
شــبكة وجهاتهــا طــوال النصــف األول مــن
العــام  2021وذلــك مــع مواصلــة إضافــة
وجهــات إلــى قائمــة أبوظبــي للــدول

التنفيــذي للشــؤون املاليــة ،قائــ ً
ا « :علــى
الرغــم مــن أن عــودة الطلــب يف الســوق
كانــت أبطــا مــن املتوقــع ،إال أن أداء عمليــات
الشــحن اســتمر يف دعــم األعمــال ،ويف نفس
الوقــت ،واصلنــا العمــل علــى تقويــة الدعائــم
التــي مــن شــأنها أن حتافــظ علــى مكانــة
االحتــاد القويــة وزيــادة عائــدات املســافرين
بالتزامــن مــع عــودة املعــدالت األساســية
لنــا .وظــل تصنيفنــا االئتمانــي الراســخ ثابتـاً
طــوال فتــرة اجلائحــة ،وحصلنــا مجــدداً
علــى تصنيــف ( )Aمــن وكالــة فيتــش ولقــب
«نظــرة مســتقبلية مســتقرة» يف أبريــل ،2021
وهــو خيــر برهــان علــى اجلــدوى املاليــة
طويلــة األجــل ألعمالنــا .وبينمــا ال يــزال
الوبــاء يفــرض حتديــات علــى أعمالنــا ،فــإن
االحتــاد للطيــران يف طريقهــا ألن تصبــح
شــركة مســتدامة ومربحــة».

النصف األول من
2020
0.3
0.8
1.2

اخلضــراء وإطــاق االتفاقيــات الثنائيــة
ملمــرات الســفر اآلمنــه مــع دولــة اإلمــارات.

29

●تشــغّل االحتــاد للطيــران حاليــاً
 64طائــرة تشــمل  5ناقــات مخصصــة
للشــحن وذلــك بعــد اتخــاذ القــرار بوقــف
جــزء مــن أســطولها إلــى أجــل غيــر
مســمى بســبب اجلائحــة .وحافظــت
طائــرة بوينــغ  787درميالينــر علــى
مكانتهــا بصفتهــا العصــب الرئيســي يف
أســطول االحتــاد للطيــران  ،والــذي يُع ـ ّد

30

تقارير

أحــد أحــدث األســاطيل حــول العالــم،
ومتتلــك االحتــاد  39طائــرة مــن طــراز
 B787-9و . B787-10
●يف أعقــاب إقامــة عالقــات
دبلوماســية بــن دولــة اإلمــارات
وإســرائيل ،أعلنــت االحتــاد عــن رحالتهــا
املنتظمــة إلــى تــل أبيــب بحلــول شــهر
أبريــل  ،2021بواقــع رحلتــن أســبوع ًيا.
●ومــع حلــول فصــل الصيــف،
دشــنت االحتــاد للطيــران ثــاث رحــات
موســمية يف وقــت قياســي لــم يتعــدى
ال 24ســاعة مــع بدايــة شــهر يوليــو
 .2021وتربــط هــذه الرحــات أبوظبــي
باثنتــن مــن وجهــات العطــات الرائــدة
يف اليونــان وهمــا ميكونــوس وســانتوريني
باإلضافــة إلــى مدينــة مالقــة الشــاطئية
الشــهيرة يف أســبانيا.
● التوســع يف شــبكة وجهــات القــارة
األوروبيــة مــع تدشــن خدمــة فيينــا
عاصمــة النمســا وذلــك يف يوليــو .2021
الخدمات والمنتجات

يف  ،2021ركــزت الناقلــة علــى تطويــر
برنامجهــا الرائــد يف القطــاع وهــو برنامــح

االحتــاد للصحــة والســامة ،والــذي انطلــق
مــع بدايــة اجلائحــة لضمــان صحــة وســامة
املســافرين ،باإلضافــة إلــى إطــاق البرامــج
واملنتجــات التجريبيــة لدعــم عــودة الســفر
عاملي ـاً.
●أصبحــت االحتــاد للطيــران واحــدة
مــن أولــى شــركات الطيــران عامليــا
تدخــل يف شــراكة مــع االحتــاد الدولــي
للنقــل اجلــوي ( )IATAللعمــل علــى
جــواز الســفر الصحــي يف ينايــر 2021
 ،والــذي يســمح للضيــوف بإنشــاء نســخة
إلكترونيــة مــن نتائــج فحوصــات كوفيــد
لتســريع إجــراءات الوصــول إلــى املطــار.
وملزيــد مــن الراحــة ،طرحــت االحتــاد
للطيــران خدمــة إمتــام إجــراءات الســفر
املنزليــة يف شــهر مايــو  ،2021التــي تتيــح
للمســافرين إمكانيــة تســليم أمتعتهــم
واختيــار مقاعدهــم واســتالم بطاقــات
الصعــود إلــى الطائــرة وبطاقــات األمتعــة
مــن املنــزل يف أبوظبــي لتجنــب الوقــوف يف
الطوابيــر يف املطــار.
تصديــق
إجــراءات
●ولتســهيل
مســتندات الســفر ،أطلقــت االحتــاد
خدمــة «معتمــد للســفر» ،يف مايــو 2021
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حيــث ميكــن للمســافر التحقــق مــن
مســتنداته قبــل الوصــول إلــى املطــار
والتأكــد مــن اســتيفائه كافــة املتطلبــات
اإللزاميــة احلكوميــة املتعلقــة بكوفيد-19
ومتطلبــات الســفر مــن الناقلــة.
القوى العاملة

ركــزت االحتــاد علــى ضمــان صحــة وســامة
موظفيهــا مــن خــال تقــدمي الدعــم لتجــاوز
األزمــة التــي ألقتهــا اجلائحــة يف 2021
مــن
الشــركة
● وكانــت
بــن أوائــل الشــركات يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة التــي تعطــي موظفيهــا
خيــار تلقــي اللقــاح يف مقــر العمــل ،
وحتــى اليــوم ،تقــدم أكثــر مــن 92%
مــن موظفــي الشــركة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة للحصــول علــى اللقــاح.
التحصــن،
مــن
● وملزيــد
تنظــم الناقلــة فحوصــات مســحة األنــف
بشــكل دوري لكافــة املوظفــن منــذ بدايــة
العــام يف ينايــر  .2021واملعــزز بإجــراءات
صحيــة صارمــة يف مقــر العمــل تشــمل
التنظيــف العميــق وتعقيــم املبانــي حلماية
املوظفــن.

تقارير
● يف فبرايــر  ،2021أصبحــت
االحتــاد أول شــركة طيــران يحصــل كافــة
طواقمهــا اجلويــة العاملــة مــن طياريــن
وطواقــم ضيافــة علــى اللقــاح للحــد مــن
انتشــار فيــروس كورونــا.
الشحن

ســجلت االحتــاد للطيــران عائــدات قويــة يف
العمليــات التشــغيلية للشــحن يف النصــف
األول مــن العــام  2021حيــث اســتمرت
الناقلــة يف لعــب دور مهــم يف دعــم حركــة
التجــارة العامليــة يف الوقــت الــذي كانــت
قــدرة الشــحن محــدودة.
●حتــى اليــوم ،ســلم ائتــاف األمــل
أكثــر مــن  65مليــون جرعــة لقــاح يف 40
دولــة مــن الشــرق األوســط ،أفريقيــا،
أوروبــا ،آســيا وأمريــكا الشــمالية مــع
جــزء كبيــر مت نقلــه عــن طريــق االحتــاد
للطيــران.
●وحققــت خدمــة فارمــا اليــف
« ،»PharmaLifeوالتــي توفــر حلــوالً
لتوفيــر درجــات حــرارة مالئمــة
للحفــاظ علــى األدويــة ،زيــادة بنســبة
 94%مقارنــة بالعــام املاضــي يف عــدد
الشــحنات يف نفــس الفتــرة مــن النصــف
األول للعــام .2020
●لتوفيــر املزيــد مــن الســعة
االســتيعابية يف الشــحن ،قامــت االحتــاد
للطيــران بتعديــل خمــس طائــرات مــن
طائــرات بوينــغ  777بشــكل مؤقــت
وتقــدمي الدعــم الــازم وتشــغيل سلســلة
مــن  430رحلــة شــحن مخصصــة
ورحــات شــحن مجدولــة يف نطــاق
التعديــل اجلديــد.
االستدامة

أنشــأت االحتــاد للطيــران اســتراتيجية
اســتدامة متكاملــة يقودهــا برنامــج
االحتــاد غرينالينــر والــذي يطمــح خلفــض
انبعاثــات الكربــون إلــى صفــر بحلــول العــام
 .2025وتضــع الناقلــة التعــايف علــى قائمــة
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أولوياتهــا وطبقــت عــد ًدا مــن مبــادرات
االســتدامة األساســية يف النصــف األول
مــن العــام .2021
يف ينايــر ،عــززت االحتــاد مــن برنامجهــا
لتعويــض االنبعاثــات الكربونيــة ليضــم
حديقــة «كوردييــرا أزول» الوطنيــة يف
البيــرو ومشــروع «كاتينغــان مينتايــا» يف
إندونيســيا ،املعتمديــن مــن قبــل املجتمــع
الدولــي العتمــاد معاييــر انبعاثــات الكربــون
واملنــاخ والتنــوع البيولوجــي ،مــا يجعــل
جهــود االحتــاد متنوعــة جغرافيــاً لتعزيــز
حمايــة البيئــة واملنــاخ .
●دخلــت االحتــاد للطيــران يف
شــراكة مــع شــركة نيوزيالنــدا لتعويــض
الكربــون ،كربونكليــك ،يف ينايــر .2021
وهــي منصــة تســتخدم معاييــر الذهــب
املعتمــدة ملوازنــة وتقليــل آثــار التغييــر
املناخــي لقطــاع الطيــران مــن خــال
مشــاريع طاقــة متجــددة وإعــادة تشــجير
مراعيــة للشــروط األخالقيــة وقابلــة
للتتبــع بشــكل كامــل ،لتطويــر برنامــج
موازنــة الكربــون التطوعــي للضيــوف.
●يف شــهر أبريــل ،احتفلــت االحتــاد
للطيــران بيــوم األرض مــع إطــاق أول
رحلــة بيئيــة لعــام  .2021ومت تشــغيل
الرحلــة إلــى رومــا علــى مــن طائــرة
االحتــاد غرينالينــر املميــزة واختبــار
مجموعــة مــن التقنيــات واملنتجــات
واخلدمــات املق ّدمــة علــى مــن الرحلــة
يف إطــار الطيــران املســتدام
عــن
التعويــض
● مت
الكربــون املنبعــث مــن طائــرات االحتــاد
غرينالينــر مــن خــال شــراء تعويضــات
الكربــون حملايــدة انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون ملــدة عــام كامــل مــن العمليــات
التشــغيلية خــال  ،2021مبــا يعــادل 80
ألــف طــن مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون وهــو برنامــج التعويــض األول
يف املنطقــة.
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يف النصــف األول مــن العــام  ،2021حصلــت
االحتــاد للطيــران علــى جوائــز مرموقــة
وبــارزة يف القطــاع مثــل جوائــز الصحــة
والســامةـ ،جتربــة الضيــوف والعالمــة
التجاريــة.
للطيــران
االحتــاد
●حظيــت
بالدرجــة املاســية بحســب تدقيــق
أبيكــس للصحــة والســامة يف شــهر
ينايــر  2021بدعــم مــن شــركة التســويق
 ،SimpliFlyingاعترافــاً باجلهــود
املبذولــة لتحقيــق أعلــى معاييــر النظافــة
والتعقيــم.
●فــازت الشــركة بجائــزة أفضــل
طاقــم ضيافــة جويــة وأفضــل برنامــج
والء ضمــن جوائــز بيزنيــس ترافلــر
الشــرق األوســط ،مبــا يؤكــد التزامهــا
نحــو تطويــر جتربــة الضيــوف
●فــازت الناقلــة باجلائــزة الذهبيــة
يف  2021مــن قبــل جوائــز بزنــس ترافلــر
الشــرق األوســط وأفريقيــا ،وذلــك عــن
فئــة «أفضــل عالمــة جتاريــة صوتيــة»
تقديــراً لتصميــم الهويــة التجاريــة
الصوتيــة لالحتــاد واضعــة بعــن االعتبار
جذورهــا العربيــة األصيلــة والتــي
انعكســت مــن خــال املوســيقى احملليــة
واســتخدام آالالت عــزف تقليديــة مثــل
النــاي ،والقانــون والطبــل الشــرقي.
فــازت االحتــاد الهندســية بجائزتــي
«االبتــكار يف اخلدمــات املوجهــة مــن
الشــركات إلــى الشــركات» ضمــن جوائــز
ســتيفي للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
»2021وجائــز ة «أفضــل مــزود خلدمــات
الصيانــة واإلصــاح والعمــرة يف العــام»
ضمــن جوائــز إجنــازات الطيــران.

32

تقارير

العدد 44

شتنبر 2021

السرعة
الخطوط الجوية القطرية..
تأثير على جناح ّ
ٌ

حتــت عنــوان “اخلطــوط اجلويــة القطريــة..
الســرعة” ،ذكــرت صحيفة
تأثيـ ٌر علــى جنــاح ّ
“ليبراســيون” الفرنســية يف تقريــر لهــا إن
اخلطــوط اجلويــة القطريــة ،التــي كانــت
أول شــركة طيــران تقلــع مــن كابــول منــذ
انســحاب القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان
يف نهايــة الشــهر املاضــي ،تُعــد أداة حقيقيــة
يف يــد الدبلوماســية القطريــة ،وتلعــب دو ًرا
أكبــر بكثيــر مــن مجــرد كونهــا شــركة نقــل
جــوي .وقــد ســبق لهــا أن تركــت بصمتهــا
بالفعــل خــال األزمــة الصحيــة الناجمــة عــن
وبــاء كوفيــد.-19
واعتبــرت “ليبراســيون” أن املســألة ليســت
وليــدة الصدفــة ،حيــث إنــه منــذ ســيطرة
حركــة طالبــان علــى الســلطة يف أفغانســتان،
كانــت قطــر يف صلــب املفاوضــات مــع أوروبــا
والواليــات املتحــدة .وكانــت شــركة الطيــران
القطريــة تضمــن خدمــات مــا بعــد اتخــاذ
القــرارات السياســية يف الدوحــة.
حيــث قامــت بإرســال مهندســي طيــران
يف البدايــة مــن أجــل إعــادة تأهيــل البنيــة
التحتيــة ملطــار كابــول قبــل أن تصبــح
اخلطــوط اجلويــة القطريــة أول ناقلــة
مدنيــة تهبــط مبعــدات هبوطهــا علــى مــدرج

املطــار األفغانــي ،لتتبعهــا رحــات إجــاء
عديــدة ألجانــب مــن دول مختلفــة علــى
غــرار فرنســا .وقــد جنحــت شــركة الطيــران
القطريــة جنحــت علــى الصعيــد السياســي
أيضــا ،علمــا أنهــا يف منافســة دائمــة مــع
نظيرتهــا يف اجلــارة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة.
ويف بدايــة عــام  ،2020عندمــا كانــت املوجــة
األولــى مــن  Covid-19تضــرب بقــوة،
توقفــت معظــم شــركات الطيــران بســبب
نقــص الــركاب .غيــر أن اخلطــوط اجلويــة
القطريــة هــي واحــدة مــن القالئــل التــي
ميكنهــا اســتخدام  26طائــرة شــحن حتمــل
مئــات املاليــن مــن الكمامــات مــن الصــن.
وفيمــا عانــت معظــم شــركات الطيــران مــن
األزمــة الصحيــة يف عــام  ،2020حققــت
اخلطــوط اجلويــة القطريــة أرباحــا بـــ 11.7
مليــار يــورو وخســائر بقيمــة  1.6مليــار.
أمــا بالنســبة للطائــرات املخصصــة لنقــل
الــركاب ،فقــد شــاركت بقــوة يف إعــادة 45
ألــف مغتــرب فرنســي أو كانــوا يف ســفر
إلــى آســيا وأســتراليا .مــن هنــا ،حصلــت
شــركة الطيــران القطريــة علــى رســائل
تهنئــة مــن وزيــر اخلارجيــة الفرنســي جــان

إيــف لودريــان ،وكذلــك مــن نظيــره يف قطــاع
النقــل ،جــان بابتيســت جبــاري.
وتابعــت ‘‘ليبراســيون’’ القــول إن التأثيــر
الدبلوماســي للخطــوط اجلويــة القطريــة
يُســاهم ً
أيضــا يف دعــم نشــاط الشــركة
يف مجــال النقــل اجلــوي ،مــن خــال فتــح
خطــوط نقــل جديــدة .مــن أجــل ذلــك ،ال بــد
مــن إبــرام اتفاقــات ثنائيــة دقيقــة بــن الــدول
املعنيــة.
ومتتلــك الشــركة القطريــة ،اليــوم ،مــا ال
يقــل عــن  230طائــرة مت شــراؤها بالتســاوي
مــن شــركتي آيربــوس وبوينــغ ،حتــى ال تثيــر
غضــب أي شــخص وتكســب خصومــات
كبيــرة عنــد التفــاوض علــى الطلبــات.
كمــا أنهــا تعتــزم الشــركة توســيع آفــاق
اســتثماراتها مــن خــال املشــاركة يف رؤوس
أمــوال الشــركات األخــرى ،إذ اســتثمرت يف
شــركة النقــل األمريكيــة اجلنوبيــة Latam
التــي متتلــك منهــا 10يف املئــة ،كمــا أنهــا
اســتحوذت علــى  25يف املئــة مــن مجموعــة
اخلطــوط اجلويــة الدوليــة ( .)IAGوهــي
اســتراتيجية مــن املتوقــع أن تؤتــي ثمارهــا يف
آفــاق العــام املقبــل ،مــع انطالقــة مونديــال
كــرة القــدم يف قطــر.
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المطارات الذكية ومستقبل السفر
كمــا تهــدف يف ذات الوقــت إلــى االســتفادة
القصــوى مــن اســتيعاب أكبــر عــدد ممكــن
مــن الــركاب بيســر وســهولة وذلــك يف ظــل
إدارة تكنلوجيــة ذكيــة مترابطــة تهــدف إلــى
تقليــل الكثافــة وإنهــاء اإلجــراءات املعتــادة
للســفر بــكل ســهولة وييســر.

