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افتتاحية
االقتصاديــة تفيــد أن قطــاع النقــل اجلــوي
وفــر قبــل اجلائحــة حوالــي  87,7مليــون
فرصــة عمــل ال تتجــاوز فيهــا فــرص
العمــل املباشــر  13%مــن مجمــع الفــرص
التــي تشــمل اخلدمــات الســياحية والنقــل
واللوجســتيك واالتصــاالت وتســويق مختلــف
املنتوجــات واملــواد االســتهالكية ،ومســاهمة
يف النــاجت الداخلــي قــدرت بحوالــي 3,5
مليــار دوالر أمريكــي.

املهندس/عبد النبي منار
مديـــر عـــام املنظمـــة العربيـــة للطيـــران املدنـــي

االحتفــال باليــوم العاملــي للطيــران املدنــي
الدولــي متيــز هــذه الســنة عــن ســابقاتها
بإصــدار بيــان لألمــن العــام لهيئــة األمم
املتحــدة ،وإلعــان مشــترك لألمانــة العامــة
لــكل مــن منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
واملنظمــة العامليــة للســياحة ،تتويجــا للجهــود
التــي بذلتهــا الــدول واملنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة واملؤسســات املختصــة يف
صناعــة النقــل اجلــوي منــذ ظهــور فيــروس
كورونــا ،يف وضــع وتنفيــذ اإلجــراءات
الكفيلــة مبواجهــة األزمــة الناجتــة عــن
انتشــار الوبــاء ،وتيســير انتعــاش وتعــايف
قطــاع الطيــران املدنــي .وهنــا اســتحضر مــا
قامــت بــه الــدول لتوفيــر طيــران مدنــي آمــن
ومنظــم وتطويــر شــبكة دوليــة للنقــل اجلــوي
بعــد مصادقتهــا علــى اتفاقيــة شــيكاغو
والتــي تتضمــن موافقــة الــدول علــى اتخــاذ
التدابيــر الفعالــة ملنــع انتشــار األمــراض
املعديــة.
األمــن العــام لهيئــة األمم املتحــدة أقــر
بالــدور احملــوري للســفر اجلــوي يف
اجلوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة للتنميــة
املســتدامة ،وشــدد علــى أهميــة تســريع
الــدول لتنفيــذ التزاماتهــا لتحقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة ،ولتوفيــر قطــاع طيــران
صحــي ،يكــون االلتــزام بهــا يف الســفر
بحلــول عــام  2050مــن أولويــات اجلمعيــة
العامــة ( )41ملنظمــة الطيــران املدنــي.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن املؤشــرات

البيــان املشــترك ملنظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي واملنظمــة العامليــة للســياحة أوضــح
أن االلتزامــات تهــم تعزيــز التعــاون وإدارة
املخاطـ�ر املرتبطـ�ة بالقيـ�ود احلدوديـةة�CO
 ،VID-19وأنــه مت تأكيدهــا يف اإلعــان
الصــادر عــن املؤمتــر الرفيــع املســتوى
ملنظمــة الطيــران املدنــي شــهر أكتوبــر
املاضــي.
الــدول األعضــاء أشــادت يف هــذا البيــان
بالــدور القيــادي ملنظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي لتســيير تعــايف الطيــران مــن
جائحــة كورونــا ،والتزمــت بتنفيــذ توصيــات
وإرشــادات فرقــة عمــل مجلــس األيــكاو
إلنعــاش قطــاع الطيــران.
وبالنظــر إلــى التطــورات التــي يعرفهــا
العالــم مــن جــراء اجلائحــة والتــي تعرقــل
عمليــة انتعــاش قطــاع الطيــران ،و جتعــل
هــذه األخيــرة رهينــة بتناســق التدابيــر
املطبقــة والقيــود املفروضــة علــى املســافرين
الدوليــن وبظهــور متحــورات جديــدة،
وكذلــك بوثيــرة التلقيــح مبــا يحقــق املناعــة
املجتمعيــة ،واســتنادا الــى القــرارات
الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة السادســة
والعشــرين للمنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي ،أو تلــك الصــادرة عــن منظومــة
جامعــة الــدول العربيــة ،قامــت كل مــن
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة
العربيــة للســياحة ،واالحتــاد العربــي للنقــل
اجلــوي بالتعــاون مــع االحتــاد الدولــي للنقــل
اجلــوي بوضــع مقتــرح مشــروع مبــادئ
عامــة لتوحيــد إجــراءات تســجيل واعتمــاد
اللقاحــات واســتخدامها بالــدول العربيــة.
هــذا املقتــرح حضــي بدعــم املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي لــدى اجلامعــة
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العربيــة ،حيــث قــرر هــذا األخيــر املوافقــة
علــى املبــادئ العامــة العربيــة لتوحيــد
إجــراءات تســجيل واعتمــاد اللقاحــات
واســتخدامها مــا بني الــدول العربية كمبادئ
استرشــادية ،وكذلــك تشــكيل فريــق عمــل
مــن األمانــة العامــة للجامعــة واملنظمــات
األربــع الســالفة الذكــر ،واملتخصصــن مــن
الــدول الراغبــة لتنفيــذ هــذه املبــادئ علــى
املســتوى الوطنــي ،مبــا ميكــن مــن تنفيذهــا
بشــكل متناســق ومتناغــم علــى مســتوى
اإلقليــم العربــي ،متاشــيا مــع التوجهــات
الدوليــة واإلقليميــة واألمميــة ذات الصلــة
وصــوال إلــى حتقيــق األهــداف املرجــوة.
اجلمعيــة العامــة الرابعــة واخلمســون
لإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي
ويف قرارهــا حــول خارطــة الطريــق لتعــايف
قطــاع النقــل اجلــوي مــن تداعيــات أزمــة
فيــروس كورونــا ،أثنــت ورحبــت بدورهــا
بقــرار املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
جلامعــة الــدول العربيــة الــذي تبنّــى
مبــادئ عامــة للســامة احليو ّيــة للســفر
واإلعتــراف املتبــادل لشــهادات لقاحــات
كوفيــد  ،19عمـ ً
ا باإلرشــادات الدوليــة التي
نشــرتها اإليــكاو ومنظمــة الصحــة العامليــة،
ودعــت احلكومــات لتطبيــق تلــك املبــادئ
يف التدابيــر الوطنيــة املتعلّقــة بالســامة
احليو ّيــة والســفر اجلــوي ،كمــا وجهــت
ّ
اإلتــاد العربــي للنّقــل اجلــوي لدعــم عمــل
جامعــة الــدول العربيــة باالشــتراك مــع
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة
العربيــة للســياحة واالحتــاد الدولــي للنقــل
اجلــوي (.)IATA
مــن جهــة أخــرى ،تخفيــف آثــار نشــاط
النقــل اجلــوي علــى املنــاخ كان أيضــا
حاضــرا وبقــوة يف بيــان األمــن العــام لهيئــة
األمم املتحــدة ،واإلعــان املشــترك ملنظمــة
الطيــران املدنــي الدولــي واملنظمــة العامليــة
للســياحة مبناســبة تخليــد اليــوم العاملــي
للطيــران املدنــي ،حيــث مهــد للخطــوات
املقبلــة التــي تســتوجب مواصلــة تعبئــة كافــة
مكونــات منظومــة الطيــران املدنــي الدولــي
لالنتعــاش علــى املــدى القريــب واالســتدامة
علــى املــدى البعيــد.
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الجدول الزمني للدورات التدريبية
يناير/كانون الثاني -ديسمبر/كانون األول 2022

ورشة عن تنفيذ إدارة
السالمة اجلوية
باالشتراك مع سلطة
الطيران املدني
السنغافوري

ورشة عمل حول إدارة
مخاطر صناعة النقل
يف الدول العربية

دورة حول معايير
اجلودة املتعلقة بالبيئة
وانبعاثات الغازات

الرباط
 18-14فبراير

يحدد الحقا
 25-21فبراير

املنتدى العربي للبيئة

ورشة عمل حول تأهيل
املنسقني الوطنيني
للتدقيق األمني لاليكاو

أسبوع ثقافة األمن

يحدد الحقا

يحدد الحقا

عن بعد
 11-7فبراير

ندوة حول تراخيص
العبور

الورشة التفاعلية حول
موظفي الكشف األمني

ورشة حول موظفي
الكشف األمني

ورشة عن حتقيق
احلوادث

عن بعد
 22فبراير

السعودية  /االمارات

السعودية  /االمارات

الرباط
 8-7مارس

الرباط
 23-21مارس

ورشة عمل يف مجال
املنافسة بني شركات
الطيران

ورشة عن إدارة برنامج
السالمة للدولة

املنتدى العربي ألمن
الطيران

ورشة عمل حول
القواعد القياسية
اجلديدة لاليكاو
واملتعلقة بانبعاثات
الكربون

ورشة عمل حول
القواعد القياسية
اجلديدة لاليكاو
واملتعلقة بانبعاثات
الكربون

الرباط
 20-16ماي

الدار البيضاء
 27-23ماي

الرباط
 25-23ماي

الرباط
 31-30ماي

الرباط
 3-1يونيو

 28فبراير

 4-1مارس

ندوة عن إدارة
الترددات
الدار البيضاء
 10-6يونيو

ورشة عمل حول
متطلبات مجلس
املطارات العاملي
املتعلقة باعتماد
االنبعاثات الكربونية
للمطارات
الرباط
 10-6يونيو
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الجدول الزمني للدورات التدريبية
يناير/كانون الثاني -ديسمبر/كانون األول 2022

ندوة عن إدارة مخاطر
العياء

ندوة إقليمية حول
التسهيالت

ندوة عن التعاون املدني
العسكري

دوة عن إدارة موارد
الفرق واألطقم

دورة حول مهارات
التفاوض

عن بعد
 13يونيو

الدار البيضاء
 15-13يونيو

عن بعد
 16-13يونيو

عن بعد
 23-19يونيو

القاهرة
 28-24يوليو

ندوة عن تقنيات
االستطالع

الندوة اإلقليمية الثانية
حول االبتكار واألمن
السيبراني

ورشة مشتركة مع
االيكاو حول أمن
مقدمي خدمات
املالحة اجلوية

دورة حول اقتصاديات
النقل اجلوي

ندوة عن إجراءات
الهبوط وتفتيش
الطيران

تونس
 7-5سبتمبر

مراكش
 7-5سبتمبر

القاهرة
 16-12سبتمبر

الرباط
 23-19سبتمبر

القاهرة
 28-26سبتمبر

الورشة التفاعلية حول
البيئة

ورشة اخلطة العاملية
والوطنية للمالحة

دورة ملدربني يف مجال
حماية البيئة

دورة حول حماية
حقوق املسافر اجلوي

دورة حول حماية
حقوق املسافر اجلوي

االمارات
 19-17اكتوبر

القاهرة
 17-14نوفمبر

عن بعد
 25-21نوفمبر

القاهرة
 30-27نوفمبر

القاهرة
 1ديسمبر

ندوة حول الطائرات
بدون طيار

ورشة عن مناولة املطار
 +املواد اخلطيرة

الدار البيضاء /
مراكش
 9-5ديسمبر

الدار البيضاء
 15-12ديسمبر

أنشطة المنظمة
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مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني يشارك في الدورة الـ  34لمجلس
وزراء النقل العرب

شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،يف أعمــال الــدورة الـــ
ملجلــس وزراء النقــل العــرب املنعقــدة مبقــر األمانــة العامــة جلامعــة
الــدول العربيــة بالعاصمــة املصريــة القاهــرة ،خــال الفتــرة 20-18
أكتوبــر  ،2021بوفــد ترأســه ســعادة مديــر عــام املنظمــة املهنــدس
عبــد النبــي منــار.
34

وضمــن الكلمــة االفتتاحيــة ملعالــي الفريــق مهنــدس كامــل الوزيــر،
وزيــر النقــل املصــري ،رئيــس املكتــب التنفيــذي ملجلــس وزراء النقــل
العــرب ،والتــي اســتهلها بنقــل حتيــات فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي ،ومتنياتــه الطيبــة بــأن تكلــل أعمــال اجتماعــات هــذه
الــدورة بالتوفيــق والنجــاح ،منتهــزا معاليــه هــذه املناســبة للتوجيــه
للجميــع بأصــدق التهانــي وأطيــب التمنيــات بذكــرى املولــد النبــوي
الشــريف ،داعي ـاً اهلل تعالــى أن يعيــد هــذه املناســبة الكرميــة علــى
أمتنــا العربيــة باخليــر واملزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.
وأضــاف الوزيــر :أود أن أعبــر عــن شــكري للســيد وزيــر النقــل
اليمنــي علــى جهــوده خــال فتــرة توليــه رئاســة مجلــس وزراء النقــل
العــرب ،وأتوجــه بالتهنئــة إلــى زميلــي وزيــر النقــل األردنــي مبناســبة
توليــه رئاســة املجلــس ،متمني ـاً لــه التوفيــق والنجــاح يف مهمتــه ،وال
يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إلــى األمــن العــام للجامعــة
العربيــة واألمــن املســاعد للشــؤون االقتصاديــة علــى اإلعــداد املتميز
الجتماعنــا اليــوم لتحقيــق النتائــج املرجــوة ،مشــيراً إلــى التعبيــر
عــن تقديــره الكبيــر ألصحــاب املعالــي وزراء النقــل العــرب ورؤســاء
وأعضــاء الوفــود علــى املشــاركة يف أعمــال هــذه الــدورة ومناقشــة
املوضوعــات والقضايــا املعروضــة يف ظــروف صعبــة وحتديــات غيــر
مســبوقة فرضهــا خطــر فيــروس كورونــا.

وأشــار معاليــه إلــى أن النقــل أصبــح مــن أهــم عناصــر التطــور
يف العالــم حاليــا ،بــل هــو العامــل الرئيســي املؤثــر علــى النمــو
االقتصــادي واالجتماعــي ،حيــث تعتمــد كل القطاعــات االقتصاديــة
علــى البنيــة التحتيــة لنظــم النقــل املختلفــة وتوفيــر الشــبكات والربــط
بينهــا وتســهيل إجــراءات حركــة نقــل البضائــع وزيــادة التبــادل
التجــاري ،مبــا يســاعد علــى التنميــة االقتصاديــة ويشــجع انتقــال
رؤوس األمــوال لالســتثمار يف منطقتنــا العربيــة ،ويســهم يف تيســير
حركــة املواطنــن يف التنقــل يف مــا بــن دولنــا العربيــة لــكل األغــراض
االقتصاديــة والتجاريــة والســياحية والتثقيفيــة والترفيهيــة والدينيــة
والعالجيــة ،مبــرزا االهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه قادتنــا لقطــاع
النقــل واملواصــات باعتبــاره مقياسـاً لتقــدم ونهضــة األمم ورفاهيــة
املجتمــع ،األمــر الــذي يســتوجب معــه التطويــر املســتمر والتوســع يف
خطــط النقــل مــن خــال رســم السياســات ووضــع االســتراتيجيات
واتخــاذ اخلطــوات التــي تســهم يف تطويــر هــذا القطــاع احليــوي
املهــم.
كمــا عبــر وزيــر النقــل اليمنــي عبــد الســام ُحميــد ،رئيــس الــدورة
الســابقة ملجلــس وزراء النقــل العــرب ،عــن شــكره لألمــن العــام
جلامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط لدعمــه املتواصــل ملجلــس
وزراء النقــل العــرب واإلعــداد والترتيــب والتنظيــم واملتابعــة لهــذا
الجتمــاع.
مؤكــدا معاليــه أن النقــل مبختلــف قطاعاتــه يحتــل حال ًيــا مركــزًا
محور ًيــا يف أجنــدة واهتمامــات دول العالــم ملــا لهــذا القطــاع احليــوي
مــن تأثيــر مباشــر علــى قضايــا التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
وتقــدم ورفاهيــة الشــعوب ،مشــي ًرا إلــى أهميــة تضافــر اجلهــود يف
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حكومــات الــدول العربيــة لتعزيــز العالقــات واملصالــح املشــتركة
واملشــاريع البينيــة يف قطاعــات النقــل املختلفــة ب ـ ًرا وبح ـ ًرا وج ـ ًوا.
واســتعرض وزيــر النقــل اليمنــي جملــة الصعوبــات التــي يتعــرض لهــا
قطــاع النقــل يف اليمــن والتــي اســتهدفت البنيــة التحتيــة لقطاعــات
النقــل املختلفــة مــن الطرقــات البريــة واملطــارات واملوانــئ ،مــا
أضعــف قدرتهــا وكفاءتهــا علــى أداء خدماتهــا بالشــكل املطلــوب.
هــذا وقــد أكــد معالــي الســيد وجيــه عزايــزة وزيــر النقــل األردنــي
رئيــس الــدورة احلاليــة للمجلــس أهميــة تبنــي اســتراتيجية عربيــة
موحــدة يف مجــال النقــل تقــوم علــى مفهــوم املواءمــة يف بنــاء منــوذج
عربــي كــفء وفعــال ،يعتمــد علــى التكنولوجيــا مــع بيئــة تشــريعية
متوافــق عليهــا بــن الــدول العربيــة.
كمــا أكــد علــى ضــرورة اعتمــاد املبــادئ احلديثــة للنقــل املتكامــل
الــذي يبنــى علــى البدائــل واالختيــارات التــي تتجــاوز حــدود الــدول
لإلقليــم والقــارات.
وقــال إن األردن ينظــر يف خططــه واســتراتيجيته يف مجــال النقــل
مــن منظــور عربــي ويعمــل علــى حتقيــق التكامــل بــن الــدول العربيــة
يف هــذا املجــال.
معالــي وزيــر النقــل واخلدمــات اللوجســتية الســعودي املهنــدس
صالــح بــن ناصــر اجلاســر ،أكــد ضمــن كلمتــه االفتتاحيــة أن بــاده
أولــت قطــاع النقــل واخلدمــات اللوجســتية اهتمامــا كبيــرا ،منوهــا
إلــى أنــه مت مؤخ ـ ًرا اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع النقــل
واخلدمــات اللوجســتية.
موضحــا أن هــذه االســتراتيجية تطمــح إلــى ترســيخ مكانــة اململكــة
كمركــز لوجســتي عاملــي ومنــوذج للتنقل املتكامل ،مســتهدف ًة الوصول
إلــى املركــز العاشــر عامليــاً يف مؤشــر اخلدمــات اللوجســتية ،كمــا
تهــدف إلــى تعزيــز مســاهمة القطــاع يف النــاجت احمللــي الوطنــي إلــى
أكثــر مــن  10%يف عــام .2030
كمــا جــدد معاليــه الدعــوة لــوزراء النقــل العــرب إلــى العمــل ســوياً
لتعزيــز العمــل العربــي املشــترك وتنفيــذ التوصيــات التــي تصــدر مــن
اجتماعــات املجلــس ،مبــا يخــدم جميــع الــدول األعضــاء ،وأن يكــون
هــذا القطــاع احليــوي ُمكنــا جلميــع قطاعــات التنميــة يف دولنــا
العربيــة.
ويف ختــام كلمتــه وجــه وزيــر النقــل الســعودي ،الشــكر إلــى وزراء
النقــل العــرب والوفــود علــى املشــاركة يف اجتماعــات املجلــس وإلــى
األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة واألمانــة العامــة للجامعــة يف
ســبيل توطيــد التعــاون بــن الــدول العربيــة يف مجــال النقــل ليــؤدي
دوره املأمــول يف حتقيــق التكامــل العربــي.
ويف كلمة باملناســبة ذكر األمني العام املســاعد رئيس قطاع الشــؤون
االقتصاديــة باجلامعــة العربيــة كمــال حســن علــي أن قطــاع النقــل
العربــي بأمناطــه املختلفــة كان مــن أكثــر القطاعــات تضــررا مــن
جائحــة كورونــا ،مــا يفــرض تعزيــز ودعــم هــذا القطــاع احليــوي يف
مرحلــة مــا بعــد اجلائحــة حتــى يســترد عافيتــه ويســاهم يف النهــوض
باملؤشــرات االقتصاديــة يف منطقتنــا العربيــة .وتابــع أن االجتمــاع
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سيســتعرض العديــد مــن القضايــا التــي متــس اجلوانــب االقتصاديــة
والسياســية والصحيــة ذات العالقــة بقطــاع النقــل العربــي ،ويبحــث
تعزيــز تواجــد الكتلــة العربيــة داخــل التكتــات اخلارجيــة االخــرى
مثــل املنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
“اإليــكاو”.
جذيــر بالذكــر أن جــدول أعمــال الــدورة ،تضمــن عــددا مــن
املوضوعــات ذات العالقــة بقطــاع النقــل العربــي ،التــي ناقشــها
وأصــدر توصيــات بشــأنها املكتــب التنفيــذي للمجلــس للنظــر يف
اعتمادهــا ،ومنهــا دعــم االقتصــاد الفلســطيني ،وتقريــر االجتمــاع
األول للجنــة الفنيــة املشــرفة علــى تنفيــذ االتفاقيــة العربيــة لتنظيــم
نقــل الــركاب علــى الطــرق بــن الــدول العربيــة وعبرهــا ،ومقتــرح
إلنشــاء منصــة إلكترونيــة عربيــة شــاملة للنقــل بهــدف املســاهمة يف
تســهيل نقــل التجــارة بــن الــدول العربيــة ،بجانــب حتديــث دراســة
توحيــد مواصفــات األبعــاد واألوزان احملوريــة للشــاحنات العاملــة
بــن الــدول العربيــة ،واملقدمــة مــن االحتــاد العربــي للنقــل البــري.
كمــا تضمــن جــدول األعمــال مناقشــة الصيغــة النهائيــة للمســودة
السادســة ملشــروع اتفاقيــة تنظيــم النقــل البحــري للــركاب والبضائــع
بــن الــدول العربيــة للنظــر يف اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس وزراء
النقــل العــرب ،ودراســة استرشــادية بشــأن مقتــرح إلقامــة التجمعات
البحريــة الوطنيــة يف الــدول العربيــة ،ومت بحــث ســبل متويــل دراســة
اجلــدوى الشــاملة ملشــروع انشــاء آليــة عربيــة وقاعــدة بيانــات لدعــم
مجــال صناعــة إصــاح وبنــاء الســفن يف الــدول العربيــة ،ملــا لهــذه
الصناعــة مــن عوائــد اقتصاديــة متوقعــة.
ومتــت أيضــا مناقشــة االجتاهــات احلديثــة يف تطبيقــات الــذكاء
االصطناعــي يف قطاعــات النقــل واللوجســتيات ومســتقبلها يف
املنطقــة العربيــة ،والــدور الرائــد لألكادمييــة العربيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري يف هــذا املجــال.
ويف مجــال النقــل اجلــوي مت التطــرق لبنــد املبــادئ العامــة العربيــة
لتوحيــد إجــراءات تســجيل واعتمــاد اللقاحــات واســتخدامها بــن
الــدول العربيــة ،وناقــش املجلــس حتــت بنــد مــا يســتجد مــن أعمــال
بنــدا بعنــوان «أمــن املالحــة وامــدادات الطاقــة يف منطقــة اخلليــج
العربــي»
كذلــك انتخــب مجلــس وزراء النقــل العــرب مكتبــه التنفيــذي للعامــن
القادمــن «أكتوبــر  – 2021أكتوبــر  ،»2023وتضمــن التشــكيل اجلديد
جمهوريــة مصــر العربيــة رئيس ـاً واململكــة العربيــة الســعودية نائب ـاً،
وعضويــة كل مــن اجلمهوريــة التونســية ،اجلمهوريــة اجلزائريــة
الدميقراطيــة الشــعبية ،جمهوريــة الســودان ،جمهوريــة العــراق،
اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،وجمهوريــة اليمــن.
ومت االتفــاق علــى عقــد الــدورة القادمــة الـــ  68للمكتــب التنفيــذي
ملجلــس وزراء النقــل العــرب بتشــكيلته اجلديــدة يومــي  26و 27مــن
أبريــل /نيســان عــام  ،2022مبقــر األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة
بالقاهــرة.
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وزير الطيران المدني المصري يلتقي مدير عام المنظمة العربية للطيران
المدني

التقــى الطيــار محمــد منــار ،وزيــر الطيــران املدنــي بجمهوريــة مصــر العمــل العربــي املشــترك وتولــي اهتمامــا كبيــراً لدعــم التعــاون يف
العربيــة ،املهنــدس عبــد النبــي منــار مديــر عــام املنظمــة العربيــة مجــاالت الطيــران املدنــي خاصــة يف الوقــت الراهــن الــذي يفــرض
للطيــران املدنــي ،يف مكتبــه مبقــر الــوزارة وذلــك يف إطــار تعزيــز العديــد مــن التحديــات امــام صناعــة النقــل اجلــوي.
التعــاون والتواصــل املســتمر مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
وفــى نفــس الســياق ،أكــد املهنــدس عبــد النبــي منــار مديــر عــام
حضــر اللقــاء الطيــار /منتصــر منــاع نائــب وزيــر الطيــران املدنــي
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي أن قطــاع الطيــران املدنــي املصــري
والدكتــور مهنــدس /أشــرف نويــر رئيــس ســلطة الطيــران املدنــي
شــهد تطــوراً كبيــراً مــع حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات يف مختلــف
واألســتاذ /باســم عبــد الكــرمي مســاعد الوزيــر للشــئون الدوليــة
املجــاالت وأشــار أن وزارة الطيــران املدنــي املصريــة تقــوم بدعــم
واالعــام.
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف كافــة املبــادرات الفتــا إلــى
وخــال اللقــاء مت التأكيــد علــى أهميــة العالقات بني جمهورية مصر أهميــة التعــاون العربــي يف مجــال صناعــة النقــل اجلــوي مــن خــال
العربيــة واملنظمــة يف مجــال الطيــران املدنــي حيــث مت مناقشــة عــدد العمــل املشــترك علــى توحيــد اإلجــراءات والتواصــل املســتمر مبــا
يحقــق أعلــى معاييــر الســامة لهــذا القطــاع احليــوي الــذي يعــد
مــن املوضوعــات ذات االهتمام املشــترك وســبل تنميتهــا وتعزيزها.
احملــرك االساســي لالقتصــاد يف املنطقــة مــن خــال تبــادل اخلبــرات
ومــن جانبــه أكــد وزيــر الطيــران أن هنــاك تعاونـاً وثيقـاً بــن قطــاع
والتدريــب وتفعيــل اجلوانــب األمنيــة ومنــع االختراقــات األمنيــة
الطيــران املصــري واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف مختلــف
بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة مبــا يضمــن حتقيــق أعلــى معــدالت
مجــاالت وأنشــطة صناعــة النقــل اجلــوي مضيفـاً ان وزارة الطيــران
األمــن يف مطارتنــا العربيــة.
املدنــي تدعــم املنظمــة مــن خــال ســلطة الطيــران املدنــي يف تنفيــذ
خططهــا االســتراتيجية حيــث أن هنــاك متثيــل رســمي بــوزارة يذكــر أن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي هــي منظمــة عربيــة
الطيــران املدنــي املصــري يف اخلمــس جلــان اخلاصــة باملنظمــة وهــم متخصصــة تابعــة جلامعــة الــدول العربيــة تهــدف إلــى توثيــق التعــاون
جلنــة النقــل اجلــوي والســامة اجلويــة وأمــن الطيــران واملالحــة والتنســيق بــن الــدول العربيــة يف مجــال الطيــران املدنــي وتطويــره
واملســاهمة يف توافــق اآلراء ملواجهــة التحديــات التــي تواجه الصناعة
اجلويــة والبيئــة.
علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي ويصــل عــدد الــدول األعضــاء إلــى
وأشــار ســيادته إلــى أن احلكومــة املصريــة تســعى دائمــا إلــى تعزيــز
 22دولــة عربيــة.
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المنظمة العربية للطيران المدني تعقد «اللقاء التشاوري الثاني حول االعالم»

عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي «اللقــاء التشــاوري الثانــي املعتمــدة مــن املجالــس الرئيســية للمنظمــة.
حــول االعــام» ،يــوم اخلميــس  28أكتوبــر  ،2021حضوريــا وعبــر
مــن جهــة أخــرى ،أكــد ســعادته علــى أن مبــادرة عقــد هــذا اللقــاء،
تقنيــة التواصــل املرئــي.
وللمــرة الثانيــة ،تنــدرج يف إطــار انخــراط املنظمــة العربيــة للطيــران
شــارك يف اللقــاء الــذي ترأســه ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،املدنــي يف تقويــة أواصــر التعــاون بينهــا وبــن الــدول األعضــاء وكــذا
مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،اململكــة العربيــة املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة ،وأيضــا تعزيــز التنســيق
الســعودية ،دولــة قطــر ،اململكــة املغربيــة ،ســلطنة عمــان ،اململكــة واحلــوار حــول مختلــف القضايــا ذات االهتمــام املشــترك ،كمــا تأتــي
يف ســياق جهــود املنظمــة الراميــة إلــى تقويــة وتطويــر الشــراكة
األردنيــة الهاشــمية ،اجلمهوريــة اللبنانيــة ودولــة فلســطني.
والتعــاون بيننــا وبــن الــدول األعضــاء ،وإلــى ارتيــاد كل اآلفــاق
افتتــح اللقــاء ســعادة املديــر العــام بكلمــة عبــر فيهــا عــن شــكره
املمكنــة مــن أجــل إغنــاء وإثــراء هــذه العالقــات يف ســياق عاملــي بالــغ
لســلطات الطيــران املدنــي لدعمهــا لتنظيــم هــذا اللقــاء التشــاوري
التعقيــد.
يف نســخته الثانيــة وكــذا املشــاركة فيــه ،مرحبــا باملشــاركني ،مبــرزا
أهميــة هــذا االجتمــاع الــذي تسعــــــى املنظمــة العربيــة للطيــران ويف ختــام كلمــة ســعادة املديــر العــام ،وجــه الشــكر إلــى كل الســيدات
املدنــي مــن خاللــه أن جتعــل الــدول األعضــاء يف تفاعــل مســتمر والســادة املشــاركني يف هــذا اللقــاء ،الذيــن ســيعكفون خــال هــذا
مــن خــال املواضيــع التــي ســيتم تناولهــا يف إثــراء وإغنــاء احلــوار اللقــاء علــى التــداول يف القضايــا املطروحــة للنقــاش وإعــداد
يف إطــار تبــادل لألفــكار بــن املتداخلــن ،الذيــن يتمتعــون بكفــاءة مشــاريع القــرارات وحتضيــر اخلالصــات والتوصيــات التــي ســتتوج
عاليــة وقــدرة فائقــة علــى اإلملــام باإلشــكاالت وبقضايــا الســاعة التــي بهــا أشــغال اللقــاء التشــاوري الثانــي حــول اإلعــام.
تســاءلنا جميعــاً.
وتــدارس املشــاركون يف اللقــاء ،أوراق العمــل املقدمــة مــن طــرف
وأعــرب ســعادته علــى أملــه أن يتــم وضــع آليــة لتحديــد وجتميــع اإلدارة العامــة للمنظمــة ،حيــث مت إغناؤهــا مبجموعــة مــن األفــكار
املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بإجنــازات ومبــادرات الــدول األعضــاء واملقترحــات مــن طــرف ممثلــي الــدول املشــاركة ،قبــل أن يوافــق
املــراد الترويــج لهــا ،ووضــع اســتراتيجية ترويجيــة شــاملة متاشــيا مــع االجتمــاع علــى رفــع للمجلــس التنفيــذي للمنظمــة.
الهــدف اإلســتراتيجي اخلامــس مــن اإلســتراتيجية العامــة للمنظمــة
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تنظيم ورشة عمل تدريبية عبر التواصل االفتراضي حول «ترخيص المطارات»

وقــد مت افتتــاح ورشــة العمــل االفتراضيــة مــن قبل ســعادة /املهندس
عبــد النبــي منــار املديــر العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
مرحبــا باحلضــور ومســلطا الضــوء علــى أهــداف هــذه الــدورة،
أساســا الــى تزويــد ســلطات الطيــران املدنــي ومشــغلي
والتــي هدفــت
ً
املطــارات باملعــارف واملهــارات العمليــة وامليدانيــة الالزمــة لترخيــص
املطــارات وســبل احملافظــة علــى صالحيــة شــهادة الترخيــص
احملصــل عليهــا ،باإلضافــة إلــى إلقــاء نظــرة علــى التحديــات وأفضــل
املمارســات املتعلقــة بعمليــة ترخيــص املطــارات.

