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افتتاحية

بقلم املهندس/عبد النبي منار
مديـــر عـــام املنظمـــة العربيـــة للطيـــران املدنـــي
ونحــن نعيــش تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا
املســتجد والتــي أودت بحيــاة الكثيريــن حــول
العالــم ،وأحلقــت أضــرارا جســيمة مبجتمعاتنــا
واقتصاديــا تنــا كان أولهــا قطــاع النقــل اجلــوي،
نســتحضر مــا قامــت بــه دولنــا إميانــا منهــا بــأن
قطــاع الطيــران املدنــي الدولــي داعــم أساســي
للحفــاظ علــى الصداقــة والتفاهــم بــن أمم العالــم
وشــعوبها وجتنيبهــم اخلالفــات ،كمــا أن هــذا
القطــاع احليــوي يعــد رافعــة أساســية للنهــوض
بالتعــاون يف مــا بينهــم ،اذ جــرى االتفــاق علــى
مبــادئ وترتيبــات تؤســس لتوفيــر طيــران مدنــي
دولــي آمــن ومنظــم ،وحتقيــق إنشــاء شــبكة دوليــة
للنقــل اجلــوي ،وصادقــت دول العالــم علــى اتفاقيــة
شــيكاغو للطيــران املدنــي الدولــي ،بالرغــم مــن
الظــروف والصعوبــات التــي اعترضــت زعماءهــا
ومســؤوليها آنــذاك.
ومــن ضمــن الترتيبــات املتخــذة يف هــذا اإلطــار
منــع انتشــار األمــراض ،حيــث تِؤكــد املــادة الرابعــة
عشــرة مــن االتفاقيــة موافقــة كل دولــة متعاقــدة
علــى اتخــاذ التدابيــر الفعالــة ملنــع انتشــار األمــراض
اآلتيــة بواســطة املالحــة اجلويــة  :الكوليــرا،
والتيفــوس (الوبائــي) ،واجلــدري ،واحلمــى
الصفــراء ،والطاعــون ،وغيرهــا مــن األمــراض
املعديــة التــي تقــرر الــدول املتعاقــدة حتديدهــا مــن
وقــت آلخــر ،وأنــه حتقيقــا لهــذا الغــرض ،حتافــظ
الدول املتعاقدة على االســتمرار يف التشــاور الوثيق
مــع الهيئــات املعنيــة باألنظمــة الدوليــة املتعلقــة
باإلجــراءات الصحيــة التــي تطبــق علــى الطائــرات.
ويجــري هــذا التشــاور دون مســاس بتطبيــق أي
اتفاقيــة دوليــة قائمــة يف هــذا اخلصــوص وتكــون
الــدول املتعاقــدة أطــراف فيهــا.
كمــا ان القــرار رقــم  14حــول التخفيــف مــن حــدة
انتشــار األمــراض مــن خــال وســائل تشــمل ،يف
جملــة أمــور ،تطهيــر الطائــرات ،وأســاليب مكافحــة
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ناقــات األمــراض وأهميــة برنامــج الترتيــب
التعاونــي ملنــع وإدارة أحــداث الصحــة العموميــة يف
مجــال الطيــران الدولــي «كابســكا» ،الصــادر عــن
اجلمعيــة العامــة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
يف دورتهــا األربعــن ،حــث الــدول علــى القيــام
بإجــراءات مــن بينهــا االنضمــام إلــى عضويــة
برنامــج الترتيــب التعاونــي ملنــع وإدارة أحــداث
الصحــة العموميــة يف مجــال الطيــران الدولــي
«كابســكا» ،والعمــل علــى تفعيــل التوصيــات التــي
تــرد يف املطبوعــات واملــواد اإلرشــادية الصــادرة
عــن اإليــكاو ومنظمــة الصحــة العامليــة وبرنامــج
«كابســكا»؛ ويف الوقــت الــذي تبــرز كل املؤشــرات
دور نشــاط النقــل اجلــوي يف اقتصادياتنــا مــن
خــال فــرص العمــل التــي يوفرهــا ومســاهمته
الفعالــة يف النــاجت الداخلــي للــدول ،وجــب علــى
هــذه األخيــرة مواجهــة آثــار جائحــة كوفيــد ()19
الغيــر مســبوقة ،وتوحيــد اجلهــود الســتعادة حركــة
الطيــران بشــكل أمــن ومســتدام.
قطــاع الطيــران املدنــي مــن القطاعــات األكثــر
تضــررا باألزمــة ،حيــث تتحمــل صناعــة الطيــران
تداعيــات تفشــي هــذا الوبــاء القاتــل بشــكل أكثــر
حــدة مقارنــة مــع الصناعــات األخــرى ،ألن «ســبب
وجودهــا» هــو نقــل األشــخاص والبضائــع يف جميــع
أنحــاء العالــم بغــرض الســفر والســياحة واألعمــال
والتجــارة .لــذا فــإن االنخفــاض احلــاد يف الطلــب
علــى احلركــة اجلويــة والــذي تنضــاف اليــه القيــود
املفروضــة علــى الســفر قــد أحــدث آثــارا ســلبية
متعــددة ،والــذي يشــمل الضغــوط علــى اإليــرادات
والتدفقــات النقديــة لــدى جميع أصحــاب املصلحة،
مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر شــركات
الطيــران واملطــارات واملالحــة اجلويــة وكــذا مــزودي
اخلدمــة ومصنعــي الطائــرات.
منــذ ورود األخبــار األوليــة عــن تفشــي الوبــاء ،كانــت
صناعــة النقــل اجلــوي تواجــه انخفاضــا حــادا يف
النمــو ،واألفــق حاليــا يصعــب حتديــده .فخالفــا
لتفشــي االوبئــة الســابقة مثــل الســارس او وبــاء
انفلونــزا ( MERSالرســم البيانــي رقــم  ،)02التــي
اســتغرقت فتــرة التعــايف خاللــه حوالــي  6أشــهر
مــع ســيناريو علــى شــكل  Vفــان الســيناريو املتعلــق
مبراحــل االنتعــاش  ،COVID-19قــد ميتــد إلــى مــا
بعــد هــذا األفــق الزمنــي بســبب الركــود االقتصــادي
املتأصــل.
املطلــوب اآلن هــو دعــم عاجــل ملاليــن فــرص
العمــل املعرضــة للخطــر ،حيــث يحتــاج املجتمــع
الدولــي إلــى الوحــدة والتعــاون أكثــر مــن أي وقــت
مضــى ،وينبغــي لصناعــة الطيــران املدنــي أن تتخــذ
إجــراءات فوريــة ومنســقة وفعالــة لتعزيــز التنميــة
املســتقرة للصناعــة ،ووقــف انتشــار الوبــاء بشــكل
فعــال مــن خــال النقــل اجلــوي.

فقطــاع الطيــران ملتــزم بدعــم كافــة التدابيــر
املتخــذة للحــد مــن تفشــي املــرض وتخفيــف وطأتــه
علــى حيــاة النــاس ،ومنظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي تعمــل بشــكل وثيــق مــع دولهــا األعضــاء،
واملنظمــات اإلقليميــة مــن ضمنهــا املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ،ومــع منظمــة الصحــة العامليــة،
ومنظمــة الســياحة العامليــة ،ومــع مجلــس املطــارات
الدولــي واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي ،وذلــك
حرصــا علــى القيــام مبواجهــة منســقة وفعالــة،
حيــث تقــرر تصميــم وتطويــر آليــات وخطــط عمــل
االنتعــاش قصــد حتقيــق االســتقرار والتعــايف
الســريع مــن هــذه املصاعــب االقتصاديــة.
املشــكلة تكمــن يف أن أال أحــد يعلــم موعــدا النتهــاء
هــذه االزمــة وهــو مــا يزيد املشــكلة واالزمــة تعقيدا،
حيــث ال ميكــن تقديــر حجــم اخلســائر التــي ميكــن
ان يتكبدهــا قطــاع الطيــران املدنــي مــن جــراء هــذه
االزمــة العامليــة ،كمــا ينبغــي ان نضــع يف االعتبــار
أن مقــدار اخلســائر املتوقعــة يتوقــف كذلــك علــى
عــدة عوامــل منهــا البنيــة التحتيــة للــدول ،حجــم
التشــغيل لشــركات الطيــران العاملــة يف كل دولــة
وكذلــك مــدى اســتعداد كل دولــة ملواجهــة هــذه
االزمــة واالجــراءات املتبعــة فيهــا للتغلــب عليهــا،
كمــا ينبغــي لــكل دولــة أن تلعــب دوراً رئيســياً يف
اســتعادة النقــل اجلــوي اخلــاص بهــا مــن خــال
تنفيــذ سياســات واســتراتيجيات عامــة منســقة
وفعالــة عامليــاً مــع احلــرص علــى ان ال تؤثــر أي
إجــراءات وتدابيــر تنظيميــة ســلباً علــى منــو النقــل
اجلــوي الدولــي.
وتتمثــل إحــدى اخلطــوات األوليــة مــن أجــل
تخطيــط أي مســار لتعــايف قطــاع الطيــران ،إلــى
تخفيــف أزمــة الصحــة وحلهــا إلــى حــد كبيــر ،ومــن
ثــم وضــع ســيناريوهات قصيــرة ،متوســطة وطويلــة
املــدى تأخــذ بعــن االعتبــار مــدى ســيرورة الوبــاء
يف االنتشــار ومــدى حتكــم الــدول واحلكومــات
يف القضــاء عليــه ،وســيعتمد املســار الفعلــي يف
نهايــة املطــاف علــى عوامــل مختلفــة ،مــن بينهــا
مــدة وحجــم التفشــي وتدابيــر االحتــواء ،وتوافــر
املســاعدة احلكوميــة ،وثقــة املســتهلكني والظــروف
االقتصاديــة ،كمــا يجــب الدخــول يف سلســلة مــن
االجتماعــات أو املؤمتــرات االفتراضيــة ،علــى
أســاس إقليمــي ،جتمــع بــن احلكومــات وأصحــاب
املصلحــة يف الصناعــة ،بهــدف فهــم مــا هــو مطلــوب
إلعــادة فتــح احلــدود املغلقــة واالتفــاق علــى حلــول
ميكــن تفعيلهــا وتوســيع نطاقهــا بكفــاءة.

أنشطة المنظمة
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في ندوة افتراضية حول «مواءمة النهج
التعاوني في قطاع الطيران المدني»

الرباط-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف النــدوة
االفتراضيــة التــي نظمتهــا منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي مكتــب
االيــكاو يف القاهــرة ،حــول مواءمــة النهــج التعاونــي العاملــي/
االقليمــي لتنفيــذ مخرجــات فرقــة عمــل مجلــس االيــكاو إلنعــاش
قطــاع الطيــران (.)CART

وأضــاف قائــا« :صحيــح أن جائحــة كوفيــد  19ســيكون لهــا وقــع
كبيــر علــى تنفيــذ هــذه املخططــات ،لكــن األزمــات الســابقة أثبتت أنه
كلمــا تأثــر قطــاع النقــل اجلــوي بهــا ،تعمــل الــدول علــى دعمهــا ،وهــو
مــا نشــهده اليــوم يف بعــض املناطــق كأوروبــا وشــمال أميــركا ،كمــا أن
املوقــع اجلغــرايف وقــرب منطقــة الشــرق االوســط مــن أهــم األســواق
العامليــة ،وكذلــك التخفيــف مــن أثــار انبعــاث الكربــون ،ســيعزز دور
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا يف املبــادالت التجاريــة».

وقــد شــارك يف النــدوة ممثلــي الــدول العربيــة لــدى االيــكاو ،ومديــر
النقــل اجلــوي باألمانــة العامــة لاليــكاو ،وأمــن عــام االحتــاد العربــي
للنقــل اجلــوي واملديــر االقليمــي لالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي وبخصــوص الدعــم املالــي لقطــاع الطيــران املدنــي بالشــرق
ورئيــس مكتــب «كابســكا» للشــرق األوســط.
األوســط ،قــال املهنــدس منــار « ،نعتقــد أنــه ســيتم مراعــاة الفتــرة
الزمنيــة املتطلبــة الســتعادة حركــة النقــل اجلــوي التــي ســجلت خــال
ويف مداخلــة حــول مــدى اســتجابة دول منطقــة الشــرق األوســط الســنة املاضيــة ،لتحديــد حجــم أســاطيل الطائــرات والعاملــن لــدى
حســب التوزيــع اجلغــرايف لاليــكاو ،ملبــادىء وتوصيــات فرقــة عمــل شــركات النقــل اجلــوي ومختلــف مؤسســات خدمــات املطــارات
املجلــس إلنعــاش قطــاع الطيــران ( )CARTوخاصــة يف مايتعلــق واملالحــة اجلويــة ،وكذلــك تأجيــل االســتثمار».
بالدعــم املالــي ومراعــاة قانــون املنافســة وأيضــا ســامة وأمــن
الطيــران .أشــار ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار مديــر عــام وأضــاف أن دول املنطقــة ســتكون حريصــة علــى املســتوى العالــي
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،إلــى النمــو املتســارع الــذي عرفــه ملؤشــرات ســامة وأمــن الطيــران املدنــي التــي حققتهــا ،وكذلــك علــى
قطــاع النقــل اجلــوي يف الشــرق األوســط خــال العشــريات األخيــرة ،مــا جــاء يف توصيــات فرقــة (.)CART
ومســاهمته يف النمــو الداخلــي لــدول املنطقــة والــذي يتجــاوز املعــدل
العاملــي .كمــا أن اخلطــط التنمويــة للعشــريات املقبلــة تعــزز وتيــرة
هــذا النمــو.
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لجنة البيئة بالمنظمة العربية للطيران المدني
تعقد اجتماعها الثامن عشر عبر تقنية التواصل عن بعد

الرباط-عقــدت جلنــة البيئــة باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
اجتماعهــا الثامــن عشــر عبــر تقنيــة التواصــل عــن بعــد باســتخدام
برنامــج زوم « »Zoomيومــي  20و 21مايــو .2020

و تطــرق املشــاركون يف اإلجتمــاع آلخــر املســتجدات يف مــا يتعلــق
بتطبيــق خطــة التعويــض عــن الكربــون و خفضــه يف مجــال الطيــران
املدنــي الدولــي «كورســيا» يف ظــل تفشــي وبــاء كرونــا ،COVID-19
و مســتجدات االجتمــاع التوجيهــي للجنــة املعنيــة بحمايــة البيئــة يف
مجــال الطيــران املدنــي ( )CAEPخــال ديســمبر  2019و فــرق
العمــل املســتحدثة يف جلنــة حمايــة البيئــة خــال  2020كاســتحداث
فريــق األهــداف الطموحــة.

و انعقــد هــذا االجتمــاع الــذي عــرف مشــاركة تســع دول مــن أعضــاء
املنظمــة و االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي ،يف ظــل الظرفيــة الصعبــة
التــي تعيشــها املنطقــة العربيــة و خاصــة قطــاع الطيــران املدنــي
جــراء تفشــي جائحــة كورونــا .إذ تــداول املشــاركون خــال هــذا
اإلجتمــاع آخــر املســتجدات واإلجــراءات التــي اتخذتهــا املنظمــة يف جديــر بالذكــر ان اللجنــة اعتمــدت خــال اجتماعهــا اخلطــة
إطــار تنســيق اجلهــود العربيــة و التنســيق مــع املنظمــات الدوليــة التشــغيلية للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي لعامــي 2021-2022
و اإلقليميـ�ة للحـ�د مـ�ن انتشـ�ار فيـ�روس كورونـ�ا اجلديـ�د(  (� COيف مجــال حمايــة البيئــة يف مجــال الطيــران املدنــي.
.)VID-19
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7

انعقاد االجتماع الواحد والثالثون للجنة أمن الطيران عن بعد

الرباط-عقــدت جلنــة أمــن الطيــران املدنــي باملنظمــة العربيــة عــودة أنشــطة الطيــران املدنــي إلــى وضعهــا الطبيعــي.
للطيــران املدنــي اجتماعهــا الواحــد والثالثــون عبــر التواصــل عــن
بعــد باســتخدام برنامــج زوم « »Zoomيومــي  18و 19مايــو  .2020يف الســياق ذاتــه ،اتفــق املشــاركون علــى تأســيس برنامــج عمــل
و تواصــل و تنســيق دائــم يف هــذه الظرفيــة بــن مســؤولي أمــن
و انعقــد هــذا االجتمــاع الــذي عــرف مشــاركة  12دولــة أعضــاء الطيــران املدنــي باملنطقــة العربيــة و عقــد لقــاء تواصلــي بينهــم
باملنظمــة ،يف ظــل الظرفيــة الصعبــة التــي تعيشــها املنطقــة العربيــة لتبــادل املعلومــات والتجــارب و أحســن املمارســات للعــود العــادي
و خاصــة قطــاع الطيــران املدنــي جــراء تفشــي جائحــة كورونــا .إذ ألنشــطة الطيــران املدنــي.
تــداول املشــاركون آخــر املســتجدات واإلجــراءات التــي اتخذتهــا
املنظمــة يف إطــار تنســيق اجلهــود العربيــة و التنســيق مــع املنظمــات كمــا اعتمــدت اللجنــة خــال اجتماعهــا اخلطــة التشــغيلية للمنظمــة
الدوليــة و اإلقليميــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا اجلديــد العربيــة للطيــران املدنــي لعامــي  2022-2021يف مجــال أمــن
( )COVID-19و أيضــا اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة املتخــذة الطيــران.
مــن طــرف الــدول األعضــاء باملنظمــة ملواجهــة تفشــيه و املتطلبــات
األساســية والتدابيــر املقترحــة املتعلقــة بأمــن الطيــران املدنــي عنــد
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الربــاط  -عقــدت جلنــة املالحــة اجلويــة
باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي اجتماعهــا
الثانــي واألربعــن للجنــة املالحــة اجلويــة يومــي
 18و 19مايــو  ،2020عبــر التواصــل عــن بعــد
باســتخدام منظومــة زوم «  « Zoomبحضــور
 22مشــاركا مــن  11دولــة أعضــاء ميثلــون كل
مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية واجلمهوريــة
اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية واململكــة
العربيــة الســعودية وجمهوريــة الصومــال
وجمهوريــة العــراق ودولــة الكويــت وجمهوريــة
مصــر العربيــة ودولــة ليبيــا واململكــة املغربيــة
واجلمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة واجلمهوريــة
اليمنيــة.
افتتــح االجتمــاع ســعادة املهنــدس عبــد النبــي
منــار ،مديــر عـــــــــام املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،حيــث رحــب بالســادة أعضــاء اللجنــة
مؤكــدا علــى أهميــة االجتمــاع يف ســياق التوجــه
نحــو تطويــر العمــل الفنــي يف مجــال املالحــة
اجلويــة للمنظمــة والــذي متثــل جلنــة املالحــة
اجلويــة إحــدى أذرعــه األساســية ،مذكــرا
احلضــور أن قطــاع النقــل اجلــوي الــذي يعتبــر
مــن القطاعــات االقتصاديــة األساســية هــو مــن
أكثــر القطاعــات املدنيــة الــذي تأثــر بأزمــة
لــم يشــهدها يف تاريخــه نتيجــة النتشــار وبــاء
فيــروس كورونــا املســتجد ،حيــث يتوقــع أن
تــؤدي هــذه األزمــة إلــى خســائر ضخمــة مــن
ناحيــة الوظيفــة الدائمــة والوظائــف املوســمية
يف العالــم العربــي التــي تعتمــد يف معيشــتها علــى
قطــاع الســياحة والســفر.
و أكــد املديــر العــام يف كلمتــه االفتتاحيــة علــى
النظــر يف سلســلة مــن التدابيــر واخلطــط

العمليــة التــي مــن شــأنها دعــم عــودة هــذا
القطــاع للقيــام بــدوره الطبيعــي يف التنميــة
املســتدامة وحتفيــز النمــ ّو الســريع للقطاعــات
االقتصاديــة األخــرى.
كمــا اقتــرح ســعادته تكويــن فريــق عمــل يجتمــع
عــن بعــد باســتعمال التقنيــات احلديثــة (علــى
غــرار منظومــة زووم) ويهــدف إلــى متابعــة كل
املســتجدات املتعلقــة بجائحــة كورونــا وتزويــد
اللجنــة بالوثائــق اإلسترشــادية والهادفــة
لتوحيــد اإلجــراءات والتســريع يف اســتعادة
نشــاط املالحــة اجلويــة للوضعيــة العاديــة قبــل
األزمــة.

التوفيــق والنجــاح ألعمالهــا.
مــن جانبــه ،رحــب الســيد إبراهيــم بنيــان
اجلابــري ،رئيــس جلنــة املالحــة اجلويــة وممثــل
اململكــة العربيــة الســعودية بالســادة أعضــاء
اللجنــة مؤكــدا علــى أهميــة االجتمــاع مذكــرا
باملواضيــع املدرجــة يف جــدول األعمــال شــاكرا
املنظمــة واملديــر العــام علــى املجهــودات املبذولــة
خاصــة منهــا الداعمــة الســتعادة نشــاط النقــل
اجلــوي باملنطقــة علــى إثــر انتشــار مــرض
فيــروس كورونــا املســتجد ()COVID-19
مثنيــا علــى اقتراحــات املديــر العــام وخاصــة
منهــا تكويــن فريــق عمــل صلــب اللجنــة ملواكبــة
آخــر املســتجدات املتعلقــة بجائحــة كورونــا
والعمــل علــى توحيــد إجــراءات املالحــة اجلويــة
ومذكــرا احلضــور علــى أن الهــدف الرئيســي
لهــذا االجتمــاع هــو االطــاع علــى اإلجــراءات
املســتجدة يف مــا يتعلــق بجائحــة كورونــا
وحتديــد برامــج املنظمــة يف ميــدان املالحــة
اجلويــة للفتــرة القادمــة .2021-2022

كمــا أشــار ســعادته إلــى صــدور النســخة
األولــى مــن خطــة إنعــاش قطــاع الطيــران
املدنــي لعــام  2020الصــادرة مــن قبــل الوكالــة
األوروبيــة للمالحــة اجلويــة ()Eurocontrol
والتــي تهــدف إلــى مســاعدة شــركات الطيــران
ومقدمــي خدمــات املالحــة اجلويــة واملطــارات
علــى التخطيــط مســب ًقا وإعــادة نشــاط الطيــران
األوروبــي وتزويــد اجلهــات الفاعلــة الرئيســية وتنــاول االجتمــاع عــدة مواضيــع ذات األهمية يف
يف مجــال الطيــران بالرؤيــة العامليــة التــي ميــدان املالحــة اجلويــة باملنطقــة العربيــة حيــث
يحتاجونهــا مــن أجــل التخطيــط الفعال.كمــا تطــرق إلــى عــدة مواضيــع مــن أهمهــا متابعــة
أشــار ســعادته إلــى أهميــة مراجعــة برنامــج آخــر التطــورات والتدابيــر واإلجــراءات املتخــذة
اللجنــة للســنتني املقبلتــن  2021-2022ملــا يف خصـ�وص تفشـ�ي وبـ�اء كورونـ�ا املسـ�تج د �CO
لهــذا النشــاط مــن تأثيــر علــى موازنــة املنظمــة  VID-19والرجــوع لالســتغالل العــادي ألنشــطة
واملتوقــع النظــر فيهــا خــال اجتمــاع املجلــس الطيــران املدنــي ومشــروع إدارة تدفــق احلركــة
التنفيــذي للمنظمــة خــال شــهر يونيــو  .2020اجلويــة مبنطقــة للشــرق األوســط وكذلــك
كمــا أكــد علــى ضــرورة طــرح مواضيــع جديــدة توســعة تغطيــة املالحــة باألقمــار الصناعيــة
يف قطــاع املالحــة وخاصــة منهــا املتعلقــة بوبــاء برامــج املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ﻲﻓ
كورونــا قصــد مســاندة الــدول مــن اخلــروج مــن ﻣﺟﺎل املالحــة اجلويــة لعامــي .2022-2021
هــذه األزمــة والتخفيــف مــن أثارهــا ومتمنيــا
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لجنة السالمة الجوية بالمنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعها الرابع واألربعون

الرباط-عقــدت جلنــة الســامة اجلويــة
باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي اجتماعهــا
الرابــع واألربعــون يــوم  20مايــو  2020عبــر
تقنيــة التواصــل عــن بعــد باســتخدام منظومــة
زوم « ،»Zoomبحضــور  21مشــاركا مــن 12
دولــة ميثلــون كل مــن اجلمهوريــة التونســية
واجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية
واململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة
الصومــال وجمهوريــة العــراق وســلطنة عمــان
ودولــة فلســطني ودولــة الكويــت ودولــة ليبيــا
وجمهوريــة مصــر العربيــة واململكــة املغربيــة
واجلمهوريــة اليمنيــة.

عمــل يجتمــع عــن بعــد باســتعمال التقنيــات
احلديثــة (علــى غــرار منظومــة زوم) ويهــدف إلى
متابعــة كل املســتجدات املتعلقــة بجائحــة كورونــا
وتزويــد اللجنــة بالوثائــق اإلسترشــادية والهادفــة
لتوحيــد اإلجــراءات واإلعــداد الســتعادة نشــاط
املالحــة اجلويــة لوضعيتــه العاديــة قبــل األزمــة.
وأشــار ســعادته إلــى أن فريــق عمــل اإليــكاو
Council Aviation Recovery Task Force
 ))(CARTاملنشــأ علــى مســتوى مجلــس اإليــكاو
والــذي يهــدف إلــى حتديــد األولويــات وضــع
توجيــه اســتراتيجي لدعــم الــدول والصناعــة مــن
أجــل مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن جائحــة
 ،COVID-19وســتصدر بدايــة مــن شــهر
يونيــو  ،2020أول الوثائــق اإلسترشــادية لدعــم
الــدول لوضــع خطــط عمــل الســتئناف عمليــات
الطيــران بطريقــة مســتدامة وآمنــة وســليمة
ومنظمــة بأســرع وقــت ممكــن.

افتتــح االجتمــاع ســعادة املهنــدس عبــد النبــي
منــار ،مديــر عـــــــــام املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،إذ رحــب بالســادة أعضــاء اللجنــة مؤكدا
علــى أهميــة االجتمــاع يف ســياق التوجــه نحــو
تطويــر العمــل الفنــي يف مجــال الســامة اجلويــة
للمنظمــة والــذي متثــل جلنــة الســامة اجلويــة
إحــدى أذرعــه األساســية ،مذكــرا احلضــور أن كمــا أشــار ســعادته إلــى أهميــة مراجعــة برنامــج
قطــاع النقــل اجلــوي الــذي يعتبــر مــن القطاعات اللجنــة للســنتني املقبلتــن  2021-2022ملــا
االقتصاديــة األساســية هــو مــن أكثــر القطاعــات لهــذا النشــاط مــن تأثيــر علــى موازنــة املنظمــة
املدنيــة الــذي تأثــر نتيجــة النتشــار وبــاء فيــروس املتوقــع النظــر فيهــا خــال اجتمــاع املجلــس
التنفيــذي للمنظمــة خــال شــهر يونيــو .2020
الكورونــا املســتجد (.)COVID-19
وأكــد املديــر العــام يف كلمتــه االفتتاحيــة علــى
النظــر يف سلســلة مــن التدابيــر واخلطــط
العمليــة التــي مــن شــأنها دعــم عــودة هــذا
القطــاع للقيــام بــدوره الطبيعــي يف التنميــة
املســتدامة وحتفيــز النمــ ّو الســريع للقطاعــات
االقتصاديــة األخــرى .كمــا اقتــرح تكويــن فريــق

و أكــد علــى ضــرورة طــرح مواضيــع جديــدة يف
قطــاع الســامة وخاصــة منهــا املتعلقــة بوبــاء
كورونــا قصــد مســاندة الــدول يف اخلــروج مــن
هــذه األزمــة والتخفيــف مــن أثارهــا ،متمنيــا
التوفيــق والنجــاح ألعمالهــا.

مــن جانبــه ،رحــب رئيــس اللجنــة املهنــدس
الهــادي الشــرفادي ،ممثــل اجلمهورية التونســية،
بالســادة أعضــاء اللجنــة مؤكــدا علــى أهميــة
االجتمــاع ومذكــرا باملواضيــع املدرجــة يف جــدول
األعمــال ومتمنيــا التوفيــق والنجــاح للمنظمــة
والــدول األعضــاء ،شــاكرا املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي يف شــخص املديــر العــام وخبيــر
اللجنــة علــى املجهــودات املبذولــة لتســهيل
االجتمــاع ولدعمهــا املتواصــل لالســتعداد لعــودة
نشــاط الطيــران املدنــي لوضعــه العــادي قبــل
تفشــي وبــاء كورونــا املســتجد.
وتنــاول االجتمــاع عــدة مواضيــع ذات األهميــة
يف ميــدان الســامة اجلويــة باملنطقــة العربيــة
إذ تطــرق إلــى عــدة مواضيــع مــن أهمهــا آخــر
التطــورات والتدابيــر واإلجــراءات املتخــذة يف
خصــوص تفشــي وبــاء كورونــا COVID-19
والرجــوع لالســتغالل العــادي ألنشــطة الطيــران
املدنــي ومتابعــة توصيــات جلنــة الســامة
اجلويــة ( )43وتوصيــات اجتمــاع املجلــس
التنفيــذي رقــم  62وبرامــج املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ﻲﻓ ﻣﺟﺎل الســامة اجلويــة
لعامــي  2021-2022وإجنــازات جلنــة الســامة
اجلويــة خــال الفتــرة املمتــدة مــن يونيــو 2018
إلــى مايــو 2020وإعــادة جدولــة أنشــطة املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي يف ميــدان الســامة
اجلويــة لســنة  ،2020وآخــر املســتجدات يف
خصــوص ســبل التعــاون االقليمــي فيمــا يخــص
التحقيــق يف حــوادث ووقائــع الطيــران.
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لجنة النقل الجوي تعقد اجتماعها  43عن بعد

الرباط-عقــدت جلنــة النقــل اجلــوي اجتماعهــا  ،43وافتتــح ســعادة الكويــت ؛ جمهوريــة مصــر العربيــة واململكــة املغربيــة.
املهنــدس عبدالنبــى منــار ،مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران كمــا حضــر ممثلــون عــن كل مــن اململكــة األردنيــة واليمــن وكل مــن
املدنــي االجتمــاع.
االحتــاد الدولــى للنقــل اجلــوي؛ واالحتــاد العربــى للنقــل اجلــوي
بصفــة مراقــب.
و بعــد الترحيــب بالســادة أعضــاء اللجنــة ،أكــد ســعادته علــى أهميــة
دور اللجنــة فــى ظــل ظــروف جائحــة كورونــا التــى أثــرت تأثيــرا جتــدر االشــارة الــى ان اجتماعــات جلنــة النقــل اجلــوي ناقشــت يف
ســلبيا علــى االقتصــاد العاملــى وبصفــة خاصــة قطــاع النقــل اجلــوي اجتماعهــا الثالــث واألربعــن ،عــدة موضوعــات أهمهــا تأثيــر جائحــة
األمــر الــذى يتطلــب مزيــدا مــن اجلهــد مــن أجــل وضــع أطــر جديــدة كورونــا علــى االقتصــاد العاملــى والعربــى وقطــاع الطيــران املدنــى فــى
فــى مجــال سياســات النقــل اجلــوى ملــا بعــد مرحلــة التعــايف مــن آثــار العالــم العربــى وكيفيــة التعــايف مــن التاثيــر الســلبى لهــذه اجلائحــة و
هــذه اجلائحــة متمنيــا التوفيــق للجميــع فــى اجتماعــات اللجنــة.
السياســات فــى مجــال الطيــران املدنــي التــى يجــب اتباعهــا مــا بعــد
التعافــى وإعــادة تشــغيل قطــاع الطيــران.
يشــارك فــى االجتماعــات ممثلــو كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية،
ســلطنة عمــان ؛ جمهوريــة العــراق ؛ جمهوريــة الســودان ؛ دولــة
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اجتماع تنسيقي بين المشرفين على أمن الطيران المدني بسلطات الطيران المدني
للدول األعضاء بالمنظمة العربية للطيران المدني

الرباط-نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي اجتماعــا تنســيقيا
عبــر التواصــل عــن بعــد باســتخدام برنامــج زوم «  « Zoomبــن
املشــرفني علــى أمــن الطيــران املدنــي بالــدول األعضــاء باملنظمــة،
وذلــك يــوم  09يوليــو مــن الســاعة  09:30إلــى  11:00توقيــت
غرينيتــش (.)UTC Time
شــارك يف هــذا االجتمــاع  26مشــرفا علــى أمــن الطيــران املدنــي،
ميثلــون  16دولــة أعضــاء باملنظمــة العربيــة ،وهــي اململكــة األردنيــة
الهاشــمية ،ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ومملكــة البحريــن،
واجلمهوريــة التونســية ،واململكــة العربيــة الســعودية ،وجمهوريــة
العــراق ،وســلطنة عمــان ،ودولــة فلســطني ،ودولــة قطــر ،وجمهوريــة
القمــر املتحــدة ،ودولــة الكويــت ،واجلمهوريــة اللبنانيــة ،ودولــة ليبيــا،
وجمهوريــة مصــر العربيــة ،واململكــة املغربيــة ،واجلمهوريــة اليمنيــة.
يهــدف االجتمــاع إلــى التشــاور والتنســيق بــن املشــرفني علــى
أمــن الطيــران املدنــي بســلطات الطيــران املدنــي حــول مســتجدات
كورونــا وتبــادل اخلبــرات واملعلومــات وأحســن املمارســات فيمــا
يخــص اإلجــراءات األمنيــة والتســهيالت عنــد العــودة للســير العــادي
ألنشــطة الطيــران املدنــي .حيــث اســتعرض ممثلــو كل مــن دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية وســلطنة
عمــان وجمهوريــة مصــر العربيــة جتــارب دولهــم والتحديــات التــي