عطيــة بــن ســعيد الزهرانــي
ماجستير إدارة اعمال
الهيئة العامة للطيران املدني
اململكة العربية السعودية
منــذ فتــرة ليســت ببعيــدة كان مرتــادي
املطــار ينبهــرون بالتصاميــم الهندســية التــي
تُصمــم لبنــاء املطــارات وكانــوا يقارنــون
جــودة املطــارات يف العالــم وافضليتهــا
مــن حيــث التصميــم والشــكل والرفاهيــة
واملســاحة ومبعاييــر أخــرى اُعتبــرت حينهــا
ذات أهميــة ،أمــا اآلن ومــع منــو اعــداد
املســافرين بــدء االهتمــام أكثــر باملطــارات
التــي توفــر أحــدث األنظمــة الذكيــة وأصبــح
تقييمــه للمطــارات ليــس كمــا كان ســابقاً
بــل يتمثــل يف مــدى توفــر تلــك األنظمــة
التكنولوجيــة ومــدى فاعليــة هــذا املطــار يف
التحــول الرقمــي ،ملــا تلعبــه تلــك االجهــزة
مــن دور مهــم يف مــد يــد العــون يف عمليــة
التحــول الذكــي للمطــارات مــن خــال زيــادة
قدرتهــا علــى معاجلــة تقــدمي اخلدمــات
وإدارة العمليــات..
إن التكنولوجيــا الرقميــة يف املطــارات
تهــدف إلــى التســهيل والتيســير كثيــراً علــى
مرتــادي املطــارات وجتنبهــم أزمــة الوقــوف
يف طوابيــر طويلــة لطلــب تنفيــذ خدمــة،

فمــا نشــاهده االن مــن تطــور يف بعــض
املطــارات يف العالــم وأخــص بالذكــر
مطارات دول مجلس التعاون اخلليجي
وبالــذات اململكــة العربيــة الســعودية والتــي
أثمــر تطبيــق الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
للتقنيــة احلديثــة يف مطاراتهــا عــن إيجــاد
حلــوال رفعــت مــن كفــاءة اخلدمــات التــي
تقــدم للمســافرين يف املطــارات فضــا
عــن حتقيــق الريــادة االلكترونيــة يف مجــال
التحــول الرقمــي بنتائــج إيجابيــة يف منــو
عــدد الرحــات واملســافرين ،كمــا تبنــت
خطــط لتطويــر شــبكة املطــارات املجهــزة
تقنيــاً داخــل اململكــة بغيــة مواكبــة الزيــادة
يف احلركــة اجلويــة وحتقيق ـاً لرفــع مســتوى
اخلدمــات وتعزيــز االســهام يف النمــو
االقتصــادي للبــاد بشــكل عــام ،كمــا
احتضنــت مطــارات دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي مبــا فيهــا مطــارات اململكــة
العربيــة الســعودية احللــول التكنولوجيــة
الذكيــة التــي ســيطرت علــى جميــع تعامــات
املســافرين منــذ بــدء الرحلــة وحتــى االنتهــاء
منهــا ،كمــا متيــزت الكثيــر مــن املطــارات
بتوفيــر البوابــات الذكيــة لتحديــد الهويــة
ونظــام بصمــة الوجــه ومســح قزحيــة العــن،
كمــا وفــرت بســهولة اســتخدام تطبيقــات
الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحية وغيرها،
ممــا يجعلنــا نقــف مذهولــن ومعجبــن بهــذه
التقنيــة املتســارعة والتــي اراحــت املســافرين
مــن االصطفــاف يف طوابيــر طويلــة ومــن
وحســنت مــن جتربــة
االنتظــار واالزدحــام،
ّ
الســفر وخفّضــت عنــاء خدمــات العمــاء
واالهــم مــن ذلــك زادت املداخيــل املاليــة.

ومــن املالحــظ خــال الســنوات املاضيــة
مــن إن تســارع النمــو يف حركــة املالحــة
اجلويــة أدت إلــى تخمــة يف مطــارات
العالــم ،وكان البــد مــن إيجــاد العــاج
الــازم لهــذا النمــو املضطــرد ليعــود بالنفــع
والفائــدة علــى اجلميــع ،فأتــت التكنولوجيــا
الرقميــة لتحســن تقــدمي اخلدمــات
للمســافرين وســهولة تدفقهــم إلــى املطــار
حتــى خروجهــم منــه ،وقــد ذكــر رئيــس
شــركة ســيتا يف اوروبــا وهــي شــركة تعنــي
بالتكنولوجيــا واالبتــكار الرقمــي يف مجــال
الطيــران ويُعــد مــن اخلبــراء البارزيــن يف
مجــال تكنولوجيــا صناعــة الســفر منوهــاً
ملــا ســيحدث مســتقب ً
ال بأنــه يف العــام
2036م علــى أبعــد تقديــر ســيتضاعف عــدد
املســافرين بأعــداد ال ميكــن أن نتوقعهــا ويف
حــال عــدم مواكبــة املطــارات للمتغيــرات
املتســارعة وقيــام املســؤولني عنهــا بتطويرها
ودعمهــا بالتقنيــة واحللــول الذكيــة فــإن تلــك
املطــارات ســتعاني مــن عجــز يف تقــدمي
وتلبيــة متطلبــات الســفر واملســافرين.
وقــد شــهدت املطــارات حــول العالــم بســبب
ظــروف انتشــار جائحــة (كوفيــد  )19ومــا
تبعــه مــن متحــورات مســتجدة تغييــراً جذريـاً
حملاولــة النهــوض بصناعــة النقل اجلوي مرة
أخــرى علــى جميــع املســتويات ،ســواء كانــت
مــن حيــث االعتمــاد علــى التطبيقــات الذكيــة
أو مــن حيــث اإلجــراءات الصحيــة أو األمنية
أو التجاريــة ،وقــد اعتبــرت هــذه التغيــرات
اجلذريــة األكبــر مــن نوعهــا يف املطارات منذ
عشــرات الســنني ،حيــث شــهدت املطــارات
يف بعــض الــدول روبوتــات مســتقلة تهــدف
إلــى املســاعدة يف املمارســات التشــغيلية
يف املطــار ،ووفــرت ايضــاً تقنيــة أنواعــا
مــن تقنيــة الــذكاء االصطناعــي لفحــص
االمتعــة ســاهمت بشــكل واضــح يف تســريع
عمليــة الفحــص األمنــي يف املطــار ،كمــا
شــهدت ايضـاً تركيــب الكاميــرات احلراريــة
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لفحــص املســافرين والكشــف عــن املصابــن
بفايــروس كورونــا والتأكــد مــن تطبيقهــم
االشــتراطات الصحيــة كارتــداء الكمامــات
وحتقيــق التباعــد ،وتوســعت كذلــك يف
اســتخدام التكنولوجيــا والتطبيقــات الذكيــة
باالســتفادة مــن اخلدمــات اجلديــدة التــي
تقدمهــا ازدهــار القطــاع الرقمــي مثــل تقنيــة
التعــرف علــى الوجــه واملمــرات الذكيــة
واألنظمــة البيومتريــة لقــراءة البيانــات
وذلــك لتســهيل تعامــل املســافرين يف انهــاء
إجــراءات رحلتهــم.
وقــد قامــت اململكــة العربيــة الســعودية
بالعديــد مــن املجهــودات اجلبــارة التــي مت
اإلشــارة إليهــا أعــاه أتــت ضمــن إطــار
دعــم اجلهــود الذكيــة للحــد مــن انتشــار
هــذه اجلائحــة ،وذلــك مــن خــال انشــاء
عــدة تطبيقــات ذكيــة ســاعدتها كثيــرا يف
ايقــاف انتشــار كوفيــد  19والتحكــم بــه،

وقــد صممــت مــن ضمــن هــذه التطبيقــات
تطبيــق محمــول وبرنامــج كمبيوتــر مصمــم
يعمــل علــى الهواتــف الذكيــة وأجهــزة
الكمبيوتــر اللوحــي وغيرهــا ،وهــو تطبيــق
(توكلنــا) مت تقدميــه مــن قبــل الهيئــة
الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي
باململكــة العربيــة الســعودية بالتعــاون مــع
وزارة الصحــة وبعــض األجهــزة والهيئــات
احلكوميــة وقامــت الهيئــة العامــة للطيــران
املدنــي يف اململكــة بإجــراء ربــط تقنــي لــه
إلصــدار بطاقــة الصعــود املســافر للطائــرة
بالتعميــم علــى شــركات الطيــران اجلويــة
بذلــك ،وهــذا التطبيــق يوضــح احلالــة
الصحيــة للمواطــن أو املقيــم يف حــال كان
محصــن،
ُمثبــت فيــه أن حالتــه الصحيــة ّ
ويوضــح كذلــك عــدد جرعــات اللقــاح التــي
اخذهــا ليتــم االذن لــه بالدخــول للمطــار أو
الســفر مــن خاللــه ايضــاً.
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أخيــراً ،ســيأتي اليــوم الــذي يســتطيع
معــه املطــار بفضــل وســائل التكنولوجيــا
وأدوات الــذكاء االصطناعــي التعــرف علــى
كل شــخص يتحــرك يف ارجائــه ،ورمبــا
ســتحدث املطــارات الذكيــة حينهــا ثــورة يف
جتربــة الســفر قريب ـاَ ،ورمبــا ايض ـاً ســنرى
يف العالــم مطــارات تصنــف بأنهــا مطــار
ذكــي يســتطيع فحــص املســافرين مــن البــاب
إلــى البوابــة اخلارجيــة.
ومــن املأمــول منــه تســارع املســؤولني علــى
املطــارات والشــركات املســتثمرة بتشــغيلها
يف إيجــاد هــذه التكنولوجيــا واالعتمــاد
علــى التحــول الرقمــي يف جميــع املطــارات
ليتحقــق للمســافرين التعامــل مــن املطــارات
الذكيــة ،إلن مــا مــرت بــه صناعــة النقــل
اجلــوي وصناعــة الطيــران جــراء انتشــار
جائحــة (كوفيــد  )19ال يتحمــل اإلغــاق مرة
أخــرى.
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شــهد العالــم خــال األعوام القليلــة املاضية،
سلســلة حرائــق مرعبــة ،أغلبهــا نتجــت عــن
التغ ّيــر املناخــي ،بينمــا كانــت بعضهــا نتيجــة
عوامــل بشــرية مباشــرة .وآخــر احلرائــق
املهولــة هــي تلــك التــي شــهدتها أســتراليا
العــام املاضــي ،التــي أ ّدت إلــى احتــراق نحــو
 84ألــف كيلومتــر مر ّبــع ،منهــا  49ألفــاً يف
واليــة نيــو ســاوث ويلــز ،إلــى جانــب القضــاء
علــى أشــكال كثيــرة مــن أشــكال احليــاة ،مــع
التهــام النيــران ألنــواع نباتــات ،وقتــل مئــات
ماليــن احليوانــات .قبــل حريــق أســتراليا،
تأهــب العالــم إثــر التهــام النيــران لـــ 25ألــف
كيلومتــر مربــع مــن الغابــات املطيــرة يف
األمــازون.
لكــن قبــل هــذه احلرائــق ،وقبــل االحتبــاس
احلــراري ،شــهد العالــم حرائــق مرعبــة،
د ّمــرت مدنــاً وأودت بحيــاة املئــات

حرائق صيف 2021
علــى غــرار مــا عرفتــه البشــرية منــذ زمــن،
عــاش العالــم خــال صيــف هــذا العــام
اســتعار حرائــق الغابــات يف بلــدان عديــدة
مــن جهاتــه األربــع ،وســارع اجلميــع مــن أجــل
ً
مســتعمل يف
تضافــر اجلهــود إلخمادهــا
ذلــك طائــرات متعــددة األشــكال واألحجــام
واملهمــات ،بالنظــر إلــى ســمعتها وقدرتهــا
علــى تطويــق احلرائــق الكبــرى التــي تندلــع
يف الغابــات ،وكذلــك لتمكنهــا مــن الوصــول
للمناطــق الوعــرة التــي يتعــذر علــى رجــال
املطافــئ إخمــاد النيــران فيهــا .فمــا أبــرز
هــذه الوحــوش اجلويــة املعــدة إلخمــاد
احلرائــق؟
بــرز مؤخــراً جنــاح إدارة بعــض الــدول لعملية
إخمــاد احلرائــق التــي أصابتهــا ،مســتخدمة
قوتهــا الضاربــة يف اجلــو ،مــن خــال
طائــرات ســاهمت بشــكل كبيــر يف احتوائهــا
بهــذه الســرعة والنجاعــة .كمــا تكاثفــت

اجلهــود األوروبيــة اجلويــة كلهــا يف شــن
طلعــات إطفائيــة إلخمــاد حرائــق اليونــان
وإيطاليــا ومقدونيــا الشــمالية ،وتدخــل
املغــرب بســربه مــن الطائــرات املتخصصــة
يف إخمــاد النيــران لوقــف حريــق واحــات
زاكــورة وغابــة إقليــم شفشــاون (شــمال) يف
وقــت قياســي بالرغــم مــن العوامــل املناخيــة
كالريــاح وارتفــاع درجــة احلــرارة ،واجلزائــر
عقــدت صفقــات اســتئجار طائــرات إطفائية
حلصــر الكارثــة التــي حلــت بهــا .كل هــذه
أدلــة علــى أن التقــدم جــواً يف احلــرب علــى
النيــران التــي تلتهــم الغابــات بــات ضــرورة
ال فــكاك منهــا إذا مــا أرادت الــدول تأمــن
شــعوبها ومقدراتهــا الطبيعيــة مــن أهوالهــا.
كنداير سي إل415 -
عندمــا نتحـ َّـدث عــن طائــرات اإلطفــاء ،أول
إســم يتبــادر إلــى ذهننــا لكثــرة مــا اســتعمل
خــال احلرائــق التــي عرفتهــا بعــض دول
العالــم هــو تلــك التــي مــن طــراز «كندايــر».
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وهــي طائــرة خــزان إطفــاء ذات أجنحــة إخمــاد النيــران التــي كانــت تلتهــم الغابــات.
ثابتــة كنديــة الصنــع ،ملصنعهــا شــركة
علــى طــول أيــام مكافحــة احلريــق يف
«بومباردييــه».
تركيــا ،بــن  1يونيو/حزيــران املاضــي و4
ويعــود تاريــخ إصــدار أول نســخة منهــا ،ســي أغســطس/آب بلغــت ســاعات حتليــق
إل ،215 -إلــى ســنة 1969ومت تطويرهــا مســيرات بيرقــدار  1835ســاعة واكتشــفت
بعدهــا إلــى ســي إل 415 -التــي صــدرت  103مــن احلرائــق التــي كانــت تلتهــم أحــراش
ســنة  .1994حيــث متثــل تلــك النســخة وغابــات مناطــق متعــددة مــن تركيــا .وتعليقـاً
احمل ّدثــة قطعــة مهمــة يف ترســانة مكافحــة علــى هــذا النجــاح ،قــال رئيــس مؤسســة
احلرائــق بــكل مــن كنــدا وفرنســا وكوريــا الصناعــات الدفاعيــة التابعــة للرئاســة
اجلنوبيــة وإســبانيا والواليــات املتحــدة التركيــة إســماعيل دميــر :إن «مســيرات
األمريكيــة والبرتغــال وكولومبيــا والهنــد بيرقــدار «تــي بــي  »2تقــدم مســاهمة فعالــة
يف مكافحــة احلرائــق».
واملكســيك واملغــرب.
وتكمــن أهميــة كندايــر ســي إل  415 -لوكهيد ،هيركوليس وإليكترا