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ورشــة عمــل تدريبيــة عبــر
التواصــل االفتراضــي حــول “ترخيــص املطــارات» يف الفتــرة مــن 25
إلــى  28أكتوبــر  .2021حضــر الــدورة حوالــي  100مشــارك مــن 9
دول عربيــة علــى اختــاف انتمائهــم الــى كل مــن ســلطات الطيــران
املدنــي مــن جهــة والــى مشــغلي املطــارات مــن جهــة أخــرى .ومت
تأطيــر الــدورة مــن قبــل السيــــد /جــورج رييــس رئيــس قســم عمليــات
املطــار وصنــع القواعــد بســلطة الطيــران املدنــي االســباني ()AESA
كمــا قــام بتســهيلها الســيد /هشــام بنانــي خبيــر الســامة واملالحــة
اجلويــة باملنظمــة .وتضمنــت ورشــة العمــل شــق نظــري باإلضافــة
ويف نهايــة الــدورة ،مت إجــراء اختبــار للمشــاركني .ووف ًقــا لذلــك ،مت
الــى متاريــن عمليــة مت إجنازهــا مــن خــال  6مجموعــات عمــل
تســليمهم شــواهد اجتيــاز االختبــار.
منفصلــة باســتخدام أدوات الغــرف االفتراضيــة الفرعيــة.
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تنظيم ورشة عمل حول «إدارة النفايات الصلبة وجودة الهواء المحلي بالمطار»
عبر المناظرة المرئية

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،ورشــة عمــل حــول «إدارة
النفايــات الصلبــة وجــودة الهــواء احمللــي باملطــار» ،عبــر املناظــرة
املرئيــة خــال الفتــرة املمتــدة مــن  25الــى  28أكتوبــر  ،2021وذلــك
يف إطــار مســاهمة املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف اجلهــود
والتدابيــر الواســعة النطــاق التــي تقــوم بهــا منظمــة الطيــران املدنــي
ومتحــورت هــذه الورشــة حــول اإلجــراءات والتدابيــر ملنــع النفايــات،
الدولــي والــدول األعضــاء للتخفيــف ممــا يســببه الطيــران يف تلــوث
وفرزهــا ،وإعــادة التدويــر والتخلــص منهــا .وكذلــك كيفيــة تقييــم
املنــاخ.
جــودة الهــواء احمللــي والتدابيــر واالجــراءات الضروريــة لتحســن
وعرفــت هــذه الورشــة مشــاركة  60مســؤوال عــن حمايــة البيئــة جــودة الهــواء؛
بســلطات الطيــران املدنــي وســلطات املطــار وشــركات الطيــران
وعــرف اليــوم األخيــر مــن الورشــة ،تخصيــص جلســة اســتعرض فيهــا
باملنطقــة العربيــة واملصالــح املعنيــة بالبيئــة ،ميثلــون  11دولــة عضــو
بعــض ممثلــي الــدول جتاربهــم فيمــا يتعلــق بــإدارة وتدبيــر النفايــات
باملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي.
الصلبــة وكذلــك بعــض املمارســات لتحســن جــودة الهــواء احمللــي.
ودعــا ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة ،يف
كلمــة مبناســبة افتتــاح الورشــة ،إلــى ضــرورة فتــح نقــاش حــول
التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا الــدول العربيــة يف إدارة
النفايــات الصلبــة واحلفــاظ علــى جــودة الهــواء احمللــي باملطــارات،
وتبــادل اخلبــرات والتجــارب وأحســن املمارســات بــن املشــاركني.
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المنظمة العربية للطيران المدني
تنظم لقاءا عن بعد بمناسبة
« اليوم العربي لثقافة أمن الطيران»

االجتماع السابع لفريق خبراء أمن
الطيران المدني لدى المنظمة العربية
للطيران المدني

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي اليــوم العربــي لثقافــة أمــن
الطيــران ،عبــر املناظــرة املرئيــة يــوم  03نوفمبــر  .2021وتنــدرج هــذه
املبــادرة يف إطــار اجلهــود التــي تبدلهــا املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي للمســاهمة يف نشــر ثقافــة األمــن متاشــيا مــع مبــادرة االيــكاو
باعتبــار ســنة « 2021ســنة ثقافــة األمــن».

عقــد فريــق خبــراء أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي اجتماعــه الســابع عبــر املناظــرة املرئيــة يــوم 1
نوفمبــر .2021

حيــث شــارك يف هــذا اليــوم  26مســؤوال عــن أمــن الطيــران املدنــي
ميثلــون  15دولــة عضــو باملنظمــة،
وخــال كلمتــه االفتتاحيــة ،دعــا ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار،
مديــر عــام املنظمــة ،املشــاركني إلــى تبــادل اخلبــرات والتجــارب
وأفضــل املمارســات إلذكاء الوعــي األمنــي ونشــر ثقافــة األمــن
لــدى كافــة املوظفــن وجميــع العاملــن يف ظــل تزايــد التهديــدات
واملخاطــر التــي تواجههــا املنطقــة العربيــة.
واســتعرض ممثلــو الــدول املشــاركة يف هــذا القــاء مفهــوم الثقافــة
األمنيــة وبرامــج وخطــط العمــل إلذكاء الوعــي األمنــي ،ومزايــا نشــر
ثقافــة األمــن .وكذلــك أدوات تعزيــز الثقافــة األمنيــة وكيفيــة بنــاء
ونشــر هــذه الثقافــة.

وخــال هــذا االجتمــاع الــذي حضــره  13خبيــر ألمــن الطيــران
ميثلــون  6دول ،تــدارس فريــق اخلبــراء متابعــة تنفيــذ خارطــة طريــق
إلعــداد مشــروع معاييــر موحــدة لترخيــص موظفــي الكشــف األمني.
كمــا تنــاول الفريــق موضــوع البيانــات املســبقة للمســافرين ،واتفــق
علــى تقــدمي بعــض الــدول لتجربتهــا خــال االجتمــاع القــادم،
بخصــوص تنفيــذ نظــام البيانــات املســبقة للمســافرين ،علــى
املســتوى التشــريعي والفنــي والتشــغيلي.
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في أشغال الجمعية العامة الرابعة
والخمسون لالتحاد العربي للنقل الجوي

بدعــوة مــن االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي ،شــاركت املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي يف الــدورة الرابعــة واخلمســون جلمعيتــه العامــة،
املنعقــدة بالدوحــة خــال الفتــرة  12 – 10نوفمبــر  ،2021حتــت
رعايــة معالــي الســيد جاســم بــن ســيف الســليطي وزيــر املواصــات
بدولــة قطــر ،واســتضافة مــن معالــي الســيد أكبــر الباكــر ،الرئيــس
وخــال جلســات عمــل اجلمعيــة العامــة قــدم األمــن العــام لإلحتــاد
التنفيــذي للمجموعــة ،اخلطــوط اجلويــة القطريــة ورئيــس اجلمعيــة
العربــي للنقــل اجلــوي تقريــراً عــن حــال صناعــة الطيــران ،تلتها كلمة
العامــة الرابعــة واخلمســن لالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي.
للمهنــدس عبــد النبــي منــار ،املديــر العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران
حضــر هــذه الــدورة أكثــر مــن مائتــي مشــاركا ،مــن رؤســاء وممثلــي املدنــي ،وكلمــة للســيد ويلــي والــش ،املديــر العــام والرئيــس التنفيــذي
الشــركات األعضــاء باالحتــاد ،وممثلــن عــن املنظمــات الدوليــة لإلحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي -األياتــا .كمــا نظمــت حلقــة نقــاش
واإلقليميــة ،وصناعــة الطيــران وكذلــك الصحافــة العربيــة والدوليــة .جتمــع رؤســاء تنفيذيــن ومــدراء عامــن حــول األمــور اإلســتراتيجية
لصناعــة الطيــران.
خــال احلفــل االفتتاحــي لهــذه الــدورة ،نــوه معالــي الســيد جاســم بــن
ســيف الســليطي وزيــر املواصــات بالــدور الــذي يضطلــع بــه االحتــاد كلمــة املهنــدس منــار ،تطرقــت لألزمــة التــي عرفهــا قطــاع الطيــران
العربــي للنقــل اجلــوي يف تعزيــز التعــاون بــن شــركات الطيــران املدنــي والناجتــة عــن وبــاء كوفيــد  ،19 -مؤكــدا أن صناعــة الطيــران
العربيــة مبــا يســاهم يف التنميــة االقتصــادي للــدول العربيــة ،وبهــذا تتحمــل تداعيــات تفشــي هــذا الوبــاء القاتــل بشــكل أكثــر حــدة
احلــدث الــذي هــو مبثابــة رســالة للعمــل علــى تعــايف قطــاع الســفر مقارنــة مــع الصناعــات األخــرى ،حيــث انخفــض الطلــب علــى
العربــي والعاملــي واحلفــاظ علــى اســتقرار سالســل التوريــد احليويــة التنقــل جــوا إضافــة الــى القيــود املفروضــة علــى الســفر ،إال ان
حــول العالــم.
القطــاع الزال يواصــل جهــوده لتوفيــر الضمانــات الكفيلــة باســتعادة
ثقــة اجلمهــور ،وبتنفيــذ إجــراءات احترازيــة مشــددة بكافــة مرافــق
ســعادة الســيد أكبــر الباكــر الرئيــس التنفيــذي للخطــوط اجلويــة
املطــارات والطائــرات.
القطريــة صــرح مــن جهتــه أن انعقــاد هــذه اجلمعيــة العامــة لالحتــاد
العربــي للنقــل اجلــوي يجســد عــزم ورغبــة قطاع الطيــران يف املنطقة كمــا أشــاد ســعادته بانخــراط صناعــة النقــل اجلــوي يف عمليــة نقــل
العربيــة إلعــادة الربــط اجلــوي وخدمــة املســافرين لوضعــه الطبيعــي
مــا قبــل اجلائحــة ،كمــا أكــد علــى ضــرورة مواصلــة اجلهــود لتحقيــق
أهــداف احلــد مــن الكربــون التــي تعــد مســؤولية مشــتركة لقطــاع
الطيــران.

أنشطة المنظمة
األدويــة واألدوات واألجهــزة الطبيــة واللقاحــات وتســهيل االســتجابة
العامليــة ملواجهــة الوبــاء ،وباخلصــوص مبــادرة الوصــول العاملــي
للقاحــات كوفيــد (( )19كوفاكــس) التــي تقودهــا حتالفــات دوليــة
بتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة ،تشــارك فيهــا عشــر ناقــات
دوليــة مــن ضمنهــا ناقــا ت عربيــة.
مديــر عــام املنظمــة أبــرز الــدور التنســيقي الــذي قــام بــه كل مــن
االحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي ،املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
واملنظمــة العربيــة للســياحة ،بإنشــاء فريــق عمــل اســتراتيجي
إقليمــي ،للنظــر يف سلســلة مــن التدابيــر واخلطــط العمليــة ،بحيــث
مت التوافــق علــى انــه مــن الضــروري قيــام احلكومــات العربيــة بتبنــي
بعــض اخلطــوات التــي مــن شــأنها املســاعدة يف انطالقــة ســريعة
لقطــاع الســياحة والســفر.
مبــرزا ســعادته التعــاون املتواصــل بــن اإلدارة العامــة للمنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي واألمانــة العامــة لالحتــاد العربــي للنقــل
اجلــوي ،والــذي تبلــور نحــو ضــرورة إعــداد دليــل انتعــاش وتعــايف
النقــل اجلــوي ،لتوفيــر إرشــادات وإجــراءات تكــون منســقة عامليــا
وإقليميــا ومقبولــة مــن جميــع املتداخلــن ،مــن أجــل إعــادة تشــغيل
وانتعــاش قطــاع الطيــران باملنطقــة العربيــة ،قائــم علــى املبــادئ
الرئيســية والتوصيــات املتضمنــة «بدليــل الســفر اجلــوي أثنــاء أزمــة
الصحــة العامــة الناجمــة عــن فيــروس كورونــا املســتجد» ،الصــادر
عــن فرقــة عمــل املجلــس إلنعــاش قطــاع الطيــران (.)CART
هــذا وقــد أوضــح مديــر عــام املنظمــة ،أن مــن أهــم انشــغاالتها منــذ
تأسيســها ،خلــق اإلطــار القــومي لدعــم مؤسســات النقــل اجلــوي
يف جتميــع قواهــا وتنســيق مواقفهــا وتوحيــد خططهــا وبرامجهــا،
أمــا يف حتقيــق تكامــل يف شــتى مكونــات قطــاع الطيــران املدنــي
العربــي .وهكــذا عملــت املنظمــة منــذ نشــأتها علــى ترســيخ التعــاون
مــع اإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي مــن خــال وضــع سياســة عربيــة
موحــدة للنقــل اجلــوي وإعــادة هيكلتــه وتخفيــف القيــود علــى
احلريــات اجلويــة وتكثيــف الرحــات اجلويــة بــن البلــدان العربيــة،
وتشــجيع الناقــات علــى التعــاون يف مجــاالت تبــادل قطــع الغيــار،
وصيانــة الطائــرات ونظــم احلجــز اآللــي والعمــل مبنهجيــة الرمــوز
املشــتركة والتحالفــات التســويقية .وهنــاك خطــوات أخــرى مت
اتخاذهــا كأرضيــة للتعــاون والتكامــل يف مجــاالت تطويــر املمــرات
اجلويــة يف األجــواء العربيــة وحتســن خدمــات املالحــة اجلويــة،
وتوســيع نطــاق التعــاون ليشــمل خدمــات الســامة اجلويــة وكــذا
توحيــد أنظمــة وقوانــن الطيــران املدنــي يف الــدول العربيــة.
كمــا جــدد الدعــوة إلــى العمــل بجديــة لالنخــراط يف آليــات تنفيــذ
اتفاقيــة دمشــق للنقــل اجلــوي ،رغــم الصعوبــات واإلكراهــات
التــي لــدى بعــض الشــركات يف نهــج سياســة التحريــر حاليــا ،لكــن
الضــرورة تقتضــي مــن الــدول الغيــر املوقعــة علــى اتفاقيــة دمشــق
بتحديــد برنامــج زمنــي يكــون مبثابــة املســار التهييئــي واألمثــل
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لتطبيــق االتفاقيــة ،والــذي يدخــل يف ســياق موقــف جامعــة الــدول
العربيــة مــن خــال مجلــس وزراء النقــل العــرب ومؤمتــرات القمــة
العربيــة الداعيــة إلــى انضمــام الــدول العربيــة إلــى االتفاقيــة والتــي
أصبحــت ســارية املفعــول منــذ عــام .2007
مســتغال الفرصــة لبســط املواضيــع املســتقبلية التــي تســتأثر
باالهتمــام الكبيــر ،والتــي تســتدعي مواصلــة التعــاون والتنســيق
إلبــراز املواقــف املشــتركة بخصــوص اإلجــراءات املتخــذة للتوافــق
علــى نظــام عاملــي عــادل للتعامــل مــع األثــر البيئــي للطيــران
والتقليــص مــن انبعاثــات الغــازات ،مــع تأكيــد علــى ضــرورة التنســيق
والتحــرك املشــترك للمنظمــة واإلحتــاد للحفــاظ علــى مصالــح
الــدول العربيــة وشــركات النقــل اجلــوي خــال املؤمتــر املزمــع عقــده
شــهر يوليــوز املقبــل واجلمعيــة العموميــة القادمــة لإليــكاو ،موضحــا
أن التحضيــر ســاري حاليــا مــن خــال جلنتــي البيئــة للمنظمــة
واإلحتــاد ،لتثمــن االتفاقــات التــي مت التوصــل لهــا مســبقا يف شــأن
التدابيــر اإلجرائيــة للحــد مــن انبعاثــات الغــازات بشــكل متــوازن،
واعتمــاد خطــة للتعويــض عــن الكربــون ( )CORSIAوهــو اتفــاق ال
ميكــن لنــا إال أن نقــدره .ويبقــى مطلــوب مــن الــدول العربيــة العمــل
علــى تطويــر تشــريعاتها مبــا يتماشــى والقــرارات األخيــرة لإليــكاو
قصــد التعامــل األمثــل مــع مســتجدات البيئــة وجتــارة االنبعاثــات
وآليــة الســوق واإلجــراءات املصاحبــة التــي تســتدعي آليــة قويــة
للتعــاون والتنســيق بــن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واإلحتــاد
العربــي للنقــل اجلــوي.
جديــر بالذكــر أنــه ،ويف ختــام هــذه الــدورة ،قــررت اجلمعيــة العامــة
لالحتــاد اعتمــاد هــدف « صفــر انبعاثــات كربــون صافيــة « اعتبــارا
مــن عــام 2050وذلــك بنــاء علــى إســتراتيجية متعلقــة باملســؤولية
املشــتركة جلميــع القطاعــات املعنيــة بالطيــران املدنــي ،وتبنــي قــرار
حــول الطريــق إلــى تعــايف قطــاع النقــل اجلــوي مــن تداعيــات أزمــة
فيــروس كورونــا ،كمــا أثنــت اجلمعيــة العامــة الرابعــة واخلمســون
علــى قــرار املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي جلامعة الــدول العربية
الــذي تبنّــى مبــادئ عامــة للســامة احليويــة للســفر واالعتــراف
املتبــادل لشــهادات لقاحــات كوفيــد  ،19عمـ ً
ا باإلرشــادات الدوليــة
التــي نشــرتها اإليــكاو ومنظمــة الصحــة العامليــة ،ودعــت اجلمعيــة
العامــة احلكومــات لتطبيــق تلــك املبــادئ يف التدابيــر الوطنيــة
املتعلّقــة بالســامة احليو ّيــة والســفر اجلــوي ،كمــا و ّجهــت اجلمعيــة
اإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي لدعــم عمــل جامعــة الــدول العربيــة
باالشــتراك مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة العربيــة
للســياحة واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي (.)IATA
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أنشطة المنظمة

قرار حول خارطة الطريق لتعافي قطاع
النقل الجوي من تداعيات
أزمة فيروس كورونا
نظــرا إلــى أن قطــاع النقــل اجلــوي هــو محــرك أساســي لالقتصــاد العاملــي ،حيــث
يســاهم بنســبة  4.1باملئــة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي؛ ونظــرا إلــى أن قطــاع
النقــل اجلــوي يعــد العامــود الفقــري لعــدة قطاعــات مه ّمــة ،ال ســيما قطاع الســياحة،
ممــا يرفــع مســاهمته الفعالــة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملــي إلــى  10.4باملئــة؛
ومبــا أن النّقــل اجلــوي والســياحة كانــا األكثــر تضــررا مــن تداعيــات أزمــة فيــروس
كورونــا واإلجــراءات غيــر املنســقة التــي فرضتهــا العديــد مــن احلكومــات علــى قطــاع
النقــل اجلــوي حتديــدا؛ وإدراكا للحقائــق التاليــة:
 .1أصبــح فيــروس كورونــا مســتوطنا وقــد ال يــزول قبــل عــدة ســنوات حتــى يتــم
تلقيــح نســبة كافيــة مــن ســكان العالــم تكفــي لتحقيــق املناعــة اجلماعيــة،
 .2أثبتــت الدراســات العلميــة أنــه ،مــع تدابيــر الســامة اجلويــة التــي يتبعهــا املعنيــن
بقطــاع النقــل اجلــوي ،فــإن خطــر انتقــال الفيــروس هــو تقريبــا غيــر موجــود خــال
الســفر اجلــوي،
 .3إن ّ الغالبيــة الكبــرى مــن حــاالت التعــرض لفيــروس كورونــا لــم تنتــج عــن الســفر
اجلــوي بــل نتجــت عــن الســلوك االجتماعــي ،ومــع وجــود تدابيــر الســامة اجلويــة
التــي يتبعهــا املعنيــن بقطــاع النقــل اجلــوي ،فــإن فتــح احلــدود وإزالــة القيــود علــى
الســفر لــن تســاهم يف انتشــار الفيــروس.
تقرر اجلمعية العامة الرابعة واخلمسون لالحتاد العربي للنقل اجلوي التالي:
 .1تدعــو اجلمعيــة العامــة الرابعــة واخلمســون احلكومــات إلــى اعتمــاد اإلرشــادات
املتعلقــة بالســفر اجلــوي والســامة اجلويــة التــي مت االتفــاق عليهــا مــن قبــل تلــك
احلكومــات ذاتهــا عبــر منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي (إيــكاو) ومنظمــة الصحــة
العامليــة وعملهمــا املشــترك الــذي نتــج عنــه التقريــر واللوائــح االسترشــادية لفرقــة
عمــل مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي لتعــايف الطيــران (،)CART
واملتو ّفــرة اآلن بنســختها الرابعــة.
 .2تثنــي اجلمعيــة العامــة الرابعــة واخلمســون وترحــب بقــرار املجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي جلامعــة الــدول العربيــة الــذي تبنــى مبــادئ عامــة للســامة اجلويــة
للســفر واالعتــراف املتبــادل لشــهادات لقاحــات كوفيــد  19عمــا باإلرشــادات
الدوليــة التــي نشــرتها اإليــكاو ومنظمــة الصحــة العامليــة ،وتدعــو احلكومــات لتطبيــق
تلــك املبــادئ يف التدابيــر الوطنيــة املتعلقــة بالســامة احليويــة والســفر اجلــوي،
كمــا توجــه اإلحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي لدعــم عمــل جامعــة الــدول العربيــة
باالشــتراك مــع املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي واملنظمــة العربيــة للســياحة
واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي .))IATA
 .3تدعــو اجلمعيــة العامــة الرابعــة واخلمســون احلكومــات التــي تتفــق علــى إنشــاء
مــا يســمى مبمــرات صحيــة للســفر أن تتبــع إرشــادات اإليــكاو عنــد تطبيــق تلــك
املمــرات ،علــى أن تكــون مؤقتــة ومبنيــة علــى اتفاقيــات خدمــات النقــل اجلــوي
املعمــول بهــا.
 .4تؤكــد اجلمعيــة العامــة الرابعــة واخلمســون علــى أهميــة التكنولوجيــا لضمــان
عمليــة ســفر غيــر ملســية ،كمــا تدعــم املبــادرات التــي قــام بهــا عــدد مــن األطــراف
لتطويــر ونشــر تطبيقــات إلكترونيــة مــن شــأنها تســهيل جتربــة الســفر اجلــوي غيــر
اللمســية ،وخاصــة تطبيــق األياتــا  Travel Passوغيــره مــن التطبيقــات التــي
ممكــن اســتخدامها مــن قبــل احلكومــات واملعنيــن بالنقــل اجلــوي.
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تأكيــدا للــدور احليــوي واملســاهمة الكبيــرة لصناعــة النقــل اجلــوي يف
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن جهــة ،وتنميــة قطاعــي الســياحة
والتجــارة العامليــن مــن جهــة أخــرى والــذي ينعكــس إيجابــا علــى قطــاع
العمــل مــن خــال توفيــر فــرص العمــل.
وتذكيــرا بــأن اجلمعيــة العموميــة لإليــكاو يف دوراتهــا الســابعة والثالثــن
يف عــام  ،2010والثامنــة والثالثــن يف عــام  ،2013والتاســعة والثالثــن
يف عــام  ،2016كانــت قــد أعلنــت التزامهــا بثالثــة أهــداف بيئيــة عامليــة
طموحــة ملعاجلــة األثــر البيئــي للطيــران وهــي :حتقيــق ُمتوســط فاعليــة
عامليــة بنســبة  2%ســنويا بــن العــام  2010وحتــى العــام ،2020
باإلضافــة إلــى حتقيــق منــو محايــد للكربــون ( )CNGبعــد العــام ،2020
وأخيــرا ،تخفيــض صــايف االنبعاثــات بنســبة  50%بحلــول العــام 2050
وذلــك مقارنــة مبســتوى االنبعاثــات لعــام 2005؛ وتذكيــرا بــأن اإليــكاو
كانــت قــد اعتمــدت قراراتهــا آنــذاك علــى اإلســتراتيجية ذات احملــاور األربع
التــي تنــص علــى أن حتقيــق األهــداف البيئيــة يتــم مــن خــال مســاهمة
األطــراف األخــرى واملعنيــن بالتطويــر يف مجــال التكنولوجيــا وحتســن
البنيــة التحتيــة ،واســتعمال وقــود الطيــران املنخفــض الكربــون ()LCAF
ووقــود الطائــرات املســتدام ( ،)SAFبحيــث يصبــح محــور التعويــض عــن
االنبعاثــات كمحــور مكمــل .ومبــا أن الــدول وشــركات الطيــران قــد وافقــت
حينهــا علــى النظــام العاملــي علــى أســاس هــذه اإلســتراتيجية ،باعتبــار أن
برنامــج التعويــض أو اإلجــراءات االقتصاديــة ســتلعب دورا مكمــا لباقــي
محــاور اإلســتراتيجية ،إذ أنــه كلمــا ارتفعــت نســبة مســاهمة هــذه احملــاور،
كلمــا انخفضــت متطلبــات التعويــض عــن االنبعاثــات.
ومبــا أنــه ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تشــهد صناعــة الطيــران تقدمــا ملموســا
علــى صعيــد احملــاور الثــاث (التكنولوجيــا ،وحتســن البنيــة التحتيــة،
واســتعمال وقــود الطائــرات املســتدام) ،األمــر الــذي يضــع املســؤولية علــى
عاتــق شــركات الطيــران للوصــول إلــى األهــداف املتفــق عليهــا.
ومبــا أنــه ال ينبغــي تطبيــق التدابيــر القائمــة علــى آليــات الســوق علــى
نحــو انفــرادي وال ينبغــي أيضــا احتســاب انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
الناجتــة عــن الطيــران الدولــي أكثــر مــن مــرة واحــدة؛
ونظــرا ألن العديــد مــن دول العالــم قامــت بوضــع قوانــن محليــة تلــزم جميــع
القطاعــات بوضــع خطــط محليــة لتقليــص صــايف انبعاثــات الدولــة ملســتوى
الصفــر وذلــك بــن أعــوام  2035و ،2050كمــا أعلنــت العديــد مــن شــركات
الطيــران بتخفيــض مســتوى صــايف انبعاثاتهــا يف عــام  2050إلــى الصفــر.
ومبــا أن مســؤولية الوصــول إلــى صفــر انبعاثــات كربــون صافيــة هــي
مســؤولية مشــتركة وليســت فقــط مســؤولية شــركات الطيــران ،علــى الرغــم
مــن أن هدفهــا هــو الوصــول لذلــك ،فــإن خطــر عــدم التــزام األطــراف
األخــرى بالقيــام مبســؤولياتها ســيؤدي إلــى زيــادة كبيــرة يف تكاليــف الســفر،
األمــر الــذي ســينعكس بزيــادة يف أســعاره وانخفــاض يف الطلــب عليــه ومــا
يتبعــه مــن تأثيــر ســلبي علــى النمــو االقتصــادي بشــكل عــام.
وتأكيــدا علــى التــزام شــركات الطيــران العربيــة مبســؤولياتها جتــاه موضــوع
تغيــر املنــاخ ،فــإن اجلمعيــة العامــة الرابعــة واخلمســن لالحتــاد تقــرر مــا
يلــي:
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أوال :على صعيد تبنّي الهدف الطموح الطويل األمد لعام2050

ملســتوى الصفــر.