واجهتهــم يف تنفيــذ املتطلبــات األمنيــة يف ســياق تفشــي جائحــة
 ،COVID-19وكــذا أحســن املمارســات واملشــاريع املســتقبلية فيمــا
يخــص اإلجــراءات األمنيــة والتســهيالت عنــد عــودة الســير العــادي
ألنشــطة الطيــران املدنــي.
كمــا اســتعرضت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي خــال
هــذا االجتمــاع حملــة عامــة عــن الدليــل االسترشــادي للتدابيــر
واإلجــراءات املتعلقــة باألمــن والتســهيالت إلعــادة االشــتغال يف ظــل
تفشــي جائحــة كورونــا ،الــذي قــام بإعــداده فريــق عمــل مكــون مــن
أعضــاء جلنــة أمــن الطيــران لــدى املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي.
خــال االجتمــاع ،تبــادل املشــاركون وجهــات النظــر حــول التحديــات
احلاليــة واملســتقبلية لتطبيــق املتطلبــات األمنيــة والتســهيالت
مــع املتطلبــات اجلديــدة املتعلقــة بالصحــة العامــة يف ظــل تفشــي
جائحــة كورونــا ،مثــل متطلبــات مراقبــة جــودة أمــن الطيــران املدنــي،
واســتخدام التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي....
جتــدر اإلشــارة الــى أن هــذا االجتمــاع ينــدرج يف إطــار اجلهــود
التــي تبذلهــا املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بهــدف املســاهمة يف
إنعــاش احلركــة اجلويــة وتبــادل املعلومــات واخلبــرات واملواءمــة بــن
اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة مــن قبــل الــدول األعضــاء.
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موجز مناقشات اجتماع المدراء العامون للطيران المدني بالشرق األوسط
اجتماع ( 23أبريل )2020
ُعقــد اجتمــاع عــن بعــد للمــدراء العامــون للطيــران
املدنــي ملنطقــة الشــرق األوســط يــوم اخلميــس 23
أبريــل  2020باســتخدام تطبيــق زووم .Zoom
حضــر االجتمــاع عن بعد ما مجموعه ثالثة وســتون
( )63مشــاركا مــن تســع ( )9دول (البحريــن ومصــر
واألردن وعمــان وقطــر والســعودية واإلمــارات
والواليــات املتحــدة واليمــن) وعشــر ( )10منظمــات
(االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي  AACOواملنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي  ACAOواملجلــس الدولــي
للمطــارات  ACIومنظمــة الطيــران املدنــي خلدمات
املالحــة  CANSOو احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي
 IATAواالحتــاد الدولــي لرابطــات مراقبــي احلركــة
اجلويــة  IFATCAواالحتــاد الدولــي لرابطــات
طيــاري اخلطــوط اجلويــة  IFALPAوإدارة امــن
النقــل  TSAووزارة النقــل  DFTواملنظمــة الدوليــة
للطيــران املدنــي .)ICAO
وتتمثل األهداف الرئيسية لالجتماع فيما يلي:
• اإلحاطــة باإلجــراءات التــي تتخذهــا الــدول
واملنظمــات فيمــا يتعلــق ب ـ  COVID-19وتبــادل
أفضــل املمارســات والتحديــات والــدروس املســتفادة؛
• حتديــد االحتياجــات القصيــرة والطويلــة األجــل
لــكل مــن الــدول وصناعــة الطيــران؛ و
• االتفــاق علــى اإلجــراءات الالزمــة لضمــان العــودة
املنظمــة واملنســقة للعمليــات العاديــة (مرحلــة
االنتعــاش).
رحــب الســيد محمــد رحمــة ،املديــر اإلقليمــي
ملنطقــة الشــرق االوســط  ،MIDبجميــع املشــاركني
وشــكرهم علــى قبــول الدعــوة لالنضمــام إلــى
االجتمــاع عــن بعــد كمــا متنــى للجميــع شــهر
رمضــان مبــارك ،وســلط الضــوء علــى أن هــذا
االجتمــاع غيــر رســمي ،لتبــادل وجمــع املعلومــات
واألفــكار وأفضــل املمارســات بشــأن ســبل املضــي
قدمــا.
قــدم املديــر اإلقليمــي لاليــكاو ملنطقــة الشــرق
األوسـ�ط MID ICAOعرضــا عــن تأثيــر �CO
 VID-19علــى صناعــة الطيــران ،والتدابيــر التــي
اتخذتهــا االيــكاو علــى املســتويني العاملــي واإلقليمــي
والتخطيــط ملرحلــة االنتعــاش.
ومتــت اإلشــارة الــى أن أزمــة  COVID-19ســريعة
التطــور ،قــد أثــرت بشــدة علــى جميــع جوانــب
الطيــران املدنــي .كمــا مت التأكيــد كذلــك علــى
احلاجــة امللحــة لتنســيق جميــع اجلهــود للحــد مــن
مخاطــر انتشــار  COVID-19عــن طريــق النقــل
اجلــوي وحمايــة صحــة املســافرين وطاقــم الطائــرة،
مــع احلفــاظ علــى عمليــات النقــل اجلوي األساســية

وضمــان العــودة املنظمــة إلــى العمليــات العاديــة يف
الوقــت املناســب.
بعــد العــرض ،ناقــش االجتمــاع األســئلة  /املواضيــع
التالية:
• بصــرف النظــر عــن التأثيــر االقتصــادي ،مــا هــي
أصعــب التحديــات التــي تواجههــا الــدول والصناعــة
يف خضــم COVID-19؟
• مــا هــي التطلعــات املنتظــرة مــن املنظمــة الدوليــة
للطيــران املدنــي واملنظمــات االخــرى يف هــذه
املرحلــة؟
• مــا هــي التدابيــر املقترحــة لعــودة سلســة ومنظمــة
إلــى الوضــع العــادي (خطــة االنتعــاش)؟
وســلط االجتمــاع الضــوء علــى ضــرورة قيــام االيكاو
بوضــع املزيــد مــن املبــادئ التوجيهيــة لدعــم الــدول
لتجاوزالتحديــات الراهنــة التــي تواجــه عمليــات
الطيــران لرحــات الشــحن واالجــاء ،ومــا إلــى
ذلــك؛ وتدريجي ـاً اســتئناف عملهــا بصــورة كاملــة.
وشــدد االجتمــاع علــى أهميــة اتخــاذ جميــع التدابير
الالزمــة لتيســير اتبــاع نهــج تعاونــي الســتئناف
رحــات الــركاب التجاريــة ،مبــا يف ذلــك:
• اســتناد التدابيــر التــي تتخذهــا احلكومــات إلــى
األدلــة الطبيــة والنهــج القائــم علــى املخاطــر.
• تنســيق خطــط اإلنتعــاش بــن دول منطقــة
الشــرق األوســط؛ وهــذا يتطلــب ،يف جملــة أمــور،
تبــادل املعلومــات وأفضــل املمارســات لوضــع خطــة
اإلنتعــاش.
• التعــاون والتنســيق وتبــادل املعلومــات وأفضــل
املمارســات عبــر احلــدود.
• إنشــاء فرقــة العمــل املعنيــة بخطــة اإلنعــاش يف
منطقــة الــرق األوســط  )MID (RPTFلتقــدمي
التوجيــه الــازم وتســهيل إعــادة التشــغيل املتســق
لرحــات الــركاب التجاريــة بطريقــة مســتدامة،
آمنــة مؤمنــة ومنظمــة بأســرع مــا ميكــن عمل ًيــا
مــع األخــذ يف االعتبــار تطــور وبــاء COVID
 -19وقــرارات هيئــات الصحــة العامــة الدوليــة
والوطنيــة.
• مســاعدة فريــق العمــل التحضيــري اإلقليمــي يف
اعــداد اخلطــة اإلقليميــة لالنتعــاش ،مــع مراعــاة
العمــل املنجــز على املســتوى العاملــي من أجل ضمان
املواءمــة وجتنــب ازدواجيــة اجلهــود .وســيركز
فريــق العمــل علــى التطــورات العامليــة ،وتعزيــز
تنفيــذ املــواد العامليــة علــى املســتوى اإلقليمــي
والتكييــف عنــد االقتضــاء .و يتكــون فريــق العمــل
التحضيــري اإلقليمــي  RPTFمــن منظمــات دوليــة
وإقليميــة ( AACOو  ACAOو  ACIو  ICAOو
 )CANSOورؤســاء كل مــن املجموعــة اإلقليميــة

لســامة الطيــران بالشــرق االوســط RASG-MID
و  MIDANPIRGاملجموعــة اإلقليميــة لتخطيــط
وتنفيـ�ذ املالحـ�ة اجلويـ�ة بالشـ�رق األوسـ�ط  و �MI
 DRASFGمجموعــة اإلقليميــة ألمــن و تســهيالت
الطيــران بالشــرق االوســط  .وميكــن دعــوة ممثلــي
الــدول واملنظمــات الدوليــة األخــرى للمشــاركة علــى
أســاس مخصــص.
• النظــر يف قــدرة املجــال اجلــوي لتجنــب ازدحــام
املجــال اجلــوي أنــاء اســتئناف العمليــات .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،وافــق املشــاركون يف االجتمــاع علــى أنــه
ميكــن اســتخدام فريــق تنســيق حالــة الطــوارئ
( )CCTكمنصــة لتبــادل  /توجيــه املعلومــات خــال
مرحلــة االنتعــاش.
• مراجعــة الصيغــة التنفيذيــة املقترحــة مــن طــرف
االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي  AACOمــن قبــل
فرقــة العمــل التحضيريــة اإلقليميــة RPTF
ملواصلــة اســتعراضه وتنقيحــه قبــل تعميمــه علــى
الــدول والصناعــة لتحصيــل اســهاماتهم.
• يجــب حتديــد األدوار واملســؤوليات بشــكل
واضـ�ح واحترامهـ�ا يف تنفيـ�ذ االسـ�تجابة لـــ �CO
 :VID-19مــن يقــوم مبــاذا (احلكومــات ،هيئــات
الطيــران املدنــي ،CAAsمــزودي خدمــات املالحــة
اجلويــة  ،ANSPsشــركات الطيــران ،املطــارات
واملنظمــات).
وأشــار االجتمــاع إلــى أن برنامــج عمــل مكتــب
الشــرق االوســط  MIDيخضــع للمراجعــة بشــكل
منتظــم منــذ بدايــة أزمــة  ،COVID-19وقــد ومت
تأجيــل جميــع الفعاليــات املخطــط لهــا يف مــارس
وأبريــل ومايــو ويونيــو  .2020ومــن املقــرر عقــد
اجتماعــات هاتفيــة مــع رؤســاء  MIDANPIRGو
 RASG-MIDو  MID-RASFGملناقشــة برامــج
عملهــم املســتقبلية وترتيبــات العمــل.
وشــجع االجتمــاع أصحــاب املصلحــة يف مجــال
الطيــران علــى اغتنــام فرصــة فتــرة النشــاط
ا ملنخفــض
• بالنســبة لهيئــات الطيــران املدنــي و مــزودي
خدمــات املالحــة اجلويــة:
رفــع أو تقليــل أو حتــى إزالــة قيــود  /مخططــات
التدفــق ،التــي مت فرضهــا يف األصــل كتدابيــر ادارة
تدفــق حركــة املــرور AFTMملوازنــة الســعة مقابــل
الطلــب؛
بالنسبة ملشغلي املطارات:
•
القيــام مبهــام الصيانــة يف املطــارات التــي يكــون
القيــام بهــا صعبــا يف الظــروف العاديــة.
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ورشة عمل عن بعد حول «سالمة مرحلة التعافي واستئناف التشغيل:
دعم اإلجراءات والرقابة»

الرباط-نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ورشــة عمــل عــن
بعــد ( )Virtual Workshopحــول «ســامة مرحلــة التعــايف واســتئناف
التشــغيل :دعــم اإلجــراءات والرقابــة « أيــام  29و 30يونيــو و 1يوليــو 2020
مــن  0900-1015بتوقيــت غرينيتــش ( ،)UTC 0900-1015حرصــا مــن
املنظمــة علــى الرفــع مــن مســتوى العاملــن يف قطــاع الطيــران املدنــي يف
ظــل أزمــة كورونــا املســتجد (.)COVID-19
افتتــح الورشــة ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي ،حيــث رحــب باملشــاركني وأكــد علــى أهــداف
الورشــة واملتمثلــة أساســا يف دعــم أطــر ومفتشــي الســامة بســلطات
الطيــران املدنــي ومــزودي خدمــات احلركــة اجلويــة وشــركات الطيــران
إلــى اســتخدام مبــادئ إدارة الســامة لدعــم اتخــاذ قراراتهــم مــن أجــل
إدارة مخاطــر ســامة الطيــران ،التــي تقــع حتــت مســؤوليتهم ،خــال وبــاء
كورونــا املســتجد ( )COVID-19وتســليط الضــوء علــى أهــم توصيــات
فريــق عمــل مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي إلنعــاش قطــاع

الطيــران ( )CARTوالوثيقــة اإلرشــادية :اإلقــاع :دليــل الســفر اجلــوي يف
أثنــاء أزمــة الصحــة العامــة الناجمــة عــن فيــروس كورونــا املســتجد وكيفيــة
مالئمتهــا مــع الوثائــق اإلرشــادية املعــدة علــى النطــاق الوطنــي.
نشــط هــذه الورشــة عــن بعــد الكابــن مصطفــى خلــذر ،قائــد طائــرة
اربــاص  320ومكــون وممتحــن بشــركة الطيــران العربيــة ومفتــش ســامة
بســلطة الطيــران املدنــي املغربيــة وقــد أدار الورشــة عــن بعــد املهنــدس/
محمــد رجــب ،خبيــر املالحــة والســامة باملنظمــة العربية للطيــران املدني.
حضــر هــذه الورشــة عــن بعــد  93مشــاركا مــن  15دولــة أعضــاء املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي (دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واجلمهوريــة
التونســية وجمهوريــة جيبوتــي واململكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة
الصومــال وجمهوريــة العــراق وســلطنة عمــان ودولــة فلسطيـــن وجمهوريــة
القمــر املتحــدة ودولـــة الكويــت ودولــة ليبيـــا وجمهوريــة مصــر العربيــة
واململكــة املغربيــة واجلمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة واجلمهوريــة اليمنية)
ومنظمتــن دوليتــن (.)ACAO, IFATCA
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ورشة عمل عن بعد حول «إدارة األزمة وتدابير الصحة العامة لصناعة الطيران المدني
في ظل جائحة كورونا»

 COVID-19و تدابيــر التخفيــف املناســبة مــن حــدة املخاطــر علــى
الصحــة العامــة علــى املســافرين و املوظفــن التــي يتعــن تنفيذهــا
مــن قبــل املتدخلــن يف منظومــة الطيــران املدنــي و مشــغلي املطــار
و مشــغلي الطائــرات لتعزيــز ثقــة املســافرين إلعــادة انتعــاش نشــاط
الطيــران املدنــي.

الربــاط ،اختتمــت فعاليــات ورشــة عمــل عبــر التواصــل عــن بعــد
( ) WEBINARباســتخدام برنامج زوم « Zoomحول إدارة األزمة
و تدابيــر الصحــة العامــة لصناعــة الطيــران املدنــي يف ظــل جائحــة
كورونــا اجلديــد ( ،)COVID 19التــي نظمتهــا املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي خــال الفتــرة املمتــدة مــن  22الــى  26يونيــو 2020
مــن الســاعة  09:30إلــى  10:45توقيــت قرينيتــش يوميــا (UTC
.)Time
كمــا مت اســتعراض خــال هــذه الورشــة اخلطــوط العريضــة لوثيقــة
اإلقــاع « دليــل الســفر اجلــوي يف أثنــاء أزمــة الصحــة العامــة
ـتجد « الصــادرة عــن فرقــة عمــل
واســتفاد مــن هــذه الورشــة التــي اســتمرت علــى مــدى  5أيــام ،الناجمــة عــن فيــروس كورونــا املسـ َ
 47مشــارك عــن مختلــف الهيــاكل املتدخلــة مبنظومــة الطيــران مجلــس لاليــكاو إلنعــاش قطــاع الطيــران (.)CART
املدنــي مــن  11دولــة أعضــاء باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي :
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،و مملكــة البحريــن ،و اجلمهوريــة و تنــدرج هــذه الورشــة يف اطــار اجلهــود التــي تبدلهــا املنظمــة
التونســية ،و اململكــة العربيــة الســعودية ،و جمهوريــة العــراق ،و دولــة العربيــة للطيــران املدنــي بهــدف املســاهمة يف انعــاش احلركــة
فلســطني  ،و دولــة قطــر  ،و دولــة ليبيــا  ،و جمهوريــة مصــر العربيــة ،اجلويــة و تبــادل املعلومــات و اخلبــرات و املواءمــة بــن اإلجــراءات و
و اململكــة املغربيــة ،و اجلمهوريــة اليمنيــة.
التدابيــر املتخــذة مــن قبــل الــدول األعضــاء .
واســتعرضت هــذه الورشــة املتطلبــات املتعلقــة بالصحــة العامــة
الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العامليــة يف ســياق تفشــي جائحــة
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منظمة الطيران المدني الدولي توافق على التعديل الوقائي
لخطة  CORSIAلتخفيض الكربون بسبب كورونا

مونتريال-وافــق مجلــس منظمــة الطيــران املدني
الدولــي اإليــكاو علــى توفيــر حمايــة واضحــة يف
ضــوء وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد ،إلــى خطــة
املنظمـ�ة لتخفيـ�ض الكربـ�ون كورسـ�يا(  (�COR
 ، )SIAوهــو أول إجــراء عاملــي قائــم علــى
الســوق يتــم تطبيقــه ألي قطــاع صناعــي.
وعلــق رئيــس مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي ســالفاتوري شــياكيتانو قائــ ً
ا« :لقــد
وكانــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،قامــت دول املجلــس اليــوم بتقييــم مــدروس
اقترحــت يف رســالة وجهتهــا إلــى اإليــكاو يف ووصلــت إلــى أكثــر احللــول املعقولــة املتاحــة
الســابع مــن مايــو  ،2020احتســاب مســتويات نظــ ًرا لظروفنــا احلاليــة واالســتثنائية جــ ًدا».
االنبعاثــات لعــام  2019كخــط األســاس باإلضافــة إلــى احلمايــة خــال املرحلــة
لكورســيا ،نظــرا للظــروف االســتثنائية التــي التجريبيــة .قــد تكــون هنــاك آثــار علــى املراحــل
تعيشــها صناعــة الطيــران بســبب جائحــة الالحقــة مــن  CORSIAيف ضــوء كيفيــة حــدوث
كورونــا املســتجد ،والتــي أدت إلــى شــبه توقــف انتعــاش القطــاع ،وســتكون هنــاك حاجــة إلــى
حلركــة الطيــران العاملــي ،إذ أصبــح مــن الــازم املزيــد مــن البيانــات وحتليــل الوضــع والتأثيــرات
إعــادة النظــر يف احتســاب ســنة  2020يف علــى  CORSIAيف ضــوء الفقــرة  17مــن القــرار
خــط األســاس خلطــة التعويــض عــن الكربــون  A40-199بشــأن املراجعــة الدوريــة لـــ �COR
وخفضــه.
 SIAالتــي تبــدأ يف عــام  ،2022والتــي تتزامــن
مــع الــدورة القادمــة جلمعيــة االيــكاو .ومــن
وأقــر قــرار مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي املتوقــع أن تقــوم الــدول مبراجعــة CORSIA
الدولــي ( )ICAOبــأن االســتفادة مــن نتائــج إلدخــال تعديــات محتملــة عليهــا مــن املراحــل
حركــة املــرور واالنبعاثــات غيــر املتوقعــة بشــكل الالحقــة.
ملحـ�وظ التـ�ي حدثـ�ت هـ�ذا العـ�ام بسـ�ب ب �CO
 ،VID-19ســوف حتتــرم النيــة واألهــداف
املتفــق عليهــا أصـ ً
ا للــدول األعضــاء يف منظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي الـــ  193عندما اعتمدت
 CORSIAيف أكتوبــر .2016

جديــر بالذكــران خطــة  CORSIAمت تصميمهــا
ملعاجلــة الثغــرات يف قــدرة الطيــران علــى احلــد
مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والقضــاء
عليهــا مــن خــال االبتــكارات املســتمرة يف
تصميــم الطائــرات والدفــع واإلجــراءات
التشــغيلية والوقــود ووســائل أخــرى أكثــر
اســتدامة لتحقيــق الهــدف الطمــوح للقطــاع
املتمثــل يف النمــو احملايــد للكربــون اعتبــا ًرا مــن
عــام .2020
كمــا أن قــرار اجلمعيــة العموميــة ملنظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي  A40-19يتضمــن
طر ًقــا لتعديــل  CORSIAيف حالــة حــدوث حالــة
غيــر متوقعــة تؤثــر علــى اســتدامة املخطــط أو
عــبء اقتصــادي غيــر مناســب مثــل ذلــك الــذي
يســببه  ، COVID-19وكذلك مراجعة احلاجة
إلــى تعديــل عناصــر التصميــم للمخطــط مــن
خــال مراجعــات دوريــة كل ثــاث ســنوات.
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ندوة عبر األنترنت /اجتماع افتراضي عن بعد

ندوة عبر األنترنت /اجتماع افتراضي عن بعد

إدارة المخاطر في ظل جائحة وباء
كورونا ( 14مايو )2020

اإلجراء المبسط لصنع القرار التعاوني
إلدارة الحركة الجوية ( 21مايو )2020

تهــدف هــذه النــدوة عبــر األنترنــت الــى دعــم أطــر ومفتشــي
الســامة بســلطات الطيــران املدنــي ومــزودي خدمــات احلركــة
اجلويــة وشــركات الطيــران إلــى اســتخدام مبــادئ إدارة الســامة
لدعــم اتخــاذ قراراتهــم مــن أجــل إدارة مخاطــر ســامة الطيــران،
التــي تقــع حتــت مســؤولياتهم ،يف ضــل جائحــة وبــاء كورونــا املســتجد
()COVID-19
وقــد نشــطت هــذه النــدوة الســيدة إليزابيــث غنيــم ،املســؤولة عــن
برنامــج إدارة الســامة يف منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي .كمــا
حضــر هــذه النــدوة خبــراء الســامة لــدى ســلطات الطيــران املدنــي
الدولــي ومــزودي خدمــات املالحــة اجلويــة وشــركات الطيــران
وأكادمييــات الطيــران واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة.

تهــدف هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت إلــى تقــدمي اإلجــراء املبســط
إلدارة احلركــة اجلويــة  /صنــع القــرار التعاونــي الــذي مت تطويــره
لدعــم التنســيق والتعــاون بــن الــدول وتوفيــر إطــار وتوجيــه لدعــم
مناطــق منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي مــع التحضيــر للتعــايف مــن
جائحــة .COVID-19
وقــد نشــط هــذه النــدوة الســيد/إيلي خولــي ،اخلبيــر الدولــي إلدارة
احلركــة اجلويــة مبنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي باملقــر الرئيســي
لإلبــكاو وقــد حضرهــا خبــراء وممثلــن عــن ســلطات الطيــران املدني
ومــزودي خدمــات املالحــة اجلويــة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.

ندوة عبر األنترنت /اجتماع افتراضي عن بعد

يوم  2يونيو  :2020تراخيص أعوان الطيران في زمن وباء كورونا المستجد ()COVID-19

حتــدد اتفاقيــة شــيكاغو وامللحــق األول أنــه يجــب علــى حاملــي
اإلجــازات والتراخيــص واملوافقــات مثــل الطياريــن ومراقبــن احلركــة
اجلويــة حمــل وثيقــة صاحلــة املفعــول إلثبــات كفاءتهــم املســتمرة.
اليــوم بســبب تفشــي وبــاء كورونــا املســتجد ( ،)COVID-19ال
يســتطيع العديــد مــن حاملــي اإلجــازات احلفــاظ علــى تراخيصهــم
ســارية املفعــول وف ًقــا للمتطلبــات املعمــول بهــا .ولذلــك تصــدر الــدول

املتعاقــدة إعفــاءات لدعــم أصحــاب املصلحــة .وتوضــح هــذه النــدوة
عبــر اإلنترنــت كيــف تدعــم منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي الــدول
يف تدابيــر التخفيــف مــن آثــار تفشــي هــذا الوبــاء وتقــدم توصيــات
ومــواد إرشــادية حــول كيفيــة تأهيــل أعــوان الطيــران للعــودة إلــى
العمليــات الطبيعيــة.
وقــد حضــر هــذه النــدوة ممثلــن عــن ســلطات الطيــران املدنــي
ومــزودي خدمــات املالحــة اجلويــة واملطــارات وشــركات الطيــران
وأكادمييــات التدريــب واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وحاملــي
التراخيــص واإلجــازات مثــل الطياريــن ومراقبــن احلركــة اجلويــة.
وقــد نشــطت هــذه النــدوة اخلبيــرة الدوليــة الســيدة /جيــردا
بارداتشــر ( ،)Gerda Pardatscherاملســؤولة على ترخيص شــؤون
املوظفــن مبنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.
وقــد نشــطت هــذه النــدوة اخلبيــرة الدوليــة الســيدة /جيــردا
بارداتشــر ( ،)Gerda Pardatscherاملســؤولة على ترخيص شــؤون
املوظفــن مبنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.
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ندوة عبر األنترنت /اجتماع افتراضي عن بعد

ندوة عبر األنترنت /اجتماع افتراضي عن بعد

يوم  4يونيو  :2020التعاون اإلقليمي
في أوقات األزمات

يوم  9يونيو  :2020ندوة عبر األنترنيت
( )Webinarحول «وثائق إرشادية لخدمات
الحركة الجوية الستخدامها في جائحة
كورونا المستجد (»)CoVID-19

حتــى وقــت قريــب ،واجــه مجتمــع الطيــران حتديــات كبيــرة يف إيجــاد
طــرق للتكيــف مــع الوتيــرة الســريعة للتكنولوجيــات اجلديــدة ،وكذلــك
احلاجــة إلــى توفيــر رقابــة فعالــة مــن قبــل ســلطات الطيــران املدنــي.
ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــان ،كان التعــاون اإلقليمــي مــن خــال آليــات
مثــل املنظمــات اإلقليميــة ملراقبــة الســامة ( )RSOOsوبرنامــج
التنميــة التعاونيــة للســامة التشــغيلية واســتمرار الطائــرات للطيــران
( )COSCAPsفعــاالً يف مســاعدة الــدول علــى مواجهــة هــذه
التحديــات ،وبالتالــي تعزيــز ســامة الطيــران ككل.
مــع التأثيــر غيــر املتوقــع وغيــر املســبوق لـــجائحة كورونــا املســتجد
( ،)COVID-19تعمــل منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ()ICAO
مــع مجتمــع الطيــران إليجــاد اســتراتيجيات تخفيــف مناســبة للتعــايف
الســريع والفعــال واآلمــن للصناعــة .مــن أهــم مبــادئ هــذا التعــايف
تنســيق اســتراتيجيات التخفيــف هــذه .أكثــر مــن أي وقــت مضــى،
أهميــة  RSOOsكمحفــزات لعمليــات التخفيــف املنســقة أمــر بالــغ
األهميــة.
وقــد مت عــرض خــال هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت أهميــة التعــاون
اإلقليمــي ودور منظمــات الدعــم اإلقليمــي يف دعــم الــدول األعضــاء
يف أوقــات األزمــات.
ونشــط هــذه النــدوة الكابــن /ميغيــل رامــوس (Captain Miguel
 ،)Ramosمديــر برنامــج النظــام العاملــي ملراقبــة ســامة الطيــران
يف منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ( .)GASOSوشــارك بهــذه
النــدوة ممثلــو عــن ســلطات الطيــران املدنــي ومــزودي خدمــات
املالحــة اجلويــة واملنظمــات واجلمعيــات الدوليــة واإلقليميــة.

ً
انخفاضــا كبيــ ًرا حال ًيــا يف العمليــات
علــى الرغــم مــن أن هنــاك
اجلويــة ،إال أن توفيــر خدمــات احلركــة اجلويــة تعتبــر مــن العناصــر
األساسـ�ية التـ�ي يجـ�ب أخذهـ�ا بعـين االعتبـ�ار ملواجهـ�ة جائحـ�ة �CO
.VID-19
توفــر هــذه النــدوة مجموعــة مــن املعلومــات واملــواد اإلرشــادية بهــدف
دعــم الــدول إلعــادة التشــغيل التدريجــي للحركــة اجلويــة ومجابهــة
التهديـ�د واخلسـ�ائر الناجتـ�ة عـ�ن جائحـ�ة وبـ�اء كورونـ�ا املسـ�تج د �CO
.VID-19
وقــد مت خــال هــذه النــدوة عبــر األنترنيــت ( )Webinarمناقشــة
املســائل التاليــة:
 .1مبادئ التخطيط للطوارئ ATS
 .2تدابير احلماية األساسية التي يتعني تنفيذها
 .3البيئــة التشــغيلية إلدارة احلركــة اجلويــة واإلجــراءات التعزيزيــة
للعمــل
 .4سالمة وأمن املوظفني
 .5إعادة تنشيط اخلدمات
 .6إجــراءات معاجلــة مرافــق ومنشــآت احلركــة اجلويــة املعرضــة
للخطــر
 .7إدارة مخاطر السالمة
 .8اإلجــراءات فيمــا يتعلــق مبراقبــة الســامة مــن قبــل ســلطات
الطيــران املدنــي
وقـ�د نشـ�ط هـ�ذا الويبينـ�ار السـ�يد/إيديان مـ�داز( (�Katherine Roo
 ،)neyمســؤول إدارة احلركــة اجلويــة والبحــث واإلنقــاذ مبنظمــة
الطيــران املدنــي الدولي-مكتــب أمريــكا الشــمالية وأمريــكا الوســطى
ومنطقــة البحــر الكاريبــي.
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يو م  11يونيو  :2020سالمة نقل البضائع خالل جائحة وباء كورونا المستجد (�CO
)VID-19

أدى تفشــي وبــاء كورونــا املســتجد ( )COVID-19إلــى انخفــاض
غيــر مســبوق يف عــدد الرحــات اجلويــة التــي تنقــل الــركاب وزيــادة
احلاجــة إلــى نقــل البضائــع احلرجــة واملنقــذة للحيــاة ،مبــا يف ذلــك
البضائــع اخلطــرة ،بســرعة يف جميــع أنحــاء العالــم .تواجــه الــدول
عــدداً مــن التحديــات يف ضمــان وســامة نقــل هــذه البضائــع.
وقــد وفــرت هــذه النــدوة عبــر الألنترنــات ( )Webinarإرشــادات
بشــأن:
• ضمــان تدريــب العاملــن يف البضائــع اخلطــرة بكفــاءة علــى الرغــم
مــن احلاجــة إلــى االبتعــاد اجلســدي،
• حتميــل البضائــع اخلطــرة علــى مــن الطائــرات مــع كبائــن الــركاب
التــي مت إعــادة اســتخدامها ألغــراض نقــل البضائــع ،و
• حتديــد مــن ميكــن أن يكــون علــى مــن طائــرة حتمــل بضائــع خطــرة
غيــر مســموح بهــا علــى مــن طائــرة تقــل ركا ًبــا.

هــذا كمــا وفــرت هــذه النــدوة معلومــات عــن اجلهــود التــي تبذلهــا
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ملعاجلــة عقبــات نقــل البضائــع عبــر
اجلــو مــن خــال إشــراك أصحــاب املصلحــة يف حتديــد وتخفيــف
الصعوبــات التــي تؤثــر علــى شــحنات الشــحن اجلــوي.
وقـ�د نشـ�ط هـ�ذا الويبينـ�ار كل مـ�ن السـ�يدة /كاثريـ�ن رونـ�ي( (�Kathe
 ،)rine Rooneyرئيســة قســم ســامة البضائــع يف منظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي والســيدة /لــن ماكجيجــان (،)Lynn McGuigan
مســؤولة فنيــة لســامة البضائــع يف نفــس القســم باإليــكاو.
وقــد شــارك بهــذا الويبينــار ممثلــون عــن ســلطات الطيــران املدنــي
وشــركات الطيــران ومــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة.

أنشطة المنظمة

العدد 39

يونيه 2020

19

«المجاالت المحتملة للتعاون المدني العسكري في مجال الطيران» محور اجتماع
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الرباط-حرصــا مــن املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي علــى التنســيق والتعــاون مــع املنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة العاملــة يف مجــال الطيــران
املدنـ�ي يف ظـ�ل أزمـ�ة كورونـ�ا املسـ�تجد(  (�CO
،)VID-19نظمــت بالتنســيق مــع منظمــة
الطيــران املدنــي الدولي-مكتبــي القاهــرة
وباريــس ومنظمــة حلــف شــمال األطلســي
( )NATOاجتمــاع افتراضــي عــن بعــد
( )VTC Meetingحــول «املجــاالت احملتملــة
للتعــاون املدنــي العســكري يف مجــال الطيــران»
يــوم  23يونيــو .2020
حضــر االجتمــاع االفتراضــي  59مشــاركا عــن
 15دولــة أعضــاء املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي و 4منظمــات إقليميــة ودوليــة (ACAO,
.)ICAO, IFATCA, NATO

الترحيــب باملشــاركني والتأكيــد علــى أهــداف
االجتمــاع االفتراضــي واملتمثلــة أساســا يف
ضمــان اتســاق املبــادرات املدنيــة العســكرية
يف مناطــق االيــكاو وتقــدمي املشــورة والتدريــب
حســب االقتضــاء ،فيمــا يتعلــق بتكييــف قــدرات
الطيــران ودمــج وســامة عمليــات املجــال اجلوي
للطائــرات مــع ودون طيــار ومرونــة الطيــران ضد
الهجمــات اإلرهابيــة ،مبــا يف ذلــك إدارة املجــال
اجلــوي واملطــارات أثنــاء عمليــات منظمــة حلــف
شــمال األطلســي ( )NATOومالئمــة الطيــران
بعــد األزمــات.
مت أيضــا ،خــال هــذا االجتمــاع متابعــة أهــم
التوصيــات املنبثقــة عــن احلــدث املشــترك
الناجــح جــدا بــن املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ومنظمــة الطيــران املدنــي حــول التعــاون
املدنــي العســكري الــذي عقــد باجلزائــر
العاصمــة ســنة  2018وتقــدمي عــرض مرئــي
مــن جانــب ممثــل الناتــو حــول التعــاون والتنســيق
املدنــي العســكري الفعــال وفــرص التعــاون
املســتقبلي املقترحــة واملتمثلــة يف تقــدمي الدعــم
والتدريــب للــدول العربيــة يف مجــال التعــاون
املدنــي العســكري وكذلــك إمكانيــة املشــاركة يف
التماريــن العســكرية املنظمــة مــن قبــل الناتــو.

مت افتتــاح االجتمــاع مــن قبــل املهنــدس محمــد
رجــب ،خبيــر املالحــة والســامة اجلويــة نيابــة
عــن ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر
عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي والســيد
ســفني هــال ،املســؤول اإلقليمــي إلدارة احلركــة
اجلويــة باملكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي بباريــس والســيد أحمــد عميــرة،
املســؤول اإلقليمــي إلدارة احلركــة اجلويــة
والبحــث واإلنقــاذ باملكتــب اإلقليمــي ملنظمــة مــن جانــب اخــر ،تقاســم املشــاركني أفضــل
الطيــران املدنــي الدولــي بالقاهــرة والســيدة املمارســات و مت تبــادل املعرفــة واملعلومــات بــن
ماريــا رويــدة مــن الناتــو ( ،)NATOحيــت مت املهنيــن يف منطقــة الــدول العربيــة ،مــن خــال

تقــدمي بعــض جتــارب الــدول يف مجــال التعــاون
املدنــي العســكري.
و بحســب املتدخلــن ،يعــد التعــاون والتنســيق
املدنــي العســكري الفعــال مطلوبــا ليــس فقــط
لتلبيــة متطلبــات احلركــة اجلويــة املدنيــة
والعســكرية يف املســتقبل مــن أجــل زيــادة
الســامة واألمــن والقــدرة والكفــاءة واالســتدامة
البيئيــة ولكــن أيضــا لتحقيــق التشــغيل البينــي
والسالســة واملواءمــة.
وبازديــاد شــح املجــال اجلــوي وتطــور احلركــة
اجلويــة باملنطقــة العربيــة ،يتعــن علــى الــدول
أن تأخــذ بنهــج متــوازن يف إدارة املجــال اجلــوي
علــى نحــو يكفــل انســياب احلركــة اجلويــة
الدوليــة بسالســة ويلبــي احتياجــات الــدول.
ويتطلــب التعــاون الناجــح تعاونــا يقــوم علــى
التواصــل والتثقيــف والتعــاون والثقــة بــن جميــع
املتداخلــن.
و اتفــق احلضــور علــى عقــد لقــاء آخــر عبــر
األنترنيــت ملناقشــة مختلــف اإلجــراءات الواجــب
اتخاذهــا لوضــع حيــز التنفيــذ لفــرص التعــاون
املســتقبلي املقترحــة مــن قبــل منظمــة حلــف
شــمال األطلســي ( )NATOيف مجــال التعــاون
املدنــي العســكري.
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االجتماع االفتراضي اإلقليمي للمدراء العامون للطيران المدني في منطقة أوروبا
وشمال األطلسي لمنظمة الطيران المدني الدولي ()EUR / NAT-DGCA / 2020-4

الرباط-حرصــا مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي التنســيق والتعــاون
بــن املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي باجتمــاع املــدراء العامــون للطيــران املدنــي يف منطقــة أوروبــا
وشــمال األطلســي ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي عــن بعــد يف  8يونيــو
.2020
حضــر هــذا االجتمــاع ثمانيــة وتســعون ( )98مشــاركا مــن  40دولــة و8
منظمــات دوليــة وإقليميــة.
هــدف االجتمــاع إلــى متابعــة تقريــر فريــق العمــل املكلــف باســتعادة
وانتعــاش الطيــران التابــع ملجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي

( )CARTواملــواد اإلرشــادية بشــأن تدابيــر الصحــة العامــة للطيــران
لتقليــل املخاطــر الناجمــة مــن جائحــة كورونــا املســتجد ()COVID-19
ذات الصلــة وذلــك مــن خــال:
أ) إحاطــة احلضــور بتوجيهــات منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
بشــأن تدابيــر الصحــة العامــة للطيــران لتقليــل املخاطــر املرتبطــة
بـ COVID-19؛
ب) تقــدمي معلومــات حــول برنامــج االيــكاو احلالــي واملســتقبلي
للمســاعدة (االفتراضيــة)؛
ج) تبــادل املعلومــات حــول القضايــا والتطــورات واخلطــط املتعلقــة
بتنفيــذ الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة يف هــذا الصــدد.
افتتــح االجتمــاع الدكتــورة فانــغ ليــو ،األمينــة العــام ملنظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي ،مرحبــة باملشــاركني ومســلطة الضــوء علــى الغــرض الرئيســي مــن
تقريــر  CARTووثيقــة توجيــه اإلقــاع ذات الصلــة وكذلــك علــى ضــرورة
تنفيــذ جميــع أصحــاب املصلحــة لتدابيــر تخفيــف املخاطــر مبــا يتفــق
متا ًمــا مــع تدابيــر الصحــة العامــة للطيــران مؤكــدة بــأن الطيــران املدنــي
ميثــل عنصــر أساســيا لالنتعــاش االقتصــادي.
أوضحــت الســيدة ســيلفيا جريــر ،املديــرة اإلقليميــة للمكتــب اإلقليمــي
ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي يف أوروبــا وشــمال األطلســي (EUR
 ،)/ NATدور مكتــب باريــس ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي EUR /
 NATيف ضمــان حســن تنفيــذ توصيــات  CARTوالتنســيق بــن الــدول
األعضــاء لدعــم إعــادة تشــغيل واســتعادة الطيــران يف املنطقــة.

االجتماع اإلقليمي الرفيع المستوى عن بعد بين المنظمات اإلقليمية والدولية
 AACOو  ACAOو  IATAو ICAO
الرباط-حرصــا مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي التنســيق والتعــاون
بــن املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،شــارك وفــد مــن املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي برئاســة ســعادة املهندس/عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام
املنظمــة وبعضويــة املهندس/محمــد رجــب ،خبيــر املالحــة والســامة
واملهندس/عــادل بلوطــار ،خبيــر أمــن الطيــران والبيئــة باالجتمــاع
اإلقليمــي رفيــع املســتوى بالشــرق األوســط بــن  AACOو  ACAOو
 IATAو  ICAOيــوم االثنــن  15يونيــو  2020مــن  1100إلــى 1400
بتوقيــت غرينيتــش.

حضــر هــذا االجتمــاع عــن بعــد اثنــان وعشــرون ( )22مشــاركا مــن أربــع
( )4منظمــات ( AACOو  ACAOو  IATAو .)ICAO
هــدف هــذا االجتمــاع أساســا إلــى إعــام احلضــور بآخــر التطــورات
العامليــة والتقــدم احملــرز علــى أعمــال فريــق عمــل اســتعادة نشــاط الطيران
املنشــأ علــى مســتوى مكتــب القاهــرة لإليــكاو ( )MID RPTFوإلــى
التنســيق واإلعــداد إلــى النــدوة عبــر األنترنيــت حــول مخرجــات فريــق
عمــل مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي إلنعــاش قطــاع الطيــران
( )CARTواالجتمــاع االفتراضــي الثانــي ملــدراء العامــون بالشــرق
األوســط ( )DGAC-MIDاملخطــط لــه خــال  18يونيــو .2020

أنشطة المنظمة

العدد 39

يونيه 2020

21

ندوة افتراضية للهيئة العامة للطيران المدني بدولة االمارات العربية المتحدة
بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي تحت عنوان «وضع تصميم جماعي
لمستقبل إدارة الحركة الجوية لما بعد كوفيد»-19
الرباط-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،يف النــدوة االفتراضيــة
التــي نظمتهــا الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي بدولــة االمــارات العربيــة
املتحــدة ،بشــراكة مــع منظمــة الطيــران املدنــي الدولي ،حتــت عنوان «وضع
تصميــم جماعــي ملســتقبل إدارة احلركــة اجلويــة ملــا بعــد كوفيــد،»-19
وذلــك يومــي  15و 16يونيــو .2020ويف عرضــه خــال اجللســة االفتتاحيــة
للنــدوة ،أشــار ســعادة الســيد مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
إلــى آثــار تفشــي وبــاء كوفيــد -19علــى نشــاط النقــل اجلــوي والســياحي
العاملــي بشــكل عــام والعربــي بشــكل خــاص ،واإلجــراءات التــي قامــت بهــا
اإلدارة العامــة للمنظمــة بتنســيق مــع ســلطات الطيــران املدنــي للــدول
األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،قصــد اتباعهــا مبــا يضمــن
مكافحــة تفشــي الفيــروس ،مــع ضمــان اســتعادة وانتعــاش القطــاع
واســترجاع عافيتــه ،حيــث كان مــن أولــى األولويــات تعزيــز التعــاون بــن
الــدول العربيــة لتنفيــذ إجــراءات مشــتركة ملنــع انتشــار الفيــروس بهــا،
مــع الوضــع بعــن االعتبــار حساســية هــذه الفتــرة ومــا تتطلبــه مــن نقــل
وباســتمرار ملنتجــات رئيســية تتمثــل يف املــواد الغذائيــة ،اللــوازم واملعــدات
الطبيــة ،معــدات الوقايــة الشــخصية وكذلــك املنتجــات األخــرى الضروريــة
لتشــغيل سالســل االمــدادات احلساســة ،دون أن ننســى الرحــات اجلويــة
املخصصــة لرحــات اإلجــاء.
ولتحقيــق جنــاح انتعــاش القطــاع يف احلاضــر مــع ضمــان مرونتــه يف
املســتقبل ،مت إنشــاء فريــق عمــل اســتئناف الطيــران إثــر كوفيــد -19يحمــل
اســم  ،CARTويتأ ّلــف فريــق العمــل اجلديــد التابــع ملجلــس منظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي ،مــن أعضــاء املجلــس وممثلــن رفيعــي املســتوى
عــن قطــاع الطيــران مبــا يف ذلــك الرؤســاء واملدراء العامــون لصناعة النقل
اجلــوي ،والهيئــات املختصــة لــدى األمم املتحــدة مثــل ّ
الصحــة
منظمــة
ّ

ّ
العامل ّيــة ()WHO
ومنظمــة الســياحة العامل ّيــة (،)UNWTOباإلضافــة
إلــى رؤســاء العديــد مــن ســلطات الطيــران الوطن ّيــة واإلقليم ّيــة ،ومنهــا
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي .الهــدف مــن فريــق العمــل حتديــد
األولويــات والسياســات االســتراتيجية للــدول ومشـغّلي القطــاع والتوصيــة
بهــا ،حيــث ستســتفيد مــن جميــع البيانــات املتاحــة للحكومــات والقطــاع
التوصــل إلــى حلــول للتحديــات املباشــرة علــى مســتوى القطــاع،
مــن أجــل
ّ
واألولويــات التــي ينبغــي معاجلتهــا إلعــادة تشــغيل الشــبكة يف عالــم مــا
بعــد داء كوفيــد ،-19وجعلهــا أكثــر مرونــة واســتجابة خــال هــذه العمليــة،
ولتقــدمي التوجيــه رفيــع املســتوى الــذي حتتاجــه احلكومــات والصناعــة
لبــدء إعــادة تشــغيل النقــل اجلــوي الدولــي والتعــايف مــن فيــروس كورونــا
املســتجد .وقــد مت اعتمــاد صيغــة التقريــر النهائــي يــوم  01يونيــو ،2020
واقــراره مــن مجلــس االيــكاو ،مرفوقا بوثيقة توجيــه اإلقالع TAKEOFF
والــذي يقتــرح نهجــا مرحليــا إلعــادة تشــغيل الطيــران ويحــدد مجموعــة
التدابيــر القائمــة علــى املخاطــر والقابلــة للتطبيــق بشــكل عــام ،متاشــيا
مــع توصيــات وتوجيهــات منظمــة الصحــة العامليــة ،والتــي ســتخفف مــن
مخاطــر انتقــال فيــروس  COVID-19أثنــاء عمليــة الســفر ،حيــث تشــمل
هــذه اإلجــراءات :التباعــد اجلســدي بالقــدر املمكــن مــع تنفيــذ التدابيــر
املالئمــة القائمــة علــى املخاطــر ،ارتــداء أقنعــة الوجــه مــن قبــل الــركاب
وطاقــم الطائــرة وعمــال الطيــران ،التطهيــر الروتينــي جلميــع املناطــق
التــي ميكــن أن تكــون أمكنــة تالمــس وانتقــال بالنســبة للــركاب ،الفحــص
الصحــي قبــل وبعــد الطيــران ،تتبــع بيانــات التواصــل للمســافرين وملوظفــي
الطيــران ،االختبــار يف حــال توفــر اختبــارات ســريعة وموثــوق بنتائجهــا يف
الوقــت الفعلــي.

االجتماع الثاني عبر األنترنيت بين نقاط االتصال إلدارة معلومات الطيران بالشرق
األوسط
الربــاط-يف إطــار متابعــة أعمــال فريــق عمــل اســتعادة نشــاط الطيــران
املنشــأ علــى مســتوى مكتــب القاهــرة لإليــكاو ( ،)MID RPTFشــارك
املهندس/محمــد رجــب باالجتمــاع الثانــي عبــر األنترنيــت بــن نقــاط
االتصــال إلدارة معلومــات الطيــران ()MID- AIM FP Meeting
بالشــرق األوســط يــوم  30يونيــو  2020مــن الســاعة  11:00إلــى 12:00
بتوقيــت غرينيتــش.
حضــر االجتمــاع عــن بعــد ثمانيــة وعشــرون ( )28مشــاركا مــن ثمانــي ()8
دول (البحريــن ومصــر وإيــران والعــراق واألردن وقطــر واململكــة العربيــة
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة) وأربــع ( )4منظمــات (AACO ،
 ACAOو  IATAو .)ICAO
ويهدف هذا االجتماع أساسا إلى ما يلي:

أ) تقــدمي التطــورات العامليــة واإلقليميــة املتعلقــة بـــجائحة كورونا املســتجد
( )COVID-19وتدابيــر الصحــة العامــة للطيــران لتقليــل املخاطــر
املرتبطــة بـــ  COVID-19إلــى احلــد األدنــى؛
ب) عــرض النتائــج الرئيســية ألنشــطة لفريــق عمــل معلومــات الطيــران
واملتعلقــة خاصــة بتحليــل إعالنــات الطياريــن املنشــورة علــى مســتوى
منطقــة الشــرق األوســط والتوصيــات ذات العالقــة يف ضــل جائحــة
كورونــا املســتجد ومنــوذج إعــان الطياريــن الســتعادة النشــاط؛
ج) تبــادل املعلومــات حــول التحديــات املهمــة التــي تواجههــا الــدول يف نشــر
معلومــات الطيــران اســتجاب ًة لـــ  COVID19واخلطــوات اإليجابيــة التــي
مت اتخاذهــا ملعاجلتهــا.
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االجتماع االفتراضي الثاني اإلقليمي للمدراء العامون لمنطقة الشرق األوسط

الرباط-شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي باالجتمــاع االفتراضــي
الثانــي للمــدراء العامــون ملنطقــة الشــرق األوســط ()DGCA-MID
الــذي انعقــد يــوم اخلميــس  18يونيــو  2020مــن الســاعة  11:00إلــى
 14:00بالتوقيــت العاملــي باســتخدام منظومــة الــزوم ( .)ZOOMوقــد
حضــر هــذا االجتمــاع مــا يزيــد عــن أربعــة وثمانــون ( )84مشــاركاً مــن
أربــع عشــرة ( )14دولــة (البحريــن  ،مصــر  ،العــراق  ،األردن  ،الكويــت
 ،لبنــان  ،عمــان  ،قطــر  ،اململكــة العربيــة الســعودية  ،الســودان  ،ســوريا
 ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ،اململكــة املتحــدة واليمــن ) وســبع ()7
منظمـ�ات( ( AACOو  ACAOو  ACIو  IATAو  IFATCAو �IFAL
 PAو .)ICAO

مــع جميــع أصحــاب املصلحــة مــن منظمــات دوليــة وإقليميــة والصناعــة،
لتعزيــز تنفيــذ توصيــات  CARTوتقــدمي املســاعدة الالزمــة للــدول مــن
أجــل إعــادة تشــغيل متناســق وســلس الســتعادة نظــام الطيــران واســتعادته.
وأشــادت يف هــذا الصــدد بعمــل فرقــة العمــل املعنيــة بخطــة اإلنعــاش
ملنطقــة الشــرق األوســط (.)RPTF

نيابــة عــن اإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي ( )AACOواملنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي ( )ACAOواإلحتــاد الدولــي للنقــل الدولــي (،)IATA
قــدم الســيد/عبد الوهــاب تفاحــة ،األمــن العــام اإلحتــاد العربــي للنقــل
ً
عرضــا مشــتر ًكا يقتــرح مجموعــة مــن التوصيــات مبــا يف ذلــك نهــج
اجلــوي
تدريجــي إلعــادة تشــغيل الطيــران مبــا يتماشــى مــع إرشــادات ،CART
رحــب الســيد محمــد الســماوي ،املديــر اإلقليمــي باإلنابــة ملكتــب منظمــة والتدابيــر القائمــة علــى املخاطــر ،واســتخدام التكنولوجيــا للتخفيــف مــن
الطيــران املدنــي الدولــي بالقاهــرة ،بجميــع املشــاركني وشــكرهم علــى مخاطــر النقــل .وســلط الضــوء علــى التدابيــر التــي يجــب جتنبهــا ،مثــل
قبــول الدعــوة لالنضمــام إلــى االجتمــاع الثانــي للمــدراء العامــون لســلطات التدابيــر الصارمــة وغيــر الواضحــة التــي ال توفــر حمايــة إضافيــة والتــي
الطيــران املدنــي مبنطقــة الشــرق األوســط.
قــد يكــون مــن الصعــب االمتثــال لهــا ،وتثقــل كاهــل الصناعــة برســوم /
رســوم إضافيــة.
وقــد حضــي هــذا االجتمــاع مبشــاركة ســعادة الدكتورة/فانــغ ليــو ،األمينــة
العــام ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،التــي قدمــت كلمــة ترحيبيــة ومــن جانــب آخــر ،مت تقــدمي عــروض مرئيــة إلعــام احلضــور علــى
أشــادت مــن خاللهــا علــى أن املكتــب اإلقليمــي مبنطقــة الشــرق األوســط اســتراتيجيات اململكــة األردنيــة الهاشــمية واململكــة العربيــة الســعودية
يلتــزم بإتبــاع النهــج التعاونــي والتواصــل مــع جميــع دول الشــرق األوســط واإلمــارات العربيــة املتحــدة وأفضــل املمارســات يف معاجلــة التحديــات
لتوفيــر آخــر التطــورات والدعــم والتوجيــه يف الوقــت املناســب كجــزء مــن وأنشــطة التعــايف وإعــادة التشــغيل واالســتئناف .وقــد قــام بتقــدمي هــذاه
اســتراتيجية االيــكاو املســتمرة لالســتجابة والتعــايف مــن جائحــة كورونــا العــروض املرئيــة كل مــن:
املســتجد .وســلطة الدكتــورة ليــو الضــوء علــى الغــرض الرئيســي مــن
 ســعادة الكابــن /هيثــم ميســتو ،الرئيــس التنفيــذي  /رئيــستقريــر فريــق عمــل مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي إلنعــاش
املفــوض  - CARC -األردن؛
قطــاع الطيــران ( )CARTوالوثيقــة التوجيهيــة لإلقــاع املرتبطــة بــه
 الســيد /عبــد العزيــز الدهمــش ،مديــر عــام اجلــودة وحمايــةمؤكــدة أنــه ينبغــي اعتبارهمــا مرج ًعــا إلعــادة التشــغيل املنســق واســتعادة
املســتهلك ،اململكــة العربيــة الســعودية؛
نظــام النقــل اجلــوي؛ وينبغــي بــذل اجلهــود مــن أجــل تنفيــذ التوصيــات
 الســيد .اســماعيل محمــد البلوشــي ،مســاعد املديــر العــامواملبــادئ الرئيســية ذات الصلــة.
لشــؤون ســامة الطيــران قطــاع الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي -
ـا
ـ
يبذله
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
اإلقليمي
ـود
ـ
اجله
ـى
ـ
عل
ـوء
ويف هــذا الصــدد ،ســلطت الضـ
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
مكتــب القاهــرة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،بالتنســيق والتعــاون
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قانون «عقود النقل الجوي» في المغرب يدخل حيز التنفيذ

الرباط-دخــل قانــون رقــم  30.20بســن أحــكام خاصــة تتعلــق بعقــود
األســفار واملقامــات الســياحية ،حيــز التنفيــذ بعــد صــدوره باجلريــدة
الرســمية ،كمــا وافــق عليــه مجلــس النــواب ومجلــس املستشــارين.
القانــون املنشــور يف عــدد  6887مــن اجلريــدة الرســمية للمملكــة،
يســري علــى عقــود األســفار واملقامــات الســياحية وعقــود النقــل
اجلــوي للمســافرين املقــرر تنفيذهــا خــال الفتــرة املمتــدة مــن فــاحت
مــارس إلــى غايــة  30ســبتمبر  ،2020والتــي يتعلــق موضوعهــا
باخلدمــات املقدمــة يف إطــار ممارســة األنشــطة املنصــوص عليهــا
يف القانــون املتعلــق بالنظــام األساســي لــوكاالت األســفار ،والقانــون
مبثابــة النظــام األساســي للمؤسســات الســياحية ،والظهيــر الشــريف
بشــأن النقــل بواســطة الســيارات عبــر الطــرق والنصــوص املتخــذة
التطبيقيــة ،والقانــون املتعلــق بالطيــران املدنــي.
ووفــق املصــدر ذاتــه ،يتضمــن القانــون «أحــكام خاصــة بالعقــود
املقــرر تنفيذهــا خــال الفتــرة املمتــدة مــن فــاحت مــارس  2020إلــى

غايــة تاريــخ رفــع حالــة الطــوارئ الصحيــة» ،وتتحــدث عــن فســخ
العقــود التــي أصبــح تنفيذهــا مســتحيال بســبب اإلجــراءات املتخــذة
علــى املســتوى الوطنــي أو باخلــارج ملواجهــة تفشــي جائحــة فيــروس
كورونــا ،مــع إمكانيــة اقتــراح مقــدم اخلدمــات لوصــل بديــن لصالــح
الزبــون ،بــدل إرجــاع املبالــغ املــؤداة برســم العقــد املفســوخ.
ويتضمــن القانــون أيضــا« ،أحكامــا خاصــة بالعقــود املقــرر تنفيذهــا
خــال الفتــرة املمتــدة مــن اليــوم املوالــي لتاريــخ رفــع حالــة الطــوارئ
الصحيــة إلــى غايــة  30ســبتمبر  ،»2020ومتكــن هــي األخــرى مقــدم
اخلدمــات أن يقتــرح علــى الزبــون بــدل إرجــاع املبالــغ املــؤداة برســم
العقــد املفســوخ ،وصــا بديــن.
ويتضمــن القانــون جملــة أحــكام مشــتركة ،تتعلــق مببلــغ الوصــول
بالديــن ،والعقــود التــي جــرى تنفيــذ جــزء منهــا ،وأحــكام أخــرى
ترتبــط بالنقــل اجلــوي للمســافرين وخدمــات األســفار املرتبطــة
بالعمــرة ،وغيرهــا.
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وزير الطيران المدنى في جمهورية مصر العربية يلتقي خبراء ورموز الطيران
المدنى المصرى

القاهرة-اســتقبل الطيــار محمــد منــار وزيــر الطيــران املدنــى مبكتبــه
بديــوان عــام الــوزارة لفيــف مــن وزراء الطيــران املدنــي الســابقني وخبــراء
ورمــوز الطيــران املدنــى املصــرى الذيــن يعــدون مــن اعمــدة صناعــة النقــل
اجلــوى فــى مصــر والعالــم العربــى والذيــن آثــروا صناعــة النقــل اجلــوي
املصــري بخبراتهــم ومجهوداتهــم علــى مــدار األعــوام املاضيــة.
وقــد جــاء هــذا اللقــاء فــى إطــار التحديــات التــى يواجههــا قطــاع الطيــران
املدنــى حاليــاً فــى ظــل اآلثــار الســلبية لفيــروس كورونــا علــى صناعــة
النقــل اجلــوى وذلــك التاحــة الفرصــة لبحــث تداعيــات هــذه األزمــة علــى
مجــال النقــل اجلــوى وتبــادل الــرؤى واألفــكار حــول آليــة التعافــى وعــودة
حركــة الطيــران املدنــى الــى مــا كانــت عليــه قبــل انتشــار فيــروس كورونــا
املســتجد.
وخــال اللقــاء مت مناقشــة األوضــاع احلاليــة التى يشــهدها قطــاع الطيران
املدنــى ومت اســتعراض عــدد مــن األراء واألفــكار البنــاءة التــى حتظــى بقــدر
عــال مــن اخلبــرة واألهميــة حيــث انهــا تعــد املــرة األولــى التــى يجتمــع
فيهــا هــذه الكوكبــة مــن رمــوز وقيــادات الطيــران املدنــى الســابقني علــى
مائــدة احلــوار والتــى ضمــت كل مــن املهنــدس عاطــف عبداحلميــد وزيــر
النقــل االســبق ومحافــظ القاهــرة الســابق ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة
القابضــة ملصــر للطيــران األســبق ووزراء الطيــران الســابقني املهنــدس
حســن مســعود واالســتاذ ســمير امبابــى والطيــار حســام كمــال باالضافــة
إلــى الطيــار عبدالفتــاح كاطــو رئيــس مجلــس ادارة شــركة مصــر للطيــران
األســبق واخلبيــر الدولــى فــى مجــال الطيــران املدنــى ،والطيــار اســعد
درويــش رئيــس شــركة مصرللطيــران للشــحن اجلــوي األســبق واللــواء

يســرى األميــر نائــب رئيــس ســلطة الطيــران املدني األســبق ورئيس القطاع
املالــى والتجــارى بالــوزارة ســابقاً و الدكتــور محمــد القطــرى رئيــس قطــاع
التخطيــط بالــوزارة ســابقا و الطيــار شــريف جــال رئيــس شــركة مصــر
للطيــران للخطــوط اجلويــة األســبق و اللــواء حســن محمــد حســن رئيــس
االكادمييــة املصريــة لعلــوم الطيــران األســبق  ،واللــواء حســن ابــو غنيمــة
أمــن عــام وزارة الطيــران املدنــى ســابقاً و اللــواء ممــدوح حشــمت رئيــس
مجلــس ادارة الشــركة املصريــة للمطــارات األســبق.
هــذا وحضــر اللقــاء الطيــار منتصــر منــاع نائــب وزيــر الطيــران املدنــى
واملهنــدس محمــد ســعيد محــروس رئيــس مجلــس ادارة الشــركة املصريــة
القابضــة للمطــارات واملالحــة اجلويــة والطيــار رشــدي زكريــا رئيــس
مجلــس ادارة الشــركة القابضــة ملصرللطيــران واملهنــدس أشــرف نويــر
رئيــس ســلطة الطيــران املدنــى واألســتاذ ســيد عبــداهلل أمــن عــام وزارة
الطيــران املدنــى والطيــار عمــرو أبــو العنــن رئيــس شــركة مصــر للطيــران
للخطــوط اجلويــة والطيــار باســم جوهــر رئيــس شــركة مصــر للطيــران
للشــحن اجلــوى واالســتاذ حســن شــريف رئيــس مجلــس إدارة شــركة ايــر
كايــرو ولفيــف مــن قيــادات الــوزارة والشــركات التابعــة.
وفــى نهايــة اللقــاء أكــد الطيــار محمــد منــار وزيــر الطيــران املدنــى أن
جمهوريــة مصــر العربيــة قــادرة علــى مواجهــة األزمــات وجتاوزها بســواعد
أبنائهــا والكفــاءات املوجــودة علــى أرضهــا ،وذلــك وفقـاً لتوجهيــات القيــادة
السياســية وأن احلكومــة املصريــة ماضيــة يف اســتكمال مســيرتها نحــو
دعــم وتطويــر جميــع القطاعــات وبخاصــة قطــاع الطيــران املدنــى الــذي
ســوف ميــر مــن هــذه األزمــة بشــكل ســريع.
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الشورى السعودي يمرر اتفاق النقل الجوي مع موريتانيا

الرياض-وافــق مجلــس الشــورى الســعودي ،األحــد  3مايــو ،2020
علــى مشــروع اتفاقيــة اخلدمــات اجلويــة بــن حكومــة اململكــة
العربيــة الســعودية وحكومــة اجلمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة.
وكانــت موريتانيــا قــد وقعــت شــهر ســبتمبر مــن العــام املاضــي علــى
اتفــاق مــع الســعودية يتعلــق بخدمــات النقــل اجلــوي بــن البلديــن،
ووقــع االتفــاق عــن اجلانــب املوريتانــي وزير التجهيــز والنقل محمدو
ولــد أحمــدو ولــد أمحيميــد وعــن الســعودية نظيــره الســعودي نبيــل
بــن محمــد العامــودي.

وسيســهل االتفــاق املذكــور حركــة نقــل املســافرين والبضائــع جــوا
بــن البلديــن عــن طريــق تشــغيل الناقــات اجلويــة بالبلديــن
لرحــات منتظمــة مباشــرة بــن مطاراتهمــا ،ممــا ســيفتح البــاب
واســعا لتعزيــز التبــادل االقتصــادي بــن البلديــن.
وسيســاهم االتفــاق يف حــل معضــل تنقــل املعتمريــن واحلجــاج جــوا
مــن موريتانيــا إلــى البــاد املقدســة.
وســيمنح االتفــاق “املوريتانيــة للطيــران” فرصــة إبــرام عقــود جتاريــة
تشــاركية مــع اخلطــوط اجلويــة الســعودية واالســتفادة مــن جتاربهــا
ومــا تغطيــه شــبكتها مــن وجهــات مختلفــة تشــمل أغلــب بقــاع العالم.
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البيان الختامي الصادرعن الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي
للسياحة حول جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -

إن املجلــس الــوزاري العربــي للســياحة الــذي تترأســه اململكــة العربيــة
الســعودية يف دورتــه احلاليــة ،يعــرب يف جلســته الطارئــة التــي عقــدت عبــر
شــبكة االتصــال املرئــي برئاســة معالــي األســتاذ /أحمــد بــن عقيــل اخلطيــب
وزيــر الســياحة باململكــة العربيــة الســعودية ،عــن تعاطفــه العميــق جتــاه
اخلســائر يف األرواح البشــرية التــي تســببت بهــا جائحــة فايــروس كورونــا
املســتجد (كوفيــد ،)-19ومــا ســببته مــن اثــار ســلبية علــى كافــة القطاعــات
االقتصاديــة ،وخاصــة قطــاع الســياحة والســفر يف الوطــن العربــي.
ووفقــا للتقريــر الصــادر عــن منظمــة الســياحة العامليــة ( يف مايــو 2020
م ،فــإن قطــاع الســياحة علــى املســتوى العاملــي سيخســر مــا بــن 850
مليــون -1.1مليــار) ســائح دولــي خــال العــام احلالــي  2020م ،وســيؤدي ذلــك
إلــى خســائر متحققــة يف إيــرادات الســياحة مــا بــن ( 910مليــار -1.2ترليــون)
دوالر أمريكــي ،و هنــاك مــا بــن ( 100-120مليــون) وظيفــة مهــددة باخلســارة
علــى مســتوى العالــم خــال العــام احلالــي  2020م يف القطــاع الســياحي الذي
يعدأحــد أهــم القطاعــات املولــدة للوظائــف يف اقتصاديــات الــدول العربيــة.
ويشــيد املجلــس الــوزاري العربــي للســياحة باجلهــود التــي اتخذتهــا الــدول
العربيــة الحتــواء تفشــي الفايــروس ،ومنــح األولويــة لصحــة مواطنيهــا ،وفــرض
عــدد مــن اإلجــراءات والسياســات لتســريع التعــايف مــن االثــار الســلبية علــى
القطــاع الســياحي فيهــا ،ويف هــذا الصــدد يؤكــد املجلــس أهميــة اتخــاذ
اخلطــوات املكملــة للجهــود املتخــذة يف هــذا الشــأن:
 1التعــاون بــن الــدول العربيــة األعضــاء لتنســيق اجلهــود ورفــع قيــودالســفر علــى عــدة مراحــل ،مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار االحتياطــات الالزمــة
األثــار الســلبية لفايــروس كورونــا ،ســواء
للمساعدة يف تخفيف
علــى الصحــة العامــة واملجتمعــات ،أو علــى اقتصاداتهــا.
 2أهميــة ضمــان صحــة وســامة العاملــن يف قطــاع الســياحةوالســفر ،وأهميــة تنســيق اجلهــود لدعــم الوصــول إلــى تعــاف شــامل
ومســتدام للقطــاع.
 3أهميــة توفيــر بنيــة ســفر امنــة تســاعد علــى إعــادة بنــاء الثقــة لــدىالســائح ،وتشــجيع الســياحة الداخليــة يف الــدول العربيــة ،والعمــل علــى
اســتقطاب الســياح الدوليــن حــال انتهــاء أزمــة تفشــي الفايــروس إن شــاء

اهلل ،واعتبارهمــا جــزءا مــن خطــط تعــايف اقتصــادات الــدول العربيــة.
 4اإلشــادة باجلهــود التــي بذلتهــا املنظمــة العربيــة للســياحة بالتعــاونمــع االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف
إطــار فريــق إدارة األزمــات ،ودعــوة الــدول العربيــة لالسترشــاد بالتقاريــر
والتحليــل البيانيــة والتوصيــات التــي صــدرت يف هــذا الشــأن ،واالســتفادة
مــن البرامــج التدريبيــة عــن بعــد التــي أعدتهــا املنظمــة العربيــة للســياحة
مــع عــدد اجلامعــات املوجهــة للعاملــن يف القطــاع الســياحي.
 5اإلشــادة باجلهــود التــي قامــت بهــا منظمــة الســياحة العامليــةوتعزيــز التعــاون مــع املنظمــة ،لضمــان تبــادل أفضــل املمارســات ذات
الصلــة التــي اتخذتهــا الــدول للمســاهمة يف تعــايف االقتصــادات مــن االثــار
الســلبية للجائحــة ،ودعــم عمــل جلنــة األزمــات التابعــة ملنظمــة الســياحة
العامليــة ،ومنهــا :خطــة اإلنعــاش والتعــايف ،وحــزم املســاعدات التقنيــة،
ولوحــة املنظمــة ملعلومــات الســياحة العامليــة ،واملبــادرات األخــرى ملواجهــة
اجلائحــة املتوفــرة علــى املوقــع االلكترونــي للمنظمــة ،وتزويــد املنظمــة
بتوصيــات الــدول العربيــة.
 6تعزيــز التعــاون مــع القطــاع اخلــاص للحــد مــن اثــار الضــرر يفقطــاع الســياحة والســفر ،واحملافظــة علــى الوظائــف بالقطــاع وتطويــر
وتدريــب الكفــاءات العاملــة فيــه ،وتعزيــز اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف
البرامــج التدريبيــة للعاملــن يف القطــاع الســياحي ويف خلــق الوظائــف
خاصــة القطاعــات األكثــر تضــررا مثــل صناعــة الطيــران ،ومســاعدة
شــركات قطــاع الســياحة خاصــة املؤسســات املتناهيــة الصغــر ،والصغيــرة،
واملتوســطة ،ورواد األعمــال ،علــى مواجهــة األزمــة ،وعلــى التكيــف
واالزدهــار يف مرحلــة مــا بعــد األزمــة.
وختامــا أكــد املجلــس الــوزاري العربــي للســياحة أهميــة تضافــر اجلهــود بــن
مختلــف القطاعــات احلكوميــة يف الــدول العربيــة لدعــم اقتصاداتهــا واتخــاذ
السياســات الكفيلــة بتســرع عمليــة التعــايف مــن االثــار الســلبية للجائحــة،
واحملافظــة علــى مكتســبات القطــاع الســياحي.
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هكذا احتوت الدول العربية أزمة «كورونا» وأعادت الحياة للنقل الجوي

الطيــران العربــي الرباط-جهــود حثيثــة بذلتهــا
احلكومــات والــدول العربيــة ،تســارع بهــا الزمــن
الحتــواء أزمــة اجلائحــة الوبائيــة التــي ضربــت دول
العالــم والتعايــش معهــا لوقــف نزيــف اخلســائر
الدامــي الــذي أصــاب قطــاع الطيــران املدنــي حــول
العالــم ،وأصــاب حركتــه بشــلل تــام ،وكان ســببا
يف إعــان العديــد مــن الشــركات حــول العالــم
انهيارهــا أمــام األزمــة ،والبعــض األخــر عــدم
قدرتــه علــى الصمــود أكثــر أمــام تلــك اخلســائر.
وعــادت شــركات الطيــران حــول العالــم للتحليــق
مجــدداً بعــد فتحهــا بــاب احلجــوزات رســمياً
لرحــات منتظمــة اعتبــاراً مــن منتصــف شــهر
يونيــو ،بعــد صــدور قــرارات رســمية وحكوميــة
بإعــادة فتــح األجــواء التــي ظلــت مغلقــة لنحــو
شــهرين منع ـاً لتفشــي جائحــة فيــروس «كورونــا»،
بعــد اتخــاذ جميــع الشــركات لكافــة االســتعدادات
الالزمــة مــن خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات
والتدابيــر التــي تضمــن صحــة وســامة املســافرين
والعاملــن.
ويراهــن قطــاع الطيــران علــى جملــة تدابيــر
احترازيــة تكــون أداة ملكافحــة الفيــروس ،تشــمل
اســتمارة أو شــهادة صحيــة لــدى الوصــول إلــى
املطــار ،وأنظمــة تنقيــة الهــواء عاليــة األداء
مرفقــة يف الطائــرات ،وقيــاس حــرارة األفــراد،
ووضــع كمامــات يف املطــار والطائــرة ،وتوزيــع
الطعــام املغلــف مســبقاً جتنبـاً لالحتــكاك ،وتطهيــر
الطائــرات واحلــد مــن عــدد احلقائــب املســموحة
يف املقصورة ،وعملية ســريعة يف تســليم احلقائب.

بناء الثقة

ومت إطــاق املرحلــة الثانيــة مــن التدابيــر
الالزمــة إلعــادة بنــاء الثقــة للمســافرين حــول
العالــم وتشــجيع عــودة الســفر والتــي تتضمــن
بروتوكــوالت الســفر اآلمــن لشــركات الطيــران
واملطــارات ومنظمــي الرحــات الســياحية لدفــع
عــودة الســفر اآلمــن وبهــدف متكــن صناعــة
الطيــران والســياحة ،ومنظمــي الرحــات ومراكــز
املؤمتــرات واملعــارض والفعاليــات مــن االزدهــار
مــرة أخــرى.
وقــال محمــد علــي البكــري ،نائــب رئيــس االحتــاد
الدولــي للنقــل اجلــوي «إياتــا» يف منطقــة أفريقيــا
والشــرق األوســط ،إن االعتــراف املتبــادل
بالتدابيــر املتفــق عليهــا الســتئناف الســفر الدولــي
أمــر ضــروري يف الوقــت احلالــي ،مشــيراً إلــى
أن القطــاع يواجــه أكبــر حتــد يف تاريــخ الطيــران
التجــاري وهــو إعــادة تشــغيل القطــاع الــذي توقــف
إلــى حــد كبيــر عــن العمــل ،مــع ضمــان أنــه ليــس
مســاهماً يف نقــل وانتشــار الفيــروس.
وأضــاف البكــري أن مواجهــة هــذا التحــدي
يتطلــب إجــراء تغييــرات كبيــرة علــى جتربــة
الســفر بالطائــرة مــا قبــل الرحلــة يف مطــار
اإلقــاع ،وعلــى مــن الطائــرة وعنــد الوصــول إلــى
مطــار الوجهــة ومــا بعــد الرحلــة ،حيــث ســتحتاج
شــركات الطيــران واملطــارات إلــى إدراج عمليــات
وإجــراءات جديــدة والتكيــف معهــا لتقليــل مخاطــر
العــدوى.

بحيــث يجــب أن يقتصــر الدخــول إلــى مبنــى
املطــار علــى عمــال املطــار وشــركات الطيــران
واملســافرين ،وإجــراء فحصــوات درجــات احلــرارة
مــن قبــل موظفــي احلكومــات املدربــن عنــد نقــاط
الدخــول يف مبانــي املطــارات ،وحتقيــق مســافات
التباعــد االجتماعــي اآلمنــة يف جميــع مراحــل
التــي يخضــع لهــا املســافرون مبــا يف ذلــك طوابيــر
االنتظــار ،واســتخدام أغطيــة الوجــه للــركاب
واألقنعــة للموظفــن مبــا يتماشــى مــع اللوائــح
احملليــة ،وتوفيــر خيــارات اخلدمــة الذاتيــة
لتســجيل الوصــول املســتخدمة مــن قبــل الــركاب
قــدر اإلمــكان للحــد مــن نقــاط االتصــال وقوائــم
االنتظــار.

قبول احلجوزات يف االمارات

وقــال متحــدث باســم مجموعــة «االحتــاد
للطيــران» ،إن الناقلــة تســتقبل حجــوزات
للرحــات علــى امتــداد شــبكة وجهاتهــا العامليــة
وذلــك متهيــداً لعــودة تشــغيل رحالتهــا املنتظمــة
تدريجيـاً بــدءاً مــن مطلــع يوليــو  ،2020بنــا ًء علــى
رفــع قيــود الســفر املفروضــة ،وذلــك مــع اســتعداد
الناقلــة بتشــغيل جــدول رحالتهــا الدوليــة مــن
وإلــى أبــو ظبــي .وأن الناقلــة قامــت بزيــادة عــدد
الرحــات اخلاصــة يف يونيــو والبالــغ عددهــا قبــل
يونيــو  19وجهــة ،إضافــة إلــى تشــغيل عــدد مــن
رحــات االجتــاه الواحــد إلــى أبــو ظبــي مــن 17
وجهــة ملســاعدة املواطنــن واملقيمــن علــى العــودة.

طيران اخلليج

قالــت طيــران اخلليــج ،الناقلــة الوطنيــة ململكــة
تدابير متعددة
ومت اقتــراح تدابيــر متعــددة املراحــل يف املطــارات البحريــن ،إنهــا اســتأنفت رحالتهــا املباشــرة مــن
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باكســتان مــع أول رحلــة مــن مطــار إســام أبــاد
الدولــي إلــى مطــار البحريــن الدولــي مــع اســتئناف
رحــات الناقلــة مــن مــدن أخــرى يف باكســتان
خــال األيــام املقبلــة ،متاشــياً مــع قــرار شــؤون
الطيــران املدنــي يف باكســتان ،حيــث لــن تشــغل
الرحــات إال مــع املســافرين خــارج باكســتان.

عودة الطيران يف مصر

وصرحــت مصــادر مطلعــة بالطيــران املدنــي
املصــري عــن موعــد عــودة عمــل حركــة الطيــران
يف مصــر ،قائلــة« :حركــة الطيــران املنتظــم إلــى
مطــار القاهــرة الدولــي عــادت يف  12يونيــو».
وأوضحــت املصــادر ،أن الرحــات التــي تنظمهــا
مصــر للطيــران هــي * :رحلــة إلــى أمســتردام
وفرانكفــورت يــوم  12يونيــو .ورحــات أخــرى أيــام
 14و 15يونيــو إلــى باريــس وفينــا وميونــخ.
يشــار إلــى أن هــذه الرحــات أقلــت مواطنــى
االحتــاد األوروبــى ،ومت فتــح احلجــز علــى
املقاعــد اخلاليــة للمواطنــن املصريــن الذيــن
يحملــون إقامــات دائمــة فــى هــذه الــدول ،كمــا أن
هــذه الرحــات ذهــاب فقــط ،علــى أن يتــم نقــل
املصريــن العالقــن فــى هــذه الــدول فــى مرحلــة
العــودة.

قطر استأنفت رحالتها الى تركيا

قالــت اخلطــوط اجلويــة القطريــة ،إنهــا اســتأنفت
رحالتهــا إلــى إســطنبول كبــرى مــدن تركيــا،
اعتبــارا مــن  13حزيــران /يونيــو.
وكشــفت الشــركة أيضــا عــن موعــد اســتئناف
رحالتهــا مــن الدوحــة إلــى العاصمــة األردنيــة
ع ّمــان ،التــي انطلقــت أول رحلــة لهــا مــن مطــار
حمــد الدولــي يف الدوحــة إلــى مطــار امللكــة عليــاء
الدولــي يف ع ّمــان يف الســاعة الـــ 08:00مــن يــوم
 19يونيــو القــادم.

مطــارات املغــرب مســتعدة للعــودة الــى
عملهــا االعتيــادي
املطــارات املغربيــة علــى أمت االســتعداد ملرحلــة
اســتئناف نشــاط النقــل اجلــوي رغــم عــدم اإلعالن
عــن تاريــخ عــودة الرحــات اجلويــة بشــكل رســمي.

املكتــب الوطنــي للمطــارات أنهــى اســتعداده
إلعــادة فتــح املطــارات عبــر الشــروع يف اتخــاذ
مجموعــة مــن التدابيــر الوقائيــة ،ومــن بينهــا وضــع
امللصقــات اخلاصــة باحتــرام التباعــد االجتماعــي،
وســيكون مطــار محمــد اخلامــس الدولــي بالــدار
البيضــاء أول مطــار يحظــى باألولويــة يف هــذا
اإلطــار.
وقــال وزيــر اخلارجيــة والتعــاون اإلفريقــي
واملغاربــة املقيمــن باخلــارج ،ناصــر بوريطــة،
بخصــوص بيــان الســلطات احلكوميــة ،أن األمــر

ال يتعلــق بفتــح احلــدود اجلويــة والبريــة والبحريــة
للمملكــة ،ولكــن فقــط بعمليــة اســتثنائية.
وأوضــح وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي
والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،الناطق الرســمي
باســم احلكومــة ،الســعيد أمــزازي ،يف بيــان تــاه
خــال مؤمتــر صحفــي عقــب انعقــاد مجلــس
احلكومــة ،برئاســة ســعد الديــن العثمانــي رئيــس
احلكومــة ،أن بوريطــة أفــاد بــأن هــذه العمليــة
االســتثنائية تــروم الســماح بولــوج التــراب الوطنــي
ابتــداء مــن يــوم األربعــاء  15يوليــو اجلــاري بالنســبة
للمواطنــن املغاربــة ،كيفمــا كانــت وضعيتهم (ســياح
عالقــن أو طلبــة أو مقيمــن باخلــارج ،)...وكــذا
اال جانــب املقيمــن باململكــة واملوجوديــن باخلــارج
لســبب مــن األســباب وكــذا عائالتهــم.
وشــدد الوزيــر بوريطــة علــى ضــرورة التقيــد،
خــال هــذه العمليــة ،بعــدة شــروط تشــمل التوفــر
علــى اجلنســية املغربيــة أو بطاقــة اإلقامــة باملغــرب
بالنســبة لألجانــب ،وتقــدمي قبــل صعــود الطائــرة
اختبــار ســلبي للكشــف ( )PCRال تتجــاوز مدتــه
 48ســاعة ،وكــذا اختبــار ســيرولوجي (حتاليــل
مصليــة) ،وعنــد الوصــول إخضــاع أي شــخص
حامــل ألعــراض لهــا عالقــة باإلصابــة بفيــروس
كورونــا لفحوصــات إضافيــة وتكميليــة.
وســجل بوريطــة أن هــذه العمليــة االســتثنائية
تــروم أيضــا الســماح مبغــادرة تــراب اململكــة ابتــداء
مــن يــوم األربعــاء  15يوليــو اجلــاري ،بالنســبة
للمواطنــن املغاربــة القاطنــن باخلــارج والعالقــن
بالتــراب الوطنــي والراغبــن يف العــودة إلــى بلــدان
إقامتهــم واألجانــب العالقــن باملغــرب.
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جــاء هــذا اإلعــان علــى خلف ّيــة اجتمــاع رئيــس
اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون مــع أعضــاء اللجنــة
العلميــة لرصــد ومتابعــة انتشــار جائحــة كورونــا
صــص
فيــروس بحضــور الوزيــر األول ،وقــد خُ ّ
االجتمــاع لتق ّييــم الوضعيــة الصحيــة املرتبطــة
بجائحــة كورونــا يف البــاد ،ومناقشــة املقاربــة
العلميــة املقترحــة مــن أجــل اخلــروج التدريجــي مــن
نظــام احلجــر الصحــي تبعــا حلالــة كل واليــة.

تونس تستقبل سياحها

أعلــن وزيــر الســياحة التونســي محمــد علــي
التومــي عــن جاهزيــة بــاده الســتقبال األفــواج
الســياحية بعــد جنــاح تونــس يف اخلــروج مــن
احلجــر الصحــي وفتــح حدودهــا يف نهايــة شــهر
يونيــو أمــام الزائريــن ،رافعــا شــعار “تونــس جاهــزة
وآمنــة” يف حملــة ترويــج دوليــة للســياحة ،معيــدا
دورة العمــل إلــى مئــات الشــركات واملنتجعــات
والفنــادق الســياحية يف البــاد.
وكشــف وزيــر الســياحة التونســي محمــد علــي
التومــي عــن قيــام بــاده بفتــح منتجعاتهــا
الســياحية أمــام الزائريــن اعتبــارا مــن الســابع
والعشــرين مــن يونيــو احلالــي ،معلنــا انضمــام
تونــس رســميا إلــى الــدول القليلــة يف العالــم التــي
أعلنــت عــودة األنشــطة يف هــذا القطــاع احليــوي
لالقتصــاد الوطنــي.
وأكــد التومــي علــى تطويــر بروتوكــول صحــي فريــد
ومفصــل مــن  250إجــراء بهــدف تأمــن الســياح
واملوظفــن مــن فايــروس كورونــا ،معبــرا عــن تفاؤله
مبوســم ســياحي ناجــح ،وهــو يكشــف عــن عمليــة
إعــادة إحيــاء طــال انتظارهــا ملوســم غيــر مســبوق.

أمــا بخصــوص الطلبــة اجلدد املقبولني مبؤسســات الســعودية تضيــف  5مطــارات لعمليــة
جامعيــة أجنبيــة قصــد متابعــة دراســتهم وكــذا اســتئناف الرحــات الداخليــة

رجــال األعمــال واملواطنــن املضطريــن للســفر
خــارج أرض الوطــن قصــد العــاج واألجانــب
القاطنــن باملغــرب ،فقــد أوضــح الوزيــر بوريطــة
أنــه يشــترط حصولهــم علــى ترخيــص اســتثنائي
مــن اجلهــات املختصــة.

أضافــت هيئــة الطيــران املدنــي الســعودية 5
مطــارات للعمليــات التشــغيلية املرتبطــة بخطــة
«اســتئناف الرحــات اجلويــة داخــل الســعودية.
واملطــارات اخلمســة هــي« :بيشــة والطائــف وينبــع
وحفــر الباطــن وشــرورة».

وخلــص بوريطــة إلــى أن هــذه العمليــة ســتتم عبــر
نقــط العبــور اجلويــة أساســا مــن خــال رحــات
لشــركة اخلطــوط امللكيــة املغربيــة ،وشــركة العربيــة
للطيــران ،وكــذا عبــر نقــط العبــور البحريــة مــن
خــال برمجــة بواخــر لهــذا الغــرض حصريــا مــن
مينــاءي «ســيت» بفرنســا ،و»جينــوى» بإيطاليــا.

وكانــت الهيئــة قــد اســتأنفت الرحــات اجلويــة
الداخليــة منــذ األحــد  8شــوال 1441هـــ املوافــق
 31مايــو 2020م ،وذلــك عبــر الناقــات اجلويــة
الوطنيــة ،بنــا ًء علــى مــا رفعتــه اجلهــات الصحيــة
املختصــة يف الســعودية ،بشــأن عــودة بعــض
األنشــطة احليويــة للعمــل وفق الضوابــط والتدابير
االحترازيــة الصحيــة املتخــذة يف مواجهــة فيــروس
كورونــا املســتجد.

تؤجل فتح مجالها اجلوي
اجلزائر ّ

أعلنــت رئاســة اجلمهور ّيــة اجلزائر ّيــة يف بيــان لهــا
يــوم الســبت  13يونيــو  ،2020أ ّنــه ت ّأجــل البحــث
يف إمكانيــة فتــح املجــال اجلــوي واحلــدود البريــة
والبحريــة إلــى مطلــع شــهر يوليــو.

وأوضحــت حينهــا الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
اســتعداداتها التشــغيلية لرفــع تعليــق الرحــات
اجلويــة الداخليــة بشــكل تدريجــي ،وذلــك لضمــان
رحلــة ســفر آمنــة للمســافرين عبــر املطــارات
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تقارير

الســعودية ،مــع اتخاذهــا اإلجــراءات الوقائيــة
والتدابيــر الصحيــة الالزمــة كافــة ،بالتعــاون مــع
وزارة الصحــة واجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة
داخــل مرافــق املطــارات ،كمــا ســتعمل بالتنســيق
مــع املطــارات والناقــات اجلويــة والشــركات
العاملــة يف قطــاع الطيــران املدنــي لتلبيــة الطلــب
يف الســوق احمللــي.
وتضمنــت املرحلــة األولــى تشــغيل املطــارات اآلتيــة:
(مطــار امللــك خالــد الدولــي بالريــاض ،مطــار امللــك
عبــد العزيــز الدولــي بجــدة ،مطــار امللــك فهــد
الدولــي بالدمــام ،مطــار األميــر محمــد بــن عبــد
العزيــز الدولــي باملدينــة املنــورة ،مطــار األميــر
نايــف بــن عبــد العزيــز الدولــي بالقصيــم ،مطــار
أبهــا الدولــي ،مطــار األميــر ســلطان بــن عبــد
العزيــز الدولــي بتبــوك ،مطــار امللــك عبــد اهلل بــن
عبــد العزيــز الدولــي بجــازان ،مطــار حائــل الدولــي
ومطــار امللــك ســعود بالباحــة ومطــار جنــران).
واملرحلــة الثانيــة خمســة مطــارات هــي( :بيشــة
والطائــف وينبــع وحفــر الباطــن وشــرورة).

سلطنة عمان وقرار جريء

ويف ســياق متصــل كشــف وزيــر النقــل يف ســلطنة
عمــان أحمــد بــن محمــد بنســالم الفطيســي عــن
وضــع خطــة فاعلــة وســريعة تهــدف إلــى اســتئناف
الرحــات اجلويــة لربــط الســلطنة بالعالــم جــوا.
ونقلــت وكالــة األنبــاء العمانيــة عــن الفطيســي قولــه
يف مؤمتــر صحفــي ،إن اخلطــة تتضمــن وســائل
تعــايف قطــاع الطيــران والنهــوض بــه واســتدامة
تشــغيله ،واملضــي قدمــا يف تنفيــذ االســتراتيجية
الوطنيــة للطيــران مــن مخرجــات ومشــاريع ذات
طابــع اســتثماري عاملــي لتعزيــز املســاهمة يف
برنامــج التنويــع االقتصــادي.
وأشــار إلــى أن اخلطــة تســتهدف مواصلــة اتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة لتمكــن املوانــيء العمانيــة
مــن تعزيــز االســتيراد املباشــر وتنميــة انشــطة
التصديــر إلــى مختلــف دول العالــم وجعــل الســلطنة
مركــزا لوجيســتيا عامليــا.
وأوضــح أن قطاعــات النقــل املختلفــة أصبحــت
جاهــزة للدفــع بالتنــوع االقتصــادي ،ورفــع
معــدالت التشــغيل الوطنيــة وإيجــاد فــرص عمــل
جديــدة ،وإنعــاش احلركــة التجاريــة واالســتثمارية
والصناعيــة.

الصومــال تســتأنف الرحــات اجلويــة
احملليــة رغــم تزايــد إصابــات كورونــا

أعلنــت وزارة النقــل والطيــران املدنــي الصوماليــة
أن البــاد اســتأنفت الرحــات اجلويــة احملليــة،
بالرغــم مــن زيــادة حــاالت اإلصابــة بفيــروس
كورونــا (كوفيــد.)-19
وقــال وزيــر النقــل والطيــران املدنــي عبــد اهلل
صــاد للصحفيــن« :ســوف ننشــئ منشــأة صحيــة
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يف املطــارات لفحــص الــركاب بشــأن فيــروس والتباعــد االجتماعــي ملنــع اي تكــدس يف
كورونــا قبــل صعــود الطائــرات « ،حســبما ذكــرت التقاطعــات اثنــاء دخــول او خــروج املســافرين مــن
وكالــة أنبــاء بلومبــرج.
البوابــات ،مــع توفيــر اجهــزة تعقيــم يف كل منطقــة
يف املطــار ووضــع عالمــات ارضيــة حتقــق التباعــد
الكويــت تضــع خطــة إلعــادة تشــغيل االجتماعــي يف مناطــق اصطفــاف املســافرين
الرحــات التجاريــة
وكذلــك يف مواقــع اجللــوس واالنتظــار.
أكــد املتحــدث الرســمي يف االدارة العامــة للطيــران
املدنــي م .ســعد العتيبــي ان االدارة انتهــت مــن وتابــع العتيبــي« :كمــا ســيتم وضــع حواجــز زجاجيــة
خطــة اعــادة تشــغيل الرحــات التجاريــة يف مطــار علــى كل الكاونتــرات يف مناطــق وزن االمتعــة
الكويــت الدولــي التــي حتدد مســؤوليات املســافرين واجلــوازات داخــل أروقــة املطــار ،بحيــث تكــون
وشــركات النقــل اجلــوي وطبيعية العمل اللوجســتي فواصــل حمايــة للمســافرين وكذلــك املوظفــن
لألجهــزة احلكوميــة واخلاصــة العاملــة يف املطــار .العاملــن خلــف هــذه الكاونتــرات ،مــع وضــع
و كشــف املتحــدث الرســمي عــن ابــرز محــاور ضوابــط تضمــن انســيابية حركــة املســافرين
اخلطــة ،التــي ســترتكز يف مجملهــا علــى تفعيــل خــال صعودهــم للطائــرة ونزولهــم منهــا بحيــث
اخلدمــات الذاتيــة اإللكترونيــة أمــام املســافرين يتــم التأكيــد علــى الناقــل اجلــوي بتصعيــد وإنــزال
تطبيقــا للمعاييــر الدوليــة املعتمــدة مــن منظمــة الــركاب بصــورة انســيابية حتقــق التباعــد بينهــم.
الطيــران املدنــي ومنظمــة االحتــاد الدولــي للنقــل
اجلــوي ،مشــيرا الــى ان اخلدمــات االلكترونيــة خدمات جديدة
تتضمــن وجــود اجهــزة إلصــدار بطاقــات صعــود أكــد العتيبــي ان االدارة العامــة للطيــران املدنــي
الطائــرة وميكنــة اجــراءات نقــل احلقائــب يف تــدرس حاليــا وضــع خدمــات جديــدة حتافــظ
قاعــات نقــل االمتعــة واســتخدام الوســائل علــى انســيابية احلركــة داخــل املطــار ،بحيــث مينــع
واالجهــزة التقنيــة للتحقــق مــن تذاكــر الســفر التكــدس داخــل صالــة اســتالم االمتعــة للمســافرين
دون التعامــل املباشــر مــع املســافرين ،فضــا القادمــن عبــر توفيــر خدمــة توصيــل االمتعــة
عــن حــث وتشــجيع احملــال التجاريــة علــى توفيــر للمســافرين الــى منازلهــم حتــت اشــراف شــركات
تقنيــات الدفــع االلكترونــي واحلــد مــن التعامــل النقــل اجلــوي3 .
النقــدي ،مــع االكتفــاء بتقــدمي اخلدمــة فقــط دون
جلــوس املســافرين داخــل احملــال التجاريــة ،منعــا محاور لإلستراتيجية:
املسافرون
لالزدحــام.
شركات النقل اجلوي
مسار املسافرين
األجهــزة احلكوميــة واخلاصــة العاملــة يف
واشــار الــى ان اخلطــة تتضمــن خطــوات مســار
املطــار
املســافرين املغادريــن والقادمــن منــذ الوصــول الــى
دراســة إليصــال أمتعــة القادمــن إلــى منازلهــم
مواقــف الســيارات وصالــة الســفر مــرورا بقاعــة
وإلغــاء االنتظــار
نقــل االمتعــة وصــوال الــى منطقتــي اجلــوازات
حــث احملــال التجاريــة علــى تقــدمي اخلدمــة
والتفتيــش االمنــي واجلمــارك متهيــدا لصعــود
فقــط مــن دون اجللــوس ..والدفــع إلكتروني ـ ًا
الطائــرة ،موضحــا ان املســافرين ســيتم اخضاعهــم
فحــص الراكــب مرتــن قبــل دخــول املطــار
للفحــص الطبــي عبــر قيــاس درجــة احلــرارة قبــل
والطا ئــرة
دخــول املطــار وقبــل صعودهــم الطائــرة .وبــن ان
احلضــور قبــل اإلقــاع بــ 3ســاعات ..وال ســفر بــا
الرحــات ســتعود بصــورة تدريجيــة تبدأ بنســبة 30
كمامــات وقفّ ازات
ّ
باملئــة ،وســتتم جدولــة الرحــات اجلويــة مبواعيــد
حواجــز زجاجيــة وعالمــات أرضيــة حتــدِّ د
زمنيــة ال تقــل عــن ســاعة بــن كل رحلــة واخــرى
اصطفــاف املســافرين
حتــى يتــم تعقيــم كل املواقــع عقــب كل رحلــة ،يف
خارطة طريق مرتبطة بتدابير صحية
إطــار يضمــن وقايــة املســافرين والعاملــن.
واكــد العتيبــي ان مــن ضمــن االجــراءات الوقائيــة وكان االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي (إياتــا) قــد
التــي ســيتم تطبيقهــا بعــد عــودة احلركــة اجلويــة أعــد يف  20مايو/أيــار خارطــة طريــق مرتبطــة
هــي حضــور املســافرين قبــل  3ســاعات علــى االقــل بتدابيــر صحيــة وصفهــا بأنهــا «أساســية» مــن
قبــل موعــد الرحــات ،وااللتــزام بلبــس الكمامــات شــأنها الدفــع مــن جديــد بهــذا القطــاع احليــوي
والقفــازات التــي تعتبــر اهــم اشــتراطات الســماح الــذي تضــرر أكثــر مــن غيــره مــن وبــاء كوفيــد-19
للــركاب باملغــادرة عبــر املطــار ،مــع منــع وجــود إذ أن تنقــل األشــخاص كان العامــل الرئيســي
املودعــن واملســتقبلني يف صــاالت الســفر باســتثناء النتشــار الفيــروس بوتيــرة مذهلــة .وذلــك مــا دفــع
ذوي كبــار الســن واالحتياجــات اخلاصــة.
العالــم إلــى إغــاق احلــدود وااللتــزام بالعــزل
الصحــي.
وقــال ان اخلطــة تضمــن انســيابية حركــة
املســافرين عبــر تطبيــق االجــراءات الوقائيــة
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وجهة نظر أوروبية بشأن الذكاء االصطناعي في مجال الطيران
إدارة الحركة الجوية
عن مؤسسة هيرميس ()HERMES
 .1الــذكاء االصطناعــي يتواجــد بالفعــل يف القطــاع اجلــوي ،ولكنــه يتطلــب
إجــراءات عاجلــة أخــرى
بــدأ الــذكاء االصطناعــي بالفعــل يف تغييــر الطريقــة التــي يعيــش ويعمــل
بهــا النــاس يف العالــم ،وتتزايــد ســرعة انتشــار الــذكاء االصطناعــي حال ًيــا
بوتيــرة كبيــرة .وتعــد إدارة الطيــران واحلركــة اجلويــة ( )ATMكقطــاع يف
وضــع مثالــي لالســتفادة الكاملــة مــن الــذكاء االصطناعــي ،ال ســيما فيمــا
يخــص التعلــم اآللــي .لقــد بــات الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي يســاهمان
بالفعــل يف مجموعــة واســعة مــن الفــرص املتاحــة ذات القيمــة املضافــة يف
مجــال صناعــة الطيــران  /إدارة احلركــة اجلويــة ،مــن التطبيقــات التــي
ترتكــز علــى حتســن الكفــاءة إلــى التــي تعــد حيويــة فيمــا يخــص الســامة.
للــذكاء االصطناعــي إمكانــات هائلــة قــد تســتخدم يف املجــاالت التــي ميكــن
أن يقلــل فيهــا عــبء العمــل البشــري أو يعــزز القــدرات البشــرية يف مواجهــة
الســيناريوهات املعقــدة ،علــى ســبيل املثــال لدعــم مراقبــي احلركــة اجلويــة
( ،)ATCOsالطياريــن ،مشــغلي املطــارات ،مراقبــي التدفــق أو ضبــاط
األمــن االليكترونــي .كمــا ســيعمل الــذكاء االصطناعــي علــى تعزيــز الســامة

مــن خــال توفيــر أدوات جديــدة للكشــف عــن تعــارض احلركــة اجلويــة،
واملعلومــات االرشــادية عــن احلركــة اجلويــة وتســوية التعارضــات  ،باإلضافــة
إلــى القــدرة علــى التكيــف يف الفضــاء االلكترونــي.
مــع ذلــك ،فــإن إمكانــات الــذكاء االصطناعــي ال تســتغل بشــكل كامــل يف
مختلــف أنحــاء أوروبــا أو يف مجــال الطيــران  /ادارة احلركــة اجلويــة .ورغــم
وجــود العديــد مــن قصــص جنــاح الــذكاء االصطناعــي ،إال أنهــا تظــل محــدودة
النطــاق .إن فهــم الكيفيــة التــي ميكــن مــن خاللهــا للــذكاء االصطناعــي أن
يو ّلــد قيمــا جتاريــة ومجتمعيــة ال يــزال يف خطواتــه االولــى ،واخلبــرة نــادرة.
ووعيــا بهــذه التحديــات ،اتخــذت املنظمــة األوروبيــة لســامة املالحــة اجلويــة
 EUROCONTROLمــع املفوضيــة األوروبيــة ومجموعــة واســعة مــن
املنظمــات الشــريكة قــرا ًرا بإنشــاء مجموعــة الطيــران األوروبيــة رفيعــة
املســتوى ( )EAAI HLGبهــدف املزيــد مــن الفهــم مــن قبــل اجلهــات الفاعلــة
يف مجــال الطيــران  /ادارة احلركــة اجلويــة.
للــذكاء االصطناعــي وإمكاناتــه ،تبديــد الغمــوض الــذي يكتنفــه ،واملســاعدة يف
التعجيــل مــن االســتفادة منــه يف قطاعنــا.

للمســاعدة يف الدفــع قدمــا بالــذكاء االصطناعــي  ،اعتمدنــا «خطــة عمــل  »FLY AIمــع سلســلة مــن التوصيــات  ،وال
ســيما إلنشــاء بنيــة حتتيــة موحــدة للــذكاء االصطناعــي حتتــوي علــى بيانــات تاريخيــة ألغــراض التدريــب وتطويــر
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي  ،مصحوبــة بهيــكل إدارة مناســب ؛ لتســريع نشــر الــذكاء االصطناعــي بشــكل خــاص
يف مجــاالت التطبيقــات االلكترونيــة والتطبيقــات غيــر املهمــة للســامة  ،وإجــراء املزيــد مــن األبحــاث والتطويــر
يف مجــال الــذكاء االصطناعــي علــى وجــه اخلصــوص للمســاعدة لالســتجابة لعمليــات الســامة احلرجــة و كــذا
العمليــات املتعلقــة بــإدارة احلركــة اجلويــة  ،لتعزيــز ظهــور ثقافــة الــذكاء االصطناعــي مــن خــال التدريــب و حتســن
مهــارات املوظفــن فيمــا بــن املؤسســات ؛ تعزيــز الشــراكات مــع مراكــز االبتــكار الرقمــي األخــرى  ،ومتخصصــي الــذكاء
االصطناعــي والقطاعــات الصناعيــة األخــرى ؛ ولتيســير وزيــادة تبــادل اخلبــرات واملعــارف والتواصــل والتعميــم.
علــى الرغــم مــن أن هــذا التقريــر يهــدف إلــى تطويــر الــذكاء االصطناعــي
يف الطيــران  /إدارة احلركــة اجلويــة األوروبيــن  ،إال أنــه يستحســن اعتمــاده
علــى نطــاق أوســع.

 .2معايير جديدة للذكاء االصطناعي
ينظر تقرير  FLY AIالى أنشــطة التوحيد القياســي كمجال رئيســي لتســريع
اســتيعاب الــذكاء االصطناعــي يف الطيــران /إدارة احلركــة اجلويــة .وينبغــي
أن تتنــاول أنشــطة التوحيــد القياســي احلاجــة إلــى تكييــف أطــر االعتمــاد /
والتصديــق احلاليــة مــع التطبيقــات القائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي.

يف ســياق األنظمــة املعتمــدة علــى مــن الطائــرة ،والتطبيقــات  /اخلدمــات
املســتندة إلــى الــذكاء االصطناعــي يف إدارة احلركــة اجلويــة ATM/ ANS
 ،AIميكــن أن تتضمــن العمليــة املســتقبلية لالعتمــاد  /املصادقــة علــى
املنتجــات القائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي ،كمــا متــت مناقشــتها حال ًيــا يف
مجموعــة  , EUROCAE WG 114 / SAE G34ميــزات مثــل ضمــان
التعلــم ،واألســاليب الشــكلية ،واالختبــار ،والشــرح ،والترخيــص ،واخلبــرة اثنــاء
اخلدمــة ،وضمــان التعلــم عبــر اإلنترنــت .يبقــى الــذكاء االصطناعــي القابــل
للتفســير يف مجــال البحــث ويجــب تســريع وثيرتــه.
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التوصيات
البيانات و االطار المتعلق بالهياكل األساسية للذكاء
االصطناعي

ينبغي انشاء أساس بيانات وبنية تحتية للذكاء
االصطناعي بشكل موحد

البحث و االبتكار

ينبغي تعزيز البحث فيما يخص إمكانات الذكاء
االصطناعي في قطاع الطيران/إدارة الحركة الجوية في
المجاالت التالية:
 تأثير كبير على أداء وبيئةالطيران/إدارة الحركة الجوية
التعاون بين االنسان وااللةعمليات السالمة الحرجةأدوات عمل ذكية مسخرة للسالمة وأجهزة االستخبارات المتعلقة

المصادقة و المعايير
التعميم

التواصل والنشر

بالتهديدات االلكترونية
يجب تطوير مناهج و أدوات مصادقة و معايير و مبادئ
توجيهية مناسبة
ينبغي تشجيع االستفادة بسرعة من الحلول المرتكزة على
الذكاء االصطناعي في مجال امن الفضاء االلكتروني
وعمليات السالمة الغير األساسية
ينبغي ان تسعى الجهات الفاعلة في مجال الطيران/إدارة
الحركة الجوية بأوروبا الى خفض الوقت الالزم لتطوير
الذكاء االصطناعي في السوق
يجب تعزيز التواصل بشأن الذكاء االصطناعي
يجب دعم تعميم الفوائد والدروس المستفادة من الذكاء
االصطناعي

التدريب وادارة التغيير
الشراكة

عــاوة علــى ذلــك ،فــإن حتديــد وتنفيــذ معاييــر
معاجلــة البيانــات وهيــكل البيانــات وعناصــر
البيانــات والبيانــات الوصفيــة وجــودة البيانــات
سيســهل التكامــل واالســتخدام يف تطبيقــات
وحتليــات متعــددة .يجــب أن تدعــم هــذه املعاييــر
ســامة البيانــات وعمليــات التحقــق مــن اجلــودة.
كمــا يجــب تقــدمي مؤشــر جلــودة البيانــات لتوضيــح
املســؤوليات خــال فتــرة إنتــاج البيانــات ونشــرها
وتخزينهــا ومــن الــذي يتحكــم فيمــن ومــن املســؤول
عــن دورة البيانــات بأكملهــا .وميكــن لظهــور
البيانــات املفتوحــة أن يدعــم املنافســة ويســمح

يجب تتبع انتشار وتطور التطبيقات المتعلقة بالذكاء
االصطناعي في مجال الطيران و إدارة الحركة الجوية
يجب تنمية ثقافة الذكاء االصطناعي من خالل التدريب
والتدريب المستمر وتنمية المهارات وكذا إدارة التغيير
يجب على قطاع الطيران/إدارة الحركة الجوية إقامة
شراكة شاملة في مجال الذكاء االصطناعي للطيران /و
إدارة الحركة الجوية
باالســتخدام الســهل للتطبيقــات املســتقبلية التــي
ال ميكــن تصورهــا بعــد.
يجــب النظــر يف بعــض مبــادرات التوحيد القياســي
التــي تقــوم بهــا الصناعــة أو مجموعــات العمــل
الصناعيــة واســتكمالها ملعاجلــة معاييــر بيانــات
الــذكاء االصطناعــي بشــكل كامــل.

 .3النظام املشــترك االلي البشــري
لتطويــر الذكاء االصطناعي

ثمــة حاجــة إلــى نهــج قائــم علــى األداء ســواء مــع
أو بــدون ذكاء اصطناعــي لضمــان عــدم تأثيــر أي
نظــام علــى األداء العــام للعمليــات اجلويــة .يف
الوقــت احلالــي ،تنتــج األنظمــة التــي مت تطويرهــا
يف مجــال الطيــران لعمليــات الســامة احلرجــة
اســتجابة مفهومــة وقابلــة للتفســير وقابلــة للتكرار،
ممــا يســمح بوضــع إجــراءات تشــغيل بشــرية
واضحــة قابلــة للتكــرار .لــذا ،علــى ســبيل املثــال،
يف أي مرحلــة الــى غايــة الهبــوط ،ميكــن للطيــار
إحبــاط عمليــة الهبــوط عــن طريــق الشــروع يف
االلتفــاف وال يــزال هــو مــن يتخــذ القــرار.
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يف تطبيقــات التعلــم اآللــي  /الــذكاء االصطناعــي
احلاليــة ،ال يتغيــر دور اإلنســان بشــكل كبيــر،
ولكــن يحتــاج املشــغل إلــى وضــع ثقتــه يف الــذكاء
االصطناعــي لتقــدمي املســاعدة .ومــن مت ،فهــو /
هــي بحاجــة إلــى درجــة مــا مــن «قابليــة التفســير»
لســلوك الــذكاء االصطناعــي ونتائجــه .علــى وجــه
اخلصــوص ،يحتــاج املشــغل إلــى فهــم كيفيــة عمــل
الــذكاء االصطناعــي و «األســباب» ،ومــاذا يفعــل
بالضبــط ،ومــا ميكــن أن يفعلــه بشــكل صحيــح -
ولكــن ً
أيضــا مــا االخطــاء التــي ميكــن ان يرتكبهــا.
ً
يجــب توخــي احلــذر أيضــا كــي ال يســاء تفســير
نظــام الــذكاء االصطناعــي علــى أنــه ميتلــك القــدرة
علــى الفهــم والشــعور باملعنــى اإلنســاني ،ألن ذلــك
قــد يؤثــر علــى فريــق العمــل.
ومــع ذلــك ،عندمــا يكــون الــذكاء االصطناعــي
قــادرا علــى دعــم مســتويات أعلــى مــن األمتتــة /
االســتقاللية أو مهــام صنــع القــرار  /االســتدالل
اكثــر تقد ًمــا ،ســيكون مــن الضــروري تقييــم
وإعــادة تعريــف مهــام اإلنســان داخــل النظــام
اآللــي البشــري املشــترك ( )JHMSلضمــان
تفاعــات هادفــة والرقابــة واملراقبــة املناســبة.
قــدرات الــذكاء االصطناعــي املتقدمــة هــذه لــم
يتــم تفعيلهــا حتــى اآلن يف مجــال الطيــران  /إدارة
منوذجــا جدي ـدًا
احلركــة اجلويــة ،ولكنهــا ســتخلق
ً
للتفاعــل مــع عمليــات التفكيــر  /صنــع القــرار
اجلديــدة ،والتــي تختلــف عــن الــذكاء البشــري.
وهــذا بطبيعــة احلــال يســتلزم منــاذج جديــدة
للتفاعــل حيــث أن جميــع النمــاذج القائمــة تســتند
إلــى النمــاذج البشــرية.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تختلــف درجــة التفويــض
ال ســيما بحســب نــوع الــذكاء االصطناعــي
املســتخدم ومســتوى التخصيــص ألداء املســتخدم.
وبالتالــي ،يف حــن أن نظــام الــذكاء االصطناعــي
ينبغــي ان يعــزز أداء اإلنســان ،إال أنــه إذا مت
تخصيصــه للمشــغل يــؤدي إلــى مشــاركة متغيــرة
وغيــر منهجيــة وغيــر حتميــة لإلنســان يف صنــع
القــرار .لذلــك ،قــد ال يكــون التدخــل اإللزامــي
لإلنســان مناســ ًبا يف جميــع الظــروف.
وبالتالــي ،يف ســياق دعــم الــذكاء االصطناعــي
ملهــام صنــع القــرار  /االســتدالل املســبق ،يجــب
أن يأخــذ النهــج القائــم علــى األداء يف االعتبــار
النظــام املشــترك االلــي البشــري وكــذا مفهــوم
الثقــة وكيــف ميكــن تأســيس الثقــة ومتييزهــا
واثباتهــا بأمــان لتحقيــق األداء املتوقــع.
عنــد النظــر يف النظــم الذاتيــة املســتقلة بالكامــل،
قــد نصــل إلــى حتــول منوذجــي حيــث قــد ال يتمكــن
اإلنســان مــن االســتعادة الســاملة ألعطــال الــذكاء
االصطناعــي .لذلــك ،ســوف تتطلــب هــذه احللــول
املتقدمــة املســتندة إلــى الــذكاء االصطناعــي نظمــا
اقــوى أو إجــراءات طــوارئ ُمك َّيفــة ،كمــا هــو احلــال

بالنســبة ألي نظــام مهــم للســامة يف الوقــت
احلاضــر.
يوصــي التقريــر بتكييــف حــاالت ســامة نظــم
املالحــة اجلويــة/إدارة احلركــة اجلويــة ATM /
 ANSمــع خصوصيــات احللــول القائمــة علــى
الــذكاء االصطناعــي.

 .4ثقافــة الــذكاء االصطناعــي مــن
خــال التدريــب  /إعــادة التدريــب/
تنميــة املهــارات وإدارة التغييــر
تواجــه معظــم القطاعــات التــي تنتقــل إلــى فضــاء
العمــل الرقمــي وال ســيما تطويــر احللــول القائمــة
علــى الــذكاء االصطناعــي نفــس املشــكلة  -نقــص
يف مهــارات الــذكاء االصطناعــي املطلوبــة بــن
املوظفــن احلاليــن ،والتكاليــف املرتفعــة لتوظيــف
املوظفــن ذوي اخلبــرة بالــذكاء االصطناعــي.
فالطيــران  /إدارة احلركــة اجلويــة ال يختلــف
يف هــذا الصــدد .عــاوة علــى ذلــك ،فــان الــذكاء
االصطناعــي ال يشــكل جــز ًءا مــن تدريــب مهندســي
الطيــران حتــى اآلن .وبالتالــي ،ال تــزال اخلبــرة يف
مجــال الطيــران  /إدارة احلركــة اجلويــة يف مجــال
الــذكاء االصطناعــي محــدودة ،ويعــد التواصــل مــع
العالــم األكادميــي للــذكاء االصطناعــي محــدودا.
إليجــاد حلــول لهــذا الفــارق ،ينبغــي انشــاء قــوى
عاملــة تضــم علمــاء ومحللــي بيانــات الطيــران
للعمــل جن ًبــا إلــى جنــب تكــون ذات خبــرة يف
منذجــة وهندســة البيانــات والكفــاءات ذات
الصلــة .ســيتم توظيــف موظفــن ذوي اخلبــرة
بهــذه البيانــات بعــدد محــدود إلــى جانــب بــذل
جهــد مكثــف لتدريــب املوظفــن احلاليــن علــى
مهــارات الســائف يف هــذا املجــال :غال ًبــا مــا يكون
املوظفــون احلاليــون يف صناعتنــا متواجــدون بعــدد
كبيــر باإلضافــة إلــى متتعهــم بفهــم قــوي للمجــال،
وكالهمــا نقــاط انطــاق جيــدة لتطويــر فهــم علــم
البيانــات .توجــد دورات تدريبيــة عبــر اإلنترنــت
حــول الــذكاء االصطناعــي ،لكنهــا متيــل إلــى أن
تكــون متنوعــة وتغطــي العديــد مــن املوضوعــات،
مــع االفتقــار الواضــح يف التوجيــه بخصــوص
حتديــد املراحــل االوليــة .ويف جميــع األحــوال،
فــان تقنيــة الــذكاء االصطناعــي تتطــور بســرعة،
وتتطلــب التكيــف املســتمر ممــا يجعــل العديــد
مــن الــدورات التدريبيــة العامــة غيــر ضروريــة
بشــكل ســريع .وأخيـ ًرا ،لتحقيــق النجــاح يف تطويــر
الــذكاء االصطناعــي ،تعتبــر معرفــة األعمــال أمـ ًرا
أساســ ًيا.
يؤكــد تقريــر  FLY AIعلــى أن التدريــب املرتبــط
بتنميــة املهــارات والتدريــب املســتمر يف مجــال
الــذكاء االصطناعــي للطيــران  /ادارة احلركــة
اجلويــة باإلضافــة إلــى إدارة التغييــر ضــروري.
ومــع ذلــك ،فــإن هــذه الــدورات التدريبيــة تعتمــد
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إلــى حــد كبيــر علــى وظيفة املوظفني .ســيتم تطبيق
التدريــب املتعمــق يف املقــام األول للصناعــات التــي
تطــور تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي .و يجــب
علــى املنظمــن ،الذيــن ســيلعبون دو ًرا أساس ـ ًيا يف
حتديــد معاييــر االعتمــاد  /املصادقــة «التــي لم يتم
حتديدهــا بعــد»  ،أن يتبعــوا ً
أيضــا تدري ًبــا خاصــا
يتنــاول ك ً
ال مــن اخلصائــص التقنيــة والتشــغيلية
للــذكاء االصطناعــي.
ســوف يكــون مــن الضــروري تدريــب املســتخدمني

النهائيــن مثــل مراقبــي احلركــة اجلويــة ATCOs

 /املشــرفني ومشــغلي املطــارات ومديــري تدفــق
احلركــة اجلويــة علــى أمــور مثــل الوعــي بالــذكاء
االصطناعــي والثقــة يف الــذكاء االصطناعــي وفهــم
ســلوكياته املتوقعــة يف ظــل الظــروف الطبيعيــة
او الغيــر الطبيعيــة النــادرة .ومــع ذلــك ،يف بيئــة
مؤمتتــة للغايــة و  /أو بيئــة مســتقبلية قائمــة علــى
الــذكاء االصطناعــي قــد يفقــد فيهــا املراقبــون
اجلويــون مهاراتهــم احلاليــة ،فــإن احلفــاظ علــى
القــدرات البشــرية لضمــان إدارة آمنــة ومأمونــة
لألحــداث النــادرة للغايــة واحلرجــة بالنســبة
نوعــا جديــدًا مــن التدريــب
للســامة تتطلــب ً
التشــغيلي وبرامــج إعــادة التدريــب.
ســيتطلب نشــر الــذكاء االصطناعــي جهــو ًدا كبيــرة
يف إدارة التغييــر والتدريــب لتلبيــة مجموعــة كاملــة
مــن احتياجــات املســتخدمني واملطوريــن عبــر
قطــاع الطيــران /إدارة احلركــة اجلويــة.
وإجمــاالً ،لتبنــي الــذكاء االصطناعــي بشــكل كامــل،
نحتــاج إلــى رعايــة «ثقافــة الــذكاء االصطناعــي»
يف الطيــران  /إدارة احلركــة اجلويــة مــن خــال
التدريــب( ،إعــادة التدريــب  )/برامــج تنميــة
املهــارات وإدارة التغييــر .فالغــرض مــن إنشــاء
ثقافــة الــذكاء االصطناعــي هــو ضمــان قــدرة
املطوريــن علــى إتقــان اســتغالل البيانــات ،وإنشــاء
تعــاون مناســب متعــدد الوظائــف ،وتشــجيع التعلــم
مــن حــاالت االســتخدام الواقعيــة ،حيــث سيســهل
ذلــك تطويــر ذكاء اصطناعــي مــرن آمــن ومأمــون.
عــاوة علــى ذلــك ،يجــب أن تهــدف ثقافــة الــذكاء
االصطناعــي إلــى إزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف
موضــوع الــذكاء االصطناعــي بأكملــه ،مــع حتديــد
املســتوى املطلــوب مــن الثقــة الالزمــة لتســهيل
قبــول الــذكاء االصطناعــي مــن قبــل العاملــن
البشــريني.

 )1تــؤدي فلســفة نظــام اآللــة البشــرية املشــتركة
( )JHMSإلــى اعتبــار اإلنســان واآللــة مــن
مكونــات النظــام الــذي مت تصميمــه لضمــان تعزيــز
القــدرات البشــرية مــن قبــل الــذكاء االصطناعــي
وال يحــل محلهــا.
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الجوي واثارها على البناء
إجراءات السالمة والصحة المهنية في قطاع النقل
ّ
التدريجي للثقة
الطيــران والعاملــن فيــه ،واســتثمار اجلهــود
لتثقيــف جميــع األفــراد حــول كيفيــة حمايــة
أنفســهم واحلــد مــن انتشــار العــدوى .ومبناســبة
اليــوم العاملــي للســامة والصحــة يف العمــل الــذي
يصــادف  28أبريــل مــن كل عــام ،عززت احلكومات
العربيــة مجهوداتهــا وانخرطــت يف حملــة توعيــة
عامليــة تســتهدف تركيــز االهتمــام الدولــي علــى
االجتاهــات الناشــئة يف مجــال الســامة والصحــة
املهنيتــن وعلــى حجــم اإلصابــات ذات الصلــة
بالعمــل أو األمــراض والوفيــات يف جميــع أنحــاء
العالــم.

ويتخــذ هــذا املعيــار مقاربــة تســتند إلــى املخاطــر
ويتوافــق مــع الطريقــة التــي تديــر بهــا الشــركات
مخاطــر األعمــال األخــرى .لذلــك ،يجــب دمــج
متطلبــات معيــار  ISO 45001يف عمليــات اإلدارة
الشــاملة للشــركة.
وتســتفيد الشــركات احلائــزة علــى ميــزة ISO

 45001مــن حتســن أداء الصحــة والســامة
املهنيــة بهــا يف املقــام األول ،كمــا تضــع سياســة
للصحــة والســامة املهنيــة وحتــدد األهــداف
ذات الصلــة .وتنشــئ الشــركات عمليــات منتظمــة
عــن طريــق أخــذ املخاطــر والفــرص واللوائــح
القانونيــة وغيرهــا مــن املتطلبــات يف االعتبــار.
كمــا حتــدد األخطــار التــي تهــدد صحــة وســامة
املوظفــن فيمــا يتعلــق بأنشــطتها ،وتســعى للقضــاء
عليهــا وإجــراء عمليــات التدقيــق لتقليــل تأثيرهــا
احملتمــل .وبفضــل معيــار  ISO 45001كذلــك،
يــزداد الوعــي بــن املوظفــن بصحتهــم وســامتهم.
وباملثــل ،يقــوم املوظفــن بــدور نشــط يف هــذه
القضايــا.

يف الكويــت مثــا ،مت تخليــد املناســبة هــذا العــام
بتنــاول موضــوع تفشــي األمــراض املعديــة يف مــكان
العمــل الســيما وبــاء (كوفيــد –  )19وأهميــة تدابيــر
الســامة والصحة املالئمة يف احتواء انتشــار هذا
املــرض مــع حمايــة العمــال واملجتمــع ،واســتحضار
الــدور احلاســم الــذي تؤديــه احلكومــات وأصحــاب
إبراهيم بنادي
العمــل والعمــال يف معاجلــة أزمــة كورونــا وكيــف
أن تعاونهــم هــو مفتــاح للتخفيــف مــن آثــار هــذه
يبــدو ان التعايــش مــع فيــروس كورونا املســتجد ،يف األزمــة الصحيــة علــى عالــم العمــل واالقتصــاد وأن
ظــل عــدم وضــوح املــدى الزمنــي الــذي ستســتغرقه وقــف الوفيــات واإلصابــات يف العمــل مســؤولية باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن متتــع الشــركات ببيئــة
أزمــة هــذا الوبــاء هــو احلــل املؤقــت الــذي قــد اجلميــع.
عمــل آمنــة حتقــق الفوائــد التاليــة:
يلجــأ لــه العالــم عمومــا وقطــاع الطيــران علــى
• حتســن قــدرة الشــركة علــى الوفــاء باملســؤوليات
اخلصــوص ،وتؤكــد األوضــاع الراهنــة الناجمــة ان مســؤوليات احلكومــات تتمثــل يف توفيــر الناشــئة عــن اللوائــح القانونيــة
عــن انتشــار الفيــروس القاتــل والتحديــات التــي القوانــن والبيئــة التمكينيــة وتدابيــر التيســير • تخفيض التكاليف بشكل عام
يواجههــا القطــاع علــى أهميــة االلتــزام بتطبيــق الضروريــة لضمــان بقــاء العاملــن قابلــن • تقليل تكاليف التوقيف والتوقف
أعلــى املعاييــر الدوليــة يف العمليــات التشــغيلية للتوظيــف وأن تكــون الشــركات مرنــة ومســتدامة • تخفيض تكلفة قسط التأمني
لضمــان اجلاهزيــة الفوريــة لالســتجابة واحلفــاظ مــن خــال تطويــر االســتجابة الوطنيــة االقتصادية • احلد من التغيب وانخفاض املردودية
علــى انســياب تدفــق احلركــة اجلو ّيــة وتوفيــر نقــل الطارئــة وإجــراءات التخفيــف مــن املخاطــر ونظــام • االعتــراف بــأن الشــركة لديهــا معيــار دولــي
جــوي ســليم و امــن .وتعتبــر شــهادة تطبيــق املعاييــر التفتيــش لفــرض االمتثــال لتشــريعات الســامة (يؤثــر هــذا علــى العمــاء املعنيــن باملســؤولية
القياســية لنظــام إدارة الســامة والصحــة املهنيــة والصحــة املهنيــة وإجــراءات االســتجابة .كمــا أن االجتماعيــة للشــركة)
إيــزو  45001التــي حلّــت محــل شــهادة  OHSASأربــاب العمــل مــن جانبهــم مســؤولون عــن ضمــان
 .18001:2007اعترا ًفــا دوليــاً مبــا تقــوم بــه بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة لعمالهــم كمــا أن العمــال وتتجلــى أهم ّيــة معيــار نظــام إدارة الســامة
املؤسســات التجاريــة والشــركات لضمــان ســامة مســؤولون عــن العمــل بأمــان وحمايــة أنفســهم والصحــة املهنيــة  ISO 45001أيضــا ،يف توفــره
وصحــة كافــة موظفيهــا وعمالئهــا وشــركائها.
ومعرفــة حقوقهــم والتنفيــذ الصــارم للمبــادئ علــى ميــزات هيكليــة عاليــة املســتوى تنطبــق
ـة.
ـ
الوقائي
ـر
ـ
التدابي
ـأن
ـ
بش
ـات
ـ
والتعليم
ـة
ـ
التوجيهي
علــى معاييــر نظــام إدارة  ISOاألخــرى مثــل نظــام
الــى حــدود االن وحســب اإلحصائيــات فــإن 72
إدارة اجلــودة  ISO 9001ونظــام إدارة البيئــة ISO
املهنيــة
والصحــة
الســامة
إدارة
نظــام
ويعــد
دولــة ،ضمنهــم دول عربيــة ،حتــوز علــى هــذه
 .14001ويتيــح هــذا النظــام للشــركات النظــر إلــى
خمســن
مــن
أكثــر
شــاركت
الــذي
45001
إيــزو
الشــهادة العامليــة يف مختلــف مؤسســاتها التجاريــة
أبعــد مــن قضايــا الصحــة والســامة يف حــاالت
وشــركات الطيــران واملطــارات ،وهــو مــا مــن شــأنه دولــة ومنظمــة يف إعــداده ،معيــا ًرا دوليــاً
يحــدد
الطــوارئ والتفكيــر فيمــا يتوقعــه املجتمــع مبعنــى
ان يعيــد الــدفء الــى حركــة النقــل اجلــ ّوي بــن املتطلبــات لتمكــن الشــركات مــن حتســن أداء أوســع .هــذا هــو نهــج شــامل للغايــة .يجــب علــى
هــذه الــدول يف انتظــار خضــوع باقــي الــدول لهــذه الصحــة والســامة املهنيــة بشــكل اســتباقي جميــع الشــركات ،مبــا يف ذلــك املورديــن ،النظــر
الشــروط.ان الوضــع الراهــن ال يتطلــب أكثــر مــن وضمــان صحــة وســامة املوظفــن يف مختلــف يف تأثيــره علــى أنشــطتها.
اعــادة الثقــة تدريجيــا بــن املســافر مــن جهــة األعمــال حتــى ال يتعرضــوا للحــوادث واألمــراض
وشــركات الطيــران واملطــارات مــن جهــة أخــرى املهنيــة والقلــق أو اإلصابــة أو فقــدان حياتهــم .ميكــن القــول يف األخيــر ان الهــدف املشــترك
لتعــود الناقــات اجلو ّيــة الــى التحليــق مجــددا ،وينطبــق هــذا املعيــار علــى أي مؤسســة بغــض جلميــع اللوائــح القانونيــة املتعلقــة بالصحــة
وهــذا لــن يتأتــى اال بتوفيــر ضمانــات صحيــة النظــر عــن احلجــم ومجــال النشــاط واملؤهــات .والســامة املهنيــة هــو تعزيــز بيئــة عمــل صحيــة
داخــل الطائــرات واملطــارات.
مــع هــذا املعيــار ،تدمــج الشــركات جميــع جوانــب وآمنــة للعاملــن يف منطقــة العمــل ،وطاملــا أن
ورفاهيــة
صحــة
مثــل
والســامة،
الصحــة
املوظفــن يتمتعــون بصحــة جيــدة وآمنــة ،فــإن
مــن الواضــح انــه أمــام تفشــي الوبــاء وجــدت املوظفــن .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم املؤسســات الشــركات ســتقلل مــن مطالباتهــم بالتعويــض،
ً
احلكومــات نفســها مجبــرة علــى االســتجابة الرســمية أيضــا بإصــدار الترتيبــات القانونيــة والنفقــات الطبيــة وتكاليــف التأمــن.
الســريعة التخــاذ تدابيــر إيجابيــة لدعــم قطــاع الالزمــة وإجــراء عمليــات التدقيــق الالزمــة.
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طريق االنتعاش ما بعد كوفيد – 19
تعود المطارات إلى المسار الصحيح لكنها تواجه تحديات جديدة

يف ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد ومــا خلفتــه مــن  1-نظافــة املنشــأة واإلجــراءات اخلاصــة
عواقــب علــى جميــع القطاعــات االقتصاديــة با لــركاب

احليويــة ،تعرضــت صناعــة الطيــران العامليــة
لضربــة قويــة إثــر توقــف أســاطيل شــركات
الطيــران الرئيســية واغــاق غيــر مســبوق
للمطــارات وبــروز حتديــات تشــغيلية لــم تكــن
مســتعدة لهــا.
وخــال هــذه الفتــرة أقــدم كل مــن اخلبــراء
واملنظمــات يف جميــع أنحــاء العالــم علــى البحــث
عــن إجابــات وســبل االنتعــاش ملواصلــة جتربــة
الســفر وكذلــك تكييــف املعتقــدات احلاليــة
وف ًقــا للتحديــات اجلديــدة .ومــن دون شــك فــان
التعــرف علــى احتياجــات الــركاب واملوظفــن،
وقبــول التغييــر الثقــايف والتكيــف مــع املتطلبــات
اجلديــدة سيســهل رحلــة آمنــة ويســاهم يف
اقتصــاد مطــار أفضــل.
ومــن الواضــح أن جميــع اجلهــات الفاعلــة تــدرك
أن هــذه األزمــة الصحيــة العامليــة غيــر املســبوقة
قــد زعزعــت املعتقــدات األساســية التــي كانــت
تنظــم كال مــن جتربــة العمــاء يف املطــار،
وجتربــة موظفــي املطــارات وبشــكل عــام بيئــة
وعمليــات املطــار .ففــي عالــم مــا بعــد كوفيــد،
ميكــن حصــر خمــس قواعــد أساســية و التــي مــن
شــانها ان تواجــه حتديــات ،وهــي :اإلجــراءات
اخلاصــة بالــركاب ،اخلدمــة الذاتيــة ،التمكــن
البيومتــري ،رفاهيــة املوظــف وتقــدمي اخلدمــات
مبرونــة ،و كل ذلــك مــن خــال منظــور الصحــة
والســامة للجميــع.

لطاملــا ارتكــزت اإلجــراءات اخلاصــة بالــركاب
علــى الســرعة والكفــاءة .فكانــت املطــارات
تخضــع للتدقيــق ويتــم تقييمهــا مــن حيــث
قدرتهــا علــى تســهيل الرحلــة ومعاجلــة قوائــم
االنتظــار بشــكل أســرع وزيــادة عــدد نقــاط
التفتيــش لتجنــب االختناقــات .فتــم تصميــم
املســارات الســريعة ،بنــا ًء علــى أحــدث معــدات
الفحــص ،خلدمــة هــذا الهــدف .وبينمــا نفكــر يف
مســتقبل اإلجــراءات اخلاصــة بالــركاب نالحــظ
حتــول الشــواغل بتزايــد مخــاوف الــركاب
واهتــزاز ثقتهــم علــى أســاس أن كل شــخص
موجــود داخــل احملطــة هــو حامــل محتمــل
للمــرض .فــا يتــم فهــم املخاطــر وإدارتهــا دون
تخفيــف املخــاوف والتفكيــر بحكمــة يف الكيفيــة
التــي ميكــن مــن خاللهــا اســتعمال التكنولوجيــا
لتحقيــق هــذا الغــرض .لذلــك فهنــاك حاجــة،
علــى املــدى القريــب ،لدعــم عمــل خدمــات
الرعايــة والتواصــل بشــأن التدابيــر املتخــذة مــن
أجــل تعميــم التــزام املطــارات يف توفيــر بيئــة
نظيفــة وصحيــة .وعلــى املــدى الطويــل ،يجــب
فتــح نقــاش حــول املخــاوف املتعلقــة بصحــة
الــركاب واســتحداث تقنيــات الفحــص الصحــي
مــن أجــل الكشــف عــن التهديــدات الصحيــة
احملتملــة (الكشــف عــن درجــة احلــرارة واحلمــى
عــن بعــد ،حتديــد هويــة املســافرين ،ومــا إلــى
ذلــك) .وميكــن إدخــال حتســينات أخــرى مبــا يف
ذلــك تصميمــات جديــدة لبعــض مرافــق املطــار

للحصــول علــى فضــاءات أكثــر نظافــة والتــي
تكــون صيانتهــا أســهل ورمبــا اعتمــاد أســطح
مضــادة للميكروبــات تعمــل دون ملــس :اي إقحــام
املشــاغل املتعلقــة بالنظافــة والصحــة يف إعــادة
تصميــم مرافــق املطــارات .وبشــكل عــام ،تتطلــب
اســتعادة ثقــة العمــاء جمــع البيانــات املتعلقــة
برضــا العمــاء بحيــث يســمح لهــم باإلبــاغ عــن
االختــاالت واملشــاكل التــي تواجههــم مــن أجــل
متكينهــم وتوليــد اســتجابة ســريعة وفعالــة مــن
طــرف املطــارات .كمــا يعــد االلتــزام باملتطلبــات
الصحيــة وتوافــر املعلومــات الكلمة-املفتــاح
الســتعادة ثقــة الــركاب ،ولكــن علــى املــدى
الطويــل .وفيمــا يتعلــق باالســتدامة ،حتتــاج
املطــارات إلــى وضــع معاييــر مشــتركة وطلــب
اعتمــاد معتــرف بــه يف مجــال النظافــة.

 2-اخلدمة الذاتية دون ملس

مت اإلعــان عــن اخلدمــة الذاتية كأفضل طريقة
لتحســن وتخصيــص جتربــة ســفر الــركاب قــي
املطــارات املزدحمــة .ووف ًقــا لـــاحتاد الدولــي
للطيــران ،فقــد اســتفاد حوالــي  80باملائــة مــن
الــركاب العامليــن يف عــام  2020مــن تكاثــر
تقنيــات اخلدمــة الذاتيــة واالنتشــار الســريع
حللــول اخلدمــة الذاتيــة يف جميــع أنحــاء العالــم.
ومــع ذلــك ،فــان كل هــذه التقنيــات تتطلــب
ً
تفاعــا ماد ًيــا مــع الــركاب ،ممــا يزيــد مــن
خطرتســرب العــدوى .لذلــك ،فهنــاك حاجــة
إلــى تطويــر اخلدمــات الذاتيــة التــي تعمــل دون
ملــس (تكنولوجيــا تفعــل بالصــوت  )...وتقليــل
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نقــاط االتصــال اجلســدية مــن تســجيل الــركاب
حتــى صعودهــم إلــى الطائــرة للتقليــص مخاطــر
التلــوث ذات الصلــة ،مبــا يف ذلــك الفحــص
بــدون تالمــس .وعلــى املــدى القصيــر ،يجــب
تفعيــل اإلجــراءات املتعلقــة بالنظافــة (مطهــرات
اليــد ومناديــل التطهيــر) بالتــوازي مــع الترويــج
لهــا يف مبــادرة إلعــام ومســاعدة الــركاب.
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االســتثمار يف تكنولوجيــا املعلومــات والتقنيــات
الســحابية لتلبيــة االحتياجــات األساســية
للمســافر ومواجهــة االهتمامــات الصحيــة
باحللــول احلديثــة التــي تناســب بنيتهــا التحتيــة
وقيــود ميزانيتهــا (غــرف التقييــم الطبــي /الفــرز
الطبــي ،الفحــص احلــراري .)...

 - 4صحــة وســامة املوظفــن  -حتســن
 3القياســات احليويــة املتعــددة الوســائط جتربــة املوظــفأدى النهــج التعاونــي يف العقــد املاضــي إلــى
واملفعلــة بــدون ملــس

قــد جــرى نشــر القياســات احليويــة يف املطــارات
الرئيســية منــذ أحــداث  11ســبتمبر مــع تفضيــل
القياســات احليويــة املعتمــدة علــى تقاطيــع
الوجــه والتــي تضمــن احــكام مراقبــة الولــوج إلــى
املناطــق احملظــورة باملطــارات وكــذا الســيولة يف
مختلــف العمليــات املتعلقــة مبســار الراكــب
بينمــا تخــدم األهــداف األمنيــة التــي وضعتهــا
الســلطات املختصــة .وقــد تكــون القياســات
احليويــة املعتمــدة علــى تقاطيــع الوجــه هــي
العنصــر األساســي يف تفعيــل مســار مكيــف
للعميــل يف املطــار والــذي يســاعد علــى حتديــد
هويتــه وتســهيل إجراءاتــه عبــر اخلدمــات
املختلفــة املتواجــدة باملطــار .ومــع ذلــك ،فــان
جمــع البيانــات وتخزينهــا واســتخدامها،
واالعتبــارات املتعلقــة باخلصوصيــة واحلريــات
املدنيــة ،قــد أثــار العديــد مــن املخــاوف وهنــاك
بالتأكيــد حاجــة إلــى وضــع إطار قانوني مناســب
مــن أجــل تنفيــذ حــل أمنــي متكامــل يقــوم علــى
تقنيــات التعــرف علــى الوجــه.
ويبــدو أنــه قــد ترتــب عــن جائحــة كوفيــد تســريع
هــذه العمليــة ،فهــي حتــث معظــم املطــارات علــى
إعــادة النظــر يف التخطيطــات األمنيــة املتعلقــة
بالفحــص ومراقبــة الولــوج مــع تقليــل االتصــال
اجلســدي وانتشــار األمــراض املعديــة .و يف
ذات الوقــت يجــدر اإلشــارة الــى انــه ميكــن أن
تصبــح األقنعــة ،التــي يُرجــح أن تُفــرض ،عائ ًقــا
أمــام تقنيــات القيــاس احليــوي ملقاطــع الوجــه
التقليديــة وعلــى نحــو مثالــي  ،ينبغــي التفكيــر
يف حلــول بيومتريــة أخــرى.
واستكشــاف حلــول بيومتريــة مختلفــة ال
تعمــل باللمــس ومصممــة لتناســب متطلبــات
وخصائــص املطــار املتميــزة يســتوجب بالتأكيــد
مــن جميــع أصحــاب املصلحــة يف هــذا العالــم
املصغــر التفكيــر يف املطــار كنظــام بيئــي فريــد.
وبالتالــي ،تعــد الشــراكة ضروريــة يف التخطيــط
للمســتقبل ،والســماح للمطــارات بــأن تصبــح
محــاور مبتكــرة تتكيــف مــع التغييــر وكذلــك

حتســن جتربــة املوظــف وقــد ســاعد علــى
االحتفــاظ بأفضــل املواهــب مــع حتســن
اخلدمــة املقدمــة للــركاب :مــن مالحظــات
املوظفــن ،وتعزيــز التنــوع ،واســتحقاقات
الــركاب  ...كل ذلــك يف إطــار حتــول ثقــايف
كبيــر يف بيئــة العمــل .وقــد اثــارت أزمــة كوفيــد
املخــاوف بخصــوص ســامة املوظفــن ،ال ســيما
ألولئــك الذيــن يجــدون أنفســهم علــى اتصــال
مباشــر مــع العمــوم .ومــن أجــل راحــة املوظفــن
امليدانيــن وطمأنتهــم ،يتعــن علــى املطــارات
توفيــر معــدات احلمايــة بالتــوازي مــع التواصــل
املطمئــن .وعلــى املــدى القصيــر ،يُتعــن علــى
املطــارات توفيــر ضمانــات متعلقــة مبــكان العمــل
واســتحداث قنــوات تواصــل قويــة مــع موظفيهــا
ملواجهــة جميــع مخــاوف الصحــة والســامة
مــع تقــدمي معــدات احلمايــة وضمــان جــداول
التنظيــف بشــكل منتظــم ،وتوافــر مطهــرات
اليــد ،واإلشــراف الطبــي .وعلــى املــدى املتوســط
والبعيــد ،ميكــن للمطــارات تصميــم مناطــق
للحجــر الصحــي وضوابــط هندســية أخــرى
لضمــان ســامة املوظفــن (واقــي العطــس علــى
ســبيل املثــال) .وال تــزال النقطــة األساســية
ترســيخ قنــاة تواصــل نشــطة وإشــادة مببــادئ
الصحــة والســامة يف مــكان العمــل.

 5التخطيــط لتنــاول أحجــام الــركاب(الفضــاء االحتياطــي وتغييــر حجــم
املســاحة املخصصــة للعمليــات)

لطاملــا مت تخطيــط النمــط التقليــدي واملنتظــم
للعمليــات والتنبــؤ بــه مــن قبــل املطــارات
مــع مراعــاة التقلبــات املوســمية والطارئــة
املنصــوص عليهــا يف دالئــل العمليــات .وقــد
تغيــر ذلــك بســبب انتشــار جائحــة كوفيــد
حيــث ان اآلثــار الســلبية وتأثيــر اجلائحــة بــات
ً
تخطيطــا طار ًئــا محــد ًدا واســتراتيجية
يتطلــب
تنبؤيــة جديــدة بشــكل منفــرد لــكل مطــار .ومــن
املؤكــد أن االنتعــاش يتطلــب مرونــة مــن أجــل
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ضمــان خفــض مســتويات اخلدمــة مــع تقليــل
عــدد املوظفــن الــى غايــة الوصــول إلــى أحجــام
الــركاب املتناولــة ســابقا.
تتمثــل إحــدى التحديــات الرئيســية يف التخطيط
لالنتعــاش يف صعوبــة تطويــر منــوذج للتنبــؤ :إذ
تتضاعــف الســيناريوهات علــى شــكل  Uأو Wاو
 Lوتضطــر إدارة املطــارات  /شــركات الطيــران
إلــى التخطيــط أســبوعيا بــدل التخطيــط لعــدة
شــهور والســعي يف نفــس الوقــت لتحصيــل
املعلومــات وتطويــر نهــج تعاونــي مــع مختلــف
أصحــاب املصلحــة .وهــذا لــه بالتأكيــد تأثيــر
مهــم علــى الــوكالء ،والتوظيــف ،متاجــر التجزئــة
يف املطــارات وعمليــات املطــار التــي تعتمــد علــى
البنيــة التحتيــة للمطــار (مبانــي الــركاب متعــددة
ً
انخفاضــا يف
مقابــل مبنــى واحــد) ،ممــا يعنــي
اخلدمــات املقدمــة للــركاب واســتراتيجيات
الراميــة الــى إدارة املســتويات القياســية مــن
حيــث عــدد الــركاب.
اإلجابــة علــى هــذه التحديــات تكمــن بالتأكيد يف
قــدرة نهــج الشــراكة التــي ســتتمكن املطــارات من
تفعيلهــا مــع مختلــف أصحــاب املصلحــة من أجل
مواجهــة الشــكوك املتعلقــة باســتئناف خدمتهــم،
وبالتالــي فــإن مشــاركة املعلومــات ستســمح لهــم
بالتخطيــط والتكيــف واالســتجابة يف الوقــت
املناســب وبســرعة الحتياجــات الــركاب .كمــا أن
االجتمــاع االفتراضــي لتبــادل االســتراتيجيات
وجمع البيانات واملشــاركة يف حتديد القطاعات
الفرعيــة للــركاب وتخطيــط اجلــداول الزمنيــة
املســتقبلية ،سيســمح بالتأكيــد للمطــارات
بالتخطيــط ملناولــة األحجــام والعمليــات بشــكل
أفضــل .و انتهــاج تصــور جديــد ملبنــى املطــار
كنظــام بيئــي يضــم العديــد مــن اجلهــات الفاعلــة
وإعطــاء األولويــة للنهــج التعاونــي لصنــع القــرار
سيســمح لصانعــي القــرار بتخطيــط واســتباق
اســتئناف العمليــات مــن حيــث احلجــم واملســاحة
واألولويــة واملتطلبــات الصحيــة أثنــاء االســتجابة
الحتياجــات الــركاب بشــكل أفضــل.
ويف اخلتــام ،سيســمح حتــدي األرثوذكســيات
التقليديــة بنهــج خطــة عمــل أفضــل مــن أجــل
تلبيــة تطلعــات العمــاء .كمــا أن اســتعادة ثقــة
الــركاب علــى املــدى القصيــر وإعــادة التفكيــر يف
األولويــات واالســتثمارات ومتطلبــات التصميــم
علــى املــدى املتوســط والطويــل مــع تطويــر
نهــج تعاونــي وتبنــي اســتراتيجية ثقافــة التغييــر
ســيمهد بالتأكيــد مســار االنتعــاش.
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القلق يساور المنظمة العالمية لألرصاد الجوية إزاء تأثير فيروس كورونا( (�CO
 )VID-19على نظام الرصد

جنيف-القلــق يســاور املنظمــة ( )WMOإزاء تأثيــر
جائحــة فيــروس كورونــا ( )COVID-19علــى كميــة
ونوعيــة عمليــات رصــد الطقــس والتنبــؤ بــه،
وكذلــك مراقبــة الغــاف اجلــوي واملنــاخ.
يشــكل النظــام العاملــي للرصــد التابــع للمنظمــة
( )WMOالركــن الركــن لكافــة خدمــات ونــواجت
الطقــس واملنــاخ التــي تقدمهــا الــدول األعضــاء
يف املنظمــة ( ،)WMOوالبالــغ عددهــا  ،193إلــى
مواطنيهــا .فهــذا النظــام يوفــر رصــدات عــن حالــة
الغــاف اجلــوي وســطح احمليطــات باســتخدام
أدوات برية وبحرية وفضائية القاعدة .وتُســتخدم
هــذه البيانــات يف إعــداد التحليــات والتنبــؤات
والتقاريــر واإلنــذارات املتعلقــة بالطقــس.
وقــد أشــار األمــن العــام للمنظمــة (،)WMO
الســيد بيتيــري تــاالس ،إلــى أن «املرافــق الوطنيــة
لألرصــاد اجلويــة والهيدرولوجيــا ()NMHSs

تواصــل أداء وظائفهــا األساســية علــى مــدار
الســاعة طــوال أيــام األســبوع علــى الرغــم مــن
التحديــات الشــديدة التــي تشــكلها جائحــة فيــروس
كورونــا .وأضــاف «إننــا نحيــي تفانيهــا يف العمــل
حلمايــة األرواح واملمتلــكات ،غيــر أننــا نــدرك
القيــود املتزايــدة علــى قدراتهــا ومواردهــا».
واســتطرد قائ ـ ً
ا «إضافــة إلــى تواصــل آثــار تغيــر
املنــاخ وتزايــد عــدد الكــوارث املتصلــة بالطقــس،
فــإن جائحــة فيــروس كورونــا ()COVID-19
تشــكل حتدي ـاً إضافي ـاً ،ورمبــا تــؤدي إلــى تفاقــم
احتمــاالت حــدوث أخطــار متعــددة يف البلــد
الواحــد .ولذلــك ،فمــن األهميــة مبــكان أن تولــي
احلكومــات االهتمــام لتعزيــز قدراتهــا الوطنيــة
يف مجــال اإلنــذار املبكــر ورصــد الطقــس ،علــى
الرغــم مــن أزمــة فيــروس كورونــا (.»)COVID-19
وثمــة أجــزا ًء كبيــرة مــن نظــام الرصــد ،مثــل

مكوناتــه الســاتلية وكثيــر مــن شــبكات الرصــد
األرضيــة التابعــة لــه ،مؤمتتــة إمــا جزئيــاً وإمــا
بالكامــل .ولذلــك فمــن املتوقــع أن تســتمر هــذه
األجــزاء يف العمــل دون تدهــور كبيــر لعــدة أســابيع،
بــل ولفتــرة أطــول يف بعــض احلــاالت .ولكــن إذا
اســتمرت اجلائحــة أكثــر مــن بضعــة أســابيع ،فــإن
انعــدام أعمــال اإلصــاح والصيانــة واإلمــدادات،
فضــ ً
ا عــن عمليــات إعــادة التوزيــع ،ســيصبح
مصــدر قلــق متزايــد.
وقــد تأثــرت بالفعــل أجــزاء مــن نظــام الرصــد،
وليــس أدل علــى ذلــك مــن أن االنخفــاض الكبير يف
احلركــة اجلويــة كان لــه أثــر واضــح .فالقياســات
املنفــذة خــال الرحــات اجلويــة لدرجــة احلــرارة
احمليطــة وســرعة الريــاح واجتاههــا هــي مصــدر
هــام جــداً للمعلومــات بالنســبة لــكل مــن التنبــؤ
بالطقــس ومراقبــة املنــاخ.
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بيانــات األرصــاد اجلويــة املســتمدة مــن
ا لطا ئــر ا ت
تســاهم الطائــرات اخلطيــة التجاريــة يف برنامــج
إعــادة بــث بيانــات األرصــاد اجلويــة الصــادرة
مــن الطائــرات ( )AMDARالتابــع للمنظمــة
( ،)WMOالــذي يســتخدم أجهــزة االستشــعار
واحلواســيب ونظــم االتصــاالت املوجــودة علــى
مــن الطائــرة يف القيــام آلي ـاً بجمــع الرصــدات
اجلويــة ومعاجلتهــا وحتديــد نســقها وإرســالها
إلــى احملطــات األرضيــة عــن طريــق الســواتل أو
الوصــات الراديويــة.
ويوفــر نظــام الرصــد التابــع للبرنامج ()AMDAR
أكثــر مــن  800000رصــدة عاليــة اجلــودة
يوميــاً لدرجــة حــرارة الهــواء وســرعة الريــاح
واجتاههــا ،فضــ ً
ا عــن املعلومــات املوضعيــة
والزمنيــة املطلوبــة ،ومــع إجــراء عــدد متزايــد
لقياســات الرطوبــة واالضطرابــات .وتســهم
حاليــاً  43شــركة طيــران وبضعــة آالف مــن
الطائــرات يف البرنامــج ( )AMDARالــذي يُتوقــع
أن يتســع نطاقــه اتســاعاً كبيــراً يف الســنوات
املقبلــة كثمــرة للتعــاون املشــترك مــع الرابطــة
الدوليــة للنقــل اجلــوي (.)IATA
ويف أنحــاء كثيــرة مــن العالــم ،وال ســيما يف
أوروبــا والواليــات املتحــدة ،يــؤدي االنخفــاض يف
عــدد الرحــات اجلويــة التجاريــة إلــى انخفــاض
بنســبة تتــراوح بــن  50يف املائــة تقريبــاً إلــى
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أكثــر مــن  80يف املائــة يف الرصــدات اجلويــة
والقياســات علــى مــن الطائــرات علــى مــدى
األســبوعني املاضيــن (انظــر الرســم البيانــي
أدنــاه الــذي قدمتــه شــبكة مرافــق األرصــاد
اجلويــة األوروبيــة ( .))EUMETNETوالبلــدان
املنتســبة إلــى الشــبكة ( ،)EUMETNETوهــي
شــبكة تعاونيــة بــن املرافــق الوطنيــة للطقــس يف
أوروبــا وعددهــا  ،31تناقــش حاليـاً ســبل تعزيــز
قــدرات أجــزاء أخــرى مــن شــبكاتها الرصديــة
علــى املــدى القصيــر مــن أجــل التخفيــف جزئيـاً
مــن انعــدام الرصــدات علــى مــن الطائــرات.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تتعــاون املنظمــة ()WMO
وشـ�بكة مرافـ�ق األرصـ�اد اجلويـ�ة األوروبية( (�EU
 )METNETوالشــركاء الوطنيــون يف البرنامــج
( )AMDARمــع شــركة إلكترونيــات الفضــاء
( )FLYHTلضمــان أن تُتــاح للمنظمــة ()WMO
وأعضائهــا أي عمليــات رصــد إضافيــة مــن
الطائــرات متوافــرة مــن شــبكة شــركات الطيــران
التابعــة لهــذه الهيئــات خــال فتــرة الطــوارئ
الناجمــة عــن فيــروس كورونــا (.)COVID-19
الرصدات السطحية القاعدة
أصبحــت اآلن عمليــات رصــد الطقــس ســطحية
القاعــدة آليــة بالكامــل تقريبـاً يف معظــم البلــدان
املتقدمــة .بيــد أن التحــول إلــى عمليــات الرصــد
اآللــي ال يــزال قيــد التنفيــذ يف كثيــر مــن البلــدان
الناميــة ،وال تــزال أوســاط األرصــاد اجلويــة
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تعتمــد علــى عمليــات الرصــد التــي يقــوم بهــا
راصــدو الطقــس يدويــاً ،والتــي تُرســل إلــى
الشــبكات الدوليــة الســتخدامها يف النمــاذج
العامليــة للطقــس واملنــاخ.
وقــد شــهدت املنظمــة ( )WMOانخفاضـاً كبيــراً
يف توافــر هــذا النــوع مــن الرصــدات اليدويــة
علــى مــدى األســبوعني املاضيــن .وقــد يُعــزى
هــذا االنخفــاض يف بعضــه إلــى احلالــة الراهنــة
لفيــروس كورونــا ،ولكــن ليــس مــن الواضــح حتــى
اآلن مــا إن كانــت عوامــل أخــرى تــؤدي دوراً
أيضــاً .وتعكــف املنظمــة ( )WMOحاليــاً علــى
التحقيــق يف هــذا األمــر.
وأشــار الســيد  ،Lars Peter Riishojgaardمديــر
فــرع نظــام األرض يف إدارة البنيــة التحتيــة يف
املنظمــة (« :)WMOال نــزال نتوقــع يف الوقــت
الراهــن أن يكــون األثــر الســلبي النعــدام عمليات
الرصــد علــى نوعيــة نــواجت التنبــؤ بالطقــس
متواضعـاً نســبياً .ومــع ذلــك ،ومــع اســتمرار ،بــل
وزيــادة ،تقلــص توافــر عمليــات رصــد الطقــس
مــن الطائــرات ،يجــوز لنــا أن نتوقــع انخفاض ـاً
تدريجيــاً يف موثوقيــة التنبــؤات».
وأضــاف «ويصــح هــذا أيضــاً إذا اســتمر
االنخفــاض يف عمليــات رصــد الطقــس
الســطحية ،وال ســيما إذا بــدأت فاشــية فيــروس
كورونــا ( )COVID-19تؤثــر علــى نطــاق أوســع
علــى قــدرة الراصديــن علــى القيــام بعملهــم يف
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أجــزاء كبيــرة مــن العالــم النامــي .وســتواصل
املنظمــة ( )WMOمراقبــة الوضــع ،وهــي تعمــل
مــع أعضائهــا للتخفيــف مــن أثــر ذلــك قــدر
اإلمــكان».
ومــن أجــل التخفيــف جزئيـاً مــن أثــر االنخفــاض
يف عمليــات الرصــد مــن الطائــرات ،زاد بعــض
أعضــاء املنظمــة ( ،)WMOوالســيما يف أوروبــا،
مــن عــدد عمليــات إطــاق املســابير الراديويــة.
وتركــب املســابير الراديويــة علــى بالونــات
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الطقــس وترســل قياســات متغيــرات األرصــاد مــع مــرور الوقــت ســينخفض عــدد الرصــدات
اجلويــة البالغــة األهميــة إلــى األرض أثنــاء بســبب انعــدام أعمــال اإلصــاح أو االســتبدال
حتليقهــا مــن الســطح إلــى ارتفاعــات تتــراوح أو إعــادة اإلمــداد جــراء تفشــي فيــروس كورونــا
( .)COVID-19وقــد لوحــظ يف الوقــت احلاضــر
بــن  20و 30كيلومتــراً.
وتراقــب املنظمــة ( )WMOأيضــاً تبــادل انخفــاض محــدود يف عــدد عمليــات الرصــد مــن
الرصــدات مــن نظــم الرصــد البحــري ،التــي الســفن ومــن بعــض منصــات الرصــد املســتقلة.
توفــر معلومــات بالغــة األهميــة عــن ثلثــي ســطح غيــر أن تبعــات ذلــك ليســت مؤثــرة حتــى اآلن.
األرض الــذي تغطيــه احمليطــات .ومعظــم
هــذه النظــم مســتقلة إلــى حــد بعيــد ،ولكــن

(اخلريطــة أعــاه مقدمــة مــن املنظمــة ()WMO؛ والبلــدان املبينــة بألــوان داكنــة قــد قدمــت األســبوع املاضــي عــدد ًا مــن الرصــدات أقــل مــن متوســط شــهر
كانــون الثانــي /ينايــر ( 2020قبــل فيــروس كورونــا ())COVID-19؛ والبلــدان املبينــة باللــون األســود ال ترســل حاليـ ًا أي بيانــات علــى اإلطــاق).

عملياتالرصد الفضائية القاعدة

ومــن اجلوانــب اإليجابيــة ،تبــن احلالــة الراهنــة أهميــة واســتقرار مكــون
نظــام الرصــد الفضائــي القاعــدة ،الــذي يعتمــد عليــه أعضــاء املنظمــة
( )WMOبصــورة متزايــدة .فيوجــد حاليــاً  30ســات ً
ال لألرصــاد اجلويــة
و 200ســاتل بحثــي توفــر رصــدات مســتمرة وآليــة بدرجــة كبيــرة .ويشـغّل
هــذه الســواتل أعضــاء يف فريــق تنســيق ســواتل األرصاد اجلويــة (،)CGMS
ويف اللجنــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض ( .)CEOSولئــن كان يُتوقــع علــى
املــدى القصيــر أن ال يتأثــر مكــون نظــام الرصــد الفضائــي القاعــدة ،وأن
يعمــل بكامــل طاقتــه ،فــإن املنظمــة ( )WMOعلــى اتصــال مبشــغلي ســواتل
األرصــاد اجلويــة لتقييــم األثــر احملتمــل أن يترتــب علــى فيــروس كورونــا
( )COVID-19علــى األجــل الطويــل.

وإضافــة إلــى ذلــك ،يقــوم مــا يربــو علــى  10000محطــة مأهولــة
وأوتوماتيــة للرصــد الســطحي للطقــس ،و 1000محطــة لرصــد الهــواء
العلــوي ،و 7000ســفينة ،و 100عوامــة رأســية و 1000عوامــة منجرفــة،
ومئــات رادارات الطقــس ،و 3000طائــرة جتاريــة مجهــزة مبعــدات خاصــة،
بتنفيــذ قياســات يوميــة للبارامتــرات الرئيســية للغــاف اجلــوي واليابســة
وســطح احمليطــات.
عن املوقع الرسمي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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تقنية blockchain

أصبــح العالــم اليــوم أكثــر إدراكا للفوائــد
واالســتخدامات التــي ميكــن أن تقدمهــا تقنيــة
«بلــوك تشــن» التــي لــم يعــد تطبيقهــا محصــورا
يف مجــال املدفوعــات والعمــات الرقميــة بــل إن
هــذه التقنيــة يف الواقــع ميكــن أن حتــدث ثــورة يف
كيفيــة تفاعلنــا مــع امللكيــة الفكريــة وأســواق رأس
املــال والتأمــن والرعايــة الصحيــة واحلكومــة
باإلضافــة إلــى العقــود الذكيــة التــي تعتبــر اللبنــات
األساســية للتطبيقــات الالمركزيــة وهــي اإلدارة
التعاقديــة للمعاملــة بــن أي طرفــن أو أكثــر ميكــن
ً التحقــق منهــا برمجيــا عبــر البلــوك تشــن ،بــدال
مــن الطــرق التقليديــة مثــل املتحكــم املركــزي أو
متخــذ القــرار مثــل الوســيط او البنــك وغيرهــا٠
مــن املتوقــع أن تتضاعــف أحجــام احلركــة اجلويــة
العامليــة خــال اخلمســة عشــر عا ًمــا القادمــة
والتــي ســينتج عنهــا زيــادات يف عــدد الطائــرات
والرحــات ويف األنشــطة األرضيــة وعــدد الــركاب
وحجــز التذاكــر ومناولــة البضائــع والتوســع
املــوازي ملتطلبــات التتبــع والتوثيــق واملوافقــة
وإصــدار الشــهادات املرتبطــة بهــا.
ومــع منــو احلركــة اجلويــة ،تبــرز واحــدة مــن
التحديــات واملخاطــر اجلديــدة وهــي العــدد
املتزايــد مــن األنشــطة اللوجســتية واإلداريــة
والرقابــة والتــي ميكــن أن يتــم معاجلتهــا عبــر
تطبيقــات تقنيــة «  Blockchainويف الوقــت
نفســه احملافظــة علــى زيــادة الطلــب ومســتويات
اجلــودة .كمــا ميكــن اســتخدام تطبيقــات تقنيــة
 blockchainيف جميــع مناطــق نظــام الطيــران
تقري ًبــا حيــث تتــم إدارة الســجالت الهامــة املعقــدة
والســامة وحتديثهــا ،مثــل ترخيــص األفــراد
أو صيانــة الطائــرات أو العمليــات التشــغيلية أو
قوائــم الشــحن.

ويف هــذا اإلطــار ودعمــا لهــذا التوجــه ،قامــت
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي والهيئــة العامــة
للطيــران املدنــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
بعقــد قمــة حــول بلــوك تشــن خــال الفتــرة مــن 2
إلــى  4أبريــل  2019بحضــور أكثــر مــن  90دولــة
و 800مشــارك يســعيان مــن خاللهــا إلــى تســليط
الضــوء ودعــم تطبيقــات تقنيــة «بلــوك تشــن» يف
منظومــة الطيــران بــدءا مــن الطائــرة واألصــول
األخــرى التــي متــول العمليــات التجاريــة مبــا
يف ذلــك جتربــة املســافر وإدارة العقــود وحفــظ
الســجالت واألمــن.
ويعتمــد نظــام الطيــران املدنــي اليــوم يف أغلــب
احلــاالت علــى العنصــر البشــري أو الوســطاء
للقيــام بأنشــطة التحقــق مــن صحــة املعطيــات
واملعلومــات ،وبالتالــي ميكننــا أن نتوقــع أن تكامــل
عمليــات  blockchainلدعــم نظــام مراقبــة
ســامة الطيــران يف الدولــة قــد يتطلــب تعديــات
جوهريــة علــى اللوائــح ذات الصلــة ،واإلجــراءات
واملســؤوليات .مــن ناحيــة أخــرى ،ســتكون هنــاك
بعــض املخاطــر حيــث أن االعتمــاد علــى مجموعــة
مــن اخلــوادم والعقــود الذكيــة للتحقــق مــن صحــة
املســتندات وإصــدار الشــهادات يشــكل مخاطــر
إلكترونيــة واضحــة .لذلــك مــن الضــروري األخــذ
بعــن االعتبــار اإلجــراءات األمنيــة قبــل اعتمــاد
تطبيقــات  blockchainإلدارة عمليــات الســامة
اجلويــة واملســائل األخــرى املتعلقــة بالطيــران
املدنــي.
وقــد أكــدت الدراســات أهميــة اســتعمال تطبيقــات
سلســلة الكتلــة ( )blockchainيف قطــاع الطيــران
املدنــي ،مت حتديدهــا يف عشــر مجــاالت تهــدف
معظمهــا إلــى حتســن تتبــع وموثوقيــة العمليــات،
يف حــن متهــد بعضهــا إلــى فتــح الطريــق ألســاليب

جديــدة للمعامــات نذكــر منهــا:
 .1جعــل كافــة مراحــل تطبيــع املنتوجــات أكثــر
موثوقيــة وســهلة التحصيــل.
 .2حتســن توقعــات اإلنتــاج ،التســليم وإدارة
املخــزون.
 .3تتبع شهادات الترخيص
 .4إدارة هوية الفنيني الرقمية.
 .5الترميز الرقمي لكل مكون للحد من التزوير.
 .6حمايــة الطابعــات ثالثيــة األبعــاد قصــد
اســتعمالها يف إنتــاج املكونــات يف الوقــت املناســب.
 .7رمزية تذاكر الطائرات.
 .8حتســن الثقــة يف الوافديــن اجلــدد أو الغيــر
املعروفــن .يف صناعــة الطيــران.
 .9توفير نظام التعويض التلقائي.
 .10أمتتة املشتريات.
كمــا أن شــركة االتصــاالت الدوليــة للطيــران
( )SITAأنشــأت حتالفــا جديــدا لتنفيــذ مفهــوم
البلوكشـين يف صيانـ�ة الطائـ�رات(  (�mainte
 ،)nance, repair and overhaulيضــم
شــركات متخصصــة يف صناعــة قطــاع غيــار
الطائــرات ،صناعــة الطائــرات واللوجســتيك ،ومــن
املنتظــر أن تقــدم نتائــج هــذه املبــادرة قبــل نهايــة
النصــف األول مــن هــذه الســنة.
وحســب دراســة أعدهــا ( ،)PwCفــإن تطبيــق
مفهــوم البلوكشــن ،ومــن خــال التخزيــن االمــن
للمســتندات وضمــان ســرية البيانــات ،وضبــط
مــدة الصيانــة وأوقــات اجلــرد ،وكذلــك ســير
العمــل اآللــي ومواءمــة الســجالت ،ســتمكن مــن
الرفــع مــن إيــرادات صناعــة الطيــران بـــ  4%أي
مــا يعــادل  40مليــارا دوالر ،مــع تخفيــض التكلفــة
بحوالــي  % 3.5أي  3,5مليــار دوالر.
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خطة إنتعاش عمليات الشبكة ()NOP
لعام 2020
أصــدرت املنظمــة األوروبيــة لســامة املالحــة
اجلويــة  Eurocontrolيف  30أبريــل 2020
النســخة األولــى خلطــة إنتعــاش عمليــات الشــبكة
( )NOPلعــام  ،2020والتــي تغطــي فتــرة أربعــة
أســابيع متجــددة تهــدف إلــى مســاعدة شــركات
الطيــران ومقدمــي خدمــات املالحــة اجلويــة
( )ANSP’sواملطــارات علــى التخطيــط مســب ًقا
وإعــادة الطيــران األوروبــي مــرة أخــرى الــى
الســماء.
يقــوم املنشــور  ،الــذي يتــم حتيينــه كل أســبوع،
بدمــج بيانــات ذات مصــادر مختلفــة (شــركات
الطيــران ،ومراكــز مراقبــة املالحــة اجلويــة
( ، ACCsواملطــارات والــدول) يف خطــة واحــدة
فريــدة يتــم حتديثهــا مــن طــرف مديــر الشــبكة
للمنظمـ�ة األوروبيـ�ة لسـلامة املالحـ�ة اجلويــة�EU
ROCONTROL Network Manager (NM
كل أســبوع.
تعكــس اخلطــة اجلهــد التنســيقي الكبيــر املبــذول
مــن قبــل مديريــة الشــبكة وشــركائها لضمــان
توافــر الســعة يف مراكــز مراقبــة املالحــة اجلويــة
 ACCويف املجــال اجلــوي الــذي يديرونــه ،وعلــى
األرض يف املطــارات ،لتلبيــة حركــة املــرور املتوقعــة
الطلــب مــن قبــل شــركات الطيــران يف كل يــوم مــن
األربــع أســابيع القادمــة.

خطــة االنتعــاش  NOP 2020تعــد مبــادرة

تنســيقية حيويــة تتوخــى مــا يجــب القيــام بــه لعــودة  -التقليــل إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن القيــود
الطائــرات مجــددا الــى الســماء ،مــن خــال تزويــد التشــغيلية للشــبكة؛
اجلهــات الفاعلــة الرئيســية يف مجــال الطيــران
بالنظــرة العامليــة التــي يحتاجونهــا مــن أجــل  -التكييــف املســتمر لقــدرة شــبكة ادارة احلركــة
التخطيــط الفعــال.
اجلويــة األوروبيــة ( ATMلـــ  En -routeو
 TMAsواملطــارات) مــع تطــور طلــب املالحــة
كمــا تعــد خطــة انتعــاش عمليــات الشــبكة اجلويــة لتمكــن تشــغيل الشــبكة بــدون قيــود؛
األوروبيــة  2020 -إصــدارا حلالــة الطــوارئ  -إعــادة جدولــة تنفيــذ املشــاريع والفعاليــات
خلطــة عمليــات الشــبكة  ، NOPوالتــي تغطــي والتداريــب العســكرية الكبــرى ،واحتمــال مزامنتهــا
مرحلــة االنتعــاش لعــام  2020بأكملهــا وســتتواصل خــال فتــرة قصيــرة؛
حســب الضــرورة .إنهــا نســخة خاصــة مــن  - NOPاالعتمــاد علــى اإلجــراءات إلعــداد هــذه اخلطــة
مت اعدادهــا يف ظــل الظــروف االســتثنائية ألزمــة لزيــادة حتســن تخطيــط عمليــات شــبكة ادارة
احلركــة اجلويــة األوروبيــة  ATMعلــى املــدى
.COVID - 19
املتوســط  /الطويــل؛
التحديــات والفــرص الرئيســية خلطــة اســتعادة  -زيــادة تعزيــز الروابــط بــن التخطيــط
االســتراتيجي  /مــا قبــل التكتيكــي والعمليــات
عمليــات الشــبكة األوروبيــة  2020 -هــي:
 الشــروع يف التطــور التدريجــي مــن املســتويات ا لتكتيكيــة ؛احلاليــة لتقــدمي اخلدمــة املشــار إليهــا يف أحــدث  -مشــاركة املمارســات التشــغيلية والتقنيــة اجليــدة
نســخة مــن وثيقــة خطــة اســتمرارية األعمــال لــكل مــن اســتمرارية العمــل واالنتعــاش.
وتضمــن خطــة انتعــاش عمليــات الشــبكة -
 NOP؛
ً
تخطيطــا وحتضيــرا منظ ًمــا للطــوارئ
 اســتخالص تطــور حركــة املــرور بدقــة خــال 2020لتمكــن مديــر الشــبكة واجلهــات األخــرى املعنيــة
مرحلــة االنتعــاش حتــى يتحقــق االســتقرار ؛
 تســجيل توقعــات خليــة تنســيق ازمــات الطيــران بالعمليــات مــن النجــاح يف التخفيــف مــن آثــاراألزمــة احلاليــة.
األوروبيــة  EACCCملعطيــات مراكــز تنســيق
الــدول بشــأن التوقعــات اخلاصــة مبرحلــة لالطــاع علــى خطــة انتعــاش عمليــات الشــبكة
االنتعــاش بشــكل منتظــم؛
لعــام  2020للمنظمــة األوروبيــة لســامة املالحــة
 جمــع معطيــات دقيقــة بخصــوص تطــور الطاقــةاجلويــة  ، Eurocontrolاضغــط هنــا.
االســتيعابية  En-routeو  TMAواملطــارات؛
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كورونا والهبوط االضطراري لقطاع الطيران

إبراهيــم الرؤســاء-لم يــدر بخلــد األياتــا
(االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي) أن تنهــار
توقعاتــه يف غضــون بضعــة أشــهر مــن
إعالنــه يف نهايــة ٢٠١٩م بارتفــاع أربــاح
شــركات الطيــران بالعالــم لنحــو  ٢٥مليــار
دوالر.
ذاب ذلــك كلــه مــع جائحــة كورونــا فتحولــت
األربــاح إلــى خســائر وبــدال مــن حتليــق
الطائــرات باتــت قابعــة يف مخابئهــا وأعلنــت
األياتــا عقــب ذلــك عــن تراجــع احلركــة
اجلويــة بنحــو  70%بخســائر بلغــت 39
مليــار دوالر يف الربــع الثانــي مــن العالــم
احلالــي ،ووفــق تقديــرات «أياتــا» فإنــه قــد
يتبخــر  61مليــار دوالر مــن االحتياطيــات
النقديــة وفقــدان آالف مــن الوظائــف.
إن توقــف طائــرة واحــدة يعنــي أن هنــاك
مشــكلة ،فالطائــرات صنعــت لتحلــق لكــن
ثمــة ٪ 40 مــن طائــرات العالــم تربــض
يف مخابئهــا علــى األرض ..وتغــص بهــا
املطــارات ،بــل إن املخاطــر ُتــدث ببــدن
الطائــرة قبــل شــركات الطيــران.
األزمــة وضعــت الطيــران بــن كماشــتني
أحدهمــا التوقــف ثــم التعــ ّرض خلســائر
فادحــة والثانــي املجازفــة واالســتمرار ثــم
صنــع بيئــات جديــدة لهــذا الفيــروس.
لقــد تعاملــت بعــض احلكومــات ومنظمــات
الطيــران بفاعليــة وســرعة مســتندة
إلــى استشــارات اخلبــراء للحفــاظ علــى
املكتســبات ،وكانــت اإلجــراءات املتخــذة يف
اململكــة العربيــة الســعودية صارمــة جــدا
واضعــة نصــب عينهــا صحــة االنســان أوال
بغــض النظــر عــن أي اعتبــار اخــر.
يف الواقــع جنحــت هــذه الصرامــة يف
اململكــة ومضــى الفايــروس بعيــدا عــن ملعــب

الطيــران وفــق التقاريــر الرســمية ،وذلــك
بفضــل األســلوب التدريجــي ،الــذي كان
اســتراتيجيا وفعــاال وناجحــا مــن الناحيــة
الصحيــة بالرغــم مــن تبعاتــه االقتصاديــة
بالغــة اخلطــورة ،حيــث أن اإليقــاف يشــمل
أنشــطة املطــارات والعبــور واخلدمــات
األرضيــة واســتخدام مــدن املطــارات.
إن اتخــاذ قــرار بهــذا احلجــم يعنــي املخاطــرة
بالقطــاع خصوصــا االقتصــادي منــه باعتبــار
أن  ٤مــن أصــل  ٥شــركات طيــران يف
الســعودية تعتمــد تشــغيليا علــى النمــط
االقتصــادي املنخفــض ،فضــا عــن شــركات
القطــاع األخــرى ،وحداثــة ســوق التنافســية
يف هــذه الصناعــة.
وعلــى الرغــم مــن بــذل الهيئــة العامــة
للطيــران املدنــي بالســعودية جهــودا كبيــرا
للمحافظــة علــى هــذه املكتســبات مــن خــال
تدابيــر حتــاول حتقيــق احلــد األدنــى مــن
اخلســائر  ،إال أن التعــايف مــن هــذه األزمــة
يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الوقــت واجلهــد
والكثيــر مــن الدعــم واملســاندة.
ولتخفيــف اثــار اجلائحــة دعمــت الهيئــة
قطــاع الشــحن اجلــوي ومنحت اســتثناء عاماً
يســمح بتمديــد فتــرات صالحيــة التراخيــص
والتصديقــات والشــهادات ألفــراد األطقــم
اجلويــة واملدربــن والفاحصــن واملرحلــن
اجلويــن ومعاجلــات تشــمل املطــارات
وخدمــات املالحــة اجلويــة وحاملــي
تراخيــص صيانــة الطائــرات وصالحيــة
الطائــرات ومــزودي اخلدمــات.
مــن املؤســف القــول أن كل هــذه اإلجــراءات
ال تغنــي عــن حقيقــة أن اململكــة أكثــر دول
اخلليــج تأثــرا يف شــركات الطيــران ،ومتوقــع
بــطء التعــايف وبــات علينــا مواجهــة هــذه
احلقيقــة املــرة واالجتمــاع علــى طاولــة
املصارحــة والشــفافية التامــة.
غنــي عــن القــول بــطء عــودة املســافرين
ملقاعــد الطائــرة لعــدة أســباب نفســية
واقتصاديــة وســلوكية وســيكون املســافر أكثــر
حــذرا مــن الســفر ،وســيحتاج ألكثــر مــن
فكــرة أن الســفر صــار آمنــا  ،بــل بحاجــة
إلــى رؤيــة التغييــرات امللموســة الفعليــة ويف
مقدمتهــا انخفــاض االســعار وإلغــاء الرســوم
علــى تغييــر رحــات املســافرين حلجوزاتهــم،
ولــن يتحقــق هــذا الغــرض دون دعــم حكومــي * إعالمي سعودي

مســتمر وتخفيــف األعبــاء عــن شــركات
الطيــران مــن إعفــاءات ضريبيــة ورســوم
املطــارات.
مــن جانــب آخــر فــإن العديــد مــن القطاعــات
ســتعاني مــن هــذه اجلائحــة فمــن املهــم
دعــم مســارات رؤيــة اململكــة  ٢٠٣٠التــي
ركــزت علــى تنويــع مصــادر الدخــل وتعزيــز
اجلوانــب االقتصاديــة ودعــم الفــرص
االســتثمارية وبلــورة القطــاع الســياحي
املرتبــط بشــكل مباشــر بقطــاع الطيــران
فضــا عــن اســتغالل املوقــع اجلغــرايف
للمملكــة بــن القــارات الثــاث وبالتالــي
تفعيــل الــدور اللوجســتي للمملكــة واملضــي
قدمــا يف اســتقطاب أكثــر مــن  ٣٠مليــون
معتمــر واملضــي نحــو تعــايف أســرع للقطــاع
ونهضــة أوســع لهــذه الصناعــة.
وممــا يســاعد يف عــودة الطيران إلى مســتواه
االقتصــادي الســابق هــو فتــح أســواق جديــدة
معوضــة لفقــد نســب يف األســواق الســابقة،
فــإن زيــادة وتيــرة اإلجنــاز يف حتقيــق أهــداف
رؤيــة اململكــة  ٢٠٣٠فيمــا يخــص االســتفادة
مــن موقــع اململكــة اجلغــرايف ،بحيــث تكــون
منطقــة لوجســتية عامليــة ،إجنــاز هــذا
الهــدف ســوف يجلــب للمملكــة املزيــد مــن
الشــركات العامليــة املصنعــة والتــي ســوف
تقــوم بإنشــاء مســتودعاتها يف املناطــق
احلــرة free zones
ممــا يجلــب أيضـاً مزيــداً مــن شــركات النقــل
العامليــة DHL/Fedex/UPS/Kuehne/
 ، DB Schenkerوغيرهــا مــن عمالقــة
النقــل والشــحن.
هــذا الوضــع ســوف يصــب وبشــكل كبيــر يف
حركــة الشــحن اجلــوي ،باإلضافــة إلــى زيــارة
حركــة املســافرين مــن شــريحة األعمــال.
مــا يتطلبــه األمــر هــو عــدم التركيــز علــى
املــردود املباشــر مــن إيجــارات للمناطــق
احلــرة او رســوم الشــحن و األرضيــات،
البــد أن يكــون التركيــز علــى املــردود غيــر
املباشــر الــذي ســوف يجنيــه قطــاع الطيــران
والتوظيــف وتوطــن الصناعــة ،للعــودة
مــرة أخــرى للتحليــق بعــد أن أجبــر كورونــا
القطــاع علــى الهبــوط االضطــراري املؤقــت
وســيعود محلقــا متعافيــا بعــون اهلل.
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The Blockchain technology
Today, the world has become more aware of the
benefits and uses of the Block chain technology,
which is no longer restricted to payments and digital
currencies. Indeed, this technology can revolutionize
the way we interact with intellectual property, capital
markets, insurance, health care, and government
in addition to smart contracts, which are the basic
building block of decentralized applications, i.e. the
transaction contractual management between any
two or more parties that can be programmatically
verified via block chain, instead of traditional
methods such as the central controller or decisionmaker such as the broker or the bank and others.

of servers and smart contracts in order to validate
documents and issue certificates presents clearly
and specifically electronic risks. Therefore, it is
necessary to consider security measures before
adopting block chain applications for managing
air safety operations and other civil aviation related
issues.
Studies have confirmed the importance of using
blockchain applications in the civil aviation sector,
have been identified in ten areas, most of which aim
to improve tracking and reliability of operations, while
some pave the way for new methods of transactions,
among which we mention :

Global air traffic volumes are expected to double over
the next fifteen years, which will result in increases in
the number of aircraft and flights, ground activities,
number of passengers, ticketing, cargo handling,
and parallel expansion of tracking, documentation,
approval, and certification requirements associated
with them.
With the growth of air traffic, one of the new
challenges and risks consists in the increasing
number of logistical, administrative and control
activities that can be addressed through «Block
chain» technology applications whilst maintaining
increased demand and quality levels. In addition,
block chain applications can be used in all regions
of the aviation system where important and complex
safety records are managed and updated, such
as personnel licensing, aircraft maintenance,
operational processes or cargo lists.
In this context and to support this trend, the
International Civil Aviation Organization organized
important events, through which it aimed to shed light
and support block chain technical applications in the
aviation system starting with the aircraft and other
assets that fund commercial operations including
traveler’s experience, contract management, record
keeping and security.
The civil aviation system today relies in most cases
on the human factor or intermediaries to carry out
data and information validation activities, and
therefore we can expect that the integration of block
chain operations to support the countries aviation
safety monitoring system may require substantive
modifications to the relevant regulations, procedures
and responsibilities. On the other hand, risks
need to be taken into account as relying on a set

1. Make all steps of normalization of products more
reliable and easy to collect.
2. Improve production expectations, delivery and
inventory management.
3. Track the license certificates
4. Digital ID management.
5. Digital coding of each component to reduce
counterfeiting.
6. Protection of 3D printers for use in producing
components in a timely manner.
7. Token of plane tickets.
8. Improve confidence in new or unknown arrivals. In
the aviation industry.
9. Provide automatic compensation system.
10. Automate your purchases.
SITA has also established a new alliance to implement
the blockchain concept in aircraft maintenance
(maintenance, repair and overhaul), which includes
companies specialized in the aircraft spare parts
industry, aircraft manufacturing and logistics, and it
is expected that the results of this initiative will be
presented before the end of the first half From this
year.
According to a (PwC) study, the implementation of
the blockchain concept, through the secure storage
of documents, ensuring data confidentiality, setting
maintenance times and inventory times, as well as
automated workflow and harmonization of records,
will enable the airline industry to increase revenues
by 4%, equivalent to $ 40 billion , With the cost
reduced by about 3.5%, or $ 3.5 billion.

47

Articles

Issue 39

June 2020
4. An AI culture through training/
re/upskilling
and
change
management
Most sectors transitioning to
a digitalised workplace and in
particular developing AI-based
solutions are faced with the same
issue – a shortage of the required
AI skills among existing staff,
and the high costs of recruiting
staff with AI expertise. Aviation/
ATM is no different in this regard.
Furthermore, AI has not formed
part of the training of aviation
engineers so far. Hence, aviation/
ATM expertise in AI is still limited,
and few connections have been
built with the academic world of
AI.
To tackle this gap, a workforce
that includes aviation data
scientists and analysts should
emerge together with expertise in
data modeling, data engineering
and related competencies. These
profiles will be supplied by a
limited number of experienced
hires coupled with an extensive
effort to train existing staff with
precursor skills in the business:
existing staff in our industry are
often highly numerate as well
as having a strong business
understanding, both of which
are good departing points for
developing an understanding
of data science.Online training
courses on AI do exist, but they
tend to be diverse and cover too

many topics, with a clear lack of
guidance on where to start. In any
case, AI technology is developing
rapidly,
requiring
constant
adaptation and making many
general courses swiftly redundant.
Finally, to be successful in
AI
development,
business
knowledge is fundamental.
The FLY AI report highlights
that upskilling and on-the-job
aviation/ATM AI-related training
is necessary as well as change
management.
However, such training courses
will very much depend on the
function of the staff. In-depth
training will apply primarily
to industries developing AI
applications. Regulators, who will
play an essential role in defining
the “still to be defined” certification/
approval criteria,
should also
follow specific training addressing
both the technical and operational
specificities of AI.
It will be essential to train end users
like ATCOs/supervisors, airport
operators and ATM flow managers
on such matters as AI awareness,
trust in AI and to understand its
expected behaviors under normal
and rare abnormal conditions.
However, in a highly automated
environment and/or future AIbased environment in which
controllers could lose their current
skills, maintaining human abilities
to guarantee safe and secure

management of extremely rare but
safety critical events will require
new type of operational training
and reskilling programmes.
Deployment of AI will require
significant efforts in change
management and training to
address the full range of needs
from users to developers across
the aviation/ATM sector.
Altogether, to embrace fully AI,
we need to nurture an “AI culture”
in aviation/ATM through training,
(re/up) skilling programmes and
change management. The purpose
of creating an AI culture is to
ensure that developers can master
data exploitation, appropriate
cross- functional collaboration is
established, and learning from
realistic use cases is encouraged,
as this will facilitate agile, safe
and secure AI development.
Moreover, an AI culture should
aim at demystifying the whole
topic of AI, while establishing the
required level of trust needed
to facilitate acceptance of AI by
human operators.
1 The Joint Human Machine
System (JHMS) philosophy leads
to human and machine being
considered as components of a
system that has been designed
to ensure that AI enhances, not
supersedes, human capabilities.
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In the context of on-board certified
systems, and ATM/ANS AIbased applications/ services. The
future process for certification/
approval of AI-based products, as
currently discussed at EUROCAE
WG 114/SAE G34 group could
include features like learning
assurance,
formal
methods,
testing, explanation, licensing, inservice experience and on- line
learning assurance. Explainable
AI remains in the area of research
and must be accelerated.
Moreover,
defining
and
implementing standards for data
handling, data structure, data
elements, metadata and data
quality will facilitate integration and
utilisation in multiple applications
and analytics. Such standards
should support data integrity
and quality checks. A figure of
merit of the data quality should
be introduced to clarify who is
responsible for what during the
data production, dissemination
and storage and who is controlling
whom and who is liable for what
along the entire data cycle. Open
data emergence can favour
competition and allow an easy use
for future applications that cannot
yet be imagined.
Some standardisation initiatives
from the industry or industrial
working groups should be
considered and be complemented
to fully address data standards for
AI.
3. A joint Human Machine
System for AI evolution
A performance-based approach
is needed with or without AI to
ensure a system does not affect

the overall performance of air
operations. Currently, systems
developed in aviation for safety
critical operations are producing
an understandable, explainable
and
reproducible.response,
which allows the establishment of
clear repeatable human operating
procedures. So for example, at
any stage until touchdown, a pilot
can abort a landing by initiating a
go- around; he remains the one
making the decision.
In the current AI/machine learning
applications, the role of the human
does not change significantly, but
the operator needs to develop trust
in AI to assist. Hence, he/she needs
some degree of ‘explainability’
over AI behaviour and outcome.
In particular, the operator needs
to understand how AI works and
‘reasons’, what exactly it is doing,
what it can do right – but also what
it could do wrong. Care also has
to be taken that the AI system is
not misinterpreted as having the
capacity to understand and feel
in a human sense, as this could
potentially affect team work.
However, when AI is capable
of supporting higher levels of
automation/autonomy or more
advanced
decision-making/
reasoning tasks, it will be essential
to assess and redefine the tasks
of the human within the Joint
Human Machine System (JHMS)1
to ensure meaningful interactions
and appropriate oversight and
control. Such advanced AI
capabilities have not yet been
deployed in aviation/ATM, but
would create a new interaction
model with new reasoning/
decision making processes, which
differ from human intelligence.

This naturally would necessitate
new models of interaction as all
existing models are based on
human- related ones.
Additionally, the degree of
delegation could vary depending
notably on the type of AI used and
the level of customisation to the
user’s performance. Hence, while
the AI system should enhance
the performance of the human,
they could if customised to the
operator lead to a variable, nonsystematic and non-deterministic
involvement of the human in
decision-making. Therefore, a
prescriptive involvement of the
human may not be appropriate in
all circumstances.
Hence, in the context of AI
supporting advance decisionmaking/reasoning
tasks,
the
performance-based
approach
should take into account the
Joint Human Machine System
and should consider the notion
of trust and how trust can be
established, characterised and
safely demonstrated to deliver the
expected
performance.
When considering full autonomous
systems, we may reach a
paradigm shift where the human
may no longer be able to safely
recover AI failures. Therefore,
these advanced AI- based
solutions would require increased
system robustness or adapted
contingency procedures, as is the
case for any safety-critical system
today.
The report recommends to adapt
ATM/ANS safety cases to AIbased solution specificities.

49

Articles

Issue 39

June 2020

Articles

Issue 39

50

June 2020

A EUROPEAN PERSPECTIVE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN AVIATION/ATM
HERMES Air Transport organization
1.
AI is already in the sky, but requires further
urgent actions
Artificial intelligence (AI) is already starting to
transform how the world lives and works, and
the pace of AI deployment is currently rapidly
accelerating. As a sector, aviation and air traffic
management (ATM) is ideally placed to take full
advantage of AI, in particular machine learning. AI
and machine learning are already contributing to a
wide spectrum of value opportunities in the aviation/
ATM industry, from efficiency-focused to safety
critical applications. AI has huge potential for use
in areas where it can reduce human workload or
increase human capabilities in complex scenarios,
e.g. to support air traffic controllers (ATCOs), pilots,
airport operators, flow controllers or cybersecurity

officers. AI will also increase safety through the
provision of new conflict detection, traffic advisory
and resolution tools as well as cyber resilience.
However, the full potential of AI is far from being
harnessed across Europe or in aviation/ ATM. While
there are many AI success stories, they remain
limited in scope. Understanding of how AI can
generate business and societal value remains in its
infancy, and expertise is scarce.
In recognition of these challenges, EUROCONTROL
together with the European Commission and a wide
range of partner organisations took the decision
to set up a European Aviation High Level Group
on AI (the EAAI HLG) with the goals of advancing
understanding among aviation/ATM actors of AI and
its potential, demystifying the topic, and helping
accelerate the uptake of AI in our sector.

To help drive AI forward, we conclude with a practical “FLY AI Action Plan” with a series
of recommendations, notably to create a federated AI infrastructure containing historical

data for training purposes and to develop AI applications, together with an appropriate
governance structure; to accelerate the deployment of AI notably in the areas of cyber

and non-safety-critical applications, to conduct more AI research and development in
particular to help respond to the safety-criticality of aviation/ATM operations, to foster
the emergence of an AI Culture through training and re/ upskilling of staff across
enterprises; to foster partnerships with other Digital Innovation Hubs, AI specialists and

other industrial sectors; and to facilitate and increase experience/knowledge sharing,
communication and dissemination.
2.

New standards for AI

The FLY AI report foresees standardisation activities as a main area of activities to accelerate the uptake of
AI in aviation/ATM. Such standardisation activities should address the need to adapt the current certification/
approval frameworks to AI-based applications
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(Map provided by WMO; countries shown in darker colors provided fewer observations over the last week than
averaged for the month of January 2020 (pre-COVID-19); countries shown in black are currently not sending
any data at all).
Space-based observations
On a positive note, the present situation demonstrates
the importance and stability of the space-based
observing system component, on which WMO
Member are increasingly relying. Currently, there
are 30 meteorological and 200 research satellites,
providing continuous, highly automated observations.
The satellites are operated by members of the
Coordination Group for Meteorological Satellites
(CGMS) and of the Committee on Earth Observation
Satellites (CEOS). While in the short run the spacebased observing system component is expected
to remain unaffected and fully operational, WMO is

in contact with meteorological satellite operators to
assess the possible long-term impact of COVID-19.
In addition, there are over 10 000 manned and
automatic surface weather stations, 1 000 upperair stations, 7 000 ships, 100 moored and 1 000
drifting buoys, hundreds of weather radars and 3
000 specially equipped commercial aircraft measure
key parameters of the atmosphere, land and ocean
surface every day.

On the official website of the World Meteorological
Organization
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air traffic has had a clear impact.
In-flight measurements of ambient
temperature and wind speed and
direction are a very important
source of information for both
weather prediction and climate
monitoring.
Commercial airliners contribute to
the WMO Aircraft Meteorological
Data Relay programme (AMDAR),
which uses onboard sensors,
computers and communications
systems to automatically collect,
process, format and transmit
meteorological observations to
ground stations via satellite or
radio links.
The AMDAR observing system
produces over 800 000 highquality observations per day of
air temperature and wind speed
and direction, together with the
required positional and temporal
information, and with an increasing
number of humidity and turbulence
measurements
being
made.
Currently 43 airlines and several
thousand aircraft contribute to
the AMDAR programme, which
is expected to be significantly
expanded in the coming years as
a result of a joint collaboration on
the programme with IATA.
In many parts of the world, in
particular over Europe and the
United States, the decrease in the
number of commercial flights has
resulted in a reduction from around
fifty to more than eighty percent
of observations of meteorological
measurements
from
aircraft
platforms over the last couple of
weeks(see chart below provided
by EUMETNET). The countries
affiliated with EUMETNET, a
collaboration between the 31
national weather services in
Europe, are currently discussing
ways to boost the short-term

capabilities of other parts of their
observing networks in order to
partly mitigate this loss of aircraft
observations.
Additionally, WMO, EUMETNET
and national AMDAR programme
partners have collaborated with
the avionics company FLYHT to
ensure any available additional
aircraft observations from their
own network of airlines are made
available during the COVID-19
emergency period to WMO and its
members.
Surface-based observations
In most developed countries,
surface-based
weather
observations are now almost fully
automated.
However, in many developing
countries,
the
transition
to
automated observations is still in
progress, and the meteorological
community
still
relies
on
observations taken manually by
weather observers and transmitted
into the international networks for
use in global weather and climate
models.
WMO has seen a significant
decrease in the availability of this
type of manual observations over
the last two weeks. Some of this
may well be attributable to the
current coronavirus situation, but
it is not yet clear whether other
factors may play a role as well.
WMO is currently investigating
this.
“At the present time, the adverse
impact of the loss of observations
on the quality of weather forecast
products is still expected to be
relatively modest. However, as
the decrease in availability of
aircraft weather observations
continues and expands, we may
expect a gradual decrease in
reliability of the forecasts,” said

Lars Peter Riishojgaard, Director,
Earth System Branch in WMO’s
Infrastructure Department.
“The same is true if the decrease
in
surface-based
weather
observations
continues,
in
particular
if
the
COVID-19
outbreak starts to more widely
impact the ability of observers
to do their job in large parts of
the developing world. WMO will
continue to monitor the situation,
and the organization is working
with its Members to mitigate the
impact as much as possible,” he
said.
In order to partly mitigate the
impact of the decrease in
aircraft
observations,
some
WMO Members, in particular
in Europe, have increased
the
number
of
radiosonde
launches.
Radiosondes
are
flown on weather balloons and
transmit measurements critical
meteorological variables back to
the ground during their flight from
the surface up to altitudes of 20 to
30 kilometers.
WMO is also monitoring the
exchange
of
observations
from the marine observing
systems, which provide critical
information from the 2/3 of the
earth’s surface that are covered
by the oceans. Most of these
systems are highly autonomous,
but over time the amount of
observations will decrease due
to missed opportunities for
repair, replacement or resupply
work caused by the COVID-19
outbreak. At the present time, a
modest reduction in the number of
observations from ships and some
autonomous observing platforms
has been noted. However, the
impact is not yet dramatic.
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WMO is concerned about impact of COVID-19 on observing system
tGeneva- The World Meteorological Organization
(WMO) is concerned about the impact of the
COVID-19 pandemic on the quantity and quality
of weather observations and forecasts, as well as
atmospheric and climate monitoring.
WMO’s Global Observing System serves as a
backbone for all weather and climate services and
products provided by the 193 WMO Member states
and territories to their citizens. It provides observations
on the state of the atmosphere and ocean surface
from land-, marine- and space-based instruments.
This data is used for the preparation of weather
analyses, forecasts, advisories and warnings.

“National Meteorological and Hydrological Services
continue to perform their essential 24/7 functions
despite the severe challenges posed by the
Coronavirus pandemic,” said WMO SecretaryGeneral Petteri Taalas. “We salute their dedication to
protecting lives and property but we are mindful of the
increasing constraints on capacity and resources,”

Meteorological data from aircraft

he said.
“The impacts of climate change and growing amount
of weather-related disasters continue. The COVID-19
pandemic poses an additional challenge, and may
exacerbate multi-hazard risks at a single country
level. Therefore it is essential that governments pay
attention to their national early warning and weather
observing capacities despite the COVID-19 crisis,”
said Mr Taalas.
Large parts of the observing system, for instance
its satellite components and many ground-based
observing networks, are either partly or fully
automated. They are therefore expected to continue
functioning without significant degradation for
several weeks, in some cases even longer. But if the
pandemic lasts more than a few weeks, then missing
repair, maintenance and supply work, and missing
redeployments will become of increasing concern.
Some parts of the observing system are already
affected. Most notably the significant decrease in
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other consideration.
In fact, this strict approach
succeeded in the Kingdom,
and the virus vanished far from
the flight field according to
official reports, thanks to the
incremental approach, which
was strategic, effective and
successful in terms of health
despite its extremely serious
economic
consequences,
as the suspension included
airport activities, transit, ground
services and the use of airport
cities.
Such an important decision
meant jeopardizing the industry,
especially
the
economic
sector, considering that 4 out
of 5 airlines in Saudi Arabia
are operationally dependent on
the low cost model, alongside
other sector firms and the
recent competitive market in
this industry.
Although the General Authority
of Civil Aviation in Saudi Arabia
made great efforts to preserve
these gains through measures
aiming to achieve the minimum
losses, recovering from this
crisis requires a lot of time,
efforts and a lot of support
and assistance. To mitigate
the effects of the pandemic,
the authority supported the
air cargo sector and granted
a general exception allowing
for the extension of the validity
period of licenses, certifications
and certificates for air crew
members, trainers, examiners,
and flight dispatchers, and
remedies that include airports,
air navigation services, aircraft
maintenance license holders,
aircraft airworthiness, and

service providers.

30 million pilgrims, and towards
a faster recovery for the sector
and a wider renaissance of the
industry.
Bouncing back aviation to its
previous economic level relies
on opening new markets that
will compensate for the loss of
ratios in the previous markets,
including the increase in the
pace of achievements in
fulfilling the Kingdom’s vision
2030 with respect to taking
advantage of the kingdom’s
geographical location so that
it becomes a global logistics
region.
The achievement of this goal will
attract further more international
manufacturing companies in
the Kingdom, that will establish
their warehouses in the free
zones, which will equally attract
more global transportation
companies like DHL / Fedex /
UPS / Kuehne / DB Schenker,
and other transportation and
freight giants.
This situation will positively
affect air traffic, in addition to
raising the number of business
travelers. There is a need to
switch focus from the direct
payoff originating from free
zones rentals or shipping and
ground fees, to the indirect
payoff that the aviation,
employment
and
industry
relocation will gain, to return to
the skies, fully recovered with
the help of Allah, after Corona
has forced the sector into a
temporary emergency landing

It is unfortunate to say that all
these measures, do not exclude
the fact that the Kingdom is the
Gulf’s most affected country
in terms of airlines, and slow
recovery is expected and we
have to face this bitter truth
and come together in complete
openness and transparency.
It goes without saying, that
passengers will return slowly to
plane seats for several reasons,
psychological, economic and
behavioral, and the traveler will
be more cautious regarding
travel, and will need more
than the insight that travel has
become safe, but rather to see
actual concrete changes in the
forefront of which are lower
prices and the abolition of fees
related to booking changes.
This will not be achieved
without continuous government
support and easing the burden
on airlines through tax and
airport charges exemptions.
On the other hand, many
sectors will suffer from this
pandemic, thus it is important
to support the paths of the
Kingdom’s Vision 2030, which is
focused on diversifying sources
of
income,
strengthening
economic aspects, supporting
investment opportunities, and
developing the tourism sector
which is directly related to the
aviation sector, in addition
to exploiting the Kingdom’s
geographical position between
the three continents and thus
activating
the
Kingdom’s * Saudi journalist
logistical role, and moving
forward to attracting more than
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material at Regional level and adapt/customize,
as appropriate. The RPTF is to be composed
of International and Regional Organizations
(AACO, ACAO, ACI, ICAO and CANSO) and the
Chairpersons of the RASG-MID, MIDANPIRG
and MIDRASFG. Representatives from States
and other International Organizations might be
invited to participate on ad-hoc basis.
• To consider/review the airspace capacity in
to avoid airspace congestion during the restart
of operations. In addition, the meeting agreed
that Contingency Coordination Team (CCT)
could be used as a platform to share/channel
information during the recovery phase.
• The AACO proposed template to be reviewed
by the RPTF for further review and refinement
before circulation to States and industry for
their inputs.
• The roles and responsibilities should be
clearly defined and respected in implementing
the response to COVID-19: who does what
(Governments, CAAs, ANSPs, Airlines, Airports
and Organizations).

The meeting noted that the MID Office Work
Programme has been under regular review since the
beginning of the COVID-19 crisis and all the events
planned for March, April, May and June 2020 have
been cancelled/postponed. Teleconferences with
the Chairpersons of MIDANPIRG, RASG-MID and
MID-RASFG are planned to discuss their future work
programmes and working arrangements.
The meeting encouraged aviation stakeholders to
use opportunity of period of low activity, to
• for CAAs and ANSPs:
Elevate, reduce or even remove the flow
restrictions/schemas, which were originally
imposed as AFTM measures to balance the
capacity vs demand;
• for Airport Operators:
Carry out the airport’s maintenance tasks which
are challenging under normal circumstances.

Corona and the emergency landing of the aviation sector

IBRAHIM AL-RAWSSAA - IATA
(International Air Transport
Association) could not expect
that its forecast of world
airline profits increasing to
reach about $ 25 billion would
collapse within a few months of
its announcement at the end of
2019.

All the expectations evaporated
with the Corona pandemic,
as profits turned into losses,
and instead of hovering in the
air, planes are now confined
in
their
hideouts.
IATA
announced subsequently that
air traffic decreased by 70%,
with losses amounting to $ 39
billion in the second quarter
of the current year. According
to IATA estimates, Sixty One
billion dollars in cash reserves
are expected to be lost as well
as thousands of jobs.
The grounding of one aircraft
means that there is a problem.
The planes were made to fly,
but 40% of the world’s planes
are now standing in their
parking places on the ground…
Airports are crowded with them,

and risks loom on the aircraft
fuselage before threatening the
airlines themselves.
Since the crisis, aviation found
itself between a rock and a hard
place: stopping its operations
and consequently reporting
massive losses on one side,
or taking risks and pursuing its
activities and contributing thus
in creating new environments
for the spread of this virus.
Some
governments
and
aviation organizations have
dealt with this situation quickly
and effectively basing their
approach on expert advices to
consolidate their achievements.
Measures implemented in the
Kingdom of Saudi Arabia were
very strict, with the ultimate of
human health regardless of any
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Summary of Discussion of the Middle East DGCA Teleconference/Meeting
(23 April 2020, from 10:00 to 12:00 UTC)
The Middle East DGCA Meeting/Teleconference
was held on Thursday 23rd April 2020 using Zoom
facility.
The meeting/teleconference was attended by a total
of sixty-three (63) participants from nine (9) States
(Bahrain, Egypt, Jordan, Oman, Qatar, Saudi Arabia,
UAE, USA and Yemen) and ten (10) Organizations
(AACO, ACAO, ACI, CANSO, IATA, IFATCA, IFALPA,
TSA, DFT and ICAO).
The main objectives of the teleconference are the
following:
• provide briefings on actions taken by States
and Organizations in relation to COVID-19 and
share best practices, challenges and lessons
learned;
• identify the short and longer term needs of
States and the aviation industry; and
• agree on necessary actions to ensure orderly
and harmonized return to normal operations
(recovery phase).
Mr. Mohamed Rahma, MID Regional Director,
welcomed all participants and thanked them for
accepting the invitation to join the teleconference
and wished everyone a Holy and Blessed month
of Ramadan. He highlighted that this is an informal
teleconference to share information, insights, best
practices and to collect information and ideas on the
way forward.
The ICAO MID Regional Director provided a
presentation covering the COVID-19 Impact on
Aviation Business, Measures taken by ICAO at the
Global and Regional levels and the Planning for the
recovery phase.
It was noted that the rapidly evolving COVID-19
crisis heavily affected all aspects of civil aviation.
The urgent need to coordinate all efforts to reduce
the risks of the spread of COVID-19 by air transport
and to protect the health of air travellers and aviation
personnel, while maintaining essential aviation
transport operations and ensuring an orderly return
to normal operations in due course was underlined.
After the presentation, a round table discussion took

place to address the following questions/subjects:
• Apart from the economic impact, what are the
most difficult challenges faced by the States
and the industry amid the COVID-19?
• -What is expected from ICAO and the
Organizations at this stage?
• -What are the proposed measures for a
smooth and orderly return to normal (recovery
plan)?
The meeting highlighted the need for ICAO to develop
more guidelines to support States in overcoming the
current challenges facing the operation of cargo and
repatriation flights, etc.; and to gradually reinstate
full scale operations.
The meeting underlined the importance of taking
all necessary measures to facilitate a collaborative
approach for restarting commercial passengers’
flights, including:
• Measures by governments should be
based on medical evidences and risk based
approach.
• The harmonization of recovery plans among
MID States; this necessitates, inter- alia, the
sharing of information and best practices for
the development of recovery plan.
• Cross-border cooperation, coordination, and
exchange of information and best practices.
• The establishment of the MID Region
Recovery Plan Task Force (RPTF) to
provide necessary guidance and facilitate a
harmonized restart of commercial passengers’
flights in a sustainable, safe, secure and orderly
manner as soon as practicable taking into
consideration the evolution of the COVID-19
pandemic and the decisions by International
and National Public Health Authorities.
• The meeting took note that the RPTF will assist
in developing regional recovery planning,
taking into consideration the work done at
global level in order to ensure alignment and
avoidance of duplication of efforts. The TF
would focus on the global developments,
promote the implementation of the global
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SUMMARY OF DISCUSSIONS OF THE
DIRECTORS GENERAL OF CIVIL AVIATION – ALGERIA MOROCCO
TUNISIA TELECONFERENCE MEETING
(Paris, France, 20 April 2020)

A teleconference-based Meeting of the Directors
General of Civil Aviation of North African States of
the EUR Region (Algeria, Morocco and Tunisia) was
held on 20 April 2020. A total of 24 participants from
3 States and 2 international organizations took part
in the teleconference.
The Meeting was convened in connection with the
rapidly evolving COVID-19 crisis that heavily affected
all aspects of civil aviation and with the following
main objectives:
a) Provide a briefing on ICAO COVID-19 impact
assessment and crisis response measures;
b) Share best practices/lessons learned;
c) Capture the short and long term needs of
States and the aviation industry; and
d) Planning for a recovery phase.
The Meeting was opened by Ms. Silvia Gehrer,
Regional Director, Europe and North Atlantic, who
welcomed the participants and outlined the main
objectives and goals of the meeting. She highlighted
that this conference was a follow-up of the general
EUR/NAT DGCA teleconference held on 8 April
2020.
The following issues were discussed and addressed
during the meeting:
• Briefing on ICAO COVID-19 crisis response
measures;
• Round table discussion on current needs,
lessons learned and recovery planning.
In the framework of the first issue, ICAO EUR/Nat
gave two presentations. The first presentation was
delivered by Mr. Arnaud Desjardin, ICAO EUR/NAT
Safety Regional Officer which included information
on the latest ICAO COVID-19 crisis response
measures at the global and regional levels.
It was in particular highlighted that proper information
promulgation through NOTAMs was necessary with
regards to restrictions and exemptions to aircraft
in emergency, overflights, as well as humanitarian,
medical, repatriation and cargo flights.
Furthermore, ICAO provided the second presentation

on the COVID-19 contingency operational safety
measures framework clarifying the actions required
by States to address issues identified in State Letter
2020/50 of 3 April 2020, including those related to
operational issues, maintenance of aviation licenses,
approvals and certificates for preparedness to
resume normal operations once the crisis is over.
In this regard, the Meeting was also informed that
ICAO has initiated an action on the development of
an ICAO recovery plan.
Under the second point, the meeting participants
recognized the urgent need to take the necessary
actions to maintain the sustainability of air transport
within the Region and globally, while maintaining the
highest level of safety and security. All three States
have confirmed that they are in the process or have
already issued exemptions with regards to aviation
personnel licences, certificates of airworthiness of
aircraft, and operations of aircraft. They have also
performed dedicated activities related to aerodrome
safety oversight and to the implementation of security
controls. Work on completion and submission to
ICAO of the requested information was also ongoing.
The States’ representatives welcomed the
harmonized approach, under the ICAO EUR/NAT
Office umbrella, in the application of operational
measures promulgated by ICAO through State
Letter2020/50 and the coordinated response that
was required from States.
The meeting participants also supported the
coordinated actions by the EUR/NAT Office to further
assist States in implementation of the measures
requested by ICAO State letters 2020/47 and
.2020/46.
To that end, it was noted that Morocco joined the
ICAO CAPSCA (Collaborative Arrangement for the
Prevention and management of public health events
in Civil Aviation)-EUR. The need for all EUR States to
join the ICAO CAPSCA-EUR was emphasized.
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The Air Safety Committee of the Arab Civil Aviation Organization holds its
forty-fourth meeting via teleconference
Rabat –ACAO’s Air Safety Committee held its fortyfourth meeting on May 20, 2020 via teleconference
using the “Zoom” facility, in the presence of 21
participants from 12 countries representing the
Republic of Tunisia, the People’s Democratic
Republic of Algeria, the Kingdom of Saudi Arabia,
The Republic of Somalia, the Republic of Iraq, the
Sultanate of Oman, the State of Palestine, the State
of Kuwait, the State of Libya, the Arab Republic of
Egypt, the Kingdom of Morocco, and the Republic
of Yemen.
The meeting was opened by His Excellency Eng.
Abdenbi Manar, Director General of the Arab Civil
Aviation Organization, who welcomed the members
of the committee, stressing its importance for the
organization as one of its main adjuncts in the
context of developing the technical work in the field
of air safety. He also reminded the audience that the
air transport sector, which is considered one of the
basic economic sectors, is one of the most affected
industries as a result of the spread of the Coronavirus
pandemic (COVID-19).
In his opening statement, the Director General
emphasized that consideration should be given to
a series of practical measures and plans that would
support the return of this sector to fulfill its natural role
in terms of sustainable development and stimulate
the rapid growth of other economic sectors
He also proposed the formation of a task group
that would meet via teleconference using modern
technologies (similar to the Zoom facility) and that
aims to follow all developments related to the Corona
pandemic and provide the committee with purposeful
guidelines to standardize procedures and prepare
for the resumption of air navigation activity back to
pre-crisis normal levels.
His Excellency pointed out that ICAO’s task group,
Council Aviation Recovery Task Force (CART),
which aims to define priorities and develop a
strategic directive to support countries and industry
in order to assist countries and the industry to face
the challenges related to the COVID-19 pandemic,
will issue starting from the month of June 2020, the

first guideline documentation to support countries
develop action plans to resume aviation operations
in a sustainable, safe, sound and orderly manner as
quickly as possible. His Excellency also pointed out
the importance of reviewing the committee’s program
for the next two years 2021-2022 as this activity has
an impact on the organization’s budget, which is
expected to be under review during the meeting of
the organization’s Executive Council in June 2020.
He further underlined the necessity of introducing
new issues in the safety sector, especially those
related to the Corona pandemic, in order to help
countries get out of this crisis and mitigate its effects,
wishing every success in their work.
For his part, the Chairman of the Committee, Eng.
Al-Hadi Al-Sharafadi, representative of the Tunisian
Republic, welcomed the members of the Committee,
emphasizing its importance and recalling the topics
of the agenda. He also wished success to both the
organization and the member states, thanking the
Arab Civil Aviation Organization in the person of
its Director General and the Committee expert, for
the efforts made to facilitate the meeting and for
its continued support to anticipate the civil aviation
recovery back to normal levels prior to the outbreak
of the Corona pandemic.
The meeting addressed several issues of importance
in the field of air safety in the Arab region, the
foremost being the latest developments, measures
and procedures undertaken with respect to the
outbreak of the COVID-19 pandemic, civil aviation
operations return to normal, the follow-up of the Air
Safety Committee (43) and the recommendations of
the Executive Council 62 meeting, the programs of
the Arab Civil Aviation Organization in the field of air
safety for the years 2021-2022, the achievements
of the Air Safety Committee during the period from
June 2018 to May 2020, the rescheduling of the
activities of the Arab Civil Aviation Organization in
the field of air safety for the year 2020, and the last
Developments regarding regional cooperation in
investigating aviation accidents and incidents.
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Collective design development for a post-Covid-19 Air Traffic
Management future

On 15 and 16 June, 2O2O, the Arab Civil Aviation
Organization participated in the virtual seminar organized
by the General Authority of Civil Aviation in the United
Arab Emirates, in partnership with the International Civil
Aviation Organization, under the theme «Developing a
collective design for the future of air traffic management
post Covid-19». In his presentation during the opening
session of the symposium, His Excellency the Director
General of the Arab Civil Aviation Organization pointed
out the effects of the Covid-19 pandemic on the global
air and tourism transport activity in general, and the Arab
world in particular, and the measures adopted by the
organization´s general administration in coordination with
the civil aviation authorities of member states and Regional
and international organizations, in order to implement them
in a manner that guarantees fighting the virus outbreak,
while ensuring the rebound and recovery of the sector
and its resurgence. It is worth mentioning that one of the
first priorities was to enhance cooperation between Arab
countries to implement joint measures in order to prevent
the spread of the virus in them, taking into account the
sensitivity of this period and transport continuity that it
requires for major products like Food, medical supplies
and equipment, personal protective equipment as well
as other products necessary to operate sensitive supply
chains, without forgetting evacuation flights.
In order to achieve the success of the sector´s recovery in
the present time while ensuring its flexibility in the future,
an Aviation Resumption post Covid 19 Working Group
named CART was established. The new ICAO council
working group is composed of Council´s members and
high level representatives of the aviation sector, including
chairpersons and general managers of the air transport

industry, and the competent bodies of the United Nations
such as the World Health Organization (WHO) and the
World Tourism Organization (UNWTO), in addition to the
heads of many national and regional aviation authorities,
including the Arab Civil Aviation Organization. The aim of
the working group is to identify and recommend strategic
priorities and policies for countries and sector operators,
who would benefit from all data made available to
governments and the sector in order to come up with
solutions to leverage the sector´s immediate challenges,
identify the priorities that must be addressed to restart the
network in a post-Covid-19 world, making it more flexible
and responsive during the process, and to provide highlevel orientation needed by governments and the industry
to initiate the international air transport restart recovery
from the emerging corona virus.
The final report format was adopted on June 01, 2020,
and approved by the ICAO Council, alongside the
TAKEOFF guidance document, which proposes a phased
approach to aviation restart and outlines a set of generally
applicable risk-based measures, in line with WHO
recommendations and guidelines, that would mitigate
the risks of transmission of the COVID-19 virus during
the travel process. These procedures include: physical
distancing to the extent possible whilst implementing
appropriate risk-based measures, wearing face masks
by passengers, cabin crew and flight workers, routine
cleansing of all areas that could be places of contact
and transmission for passengers, pre and post flight
health checks, passengers and flight staff contact details
tracking, testing if quick and reliable tests are available in
real time.
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Moroccan government approves a law allowing travel service providers
to compensate their customers

Rabat - The Moroccan government has ratified on
Thursday, April 30th, a draft law 30.20 related to
«setting a legal framework that allows travel, tourism,
tourism transportation and air transport services
to compensate the outstanding amounts to their
customers in the form of an acknowledgement of
debt offering similar or equivalent service, without
any increase in price and with the aim of reducing
all forms of disruption of the economic activity and
its impact on jobs, by relieving the pressure on the
service providers cash flows.
According to the government council statement,
the provisions of the approved bill, «are specified
for a defined period of time, based on clear terms,
and specific to travel contracts, tourist stays, and air
transport contracts for travelers scheduled between
March 1, 2020 and September 30, 2020, which were

canceled as a result of the pandemic Corona virus
outbreak.»On an exceptional basis, the government
has implemented Article 5 of the Decree-Law on
the Enactment of Health Emergency Provisions and
related publicity Procedures, in order to approve the
related draft law 30.20 submitted by Mrs.
Nadia Fattah Al-Alawi, Minister of Tourism, Handicraft,
Air Transport and Social Economy.The ratified law
refers to the enactment of special provisions related
to travel contracts, tourist stays and air transport
contracts for travelers, after taking into account
the observations raised thereon, to avoid the risk
of bankruptcy of Moroccan service providers and
protect the interests of creditors, mainly customers,
besides stimulating demand and maintaining the
value of transactions.

63

Activities of the Organization

Issue 39

June 2020

Safely Transporting Cargo during the COVID-19 Pandemic (11 June 2020)

The COVID-19 outbreak has led to an unprecedented
reduction in the number of passenger-carrying flights
and an increase in the need to transport critical
and often life-saving cargo, including dangerous
goods, quickly all over the world. States are facing
a number of challenges in ensuring these goods are
transported safely and efficiently.
This webinar will provide guidance on ensuring
dangerous goods personnel are competently trained
despite the need for physical distancing, loading
dangerous goods on aircraft with passenger cabins
that have been repurposed for transport of cargo,
and determining who can be on board an aircraft

carrying dangerous goods not permitted on an
aircraft carrying passengers. The webinar will also
provide information on efforts ICAO is taking to
address land and air interface transport obstacles
by engaging cargo stakeholders in identifying and
alleviating bottlenecks affecting air cargo shipments.
This webinar was animated by Mrs. Katherine
Rooney, Head of the ICAO Cargo Safety Section
and Ms. Lynn McGuigan, Cargo Safety Technical
Officer in the same ICAO division and was attended
by representatives of the civil aviation authorities,
airlines, and international and regional organizations
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Regional Cooperation in Times of
Crisis

Until just recently, the aviation community was facing
major challenges in order to find ways to adapt to
the rapid pace of new technologies, as well as the
need to provide an effective oversight by the Civil
Aviation Authorities. For over a decade, regional
collaboration through such mechanisms as Regional
Safety Oversight Organizations (RSOOs), and
COSCAPs have been effective in supporting States
with these challenges, thus strengthening global
aviation safety as a whole.
With the unexpected and unprecedented impact
of COVID-19, ICAO is working with the aviation
community to find the appropriate mitigation
strategies for the fast, effective and safe recovery
of industry. One of the most important principles of
this recovery is the harmonization of those mitigation
strategies. More than ever, the relevance of RSOOs
as the enablers of such harmonized mitigations is
crucial.
This webinar will discuss the importance of regional
cooperation and the role of RSOOs to support
Member States in times of crisis.
The Webinar was attended by Regional Safety
Oversight Organizations, COSCAPs, Civil Aviation
Authorities, International and Regional Organizations
and Associations
And animated by Captain Miguel Ramos, the
Programme Manager of the ICAO Global Aviation
Safety Oversight System (GASOS) and the RSOO
Cooperative Platform in charge of re-designing both
programmes.

Air Traffic Services Guidance for
Operation in a COVID-19 Context( 9
June 2020)

Despite the fact that there is currently a significant
reduction in air operations, the provision of air traffic
services continues to be a fundamental part of the
essential supply chain that enables us to face the
COVID-19 pandemic.
It is expected that the gradual reactivation of
operations will be carried out in an environment in
which the threat from the COVID-19 contagion is still
relevant. Consequently, the ICAO NACC Regional
Office has taken the initiative to compile this material
with the objective of providing information to States
that may not be readily available or dispersed in
previously prepared documents.
This webinar was discussed:
1. ATS contingency planning principles
2. Basic protective measures to be implemented
3. Enhanced procedures for ANS facilities
4. ATC operational environment, enhanced
working procedures
5. Personnel wellbeing
6. Reactivation of Services
7. Procedures to address compromised
facilities
8. Safety risk management
9. Considerations with regard to safety
oversight/CAAs
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Management of Aviation Safety
Risks Related to COVID-19 for
CAAs

Licensing in the time of COVID-19
(2June 2020)

The successful management of the COVID-19
pandemic requires the assessment and management
of risks that extend beyond the boundaries of
managing aviation safety risks as defined in Annex
19 — Safety Management. Civil aviation authorities
(CAAs) need to understand their role in supporting
the mitigations being put in place to reduce the
spread of COVID-19 and providing flexibility to the
aviation industry facing unprecedented challenges.
This webinar will highlight how CAAs, regardless
of their level of implementation or maturity of their
State safety programme (SSP), should use safety
management principles to support their decision
making in order to manage the aviation safety risks,
which fall under their responsibility, during the
COVID-19 pandemic.
This Webinar was animated by Mrs. Elizabeth Gnehm,
responsible for the safety management program
of the International Civil Aviation Organization
and it was also attended by safety experts from
international civil aviation authorities, air navigation
services providers, airlines, aviation academies, and
international and regional organizations.

The Chicago Convention and Annex 1 define that
holders of a licence such as pilots have to carry a
valid document to prove their continuous proficiency.
Today many licence holders are unable to keep their
licences valid in accordance with the requirements
in place due to the COVID-19 outbreak. Therefore,
Contracting States issue exemptions to support
stakeholders.
This Webinar explained how ICAO supports the
States with their alleviation measures and provide
recommendations how the individuals can prepare
for the return to normal operations.
The webinar was attended by representatives of
the civil aviation authorities, air navigation services
providers, airports, airlines, training academies,
international and regional organizations, and license
and license holders such as pilots and air traffic
controllers.
The webinar was animated by the international
expert, Gerda Pardatscher, responsible for
licensing personnel of the International Civil Aviation
Organization.

Simplified Procedure for Air Traffic Management Collaborative Decision
Making (21 May 2020)

This webinar presented the Simplified ATM/CDM
Procedure developed to support coordination
and collaboration between States and provide
a framework and guidance to support the ICAO
Regions with the preparation for the recovery from
COVID-19 pandemic.
The webinar was animated by the international expert,
Mr. Elie El Khoury, ATM Expert Air Navigation BureauICAO HQ, and was attended by representatives
from CAAs, ANSPs and International and Regional
Organizations.
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The Arab Civil Aviation Organization, took part in the Council Aviation
Recovery Taskforce Webinar, Organized by the International Civil
Aviation Organization Middle East Office on 18th June 2020.

During this Webinar, His Excellency Eng. Abdenbi
Manar, ACAO Director General, stated that a
significant momentum of the air transport industry
in the Middle East marked the last decades as the
air transport contribution to GDP is higher than the
world average and the economic development plans
for the next decade support this trend.
Although Covid-19 pandemic had a great negative
impact on these development plans, affirmed Eng.
Abdenbi Manar, lessons learned from civil aviation
history have showed that whenever air transport is
hit by a crisis, States provide financial support to
their airlines. This is the case today in other regions
like Europe and North America, and he added “I
believe that it will be the same in the mid-region and
in North Africa. It is important to recall that in this
context, governments who are the main shareholder
of airlines are convinced of the strategic role played
by air transport in their economies. The geographic

position of this area which is close to the main world
markets, and the reduction of the carbon footprint
will certainly favour the share of this region in world
trade”.
Concerning the financial strategies of the mid-states
to support the aviation industry, His Excellency
asserted that it will probably be based on the
deadlines required for a return to the level of activity
of 2019, which will result in an adjustment and
restructuring of the fleet and staffing levels of airlines
and airports, and a postponement of investments in
the sector accordingly.
He also asserted that there would be no compromise
on safety and security as underlined in the cart
principals and recommendations. It is worth to
mention that the mid-region States indicators have
recorded high levels according to ICAO’s evaluation.
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The Arab Ministerial Council for Tourism praises the efforts of the crisis
management team for the tourism and travel sector

Rabat - His Excellency Eng. Abdenbi Manar, Director
General of the Arab Civil Aviation Organization,
participated in the works of the Arab Ministerial
Council of Tourism emergency session on the
Corona Virus pandemic (COVID-19), which was held
on Wednesday 17 June via the network and headed
by His Excellency Mr. Ahmed bin Aqeel Al-Khatib,
Minister of Tourism of the Kingdom of Saudi Arabia.
All of the Honorable Arab Ministers of Tourism have
brought to the fore in their statements the negative
effects caused by this pandemic on all economic
sectors, especially the tourism and travel sector in
the Arab world.
Their Excellences also discussed actions and
measures undertaken on the level of Arab countries in
order to overcome the effects of this plight. They also
praised the efforts made by the Arab Civil Aviation
Organization, the Arab Organization for Tourism
and the Arab Air Transport Association, within the
framework of the Crisis Management Team, which
was established to look into a series of measures
and practical plans that would support the recovery
of this sector in terms of sustainable development
and encourage Arab governments to adopt them
once the crisis is over.
His Excellency the Director General of the Arab Civil
Aviation Organization assured in his statement on
this occasion, that at the beginning of the twentyfirst century, tourism has emerged as one of the

world’s major economies, and the development of
air transport, being a key component in the tourism
industry, has played a major role in this.
His Excellency mentioned ACAO’s achievements in
the framework of coordinating efforts between Arab
countries and joint Arab action, since the beginning
of the crisis namely the adoption of a set of measures
and procedures aimed to be extended to Arab
member states of the organization, with a view to
implement them to ensure the fight against the virus
outbreak, while safeguarding the resurgence and
recovery of the sector. Wherein the top priority was
to enhance cooperation between Arab countries to
implement joint measures to prevent the spread of the
virus within them, taking into account the sensitivity
of this period and the ongoing and continuous need
for transportation of major products like foodstuffs,
medical supplies and equipment, personal protective
equipment as well as other products necessary
to operate sensitive supply chains, not to mention
evacuation flights.
At the end of the emergency session, the Arab
Tourism Council praised the efforts expended by
Arab countries to contain the spread of the virus,
give priority to the health of their citizens, and
impose a number of measures and policies meant
to accelerate recovery from the negative effects on
their tourism sector facilities.
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The thirty-first meeting of the Civil Aviation Security Committee held by
videoconference

Rabat – ACAO’s Civil Aviation Security
Committee held its 31st meeting on May 18-19,
2020 via teleconference using “Zoom” facility.
This meeting, registered the participation of 12
member states of the organization, whereas it
took place in light of the difficult circumstances
experienced by the Arab region, and more
specifically the civil aviation sector, due to
the outbreak of the Corona pandemic. The
participants discussed the latest developments
and measures taken by the organization within
the framework of coordinating Arab efforts and
ensuring coordination with international and
regional organizations to limit the spread of the
Corona virus (COVID-19). They also reviewed
the preventive measures and basic requirements

implemented by member states of the
organization to face its spread, and discussed
measures related to civil aviation security upon
the return to normal of civil aviation operations.
In the same vein and under these circumstances,
participants agreed to establish a work program,
communication and permanent coordination
among civil aviation security officials of the
Arab region, and to hold outreach meetings
to exchange information, experiences and
best practices to resume normal civil aviation
operations.
The committee also approved, during its
meeting, the aviation security activities of the
Arab Civil Aviation Organization for the year
2022-2021.
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«raison d’être” is to transport people and goods
all over the world for the purpose of travel,
tourism, business and trade. Therefore, the sharp
decrease in demand for air traffic compounded
to the travel restrictions has had multiple
adverse effects, which includes pressures on
income and cash flows for all stakeholders,
including but not limited to airlines, airports and
air navigation, as well as service providers and
aircraft manufacturers. Since initial news influx
related to the outbreak, the air transport industry
has been facing a sharp decline in growth, and
the horizon is currently difficult to define. Unlike
previous epidemics such as SARS or the MERS
flu epidemic (Figure 02), which took about 6
months to recover in a V-shaped scenario,
the scenario related to the recovery stages of
COVID-19 may extend beyond this timeline due
to the inherent economic recession.

mechanisms and action plans in order to
achieve stability and a rapid recovery from these
economic hardships.

The problem lies in the fact that no one knows
when this crisis is going to end, and this
exacerbates the problem, as it is not possible
to estimate the size of the losses that the civil
aviation sector may suffer because of this
global crisis. It is important to bear in mind that
the amount of expected losses also depends
on several factors, including the country’s
infrastructure, the operating volume of airlines
in each country, as well as the extent to which
each country is prepared to face this crisis and
the procedures followed in overcoming it. Each
country should play a major role in recovering
its air transport through the implementation of
globally coordinated public policies and effective
strategies, ensuring that no regulatory measures
What is now required is the urgent support for and procedures affect the growth of international
millions of vulnerable job opportunities at risk, air transport.
whereas the international community needs
unity and cooperation more than ever, and the One of the first steps for planning any aviation
civil aviation industry should take immediate, recovery path is to alleviate and substantially
coordinated and effective measures to promote solve the health crisis, and then develop short,
the stable development of the industry, and stop medium and long-term scenarios that take into
effectively the spread of the epidemic through account the extent of the epidemic’s spread and
air transport.
the extent to which countries and governments
control it. The actual path will ultimately depend
The aviation sector is committed to supporting on various factors, including the duration and
all measures taken to reduce the spread size of the outbreak and containment measures,
of the disease and mitigate its impact on the availability of government assistance,
people’s lives. The International Civil Aviation consumer confidence and economic conditions.
Organization works closely with its member A series of virtual meetings or conferences must
states, regional organizations including the Arab be carried out, on a regional basis, bringing
Civil Aviation Organization, the World Health together governments and industry stakeholders,
Organization, the World Tourism Organization, with a view to understanding what it is required
and the Airports Council International and the to reopen the closed borders and agree on
International Air Transport Association in order solutions that can be effectively implemented
to ensure a coordinated and effective response. and expanded.
It was decided to design and develop recovery
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While facing the repercussions of the new
Corona virus Pandemic, which has led to the
death of a great number of people around
the world and caused extensive societal and
economic damages, the air transport sector
being one of the first impacted, let us consider
States initiatives guided by the belief that this
vital sector is an essential backer to promote
friendship and understanding among the
nations and people of the world and to prevent
disputes. This vital sector is also considered as
a key lever for promoting cooperation amongst
them, since principles and arrangements
have been agreed to establish a secure and
organized international civil aviation, and to
achieve the establishment of an international
air transport network. The nations of the
world have ratified the Chicago Convention
on International Civil Aviation, despite the
challenging circumstances and difficulties
faced by their leaders and officials at the time.

navigation of the following diseases: cholera,
typhus (epidemic), smallpox, yellow fever,
plague, and other Infectious diseases that
Contracting States decide to identify at one
time or another. To this end, Contracting States
shall continue to maintain close consultations
with the bodies concerned with international
regulations relating to health procedures that
apply to aircrafts. Such consultation shall take
place without prejudice to the application of
any existing international convention and the
Contracting States Parties to it.
Resolution No. 14 on reducing the spread of
diseases through means including, inter alia,
disinfection of aircrafts, diseases vector control
methods and the importance of the cooperative
arrangement program for the prevention and
management of public health events in the field
of international aviation “CAPSCA” issued by
the General Assembly of the International Civil
Aviation Organization at its fortieth session,
urged countries to take measures including
joining the membership of the cooperative
arrangement program for the prevention and
management of public health events in the
international aviation industry «CAPSCA», and
to implement the recommendations contained
in the publications and guidance materials
issued by ICAO, WHO and the « CAPSCA»; At a
time when all indicators highlight the role of the
air transport activity in our economies through
the employment opportunities it provides and
its effective contribution to the internal output
of countries, the latter must confront the
unsurpassed effects of the unprecedented
Covid (19) pandemic, and unify efforts to
restore a safe and sustainable air traffic.

One of the arrangements made within this
framework, is to prevent the spread of diseases,
as Article Fourteen of the Convention affirms
the consent of each Contracting State to take
effective measures to prevent the spread by air

The civil aviation sector is one of the sectors
most affected by the crisis, as the aviation
industry bears the consequences of the
spread of this deadly pandemic more severely
compared to other industries, because it’s
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