يف قدرتهــا العاليــة علــى تطويــق احلرائــق
الكبــرى التــي تندلــع يف الغابــات ،كمــا يف
ســرعة إقالعهــا وهبوطهــا يف مســافات
قصيــرة ،وعلــى أي نــوع مــن األســطح ســواء
املــاء أو اليابســة ،وهــو مــا يجعلهــا مثاليــة
لــكل أنــواع اإلغاثــة يف حالــة الكــوارث
ومكافحــة احلرائــق .كمــا يف ســعة خزانهــا
يف نفــس النــوع مــن طائــرات اإلطفــاء ،أي
الســريع املــلء والــذي تزيــد ســعته علــى 6000
قاذفــات امليــاه ،تتوفــر فــرق اإلطفــاء علــى
لتــر .فيمــا يبلــغ ســعر القطعــة الواحــدة منهــا
أيقونتــي اإلســناد اجلــوي وقــت احلرائــق
 30مليــون دوالر.
«هيركوليــس» و»إليكتــرا» ،ملصنعهمــا
األمريكــي «لوكهيــد» .وهمــا كانتــا يف
مسيرات بيرقدار التركية
األصــل طائرتــي ركاب بأربعــة محــركات ،مت
«تي بي »2
جتهيزهمــا لتدخــا ميــدان إطفــاء احلرائــق.
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تكتيــك احلــرب علــى النيــران جــواً ال يحتــاج
فقــط إلــى طائــرات مخزنــة بامليــاه ،بــل
كذلــك إلــى أســلحة تكتيكيــة ،هنــا تكمــن
أهميــة مروحيــة «كوبــرا فايــر ووتــش»
األمريكيــة ،بوصفهــا مروحيــة ســريعة ذات
قــدرات عاليــة علــى املنــاورة والتحليــق علــى
علــو منخفــض مــن أجــل رصــد بــؤر النيــران.
هــي التــي يعــود تصنيــع نســختها األولــى
إلــى ســتينيات القــرن املاضــي ،وكانــت
معــدة أساســاً لالســتعماالت العســكرية ،مت
جتريدهــا مــن تلــك القطــع لتدخــل مجــال
اخلدمــة املدنيــة يف إطفــاء احلرائــق.
مهمتهــا األساســية هــي رصــد بــؤر النيــران
وحتركهــا ،حيــث مت جتهيزهــا بكاميــرات
تصويــر حراريــة ،لتزويــد الوحــدات علــى
األرض بتلــك املعلومــات الهامــة حملاصرتهــا.
كمــا ميكنهــا كذلــك حمــل براميــل ميــاه.
تكتيــك احلــرب علــى النيــران جــواً ال يحتــاج
فقــط إلــى طائــرات مخزنــة بامليــاه ،بــل
كذلــك إلــى أســلحة تكتيكيــة ،هنــا تكمــن
أهميــة مروحيــة «كوبــرا فايــر ووتــش»
األمريكيــة ،بوصفهــا مروحيــة ســريعة ذات
قــدرات عاليــة علــى املنــاورة والتحليــق علــى
علــو منخفــض مــن أجــل رصــد بــؤر النيــران.
هــي التــي يعــود تصنيــع نســختها األولــى
إلــى ســتينيات القــرن املاضــي ،وكانــت
معــدة أساســاً لالســتعماالت العســكرية ،مت
جتريدهــا مــن تلــك القطــع لتدخــل مجــال
اخلدمــة املدنيــة يف إطفــاء احلرائــق.
مهمتهــا األساســية هــي رصــد بــؤر النيــران
وحتركهــا ،حيــث مت جتهيزهــا بكاميــرات
تصويــر حراريــة ،لتزويــد الوحــدات علــى
األرض بتلــك املعلومــات الهامــة حملاصرتهــا.
كمــا ميكنهــا كذلــك حمــل براميــل ميــاه.

يســع خــزان كل مــن «هيركوليــس» و»إليكتــرا»
أزيــد مــن  11ألــف لتــر ،وهــي ميزتهــا
األساســية يف محاصــرة احلرائــق وإخمادها.
فيمــا تعتمدهمــا وحــدات احلــرس الوطنــي
األمريكــي لهــذا الغــرض ،وطــورت عنهمــا
طائــرات بيرقــدار «تــي بــي  »2املســيرة تركيــة الشــركة املصنعــة نســختني ،همــا «نبتــون»
الصنــع .لعــب تطورهــا التكنولوجــي الــدور و»أوريــون» ،ســعة خــزان كل واحــدة منهمــا
األهــم يف رصــد بــؤر احلريــق يف تركيــا ،تباعــاً  9آالف و 11ألــف لتــر مــن املــاء.
ومكنــت فــرق اإلطفــاء مــن كل املعلومــات
الالزمــة لذلــك ،وبالتالــي جعلــت اســتجابتها
ســريعة وفعالــة ،كمــا أن قدرتهــا كبيــرة علــى
وميكن اإلطالع على جدول لطائرات اإلطفاء ذات األجنحة الثابتة املوجودة يف العالم من خالل الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%88%D9%8A#%D8%AE%D8%B2%D8%

A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
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تنوعا ()1
نحو طيران أكثر أمانً ا ونظافة وكفاءة ،وتنقل أكثر
ً

خطــة اإلســتراتيجية ( )SIPالتــي وضعتهــا
مديريــة أبحــاث املالحــة اجلويــة ()ARMD
التابعــة لــإدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة
والفضــاء ( ، )NASAوضعــت اإلطــار
العــام ملجــاالت األبحــاث التــي ستشــرف
علــى إجنازهــا خــال اخلمــس وعشــرين
ســنة القادمــة ،وذلــك بهــدف حتقيــق رؤيــة
الواليــات املتحــدة األمريكيــة املتمثلــة يف
توفيــر طيــران أكثــر أمانــا ونظافــة وكفــاءة،
وتنقــل جــوي أكثــر تنوعــا.
النســخة األولــى لهــذه اخلطــة نشــرت ســنة
 2015ومت حتيينهــا ســنة  ،2019وســتخضع
للتحيــن كل ســنتني بنــاء علــى التقــدم يف
األبحــاث والنتائــج اتــي أســفرت عنهــا،
وبعــد األخــذ مبرئيــات ومقترحــات القائمــن
علــى منظومــة الطيــران املدنــي بالواليــات
املتحــدة األمريكيــة وكذلــك الشــركاء مــن
دول ومنظمــات ومؤسســات دوليــة وإقليميــة
ذات االهتمــام املشــترك.
تصــور اخلطــة طويلــة األجــل لبحــوث
الطيــران ،يوفــر األســاس ملفاهيــم جديــدة
تــؤدي إلــى االبتــكار يف الصناعــة والفوائــد
املجتمعيــة ،خاصــة وأن املســتقبل يحمــل
حتديــات جديــدة ملنظومــة الطيــران ،مبــا
يف ذلــك احلاجــة إلــى حتقيــق منــو مســتمر
يلبــي الطلــب العاملــي املتزايــد ،واإلدمــاج
بأمــان أنظمــة الطائــرات بــدون طيــار

ومفاهيــم املركبــات املبتكــرة األخــرى مــع
عــدد ال يحصــى مــن التطبيقــات ،والتكيــف
مــع الظــروف املتغيــرة بســرعة يف بعــض
األحيــان ،ويبقــى الهــدف الرئيســي عمومــا
هــو حــل هــذه التحديــات بطــرق تقلــل مــن
اآلثــار الســلبية علــى البيئــة.
وقــد أدى حتليــل االجتاهــات العامليــة يف
عــام  2014إلــى قيــام  ARMDيف عــام
 2015بتحديــد ثالثــة برامــج عمــل ضخمــة
معروفــة يف هــذه اخلطــة ،والتــي ستأســس
خلطــط أبحــاث الطيــران التابعــة لوكالــة
ناســا خــال الســنوات القادمــة:
¦برنامــج العمــل األول  -النمــو
العاملــي يف الطلــب علــى التنقــل عالــي
ا لســر عة :
يعكــس النمــو الســريع يف املقاييــس التقليدية
للطلــب العاملــي علــى التنقــل باإلضافــة إلــى
وســائل النقــل اجلديــدة.
¦برنامــج العمــل الثانــي  -القــدرة
علــى حتمــل التكاليــف واالســتدامة
واســتخدام الطاقــة:
يطــرح حتديــات شــديدة يف احلفــاظ علــى
القــدرة علــى حتمــل التكاليــف مــع حتقيــق
االســتدامة.
¦برنامــج العمــل الثالــث  -التقــارب

التكنولوجــي:
يشير إلى التقارب الذي يحدث يف قطاعات
الصناعــة مثــل املــواد والتصنيــع والطاقــة
وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،الــذي
ســيغير قــدرات الطيــران وخيــارات النقــل
اجلــوي.
مديريــة  ARMDالتابعــة لوكالــة ناســا تنظــم
أبحاثهــا وفــق ســتة محــاور اســتراتيجية،
والتــي متثــل حتديــد أولويــات  ARMDيف
أهــداف الطيــران ،اســتجابة للتوجهــات
األساســية وردود فعــل منظومــة الطيــران:
 .1نمــو آمــن وفعــال فــي العمليــات
العالميــة

¦الوصــول إلــى املجــال اجلــوي
اآلمــن والقابــل للتطويــر الوصــول الروتينــي
إلــى املجــال اجلــوي بوتيــرة عاليــة جلميــع
املســتخدمني.
 .2االبتــكار فــي الطائــرات التجاريــة
األســرع مــن الصــوت

¦حتقيــق النقــل اجلــوي التجــاري
األســرع مــن الصــوت بشــكل عملــي وبأســعار
معقولــة.
 .3وســائل النقل دون ســرعة الصوت
فائقــة الكفاءة
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¦حتقيــق التحســينات الثوريــة يف
االقتصــاد واألداء البيئــي لوســائل النقــل
دون ســرعة الصــوت ،مــع فــرص لالنتقــال
إلــى الدفــع البديــل والطاقــة.
 .4المركبــات الهوائيــة ذات الرفــع
العمــودي اآلمنــة والهادئــة وفــي
المتنــاول

املكثــف
االســتخدام
¦إدراك
ملركبــات الرفــع العموديــة للنقــل واخلدمــات
مبــا يف ذلــك املهــام واألســواق اجلديــدة.
 .5ضمــان الســامة علــى مســتوى
النظــام فــي الوقــت المناســب

¦التنبــؤ مبخاطــر الســامة الناشــئة
واكتشــافها والتخفيــف مــن حدتهــا يف جميــع
أنظمــة الطيــران والعمليــات.

احلضريــة (.)UAM
وبشــكل جماعــي ،فــإن هــذه اجلهــود،
ومخلــف التقنيــات ،والتركيــز علــى التقــارب
التكنولوجــي ســوف تفعــل تطويــر حلــول
حتويليــة نحــو الهــدف النهائــي املتمثــل يف
توفيــر حلــول آمنــة وفعالــة وقابلــة للتكيــف
وقابلــة لتطويــر نظــام طيــران عاملي مســتدام
بيئيــا.
وســتكون نتائــج األبحــاث مقســمة عبــر
املســتقبل إلــى فتــرات زمنيــة قريبــة
ومتوســطة وبعيــدة املــدى خاللهــا يتــم نقــل
نتائــج البحــث مــن املفهــوم إلــى املمارســة:
¦علــى املــدى القريــب ()2015-2025
النتائــج عمومــاً تعــزز الشــراكات إلثبــات
جــدوى

 .6اســتقاللية مؤكــدة لتحويــل
ا لطيــر ا ن

التطبيقــات احملتملــة .يتمتعــون بدرجــة أكبــر
مــن الثقــة داخــل مجتمــع الطيــران

يف

وتنطــوي بشــكل عــام علــى شــراكات تقنيــة
مركــزة لتمكــن النتائــج.

متثــل احملــاور اإلســتراتيجية الســتة مجتمعة
مســتقبل طيــران أكثــر أما ًنــا ونظافــة
تنوعــا ممــا هــو
وكفــاءة ،ويوفــر تنقـ ًـا أكثــر ً
عليــه اليــوم.

()2025-2035
املــدة
¦منتصــف
غال ًبــا مــا تكــون النتائــج يف مرحلــة انتقاليــة
تهــدف إلــى مزيــج مــن

¦التنفيــذ اآلمــن
تطبيقــات الطيــران.

لالســتقاللية

يف هــذا اإلطــار ،تركــز  ARMDعلــى
االســتثمارات البحثيــة عاليــة املخاطــر وذات
العائــد املرتفــع والتــي ســتمكن مــن حتــول
الطيــران لتلبيــة االحتياجــات املســتقبلية،
وحتقيــق فوائــد ميكــن إثباتهــا ،واالســتفادة
مــن التقــدم التكنولوجــي خــارج وكذلــك
داخــل تخصصــات الطيــران التقليديــة.
تشــمل املجــاالت التكنولوجيــة الرئيســية
دفــع الطائــرات املكهربــة واســتخدام الطاقــة
البديلــة؛ رحــات منخفضــة -تفــوق ســرعة
الصــوت؛ بحــث أساســي لتمكــن رحــات
طيــران روتينيــة قابلــة إلعــادة االســتخدام
تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت؛ األمتتــة
واالســتقاللية؛ وقــود بديــل مســتدام
للطائــرات؛ وتعزيــز تطبيقــات الطيــران
اجلديــدة يف مجــال التنقــل اجلــوي باملناطــق

مفاهيــم وتطبيقــات جديــدة داخــل النظــام
احلالــي .تعكــس التطبيقــات الناشــئة
التقنيــات ،يف البدايــة ضمــن منــوذج نظــام
الطيــران احلالــي ،ولكــن غال ًبــا مــا تــؤدي
إلــى
ابتــكارات حتويليــة تســتجيب لالحتياجــات
املســتقبلية.
¦علــى املــدى البعيــد (مــا بعــد )2035
النتائــج أكثــر استكشــافية بطبيعتهــا ،مــع
التركيــز علــى استكشــاف املفاهيــم والبحــث
التكنولوجــي .لهــذه النتائــج ARMD ،يأخــذ
دو ًرا أكبــر يف األداء و
رعايــة استكشــاف املفاهيــم والبحــوث
ا أل سا ســية .
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متثــل موضوعــات البحــث التركيــز البحثــي
طويــل املــدى لـــ  ARMDيف مجــاالت تقنيــة
معينــة مطلوبــة بالنتيجــة.
األنشطة البحثية لوكالة ناسا

يتــم تنظيــم أنشــطة ضمــن البرامــج األربعــة
التاليــة:
اجلويــة
العمليــات
¦برنامــج
والســامة ( )AOSPيطــور ويستكشــف
األساســيات املفاهيــم واخلوارزميــات
والتقنيــات لزيــادة اإلنتاجيــة وكفــاءة NAS
بشــكل آمــن.
¦برنامــج املركبــات اجلويــة املتقدمــة
( )AAVPيُجــري أحــدث األبحــاث التــي
ســتنتج املفاهيــم والتقنيــات والقــدرات
واملعرفــة املبتكــرة لتمكــن التقــدم الثــوري
ملجموعــة واســعة مــن املركبــات اجلويــة.
¦برنامــج أنظمــة الطيــران املتكاملــة
( )IASPالــذي يقــوم بإجــراء أبحــاث حــول
املفاهيــم الواعــدة والتقنيــات علــى مســتوى
نظــام متكامــل مــع التركيــز علــى أبحــاث
الطيــران والعــروض التوضيحيــة.
تعمــل  IASPمــع  AOSPو AAVPللتنبــؤ
والتخطيــط ألبحــاث الطيــران والعــروض
التوضيحيــة الالزمــة لدعــم جميــع احملــاور
االســتراتيجية.
التحويليــة
املفاهيــم
¦برنامــج
للمالحــة اجلويــة ( )TACPالــذي ينمــي
تخصصــات متعــددة،
مفاهيــم ثوريــة حتــول الطيــران .يستكشــف
برنامــج  TACPمســارات احللــول اجلديــدة
التــي تعــزز
تقــارب تخصصــات الطيــران التقليديــة مــع
التقنيــات الناشــئة األخــرى.
( )1عــن خطــة اإلســتراتيجية ()SIP
بتصــر ف
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subsonic

new aviation applications in urban
air mobility (UAM).

•
Achieving
revolutionary
improvements in the economic
and environmental performance
of subsonic transportation, with
opportunities to transition to
alternative propulsion and energy.

Collectively,
these
efforts,
which are a mix of technologies
and a focus on technological
convergence, will drive the
development of transformative
solutions toward the ultimate
goal of providing safe, efficient,
adaptable and scalable solutions
for an environmentally sustainable
global aviation system.