قــررت اجلمعيــة العامــة لالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي اعتمــاد هــدف
«صفــر انبعاثــات كربــون صافيــة» اعتبــارا مــن عــام  2050وذلــك بنــاء علــى
اإلســتراتيجية التاليــة واملتعلقــة باملســؤولية املشــتركة جلميــع القطاعــات
املعنيــة بالطيــران املدنــي والقيــام بدورهــا يف جعــل الطيــران املدنــي ال ينتــج
بشــكل صــايف كربونــا يف األجــواء وذلــك مــن خــال مــا يلــي:

• إيــاء اهتمــام خــاص ألنظمــة الدفــع وهيــاكل الطائــرات التــي مــن شــأنها
أن متكــن مشــغلي الرحــات الطويلــة املــدى مــن تقليــص اعتمادهــم علــى
شــراء شــهادات التعويــض عــن االنبعاثــات ،حيــث تركــز جميــع التطــورات
مــن شــركاء التكنولوجيــا يف الوقــت احلالــي علــى أنظمــة الدفــع الكهربائيــة
والهيدروجينيــة التــي ال ميكــن أن تخــدم إال مشــغلي املســافات القصيــرة
إلــى املتوســطة.

 .1مسؤولية احلكومات:
• قيــام احلكومــات ،ضمــن إطــار اإليــكاو ،بوضــع خارطــة طريــق جلميــع
املعنيــن يف صناعــة النقــل اجلــوي والطيــران املدنــي للوصــول الــى تخفيــض
الصفــر.
صــايف االنبعاثــات ملســتوى ّ
• عــدم القيــام بســن قوانــن أحاديــة تطبــق علــى النقــل اجلــوي الدولي وذلك
احترامــا ملتطلبــات معاهــدة شــيكاغو واتفاقيــات اخلدمــات اجلويــة الثنائيــة
واحترامــا لهــدف وجــود خطــة عمــل واحــدة تقــر ضمــن إطــار االيــكاو.
• إعــادة هيكلــة وإصــاح البنيــة التحتيــة إلدارة احلركــة اجلويــة واملطــارات
لضمــان التخفيــف مــن االزدحــام يف املجــال اجلــوي واملطــارات والــذي يعتبــر
عقبــة أمــام حتقيــق صفــر انبعاثــات كربــون صافيــة وتفــادي التعــارض مــع
اجلهــود املبذولــة للوصــول الــى هــذا الهــدف.
• إيجــاد محفــزات لالســتخدام التجــاري والتنافســي لوقــود الطيــران
املســتدام ووقــود الطيــران املنخفــض الكربــون عبــر:
 -دعم األبحاث والدراسات لتوفير وقود الطيران املنخفض الكربون

 .4املطارات
• االستثمار يف البنية التحتية الالزمة لتوفير الوقود املستدام للمشغلني.
ثانيــا :علــى صعيــد تطبيــق البرنامــج العاملــي للتعويــض عــن
ا ال نبعا ثــا ت ( )C O R S I A
حيــث ان اجلمعيــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي (اإليــكاو) لعــام
 ،2016وعنــد إقرارهــا قراريهــا رقــم  2-A39و 3-A39حــول إيجــاد
نظــام عاملــي للحــد مــن االنبعاثــات مبســمى «كورســيا» ،قــد حثــت الــدول
علــى جتنــب ازدواجيــة األنظمــة واالمتنــاع عــن ســن قوانــن افراديــة حيــال
هــذا املوضــوع.
وحيــث أن االحتــاد األوروبــي يقــوم اآلن بدراســة مجموعــة اقتراحــات
لقوانـين حـ�ول الطيـ�ران والتغيـ�ر املناخـ�ي( (�EU FIT FOR 55 PAC
 )KAGEمــن شــأنها إدخــال تعديــات علــى نطــاق تطبيــق البرنامــج
األوروبــي للحــد مــن االنبعاثــات ( )EU ETSوبشــكل متــوازي مــع
البرنامــج العاملــي للتعويــض عــن االنبعاثــات (.)CORSIA

 دعــم األبحــاث والدراســات لتوفيــر وقــود الطيــران املســتدام بشــكل اليؤثــر علــى القطاعــات الغذائيــة

ومبــا أن بعــض هــذه االقتراحــات ال تنســجم مــع البنــد املتعلــق باملبــادرات
االفراديــة يف قــرار اإليــكاو ،وأنهــا ســتؤدي الــى نزاعــات نظــرا ألبعادهــا
التــي ســتطال النقــل اجلــوي الدولــي وخاصــة تلــك املتعلقــة بــدول خــارج

 منــح حوافــز لشــركات الطيــران واملعنيــن اآلخريــن عنــد اســتخدامهموقــود الطيــران املســتدام ()SAF

نطاق االحتاد األوروبي.

 -منح حوافز للمصايف لتشجيع إنتاج وقود الطيران املنخفض الكربون

 توفيــر البنيــة التحتيــة فيــا ملطــارات لتزويــد الطائــرات بالوقــود املســتدام( )SAFووقــود الطيــران املنخفــض الكربــون
 جتنــب اســتخدام الغرامــات علــى اســتهالك الوقــود العضــوي حيــثّ أنشــركات الطيــران تقــوم بالتعويــض عــن النمــو يف االنبعاثــات ضمــن إطــار
كورســيا.
 .2مو ّردو الوقود والوقود املستدام:
• توفيــر خارطــة طريــق واضحــة توضــح كيف ّيــة تطويــر وتأمــن الوقــود
املســتدام بكميــات جتاريــة وأســعار تنافســية تتناســب مــع ّ
خطــة تخفيــض
الصفــر.
صــايف االنبعاثــات ملســتوى ّ
• اإلعــان الواضــح بــأن الشــهادات الناجتــة عــن اســتخدام الوقــود املســتدام
ووقــود الطيــران املنخفــض الكربــون ستحتســب للمســتخدمني وليــس
املورديــن.
 .3شركاء التكنولوجيا:
• وضــع خطــة واضحــة لتطويــر هيــاكل وأنظمــة الدفــع ّ
للطائــرات بطريقــة
تتناســب مــع خارطــة طريــق قطــاع الطيــران نحــو تخفيض صــايف االنبعاثات

وعليه ،فان اجلمعية العامة الرابعة واخلمسون لالحتاد:
 .1تدعــو االحتــاد األوروبــي الــى احتــرام النــص الــوارد مبرفــق قــرار اإليــكاو
رقــم 2-A39ومقدمــة القــرار رقــم 3-A39بعــدم فــرض مبــادرات
إفراديــة والعــودة إلــى التوافــق العاملــي الــذي حصــل ضمــن إطــار اإليــكاو.
 .2تؤكــد علــى ضــرورة احتــرام معاهــدة شــيكاغو واتفاقيــات اخلدمــات
اجلويــة الثنائيــة يف كل مــا لــه عالقــة بالطيــران املدنــي والنقــل اجلــوي
الدولــي ،مبــا يف ذلــك يف اإلجــراءات املتعلقــة بالبيئــة.
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لجنة النقل الجوي تعقد دورتها السادسة واألربعون

عقــدت جلنــة النقــل اجلــوي اجتماعهــا ال  46بالربــاط يومــي
و 16نوفمبــر  ،2021مبشــاركة حضوريــة لــكل مــن ممثلــي اململكــة
العربيــة الســعودية ،جمهوريــة العــراق ،دولــة الكويــت ،ســلطنة عمــان
واململكــة املغربيــة ،وكــذا ممثلــي اجلمهوريــة التونســية ،جمهوريــة
مصــر العربيــة ودولــة ليبيــا عــن بعــد ،باإلضافــة إلــى ممثلــي مملكــة
البحريــن ،االحتــاد العربــي واالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي كمراقبني
والذيــن شــاركوا عــن بعــد.
15

العــراق نائبــا لــه بالتزكيــة.
وأوصــت اللجنــة عقــب مناقشــاتها بأهميــة حث الــدول األعضاء على
تقــدمي التســهيالت لشــركات الطيــران يف مجــال الشــحن اجلــوي مــع
االلتــزام مبعاييــر األمــن والســامة اجلويــة؛ وذلــك بغــرض انتعــاش
احلركــة االقتصاديــة ونقــل املعــدات الطبيــة واللقاحــات خــال
جائحــة كورونــا والتغلــب علــى اآلثــار االقتصاديــة الناجمــة عنهــا.
كمــا ناقشــت اللجنــة موقــف اتفاقيــة تبــادل اإلعفــاءات مــن الضرائــب
والرســوم اجلمركيــة علــى نشــاطات ومعــدات الناقــل اجلــوي العربــي
ومتابعــة التعديــات الــواردة عليهــا حتــى ميكن اقرار هــذه التعديالت
مــن خــال اجتماعــات جلنــة مراجعــة االتفاقيــة حتــت مظلــة جامعــة
الــدول العربية.

افتتــح االجتمــاع ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام
املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،مرحبــا بالســيدات والســادة
املشــاركني ،ونــوه بجهــود ســلطات الطيــران املدنــي بالــدول األعضــاء
النتعــاش قطــاع النقــل اجلــوي ،علــى املســتوى الوطنــي واالقليمــي
والدولــي وكذلــك املســاهمة املتميــزة يف انشــطة املنظمــة ،منــذ
انعقــاد اجلمعيــة العامــة السادســة والعشــرون للمنظمــة بدايــة شــهر وحثــت اللجنــة أيضــا ،الــدول األعضــاء علــى االسترشــاد باملبــادئ
يوليــوز املاضــي.
العامــة العربيــة التــي اعتمــدت بالقــرار رقــم .2319د .ع -108-
 2/9/2021الصــادر عــن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بجامعــة
وطبقــا لنظــام عمــل اللجــان املعتمــد مــن قبــل اجلمعيــة العامــة ،مت
الــدول العربيــة لتوحيــد إجــراءات اعتمــاد وتســجيل اللقاحــات
انتخــاب الســيد الفاضــل ســالم بــن حمــد احلســيني ،ممثــل ســلطنة
واســتخدامها خــال جائحــة كورونــا.
عمــان رئيســا للجنــة والدكتــور محمــد جــودت ممثــل جمهوريــة

أنشطة المنظمة
دورة تدريبية بمسقط حول أمن
المناطق المفتوحة للجمهور ( CASE
 )PROJECTبالتنسيق مع مشروع
أمن الطيران إلفريقيا واسيا والشرق
األوسط

نظمــت هيئــة الطيــران املدنــي بســلطنة ُعمــان بالتنســيق مــع املنظمــة
العربيــة للطيــران املدنــي واملشــروع األوروبي ألمــن الطيران إلفريقيا
واســيا والشــرق األوســط ( )CASE PROJECT IIدورة تدريبيــة
بعنــوان «مقيمــو أمــن املناطــق املفتوحــة للجمهــور» ،اســتهدفت
كــوادر مــن هيئــة الطيــران املدنــي وباقــي اجلهــات العاملــة يف قطــاع
الطيــران املدنــي بســلطنة ُعمــان وذلــك خــال الفتــرة املمتــدة مــن
 22الــى  24نوفمبــر  2021م ،حيــث هدفــت إلــى متكــن املشــاركني
مــن املعــارف واملهــارات املتعلقــة بتقييــم نقــاط ضعــف أمــن املناطــق
املفتوحــة للجمهــور.
تنــدرج هــذه الــدورة يف إطــار برنامــج التعــاون والشــراكة بــن املنظمة
العربيــة للطيــران املدنــي ومشــروع أمــن الطيــران إلفريقيــا واســيا
والشــرق األوســط ( ،)CASE PROJECTوالتزامهمــا بتعزيــز أمــن
الطيــران املدنــي ،وزيــادة الوعــي ونشــر ثقافــة أمــن الطيــران املدنــي
وبنــاء قــدرات العاملــن بقطــاع الطيــران وفــق أحســن املمارســات
املتبعــة.
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دورة تدريبية «تحالفات شركات
الطيران والمشاركة بالرمز»

باســتضافة كرميــة مــن معالــي وزيــر الطيــران املدنــي بجمهوريــة
مصــر العربيــة ،نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي دورة
«حتالفــات شــركات الطيــران واملشــاركة بالرمــز» ،والتــي افتتحهــا
ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة العربيــة
للطيــران املدنــي مــع ســعادة الدكتــور مهنــدس أشــرف نويــر رئيــس
ســلطة الطيــران املدنــي يف جمهوريــة مصــر العربيــة.
عقــدت الــدورة بالقاهــرة خــال الفتــرة مــن  21الــى  25نوفمبــر
 2021وشــارك فيهــا  53متدربــا حضوريــا وعــن بعــد عبــر تقنيــة زوم،
مــن اجلمهوريــة التونســية ،اململكــة العربيــة الســعودية ،جمهوريــة
الســودان ،ســلطنة عمــان ،دولــة الكويــت ،جمهوريــة مصــر العربيــة،
اململكــة املغربيــة واجلمهوريــة اليمنيــة.
وقــام ســعادة الدكتــور مهنــدس أشــرف نويــر رئيــس ســلطة الطيــران
املدنــي بتوزيــع الشــهادات علــى املشــاركني حضوريــا يف الــدورة.
تعــد هــذه الــدورة ،هــي الثالثــة التــي تســتضيفها ســلطة الطيــران
املدنــي يف جمهوريــة مصــر العربيــة هــذا العــام  2021يف إطــار
التعــاون بــن الســلطة واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف مجــال
التدريــب والتكويــن لرفــع كفــاءة وقــدرات العاملــن يف مجــال النقــل
اجلــوي يف الــدول العربيــة.
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انعقاد االجتماع األول لمجموعة العمل الخاصة باألمن السيبراني لدى المنظمة
العربية للطيران المدني عبر المناظرة المرئية

عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ،عبــر املناظــرة املرئيــة ،األمــن الســيبراني لــدى املوظفــن والعاملــن مبنظومــة الطيــران،
االجتمــاع األول ملجموعــة العمــل اخلاصــة باألمــن الســيبراني ،يــوم وتبــادل املعلومــات وأفضــل املمارســات ملواجهــة التحديــات األمنيــة
 22نوفمبــر  ،2021مبشــاركة  26خبيــرا ميثلــون  11دولــة أعضــاء علــى املســتوى اإلقليمــي واحمللــي.
باملنظمــة ،واملنظمــات اإلقليميــة (مجلــس وزراء الداخليــة العــرب،
خــال هــذا االجتمــاع ،مت انتخــاب الدكتــور أحمــد عبــد الوهــاب
واملنظمــة العربيــة لتكنولوجيــات االتصــال واملعلومــات ،واملؤمتــر
محمــد مــن جمهوريــة مصــر العربيــة رئيســا ملجموعــة العمــل
األوروبــي للطيــران املدنــي).
والســيد /فهــد العنيــزي مــن دولــة الكويــت نائبــا لــه ،واســتعرض
ونبــه ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر عــام املنظمــة ،يف كلمة ممثلــي الــدول واملنظمــات اإلقليميــة خــال هــذا اللقــاء جتربتهــم
باملناســبة إلــى تبعيــات الهجمــات الســيبرانية علــى األمــن والســامة فيمــا يخــص األمــن الســيبراني .كمــا اتفقــت مجموعــة العمــل علــى
للــركاب ،وعلــى ســمعة الشــركات ،وحتــى علــى مســتوى اخلســائر مراجعــة اختصاصــات ومهــام املجموعــة ،وكذلــك أولويــات وبرنامــج
عملهــا.
االقتصاديــة.
وشــدد مديــر عــام املنظمــة علــى أهميــة استشــعار تعاظــم مخاطــر
األمــن الســيبراني مبجــال الطيــران ،والتنبــؤ بزيــادة الهجمــات علــى
املنظومــة الســيبرانية ملنظومــة الطيــران ،ووضــع معاييــر جديــدة
تتعلــق بدعــم األمــن الســيبراني ملنظومــة الطيــران يف الفتــرة املقبلــة.
ودعــا املشــاركني يف هــذا الصــدد إلــى تعزيــز الوعــي ونشــر ثقافــة

تنــدرج هــذه املبــادرة يف إطــار مســاهمة املنظمــة العربيــة للطيــران
املدنــي يف اجلهــود والتدابيــر الواســعة النطــاق التــي تقــوم بهــا منظمة
الطيــران املدنــي الدولــي والــدول األعضــاء يف تنفيــذ القــرارات
الصــادرة عــن اجلمعيــة العموميــة لاليــكاو يف الــدورة األربعــن،
وخاصــة تنفيــذ اخلطــة العامليــة ألمــن الطيــران املدنــي.
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انعقاد االجتماع الحادي والعشرون للجنة البيئة في مجال الطيران المدني عبر
المناظرة المرئية

عقــدت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي االجتمــاع احلــادي
والعشــرين للجنــة البيئــة عبــر املناظــرة املرئيــة ،مبشــاركة  17خبيــرا
ميثلــون  10دولــة مــن أعضــاء املنظمــة ،وذلــك يومــي  29و 30نوفمبــر
.2021

للجنــة ،تــدارس املشــاركني املســتجدات باملنطقــة العربيــة فيمــا يتعلــق
بتطبيــق خطــة التعويــض عــن الكربــون وخفضــه يف مجــال الطيــران
املدنــي الدولــي «كورســيا» خــال ســنة  ،2020وكذلــك خــال املرحلــة
 ،2021-2023واعــداد اخلطــط الوطنيــة خلفــض انبعاثــات الكربــون،
ومســتجدات اللجنــة املعنيــة بحمايــة البيئــة يف مجــال الطيــران
املدنــي ( )CAEPبااليــكاو.

واســتهل ســعادة املديــر العــام للمنظمــة كلمتــه االفتتاحيــة لالجتمــاع
بدعــوة املشــاركني إليــاء أهميــة قصــوى لتنســيق وتوحيــد املواقــف
بــن الــدول العربيــة مــن خــال تبــادل اخلبــرات والتجــارب وأفضــل كمــا تداولــت اللجنــة خــال هــذا االجتمــاع املســتجدات واإلجــراءات
املمارســات يف ظــل اســتمرار التحديــات التــي تواجههــا الــدول املتعلقــة بحمايــة البيئــة يف مجــال الطيــران املدنــي يف املنطقــة
وشــركات الطيــران يف املنطقــة العربيــة املتمثلــة يف اإلجــراءات العربيــة .وعلــى ســبيل املثــال ال للحصــر ،فقــد تطــرق احلضــور إلــى:
املتخــذة مــن بعــض الــدول أو التكتــات اإلقليميــة املتعلقــة بتجــارة
• مخرجــات الفريــق املكلــف بالتحضيــر للمنتــدى العربــي األول
االنبعــاث والقوانــن حــول الطيــران والتغ ّيــر املناخــي.
حلمايــة البيئــة يف صناعــة الطيــران،
كمــا دعــا املشــاركني إلــى نهــج مقاربــة تشــاركية خــال احملافــل
• اعتماد األنشطة املنظمة العربية للطيران املدني لسنة .2022
الدوليــة اســتعدادا وخاصــة اجلمعيــة العموميــة ملنظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي يف أكتوبــر .2022
• إعــداد خطــة العمــل لتنفيــذ التوصيــات الــواردة يف ورقــة العمــل
املقدمــة للجمعيــة العامــة املتعلقــة بالتحديــات املســتقبلية التــي
وعالقــة مبــداوالت املشــاركني خــال الــدورة احلاديــة والعشــرين
تواجــه الــدول العربيــة يف مجــال حمايــة البيئــة.
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انعقاد االجتماع الرابع والثالثون للجنة أمن الطيران المدني لدى المنظمة
العربية للطيران المدني

عقــدت جلنــة أمــن الطيــران املدنــي لــدى املنظمــة العربيــة للطيــران باإلجمــاع اختيــار الســيد /فهــد القحطانــي مــن دولــة قطــر نائبــا
املدنــي اجتماعهــا الرابــع والثالثــن عبــر االتصــال املرئــي يومــي  06لرئيــس اللجنــة.
و 07ديســمبر  ،2021مبشــاركة  15مســؤوال عــن أمــن الطيــران ميثلــون
وخــال هــذا االجتمــاع ،تــداول املشــاركون املســتجدات واإلجــراءات
 10دول مــن أعضــاء املنظمــة.
املتعلقــة بأمــن الطيــران املدنــي يف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا ،مثــل
وخــال كلمتــه االفتتاحيــة ،دعــا ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار التهديــد الداخلــي ألمــن الطيــران ،والســياق الوطنــي للتهديد وغيرها
مديــر عــام املنظمــة أعضــاء اللجنــة الــى االنكبــاب علــى مواضيــع مــن املواضيــع ذات الصلــة .حيــث أنشــأت اللجنــة فريــق التســهيالت
ذات االهتمــام العربــي املشــترك ،مثــل األمــن الســيبراني ،وزيــادة لــدى املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي .واعتمــدت كذلــك مخرجــات
الوعــي وثقافــة األمــن ،وإدارة املخاطــر يف ســياق دولــي يتســم بتزايــد االجتمــاع الســابع لفريــق خبــراء أمــن الطيــران واالجتمــاع األول
التهديــدات ،مــن خــال نهــج مشــترك للتصــدي لهــذه التهديــدات .ملجموعــة العمــل اخلاصــة باألمــن الســيبراني لــدى املنظمــة.
وتبــادل التجــارب واخلبــرات وأفضــل املمارســات.
واعتبــارا للمســتجدات احلاليــة والتهديــدات الناشــئة التــي تواجــه
وبعــد الكلمــة االفتتاحيــة ،اختــار أعضــاء اللجنــة توافقيــا باإلجمــاع أمــن الطيــران املدنــي ،فقــد مت اعتمــاد األنشــطة املتعلقــة ببنــاء
الســيد /ســليمان بــن صالــح اخلميــس مــن اململكة العربية الســعودية ،القــدرات لســنة  .2022ويف هــذا الصــدد ،اتفقــت اللجنــة علــى تنظيــم
رئيســا للجنــة األمــن يف دورتهــا احلاليــة .ومت كذلــك توافقيــا املنتــدى العربــي األول ألمــن الطيــران.

أنشطة المنظمة
المنظمة العربية للطيران المدني
تشارك في منتدى التعاون الثالث
بين الصين والدول العربية

شـــــــاركت املنــــــــظمة العــــــربية للطيــران املــــدني إلــى جانــب ممثلني
للــدول العربيــة وجامعــة الــدول العربية واملنظمــات ذات االختصاص
التابعــة لهــا وكذلــك ممثلــن مــن اجلانــب الصينــي مــن القطاعــن
احلكومــي واخلــاص يف منـــتـــــدى التــــعاون الصــيــــني العـــربــــي
الثالــث (بالتقنيــة الهجينــة) يف  08ديســمبر .2021
ســتنفذ الصــن والــدول العربيــة بشــكل مشــترك مشــاريع جتريبيــة
يف مجــاالت رئيســية يف تطبيــق  BDSكأحــد مقدمــي خدمــة مــن
نظــام املالحــة عبــر األقمــار الصناعيــة العاملــي  ،GNSSوذلــك خــال
الفتــرة مــن  2022إلــى  ،2023وف ًقــا خلطــة عمــل التعــاون املوقعــة
يف املنتــدى ،التــي تطرقــت يف بنودهــا إلــى أن الصــن ســتقدم
منحــا دراســية ملــا يصــل إلــى خمســة طــاب رئيســيني يف املالحــة
ً
واالتصــاالت مــن الــدول العربيــة للحصــول علــى درجــة املاجســتير
يف هــذا املجــال ،كمــا ســيتبادل اجلانبــان الــزوار األكادمييــن ســنو ًيا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وقــع مركــز ( )BEIDOUالصينــي لالتصــاالت
واملعلومــات واملركــز العربــي لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
( )AITCOخطــاب نوايــا للتعــاون يف االختبــار املشــترك فيمــا يخــص
إشـــــارات  BDS MEOSARو .Return Link
ً
عرضــا مرئيا عن
كمــا قدمــت املنــــــــظمة العــــــربية للطيــران املــــدني
إســتراتيجيتها اخلاصــة بالنظــم العامليــة للمالحــة اجلويــة ()GNSS
وســلطت الضــوء علــى مقاربتهــا علــى املــدى القريــب واملتوســط
والطويــل باإلضافــة إلــى خارطــة الطريــق املرتبطــة بهــا ،مؤكــدة
أن املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ترحــب بــأي تعــاون متبــادل
لتوســيع منطقــة اخلدمــة للطيــران إلــى الــدول العربيــة األعضــاء
باملنظمــة.
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تنظيم ورشة عمل حول «اإلجراءات
الواردة في خارطة الطريق للخطة
العالمية ألمن الطيران المدني»

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ورشــة عمــل حــول «اإلجــراءات
الــواردة يف خارطــة الطريــق للخطــة العامليــة ألمــن الطيــران املدنــي»،
عبــر املناظــرة املرئيــة ،مــن  27إلــى  29ديســمبر  ،2021مبشــاركة 40
مســؤوال عــن أمــن الطيــران املدنــي ميثلــون  12دولــة عضــو باملنظمــة.
وخــال كلمتــه االفتتاحيــة ،أكــد ســعادة املهنــدس عبــد النبــي منــار ،مديــر
عــام املنظمــة ،التــزام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف املســاهمة يف
تنفيــذ األهــداف واألولويــات املســطرة يف اخلطــة العامليــة ألمــن الطيــران
املدنــي ،الســيما عبــر تعزيــز فهــم املخاطــر التــي تهــدد أمن الطيــران ،وبناء
وتعزيــز القــدرات البشــرية ،وتعزيــز وزيــادة التعــاون الدولــي واإلقليمــي،
وتقــدمي الدعــم الفنــي ومواكبــة الــدول للنهــوض بأمــن الطيــران املدنــي،
ونشــر ثقافــة األمــن وإذكاء الوعــي األمنــي.
كمــا دعــا املشــاركني إلــى تعزيــز التعــاون عبــر تبــادل اخلبــرات والتجــارب
وأفضــل املمارســات لتعزيــز أمــن الطيــران وإذكاء الوعــي األمنــي لــدى
كافــة املوظفــن وجميــع العاملــن يف ظــل تزايــد التهديــدات واملخاطــر
التــي تواجههــا املنطقــة العربيــة ،مبــا يعــزز التكامــل العربــي ويحقــق
االســتفادة مــن جتــارب بعضنــا البعــض.
وخــال هــذه الورشــة ،التــي أطرتهــا كفــاءات عربيــة مشــهود لهــا باحلنكــة
العلميــة والعمليــة يف مجــال أمــن الطيــران ،اســتعرض املشــاركون أهــداف
اخلطــة العامليــة ألمــن الطيــران وفوائدهــا ،واألولويــات الرئيســية لهــا،
ومؤشــرات األداء اخلطــة.
كمــا اســتعرض املشــاركون طــرق تنفيــذ النتائــج واإلجــراءات الــواردة
بخريطــة طريــق اخلطــة املتعلقــة بتعزيــز الوعــي باملخاطــر والتصــدي
لهــا ،وتوفيــر الثقافــة األمنيــة والقــدرات البشــرية ،وحتســن املــوارد
التكنولوجيــة وحتســن االبتــكار ،وحتســن الرقابــة وضمــان اجلــودة،
وزيــادة التعــاون والدعــم.
واســتعرض كذلــك كل مــن ممثــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة
العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان واملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
مســاهمتهم يف تعزيــز اخلطــة العامليــة ألمــن الطيــران.
وتنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار مســاهمة املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
يف اجلهــود والتدابيــر الواســعة النطــاق التــي تقــوم بهــا منظمــة الطيــران
املدنــي الدولــي والــدول األعضــاء يف تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن
اجلمعيــة العموميــة لاليــكاو ،ممــا يســاعد علــى تنفيــذ اخلطــة العامليــة
ألمــن الطيــران.
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ورشة عمل افتراضية مشتركة بين  ACAO-DfT-TSAحول الطائرات بدون طيار

نظمــت وزارة النقــل البريطانيــة ( )DFTوإدارة أمــن النقــل األمريكيــة غطــت الورشــة التحديــات احلاليــة واملســتقبلية لدمــج عمليــات
( )TSAواملنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي ( )ACAOورشــة عمــل الطائــرات بــدون طيــار بأمــان يف املجــال اجلــوي ،واتفقــت علــى
افتراضيــة حــول الطائــرات بــدون طيــار يومــي  9و 10نوفمبــر  .2021مجموعــة مــن التوصيــات.
الهــدف الرئيســي مــن هــذه الورشــة هــو جعــل جميــع أصحــاب وقــد جمعــت ورشــة العمــل هــذه والتــي أدارهــا وقادهــا  16خبيــرا
املصلحــة املعنيــن يعملــون بنهــج مشــترك للتعامــل مــع مخاطــر /دوليــا  100مشــارك مــن  14دولــة عربيــة و 5منظمــات إقليميــة
تهديــدات التوغــل بالطائــرات بــدون طيــار يف املطــارات املجــاورة ويف وســلطات تنظيميــة وأصحــاب مصلحــة يف الصناعــة.
املجــال اجلــوي املنعــزل .وعــاوة علــى ذلــك ،ركــزت ورشــة العمــل
واتفقــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي وادارة أمــن النقــل
هــذه علــى أحــدث تقنيــات وحلــول الكشــف عــن الطائــرات بــدون
األمريكيــة ووزارة النقــل البريطانيــة علــى ضــرورة توســيع تعاونهــا
طيــار.
مــن خــال تنظيــم املزيــد مــن الفعاليــات واألنشــطة حــول مواضيــع
وخــال هــذه الورشــة ،أتيحــت للمشــاركني فرصــة تبــادل خبراتهــم مثــل األمــن واألمــن الســيبراني والطائــرات بــدون طيــار.
فيمــا يتعلــق بوضــع لوائــح وسياســات الطائــرات بدون طيــار ،ومتكنوا
ونحــن نتطلــع إلــى النــدوة املقبلــة املعنيــة بالطائــرات بــدون طيــار
مــن تبــادل اآلراء وأفضــل املمارســات بشــأن حتديــد التهديــدات
املزمــع تنظيمهــا بصــورة مشــتركة حتــت مظلــة املنظمــة العربيــة
والتخفيــف مــن حدتهــا .كمــا متكــن املشــاركون مــن تبــادل أمثلــة
للطيــران املدنــي ،وإدارة أمــن النقــل األمريكيــة ،ووزارة النقــل
علــى أحــدث التقنيــات والسياســات واألســاليب التــي يســتخدمونها
البريطانيــة ،واملنظمــة الدوليــة للطيــران املدنــي.
يف التدابيــر املضــادة للطائــرات بــدون طيــار داخــل منطقتهــم .كمــا
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في أشغال الدورة الثالثة والثالثون
للجمعية العامة للجنة اإلفريقية للطيران المدني
والســياحة (النقــل اجلــوي والبحــري والســكك احلديديــة
والطــرق والطاقــة والرقمنــة والســياحة) ،والســيد كليفــر
غاتيــت وزيــر البنيــة التحيــة بجمهوريــة روانــدا.
وطبقــا جلــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة ،ناقــش أعضــاء
اللجنــة اإلفريقيــة للطيــران املدنــي تقاريــر اللجنــة
الفنيــة ،جلنــة النقــل اجلــوي وكذلــك اللجنــة القانونيــة،
والتقريــر حــول تنفيــذ البرنامــج الثالثــي للفتــرة 2018-
 ،2020واعتمــاد البرنامــج الثالثــي للفتــرة .2022-2025
كمــا مت انتخــاب أعضــاء املكتــب اجلديــد للجنــة برئاســة
الســيد ســيالس أوداهيمــوكا املديــر العــام لهيئــة الطيــران
املدنــي بروانــدا ،للفتــرة  ،2022-2025وكذلــك الــدول
شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف أشــغال الــدورة الثالثــة
والثالثــن للجمعيــة العامــة للجنــة اإلفريقيــة للطيــران املدنــي ،والتــي املرشــحة لعضويــة مجلــس األيــكاو وجلنــة املالحــة اجلويــة.
عقــدت مــن فــاحت إلــى ثالــث ديســمبر  2021مبدينــة كيغالــي بروانــدا .ويف كلمتــه خــال هــذه الــدورة ،شــدد ســعادة مديــر عــام املنظمــة
حضــر هــذه الــدورة رؤســاء ســلطات الطيــران املدنــي بالــدول علــى أهميــة منظمــات الطيــران املدنــي اإلقليميــة يف تنفيذ سياســات
األعضــاء باللجنــة ،ورئيــس مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،الطيــران املدنــي الدولــي ،وأن التعــاون بــن هــذه املنظمــات أمــر
واألمنــاء العامــن للمنظمــات اإلقليميــة للطيــران املدنــي ،وممثلــي ضــروري حلمايــة املصالــح احليويــة للطيــران املدنــي اإلقليمــي
الــدول التــي تربطهــا عالقــات تعــاون مــع اللجنــة اإلفريقيــة.
والدولــي.
افتتــح فخامــة الرئيــس بــول كغامــي رئيــس جمهوريــة روانــدا أشــغال
الــدورة الثالثــة والثالثــن للجمعيــة العامــة للجنــة اإلفريقيــة للطيــران
املدنــي ،بكلمــة أكــد فيهــا أن حتريــر النقــل اجلــوي ســيمكن مــن
االنتعــاش املســتدام لصناعــة الطيــران ،عقــب االثــار الســلبية جلائحة
كوفيــد ،-19ولتحقيــق ذلــك وجــب االســتثمار يف البنــى التحتيــة،
ويف تأهيــل املــوارد البشــرية حتــى تســتفيد مــن املزايــا االجتماعيــة
واالقتصاديــة التــي يوفرهــا الســوق املوحــد للنقــل اجلــوي اإلفريقــي
(.)SAATM

واغتنــم ســعادته هــذه الفرصــة لتقــدمي الشــكر لألفــكاك علــى
مشــاركتها يف اجلمعيــة العامــة السادســة والعشــرين للمنظمــة
العربيــة للطيــران الطيــران املدنــي يف يوليــو املاضــي ،وعــن مشــاركتها
يف النــدوة التــي نظمــت مبناســبة االحتفــال بالذكــرى الســنوية
اخلامســة والعشــرين إلنشــائها ،وخاصــة يف املناقشــات حــول ســبل
تعزيــز التعــاون بــن املنظمــات اإلقليميــة مــن أجــل مواجهــة التحديات
املســتقبلية العامليــة التــي ســيواجهها النقــل اجلــوي.

هــذا باإلضافــة إلــى التنظيــم املشــترك للعديــد مــن النــدوات وورش
القــدرة علــى حتمــل التكاليــف مــع تفــادي إرهــاق قطــاع الطيــران العمــل لفائــدة أســرة الطيــران املدنــي اإلفريقــي والعربــي.
بالرســوم مقارنــة مــع باقــي القطاعــات لتشــجيع املواطنــن علــى
الســفر جــوا ،والتســريع بعمليــة الرقمنــة لتســهيل إجــراءات املطــارات كمــا أشــار ســعادة املديــر العــام إلــى أن هنــاك موضوعــات مســتقبلية
بهــدف تعزيــز ثقــة املســافر ،كانــت أيضــا مــن أهــم التوجهــات التــي تتطلــب تعاونـاً وتنســيقاً مســتمرين ،إلبــراز املواقــف حــول اإلجــراءات
املتخــذة بشــأن نظــام عاملــي عــادل للتعامــل مــع األثــر البيئــي للطيــران
ألــح عليهــا فخامــة الرئيــس يف كلمتــه.
وتقليــل انبعاثــات الغــاز.
اجللســة االفتتاحيــة ،عرفــت أيضــا ،مداخــات فخامــة رئيــس
الطوغــو فــور غناســينغبي ،رائــد مشــروع الســوق املوحــد للنقــل ويف اخلتــام ،عبــر ســعادته عــن تفاؤلــه باســتمرارية هــذا التعــاون
اجلــوي اإلفريقــي ،وأصحــاب املعالــي الســادة جبرائيــل ليــزا رئيــس مــع الرئيــس اجلديــد واألمانــة العامــة اللجنــة اإلفريقيــة ،مــن خــال
اللجنــة اإلفريقيــة للطيــران املدنــي ،ســالفاتور شــياكيتانو رئيــس حتســن آلليــات التشــاور حــول القضايــا اإلقليميــة والدوليــة مبــا
مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ،الســيدة أمانــي أبوزيــد يســاهم يف اســتدامة صناعــة النقــل اجلــوي.
مفــوض االحتــاد اإلفريقــي للبنيــة التحتيــة والطاقــة واملعلوماتيــة
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في الدورة التاسعة الجتماع الكابسكا

شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي يف االجتمــاع املشــترك والتوصيــات الصــادرة عــن فرقــة عمــل الــكارت أو عــن املؤمتــر رفيــع
التاســع للمكاتــب اإلقليميــة ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي يف املســتوى حــول .COVID-19
أوروبــا وشــمال األطلســي والشــرق األوســط ،حــول برنامــج كابســكا
جــدول أعمــال هــذا اللقــاء عــرف مناقشــة عــدة موضوعــات هامــة
للترتيــب التعاونــي ملنــع وإدارة أحــداث الصحــة العامــة يف الطيــران
تتعلــق بالظرفيــة الراهنــة مثــل :تدابيــر الصحــة العامــة املتعلقــة بـــ
املدنــي ( ،)CAPSCA EUR/MID/9وذلــك خــال الفتــرة 09 – 07
 ،COVID-19اإلجــراءات والتدابيــر املتخــذة مــن منظمــة الطيــران
ديســمبر  ،2021عبــر تقنيــة التواصــل املرئــي .االجتمــاع مت افتتاحــه
املدنــي الدولــي ومنظمــة الصحــة العامليــة واملنظمــات الدوليــة
مــن طــرف الســيد خــوان كارلــوس ســاالزار األمــن العــام ملنظمــة
األخــرى ملواجهــة كوفيــد ،-19األنشــطة والتوجيهــات املتخــذة مــن
الطيــران املدنــي الدولــي ،مبشــاركة خبــراء مــن ســلطات الطيــران
جانــب برنامــج كابســكا ،كمــا مت خــال العــروض التقدمييــة بســط
املدنــي والصحــة العامــة وممثلــو املطــارات وشــركات الطيــران
ومشــاركة التجــارب والــدروس املســتفادة مــن اجلائحــة األخيــرة ،هذا
وأصحــاب املصلحــة اآلخــرون الذيــن لديهــم االهتمــام بالتخطيــط
وقــد مت عــرض جتــارب بعــض الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بتدابيــر
يف قطــاع الطيــران.
التخفيــف املتخــذة لضمــان اســتمرارية التشــغيل يف القطــاع.
الســيد ســاالزار ســلط الضــوء خــال كلمتــه علــى الــدور الرئيســي
جذيــر بالذكــر أن برنامــج الترتيــب التعاونــي العاملــي ملنظمــة
لاليــكاو يف تنســيق اســتجابة الطيــران الدولــي ملخاطــر الصحــة
الطيــران املدنــي الدولــي ملنــع وإدارة أحــداث الصحــة العامــة يف
العامــة  ،باســتخدام الترتيــب التعاونــي العاملــي ملنظمــة الطيــران
الطيــران املدنــي ( ،)CAPSCAمت إنشــاءه ســنة  2006وتديــره منظمــة
املدنــي الدولــي ملنــع وإدارة أحــداث الصحــة العامــة يف الطيــران
الطيــران املدنــي الدولــي بدعــم مــن منظمــة الصحــة العامليــة ،ويجمــع
املدنــي ( ، )CAPSCAوالــذي يتــم مــن خاللــه اجلمــع بــن املنظمــات
البرنامــج خبــرات الــدول وهيئــات الرعايــة الصحيــة مــن بينهــا مركــز
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة واحملليــة لتوحيــد اجلهــود وتطويــر
الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا ،املركــز األوروبــي للوقايــة
نهــج منســق ،خــال فتــرات التأهــب واألزمــات ،ويف تقــدمي املســاعدة
مــن األمــراض ومكافحتهــا ،إلــى جانــب خبــراء يف قطــاع النقــل
الالزمــة للــدول األعضــاء ،معربــا عــن ســعادته يف املشــاركة يف
اجلــوي ومنهــم االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي ،ومجلــس املطــارات
هــذا االجتمــاع الــذي يعــد فرصــة فريــدة للفــت انتبــاه املشــاركني
الدولــي ،ومجلــس التنســيق الدولــي لرابطــات الصناعــات الفضائيــة،
إلــى أهميــة اجلهــود املشــتركة مــن قبــل الــدول واملنظمــات الدوليــة
لتنفيــذ القواعــد والتوصيــات الدوليــة اخلاصــة بالطيــران ولوائــح
املشــاركة يف إطــار برنامــج  CAPSCAلتحســن اســتجابات قطــاع
منظمــة الصحــة العامليــة.
الطيــران للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا ،وال ســيما يف دعــم
اجلهــود للحفــاظ علــى قطــاع النقــل اجلــوي تنفيــذا لإلرشــادات
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إجتماع الدورة  47للجنة السالمة الجوية للمنظمة العربية للطيران المدني

عقــدت جلنــة الســامة اجلويــة اجتماعهــا للــدورة  47عبــر تقنيــة وحضــر االجتمــاع عــدد  26مشــارك ،ممثلــن عــن  11دولــة منهــا
التواصــل الهجــن خــال الفتــرة  29-30نوفمبــر  .2021وحيــث ان  6دول أعضــاء باللجنــة و 5دول بصفــة مراقــب باإلضافــة الــى 3
هــذا االجتمــاع كان األول بعــد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة للمنظمــة ،منظمــات دوليــة  /إقليميــة عاملــة باملنطقــة العربيــة.
مت بالتوافــق انتخــاب الســيد /علــي نعمــة رشــم عضــو اجلمهوريــة
باإلضافــة إلــى اســتعراض قائمــة اإلجــراءات التوصيــات املتخــذة
العراقيــة رئيســا للجنــة والســيد /محمــد عمــوس عضــو دولــة
نتيجــة للــدورة الســابقة للجنــة ،أصــدر االجتمــاع مجموعــة مــن
فلســطني نائبــا لــه خــال الــدورة احلاليــة.
التوصيــات ،نذكــر مــن بــن أهمهــا متابعــة إجــراءات إنشــاء املنظمــة
افتتــح االجتمــاع ســعادة مديــر عــام املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي االقليميــة ملنطقــة الشــمال إفريقيــا والشــرق االوســط ملراقبة ســامة
مرحبا بالســادة املشــاركني ومســتعرضا الترتيبات العملية لالجتماع .الطيــران حســب خطــة العمل املعدة ،ودراســة اوجــه التعاون االقليمي
كمــا ذكــر املديــر العــام بــان هــذا االجتمــاع يتميــز بكونــه ينظــم عبــر فيمــا يخــص التحقيــق يف حــوادث ووقائــع الطيــران وفقــا خلطــة
التقنيــة الهجينــة التــي جتمــع فيمــا بــن التواصــل االفتراضــي العمــل واآلليــة التــي مت اعدادهــا لذلــك ،وكــذا وضــع خطــة تنفيذيــة
واحلضــوري .كمــا ذكــر ســعادته ان تداعيــات جائحــة كورونــا الزالــت فيمــا يخــص الدعــم الفنــي يف ميــدان الســامة للــدول األعضــاء .كما
حاضــرة وتتجــدد مــن فينــة الــى أخــرى بظهــور املتغيــرات اجلديــدة أكــد االجتمــاع علــى أهميــة الــدور التــي قامــت بــه املنظمــة خــال
وهــذا مــا يعيــق عمليــة اســتعادة النشــاط او يحــد مــن فعاليتهــا ،ممــا مؤمتــر االيــكاو الرفيــع املســتوى والــذي تــوج يف ســابقة مــن نوعهــا،
مبســاهمة املنطقــة العربيــة ب  15ورقــة عمــل قدمــت باســم الــدول
يلقــي بضاللــه علــى قطــاع النقــل اجلــوي برمتــه
األعضــاء باملنظمــة.
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تنظيم يوم دراسي حول التكوين والتدريب بقطاع الطيران المدني

نظمــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدني ،عبر التواصــل االفتراضي ،ســيمكنهم مــن مواكبــة فتــرة مــا بعــد الكوفيــد .19
اليــوم الدراســي للتكويــن والتدريــب بقطــاع الطيــران املدنــي يــوم
وعرضــت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي تصورهــا للسياســة
 2نوفمبــر  .2021وحضــر هــذا اليــوم الدراســي  29مشــارك مــن
املســتقبلية للتكويــن والتدريــب ،وأيضــا مــا انتهــت اليــه الندوتــن
 11دولــة عربيــة ،باإلضافــة الــى االحتــاد الدولــي للطيــران املدنــي
األولــى والثانيــة لتنميــة وتطويــر القــدرات التدريبيــة يف مجــال
واالحتــاد العربــي للنقــل اجلــوي.
الطيــران املدنــي .كمــا عرضــت أيضــا ،نتائــج حتليــل االســتبيان
مت االفتتــاح بكلمــة قدمهــا املديــر العــام للمنظمــة العربيــة للطيــران اخلــاص بالتدريــب علــى مســتوى العالــم العربــي والــذي افضــت عــن
املدنــي ذكــر فيهــا األهميــة البالغــة ملوضــوع التكويــن والتدريــب كأحــد تبايــن مهــم يف قــدرات قطــاع التدريــب بالعالــم العربــي علــى مســتوى
الروافــد األساســية للنهــوض مبنظومــة الطيــران املدنــي ،ســيما يف الكــم والكيــف ممــا يدعــو الــى النهــوض بسياســات بنــاء القــدرات
ظــل التطــورات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا خاصــة تزايــد اللجــوء والرفــع مــن طاقتهــا وجودتهــا حتــى تتمكــن مــن ربــح رهــان املســتقبل.
الســتعمال تقنيــات التواصــل االفتراضــي ومــا يجتلــي ذلــك مــن
وخلصــت أعمــال هــذا اليــوم الدراســي الــى مقتــرح مقاربــة نوعيــة
ضــرورة وضــع مؤطــرات ولوائــح واجــراءات تواكــب ذلــك .كمــا ســاهم
ترتكــز علــى محوريــن ،محــور صناعــة التدريــب للطيــران ومحــور
كل مــن االحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي واالحتــاد العربــي للنقــل
احلكامــة املتعلــق بســلطات الطيــران املدنــي املشــرفة عليهــم .وســيتم
اجلــوي بعــرض قدمــا مــن خاللــه نظرتهــم احلاليــة واملســتقبلية
رفــع هــذه التوصيــات الــى انظــار مختلــف دوائــر القــرار اخلاصــة
ملوضــوع التكويــن والتدريــب يف ميــدان الطيــران املدنــي ومــدى
باملنظمــة للنظــر.
املرونــة التــي اســتطاعوا مــن خاللهــا التجــاوب مــع تداعيــات جائحــة
كورونــا وكــذا التحــول االســتراتيجي يف سياســاتهم للتدريــب والــذي
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المنظمة العربية للطيران المدني تشارك في المؤتمر الرفيع المستوى بشأن
كوفيد19 -
االتصــال بهــم مــن خــال نظــم الســفر
اإللكترونيــة ،النهــوج املســتقبلية نحــو إدارة
التدابيــر املســتدامة املرتبطــة بالصحــة يف
مجــال التســهيالت لتحقيــق راحــة الــركاب
واملضــي برصــد أنشــطة التنفيــذ.

شــاركت املنظمــة العربيــة للطيــران املدنــي
يف املؤمتــر الرفيــع املســتوى بشــأن فيــروس
كورونــا كوفيــد،) HLCC 2021( -19
املنعقــد يف منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
مبونتريال-كنــدا ،خــال الفتــرة مــن  12إلــى
 22أكتوبــر  2021عبــر االتصــال املرئــي،
مبشــاركة  129دولــة و  38منظمــة دوليــة
وإقليميــة ،مبــا يف ذلــك الــوكاالت العامليــة
الشــريكة الرئيســية مثــل منظمــة الصحــة
العامليــة ومنظمــة الســياحة العامليــة.
وقــد قامــت الــدول العربيــة بالتحضيــر
للمشــاركة يف هــذا املؤمتــر ،حيــث عقــدت
عــدة اجتماعــات فنيــة علــى مســتوى املنظمة
العربيــة للطيــران املدنــي ،توجــت باعتمــاد
 15ورقــة عمــل ،قدمــت خــال املؤمتــر باســم
الــدول األعضــاء يف املنظمــة ،وفقــا آلليــة
التنســيق وتوحيــد املواقــف العربيــة خــال
املؤمتــرات واالجتماعــات الدوليــة الرفيعــة
املســتوى املعتمــدة مــن قبــل اجلمعيــة العامــة
للمنظمــة يف دورتهــا .26
خــال املؤمتــر ،ناقــش الــوزراء ونــواب
الــوزراء ورؤســاء املنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة وكبــار املســؤولني عــن قطــاع
الطيــران الســفر والتجــارة وسالســل
اإلمــدادات العامليــة أولويــات اإلنعــاش
الوطنــي وتوقعــات التعــاون الدولــي
ملواجهــة التداعيــات االقتصاديــة للجائحــة،
ودعــم اجلــدارة املاليــة لقطــاع الطيــران
واســتدامتها ،واســتعادة الربــط اجلــوي،

وتعزيــز ثقــة اجلمهــور يف الســفر اجلــوي.
املؤمتــر شــكل أيضــا فرصــة لتبــادل األفــكار
واآلراء بشــأن متطلبــات السياســة العامــة
للطيــران لتكييــف مختلــف االجتاهــات
الناشــئة عــن األزمــة احلاليــة ،واتخــاذ
التزامــات صارمــة ملواجهــة فيــروس كورونــا
مــن خــال إجــراءات فعالــة ومتعــددة
األطراف يف مجالي الســامة والتســهيالت.
األشــغال التــي مت القيــام بهــا خــال املؤمتــر
حــول مســاري الســامة والتســهيالت،
عرفــت دراســة ومناقشــة  251ورقــة عمــل
وأوراق معلومــات ،أســفرت عــن اعتمــاد
أربــع وعشــرون توصيــة تهــم تدابيــر
الســامة والتدابيــر التشــغيلية املتعلقــة
بجائحــة فيــروس كورونــا ،االســتراتيجية
والسياســة العامــة ،التوحيــد القياســي،
التنفيــذ والدعــم ،التدابيــر التشــغيلية
بشــأن التســهيالت واملتعلقــة بجائحــة
فيــروس كورونــا ومــا بعدهــا ،مــدى مالءمــة
اإلرشــادات املتعلقــة بالتســهيالت والتــي
تتنــاول تأثيــر حــاالت اجلائحــة علــى الســفر
اجلــوي ،القواعــد والتوصيــات الدوليــة
اجلديــدة واملنقحــة املرتبطــة بالصحــة
الــواردة يف امللحــق التاســع ،تعزيــز التنســيق
الوطنــي والتعــاون الدولــي ،تعزيــز تبــادل
البيانــات الرقميــة تيســيرا إلمتــام العمليــات
الالتالمســية بسالســة خــال جائحــة
فيــروس كورونــا ومــا بعدهــا ،جمــع وتبــادل
بيانــات الــركاب الصحيــة واملتعلقــة بســبل

كمــا تبنــت الــدول يف اجللســة اخلتاميــة
للمؤمتــر إعالنــا يقــرون فيــه باألزمــة
العامليــة املســتمرة وغيــر املســبوقة الناجمــة
عــن جائحــة فيــروس كورونــا ومــا ترتــب
علــى ذلــك مــن عواقــب وخيمــة علــى
مســتوى الصحــة العامــة وعلــى املســتويني
االجتماعــي واالقتصــادي ،ويدعمــون أعمــال
«فرقــة عمــل مجلــس األيــكاو إلنعــاش قطــاع
الطيــران ( ،)CARTمــع التأكيــد علــى أهميــة
القواعــد املشــتركة للســفر ،مبــا يف ذلــك
قابليــة التشــغيل البينــي للتطبيقــات الرقميــة
و/أو االعتــراف املتبــادل بهــا ،وكذلــك
أهميــة اســتخالص الــدروس مــن اجلائحــة
احلاليــة لتحســن مســتوى معاجلــة األزمــات
يف املســتقبل؛
اإلعــان يؤكــد أيضــا أهميــة الدعــم املقــدم
لقطــاع الطيــران ،مبــا يف ذلــك الدعــم
االقتصــادي واملالــي ،الســتمرار العمليــات
وضمــان توفيــر اخلدمــات األساســية مــع
احلفــاظ يف الوقــت ذاتــه علــى املنافســة
العادلــة وتكافــؤ الفــرص؛
كمــا تقــر الــدول يف هــذا اإلعــان،
مبســاهمة صناعــة الطيــران يف تغيــر املنــاخ
والصعوبــات التــي يطرحهــا ذلــك ،مــن حيــث
القــدرة علــى الصمــود يف األجــل الطويــل
والتنميــة املســتدامة ومنــو قطــاع الطيــران
يف املســتقبل ،آملــة مناقشــة جــدوى وجــود
هــدف طمــوح عاملــي طويــل األجــل للطيــران
املدنــي ،خــال «املؤمتــر الســادس والعشــرين
لألطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة بشــأن
تغيــر املنــاخ ( )COP26واجتمــاع األيــكاو
الرفيــع املســتوى.
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منظومة التنسيق واالتصال على المستوى التشغيلي
علــى الرغــم مــن وجــود وثائــق أمــن
وتســهيالت املطــار والتــي حــددت األدوار
واملســؤوليات لــكل جهــة تعمــل حتــت
مظلتــه مبــا حتقــق النظــم؛ إال أن التنفيــذ
ملتطلباتهــا يتطلــب تنســيق التنفيــذ
للتدابيــر واإلجــراءات والضوابــط األمنية
مبــا تتناســب مــع التهديــد الســاري.

ناصر اجلساسي
سلطنة عمان
ســلطة املطــار تعمــل علــى ضمــان
التشــغيل اآلمــن لعمليــات املطــار املختلفــة
مبــا يكفــل االلتــزام بنظــم الطيــران
املدنــي املنصــوص عليهــا يف التشــريعات
الوطنيــة بإطــار تخطيطــي علــى الصعيــد
الدولــي واإلقليمــي والوطنــي لتنظيــم
النمــو بطريقــة تتســم بالســامة واألمــن
والكفــاءة واالنتظــام واالقتصــاد وحمايــة
البيئــة.
ســنتطرق يف هــذا املقــال عــن إدارة
أمــن وتســهيالت املطــار التــي تطلــب
مــن ســلطة املطــار تنســيق تنفيذهــا
مــن خــال إدارة ف ّعالــة تتســم بالفهــم
والدرايــة بالتشــريعات الوطنيــة ألمــن
وتســهيالت الطيــران املدنــي مبــا يكفــل
مبــدأ أن أمــن املطــار مســؤولية مشــتركة
تتحقــق مبشــاركة اجلميــع.

ولعــل أفضــل املمارســات لتعزيز التنســيق
واالتصــال مبــا يكفــل التنفيــذ الف ّعــال
ملتطلبــات أمــن املطــار هــو جلنــة أمــن
املطــار ،وأمــا فيمــا يتعلــق بتســهيالت
املطــار يتــم التنســيق الف ّعــال مــن خــال
جلنــة تســهيالت املطــار .
جلنــة أمــن املطــار وجلنــة تســهيالت
املطــار همــا الوســيلتان التــي تعتمــد
عليهمــا منظومــة أمــن وتســهيالت
املطــار يف تنســيق تنفيــذ متطلباتهمــا
مــن خــال اســتعراض اللجنتــن
للشــواغل والتحديــات التشــغيلية باملطــار،
ووضــع احللــول ملعاجلتهــا ،وتقــدمي
املشــورة بشــأن تطويــر وتنســيق وتنفيــذ
اإلجــراءات والتدابيــر األمنيــة باملطــار من
أجــل تعزيــز املنظومــة األمنيــة باملــوارد
املطلوبــة حلمايــة الطيــران مــن أفعــال
التدخــل غيــر املشــروع.
ويثــل أعضــاء اللجنتــن اجلهات العاملة
ُ
حتــت مظلــة املطــار ممــن تشــارك يف
صناعــة رحلــة طيــران آمنــة وممــن لهــم
أدوار يف برنامــج أمــن املطــار وبرنامــج
تســهيالت املطــار ،كمــا أن غــرس ثقافــة

أمــن الطيــران علــى مســتوى املطــار
تُســاهم بهــا جلنتــي أمــن وتســهيالت
املطــار مــن خــال حتقيق مبــدأ أن «األمن
مســؤولية اجلميــع»  ،وتوفــر اجتماعاتهــا
منتــدى ملناقشــة مســائل أمــن الطيــران.
إن مناقشــة مواضيــع أمــن وتســهيالت
املطــار املرتبطــة بتأمــن رحلــة طيــران
مــن خــال تنســيق اجتماعــات ثنائيــة
أو ثالثيــة دون مشــاركة جميــع اجلهــات
العاملــة حتــت مظلــة املطــار قــد يتســبب
يف ضعــف التنســيق والفعاليــة وقــد
يتســبب يف حــاالت عــدم امتثــال أو
يترتــب عليــه ضعــف يف حلقــة التنســيق
والتناغــم بــن اجلهــات التشــغيلية
باعتبــار أن فعاليــة األمــن تتحقــق مــن
خــال التكامليــة واالنســجام مــن جميــع
اجلهــات املشــاركة يف منظومــة التشــغيل.
أجنــدة اجتمــاع جلنــة أمــن املطــار وجلنــة
تســهيالت املطــار.
كأفضــل املمارســات ،ولتحقيــق الغــرض
مــن إنشــاء اللجنتــن ملســاندة إدارة
املطــار يف تنســيق تنفيــذ متطلبــات أمــن
وتســهيالت املطــار وكبنــود استرشــادية
نــرى أن ال تخلــو أجنــدة اجتمــاع اللجنتــن
مــن البنــود اآلتيــة:
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أجندة جلنة التسهيالت
استعراض املوقف التنفيذي للمحضر السابق للجنة .

يف هــذا البنــد يتــم اســتعراض مســتوى تنفيــذ قــرارات يف هذا البند يتم استعراض مستوى تنفيذ قرارات اللجنة
لالجتماع السابق.
 1اللجنــة لالجتمــاع الســابق.
مناقشة التحديات التشغيلية لتسهيالت املطار.
مناقشة التحديات التشغيلية ألمن املطار.
بنــد مفتــوح يتيــح ألعضــاء اللجنــة طــرح التحديــات التشــغيلية
حلركــة انســيابية املســافرين علــى نقــاط اجلــوازات واجلمــارك
ومســارات املســافرين ومتطلبــات الصحــة ،وعمــوم بنــود برنامــج
تســهيالت املطــار مبــا ال يتعــارض مــع متطلبــات أمــن املطــار
لغــرض دراســتها والتشــاور لتحقيــق بنــود تســهيالت املطــار.
استعراض حتديث وثائق تسهيالت املطار(إن وجدت)

بنــد مفتــوح يتيــح ألعضــاء اللجنــة طــرح التحديــات
 2األمنيــة التشــغيلية مبــا فيهــا نقــاط الضعــف إن وجــدت
لغــرض دراســتها والتشــاور يف وضــع احللــول لهــا لتعــزز
النظــام األمنــي باملطــار مبــا يتماشــى مــع التشــريعات
الوطنيــة التــي ترجمتهــا وثائــق أمــن املطــار.
استعراض حتديث وثائق أمن املطار (إن وجدت)
 3يف هــذا البنــد يتــم إســتعراض أي حتديــث علــى وثائــق يف هــذا البنــد يتــم اســتعراض أي حتديــث على وثائق تســهيالت
املطار (ســواء برنامج أو )SOP’s
أمــن املطــار (ســواء برنامــج أو )SOP’s
 4استعراض التهديدات السائدة التي تواجه أمن املطار.
5

6

اســتعراض أي إجــراء يتعلــق بالتصاميــم املعماريــة األمنيــة أو األنظمة/األجهــزة األمنيــة لغــرض املوافقــة عليهــا أمن ًيــا مبــا
ال يتعــارض مــع بنــود التســهيالت( .إن وجــد)
لغــرض دراســة التدابيــر واإلجــراءات األمنيــة لضمــان االمتثــال ملتطلبــات أمــن الطيــران والتســهيالت لالعتمــاد وفــق
النظــم املعمــول بهــا.
استعراض أنشطة مراقبة اجلودة الداخلية للمطار
يتم استعراض املالحظات التي مت رصدها ومستوى تنفيذ التوصيات ألعضاء اللجنة.
مناقشــة املواضيــع املرســلة إلدارة املطــار مــن قبــل شــركات الطيــران وباقــي اجلهــات العاملــة حتــت مظلــة املطــار التــي
يســتدعي األمــر مناقشــتها خــال أعمــال اللجنــة( .إن وجــد)

 7يتــم اســتعراض املواضيــع املرتبطــة باختصاصــات اللجنــة وفــق مــا تقتضيــه ،كتطبيــق أي إجــراء مثــل Tail to Tail
الــذي يســتدعي تطبيقــه مشــاركة اجلهــات املشــاركة يف تأمــن رحلــة طيــران ،لغــرض العلــم وضمــان فعاليــة التطبيــق
ومراجعــة اإلجــراءات.
8

أيــة مواضيــع أخــرى ترتئــي إدارة املطــار طرحهــا مبــا يكفــل تطبيــق التشــريعات الوطنيــة مبــا ال يتعــارض مــع بنــود
التســهيالت.

 9ما يستجد من أعمال
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هـل أمن الطيران وسيلة أم غاية؟؟؟
الصرف،
انطالقــا مــن هــذا التعريف االدبــي ّ
هــل يحــق لنــا بــأن نعتبــر أن أمــن الطيــران
هــو وســيلة لتحقيــق غايــة ســلطات الطيــران
املدنــي يف حتقيــق طيــران آمــن ومســتدام أم
أن أمــن الطيــران املدنــي يف حــد ذاتــه غايــة
تصبــوا اليــه هــذه الســلطات وتســتخدم
ألجــل حتقيقــه الوســائل واألدوات املتاحــة
واملتوفــرة لديهــا؟؟

عاطــف عجيلي
قــد يتــراءى للبعــض بــأن الســؤال عنــوان
املقــال «هــل أمــن الطيــران هــو وســيلة
أم غايــة؟؟» هــو ســؤال بســيط وســطحي
وال يتطلــب طرحــه فهــو مــن املســلمات ال
يســتدعي التفكيــر فيــه أصــا .لكــن يف
احلقيقــة أرى أن هــذا الســؤال مشــروعا
يقتضــي التمحيــص والتدبــرـ ،خاصــة أن
البعــض يجــدون صعوبــة ولبســا يف التمييــز
بــن مفهــوم الوســيلة ومفهــوم الغايــة.
فالتعريــف األدبــي لهذيــن الكلمتــن
يُعــ ّرف الوســيلة بأنهــا األداة املتاحــة لــدى
األشــخاص لتحقيــق غاياتهــم ومــن هــذه
ـص بالذكــر األفــكار واالمكانيات
األدوات نخـ ّ
املاديــة والقــدرات العقليــة املتوفــرة لتحقيــق
هــذه الغايــات .يف حــن أن الغايــة تُعــ ّرف
بكونهــا الهــدف أو األهــداف املخطــط لهــا
مســبقا والتــي يســعى الشــخص لتحقيقهــا
وفــق رؤيــة شــخصية ،أو فرديــة ،أو وفــق
رؤيــة جماعيــة ،أو مؤسســاتية.
فالوســيلة إذن تســتخدم لتحقيــق غايــة،
علــى أن تكــون هــذه الوســيلة متاحــة وميكــن
اســتخدامها أو/وتطبيقهــا أو/وتنفيذهــا.

لإلجابــة عــن هــذه الســؤال ،لنبــدأ أوال
بالتذكيــر مبفهــوم ( )Definitionأمــن
الطيــران وفــق منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي والــوارد يف امللحــق الســابع عشــر
التفاقيــة شــيكاغو « 1944األمــن» والــذي
يع ّرفــه كمــا يلــي »:أمــن الطيــران هــو
حمايــة الطيــران املدنــي مــن أفعــال التدخــل
غيــر املشــروع ويحقــق ذلــك بتوليفــة مــن
اإلجــراءات واملــوارد البشــرية واملاديــة».
واملتأمــل يف هــذا املفهــوم مــن املختصــن
يف هــذا املجــال يعلمــون أنــه ال بــد مــن توفــر
جملــة مــن الشــروط واألدوات (اإلجــراءات
واملــوارد البشــرية واملاديــة) لتحقيــق أمــن
الطيــران وان حتقيــق أمــن الطيــران بــدوره
ســيحقق حمايــة واســتدامة للطيــران املدنــي
وهــو الهــدف املنشــود مــن قبــل جميــع الدول.
فمــا هــي هــذه األدوات التــي نــص عليهــا
تعريــف أمــن الطيــران؟؟؟
 - 1اإلجراءات:
املقصــود هنــا باإلجــراءات كل مــا هــو متعلــق
بالقوانــن والتشــريعات واللوائــح التنظيميــة
والبرامــج والتراتيــب والتدابيــر املتعلقــة
بأمــن الطيــران والتــي تضعهــا وحتــرص
علــى حتديثهــا ســلطات الطيــران املدنــي
وفقــا للمتطلبــات الوطنيــة والدوليــة يف هــذا
اخلصــوص.

 - 2املوارد البشرية:
املقصــود هنــا باملــوارد البشــرية كل مــا
هــو متعلــق بشــروط التوظيــف واالختيــار
والتدريــب لتمكــن املوظــف مــن القيــام
باملهــام األمنيــة املوكولــة إليــه وفقــا للمعاييــر
واإلجــراءات املرســومة واحملــددة ســلفا.
حيــث أن التنفيــذ الفعــال لإلجــراءات
والتدابيــر األمنيــة يتطلــب وجــود عنصــر
بشــري مــدرب ومؤهــل.
 - 3املوارد املادية:
املقصــود هنــا باملــوارد املاديــة كل مــا هــو
متعلــق باملعــدات والنظــم األمنيــة التــي
تتطلبهــا خدمــات أمــن الطيــران .واحلــرص
علــى توفيــر أحــدث التكنولوجيــات
املســتخدمة يف هــذا املجــال مــع املواكبــة
املســتمرة للتكنولوجيــا املســتجدة.
وبالتالــي ،فــإن حتقيــق أمــن طيــران قــوي
وفاعــل مقتــرن باألســاس بالعناصــر الثــاث
املذكــورة أعــاه (اإلجــراءات واملــوارد
البشــرية واملاديــة) ومــا مــدى قــدرة هــذه
العناصــر علــى االســتجابة للمتطلبــات
الوطنيــة والدوليــة .كمــا ال ميكــن أن ننكــر
أن فاعليــة هــذه العناصــر مقتــرن كذلــك
مبــدى قــدرة الــدول علــى توفيــر اإلمكانيــات
الضروريــة وخاصــة منهــا املاديــة لتمويــل
منظومــة أمــن الطيــران لديهــا.
وكمــا أوضحنــا ســابقا فــإن اســتخدام هــذه
العناصــر (اإلجــراءات واملــوارد البشــرية
واملاديــة) كوســيلة أو أداة بغــرض الوصــول
إلــى غايــة وهــي حتقيــق مســتوى أمــن طيران
مرتفــع .وحتقيــق هــذا املســتوى األمنــي
املرتفــع ســيكون الوســيلة لتحقيــق طيــران
آمــن ومســتدام .ويبــن الرســم التالــي مــا مت
ذكــره أعــاه:
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الوسيلة ()1

الغاية ()1

 اإلجراءات املوارد البشرية -املوارد املادية

أمن طيران قوي وفعال

الوسيلة ()2

الغاية ()2

أمن طيران قوي وفعال

طيران مدني آمن ومستدام

ولإلجابــة علــى الســؤال موضــوع هــذا
املقــال ،فإنــه ميكــن القــول بــأن أمــن
الطيــران ميكــن أن يكــون غايــة وهدفــا كمــا
ميكــن أن يكــون وســيلة لتحقيــق غايــة اشــمل
وهــي ضمــان طيــران مدنــي آمــن ومســتدام.
وكل حســب وجهــة نظــره ورؤيتــه للموضــوع
مــن زاويتــه اخلاصــة .لكنــه لــن يكــون ،بــأي
حــال مــن األحــوال ،مدخــا للجــدل كاجلــدل
الفلســفي القائــم حــول مــن جــاء أوال البيضة
أم الدجاجــة.
وبغــض النظــر عــن وجــود إجابــة قطعيــة مــن
عدمهــا عــن هــذا الســؤال ،فــكل القائمــن
علــى أمــن الطيــران يدركــون جيــدا بــأن
اســتدامة الطيــران املدنــي وتطــور احلركــة
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اجلويــة يعتمــد باألســاس علــى وجــود نظــام
أمــن طيــران قــوي وفعــال يعكــس قــدرة
الدولــة علــى االشــراف واملراقبــة جلميــع
العمليــات اجلويــة داخلهــا إقليمهــا.
كمــا يجــب أن حتــرص ســلطات الطيــران
املدنــي علــى اعتمــاد مقاربــة قويــة وشــفافة
يف طريقــة إدارتهــا لنظــم االمــن بحيــث
تكــون هــذه النظــم متكاملــة ومترابطــة مــع
نظــم أخــرى كنظــام إدارة الســامة ونظــام
إدارة مراقبــة اجلــودة .حيــث تعــد نظــم
األمــن أداة ناجعــة لتقييــم فعاليــة إجــراءات
أمــن الطيــران باســتمرار وكفــاءة وبصــورة
اســتباقية.

لكــن يبقــى التحــدي الكبيــر لــدى اجلميــع
هــو اإلدراك بــأن تعزيــز أمــن الطيــران
ليــس حكــرا علــى ســلطات الطيــران املدنــي
أو علــى اجلهــات األمنيــة أو علــى مشــغلي
املطــارات والطائــرات وغيرهــم .بــل هــي
مســئولية جماعيــة يســاهم فيهــا كل طــرف
حســب تخصصــه ومجالــه ،ووفــق مقاربــة،
واضحــة ،وشــفافة .فــأي دور لثقافــة األمــن
يف ترســيخ هــذه املقاربــة لتحقيــق املســتوى
األمثــل مــن األداء يف مجــال أمــن الطيران؟؟
واالجابــة عــن هــذا الســؤال ســتكون يف العــدد
القــادم إن شــاء اهلل.
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االحتباس الحراري ومبادرة المطارات الخضراء

عطيــة بــن ســعيد الزهراني
ماجستير إدارة أعمال
الهيئة العامة للطيران املدني
اململكة العربية السعودية
يقصــد بتغيــر املنــاخ التحــوالت طويلــة األجــل
يف درجــات احلــرارة وأمنــاط الطقــس ،وقــد
تكــون هــذه التحــوالت طبيعيــة فتحــدث
مــن خــال التغّيــرات التــي حتدثهــا الــدورة
الشمســية علــى ســبيل املثــال ،ولكــن منــذ
بــدء الثــورات الصناعيــة يف القــرن التاســع
عشــر ،ســاهمت األنشــطة البشــرية يف
تغّيــر املنــاخ ،كمــا أن ظاهــرة االحتبــاس
احلــراري أو االحتــرار العاملــي وزيــادة
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة (ثانــي أكســيد
الكربــون) زادت وبشــكل ملحــوظ ،وباتــت
تشــكل تهديـ ًدا كبيــراً لنــا يف الوقــت الراهــن
واألجيــال القادمــة.
وتُ ّعــرف ظاهــرة االحتبــاس احلــراري علــى
أ ّنهــا ارتفــاع معــ ّدل درجــة حــرارة الهــواء
اجلــ ّوي املوجــودة يف الطبقــة الســفلى
مــن ســطح األرض ،ويحــدث ذلــك عنــد
حبــس أو احتبــاس حــرارة الشــمس يف
الغــاف اجلــ ّوي لــأرض بعــد دخولهــا
ممــا يرفــع مــن درجــة حــرارة األرض
إليــهّ ،
ويجعلهــا أكثــر دفئ ـاً ،ويتــم ذلــك مــن خــال

امتصــاص غــازات الغــاف اجلــ ّوي كثانــي
أكســيد الكربــون لطاقــة الشــمس وحبســها
ممــا يســاهم يف ارتفــاع
بالقــرب مــن األرض ّ
حــرارة األرض ،وحتصــل تلــك التغ ّيُــرات
بشــكل طبيعــي يف كل فتــرة زمن ّيــة م ّعينــة،
وقــد زادت خــال الثــورة الصناع ّيــة بفعــل
األنشــطة البشــر ّية ،فخــال القــرن املاضــي
ارتفــع متوســط درجــة احلــرارة الســطح ّية
العامل ّيــة مــن ( )0.3إلــى ( )0.6درجــة مئويــة،
وهــي مت ّثــل أكبــر زيــادة يف درجــة حــرارة
ســطح األرض خــال األلــف عــام املاضيــة،
ومــن املتوقــع حــدوث زيــادة أكبــر يف درجــات
احلــرارة خــال هــذا القــرن يف حــال عــدم
وجــود احتــرازات وقائيــة ووســائل وأدوات
مقترحــة متنــع تفشــي هــذه الظاهــرة ،إذ
أن متوســط درجــة احلــرارة العامل ّيــة ســيبلغ
ّ
( )1.5درجــة مئويــة ،ويتوقــع علمــاء الطقــس
زيادتهــا مــن ( )2إلــى ( )4درجــة مئويــة
بحلــول عــام 2100م ،وقــد أكــدت األبحــاث
والدراســات واألوراق العلميــة أن العوامــل
البشــرية والطبيعيــة والصناعيــة أدت
إلــى حــدوث هــذا التغييــر ،كمــا أكــد ذلــك
مــارك لينــاس ،قائــد املنــاخ لتحالــف العلــوم
يف جامعــة كورنيــل يف نيويــورك حينهــا،
والــذي أرجــع هــذا التغييــر بنســبة  99%إلــى
تصرفــات البشــر ،وكشــف ايض ـاً فريــق مــن
العلمــاء برئاســة جامعــة نــورث وســترن عــن
حتذيــر أعلــن فيــه الباحثــون عــن خوفهــم
أن يــؤدي هــذا التغيــر إلــى جعــل محيطــات
الكــرة األرضيــة أقــل مالءمــة للحيــاة
البحريــة وبالتالــي فقــدان الثــروة الغذائيــة
املوجــودة فيهــا.
وقــد أثبــت العلمــاء بــأن االحتبــاس احلــراري
يؤثــر وبشــكل كبيــر علــى صحــة االنســان
وعلــى املنــاخ بشــكل عــام وعلــى النظــام
احليــوي ،ويــؤدي إلــى اإلخــال بــدورة امليــاه
الطبيعيــة ممــا سيســبب معــه الفيضانــات
املختلفــة ،كمــا ســيؤدي إلــى ارتفــاع يف
مســتوى ســطح البحــار بســبب ذوبــان اجلليد

ممــا قــد يغــرق املناطــق الســاحلية ،إضافــة
إلــى التأثيــر علــى أمنــاط الطقــس وموجــات
احلــر وإحلــاق الضــرر بالزراعــة واالقتصــاد
وانتشــار األمــراض ،ويعتقــد العلمــاء أن
ارتفــاع درجــة حــرارة األرض مبقــدار
درجتــن مئويتــن يف املجمــل ســيرفع بالفعــل
مســتويات ســطح البحــر مبقــدار ()56
ســم ،وأن ارتفــاع درجــة احلــرارة مبقــدار
( )3درجــات مئويــة يــؤدي إلــى اضطرابــات
هائلــة يف النظــم البيئيــة وإنتــاج الغــذاء
وأمنــاط الطقــس ،ومــن هــذا املنطلــق فــإن
العالــم يجــب أن يتكاتــف ويبــذل الكثيــر
ليصــل إلــى (صفــر) مــن انبعاثــات الغــازات
املُســببة لالحتبــاس احلــراري يف منتصــف
القــرن هــذا تقري ًبــا ،وســيتطلب ذلــك حتــول
جوهــري يف دورة النظــم العامليــة للطاقــة
والصناعــة وطــرق اســتخدامها ،وحتــول
جوهــري يف كيفيــة اســتخدام وســائل
الطاقــة يف النقــل اجلـ ّوي والبحــري والبــري،
واالهتمــام بالزراعــة واالكثــار مــن الغابــات
واألراضــي للزراعــة ،وقــد أكــد هــؤالء
العلمــاء بــأن الســنوات اخلمــس عشــرة
القادمــة ســتكون حاســمة ملعاجلــة ذلــك
التغييــر الــذي طــرى علــى عاملنــا هــذا.
وقــد جــاء مؤمتــر األمم املتحــدة بشــأن
تغّيــر املنــاخ (املؤمتــر الســادس والعشــرون
لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشــأن تغيــر املنــاخ) ( )COP26والــذي انعقــد
مؤخــراً يف غالســكو بإســكتلندا ليؤكــد مــن
خــال التعهــدات وااللتزامــات بــأن هنــاك
فرصــة أخــرى لتنفيــذ التدابيــر الصارمــة
املطلوبــة إلبطــاء ارتفــاع درجــة حــرارة الكــرة
األرضيــة ومــن ضمنهــا التعهــد بوقــف إزالــة
الغابــات بحلــول عــام 2030م ،والتعهــد كذلــك
باحلــد مــن انبعاثــات غــاز امليثــان بنســبة
( )%30بحلــول عــام 2030م ،باإلضافــة إلــى
التعهــد بتقــدمي الدعــم املالــي لقضيــة املنــاخ،
كمــا أكــد املؤمتــر بــأن الطريــق نحــو احليــاد
الكربونــي يتطلــب بــذل جهــود محليــة وأخرى

مقاالت
عامليــة ،كمــا يحتــاج لتكاتــف دولــي مــن أجــل
حتقيــق الهــدف بحلــول منتصــف القــرن
احلالــي.
وقــد ســعت اململكــة العربيــة الســعودية
إلــى بــذل العديــد مــن اجلهــود حلمايــة
البيئــة وذلــك يف إطــار حتقيــق التــوازن بــن
النمــو االقتصــادي واالجتماعــي ،ووازنــت

بــن صــون البيئــة وحمايتهــا وبــن التنميــة
املســتدامة وذلــك ضمــن مســتهدفات رؤيتهــا
املســتقبلية 2030م ،وعملــت مــع املجتمــع
الدولــي ملواجهــة املخاطــر احملدقــة بــاألرض
بيئي ـاً ومناخي ـاً وســعت للحــد مــن مســببات
التغّيــر املناخــي والوفــاء بكافــة التزاماتهــا
واتفاقياتهــا الدوليــة ،حيــث أطلقــت
مؤخــراً أكثــر مــن ( )53مبــادرة يفــوق حجــم
االســتثمارات فيهــا حوالــى ( )185مليــار
دوالر ،تعمــل علــى الوصــول بالطاقــة
املتجــددة إلــى ( )%50مــن الطاقــة اإلنتاجيــة
ملزيــج الكهربــاء ومبــادرة كفــاءة الطاقــة
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وبنــاء واحــد مــن أكبــر مراكــز العالــم إلنتــاج
الهيدروجــن األخضــر يف مدينــة نيــوم،
وتطمــح الســعودية إلــى إنتــاج ( )4ماليــن
طــن ســنو ًيا مــن الهيدروجــن األخضــر
واألزرق ،وبنــاء أكبــر مجمــع الحتجــاز
وتخزيــن الكربــون بطاقــة تصــل إلــى ()44
مليــون طــن ،وهــذه املبــادرات ستســهم يف
تخفيــض االنبعاثــات الكربونيــة يف الشــرق
األوســط بنســبة
تفــوق ()%10مــن
مجمــل اإلســهامات
العامليــة احلاليــة،
أطلقــت
كمــا
ايضــاً مبــادرات
التشــجير بزراعــة
أكثــر مــن ()450
شــجرة،
مليــون
وإعــادة تأهيــل ()8
هكتــار
ماليــن
مــن األراضــي ،
وتخصيــص أراضــي
محميــة جديــدة،
ليصبــح إجمالــي
املناطــق احملميــة يف
اململكــة أكثــر مــن
( )%20مــن إجمالــي
مســاحتها ،ممــا
يســهم ذلــك يف احلد
مــن التلــوث والتقليــل
االحتبــاس
مــن
احلــراري.
وقــد تصــدرت اململكــة دول العالــم يف
محاربــة االنبعاثــات احلراريــة ،متقدمــة
علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة وجميــع
دول أوروبــا واليابــان وكوريــا اجلنوبيــة،
حيــث كشــف موقــع ستاتســتا األملانــي
املتخصــص يف بيانــات الســوق واملســتهلكني،
أن الســعودية حققــت املركــز األول يف
محاربــة االنبعاثــات احلراريــة.
ومــن جهــة فــإن التأثيــر البيئــي للطيــران
يُعــد مــن ضمــن األســباب التــي تســبب
التغّيــر املناخــي وعلــى زيــادة حجــم
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االحتبــاس احلــراري ،وذلــك بســبب
تصــدر احلــرارة
محــركات الطائــرات التــي ّ
والضجيــج واجلزئيــات والغــازات التــي
تســاهم وبحــدة يف منــو ظاهــرة االحتبــاس
احلــراري والتعتيــم العاملــي ،فالطائــرات
تنبعــث منهــا جزيئــات وغــازات مثــل غــاز
ثانــي أكســيد الكربــون ( )CO2وبخــار املــاء
والهيدروكربــون وأول أكســيد الكربــون
وأكاســيد النيتروجــن وأكاســيد الكبريــت
والرصــاص والكربــون األســود ،وتتفاعــل
هــذه االنبعاثــات مــع نفســها ومــع الغــاف
اجلــ ّوي وتســاهم يف ازديــاد التلــوث الكلــي
الناجــم عــن الطيــران.
وقــد أظهــرت األبحــاث أنــه علــى الرغــم
مــن االبتــكارات الفعالــة لهيــاكل الطائــرات
واحملــركات وديناميــكا الهــواء وعمليــات
الطيران ،فإنه ليس هناك من نهاية تلوح يف
األفــق النبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربون،
وذلــك بســبب النمــو املســتمر حلركــة الســفر
عبــر اجلــو ،واضافــة إلــى غــاز ثانــي أكســيد
الكربــون الصــادر مــن معظــم الطائــرات
خــال حــرق الوقــود كمــا هــو األمــر يف وقــود
النفاثــات أو بنزيــن الطائــرات ،فــإن العربــات
األرضيــة التــي تســتخدم يف املطــار لألســف
تســاهم ايضـاً بانبعاثــات غــاز الدفيئــة ،كمــا
تســاهم ايضـاً يف ذلــك عربــات نقــل الــركاب
وطاقــم العمــل إلــى املطــارات ،وغيرهــا مــن
املعــدات والعربــات التــي تســتخدم داخــل
حــرم املطــارات ،ففــي عــام ( )2018بلــغ
إجمالــي انبعاثــات غــاز ثنائــي الكربــون مــن
نقــل الــركاب ( )747مليــون طــن ،مقابــل
( )8.5ترليــون مــن إجمالــي الــركاب ،ويف
عــام ( )2019ص ـ ّدرت الطائــرات مــا يقــرب
مــن ( )900مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد
الكربــون ،أي حوالــي ( )%2مــن االنبعاثــات
الكربونيــة العامليــة ،وبحلــول عــام ()2050
ســيتضاعف عــدد ســكان األرض ،ممــا
ســيتضاعف معــه عــدد مســتخدمي رحــات
ُقــدر االنبعاثــات للمســافر
الطيــران ،إذ ت َّ
الواحــد خــال رحلــة مســافتها ( )5000كيلــو
متــر ،نفــس مســتوى االنبعاثــات النــاجت عــن
اســتهالكات الطاقــة الالزمــة لتدفئــة منــزل
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مقاالت

عــادي ملــدة عــام كامــل.

وتثيــر تو ّقعــات األمم املتحــدة إلــى تضاعــف
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن
الطائــرات ثــاث أضعــاف بحلــول (،)2050
فــإن هــذه االنبعاثــات مت ِّثــل حوالــي ()3
َّ
إلــى ( )4باملئــة مــن إجمالــي االنبعاثــات،
وذلــك وســط حتذيــر املجلــس الدولــي
بــأن االنبعاثــات تــزداد
للنقــل النظيــف
َّ
بوتيــرة ســريعة ،وبحســب تقريــر لـ»نيويــورك
ـإن الضغــوط تتزايــد علــى شــركات
تاميــز» فـ َّ
الطيــران للكشــف عــن مســاهماتهم بشــأن
قضايــا املنــاخ ً
أيضــا ،يف حــن تقــوم شــركات
أخــرى مبراجعــة ميزانيــات الســفر لتقليــل
النفقــات واالنبعاثــات.
إن الطيــران يُ ّعــد أحــد املصادر األســرع من ًوا
َّ
النبعاثــات غــازات االحتبــاس احلراري ،ومن
أجل ذلك فإن املطارات يف العالم تســتوجب
منهــا تعزيــز مفهــوم املطــارات اخلضــراء
التــي تراعــي وحتمــي البيئــة وتســهم يف ذات

الوقــت يف خفــض نســب التلــوث حتــى وأن
كانــت تواجههــا
العديــد مــن
ا لتحد يــا ت
مثــل إجــراء
ا لتغييــر ا ت
ا لال ز مــة
يف تصميــم
ا ملطــا ر ا ت
نفســها لكــي
تكــون مطــارات
يقــة
صد
للبيئــة مــن
خــال زيــادة
ا ملســا حا ت
ا خلضــر ا ء ،
و ا للجــو ء
قــة
للطا
ا لنظيفــة ،
واحلــ ّد مــن
التلــوث ،كمــا
يجــب علــى
املســؤولني يف
صناعــة الطيــران املدنــي تطبيــق مفهــوم
اســتخدام التقنيــة احلديثــة التــي حتــد مــن
تفشــي التلــوث املــؤدي إلــى تغييــر املنــاخ.
أن مفهــوم املطــارات اخلضــراء ،باعتبــاره
مطلــب عاملــي فهــو يســهم بشــكل مباشــر
يف حمايــة البيئــة ويعتــد بــه يف مواجهــة
حتديــات التغ ُّيــر املناخــي ،ويف خفــض
وتوفيــر النفقــات اخلاصــة بالتشــغيل علــى
املــدى الطويــل ،عــاوة علــى أنهــا تتيــح
فــرص اســتثمار كبيــرة يف العديــد مــن
مجــاالت الطيــران ،وتعمــل علــى تعزيــز
مجــاالت النمــو يف القطاعــات اخلدميــة
األخــرى املرتبطــة باملطــارات ،ومنهــا
التقنيــات احلديثــة واحللــول واألنظمــة التــي
تشــغل هــذه املطــارات والتــي ترتبط بصناعة
الطيــران ،وتــزود املطــارات باحتياجاتهــا
الضروريــة.
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وقــد تزايــدت عــدد املطــارات اخلضــراء يف
الســنوات االخيــرة ،وبــدأ قطــاع الطيــران
يســاهم وبشــكل جــدي يف التقليــل مــن
انبعاثــات الكربــون التــي تهــدد العالم بتحويل
تلــك املطــارات لتكــون شــريكاً ومســاهماً يف
احلــد مــن التلــوث والتقليــل مــن االحتبــاس
احلــراري يف العالــم ،وأن مبــادرات الطيــران
التــي تنمــو بســرعة يف العالــم ،بشــأن احللول
البيئيــة واعــدة وســتؤتي ثمارهــا.
واخيــراً يُشــكل تغ ّيــر املنــاخ أكبــر تهديــد
لالقتصــاد العاملــي ،واألكثــر مــن ذلــك أن
تداعياتــه الســلبية بــدأت يف الظهور ســري ًعا،
تــن واســع
ويتطلــب مــن احلكومــات إلــى ٍ ّ
لهــذه الظاهــرة ،كمــا أن الطابــع العاملــي
يتطلــب اســتجابة دوليــة مشــتركة فاعلــة،
وأن جنــاح هــذه االســتجابة يكمــن يف أمــن
الطاقــة ،والتنميــة االقتصاديــة ،والتصــدي
لتحــدي التغيــر املناخــي وذلــك دون اإلخــال
بواحــدة عــن األخــرى ،كمــا تكمــن احللــول
اجلديــة يف عــاج ذلــك يف عــدة أمــور
منهــا ،أهميــة اإلقــرار بتعدديــة احللــول
ملعاجلــة مشــكلة التغييــر احلــراري دون
التحييــز جتــاه مصــدر مــن مصــادر الطاقــة،
وعــدم حتجيــم دور الوقــود األحفــوري
الضامــن النتقــال ســلس إلــى طاقــة أكثــر
نظافــة وذلــك كمــا ورد يف اتفاقيــة باريــس
( )2015والتــي تبنتهــا ( )197دولــة ،وخفــض
االنبعاثــات الكربونيــة وامللوثــة للهــواء،
والتكيــف مــع تأثيــرات املنــاخ ،وحتســن
قطــاع وســائل النقــل ،واســتخدام الوقــود
الهيدروجينــي يف الطائــرات ،وتطويــر
تكنولوجيــا جديــدة الســتخدام الوقــود
منخفــض الكربــون ،والعمــل علــى إنتــاج
طائــرات خاليــة مــن االنبعاثــات ،وصناعــة
طائــرات تســتخدم الطاقــة الكهربائيــة ،و
وتعزيــز كفــاءة اســتخدام مصــادر الطاقــة
املتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية أو طاقــة
الريــاح ،وضمــان التنميــة املســتدامة ،وإدارة
الغابــات والزراعــة ،واحلــد مــن ثانــي أكســيد
الكربــون.
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منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة السياحة العالمية تصدران بيانا
مشتركا بمناسبة يوم الطيران ويدعوان إلى تسريع الجهود إلعادة ربط العالم

املؤمتـ�ر الرفيـ�ع املسـ�توى ملنظمـ�ة الطيـ�ران املدنـ�ي الدولـ�ي بشـ�أ ن �CO

للمــرة األولــى منــذ إقــرار اليــوم العاملــي للطيــران املدنــي ســنة ،1994
حتتفــل منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي يف  7ديســمبر مــن هــذا  VID-19يف تشــرين األول/أكتوبــر احلالــي» .كمــا أشــار إليــه رئيــس
العــام بإصــدار بيــان خــاص مشــترك مــع منظمــة الســياحة العامليــة مجلــس منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي ســلفاتوري سكياتشــيتانو.
التابعــة لــأمم املتحــدة يدعــو إلــى التعجيــل باجلهــود العامليــة إلعــادة
وأشــار األمــن العــام ملنظمــة الطيــران املدنــي الدولــي خــوان كارلــوس
ربــط العالــم.
ســاالزار إلــى أنــه «ســواء كانــت األولويــات احلاليــة حــول كيفيــة
ومــع مســار التعــايف العاملــي مــن فيــروس كورونــا ،دعــت هيئتــا األمم معاجلــة املخاطــر املختلفــة علــى أســاس أفضــل العلــوم والتوصيــات،
املتحــدة إلــى تكثيــف اجلهــود مــن أجــل اإلنصــاف يف اللقاحــات أو لبنــاء قطاعــي الســفر والســياحة مــن جديــد بشــكل أفضــل للحــد
وأكدتــا أن القيــود املفروضــة علــى الســفر بســبب املتحــورات اجلديدة مــن االنبعاثــات والتكيــف بشــكل أكبــر مــع تهديــدات األوبئــة يف
لفيــروس كورونــا يجــب أن تســتخدم فقــط «كمــاذ أخيــر» ،مشــيرة املســتقبل ،فــإن تضامــن زمالئنــا يف منظمــة الســياحة العامليــة يف
إلــى أنهــا «متييزيــة وغيــر فعالــة وضــد توجيهــات منظمــة الصحــة هــذه اللحظــة املهمــة جــدا يف مجــال النقــل اجلــوي العاملــي واســتعادة
العامليــة.
الســياحة يحظــى بتقديــر كبيــر».
وشــددتا أيضــا علــى أن الوبــاء « قــد أوقــف النشــاط االقتصــادي
الــذي تبلــغ قيمتــه تريليونــات الــدوالرات ممــا أثــر علــى ماليــن ســبل
العيــش علــى الصعيــد العاملــي» ،وأنــه مــع وضــع إســتراتيجيات أفضــل
للتخفيــف مــن حــدة الوبــاء ،ووجــود تنســيق دولــي أكبــر ،فــإن قطاعــي
الســفر والســياحة «ميكــن أن يكونــا محركــن لالنتعــاش االقتصــادي،
يف العاملــن املتقــدم والنامــي علــى حــد ســواء».
«وكمــا أبــرز األمــن العــام لــأمم املتحــدة يف رســالته اخلاصــة
مبناســبة يــوم الطيــران ،فــإن البلــدان تعهــدت مؤخــرا بتعزيــز التعــاون
وإدارة املخاطــر بشــأن القيــود احلدوديــة  ،COVID-19وقــد مت أعادة
التأكيــد علــى هــذا االلتــزام بقــوة يف اإلعــان الــذي أصدرتــه يف

وكجــزء مــن تعهدهمــا ببنــاء مســتقبل أفضــل ملــا بعد اجلائحة ،يســلط
البيــان الضــوء كذلــك علــى االلتــزام املشــترك للمنظمتــن باالســتفادة
مــن «كل فرصــة لتســهيل وتســريع خطــى االبتــكار ...والتقــدم نحــو
اســتخدام الطاقــة املتجــددة ،والوقــود املســتدام ،واحللــول األخــرى
للحــد مــن االنبعاثــات والتخلــص منهــا ،مــع االســتمرار يف تشــجيع
البلــدان والصناعــة نفســها علــى الوفــاء بالتزامــات صــايف الصفــر
لعــام  2050التــي نحتــاج إليهــا لتحقيــق األهــداف العامليــة».
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رسالة األمين العام لألمم المتحدة بشأن يوم الطيران المدني الدولي

األمم املتحدة
يف يــوم الطيــران املدنــي الدولــي ،نعتــرف باإلســهامات العديــدة نهايــة هــذا العــام ،و 70باملائــة بحلــول منتصــف عــام .2022
التــي يقدمهــا الســفر اجلــوي إلــى عاملنــا مــن الربــط بــن املجتمعــات
ويشــكل التعــايف مــن الوبــاء فرصــة فريــدة جلميــع القطاعــات التخــاذ
وتســليم الســلع احليويــة إلــى دعــم املاليــن مــن ســبل العيــش
إجــراءات مناخيــة حتويليــة ،وبنــاء قــدرة علــى الصمــود علــى املــدى
واملســاهمة مبليــارات الــدوالرات يف االقتصــاد العاملــي.
الطويــل ،ودفــع عجلــة التنميــة املســتدامة .االلتزامــات املناخيــة
ال يــزال كوفيــد 19 -يفــرض ضغوطــا عميقــة علــى الطيــران الدولــي ،احلاليــة لقطــاع الطيــران ال تتماشــى مــع هــدف اتفــاق باريــس البالــغ
حتــى مــع إمكانيــة الســفر اجلــوي مجــددا بســبب ارتفــاع معــدالت ناقــص  1.5درجــة .اعتمــاد مجموعــة جديــدة من األهــداف الطموحة
التطعيــم وبروتوكــوالت االختبــار .وقــد تعهــدت البلــدان مؤخــرا التــي تلتــزم بصــايف الصفــر بحلــول عــام  ،2050مــع وضــع أهــداف
بتعزيــز التعــاون وإدارة املخاطــر ،حتــت رعايــة منظمــة الطيــران مؤقتــة وخطــط تنفيــذ موثوقــة لعــام  ،2030كمــا تشــكل أولويــة ملحــة
بالنســبة جلمعيــة منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي املقبلــة.
املدنــي الدولــي.
ومــن األهميــة مبــكان أن تعمــل احلكومــات علــى وجــه الســرعة
لتنفيــذ هــذه االلتزامــات .كثيــر مــن االقتصــادات الناميــة تعتمــد علــى
الصــات اجلويــة الدوليــة التــي تدعــم االســتثمارات نحــو حتقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة .كمــا يتطلــب االســتئناف اآلمــن للســفر
اجلــوي أيضــا أن تعمــل احلكومــات معــا لدعــم إســتراتيجية منظمــة
الصحــة العامليــة لتطعيــم  40باملائــة مــن األشــخاص يف كل بلــد بحلول

وطــوال فتــرة انتشــار الوبــاء ،حافــظ الطيــران علــى سالســل إمــداد
عامليــة بالغــة األهميــة .وبالنظــر إلــى املســتقبل ،فإنهــا حتتــاج إلــى
االســتثمار لالنتعــاش علــى املــدى القريــب واالســتدامة علــى املــدى
البعيــد .إن وجــود قطــاع طيــران صحــي ومــرن يعتــرف مبســؤولياته
املناخيــة أمــر ضــروري إلعــادة ربــط العالــم.
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ما هي إدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار؟
عن تيفاني بليك موقع ناسا

تعمل ناسا على دمج الطائرات دون طيار (أو الطائرات الغير المأهولة) بأمان
في المجال الجوي المنخفض االرتفاع.

طائرات بدون طيار حتلق يف وسط مدينة رينو بوالية نيفادا خالل اختبارات التجارب ملشروع ناسا لنظام إلدارة حركة الطائرات دون طيار ،أو .UTMوقد أجريت املرحلة األخيرة من اختبارات
الطيران ،املعروفة باسم املستوى الرابع من القدرات التقنية ،يف الفترة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس  ،2019ودرست كيف ميكن لنظام  UTMاتاحة حتليق الطائرات دون طيار يف املناطق
احلضرية.
االعتمادات :ناسا/دومينيك هارت

هــل تســاءلت يومــا كيــف ســتكون الســماء يف
الســنوات اخلمــس إلــى العشــر القادمــة؟ هل
ميكنــك أن تتخيــل الوقــوف علــى شــرفتك يف
يــوم مشــمس وتــرى طائــرات دون طيار حتلق
يف األرجــاء؟ فقــد يكونــوا يوصلــون األغذيــة
والســلع إلــى عتبــات األبــواب ،ويحومــون
حــول الفنــاء اخللفــي للمتعــة العائليــة أو
فــوق الطــرق الســريعة لرصــد حركــة املــرور.
ويف عــام  ،2021مت تســجيل أكثــر مــن 873
ألــف طائــرة بــدون طيــار ،يطلــق عليهــا اســم
« ،»UASلكــن يشــار إليهــا عــادة بالطائــرات
بــدون طيــار ،مســجلة للتحليــق يف الواليــات
املتحــدة ،وتتزايــد أعدادهــا بســرعة .لــدى
الكثيريــن اســئلة حــول كيــف ســيؤثر مثــل
هــذا التغييــر الكبيــر يف املجــال اجلــوي علــى
حياتنــا وســامتنا.

وقــد بــدأ مركــز أميــس لألبحــاث التابــع
لوكالــة ناســا يف وادي الســيليكون يف
كاليفورنيــا بإنشــاء منصــة أبحــاث ستســاعد
علــى إدارة أعــداد كبيــرة مــن الطائــرات دون
طيــار التــي حتلــق علــى ارتفــاع منخفــض إلــى
جانــب مســتخدمني آخريــن للمجــال اجلــوي.
إن الهــدف مــن هــذا املشــروع واملعــروف
باســم إدارة احلركــة اجلويــة بــدون طيــار
( ،)UASأو ( )UTMهــو إنشــاء نظــام
قــادر علــى إدارة حركــة الطائــرات بــدون
طيــار بأمــان وكفــاءة الــى جانــب الطائــرات
التقليديــة احمللقــة يف املجــال اجلــوي علــى
ارتفاعــات منخفضــة .وبهــذه الطريقــة ،لــن
يؤثــر ذلــك علــى عمليــات تســليم الطــرود
والرحــات اجلويــة للخــواص باملروحيــات
أو الطائــرات أو علــى املطــارات القريبــة أو

حتــى علــى طائــرات االغاثــة بــدون طيــار
التــي يســيرها املســعفون الذيــن يســاعدون
يف إنقــاذ األرواح.
يختلــف هــذا النظــام قليــا عــن نظــام
مراقبــة احلركــة اجلويــة الــذي تســتخدمه
إدارة الطيــران الفيدراليــة بالنســبة لطائرات
التجاريــة اليــوم .يعتمــد  UTMعلى املشــاركة
الرقميــة لتفاصيــل الرحلــة املخطــط لهــا
لــكل مســتخدم .ســيكون لــدى كل مســتخدم
نفــس الوعــي بأوضــاع املجــال اجلــوي ،علــى
عكــس مــا يحــدث اليــوم يف مراقبــة احلركــة
اجلويــة .وقــد ســاهم مشــروع  UTMيف
توطيــد عالقــة ناســا الطويلــة األمــد بــإدارة
الطيــران الفيدراليــة .ومــن خــال هــذا
التعــاون ،قــام مركــز اميــس بتقــدمي خدمــات
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البحــث والتطويــر واالختبــار إلــى الوكالــة،
ليتــم اســتخدامه علــى ارض الواقــع.
قــادت ناســا مشــروع إدارة املالحــة اجلويــة
 UTMجنبــا الــى جنــب مــع أكثــر مــن 100
شــريك مــن مختلــف الصناعــات واألوســاط
األكادمييــة والــوكاالت احلكوميــة امللتزمــة
بإجــراء البحــوث وتطويــر هــذه املنصــة.
كيف عمل البحث؟
وقــد مت تقســيم أبحــاث  UTMإلــى أربــع
مراحــل تســمى مســتويات القــدرات التقنيــة،
( ،)TCLsتــزداد تعقيــدا مــن مرحلــة الــى
أخــرى ولهــا أهــداف فنيــة محــددة ســاعدت
علــى تثبيــت النظــام مــع تقــدم البحــث.
مســتوى القــدرات التقنــي :1أجنــز الباحثــون
املســتوى األول يف أغســطس/آب ،2015
وكان مبثابــة نقطــة انطــاق للمنصــة،
وأجــروا إختبــارات ميدانيــة تناولــت كيفيــة
إســتخدام الطائــرات دون طيــار يف الزراعــة
ومكافحــة احلرائــق ومراقبــة البنيــة
التحتيــة .كمــا عملــوا علــى دمــج تقنيــات
مختلفــة للمســاعدة يف قيــادة الطائــرات دون
طيــار بأمــان ،مثــل حتديــد اجلــدول الزمنــي
والســياج اجلغــرايف لهــا ،حلصــر الرحلــة يف
منطقــة مخصصــة.
مســتوى القــدرات التقنــي  :2أجنــزت يف
أكتوبر/تشــرين األول  2016وركــزت علــى
رصــد الطائــرات دون طيــار التــي حتلــق يف
مناطــق قليلــة الســكان حيــث ال يســتطيع
املشــغل رؤيــة الطائــرات دون طيــار التــي
يســيرها .واختبــر الباحثــون تقنيــات
لتحديــد املناطــق التــي ميكــن للطائــرات
بــدون طيــار أن حتلــق يف فضائهــا اجلــوي
وتأمينــه لتجنــب عمليــات البحــث واإلنقــاذ

أو بســبب فقــدان االتصــال بطائــرة صغيــرة
احلجــم.
مســتوى القــدرات التقنــي  :3ركــز هــذا
املســتوى ،الــذي مت إجــراؤه خــال ربيــع عــام
 ،2018علــى ابتــكار واختبــار التقنيــات التــي
ستســاعد علــى إبقــاء الطائــرات بــدون طيــار
منفصلــة عــن بعضهــا البعــض بأمــان ،فضــا
عــن حتليقهــا يف املناطــق املخصصــة لهــا.
وتســمح هــذه التكنولوجيــا للطائــرات دون
طيــار بكشــف وتفــادي الطائــرات األخــرى
بــدون طيــار فــوق املناطــق ذات الكثافــة
الســكانية املعتدلــة.
مســتوى القــدرات التقنــي  :4ويف الفتــرة
املمتــدة مــن أيار/مايــو إلــى آب/أغســطس
 ،2019أظهــر املســتوى النهائــي كيــف ميكــن
لنظــام  UTMأن يدمــج الطائــرات بــدون
طيــار يف املناطــق احلضريــة .وإلــى جانــب
عــدد أكبــر مــن الســكان ،تطــرح املناظــر
الطبيعيــة يف املــدن حتدياتهــا اخلاصــة:
اجتيــاز املزيــد مــن العقبــات ،وأحــوال
جويــة وريــاح مــن نــوع خــاص ،وخطــوط
رؤيــة منخفضــة ،وانخفــاض القــدرة علــى
االتصــال الالســلكي وعــدد أقــل مــن مواقــع
الهبــوط اآلمنــة .وقــد اختبــر  TCL4طرقــا
جديــدة ملعاجلــة هــذه العقبــات باســتخدام
نظــام  UTMوالتكنولوجيــات املتوفــرة علــى
مــن الطائــرات دون طيــار وعلــى األرض.
وتضمــن ذلــك تدابيــر إدمــاج املزيــد مــن
التنبــؤات اجلويــة للمناطــق املبرمجــة يف
خطــط الطيــران ،واســتخدام شــبكات
الهاتــف اخللــوي لتعزيــز االتصــاالت املتعلقــة
بحركــة الطائــرات دون طيــار ،واالعتمــاد
علــى الكاميــرات والــرادارات وغيرهــا مــن
طــرق «الرؤيــة» لضمــان قــدرة الطائــرات
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بــدون طيــار علــى املنــاورة حــول املبانــي
واألراضــي عنــد احلاجــة  -وكل ذلــك مــع
االتصــال بالطائــرات بــدون طيــار األخــرى
ومســتخدمي نظــام .UTM
اختــرع فريــق الرصــد اجلــوي العاملــي
طريقــة جديــدة متامــا للتعامــل مــع املجــال
اجلــوي :أســلوب إلدارة احلركــة اجلويــة
يتيــح للحكومــة والصناعــة التجاريــة ،العمــل
معــا لتقــدمي اخلدمــات .وقــد مت نقــل نتائــج
أبحــاث  UTMتدريجيــا إلــى إدارة الطيــران
الفيدراليــة التــي تواصــل االختبــار وتقــوم
مــع الشــركاء الصناعيــن بتطبيــق النظــام.
ومــع انتهــاء املشــروع رســميا يف أيار/مايــو
 ،2021كانــت قــد بذلــت جهــود عديــدة للدفــع
بهــذه األبحــاث إلــى مجــاالت أخــرى ،مبــا يف
ذلــك إدارة حركــة طائــرات األجــرة املتوخــاة
ملدننــا ورحــات الطائــرات النفاثــة وحتــى
البالونــات علــى إرتفاعــات عاليــة جــدا ال
تغطيهــا حاليــا اإلدارة التقليديــة للحركــة
اجلويــة.
وســوف متهــد هــذه الشــراكة بــن وكاالت
البحــث والتنظيــم ،إلــى جانــب مســاهمة
اآلالف مــن اخلبــراء واملســتخدمني ،الطريــق
ملســتقبل ســماء جيــدة الترابــط .وســوف
تقــدم الطائــرات بــدون طيــار العديــد مــن
الفوائــد مــن خــال أداء وظائــف خطيــرة
للغايــة ،مقرفــة أو مملــة للبشــر حــن يقومون
بهــا ،وهكــذا تســاعد مؤسســة «ناســا» يف
البحــث نحــو ذلــك املســتقبل.
فقــط للتذكيــر بــأن مقاربــة مماثلــة حتــدث
يف أماكــن مختلفــة مــن العالــم ،مثــل
 U-SPACEيف املنطقــة األوروبيــة.
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قرار بشأن التزام الصناعة بالوصول إلى صفر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050
باريــس وتؤمــن مســتقبال
مســتداما للطيــران.

خــال االجتمــاع العــام الســنوي الســادس
والســتني الحتــاد النقــل اجلــوي الدولــي ســنة
 ،2010تبنــت شــركات الطيــران األعضــاء يف
االحتــاد قــراراً أيــد ثالثــة أهــداف طموحــة
ملعاجلــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
 CO2للطيــران ،وهــي :حتســن متوســط
كفــاءة الوقــود بنســبة  1,5%ســنوياً بــن
عامــي 2020 2010؛ وحــد أقصــى لصــايف
انبعاثــات  CO2الطيــران اعتبــارا مــن عــام
2020؛ وانخفــاض صــايف انبعاثــات CO2
الطيــران بنســبة  50يف املائــة بحلــول عــام
 2050مقارنــة مبســتويات عــام  .2005ومنــذ
ذلــك احلــن ،أحــرز الكثيــر مــن التقــدم.
وحققــت شــركات الطيــران حتســناً ســنوياً
متوســطاً يف كفــاءة الوقــود جتــاوز  ،2%مــع
حتســن تراكمــي بــن عامــي  2009و2019
بلــغ  ،21.4%يعــزى إلــى حــد كبيــر مــن خــال
اســتثمار مئــات املليــارات مــن الــدوالرات يف
طائــرات أكثــر كفــاءة.
ال ميكــن حتقيــق األهــداف املناخيــة للطيران
مــن خــال التــزام منفــرد وإجراءات مســتقلة
مــن قبــل شــركات الطيران.
ويتعــن علــى احلكومــات تنفيــذ أطــر
سياســات بنــاءة تركــز علــى حوافــز اإلنتــاج
لوقــود الطيــران املســتدام وتســاعد علــى
حتقيــق تكنولوجيــات جديــدة فعالــة مــن
حيــث التكلفــة تدعــم معــا أهــداف اتفــاق

ويتعــن علــى شــركات تصنيــع
واحملــركات،
الطائــرات
وشــركات إنتــاج الوقــود،
واملطــارات ،ومقدمــي خدمــات
املالحــة اجلويــة أن يتحملــوا
كل علــى حــدة املســؤولية عــن
معاجلــة التأثيــر البيئــي املترتــب
علــى سياســاتهم ،ومنتجاتهــم،
و أ نشــطتهم .
كمــا يتعــن علــى جميــع أصحــاب املصلحــة
يف هــذه الصناعــة بشــكل جماعــي العمــل
معــا مــن أجــل توفيــر منتجــات وخدمــات
مســتدامة ،ويف نهايــة املطــاف كســر اعتمــاد
الطيــران علــى الوقــود األحفــوري.
قــرار االجتمــاع العــام الســنوي الســابع
والســبعني لالحتــاد الدولــي للنقــل اجلــوي:
يعتمــد الهــدف اجلماعــي املتمثــل يف
حتقيــق صفــر انبعاثــات كربونيــة بحلــول
عــام  2050دعمــا لهــدف اتفــاق باريــس،
ويؤكــد مــن جديــد دعــم شــركات الطيــران
الكامــل خلطــة منظمــة الطيــران املدنــي
الدولــي لتعويــض الكربــون وخفضــه مــن
أجــل الطيــران الدولــي (كورســيا) ،باعتبــار
ذلــك تدبيــرا فعــاال لتحقيــق اســتقرار صــايف
االنبعاثــات مــن الطيــران الدولــي علــى
مســتويات  2019علــى املــدى القصيــر إلــى
املتوســط.
تدعــو منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي
إلــى توفيــر قيــادة قويــة ثابتــة تعمــل مــن
أجــل تعبئــة احلكومــات ملعاجلــة انبعاثــات
الطيــران مــن خــال نهــج عاملــي مــع
سياســات منســقة ،بــدال مــن خليــط مــن
التدابيــر اإلقليميــة أو الوطنيــة أو احملليــة.
تدعــو حكومــات الــدول األعضــاء يف منظمــة

الطيــران املدنــي الدولــي إلــى االتفــاق علــى
هــدف طويــل األجــل يعــادل طمــوح الصناعــة
وضمــان مــا يلــي:
• دعــم عمــل الصناعــة بإطــار سياســي
متماســك ومنســق يدفــع لالبتــكار واملبــادرة؛
• ال تعتمــد علــى أدوات غيــر فعالــة مــن
حيــث التكلفــة ذات فوائــد بيئيــة ضئيلــة
أو منعدمــة مثــل الضرائــب علــى التذاكــر
والكربــون.
تشــجع جميــع شــركات الطيــران األعضــاء
يف االحتــاد علــى مواصلــة حتســن كفــاءة
عملياتهــا لتحقيــق تخفيضــات مســتدامة يف
االنبعاثــات داخــل القطــاع وقيــادة االنتقــال
العاجــل إلــى وقــود مســتدام للطيــران.
يطالــب جميــع أصحــاب املصلحــة يف هــذه
الصناعــة بااللتــزام مبعاجلــة التأثيــر البيئــي
لسياســاتهم ومنتجاتهــم وأنشــطتهم مــن
خــال اتخــاذ إجــراءات ملموســة وتوضيــح
احلــدود الزمنيــة ،مبــا يف ذلــك علــى وجــه
التحديــد:
• الشــركات املنتجــة للوقــود التــي تقــدم إلــى
الســوق كميــات ضخمــة مــن وقــود الطيــران
املســتدام والقــادرة علــى املنافســة مــن حيــث
التكلفــة؛
• احلكومــات ومقدمــي خدمــات املالحــة
اجلويــة ،ممــا يقضــي علــى أوجــه القصــور
يف إدارة احلركــة اجلويــة والبنيــة التحتيــة
للمجــال اجلــوي؛
• شــركات تصنيــع الطائــرات واحملــركات
التــي تنتــج تكنولوجيــا أكثــر كفــاءة يف إنتــاج
هيــاكل الهــواء والدفــع؛ و
• مشــغلو املطــارات الذيــن يوفــرون البنيــة
التحتيــة الالزمــة لتزويــد الوقــود املســتدام
للطيــران بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة.
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معرض دبي  2021يمنح صناعة الطيران فرصة ذهبية
وكانــت شــركة طيــران اإلمــارات ،قــد انتقــدت شــركة بوينــج
بســبب تأخيــر تشــغيل الطائــرة اجلامبــو ذات احملركــن .وذكــر
الســير تيــم كالرك رئيــس طيــران اإلمــارات مؤخــرا إنــه ال
يعــرف متــى ســتصل أولــى طائــرات  777Xالتــي طلبتهــا طيــران
اإلمــارات.
وســتكون طائــرة  777إكــس أكبــر طائــرة نفاثــة ثنائيــة احملــرك
وأكثرهــا كفــاءة يف العالــم ،حيــث توفــر اســتخدا ًما أفضــل للوقود
وانبعاثــات وتكاليــف تشــغيل بنســبة  10%مقارنــة مبنافســيها،
وف ًقــا لشــركة بوينــج.

حتد آخر
ٍّ

شــكل معــرض دبــي للطيــران يف دورتــه  17فرصــة اللتقــاء قطــاع
الطيــران بعــد عامــن مليئــن بالتحديــات ،مــع إلغــاء معرضــي باريــس واعتبــر التقريــر أن هــذا احلــدث الدولــي يأتــي يف ظــل حتـ ٍّـد آخــر
يشــهده العالــم وهــو ارتفــاع أســعار النفــط ،حيــث حتــوم أســعار
اجلــوي وفارنبــورو الدولــي للطيــران.
برميــل النفــط فــوق مســتوى  80دوال ًرا للبرميــل ،ممــا يضيــف املزيــد
وبحســب تقريــر شــبكة بــي بــي ســي ،فــإن معــرض دبــي للطيــران ،بعد مــن التحديــات لصناعــة الطيــران.
إلغــاء معرضــن أوروبيــن رئيســيني وهمــا معــرض باريــس اجلــوي
يف لــو بورجيــه يف عــام  2021ومعــرض فارنبــورو الدولــي للطيــران ويشــكل وقــود الطائــرات حوالــي ربــع تكلفــة شــركات الطيــران.
البريطانــي يف عــام  ،2020مثــل فرصــة مثاليــة ألبــرز املتدخلــن يف ويحــذر احملللــون مــن أن االرتفــاع املســتمر يف أســعار النفــط قــد
قطــاع الطيــران إلعــادة تنظيــم صفوفهــم مشــكال احلــدث األكبــر يف يعيــق تعــايف شــركات النقــل ،والتــي بالــكاد حتــاول اخلــروج مــن
تداعيــات جائحــة كورونــا.
هــذا القطــاع بعــد جائحــة كورونــا.
وأوضــح التقريــر أن معــرض دبــي للطيــران الــذي يُعقــد كل ســنتني
يشــتهر بصفقــات الطائــرات التجاريــة التــي حطمــت األرقــام
القياســية مبليــارات الــدوالرات بــن شــركات الطيــران والشــركات
املصنعــة .لكــن مــن املتوقــع أن تكــون نســخة هــذا العــام مختلفــة حيــث
يأتــي هــذا احلــدث يف وقــت بــدأت فيــه صناعــة الطيــران املتضــررة
مالي ـاً يف اخلــروج مــن الوبــاء.

وانطلقــت فعاليــات معــرض دبــي للطيــران  ،2021مبشــاركة واســعة
مــن اجلهــات احلكوميــة والشــركات الرائــدة والناشــئة بقطاعــات
الطيــران والفضــاء والدفــاع ،وشــارك باملعــرض أكثــر مــن 1200
ً
عارضــا للمــرة األولــى ووفــود مدنيــة
عــارض مــن بينهــم 370
وعســكرية مــن أكثــر مــن  140دولــة ،وذلــك حتــى  18نوفمبر/تشــرين
الثانــي  ،2021يف أكبــر فعاليــة طيــران دوليــة تعقــد بعــد جائحــة
كورونــا.

وتتطلــع تلــك الشــركات إلــى إعــادة بنــاء شــبكات الطيــران ومراجعــة
خطــط األســطول  -مــع التخلــص التدريجــي مــن الطائــرات القدميــة كمــا حققــت هــذه الــدورة منــوا يف عــدد الصفقــات بنحــو  31يف
املئــة قياســا بنســخة  ،2019وذلــك بالنظــر إلــى عــدم انعقــاد احلــدث
األقــل كفــاءة يف اســتهالك الوقــود.
الســنوي يف العــام املاضــي بســبب أزمــة كورونــا ،بعــد اســبوع حافــل
وشــهد املعــرض ً
أيضــا حضــو ًرا كبيـ ًرا لشــركات الدفــاع مــن  20دولة ،مــن الصفقــات واألعمــال ضمــن فعاليــات هــذا احلــدث،
مبــا يف ذلــك البرازيــل وروســيا وفرنســا ،إلنشــاء أجنحــة خاصــة بها.
جناحــا للــدول املشــاركة مــن بينهــا دول
وضــم املعــرض نحــو 20
ً
بوينج 777X
تشــارك ألول مــرة وهــي جمهوريــة التشــيك وبلجيــكا والبرازيــل
ويشــير التقريــر إلــى أن الكثيــر مــن االهتمــام يف نســخة هــذا احلــدث وإســرائيل وســلوفاكيا.
اجتــه لطائــرة بوينــج مــن طــراز  777Xوالتــي تأخــرت كثي ـ ًرا ،حيــث ويســتقطب أكثــر مــن  85ألــف زائــر علــى مــدار خمســة أيــام لالطــاع
ظهــرت ألول مــرة دول ًيــا خــال احلــدث .وكان مــن املتوقــع يف األصــل علــى أحــدث احللــول التقنيــة واملنتجــات واخلدمــات التــي تقدمهــا
أن تدخــل الطائــرة اخلدمــة يف عــام  ،2019لكنهــا تعرضــت لعــدة مختلــف اجلهــات الرائــدة يف قطاعــات الطيــران والفضــاء والدفــاع
تأخيــرات ،ممــا دفــع الشــركة املصنعــة إلــى تأجيــل املوعــد إلــى إلــى جانــب مؤمتــرات وجلســات نقاشــية وعــروض الطيــران األرضيــة
أواخــر عــام  2023علــى أقــرب تقديــر.
واجلويــة.
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إدارة الطيران الفدرالية تحظر العديد من عمليات الطيران
بسبب خطر التداخل االلسلكي »»5G
عن موقع com.global

أصــدرت إدارة الطيــران الفدراليــة أمــرا
شــامال يحظــر أساســا علــى الطائــرات ،مبــا
يف ذلــك الطائــرات النفاثــة كبيــرة احلجــم،
اســتخدام بعــض أنظمــة الهبــوط واملالحــة
يف املناطــق التــي يحتمــل أن تتداخــل فيهــا
الشبكات اخللوية «»5Gاجلديــدة.
وقــد جــاء هــذا األمــر الصــادر يف  7كانــون
األول  /ديســمبر اســتجابة للتســاؤالت
املطروحــة إزاء تداخــل أجهــزة شــبكة اجليــل
اخلامــس مــع عــدادات االرتفــاع الالســلكي
للطائــرات .وتوفــر أجهــزة قيــاس االرتفــاع
تلــك البيانــات التــي تســتخدمها النظــم
اآلليــة ملراقبــة الطيــران.
ينطبــق أمــر إدارة الطيــران الفيدراليــة علــى
حوالــي  6,834طائــرة نقــل وركاب مجهــزة
بأجهــزة قيــاس االرتفــاع الالســلكية  -وهــذا

يعنــي بشــكل أساســي األســطول التجــاري
األمريكــي بأكملــه ،باإلضافــة إلــى العديــد
مــن طائــرات الطيــران التجاريــة والعامــة.
وتشــمل هــذه الطائــرات تلــك التــي تصنعهــا
ايربــاص ،ATR ،بوينــغ ،دي هافيالنــد كنــدا،
امبرايــر ،غلــف ســترمي ،لوكهيــد مارتــن
وتكســترون .وأصــدرت إدارة الطيــران
الفدراليــة يف  7كانــون األول/ديســمبر أمــرا
مماثــا ينطبــق علــى طائــرات الهليكوبتــر.
ومــن املقــرر أن يســري مفعــول كليهمــا يف 9
كانــون األول/ديســمبر.
وتأتــي هــذه التحــركات يف الوقــت الــذي
تســتعد فيــه شــركات االتصــاالت الالســلكية
األمريكيــة يف  5كانــون الثانــي /ينايــر للبــدء،
يف  46سوقا ،عبر اإلرسال يف املدى 3700-
 3800ميغاهيرتــز « -النطــاق التــرددي .»C
وهــذا النطــاق قريــب جــدا مــن املــدى 4200-

 4400ميغاهيرتــز الــذي تســتخدمه عــدادات
االرتفــاع الالســلكي للطائــرات ،كمــا تقــول
وكالــة الطيــران الفيدراليــة.
ويقتضــي األمــر الصــادر عــن ادارة الطيــران
الفدراليــة مــن مشــغلي الطائــرات حتديــث
أدلــة الطيــران لتقييــد بعــض العمليــات عنــد
« وجــود تداخــل النطــاق العريــض الالســلكي
.»5G C-band
وتشــمل العمليــات احملظــورة نُ ُهــج نظــام
أجهــزة الهبــوط ،وعمليــات «األداء املالحــي
املطلــوب» ،وعمليــات الهبــوط التلقائــي،
وبعــض اســتخدام نظــم رؤيــة الطيــران
املعــززة وغيرهــا مــن نظــم مراقبــة الطيــران.
ســتحدد إدارة الطيــران الفيدراليــة املناطــق
املتضــررة مــن تدخــل  5Gيف اإلشــعارات
للطياريــن.
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وقــد أرســلت شــركات الهاتــف اخللــوي
األمريكيــة منــذ فتــرة طويلــة مــا بــن 3650
و 3700ميغاهيرتــز .لكــن يف مــارس/آذار
مــن عــام  ،2020وافقــت جلنــة االتصــاالت
الفيدراليــة علــى البــدء يف اســتخدام نطــاق
التــردد  3700-3980ميغاهيرتــز علــى
مراحــل ،بــدءاً بإرســال التــردد 3700-3800
ميغاهيرتــز .وقــد أرجــأت الشــركات بالفعــل
البــدء مــن  5كانــون األول/ديســمبر إلــى
كانــون الثاني/ينايــر وســط قلــق مــن صناعــة
الطيــران.
«ال ميكــن االعتمــاد علــى أجهــزة قيــاس
االرتفــاع الالســلكية ألداء وظيفتهــا املنشــودة
إذا تعرضــت لتداخــل مــن عمليــات النطــاق
العريــض الالســلكي».
ويحظــر األمــر املنفصــل الــذي أصدرتــه
ادارة الطيــران الفدراليــة بشــأن طائــرات
الهليكوبتــر أيضــا الطيــران اآللــي الــذي
يتطلــب اســتخدام بيانــات مقيــاس االرتفــاع
الالســلكي يف املناطــق املتأثــرة ب .5G
وتشــمل هــذه العمليــات التحــومي الذاتــي.
وتقــول الوكالــة إن «إدارة الطيــران
الفيدراليــة تعتقــد أن توســيع نطــاق 5G
والطيــران سيتعايشــان بأمــان .وقــد اتخذنــا
اليــوم خطــوة هامــة نحــو حتقيــق هــذا
الهــدف بإصــدار توجيهــن بشــأن صالحيــة
الطيــران لتوفيــر إطــار عمــل وجمــع املزيــد
مــن املعلومــات لتجنــب اآلثــار احملتملــة علــى
معــدات ســامة الطيــران».
وتضيــف أن إدارة الطيــران الفيدراليــة أنهــا

«تعمــل بشــكل وثيــق» بشــأن هــذه املســألة
مــع شــركات الهاتــف اخللــوي.
وتقــول مجموعــة شــركات الطيــران التجارية
األمريكيــة إنهــا تقــدر «جهــود التنســيق
املســتمرة التــي تبذلهــا إدارة الطيــران
الفيدراليــة وهيئــة االتصــاالت الفدراليــة،
يف الوقــت الــذي تعمــان فيــه مــن أجــل
التوصــل إلــى حــل عملــي يعطــي األولويــة
للســامة ويتجنــب توقــف نظــام الطيــران».
وتضيــف املجموعــة أن «توجيــه صالحيــة
طيــران الصــادر اليــوم عــن إدارة الطيــران
الفيدراليــة يحــدد مخــاوف الســامة
والقيــود احملتملــة التــي ميكــن أن تؤثــر علــى
بعــض الرحــات التجاريــة» .وتقــول بوينــغ
إنهــا تدعــم «إدارة الطيــران الفيدراليــة
إعطــاء األولويــة لســامة املجــال اجلــوي
العــام والوطنــي يف أعمالهــا».
ودرســت صناعــة الطيــران منــذ أمــد بعيــد
خطــر التداخــل  ،5Gويف نيســان/أبريل
 ،2020شــكلت املجموعــة التقنيــة الصناعيــة
للمالحــة اجلويــة  RTCAفرقــة عمــل لتقييــم
هــذا اخلطــر .وكان مــن بــن األعضــاء ادارة
الطيــران الفدراليــة ،وصانعــو الطائــرات
وعــدادات االرتفــاع الالســلكي ،ومشــغلي
الطائــرات.
ويقــول التقريــر النــاجت عــن ذلــك ،الــذي
نشــرته يف عــام « :RTCAتشــكل احملطــات
األساســية خطــراً بالتداخــل الضــار مــع
أجهــزة الــرادار يف جميــع أنــواع الطائــرات،
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب وآثــار
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بعيــدة املــدى علــى تشــغيل الطيــران»
وحــذر التقريــر مــن احتمــال حــدوث
تداخــل يف عمليــات اإلرســال مــن احملطــات
األساســية  5Gومــن هواتــف الــركاب
ا حملمو لــة .
وخلــص تقريــر  RTCAإلــى أن خطــر
التداخــل «ال مفــر منــه» بالنســبة للطائــرات
اإلقليميــة ولطائــرات األعمــال التجاريــة
والطيــران العــام ،وهــو خطــر شــديد كذلــك
بالنســبة لطائــرات الهليكوبتــر.
وفيمــا يتعلــق بالطائــرات التجاريــة الكبيــرة،
فــإن اخلطــر يقتصــر علــى «ســيناريوهات
محــددة» ولكنــه ميكــن أن يتســبب يف عواقــب
«بالغــة» يف بعــض الظــروف ،مثــل عندمــا
تكــون الطائــرات تــؤدي عمليــات االقتــراب
عبــر املعــدات خــال االلرؤيــة املنخفضــة.
ويف نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أصــدرت إدارة
الطيــران الفيدراليــة نشــرة معلومــات خاصة
عــن صالحيــة الطيــران تقــدم معلومــات
أوليــة عــن اخلطــر احملتمــل ل .5G
ويقــول احتــاد طيــاري شــركات الطيــران
ورابطــة طيــاري اخلطــوط اجلويــة
الدولية«:هنــاك طــرق ميكــن مــن خاللهــا
نشــر اشــارات  5Gمع احلفاظ على مســتوى
عــال مــن ســامة الطيــران لدينــا ،كمــا ان
الوقــت ينفــد امــام صناعــة االتصــاالت
الالســلكية ومجتمــع الطيــران الواســع
للعمــل معــا علــى تنفيــذ وســائل احلــد مــن
املخاطــر»،
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منتدى اإليسيسكو العالمي يدعو إلى التعاون لسد الفجوة بين الدول
المتقدمة والنامية في مجال علوم الفضاء
املشاركون يف املنتدى :الشراكة واستثمار دول العالم اإلسالمي يف علوم الفضاء ضرورة ملواجهة التحديات
حلقــات دراســية اســتعرض خاللهــا
مســؤولون ورؤســاء يف وكاالت الفضــاء
جتاربهــم ،بهــدف حتفيــز البحــث العلمــي
يف املجــال وبنــاء تعــاون مثمــر بــن الــدول
األعضــاء وغيــر األعضــاء يف منظمــة
اإليسيســكو مبجــال الفضــاء ،وإنتــاج
املعــارف حــول آخــر التطــورات املرتبطــة
باألنشــطة الفضائيــة علــى الصعيــد
الدولــي ونشــرها.

أصــدر منتــدى اإليسيســكو العاملــي لعلــوم
الفضــاء ،الــذي عقدتــه منظمــة العالــم
اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة
(إيسيســكو) بالتعــاون مــع مؤسســة الفضــاء
األمريكيــة ،يف ختــام أعمالــه عــددا مــن
التوصيــات العمليــة لتعزيــز الشــراكة
والتعــاون الدولــي بهــدف ســد الفجــوة بــن
الــدول املتقدمــة والناميــة يف مجــال علــوم
الفضــاء ،وتشــجيع دول العالــم اإلســامي
علــى االســتثمار يف تطبيقــات علــوم الفضــاء
والصناعــات املرتبطــة بهــا.
وأجمــع املشــاركون يف املنتــدى ،الــذي انعقــد
حتــت شــعار «معــا مــن أجــل استكشــاف
مســتقبل علــوم الفضــاء» ،مبشــاركة نخبــة
مــن املســؤولني واخلبــراء وصنــاع السياســات
يف مجــال الفضــاء ورواد الفضــاء ،علــى
ضــرورة تعزيــز املــوارد البشــرية للقيــام
بأبحــاث ودراســات تستكشــف الفضــاء،
وتوفيــر املــوارد املاليــة إلنشــاء البنــى التحتية
املالئمــة لذلــك ،وتطويــر آليــات حتفيزيــة
للشــباب والنســاء يف العالــم اإلســامي،
مــن أجــل تســهيل عمليــة إدماجهــم يف علــوم

وتكنولوجيــا الفضــاء ،وذلــك مــن خــال دعــم
الشــركات الناشــئة واحلاضنــات ،باإلضافــة
إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة علــوم الفضــاء يف
حتســن احليــاة علــى كوكــب األرض.
واســتهدف املنتــدى ،الــذي مت تنظيمــه يومــي
اإلثنــن والثالثــاء ( 1و 2نوفمبــر )2021
حضوريــا مبقــر اإليسيســكو يف الربــاط
وعبــر تقنيــة االتصــال املرئــي ،املســاهمة يف
إذكاء وعــي اجلهــات املعنيــة يف القطاعــات
الصناعيــة بأهميــة علــوم الفضــاء ،وتســليط
الضــوء علــى الفــرص التــي تتيحهــا املعــارف
املتصلــة باألنشــطة الفضائيــة وفوائدهــا،
وإتاحــة فــرص تنميــة القــدرات يف الــدول
األعضــاء ،وتبــادل املعــارف للمســاهمة يف
التغلــب علــى التحديــات مــن أجــل زيــادة
اإلنتاجيــة الوطنيــة وتســريع وتيــرة النمــو
االقتصــادي ،واستكشــاف فــرص العمــل
املتاحــة للخريجــن الشــباب يف مجــال
الصناعــات الفضائيــة.
كمــا عمــل املنتــدى علــى توفيــر منصــة
للباحثــن واألكادمييــن لتشــارك قصــص
النجــاح يف علــوم الفضــاء ،حيــث جــرى عقــد

ويف مســتهل جــدول أعمــال اليــوم األول
مــن املنتــدى ،ألقــى الدكتــور ســالم بــن
محمــد املالــك ،املدير العام لإليسيســكو،
كلمــة دعــا فيهــا إلــى ضــرورة تعزيــز
االســتثمار يف علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء،
وأهميــة إذكاء الوعــي اجلماعــي ،وبنــاء
قــدرات الشــباب والنســاء والفتيــات لتعزيــز
مشــاركتهم يف أنشــطة علــوم الفضــاء
املتناميــة ،مــن أجــل دعــم جهــود حتقيــق
األهــداف املشــتركة للتنميــة املســتدامة علــى
كوكــب األرض.
وأوضــح أن التقــدم التكنولوجــي الــذي
حققتــه اإلنســانية يف العقــود املاضيــة،
وأدى إلــى طفــرة يف االقتصــاد العاملــي،
يتطلــب مواجهــة التحديــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة ،منوهــا مبحوريــة الــدور الــذي
تلعبــه تكنولوجيــا علــوم الفضــاء وتطبيقاتهــا
يف هــذا املجــال.
وجــدد الدكتــور املالــك التأكيــد علــى التــزام
منظمــة اإليسيســكو بدعــم األنشــطة العلمية
والتعليميــة والثقافيــة يف دولهــا األعضــاء،
عبــر تبنــي الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة،
وبنــاء القــدرات ،ودعــم االقتصــاد القائــم
علــى التكنولوجيــا ،وإذكاء املعرفــة احلديثــة
ونشــرها ،وهــو مــا يتيحه منتدى اإليسيســكو
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العاملــي لعلــوم الفضــاء عبــر تقــدمي توصيــات
للمســاهمة يف رســم سياســات وطنيــة
حتقــق اســتفادة دول العالــم اإلســامي مــن
تكنولوجيــا علــوم الفضــاء.
ويف كلمتــه ،أشــاد الدكتــور عبــد اللطيــف
ميــراوي ،وزيــر التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي واالبتــكار باململكــة املغربيــة،
ببرامــج اإليسيســكو وأنشــطتها الهادفــة
إلــى تطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار يف
العالــم اإلســامي ،مبــرزا العنايــة الكبيــرة
واخلاصــة التــي يوليهــا صاحــب اجلاللــة
امللــك محمــد الســادس -نصــره اهلل -ملجــال
علــوم الفضــاء ،واهتمــام اململكــة املغربيــة
ومبادراتهــا املتعــددة يف هــذا املجــال،
واملتمثلــة يف احتضــان املركــز اإلقليمــي
اإلفريقــي لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء،
وإنشــاء املركــز امللكــي لالستشــعار البعــدي
الفضائــي.
ومــن جانبــه ،أشــار الســيد تومــاس زيليبــر،
املدير التنفيذي ملؤسســة الفضاء األمريكية،
إلــى محوريــة علــوم الفضــاء لفهــم التغيــرات
املناخيــة واملخاطــر الطبيعيــة وتأثيراتهــا،
مؤكــدا الــدور األساســي ملبــادرات جميــع
الفاعلــن والشــركاء واملؤسســات للمشــاركة
يف الدفــع بعجلــة االبتــكار والتكنولوجيــا.
فيمــا أوضحــت الدكتــورة ســيمونيتا دي
بيبــو ،مديــرة مكتــب األمم املتحــدة لشــؤون
الفضــاء اخلارجــي ،أهميــة االســتثمار يف
علــوم الفضــاء للتغلــب علــى التحديــات،
وحتســن مســتوى احليــاة البشــرية ،منوهــة
مببــادرات املجتمــع الدولــي يف هــذا املجــال،
وضــرورة دعــم جهــود توظيــف تكنولوجيــا
الفضــاء مــن أجــل ازدهــار البشــرية
وتقدمهــا.
ومــن جهتهــا ،أكــدت الدكتــورة باســكال
إيهرينفرونــد ،رئيســة االحتــاد الدولــي
للمالحــة الفضائيــة ،احلاجــة لالســتفادة
مــن علــوم الفضــاء يف عالــم يشــهد تغيــرات
وحتــوالت متناميــة ،مشــيرة إلــى أهميــة
التعــاون يف هــذا اخلصــوص عبــر تشــجيع
االبتــكار والتبــادل الطالبــي بــن جامعــات

العالــم مــن أجــل مكافحــة الفقــر وحتقيــق
التطــور.
وعقــب ذلــك انطلقــت أعمــال اجللســة
األولــى مــن املنتــدى التــي مت تخصيصهــا
إلبــراز أهميــة النظــم البيئيــة الفضائيــة
لــدول العالــم اإلســامي ،وأن علــوم الفضــاء
مجــال واســع ودائــم التطويــر ،والبــد مــن
التعــاون فيــه ملواكبــة التطــور الســريع الــذي
يشــهده املجــال ،وأكــد املشــاركون أن املنتــدى
مناســبة لتعزيــز التعــاون بــن دول العالــم
اإلســامي يف علــوم الفضــاء ،بهــدف تطويــر
التطبيقــات التــي تســاهم يف حتقيــق التنميــة
املســتدامة.
وتناولت اجللسة الثانية دور وكاالت الفضاء
يف بنــاء املعــارف القائمــة علــى تطبيقــات
علــوم الفضــاء ،وتلتهــا مائــدة مســتديرة حول
أهميــة علــوم الفضــاء يف احلــد مــن مخاطــر
الكــوارث واألزمــات اإلنســانية والقضــاء
علــى الفقــر .وقــد متيــزت النقاشــات بفتــح
آفــاق واســعة للتفكيــر يف مواجهــة التحديــات
وبنــاء مســتقبل أفضــل للبشــرية ،عبــر تعــاون
حقيقــي يف مجــال علــوم الفضــاء وتطبيقاتــه
والصناعــات املرتبطــة بــه.
وشــهد اليــوم الثانــي مــن املنتــدى مجموعــة
مــن اجللســات العلميــة والنقاشــات ،جــرى
خاللهــا اســتعراض أبــرز احملطــات التــي
شــهدها تاريــخ علــوم الفضــاء يف عــدد
مــن دول العالــم اإلســامي ،ومجــاالت
التعــاون لتطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار
مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة ،إذ
تناولــت اجللســة األولــى تعزيــز الشــراكة
بــن القطاعــات األكادمييــة والصناعيــة
يف مجــال تطبيقــات علــوم الفضــاء ،حيــث
أشــار املشــاركون إلــى االهتمــام الــذي أواله
املســلمون عبــر التاريــخ ملجــال علــوم الفضــاء
االبتــكار ،وأكــدوا أهميــة انفتــاح املؤسســات
األكادمييــة ،والباحثــن علــى تكنولوجيــا
الفضــاء ،وضــرورة بلــورة الشــراكات
وانخــراط القطــاع اخلــاص يف املجــال،
مــن أجــل االســتفادة مــن االمتيــازات التــي
تقدمهــا علــوم الفضــاء ،وتشــجيع الطلبــة
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والشــباب علــى االبتــكار ،وانفتــاح جميــع
الــدول علــى مجــال علــوم الفضــاء وتطبيقاته
لتجــاوز احتــكار املعــارف الفضائيــة.
ومتحــورت ثانــي جلســات اليــوم الثانــي
للمنتــدى ،حــول تطويــر مجــاالت الفضــاء
لضمــان األمــن الغذائــي ،وتطويــر الزراعــة،
حيــث اســتعرض املتدخلــون أبــرز البرامــج
التــي تطلقهــا وتنفذهــا املؤسســات الدوليــة
يف مجــال توظيــف تكنولوجيــا الفضــاء
للحصــول علــى املعلومــات والبيانــات،
مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة،
مــن خــال رصــد احملاصيــل يف مجــال
الزراعــة ،وتطويــر املالحــة ،مشــيرين إلــى
ضــرورة تضافــر جهــود اجلميــع لالنخــراط
يف أنشــطة البحــوث ،وتبــادل اخلبــرات
والسياســات واالســتراتيجيات يف مجــال
علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء.
أمــا اجللســة الثالثــة فقــد ناقــش املشــاركون
فيهــا العالقــة بــن نظــم االتصــاالت واألمــن
الســيبراني وعلــوم الفضــاء ،حيــث مت
اســتعراض جتربــة كل مــن وكالــة الفضــاء
املصريــة ،واملرصــد الفلكــي «أوكاميــدن»
باململكــة املغربيــة ،واخلبــرات امليدانيــة يف
هندســة الطيــران باجلامعــة الدوليــة يف
الربــاط ،وحتديــات األمــن الســيبراني يف
ظــل التطــور الــذي تشــهده علــوم الفضــاء،
وتطويــر اآلفــاق اجلديــدة لعلــوم الفضــاء
وتطبيقاتــه مــن أجــل حتســن احليــاة
وتشــجيع االبتــكار.
وخلــص اخلبــراء واملختصــون الذيــن أثــروا
منتــدى اإليسيســكو العاملــي لعلــوم الفضــاء
بتجاربهــم ومعارفهــم إلــى توصيــات تهــدف
للمســاهمة يف رســم سياســات وطنيــة
تعــزز اســتفادة دول العالــم اإلســامي مــن
تكنولوجيــا علــوم الفضــاء ،لتحقيــق التنميــة
املســتدامة يف مختلــف املجــاالت ،ضاربــن
موعــدا للمنتــدى العــام املقبــل بإحــدى
الــدول األعضــاء يف منظمــة اإليسيســكو.
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It should be noted here that economic
indicators show that the air transport
sector provided about 87,7 million
job opportunities, in which direct
employment opportunities do not
exceed 13% of the pool of opportunities
that include tourism services, transport,
logistics,
communications
and
marketing of various products and
consumables. Its contribution to the
GDP was estimated at about US$ 3,5
billion.

By : Engineer / Manar Abdennebi

Director General of the Arab Civil
Aviation Organization

The celebration of the International Day
of International Civil Aviation stood out
this year by the statement made by
the Secretary-General of the United
Nations, and a joint declaration of the
General Secretariat of the International
Civil Aviation Organization and the
World Tourism Organization. The latter
appears as a culmination of the efforts
made by States, international and
regional organizations and specialized
institutions In the air transport industry
since the emergence of the Corona
virus, in developing and implementing
measures to confront the crisis resulting
from the spread of the pandemic, and
facilitating the restart and recovery of
the civil aviation sector. I refer at this
point to the efforts made by Countries
to provide safe and orderly civil aviation
and develop an international air
transport network after the ratification
of the Chicago Convention, which
includes States agreeing to take
effective measures to prevent the
spread of infectious diseases.
The Secretary-General of the United
Nations recognized the pivotal role of
air travel in the social and economic
aspects for sustainable development,
and
stressed
the
importance
of
countries
accelerating
the
implementation of their commitments to
achieve the sustainable development
goals, to provide a healthy aviation
sector, as part of the commitment to
travel by 2050 which is a priority for
the General Assembly (41) of the Civil

The joint statement of the International
Civil Aviation Organization and the
World Tourism Organization made it
clear that the commitments concern
enhanced cooperation and risk
management associated with the
COVID-19 border restrictions, as
confirmed in the Declaration Issued by
the High-level Conference of the Civil
Aviation Organization last October.
In this statement, Member States
commended the lead role of the
International Civil Aviation Organization
(ICAO) in facilitating the recovery of
aviation from the COVID-19 pandemic,
and committed to implementing the
recommendations and guidance of
the ICAO Council Task Force for the
Recovery of the Aviation Sector.
Considering worldwide developments
as a result of the pandemic, which is
hampering the recovery process of
the aviation sector, and makes the
latter hostage to the consistency of
the measures applied and restrictions
imposed on international travelers and
to the emergence of new mutants, as
well as the process of vaccination to
achieve societal immunity, and based
on the decisions issued by the twentysixth General Assembly of the Arab
Civil Aviation Organization, or those
issued by the League of Arab States,
the Arab Civil Aviation Organization,
the Arab Tourism Organization, and
the Arab Air Carriers Organization, in
cooperation with the International Air
Transport Association, developed a
draft proposal for general principles
for standardizing Procedures for
registration and approval of vaccines
and their use in Arab countries.
This proposal was supported by the
Economic and Social Council of the

Arab League, where the latter decided
the approval of the Arab general
principles to standardize procedures
for registration, approval and use
of vaccines among Arab countries
as guiding principles, as well as the
establishment of a working group
among the General Secretariat of the
League and the aforementioned four
organizations, as well as specialists
from countries wishing to implement
these principles at the national level,
with the objective to implement them in
a coordinated and harmonious manner
at the level of the Arab region, in line with
international and regional trends and
the relevant international community in
order to achieve the desired goals.
The 54th General Assembly of the Arab
Air Transport Association commended
in turn, and welcomed, through its
decision on the roadmap for the
recovery of the air transport sector from
the repercussions of the Corona virus
crisis, the decision of the Economic
and Social Council of the League of
Arab States, which adopted general
principles for biosafety travel and mutual
recognition of certificates for COVID-19
vaccines, pursuant to international
guidelines that were published by ICAO
and the World Health Organization. It
called on governments to apply these
principles in national measures related
to vital safety and air travel, and directed
the Arab Air Carriers Organization to
support the work of the League of Arab
States in partnership with the Arab Civil
Aviation Organization, the Arab Tourism
Organization and the International Air
Transport Association (IATA).
On the other hand, mitigating the effects
of air transport activity on climate
was also a strongly present theme
in the General Secretary’s statement
of the United Nations, and the Joint
Declaration of the International Civil
Aviation Organization and the World
Tourism Organization on the occasion
of the commemoration of the World
Civil Aviation Day, as it paved the way
for the next steps that require continued
mobilization of all components of the
international civil aviation system for
short-term recovery and long-term
sustainability.

4

Workshops and training

Issue 45

December 2021

Training courses and , workshops and seminars schedule
January-December 2022

Workshop on
qualification
of national
coordinators for
ICAO USAP-CMA
TBD

Week of Security
Culture

CAAS –
ACAO Safety
Management
Systems
Implementation

Workshop on risk
management for
the transportation
industry in the
Arab countries

Training on ISO
standard for
environment and
greenhouse gas
(GHG) emissions

TBD

Virtual

Rabat

TBD

7-11 February

14-18 February

21-25 February

Arab Aviation
Environment
forum

Seminar on
Overflight
permissions

Workshop on
Aviation Security
Screeners

Workshop on
Aviation Security
Screeners

Workshop on
Aircraft Accident
and Incident
Investigation (AIG
)WS

Virtual

KSA/ UAE

KSA/ UAE

RABAT

RABAT

22 February

28 February

1-4 March

7-8 March

21-23 March

Workshop on
competition
between airlines

ICAO/ACAO SSP
WS

Arab Aviation
Security Forum

Workshop on ICAO
new Emission
standards

Workshop on ICAO
new Emission
standards

Rabat

Casablanca

Rabat

Rabat

Rabat

16-20 May

23-27 May

23-25 May

30-31 May

1-3 June

ACAO/ICAO
FREQUENCY
MGMT WS

Workshop on ACI
Airport Carbon
Accreditation

Casablanca

Rabat

6-10 June

6-10 June

Activities of the Organization
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Training courses and , workshops and seminars schedule
January-December 2022

Regional Seminar
on Facilitation

Seminar on
Civil Military
Coordination

ACAO/ICAO
Seminar on
Team Resource
Management (TRM)
Crew Resource
Management - CRM

Negotiation skills
course

Virtual

Casablanca

Virtual

Virtual

Cairo

13 June

13-15 June

13-16 June

19-23 June

24-28 July

Symposium on
Surveillance
Techniques

2nd Regional
Seminar on
Innovation and
Cyber security

Workshop on
Aviation Security
for Air navigation
Providers

Course on the
economics of air
transport

FLYT INSP & PRC
DES SYM

TUNIS

Marakkech

Cairo

Rabat

Cairo

5-7 July

5-7 September

12-16 September

19-23 September

26-28 September

Active workshop
on Environment

GANP NANP WS

Train the trainer
course on
environment

WS Passenger
Rights protection

WS Passenger
Rights protection

UAE

CAIRO

TBD

Cairo

Cairo

17-19 September

14-17 November

21-25 November

27-30 November

1 December

Seminar on
Fatigue risk
management
)FRMS(

DRONE
Symposium

ACAO/ICAO
Ground Handling
+ Dangerous
Good

CASA/Marrakech

CASABLANCA

5-9 December

12-15 December
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The ACAO Director General participates in the 34th session of the Council of
Arab Transport Ministers

The Arab Civil Aviation Organization participated in the 34th
session of the Council of Arab Transport Ministers, held at
the headquarters of the General Secretariat of the League of
Arab States in the Egyptian capital, Cairo, on 18-20 October
2021, with a delegation headed by His Excellency the Director
General of the Organization, Engineer Abdennebi Manar.
In his opening speech, His Excellency Lieutenant-General
Engineer Kamel Al-Wazir, Egyptian Minister of Transport,
Head of the Executive Committee of the Council of Arab
Ministers of Transport, conveyed the greetings of His
Excellency President Abdel Fattah Al-Sisi, and his good
wishes that the work of this session be crowned with success.
His Excellency seized this occasion to direct everyone with
sincere congratulations and best wishes on the anniversary
of the Prophet’s birthday, praying God Almighty to restore this
honorable occasion to our Arab nation with well-being and
more progress and prosperity.
The Minister added in his speech : “ I would like to express my
thanks to the Yemeni Minister of Transport for his efforts during
his tenure as the president of the Council of Arab Transport
Ministers, and I would like to congratulate my colleague,
the Jordanian Minister of Transport, on the occasion of his
nomination to the presidency of the Council, wishing him
success in his mission, and I can’t fail to thank the Secretary
General of the Arab League and the Assistant Secretary for
Economic Affairs for the excellent preparation of our meeting
today to achieve the desired results”. He also expressed his
great appreciation to their Excellencies the Arab Ministers of
Transport and the heads and members of delegations for their
participation in the work of this session and for discussing the
topics and issues emerging in those difficult circumstances
and unprecedented challenges imposed by the threat of the
Corona virus.

His Excellency pointed out that transportation has become
one of the most important elements of development in the
world today. However, it is the main factor affecting economic
and social growth, as all economic sectors depend on the
infrastructure of the various transportation systems, providing
networks and linking them, facilitating the procedures for
the movement of goods and increasing trade exchange,
which helps economic development and encourages the
transfer of capital for investment in our Arab region. It also
contributes to facilitating the movement of citizens in between
our Arab countries for all economic, commercial, tourism,
cultural, recreational, religious and medical purposes. He
pursued highlighting the great interest that our leaders attach
to the transportation sector as a measure of progress and
renaissance of nations and the welfare of society, which
requires continuous development, and expansion of transport
plans through drawing up policies, developing strategies and
taking steps that contribute to the development of this vital
and important sector.
The Yemeni Minister of Transport, Abd al-Salam Humaid,
chair of the previous session of the Council of Arab Transport
Ministers, also expressed his thanks to the Secretary-General
of the League of Arab States, Ahmed Abul-Ghaith, for his
continuous support to the Council of Arab Transport Ministers
and the preparation, arrangement, organization and followup for this meeting.
His Excellency affirmed that transportation in its various
sectors currently occupies a pivotal position in the agenda
and concerns of worldwide countries because this vital sector
has a direct impact on issues related to economic and social
development, progress and well-being of peoples, pointing to
the importance of concerted efforts between the governments
of Arab countries to strengthen relations, common interests
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and inter-projects in the various transport sectors whether by
land, sea or air.
The Yemeni Minister of Transport reviewed a number of
challenges facing the transport sector in Yemen, which
targeted the infrastructure of the various transport sectors,
including land roads, airports and ports, which weakened their
ability and efficiency to perform their services as required.
His Excellency Mr. Wajih Azayza, Jordanian Minister of
Transport, Chairman of the current session of the Council,
stressed the importance of adopting a unified Arab strategy in
the field of transport based on the concept of harmonization in
order to build an efficient and effective Arab model, based on
technology, with a legislative environment that is compatible
with Arab countries.
He also stressed the need to adopt modern principles of
integrated transport that are based on alternatives and
choices that transcend the borders of States to the region
and continents.
He said that Jordan is looking at its plans and strategy in
the field of transportation from an Arab perspective and is
working to achieve integration among Arab countries in this
field.
His Excellency the Saudi Minister of Transport and Logistics,
Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser, stressed in his opening
speech that his country has attached great importance to the
transport and logistics sector, noting that the national strategy
for the transport and logistics sector was recently approved.
He explained that this strategy aspires to consolidate the
Kingdom’s position as a global logistics center and a model
for integrated mobility, aiming to reach the tenth place globally
in the logistics services index, and to enhance the sector’s
contribution to the national GDP to more than 10% in 2030.
His Excellency also renewed the call for the Arab Ministers
of Transport to work together to promote joint Arab action
and implement the recommendations issued by the Council’s
meetings, to serve all member states, and to make this vital
sector possible for all development sectors in our Arab
countries.
At the conclusion of his speech, the Saudi Minister of Transport
thanked the Arab Ministers of Transport and delegations for
participating in the Council’s meetings, the Secretary-General
of the League of Arab States and the General Secretariat of
the League towards the strengthening of cooperation among
Arab countries in the field of transport to allow it to fill its
desired role in achieving Arab integration.
In a speech on the occasion, the Assistant SecretaryGeneral and Head of the Economic Affairs Sector at the Arab
League, Kamal Hassan Ali, stated that the Arab transport
sector, with its various patterns, was one of the sectors
most affected by the Corona pandemic. Consequently, it
requires strengthening and supporting this vital sector in the
post-pandemic stage until it recovers and contribute to the
progress of the economic indicators in our Arab region. He
added that the meeting will review many issues affecting the

economic, political and health aspects related to the Arab
transport sector, and discuss strengthening the presence
of the Arab bloc within other foreign blocs such as the
International Maritime Organization and the International Civil
Aviation Organization «ICAO».
It is worth noting that the session’s agenda included a
number of topics related to the Arab transport sector,
which were discussed. the Executive Office of the Council
made recommendation in order to consider their adoption,
including support for the Palestinian economy, and the report
of the first meeting of the technical committee supervising the
implementation of the Arab Agreement Regulating Passenger
Transport on Roads among Arab countries and through them,
and a proposal to establish a comprehensive Arab electronic
platform for transport in order to contribute to facilitating the
transfer of trade between Arab countries, as well as updating
the study of standardizing the specifications of dimensions
and axial weights for trucks operating between Arab countries
as submitted by the Arab Union of Road Transport.
The agenda also included discussions on the final version
of the sixth draft of the draft agreement to regulate maritime
transport of passengers and goods between Arab countries
for consideration by the Council of Arab Transport Ministers.
A guiding study on a proposal to establish national maritime
consortiums in the Arab countries, and ways to finance a
comprehensive feasibility study for the construction project
were also discussed including an Arab mechanism and
database to support the shipbuilding and repair industry in
the Arab countries, due to the expected economic returns for
this industry.
The recent trends in the applications of artificial intelligence
in the transport and logistics sectors and their future in the
Arab region, and the leading role of the Arab Academy for
Science, Technology and Maritime Transport in this field were
also discussed.
In the field of air transport, the item related to Arab general
principles for unifying the procedures for registering and
approving vaccines and their use among Arab countries was
addressed. The Council also discussed, under the item of
any new work, an item entitled «Security of Navigation and
Energy Supplies in the Arabian Gulf Region».
The Council of Arab Transport Ministers elected its executive
Committee for the next two years (October 2021 - October
2023), and the new formation included the Arab Republic of
Egypt as President, the Kingdom of Saudi Arabia as VicePresident, including the membership of the Republic of
Tunisia, the People’s Democratic Republic of Algeria, the
Republic of Sudan, the Republic of Iraq, and the Hashemite
Kingdom of Jordan and the Republic of Yemen.
It was agreed to hold the next 68th session of the Executive
Office of the Council of Arab Transport Ministers with its new
formation on April 26 and 27, 2022, at the headquarters of the
General Secretariat of the Arab League in Cairo.
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The Egyptian Minister of Civil Aviation meets the Director General of the Arab
Civil Aviation Organization

In the framework of enhancing cooperation and continuous
communication with the Arab Civil Aviation Organization,
Pilot Mohamed Manar, Minister of Civil Aviation of the Arab
Republic of Egypt, met with Engineer Abdennebi Manar,
Director General of the Arab Civil Aviation Organization,
in his office at the Ministry’s headquarters. The meeting
was attended by Pilot/ Muntasir Manna, Deputy Minister
of Civil Aviation and Dr. Ashraf Noweir, head of the
Civil Aviation Authority, and Mr. Bassem Abdel Karim,
Assistant Minister for International Affairs and Media.
During the meeting, the importance of the relations in
the field of civil aviation between the Arab Republic of
Egypt and the organization were emphasized. In parallel
a number of issues of common interest and ways of
developing and strengthening their relations were
discussed.
For his part, the Minister of Aviation confirmed that there
is ongoing close cooperation between the Egyptian
aviation sector and the Arab Civil Aviation Organization
in various fields and activities of the air transport industry.
He also added that the Ministry of Civil Aviation supports
the organization through the Civil Aviation Authority, in
implementing its strategic plans, as there is an official
representation at the Egyptian Ministry of Civil Aviation
in the five committees of the organization, i.e. the
Committee on Air Transport, Air Safety, Aviation Security,
Air Navigation and the Environment.
His Excellency indicated that the Egyptian government
always seeks to promote joint Arab action and attaches

great importance to supporting civil aviation cooperation,
especially at the present time, which poses many
challenges to the air transport industry.
In the same context, Engineer Abdennebi Manar,
Director General of the Arab Civil Aviation Organization,
confirmed that the Egyptian civil aviation sector has
witnessed a great development with the concretization
of many achievements in various fields. He pointed out
that the Egyptian Ministry of Civil Aviation is supporting
the Arab Civil Aviation Organization in all its initiatives,
pointing to the importance of Arab cooperation in the air
transport industry through joint work. The objective of
these initiatives being the unification of procedures and
enhancement of continuous communication that will help
achieve the highest safety standards for this vital sector,
considered as the main engine of the economy in the
region, through the exchange of experiences, training,
activating security aspects and preventing security
breaches in cooperation with the concerned authorities
to ensure the achievement of the highest levels of security
in Our Arab airport.
It is noteworthy that the Arab Civil Aviation Organization
is a specialized Arab organization affiliated to the League
of Arab States that aims to strengthen cooperation and
coordination between Arab countries in the field of civil
aviation and ensure its development and to contribute to
consensus to meet the challenges facing the industry at
the regional and international levels. It counts 22 Arab
countries as member states.
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The Arab Civil Aviation Organization
holds the Second Consultative Meeting on Media

The Arab Civil Aviation Organization held the «Second
Consultative Meeting on the Media», on Thursday,
October 28, 2021, combining both attending audience
and distance communication one.
His Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director General of
the Arab Civil Aviation Organization, chaired the meeting
that witnessed the participation of the Kingdom of Saudi
Arabia, the State of Qatar, the Kingdom of Morocco, the
Sultanate of Oman, the Hashemite Kingdom of Jordan,
the Republic of Lebanon and the State of Palestine.
In his opening speech, His Excellency the Director General
expressed his thanks to the civil aviation authorities for
their support in organizing this consultative meeting
in its second edition, as well as for their participation
in animating and enriching the dialogue among highly
qualified participants. The latter having the ability to
understand issues and important actual challenging
topics and allowing exchange of ideas between them.
His Excellency expressed his hope for the development
of a mechanism designed to identify and collect
information and data on the achievements and initiatives
of the member states to be promoted, in order to
develop a comprehensive promotional strategy in line
with the fifth strategic objective of the general strategy
of the organization approved by the main councils of the
organization.

On the other hand, His Excellency stressed that the
initiative to hold this meeting, for the second time,
falls within the framework of the Arab Civil Aviation
Organization’s involvement in strengthening the bonds
of cooperation between the organization and its member
states as well as relevant international and regional
organizations. It also aims at enhancing coordination and
dialogue on various issues of common interest among
them. This event comes in line with the Organization’s
efforts to strengthen and develop partnership and
cooperation between itself and its Member States, and
to explore all possible horizons in order to enrich these
relations in a highly complex global context.
In the conclusion of his speech, His Excellency the Director
General, thanked all the audience for participating in this
meeting, who will contribute in the various deliberations
on the issues under discussion, prepare draft decisions
and conclusions and recommendations that will culminate
in the works of the second consultative meeting on the
media.
The participants in the meeting examined the working
papers submitted by the general directorate of the
organization, which were enriched with a set of ideas
and proposals submitted by the representatives of the
participating countries, before the meeting agreed to
submit them to the executive council of the organization.
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ACAO training course on “Airport Certification”

The ACAO conducted an on-line Training Workshop on
“Airport Certification) the 25-28 October 2021, 08:00 –
11:30 UTC. About 100 participants attend the event from
9 States merging expertise from both CAAs and Airport
operators. The course has been provided by Mr. George
Reyes Head of Airport Operations and Rulemaking Dep
at AESA (Spain CAA) and facilitated by Mr. Hicham
Bennani Safety & Air Navigation expert at ACAO. The
WS encompasses Theoretical modules and practical
exercises conducted in 6 segregated groups using the
breakout rooms tools.
The online WS has been opened by HE Eng. Abdenebi

Manar DG of ACAO welcoming the attendees and
highlighting the objectives of such WS, which was mainly
to provide Civil Aviation Authorities and airport operators
with the knowledge and skills required to practically apply
and maintain the aerodrome certificate as well as to give
an in-depth look at the challenges and best practices
related to airport certification.
At the end of the course, an online test has been
conducted for the benefit The participants. Accordingly,
those who passed successfully the test would receive a
certificate of completion.
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A workshop on Solid waste management and local air quality at the airport

Within the framework of the contribution of the Arab Civil
Aviation Organization to the wide-ranging efforts and
measures undertaken by the International Civil Aviation
Organization and Member States to mitigate climate
pollution caused by aviation, the Arab Civil Aviation
Organization organized a workshop on «Solid Waste
Management and Local Air Quality at the Airport»,
through video conference, from 25 to 28 October 2021.
This workshop witnessed the participation of 60 officials
in charge of environmental protection for civil aviation
authorities, airport authorities, airlines in the Arab region,
and environmental stakeholders, representing 11 member
states of the Arab Civil Aviation Organization.
In his opening speech of this workshop, His Excellency
Eng. Abdennebi Manar, Director General of the

Organization, called for the need to open a discussion on
the challenges and difficulties faced by Arab countries in
managing solid waste and maintaining local air quality at
airports, and exchanging experiences and best practices
among the participants.
This workshop focused on procedures and measures
for waste prevention, sorting, recycling and disposing,
as well as on how to assess local air quality and what
measures and actions are necessary to improve air
quality;
In its last day, the workshop was marked by a session
during which some country representatives reviewed
their experiences with regard to solid waste management
and management, as well as some practices to improve
local air quality.
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The Arab Civil Aviation Organization
organizes a remote meeting on
the occasion of the «Arab Aviation
Security Culture Day»

Seventh meeting of the civil aviation
security expert group
At the Arab Civil Aviation Organization

The Arab Civil Aviation Organization organized a meeting
on the occasion of the «Arab Aviation Security Culture
Day», through a visual debate, on November 03, 2021,
with the participation of 26 civil aviation security officials
representing 15 member states of the organization.

The Civil Aviation Security Team of the Arab Civil Aviation
Organization held its seventh meeting via video debate
on 1 November 2021.

This initiative falls within the framework of the efforts made
by the Arab Civil Aviation Organization to contribute to
the dissemination of a culture of security in line with the
ICAO initiative to consider the year 2021 as the «Year of
Security Culture».
During
his opening speech, His Excellency Eng.
Abdennebi Manar, Director General of the Organization,
called on the participants to exchange expertise,
experiences and best practices to raise security
awareness and spread a culture of security among
all employees and all workers in light of the increasing
threats and risks facing the Arab region.
Representatives of the participating countries reviewed
the concept of security culture, programs and action
plans to raise security awareness, and the advantages
of spreading a culture of security, as well as tools
for enhancing security culture and how to build and
disseminate this culture.

During this meeting, which was attended by 13 aviation
security experts representing 6 countries, the expert
group studied the follow-up to the implementation of a
roadmap for preparing a draft unified standards for
licensing security detection personnel.
The team also dealt with the issue of advance data
for travellers, and it was agreed that some countries
would submit their experience during the next meeting,
regarding the implementation of the advance data system
for travellers, at the legislative, technical and operational
levels.
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the works of the 54th
General Assembly of the Arab Air Carriers Organization

Doha 10-12 November 2021
At the kind invitation of the Arab Air Carriers Organization,
the Arab Civil Aviation Organization participated in its
fifty-fourth General Assembly, held in Doha from 10 to 12
November 2021, under the patronage of His Excellency Mr.
Jassim bin Saif Al Sulaiti, Minister of Transport of the State
of Qatar. His Excellency Mr. Akbar Al Baker, President
Group CEO, Qatar Airways and President of the 54th
General Assembly of the Arab Air Carriers Organization
kindly hosted the assembly.
More than two hundred participants, including heads and
representatives of member airlines of the Federation, and
representatives of international and regional organizations,
the aviation industry, as well as Arab and international
press, attended this session.
During the opening ceremony, His Excellency Mr. Jassim
bin Saif Al-Sulaiti, Minister of Transport, praised the role
played by the Arab Air Carriers Organization in promoting
cooperation between Arab airlines in a way that contributes
to the economic development of Arab countries. He also
praised this event, which serves as a message to work
towards the recovery of the Arab and global travel sector
and, and to maintain the stability of vital supply chains
around the world.
His Excellency Mr. Akbar Al Baker, CEO of Qatar Airways,
stated that the convening of this General Assembly of the
Arab Air Carriers Organization embodies the determination

and desire of the aviation sector in the Arab region to
restore air connectivity and serve passengers to its normal
pre-pandemic levels. He also stressed the need to pursue
efforts in order to achieve the goals of reducing air travel
carbon emissions, as it is a shared responsibility of the
aviation sector.
During the working sessions of the General Assembly, the
Secretary-General of the Arab Air Carriers Organization
presented a report on the state of the aviation industry,
followed by the speech of H.E Engineer Abdennebi Manar,
Director General of the Arab Civil Aviation Organization,
and the speech of Mr. Willie Walsh, Director General and
CEO of the International Air Transport Association - IATA.
A CEO’s and general managers’ panel discussion was also
held on strategic matters for the aviation industry.
Eng. Manar’s speech addressed the civil aviation sector
resulting from the Covid-19 pandemic. He stressed that the
aviation industry bears the repercussions of the outbreak
of this deadly pandemic more severely compared to other
industries, and mainly characterized by a decrease on the
demand for air travel, the restrictions imposed on travel,
but on the other hand the continuous efforts of the sector to
provide guarantees in order to restore public confidence,
and to implement strict precautionary measures in all
airports and aircraft facilities.
His Excellency also praised the air transport industry’s
involvement in the process of transporting medicines, tools,

14

Activities of the Organization

Issue 45

December 2021
medical devices and vaccines and facilitating the global
response to the pandemic, in particular the Global Access
to Covid-19 Vaccines Initiative (Covax), which is led by
international alliances in cooperation with the World Health
Organization, in which ten international carriers participate,
including Arab carriers.

timetable that serves as a preparatory and optimal path for
the implementation of the said agreement. This falls in line
with the actual context where the League of Arab States
through the Council of Arab Transport Ministers and the
Arab Summit Conferences is calling for Arab countries to
join the agreement, which came into effect since 2007.

The Director General of the Organization highlighted
the coordinating role played by the Arab Air Carriers
Organization, the Arab Civil Aviation Organization and the
Arab Tourism Organization, through the establishment of a
regional strategic working group, in charge of considering
a series of practical measures and plans, whereas it was
agreed the necessity for Arab governments to adopt some
initiatives that will help in the rapid restart of the tourism and
travel sector.

He also stressed the need of taking advantage of the
opportunity to discuss future issues of great interest, that
require continued cooperation and coordination to highlight
common positions regarding the measures undertaken to
face them and to agree on a fair global system to deal
with the environmental impact of aviation and reduce gas
emissions, with an emphasis on the need for coordination
and joint action by both organizations in order to preserve
the interests of Arab countries and air carriers during the
conference to be held next July and the next ICAO General
Assembly. He explained that preparations are currently
underway through the Environment Committees of both
Organizations, to value the agreements previously reached
regarding procedural measures to reduce gas emissions
in a balanced manner, and to adopt the carbon offsetting
plan (CORSIA). Arab countries are still required to work on
developing their legislation in line with the recent decisions
of ICAO in order to optimally deal with developments in the
environment, emissions trading, the market mechanism
and the accompanying procedures that call for a strong
mechanism for cooperation and coordination between the
Arab Civil Aviation Organization and the Arab Air Carriers
Organization.

His Excellency highlighted the continuous cooperation
between the General Directorate of the Arab Civil Aviation
Organization and the General Secretariat of the Arab Air
Carriers Organization, which evolved towards the need to
prepare a guide for the restart and recovery of air transport,
to provide guidelines and procedures that are coordinated
globally and regionally and acceptable to all those involved,
in order to ensure the restart and recovery of the aviation
sector in the Arab region. The latter being based on the
main principles and recommendations contained in the
“Guide for Air Travel During the Covid 19 Public Health
Crisis”, issued by the Council’s Task Force for the Recovery
of the Aviation Sector (CART).
The Director-General of the organization explained that one
of the most important concerns of the organization since its
establishment is the establishment of the right framework
to support air transport institutions in assembling their
forces, coordinating their positions and unifying their plans
and programs, in the hope of achieving integration in
the various components of the Arab civil aviation sector.
Thus, the organization has worked since its inception,
on consolidating cooperation with the Arab Air Carriers
Organization, by developing a unified Arab air transport
policy, restructuring it, easing restrictions on air freedoms,
intensifying flights between Arab countries, encouraging
carriers to cooperate in the areas of spare parts exchange,
aircraft maintenance, automated reservation systems,
and working with the common codes methodology and
marketing alliances. There are other steps that have
been taken as a platform for cooperation and integration
in the areas of developing air corridors in Arab airspace,
improving air navigation services, expanding the scope of
cooperation to include air safety services, as well as unifying
civil aviation laws and regulations in Arab countries.
He also renewed the call to strive for the involvement in
the mechanisms for the implementation of the Damascus
Air Transport Agreement, despite the difficulties and
constraints that some airlines face in the current
liberalization policy approach. It is necessary for nonsignatories of the Damascus agreement countries, to set a

It is worth noting that, at the conclusion of this session, the
General Assembly of AACO decided to adopt the goal of
«zero net carbon emissions» as of 2050, based on a strategy
related to the joint responsibility of all sectors concerned
with civil aviation, and the adoption of a resolution on the
path to the recovery of the air transport sector from the
repercussions of the Corona virus Crisis,
The Fifty-fourth General Assembly also commended the
decision of the Economic and Social Council of the League of
Arab States, which adopted general principles of biosafety
for travel and mutual recognition of certificates for Covid-19
vaccines, in accordance with international guidelines
published by ICAO and the World Health Organization.
The Assembly called on the necessity for governments to
implement these principles as national measures related
to biosafety and air travel. The Assembly also directed the
Arab Air Carriers Organization to support the work of the
League of Arab States in partnership with the Arab Civil
Aviation Organization, the Arab Tourism Organization and
the International Air Transport Association (IATA).
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their target is to reach it, the non-commitment of other
stakeholders and their contribution will result in a significant
increase in airline costs resulting thus in an increase in
travel prices and a decrease in travel demand followed by a
negative impact on economic growth in general.
And reaffirming the commitment of Arab airlines of carrying
out their responsibilities in the fight against climate change,
the 54th AGM resolves the following:
First: In terms of adopting a more ambitious long-term
target of 2050

AGM Resolution on Aviation and the Environment
Reaffirming the essential role of the international aviation in
driving economic and social development on one hand and
the development of global trade and tourism on the other,
which generates economic growth and provides employment
opportunities. Recalling ICAO’s Assembly resolutions at its
37th session in 2010, 38th session in 2013, and 39th session
in 2016, in which it announced its commitment towards
three aspirational targets for addressing aviation carbon
emissions, namely: Improving fuel efficiency by 2 per cent
per annum between 2010 and 2020, Carbon neutral growth
from 2020 and a reduction of 50% in net emissions by 2050
compared to 2005 levels. Recalling that the above targets
were adopted as part of a broader package of measures
including technological improvements, infrastructure
development, and usage of sustainable aviation fuels (SAF)
& low carbon aviation Fuel (LCAF) and other innovations
to mitigate emissions, where offsetting would complement
achieving these targets.
Recalling that states and airlines agreed at that time to
the global targets on the basis of the broader package of
measures, considering that offsetting or economic measures
will play a complementary role to the other measures, as
the higher the contribution of the other pillars, the lower the
requirements for offsetting.
And noting that since that time, the aviation industry has not
witnessed tangible progress at the level of the three pillars
(technology, infrastructure, and sustainable aviation fuel),
which places the responsibility of reaching the global targets
on the airlines.
Noting that market-based measures (MBMs) should not be
applied unilaterally and that international aviation carbon
emissions should not be accounted for more than once.
And given that some countries around the world developed
national laws that oblige all sectors to develop national plans
to reduce the country’s net emissions to zero levels between
2035-2050, and some airlines have announced individually
to reduce the level of their net emissions to net zero in 2050.
And since the responsibility of reaching zero net emissions
is a collective one and not only that of the airlines, although

AACO AGM decides the adoption of “net zero emissions”
target as of 2050, based on the following strategy which
relates to the joint responsibility of all sectors concerned
with civil aviation and to play their role in ensuring that civil
aviation will mitigate carbon emissions through the following:
1- Governments’ Responsibilities:
Governments to formulate, within the framework of ICAO, a
roadmap inclusive of all stakeholders in the air transport and
civil aviation industry to achieve net zero emissions.
Refrain from enacting unilateral policies on international
air transport, and to respect requirements of the Chicago
Convention and the Bilateral Air Services Agreements, and
the goal of achieving a single roadmap adopted within the
framework of ICAO.
Reform the infrastructure in air space management & airports
to ensure relief from congestion in airspace and airports
which is an obstacle towards achieving net zero emissions
and to avoid conflict with the efforts made to reach net zero
emissions.
Incentivize the commercial and competitive use of SAF &
LCAF through:
• Supporting research & development to ramp up the
production of low carbon aviation fuels.
• Supporting research and development to provide
sustainable aviation fuel in a way that does not impact
the food stock.
• Incentivize refineries when producing LCAF.
• