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افتتاحية

بقلم املهندس/عبد النبي منار
مديـــر عـــام املنظمـــة العربيـــة للطيـــران املدنـــي
اعتمــاد دليــل توجيهــات فرقــة عمــل مجلــس األيــكاو
إلنعــاش قطــاع الطيــران ( )CARTبضعــة أســابيع
قبيــل انطــاق املوســم الســياحي لصيــف 2020
يف معظــم دول العالــم ،يتزعــم الهــدف األساســي
ألســرة الطيــران املدنــي الدولــي الســتعادة ثقــة
املســافر واســتئناف الرحــات اجلويــة التجاريــة
التــي تعــرف ذروتهــا خــال هــذه الفتــرة .وقــد
واكبــت هــذه العمليــة جهــودا مكثفــة مــن لــدن
ســلطات الطيــران املدنــي للــدول ومنظمــة األيــكاو
مــن خــال األمانــة العامــة ومكاتبهــا اإلقليميــة
وكذلــك املنظمــات اإلقليميــة والهيئــات الدوليــة
لصناعــة النقــل اجلــوي ،عمــا مببــادئ فرقــة الـــ
 CARTوخاصــة العمــل كفريــق واحــد يف قطــاع
الطيــران وإظهــار التضامــن ،والــذي ينــص علــى
أنــه ينبغــي أن تكمــل وتدعــم خطــط كل مــن األيــكاو
والــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والصناعيــة
بعضهــا البعــض ،كذلــك أن تقــوم الــدول بتنســيق
إجراءاتهــا قــدر اإلمــكان متاشــيا مــع قواعــد
وخطــط وسياســات األيــكاو.
ويف هــذا اإلطــار ،مت وضــع خارطــة طريــق لتنفيــذ
هــذه املبــادئ والتوصيــات والتوجيهــات الصــادرة
عــن مجلــس األيــكاو ،معــززة بإجــراءات حــول
الســامة الصحيــة للمســافرين والعاملــن ،وســامة
وأمــن املالحــة اجلويــة.
كمــا مت تنظيــم أكثــر مــن  30نــدوة وورش عمــل
ولقــاءات إفتراضيــة ذات الصلــة بـــ  CARTوكذلــك
ملعاجلــة قضايــا محــددة تتعلــق بفيــروس كورونــا،
الســامة ،CAPSCA ،االقتصــاد ،األمــن ،وتســهيل
النقــل اجلــوي ،وذلــك علــى مســتوى مقــر اإليــكاو
واملكاتــب اإلقليميــة بأمريــكا الشــمالية ،أمريــكا
الوســطى ،منطقــة البحــر الكاريبــي (،)NACC
الشــرق األوســط ،وآســيا واحمليــط الهــادئ
(( .APAC
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وحرصــا مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
علــى املســاهمة مــع بقيــة املؤسســات العربيــة
والدوليــة يف توفيــر منصــة عربيــة يناقــش مــن
خاللهــا أهــم املوضوعــات ذات الصلــة ،قامــت
اإلدارة العامــة للمنظمــة بعقــد اجتماعــات جلانهــا
الفنيــة (جلنــة الســامة اجلويــة ،جلنــة املالحــة
اجلويــة ،جلنــة النقــل اجلــوي ،جلنــة أمــن الطيــران
وجلنــة البيئــة) ،حيــث مت التطــرق لتأثيــر جائحــة
كورونــا علــى قطــاع النقــل اجلــوي يف الــدول العربية
واإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا خــال ومــا بعــد
انتهــاء األزمــة ،والتــي مكنــت بدورهــا مــن تنظيــم
ورش عمــل حــول التدابيــر املناســبة واملوصــى بهــا
للتخفيــف واحلــد مــن املخاطــر علــى الصحــة العامة
يف ضــوء تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد
( ،)COVID 19وعلــى صحــة الــركاب اجلويــن
والعاملــن يف قطــاع الطيــران ،مــع تعزيــز ثقــة
املســافرين إلعــادة انتعــاش نشــاط الطيــران املدنــي،
مــن خــال دراســة تدابيــر التخفيــف واإلجــراءات
اإلحترازيــة املتضمنــة بوثيقــة اإلقــاع االسترشــادية
التــي نشــرها فريــق إعــادة إطــاق النقــل اجلــوي
ملجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (إيــكاو)،
وكذلــك «خارطــة طريــق التنفيــذ العاملــي» املؤطــرة
مــن لــدن أمانــة منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي،
والتــي تشــكل إطــار تنفيــذ رفيــع املســتوى.
وبعــد النجــاح يف توفيــر أربــع رزم تتعلــق بالتيســير
وإدارة الســامة ،اإلرشــادات اجلديــدة لتدابيــر
الطــوارئ ألمــن الطيــران أثناء جائحــة ،COVID-19
وكذلــك املتعلقــة مبمــر الصحــة العامــة ()PHC
وإعــادة تشــغيل املطــار ،مت تعزيــز مركــز تنفيــذ
االســتجابة والتعــايف لـــ ،)COVID-19 (CRRIC
الــذي يعمــل كمنصــة لتبــادل املعلومــات واألنشــطة
واخلبــرات بــن الــدول ،باســتخدام أدوات لـــ:
● حتليل الثغرات؛
● التخفيــف مــن مخاطــر الصحــة العامــة والتــي
حتتــوي علــى التدابيــر املطبقــة التــي يتعــن
تنفيذهــا مــن قبــل الــدول ومشــغلي املطــارات
وشــركات الطيــران وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن يف
مجــال النقــل اجلــوي؛
● تبادل املعلومات والوثائق بني الدول أو اجلمهور،
إلــى جانــب صفحــة التوثيــق والدعــم حيــث ميكــن
للــدول طــرح األســئلة علــى اخلبــراء والرجــوع إلــى
قاعــدة بيانــات لألســئلة املتداولــة؛
● وأيضــا أداة خارطــة طريــق التنفيــذ اإلقليمــي
ل ـ  ،CARTوالتــي توفــر معلومــات عــن أنشـ ًـطة كل
مــن املقــر الرئيســي واملكاتــب اإلقليميــة لدعــم
الــدول يف تنفيذهــا لتوصيــات  ،CARTوتســمح
ـاء علــى
للمســتخدمني بالبحــث عــن األنشــطة بنـ ً
املنطقــة ونــوع املبــادرة.
وقــد قامــت عديــد مــن الــدول مــن االســتئناف
التدريجــي حلركــة النقــل اجلــوي بــدأ بالتنقــل

الداخلــي ،ومت بعــد ذلــك فتــح أجواءهــا أمــام النقــل
اجلــوي اإلقليمــي كمــا هــو الشــأن بالنســبة لالحتــاد
األوروبــي ودول اآلســيان( ،)ASEANوصــوال للنقــل
اجلــوي الدولــي.
إال أن اســتمرار تفشــي فيــروس كورونــا ()19
وارتفــاع وثيــرة انتشــاره يف جــل املناطــق حــال دون
حتقيــق النتائــج املتوقعــة؛ حيــث أن الــدول ويف
إطــار مواجهــة اجلائحــة ،فرضــت إجــراءات صحيــة
احترازيــة إضافيــة علــى املســافرين جــوا ،نذكــر
منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر إلزاميــة إجــراء
اختبــار فيــروس كورونــا واحلجــر الصحــي عنــد
الوصــول ،أثــرت علــى انتظاميــة احلركــة اجلويــة
وعلــى التزامــات شــركات النقــل اجلــوي بتنفيــذ
برامــج الرحــات الدوليــة ،ممــا أدى بالعديــد مــن
األشــخاص إلــى العــدول عــن الســفر.
وقــد يســتمر هــذا الوضــع بالنســبة لبرامــج
الرحــات اجلويــة ملوســم الشــتاء املقبــل ،ممــا
يفاقــم االزمــة املاليــة لهــذه الشــركات والتــي
قــد تنتهــي باإلفــاس وفقــدان فــرص العمــل،
ويأثــر ســلبا علــى النشــاط االقتصــادي للــدول
دون اغفــال الــدور اإلســتراتيجي للنقــل اجلــوي
والــذي يســتوجب توفيــر كفــاءات بشــرية ،وبنيــة
حتتيــة وأجهــزة وأســاطيل طائــرات تســتويف
املتطلبــات العامليــة لتنفيــذ الرحــات اجلويــة بشــكل
آمــن وســليم ،والتــي تنــدرج يف إطــار التزامــات
اخلدمــة العموميــة .وأود هنــا أن أســتحضر
الطابــع اإلنســاني للنقــل اجلــوي الــذي بــرز مــن
خــال نقلــه وباســتمرار ملنتجــات رئيســية تتمثــل
يف املــواد الغذائيــة ،اللــوازم واملعــدات الطبيــة،
معــدات الوقايــة الشــخصية وكذلــك املنتجــات
األخــرى الضروريــة لتشــغيل سالســل االمــدادات
احلساســة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار تظافــر كافــة
اجلهــود والتعــاون بــن مختلــف الفاعلــن يف قطــاع
الطيــران ،مبــا يف ذلــك شــركات الشــحن اجلــوي،
ومــن خــال تدابيــر وإجــراءات تشــغيلية اســتثنائية
ومؤقتــة ومقتصــرة علــى فتــرة األزمــة احلاليــة مت
إصدارهــا مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي.
كمــا ننــوه بالــدور الــذي لعبــه النقــل اجلــوي يف
تنفيــذ عمليــات اإلغاثــة يف لبنــان الشــقيقة عقــب
حادثــة مرفــأ بيــروت.
لذلــك ،فتقــدمي الــدول الدعــم املــادي لقطــاع
الطيــران املدنــي يف الظــروف الراهنــة هــو
أمــر ضــروري ،كمــا أن تظافــر اجلهــود ملعاجلــة
اإلشــكاالت التــي الزالــت تطرحهــا اإلجــراءات
االحترازيــة علــى الســفر جــوا هــي الكفيلــة بانتعــاش
هــذا القطــاع ودعــم دوره يف حتقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة.
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«إجراءات تراخيص العبور» موضوع اجتماع افتراضي عن بعد

الربــاط -نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي باالشــتراك مــع الطيــران ،ممثلــة يف احتــاد النقــل اجلــوي الدولــي ،مــن تســليط
منظمــة الطيــران املدنــي الدولي-مكتــب القاهــرة ،واالحتــاد الدولــي الضــوء علــى التحديــات والقضايــا الناشــئة احمليطــة بتراخيــص
للنقــل اجلــوي ،اجتماعــا افتراضيــا عــن بعــد (ٍ )Videoconferenceرحــات العبــور واقتــراح توصيــات وإجــراءات ملموســة.
حــول «إجــراءات تراخيــص العبــور» وذلــك يــوم  13أغســطس ،2020
صباحــا بالتوقيــت العاملــي.
مــن 11:00-09:00
ويهــدف هــذا االجتمــاع أساســا إلــى إخطــار احلضــور مبــدى تنفيــذ
ً
األعمــال املوكلــة لفريــق عمــل إنعــاش قطــاع الطيــران املنشــأ علــى
االجتمــاع الــذي يأتــي يف إطــار حــرص املنظمــة العربيــة للطيــران مســتوى مكتــب منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي مبنطقــة الشــرق
املدنــي علــى التنســيق والتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األوســط ( )RPTFوكذلــك املســارات الفنيــة األربعــة املنبثقــة عنــه
العاملــة يف مجــال الطيــران املدنــي يف ظــل أزمــة كورونــا املســتجد وخاصــة املســار رقــم  4املتعلــق بخدمــات املالحــة اجلويــة وإدارة
( ،)COVID-19حضــره  53مشــاركا عــن  13دولــة و 4منظمــات احلركــة اجلويــة ( )WS4 : ANS/ATMوتقــدمي حملــة عامــة عــن
إقليميــة ودوليــة (.)ACAO, IATA, ICAO, IFATCA
التحديــات املتعلقــة بتراخيــص رحــات العبــور واالتفــاق علــى
اإلجــراءات الالزمــة لضمــان منــح هــذه التراخيــص بصفــة ناجعــة
افتتــح االجتمــاع االفتراضــي مــن قبــل املهنــدس /محمــد رجــب ،وذلــك مبــا يتماشــى مــع اتفاقيــة شــيكاغو لعــام  1944واملبــادئ
خبيــر املالحــة والســامة اجلويــة نيابــة عــن ســعادة املهنــدس /عبــد األساســية للقانــون الدولــي.
النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي والســيد/
ســيدا بروتيــس ،ممثــل اإلحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي والســيد /كمــا مت خــال هــذا االجتمــاع تقــدمي عــروض مرئيــة مــن جانــب
رضــوان العيســاوي ،املســؤول اإلقليمــي إلدارة معلومــات الطيــران ممثــل منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي وممثــل احتــاد النقــل اجلــوي
باملكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي بالقاهــرة ،حيــت الدولــي وممثــل املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي تلتهــا حلقــة
مت الترحيــب باملشــاركني وشــكرهم علــى قبــول الدعــوة لالنضمــام نقــاش متحــورت أساســا حــول مــدى تأييــد الــدول ملفهــوم «File n
إلــى االجتمــاع عــن بعــد.
 »Flyواالقتراحــات احملتملــة لتحســن هــذا املفهــوم وكذلــك حــول
الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه إصــدار تراخيــص رحــات
ومت التأكيــد علــى أن اســتئناف العمليــات بطريقــة ســليمة وآمنــة العبــور يف ضــل جائحــة كورونــا املســتجدCOVID-19؟.
ومســتدامة ومنظمــة ال ميكــن أن ينتــج إال بتظافــر جهــود جميــع
املتداخلــن يف قطــاع الطيــران .هــذا ،كمــا مت التأكيــد ان التعــاون جتــدر اإلشــارة إلــى ان اجتمــاع املــدراء العامــن لســلطات الطيــران
الوثيــق واملســتمر مفيــ ًدا لتبــادل املعلومــات واالســتجابة العامليــة املدنــي مبنطقــة الشــرق األوســط الــذي انعقــد يــوم  23أبريــل ،2020
املنســقة املناســبة جلميــع الــدول واملناطــق وأصحــاب املصلحــة .أكــد علــى أهميــة اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لتســهيل نهــج
لذلــك ميثــل هــذا االجتمــاع ،إطــارا مه ًمــا ومفي ـ ًدا لتمكــن شــركات تعاونــي الســتئناف رحــات الــركاب التجاريــة.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في الدورة  106للمجلس االقتصادي
واالجتماعي على المستوى الوزاري

الرباط-شــارك ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،يــوم اخلميــس  3ســبتمبر
 2020بأشــغال الــدورة  106للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
علــى مســتوى وزراء املاليــة واالقتصــاد والتجــارة ،والتــي مت
عقدهــا ألول مــرة عبــر تقنيــة التواصــل عن بعد ،نظــرا للظروف
االســتثنائية التــي ميــر بهــا العالــم نتيجــة تفشــي فيــروس كورونــا
املســتجد (كوفيــد ،)-19وهــو األمــر الــذي اســتدعى اختصــار
بنــود مشــروع جــدول األعمــال ،حيــث متــت املصادقــة علــى
مشــاريع القــرارات الصــادرة مــن توصيــات اجتمــاع كبــار
املســؤولني واللجنتــن االجتماعيــة واالقتصاديــة.
كمــا مت دراســة تقاريــر وقــرارات املجالــس الوزاريــة واللجــان
العربيــة املتخصصــة ،حيــث متــت املوافقة علــى تقرير وتوصيات
الــدورة عرفــت دراســة عــدة مواضيــع ،ويف مقدمتهــا امللــف االجتمــاع  29للجنــة املنظمــات للتنســيق واملتابعــة املنبثقــة
االقتصــادي واالجتماعــي ملجلــس اجلامعــة العربيــة علــى عــن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي وخاصــة بنــد خطــط
مســتوى القمــة القادمــة ،دعــم االقتصــاد الفلســطيني ،التقريــر وموازنــات املنظمــات العربيــة املتخصصــة للســنتني املاليتــن
االقتصــادي العربــي املوحــد لعــام  ،2020واخلطــاب العربــي  ،2021-2022والــذي مت ارجــاؤه للدراســة قصــد عرضــه علــى
املوحــد لالجتمــاع الســنوي املشــترك لصنــدوق النقــد والبنــك االجتمــاع االســتثنائي للجنــة املنظمــات خــال شــهر ديســمبر
الدوليــن لعــام  ،2020كمــا بحــث االجتماع عددا من اإلجراءات املقبــل .جديــر بالذكــر ان هــذه الــدورة عرفــت تســليم الرئاســة
الهامــة يف إطــار الدعــم العربــي الكامــل للجمهوريــة اللبنانيــة مــن معالــي وزيــر املاليــة لدولــة قطــر رئيــس الــدورة الســابقة
والتضامــن معهــا للتغلــب علــى آثــار كارثــة «مرفــأ بيــروت» التــي ملعالــي وزيــر ماليــة دولــة الكويــت رئيــس الــدورة احلاليــة.
وقعــت بتاريــخ  4أغســطس املاضــي ،وتقــدمي الدعــم االقتصادي
واالجتماعــي والتنمــوي مبــا ميكنهــا مــن التغلــب علــى تداعيــات
هــذه الكارثــة ،متاشــيا مــع النــداء الــذي أطلقــه الســيد أحمــد
أبــو الغيــط ،األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة ،وكذلــك نتائج
زيارتــه التضامنيــة إلــى بيــروت ،كمــا عــرف االجتمــاع مناقشــة
التداعيــات الصحيــة والتنمويــة املباشــرة املترتبــة علــى جائحــة
كورونــا ومــا يرتبــط بهــا مــن تداعيــات اجتماعيــة واقتصاديــة
شــديدة الوطــأة علــى املجتمعــات العربيــة كافــة.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في االجتماع الطارئ لمؤسسات العمل
العربي المشترك لدعم السودان

شــاركت االدارة العامــة للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
برئاســة ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة،
يــوم الثالثــاء  8ســبتمبر  ،2020باالجتمــاع الطــارئ ملؤسســات
العمــل العربــي املشــترك لدعــم الســودان يف مواجهــة األضــرار
واخلســائر ج ـ ّراء كارثــة الفيضانــات والســيول غيــر املســبوقة،
والــذي عقــد عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي.
مت خــال االجتمــاع الطلــب مــن منظمــات واحتــادات العمــل
العربــي املشــترك اإلســراع لتقــدمي الدعــم العاجــل كل يف مجــال
اختصاصــه ،ومــن خــال تقــدمي مســاعدات إنســانية وإغاثيــة
عاجلــة للشــعب الســوداني ،كمــا تقــرر إنشــاء غرفــة عمليــات
باجلامعــة العربيــة ملتابعــة تطــورات األوضــاع يف الســودان
وتنســيق الغــوث العربــي املقــدم إلــى اخلرطــوم ،هــذا إلــى
جانــب االتفــاق خــال االجتمــاع علــى أن تكــون املنظمــة العربيــة
للتنميــة الزراعيــة هــي ممثــل جامعــة الــدول العربيــة و آليــة
اســتقبال املســاعدات اإلنســانية والطبيــة والغذائيــة ،باإلضافــة
إلــى تقــدمي الدعــم املالــي للمتضرريــن وصغــار املزارعــن.

خاللهــا أهــم االحتياجــات لدعــم الســودان خاصــة املســاعدة
يف بنــاء الســدود واجلســور ومعاجلــة املنخفضــات األرضيــة
التــي حدثــت علــى الشــواطئ مــن الفيضــان ،كمــا قــدم تقريــرا
مفصــا باالحتياجــات الغذائيــة والطبيــة واخليــام ومبيــدات
الــرش ملواجهــة احلشــرات والبعــوض وانتشــار املالريــا ،مؤكــدا
أن الســودان يشــهد وضعــا كارثيــا ويحتــاج إلــى دعــم عربــي
ودولــي عاجــل وفاعــل ،واملســاعدة يف إصــاح االنهيــارات ،التــي
حدثــت للمنــازل والبنيــة التحتيــة.
وقــدم ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،رؤيــة اإلدارة العامــة
للمنظمــة يف معاجلــة مثــل هــذه اآلفــة ،حيــث أشــار ســعادته
أنــه يتوجــب حتويــل هــذه احملنــة إلــى منحــة مــن خــال تظافــر
اجلهــود بــن كل املتدخلــن ،وأيضــا مــن خــال اإلســراع بوضــع
األســس الكفيلــة بإنشــاء صنــدوق لدعــم الكــوارث واألوبئــة ،كمــا
تقــدم ســعادته مبقترحــات لدعــم هــذا الصنــدوق.

جديــر بالذكــر أنــه مت االتفــاق علــى إرســال طائــرة باســم جامعــة
الــدول العربيــة ،حتمــل مســاعدات إنســانية وإغاثيــة عاجلــة،
ويف كلمــة لســفير الســودان لــدى جمهوريــة مصــر العربيــة علــى أن يتواجــد وفــد عربــي مصاحــب لتلــك املســاعدات
ومندوبهــا لــدى اجلامعــة العربيــة ،الســفير محمــد إلياس ،بســط لإلعــان عــن حجــم الدعــم املالــي املباشــر للســودان.
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ورشة عمل حول استعادة ثقة المسافر الجوي
وتحفيز الطلب على السفر

الرباط-عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،يــوم  27يوليــو
 ،2020ورشــة عمــل حتــت عنــوان« :اســتعادة ثقــة املســافر اجلــوي
وحتفيــز الطلــب علــى الســفر» ،عبــر تقنيــة التواصــل عــن بعــد ،والتــي
تهــدف إلــى حتديــد مــدى تأثيــر أزمــة كورونــا علــى قطــاع الطيــران،
واحلــد مــن املخاطــر علــى الصحــة العامــة يف ضــوء تفشــي جائحــة
فيــروس كورونــا املســتجد ( ،)COVID 19وعلــى صحــة الــركاب
اجلويــن والعاملــن يف قطــاع الطيــران ،مــع تعزيــز ثقــة املســافرين
إلعــادة انتعــاش نشــاط الطيــران املدنــي ،مــن خــال دراســة تدابيــر
التخفيــف واإلجــراءات اإلحترازيــة املتضمنــة بوثيقــة اإلقــاع
االسترشــادية التــي أعدتهــا فرقــة إعــادة إطــاق النقــل اجلــوي
ملجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (إيــكاو) ،وكذلــك «خارطــة
طريــق التنفيــذ العاملــي» املؤطــرة مــن لــدن أمانــة منظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي ،والتــي تشــكل إطــار تنفيــذ رفيــع املســتوى.
عرفــت الورشــة مشــاركة  78مســؤوال يف ســلطات الطيــران املدنــي
ل  13دولــة أعضــاء باملنظمــة ميثلــون اململكــة األردنيــة الهاشــمية،
مملكــة البحريــن ،اجلمهوريــة التونســية ،اجلمهوريــة اجلزائريــة
الدميقراطيــة الشــعبية ،اململكــة العربيــة الســعودية ،جمهوريــة
العــراق ،ســلطنة عمــان ،دولــة فلســطني ،دولــة قطــر ،دولــة الكويــت،
جمهوريــة مصــر العربيــة ،اململكــة املغربيــة واجلمهوريــة اليمنيــة،
هــذا باإلضافــة إلــى مشــاركة كل مــن :القطــاع االقتصــادي باألمانــة
العامــة جلامعــة الــدول العربيــة ،االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي،
مكتــب اإليــكاو للشــرق األوســط ،مكتــب اإلياتــا إلفريقيــا والشــرق
األوســط وكذلــك ممثلــن عــن شــركات الطيــران العربيــة املنضويــة
حتــت مظلــة االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي.
يأتــي تنظيــم هــذه الفعاليــة ،ضمــن العديــد مــن الفعاليــات العديــدة
التــي تقــوم املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي بتنفيذهــا حــول عــدد
مــن القضايــا ذات الصلــة باختصاصــات وأغــراض املنظمــة والتــي
تتمثــل باألســاس يف توثيــق التعــاون والتنســيق بــن الــدول العربيــة
يف مجــال الطيــران املدنــي وتطويــره ،مــع وضــع األســس الكفيلــة

بذلــك ليكــون ذا طابــع موحــد ،يســتجيب حلاجيــات األمــة العربيــة
يف نقــل جــوي آمــن وســليم ومنتظــم ،ومتاشــيا مــع توصيــة جلنــة
النقــل اجلــوى رقــم  43املنعقــدة يومــى  19-20مايــو  ،2020والتــي
نصــت فــى فقرتهــا الثالثــة علــى »:تكليــف اإلدارة العامــة بســرعة
تنظيــم ورشــة عمــل بالتنســيق بــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي،
ســلطات الطيــران املدنــي يف الــدول األعضــاء ،منظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي ،االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوى واالحتــاد العربــي
للنقــل اجلــوي ،ملناقشــة املؤشــرات التــي تســاعد يف اســتعادة تشــغيل
النقــل اجلــوي وتعــايف الصناعــة ،واســتعادة ثقة املســافر خــال الفترة
املقبلــة ،مبــا يضمــن احلفــاظ علــى اســتمرار شــركات الطيــران وكافــة
مكونــات الصناعــة ،والعــودة مــرة أخــرى للتشــغيل بنفــس املعــدالت ملــا
قبــل اجلائحــة ،وأفضــل إن شــاء اهلل».
وأيضــا حرصــا مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدني ،على املســاهمة
مــع بقيــة املؤسســات العربيــة يف توفيــر منصــة عربيــة يناقــش مــن
خاللهــا أهــم املوضوعــات ذات الصلــة.
افتتــح الورشــة ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمة
العربيــة للطيــران املدنــي ،مرحبــا مبعالــي الدكتــور الســفير -كمــال
حســن علــي -األمــن العــام املســاعد ،رئيــس القطــاع االقتصــادي
بجامعــة الــدول العربيــة ،وأيضــا مبشــاركة أصحاب املعالي والســعادة
رؤســاء ومــدراء ســلطات وهيئــات الطيــران املدنــي للــدول العربيــة
األعضــاء باملنظمــة ،معربــا ســعادته عــن كامــل الشــكر والتقديــر
لدعمهــم املتواصــل للمنظمــة وســهرهم يف حتقيــق التكامــل والتنســيق
الــذي يجمــع اإلدارة العامــة للمنظمــة وســلطاتهم وهيئاتهــم املوقــرة،
كمــا تقــدم بالشــكر للشــركاء يف تنظيــم هــذا اللقــاء التفاعلــي،
وخاصــة:
 ســعادة الســيد  /عبــد الوهــاب تفاحــة ،األمــن العــام لالحتــادالعربــي للنقــل اجلــوي.
 ســعادة املهنــدس  /محمــد الســماوي ،القائــم بأعمــال املديــراإلقليمــي ،ملكتــب اإليــكاو للشــرق األوســط.
 -ســعادة الســيد  /محمــد علــي بــن محمــد عــاء الديــن البكــري،

أنشطة المنظمة
نائــب رئيــس اإلياتــا إلفريقيــا والشــرق األوســط.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن ورشــة العمــل هاتــه ،مت تقســيمها إلــى أربــع
جلســات ،حيــث عرفــت اجللســة األولــى الكلمــات االفتتاحيــة ،أمــا
اجللســة الثانيــة فقــد مت تخصيصهــا لتأثيــر اجلائحــة علــى قطــاع
الطيــران وذلــك وفــق العــرض الــذي قــدم مــن االحتــاد العربــي للنقــل
اجلــوي ،أمــا اجللســة الثالثــة فتــم التطــرق مــن خاللهــا لالئحــة
االسترشــادية لإلجــراءات الصحيــة التــي نشــرها فريــق إعــادة
إطــاق النقــل اجلــوي ملجلــس االيــكاو مــن خــال ثــاث عــروض،
العــرض األول مقــدم مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي حــول
االطــار العــام لالئحــة ،العــرض الثانــي قــدم مــن املكتــب اإلقليمــي
ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي بالقاهــرة حــول رحلة املســافر املبنية
علــى عمــل الــكارت ( ،)PASSENGER JOURNEYأمــا العــرض
الثالــث فتــم تقدميــه مــن االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي إلفريقيــا
والشــرق األوســط ،ثــم ثلتهــا بعــد ذلــك اجللســة الرابعــة والتــي مت
تخصيصهــا لإلجــراءات املقدمــة مــن الــدول لدعــم وانطــاق النقــل
اجلــوي وتعافيــه مــن تأثيــرات اجلائحــة مــن خــال العــروض املقدمــة
مــن الــدول األعضــاء باملنظمــة عــن جتربتهــم واجراءاتهــم املتخــذة
بخصــوص هــذا املوضــوع ،ثــم جلســة األســئلة واملناقشــات.
مــن جانبــه ،وضمــن كلمــة معالــي الدكتــور الســفير -كمــال حســن
علــي -األمــن العــام املســاعد ،رئيــس القطــاع االقتصــادي بجامعــة
الــدول العربيــة ،والتــي افتتحهــا بــدوره بالترحيــب باملشــاركني يف هــذه
الورشــة ،مؤكــدا علــى الــدور الهــام واملطلــوب مــن مؤسســات العمــل
العربــي املشــترك يف هــذه املرحلــة التــي تشــهد فيهــا املنطقــة العربيــة
تغيــرات وتطــورات هامــة ،مقدمــا الشــكر لــإدارة العامــة للمنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي إلتاحــة الفرصــة للمشــاركة يف هــذا اللقــاء
التفاعلــي للتشــاور حــول مــا فرضتــه علينــا تداعيــات جائحــة فيــروس
كورونــا املســتجد مــن تأثيــرات ســلبية علــى حركــة املســافر اجلــوي
وســبل تقــدمي احللــول الســتعادة عافيتــه مــرة أخــرى ،فتأثيــر انتشــار
هــذا الوبــاء دفــع معظــم الــدول حــول العالــم إلــى فــرض حالــة
الطــوارئ وفــرض حــاالت االغــاق الكلــي أو اجلزئــي علــى حركــة
املســافرين وهــو مــا أجبــر كبــرى شــركات الطيــران العربيــة علــى
تعليــق أو خفــض رحالتهــا اجلويــة ،وبالتالــي أدى إلــى انخفــاض حــاد
يف إرادات القطــاع نتــج عنــه انعكاســات ســلبية أدت إلــى خفــض
رواتــب العاملــن واالســتغناء عــن البعــض اآلخــر ،نتيجــة عــدم متكــن
تلــك الشــركات علــى احملافظــة علــى الســيولة املاليــة الالزمــة خــال
فتــرة انقطــاع التشــغيل املطولــة ،مشــيرا إلــى أن التقديــرات األوليــة
توضــح أن  60%مــن املســافرين يســعون إلــى العــودة للســفر خــال
الفتــرة مــن شــهر إلــى شــهرين بعــد احتــواء فيــروس كورونــا ،مثمنــا
حزمــة التدابيــر واإلجــراءات املالئمــة والقائمــة علــى املخاطــر ،التــي
مت اعتمادهــا مــن مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،إلعــادة
تشــغيل النقــل اجلــوي الدولــي يف ضــوء اإلجــراءات والتدابيــر املوصى
بهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة ،كمــا تطــرق إلــى أن ثقــة
املســافرين ســتعاني مــن تأثيــر عاملــن أساســيني حتــى بعــد احتــواء
الوبــاء العاملــي ،تتمثــل أوال يف املخــاوف االقتصاديــة الشــخصية يف
مواجهــة الركــود الــذي يلــوح يف األفــق ،وثانيــا مخــاوف علــى املــدى
الطويــل بشــأن ســامة الســفر ،ممــا يتوجــب علــى احلكومــات
معــه اإلســراع يف وضــع معاييــر تعزيــز الثقــة للمســافر اجلــوي يف
إجــراءات التدابيــر الصحيــة لســامته ،مــن خــال تأســيس نظــام
اســتباقي للكشــف عــن املرضــى احملتملــن والســيطرة عليــه ،مــع
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الوضــع باالعتبــار عــدم جعــل جتربــة املســافرين ســيئة ،مــع ضــرورة
االســتثمار يف الطــوارئ الصحيــة للكشــف واالســتجابة والتعــايف.
وعليــه فــإن اســتعادة ثقــة املســافر اجلــوي تتأثــى مــن كفــاءة تنفيــذ
التدابيــر االحترازيــة باإلضافــة إلــى مــدى تأثيــر العــروض التــي
يقدمهــا الــوكالء والشــركاء املعنيــن بقطــاع الســفر كنــوع مــن جــذب
التحفيــز للمســافر مــع الدعــوة إلــى خلــق طــرق أكثــر ابتــكارا حــول
كيفيــة اســتعادة ثقــة املســافر يف اجلانــب الرحالتــي.
كمــا نــوه معالــي الدكتــور الســفير -كمــال حســن علــي بالتقاريــر
الصــادرة مــن قبــل اإلدارة العامــة للمنظمــة والتــي كانــت تصــل
اتباعــا للجامعــة العربيــة والتــي تقــدم التحليــات والتقديــرات
لآلثــار الســلبية التــي أصابــت القطــاع باعتبــاره قطــاع يشــكل عصــب
االقتصــاد العربــي والعاملــي ،متمنيــا ومــن خــال ورشــة العمل اخلروج
بتوصيــات مهمــة تقــدم خــال االجتمــاع القــادم ملجلــس وزراء النقــل
العــرب يتــم تضمينهــا ضمــن الرؤيــة الكليــة للعمل العربــي االقتصادي
املشــترك مــا بعــد جائحــة كورونــا والتــي تيتــم طرحهــا علــى املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي.
وضمــن تدخــل ســعادة الســيد  /عبــد الوهــاب تفاحــة ،األمــن العــام
لالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي ،حتــدث عــن العناصــر األربعــة والتــي
مــن جانبــه يــرى أنــه مــن الضــروري مشــاركتها مــع املعنيــن بصنــع
القــرار يف قطــاع الطيــران املدنــي والنقــل اجلــوي بالــدول العربيــة،
واملتمثلــة يف:
• العنصــر األول :هــو أن الصحــة تفــوق االقتصــاد يف أهميتهــا،
وبالتالــي فــإن شــركات النقــل تتفهــم بــأن الــدول حتــاول أن تعــزز
مكانتهــا الصحيــة حتــى ولــو كانــت علــى حســاب االقتصــاد
واالنفتــاح االقتصــادي ،ولكــن مــع ذلــك يجــب النظــر بالعناصــر
التــي تعــزز مناعــة النقــل اجلــوي ،يف ظــل اســتمرار األزمــة ملــدة
ســنة أخــرى علــى األقــل وهــذا أساســا راجــع لعــدم ثقــة املســتهلك
وأيضــا لعــدم ثقــة احلكومــات باالنفتــاح ،إلــى أن يكــون هنــاك
لقــاح ضــد هــذا الفيــروس.
• العنصــر الثانــي ،يتمثــل يف أن  95%مــن عــدوى فيــروس كورونــا
املســتجد جتــري بــن املقيمــن وليــس بــن الوافديــن ،وهــذه
النســبة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ترتفــع ل ،99%وعليــه
فاخلــوف مــن الوافديــن ليــس بهــذه احلــدة التــي نراهــا مطبقــة
مــن احلكومــات حاليــا عليهــم.
• العنصــر الثالــث :اتخــاذ إجــراءات العــزل عنــد الوصــول ،أو
التحديــد الضيــق للبلــدان التــي يجــب الســفر منهــا وإليهــا ،ممــا
يؤثــر علــى اســتعادة ثقــة املســافر اجلــوي ،وخاصــة إذا مــا نظرنــا
للمعطــى الســابق ورأينــا أن  5%فقــط ميكن نقلهــم للعدوى ،زيادة
علــى اإلجــراءات التــي مت التطــرق لهــا مــن خــال وثيقــة ،CART
وكذلــك حتليــل  PCRقبــل الســفر وأحيانــا بعــده ،واإلجــراءات
الوقائيــة يف املطــارات وعلــى الطائــرات ،هــذه اإلجــراءات كلهــا
حتصــن قطــاع النقــل اجلــوي ضــد انتشــار الوبــاء.
• العنصــر الرابــع :إجــراءات التعقيــم املبالــغ فيهــا للطائــرات
يف نقــاط العــودة ،لــن حتقــق أي شــيء علــى اعتبــار أن جميــع
الطائــرات يتــم تعقيمهــا علــى األقــل مــرة واحــدة كل  24ســاعة
إضافــة إلــى اإلجــراءات االحترازيــة باملطــارات والطائــرات ،علــى
العكــس مــن ذلــك فهــي ســتخلق تكلفــة ماليــة علــى شــركات النقــل
اجلــوي وأيضــا ســيتم معهــا تأخيــر وقــت اقــاع الطائــرات ممــا
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ســينتج تكــدس للمســافرين يف صــاالت الســفر.
ويف كلمــة ســعادة املهنــدس /محمــد الســماوي ،القائــم بأعمــال املديــر
اإلقليمــي ،ملكتــب اإليــكاو للشــرق األوســط ،والتــي اســتهلها بتقــدمي
الشــكر للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي علــى الدعــوة للمشــاركة يف
هــذه الفعاليــة املهمــة والتــي تســلط الضــوء علــى أحــد أهــم حتديــات
قطــاع الطيــران املدنــي يف الوقــت احلاضــر ،والــذي يتطلــب تظافــرا
للجهــود لتقليــل املخاطــر الصحيــة أثنــاء كل مراحــل الســفر واســتعادة
ثقــة اجلمهــور يف الطيــران وهــي نقطــة مهمــة ،كما أشــار ســعادته إلى
أن ســامة ورفاهيــة املســافرين والــركاب وموظفــي قطــاع الطيــران
تعتبــر اولويــة قصــوى ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،بذلــك
قامــت املنظمــة بالعديــد مــن املبــادرات اإلقليميــة والدوليــة ملســاعدة
الــدول علــى اســتئناف التشــغيل والتعــايف مــن تأثيــر جائحــة فيــروس
كورونــا مــن خــال مشــاورات واســعة النطــاق مــع الــدول واملنظمــات
ومبســاهمات هامــة مــن منظمــة الصحــة العامليــة ومبشــاركة عــدد
مــن املنظمــات األخــرى التابعــة لــأمم املتحــدة كاملنظمــة الدوليــة
للهجــرة وغيرهــا ،والعديــد مــن الشــركاء وأصحــاب املصلحــة يف
قطــاع الطيــران ،كمــا تطــرق ســعادته أيضــا لتقريــر فرقــة انعــاش
الطيــران املدنــي والــذي يهــذف إلــى إعــادة تشــغيل قطــاع النقــل
اجلــوي الدولــي واملوائمــة بــن األنشــطة العامليــة الراميــة إلــى حتقيــق
هــذا الغــرض ،مبــرزا ســعادته أن اتبــاع االرشــادات املتضمنــة ســواء
بالتقريــر أو بوثيقــة اإلقــاع ستســهل عمليــة االعتــراف املتبــادل
وموائمــة اإلجــراءات املرتبطــة بفيــروس كورونــا املســتجد يف قطــاع
الطيــران يف جميــع أنحــاء العالــم مبــا يتماشــى مــع القواعــد القياســية
واخلطــط والسياســات التــي تضعهــا األيــكاو.
وأكــد ســهادة املهنــدس محمــد الســماوي يف ختــام كلمتــه ،أنــه
والجتيــاز هــذه اجلائحــة بنجــاح يجــب علــى اجلميــع التعــاون بشــكل
وثيــق ومتواصــل ،وأن يتــم التخطيــط للمســتقبل باتبــاع نهــج مــرن
ومتابعــة جــادة ومنســقة ،مــع تقييــم الوضــع واالســتفادة مــن الــدروس
يف هــذه املرحلــة لبنــاء نظــام طيــران مــرن وقــادر علــى الصمــود
والتكيــف مــع األزمــات املســتقبلية ،وإلعــادة ثقــة املســافر اجلــوي
وحتفيــز الطلــب علــى الســفر بطريقــة آمنــة ،كمــا جــاء بكلمــة ســعادته
علــى أن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي تواصــل العمــل علــى مفهــوم
ممــر الصحــة العامــة ،والــذي يســتخدم نهجــا قائمــا علــى املخاطــر
للتخفيــف مــن انتشــار مــرض كوفيــد  ،19حيــث جتــدر اإلشــارة هنــا
إلــى أهميــة تدابيــر الصحــة العامــة إلعــادة تشــغيل صناعــة النقــل
اجلــوي مــع الدعــوة إلــى طــرق أكثــر ابتــكارا حــول كيفيــة اســتعادة
ثقــة اجلمهــور للقيــام برحــات جويــة.

العدد 40

سبتمبر 2020
 املوضــوع الثانــي يتعلــق بفحــص فيــروس كورونــا ،علــى اعتبــار أنفحــص الصحــي يخفــف مــن مخاطــر انتشــار الفيــروس ،لكــن إذا لــم
تتبــع هــذه الفحوصــات معاييــر الســرعة ،الكفــاءة واملوثوقيــة ســينجم
عنهــا مشــاكل ســتأثر بشــكل ســلبي علــى انتعــاش معــدالت الطلــب
علــى الســفر اجلــوي ،كمــا يعــد عامــل التكلفــة يف هــذه الفحوصــات
الطبيــة أحــد العوائــق التــي يواجههــا القطــاع خــال مرحلــة التعــايف
والتــي ســتأثر ســلبا علــى تكلفــة الســفر ،ممــا يبطــئ اقبــال الشــعوب
علــى الســفر.
 دعــوة االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي حكومــات املنطقــة إلــىتوفيــر الدعــم املالــي لهــذا القطــاع ،حبــث أن شــركات الطيــران يف
املنطقــة تعانــي وبشــكل كبيــر مــن تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا،
حيــث تكبــدت خســائر ماليــة مهمــة جــراء انعــدام حركــة املســافرين
اجلويــن وتالشــي التدفقــات املاليــة مــن االرادات ،حيــث مــن املتوقــع
أن تخســر شــركات الطيــران باملنطقــة مايعــادل  37دوالر أمريكــي
عــن كل مســافر خــال العــام  2020باملقارنــة مــع خســارة الســنة
الســابقة والتــي قــدرت ب 6دوالر أمريكــي.
بعــد ذلــك تواصلــت أعمــال ورشــة العمــل بتقــدمي عــرض مــن
االلتحــاد العربــي للنقــل اجلــوي ضمــن اجللســة الثانيــة ،مت
تخصيصــه لتأثيــر اجلائحــة علــى قطــاع الطيــران ،اجللســة الثالثــة
عرفــت مناقشــة الالئحــة االسترشــادية لإلجــراءات الصحيــة التــي
نشــرها فريــق إعــادة إطــاق النقــل اجلــوي ملجلــس االيــكاو ،وفــق
عــروض كل مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي حــول االطــار العــام
لالئحــة ،املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي بالقاهــرة
حــول رحلــة املســافر املبنيــة علــى عمــل الــكارت (PASSENGER
 ،)JOURNEYواالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي إلفريقيــا والشــرق
األوســط ،ثــم ثلتهــا بعــد ذلــك اجللســة الرابعــة والتــي مت تخصيصهــا
لإلجــراءات املقدمــة مــن الــدول لدعم وانطالق النقــل اجلوي وتعافيه
مــن تأثيــرات اجلائحــة (اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،اجلمهوريــة
التونســية ،اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية ،اململكــة
العربيــة الســعودية ،جمهوريــة العــراق ،ســلطنة عمــان ،دولــة قطــر،
دولــة الكويــت ،جمهوريــة مصــر العربيــة ومــن اجلمهوريــة اليمنيــة).
عــن جتربتهــم واجراءاتهــم املتخــذة بخصــوص هــذا املوضــوع.
يف ختام ورشة العمل مت التوصية ب:
• قيــام احلكومــات باالسترشــاد بالتوجيهــات القياســية التي أصدرها
فريــق تعــايف الطيــران التابــع ملجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
حــول اإلجــراءات الصحيــة التــي ممكــن أن تتبناهــا الــدول عنــد إعــادة
إطــاق النقــل اجلوي.

اســتهل ســعادة الســيد محمــد علــي البكــري كلمتــه بتقــدمي الشــكر
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي علــى اجلهــود املبذولــة دائمــا يف • أن تكــون اإلجــراءات الصحيــة املتبعــة مــن قبــل احلكومــات مدعومة
التنســيق والتعــاون بــن مختلــف املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والتــي بأدلــة علميــة ،وقائمــة علــى تقييــم املخاطــر ،وضمــن هــذا اإلطــار
تعتبــر مــن ركائــز دعــم وانطــاق النقــل اجلــوي وتعافيــه مــن تأثيــرات وجــب التأكيــد علــى ثــاث نقــاط مهمــة وهــي:
 أهميــة تفــادي احلجــر الصحــي يف بلــد الوصــول إذ أنــهجائحــة فيــروس كورونــا ،مت تســليط الضــوء علــى ثالثــة مواضيــع
إجــراءٌ غيــر ف ّعــال للحمايــة مــن الفيــروس بحيــث ال يضمــن
حيويــة مــن قبــل ســعادته ،واملتمثلــة يف:
عــدم انتشــار العــدوى يف مطــار الوصــول أو يف بلــد املقصــد،
 االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي يتمنــى علــى الــدول واحلكومــاتوفــق مــا جــاء بعــرض االياتــا فــإن تأثيــر احلجــر الصحــي علــى
يف املنطقــة اإلســراع يف تطبيــق خطــة اإلقــاع ،واالعتــراف املتبــادل
الطلــب علــى الســفر هــو ســلبي جــداً وهــو مبثابــة تأثيــر حظــر
بينهــا كمــا جــاء باخلطــة.
الســفر بشــكل كامــل.

أنشطة المنظمة
 عــدم تطبيــق التباعــد اجلســدي علــى مــن الطائــرة كشــرطللتشــغيل فمــن الضــروري تفــادي هكــذا إجــراء وذلــك يف ظــل
وجــود فالتــر الهــواء العاليــة الكفــاءة ()HEPA FILTERS
وبســبب حركــة دوران الهــواء داخــل املقصــورة .ميكــن لشــركات
الطيــران تطبيــق التباعــد اجلســدي يف حــال كان عــدد
املســافرين وتقســيم املقصــورة وعوامــل الــوزن وتــوازن الطائــرة
تســمح بذلــك.
 أن تكــون إجــراءات تعقيــم الطائــرات مبنيــة علــى خطــرانتقــال العــدوى بحيــث ال تبالــغ الــدول يف متطلبــات تعقيــم
الطائــرات ،كــون أن جتميــد الطائــرة علــى األرض لــن يســاعد
يف عــودة الطلــب علــى الســفر وســيؤدي إلــى تأخيــرات كبيرة يف
الرحــات وجداولهــا وازدحــام املســافرين يف صــاالت اإلنتظــار
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يف املطــارات وخاصــة أن شــركات الطيــران تلتــزم مبجموعــة
مــن التدابيــر للحــد مــن االنتقــال علــى مــن الطائــرة.
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد خلــص املشــاركون بورشــة العمــل إلــى
أهميــة النقــاط التاليــة يف إعــادة حتفيــز الطلــب علــى الســفر:
تسهيل تأشيرات السفر
•
اتاحة تأمني السفر الكامل الذي يغطي COVID19
•
وكنقطــة أخيــرة فإنــه مــن املهــم أن تبــدأ الوقايــة مــن
•
الفيــروس يف مرحلــة التخطيــط للســفر ،حيــث أنــه وكمــا جــاء يف
عــروض الــدول فــإن اســتخدام التكنولوجيــا علــى أوســع نطــاق
يســاعد يف ذلــك ويف تقليــص نقــاط ملــس األســطح خــال كامــل
مراحــل الســفر.

لجنة المالحة الجوية بالمنظمة العربية للطيران المدني تعقد دورتها  43من  28إلى
 30سبتمبر 2020

الرباط-نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي االجتمــاع الثالــث
واألربعــون للجنــة املالحــة اجلويــة خــال أيــام  28و 29و 30ســبتمبر
 ،2020عبــر التواصــل عــن بعــد باســتخدام منظومــة زوم « « Zoom
بحضــور  61مشــارك مــن  17دولــة أعضــاء املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي و 6منظمــات دوليــة وإقليميــة (ACAO, JPO, IATA, ICAO
.)IFALPA, IFATCA
افتتــح االجتمــاع ســعادة املهنــدس /عبــد النبــي منــار ،مديــر عـــــــــام املنظمة
العربيــة للطيــران املدنــي ،حيــث رحــب بالســادة أعضــاء اللجنــة مؤكــدا على
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 نتيجــة النتشــار وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد .ومــن ناحيــة
أخــرى ،أكــد املديــر العــام يف كلمتــه االفتتاحيــة إلــى أن عقــد اجتماعــات
اللجنــة بصفــة افتراضيــة تعــد فرصــة للــدول األعضــاء بصفــة مراقــب
باللجنــة املشــاركة وإعطــاء قيمــة مضافــة ملناقشــات اللجنــة وكذلــك
مخرجاتهــا .هــذا ،كمــا أكــد ســعادته علــى أهميــة التنســيق والتعــاون بــن
املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالنظــر يف سلســلة مــن
التدابيــر وخطــط التعــايف التــي مــن شــأنها دعــم عــودة هــذا القطــاع للقيــام
بــدوره الطبيعــي يف التنميــة املســتدامة وحتفيــز النمـ ّو الســريع للقطاعــات

االقتصاديــة األخــرى .كمــا تقــدم ســعادته يف كلمتــه االفتتاحيــة بأحــر
التهانــي للســيد /إبراهيــم بنيــان اجلابــري ،رئيــس جلنــة املالحــة اجلويــة
وممثــل اململكــة العربيــة الســعودية ،علــى إثــر تعيينــه بلجنــة املالحــة اجلويــة
علــى مســتوى مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،كممثــل دائمــا
للمملكــة متمنيــا لــه كل النجــاح والتوفيــق.
كمــا رحــب الســيد /ناصــر جاســم اخللــف ،نائــب رئيــس جلنــة املالحــة
اجلويــة وممثــل دولــة قطــر ،بالســادة أعضــاء اللجنــة مؤكــدا علــى أهميــة
االجتمــاع مذكــرا باملواضيــع املدرجــة يف جــدول األعمــال شــاكرا املنظمــة
واملديــر العــام علــى املجهــودات املبذولــة خاصــة منهــا الداعمــة الســتعادة
نشــاط النقــل اجلــوي باملنطقــة علــى إثــر انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا
املســتجد (.)COVID-19
وقــد تنــاول هــذا االجتمــاع عــدة مواضيــع ذات األهميــة يف ميــدان
املالحــة اجلويــة باملنطقــة العربيــة حيــث تطــرق إلــى عــدة مواضيــع مــن
أهمهــا متابعــة آخــر التطــورات والتدابيــر واإلجــراءات املتخــذة للرجــوع
لالســتغالل العــادي ألنشــطة الطيــران املدنــي ومتابعــة توصيــات اللجنــة
يف اجتماعهــا رقــم  42الــذي أنعقــد يومــي  18و 19مايــو  2020وتراخيــص
العبــور وحــزم حتســينات يف منظمــة الطيــران ومشــروع إدارة تدفــق
احلركــة اجلويــة مبنطقــة الشــرق األوســط وكذلــك توســعة تغطيــة املالحــة
باألقمــار الصناعيــة.
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مرافق األرصاد الجوية بالدول العربية تحتفل باليوم العربي لألرصاد الجوية

ويأتــي يــوم  15ســبتمبر هــذا العــام عالمــة فارقــة يف العمــل العربــي
املشــترك يف مجــال األرصــاد اجلويــة ،حيــث يصــادف مــرور نصــف قــرن
علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى
الــوزاري بإنشــاء اللجنــة العربيــة الدائمــة لألرصــاد اجلويــة وعليــه اتفقــت
مرافــق األرصــاد اجلويــة العربيــة أن يكــون شــعار هــذا العــام «املنــاخ
وســامة املجتمــع».

حتتفــل مرافــق األرصــاد اجلويــة بالــدول العربيــة يــوم  15ســبتمبر مــن
كل عــام باليــوم العربــي لألرصــاد اجلويــة وهــو اليــوم الــذي أصــدر فيــه
مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري قــراره بإنشــاء
اللجنــة العربيــة الدائمــة لألرصــاد اجلويــة يف  15ســبتمبر  1970بهــدف
توحيــد اجلهــود واألهــداف يف هــذا املجــال العلمــي احليــوي والهــام ،إميانــا
منــه بالــدور احليــوي الــذي تلعبــه األرصــاد اجلويــة يف مختلــف مجــاالت
احليــاة وبصفــة خاصــة يف مجــاالت املالحــة اجلويــة والبحريــة والنقــل
البــرى ومختلــف األنشــطة االقتصاديــة ،وتوحيــد جهــود مرافــق األرصــاد تقــوم مرافــق األرصــاد اجلويــة يف هــذا اليــوم بالتواصــل مــع اجلهــات
اجلويــة التــي بــدأت نشــاطها يف الكثيــر مــن الــدول العربيــة منــذ أكثــر مــن اإلعالميــة والقطاعــات األخــرى ذات العالقــة للتوعيــة وإبــراز جهــود
األرصــاد اجلويــة يف مواكبــة مــا يشــهده العالــم مــن ظواهــر جويــة متطرفــة
قــرن مــن الزمــان.
غيــر مســبوقة ،ينجــم عــن بعضهــا خســائر بشــرية وماديــة ،ومــا تقــوم بــه
هــذا ،وتقــوم اللجنــة العربيــة الدائمــة لألرصــاد اجلويــة بالعمــل علــى بلــورة مــن إجــراءات للمراقبــة املســتمرة والدقيقــة ألحــوال الطقــس وإصــدار
وتطويــر التعــاون فيمــا بــن مرافــق األرصــاد اجلويــة العربيــة يف مختلــف اإلنــذارات املبكــرة كلمــا لــزم األمــر للتخفيــف مــن تلــك اخلســائر .كمــا
نشــاطات األرصــاد اجلويــة ومــن أهمهــا إمــداد املعنيــن ومتخــذي القــرار تكــرس مرافــق األرصــاد اجلويــة الوســائل التقنيــة والبشــرية الالزمــة
بالــرأي العلمــي املوثــق لقضايــا التغيــر املناخــي ،دعــم وتبــادل البحــوث لتنبيــه املواطنــن والســلطات العامــة بحــاالت الطقــس الســيء التــي قــد
العلميــة والتطبيقيــة للغــاف اجلــوي ،إدارة معلومــات مخاطــر الطقــس تشــكل تهديــدا مباشــرا أو غيــر مباشــر لســامة النــاس وممتلكاتهــم.
واملنــاخ ،وبالطبــع خدمــات األرصــاد اجلويــة املقدمــة للقطاعــات املختلفــة
وعلــى رأســها الطيــران املدنــي وأنشــطة وبرامــج التوعيــة واإلعــام وتتضمــن أنشــطة االحتفــال هــذا العــام إبــراز جهــود مرافــق األرصــاد
باألرصــاد اجلويــة ،متابعــة أوجــه التعــاون مــع املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة العربيــة للتعامــل مــع فتــرات األوبئــة واألمــراض كالتــي يعيشــها
اجلويــة واملنظمــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة؛ التعــاون العالــم يف الوقــت الراهــن وكيــف كان خلدمــات األرصــاد اجلويــة دوراً
رئيســياً يف احلــد منهــا ومــن الشــائعات التــي صاحبتهــا.
مــع التجمعــات اإلقليميــة والــدول.
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تحت شعار «:بناء الجسور بين الشباب
األفريقي والعربي»
اإلمارات تعقد الحلقة الشبابية العالمية
الثانية في قطاع الطيران
عقــدت الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي يف دولــة اإلمــارات ،احللقــة
الشــبابية العامليــة الثانيــة يف قطــاع الطيــران ،بعنــوان «بنــاء اجلســور
بــن الشــباب األفريقــي والعربــي» ،وذلــك يــوم  17أغســطس ،2020
عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي.
واســتهدف اللقــاء ،الــذي عقــد مبــا يتناســب مــع التحديــات املتجــددة
التــي تطــرأ يف قطــاع الطيــران ،تنفيــذ مخرجــات احللقــة األولــى،
التــي عقــدت يف كنــدا بتاريــخ  30ديســمبر  ،2019حثــا علــى
توطيــد التعــاون ومتكــن الشــباب يف مختلــف دول اســيا وافريقيــا،
وذلــك مــن خــال تعــاون مجلــس شــباب الهيئــة مــع جمعيــة شــباب
الطيــران االفريقــي املهنيــة ( )Yaapaإلشــراك الشــباب يف مناقشــة
التحديــات وإيجــاد اقتراحــات وحلــول مناســبة لهــا.
ويف كلمــة باملناســبة ،قــال املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي « :أعبــر عــن خالــص شــكري
وامتنانــي لســعادة ســيف ســويدي علــى اســتضافتي للمشــاركة يف
احتفــال الشــباب عبــر احلــدود يف مناقشــة الطيــران ،كمــا أتوجــه
بالشــكر إلــى جميــع منتســبي الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة جلهودهــا يف تنظيــم هــذا احلــدث الــذي
يحمــل عنــوان «بنــاء اجلســور بــن الشــباب األفريقــي والعربــي» ،الذي
يقــام يف ظــل ظــرف اســتثنائي صعــب وغيــر مســبوق يشــهده العالــم،
عــال مــن االلتــزام والتعــاون
والــذي يتطلــب منــا جميعــاً مســتوى ٍ
والتضامـ�ن ،ويتطلـ�ب ً
أيضـ�ا توحيـ�د جهودنـ�ا للتغلـ�ب علـ�ى وبـ�ا ء �CO
 VID-19ومواجهــة تداعياتــه».
وأشــار املهنــدس منــار ،ان «دولنــا مقتنعــة بــدور الطيــران املدنــي يف
تعزيــز الصداقــة والتفاهــم بــن دول وشــعوب العالــم ومنــع النزاعــات،
فقــد تبنــت مبــادئ وترتيبــات إنشــاء طيــران مدنــي دولي آمــن ومنظم،
وحتقيــق إنشــاء شــبكة نقــل جــوي دوليــة ،وصادقــت دول العالــم علــى
اتفاقيــة شــيكاغو للطيــران املدنــي الدولــي ،رغــم الظــروف الصعبــة
والصعوبــات التــي واجههــا قادتهــا ومســؤولوها يف ذلــك الوقــت :قبــل
نهايــة احلــرب العامليــة الثانيــة».
وأضــاف »:مــن الترتيبــات التــي مت اتخاذهــا يف هــذا اإلطــار منــع
انتشــار األمــراض ،ممــا يؤكــد موافقــة كل دولــة متعاقــدة علــى
اتخــاذ تدابيــر فعالــة ملنــع االنتشــار عــن طريــق املالحــة اجلويــة،

ويف هــذا اخلصــوص تعمــل منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي اليــوم
بشــكل وثيــق مــع الــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة مبــا يف
ذلــك العربيــة ومنظمــة الطيــران املدنــي ،ومنظمــة الصحــة العامليــة،
ومنظمــة الســياحة العامليــة ،وصناعــة النقــل اجلــوي علــى تطويــر
آليــات االنتعــاش وخطــط العمــل».
منــذ تطبيــق هــذه اآلليــات وخطــط العمــل ،يضيــف ســعادة املديــر
العــام ،فــإن إعــادة التشــغيل بطيئــة وهــذا صحيــح ،لكــن مــن املتوقــع
أن يســتعيد مســتوى احلركــة التــي بلغهــا عــام  ،2019يف غضــون أربــع
ســنوات ،وال يســتبعد أنــه قــد يتطلــب أقــل مــن أربــع ســنوات ،منــذ
اللقــاح متــاح.
وأكــد املهنــدس منــار ،أن النقــل اجلــوي ضــروري للتنميــة املســتدامة
ملجتمعاتنا « ويجب أن نســتمر يف االســتعداد للمشــاركة يف مســتقبله.
حتقيقــا لهــذه الغايــة يجــب علينــا تعزيــز معرفتنــا وخبرتنــا ،ولهــذا
فــإن كل الوســائل متاحــةً .
أيضــا ،هنــاك حتـ ٍـد آخــر يتمثــل يف تعزيــز
نظــام إدارة الصحــة والســامة املهنيــة ( )OH&Sالــذي خضــع لتطــور
مهــم يف الســنوات األخيــرة مــع املعاييــر الدوليــة اجلديــدة».
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انعقاد االجتماع السابع للفريق اإلقليمي للتخطيط والتنفيذ للمالحة الجوية
بمنطقة الشرق األوسط
الرباط-شــارك ممثــل املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي املهنــدس
محمــد رجــب ،خبيــر املالحــة والســامة اجلويــة ،باالجتمــاع الســابع
للفريــق اإلقليمــي للتخطيــط والتنفيــذ للمالحــة اجلويــة مبنطقــة
الشــرق األوســط الــذي انعقــد عــن بعــد مــن  1الــى  3ســبتمبر .2020
حضــر االجتمــاع ســبعة وتســعون ( )97مشــاركا مــن أحــد عشــرة ()11
دولــة عضــو (جمهوريــة مصــر العربيــة ،اململكــة العربيــة الســعودية،
دولــة قطــر ،مملكــة البحريــن ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ســوريا،
دولــة الكويــت ،ســلطنة عمــان ،اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،الواليــات
املتحــدة ،اجلمهوريــة اليمنيــة) وممثلــن عــن ســت ( )06منظمــات
دوليــة (.)ACAO، ACI،ICAO, IFALPA, MIDRMA IATA
يعتبــر الفريــق اإلقليمــي للتخطيــط والتنفيــذ للمالحــة اجلويــة
مبنطقــة الشــرق األوســط مســؤوال عــن تخطيــط املالحــة اجلويــة

مبــا يف ذلــك اعتمــاد اخلطــط اإلقليميــة وحتديــد أولويــات املالحــة
اجلويــة اإلقليميــة ومؤشــرات األداء واألهــداف.
وقد مت خالل هذا االجتماع دراسة ومناقشة أهم النقاط التالية:
• متابعة نتائج MIDANPIRG/17
• التطورات العاملية واإلقليمية
• مسائل السالمة مبيدان املالحة اجلوية
• تخطيــط وتنفيــذ املالحــة اجلويــة وأولويــات وأهــداف
املنطقــة للمالحــة اجلويــة يف الشــرق األوســط
• تنفيذ حزم التحسينات يف منظومة الطيران ASBU
• أوجه القصور يف املالحة اجلوية
• برنامج العمل املستقبلي للفريق

سلسلة ندوات تعليمية عبر اإلنترنت منظمة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني
بدولة اإلمارات العربية المتحدة بتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني
( )ACAOومنظمة الطيران المدني الدولي ( )ICAOشهر أغسطس 2020
حرصــا مــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي علــى التنســيق والتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة يف مجــال الطيــران املدنــي
والــدول األعضــاء يف ظــل أزمــة كورونــا املســتجد (،)COVID-19
نظمــت الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي و منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي عشــر ( )10نــدوات تعليميــة وتثقيفيــة عبــر اإلنترنــت حــول مواضيــع مختلفــة تتعلــق مبســائل خدمــات املالحــة اجلويــة خــال شــهر
أغســطس  .2020وقــد حضــر هــذه النــدوات عبــر الويــب مــا يزيــد عــن  2657مشــارك مــن مــا يقــارب  226هيئة/مؤسســة و/أو منظمــة دوليــة او
إقليميــة وتتمثــل هــذه النــدوات عبــر الويــب فيمــا يلــي:
 1فعاليــة وظائــف وأنظمــة وعمليــات إدارة معلومــاتالطيــران
كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو تعريــف
اجلمهــور بوظائــف معلومــات الطيــران التــي تقــع علــى عاتــق
الدولــة واألنظمــة والعمليــات الالزمــة ألداء هــذه الوظائــف
بفعاليــة وكفــاءة.
وقد حضر هذه الندوة  237مشاركا.

أنشطة المنظمة
إدارة تدفق احلركة اجلوية
2كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو تقــدمي مفهــوم إدارة تدفــق
احلركــة اجلويــة كجــزء مــن النظــام إدارة احلركــة اجلويــة وكيــف يُتوقــع أن
يســاهم تعــاون مجتمــع الطيــران يف االســتخدام األمثــل والفعــال للمــوارد.
وقد حضر هذه الندوة  271مشاركا.

مستقبل تدريب مراقبي احلركة اجلوية
3كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو توفيــر مســتوى املعلومــات
األساســية حــول مراقبــة احلركــة اجلويــة وكيفيــة إدارة األجــواء واملتطلبــات
الالزمــة توفيرهــا لوظيفــة املراقــب احلركــة اجلوية .كما تهــدف هذه الندوة
ً
أيضــا إلــى تقــدمي الرؤيــة املســتقبلية لكيفيــة تقــدمي التدريــب للتحكــم يف
احلركــة اجلويــة املســتقبلية مــع تقــدمي نظــرة علــى بعــض محــاكات الغــد
املســتعملة بالقطــاع.
وقد حضر هذه الندوة  377مشاركا.
فعاليــة تدقيــق اجلــودة وتدقيــق خدمــات املالحــة
4ا جلو يــة
كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو توفيــر معلومــات حــول
دمــج تدقيــق اجلــودة واملقتضيــات الالزمــة لتقــدمي خدمــات املالحــة اجلوية
وأهميــة إعــداد عمليــة التدقيــق وحتديــد ونشــر نتائجهــا مــع استكشــاف
كيفيــة إمتــام التدقيــق وتقليــل املــوارد الالزمــة وزيــادة أداء التدقيــق.
وقد حضر هذه الندوة  335مشاركا.
نظام السالمة باألنظمة املستعملة باملالحة السالمة
5كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو تشــجيع نهــج «تطبيــق نظام
الســامة باألنظمــة املســتعملة باملالحــة اجلويــة» للمســاعدة يف فهــم أداء
النظــام وحتســينه وطــرق التفكيــر يف ســامتها والعمــل علــى ترجمــة هــذه
النظريــة إلــى واقــع عملــي.
وقد حضر هذه الندوة  322مشاركا.

مجموعات البيانات الرقمية AIP
6كان الهدف من هذه الندوة عبر اإلنترنت هو تقدمي:
متطلبــات امللحــق  PANS-AIM / 15ذلــك أن النشــاط األكثــر
•
تطل ًبــا لنظــام معلومــات الطيــران للدولــة هــو التنفيــذ التشــغيلي ملجموعــات
البيانــات الرقميــة.
اخلطــوات الالزمــة لتنفيــذ مجموعــات بيانــات دليــل معلومــات
•
الطيــران ،مثــل «مــاذا» و «كيــف» و «متــى» وعناصــر خطــة االنتقــال.
وقد حضر هذه الندوة  284مشاركا.
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أنشطة المنظمة

البيانــات املتسلســلة والبيانــات الضخمــة يف إدارة
7الطيــران
معلومــات
كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو تقــدمي نظــرة عامــة علــى
قواعــد البيانــات املتسلســلة « »Blockchainو»البيانــات الكبيــرة» بشــكل
عــام ،واســتخدامها احملتمــل يف إدارة معلومــات الطيــران ،والفوائــد يف
الوقــت الفعلــي مــن حيــث التكلفــة واألداء واتخــاذ القــرار واحلوكمــة
وحتديــات الصناعــة لتنفيذهــا.
وقد حضر هذه الندوة  242مشاركا.
احلركــة اجلويــة غيــر املأهولــة يف عالــم إدارة احلركــة
8ا جلو يــة
كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو تقــدمي عــام ألصحــاب
املصلحــة األساســيني يف عالــم إدارة احلركــة اجلويــة لوضعيــة احلركــة
اجلويــة غيــر املأهولــة والتــي تشــهد منــوا ســريعا وكيفيــة دمجهــا مــع
احلركــة اجلويــة احلاليــة مــع احلفــاظ علــى الســامة والكفــاءة.
وقد حضر هذه الندوة  188مشاركا.
نظام إدارة معلومات الطيران
9كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو تقــدمي حتــول البنيــة
التحتيــة خلدمــات املالحــة اجلويــة إلــى نظــام قابــل للتشــغيل البينــي عامل ًيــا
وأهميتــه خلريطــة الطريــق العامليــة املتضمنــة يف خطــة املالحــة اجلويــة
العامليــة ومــا مت تعلمــه مــن تطبيقــات اجليــل األول مــن تطبيقــات .SWIM
وقد حضر هذه الندوة  185مشاركا.

التنسيق املدني العسكري
10كان الهــدف مــن هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت هــو تقــدمي إرشــادات مفيــدة
بنــا ًء علــى منشــور منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي رقــم  330مــع التركيــز
بشــكل خــاص علــى تشــغيل املســار املشــروط ( )CDMوخليــة إدارة املجــال
اجلــوي ( )AMCونظــرة عامــة علــى وثيقــة اإليــكاو اجلديــدة رقــم 10088
والتوعيــة حــول مفهــوم املســارات اجلويــة احلــرة (.)FRA
وقد حضر هذه الندوة  216مشاركا.
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كفاءات طبية عربية ضمن لجنة تقييم اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية

 1377ميــادي ،ويتناســب مــع مســتوى
إبراهيم بنادي-
اختــارت منظمــة الصحــة العامليــة ثــاث خطــورة األوبئــة احملدقــة بالصحــة
كفــاءات طبيــة عربيــة للمشــاركة يف جلنــة العامليــة للحــد منهــا.
تقييــم لوائحهــا الصحيــة الدوليــة التــي
اســتمر عملهــا ليومــي  8و  9ســبتمبر وأضــاف مســيف ان اللجنــة املعينــة تســن
 ،2020وهــم الطبيبــة التونســية ،ثريــا مجموعــة مــن اإلجــراءات لتقوية املنظومة
العنابــي عطيــة ،مديــر حمايــة ومراقبــة الصحيــة ككل وترقــى الــى مســتوى معايير
الصحــة ،الوكالــة الوطنيــة حلمايــة قانونيــة ملزمــة فيمــا يخــص التدابيــر
الصحــة بــوزارة الصحــة باجلمهوريــة املتخــذة عامليــا علــى مســتوى تدبيــر
التونســية وعضــو يف املجتمــع املدنــي األوبئــة والتنســيق والتواصــل وقــدرات
للدفــاع عــن املرفــق العمومــي للصحــة ،االســتجابة ومكافحــة األوبئــة احليوانيــة
والدكتــور ســيف بــن ســالم العبــري ،والتهديــدات االشــعاعية ومراقبــة عمــل
مديــر عــام مراقبــة األمــراض ومكافحتهــا املختبــرات وقــدرات منافــذ العبــور
بــوزارة الصحــة بســلطنة عمــان ،والدكتــور (مطــارات موانــئ وغيرهــا) ،ســواء مــن
محمــد مســيف رئيــس الصحــة العامــة ناحيــة اجلاهزيــة واالســتعداد وتقويــة
مبطــار محمــد اخلامــس الدولي ،واملنســق اليــة الترصــد املبكــر ،وتهــم كذلــك
الوطنــي لبرنامــج نقــاط الدخــول باململكــة مجموعــة أخــرى مــن املرفقــات حــول
تقييــم األحــداث ومنــح الشــواهد.
املغربيــة.
وقــال محمــد مســيف ،يف تصريــح خــص
بــه قنــاة ميــدي  1تيفــي املغربيــة ،ان لوائــح
املنظمــة العامليــة للصحــة هــي أداة قانونية
ملزمــة للــدول األعضــاء باملنظمــة ،وهــو
قانــون دولــي أساســا ،وهــي مــن أقــدم
القوانــن الصحيــة يف العالــم وليســت
وليــدة اليــوم فتاريخهــا يعــود الــى عــام

وأبــرز الدكتــور مســيف ان اللجنــة
هــي الوحيــدة املخــول لهــا تقييــم عمــل
اللوائــح الصحيــة الدوليــة ورفــع توصيــات
ومشــورات تقنيــة للمديــر العــام ملنظمــة
الصحــة العامليــة.
وشــارك الدكتــور مســيف ،يف مجموعــة
مــن الورشــات التــي نظمتهــا املنظمــة

العربيــة للطيــران املدنــي وأطــر شــهر
يونيــه املنصــرم ورشــة عمــل عبــر التواصل
عــن بعــد ( )WEBINARباســتخدام
برنامــج زوم « Zoomحــول إدارة األزمــة و
تدابيــر الصحــة العامــة لصناعــة الطيــران
املدنــي يف ظــل جائحــة كورونــا اجلديــد
( ،)COVID 19نظمتهــا املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي خــال الفتــرة املمتــدة
مــن  22الــى  26يونيــو .2020

الدكتــور مســيف ممثــا عــن القــارة
االفريقيــة

وذكــرت منظمــة الصحــة العامليــة ،يف
بيــان لهــا ،أن الدكتــور مســيف ميثــل
القــارة األفريقيــة داخــل هــذه اللجنــة،
إلــى جانــب ســتة خبــراء آخريــن ،مــن
بينهــم الدكتــور اجلنــوب إفريقــي لوســيل
بلومبــرج عــن املعهــد الوطنــي لألمــراض
املعديــة واألســتاذ الســنغالي أمــادو ســال
مديــر معهــد باســتور يف دكار.
وتضــم اللجنــة 20 ،عضــوا اخــرا
باإلضافــة للكفــاءات العربيــة وهــم:
الدكتور بريبني أفيتســاند مستشــار أول،
أســتاذ يف مجــال الوقايــة مــن األمــراض
املعديــة والصحــة والبيئــة باملعهــد
النرويجــي للصحــة العامــة بأوســلو-
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الفيروســات والتكنولوجيــا احليويــة
اخلدمــة الفيدراليــة ملراقبــة حمايــة
حقــوق املســتهلك ورفاهيــة اإلنســان
بكولتســوفو-االحتاد الروســي و الدكتــورة
طلعــت مختــاري آزاد ،مديــر املركــز
الوطنــي اإليرانــي لإلنفلونــزا ،قســم
جامعــة طهــران للعلــوم الطبيــة بكليــة
الصحــة العامــة بطهران-جمهوريــة
إيــران اإلســامية ،و تضــم اللجنــة أيضــا:
الســيدة أولــي بيمــي أوجــو
املديــرة الســابقة ملراقبــة األمــراض
مبركــز نيجيريــا ملكافحــة األمــراض
بأبوجا-نيجيريــا والدكتــور جــان مــاري
أوكــو بيلــي ،مستشــار الصحــة العامــة
بجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
والدكتــور تومويــا ســايتو ،مديــر قســم
إدارة األزمــات الصحيــة باملعهــد الوطنــي
للصحــة العامــة يف اليابــان والدكتــور
أمــادو ألفــا ســال ،مديــر معهــد باســتور
داكار واملركــز املتعــاون مــع منظمــة
الصحــة العامليــة ملكافحــة فيروســات
أربوفيــرس واحلمــى النزفيــة الفيروســية
بالســنغال و الدكتــور مــارك ســالتر،
مستشــار يف الصحــة العامليــة بالصحــة
العامــة يف إجنلترا-لندن-اململكــة املتحــدة
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية
و البروفيســور ميونغســي ســون ،أســتاذ
فخــري بكليــة الطــب يف جامعــة يونســي
بكوريــا و البروفيســور لوتــار هـــ .ويلــر،
رئيــس معهــد روبــرت كــوخ بأملانيــا.
وبحســب منظمــة الصحــة العامليــة تقــوم
اللجنــة بتقييــم أداء اللوائــح الصحيــة
الدوليــة يف ســياق فيــروس كورونــا
املســتجد ،وســتوصي بإجــراء «التغييــرات
التــي تعتبرهــا ضروريــة».

النرويــج و الدكتــور خيمينــا اغيليــرا،
مديــر مركــز علــم األوبئــة والسياســة
الصحيــة بكليــة الطــب بجامعــة ديــل
ديســارولو بسانتياغو-الشــيلي و الدكتــور
ياســر ابراهيــم احمــد املديــر الطبــي
واملستشــار األول باملستشــفى الطبــي
بجــزر املالديــف و العقيــد املتقاعــد،
فنســنت أنامــي مــن مركــز طــب الكــوارث
واملســاعدة اإلنســانية و اخلدمــات
املوحــدة بجامعــة الصحــة والعلــوم
مبركــز األصدقــاء الدولــي بنيروبــي-
كينيــا ،و الدكتــورة كارمــن ارامبــورو،
مديــرة الصحــة والسياســة االجتماعيــة
بوفــد احلكومــة اإلســبانية يف كاتالونيــا-
إســبانيا ،و الدكتــور كالبانــا بــارواه ،مديــر
مشــترك بالبرنامــج الوطنــي ملكافحــة
األمــراض املنقولــة بالنواقــل بــوزارة
الصحــة ورعايــة األســرة بنيودلهــي-
الهنــد و األســتاذ لوســيل بلومبــرج ،نائــب
مديــر املعهــد الوطنــي لألمــراض املعديــة
و خدمــة املختبــرات الصحيــة الوطنيــة
بجوهانســبرغ-جنوب إفريقيــا و الســيدة
مالينــي شــيتاغانبيتش ،مستشــار عالــم
طبــي بقســم العلــوم الطبيــة بــوزارة
الصحــة العامــة تايالنــد ،و الســيد جــون
الفــري ،املديــر التنفيــذي إلدارة الطــوارئ
الصحيــة يف كولومبيــا البريطانيــة و
هيئــة اخلدمــات الصحيــة اإلقليميــة
بكنــدا ،و البروفيســور جيمــس ليــدوك
مديــر مختبــر جالفســتون الوطنــي ،فــرع
جامعــة تكســاس الطبــي بجالفيســتون-
الواليــات املتحــدة األمريكيــة و الدكتــور
ديكســن لــي مديــر املعهــد الوطنــي
ملكافحــة األمــراض الفيروســية والوقايــة
منهــا باملركــز الصينــي ملكافحــة األمــراض
والوقايــة منها-جمهوريــة الصــن
الشــعبية و الدكتــورة رينــات ماكســوتوف ،وكانــت جمعيــة الصحــة العامليــة قدمــت
املديــر العــام ملؤسســة أبحــاث امليزانيــة للمديــر العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة،
الفيدرالية-مركــز أبحــاث الدولــة لعلــم مشــروع قــرار للشــروع يف عمليــة

تدريجيــة لتقييــم محايــد ومســتقل
وشــامل لالســتجابة الصحيــة الدوليــة
التــي تنســقها منظمــة الصحــة العامليــة
ملواجهــة  ، COVID-19مبــا يف ذلــك عــن
طريــق اســتخدام اآلليــات القائمــة مثــل
جلنــة املراجعــة مبوجــب اللوائــح الصحيــة
الدوليــة (.)2005
نبذة عن الكفاءات العربية:

الدكتورة ثريا العنابي عطية
تعمــل الطبيبــة التونســية ثريــا العنابــي
عطيــة يف مجــال الطــب الوقائــي ،وشــغلت
العديــد مــن املناصــب علــى املســتويني
اإلقليمــي والوطنــي يف النظــام الوطنــي
للصحــة العامــة ،منــذ عــام  ،1986وخاصة
كمفتــش للصحــة املهنية ،ورئيســة للخدمة
اإلقليميــة ثــم الوطنيــة للنظافــة العامــة،
ومديــرة قســم ســامة األغذيــة يف الوكالــة
الوطنيــة للرقابــة الصحيــة والبيئيــة مــن
 2006إلــى .2015
منــذ مايــو  2015انضمــت العنابــي إلــى
املرصــد الوطنــي لألمــراض اجلديــدة
والناشــئة ( ، )ONMNEتقاعــدت مــن
اإلدارة العامــة يف يوليــو  .2017ثــم
عملــت علــى أســاس تطوعــي (استشــارات
املستشــفيات واملنظمــات غيــر احلكوميــة)
وخبيــرا مســتقال .شــاركت الطبيبــة
التونســية يف عــدة أبحــاث وأجــرت بعــض
الدراســات الوبائيــة يف مجموعــة متنوعــة
مــن املوضوعــات الصحيــة (الصحــة
العامــة والصــرف الصحــي ،والتســمم
الغذائــي وســامة الغــذاء ،واألثــر البيئــي
علــى الصحــة ،ومكافحــة النواقــل،
ونظافــة امليــاه ،والتهابــات املستشــفيات،
والصحــة العقليــة).
عملــت كثيــ ًرا يف التثقيــف الصحــي
واإلبــاغ عــن املخاطــر ،واللوائــح

تقارير
الصحيــة ،وأنظمــة املعلومــات ،ومراقبــة
الســكان ومراقبــة املنتجــات ،وتقييــم
املخاطــر وإدارة املخاطــر ،والدراســات
االســتراتيجية والبرامــج الوطنيــة يف
الوقايــة مــن األمــراض املنقولــة عــن طريق
امليــاه واألغذيــة ويف مكافحــة العــدوى يف
املستشــفيات البرامــج .ألفــت مقــاالت
وألقــت محاضــرات يف كل هــذه املواضيــع
(أكثــر مــن مائــة وخمســن مطبوعــة
ومحاضــرة) .وهــي أســتاذة مشــاركة يف
التشــريعات الصحيــة والغذائيــة لدرجــة
املاجســتير يف كليــات العلــوم .وهــي
رئيســة جلنــة االعتمــاد ملختبــرات األغذية
( TUNACهيئــة االعتمــاد الوطنيــة منــذ
عــام .2007
باحثــة مشــاركة يف معهــد باســتور بتونــس
مــن  2010إلــى  2014وكانــت رئيســة
جمعيــة علميــة حــول ســامة الغــذاء يف
املغـ�رب العربـ�يAMSSA (Associa�-
tion Maghrébine de Sécurité
 )Sanitaire des Aliments؛ القســم
التونســي مــن  2012الــى .2018
العنابــي عطيــة حاصلــة علــى درجــة
الدكتــوراه يف الطــب مــن جامعــة تونــس.
وهــي خريجــة يف الصحــة املهنيــة والعــاج
النفســي ()Thérapie inter-staffle
حضــرت بعــض الــدورات املتخصصــة
يف علــم األوبئــة والتدريــب العملــي علــى
عناصــر يف مجــال اختصاصهــا (ســامة
األغذيــة ،وإدارة اجلــودة ،والتدقيــق،
والتثقيــف الصحــي ،والتواصــل بشــأن
املخاطــر ،ومــا إلــى ذلــك) علــى املســتويني
الوطنــي والدولــي.
الدكتور سيف بن سالم العبري:
 درس ســيف بــن ســالم العبــري الطــبيف جامعــة الســلطان قابــوس يف عمــان
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وتأهــل يف عــام  ،1993وأجــرى تدريبــه يف
األمــراض املعديــة يف ليفربــول يف اململكــة
املتحــدة.
الدكتــور العبــري هــو استشــاري ممــارس
يف األمــراض املعديــة يف املستشــفى
الســلطاني ،وقــد مت تعيينــه يف عــام 2014
كمديــر عــام ملراقبــة األمــراض ومكافحتها
يف وزارة الصحــة العمانيــة ،وهــو نقطــة
االتصــال الوطنيــة للوائــح الصحــة
الدوليــة يف عمــان ويقــود حال ًيــا الفريــق
الفنــي الوطنــي لالســتجابة لكوفيــد-19
 ،العبــري مهتــم بالتعليــم الطبــي وهــو
مستشــار دولــي للكليــة امللكيــة لألطبــاء
بلنــدن واملمتحــن الرئيســي المتحــان
 MRCPباململكــة املتحــدة يف عمــان
مــن عــام  2011حتــى عــام  ،2015وكان
رئيســا ملجلــس إدارة كليــة الطــب العمانيــة
مــن عــام  2015حتــى  ،2018وحالي ـاً هــو
عضــو مجلــس إدارة اجلامعــة الوطنيــة
للعلــوم والتكنولوجيــا .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،فهــو محــرر مشــارك يف العديــد مــن
املجــات الطبيــة.
الدكتور محمد مسيف:
 هــو املديــر الطبــي مبطار الدار البيضاءالدولــي واملنســق الوطنــي لبرنامــج نقــاط
الدخــول يف املغــرب ،تقلــد مســؤولية
مســؤول عــن اإلجــراءات الصحيــة التــي
مت تنفيذهــا علــى احلــدود خــال فتــرة
اإليبــوال يف عــام  ،1996ثــم الســارس،
وفيــروس  ،H1N1واإليبــوال ،وزيــكا،
وحال ًيــا كوفيــد  ،19الدكتــور مصيــف
خريــج مركــز األمــن الصحــي العاملــي يف
تشــاتام هــاوس يف لنــدن .وهــو حاصــل
علــى ماجســتير يف الصحــة العامــة
وكذلــك ماجســتير يف إدارة األعمــال
يف إدارة الهيــاكل الصحيــة ،وحاصــل
ً
أيضــا علــى دبلــوم يف طــب الطيــران مــن
املدرســة األوروبيــة لطــب الطيــران يف
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فرانكفــورت ودبلــوم يف صحــة الســفر مــن
كليــة ليفربــول للطــب االســتوائي.
الدكتــور مســيف هــو عضــو يف جلنــة
إفريقيـ�ا �CDC COVID-19 Stee
 ringوعضــو مجموعــة وضــع املبــادئ
التوجيهيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة
التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة ITH
(الســفر الدولــي والصحــة) وعضــو
مجموعــة منظمــة الصحــة العامليــة لوضــع
اإلرشــادات بشــأن فعاليــة وتأثيــر قيــود
الســفر والتجــارة أثنــاء تفشــي املــرض.
وهــو ً
أيضــا املستشــار الفنــي ملنظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي ونقطــة االتصــال
التابعــة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
 CAPSCA /يف املغــرب.
كان الدكتــور مســيف جــز ًءا مــن تنقيــح
جميــع الدالئــل اإلرشــادية والكتيبــات
اخلاصــة مبنظمــة الصحــة العامليــة
تقري ًبــا املتعلقــة بنقــاط الدخــول .منــذ
عــام  ،2003قــام بأكثــر مــن خمســن
مهمــة بصفتــه خبيـ ًرا مــن منظمــة الصحة
العامليــة يف مجــال نقــاط الدخــول مبــا
يف ذلــك االستشــارات وســبعة عمليــات
تقييــم خارجيــة مشــتركة ( .)JJEsوهــو
املستشــار الطبــي للمديريــة العامــة
للطيــران املدنــي باملغــرب ومســؤول عــن
مشــروع صحــة الســفر يف مديريــة األوبئــة
ومكافحــة األمــراض.
الدكتــور مســيف هــو عضــو مختــار مــن
منظمــة الصحــة العامليــة «الئحــة خبــراء
اللوائــح الصحيــة الدوليــة» منــذ عــام
.2017
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وداعاً بوينغ  747وإيرباص A380
العديــد مــن شــركات الطيــران الحظــت بــأن طائراتهــا العمالقــة عاليــة التكلفــة ،ومــع تأثــر قطــاع الطيــران بأزمــة كورونــا ،قــررت أشــهر
شــركتني بشــكل أســرع مــن املتوقــع إيقــاف إنتــاج اثنتــن مــن أكبــر طائراتهــا وهمــا بوينــغ  747وإيربــاص .A380

طائرة بوينغ  747مركونة يف إسبانيا بانتظار أن يتم تفكيكها وحتويلها إلى خردة!
اخلبــر القــادم مــن شــيكاغو يــوم األربعــاء ( 30متوز/يوليــو) جــذب
االنتبــاه ،إذ قــال رئيــس شــركة بوينــغ األمريكيــة لصناعــة الطائــرات
ديــف كالهــون للموظفــن« :نظــراً لديناميكيــات الســوق احلاليــة
وآفاقهــا ،ســنوقف إنتــاج طائرتنــا األيقونيــة (بوينــغ)  747يف عــام
.»2022
هــذا اإلعــان مثــل ذروة الهبــوط الســريع ألكبــر طائرتــن يف العالــم،
وهمــا :بوينــغ  ،747التــي حتلــق منــذ عــام  ،1970وإيربــاص ،A380
التــي تطيــر منــذ عــام  .2007وبذلــك فــإن أزمــة كورونــا أنهــت أخيــراً
إنتــاج الطائــرات العمالقــة ،كونهــا غيــر اقتصاديــة.

املصدرOAG :

وحســب مؤسســة  OAGوهــي مــزود عاملــي لبيانــات الســفر ومقرهــا
يف اململكــة املتحــدة ،التــي ســلطت الضــوء علــى االنخفــاض الكبيــر
واملســتمر يف عمليــات الطائــرات ذات اجلســم العريــض يف اجلــدول
أدنــاه وقارنــت ســعة األســبوع املذكــور يف اجلــدول مــع تلــك التــي مت
تشــغيلها يف يناير  .2020إذ أصبحت اخلدمات املجدولة على منت
طائــرة  A380نــادرة للغايــة اآلن مــع  34000مقعــد فقــط معروضــة
ً
انخفاضــا بنســبة  ٪ 97تقري ًبــا عــن
هــذا األســبوع وهــو مــا ميثــل
وقــت ســابق مــن هــذا العــام.

تقارير
وداع جميل لـ 747فوق المحيط الهادئ
بالنســبة للبعــض يعتبــر وداعــاً مؤملــاً .فالعديــد مــن األســتراليني
اغرورقــت عيونهــم بالدمــوع عندمــا شــاهدوا مؤخــراً اإلقــاع األخيــر
لطائــرة بوينــغ  747العائــدة لشــركة الطيــران األســترالية «كانتــاس»،
ســواء يف مطــار ســيدني أو علــى شاشــة التلفــاز .وعلــق خبير الطيران
األســترالي جيفــري تومــاس علــى ذلــك ،قائـ ً
ا« :تأججــت املشــاعر يف
جميــع أنحــاء أســتراليا عندمــا ودع األســتراليون ســيدة وصديقــة
عزيــزة ،رمبــا نقلــت بعضنــا إلــى حيــاة جديــدة (أســتراليا ونيوزيلنــدا)
و(نقلــت) آخريــن كثيريــن إلــى أجــزاء أخــرى يف العالــم» ،وأضــاف:
«حتــى بدايــة عصــر (بوينــغ)  747لــم يكن غالبية األســتراليني قادرين
علــى الوصــول إلــى العالــم اخلارجــي إال باســتخدام الســفينة» ،وأكــد:
«ســوف نشــتاق إليهــا (الطائــرة)».
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أنحــاء اململكــة املتحــدة».
يف بريطانيــا ،لــم يكــن هنــاك وقــت للــوداع ،فمعظــم طائــرات بوينــغ
 747البريطانيــة تقــف مســبقاً يف مواقــف ركــن يف إســبانيا ،حيــث
ســيتم تفكيكهــا .وقبــل شــركة اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة ،كانــت
منافســتها احملليــة ،شــركة «فيرجــن أتالنتيــك» قــد أنهــت خدمــة
طائــرات «جامبــو» ،متامــاً كمــا فعلــت شــركة ( )KLMأيضــاً يف
الربيــع.
وبذلــك تصبــح شــركة لوفتهانــزا األملانيــة حاليـاً أكبر مشــغل لطائرات
بوينــغ  747يف العالــم ،بامتالكهــا  30طائــرة «جامبــو» ،والتــي يبلــغ
عمــر أحدثهــا يف املتوســط ســت ســنوات .لكــن مــن غيــر الواضــح
فيمــا إذا كانــت طائــرات  400-747القدميــة التــي متتلكهــا لشــركة،
والتــي يبلــغ عددهــا إحــدى عشــرة طائــرة ،ســتعود إلــى الطيــران.

بــدأت «حقبــة» بوينــغ  747لــدى «كانتــاس» يف عــام  ،1971وانتهــت آخر من سيطير على متن «جامبو» :رؤساء أمريكيون

أبكــر ممــا كان مخططـاً لــه -يف منتصــف متوز/يوليــو  ،2020وذلكبعــد خمســة عقــود مــن اســتخدام  77طائــرة «جامبــو» (وهــو االســم
الشــعبي للطائــرة) وهــي حتمــل رمــز الكنغــر علــى ذيلهــا .وانتهــت
احلقبــة بــوداع جميــل عبــر رحــات وداع ودورات شــرفية ،فــوق دار
أوبــرا ســيدني علــى ســبيل املثــال .وأخيــراً ،بلفــة كبيــرة علــى هيئــة
الكنغــر فــوق احمليــط الهــادئ ،شــوهدت جيــداً يف تطبيقــات ومواقــع
تتبــع الرحــات اجلويــة .انحنــاءة أخيــرة مســتحقة للطائــرة التــي
اليــزال الكثيــرون يســمونها «ملكــة الســماوات» ،قبــل أن تهبــط يف
صحــراء موهــايف يف كاليفورنيــا للمــرة األخيــرة ليتــم تفكيكهــا هنــا.

حلقــت طائــرة بوينــغ  ،747والتــي وصفهــا طيــار اخلطــوط اجلويــة
البريطانيــة مــارك فانهويناكر بـ»أســطورة الطيــران ذات الـ 370طناً»،
ألول مــرة يف عــام  ،1969قبــل أشــهر مــن هبــوط اإلنســان علــى ســطح
القمــر .ويف أحــدث إصــدار لهــا ،وهــو  ،747-8مــازال يتــم تصنيعهــا
كطائــرة شــحن مدنيــة .وحتــى بعــد انتهــاء إنتــاج الطائــرة عــام ،2022
ســتحصل احلكومــة األمريكيــة علــى طائرتــن رئاســيتني جديدتــن
( )Air Force Oneمصممتــن علــى أســاس .747-8

النهاية الفورية في لندن

يف نفــس الفتــرة تقريبـاً ،وقبــل أســبوعني بالتحديــد ،أعلنت اخلطوط
اجلويــة البريطانيــة ،فجــأة وبشــكل صامــت نســبياً ،النهايــة الفوريــة
لبوينــغ  ،747رغــم أن النهايــة كانــت مقــررة يف عــام  .2024لذلــك
كان مــن الواضــح أن «اإلنهــاء الفــوري ميثــل نهايــة  50عامــاً مــن
هيمنــة طائــرات جامبــو» ،كمــا كتبــت صحيفــة فاينانشــال تاميــز.
منــذ بدايــة شــهر مــارس توقفــت تقريبــا احلركــة اجلويــة الدوليــة
ويتوقــع اخلبــراء أن تصــل اخلســائر إلــى  250مليــار دوالر هــذا العــام
لطاملــا كان البريطانيــون أكبــر الداعمــن لـــ  747وأكبــر املشــغلني
لهــا يف العالــم حتــى وقــت قريــب ،مــع مــا مجموعــه  110طائــرات
«جامبــو» –منــذ عــام 1970-حتمــل علــم اململكــة املتحــدة علــى ذيلهــا.
وقــال أليكــس كــروز ،رئيــس اخلطــوط اجلويــة البريطانيــة« :هــذا
ليــس وداعــاً أردنــاه أو توقعنــاه ألســطولنا املدهــش مــن طائــرات
 ،747فوجــوب اتخــاذ هــذا القــرار ميــزق القلــب» ،وأضــاف« :إنهــاء
خدمــة طائــرات جامبــو سيشــعر بــه العديــد مــن النــاس يف جميــع

الطائرة الرئاسية األمريكية ()Air Force One

مــن الواضــح أن أزمــة كورونــا جعلــت قطــاع الطيــران ميــر بأســوأ
أزمــة يف تاريخــه الــذي ميتــد ألكثــر مــن قــرن .ويتوقــع احتــاد النقــل
اجلــوي الدولــي أن حركــة الطيــران لــن تعــود إلــى طبيعتهــا قبــل عــام
 .2024وحتــى ذلــك احلــن ســيقل عــدد املســافرين علــى األرجــح،
فالكثيــرون ال يرغبــون بــأن يكونــوا يف طائــرة مكتظــة باملســافرين،
كمــا كان الوضــع ســابقاً.
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أماكن جمع الخردة تمتلئ

الطائــرات العمالقــة ذات األربعــة محــركات مثــل بوينــغ ،747
وإيربــاص  A380األوروبيــة أيضــاً ،التــي بــدأت بأخــذ مــكان 747
قبــل أكثــر مــن عقــد بقليــل ،كانــت مكلفــة للتشــغيل وبالــكاد جتلــب
األربــاح للشــركات املشــغلة حتــى قبــل أزمــة كورونــا.

بــكل األحــوال ،فــإن طائــرة  ،A380التــي انطلقــت ذات مــرة بأمــل
كبيــر ،والتــي قــررت إيربــاص إيقــاف برنامــج تصنيعهــا يف عــام
 ،2021حتــى قبــل أزمــة كورونــا ،فقــدت حالي ـاً الكثيــر مــن زخمهــا.
وباإلجمــال ســلمت الشــركة هــذا الطــراز مــن طائراتهــا إلــى 15
شــركة خطــوط جويــة .ويف الوقــت الراهــن ال تشــغل هــذا النــوع مــن
الطائــرات ســوى شــركة طيــران اإلمــارات ،عبــر إحــدى عشــرة طائــرة
يف اخلدمــة ،باإلضافــة إلــى شــركة خطــوط جنــوب الصــن اجلويــة،
بخمســة طائــرات.
جميــع الطائــرات األخــرى ،مبــا فيهــا التــي تعــود لشــركة لوفتهانــزا
األملانيــة ،مركونــة حاليــاً حتــت الشــمس يف إســبانيا أو كاليفورنيــا
أو مناطــق نائيــة يف أســتراليا ،بانتظــار أن يتــم تفكيكهــا وحتويلهــا
إلــى خــردة ،مثــل أســطول اخلطــوط اجلويــة الفرنســية مــن طائــرات
 ،A380والــذي يتكــون مــن عشــر طائــرات ،أحدثهــا عمرهــا ســت
ســنوات .وليــس مــن املتوقــع أن تعــود طائــرات  A380التــي متتلكهــا
لوفتهانــزا أيضــاً ،والبالــغ عددهــا  14طائــرة ،إلــى الطيــران مــرة
أخــرى.

فقــد أصبحــت الطائــرات احلديثــة األصغــر واألكثــر توفيــراً مناســبة
أكثــر اآلن ،مثــل إيربــاص  A350وبوينــغ  787درميالينــر .وقــال تيــم
كالرك ،رئيــس طيــران اإلمــارات يف دبــي ،يف أيار/مايــو املاضــي:
«نعلــم أن أيــام  A380و 747قــد انتهــت ،لكن  A350و 787ســيحتالن
مكانهمــا دائمـاً» .تصريحــه أثــار ضجــة كبيــرة ،خصوصـاً وأن شــركته
هــي أكبــر زبــون لطائــرات  ،A380إذ لديهــا  115طائــرة منهــا ،ومــن
املقــرر أن تســتلم ثمانــي طائــرات أخــرى مــن إيربــاص.
لكــن كالرك أدلــى بعــد شــهرين ،يف متوز/يوليــو ،بتصريحــات أكثــر
إيجابيــة ،قائــ ً
ا« :إذا عــاد الطلــب وأصبحــت مواعيــد الهبــوط
يف املطــارات الكبيــرة محــدودة ،ســيكون هنــاك مــكان لـــ ،»A380
وأضــاف« :أمتنــى أن حتلــق جميــع طائراتنــا مــن طــراز  A380مــرة
أخــرى يف نيســان/أبريل عــام  .»2022ونظــراً ألن منــوذج أعمــال
طيــران اإلمــارات يعتمــد علــى التبديــل يف نقــل املســافرين ملســافات
طويلــة ،والذيــن يعــودون بشــكل متقطــع يف النهايــة ،فــإن تصريحــات
كالرك األخيــرة محــل للشــكوك.

وحتــى شــركة اخلطــوط اجلويــة الســنغافورية أعلنــت اآلن أنهــا
ســتبحث مصيــر طائــرات  A380الـــ  19التــي متتلكهــا .يف الوقــت
احلالــي ،هنــاك مــا يزيــد قليــ ً
ا عــن  60طائــرة بوينــغ  747لنقــل
الــركاب جاهــزة للطيــران ،باإلضافــة إلــى  244طائــرة أخــرى
للشــحن ،وذلــك مــن إجمالــي مــا يزيــد عــن  1500طائــرة مصنعــة
مــن هــذا الطــراز .مــن الواضــح أن عصــر الطائــرات العمالقــة قــد
انتهــى.
عن أندرياس شبيت/م.ع.ح
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فيروس كورونا ( )COVID-19يعمل على تفاقم اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتغير املناخ التي تسارعت يف السنوات
اخلمس املاضية

يوم األرض يسلط الضوء على العمل المناخي

جنيف-خــال الســنوات اخلمســن املنقضيــة منــذ االحتفــال األول بيــوم
األرض ،تســارعت وتيــرة العالمــات املاديــة لتغيــر املنــاخ وآثــاره علــى عاملنــا،
وبلغــت ذروتهــا يف الســنوات اخلمــس املاضيــة ،التــي كانــت األكثــر حــراً يف
الســجالت .ومــن املتوقــع أن يســتمر هــذا االجتــاه ،وفقــاً للمنظمــة العامليــة
لألرصــاد اجلويــة (.)WMO
لقــد ارتفعــت مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون يف قياســات محطــة مراقبــة
عامليــة رئيســية بنســبة  26يف املائــة تقريب ـاً عمــا كانــت عليــه يف عــام ،1970
يف حــن ارتفــع متوســط درجــة احلــرارة العامليــة مبقــدار  0.86درجــة مئويــة
منــذ ذلــك احلــن ،وجتــاوز االحتــرار مســتوى حقبــة مــا قبــل الصناعــة مبقــدار
 1.1درجــة مئويــة.

ومــن املرجــح أن يصــل املتوســط العاملــي لدرجــات احلــرارة إلــى رقــم
قياســي جديــد يف فتــرة اخلمــس ســنوات املقبلــة (،)2024-2020
وفق ـاً للتوقعــات املناخيــة متعــددة النمــاذج لدرجــات احلــرارة قــرب
الســطح ،املســتمدة مــن بيانــات املركــز الرئيســي للتنبــؤات املناخيــة
الســنوية إلــى العقديــة ( )LC-ADCPالتابــع للمنظمــة (،)WMO
والــذي يديــره مركــز هادلــي التابــع لدائــرة األرصــاد اجلويــة باململكــة ودرجــات احلــرارة ليســت إال أحــد املؤشــرات املناخيــة ،فيمــا تشــمل
املتحــدة.
مؤشــرات مناخيــة أخــرى ثانــي أكســيد الكربــون ( ،)CO2وحــرارة
احمليطــات وحتمضهــا ،ومســتوى ســطح البحــر ،وميزانيــة كتلة األنهار
وتشــير التوقعــات إلــى احتمــال تواصــل الزيــادة يف درجــات احلــرارة
العامليــة ،الســيما يف خطــوط العــرض العليــا واملناطــق البريــة ،مــع
تباطــؤ احتــرار احمليطــات ،خاصــة يف احمليــط األطلســي الشــمالي
واحمليــط اجلنوبــي.
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هــذا التطــرف بســبب فيــروس كورونــا .بــل علــى العكــس ،فــإن
اجلائحــة تزيــد مــن صعوبــة إجــاء النــاس واحلفــاظ علــى ســامتهم
مــن األعاصيــر املداريــة ،كمــا رأينــا يف إعصــار هارولــد املصنــف مــن
الفئــة اخلامســة يف احمليــط الهــادئ اجلنوبــي .وثمــة خطــر يتمثــل يف
أال تتمكــن النظــم الصحيــة املرهقــة بالفعــل مــن التعامــل مــع العــبء
اإلضــايف مــن املرضــى الناجــم عــن موجــات احلــر مث ـ ً
ا».

رمبــا يــؤدي فيــروس كورونــا ( )COVID-19إلــى انخفــاض مؤقــت
ً
يف انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري ،لكنــه ليــس بديــ ً
ا عــن واســتطرد قائـا «الفئــات الســكانية هشــة األوضــاع يف البلــدان ذات
العمــل املناخــي املســتدام .بــل إنــه ســيجعل مــن الصعــب التعامــل مــع النظــم التــي تقصــر عــن مواجهــة الكــوارث هــي التــي تواجــه أكبــر
األخطــار املتصلــة بالطقــس واملنــاخ واملــاء التــي تــزداد حــدة بســبب املخاطــر .ويتعــن علــى احلكومــات أن تبــذل مزيــداً مــن اجلهــود
لتعزيــز نظــم اإلنــذار للتعامــل مــع أخطــار متعــددة  ...واملنظمــة
تغيــر املنــاخ.
( )WMOســتدعم هــذه اجلهــود».
وقــد صــرح األمــن العــام للمنظمــة ( ،)WMOالســيد بيتيــري تــاالس
قائــ ً
ا« :لئــن كان فيــروس كورونــا ( )COVID-19قــد تســبب يف وعلـ�ى الرغـ�م مـ�ن القيـ�ود التـ�ي يفرضهـ�ا فيـ�روس كورونـ�ا(  (�CO
أزمــة صحيــة واقتصاديــة دوليــة خطيــرة ،فــإن الفشــل يف التعامــل  ،)VID-19تواصــل املرافــق الوطنيــة لألرصــاد اجلوية والهيدرولوجيا
مــع تغيــر املنــاخ رمبــا يهــدد رفــاه اإلنســان والنظــم اإليكولوجيــة ( )NMHSsتقــدمي خدماتهــا األساســية للتنبــؤ واإلنــذار علــى مــدار
واالقتصــاد لقــرون طويلــة ...لقــد تســارع تغيــر املنــاخ يف الســنوات الســاعة طــوال أيــام األســبوع.
اخلمــس املاضيــة .ونحــن بحاجــة إلــى القضــاء علــى اجلائحــة
كمــا تواصــل محطــات املراقبــة العامليــة للغــاف اجلــوي ()GAW
وتســطيح منحنيــات تغيــر املنــاخ».
أنشــطتها يف مجــال املراقبــة ،وتــؤدي مــن ثــم دوراً رئيســياً يف تســجيل
وأضــاف «نحــن بحاجــة إلــى التحلــي بنفــس التصميــم واالحتــاد ضــد االنخفــاض يف امللوثــات الرئيســية وحتســن نوعيــة الهــواء نتيجــة
تغيــر املنــاخ ،مثلمــا فعلنــا ضــد فيــروس كورونــا ( .)COVID-19كمــا لالنكمــاش الصناعــي .بيــد أن تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون يف
نحتــاج إلــى العمــل معـاً لصالــح صحــة ورفــاه البشــرية ،ال علــى مــدى محطــات اإلبــاغ الرئيســية ال تــزال عنــد مســتويات قياســية.
األســابيع واألشــهر املقبلــة فحســب ،ولكــن طــوال حيــاة أجيــال مقبلــة ولذلــك فمــن األهميــة أن تســاعد حــزم احلوافــز التــي س ـتُقدم بعــد
أزمــة فيــروس كورونــا ( )COVID-19علــى عــودة النمــو االقتصــادي
كثيرة».
بشــكل أكثــر اخضــراراً .فكثيــراً مــا أعقــب األزمــات االقتصاديــة
الســابقة «انتعــاش» تصاحبــه انبعاثــات أكبــر بكثيــر مــن مســتواها
نظم اإلنذار المبكر
ً
أردف الســيد تــاالس قائـا «لقــد زاد الطقــس املتطــرف ،ولــن يــزول قبــل األزمــة.
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ويســلط يــوم األرض الضــوء علــى القضايــا الرئيســية التــي تثيــر
قلــق العالــم بأســره .فمنــذ فتــرة طويلــة ترجــع حتــى إلــى ســبعينات
القــرن العشــرين ،بــدأ تصاعــد قلــق الدوائــر العلميــة ،مدفوعـاً بتزايــد
تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون التــي كشــفت عنهــا عمليــات الرصــد
املبكــرة يف ماونــا لــوا ،مــن أن األنشــطة البشــرية ميكــن أن تبــدأ
بالفعــل يف التأثيــر علــى منــاخ األرض علــى الصعيــد العاملــي.
وبلــغ املتوســط الشــهري لتركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون يف الغــاف
اجلــوي يف آذار /مــارس  2020يف مرصــد ماونــا لــوا يف هــاواي
المناخ العالمي في الفترة 2019-2015
 414.50جــزء يف املليــون ،مقارنــة مبســتوى  411.97جــزء يف املليــون
أصــدرت املنظمــة ( )WMOيف أحــد أنشــطتها املضطلــع بهــا يف شــباط /فبرايــر  ،2019وفقــاً لــإدارة الوطنيــة للمحيطــات
لالحتفــال بيــوم األرض تقريرهــا النهائــي عــن املنــاخ العاملــي للفتــرة والغــاف اجلــوي ( )NOAAيف الواليــات املتحــدة .ومحطــة ماونــا لــوا
 .2019-2015وقــد صــدرت نســخة أوليــة قبــل انعقــاد مؤمتــر قمــة هــي احملطــة التــي لديهــا أطــول ســجالت رصــد مســتمرة يف العالــم،
العمــل املناخــي الــذي نظمــه األمــن العــام لــأمم املتحــدة يف أيلــول /فضـ ً
ا عــن أنهــا محطــة مرجعيــة يف شــبكة املراقبــة العامليــة للغــاف
ســبتمبر  .2019وهــو يكمــل مــا أصدرتــه املنظمــة ( )WMOمــن اجلــوي ( .)GAWويف عــام  ،2019بلــغ املتوســط الســنوي لتركيــزات
بيانــات ســنوية بشــأن حالــة املنــاخ.
ثانــي أكســيد الكربــون يف ماونــا لــوا  411.44جــزء يف املليــون ،مقارنــة
مبســتوى  325.68جــزء يف املليــون يف االحتفــال األول بيــوم األرض
وقــد أكــد التقريــر اخلمســي أن الفتــرة  2019-2015كانــت أحــر فتــرة يف عــام .1970
خمــس ســنوات مســجلة.فيشــير إلــى أن متوســط درجــة احلــرارة
العامليــة قــد ارتفــع مبقــدار 1.1 درجــة سلســيوس منــذ فتــرة مــا قبــل ويف محطــة مرجعيــة أخــرى ،هــي كيــب غــرمي يف تســمانيا ،بلــغ
العصــر الصناعــي ،ومبقــدار 0.2 درجــة سلســيوس مقارن ـ ًة بالفتــرة متوســط مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون  408.3جــزء يف املليــون يف
2015-2011 .ومنــذ ثمانينــات القــرن العشــرين ،كان كل عقــد أحــر شــباط /فبرايــر ،بعــد أن كان  405.66جــزء يف املليــون يف شــباط/
مــن العقــد الــذي يســبقه.
فبرايــر  ،2019وفقــاً ملنظمــة البحــوث العلميــة والصناعيــة التابعــة
ملنظمــة الكومنولــث ( .)CSIROويف مرصــد إيزايانــا يف جزيــرة
وكان متوســط درجــة احلــرارة العامليــة يف عــام  1970أعلــى مــن فتــرة تينيريــف ،تزيــد أيض ـاً تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون هــذا العــام
مــا قبــل العصــر الصناعــي مبقــدار  +0.24درجــة سلســيوس.
عمــا كانــت عليــه يف نفــس الوقــت مــن عــام  ،2019وهــذا االجتــاه
تشــهده أيض ـاً احملطــات التابعــة للنظــام املتكامــل لرصــد الكربــون.
غازات االحتباس الحراري
مؤشرات تغير املناخ األخرى
ارتفعــت مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون ( )CO2وغــازات االحتباس
احلــراري الرئيســية األخــرى يف الغــاف اجلــوي لتصــل إلــى أرقــام
قياســية جديــدة ،مــع ارتفــاع معــدالت زيــادة ثانــي أكســيد الكربــون
بنســبة  18يف املائــة يف الفتــرة  2019-2015قياســاً بالســنوات
اخلمــس الســابقة .وملــا كان ثانــي أكســيد الكربــون يبقــى يف الغــاف
اجلــوي واحمليطــات لقــرون عديــدة ،فهــذا يعنــي أن العالــم سيشــهد
حتم ـاً اســتمرار تغيــر املنــاخ ،بغــض النظــر عــن أي انخفــاض مؤقــت
يف االنبعاثــات بســبب جائحــة فيــروس كورونــا.

مرصــد ماونــا لــوا يف هــاواي مســتويات قياســية حتــى هــذه الفتــرة
مــن العــام ،بــل إنهــا تتجــاوز يوميـاً مســتوى  415.00جــزءاً يف املليــون،
وفق ـاً لــإدارة الوطنيــة للمحيطــات والغــاف اجلــوي ( )NOAAيف
الواليــات املتحــدة.

وتشــير البيانــات األوليــة لعــام  ،2019املســتمدة مــن مجموعــة فرعيــة
مــن مواقــع رصــد غــازات االحتبــاس احلــراري ،إلــى أن املتوســط
العاملــي لتركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون يف طريقهــا إلــى بلــوغ ،أو
رمبــا جتــاوز 10 ، 4أجــزاء يف املليــون يف نهايــة عــام 2019.
وقــد ســجلت تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون يف الغــاف اجلــوي يف
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هيمنــت االجتاهــات املســتمرة واملتســارعة علــى املؤشــرات املناخيــة
الرئيســية األخــرى ،مبــا يف ذلــك تســارع ارتفــاع مســتوى ســطح
البحــر ،واســتمرار تقلــص نطــاق اجلليــد البحــري يف املنطقــة
القطبيــة الشــمالية ،واالنخفــاض املفاجــئ يف اجلليــد البحــري يف
املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة ،واســتمرار فقــدان الكتلــة اجلليديــة يف
األنهــار اجلليديــة ويف الصفائــح اجلليديــة يف غرينالنــد واملنطقــة وأدت املخاطــر املتصلــة باملنــاخ واملرتبطــة بتقلبيــة املنــاخ وتغيــره
القطبيــة اجلنوبيــة ،واالجتــاه الهبوطــي الواضــح يف الغطــاء الثلجــي إلــى تفاقــم انعــدام األمــن الغذائــي يف مناطــق كثيــرة ،وال ســيما يف
يف فصــل الربيــع يف نصــف الكــرة الشــمالي.
أفريقيــا ،بســبب آثــار اجلفــاف الــذي زاد مــن اخلطر العــام لألمراض
أو الوفيــات املتصلــة باملنــاخ.
واحمليطــات متتــص مزيــداً مــن احلــرارة .وقــد شــهد عــام 2019
أعلــى قيــم مســجلة للمحتــوى احلــراري للمحيطــات يف الـــ  700اآلثار المناخية على االقتصاد
متــر العليــا .وارتفــاع درجــات حــرارة ســطح البحــر يعــرض احليــاة خــال الفتــرة  ،2019-2015ارتبطــت األعاصيــر املداريــة بخســائر
اقتصاديــة كبــرى .وكان إعصــار الهاريكــن هــاريف يف عــام  2017هــو
البحريــة والنظــم اإليكولوجيــة للخطــر.
األكثــر تكلفــة ،إذ أدى إلــى خســائر اقتصاديــة تقــدر بأكثــر مــن 125
اآلثار على الصحة
مليــار دوالر أمريكــي.
ً
كانــت موجــات احلــر أكثــر األخطــار اجلويــة فتــكا يف الفتــرة 2019-
 ،2015وقــد أ ّثــرت علــى جميــع القــارات ،ممــا أدى إلــى تســجيل ويهــدد ارتفــاع درجــات احلــرارة بتقويــض التنميــة مــن خــال تأثيــره
أرقــام قياســية جديــدة لدرجــات احلــرارة يف العديــد مــن البلــدان ،الســلبي علــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي ( )GDPيف البلــدان الناميــة.
وصاحــب ذلــك حرائــق بريــة غيــر مســبوقة نشــبت خاصــة يف أوروبــا وقــد خلــص صنــدوق النقــد الدولــي إلــى أن الزيــادة يف درجــة
وأمريــكا الشــمالية وأســتراليا وغابــات األمــازون املطيــرة ومناطــق احلــرارة مبقــدار درجــة سلســيوس واحــدة تــؤدي يف البلــدان الناميــة
القطــب الشــمالي.
املتوســطة واملنخفضــة الدخــل ،التــي يبلــغ فيهــا املتوســط الســنوي
لدرجــة احلــرارة 25 درجــة سلســيوس ،إلــى انخفــاض النمــو مبقــدار
واســتناداً إلــى بيانــات وحتليــات منظمــة الصحــة العامليــة ( 1.2 ،)WHOيف املائــة .والبلــدان التــي يُتوقــع أن تتأثــر اقتصاداتهــا تأثــراً
تواصــل االرتفــاع املطــرد منــذ عــام  980 1ملخاطــر اإلصابــة ،أو ســلبياً كبيــراً بزيــادة درجــات احلــرارة لــم تنتــج يف عــام  2016ســوى
الوفــاة ،باألمــراض املرتبطــة باحلــرارة ،إذ يعيــش اآلن زهــاء 30 يف  20يف املائــة تقريب ـاً مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي ،يف حــن
املائــة مــن ســكان العالــم يف ظــل أوضــاع مناخيــة تســودها درجــات أنهــا تــأوي حاليـاً مــا يناهــز  60يف املائــة مــن ســكان العالــم ،ويُتوقــع
حــرارة قاتلــة ملــدة 20 يوم ـاً ســنوياً علــى األقــل.
أن تــأوي أكثــر مــن  75يف املائــة بحلــول نهايــة القــرن.
لفاشــيات وبائيــة متنوعــة .ففــي البلــدان التــي تتوطــن فيهــا الكوليــرا،
يُقــدر أن زهــاء  1.3مليــار شــخص معــرض للخطــر ،بينمــا يعيــش
يف أفريقيــا وحدهــا نحــو  40مليــون شــخص يف «بــؤر» اإلصابــة
بالكوليــرا.

واألمطــار الغزيــرة والفيضانــات املرتبطــة بهــا تهيــئ الظــروف املواتيــة
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دور مشرف للجسور الجوية في نقل المساعدات وإغاثة الشعب اللبناني
فاجعة لبنان..هكذا تحركت الدول العربية لنجدة لبنان؟
إعداد :إبراهيم بنادي
لــم يتمكــن اللبنانيــون بعــد مــن اســتجماع
قواهــم مــن هــول الفاجعــة التــي حلــت بهــم.
ففــي غمــرة تفشــي فيــروس كورونــا ،يأتــي
انفجــار بيــروت وكأنــه ضربــة قاضيــة لهــذا
البلــد الصغيــر .لكــن رغــم حجــم الكارثــة،
فــإن التــآزر الدولــي والعربــي باخلصــوص
واملســاعدات التــي وصلــت وفــرق اإلطفــاء
واإلغاثــة القادمــة مــن عــدة دول ومبــادرات
التضامــن اإلنســانية أوحــت بــأن الشــعب
اللبنانــي لــم يتــرك وحيــدا ملصيــره.

القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة لبنــان يف هــذا املوضــوع».
واملعيشــية وخاصــة علــى قطــاع الطيــران،
إذ انخفضــت حركــة الطائــرات عبــر مطــار ومت علــى الفــور ارســال تقريــر تفصيلــي
رفيــق احلريــري الدولي-بيــروت الــى حــدود للــدول األعضــاء مبشــاهدات وتقييــم األمــن
 10يف املائــة مــن معــدل احلركــة خــال العــام للزيــارة شــامال املعلومــات الــواردة مــن
.2019
احلكومــة اللبنانيــة حــول األضــرار الهائلــة
التــي حلقــت باملدينــة».
و أعــرب الســيد األمــن العــام عــن عميــق
لبنان في دائرة اهتمام الدول العربية
قــام الســيد أحمــد أبــو الغيــط األمــن العــام تعازيــه لــكل القيــادات والسياســيني يف
جلامعــة الــدول العربيــة بزيــارة تضامنيــة الضحايــا الذيــن ســقطوا جــراء االنفجــار
الــى بيــروت اســتمرت يومــا واحــدا زار ومتنياتــه احلــارة بســرعة شــفاء جميــع
خاللهــا مرفــأ بيــروت املدمــر وبعــض املصابــن» ،وقــال «ســوف تقــوم املنظومــة
األحيــاء املجــاورة املتضــررة مــن انفجــار العربيــة بواجباتهــا يف مســاعدة لبنــان
 4اغســطس ،والتقــى مــع كل مــن الســادة ملواجهــة الكارثــة احلاليــة ..وســوف تضطلــع
رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس البرملــان ورئيــس األمانــة العامــة بدورهــا يف هــذا اإلطــار كمــا
احلكومــة ،كمــا اســتقبل وتواصــل مــع عــدد مت االتفــاق عليــه مــع احلكومــة اللبنانيــة.
مــن السياســيني اللبنانيــن لالســتماع الــى
مختلــف التقييمــات حــول الوضــع يف البــاد
اجتماع منظمات ومؤسسات العمل
يف أعقــاب الكارثــة التــي ضربــت العاصمــة العربي المشترك والمجلس االقتصادي
بيــروت.
واالجتماعي واالتحادات العربية النوعية

وقــال املهنــدس فــادي احلســن ،مديــر عــام
الطيــران املدنــي بلبنــان ،يف تصريــح خــاص
ملجلــة «الطيــران العربــي» انــه فــور وقــوع
كارثــة مرفــأ بيــروت ،بــادرت العديــد مــن
دول العالــم وعلــى رأســها الــدول العربيــة
الشــقيقة إلــى إرســال العديــد مــن طائــرات
املســاعدات اإلنســانية والطبيــة إلــى لبنــان
حيــث بلــغ مجمــوع تلــك الطائــرات مــا يزيــد
عــن  200طائــرة ،إذ ســاهمت املســاعدات
بشــكل كبيــر بعمليــات اإلغاثــة والتمويــن وصــرح الســفير حســام زكــي األمــن العــام
املطلوبــة ملختلــف القطاعــات التــي تضــررت املســاعد أن الزيــارة « حققــت أهدافهــا مــن
جــراء الكارثــة.
حيــث التعبيــر عــن تضامــن اجلامعــة العربيــة
مــع لبنــان وشــعبه املنكــوب يف هــذه الكارثــة
وأضــاف ان اجلســور اجلويــة التــي أقامتهــا الكبــرى باإلضافــة الــى التأكيــد جلميــع
الــدول العربيــة لعبــت دورا مهمــا يف إيصــال القيــادات اللبنانيــة علــى اســتعداد اجلامعــة
املســاعدات واإلغاثــة الــى شــعب لبنــان .يف العربيــة حلشــد الدعــم مــن خــال منظومــة
مســعى إلنقــاذه بعــد االنفجــار الضخــم الــذي العمــل العربــي املشــترك ليســهم يف مواجهــة
وقــع يف مرفــأ عاصمتــه بيــروت وقضــى علــى لبنــان لتبعــات هــذه الكارثــة مــن مختلــف
مالمــح واســعة مــن املدينــة .بعدمــا هرعــت الوجــوه».
دول العالــم إلــى عــرض مســاعداتها وتقــدمي
تعازيهــا إثــر االنفجــار.
وأوضــح زكــي أن األمــن العــام حــرص خــال
الزيــارة وخــال لقاءاتــه قيــادات الدولــة علــى
وأكــد املهنــدس فــادي ان بعــد املطــار عــن « التعبيــر عــن اســتعداد اجلامعــة املســاهمة
موقــع االنفجــار جنــب بنيتــه التحتيــة الفعليــة يف التحقيــق يف مالبســات وقــوع
ومنشــاته التأثــر بــأي أضــرار جســيمة ،هــذا احلــادث بشــكل جــدي ومهنــي وذي
واقتصــرا االضــرار علــى بعــض املاديــات مصداقيــة اذا طلــب منهــا ذلــك» ،مضيفــا
فقــط ،وأضــاف قائــا« :إننــا نأمــل حصــول « حصلــت حــوارات عديــدة حــول هــذا
انفراجــات قريبــة قيمــا يتعلــق بتفشــي وبــاء املوضــوع مــع جميــع مــن التقاهــم األمــن
كورونــا يف الــدول التــي تســير رحــات مــن العــام وتباينــت الــرؤى بطبيعــة احلــال..
وإلــى مطــار رفيــق احلريري-بيــروت ممــا واألمــن العــام أكــد مــن ناحيتــه أن الهــدف
ســوف يســاهم يف رفع معدل احلركة اجلوية هــو اســتجالء احلقائــق بشــكل كامــل وجــدي
يف املطــار مجــددا ،وبالتالــي املســاهمة يف وعرضهــا أمــام الــرأي العــام اللبنانــي،
انتعــاش الوضــع االقتصــادي يف لبنــان» .خاصــة وأن مــا حــدث يعــد أمــراً جل ـ ً
ا بــكل
وأشــار املســؤول اللبنانــي ان أزمــة كورونــا املقاييــس ..ونتــج عنــه خــراب ودمــار وفقــدان
ألقــت بظاللهــا وتأثيرهــا الســلبي علــى أرواح بريئــة ..واجلامعــة حريصــة علــى دعــم
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أكــد الســفير كمــال حســن علــي ،األمــن
العــام املســاعد للشــؤون االقتصاديــة
بجامعــة الــدول العربيــة ،اســتمرار اجلهــود
احلثيثــة التــي بدأهــا األمــن العــام جلامعــة
الــدول العربيــة لدعــم لبنــان والوقــوف علــى
حجــم الدمــار الــذي حــدث والتأكيــد علــى
تفعيــل دور ريــادي للجامعــة إلعــادة إعمــار
لبنــان ،حيــث قــام بزيــارة لبيــروت مــع وفــد
مــن منظمــات العمــل العربــي املشــترك
واالحتــادات العربيــة أعضــاء امللتقــي العربــي
لالحتــادات الداعمــن ماديــا ولوجســتيا.
جــاء ذلــك خــال االجتمــاع الطــارئ
الــذي دعــت لــه إدارة املنظمــات العربيــة
واالحتــادات بالقطــاع االقتصــادي بجامعــة
الــدول العربيــة برئاســة الســفير الدكتــور
كمــال حســن علــى مــن خــال تطبيــق زووم
مــع أكثــر مــن ســتني منظمة عربيــة واحتادات
نوعيــة متخصصــة.
وشــدد علــى حــرص األمانــة العامــة جلامعــة
الــدول العربيــة علــى دعــم ومســاندة لبنــان
ومســاعدته بــكل الســبل املمكنــة علــى
جتــاوز تداعيــات كارثــة االنفجــار املدمــر
الــذي تعرضــت لــه بيــروت وكذلــك األزمــات
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة التــي
ميــر بهــا لبنــان منــذ فتــرة.
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وأعــرب عــن خالــص تعازيــه للشــعب اللبنانــى
مؤكــدا علــى دعــم وتضامــن ومســاندة جامعــة
الــدول العربيــة مــع لبنان وشــعبه حتــى يتمكن
مــن جتــاوز تداعيــات الكارثــة اإلنســانية التــي
حلقــت به.
ودعــا األمــن العــام املســاعد إلــى ضــرورة
تفعيــل مســاعدات إنســانية وطبيــة خــال
زيــارة الوفــد إلــى بيــروت والعمــل جنبــا إلــى
جانــب إنشــاء حســاب بنكــي حتــت مســمى
احلســاب العربــي لدعــم واغاثــة لبنــان مــن
خــال احتــاد املصــارف العربيــة والــذي
يتخــذ مــن لبنــان مقــرا لــه.
كمــا بــادرت األكادمييــة العربيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري وهــي احــدى
منظمــات جامعــة الــدول العربيــة برئاســة
الدكتــور اســماعيل عبــد الغفــار اســماعيل
فــرج بتقــدمي مســاهمة يف جتــاوز لبنــان لهــذه
االزمــة بتقــدمي بعــض احللــول املتكاملــة ملرفــأ
طرابلــس.
وأشــار عبدالغفــار بــأن العمــل مت بتنســيق
مــع رئيــس مينــاء طرابلــس ومت عمــل دراســة
مــن خــال شــركة احللــول املتكاملــة التابعــة
لألكادمييــة إلعــادة بنــاء البنيــة املعلوماتيــة
وتطــور املنظومــة املعلوماتيــة والتــي تعــد
بديــل يف الوقــت احلالــي عــن مينــاء بيــروت
والتــي قامــت األكادمييــة بتنفيذهــا ،كمــا
مت التنســيق مــع وزارة النقــل البحــرى
بلبنــان ملشــاركة خبــراء مــن األكادمييــة يف
مجــال األمــن البحــرى مــن خــال املعهــد
التابــع لألكادمييــة لوضــع اخلطــط األمنيــة
للموانــىء اللبنانيــة طبقــا للمعاييــر الدوليــة
التــى حتددهــا املنظمــة البحريــة الدوليــة
ومراجعــة القــدرات البشــرية التــي تقــوم علــى
تنفيــذ هــذه اخلطــط األمنيــة.
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سبتمبر 2020
املركــز العربــي لدراســات املناطــق اجلافــة
واألراضــي القاحلــة ( اكســاد) حزمــة مــن
املبــادرات املاديــة والدعــم الزراعــي و
ايضــايف مجــال الثــروة احليوانيــة.

وأبــرز مســؤولون باجلامعــة الهــدف مــن
االجتمــاع كان تقــدمي مبــادرات ومقترحــات
عمليــة لدعــم مســاعدة لبنــان وشــعبه
وتشــكيل رؤيــة موحــدة ملنظمــات واحتــادات
ومؤسســات العمــل العربــي املشــترك للوقــوف المملكــة األردنيــة الهاشــمية مســتمرة فــي
مــع لبنــان وشــعبه يف هــذه املرحلــة الدقيقــة ،تقديــم المســاعدات الــى لبنــان
حيــث مت رفــع تقاريــر ملعالــي األمــن العــام
جلامعــة الــدول العربيــة ضمــن جهــود جامعــة
الــدول العربيــة حلشــد االســتجابة ملــا تتطلبــه
األوضــاع احلاليــة يف اجلمهوريــة اللبنانيــة.
شــارك يف االجتماع رؤســاء ومدراء منظمات
ومؤسســات العمــل العربــى املشــترك أعضــاء
جلنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــى
املشــترك والــذي يقــدر عددهــم بأكثــر من 35
منظمــة ومؤسســة كمــا شــارك أكثــر مــن 30
احتــاد عربــى متخصــص مــن أعضــاء ملتقــى
االحتــادات العربيــة املتخصصــة الــذي يعمــل
حتــت رعايــة األمانــة العامــة جلامعــة الــدول
العربيــة.

الدول العربية سارعت للمساعدة

البلــدان العربيــة هــي األولــى التــي أعلنت عن
إرســال فــرق إغاثــة إلــى بيــروت باإلضافــة
إلــى مســاعدات طبيــة كبيــرة .إذ أرســلت
كل مــن اململكــة املغربيــة واململكــة العربيــة
الســعودية واالمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة
قطــر واململكــة األردنيــة الهاشــمية واجلزائــر
والكويــت وجمهوريــة مصــر العربيــة ومملكــة
البحريــن وموريتانيــا وتونــس والعــراق
وســلطنة عمــان طائرات محملة باملســاعدات
وعلــى اجلانــب التعليمــي قدمــت األكادمييــة الطبيــة .وأرســلت األردن ومصــر وقطــر
مــن خــال االجتمــاع منــح دراســية للشــباب والعــراق واململكــة املغربيــة مستشــفيات
اللبنانــى للدراســة يف مختلــف كليــات ميدانيــة إضافــة ملســاعدات أخــرى.
األكادمييــة.
ومت التطــرق خــال االجتمــاع إلــى حزمــة مــن
اإلجــراءات الفعليــة لتجميــع املعلومــات وعمل
قاعــدة بيانــات حــول االحتياجــات الضروريــة
والعاجلــة يف الفتــرة احلاليــة والقادمــة.

بعــد االنفجــار الهائــل الــذي أودى بعشــرات
األشــخاص يف بيــروت .وأعــرب بومبيــو عــن
«التزامنــا الثابــت مســاعدة الشــعب اللبنانــي
يف مواجهتــه عواقــب هــذا احلــدث املــروع».
وقــال مشــددا «تضامننــا ودعمنــا للشــعب
اللبنانــي يف تطلّعــه لنيــل العــزة واالزدهــار
واألمــن الــذي يســتحقّه» ،وفــق مــا ورد يف
بيــان للخارج ّيــة األميرك ّيــة.

البنك الدولي حشد موارده

حشــد البنــك الدولــي مــوارده ملســاعدة لبنان،
وأبــدت ّ
منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة
لــأمم املتحــدة (فــاو) خشــيتها مــن حصــول
«مشــكلة يف توفــر الطحــن» يف لبنــان «يف
األجــل القصيــر» بعدمــا أتــى االنفجــار علــى
مخــازن للقمــح.

أكــد أميــن الصفــدي ،وزيــر اخلارجيــة
واملغتربــن باململكــة األردنيــة الهاشــمية،
أن األردن مســتمر يف تقــدمي املســاعدات
للبنــان «وأن املستشــفى امليدانــي املوجــود
يف لبنــان اآلن ســيبقى مــا بقيــت احلاجــة
إليــه ،وســيكون هنالــك طائــرات حتمــل مــواد
إغاثيــة».
وقــال الصفــدي «املصــاب كبيــر ولــن يكــون
لبنــان لوحــده يف مواجهــة تداعياتــه ،ونثــق أن
بيــروت ســتنهض وتســتعيد عافيتهــا وألقهــا
ومكانتهــا حاضنــة للثقافــة واالســتنارة.
وقــال الصفــدي «اململكــة األردنيــة الهاشــمية
التــي تعتــز بعالقاتهــا التاريخيــة القويــة
املتينــة مــع لبنــان ومــع شــعبه ســتكون دائم ـاً
إلــى جانــب لبنــان وســنقدم كل مــا نســتطيعه.
ويف هــذا اإلطــار ،أبلغنــا منظمــات األمم
املتحــدة العاملــة يف اململكــة بــأن األردن
سييســر كل إجراءاتهــا وسيســندها يف كل
برامجهــا ملســاعدة لبنــان الشــقيق علــى
جتــاوز تداعيــات هــذا املصــاب الكبيــر «.
وقــال الصفــدي يف رد علــى ســؤال «الــكل
يشــعر باملصــاب الــذي ضــرب لبنان الشــقيق.
وكمــا رأينــا يف املؤمتــر الدولــي الــذي دعــا
لــه فخامــة الرئيــس الفرنســي وشــارك فيــه
جاللــة امللــك وعــدد مــن القــادة العــرب
أيضــاً ،ويف اإلحاطــة التــي قامــت بــه األمم
املتحــدة ،الــكل يتضامــن مــع لبنــان.

كمــا مت اســتعراض العديــد مــن اإلغاثــات
التــي قــام بهــا احتــاد صناعــات االســمنت الواليــات المتحــدة« :التزامنــا ثابــت
ومــواد البنــاء واالحتــاد العربــي للصناعــات بمســاعدة الشــعب اللبنانــي»
الغذائيــة.
وعــرض وزيــر اخلارج ّيــة األميركــي مايــك نقــف مــع لبنــان يف هــذه املأســاة ويف مواجهــة
بومبيــو يف مكاملــة هاتف ّيــة مــع رئيــس الــوزراء تداعياتهــا ومعاجلتهــا لتنهــض بيــروت مــن
حســان ديــاب ،مســاعدة لبنــان جديــد ».وقــال الصفــدي «لبنــان بلــد أساســي
بــدوره قــدم د .نصــر الديــن عبيــد مديــر اللبنانــي ّ
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مــن املدينــة العامليــة للخدمــات اإلنســانية يف
دبــي.
وأكــدت وزيــرة الدولــة لشــؤون التعــاون
الدولــي ،رمي بنــت إبراهيــم الهاشــمي ،أن
هــذا التحــرك الفــوري يعكــس حــرص القيادة
الرشــيدة لدولــة اإلمــارات علــى الوقــوف
إلــى جانــب األشــقاء يف مختلــف املواقــف
الصعبــة ،ومــد يــد العــون لــكل محتــاج.

لــه تاريخــه الكبيــر واحلافــل يف منطقتنــا.
لبنــان كان دومــاً أرضــاً للحضــارة واإلبــداع
واإلجنــاز .الشــعب اللبنانــي الشــقيق كان
دومــاً أمنوذجــاً يف تقــدمي كل مــا هــو خيــر
وكل مــا هــو مبــدع ومنجــز .وبالتالــي ،كلنــا
نقــف مــع لبنــان ،ورأيتــم حجــم املشــاعر
التــي تعكــس مكانــة لبنــان وتعكــس احتــرام
لبنــان ».وأكــد الصفــدي «يف اململكــة األردنيــة
الهاشــمية كنــا دائمــاً إلــى جانــب لبنــان
وشــعبه ،وســنبقى دائمــاً إلــى جانــب لبنــان وأضافــت أن دولــة اإلمــارات تســعى إلــى
وشــعبه ،ألن أمــن لبنــان وعافيــة لبنــان هــو توفيــر مختلــف أوجــه الدعــم املمكنــة يف
مثــل تلــك املواقــف ،تأكيــداً علــى التضامــن
جــزء مــن عافيــة املنطقــة برمتهــا.
مــع جميــع الــدول الشــقيقة والصديقــة يف
األزمــات التــي تتطلــب تضافــر كل اجلهــود
اإلمارات ..تضامن ال محدود
للتخفيــف مــن آثارهــا ،وســيتم العمــل علــى
تقييــم الوضــع لدراســة مــا ميكــن تقدميــه.
جديــر بالذكــر أن املســاعدات أرســلت
مــن وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع ومــن
مســتودعات املدينــة العامليــة للخدمــات
اإلنســانية يف دبــي ،حيــث تشــكل املدينــة
العامليــة للخدمــات اإلنســانية محــوراً
أساســياً لتحــركات جهــود اإلغاثــة ملختلــف
املنظمــات اإلنســانية العامليــة يف املنطقــة،
وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن وتتضمــن الشــحنة أدويــة ومــواد طبيــة
ّ
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة وجتهيــزات ومعــدات جراحيــة للمســاعدة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،بإرســال يف إجــراء اجلراحــات الالزمــة للمصابــن،
مســاعدات طبيــة عاجلــة إلــى الشــعب وتوفيــر العــاج الــازم لهــم ســعياً لدعــم
اللبنانــي تشــمل أدويــة وإمــدادات طبيــة ،كمــا اإلمكانــات الطبيــة ،ومتكــن املستشــفيات
وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد واملراكــز الطبيــة مــن ســرعة التعامــل مــع
ّ
آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد احلــاالت التــي حتتــاج إلــى رعايــة أو تدخــل
األعلى للقوات املســلحة ،بإرســال مســاعدات جراحــي عاجــل.
إنســانية عاجلــة للمتأثريــن مــن انفجــار مرفــأ وبتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بيــروت يف لبنــان ،تتضمــن أدويــة ومعــدات بــن زايــد آل نهيــان ،ومتابعــة ســمو الشــيخ
طبيــة ،ومكمــات غذائيــة لألطفــال ،إضافــة حمــدان بــن زايــد آل نهيــان ،ممثــل احلاكم يف
منطقــة الظفــرة ،رئيــس هيئة الهــال األحمر
إلــى مــواد ضروريــة أخــرى.
وبنــا ًء علــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ اإلماراتــي ،تقــدم اإلمــارات مســاعدات
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،أرســلت دولــة إنســانية عاجلــة للمتأثريــن مــن انفجــار مرفــأ
اإلمــارات مســاعدات طبيــة عاجلــة إلــى بيــروت يف لبنــان ،تتضمــن أدويــة ومعــدات
الشــعب اللبنانــي تشــمل أدويــة وإمــدادات طبيــة ،ومكمــات غذائيــة لألطفــال ،إضافــة
طبيــة ،وذلــك يف إطــار التضامــن مــع الشــعب إلــى مــواد ضروريــة أخــرى.
اللبنانــي الشــقيق يف احملنــة التــي أملّــت بــه وأكملــت هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي،
جــراء االنفجــارات العنيفــة التــي شــهدتها اســتعداداتها لتنفيــذ توجيهــات القيــادة
الرشــيدة ،وتوفيــر املســاعدات وإرســالها
العاصمــة اللبنانيــة بيــروت.
وتأتــي هــذه املســاعدات الطبيــة املقدمــة علــى وجــه الســرعة إلــى بيــروت عبــر طائــرة
مــن دولــة اإلمــارات ،ممثلــة بــوزارة الصحــة مســاعدات ،وأكــدت الهيئــة أن توجيهــات
ووقايــة املجتمــع ومــن منظمــة الصحــة القيــادة الرشــيدة جتســد اهتمامهــا
العامليــة واالحتــاد الدولــي جلمعيــات بتداعيــات الكارثــة اإلنســانية التــي حلــت
الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،يف إطــار باألشــقاء يف لبنــان ،وتضامنهــا الالمحــدود
االســتجابة للتخفيــف مــن آثــار احلــادث مــع الضحايــا واملصابــن.
األليــم ،وتعزيــز جهــود الكــوادر الطبيــة يف
إنقــاذ اجلرحــى ،حيــث مت إرســال نحــو  30وقالــت الهيئــة إنــه ســيتم التركيــز يف هــذه
طنـاً مــن اإلمــدادات الطبيــة التــي مت شــحنها املرحلــة علــى املســتلزمات الطبيــة لتعزيــز
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قــدرة املؤسســات الصحيــة اللبنانيــة علــى
توفيــر الرعايــة الطبيــة الالزمــة للمصابــن،
ومســاعدتها علــى القيــام بدورهــا جتاههــم
يف هــذه الظــروف ،يف ظــل العــدد الكبيــر مــن
الضحايــا واجلرحــى ،الفتــة إلــى أن حجــم
الكارثــة ألقــى بثقلــه علــى اخلدمــات الطبيــة
يف لبنــان ،لذلــك البــد مــن دعمها ومســاندتها
وتذليــل العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا.
وعملــت الهيئــة بالتنســيق مــع مكتــب
املســاعدات اإلنســانية بســفارة الدولــة يف
بيــروت ،علــى حتديــد األولويــات يف املرحلــة
الراهنــة مــن املســاعدات ،واالحتياجــات
الفعليــة للســاحة اللبنانيــة ،خصوصــاً يف
املجــال الصحــي ،مؤكــدة أنهــا ســتظل
تتابــع تطــورات األوضــاع اإلنســانية هنــاك،
وســتعمل علــى تخفيــف وطأتهــا علــى
األشــقاء يف لبنــان.

البحرين تقف مع لبنان

بتوجيــه مــن جاللــة امللــك حمــد بــن عيســى
ملــك مملكــة البحريــن أرســلت حزمــة
مــن املســاعدات اإلنســانية املســتلزمات
الضروريــة ومــواد اإلســعافات املســتخدمة،
إلــى جانــب األدويــة العاجلــة الالزمــة
ملســاعدة املســعفني.
وقــال وكيــل وزارة الصحــة البحرينيــة وليــد
املانــع إن حــزم مســاعدات ســيتم تســليمها
إلــى بيــروت طيلــة األســابيع املقبلــة.

تونــس ترســل طائــرات تحمــل مســاعدات
طبيــة وإنســانية إلــى لبنــان

أرســلت تونــس ،طائــرات عســكرية حتمــل
نحــو  35طنــا مــن املســاعدات الطبيــة
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واإلنســانية العاجلــة تضامنــا مــع لبنــان إثــر
انفجــار مرفــأ بيــروت ،وقــال وزيــر الدفــاع
التونســى عمــاد احلزقــي -يف تصريــح
أوردتــه وكالــة (تونــس إفريقيــا) لألنباء-إنــه
تواصــل مــع نظيرتــه اللبنانيــة ،التــي أعربــت
عــن تقديرهــا للمجهــود اإلغاثــي التونســي يف
هــذا الظــرف ،مؤكــدة لــه عــدم وجــود حاجــة
إليفــاد مصابــن للعــاج بتونــس.
بــدوره ،أعــرب مستشــار رئيــس اجلمهوريــة
التونســي املكلــف بالشــئون الديبلوماســية
عثمــان اجلرنــدي ،عــن اســتعداد تونــس
رئاســة وشــعبا ملواصلــة التضامــن مع الشــعب
اللبنانــي ،مؤكــدا أن طبيعــة املســاعدات
املوجهــة إلــي اجلانــب اللبنانــي متــت
بالتنســيق التــام مــع الســلطات اللبنانيــة.
وعقــد الرئيــس التونســي قيــس ســعيد
اجتماعــا يف قصــر قرطــاج مــع وزراء الدفــاع
والشــؤون االجتماعيــة والصحــة بالنيابــة
لبحــث ســبل دعــم تونــس للشــعب اللبنانــي
بعــد هــذا احلــادث األليــم ،وأمــر بــأن
يتــم علــى وجــه الســرعة إرســال طائرتــن
عســكريتني محملتــن باملســاعدات الغذائيــة
واألدويــة واملســتلزمات الطبيــة ووفــد طبــي
لدعــم الشــعب اللبنانــي واملســاهمة يف
إســعاف اجلرحــى واملصابــن.

الجزائــر ترســل  4طائــرات مســاعدات
إنســانية إلــى لبنــان

اجلزائــر أرســلت أربــع طائــرات إلــى لبنــان
حتمــل مســاعدات إنســانية وفرقــا طبيــة
ورجــال إطفــاء وأغذيــة ومــواد بنــاء ،ملســاعدة
لبنــان علــى إزالــة آثــار انفجــار بيــروت.
وجــاء يف بيــان لرئاســة اجلمهوريــة ،الــذي
نشــر عقــب اتصــال بــن الرئيســن اجلزائري
عبــد املجيــد تبــون واللبنانــي ميشــال عــون:
«تســتعد أربــع طائــرات جزائريــة لإلقــاع
باجتــاه العاصمــة بيــروت».
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االحتياجــات اإلنســانية الضروريــة الناجتــة
الكامــل مــع لبنــان يف هــذه احملنــة املؤملة.
جــراء انفجــار مرفــأ بيــروت ،بالتنســيق
المملكــة العربيــة الســعودية مــن أوائــل مــع ســفارة خــادم احلرمــن الشــريفني يف
بيــروت ،وفــرع املركــز بلبنــان.
مــن قــدم مســاعدات عاجلــة للبنــان

مــن العــراق إلــى لبنــان ..أطبــاء
ومســاعدات طبيــة ووقــود

قــال وزيــر اخلارجيــة الســعودي ،خــال
مشــاركته يف املؤمتــر الدولــي لدعــم لبنــان،
إن اململكــة مــن أوائــل الــدول التــي قدمــت وصــل إلــى لبنان عدد مــن األطباء العراقيني،
مســاعدات إنســانية عاجلــة عبــر مركــز امللــك للمســاعدة يف معاجلــة جرحــى االنفجــار
ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية.
الضخــم الــذي ضــرب مرفــأ بيــروت ،وفقمــا
ذكــرت وكالــة األنبــاء العراقيــة (واع).
وذكــرت وزارة اخلارجيــة الســعودية علــى
تويتــر نقــا عــن وزيــر اخلارجيــة فيصــل بــن وأعلــن وزيــر النفــط العراقــي إحســان عبــد
فرحــان خــال املؤمتــر الدولــي لدعــم لبنــان ،اجلبــار ،الــذي يــرأس وفــد بــاده إلــى لبنــان،
تأكيــد وقــوف اململكــة مــع لبنــان الشــقيق أن  15طبيبــا عراقيــا مــن اختصاصــات
وأهميــة إجــراء حتقيــق شــفاف ومســتقل جراحيــة مختلفــة وصلــوا إلــى بيــروت ضمــن
لكشــف األســباب التــي أدت إلــى االنفجــار الوفــد ،وشــرعوا بالقيــام مبهامهــم.
املــروع.
وأشــار الوزيــر العراقــي إلــى أن بغــداد
ووصلــت إلــى العاصمــة اللبنانيــة بيــروت ،أرســلت أيضــا دفعــات مــن زيــت الغــاز إلــى
رابــع طائــرة ضمــن اجلســر اجلوي الســعودي بيــروت ،وهــو وقــود ســائل يســتخدم يف
الــذي يســ ّيره مركــز امللــك ســلمان لإلغاثــة محــركات الديــزل ،مــن أجــل مســاعدة البــاد
واألعمــال اإلنســانية ،ملســاعدة املتضرريــن التــي متــر بأزمــة غيــر مســبوقة.
مــن انفجــار مرفــأ بيــروت ،وذلــك إنفــا ًذا وأضــاف أن» هنالــك دفعــات قادمــة مــن زيــت
للتوجيهــات الكرميــة مــن خــادم احلرمــن الغــاز إلــى بيــروت « ،مؤكــدا جاهزيــة العــراق
الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل لتوفيــر الوقــود الثقيــل الفائــض عــن احلاجــة
ســعود.
احملليــة ،وإرســاله إلــى لبنــان وفــق عقــود
تبــرم الحقــا.
وحتمــل الطائــرة التــي حطــت يف مطــار وقــال عبــد اجلبــار لوكالــة األنبــاء العراقيــة:
رفيــق احلريــري الدولــي ببيــروت ،مســاعدات «بتوجيــه مــن رئيــس الــوزراء مصطفــى
عاجلــة تــزن  90ط ًنــا تشــتمل علــى األدويــة ،الكاظمــي ،فــإن احلكومــة العراقيــة ملتزمــة
وأجهــزة عــاج احلــروق ،واحملاليــل الطبيــة بــأن تكــون عونــا للبنــان يف هــذه األزمــة
والكمامــات ،والقفــازات واملعقمــات ،العصيبــة».
واخليــوط اجلراحيــة ،والســال الغذائيــة
والدقيــق والتمــور ،واملــواد اإليوائيــة مثــل وأكــد الكاظمــي يف اتصــال مــع نظيــره
اخليــم والبطانيــات والفــرش واألوانــي.
اللبنانــي حســان ديــاب ،أن بغــداد «لــن تتأخــر
وبحســب وكالــة األنبــاء الســعودية «واس» ،عــن الوقــوف مــع لبنــان يف هــذه احملنــة»،
فــإن إجمالــي مــا مت إيصالــه مــن مــواد مشــيرا إلــى أن احلكومــة العراقيــة قــررت
وأجهــزة طبيــة متنوعــة ومــواد غذائيــة إرســال طائــرة مح ّملــة باملســاعدات الطبيــة
ومســتلزمات إيوائيــة عبــر اجلســر اجلــوي العاجلــة إلــى لبنــان.
الســعودي منــذ انطالقــه حتــى اليــوم290 ،
طنــا مت نقلهــا عبــر أربــع طائــرات.

وحملــت الطائــرات أطقمــا مــن األطبــاء
واجلراحــن ورجــال احلمايــة املدنيــة ومــواد
طبيــة وصيدالنيــة ومــواد غذائيــة وخيامــا
وأغطيــة.
وأكــد تبــون لنظيــره اللبنانــي تضامن اجلزائر ومت تأمــن تلــك املســاعدات بنــاء على دراســة
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جســر جــوي لنقــل مســاعدات ســلطنة إضافــة إلــى جمــع تبرعــات ضمــن حملــة
عمــان
«لبنــان يف قلوبنــا» ،بلغــت أكثــر مــن  18مليــون
دوالر.

ســلطنة ُعمــان ســارعت الــى تقــدمي
املســاعدات إلــى لبنــان ،يف إطــار دورهــا
اإلنســاني ملــد يــد العــون للــدول الصديقــة
والشــقيقة ،وتشــمل هــذه الدفعــة  15نوعــاً
مــن املــواد الغذائيــة املتنوعــة ،تــزن  28طن ـاً،
ومت نقلهــا علــى مــن رحلتــن جويتــن مــن
ســاح اجلــو الســلطاني.
وتأتــي هــذه املســاعدات بنــاء علــى توجيهــات
الســلطان هيثــم بــن طــارق ســلطان ُعمــان،
لتبرهــن علــى القيــم ال ُعمانيــة األصيلــة ،ويف
مقدمتهــا التســامح وخلــق مناخــات تعايــش
بــن مختلــف الــدول ،وقــد مت متويــل تلــك
املســاعدات مــن التبرعــات األهليــة ضمــن
حملــة مســاندة لبنــان يف أزمتهــا احلاليــة مــن
جــراء االنفجــار الــذي شــهده مرفــأ بيــروت
البحــري.

قطر ترسل مساعدات فورية إلى لبنان

كانــت قطــر مــن الــدول العربيــة األولــى
التــي أرســلت مســاعدات فوريــة إلــى لبنــان،
ضمــت مستشــفيات ميدانيــة ،وذلــك بعــد
اتصــال مباشــر مــن أميــر قطــر ،الشــيخ متيــم
بــن حمــد آل ثانــي ،مــع الرئيــس اللبنانــي
ميشــال عــون.
وتتالــت املســاعدات القطريــة إلــى لبنــان؛
حيــث شــاركت مؤسســات خيريــة قطريــة،
إضافــة إلــى الهــال األحمــر القطــري ،يف
تقــدمي مســاعدات طبيــة وغذائيــة للمدنيــن،
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علــى مــدى أكثــر مــن أســبوع.وحطت طائرتــا
القــوة اجلويــة الكويتيــة حمولتهمــا املقــدرة
بأكثــر مــن  10أطنــان يف مطــار رفيــق
احلريــري الدولــي ناقلــة مســاعدات غذائيــة
وطبيــة كتــب عليهــا جملــة معبــرة تقــول «انتــو
اهلنــا وهــذا واجبنــا».

وقــدم الشــيخ متيــم مســاهمة مــن بــاده إلــى
لبنــان تقــدر بـــ 50مليــون دوالر ،أعلنهــا خالل
مؤمتــر املانحــن املخصــص للبنــان ،يف 9
أغســطس .2020
واســتقبل الطائــرات علــى ارض املطــار
املستشــار يف ســفارة الكويــت لــدى لبنــان عبد
وأكــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل اهلل الشــاهني مــع اركان الســفارة وممثــل عــن
ثانــي ،خــال زيــارة للبنــان« ،تضامــن دولــة قائــد اجليــش اللبنانــي ورئيــس بعثــة الهــال
قطــر حكومــة وشــعباً مــع لبنــان ،وموقفهــا االحمــر الكويتــي يف لبنــان الدكتــور مســاعد
الثابــت جتــاه الشــعب اللبنانــي الشــقيق» ،العنــزي.
مبينــاً« :لدينــا تصــ ّور لإلنقــاذ االقتصــادي
للبنــان ،ولكــن هنــاك حاجــة لالســتقرار ،مــن جهتــه توجــه ممثــل قائــد اجليــش
وندعــو األطــراف السياســية لوضــع مصلحــة اللبنانــي يف تصريــح لـ»كونــا» بالشــكر الــى
الشــعب اللبنانــي فــوق ك ّل االعتبــارات».
الكويــت قائــا« :نشــكر الكويــت جزيــل
الشــكر الســباقة يف حجــم املســاعدات
وزيــر خارجيــة قطــر قــال :إن «زيارتنــا اليــوم وســرعة وصولهــا الــى لبنــان» .ولفــت الــى
تأتــي ولبنــان الشــقيق ميــر يف وضــع حــرج ،ان «هــذه املســاعدات تســاعد اللبنانيــن
أتيــت لنقــل تعــازي أميــر دولــة قطــر والشــعب معنويــا وماديــا علــى تخطــي احملنــة بأســرع
القطــري إلــى أســر ضحايــا هــذا االنفجــار ،مــا يكــون».
وهــذا احلــدث اجللــل الــذي هزنــا جميعــاً،
ونتمنــى الشــفاء العاجــل لــكل املصابــن وأشــارت وكالــة «كونــا» الــى ان «الكويــت
واملتضرريــن ،فترجــع األمــور بــإذن اهلل إلــى كانــت ســارعت بإقامــة جســر جــوي اغاثــي
طبيعتهــا».
فــور وقــوع االنفجــار الضخــم يف مرفــأ
بيــروت يف الرابــع مــن اجلــاري الــذي احلــق
وأضــاف »:توجيهــات ســمو األميــر واضحــة اضــرارا بالغــة يف مناطــق كثيــرة من العاصمة
بدراســة املشــاريع املتضــررة جــراء هــذا اللبنانيــة بيــروت حيــث كانــت طائــرة القــوة
االنفجــار .نحــن علــى وشــك االنتهــاء مــن اجلويــة الكويتيــة اول طائــرة مســاعدات
دراســة إعــادة إعمــار املــدارس احلكوميــة عربيــة واجنبيــة تطــأ ارض بيــروت».
بالشــراكة مــع اليونيســف ،وبإعــادة تأهيــل
بعــض املستشــفيات املتضــررة .طبع ـاً كانــت مصر ترسل مساعدات عاجلة الى لبنان
هنــاك خطــة مــن قبــل دولــة قطــر قبــل
هــذا احلــدث للنظــر يف إمكانيــة مســاعدة
أشــقائنا الشــعب اللبنانــي لتجــاوز األزمــة
االقتصاديــة ،ولدينــا تصــورات ســيتم بحثهــا
مــع احلكومــة اللبنانيــة».

الجسر الجوي الكويتي

بتوجيــه مــن فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي ،مت إرســال مســاعدات طبيــة
وغذائيــة عاجلــة إلــى الشــعب اللبنانــي.
وأعلنــت وســائل اإلعــام املصريــة أن
املستشــفى امليدانــي املصــري يف بيــروت
واصــل اجلســر اجلــوي الكويتــي نقــل يعمــل علــى اســتقبال احلــاالت املصابــة جــراء
االحتياجــات االغاثيــة واالنســانية للبنــان انفجــار بيــروت الضخــم.
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وقالــت اخلارجيــة املصريــة إن املستشــفى موريتانيــا تســاعد لبنــان بـــ  12طنــا مــن
امليدانــي املصــري يف بيــروت يقــدم كل المــواد الغذائيــة

املســاعدة املمكنــة ،حيــث اســتقبل عــددا مــن
احلــاالت ،كمــا أجريــت االتصــاالت للتعــرف
مــن اجلانــب اللبنانــي علــى احتياجاتــه
لتقدميهــا.

المغــرب يرســل مســاعدات طبيــة
وإنســانية عاجلــة للبنــان
بدورهــا اجلمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة
بــادرت الــى تقــدمي مســاعدة للبنــان متمثلــة
يف طائرتــن محملتــن بـــ  12طنــا مــن املــواد
الغذائيــة لـ»مســاعدة الشــعب اللبنانــي
الشــقيق بعــد حــادث االنفجــار األليــم
ببيــروت» ،وفــق مــا أوردتــه وكالــة األنبــاء
املوريتانيــة.
أرســلت الســلطات املغربيــة مســاعدة طبيــة
وإنســانية عاجلــة للبنــان ،علــى إثــر االنفجــار
املفجــع الــذي وقــع يف مرفــأ بيــروت ،مخلفــا
العديــد مــن الضحايــا وخســائر ماديــة
جســيمة.

وأشــرف علــى تســليم هــذه املســاعدات
بالعاصمــة اللبنانيــة بيــروت وفــد برئاســة
مديــر إدارة العالــم العربــي باملديريــة العامــة
للتعــاون الثنائــي بــوزارة الشــؤون اخلارجيــة
والتعــاون واملوريتانيــن يف اخلــارج واملديــر
العــام املســاعد للمراســم.

جــاءت اخلطــوة تنفيــذا لتعليمــات العاهــل دول عربيــة وأجنبيــة تتعهــد بنحــو 300
املغربــي امللــك محمــد الســادس ،التــي أمــر مليــون دوالر للبنــان

فيهــا بـ»إرســال وإقامــة مستشــفى عســكري
ميدانــي ببيــروت بهــدف تقــدمي العالجــات
الطبيــة العاجلــة للســكان املصابــن يف هــذا
احلــادث».
ويتكون املستشفى امليداني من  100شخص،
مــن ضمنهــم  14طبيبــا مــن تخصصــات
مختلفــة ،وممرضــون متخصصــون وعناصــر
للدعــم ،وفــق مــا أوردتــه وكالــة األنبــاء
املغربيــة الرســمية.
وأكدت أن املستشــفى العســكري يشــتمل على
«جنــاح للعمليــات ،ووحــدات لالستشــفاء،
والفحــص باألشــعة ،والتعقيــم ،ومختبــر
وصيدليــة» ،كمــا تضــم املســاعدة الطبيــة
واإلنســانية كميــات مــن «األدويــة لإلســعافات
األوليــة ومــواد غذائيــة وخيــام وأغطيــة
إليــواء ضحايــا الفاجعــة».
كمــا تضمنــت املســاعدات املغربيــة للبنــان
أدوات طبيــة للوقايــة مــن «كوفيــد -19ال
ســيما كمامــات واقيــة ،وأقنعــة ،وأغطيــة
الــرأس ،وســترات طبيــة ،باإلضافــة إلــى
مطهــرات كحوليــة».

أعلنــت بلــدان عربية وأجنبية عن مســاعدات
ماليــة وعينيــة طارئــة ،إلــى لبنــان بأكثــر
مــن  295مليــون دوالر ،لتخفيــف األضــرار
اإلنســانية الطارئــة التــي تواجههــا البــاد،
عقــب تعــرض أكبــر مرافئهــا إلــى انفجــار أتى
علــى مناطــق واســعة مــن العاصمــة بيــروت.
وقالــت الرئاســة الفرنســية يف بيــان ،إن
القيمــة اإلجماليــة «للمســاعدة العاجلــة»
املقدمــة إلــى لبنــان ،تبلــغ  252.7مليــون يــورو
( 295مليــون دوالر).
يأتــي ذلــك ،مــع إطــاق فرنســا خــال وقــت
ســابق ،مؤمتــرا عاجــا للمانحــن ،مبشــاركة
الواليــات املتحــدة ودول عربيــة واالحتــاد
األوروبــي ،حلشــد دعــم مالــي وعينــي للبنــان.
ويف بيــان لهــا ،قالــت األمم املتحــدة ،إن لبنــان
بحاجــة إلــى مســاعدات طارئــة بقيمــة 117
مليــون دوالر ،ملواجهــة التبعــات الناجمــة عــن
انفجــار مرفــأ بيــروت.
 فرنســا :أعلنــت عــن تقــدمي  30مليــونيــورو ( 35.1مليــون دوالر) بهــدف توفيــر
املســاعدات الطارئــة للبنــان.
 -قطــر :أعلــن األميــر متيــم بــن حمــد

مســاهمة بــاده مببلــغ  50مليــون دوالر
ملســاعدة لبنــان ومواجهــة األزمــة التــي
يعيشــها؛ مناشــدا املجتمــع الدولــي تقــدمي
مســاعدات ماليــة عاجلــة.
 الكويــت :أوردت وكالــة األنبــاء (كونــا)،اســتعداد الكويــت تقــدمي دعــم للبنــان،
بالتزامــات ســابقة علــى الصنــدوق الكويتــي
للتنميــة يعــاد تخصيصهــا ،بقيمــة  30مليــون
دوالر ،يضــاف لهــا مســاعدات طبية وغذائية
بقيمــة  11مليــون دوالر.
 أملانيــا :أعلــن وزيــر اخلارجيــة هايكــومــاس ،أن بــاده ســتقدم دعمــا إضافيــا إلــى
لبنــان بقيمــة  20مليــون يــورو ( 23.4مليــون
دوالر) إلــى جانــب  11مليــون دوالر أعلنــت
عنهــا خــال وقــت ســابق األحــد ،تخصــص
لدعــم االحتياجــات الطارئــة يف البــاد.
 اململكــة املتحــدة :تعهــدت بتقــدمي حزمــةمســاعدات بقيمــة  20مليــون جنيــه
اســترليني ( 26مليــون دوالر) لبيــروت،
ملســاعدة املتضرريــن مــن انفجــار املرفــأ.
 املفوضيــة األوروبيــة :رفعــت املفوضيــة،األحــد ،مســاعداتها املاليــة العاجلــة املوجهــة
للبنــان ،إلــى  63مليــون يــورو ( 73.71مليــون
دوالر) مقارنــة مــع  33مليونــا كانــت أعلنــت
عنهــا اجلمعــة ،بهــدف تخفيــف االحتياجــات
الطارئــة للبلــد العربــي.
وقدمــت بلــدان مثــل فرنســا واألردن
والســعودية والواليــات املتحــدة ،مســاعدات
طارئــة للبنــان بقيــم متفاوتــة ،متثلــت بإقامــة
جســور جويــة للعاصمــة بيــروت ،لنقــل
مســاعدات صحيــة وإغاثيــة وكــودار طبيــة،
ملســاعدة املتضرريــن.
ويف  4أغســطس/آب املاضــي ،قضــت
العاصمــة اللبنانيــة ليلــة داميــة ،جــراء انفجار
ضخــم يف مرفــأ بيــروت ،خلــف  158قتيــا
وأكثــر مــن  6آالف جريــح ،ومئــات املفقوديــن،
بحســب أرقــام رســمية غيــر نهائيــة.
ويزيــد انفجــار بيــروت مــن أوجــاع بلــد يعانــي
منــذ أشــهر ،تداعيــات أزمــة اقتصاديــة
قاســية ،واســتقطابا سياســيا حــادا ،يف
مشــهد تتداخــل فيــه أطــراف إقليميــة
ودوليــة.
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التنسيق المدني -العسكري وضرورة تحسين التعاون
مت تضمــن تقاســم املجــال اجلــوي بــن
املدنيــن والعســكريني يف رؤيــة املنظمــة
الدوليــة للطيــران املدنــي ،لنظــام إدارة
احلركــة اجلويــة متكامــل ومتســق وقابــل
للتشــغيل البينــي علــى الصعيــد العاملــي ،علــى
النحــو املشــار إليــه يف املفهــوم التشــغيلي
العاملــي إلدارة احلركــة اجلويــة ويف اخلطــة
العامليــة للمالحــة اجلويــة.

بقلــم /املهنــدس محمــد رجــب
أدى ارتفــاع يف التهديــدات الداخليــة
واخلارجيــة ملجتمعنــا والــذي جــد مؤخــرا
إلــى تغييــر طريقــة تفكيــر النــاس بشــأن
الســامة الشــخصية وكذلــك احلــدود.
وباعتبــار منظومــة الطيــران محــركا قويــا
للنمــو االقتصــادي يف الــدول األعضــاء
للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،يجــب
احلفــاظ عليهــا وحتديثهــا وحمايتهــا مــن أي
تهديــد محتمــل .ويف الوقــت نفســه ،تعتبــر
حمايــة الــركاب الذيــن يســافرون يف املجــال
اجلــوي ضــرورة أساســية ألن الســامة
واألمــن يبقيــان الهدفــان األســمى.
فمــن الواضــح أن زيــادة حركــة املــرور
املدنيــة تتطلــب ترتيبــات تنســيق مدنــي –
عســكري جيــدة والــذي ميكنهــا اســتيعاب
ليــس فحســب تلــك احلركــة ولكــن ً
أيضــا
املتطلبــات العســكرية داخــل املجــال اجلــوي
للــدول األعضــاء للمنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي.
فمــن جانــب الطيــران املدنــي ،ســوف
ميكــن ذلــك مــن تلبيــة متطلبــات نظــام
النقــل اجلــوي بشــكل أكثــر أما ًنــا وفعاليــة،
واســتيعاب حركــة املــرور املتزايــدة.
ومــن املنظــور العســكري ،فإنــه ســوف
يلبــي متطلبــات املهمــات العســكرية بأمــان
وفعاليــة.

ويعــد املجــال اجلــوي مــورد محــدود مشــترك
لــكل مــن املســتخدمني املدنيني والعســكريني.
فهدفنــا اليــوم يتمثــل يف إمكانيــة فتــح املجــال
اجلــوي املخصــص ،عندمــا ال يتم اســتخدامه
للغــرض املقصــود منــه يف االصــل ،ومتكــن
جميــع املســتخدمني مــن االســتفادة منــه
وف ًقــا الحتياجاتهــم دون إعاقــة املهمــات أو
العمليــات العســكرية.
لقــد أصبــح التعــاون املدنــي العســكري
أكثــر أهميــة يف مجــال الطيــران اليــوم ،ألن
اســتمرار النمــو الســريع يف احلركــة اجلويــة
املدنيــة ضاعــف الضغــط علــى مــوارد املجــال
اجلــوي احملــدودة .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن تلــك املناطــق التــي تشــهد من ـ ًوا كبي ـ ًرا
يف حركــة املــرور تواجــه أكبــر التحديــات،
وبالتالــي ستســتفيد أكثــر مــن زيــادة التعــاون
املدنــي العســكري.
ويكمــن مفتــاح التعــاون الناجــح يف ترســيخ
الثقــة والشــفافية مــن جميــع اجلوانــب.
فيجــب فهــم وإقــرار احتياجــات ومتطلبــات
مســتخدمي املجــال اجلــوي املدنيــن
والعســكريني بشــكل كامــل .فــا ميكــن
التعامــل مــع احلركــة اجلويــة العســكرية
املوجهــة نحــو املهــام واحلركــة اجلويــة املدنية
املوجهــة نحــو القــدرات بسالســة ووف ًقــا
للمتطلبــات اال مــن خــال التعــاون املتبــادل.
وميكــن للــدول أن تلعــب دو ًرا أساســ ًيا يف
تطويــر اإلطــار الــذي ميكــن مــن خاللــه
صياغــة االحتياجــات واملتطلبــات وحتقيــق
التــوازن بينهــا.
ال يوجد حل «مقاس واحد يناسب اجلميع»،
فجــل احللــول مبنيــة علــى فرضيــة أساســية

لفهــم وتقديــر احتياجــات ومتطلبــات اآلخــر.
ويجــب أن نــدرك أن اجليــش هــو شــريك
وعميــل إلدارة احلركــة اجلويــة ،ويجــب أن
يكــون الهــدف هــو تخطيــط نهــج يربــح فيــه
اجلميــع.
فبقبــول فكــرة الشــفافية يف تبــادل
املعلومــات والثقــة كلبنــات أساســية للتعــاون
املدنــي العســكري ،فــإن العنصــر األساســي
الثانــي املتبقــي هــو اإلطــار القانونــي الــذي
يجــب أن تضعــه الــدول .فيجــب حتديــد
الترتيبــات التعاونيــة املدنيــة والعســكرية مــن
خــال تشــريعات متكينيــه ومجموعــة مــن
اللوائــح التــي تنــص علــى األدوار واحلقــوق
واملســؤوليات اخلاصــة بــكل منهــا .كما ينبغي
للــدول أن تتنــاول التعــاون املدنــي العســكري
مــن منظــور إقليمــي ،وليــس مجــرد منظــور
وطنــي .ففــي مناطــق املجــال اجلــوي املجــزأة
بشــكل كبيــر والتــي تتســم بوجــود جيــوب مــن
النشــاط املكثــف ،ال ميكــن حتقيــق املكاســب
مــن اتبــاع نهــج أكثــر مرونــة يف اســتخدام
املجــال اجلــوي بكاملــه إال مــن خــال تبنــي
منظــور إقليمــي .ويشــتمل اإلطــار املؤسســي
لتحقيــق تلــك الغايــة علــى وضــع السياســات
والتشــريعات والتنظيمــات ،فضــ ً
ا عــن
الترتيبــات التشــغيلية وتنظيــم عالقــات
العمــل علــى أرض الواقــع.
وتؤمــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
بإمكانيــة حتقيــق تقــدم كبيــر مــن خــال
مراعــاة مبــادئ الشــفافية وتبــادل املعلومــات،
وإنشــاء اإلطــار القانونــي للتعــاون املدنــي -
العســكري ،واعتمــاد نهــج إقليمــي يف مناطــق
املجــال اجلــوي املجزئــة بشــكل كبيــر.
وبتواجــد هــذه األســس ،ميكــن للــدول أن
تتعلــم مــن أفضــل املمارســات يف الصناعــة
وأن تصمــم ترتيباتهــا اخلاصــة لتأســيس
تعــاون ناجــح .وتتطلــب الظــروف التــي
تختــص بهــا كل منطقــة نهــج دولــة فريــد،
غيــر انــه صحيــح ايضــا أن الصناعــة ككل
ســوف تســتفيد مــن توســيع نطــاق أفضــل
املمارســات.
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« هنا واآلن » خطر البث اللحظي على قطاع الطيران
فرديــة وفجــأة تتحــول لقضيــة رأي عــام برغــم
تكرارهــا يف احليــاة اليوميــة ،ومصــدر اخلطــورة
أنهــا ســاح فتّــاك أصبــح بأيــدي اجلماهيــر
بعدمــا متلكتــه وســائل اإلعــام وحتــول إلــى
البــث املباشــر العشــوائي غيــر املنظــم فانعدمــت
املنهجيــة املنفعيــة التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام
خلدمــة اجندتهــا وصــارت أجنــدة اجلماهيــر
هــي املســيطرة والتــي تديــر املشــهد بــدال مــن
وســائل اإلعــام.

إبراهيم الروساء
مستشار إعالمي
يف نفــس اللحظــة التــي كان يســمع كابــن طائــرة
شــركة ســاوث وســت ايرالينــز دوي انفجــار
احملــرك األيســر وهــو يطيــر يف اجلــو كان
العالــم بأســره يشــاهد احلــادث حيــا علــى الهــواء
عبــر بــث فيســبوك اليــف .الطائــرة التــي كانــت
قادمــة مــن نيويــورك إلــى فيالدلفيــا األمريكيــة
هبطــت علــى املنصــات االجتماعيــة قبــل أن
تصــل لــأرض ونــزل اخلبــر انفجــار يف وســائل
اإلعــام أســرع مــن نــزول الــركاب ،بيــد أن األكثــر
دهشــة أن تســبق عواجــل وكالــة رويتــرز خراطيــم
شــاحنات اإلطفــاء التــي ُمــ ّدت للتــو إلنقــاذ مــا
ميكــن إنقــاذه لهــذه الطائــرة املعطوبــة بدنيــا
واملنكوبــة اتصاليــا.
جــاء ذلــك بعــد أن وثــق أحــد ركاب الطائــرة
احلادثــة فــور تدلــي علــب األوكســجني مــن
ســقف الطائــرة التــي كانــت تبــث خدمــة (Wi-
 )Fiوتابعتــه وســائل اإلعــام وأخــذت تنقــل
عنــه بوصفــه أحــد شــهود العيــان وعلــى الرغــم
مــن هــول القصــة اتصاليــا والفنتازيــا املخرجــة
بطريقــة عفويــة والتــي بــدت مــن الوهلــة األولــى
أنهــا أعمــال هوليوديــة إال أن اخلســائر علــى
األرض أقــل مــن مســتوى احلــدث يف اإلعــام.

ومكمــن اخلطــر مــن زاويتني األولــى على مقدمي
اخلدمــات العامــة وســنتحدث عــن املطــارات
والطائــرات فبوصفهــم عرضــة ملخاطــر التوثيــق
اللحظــي والثانيــة علــى وســائل اإلعــام التــي
ُســحب منهــا قــوة كانــت محتكــرة ،لــذا ســتلقي
هــذه املقالــة الضــوء علــى أبــرز التحديــات
التــي تواجــه القائمــن علــى االتصــال يف قطــاع
الطيــران بشــكل عــام وتشــخيص الوضــع
الراهــن ومــا ميكــن عملــه جتــاه ذلــك ،ومــن أول
التحديــات:
املســافر الرقمي :كمية األرواق التي كان يحملها
املســافر ســابقا تغنــي عــن تفاصيــل حجــم التغيــر
احلاصــل يف طبيعــة الســفر احلاليــة وســهولة
الوصــول حتــى مقعــد الطائــرة بأريحيــة وســرعة،
هــذه التغيــرات مهمــة يف عالــم الســفر وحتفــز
القطــاع للمزيــد مــن التطــور وزيــادة الرغبــة يف
التنقــل اجلــوي ،ولكــن علــى ســلطات الطيــران
والقطــاع بشــكل عــام إدراك أن املســافرين
اليــوم هــم مبثابــة روبوتــات رقميــة تســير
علــى األرض ،صحيــح أنهــا تســعى كمــا يســعى
البشــر لكــن حتكــم وفــق حكــم اآلخريــن وحتلــل
وتقــرأ وتســمع بواســطة قناعــات مســتخدمني
آخريــن ،فقــد تختــار أحــد متاجــر القهــوة يف
املطــار بنــاء علــى توصيــات قوقــل أو تطبيقــات
التقييــم املعــدة لهــذا الغــرض وهــي بالعشــرات،
كذلــك ســيعرف املســافر أن رحلتــه ســتتأخر
ألنــه يتتبــع مســار الرحلــة عبــر تقنيــة متتبــع
خرائــط املالحــة اجلويــة ،فضــا عــن تصويــر كل
شــيء داخــل املطــار والطائــرة وعلــى القائمــن
باالتصــال وضــع ذلــك يف االعتبــار فالتجمعــات
املكتظــة مــكان مغــر للتوثيــق ولكــن أرض خصبــة
لألزمــات.

التقاريــر إلــى أن املســافرين الرقميني سيُشـ ّكلون
 68%مــن إجمالــي املســافرين 2025م ،وســيكون
مقدورهــم إدارة شــؤون رحالتهــم باســتخدام
هواتفهــم النقالــة ،هــذه النقلــة الدميوغــرايف
وإن كانــت هامــة لكنهــا تتطلــب مســتويات
متقدمــة مــن األمتتــة والتحــول الرقمــي وصــوال
للقــدرة علــى التحكــم بــكل خطــوة كتتبــع األمتعــة
ومواقعهــا فضــ ً
ا عــن تطلعاتهــم إلــى أن تكــون
جميــع املراحــل يف رحلتهــم مشــمولة يف جتربــة
موحــدة عبــر كافــة املطــارات وشــركات الطيــران
ونقــاط مراقبــة احلــدود وغيرهــا مــن وســائط
النقــل ،منــذ حلظــة مغادرتهــم ملنازلهــم وصــوالً
إلــى وجهتهــم املنشــودة.
هــذا الوضــع يرفــع مــن نســبة املخاطــرة ألن
فرضيــة األخطــاء موجــودة ونســبة تصويرهــا
عاليــة فضــا عــن نشــرها ثــم تداولهــا وصــوال
للترنــد إذا كان املطــار ســيء احلــظ ،وبعيــدا عــن
اجلانــب األمنــي املالحــظ كثــرة وانتشــار مقاطــع
الفيديــو بقطبيهــا الســلبي واإليجابــي داخــل
املطــارات والطائــرات نظــرا للسياســات املتبعــة
يف جعــل املطــار جــزء مــن النســيج االقتصــادي
املدنــي والتشــريعات التــي حتــاول جعــل جتربــة
الســفر ســهلة ومريحة ليشــعر املســافر بالســعادة
منــذ بدايــة تفكيــره بالســفر حتى وصولــه للوجهة
املقصــودة.
تطبيقات التعقّب املالحي
يســتطيع ماليــن البشــر تع ّقــب الرحــات اجلوية
عــن طريــق مــزودي خدمــات جمــع البيانــات مــن
مصــادر متعــددة ،هــذه اخلدمــات ميكــن تقدميهــا
يف تطبيقــات متعــددة وبلغــات شــتى تعــرض
مســارات الرحــات والوجهــات وتفاصيــل
أكثــر عــن أرقــام الرحــات وأنــواع الطائــرات
وإذا أصــدرت الطائــرة نــداء مالحــي « رمــز
اســتغاثة « فــإن هــذا يعنــي إعــان حالــة طــوارئ
ومــن هنــا ميكــن للجميــع مبــا فيهــم اجلماهيــر
ســماع دوي احلــدث علــى األرض كمــا بــدا علــى
نــداءات االســتغاثة ،وهنــا إشــكالية للقائمــن
علــى االتصــال يف املطــارات وحتــى الطائــرات يف
كيفيــة التعامــل مــع نــداء اســتغاثي قــد يتحــول
إلــى كارثــة وقــد يتحــول ،وكيــف ميكــن إدارة
الوضــع اجلماهيــر داخــل منصــات التواصــل
فيمــا لــو حتــول النــداء إلــى موضــوع عــام.

هــذه احلالــة االتصاليــة املثيــرة للجــدل لفتــت
االنتبــاه إلــى خطــورة منصــات البــث اللحظــي
علــى مقدمــي اخلدمــات وألقــت بالضــوء علــى
ظواهــر اتصاليــة مقلقــة حتديــدا يف األماكــن
األكثــر ازدحامــا التــي تشــهد حــوادث عاديــة جائحــة كورونــا دفعــت أكثــر باجتــاه املســافر الــذكاء االصطناعــي :التفــوق االتصالــي يف
الرقمــي واســتخدام البديــل اإللكترونــي وتشــير تنامــي مســتمر يتزامــن ذلــك مــع وجــود هواتــف
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ذكيــة أكثــر مــن ســكان العــام وف ًقــا لإلحصــاءات
الرســمية فضــا عــن القــدرات الهائلــة لتقنيــة
الفايــف جــي وإمكانيــة حتميــل كمــا هائــل مــن
البيانــات يف دقائــق معــدودة وهــذا بحــد ذاتــه
يدفــع باجتــاه دعــم البــث املباشــر وقصــة تعويــض
راكــب «يونايتــد أيرالينــز» املســحول ليســت عنــا
ببعيــد  ،إن البــث املباشــر هــو وضــع رقمي شــديد
املتعــة وشــديد اخلطــوة يف آن واحــد بوصفــه
بثــا مباشــرا ينطلــق بــا مراقبــة عبــر منصــات
مفتوحــة إلــى فضــاء مفتــوح مــن دون أدنــى
اعتبــار للمكاســب واخلســائر ،أمــا مصــدر املتعــة
فرغبــة اإلنســان أن يتــم وضعــه يف حــدث هنــا
واآلن  ،وهــذا مــا مييــز النقــل املباشــر لألحــداث
عبــر التلفــاز ولهــذا الســبب جنــد تفــوق املنصــات
التــي تقــدم هــذه اخلدمــة كتيــك تــوك وســناب
وتســابق املنصــات القدميــة لوضــع هــذه امليــزة
مثــل خدمــة بيرســكوب يف تطبيــق تويتــر ،إن
مــا يثيــر شــهية املتلقــن يف تتبــع النقــل احلــي
املباشــر وجــود املؤثــرات الطبيعيــة فاملصــور يف
حادثــة طائــرة شــركة ســاوث وســت ايرالينــز
أخــذ ينقــل األحــداث بنفــس مرتفــع أحيانــا
ومتقطــع يف أحيــان أخــرى  ،ويف ذات الوقــت
مرعــوب ينــازع األوكســجني انتزاعــا مــن داخــل
القنــاع املتدلــي فــوق رأســه ،وكتــب علــى صفحتــه
يف فيســبوك وهــو مــازال يف اجلــو « هنــاك
خطــب مــا بطائرتنــا  ..يبــدو اننــا نهــوي» ،يف
الواقــع أن املســافر ذاتــه لــم يصــدق أن مــازال
علــى قيــد احليــاة كان مذهــوال وتوثيقــه مبثابــة
التوديــع واالستســام للمصيــر احملتــوم وكتــب
« اعتقــد اننــي أعيــش آخــر حلظــات حياتــي «
ولكنــه عــاش ليشــاهد نفســه متصــدرا وســائل
اإلعــام العامليــة يف مشــهد يعكــس فرضيــة
أن تكــون منصــات البــث الناعــم أحــد طواحــن
الســمعة لشــركات الطيــران وأن تكــون مصــدرا
رئيســيا لألزمــة.
شــرعية الطيــران :وصفــت حادثــة الطائــرة
املاليزيــة أنهــا مــن احلــوادث األكثــر شــناعة
والتــي ال تنســى ،ممــا تطلــب تدخــل حكومــي
علــى نحــو واســع .إن األزمــات مــن هــذا النــوع
تــؤدي القلــق بشــأن شــرعية هــذه املؤسســة يف
اســتخدام األجــواء والنقــاش األزمــوي علــى
هــذا املســتوى آخــذ يف االتســاع إذا لــم يتــم
اســتيعاب املشــكلة يف الوقــت املناســب ،تفاديــا
لعــدة ســيناريوهات محتملــة منهــا إحلــاق الرعــب
بقلــوب البشــر وإحجــام النــاس عــن الطيــران
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وزرع فوبيــا الســفر اجلــوي لــدى النــشء .إن
الكــوارث التــي تخلــف وفيــات جماعيــة حتتــاج
إلــى ماهــو أكثــر مــن اتصــال داخــل القطــاع
بــل رفــع مســتوى االتصــال إلــى درجــة كبــار
املســئولني يف احلكومــة مــن أجــل زيــادة التوضيــح
ولعــب دور أكثــر بــروزًا يف االســتجابة الســريعة
والتعامــل مــع األحــداث واعتبــار تغييــر العالمــة
التجاريــة أحــد األنشــطة االتصاليــة للداللــة علــى
احتــرام املأســاة وهــذا يشــمل حســابات التواصــل
االجتماعيــة واملوقــع اإللكترونــي ،مــن املهــم أن
يكــون التحديــث آنــي وحلظــي يشــمل روابــط
للبيانــات واملعلومــات.
الشــركات الصغيــرة :أعلنــت منظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي (إيــكاو) توقعاتهــا بارتفــاع
حركــة املســافرين اجلويــة مــن ثالثــة مليــارات
راكــب إلــى الضعــف بحلــول عــام 2030م ،مــن
حيــث الشــكل هــذا أمــر جيــد ،لكــن مــن النواحــي
االتصاليــة فإنــه يحتــاج إلــى اســتعداد بالــغ
الكثافــة والتركيــز فاحلــوادث التُــرى إال بعــن
واحــدة لــذا هــي ال تفــرق بــن دولــة وأخــرى
أو بــن طائــرة عريضــة البــدن وأخــرى صغيــرة
احلجــم ،فالطائــرات التــي تقــل بشــرا يف
مســتوى واحــد مــن أهميــة وهنــا تنشــأ مشــكلة
عندمــا يدخــل مضمــار الســوق شــركات طيــران
صغيــرة « اقتصاديــة « وتركــز علــى رفــع عــدد
الرحــات واملســافرين دون االهتمــام بــإدارة
االتصــال وبغــض النظــر عــن املبــررات االنفاقيــة
فإنــه مــن املعــروف أن ميزانيــات االتصــال هــي
أول البنــود التــي تصــرف يف شــؤون أخــرى
عنــد األزمــات والواجــب العكــس ،فاحلــوادث
البســيطة واملســجلة لــدى الشــركات الصغيــرة
حتولــت إلــى كــوارث بفضــل اإلدارة الســيئة
لألزمــة اإلعالميــة ،وهنــا تــزداد أهميــة ســلطات
وإدارات الطيــران يف الــدول لوضــع اســتراتيجية
األزمــات اإلعالميــة تكــون خاصــة بهــذا القطــاع
وباملعنيــن بــه وتــون نافــذة وقابلــة للتطبيــق
ومعتمــدة مــن أعلــى ســلطة فالطيــران يؤثــر علــى
ســمعة الــدول قبــل الشــركات.
التهديــد الســيبراني :شــكلت حادثــة مطــار
اوديســا الدولــي يف اوكرانيــا منعطفــا خطيــرا يف
حــوادث الطيــران الناشــئة عــن التقنيــة ،وحتولــت
األنظــار إلــى أثــر الهجمــات الســيبرانية علــى
قطــاع الطيــران املدنــي وقدرتــه الفائقــة لشــل
احلركــة اجلويــة يف ثوانــي معــدودة ،صحيــح
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أن املطــار اســتمر بالعمــل دون توقــف بفضــل
األنظمــة البديلــة والنظــام األمنــي املعــزز بعــد أن
أعلــن املطــار علــى صفحتــه يف فيســبوك تعرضــه
إلــى هجــوم اســتهدف أنظمــة املعلوماتيــة ،مــا
ســيجعل مجــال املالحــة اجلويــة عرضــة لدرجــة
أكبــر مــن املخاطــر ،كاإلرهــاب الــذي يســتهدف
األنظمــة اجلويــة والطائــرات.
مــع األجيــال الرقميــة اجلديــدة بــات يتعــن
علــى اجلهــات واملؤسســات واألفــراد مواكبــة
التحديــات الســيبرانية ،فلــم يعــد يقتصــر األمــر
علــى منصــات البــث املباشــر التــي وإن حتولــت
جبهــة أزمويــة محتملــة يف ضــوء الفضــاء املفتــوح
ولهفــة اجلماهيــر للتدفقــات املباشــرة واآلنيــة إال
أن التحــدي األكبــر الــذي يواجهــه الصناعــة هــو
األجيــال املتطــورة مــن االعتــداءات الســيبرانية
اآلخــذة يف التوســع وهــي التــي تســتهدف أنظمــة
عمــل الطائــرات واملالحــة اجلويــة.
التقاريــر الصــادرة عــن املنظمات املختصة تشــير
إلــى وجــود نقــص يف التواصــل بــن املنظمــات
اخلاصــة والعامــة فيمــا يتعلق باملخاطــر املرتبطة
وبالــذات األمــن الســيبراني إضافــة إلــى غيــاب
التنســيق بــن شــركات الطيــران ووســائل
اإلعــام يف حالــة وقــوع حــوادث للطائــرات أو
هجمــات ســيبرانية ووجــود حاجــة لزيــادة تنظيــم
قواعــد العمــل والضوابــط املتعلقــة باألمــن
الســيبراني للمالحــة اجلويــة ،يأتــي ذلــك وســط
توســع ســيطرة التقنيــات التكنولوجيــة علــى
قطــاع الطيــران؛ مــن أجــل تطويــر أنظمــة عمــل
الطائــرات ،وخلــق أنظمــة صيانــة الســلكية لهــا،
فضــا عــن ربــط أنظمــة املعلومــات اخلاصــة بهــا
باألقمــار الصناعيــة واإلنترنــت ،وجعلهــا أكثــر
رفاهيــة وراحــة للــركاب.
التطــور الهائــل الــذي حلــق بتطبيقــات االتصــال
كان أســرع مــن قــدرة مقدمــي اخلدمــات علــى
التعاطــي معــه اتصاليــا يف األزمــة ،وخصوصــا
مقدمــي خدمــات النقــل اجلــوي وعلــى الرغــم من
أن قطــاع الطيــران أحــد أكثــر املســتفيدين مــن
التقنيــات احلديثــة إال أنهــا أيضــا خلقــت أزمــة
يف آن واحــد ،ويف تناقــض ســريع علــى املشــهد
الــذي يحتــاج إلــى تكييــف وتوائــم حتــى تعمــل
االســتراتيجيات التقنيــة واالتصاليــة علــى طريــق
واحــد ميكــن مــن خاللــه حتقيــق احلــد األعلــى
مــن الفائــدة واحملافظــة علــى احلــد األدنــى مــن
الســمعة عنــد الكــوارث ال ســمح اهلل.
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انتعاش بطيء للطاقة االستيعابية للبضائع والركاب
عن احتاد النقل اجلوي الدولي

ً
انخفاضــا بنســبة  89يف الطلب
يف أســوأ أداء مالــي ربــع ســنوي وعلــى الرغــم مــن اجلويــة والتــي ســجلت

إجــراءات خفــض التكاليــف ،فقــد و ّلــدت خســائر
شــركات الطيــران ،والتــي تفــوق عليهــا األداء
اإليجابــي لشــهر أغســطس ،والطلــب الهــش
علــى الوقــود وأســعاره املنخفضــة ،واالنتعــاش
البطــيء للطاقــة االســتيعابية للبضائــع والــركاب،
ً
انخفاضــا يف التدفــق النقــدي.

املؤشرات املالية
أسهم شركات الطيران

لــم تتمكــن أســهم صناعــة الطيــران مــن
االنتعــاش بنفــس وتيــرة اســواق االســهم االخــرى
كونهــا واحــدة مــن الصناعــات األكثــر تضــررا مــن
جائحــة كوفيــد  .19وتوقفــت إعــادة التشــغيل بــا
شــك بســبب إجــراءات احلجــر الصحــي التــي
فرضتهــا الــدول ،باســتثناء فتــرة شــهر أغســطس
حيــث ســجل أدا ًء متفو ًقــا علــى نطــاق أوســع
ألســواق أســهم شــركات الطيــران ،اذ عــززت
أنبــاء االختبــارات الســريعة واللقاحــات احملتملــة
أداء الســوق .وقــد ســجلت شــركات الطيــران
ملنطقــة شــمال أمريــكا أفضــل األرقــام حتــى
الســاعة بنــاء علــى املســاعدات املاليــة احلكوميــة
املتوقعــة لدعــم مخزونهــا.

الطيران
خسائر شركات
ّ

بلغــت خســائر الربــع الثانــي أعلــى مســتوياتها
وجتــاوزت خســائر الصناعــة الســنوية االجماليــة
لعــام  .2008حيــث ســجلت منطقــة أمريــكا
الشــمالية أعلــى صــايف خســائر حتــى اآلن
لتبقــى التباينــات بــن املناطــق واضحــة .وقــد
ســاعدت عائــدات الشــحن املرتفعــة منطقــة
آســيا واحمليــط الهــادئ علــى حتقيــق االربــاح
يف الربــع الثانــي بعــد تســجيلها خلســائر مهمــة
خــال الربــع األول ،لكــن املنافســة يف جميــع
أنحــاء العالــم قــد تخفــف مــن هــذا االجتــاه
وتتحــدى املردوديــة.

إيــرادات البضائــع لتعويــض خســائر
الــركاب
مــع توقــف الطائــرات يف جميــع أنحــاء العالــم
أصبــح الربــع الثانــي مــن الســنة احلاليــة
اســوا ربــع مــن حيــث عائــدات ركاب اخلطــوط

ولــدت ديناميكيــة األســواق احملليــة والطــرق
ً
انتعاشــا عامل ًيــا مــن حيــث طلــب
األوروبيــة
الــركاب ممــا أدى إلــى تقليــص معــدل االنخفــاض
شــه ًرا بعــد شــهر مقارنــة بالعــام الســابق .ومــن
ناحيــة أخــرى ،اســتمر الطلــب علــى الشــحن
اجلــوي يف التحســن بنســبة  2.6٪عــن كل شــهر
وذلــك بدعــم مــن الصناعــة التحويليــة وعلــى
الرغــم مــن أن هــذا املعــدل ال يــزال أقــل مــن
التوقعــات بســبب نقــص يف الطاقــة االســتيعابية.

املائــة باســتثناء منطقــة احمليــط الهــادئ التــي
يدعمهــا انتعــاش الســوق الصينيــة احملليــة.
وســاعدت شــحنات البضائــع بعــض شــركات
الطيــران علــى التخفيــف مــن اخلســائر ولكنهــا
لــم تعــوض االنخفــاض العــام مــن حيــث ســعة
املقاعــد واملداخيــل املرتفعــة .لذلــك اضطــرت
شــركات الطيــران إلــى خفــض تكاليــف التشــغيل
اخلاصــة بهــا الشــيء الــذي أدى إلــى تقليــص
القــوى العاملــة مــن خــال مبــادرات اإلجــازات
غيــر املدفوعــة االجــر وخفــض مراكــز النفقــات الطاقة االستيعابية
األخــرى لتصــل إلــى  52يف املائــة مــن تكاليــف اســتمرت الطاقــة االســتيعابية مــن حيــث عــدد
التشــغيل املخفوضــة مقابــل  79يف املائــة مــن املقاعــد يف التحســن منــذ شــهر يونيــو وذلــك
بســبب قيــام شــركات الطيــران بتعزيــز الطاقــة
االنخفــاض يف اإليــرادات التشــغيلية.
االســتيعابية احملليــة وداخــل أوروبــا .وســجلت
التدفقات النقدية
الطاقــة االســتيعابية للبضائــع مــن جهــة أخــرى
وبهــدف التصــدي النخفــاض مداخيلهــا ،أجلــت حتســناً بنســبة  3.2يف املائــة شــهرياً ومــع ذلــك،
شــركات الطيــران تســليم الطائــرات وأدخلــت فقــد انخفضــت مقارنــة بالعــام املاضــي ة بســبب
تخفيضــات حــادة يف نفقاتهــا اإلجماليــة نقــص يف عنابــر الشــحن املتاحــة.
وبالرغــم مــن ذلــك اضطــرت الــى الزيــادة مــن
تدفقاتهــا النقديــة لتصــل إلــى  52يف املائــة ،ممــا تأجيل تسليم الطائرات
ســيؤدي إلــى إنفــاق ســريع لإلمــدادات النقديــة شــرعت جميــع شــركات الطيــران يف إعــادة
احلكوميــة لدعــم صناعــة الطيــران.
جدولــة عمليــات التســليم مــع الشــركات املصنعــة
العامليــة ملواجهــة انخفــاض الطلــب وعواقــب
تكاليف الوقود
احلجــر العــام حيــث انــه ال تــزال  30يف املائــة
عرفت أســعار الوقود لشــهر أغســطس اســتقرارا مــن الطائــرات التجاريــة يف املســتودعات.
مــع انتعــاش طفيــف بســبب اضطرابــات العــرض
لكــن الطلــب العاملــي ال يــزال غيــر مســتقر .االتجاهات الجانبية للركاب والبضائع
وعدلــت منظمــة الــدول املصــدرة للبتــرول لــم تتجــاوز بعــد الطاقــة االســتيعابية للــركاب
توقعاتهــا للطلــب العاملــي لعــام  2020مؤكــدة املســتويات املتوقعــة علــى الرغــم مــن قيــام
ً
انخفاضــا تقدير ًيــا قــدره  9.5برميــل يوم ًيــا شــركات الطيــران بخفــض األســعار إلــى حــد
كبيــر ويبقــى حتفيــز طلــب الــركاب رهــن بقــدرة
مقارنــة بالعــام املاضــي.
شــركات الطيــران علــى اســتعادة ثقتهــم بالســفر
العوائد العالمية
اجلــوي .وقــد أظهــرت معــدالت املؤشــرات
يف أعقــاب االنخفــاض احلــاد يف عــدد املوســمية املتعلقــة بالبضائــع ارتفاعــا مكــن مــن
املســافرين الدوليــن ،ومــع إعــادة فتــح احلــدود تســليط الضــوء علــى مســألة عنابــر الشــحن
وإطــاق رحــات العــودة الــى الوطــن عــرف عــدد املتاحــة .ومــن املتوقــع أن تخــف الضغــوط
املســافرين زيــادة شــهرية بنســبة  0.1يف املائــة التصاعديــة والتنازليــة علــى كال االجتاهــن
منــذ يونيــو مــع تســجيل عائــدات تذاكــر الدرجــة مبجــرد بــدء إعــادة التشــغيل الكامــل.
ً
انخفاضــا حــا ًدا .وعلــى الصعيــد العاملــي،
االولــى
فــان عائــدات الــركاب لعــام  2020ال تــزال أقــل
بنســبة  3.0يف املائــة مــن مســتويات عــام .2019
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Slow cargo and passenger capacity recovery
Source: IATA

Notwithstanding
cost
cutting
measures, airlines losses have
generated a cash flow decline in their
worst quarterly financial performance,
outweighed with a positive August
month performance, fragile demand
on fuel and its respective low prices
and a slow cargo and passenger
capacity recovery.
FINANCIAL INDICATORS
• Airline shares
-Being one of the industries strongly
hit by the Covid 19 pandemic, airline
stocks were not able to recover at the
same pace as other equity markets.
The restart was undoubtedly stalled
by quarantine measures imposed
by States, except for the month
of August that registered a wider
outperformance for airline equity
markets, where the news of rapid
testing and possible vaccines
boosted market performance with
North American Airlines registering
best figures so far building on the
possibility of government financial
aid to support their stocks.
• Airline losses
- Quarter 2 losses were at their
highest level and outpaced 2008
annual industry losses. Differences
among regions are clear with the
North American region registering
the highest net losses so far. Higher
Cargo yields helped the Asian Pacific
region reach profitability in Q2 after
the losses registered during Q1 but
competition worldwide might mitigate
this trend and challenge profitability.
• Cargo revenues to compensate
passenger losses
- With worldwide aircrafts being
grounded Q2 was so far the worst
quarter in terms of airline passengers

revenues registering an 89 percent
decline with the exception of the
Pacific region supported by the
recovery of the domestic Chinese
market. Cargo shipments have
helped some airlines mitigate the
losses but could not compensate
the general decline in terms of seats
capacity and high yields. Airlines
were forced to cut their operating
costs reducing labor force through
unpaid leaves initiatives and cutting
on other expenditures items reaching
52 per cent of operating costs
reduction vs 79 percent decline in
operating revenues.
• Cash outflow
- In order to face low incomes, airlines
deferred aircrafts deliveries and
introduced sharp cuts in their overall
expenditures but had to increase
their cash flows to reach 52 per cent,
which will result in rapid spending of
government cash supplies designed
to help support the airline industry.
• Fuel costs
- Stable fuel prices for the month of
August and a slight rebound in the
prices due to the supply disruptions
but a global demand still unsteady.
OPEC has revised its global demand
outlook for 2020 underlining an
estimate decrease of 9.5 barrels a
day compared to last year.
• Global yields
- Following the sharp decline in
global passenger leads, a 0.1 per
cent monthly increase was initiated
since June as boarders reopened
and repatriation flights were launched
with premium yields registering a
sharper decline. On the overall global
passenger yields for 2020 were still
3.0 percent below 2019 levels.

• Demand
- The dynamic of domestic markets
and European routes generated
a global recovery in terms of
passengers demand reducing month
after month the decline rate compared
to the previous year. On the other
hand, air cargo demand continued
to improve with a 2.6 percent on the
month to month supported by the
manufacturing industry though this
rate is still below expectations due to
capacity shortages.
• Capacity
- Since June, passenger’s capacity in
terms of seats continued to improve
due to airline boosting domestic and
intra-European capacity. On the other
hand, cargo capacity marked a 3.2
percent month to month improvement
nonetheless the downfall compared
to last year in terms of the industry’s
capacity due to lack of available
belly.
• Deferring aircrafts deliveries
- Rescheduling of deliveries with
global manufacturers was initiated by
all airlines to cope with the declining
demand and general lockdown
consequences with 30 percent of
commercial aircrafts in storage.
•
Passengers
and
Cargo
sideways
trend
Passengers’ capacity is still
beyond expected levels although
airlines are largely cutting fares and
stimulating passenger’s demand
depends on airlines capacity to
restore their confidence in air travel.
High-level SA cargo levels highlighted
the issue of belly capacity. The
downward upward pressure on both
trends is expected to ease once the
full restart is initiated.
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avoid several possible scenarios,
including
terrorizing
people
and generating a reluctance of
people to fly whilst cultivating a
phobia of air travel among young
people. Disasters that cause
mass deaths need more than
normal communication within the
sector, but rather raising the level
of communication to the level
of senior government officials in
order to increase the clarification
and play a more prominent role in
the rapid response and dealing
with the events. Changing the
brand can be considered as one
of the communication strategies to
show respect for the tragedy. This
includes social media accounts
and the website. It is important
that the update is done in realtime and includes links to data
and information.
Small airlines:
The International Civil Aviation
Organization (ICAO) announced
its expectations that air passenger
traffic will rise from three billion
passengers to double by 2030.
This is a good thing, but in terms of
communication, it requires a very
intense and focused preparation,
as accidents are only seen from
one perspective which does
not differentiate between one
country and another or between
a wide-body plane and another
small-sized plane. Airplanes that
carry humans are of one level of
importance, and here a problem
arises when small, «economical»
airlines enter the market and focus
on increasing the number of flights
and passengers without concern
for communication management.
Regardless of spending related
justifications, it is well known
that communication budgets
are the first items to be spent

on other affairs in times of crisis
and vice versa. Minor accidents
recorded by small companies
have turned into disasters due
to the bad management of the
media crisis. This is where the
importance of aviation authorities
appear, pushing them to develop
crisis information strategy that is
specific, effective, and applicable
and approved, for this industry
and those concerned with it. As
aviation affects the reputation of
countries before airlines.
Cyber threat: The Odessa
International Airport incident in
Ukraine constituted a dangerous
turn point in aviation accidents
arising from technology, and
attention shifted to the impact of
cyber-attacks on the civil aviation
industry and its ability to paralyze
air traffic in a few seconds. It is
true that the airport pursued its
operation without interruption
thanks to the alternative systems
and the enhanced security system
after the airport announced on its
Facebook page that it had been
subject of an attack that targeted
information systems, which would
make the field of air navigation
vulnerable to a greater degree of
risks, such as terrorists targeting
air systems and aircraft.
With the new digital generations,
entities, institutions and individuals
must keep pace with cyber
challenges. It is no longer just a
matter of live broadcast platforms
that, although transformed into a
potential frontier in light of open
space and public’s eagerness
for direct and real-time shows,
as the biggest challenge facing
the industry is the advanced
generations of cyber-attacks
systems
targeting
aircraft
operations and air navigation.

Reports issued by appropriate
organizations indicate a lack
of
communication
between
private and public organizations
regarding
associated
risks,
in particular cybersecurity, in
addition to the lack of coordination
between airlines and the media
in the event of aircraft accidents
or cyber-attacks, and the need
to further regulate business
rules and regulations related
to cybersecurity for navigation.
This comes amid the expansion
of the technological control of
the aviation sector; In order to
develop aircraft work systems,
create wireless maintenance
systems for them, as well as link
their information systems with
satellites and the Internet, and
make them more luxurious and
comfortable for passengers.
The tremendous development
in communication applications
was faster than the ability of
service providers to deal with
it by communication in times of
crisis, especially air transport
service
providers.
Although
the aviation sector is one of the
most beneficiaries of modern
technologies, these have also
provoked a crisis at the same
time, and in stark contrast with the
scene calling for the need to be
adapted and harmonized so that
the technical and communication
strategies work down one path
through which the maximum
benefit can be achieved and the
minimum damage to reputation
made in the event of disasters,
God forbid.
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whilst being a fertile ground for
crises.
The Corona pandemic has
pushed more towards the digital
traveler and the use of electronic
alternative, and reports indicate
that digital travelers will make up
68% of the total travelers in 2025,
and they will be able to manage
their travel affairs using their
mobile phones. This demographic
shift, albeit important, requires
advanced levels of automation
and digital transformation to
reach the ability to control every
step, such as tracking luggage
and its location, as well as their
aspirations during all stages
of their journey and that can
be encompassed in a unified
experience across all airports,
airlines, border control points
and other modes of transport,
from the moment they leave their
homes, till they reach their desired
destination.
This situation raises the risk ratio
because the assumption of errors
is present and the possibility
filming these errors is high as
well as the fact of publishing and
then circulating it up to the trend
in case the airport is unlucky. Far
from the security aspect, there
is a noticeable abundance and
spread of video clips with their
negative and positive effects on
airports and airplanes due to the
adopted policies that consider
the airport as part of the civil
economic fabric. This is also due
to the legislation that tries to make
the travel experience easy and
comfortable, so that the traveler
feels happy from the beginning
of his journey until he reaches his
desired destination.

Navigation tracking applications
Millions of people can track flights
through providers that collect
data from multiple sources.
These services are provided
by multiple applications and in
various languages, displaying
flight paths and destinations
and some other details like flight
numbers and aircraft types. If the
plane issues a navigation call, a
«distress code», then this means
announcing an Emergency status.
Therefore, everyone, including the
masses, can hear about the event
as it appears on the distress call.
This is a problem for the staff
in charge of communication in
airports and even airlines, as they
have eventually to deal with an
emergency call that may turn into
a disaster. They also have to learn
how to manage the situation of the
masses within the communication
platforms if the emergency call
turns out to be commonplace.
Artificial Intelligence:
Communication
excellence
is growing continuously. This
coincides with the number of
smart phones that exceeds the
general population according to
official statistics, as well as the
tremendous capabilities of the
five-G technology and the ability
to download a large amount of
data in a few minutes. This in
itself pushes towards supporting
the live broadcast and the United
Airlines converted passenger
story. Live broadcasting is a
very interesting and intense
digital mode as a live broadcast
goes unattended through open
platforms in direction of an open
space without any consideration
for the gains and losses. Fun lies
where the human desire is to be
put in the spotlight.» In addition,

this is what distinguishes the live
broadcast of events via television
and this is the reason behind
the supremacy of platforms that
provide this service, such as
TikTok and Snapshat. This is also
the reason pushing traditional
platforms such as the Periscope
service in the Twitter application,
to include this feature. What raises
viewer’s interest in tracking live
broadcasting is the presence
of
natural
influences.
The
photographer of the Southwest
plane crash was filming the events
breathing sometimes loudly and in
an intermittent way at other times,
while being at the same time
terrified, struggling with oxygen,
snatching from the inside of the
mask hanging over his head, and
he wrote on his Facebook page
while he was still in the air, «There
is something wrong with our plane
... it seems that we are going»…
In fact, the passenger himself did
not believe that he was still alive.
He was dumbfounded and wrote
it as a farewell and surrender to
fate. He lived to see himself the
world media leader in a scene
that reflected the assumption that
soft-broadcast platforms were
one of the reputation destroyers
for airlines and a major source of
crisis.
The legitimacy of aviation:
The Malaysian plane accident
was described as one of the
most gruesome and memorable
incidents,
which
required
government intervention on a
large scale. Crises of this kind lead
to concerns about the legitimacy
of this institution in using the
atmosphere and the debate at this
level is widening if the problem
is not accommodated in time, to
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The «here and now» risks related to real-time broadcasting to the aviation
sector

Ibrahim Al-Rawssa
Media Consultant
At the same moment when the
captain of a Southwest Airlines
plane heard the sound of the
left engine explosion as he was
flying in the air, the whole world
was watching the accident alive
in the air via Facebook Live
broadcast. The plane, which
was coming from New York and
heading to Philadelphia, USA,
landed on social platforms before
reaching the ground, and the
news broke through in the media
faster than the disembarkation of
passengers. However, the most
surprising thing is that Reuters’
wheels preceded the fire truck
hoses that were just extended to
save what could be saved for this
plane physically damaged and its
disaster stricken communication
assets.
This came after one of the plane’s
passengers documented the
incident as soon as the oxygen
masks hung from the roof of
the plane that was offering
wireless
internet
connection

and the media followed him and
started broadcasting him as an
eyewitness. Despite the horror of
the story in terms of communication
effects and the fantasy produced
in a spontaneous manner,
which seemed at first glance a
Hollywood production, the losses
on the ground were below those
drawn at the media level.
This controversial communication
case drew attention to the
danger represented by realtime broadcasting platforms on
service providers. It also shed
light on disturbing communication
phenomena
specifically
in
crowded places that witness
individual regular incidents that
suddenly become public opinion
issues despite their recurrence
in daily life. The source of the
danger is that it is a lethal weapon
in hands of the masses once it
is acquired by mass media and
turned to random, unorganized
live broadcasts. The utilitarian
methodology provided by the
media to serve their agenda
cease to exist, and the agenda of
the masses became the dominant
one, managing the scene instead
of the media.
The danger can be apprehended
from two angles, one of them
being public service providers,
and we will talk about airports and
airplanes, as they are vulnerable to
the dangers of live broadcasting,
and the second angle being
the media, that have seen their
monopoly withdrawn from them.
Consequently, this article will
shed light on the most important

challenges facing communicators
in the aviation sector in general
and diagnosing the current
situation and suggestion solutions
to face that situation. Among the
first challenges:
The digital traveler: The amount
of papers that the traveler used
to carry obviates the size of the
change in the current nature of
travel and the ease of access to
the plane seat as comfortably
as quickly. These changes are
important in the world of travel
and stimulate the sector in order
to push forward progress and
increase the desire for air mobility.
However, aviation authorities and
the industry in general, should
perceive today’s travelers as
digital robots running on the
ground. Though it is true that
they are humanly endeavoring,
but their judgement is based on
other people’s judgement and
analysis, as they are reading and
hearing through the convictions
of other users. The one of us
may choose one of the coffee
shops at the airport based on the
recommendations of Google or
dozens of evaluation applications
designed for this purpose. The
traveler will also know that his
flight will be delayed because
he is tracking the flight path
using an air navigation map
tracker technology, as well as
photographing everything inside
the airport and the plane, and
those in contact should take
this into account, as crowded
gatherings are a tempting place
for
documentation
purposes
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Civil- Military Coordination- The need for improving cooperation
Operational Concept and in the
Global Air Navigation Plan.

The airspace is a common limited
resource for both civil and military
users. We are looking at a goal
to open up segregated airspace,
when it is not used for its originally
intended purpose, and access for
all users according to their needs
without impeding the military
missions or operations.
Eng. Mohamed rejeb-The recent
increase of internal and external
threats to our society has changed
the way people think about
personal safety and borders.
As a strong driver of economic
growth in the ACAO States,
the aviation system must be
preserved,
modernised
and
protected from any possible threat.
At the same time, the protection
of the passengers flying in the
ACAO airspace is an essential
must as safety and security are
the paramount objectives.
It was clear that increasing civilian
traffic requires sound civil-military
coordination
arrangements
that can accommodate not just
this traffic but also the military
requirements within the airspace
over ACAO region.
For civil aviation, it will meet the
requirements for more safe and
efficient air transportation system,
and for accommodating the
increasing traffic.
For military, it will meet the
requirements for mission safely
and
effectively.
The sharing of airspace between
civil and military is included in
the ICAO’s vision of integrated,
harmonized
and
globally
interoperable ATM system, as
indicated in the Global ATM

Civil-Military cooperation has
become even more important in
the current aviation environment,
because continued rapid growth
in civil air traffic has put increasing
pressure on scarce airspace
resources. In addition, those
regions experiencing high growth
in traffic are facing the biggest
challenges, and will therefore
benefit most from increased CivilMilitary cooperation.
Key to successful cooperation
is the establishment of trust and
transparency on all sides. The
needs and requirements of both
civil and military airspace users
must be fully understood and
recognised. Only through mutual
cooperation can mission-oriented
military air traffic and capacityoriented civil air traffic be handled
smoothly and according to
requirements. States can play
an essential role in developing
the framework through which
needs and requirements can be
articulated and balanced.
There is no ‘one size fits all’
solution, but all are built on the
basic premise of understanding
and appreciating the needs and
requirements of the other. It must
be recognised that the military is
both a partner and customer of
ATM, and the aim should be to
pursue a win-win scenario.

Having accepted that transparent
information sharing and trust are
the essential building blocks of
Civil-Military cooperation, the
second essential element is the
legal framework that needs to be
established by the State. Civil and
military cooperative arrangements
need to be defined by enabling
legislation and a set of regulations
that stipulate the respective roles,
rights and responsibilities. States
should also consider Civil-Military
cooperation from a regional, not
simply national, perspective.
In areas of highly fragmented
airspace with pockets of intense
activity, the gains from a more
flexible approach to airspace
use can only be fully realised by
adopting a regional perspective.
The
institutional
framework
for achieving this embraces
policy making, legislation and
regulation, as well as operational
arrangements
and
working
relationships on the ground.
ACAO believes that great progress
can be achieved by observing
the principles of transparency
and information sharing, by
establishing the legal framework
for Civil-Military cooperation, and
by adopting a regional approach
in areas of highly fragmented
airspace.
With these foundations in place,
States can learn from best
practice in the industry and
tailor their own arrangements
for successful cooperation. The
unique circumstances of each
region require a unique State
approach, but it is also true that
the industry as a whole would
benefit from an increased spread
of best practice.
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tools to prevent «Covid-19»,
especially protective masks,
masks, and caps, medical suits,
as well as alcohol disinfectants.
Mauritania helps Lebanon with
12 tons of food

Likewise, the Islamic Republic of
Mauritania took the initiative to
assist to Lebanon represented
by two planes carrying 12 tons
of food to help the brotherly
Lebanese people after the painful
explosion in Beirut, according
to what was reported by the
Mauritanian News Agency.
A delegation headed by the
Director of the Department
of the Arab World at the
General Directorate of Bilateral
Cooperation at the Ministry of
Foreign Affairs and Cooperation
and Mauritanians abroad and
the Assistant Director-General for
Protocols supervised the delivery
of this aid in the Lebanese capital
Beirut.
Arab and foreign countries
pledge about 300 million
dollars to Lebanon
Arab and foreign countries
announced more than $ 295
million
as
an
emergency
financial and in-kind assistance
to Lebanon to alleviate the
humanitarian disaster faced by
the country, after its largest port
was exposed to an explosion
that hit large areas of the capital,
Beirut.
In a statement, the French
presidency said that the total

value of «urgent aid» provided
to Lebanon amounts to 252.7
million euros (295 million dollars).
This comes, with France earlier
launching an urgent donor
conference, with the participation
of the United States, Arab
countries and the European
Union, to mobilize financial and
in-kind support for Lebanon.
In a statement, the United
Nations said that Lebanon needs
emergency aid worth $ 117 million
to cope with the consequences
of the Beirut port explosion.
France: Announced 30 million
euros ($ 35.1 million) to provide
emergency aid to Lebanon.
Qatar: Prince Tamim bin Hamad
announced
his
country’s
contribution of $ 50 million to
help Lebanon and face the crisis.
Appealing to the international
community to provide urgent
financial assistance. - Kuwait:
Kuwait News Agency (KUNA)
reported that Kuwait is ready to
provide support to Lebanon, with
previous commitments on the
Kuwait Fund for Development
to be reallocated, worth $ 30
million, in addition to $ 11 million
in medical and food aid.
Germany: Foreign Minister Heiko
Maas announced that his country
will provide additional support
to Lebanon worth 20 million
euros (23.4 million dollars), in
addition to the 11 million dollars
it announced earlier, allocated to
support the country’s emergency
needs.
United Kingdom: Pledged an
aid package worth 20 million
pounds ($ 26 million) to Beirut to
help those affected by the port
explosion.

The
European
Commission:
The Commission increased its
urgent financial aid to Lebanon
to 63 million euros (73.71
million dollars), compared to 33
million previously announced,
and with the aim of alleviating
the emergency needs of the
Arab country. On 4 August,
the Lebanese capital spent
a bloody night, because of a
huge explosion in the Beirut
port, which left 158 dead, more
than 6 thousand wounded, and
hundreds missing, according
to unlimited official figures.
The explosion of Beirut adds
to the pain of a country that
has been suffering for months,
the repercussions of a harsh
economic crisis, and severe
political polarization, in a scene
where regional and international
parties overlap.
United
States:
«Our
commitment is firm to help the
Lebanese
people.»
US Secretary of State Mike
Pompeo, in a phone call with
Lebanese Prime Minister Hassan
Diab, offered to help Lebanon
after the massive explosion
that killed dozens of people in
Beirut. Pompeo expressed his
country’s»
firm
commitment
to help the Lebanese people
face the consequences of this
horrific event.» He also stressed,
«Our solidarity and support for
the Lebanese people in their
aspiration for the pride, prosperity
and security they deserve,»
according to a statement by the
US State Department.
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interest above all considerations.
«The Minister of Foreign Affairs
of Qatar said: “Our visit today
comes at a time when brother
Lebanon is in a critical situation. I
came to convey the condolences
of the Emir of the State of Qatar
and the Qatari people to the
families of the victims of this
explosion, and this great disaster
that shook us all.
He added, «The directives of
His Highness the Emir are clear
regarding the need to study
the infrastructures affected by
this explosion. We are about to
complete the study for rebuilding
public schools in partnership
with UNICEF, and rehabilitating
some damaged hospitals. Of
course, there was a plan by
the State of Qatar before this
event to consider the possibility
of helping our brothers, the
Lebanese people to overcome
the economic crisis, and we have
visions that will be discussed with
the Lebanese government. »

For his part, the representative
of the Lebanese Armed Forces
Commander, in a statement
to «KUNA», thanked Kuwait,
saying: «We thank Kuwait very
much for the forerunner in the
amount of aid and the speedy
arrival in Lebanon.» He pointed
out that «this aid helps the
Lebanese morally and financially
to overcome the ordeal as quickly
as possible.»
«Kuwait was quick to set up
a relief airlift immediately after
the huge explosion occurred in
the Beirut port on the fourth of
August, which caused severe
damage in many areas of the
Lebanese capital, Beirut. The
Kuwaiti air force plane was the
first Arab and foreign aid plane
to set foot on the land of Beirut. »
Egypt sends urgent aid to
Lebanon

Kuwaiti airlift

The Kuwaiti airlift continued
to transport the relief and
humanitarian aids to Lebanon
for more than a week. The two
Kuwaiti air force planes landed
their cargo, estimated load of
more than 10 tons, at Rafic Hariri
International Airport, carrying
food and medical aid with an
expressive sentence written on it
saying «You belong to our people
and this is our duty.»

Under the direction of His
Excellency
President
Abdel
Fattah El-Sissi, urgent medical
and food aid has been sent
to the Lebanese people. The
Egyptian media announced that
the Egyptian field hospital in
Beirut is working to receive cases
injured as a result of the huge
Beirut explosion. The Egyptian
Foreign Ministry said that the
Egyptian field hospital in Beirut
provides all possible assistance,
as it received a number of cases,
and calls were made to get
acquainted with the Lebanese

side about its needs in order to
be able to provide for them.
Morocco sends urgent medical
and humanitarian aid to
Lebanon

The Moroccan authorities sent
urgent medical and humanitarian
assistance to Lebanon, following
the tragic explosion that occurred
in the port of Beirut, which caused
many victims and heavy material
losses.
The initiative came as a
concretization of the instructions
of King Mohammed VI of
Morocco, in which he ordered,
«to send and establish a military
field hospital in Beirut with the
aim of providing urgent medical
treatment to the population
injured in this incident.»
The field hospital consists of 100
people, including 14 doctors from
different specialties, specialized
nurses and support personnel,
according to the official Moroccan
News Agency.
The agency emphasized that
the military hospital includes «an
operations wing, hospitalization
units,
x-ray
examination,
sterilization, a laboratory and
a pharmacy. Medical and
humanitarian assistance includes
quantities of first aid medicines,
food supplies, tents and blankets
to shelter the victims of the
calamity.» The Moroccan aid to
Lebanon also included medical
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and shelter materials such as
tents, blankets, mattresses and
utensils.
According to the Saudi Press
Agency «SPA», a total of 290
tons of various medical materials
and devices, foodstuffs and
shelter supplies were delivered
through the Saudi airlift, and 290
tons were transported via four
aircrafts. This aid was provided
based on a study of the necessary
humanitarian needs resulting
from the Beirut port explosion, in
coordination with the Embassy
of the Custodian of the Two
Holy Mosques in Beirut, and the
Center’s branch in Lebanon.
From Iraq to Lebanon ...
Doctors, medical aid and fuel

A number of Iraqi doctors arrived
in Lebanon to help treat the
wounded of the huge explosion
that struck Beirut port two days
ago, according to the Iraqi
News Agency (INA). Moreover,
Iraqi
Oil
Minister
Ihssan
Abdul-Jabbar, who heads his
country’s delegation to Lebanon,
announced that 15 Iraqi doctors
from various surgical specialties
arrived in Beirut as part of the
delegation, and began to carry
out their duties. The Iraqi minister
indicated that Baghdad had also
sent batches of gas oil to Beirut,
which is a liquid fuel used in
diesel engines, in order to help
the country in an unprecedented
crisis. He added that «there are
batches of gas oil coming to
Beirut,» stressing the readiness
of Iraq to provide the heavy fuel

surplus to respond to local need,
and send it to Lebanon according
to contracts to be concluded
later.
Abdul-Jabbar told the Iraqi News
Agency: «Following the directions
of Prime Minister Mustafa AlKazemi, the Iraqi government is
committed to be of assistance to
Lebanon in this difficult crisis.»
Al-Kazemi confirmed, in a call with
his Lebanese counterpart Hassan
Diab, that Baghdad «will not fall
short in standing with Lebanon in
this ordeal,» noting that the Iraqi
government decided to send a
plane loaded with urgent medical
aid to Lebanon.
An airlift to transport aid to the
Sultanate of Oman

The Sultanate of Oman hastened
to provide aid to Lebanon, as
part of its humanitarian role to
extend a helping hand to friendly
and brotherly countries, and this
batch includes 15 kinds of various
foodstuffs, weighing 28 tons, and
was transported on board two
flights of the Royal Air Force.
This aid comes according to
the directives of Sultan Haitham
bin Tariq, Sultan of Oman,
to demonstrate the original
Omani values, foremost among
which is tolerance and creating
coexistence conditions between
different countries. This aid was
funded by civil donations as
part of the campaign to support

Lebanon in its current crisis
because of the Beirut seaport
explosion.
Qatar sends immediate aid to
Lebanon

Qatar was also among the
first Arab countries to send
immediate aid to Lebanon,
including field hospitals, after
direct communication between
the Emir of Qatar, Sheikh Tamim
bin Hamad Al Thani, with the
Lebanese President Michel Aoun.
Qatari aid continues to arrive in
Lebanon as Qatari charitable
institutions, in addition to the
Qatar Red Crescent, participated
in providing medical and food
assistance to civilians, in addition
to collecting donations within
the «Lebanon in Our Hearts»
campaign, amounting to more
than $ 18 million.
Sheikh Tamim made a $ 50 million
contribution from his country to
Lebanon, which he announced
during the donors ’conference for
Lebanon, on August 9, 2020.
During a visit to Lebanon, Sheikh
Mohammed bin Abdul Rahman
Al Thani affirmed, “The solidarity
of the State of Qatar, with the
government and people with
Lebanon, and its firm stance
towards the brotherly Lebanese
people,” indicating: “We have a
vision for the economic rescue
of Lebanon, but there is a need
for stability, and we call on the
political parties to put the people’s
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Kingdom of Bahrain, a package of
humanitarian aid has been sent,
including the necessary supplies
and first aid materials used, in
addition to the urgent medicines
needed to help paramedics.
The Undersecretary of the
Bahraini Ministry of Health, Walid
Al-Manea, said that aid packages
will be delivered to Beirut over
the coming weeks.
Tunisia sends aircrafts carrying
medical and humanitarian aid
to Lebanon

Tunisia sent military aircrafts
carrying about 35 tons of urgent
medical and humanitarian aid in
solidarity with Lebanon following
the Beirut port explosion.
Tunisian Defense Minister Imad
Al-Hazqi said - in a statement
reported by (Tunisia Africa) the
tunisian news agency - that he
communicated with his Lebanese
counterpart, which expressed
its appreciation for the effort
made by the Tunisian relief
workers, in this circumstance,
and assured him that there is
no need to send injured patients
for treatment in Tunisia. In turn,
Othman al-Jarandi, the advisor
to the President of the Republic
of Tunisia in charge of diplomatic
affairs, expressed the readiness
of Tunisia, the Presidency and
the people, to pursue its solidarity
initiative with the Lebanese
people, stressing that the nature
of the assistance directed to
the Lebanese side was carried
out in full coordination with the
Lebanese authorities.

Tunisian President Qais Said
held a meeting at the Carthage
Palace with the acting ministers
of defense, social affairs and
health to discuss ways for Tunisia
to support the Lebanese people
after this painful incident, and he
ordered that two military aircrafts
carrying food aid, medicines,
medical supplies and a medical
delegation be sent to support the
Lebanese people and contribute
to retrieve the wounded and
injured.
Algeria sends four humanitarian
aid planes to Lebanon

Algeria sent four planes to
Lebanon carrying humanitarian
aid, medical teams, firefighters,
and food and building materials,
to help Lebanon face the effects
of the Beirut bombing.
«Four Algerian planes are
preparing to take off in the
direction of the capital, Beirut,»
said a statement of the Presidency
of the Republic, published after
a communication between the
Algerian Presidents Abdel Majid
Tebboune and the Lebanese
Michel Aoun took place.
The aircrafts carried crews
of doctors, surgeons, civil
protection personnel, medical
and pharmaceutical materials,
foodstuffs, tents and blankets.
Tebboune assured his Lebanese
counterpart
Algeria’s
full
solidarity with Lebanon in this
painful ordeal
.

The Kingdom of Saudi Arabia
is one of the first to provide
urgent aid to Lebanon

The Saudi Foreign Minister
said, during his participation in
the International Conference in
Support of Lebanon, that the
Kingdom was one of the first
countries to provide urgent
humanitarian aid through the
King Salman Humanitarian Aid
and Relief Center. The Saudi
Ministry of Foreign Affairs, on
Twitter, citing Foreign Minister
Faisal bin Farhan, during the
International
Conference
in
Support of Lebanon, confirmed
the Kingdom’s standing with
brotherly Lebanon and the
importance of conducting a
transparent and independent
investigation to uncover the
causes that led to the horrific
explosion.
The fourth plane within the Saudi
airlift operated by the King
Salman Center for Relief and
Humanitarian Action arrived in
the Lebanese capital, Beirut, to
help those affected by the Beirut
Port explosion, in implementation
of the generous directives of
the Custodian of the Two Holy
Mosques King Salman bin
Abdulaziz Al Saud. The plane,
which landed at Beirut’s Rafic
Hariri
International
Airport,
carried emergency aid weighing
90 tons, including medicines,
burn treatment devices, medical
solutions and masks, gloves
and sterilizers, surgical strings,
food baskets, flour and dates,
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bin Zayed Al Nahyan, Crown
Prince of Abu Dhabi and Deputy
Supreme Commander of the
Forces Armed Forces, ordered to
send urgent humanitarian aid to
those affected by the Beirut Port
explosion in Lebanon, including
medicines, medical equipment,
and nutritional supplements for
children, in addition to other
essential materials. In addition,
based on the directives of His
Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, the
UAE sent urgent medical aid to
the Lebanese people, including
medicines and medical supplies,
in the framework of solidarity with
the brotherly Lebanese people
in the ordeal that befell them
because of the violent explosions
that occurred in the Lebanese
capital Beirut.
The medical aid provided by the
UAE, represented by the Ministry
of Health and Community
Protection, the World Health
Organization and the International
Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies, came
as part of the response to
alleviate the effects of the painful
accident, and to enhance the
efforts of medical personnel in
rescuing the wounded. About 30
tons of Medical supplies were
shipped from the International
Humanitarian City of Dubai.
The Minister of State for
International
Cooperation,
Reem bint Ibrahim Al-Hashemi,
affirmed that this immediate
reaction reflects the keenness of
the wise leadership of the UAE to
stand by the brothers in various
difficult situations, and to extend
a helping hand to everyone in
need.
She added that the UAE seeks to
provide various possible support

in such situations, emphasizing
solidarity with all brotherly and
friendly countries in crises
that require concerted efforts
to mitigate their effects, and
work will be done to assess the
situation and to study what can be
provided. It is worth noting that the
aid was sent from the Ministry of
Health and Community Protection
and from the warehouses of the
International Humanitarian City in
Dubai, as the International City
for Humanitarian Services is a
main hub for the movement of
relief supplies directed towards
various international humanitarian
organizations in the region. The
shipment includes medicines,
medical materials, equipment
and surgical equipment to assist
in the necessary surgeries for the
injured in order to provide them
with the necessary treatment and
support the medical potential, as
well as enabling hospitals and
medical centers to quickly deal
with cases that need urgent care
or surgical intervention.
Under the directives of His
Highness Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan, and the
follow-up of His Highness Sheikh
Hamdan bin Zayed Al Nahyan,
representative of the ruler in the
Al Dhafra region and president
of the Emirates Red Crescent
Authority, the UAE provided
urgent humanitarian, in addition
to other essential materials aid to
those affected by the explosion of
Beirut Port in Lebanon, including
medicines, medical equipment,
and supplements Food for
children.
The Emirates Red Crescent
Authority has completed its
preparations to implement the
directives of the wise leadership,
and to provide aid and send it
quickly to Beirut via airplanes.

The commission confirmed that
the wise leadership’s directives
reflect his concern for the
repercussions of the humanitarian
disaster that befell the brothers
in Lebanon, and its unlimited
solidarity with the victims and the
injured.
The authority said that the focus
at this stage will be on medical
supplies to enhance the ability
of Lebanese health institutions to
provide the necessary medical
care to the injured, and help
them play their role towards them
in these circumstances, in light of
the large number of victims and
wounded. The authority pointed
out that the scale of the disaster
has weighed on the medical
services in Lebanon, and was
the reason behind the necessary
required support in order to
overcome the obstacles and
challenges it faces.
The
organization
worked
in
coordination
with
the
Humanitarian Aid Office of the
country’s embassy in Beirut on
determining the priorities in the
current stage of aid, and the
actual needs of the Lebanese
arena, especially in the health
field, stressing that it will continue
to follow the developments of the
humanitarian situation there, and
will work to reduce its impact on
the brothers in Lebanon.
Bahrain stands with Lebanon

Under the direction of His Majesty
King Hamad bin Isa, King of the
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submitted to His Excellency the
Secretary General of the League
of Arab States as part of its efforts
to mobilize response required
by the current conditions in the
Lebanese Republic.
The heads and directors of
joint Arab action organizations
and institutions participated in
the meeting, members of the
Higher Coordination Committee
for Joint Arab Action, with and
estimated number of more
than 35 organizations and
institutions. Over 30 specialized
Arab
federations
members
pertaining to the Specialized
Arab Federations Forum, which
works under the auspices of the
General Secretariat of the League
of Arab States, also participated
in the meeting.
.
Arab states rushed to help
The Arab countries were the first
to announce the expedition of
relief teams and large medical
aids to Beirut.
The Arab
Republic of Egypt, the Kingdom
of Bahrain, the Islamic Republic
of Mauritania, the Republic of
Tunisia, the Republic of Iraq and
the Sultanate of Oman have sent
medical aid airplanes. Jordan,
Egypt, Qatar, Iraq and Morocco
also sent field hospitals in
addition to other aids.
The World Bank mobilizes its
resources
The World Bank has mobilized
its resources to help Lebanon,
and the Food and Agriculture
Organization of the United
Nations (FAO) expressed their
fears regarding the issue of “flour
availability» in Lebanon «on the
short term» after the explosion
destroyed wheat warehouses.

The
Hashemite
Kingdom
of Jordan pursues its aid
provision
to
Lebanon

during the briefing organized
by the United Nations, everyone
expressed his solidarity with
Lebanon.» We stand with
Lebanon in this tragedy and in
facing its repercussions and
dealing with it, so that Beirut
will rise again. ”Safadi said,“
Lebanon is an essential country
that has a great and rich history
in our region. Lebanon has
always been a land of civilization,
creativity and achievement.

Ayman Safadi, Minister of Foreign
Affairs and Expatriates in the
Hashemite Kingdom of Jordan,
affirmed that Jordan pursues its
aid provision to Lebanon, «and
that the field hospital established
now in Lebanon will remain as
long as it is needed, and that
aircrafts carrying relief materials
will be sent.»
The disaster is huge, and
Lebanon will not be alone in
facing its repercussions,» Safadi
said.
Safadi added, «The Hashemite
Kingdom of Jordan, which is
proud of its strong and strong
historical relations with Lebanon
and with its people, will always
be by Lebanon ‘side and we will
give everything we can. In this
context, we have informed the
United Nations organizations
operating in the Kingdom that
Jordan will facilitate all their
actions and will support them in
all their programs directed to help
brotherly Lebanon in overcoming
the repercussions of this great
disaster. «
In response to a question, Safadi
said, «Everyone feels the tragedy
that struck brotherly Lebanon. As
we may have noticed during the
international conference called
for by His Excellency the French
President, in which His Majesty
the King and a number of Arab
leaders also participated, and

The brotherly Lebanese people
have always been a model in
providing all that is good and
everything that is creative and
accomplished.
Consequently,
we all stand with Lebanon, and
you have seen the magnitude of
feelings that reflect Lebanon’s
position and reflect respect for
Lebanon. ”Safadi emphasized,“
In the Hashemite Kingdom of
Jordan we have always been
with Lebanon and its people,
and we will always be on the
side of Lebanon and its people,
because Lebanon’s security and
Lebanon’s wellness is part of the
region’s health as a whole
United
Arab
Unlimited

Emirates
solidarity

..

His Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Vice
President, Prime Minister and
Ruler of Dubai, has given his
instructions in order to send
urgent medical aid to the
Lebanese people, including
medicines and medical supplies.
His Highness Sheikh Mohammed
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The
Secretary-General
expressed his deep condolences
to all leaders and politicians for
the victims of the explosion, and
his warm wishes for a speedy
recovery for all the injured. “He
said, «The Arab system will fulfill
its duties in helping Lebanon
cope with the current disaster,
and the General Secretariat will
play its role in this framework,
as was agreed upon with the
Lebanese government.»

sixty Arab organizations and
specialized federations. In his
speech, he stressed the keenness
of the General Secretariat of the
League of Arab States to support
and assist Lebanon and provide
aid by all possible means in order
to overcome the repercussions
of the devastating explosion that
occurred in Beirut, as well as the
economic, political and social
crises that has been going on for
some times in Lebanon.

A meeting of joint Arab
action
organizations
and
institutions, the Economic
and Social Council, and the
Arab Specialized Federations
in support of the Lebanese
Republic
During his visit to Beirut,
Ambassador Kamal Hassan
Ali,
Assistant
SecretaryGeneral for Economic Affairs
of the League of Arab States,
affirmed the continuation of the
relentless efforts initiated by
the Secretary-General of the
League of Arab States to support
Lebanon and to take stock of
the level of destruction that had
occurred. He also asserted the
League’s pioneering role in the
reconstruction of Lebanon. He
was accompanied during his visit
by a delegation from Joint Arab
action organizations and Arab
federations are members of the
Arab Forum of Unions, which
provided equally their financial
and logistical.

He expressed his sincere
condolences to the Lebanese
people, stressing the support,
solidarity and backing of the Arab
League with Lebanon and its
people so that it can overcome the
repercussions of the humanitarian
disaster that afflicted it. During
the delegation’s visit to Beirut,
the Assistant Secretary-General
called for the need to activate
humanitarian and medical aid
and to work side by side along
with the establishment of a bank
account under the name of the
Arab Account for Support and
Relief to Lebanon through the
Union of Arab Banks based in
Lebanon. The Arab Academy
for Science, Technology and
Maritime Transport, one of the
Arab
League
organizations
headed by Dr. Ismail Abdel
Ghaffar Ismail Farag, took the
initiative to provide a contribution
in order to help Lebanon
overcome this crisis, by providing
some integrated solutions to the
port of Tripoli.

This statement came during
the emergency meeting called
by the Department of Arab
Organizations and Federations
of the Economic Sector of the
League of Arab States headed by
Ambassador Dr. Kamal Hassan
Ali, through the Zoom facility.
The meeting gathered more than

Abdul Ghaffar indicated that
the work was carried out in
coordination with the President
of the Port of Tripoli. A study
was conducted through the
Integrated Solutions Company
of the Academy to rebuild the
information infrastructure and
develop the information system,

which is currently an alternative to
the Port of Beirut, as implemented
by the Academy. In parallel,
coordination has been made with
the Ministry of Maritime Transport
in Lebanon with the participation
of Experts from the Academy
in the field of maritime security
through its affiliated institute
in order to develop security
plans for Lebanese ports in
accordance with international
standards set by the International
Maritime
Organization
and
review the human capabilities
that are responsible for the
implementation of these security
plans.
On the educational side, the
Academy
provided
during
this meeting, scholarships for
Lebanese youth to study in the
various faculties of the Academy.
A package of actual procedures
was also discussed in order to
allow collection of information and
establishment of a database on
the necessary and urgent needs
for the current and future period.
In addition, many relief initiatives
made by the Federation of Cement
and Building Materials Industries
and the Arab Federation for Food
Industries were reviewed.
On his, turn Dr. Nasreddin Obaid,
Director of the Arab Center
for Studies of Arid Zones and
Drylands (ACSAD), exposed a
package of material, agricultural
support and additional livestock
field initiatives.
The most prominent officials of
the League, underlined that the
aim of the meeting was to present
practical initiatives and proposals
to provide assistance to Lebanon
and its people and shape a
common vision for organizations,
federations and institutions of
joint Arab action to stand with
Lebanon and its people at this
delicate stage. Reports were
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Lebanon’s tragedy, this is how Arab countries have moved to help
Lebanon
Air lifts honorable role in transporting aid and relief to the Lebanese people
Ibrahim Bennadi
The Lebanese people have not
yet been able to gather their
forces from the horror of the
tragedy that befell them, in the
midst of the outbreak of the
Corona virus, the Beirut explosion
comes as a knockout to this small
country. But despite the scale of
the disaster, the international and
Arab cooperation in particular,
the aids, the firefighting and
relief teams coming from several
countries, and the humanitarian
solidarity initiatives indicated that
the Lebanese people were not
left alone to their fate.
In a special statement to “Arab
Magazine”, Engineer Fadi AlHassan, Director General of Civil
Aviation in Lebanon, saidthat as
soon as the Beirut Port disaster
occurred, many countries of the
world, led by the sisterly Arab
countries, took the initiative to
send many humanitarian and
medical aid aircrafts to Lebanon.
The total number of these
Aircrafts exceeded 200. The aid
contributed greatly to the relief
and supply operations required
for the various sectors affected
by the disaster.
He added that the airlifts initiated
by the Arab countries played an
important role in the delivery of aid
and relief to the Lebanese people,
and came as an effort to save
them after the huge explosion
that occurred in the port of the
capital, Beirut, destroying wide
features of the city. It is worth
noting that countries all over
the world have rushed to offer

their aid and offer condolences
following the explosion.
The airport being at a distance
from the site of the explosion
avoided its infrastructure and
facilities being affected by any
serious damage, said Engineer
Fadi Al-Hassan, and the damage
was exclusively material. This will
contribute in developing air traffic
rates at the airport again and thus
contribute to the recovery of the
economic situation in Lebanon.
“The Lebanese official indicated
that the Corona crisis has cast a
shadow and generated negative
impact on the social, economic
and living sectors, especially on
the aviation industry, as aircraft
movements through Rafic Hariri
International
Airport-Beirut
decreased to reach 10 percent
of the movements registered on
2019.
Lebanon is the constant focus
of Arab countries
Mr.
Ahmed
Aboul
Gheit,
Secretary-General of the Arab
League, paid a one-day solidarity
visit to Beirut, during which he
visited the destroyed port of Beirut
and some nearby neighborhoods
that were affected by the August
4 explosion. He also met with
the President of the Republic,
the Speaker of the Parliament
and the Prime Minister, and he
also met and exchanged with a
number of Lebanese politicians
to hear various assessments
about the situation in the country
in the wake of the disaster that
struck its capital, Beirut.

Assistant
Secretary-General
Hussam Zaki stated that the visit
«achieved its objectives in terms
of expressing the solidarity of the
Arab League with Lebanon and
its people afflicted by this great
disaster. In addition, it came as
an assurance to all Lebanese
leaders of the Arab League’s
readiness to mobilize support
through the joint Arab action
system in order to help Lebanon
face the consequences of this
disaster from all sides. «
Zaki explained that the SecretaryGeneral was keen during the visit
and during his meetings with the
state leaders to «express the
League’s readiness to actively
contribute to the investigation
into the circumstances of this
accident in a serious, professional
and credible manner if requested
to do so.» He added, «There
have been many discussions on
this subject with all those he has
met and naturally points of view
on that regard vary. For his part,
the Secretary-General stressed
that the objective is to fully and
seriously clarify the facts and
present them to the Lebanese
public opinion, especially since
what happened is considered a
grave matter by all standards,
and resulted in ruin, destruction
and loss of innocent lives, and
the League is keen to support
Lebanon in this subject matter.
A detailed report was immediately
sent to the member states,
detailing the Secretary-General’s
observations and evaluation of
the visit, including information
received from the Lebanese
government about the massive
damage inflicted on the city.
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favourable conditions for various sorts of
epidemic outbreaks. In cholera-endemic
countries, an estimated 1.3 billion people are at
risk, while in Africa alone about 40 million people
live in cholera “hotspots”.
Climate-related risks associated with climate
variability and change exacerbated food
insecurity in many places, in particular Africa,
due to the impact of drought, which increased
the overall risk of climate-related illness or death.

Continuing and accelerated trends have
also predominated among other key climate
indicators, including an acceleration of rising
sea levels, a continued decline in the Arctic
sea-ice extent, an abrupt decrease in Antarctic
sea ice, continued ice mass loss in the glaciers
and the Greenland and Antarctic ice sheets,
and the clear downward trend in the northern
hemisphere spring snow cover.
More heat is being trapped in the ocean. The
year 2019 had the largest ocean heat content
values on record measured over the upper
700 meters. Higher sea-surface temperatures
endangered marine life and ecosystems.
Impacts on health
Heatwaves were the deadliest meteorological
hazard in the 2015–2019 period, affecting all
continents and resulting in new temperature
records in many countries accompanied by
unprecedented wildfires that occurred in
particular in Europe, North America, Australia,
the Amazon rainforest, and the Arctic regions.
Based on World Health Organization data and
analysis, the overall risk of heat-related illness
or death has climbed steadily since 1980, with
around 30% of the world’s population now living
in climatic conditions that deliver potentially
deadly temperatures at least 20 days a year.
Heavy rain and associated floods create

Climate impacts on economies
During 2015.2019, tropical cyclones were
associated with the largest economic losses. The
costliest hazard event was Hurricane Harvey in
2017, which led to an estimated economic loss
of more than US$ 125 billion.
Higher temperatures threaten to undermine
development through adverse impacts on gross
domestic product (GDP) in developing countries.
The International Monetary Fund found that for
a median-and low-income developing country,
with an annual average temperature of 25 °C,
the effect of a 1 °C increase in temperature leads
to a growth decrease of 1.2%. Countries whose
economies are projected to be significantly
adversely affected by an increase in temperature
produced only about 20% of global GDP in 2016;
however, they are currently home to nearly 60%
of the global population and are projected to
be home to more than 75% by the end of the
century.
All the WMO resources for Earth Day 2020 are
available here
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reporting stations remain at record levels.
It is therefore important that post COVID-19
stimulus packages help the economic grow
back greener. Previous economic crises have
often been followed by “recovery” associated
with much higher emission growth than before
the crisis.
Day highlights major issues of planetary
concern. Even as far back as 1970, scientific
concern was beginning to mount, reinforced by
the increasing carbon dioxide concentrations
evident from the early observations at Mauna
Loa, that human activities could, in fact, already
be starting to impact on the Earth’s climate at
global scales.
The Global Climate 2015-2019
In one of the activities to mark Earth Day, WMO
released its final report on the Global Climate
2015-2019. A preliminary version was issued
ahead of the United Nations Secretary-General’s
Climate Action Summit in September 2019. It
complements the WMO annual statements on
the state of the climate.
The five-year report confirmed that 2015-2019
was the warmest five-year period on record.
The global average temperature has increased
by 1.1°C since the pre-industrial period, and by
0.2°C compared to 2011-2015, it said. Since the
1980s, each decade has been warmer than the
previous one.
The average global temperature in 1970 was
+0.24 °C above the pre-industrial period.
Greenhouse Gases
Carbon dioxide (CO2) levels and other key
greenhouse gases in the atmosphere rose
to new records, with CO2 growth rates 18%
higher in 2015-2019 than the previous five
years. CO2 remains in the atmosphere and

oceans for centuries. This means that the world
is committed to continued climate change
regardless of any temporary fall in emissions
due to the Coronavirus epidemic.
Preliminary data from a subset of greenhouse
gas observational sites for 2019 indicate that
CO2 global mean concentration is on track to
reach or even exceed 410 ppm by the end of
2019.
Atmospheric concentrations of CO2 at Mauna
Loa observatory in Hawaii have tracked at
record levels so far this year, with daily rates
even breaching the 415.00 parts per million
level, according to the US National Oceanic and
Atmospheric Administration.
The March 2020 monthly average of atmospheric
CO2 at Mauna Loa observatory in Hawaii was
414.50 parts per million, compared to 411.97 ppm
in February 2019, according to the US National
Oceanic and Atmospheric Administration.
Mauna Loa is the world’s longest continual
observing station and a benchmark station of
the Global Atmosphere Watch Network. Annual
mean CO2 concentrations in Mauna Loa in 2019
were 411.44 ppm, compared to 325.68 ppm at
the first Earth Day in 1970.
At another benchmark station, Cape Grim in
Tasmania, average CO2 levels were 408.3 ppm
in February, up from 405.66 ppm in February
2019, according to CSIRO.
At the Izaña
observatory in Tenerife, concentrations of CO2
are also higher this year than at the same time
in 2019, and the same tendency is seen at the
stations of the Integrated Carbon Observation
System).
Other climate change indicators
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Day.
COVID-19 may result in a temporary reduction
in greenhouse gas emissions, but it is not a
substitute for sustained climate action. And it will
make it more difficult to tackle weather, climate
and water-related hazards which are becoming
more acute because of climate change.
“Whilst COVID-19 has caused a severe
international health and economic crisis, failure
to tackle climate change may threaten human
well-being, ecosystems and economies for
centuries,” WMO Secretary-General Petteri
Taalas told a virtual press conference. “We
need to flatten both the pandemic and climate
change curves,” he said.
“We need to show the same determination and
unity against climate
change as against
COVID-19. We need
to act together in
the interests of the
health and welfare of
humanity not just for
the coming weeks
and months, but for
many
generations
ahead,»
said Mr Taalas

Early Warning Systems
“Extreme weather has increased, and it will
not go away because of the coronavirus. On
the contrary, the pandemic exacerbates the
challenge of evacuating people and keeping
them safe from tropical cyclones, as we saw
with Category-5 strength Harold in the South
Pacific. And there is a risk that over-stretched
health systems may not be able to cope with
an additional burden of patients due to, for
example, heatwaves,” he said.
“Vulnerable populations in countries with
weaker disaster preparedness systems face the
greatest risks. Governments need to do more
to strengthen warning systems to cope with
multiple hazards,” said Mr Taalas. “WMO will
support those efforts.”
Despite the constraints of COVID-19, National
Meteorological and Hydrological Services
continue their essential 24/7 forecast and
warning services.
Global Atmosphere Watch stations also
continue their monitoring activities, and thus
have played a key role in recording a reduction
in key pollutants and improvements in air quality
as a result of the industrial downturn. However,
carbon dioxide (CO2) concentrations at key
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Earth Day highlights Climate Action

COVID-19 exacerbates socio-economic impacts of climate change,
which accelerated in past 5 years
Geneva - In the 50 years since the first celebration of
Earth Day, the physical signs of climate change and
impacts on our planet have gathered pace, reaching
a crescendo in the past five years, which were the
hottest on record. That trend is expected to continue,
according to the World Meteorological Organization
(WMO).
Carbon dioxide levels at a key global observing
station are about 26 percent higher than in 1970,
whilst the average global temperature has increased
by 0.86°C since then, and is 1.1°C warmer than the
pre-industrial era.

new global mean temperature record is likely to
occur in the next five-year period (2020-2024),
according to multi-model climate predictions of
near surface temperature from data collected
by the WMO Lead Centre for Annual to Decadal
Climate Prediction operated by the Met Office
Hadley Centre.
Predictions show that further increases in global
temperature are likely, especially over high
latitudes and land regions, with slower ocean

warming, particularly in the North Atlantic and
southern ocean.
Temperature is just one climate indicator. Others
include atmospheric carbon dioxide (CO2),
ocean heat and acidification, sea level, glacier
mass balance and Arctic and Antarctic sea ice.
All indicators showed an acceleration of climate
change in the past five years, according to the
final report on the Global Climate 2015-2019,
released to mark the 50th anniversary of Earth
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years of jumbo dominance.» as the Financial Times
wrote.
Since the beginning of March, international air
traffic has almost stopped, and experts expect
losses to reach 250 billion dollars this year.
The British have been the 747’s biggest supporters
and operators all over the world until recently, with
110 «jumbo» jets - operated since 1970 - carrying the
UK flag on their tails. Alex Cruz, President of British
Airways, said: «This is not the farewell we wanted or
expected for our amazing 747s’ fleet.
This necessary decision is heartbreaking. ”He added,
“The termination of the Jumbo aircraft service will be felt
by many people across the UK.” In Britain, there was
no time to say goodbye, as most British Boeing 747s
were pre-positioned at corner stops in Spain, where
they would be dismantled. Before British Airways, its
local rival, Virgin Atlantic, had terminated service of
its «jumbo» jets, just as KLM did in the spring as well.
Thus, the German company Lufthansa has become
now the largest operator of Boeing 747s in the world,
with 30 «jumbo» aircraft, with an average fleet age of
six years. However, it is unclear whether the airline’s
eleven old 747-400 aircraft, will return to flying.
The last ones to fly on board a jumbo»: American
presidents
The Boeing 747, described by British Airways pilot
Mark Vanuenacher as «the legend of the 370-ton
flight», first flew in 1969, months before humankind
landed on the moon. Its most recent version, the 7478, is still manufactured as a civilian cargo plane. Even
after production ends in 2022, the US government
will get two new presidential aircrafts (Air Force One)
designed on the basis of the 747-8.
It is clear that the Corona pandemic has made the
aviation sector go through its worst crisis in more than
a century’s lifetime. The International Air Transport
Association expects that air traffic will not return
to normal before 2024. Even then, the number of
passengers will likely decrease, as many do not want
to be in an overcrowded plane, as was the case before.
Airbus: Hope from the United Arab Emirates
Giant four-engine aircrafts such as the Boeing 747 and
the European Airbus A380, which started taking over
the 747 place a little more than a decade ago, were
expensive to operate and barely bring in profits for

operating companies even before the Corona crisis.
Smaller and more affordable modern aircrafts, such
as the Airbus A350 and Boeing 787 Dreamliner, are
now more suitable. «We know the days of the A380
and 747 are over, but the A350 and 787 will always
be there,» said Tim Clark, head of Emirates Airlines in
Dubai, on last May. His statement caused a sensation,
especially since his company is the largest customer
of the A380s, as it owns 115, and is scheduled to
receive eight more aircraft from Airbus. However,
Clarke made statements that were more positive two
months later, in July, saying, “If demand resumes and
landing times at major airports are limited, there will be
a place for the A380.” “I hope all of our A380s will fly
again by April 2022.”
Given that, Emirates’ business model relies on switching
in transporting long-haul travelers, who eventually
return sporadically, Clark’s recent comments are in
question.
Scrap collection locations are filled with dismantled
aircrafts.
Either way, the A380, that was once launched with
great hope, and that Airbus has decided to halt its
manufacturing program by 2021, even before the
Corona crisis, is now losing much of its momentum.
In total, the company delivered this model of its
aircraft to 15 airlines. Currently, only Emirates Airlines,
with eleven aircrafts in service, in addition to China
Southern Airlines, with five aircrafts, operate this type of
aircraft. All other aircraft, including those belonging to
the German company Lufthansa, are currently parked
under the sun in Spain or California or remote areas
in Australia, waiting to be dismantled and converted
to scrap, such as the Air France fleet of A380 aircraft,
which consists of ten aircrafts, the most recent version
of it being six years old.
Lufthansa’s 14 A380s are not expected to fly again.
Even Singapore Airlines has now announced that it will
decide over the fate of its 19 A380s. Currently, there
are only over 60 Boeing 747 passenger aircraft ready
to fly, in addition to 244 other cargo aircraft, out of
more than 1,500 aircraft built under this model. It is
clear that the era of wide-bodied aircrafts is over.
Andreas Shbet / M.A.H
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Farewell Boeing 747 and Airbus A380
Many airlines have noted that their wide bodied
aircrafts are very expensive, and with the Corona
virus affecting the aviation sector, one of the two most
famous aircraft manufacturers have decided faster
than expected to stop producing two of their largest
aircraft, the Boeing 747 and Airbus A380.
The news came from Chicago on Wednesday (July 30)
and attracted attention. The American Boeing group
CEO Dave Calhoun told staff, “Given the current market
dynamics and prospects, we will stop production of
our iconic Boeing 747 in 2022.” This announcement
fell like the peak descent of the two largest aircrafts
in the world, namely: Boeing 747, which has been
flying since 1970, and Airbus A380, which has been
flying since 2007. Thus, the Corona crisis finally ended
the production of supersized aircrafts, considered
uneconomic.
According to OAG, a global provider of travel data
based in the United Kingdom, which highlighted
the significant and continuous decline in wide-body
aircraft operations in the table below and compared the
capacity of the week mentioned in the table with those
that were operated in January 2020. As the scheduled
services became aboard The A380 is extremely rare
now with only 34,000 seats on display this week which
is down nearly 97% from earlier this year.
Beautiful farewell of the B-747 over the Pacific
Ocean
For some, it was a painful goodbye. Many Australians
were in tears when they saw the last take-off the Boeing

747 belonging to the Australian airline «Qantas», either
at Sydney Airport or on television. Australian aviation
expert Geoffrey Thomas commented the event,
saying: «Emotions flared up all over Australia when
Australians bid farewell to a dear lady and friend, who
may have taken some of us to a new life (Australia and
New Zealand) and (transferred) many others to other
parts of the world,» and added: «Until the beginning
of the B-747 era, the majority of Australians were not
able to reach out to the rest of the world except by
using the ship,» he emphasized, «We will miss it (the
plane).
The «Boeing 747» era began with «Qantas» in 1971
and ended - earlier than planned - in mid-July 2020,
after five decades of using the 77 «jumbo» (the
popular name for the plane) with the kangaroo sign on
its tail. The era ended with a beautiful farewell through
goodbye trips and honorary courses, over the Sydney
Opera House, for example. Finally, a large spin around
in the guise of kangaroo over the Pacific Ocean could
be seen on flight tracking apps and websites. One
final bow owed to the plane, which many still call the
«Queen of Heaven», before it lands for the last time in
the Mojave Desert in California to be dismantled there.
Immediate termination in London
Around the same time, and precisely two weeks ago,
British Airways announced, suddenly and in a relative
silent aftermath the immediate end of the Boeing 747,
although it was scheduled for 2024. It was clear then
that «this immediate termination marks the end of 50
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systems, population monitoring and product control,
risk assessment and risk management, strategic
studies and national programs in water and food
borne disease prevention and in hospital infection
control programs. She has authored articles and
gave lectures on all of these subjects (more than one
hundred and fifty publications and lectures).
She is an Associate Professor of Health and Nutrition
Legislation of Master Degree in the Science College.
She is also the Chair of the Accreditation Committee
for Food Laboratories (TUNAC), the National
Accreditation Authority since 2007.
Research associate at the Pasteur Institute in Tunis
from 2010 to 2014, she was also president of the
Scientific Association on Food Safety in the Maghreb
- AMSSA (Association Maghrébine de Sécurité
Sanitaire des Aliments); Tunisian department from
2012 to 2018.
Annabi Attia holds a PHD in medicine from
the University of Tunis. She is a graduate in
occupational health and psychotherapy (Thérapie
inter-staffle) and has attended some specialized
courses in epidemiology and practical training on
items within her area of competence (food safety,
quality management, auditing, health education,
risk communication, etc.) at the national level and
international.
Dr. Saif bin Salem Al-Abri:
Saif bin Salem Al Abri studied medicine at Sultan
Qaboos University in Oman and qualified in 1993.
He has done his training in infectious diseases in
Liverpool, UK.
Dr. Al-Abri is a practicing consultant in infectious
diseases at the Royal Hospital. He was appointed in
2014 as Director General of Disease Surveillance and
Control at the Oman Ministry of Health, and he is the
national liaison for International Health Regulations in
Oman and is currently leading the national technical
team for COVID-19 response. Al Abri is interested in
education and he is an international consultant for
the Royal College of Physicians in London and the
lead examiner for the MRCP examination (United
Kingdom) in Oman from 2011 until 2015. He was
also Chairman of the Board of Directors of the Omani

Medical College from 2015 until 2018. Currently,
he is a board member of the National University
of Science and Technology and is additionally an
associate editor of several medical journals.
Dr. Mohamed Moussif
He is the chief medical officer at Casablanca
International Airport and the national coordinator of
the entry points program in Morocco. He assumed
responsibility for the health measures that were
implemented at the borders during the period of
Ebola in 1996, then SARS, H1N1, Ebola, Zika, and
currently Covid 19. Dr. Moussif is a Graduate of the
Center for Global Health Security at Chatham House
in London. He holds an MSc in Public Health as well
as an MBA in Health Structures Management, and a
Diploma in Aeronautical Medicine from the European
School of Aviation Medicine in Frankfurt and a
Diploma in Travel Health from the Liverpool School of
Tropical Medicine.
Dr. Moussif is a member of the Africa CDC COVID-19
Steering Committee and a member of the WHO
ITH (International Travel and Health) Guidelines
Development Group and a member of the World
Health Organization group to develop guidelines
on the effectiveness and impact of travel and trade
restrictions during an outbreak. He is also the
technical advisor to the International Civil Aviation
Organization and the ICAO / CAPSCA liaison in
Morocco.
Dr. Moussif participated in the revision of nearly all
WHO guidelines and handbooks related to entry
points. Since 2003, he has undertaken more than
fifty assignments as a WHO expert in the field of
entry points including consultations and seven Joint
External Assessments (JJEs). He is the medical
advisor to the General Directorate of Civil Aviation in
Morocco and responsible for the travel health project
in the Directorate of Epidemiology and Disease
Control.
Dr. Moussif is a co-opted member of the World Health
Organization’s «IHR Expert List» since 2017.
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field of Infectious Diseases Prevention, Health and
Environment at the Norwegian Institute of Public
Health in Oslo, Norway, and Dr. Jimena Aguilera,
Director of the Center for Epidemiology and Health
Policy at the Faculty of Medicine at the University
of Del Desarolo in Santiago. - Chile and Dr. Yasser
Ibrahim Ahmed, Medical Director and Senior Adviser
at the Maldives Medical Hospital and retired colonel,
Vincent Anami from the Center for Disaster Medicine
and Humanitarian Aid and Unified Services at the
University of Health and Science at the Friends
International Center in Nairobi - Kenya, and Dr.
Carmen Aramborough, Director of Health and Social
Policy with the delegation of the Spanish government
in Catalonia - Spain, and Dr. Calpana Paroe
Co-Director, National Program for Vector-borne
Disease Control, Ministry of Health and Family
Welfare, New Delhi-India, Professor Lucille
Bloomberg, Deputy Director, National Institute of
Infectious Diseases and National Health Laboratory
Service, Johannesburg, South Africa, and Ms. Malini
Chittaganbeach, Consultant Medical Scientist,
Department of Medical Sciences, Ministry of Public
Health Thailand, Mr. John Lavery, Executive Director
of Health Emergencies Department in British
Columbia and Regional Health Services Canada, and
Professor James Leduc, Director of the Galveston
National Laboratory, University of Texas Medical
Branch, Galveston - USA, Dr. Dixin Lee, Director of
the National Institute for Viral Disease Control and
Prevention at the Chinese Center for Disease Control
and Prevention - People’s Republic of China, and
Dr. Rinat Maxotov, Director General of the Federal
Budget Research Foundation - State Research
Center for Virology and Biotechnology, Federal
Service for Monitoring the Protection of Consumer
Rights and Human Welfare in Koltsovo -Russian
Federation and Dr. Talaat Mukhtari Azad, Director
of the Iranian National Influenza Center, Department
of Tehran University of Medical Sciences, Faculty of
Public Health in Tehran - Islamic Republic of Iran,
and the committee also includes: Mrs. Oli Bime Ojo
Former Director of Disease Control, Nigeria Center
for Disease Control, Abuja, Nigeria
Dr. Jean-Marie Oku-Bailey, Public Health Adviser in
the Democratic Republic of the Congo, Dr. Tomoya
Saito, Director of the Health Crisis Management
Department of the National Institute of Public Health
in Japan, and Dr. Amadou Alva Saal, Director of
the Dakar Pasteur Institute and WHO Collaborating

Center for Arbovirus and Viral Hemorrhagic Fever in
Senegal and Dr. Mark Salter, Consultant in Global
Health and Public Health in England-London-United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and
Professor Myungsee Sun, Professor Emeritus at the
Faculty of Medicine at Yonsei University in Korea and
Professor Lothar H. Wheeler, President of the Robert
Koch Institute in Germany.
According to the World Health Organization, the
committee is evaluating the performance of the
International Health Regulations in the context of
the emerging corona virus, and will recommend
introducing the «changes it deems necessary.»
The World Health Assembly had submitted to the
Director-General of the World Health Organization
a draft resolution to initiate a step-by-step process
for an impartial, independent and comprehensive
assessment of the international health response in
order to confront COVID-19 coordinated by the World
Health Organization, including through the use of
existing mechanisms such as the Review Committee
under the International Health Regulations (IHR).
2005).
Biographical notes on the Arab competencies:
Dr. Soraya Al Annabi Attia
Tunisian doctor Thouraya Annabi Attia working in
the field of preventive medicine, and has held many
positions at the regional and national levels in the
national public health system, since 1986, especially
as inspector of occupational health, head of the
regional and then national public hygiene service,
and director of the food safety section of the National
Agency for Supervision. Health and Environmental
from 2006 to 2015. Since May 2015 Al-Annabi joined
the National Observatory of New and Emerging
Diseases (ONMNE) and retired from public
administration in July 2017. Then she worked on a
volunteering basis (hospital and NGO consultancy)
and as an independent expert. The Tunisian doctor
participated in several researches. She conducted
some epidemiological studies on a variety of health
topics (public health and sanitation, food poisoning
and food safety, environmental impact on health,
vector control, water hygiene, hospital infections,
and mental health).
She has worked extensively in health education
and risk reporting, health regulations, information
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Arab medical competencies appointed to sit on the WHO Health Regulations Review Committee

Ibrahim Bennadi-The World Health Organization has
selected three Arab medical competencies to sit
in the Health Regulation Review committee, which
pursued its proceedings on 8 and 9 September
2020. The nominees are Dr Thouraya Annabi
Attia, from Tunisia, and she is Director of Health
Protection and Monitoring at the National Agency
for Health Protection within the Ministry of Health in
the Republic of Tunisia and a civil society member
defending public health facilities, Dr. Saif bin Salem
Al Abri, Director General of Disease Control and
Control at the Ministry of Health in the Sultanate of
Oman, and Dr. Mohamed Moussif, Chief Medical
Officer at Mohammed V International Airport, and
the national coordinator of the entry points program
in the Kingdom of Morocco.
In his statement to the Moroccan Medi 1 TV channel,
Mohamed Moussif said that the regulations of the
World Health Organization are a binding legal tool
for member states of the organization. It is essentially
international law, and one of the oldest health laws
in the world not a new one, dating back to 1377, and
commensurate to the level of severity of epidemics
threatening global health aiming to reduce them.
Moussif added that the appointed committee enacts
a set of measures to strengthen the health system
as a whole and rises to the level of binding legal
standards with regard to measures adopted globally
at the level of epidemic management, coordination,
communication, response capabilities, combating
animal epidemics and radiation threats, monitoring
the work of laboratories and the capabilities of

transit ports (airports, ports, etc.), whether In terms
of readiness, preparedness, and strengthening of
the early surveillance mechanism. It also concerns
a group of other annexes on events ‘evaluation and
the granting of certificates.
Dr. Moussif emphasized that the committee is the
only one authorized to review the International Health
Regulations, make recommendations, and provide
technical advice to the Director-General of the World
Health Organization.
Dr. Moussif participated, in a group of workshops
organized by the Arab Civil Aviation Organization
and has facilitated as of last June, a workshop on
crisis management and public health measures for
the civil aviation industry in light of the new Corona
pandemic (COVID 19). ), organized by the Arab Civil
Aviation Organization from 22 to 26 June 2020.
Dr. Moussif as a representative of the African
continent
The World Health Organization stated, in a statement,
that Dr. Moussif represents the African continent
within this committee, along with six other experts,
including South African Dr. Lucille Bloomberg of
the National Institute of Infectious Diseases and the
Senegalese Professor Amadou Sall, Director of the
Pasteur Institute in Dakar.
The committee includes 20 other members, in
addition to Arab competencies, and they are: Dr.
Preben Avitsland, Senior Adviser, Professor in the
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8. UTM the new ATM Plus
The aim of this webinar was to explain how the
rapidly growing unmanned traffic is becoming an
essential stakeholder in the ATM world and how to
integrate the new partner in & how can we safely and
efficiently grow both sides of the scale.
This webinar was attended by 188 participants.
9. System Wide Information Management
The aim of this webinar was to present the
transformation of the ANS infrastructure to a globally
interoperable ecosystem and its importance for the
global roadmap presented in Global Air Navigation
Plan and what has been learned from the firstgeneration implementations of SWIM enabled
applications.
This webinar was attended by 185 participants.
10. Civil Military Coordination
The aim of this webinar was to provide useful
guidance based on ICAO Circular 330 with a special
focus on conditional Route (CDM) and Airspace
management Cell (AMC) operation and an overview
of the new ICAO doc 10088 and awareness on the
implementation of the Free Routes Airspace (FRA)
Concept.
This webinar was attended by 216 participants.
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4. Effectiveness Quality & Compliance Audit for
ANSP
The aim of this webinar was to provide information
about Merging Quality and Compliance audit.
Importance audit preparation, defining and
publishing auditor’s action before the audit. Exploring
how to complete audit reducing necessary resource
and increasing the performance of the audit.
This webinar was attended by 355 participants.
5. Systems Thinking in Safety
The aim of this webinar was to encourage a ‘systems
thinking’ approach to help make sense of – and
improve – system performance. Ways of thinking
about systems, work and safety, and translating
theory into practice.
This webinar was attended by 322 participants.
6- AIP Digital Datasets
The aim of this webinar were the following:
•
From the perspective of transposing
Annex 15/PANS-AIM requirements, the most
demanding activity for a State AIS is the operational
implementation of the digital datasets.
•
The initiative proposes the implementation
steps of AIP datasets i.e. the “What”, “How”, “When”
and transition plan elements
This webinar was attended by 284 participants.
7- Blockchain & Big Data in AIM
The aim of this webinar was to provide an overview
of “Blockchain” & “Big Data” in general, its potential
use in AIM, real-time benefits in terms of cost,
performance, decision making and governance and
the industry challenges for its implementation.
This webinar was attended by 242 participants.
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A series of educational webinars organized by the General Civil Aviation
Authority in the United Arab Emirates in cooperation with the Arab Civil
Aviation Organization (ACAO) and the International Civil Aviation Organization (ICAO), organized during August 2020.
In the interest of the Arab Civil Aviation Organization to coordinate and cooperate with international and regional
organizations working in the field of civil aviation and member states in light of the emerging Corona crisis
(COVID-19),
Civil Aviation Authority in the United Arab Emirates, the Arab Civil Aviation Organization and the International
Civil Aviation Organization have organized ten (10) educational webinars on various topics related to air
navigation services issues during the month of August 2020. These webinars were attended by more than 2657
participants from nearly 226 bodies / institutions and / or international or regional organizations. These webinars
are the following:

1. Effectiveness of AIM functions, systems, and
processes
The aim of this webinar was to introduce the audience
to the aeronautical information functions that is a
State responsibility and the systems and processes
to effectively and efficiently fulfill these functions.
This webinar was attended by 237 participants.
2. Air Traffic Flow Management
The aim of this webinar was to provide an introduction
to Air Traffic Flow Management as a part of the ATM
ecosystem and how the collaboration of the aviation
community is expected to contribute to an optimal
and efficient resource utilization.
This webinar was attended by 271 participants.
3. Future of ATC Training
The aim of this webinar was to provide level basic
information on ATC to cover its sections, parts and
divisions. How do they manage the skies above us
and what does it take to become one of them ?
Also a look on future insight of how traffic control
training would look like in the future, what would be
changed and a look on the simulators of tomorrow.
This webinar was attended by 377 participants.
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financial support for this sector, as airlines in the
region suffer greatly from the repercussions of
the spread of the Corona virus, as they incurred
important financial losses due to the lack of air
passenger traffic and the diminution of financial
flows from revenues. It is expected that airlines
in the region will lose the equivalent of $ 37 per
passenger during the year 2020, compared to
the previous year’s loss, which was estimated
at $ 6.
The workshop continued with a presentation from
the Arab Air Carriers Organization during the
second session. It was devoted to the impact of the
pandemic on the aviation sector. The third session
discussed the indicative list of health measures
published by the ICAO’s Council Air Transport
Restart Task Force, according to the presentation of
the Arab Civil Aviation Organization, on the general
framework of the regulation, the Regional Office
of the International Civil Aviation Organization in
Cairo regarding the CART’s passenger journey,
The International Air Transport Association for
Africa and the Middle East, followed by the fourth
session, which was devoted to the measures
submitted by countries to support and relaunch of
air transport and its recovery from the effects of
the pandemic (the Hashemite Kingdom of Jordan,
the Republic of Tunisia, the People’s Democratic
Republic of Algeria, the Kingdom of Saudi Arabia,
the Republic of Iraq, the Sultanate of Oman,
the State of Qatar, the State of Kuwait, the Arab
Republic of Egypt and the Republic of Yemen.)
based on their experience and the measures
implemented by them in this regard.
At the end of the workshop, it was recommended
that:
• Governments should follow standard guidance
issued by the ICAO Council Aviation Recovery
Team on health measures that countries may
adopt when relaunching air transport.
• The health measures adopted by governments
be supported by scientific evidence and based on
risk assessment, and within this framework, three
important points must be emphasized:
- The importance of avoiding quarantine in the

country of arrival, as it is an ineffective measure to
protect against the virus and does not guarantee
that the infection will not spread at the airport of
arrival or the country of destination, according
to what was stated in the IATA presentation. The
effect of quarantine on travel demand is very
negative and resembles the effect of a complete
ban Travel.
- Not applying physical spacing on board the
aircraft as a condition of operation. It is necessary
to avoid such a procedure in the presence of highefficiency air filters (HEPA FILTERS) and because
of the movement of air circulation inside the cabin.
Airlines can apply physical spacing if the number
of passengers, cabin division, weight factors and
plane balance allow this.
- Aircraft sterilization procedures are based
on the risk of transmission so that countries do
not exaggerate the requirements for sterilizing
aircraft, since freezing the aircraft on the ground
will not help the return of demand for travel and
will lead to major delays in flights and schedules
and congestion of travelers in airport lobbies,
especially as airlines are committed to a set of
measures to limit movements on board.
In addition, the participants of the workshop
agreed on the importance of the following points
in re-stimulating travel demand:
• Facilitating travel visas
• Enabling full travel insurance that covers
COVID19
• And as a final point, underlined the
importance to start preventing the virus in
the planning stage of travel, as stated in
the countries’ presentations, and the use of
technology on the largest scale which helps
in this as well as in reducing the touch points
in surfaces during the entire stages of travel.
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procedures for aircraft at return points, will
not achieve anything given that all aircraft
are sterilized at least once every 24 hours
in addition to the precautionary measures at
airports and airplanes. On the contrary, it will
create a financial burden for air carriers causing
departure times delays and resulting in a
congestion of passengers in the departure halls.
In the speech His Excellency Engineer Mohamed
Al-Samawi, acting Regional Director, ICAO Middle
East Office, he started by thanking the Arab Civil
Aviation Organization for the invitation to participate
in this important event, which sheds light on one
of the most important current challenges of the
civil aviation sector, requiring concerted efforts to
reduce health risks at all stages of travel and more
importantly restoring the public’s confidence in
flying. His Excellency also indicated that the safety
and well-being of passengers and aviation sector’s
employees is a top priority for the International
Civil Aviation Organization. Consequently, the
organization has undertaken many regional and
international initiatives to help countries resume
operation and recover from the impact of the
Coronavirus pandemic, through wide-ranging
consultations with countries and organizations,
with important contributions from the World Health
Organization and with the participation of a number
of other United Nations organizations such as
the International Organization for Migration and
others, and many partners and stakeholders in
the aviation sector. His Excellency also addressed
the report of the Civil Aviation Recovery Task
Force, which aims to relaunch the international air
transport sector and harmonize global activities
aimed at achieving this purpose, highlighting
that following the guidance included either in the
report or in the take-off document will facilitate the
process of mutual recognition and harmonization
of procedures related to the emerging coronavirus
in the aviation sector worldwide in line with ICAO
standards, plans and policies.
In his closing remarks Engineer Muhammad AlSamawi stressed that, in order to overcome this
pandemic successfully, everyone must cooperate

closely and continuously, and that planning for
the future should be done by following a flexible
approach and ensuring strict and coordinated
follow-up, while assessing the situation and
benefiting from lessons at this stage to build a
flexible and resilient aviation system with future
crises, and to restore the confidence of the
air traveler and stimulate the demand for safe
travel. He also stated that the International Civil
Aviation Organization continues to work on the
concept of a public health corridor, which uses
a risk-based approach to mitigate the spread of
Covid 19 disease. It is worth noting in this respect
the importance of public health measures to
restart the air transport industry while calling for
more innovative ways on how to restore public
confidence in flying.
In his address, His Excellency Mr. Muhammad
Ali bin Muhammad Ala Al-Din Al-Bakri, IATA Vice
President for Africa and the Middle East, started
by thanking the Arab Civil Aviation Organization
for the constant coordination and cooperation
efforts with the various international and regional
organizations, deemed to be the pillars and
cornerstones of the air transport restart and
recovery from the effects of the Coronavirus
pandemic; three vital topics were highlighted by
his Excellency in his speech, namely:
- The International Air Transport Association
wishes that States and governments of the region
to expedite the implementation of the take-off
plan, and for mutual recognition between them
as stated in the plan.
- The second topic relates to the Corona virus
tests; given that a health test reduces the risks
of the virus spreading, but if these checks do
not follow the standards of speed, efficiency and
reliability, it will result in them that will negatively
affect the recovery rates of air travel demand.
The cost factor of these Medical tests is also one
of the obstacles that the sector faces during the
recovery phase, and it will negatively affect the
cost of travel, thus slowing the people’s demand
for travel.
- The International Air Transport Association
called on governments of the region to provide
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most countries around the world to impose a state
of emergency and impose total or partial closures
on passenger traffic. This contrived major Arab
airlines to suspend or reduce their flights, and thus
led to a sharp decline in the sector’s revenues,
resulting in negative repercussions that led to
reducing the salaries of workers and dispensing
others, because of the inability of these airlines
to maintain the necessary financial liquidity
during the prolonged interruption of operation. He
indicated that initial estimates point out that 60% of
travelers strive to return back to travel after one to
two months post containment of the Corona virus,
appraising the package of appropriate and riskbased measures and procedures that have been
approved by the Council of the International Civil
Aviation Organization, to restart international air
transport in light of the procedures and measures
recommended by the World Health Organization.
He also mentioned that travelers’ confidence
would suffer from the impact of two main factors
even after the global epidemic is contained, the
first one being personal economic concerns in the
face of the looming recession, and the second one
concerns relates to travel safety in the long term.
This implies that governments must accelerate
the development of standards to enhance air
travelers’ confidence in health safety measures, by
establishing a proactive system for the detection
and control of potential patients, while avoiding
to turn travelers experience into a devastating
one, with the need to invest in health emergency
tools to detect, respond and recover. Accordingly,
restoring air traveler’s confidence derives from
the efficiency in implementing precautionary
measures, in addition to the impact of the offers
made by agents and partners involved in the travel
sector as a kind of incentives to the traveler calling
for more innovative methods on how to restore the
traveler’s confidence in the travel sector.
His Excellency Dr. Ambassador - Kamal Hassan
Ali also noted the reports issued by the General
Directorate of the organization as forwarded to the
Arab League, provided analyzes and estimates
on the negative effects that hit the sector as a
key industry of the Arab and global economy.

He also hoped that the workshop would come
up with important recommendations that will be
presented during the next meeting of the Council
of Arab Transport Ministers and are included in
the overall vision for joint economic action after the
Corona pandemic, which will be submitted to the
Economic and Social Council.
During his intervention, His Excellency Mr. Abdel
Wahab Tuffaha, Secretary General of the Arab
Air Carriers Organization, spoke about the four
elements, which he believes are necessary to
share with those involved in decision-making in
the civil aviation and air transport sector in the
Arab countries, and they are:
- The first element: health outweighs the
economy in terms of importance. Consequently,
airlines understand that countries are trying
to enhance their health status even if it is at
the expense of the economy and economic
openness. Nonetheless, in the backdrop of the
crisis for at least one more year, consideration
should be given to elements that enhance air
transport immunity, and this is mainly due to
the lack of consumer confidence and the lack
of confidence of governments to open up, until
there is a vaccine against this virus.
- The second element is that 95% of the new
Corona virus infections show among residents
and not among expatriates and this percentage
in the United States of America rises to 99%,
and accordingly, the fear of expatriates is not
as severe as measures applied by governments
currently on them.
- The third element: implementing isolation
measures upon arrival, or narrowly limiting
the countries to travel to and from, affects the
restoration of air traveler’s confidence, especially
if we look at the previous data and see that only
5% can transmit the infection, in addition to the
measures that have been addressed through the
CART document, as well as PCR analysis before
and sometimes after travel, and preventive
measures at airports and on airplanes, all these
measures immunize the air transport sector
against the spread of the epidemic.
- The fourth element: exaggerated sterilization
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and coordination between Arab countries in
the field of civil aviation and developing it, while
laying the foundations for its unification, in order
to respond to the needs for a safe, secure and
regular air transport throughout the Arab nation.
This comes in line with the Air Transport Committee
recommendation No. 43, which was held on May
19-20, 2020, stipulating in its third paragraph to
: “Commission the General Directorate to quickly
organize a workshop in coordination with the Arab
Civil Aviation Organization, member States’ Civil
aviation authorities , the International Civil Aviation
Organization, the International Air Transport
Association and the Arab Air Carriers Organization,
to discuss the indicators that contribute in
restoring air transport operations and launching
the recovery of the industry, as well as restoring
the traveler’s confidence for the coming period, in
a manner that ensures airlines continuity as well
as all components of the industry, and restart at
the same levels prior to the pandemic, and better,
God willing.
The Arab Civil Aviation Organization has also made
a conscious effort to contribute with the rest of the
Arab institutions in providing an Arab platform to
allow discussion on most important related topics.
His Excellency Eng. Abdenbi Manar, Director
General of the Arab Civil Aviation Organization,
opened the workshop where he welcomed His
Excellency Ambassador - Dr. Kamal Hassan Ali Assistant Secretary General, Head of the Economic
Sector of the League of Arab States, and also with
the participation of their Excellences, heads and
directors of civil aviation authorities and authorities
of the Arab countries members of the organization.
His Excellency expressed his full thanks and
appreciation for their continuous support to the
organization and their vigilance in facilitation
integration and coordination bringing together
the organization’s general management and their
honorable authorities and bodies. He also thanked
the partners for organizing this interactive meeting,
especially:
- His Excellency Mr. Abdel Wahab Tuffaha,
Secretary General of the Arab Air Carriers
Organization.
- His Excellency Eng. Mohamed El-Samawy, Acting

Regional Director, ICAO Middle East Office.
- His Excellency Mr. Muhammad Ali bin Muhammad
Ala Al-Din Al-Bakri, IATA Vice President for Africa
and the Middle East.
It should be noted that this workshop was divided
into four sessions. The first session defined the
opening words, and the second session was
dedicated to the impact of the pandemic on the
aviation sector, consistent with the presentation
made by the Arab Air Carriers Organization.
As for the third session, the list of indicative health
measures published by the International Civil
Aviation Council Air Transport Restart Task Force
was addressed through three presentations : the
first presentation was presented by the Arab Civil
Aviation Organization on the general framework
of the regulation, the second presentation
was presented by the Regional Office of the
International Civil Aviation Organization in Cairo
and covered the topic related to The passenger
journey based on CARTS work, and the third one
was presented by the International Air Transport
Association for Africa and the Middle East. The
fourth session, which was devoted to the package
measures submitted by countries to support the
restart of air transport and its recovery from the
effects of the pandemic through member states
of the Organization presentations reviewing their
experience and measures implemented in that
respect, followed then by a session of questions
and discussions.
For his part, His Excellency Dr. Ambassador - Kamal
Hassan Ali - Assistant Secretary General, Head of
the Economic Sector at the League of Arab States,
started his speech by welcoming the participants
to this workshop, stressing the important and
required role of joint Arab action institutions at this
stage while the Arab region is witnessing changes
and developments. He also thanked the General
Directorate of the Arab Civil Aviation Organization
for the opportunity to participate in this interactive
meeting in order to consult on the negative
effects of the new Corona virus pandemic and the
restriction imposed on air traveler’s movements
and ways to provide solutions for its recovery. The
impact of the spread of this epidemic has forced
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A workshop on restoring air traveler’s confidence
and stimulate travel demand

Rabat - On July 27, 2020, the Arab Civil Aviation
Organization held a workshop entitled: «Restoring
the confidence of the air traveler and stimulating
travel demand», using distance communication
technology. The workshop which aims to determine
the extent of the impact of the Corona virus crisis
on the aviation sector, and reduce public health
risks in light of the outbreak of the new Coronavirus
(COVID 19) pandemic, and in particular risks
related to air passengers and workers health.
It also aims at enhancing the confidence of
travelers in order to initiate the recovery of civil
aviation activity, by studying mitigation measures
and precautionary measures included in the
guidelines prepared by the International Civil
Aviation Organization’s Council aviation recovery
task force (ICAO), as well as the «Civil Aviation
Recovery Global Implementation Roadmap»
framed by the ICAO Secretariat, which constitutes
a high-level implementation framework.

Eighty seven officials from 13 civil aviation
authorities of member States participated in the
workshop representing the Hashemite Kingdom
of Jordan, the Kingdom of Bahrain, the Republic
of Tunisia, the People’s Democratic Republic
of Algeria, the Kingdom of Saudi Arabia, the
Republic of Iraq, the Sultanate of Oman, the
State of Palestine, the State of Qatar, the State of
Kuwait, the Republic of Arab Egypt, the Kingdom
of Morocco and the Republic of Yemen, in addition
to the participation of: the economic sector of the
General Secretariat of the League of Arab States,
the Arab Air Carriers Organization, the ICAO
Middle East Office, the IATA Office for Africa and
the Middle East, as well as representatives of Arab
airlines under the umbrella of AACO.
Organizing this event comes within the various
activities that the Arab Civil Aviation Organization
carries out on a number of issues relevant to her
mandate, and mainly, strengthening cooperation
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the emergency meeting of joint Arab action institutions to support Sudan

The General Directorate of the Arab Civil Aviation
Organization, headed by His Excellency Eng.
Abdenbi Manar, Director General of the Organization,
participated on Tuesday, September 8, 2020, in the
emergency meeting of joint Arab action institutions
to support Sudan face the damage and losses due
to the unprecedented torrential floods. The meeting
was held via videoconference.
During the meeting, the joint Arab action organizations
and federations were asked to accelerate the
provision of urgent support, each in its respective
field of competence, through the procurement of
urgent humanitarian and relief assistance to the
Sudanese people. It was decided to establish an
operations room at the Arab League to ensure the
follow up related to the developments of the situation
in Sudan and coordinate the Arab relief provided
to Khartoum. In addition, it was agreed during this
meeting that the Arab Organization for Agricultural
Development is the representative of the League
of Arab States and the mechanism for receiving
humanitarian, medical and food aid, in addition to
providing financial support to those affected and
small farmers.
In a speech by the Sudanese ambassador to the
Arab Republic of Egypt and its representative to

the Arab League, Ambassador Muhammad Elias,
explained the most important needs to support Sudan,
especially in terms of building dams and bridges and
treating beach land depressions resulting from the
floods. He also presented a detailed report on the
food and medical needs, tents and spray pesticides
to fight Insects, mosquitoes and malaria spread,
stressing that Sudan is undergoing a catastrophic
situation and needs urgent and effective Arab and
international support, and assistance in repairing
infrastructure and house collapses.
His Excellency Eng. Abdenbi Manar presented the
vision of the General Directorate of the organization
in dealing with such a scourge. His Excellency
indicated that this ordeal must be transfigured
into a benefit through concerted efforts among
all stakeholders, accelerating the laying of the
foundations to establish a fund to support disasters
and epidemics, as mentioned above. He furthermore
presented proposals to support this fund.
It is worth noting that it was agreed to send a plane in
the name of the Arab League, next Tuesday, to carry
urgent humanitarian and relief aid, provided that an
Arab delegation would accompany those aids to
announce the volume of direct financial support to
Sudan.

Activities of the Organization

Issue 40

68

September 2020

The Air Navigation Committee of the Arab Civil Aviation Organization at
its 43rd session 28, 29 and 30 September 2020 (Via telecommunication
using the «Zoom facility»)

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

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

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

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

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

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

69

Activities of the Organization

Issue 40

September 2020

The Arab Civil Aviation Organization participates in the 106th session of
the Economic and Social Council at the ministerial level

Rabat – His Excellency Eng. Abdenbi Manar,
Director General of the Arab Civil Aviation
Organization, participated on Thursday, 3
September 2020, in the work of the 106th session
of the Economic and Social Council at the
Finance, Economy and Trade Ministers level. The
meeting was held for the first time through remote
communication technology, given the exceptional
worldwide circumstances because of the outbreak
of the new Corona virus (Covid-19). This fact has
necessitated shortening the items of the draft
agenda, whereby the draft resolutions issued by
the recommendations of the meeting of senior
officials and the social and economic committees,
were approved.
During this session several topics were discussed,
foremost among which is the economic and social
file of the Arab League Council at the next summit
level, the support to the Palestinian economy, the
unified Arab economic report for the year 2020,
and the unified Arab speech of the joint annual
meeting of the International Monetary Fund and
the World Bank for the year 2020. The meeting also
discussed a number of important measures as
part of the ongoing full Arab support and solidarity
to the Lebanese Republic, in order to overcome
the effects of the «Port of Beirut» disaster that
occurred on August 4, and aims at providing

economic, social and development support to
enable it to overcome the repercussions of this
disaster, in line with the call made by Mr. Ahmed
Aboulgheit, Secretary General of the League of
Arab States, as well as the results of his solidarity
visit to Beirut. The meeting also discussed the
direct health and development implications of
the Corona pandemic and the severe social and
economic repercussions associated with it on all
Arab communities.
The reports and decisions of the ministerial councils
and the specialized Arab committees were also
studied, where the report and recommendations of
the 29th meeting of the Organization’s Committee
for Coordination and Follow-up emanating from
the Economic and Social Council were approved,
and in particular the item related to plans and
budgets of specialized Arab organizations for the
fiscal years 2021-2022, which was deferred for
study in order to present it during the extraordinary
meeting of the Organizations Committee during
the month of December.
It is worth noting that this session has known the
handover of the presidency from His Excellency
the Minister of Finance of the State of Qatar,
Chairman of the previous session to His Excellency
the Minister of Finance of the State of Kuwait,
Chairman of the current session.
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Virtual remote meeting on «overflight permission procedures”

Rabat-The Arab Civil Aviation Organization, in
partnership with the International Civil Aviation
Organization-Cairo office, and the International
Air
Transport
Association,
organized
a
“videoconference» on August 13, 2020, from 09: 0011: 00 a.m. UTC.
The meeting, which comes within the framework of
the Arab Civil Aviation Organization’s commitment
to coordinate and cooperate with international and
regional organizations working in the field of civil
aviation in the background of the emerging Corona
crisis (COVID-19), was attended by 53 participants
from 13 countries and 4 regional and international
organizations (ACAO, IATA, ICAO, IFATCA).
The virtual meeting was opened by Engineer
/ Mohamed Rejeb, Navigation and Air Safety
Expert on behalf of His Excellency Eng / Abdenbi
Manar, Director General of the Arab Civil Aviation
Organization, Mr. Sida Proutis, Representative of
the International Air Transport Association, and
Mr. Radwan Al-Issawi, Regional Officer for Aviation
Information Management at the regional office
of the International Civil Aviation Organization in
Cairo. Participants were welcomed and thanked for
accepting the invitation to join the remote meeting.
During this meeting, it was emphasized that the
resumption of operations in a safe, secure, sustainable
and orderly manner can only be achieved by the
concerted efforts of all aviation stakeholders. It was
also stressed that close and continuous cooperation
is beneficial for both information exchange and
a coordinated global response appropriate to all
countries, regions and stakeholders.
Therefore, this meeting represents an important and
useful framework to enable airlines, represented
by the International Air Transport Association,

to highlight the challenges and emerging issues
related to overflight permissions and to propose
recommendations and concrete actions.
The meeting aims primarily to notify the audience
of the advancements related to the implementation
of the work assigned to the aviation sector recovery
working group established at the level of the
International Civil Aviation Organization in the Middle
East Region (RPTF) as well as the four technical tracks
emanating from it, especially Track No. 4 related to
Air Navigation Services and Air Traffic Management
(WS4): ANS / ATM), whilst providing an overview of
the challenges related to authorizing overflights and
agreeing on the necessary procedures to ensure
that these permissions are granted efficiently in line
with the 1944 Chicago Convention and the basic
principles of international law.
During this meeting, visual presentations were made
by the representative of the International Civil Aviation
Organization, the representative of the International
Air Transport Association, and the representative
of the Arab Civil Aviation Organization. These
presentations were followed by a panel discussion
that focused mainly on the extent to which countries’
support the concept of «File n Fly» and potential
motions to improve this concept, as well as on the
difficulties and challenges facing the issuance
of overflight permissions during the COVID-19
pandemic. It should be noted that the meeting
of Civil Aviation Authorities ‘Directors General in
the Middle East, that took place on April 23, 2020,
underlined the importance of taking all necessary
measures to facilitate a cooperative approach to
resume commercial passenger flights. For more
details about this meeting, check the attached report
under the following link: www.acao.org.ma
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aviation security emergency measures during the
COVID-19 pandemic, as well as those related to
Public Health Corridor (PHC) and airport restart, the
COVID-19 Response and Recovery Implementation
Center (CRRIC) was strengthened, which serves as
a platform for the exchange of information, activities
and experiences between countries, using tools for:
- Ensuring Gap analysis;
- Mitigation of public health risks which contains
applicable measures to be implemented by
states, airport operators, airlines and other
stakeholders in the air transport field;
- Exchanging information and documents
between countries or the public, as well as a
documentation and support page where States
can ask questions to experts and refer to a
database of frequently asked questions;
- Taking into account the CART Regional
Implementation Roadmap tool, which provides
information on the activities of both headquarters
and regional offices to support countries in
implementing the CART recommendations, and
allows users to search for activities by region
and type of initiative.
Many countries made a gradual resumption of air
transport, which started with Domestic air transport,
and after that, their skies were opened to regional
air transport, as is the case for the European Union
and the Asian Countries (ASEAN), to international
air transport.
However, the continuing spread of Coronavirus
(19) and its high rate in most regions prevented the
expected results from being achieved. Whereas, in
the context of confronting the pandemic, countries
imposed additional precautionary health measures
on air travelers, among which we mention, for
example, but not limited to, the mandatory conduct
of corona virus testing and quarantine upon
arrival, which affected air traffic regularity and the

obligations of air carriers to implement international
flight programs, which led many people to stop
traveling.
This situation may persist for flight programs for the
coming winter season, a fact that will exacerbate
the financial crisis of these airlines, which may end
in bankruptcy and loss of job opportunities, and
negatively affect the economic activity of countries.
Undoubtedly, air transport plays a strategic role
that requires the provision of human capabilities,
infrastructure, equipment and aircraft fleets that meet
global requirements for the safe implementation of
flights knowing that they fall within the framework of
public service obligations. I would like here to recall
the humanitarian character of air transport that has
emerged through the continuous transport of major
products consisting in foodstuffs, medical supplies
and equipment, personal protective equipment as
well as other products required to operate sensitive
supply chains, taking into account the coordinated
efforts and cooperation between the various
stakeholders in the aviation sector, including air
cargo companies, and through exceptional and
temporary operational measures and procedures
limited to the current crisis period, issued by the
International Civil Aviation Organization. We also
note the role played by air transport in implementing
relief operations in sisterly Lebanon, following the
Beirut Port incident.
Therefore, there is a need for countries’ to provide
material support to the civil aviation sector in
the current circumstances. Concerted efforts to
address the problems that preventive measures on
air travel still will ensure the recovery of this sector
and support its role in achieving the sustainable
development goals.
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health safety, and the safety and security of air
navigation.
More than 30 CART-related seminars, workshops
and virtual meetings meant to address specific
issues related to Coronavirus, Safety, CAPSCA,
Economy, Security, and Air Transport Facilitation
were organized at ICAO headquarters and regional
offices in North America, Central America, and the
Sea Region. The Caribbean (NACC), the Middle
East, and the Asia Pacific (APAC).
By : Engineer / Manar Abdennebi
Director General of the Arab Civil
Aviation Organization

The adoption of the ICAO Council Aviation Recovery
Task Force (CART) guidance few weeks before
the start of summer 2020 touristic season in most
countries of the world, spearheading the primary
goal of the international civil aviation family to restore
traveler’s confidence and resume commercial
flights that are peaking during this period. This
process has been combined with intensive efforts
made by States civil aviation authorities and ICAO
through its General Secretariat and regional offices
as well as regional organizations and international
bodies belonging to the air transport industry,
in accordance with CART team principles, and
in particular working as one team in aviation and
showing solidarity, stipulating that the plans of
ICAO, States, international, regional organizations
and the industry should complement and support
each other. States as well should coordinate their
actions as much as possible in line with ICAO rules,
plans and policies.
In this context, a roadmap aiming at implementing
those principles, recommendations and directives
issued by the ICAO Council, was established,
enhanced by measures on travelers’ and workers

ACAO was determined to contribute altogether with
the rest of the Arab and international institutions in
providing an Arab platform through which the most
relevant topics can be discussed. Consequently,
the Organization’s General Directorate organized
its technical committees meetings (the Air Safety
Committee, the Air Navigation Committee, the
Air Transport Committee, the Aviation Security
Committee and the Environment Committee),
where the impact of the Corona pandemic on the
air transport sector in Arab countries, the measures
that must be taken during and after the end of the
crisis were addressed. This in turn enabled the
organization of workshops on appropriate and
recommended measures to mitigate and reduce
public health risks in light of the outbreak of the
Corona Virus pandemic (COVID 19), and on the
health of air passengers and workers in the aviation
sector, while enhancing travelers’ confidence to
restore civil aviation activity recovery by studying
the mitigation and precautionary measures included
in the take-off guideline document published by the
the International Civil Aviation Organization (ICAO)
Council Air Transport Restart Team of, Air Transport
Restart Team as well as the «Global Implementation
Roadmap» framed by the International Civil Aviation
Organization Secretariat, which constitutes a highlevel implementation framework.
After successfully providing four facilitation and
safety management packages, new guidance for
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