3.
Ultra-efficient
transportation

4. Vertical lift pneumatic vehicles
are safe, quiet and affordable
• Recognize the extensive
use of vertical lift vehicles for
transportation
and
services,
including new missions and
markets.
5. Ensure system-wide safety in
time
• Predict, detect and mitigate
emerging safety risks in all aviation
systems and operations.
6. Definite autonomy for flight
diversion
• Safe implementation of autonomy
in aviation applications.
Together, the six strategic hubs
represent a future that is safer,
cleaner and more efficient, and
offers mobility that is more diverse
than it is until today.
Within this framework, ARMD
focuses on high-risk, highreturn research investments that
will enable the transformation
of aviation to meet future
needs, achieve demonstrable
benefits, and take advantage of
technological advances outside
as well as within traditional aviation
disciplines. Key technological
areas include propulsion of
electrified aircraft and the use of
alternative energy; Low flights
- hypersonic; Basic research
to enable routine reusable
hypersonic flights; automation and
autonomy; sustainable alternative
fuel for aircraft; and promoting

Over the future, research results
will be divided into short, medium
and long-term periods during
which research results will be
transferred from concept to
practice:
• In the short term (2015-2025)
results in general are meant
to strengthen partnerships in
order to demonstrate feasibility
of potential applications, thus
impelling a greater degree of trust
within the aviation community;
It generally involves focused
technical partnerships to enable
results.
• Mid-term (2025-2035) in a
transitional phase, results aim
very often, at a combination of
new concepts and applications
within the current system. They
reflect emerging applications
technologies, initially within the
current flight system model,
but often lead to transformative
innovations that respond to future
needs.
• In the longer term (beyond 2035)
the results are more exploratory
in nature, with an emphasis on
conceptual
exploration
and
technological research. For these
results, ARMD takes a greater role
in performance and sponsor the
exploration of basic concepts and
research.

Research topics represent the
long-term research focus of
ARMD in specific technical areas
that are required by the outcome.
NASA research activities
Activities are organized under the
following four programs:
• The Air Operations and Safety
Program
(AOSP)
develops
and explores the fundamental
concepts,
algorithms,
and
techniques to increase safely the
productivity and efficiency of a
NASA.
• The Advanced Aerial Vehicle
Program
(AAVP)
conducts
innovative research that will
produce innovative concepts,
technologies,
capabilities,
and knowledge to enable the
revolutionary advancement of a
wide range of air vehicles.
• The Integrated Aeronautical
Systems Program (IASP), which
conducts research on promising
concepts and technologies at
an integrated system level with a
focus on aeronautical research
and demonstrations.
IASP works with AOSP and AAVP
to forecast and plan the flight
research and demonstrations
needed to support all strategic
hubs.
•
The
Aeronautical
Transformational
Concepts
Program
(TACP),
which
develops multiple disciplines
and
revolutionary
concepts
transforming
aviation.
TACP
explores pathways for new
solutions that enhance the
convergence of traditional aviation
disciplines with other emerging
technologies.
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Towards safer, cleaner and more efficient flying,
and more versatile mobility

The Strategic Implementation Plan
(SIP) developed by the Directorate
of Aeronautics Research (ARMD)
of the National Aeronautics and
Space Administration (NASA),
sets the general framework for
the areas of research that it will
oversee over the next twenty-five
years. The aim lies in achieving
a vision for the United States of
America in providing Aviation with
a Safer, cleaner, more efficient
and more diverse air travel.
The first version of this plan was
published in 2015, it was later
updated in 2019, and will be
subject to updating every two
years based on progress in
research and the results collected
after taking into account the views
and proposals of those in charge
of the civil aviation system in the
United States of America, as
well as partners from countries,
international
and
regional
organizations and institutions of
common interest.
Visualizing the long-term plan for
aviation research, provides the
basis for new concepts that lead
to innovation in the industry and

societal benefits, especially as the
future still holds new challenges for
the aviation system, including the
need to achieve continuous growth
that meets the increasing global
demand, and to safely integrate
unmanned aircraft systems and
innovative vehicle concepts. With
a myriad of applications, and
sometimes a need to adapting to
rapidly changing conditions, the
main objective generally remains
to solve these challenges in ways
that minimize negative impacts on
the environment.
Analysis of global trends in 2014
led ARMD in 2015 to identify three
massive work programs known
in this plan, which will underpin
NASA’s flight research plans in
the coming years:
•First work Program - Global
Growth in Demand for HighSpeed Mobility: reflects the rapid
growth in traditional measures of
global demand for mobility as well
as new modes of transportation.
•
Second
work
programAffordability, Sustainability and
Energy Use: poses severe
challenges
in
maintaining

affordability
while
sustainability.

achieving

• Third Work program Technology Convergence: refers
to the convergence taking place
in industry sectors such as
materials, manufacturing, energy,
information and communication
technology, which will change
aviation capabilities and air
transportation
options.
NASA’s
ARMD
Directorate
organizes its research according
to six strategic thrusts, which
represent the identification of
ARMD’s priorities in aviation goals,
in response to the basic trends
and reactions of the aviation
system:
1. Safe and efficient growth in
global operations
• Access to safe and scalable
high frequency routine airspace
access for all users.
2. Innovation in commercial
supersonic
aircraft
•
Achieving
commercial
supersonic air transport in a
practical and affordable way.
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comes to our mind because of
its being frequently used, known
to some countries of the world
is the «canadair» model. It is a
Canadian-made fixed-wing fire
tank aircraft, manufactured by
Bombardier.
The first version of it, CL-215,
dates back to 1969 and was
later transformed into the CL-415
released in 1994. This updated
version represents an important
element in the firefighting arsenal
of Canada, France, South
Korea, Spain, USA, Portugal
and Colombia India, Mexico and
Morocco.
The importance of Canadair
CL-415 lies in its high ability to
encircle major fires that break out
in forests, as well as in its rapid
take-off and landing using short
distances, and on any type of
surface, whether water or land,
which makes it ideal for all types
of disaster’s firefighting, as well as
its quick-fill tank capacity of more
than 6000 liters. This aircraft sells
at a price of $30 million.
Turkey’s
Bayraktar
pathways

«TP2»

The Bayraktar «TP2», is a Turkishmade drone. Its technological

development played the most
important role in monitoring fire
spots in Turkey, and enabled the
firefighting teams to obtain all the
necessary information for this
purpose, and thus enabled them
to respond quickly and effectively,
increasing their ability to put out
the fires that were devouring the
forests.
Between Late June 1 and
August 4, the Bayraktar flight
hours reached 1835 hours, and
103 fires devouring forest in
various regions in Turkey were
discovered. Commenting on this
success, the head of the Turkish
Presidency’s Defense Industries
Corporation, Ismail Demir, said:
«The Bayraktar TB2 pathways
make an effective contribution to
fighting fires.»
Lockheed, Hercules and Electra
Within the same range of
firefighting aircrafts, ie water
launchers, firefighting teams
can rely on the two firefighting
air support icons, «Hercules»
and «Electra», factored by the
American industrial, «Lockheed».
They
were
originally
two
passenger planes with four
engines, which were equipped to
enter the field of firefighting.
The tank of both «Hercules»
and «Electra» has a capacity
of more than 11 thousand liters,
which is its main feature in
trapping and extinguishing fires.

The US National Guard units
adopt them for this purpose. The
manufacturer has developed two
versions for them, «Neptune» and
«Orion», the capacity of each
tank, respectively is 9 thousand
and 11 thousand liters of water.
American cobra

War tactic on ground fires does
not only require aircrafts that
can store in water, but also
tactical weapons. Here lies the
importance of the American
«Cobra Fire Watch» helicopter,
as it is a fast helicopter with high
maneuverability and low-flying
capabilities in order to monitor
the fire spots. It’s first version was
manufactured in the 1960s, and
was mainly intended for military
uses. It was stripped of those parts
to enter the field of civil service in
extinguishing fires. Its main task is
to monitor the heart of the fire and
its movement, as it was equipped
with thermal imaging cameras, to
provide units on the ground with
the important information. It can
also carry water barrels.

A schedule of fixed-wing firefighting aircraft in the world can be found through the link :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%88%D9%8A#
%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
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The «sky firefighter» is the most important aircraft dedicated to extinguishing
fires worldwide

Over the past few years, the world
has witnessed a series of terrifying
fires, most of which were caused
by climate change, while some
were the result of direct human
action. The latest important fires
were the ones that stroke in
Australia last year, leading to the
burning of about 84,000 square
kilometers, including 49,000 in
the state of New South Wales,
in addition to the elimination of
many forms of life, with the fire
devouring species of plants, and
killing hundreds of millions of
animals. Ahead of the Australian
fire, the world was on alert
after the fire devastated 25,000
square kilometers of the Amazon
rainforest. However, before these
fires, and before global warming,
the world witnessed horrific fires,
which destroyed cities and took
hundreds of lives.

Summer 2021 fires
The late summer of this year was
no different from past ones to the
world, as forest fires hit many
countries worldwide. Everyone
hurried to join efforts to extinguish
those using planes of various
shapes, sizes and missions,
given their reputation and ability
to encircle major fires that erupt
in forests, as well as for being
able to reach rugged areas that
firefighters cannot access. What
are the most important aerial
giants to extinguish and win over
fires?
Recently, some countries have
managed to put out the fires that
stroke them, using their air arsenal
consisting in speed and efficient
specialized aircrafts. European
air efforts intensified in launching
firefighting flights to extinguish

the fires in Greece, Italy and
North Macedonia. Morocco has
also intervened with a squadron
of specialized aircrafts in order to
extinguish the fires in the oases
of Zagora and the forest of the
Chefchaouen region (northern
part of Morocco) in a record time
despite climatic factors such
as wind and high temperature.
Algeria on its part concluded
firefighting aircraft lease deals to
limit the disaster that befell it. All of
these are evidence that progress
by air in the war against fires that
devour the forests has become
an inescapable necessity for
countries who wish to secure
their people and their natural
resources.
Canadair CL-415
When we talk about firefighting
planes, the first name that
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obligations such as wearing masks,
achieving distancing and monitoring
this through thermal cameras that
lead to the detection of people
infected with the Corona virus. The
use of technology has spread to new
services provided by the progress
made by the digital sector, such
as facial recognition technology,
smart corridors, biometric systems
to read data, and smart applications
to facilitate dealing with passengers
who are required to complete their
trip procedures. Among these
applications we can identify the
health trust application, which
was finalized and submitted to the
Ministry of Health in the Kingdom
of Saudi Arabia in cooperation with
some government institutions and
agencies, and the General Authority
of Civil Aviation in the Kingdom

who could through a technical link
allow the issuance of a passenger
boarding pass to the plane if it was
proven that he is immunized. This
application requires disclosure of
the health status of the traveller and
the number of vaccine doses he has
taken in order to be allowed to enter
the airport as well.
Finally, the day will come when,
thanks to technology and artificial
intelligence’s tools, airports will
be able to identify every person
circulating within its premises,
and perhaps smart airports will
revolutionize the travel experience
in the near future. We will perhaps
also see some airports providing
security infrastructure through which
travellers are screened from the door
to the outer gate. This smart airport

infrastructure depends on end-point
devices, communication systems,
passenger traffic, ground handling
loads, air traffic, security systems
and more.
Airport officials and companies
investing in operating them will also
accelerate the adoption of technology
and digital transformation.
This technology is available at all
airports so that operations and travel
can be achieved safely easily letting
us enjoy the technology God has
blessed us with, bearing in mind
that the air transport industry and
the aviation industry in general has
been through hardships due to the
spread of the pandemic (Covid 19)
and cannot bear another shut down.

Qatar Airways: wing-pulling influence

The Doha-based company is the first to take off from
Kabul since the Americans left. A veritable instrument of
Qatari diplomacy, it plays a much larger role than that of a
simple passenger carrier and has already made its mark
during the health crisis.
An Airbus A350, branded Qatar Airways, taking off from
Kabul airport on Thursday with around 100 passengers
on board. It is the first civilian plane to take off from
the Afghan capital after the departure of US forces on
August 30. A random? Not really. Since the Taliban took
power, Qatar has been at the forefront of negotiations
with Europe and the United States. The national airline

provides after-sales service for political decisions in the
emirate. Let’s judge. Aeronautical engineers from Doha
first began to rehabilitate the airport’s infrastructure
before, understandably, the company became the first
civilian carrier to land its landing gear on Afghan tarmac.
Without doubt the beginning of a series since Friday, a
second flight again made the connection Kabul-Doha
with, on board, 49 French nationals.
Libération
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Smart airports and the future of travel
are travellers interested in geometric
patterns and wonderful designs
of airports, as much as they are
interested in the availability of artificial
intelligence systems in those airports,
because of the important role that
these devices play in facilitating the
process of intelligent transformation
of airports by increasing Its ability to
handle service delivery and manage
operations.

Attia bin Saeed Al-Zahrani
Master of Business Administration
General Authority of Civil Aviation
Kingdom Saudi Arabia
Not long ago, airport-goers were
fascinated by the engineering
designs of airports’ buildings, and
they were comparing the quality
of airports in the world and their
preference in terms of design, shape,
luxury, space and other criteria that
were considered important at the
time. Nevertheless, with the growth
in terms of number of passengers,
more attention was driven to
airports that provide the latest smart
systems, thus airports assessment
has changed compared to the past,
rather focusing on the availability of
those technological systems and the
effectiveness of the airport in terms
digital transformation.
Digital technology in airports aims
to greatly ease and facilitate airport
visitors journey and avoid them from
standing in long queues in request of
a service. At the same time, it aims
to utmost accommodate the largest
possible number of passengers with
ease, under a smart interconnected
technological management that aims
to reduce density and accomplish
the usual procedures for travel with
ease.
In light of the rapid growth in the
number of passengers, airport users

What we are witnessing now is the
development in some worldwide
airports, and in particular airports
of the Arab Cooperation Council
countries, and more specifically in
the Kingdom of Saudi Arabia. These
developments have resulted in the
General Authority of Civil Aviation’s
application of modern technology
in airports to find solutions in order
to raise the efficiency of services
provided to travellers at airports,
as well as achieving electronic
leadership in the field of digital
transformation
generating
thus
positive results in terms of number
of flights and passengers. It also
adopted plans to develop a network of
technically equipped airports inside
the Kingdom in order to keep pace
with the increase in air traffic, to raise
the level of services and enhance
the contribution to the economic
growth of the country in general. It
also embraced the airports of the
Gulf Cooperation Council countries.
Thus, within the Kingdom of Saudi
Arabia smart technological solutions
dominate all passenger transactions
from the start of the flight to the end
of the trip. Many airports were also
distinguished by providing smart
gates for identification, face print
system and iris scanning, and also
provided the easy use of smart phone
applications, tablets and others,
which makes us stand amazed
and impressed by this accelerated
spread
of
technology,
that
contributed to relieve travellers from
lining up in queues. It has improved
the travel experience, reduced the

burden of customer services, and
most importantly, increased financial
income.
During the past years, everyone
can notice that the acceleration
of growth in air traffic had led to a
glut in the world’s airports. It was
thus necessary to find the solutions
in order to face this steady growth
trend so as to benefit everyone. This
is where digital technology applies
where it constantly helps improve the
provision of services to travellers and
ease their flow to airports from the
start of the travel until they leave it. In
this perspective, the head of SITA in
Europe, a company directly involved
in technology and digital innovation
in the field of aviation and largely
considered as one of the prominent
experts in the field of travel industry
technology, stated that in the year
2036 at the latest, the number of
passengers will unexpectedly double
in numbers and if airports do not
keep pace with these rapid changes
through developing and supporting
technology and smart solutions’
developers, these airports will suffer
from a deficit in providing and
meeting the requirements of travel
and travellers.
Airports around the world have
witnessed, due to the spread of
the pandemic (Covid 19) and
its subsequent developments, a
fundamental change in an attempt
to advance the air transport industry
again at all levels, whether in terms
of health, security or commercial
measures. These radical changes
were considered the largest of
their kind in Airport’s decades
ago. In some countries’ airports,
independent robots dedicated to
operational practices assistance,
and providing artificial intelligence
technology to check baggage, are
clearly contributing to accelerating
the process of security checks.
They also help control the health
requirements
compliance
for
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Etihad Airways on path to recovery as operations grow

• Network capacity at 16.4 billion
ASKs and expanding monthly
• One million passengers carried in
first half of 2021
• Strong cargo results as tonnage
increases by 44% and revenue by
56%
• EBITDA turns positive with
continuous focus on cost control
• First airline in the world with 100%
of operating crew vaccinated
• Sustainability at the core of airline’s
recovery
Abu Dhabi, United Arab Emirates
(UAE) – Etihad Airways has
announced operating and financial
results for the first half of 2021,
showing a progressive recovery
across its business despite a slower
than expected return to global air
travel.
The airline carried one million
passengers in H1 2021, with an
average seat load factor of 24.9%.
This represents an average 10%
month-on-month growth in passenger
volumes since Etihad restarted
passenger operations in July 2020.
Network capacity in the first half of
2021 came in at 16.4 billion ASKs,
and has grown steadily since the start
of the year, with the airline operating
almost 3,500 flights a month to 67
passenger and cargo destinations
by the end of June 2021. Since
the beginning of 2021, Etihad has
launched or restarted operations to

10 destinations including the historic
launch of scheduled services to Tel
Aviv in April 2021.
As a result of new variants of the
coronavirus affecting key travel
markets in the Indian Sub-Continent
and Europe, passenger revenue
came in at US$0.3 billion, down
by 68% year-on-year from US$1.0
billion. However, the dip in passenger
revenue was offset by strong
performance in cargo operations,
with a 44% year-on-year increase in
freight carried in H1 2021 (365,500
tonnes) and a 56% year-on-year
increase in revenue (US$0.8 billion).
Tony Douglas, Group Chief Executive
Officer, said: “Every day, Etihad
Airways is making up for lost ground.
Despite the curveball of the Delta
variant disrupting the global recovery
in air travel, we have continued to
ramp up operations and are today
in a much better place than this time
in 2020. As soon as destinations are
added to the Abu Dhabi green list or
UAE travel corridors, we are seeing
a three to six-fold jump in bookings
in some cases, showing there is a
tidal wave of demand waiting to be
unleashed. We are ready to welcome
more guests on board to experience
why Etihad is second to none when
it comes to ensuring passenger
wellbeing.”
Throughout the first half of 2021,
Etihad retained a singular focus on
cost control, decreasing operating
costs by 27% year-on-year from

US$1.9 billion to US$1.4 billion,
supported by reduced capacity and
volume-related expenses. Fixed
overhead costs saw a significant
improvement, reducing by 22% to
US$0.3 billion, while finance costs
reduced by 22% owing to an ongoing
balance sheet deleveraging. As a
result, the airline managed to rebuild
its liquidity position to pre-pandemic
levels.
Overall, Etihad recorded a core
operating loss of US$0.4 billion for H1
2021 (half the loss of US$0.8 billion
in H1 2020), with EBITDA turning
to a positive US$0.1 billion from a
negative US$ 0.1 billion in the same
period of 2020.
Adam Boukadida, Chief Financial
Officer, said: “While market demand
has been slower to recover than
anticipated, our record cargo
performance has continued to buoy
the business. At the same time,
we have continued to strengthen
underlying fundamentals to place
Etihad in a better position to
maximise the value of passenger
revenue as our volumes return. Our
rock-solid credit rating has remained
unwavering throughout the pandemic
and was once again reaffirmed at ‘A
with a stable outlook’ by Fitch in April
2021, serving as a clear sign of the
long-term financial viability of our
business. While the pandemic still
poses challenges, Etihad is on the
path to becoming a sustainable and
profitable business.”
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application, as it is a forerunner
in linking the IATA international
platform with the local government
platform “Tawakkalna”, with the aim
of facilitating and automating travel
procedures.

technical initiatives, including this
national product, the application
of «Tawakklna», and achieving
the desired impact on various
economic and social levels, which
is in line with the Kingdom’s vision
2030. This trend enjoys the support
and guidance of His Highness the
Crown Prince (may God protect
him). The Chairman of the Board of
Directors of SDAIA, went on to say
that this distinguished cooperation
will successfully result in the linkage
and integration between the IATA
Travel Pass application and the
“Tawakklna” application to activate
the health passport, and for the
Kingdom to become today one of
the first countries in the world to
succeed in linking IATA government
platform.
His Excellency indicated that
the success of the connection
will contribute to supporting the
efforts of government agencies in
combating the Corona pandemic,
by easily identifying the health
status of travelers, and digitizing
travel procedures to and from the
Kingdom of Saudi Arabia.
For his part, His Excellency the
President of GACA, Mr. Abdulaziz
bin Abdullah Al-Duailej, explained
that this cooperation with SDAIA
comes within the organization of
business, responsibilities, the level
of services and setting a general
framework for areas of cooperation
between the two parties in the field
of research and development, and
benefiting from databases and

digital technologies. This as well as
raising the efficiency of the quality
of life for users of these platforms
and initiatives related to facilitating
travel procedures.
His Excellency stated that GACA
seeks to support the «Tawakklna»
system and enhance its cooperation
with the International Air Transport
Association «IATA» to reach
integrated digital solutions that
encourage the return of air traffic
and travel to and from the Kingdom
and help improve the customer
experience, whether traveling inside
airports or in supporting logistics
services that includes linking with
other means of transportation and
facilitating procedures to get to and
from the plane, and covering an
integrated and flexible trip for the
customer.
Al-Duailej referred to the support
of His Excellency the Minister
of Transport and Logistics in
implementing this initiative that
links the “Tawakkalna” application
with the IATA Health Passport

GACA is working with the
International
Air
Transport
Association to support private
initiatives to restore international
travel in a healthy and safe manner,
and by working with national carriers
where Saudi Arabian Airlines was
a pilot partner in the development
of the IATA passport issued by
the International Air Transport
Association
(IATA).
It is worth noting that the
“Tawakkalna”
application
contributes to improving the travel
experience in partnership with the
relevant authorities, by automating
and facilitating travel procedures
by linking border systems to the
“Tawakkalna”
application
and
real-time verification of the health
status of travelers when issuing the
boarding pass, which contributed
to ensuring the status of the health
passport for travelers with high
reliability, to ensure the safety of
passengers, prevent congestion
and reduce gatherings at the airport.
This in addition to the availability of
all information related to travel in the
health passport, which is a unified
electronic document to facilitate the
traveler’s journey.
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SDAIA and GACA sign an operational protocol agreement for areas of joint
cooperation

The Saudi Authority for Data and
Artificial Intelligence
(SDAIA)
and the General Authority of Civil
Aviation (GACA) signed today an
operational protocol agreement,
which aims to establish a general
framework for areas of cooperation
between the two parties, and
includes contributing to facilitating
travel procedures and verifying
the eligibility of health travelers
according to international best
practices of civil aviation legislation
to protect the rights of travelers and
stakeholders.
The agreement was signed on
behalf of the Saudi Authority for
Data and Artificial Intelligence by
His Excellency the President of the
Authority, Dr. Abdullah bin Sharaf
Al-Ghamdi, and on behalf of GACA
by His Excellency the President of
GACA, Mr. Abdulaziz bin Abdullah
Al-Duailej, at the headquarters of
SDAIA in Riyadh.
GACA also signed a memorandum
of cooperation and support to link the
health passport in the «Tawakklna»
application of the Saudi Authority
for Data and Artificial Intelligence
“SDAIA» with the International Air

Transport Association «IATA»,
which includes aspects related
to facilitating travel procedures
according to international best
practices, and accepting the
passport platform. This is an initiative
to digitize health certificates from
reliable sources and accredited
laboratories through cooperation
with airlines, and cooperation on
linking the “Tawakklna” application
with the IATA application, as the
Kingdom is one of the first countries
in the world that succeeded in
linking a government platform with
an international platform. Gaca aims
to supports the “Tawakklna” system
and enhances its cooperation
with the International Air Transport
Association
(IATA)
to
reach
integrated digital solutions that
reflect the Kingdom’s position in the
field of digital transformation, and
encourage the return of air traffic
and travel to and from the Kingdom.
This in addition to the role of this
initiative in the rapid recovery of air
transport in the Kingdom and the
world as well (tourism).
The memorandum was signed on
behalf of GACA by the Assistant

Chief
Executive
Officer
for
Operations, Sulaiman bin Ahmed
Al-Bassam, and by the International
Air Transport Association (IATA)
Vice President for Africa and the
Middle East, Mr. Kamel Hassan AlAwadi.
For his part, His Excellency the
President of SDAIA, Dr. Abdullah
bin Sharaf Al-Ghamdi, welcomed
the existing cooperation between
“SDAIA” and GACA which is in
line with the directives of the wise
leadership (may God support
them). Furthermore, its support
for all technical initiatives that
support digital transformation to
facilitate the lives of citizens and
residents and visitors alike, as this
contributed to the Kingdom being
at the forefront of the world and
the most successful in harnessing
technology to confront the Corona
pandemic and its repercussions,
and to assure the whole world that
the safety of human and wellbeing
are at the forefront of its priorities.
His Excellency stressed that
government integration between
various
government
agencies
has contributed to the success of
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of expertise in metallic airframes,
modular supplies, fabrication,
assembly and design of operating
equipment for the general aviation
sector, in addition to our worldclass maintenance and repair
capabilities of planes».
The PC-12 NGX, with its latest
engine and avionics technology,
is the most advanced singleengine turboprop aircraft ever,
backed by an exceptional safety
record of more than eight million
flight hours and Pilatus customer
service.
This project, with an investment
value of more than 180 million
dirhams (17 million euros),
envisages the construction of a
new plant on an area of 16,000
square meters, which will host
the PC-12 aircraft body assembly
line, at the technology pole of
Nouaceur. In order to provide the
qualified resources needed to
complete the PC-12 programme,
cooperation with the Aviation
Professions Institute has been
strengthened.
Who is Pilatus Corporation?
Pilatus Aircraft is a Swiss aircraft
manufacturer headquartered in
Stans and employs approximately
1,100 employees. Its name is due
to the presence of the company’s
factories at the foot of the Swiss
mountain Pilatus.
Pilatus Aircraft is distinguished

by its single-wheel drive models
intended
for
commercial,
business and leisure aviation use.
Pilatus was founded on December
16, 1939. In March 1940, it began
construction of the production
halls and in June of the same
year, it continued its success
with the construction of a second
assembly hall in 1956. The Pilatus
P-3 was also developed in 1973.
In 1993, Pilatus subcontracted
Jetstream and Eurocopter.
In 1996, sales company Pilatus
Business
Aircraft
Ltd
was
incorporated in Denver, USA, and
Pilatus Maintenance became a
different division. In 1998, Pilatus
sold its British subsidiary Pilatus
Britton Norman.
In 2001 Pilatus crossed the
1,000-employee mark, and in
2013 Pilatus Aircraft established
Pilatus Aircraft Industry (China)
Co., Ltd. in Chongqing in order to
invest the Chinese market.
About SABCA Group
The SABCA Group operates from
three Belgian regions (Brussels,
Charles-Robefalonia
and
Leumen in Flanders), as well as
Casablanca,
Morocco.
Currently, SABCA draws on a wide
range of expertise accumulated
over 100 years of experience
in the design, manufacture,
maintenance and qualification
of large and highly complex

components of aircraft and space
launchers.
Its customers and partners belong
to the elite of the aerospace
industry. SABCA provides a full
range of services for the civil,
aerospace and military aviation
markets. It has recently expanded
into the commercial autonomous
systems market, as a provider of
quality integrated solutions for the
aerospace industry.
The SABCA Group belongs to
the unique Blueberry industrial
system in the Belgian aerospace
industry, which is owned by
Sabena Aerospace Holdings and
the Belgian Federal Shareholding
and
Investment
Company.
Through its subsidiaries, the
Blueberry Group is active in
the design, development and
manufacture
of
aerospace
equipment, aircraft maintenance
services and solutions to promote
the sustainable development of
the entire industry, allowing the
group to meet the professional
needs of its customers from start
to delivery.
The Blueberry Group includes four
sites (Zaventem, Haren, Gosselies
and Lummen), is present in more
than 10 countries worldwide,
has more than 1,200 associates
in Belgium and abroad, and
achieves a cumulative turnover of
250 million euros.
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The Kingdom of Morocco inaugurates a factory for assembling aircraft
structures

The
Kingdom
of
Morocco
inaugurates
a
factory
for
assembling aircraft structures
Last month, the Moroccan
Ministry of Industry and Trade
announced the signature of a
contract with two Belgian and
Swiss companies, specialized in
aviation, on the establishment of a
factory for the assembling PC-12
airframes in Casablanca.
A joint statement by the Moroccan
ministry and the Belgian company
«SABCA», which is active through
its branch in the Moroccan market,
preceded the announcement.
The ministry said that «the Belgian
company Sabca and the Swiss
aircraft manufacturer Pilatus have
signed a contract for the complete
assembly of the PC-12 airframe,
and for that purpose they will build
a factory on an area of 16,000
meters in Casablanca, with an
investment worth 180 million
dirhams (18 million dollars).»

He considered that «the signature
of this contract marks the
beginning of a new, long-term
partnership between SABCA
and Pilatus, and represents an
important stage, allowing them to
benefit from the industrial system
of aerospace in Morocco.»
He pointed out that «the contract
provides for the assembly of
aircraft structures, wings and flight
controls, including the installation
of electrical wiring.»
SABCA Group will deliver these
key components of the aircraft
to the final assembly chain in
Switzerland, where they will be
integrated with the rest of the
aircraft’s systems, engine and
cabin interior.”
The statement added: «The first
assembly of airframes and wings
in the new industrial unit of the
Sabca Group in Casablanca, will
be ready for delivery to the final
assembly line in Switzerland, by
the end of 2022.»

The PC-12 is a unique aircraft
that can land on an unprepared
runway, and is versatile enough
to perform various tasks, from
operational transport, cargo and
air ambulance or government
missions.
Since its first flight in 1994, it has
been able to remain the bestselling aircraft in its class until
today, with more than 1,800
copies delivered, according to
the statement.
For his part, the President and
General Manager of the SABCA
Group, Mr. ThibauldJongen said,
“We are proud and honored to
have been chosen by PILATUS to
contribute to the realization of this
very important project.” This is the
result of a high-level teamwork
and marks the beginning of the
cooperation between Pilatus
and SABCA. It also reflects our
expertise and competitiveness in
the region. He added, “SABCA is
proud to provide a broad range
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COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1123 of 8 July 2021
suspending commercial policy measures concerning certain products from the United States of
America imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/1646 following the adjudication of a trade
dispute under the Dispute Settlement Understanding of the World Trade Organization
THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the
European Union,
Having regard to Regulation (EU) No 654/2014 of the
European Parliament and of the Council of 15 May 2014
concerning the exercise of the Union’s rights for the
application and enforcement of international trade rules
and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying
down Community procedures in the field of common
commercial policy in order to ensure the exercise of the
Community’s rights under international trade rules, in
particular those established under the auspices of the
World Trade Organization (1), and in particular paragraph
3 of Article 7 thereof,
Whereas:
(1) On 7 November 2020, the Commission adopted
Implementing Regulation (EU) 2020/1646 (2) on
commercial policy measures concerning certain products
from the United States of America (the United States)
following the adjudication of a trade dispute under the
Dispute Settlement Understanding of the World Trade
Organization (WTO) that provides for the application of
additional customs duties on imports into the Union of a
number of products originating in the United States.
(2) Recital 9 of Implementing Regulation (EU) 2020/1646
provides that the Commission intends to suspend the
application of the Regulation in case of suspension by
the United States of the countermeasures against imports
of certain products from the European Union, in relation
to the WTO disputes on large civil aircraft.
(3) On 9 March 2021, following an understanding
reached with the United States to mutually suspend all
measures for a period of four months, the Commission
adopted Implementing Regulation (EU) 2021/425 (3)
suspending commercial policy measures concerning
certain products from the United States of America
imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/1646
following the adjudication of a trade dispute under the
Dispute Settlement Understanding of the World Trade
Organization which suspended the application of
Implementing Regulation (EU) 2020/1646 until 10 July
2021.

(4) On 15 June 2021, Executive Vice President Valdis
Dombrovskis and U.S. Trade Representative Katherine Tai
reached an understanding on a cooperative framework
for large civil aircraft, whereby ‘each side intends to
suspend application of its countermeasures for a period
of 5 year’.
(5) In accordance with Article 7(3) of Regulation
(EU) No 654/2014, ‘where it is necessary to make
adjustments to commercial policy measures adopted
under the Regulation, subject to Article 4(2) and (3), the
Commission may introduce any appropriate amendments
in accordance with the examination procedure referred to
in Article 8(2)’.
(6) The measures provided for in this Regulation are
in accordance with the opinion of the Trade Barriers
Committee, established by Regulation (EU) 2015/1843 of
the European Parliament and of the Council (4),
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Article 1
The application of Implementing Regulation (EU)
2020/1646 is hereby suspended for a period of five years
from 11 July 2021. Accordingly, without prejudice to
any further suspension or modification, including earlier
reinstatement, the duties provided for in Implementing
Regulation (EU) 2020/1646 shall again apply with effect
from and including 11 July 2026.
Article 2
This Regulation shall enter into force on 11 July 2021.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly
applicable in all Member States.
Done at Brussels, 8 July 2021.
For the Commission
The President
Ursula VON DER LEYEN
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AIRCRAFT DELIVERIES (SOURCE CIRIUM CORE)
1ﻲﻧﺎﯿﺑ ﻢﺳر
Chart
No. 1 shows the evolution
of orders for
Airbus and Boeing aircrafts over the past thirty
years, where we can note the size of the decline
since 2019.

Chart No. 2 indicates that the number of aircrafts
that will be delivered according to orders will not
reach the level achieved in 2018, before 2025,
with an increase in the share of single-aisle
aircraft.

For its part, and after the ARJ 521 aircraft were delivered and operated in Chinese domestic airlines,
COMAC, the Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd announced that the first C 919 aircraft
would be delivered to a Chinese air carrier following its certification before the end of the year. This
plane competes with the Boeing 737 and Airbus A320. COMAC also announced that it has begun
manufacturing the C929, which competes with the Boeing 787 and the Airbus A350.
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EU-USA Agreement on large civil aircraft
By
reaching
the
agreement on large civil
aircraft, the European
Union and the United
States of America marked
a significant waypoint
throughout ending the
longest trade dispute in
the history of the World
Trade
Organization,
which lasted for nearly
seventeen years. This
agreement
coincides
with the peak of the
unprecedented and on
going crisis that stroke
the air transport sector, as a result of the outbreak
of the Corona 19 pandemic, and after many
carriers retreated their orders for the acquisition
of new aircrafts, and the Chinese projects for
designing same model aircrafts predicting the
arrival of a new competitor in the large civil
aircraft market. The agreement was signed by
Catherine Tay, US Trade Representative, and
Valdis Dombrovskis, Executive Vice President
of the European Commission.
The two sides intend to strengthen their relations
in the large civil aircraft sector by moving to a
more cooperative and consultative relationship
with the aim of raising the level of performance,
dealing with common challenges, overcoming
long-standing differences, and avoiding
future conflicts. To this end, they agreed on
the following general principles to guide their
cooperation in this sector:
1- Forming a working group on large civil aircraft
that meets at least every six months, and hold
an annual consultative meeting among their
respective Ministers of Commerce.
2- This team works on resolving disputes that
may arise between the two parties.
3- Financing for civil aircraft producers shall be
in accordance with market conditions.

4- The process of providing funding for research
and development to aircraft producers is carried
out in an open and transparent manner, and the
results of this funding are made available and
within the limits permitted by law. The refusal of
each party to provide any funding to civil aircraft
producers may negatively affect the other party.
5- Each party shall cooperate in the joint
analysis and addressing the practices of third
parties that may harm their production of large
civil aircraft, within the framework of the work of
the aforementioned working group.
6Suspending
the
application
of
countermeasures by both sides for a period of
five years.
7- Continuing to discuss the handling of the
pending support measures.
The dispute over grant making to Boeing and
Airbus dates back to the 1970s, when competition
began in the marketing of aircrafts manufactured
by these two companies. Subsequently, each
of them submitted complaints to the World
Trade Organization alleging that the grants
were illegal and demanded compensation for
material damages resulting from this. Even the
agreements that resulted in the negotiations
between the American and European authorities
did not manage to put an end to the grudge.
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6. Africa:
34.3
million
passengers, down 65.7%
over 2019

recovery
returned
particularly in China:

faster,

Jeju - Seoul Gimpo (10.2
1. 
million, up 35.1% over 2019)

• The top five airlines ranked
by total scheduled passenger
kilometers flown, were:

2.Hanoi - Ho Chi Minh City (5.9
million, an increase of 54.3%
from 2019)

1. American Airlines (124
billion)

3. Shanghai-Hongqiao
–
Shenzhen (3.7 million, up
43.4% from 2019)

2. China Southern Airlines
(110.7 billion)
3. Delta Air Lines (106.5
b i l l i on )
4. United
b i l l i on )

Airlines

(100.2

5. China Eastern Airlines (88.7
billion)
• The top five route areas** by
passenger demand (RPKs), with
the largest drop being seen in
routes within the Far East:
Within
Europe
(290.3
1. 
million, down 70.7% from
2019)
2.Europe - North America
(122.9 million, decreased
80.4% from 2019)
Within Far East (117.3

3.
million, a decrease of
84.1% from 2019)
4. 
Europe - Far East (115.3
million, a decrease of 79%
from 2019)
5. Middle East - Far East (104
million, down 73.6% from
2019)
• The top five domestic
passenger airport-pairs were
all in Asia and outperformed top
international routes as domestic

• Industry-wide available cargo
tonne-kilometers (ACTKs) fell
21.4% year-on-year in 2020
• This led to a capacity crunch,
with the industry-wide cargo load
factor up 7.0 percentage points
to 53.8%. This is the highest
value in the IATA series started
in 1990.

5. 
Guangzhou
ShanghaiHongqiao (3.5 million, up
41.2% from 2019)

• At the end of the year, industrywide cargo tonne-kilometers
(CTKs) had returned close to
pre-crisis values. However, the
yearly decline in cargo demand
(CTKs) was still the largest since
the Global Financial Crisis in
2009, at a sizeable 9.7% yearon-year in 2020.

• The top five nationalities***
traveling by air (international)
were:

1. Federal Express (19.7 billion)

Beijing-Capital - Shanghai4. 
Hongqiao
(3.6
million,
increased by 11.8% from
2019)

• The top five airlines ranked
by scheduled cargo tonnekilometers (CTKs) flown were:

1. United States (45.7 million, or
9.7% of all passengers)

2. United Parcel Service (14.4
billion)

2.United Kingdom (40.8 million,
or 8.6% of all passengers)

3. Qatar Airways (13.7 billion)

3.Germany (30.8 million, or 6.5%
of all passengers)

4. Emirates (9.6 billion)
5. Cathay Pacific Airways (8.1
billion)

4. France (23.3 million, or 4.9%
of all passengers)
5. India (17.4 million, or 3.7% of
all passengers)
Cargo
• Air freight was the bright spot
in air transport for 2020, as the
market adapted to keep goods
moving—including
vaccines,
personal protective equipment
(PPE)
and
vital
medical
supplies—despite the massive
drop in capacity from the bellies
of passenger aircraft.

Airline Alliances
• Star Alliance maintained its
position as the largest airline
alliance in 2020 with 18.7% of
total scheduled traffic (in RPKs),
followed by SkyTeam (16.3%)
and oneworld (12.7%).
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Airline Industry Statistics Confirm 2020 Was Worst Year on Record
billion in 2020, and net losses
were $126.4 billion in total
•The decline in air
passengers
transported
in 2020 was the largest
recorded
since
global
RPKs started being tracked
around
1950
The International Air Transport
Association (IATA) released
the IATA World Air Transport
Statistics (WATS) publication
with performance figures for 2020
demonstrating the devastating
effects on global air transport
during that year of the COVID-19
crisis.

• 1.8 billion passengers flew in
2020, a decrease of 60.2%
compared to the 4.5 billion who
flew in 2019
Industry-wide
air
travel
•
demand (measured in revenue
passenger-kilometers,
or
RPKs) dropped by 65.9% yearon-year
passenger
• International
demand (RPKs) decreased by
75.6% compared to the year
prior

“2020 was a year that we’d all
like to forget. But analyzing
the performance statistics for the
year reveals an amazing story
of perseverance. At the depth
of the crisis in April 2020, 66%
of the world’s commercial air
transport fleet was grounded
as governments closed borders
or imposed strict quarantines.
A million jobs disappeared.
And industry losses for the
year totaled $126 billion. Many
governments
recognized
aviation’s critical contributions
and provided financial lifelines
and other forms of support.
But it was the rapid actions by
airlines and the commitment of
our people that saw the airline
industry through the most difficult
year in its history,” said Willie
Walsh, IATA’s Director General.

•
Domestic
air
passenger
demand (RPKs) dropped by
48.8% compared to 2019

Key 2020 airline performance
figures from WATS

• Air connectivity declined by
more than half in 2020 with the
number of routes connecting
airports falling dramatically at
the outset of the crisis and was
down more than 60% year-onyear in April 2020

• Systemwide, airlines carried 1.8
billion passengers on scheduled
services, a decrease of 60.2%
over 2019

•
Total
industry
passenger
revenues fell by 69% to $189

Passenger

• On average, there was a $71.7
loss incurred per passenger
in 2020, corresponding to net
losses of $126.4 billion in total

• Measured in ASKs (available
seat kilometers), global airline
capacity plummeted by 56.7%,
with international capacity being
hit the hardest with a reduction
of 68.3%
• Systemwide passenger load
factor dropped to 65.1% in 2020,
compared to 82.5% the year
prior
• The Middle East region suffered
the largest proportion of loss for
passenger traffic* with a drop
of 71.5% in RPKs versus 2019,
followed by Europe (-69.7%) and
the Africa region (-68.5%)
• China became the largest
domestic market in 2020 for
the first time on record, as air
travel rebounded faster in their
domestic market following their
efforts to control COVID-19
• The regional rankings (based
on total passengers carried on
scheduled services by airlines
registered in that region) are:
1. Asia-Pacific: 780.7 million
passengers, a decrease
of 53.4% compared to the
region’s passengers in 2019
2. North America: 401.7
million passengers, down
60.8% over 2019
389.9
million
3. Europe:
passengers, down 67.4%
over 2019
4. Latin
America:
123.6
million passengers, down
60.6% over 2019
5. Middle East: 8 million
passengers, a decrease of
67.6% over 2019
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A joint workshop between the ICAO
Regional Bureau for Europe and
the North Atlantic and the Arab
Civil Aviation Organization via
video conference on the “Central
Registry of the Carbon Offsetting and
Reduction Scheme in International
Aviation (CCR CORSIA)”

Rabat- The Arab Civil Aviation Organization organized,
on September 29, 2021, a joint workshop with the
International Civil Aviation Organization Regional Bureau
for Europe and the North Atlantic on the «Central
Registry of the Carbon Offsetting and Reduction
Scheme in International Aviation (CCR CORSIA)», via
video conference. This workshop was dedicated to the
contact points of the CORSIA plan in Arab countries.
It benefited 26 participants from 12 member states of
the organization, representing aviation authorities and
airlines.
This workshop reviewed the CORSIA CCR-Plan Central
Registry, which is one of the five «implementation
elements» under the CORSIA Plan, mainly how to use
this application to store information and data about the
«CORSIA» plan on aircraft operators, verification bodies
and CO2 emissions. During this workshop, some issues
and challenges faced by the CORSIA contact points for
the introduction of carbon dioxide emissions data arising
from international flights were also discussed, after the
review of the operators’ reports and the approved reports
by the audit companies filed in the ICAO Central register.
This workshop falls within the framework of the joint work
plan between the Arab Civil Aviation Organization and
the ICAO Regional Bureau for Europe and North Atlantic,
with the aim of contributing to capacity building and
providing support and technical assistance to Member
States.

Training course within the Aviation
Security Project for Africa, Asia and
the Middle East (CASE PROJECT) on
public area security

Rabat, the Arab Civil Aviation Organization hosted
at its headquarters a training course within the
European Aviation Security Project for Africa, Asia
and the Middle East (CASE PROJECT II), on public
area security. The course which took place from 27
to 29 September 2021, benefitted the managers
of the General Directorate of Civil Aviation of the
Kingdom of Morocco a during the period from 27 to
29 September 2021 .
The hosting of this session in partnership with the
Aviation Security Project for Africa, Asia and the
Middle East ( CASE PROJECT) falls within the
commitments and efforts of the Arab Civil Aviation
Organization with the aim of contributing to raising
awareness and spreading the culture of civil
aviation security and enhancing the participants’
capabilities to familiarize with the best practices in
order to enhance civil aviation security.
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Webinar on Air Transport Data Analysis

At the kind invitation of the International Civil Aviation
Organization (ICAO Bureau in Cairo), the Arab Civil
Aviation Organization participated in a symposium
on the analysis of air transport data, via distance
communication technology, on 28 and 29 September
2021.
The main idea behind this symposium was to invite all
relevant stakeholders (States, Airlines, International
Organizations and Industry) to assess the current
trends and future prospects of the industry, both
globally and at the level of the Middle East region,
as well as drive focus on the latest applications in
terms of data analysis, to highlight its importance in
decision-making in times of crisis.
This symposium witnessed the participation of more
than 60 representatives of civil aviation authorities
in the Middle East, international and regional
organizations, as well as specialized institutions.
During the opening session, H.E. Eng. Abdennebi
Manar, Director General of the Arab Civil Aviation
Organization, pointed out that air transport compared
to other means of transport, is characterized by its
speed, efficiency, regularity and high level of safety,
relying on international standards at the institutional,
organizational, financial and technical levels.
However, although it lies on those basic principles,
the air transport system is still called to constantly
adapt to the evolution of its international environment.
Same need for constant evolution is required for the

databases created by all the actors in air transport,
especially since the development of information and
communication technologies has made it possible
to provide tools and applications that allow the
processing of large databases, with high accuracy
and in very short time. This is the case with Big Data,
the topic of this symposium.
The international community is actively working to
implement this concept in all social and economic
activities, and the pandemic that has hit us for more
than a year and a half has reinforced its acceleration
in particular and digitalization in general.
To face the pandemic and its multiple variants,
it is worth mention that it is not yet easy for the air
transport actors to make decisions regarding the
gradual operation of their resources in an optimal
way for the coming months and years.
Thus, the need for tracking periodic forecasts for the
future development of air traffic thanks to the efforts
of daily statisticians, to allow governments, operators
and financial institutions to have a clearer view of the
air transport recovery.
This two-day symposium included presentations
on the development of air transport globally and
regionally and future expectations, as well as tools
and applications that help advance the process of
big data analysis in the field of civil aviation.
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the work of the fifth
distance meeting of the heads and general managers of civil aviation
authorities in the countries affiliated the ICAO office in the Middle East
The Arab Civil Aviation Organization
participated in the works of the
fifth teleconference meeting of
the heads and general managers
of civil aviation authorities in the
countries affiliated to the ICAO
Office in the Middle East, on 21 and
22 September 2021.
This session was attended by the
heads of the civil aviation authorities
of the Member States, the SecretaryGeneral of the International Civil
Aviation Organization, and the
secretaries/directors-general
of
regional civil aviation organizations.
During this session, the participants
were briefed on the progress and
developments in the air transport
system in relation with the impact
of the Corona pandemic at the
local, regional and international
levels. Presentations were made on
the current progress in the work of
the ICAO Council’s Air Transport
Recovery Task Force, which is
COVID-19 Testing and Vaccination, Public Health
Corridors, Cargo and AIPAC Training Programs. A report
on development in air transport and the measures that
were undertaken was also submitted to the Member
States.
The Secretary-General of the Arab Air Carriers
Organization gave a joint presentation with the Arab Civil
Aviation Organization on the decision of the Economic
and Social Council of the League of Arab States to
establish a working group to work on standardizing the
procedures for registration and approval of vaccines and
their use among Arab countries, in a way that contributes
to enhance the recovery of tourism, aviation and
transport among Arabian countries. This team includes
representatives from the General Secretariat of the
League, the Arab Tourism Organization, the Arab Civil
Aviation Organization, the Arab Air Carriers Organization
n and the International Air Transport Association.
In his speech during this session, the Director General
of the Arab Civil Aviation Organization praised what was
stated in the speech of His Excellency the ICAO Secretary
General, Juan Carlos Salzar, especially with regard to
the efforts made at the level of the ministerial councils of

the League of Arab States, as well as at the level of the
ICAO General Secretariat and the Cairo Bureau. He also
briefed the attendees on the role played by the Arab Civil
Aviation Organization in coordinating the participation of
Arab civil aviation authorities at the high-level conference
programmed in October 2021, in accordance with the
mechanism approved by the Twenty-sixth General
Assembly, i.e the presentation during the conference of
all working papers emanating from all member states He
also informed the audience of the ongoing coordination
with similar regional organizations and partner countries
and organizations.
His Excellency took this opportunity to brief the meeting
on the Rabat statement, which was issued by the General
Assembly of the Arab Civil Aviation Organization at the
conclusion of its twenty-sixth session on 1 July 2021,
regarding the measures taken to confront the emerging
coronavirus pandemic and ways of recovery for the civil
aviation, noting that this statement will be presented to
the the aforementioned ICAO conference.
It is worth mentioning that this meeting was attended by
140 participants, 17 countries and 7 international and
regional organizations.
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The Arab Civil Aviation Organization organizes a training course on «Air
Transport Risk Management» in Cairo

Under the patronage of His Excellency the Minister
of Civil Aviation of the Arab Republic of Egypt, the
Arab Civil Aviation Organization organizes a training
courses in the field of civil aviation. ACAO has
launched three courses during respectively for the
months of September, October and November.

the Organization, to His Excellency the Minister of
Civil Aviation and His Excellency Dr. Engineer, Head
of the Civil Aviation Authority for their permanent
cooperation with the Arab Civil Aviation Organization
in order to ensure the progress and development of
civil aviation sector in the Arab countries.

Dr. Engineer Ashraf Noir, President of the Civil Aviation
Authority of the Arab Republic of Egypt, opened the
first course on September 19, 2021 under the title
“Air Transport Risk Management.” His Excellency
welcomed the representatives of the member states
participating in the course knowing that part of them
joined virtually. His Excellency thanked the Arab Civil
Aviation Organization for its continuous cooperation
with the Civil Aviation Authority of the Arab Republic
of Egypt. Mr. Khaled Antar, the air transport expert
of the organization, conveyed greetings and thanks
of Mr. Eng. Abdennebi Manar, Director General of

The course aims to study the risks and crises
that stroke in the field of air transport and allow
participants with the necessary tools to develop
plans in order to avoid these risks and crises as well
as acquire the lessons learned from previous crises.
The lectures will be delivered by Dr. Osama Daoud,
Professor of Crisis Management, participating in the
course in attendance and remotely. 45 participants
from the Republic of Tunisia, the Kingdom of Saudi
Arabia, the Iraqi Republic, the Sultanate of Oman,
the State of Palestine, the Kingdom of Morocco and
the Arab Republic of Egypt attended the first course.
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The 7th freedom of air Cargo liberalization
statement also urges the lifting of travel restrictions, taking
into account the various risk-based guidance issued
by the World Health Organization, in relation to health
measures related to international passage, including
clear recommendations on approaches to testing or
vaccination while avoiding quarantine procedures for
travelers, and bearing in mind recent developments
in terms of the deployment of COVID-19 vaccines and
guaranteed immunity from previous infection.
His Excellency declared that the statement also calls for
the adoption of public health corridors as a temporary
solution for countries that agree on common standards for
travel and health measures, emphasizing that air service
operations between those countries must be based on
the current agreed air transport arrangements.
In partnership with the Arab Civil Aviation Organization,
the International Civil Aviation Organization (ICAO),
represented by the General Secretariat in Montreal and
its Cairo Bureau, organized a symposium on the 7th
freedom of air Cargo liberalization, via teleconference, on
July 6, 2021.
This symposium witnessed the participation of more
than 100 representatives of civil aviation authorities,
international and regional organizations and companies
specialized in the field of air cargo.
In his opening speech at this symposium, His Excellency
the Director General commended the efforts made by the
International Civil Aviation Organization in cooperation
with regional organizations, including the Arab Civil
Aviation Organization, for the restart and recovery of the
air transport activity. His Excellency also commended
the organizers of the symposium for the efforts behind its
success.
His Excellency pointed out the importance of the role of
air transport in achieving sustainable development goals
and its humanitarian role, which is reflected in the third
goal of the sustainable development goals, «good health
and well-being». This role was evident during the Corona
pandemic, and clearly achieved through the assistance
provided by the aviation sector in the transfer of aid and
medical devices but also the transfer of vaccines due to
their nature, as far as the transportation operations are
concerned. His Excellency also explained that the civil
aviation sector is one of the most committed sectors in
terms of implementing public health measures, which
helps a lot in preventing the spread of pandemics.
His Excellency also referred to the final statement of the
General Assembly of the Arab Civil Aviation Organization
at its 26th ordinary session, the «Rabat Statement», which
called on Arab countries to continue to communicate
and coordinate with relevant health authorities to publish
the criteria on which their travel procedures are based
during the COVID19 pandemic, while taking into account
the CART guidelines. These endeavors are meant to
guarantee mutual recognition of health certificates
with other countries and/or groups of countries. The

Mr. Khaled Mohamed Antar, the air transport expert of
the organization, gave a presentation on the 7th freedom
of air cargo liberalization. He addressed the importance
of air freight, especially in the Arab world, the economic
impact of the Corona pandemic, the efforts of the League
of Arab States to liberalize trade between Arab countries,
the efforts of the Arab Air Organization Civil in order to
liberalize air transport of passengers and goods between
Arab countries, as well as the advantages of liberalizing
air transport of passengers and goods.
This symposium concluded on the following :

 he Arab Civil Aviation Organization, with the support
•T
of the International Civil Aviation Organization, will
facilitate more discussions among the countries of the
region with the aim of determining the best approach
to implementing the rights of transport, including
the seventh freedom for all goods, and facilitate for
countries to taking of the necessary measures for this
purpose, while advancing their implementation among
these countries. This is to be done in cooperation with
other regional organizations particularly regarding
work methods to be adopted in order to advance
the activation of the Seventh Freedom of air cargo
operations, according to Recommendation No. 16 of
the CART team on both the short and long term.
• Industry stakeholders shall provide countries with input
on shipping needs – particularly for the distribution
of vaccines and medical supplies (for example,
personal protective equipment), including commercial
goods – helping countries respond through regulatory
provisions.
• Stakeholders should examine the link between expanded
transportation rights for all cargo operations and trade
facilitation, and accordingly collaborate in developing
regional and global policies that will enable economic
recovery during the COVID-19 pandemic.
•E
 ncouraging the MENA region to engage other regions,
including AFCAC/AFRAA, on enhancing the Seventh
Freedom of Air Cargo capabilities and leveraging the
LACAC model.

Activities of the Organization

Issue 44

13

September 2021

Symposium on Promoting and Harnessing the Benefits of Liberalization

At the invitation of the International Civil Aviation
Organization (ICAO, Nairobi), the Arab Civil Aviation
Organization (ACAO) participated on August 30
and 31, 2021, through video teleconference, in
a symposium on promoting and harnessing the
benefits of the liberalization of air transport services.
This symposium was attended by more than 240
representatives of 57 civil aviation authorities
of Africa and the Middle East, 13 international
and regional organizations, as well as banking
institutions. During the opening session, which
included interventions by H.E. Mr. Juan Carlos
Salazar, Secretary-General of the International
Civil Aviation Organization (ICAO), and H.E. Mrs.
Amani Abu Zeid, Commissioner of Infrastructure
and Energy of the African Union Commission, HE
Engineer Abdul Nabi Manar, Director-General of
the Arab Civil Aviation Organization (ACAO), noted
the mobilization of the international community to
focus on managing the crisis resulting from the
COVID-19 pandemic at the outset, and secondly
the involvement of all its components in developing
a global approach to restarting and recovery,
including civil aviation authorities, international and
regional organizations, the air transport industry as
well as professional associations.
His Excellency also pointed out that the League OF
Arab States is working hard to support the recovery
of the economies of member states, including the
travel and tourism sector, especially at the level of
the councils of ministers of health, transport and
tourism.

He stressed the need for continued coordination and
consultation to reach consensus on the challenges
facing us, and to find new solutions that will help the
policies of Arab and African governments to develop
the sector we are promoting, that will respond to
the aspirations of international air transport users,
and support the operation of our airlines, including
joining international conventions and protocols
that will strengthen and develop legal frameworks
that contribute to the growth of their activities, and
enhance cooperation and integration between these
companies in terms of training, recruitment and
optimal use of all gains in general.
The two-day symposium provided a forum for
the exchange of ideas and information, as well
as for the exchange of experiences among
regulatory policymakers and air transport, industry
representatives, aviation professionals and other
stakeholders from the African and Middle East
regions in particular.
Finally, the Symposium concluded with a statement
calling on States, international and regional
organizations and financial institutions to continue
their efforts to meet the challenges of COVID- 19 and
to restore aviation activity, to align themselves with
the regional regulatory framework for air transport,
cross-border cooperation and investment in airlines,
to avoid raising fees or imposing new charges as
they have a negative impact on the sustainability of
air transport, as well as to stimulate investments in
financing the development of aviation infrastructure.
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investment development frameworks in the Arab region,
developments in the Common Arab Electricity Market
agreements, and the request of the United Arab Emirates
to host the 28th session of the Conference of Parties in the
United Nations Framework Convention on Climate Change
(COP 28), in addition to discussing the periodic economic
themes: Support for the Palestinian economy, the Arab
Consolidated Economic Report for 2021 and the Unified
Arab discourse of the 2021 Annual Joint Meeting of the
International Monetary Fund and the World Bank, topics
on Arab joint action organizations and institutions, and
reports and decisions of ministerial councils, where the
report and recommendations of the 30th Meeting of the
Committee of Organizations for Coordination and Followup of the Economic and Social Council were approved,
particularly the plan and budgets of specialized Arab
organizations for fiscal year 2022.
The Council also discussed strengthening Arab
cooperation in the field of food security, as well as reviewing
the experience of the Hashemite Kingdom of Jordan on
the national window of trade with Arab countries.
On the social front, the Council discussed items on the
specific committees of the Economic and Social Council.
Among the most prominent topics before the current

session of the Council was the establishment of the
Council of Arab Ministers responsible for education affairs,
submitted at the request of the Hashemite Kingdom of
Jordan, to continue to strengthen Arab efforts to address
the
social and economic repercussions of the Covid-19
pandemic and its negative impact on workers in the fields
of tourism and air transport. The Council approved a
proposal for Arab general principles to standardize the
procedures for registration, adoption and use of vaccines
among Arab States, thus contributing to the revival of
tourism, aviation and transport among Arab States, an
item submitted by the Arab Civil Aviation Organization,
the Arab Tourism Organization and the Arab Air Transport
Union, as well as an item on international cooperation in
the development and social fields, and another on the
preparation of the social issue for the Arab Economic and
social Council at the Summit level.
The agenda also included a proposal for the protection of
women in the informal sector, an item on the Action Plan
for the Economic and Social Empowerment of Women and
Girls in Rural Areas (2022-2028) and the Arab Strategy in
this area.

The Arab Civil Aviation Organization organizes a joint workshop with the Civil
Aviation Security Project for Africa, Asia and the Middle East (CASE PROJECT)
on civil aviation security culture

field of aviation security from some Arab
and foreign countries and regional and
international organizations such as the
International Civil Aviation Organization
(ICAO) as well as from the aviation
industry also attended the event.

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization and
the European Civil Aviation Security Project for
Africa, Asia and the Middle East (CASE PROJECT
II) organized a joint video workshop on aviation
security culture, from 06 to 08 September 2021.
45 representatives of the Arab member states of
the organization (13 countries), participated to this
workshop. Nine (09) lecturers and experts in the

This workshop, which is organized within
the framework of the implementation
of the Civil Aviation Security Project for
Africa, Asia and the Middle East (CASE
PROJECT), aims to raise awareness
and spread the culture of civil aviation
security as well as enhance the
participants’ abilities to identify the best
practices used to spread the culture of
security among all civil aviation security personnel.
It also falls within the framework of the efforts
undertaken by the Arab Civil Aviation Organization
with the aim of contributing to the dissemination of
a culture of security in line with the ICAO initiative
to consider the year 2021 as the “Year of Security
Culture”.
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«Free trade» tops economic and social council meetings

The 108th session of the Economic and Social Council
at the ministerial level was held, in-person, at the
headquarters of the General Secretariat of the Arab
League on Thursday, September 2, 2021, chaired by the
Libyan Minister of Economy and Trade Mohammed AlHawij, and the participation of the Ministers of Finance,
Economy and Trade of Arab Countries and The Secretary
General of the Arab League, H.E. Ahmed Abul Al Gheit.
In his speech, The Libyan Minister stressed that the
meeting is of great importance due to the issues raised in
the economic and social fields that directly affect the Arab
citizen, which requires intensifying efforts to confront the
difficulties and challenges facing the region in the fields
of economy and trade, moving forward with the Council
with the aim of strengthening economic cooperation to
increase Domestic Gross Product (GDP), doubling the
volume of trade between Arab States, activating the
greater Arab free zone which contributes to achieving
economic integration, facilitating the movement of capital
and people and exchange of goods and services among
member States and promoting investment in Arab States.
His Excellency praised the Arab League’s proposal to
establish the Arab Crisis Fund, through which the Arab
Epidemic Control Authority will be established, and
invited Arab countries to participate in the Conference of
Arab Business owners and investors to be held in Tripoli
at the end of this year and contribute to reconstruction
and development and strengthen economic and trade
relations.
In his address, the Secretary-General of the League of Arab
States, Mr. Ahmed Abu Al Gheit, noted that the Corona
pandemic continues to have a heavy shadow over the
world economy and international trade. The Arab region,

like that of the world, has suffered the consequences
of the pandemic and is currently undergoing a difficult
recovery, with a high level of uncertainty about the global
health situation caused by the spread of new variants of
Coronavirus.
There is a great need to review the performance and
assess the past period in order to put our hands on the
weaknesses in the overall performance of the Arab States,
particularly with regard to the ability of the Arab States to
cope with pressing situations and to steer the economic
wheel in times of crisis.
His Excellency explained that the Arab economies
continue to suffer from structural difficulties and face
daunting challenges. The Arab Consolidated Economic
Report revealed that 40% of the population in the Arab
region lived below the poverty line, 15% of the poor
suffered from extreme poverty, and unemployment
exceeded 16%, well above the world average. The
impact of unemployment is compounded by the fact
that the majority of those who suffer from it are young
people, which means that Arab economies are clearly
dysfunctional in absorbing newcomers to the labour
market and achieving high levels of employment, and that
market needs remain separate from teaching skills.
His Excellency appealed to the ministers to do everything
possible to help alleviate these pressing crises, to which
the difficult financial situation of the Palestinian Authority
has also been added, as well as the ongoing and
escalating humanitarian crisis suffered by Syrians.
The agenda of the Council’s discussions on the economic
side included discussing the developments in the Arab
Customs Union, developments in Arab cooperation within
the framework of the Greater Arab Free Trade Area,

10

Activities of the Organization

Issue 44

September 2021
3)Stressed the importance for ICAO and States
to continue to provide the required support,
including a more vigorous implementation of the
recommendations of the CART report, the removal
of regulatory impediments and travel restrictions by
States as well as to facilitate an efficient recovery
and development of the industry in Africa and the
Middle East, while taking into consideration the need
for improved connectivity, revitalising, retooling,
digitalizing and building resilience of the sector
against future challenges.
Harmonizing Regional Air Transport Regulatory
Framework
4)Called on States to demonstrate more commitments
to the implementation of multilateral agreements on
liberalization of air transport in Africa and the Middle
East regions including the Single African Air Transport
Market (SAATM) and the Damascus Agreement of
2007, liberalizing air transport between Arab States.
5) 
Urged States to harmonize regulatory framework
for air transport in Africa and the Middle East, while
encouraging African States to increase their efforts on
the implementation of the Antananarivo Declaration
on Air Transport Development in Africa, the Lomé
Declaration on Development of Air Cargo in Africa,
and the Action Plan on the Ministerial Declaration
on Air Transport and Tourism Development in Africa.
6)Requested ICAO to continue to work with States,
AFCAC, AACO, industry and relevant stakeholders
on the convergence in consumer protection,
competition and taxation policies and regulations
in Africa and the Middle East in view of its inherent
benefits to the liberalization and sustainable growth
of air transport in the regions.
Cooperation and Cross-Border Investments in
Airlines
7) Emphasized the need for States in the African and
Middle East regions to continue to make efforts
in removing airline nationality and other border
restrictions in order to encourage cross-border
investments in airlines in both regions, considering
the identified benefits to the States and industry,
while conscious of the social, labour and flag of
convenience concerns.
8)Agreed that cooperation between the airlines of both
regions should be encouraged, which would enhance
air connectivity in the regions and contribute to the
growth and sustainable development of the regions’
air transport market.

Impact of levies on air transport sustainability
9)Reaffirmed the importance of preventing the
proliferation of taxes and fees on international air
transport and the need for States to abide with
relevant ICAO policies on taxes and charges.
10) Requested ICAO to continue to raise awareness
through workshops, seminars and capacity
building to enlighten States’ policy makers and
regulatory experts, as well as relevant stakeholders
on the obstacle that excessive and unjust taxation
constitute to the development and expansion of
international travel, trade, tourism and the national
economy.
Stimulating
investments
in
development
of
aviation

financing
the
infrastructure

11) Reiterated the importance of the Declaration and
Framework for a Plan of Action for Development of
Aviation Infrastructure in Africa, and urged States to
continue to develop and modernize quality aviation
infrastructure in Africa and the Middle East.
12) Underscored the need for States to integrate aviation
infrastructure projects and investments into their
national development plans with an appropriately
balanced development of all transport modes.
13) 
Reiterated call on States in the regions to take
pragmatic measures to build a transparent, stable
and predictable investment climate to support
aviation infrastructure development, through
engaging multi-stakeholders and elevating the role
of private sector.
14) Called upon financial institutions to assist Africa and
the Middle East regions in meeting the requirement
to enhance and modernize aviation infrastructure
embracing new technologies and innovation, while
addressing the recovery of the aviation sector
through the COVID-19 pandemic.
General Conclusions
15) E
 ncouraged States in Africa and the Middle East
regions to share information and best practices
among themselves that would promote the growth
and development of aviation in the regions.
16) Urged ICAO to continue to promote the use of its
policies and guidance material by States in their
regulatory practices, through symposia, workshops
and seminars.
17) 
Thanked ICAO for organizing the event, the
moderators for facilitating the event sessions, and
the Speakers for their insightful presentations and
discussions
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ICAO Africa and Middle East Air Transport Symposium renews key multilateral
commitments on path to recovery

A key objective of the Symposium was
to examine and re-evaluate current
air transport policies and regulatory
frameworks in the context of the impact
of COVID-19 pandemic, and it was also
importantly guided by the Resolutions of
the Third Africa-Arab Summit.
The Symposium also highlighted the
importance of the foundation for regional
cooperation, liberalization, and prosperity
which have been established by the
Yamoussoukro, Lomé, Antananarivo, and
Muscat Declarations.

ICAO’s Africa-Middle East Air Transport Symposium
concluded yesterday with renewed regional
commitments on addressing pandemic recovery
efforts, the harmonization of regional air transport
regulatory frameworks, cross-border investments
in airlines, the impact of levies and charges on air
transport sustainability, and financing approaches for
the modernization of aviation infrastructure.
Montréal, 1 September 2021 – ICAO’s Africa-Middle
East Air Transport Symposium concluded yesterday
with renewed regional commitments on addressing
pandemic recovery efforts, the harmonization of
regional air transport regulatory frameworks, crossborder investments in airlines, the impact of levies
and charges on air transport sustainability, and
financing approaches for the modernization of aviation
infrastructure.
Focused around the theme of Promoting and
harnessing the benefits of liberalization, the virtual
event brought together high-level policy makers, air
transport regulators, industry representatives, aviation
professionals, and other stakeholders to drive important
progress on regional air transport coordination and
recovery.
In his opening remarks to the event, ICAO Secretary
General Juan Carlos Salazar pledged the UN agency’s
continuing strong support for regional aviation recovery
efforts, and to the long-term objectives for increased
Africa and Middle East air connectivity.
He also emphasized how current sectoral recovery
priorities and opportunities were guiding important
transformations, both for aviation and for ICAO itself.

After appreciating how aviation prepandemic had generated over ten million
jobs in the AFI and MID Regions, and close
to $700 billion in combined GDP, Mr. Salazar recalled
that full air transport recovery for the respective regions
would help to assure the successful implementation of
the African Continental Free trade area, Single African
Air Transport Market, the freedom of mobility goals of
the African Union’s Agenda 2063, and to reopening
economically critical tourism markets for affected
oceanic and landlocked countries.
The ICAO Secretary General also underscored the
importance of ICAO’s upcoming High-level Conference
on COVID-19 this October, as well as its 41st Assembly
next year, to maintaining global momentum on
reconnecting the world.
AFI-MID Symposium Declaration: highlights
Addressing the challenges of COVID-19 and States’
aviation recovery efforts
1) Highlighted the unprecedented impact of COVID-19
pandemic on aviation industry in Africa and the
Middle East regions, the consequential precipitous
fall in travel demand, huge job loss and disruptions
to businesses, supply chains, and the need to
recover better from the pandemic.
2) Reaffirmed that the leadership role of ICAO, the
recommendations and guidance of the ICAO Council
Aviation Recovery Task Force (CART), the on-going
vaccination efforts and the economic and financial
measures implemented by States and industry in
both regions are yielding positive results on the
gradual recovery of air travel, though the pace of the
recovery varies significantly between the regions.

8

Activities of the Organization

Issue 44

September 2021

A symposium on enhancing and harnessing the benefits of liberalization

At the kind invitation of the International Civil Aviation
Organization (ICAO Nairobi bureau), the Arab Civil
Aviation Organization participated in a symposium on
enhancing and harnessing the benefits of the liberalization
of air transport services, through distance communication
technology, on August 30 and 31, 2021.
This symposium witnessed the participation of more
than 240 representatives of 57 civil aviation authorities
in Africa and the Middle East and 13 international and
regional organizations in addition to banking institutions.
During the opening session, which included interventions
by His Excellency Mr. Juan Carlos Salzar, Secretary
General of the International Civil Aviation Organization,
and Her Excellency Mrs. Amani Abu Zaid Commissioner
for Infrastructure and Energy at the African Union
Commission, his Excellency Eng. Abdennebi Manar,
Director General of the Arab Civil Aviation Organization,
praised the mobilization of the international community
to focus initially on managing the crisis resulting from
the Covid-19 epidemic, and secondly, he praised
the involvement of all the community components in
developing a global approach for restart and recovery,
including civil aviation authorities, international and
regional organizations, the air transport industry as well
as professional associations.
His Excellency also indicated that the League of Arab
States is working hard to support the recovery and restart
of the economies of member states, including the travel
and tourism sector, especially at the level of the councils
of health, transport and tourism ministers.

He stressed the need for continued coordination and
consultation to reach consensus on the challenges
facing us, and to find new solutions that would help the
policies of Arab and African governments in developing
the sector under their supervision, bearing in mind
that it would respond to the aspirations of international
air transport users, and support the operation of our
airlines. This includes from our part joining international
agreements and protocols that will enhance and develop
legal frameworks that contribute to activity growth, and
enhance cooperation and integration between these
companies in terms of training, employment and optimal
use of all acquisitions in general.
This two-day symposium served as a forum for the
exchange of ideas and information, as well as for the
exchange of experiences between policy makers, air
transport regulators, industry representatives, aviation
professionals and other stakeholders from the regions of
Africa and the Middle East in particular.
In conclusion, the symposium concluded by issuing a
statement calling on countries, international and regional
organizations and financial institutions to continue
efforts to face the challenges raised by the COVID-19
and restore aviation activity, consensus on the regional
regulatory framework for air transport, cross-border
cooperation and investment in airlines, avoiding raising
fees or imposing new fees due to its negative impact on
the sustainability of air transport, as well as stimulating
investments in financing the development of aviation
infrastructure.
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A seminar on the digitalization of air cargo in light of the Covid-19 pandemic

In partnership with the Arab Civil Aviation Organization,
the International Civil Aviation Organization (ICAO),
represented by the General Secretariat in Montreal and
its Cairo regional office, organized a symposium via
distance communication technology, on August 25, 2021,
on the digitization of air cargo activity under the title:
“Digitalizing air Cargo in Covid 19 times: Perspectives on
Security.
This webinar is part of a series of seminars organized by
ICAO and the United Nations with the aim of promoting
the concept of air cargo digitalization and the essential
role of the air cargo system as part of the broader supply
chain, which will contribute to the recovery of the global
economy, among civil aviation authorities, customs,
economic entities and stakeholders.
This symposium was specifically designed for the
countries of the Middle East region with the International
Civil Aviation Organization, in order to study the security
aspects of digitalizing field and cyber air cargo, especially
since Covid-19 requires acceleration in digitalization, and
to draw a perspective on the work of the United Nations
in terms of setting standards to meet these challenges
as well as how to ensure a secure supply chain for
stakeholders through digitalization.
This symposium witnessed the participation of 133
representatives of civil aviation authorities, international
and regional organizations, universities, and companies
specialized in the field of air cargo.
During his intervention, His Excellency Eng. Abdennebi
Manar, Director General of the Arab Civil Aviation
Organization, mentioned the findings of the first online
symposium, on the importance of the cooperation of the
Arab Civil Aviation Organization and the International Civil
Aviation Organization in implementing Recommendation
No. 16 of the CART team, which includes “providing
advice to countries on the temporarily lifting of restrictions
imposed on air cargo operations, especially with regard
to air cargo services, with the aim of facilitating the

transportation of basic goods, supplies and Corona
vaccines, including the liberalization of the Seventh
Freedom.
His Excellency also underlined that this symposium is
an important step to achieve this goal, as it constitutes a
platform for discussing the increasing challenges facing
air cargo activity, especially the security and facilitation
aspects and suggest solutions to set up a roadmap
that would be established in order to enhance air cargo
activity in our countries.
During this symposium, participating experts delivered
fourteen presentations centered on the regulatory
framework for air cargo, and the points of intersection
between digitalization and field security, as well as
cybersecurity for the Middle East, arising challenges from
both the digitalization and air transport security.
The expert of the Arab Civil Aviation Organization made a
presentation on the increasing challenges facing the air
cargo supply chain in terms of the need to enhance its
digitalization, especially in the Arab countries, pointing to
the problem of multiple security requirements for air cargo
data exchange. Accordingly, he put forward proposals
including the reliance on the same procedures that
passengers are subject to, and the adoption of a multilayered approach to air cargo security, which can only be
achieved by driving a synergy between all stakeholders.
The summary of the discussions of the participants in the
symposium highlighted the importance of strengthening
regional cooperation in the field of cargo security and
capacity building, and the need to coordinate actions
between the relevant national authorities to implement
the recommendations of the CART team, and encourage
countries to exchange information on threats and best
practices to mitigate risks, as well as support the role and
efforts of the International Civil Aviation Organization and
the World Customs Organization for the implementation
of the Air Cargo Digitalization Initiative.
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the meeting of the 30th
session of the Economic and Social Council’s Coordination and Follow-up
Committee

The General Directorate of the Arab Civil Aviation
Organization, headed by His Excellency Eng. Abdennebi
Manar, Director General of the Organization, alongside
Mr. Faical Benslimane, Head of the Administrative and
Financial Affairs Department, and Mr. Omar Babiker
Shenibo, Head of the Internal Control Unit, participated
in the meeting of the 30th session of the Organizations
Committee for Coordination and the follow-up emanating
from the Economic and Social Council. The meeting was
held from 27 to 29 July 2021, via distance communication
technology, and witnessed the participation of the
representatives of the Arab member states, and the
general managers of specialized Arab organizations.
His Excellency Dr. Ambassador Kamal Hassan Ali Assistant Secretary-General for Economic Affairs of the
Arab League, opened the session. In his speech, he
welcomed the attendees and congratulated everyone on
the occasion of Eid Al-Adha. HE stressed the important
and required role of the joint Arab action institutions at
this stage in which the Arab region is witnessing important
changes and developments. He explained the most
important topics included in the session’s agenda, wishing
the committee’s meeting success and that its work would
yield recommendations that support and enhance the
work of the specialized Arab organizations in particular,
and joint Arab action in general. His Excellency clarified
the tasks required from this committee, and stressed
the importance of the commitment of Arab specialized
organizations to the decisions of the Economic and
Social Council, as the supreme authority for specialized
Arab organizations. He referred to the efforts made by
the General Secretariat of the League in cooperation with
Arab countries to develop and activate joint Arab action.
For his part, Dr. Mohamed Khair Abdelkader, Director of
the Arab Organizations and Federations’ Department at

the Arab League, stressed the importance of the meeting,
explaining that this committee plays an important role
in enhancing coordination, cooperation and exchange
of experiences between the General Secretariat of the
Arab League and joint Arab action organizations and
institutions to increase the effectiveness of joint Arab
action.
During this session, special topics submitted by some
specialized Arab organizations, as well as the study
of the regular item consisting on the follow up on the
implementation of the recommendations and decisions
of the previous session of the Committee were also
reviewed.
During the meeting, HE Engineer Abdennebi Manar
reviewed the draft work program and budget of the Arab
Civil Aviation Organization for the year 2022, in addition
to the activities and the most important achievements
implemented by the organization during the years 20202021.
The meeting also discussed the achievements of the
Arab organizations, the final accounts and the internal
control bodies of the Arab organizations, the decisions
of the Arab Economic and Social Council related to the
joint Arab action organizations, in addition to a number
of special topics submitted by some specialized Arab
organizations, such as the organizational structure of the
Arab Civil Aviation Organization, which was approved
during the meeting of the 26th ACAO’s General Assembly
on July 2021.
It is worth mentioning that the recommendations of the
meeting will be submitted to the Economic and Social
Council at its next session scheduled to be held in the
last week of August 2021.
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the work of the thirty-ninth
session of the General Assembly of the European Civil Aviation Conference

The Arab Civil Aviation Organization participated in
the works of the thirty-ninth session of the General
Assembly of the European Civil Aviation Conference, via
teleconference, on the 12th of July 2021.
This session was attended by the heads of civil aviation
authorities of the member states of the Conference, the
President and Secretary-General of the Council of the
International Civil Aviation Organization, the Director
General of Mobility and Transport of the European
Commission, the secretaries-general of regional civil
aviation organizations, and representatives of countries
that have cooperative relations with the European
Conference.
During this session, Mr. Alessio Quaranta, Director
General of the Civil Aviation Authority of Italy, was
elected President of the European Conference for the
period 2021-2024. The members also discussed the
results of the conference’s work in the areas of safety,
investigation of aviation accidents, unmanned aircrafts,
security, facilitation, environment and economic issues.
The work program for the next three years 2022-2024 was
approved.
In his speech during this session, the Director General
of the Arab Civil Aviation Organization praised the
close cooperation between the latter and the European
Conference, which culminated in the signature in 2019 of

the joint work program for the period 2019-2022, including
several activities in the field of civil aviation security that
were organized within the CASE PROJET project as well
as in the field of reducing the effects of air traffic on the
environment.
His Excellency also expressed his optimism for the
continuity of this cooperation with the new president and
the General Secretariat of the European Conference,
through the improvement of consultation mechanisms on
regional and international issues, which contributes to the
sustainability of the air transport industry.
His Excellency seized this opportunity to brief the
members of the European Conference on the Rabat
Statement, which was issued by the General Assembly
of the Arab Civil Aviation Organization at the conclusion
of its twenty-sixth session on July 1, 2021, regarding the
measures taken to confront the emerging pandemic of
the Corona virus and ways to launch the recovery of civil
aviation. He noted that this statement called on Arab
countries to continue to communicate with the relevant
health authorities to publish the standard underlying
their travel procedures, and which take into account the
guidelines of the International Civil Aviation Organization
prepared by the CART team, while working on the mutual
recognition of health certificates with the rest of the
countries and federations.
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Training courses and workshops schedule
October-Dec 2021

September 2021

MOFKAN SWIM

ICAO forum on
Corsia

MOFKAN A

MOFKAN
generations of
AT

3 OCTOBER
Distance

6 OCTOBER
Distance

6-7 OCTOBER
Distance

10 OCTOBER
Distance

20 OCTOBER
Distance

MOFKAN Critic
Infra

Strategic
management
of air transport
course

Aerodrome
Certification
course

33rd european
forum on
aviation security

Workshop
on waste
management and
airport local air
quality

24 OCTOBER
Distance

24-28 OCTOBER
Cairo

25-28 OCTOBER
Distance

25-26 OCTOBER
Distance

25-28 OCTOBER
Distance

The British/
Arab dialogue on
aviation security

The arab forum
on security
culture

The
environment
arab forum

Symposium on
ATFM

Symposium
on dangerous
goods

27 OCTOBER
Distance

2-3 NOVEMBER
Distance

2 NOVEMBER
Distance

4 NOVEMBER
Distance

8 NOVEMBER
Distance

Workshop on
dangerous
goods

Joint workshop
with the British air
transport bureau
on Drones

Training course designed
for the Omani CAA in
partnership with the
Aviation Security project
for Africa, Asia and the
Middle East on Public
area aviation security

Aviation
medicine WS ACAO/ICAO MID
- Bahrain

Airline alliances
and codeshare
course

8 -11 NOVEMBER
Distance

9-11 NOVEMBER
Distance

15-17NOVEMBER

18-22 NOVEMBER

21-25 NOVEMBER

Distance

Bahrain

Cairo

AAAVF2021

Workshop on
the national
navigation plan

ICAO national
auditors
certification
workshop

Symposium on
ground handling

ICAO OLS
OBSTACLE
SYMPOSIUM

1-3 DECEMBER

5-7 DECEMBER

6-9 DECEMBER

8-9 DECEMBER

8-10 DECEMBER

Distance

Distance

Distance

Distance

MOFKAN Data
exchange

Distance

Session on
civil aviation
environment
instructor’s
training

Workshop on
the Aviation
security global
Plan

13-15 DECEMBER

13-15 DECEMBER

Distance

Distance
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By : Engineer / Manar Abdennebi

Director General of the Arab Civil
Aviation Organization

The summer season, that is coming
to an end, carries on the hopes for
a revival of air transport, especially
since it was marked, compared to
the latest ones, by the important
progress made in the face of the
Covid-19 pandemic. These reflect
in the production of vaccines
and the launch of the vaccination
campaign in various parts of
the world and the mobilization
that went along throughout
this campaign since the G20
summit in Riyadh in November
2020
‘statement,
revealing
its commitment to ensure the
equitable distribution and access
to vaccines at an affordable cost,
including full support for the
Accelerated Access Initiative.
Here, I would like to commend
the air transport industry’s
involvement in the process
of transporting vaccines and
facilitating the global response
to the pandemic, in particular
the Global Access to Covid-19
Vaccines
Initiative
(COVAX),
which is led by international
coalitions, including the Global

Alliance
for
Vaccines
and
Incubation (GAVI), the Coalition
for
Epidemic
Preparedness
Innovations (CEPI) and the
World Health Organization. Ten
international carriers participated
to this initiative, including Emirates
Airlines, Etihad, Qatar Airways
and Saudi Arabia Airlines. The
aviation sector, in turn, pursued
its efforts to provide guarantees
to restore public confidence by
implementing strict precautionary
measures in all airports and
aircraft facilities in accordance
with the guidelines and guiding
documents of the CART team,
under the supervision of the
Council of the International Civil
Aviation Organization. These
measures, that were approved
last March, included updates
on test certificates, vaccination
against the Covid-19 epidemic,
public health corridors, and
the termination of the targeted
exemption system related to air
safety rules and standards.
At this point, it is worth mentioning
the initiatives undertaken by the
League of Arab States at the
level of its ministerial councils for
health, tourism and transport. It
indeed issued decisions stressing
the importance of balancing
economic aspects, and the need
to develop an Arab strategy to
unify procedures for registering
and approving vaccines among
Arab member states. This came
in addition to the two decisions
aimed at reviving the health
sector, Tourism and travel. For
this purpose, and in accordance
with the decision of the Economic
and Social Council in its regular
108th session, held in early
September 2021, a working
group was established composed
by the General Secretariat
of the League, the Arab Civil

Aviation Organization, the Arab
Tourism Organization, the Arab
Air Transport Association in
cooperation with the International
Air Transport Association and
specialists from member states.
These developments encouraged
the air transport industry to
increase the number of seats
offered before the end of May,
to reach its peak at the end of
June. The latter decrease was
obviously due to the outbreak
of new variants of the Covid-19
virus, which pushed countries to
go back to closing their borders
and raised the level of confusion
regarding travel requirements.
However, air traffic has witnessed
a remarkable increase compared
to the summer of 2020, and this
movement has even exceeded
expectations in some regions;
air cargo traffic has approached
the levels recorded before the
beginning of the crisis.
The summer season in our
region was also marked by the
continuation of coordination at
the level of the countries for the
Middle East and Africa regions
on common challenges and
getting consensus by confront
them, especially with regard to
qualifying the human resources,
providing financial resources, and
accelerating the digitalization of
air transport services.
This comes at a time when
research
and
experiments
are pursuing with the aim of
developing the air transport
industry through new designs
for various types of aircraft, and
to find alternative fuels in order
to achieve safer, cleaner, more
efficient and diverse aviation.
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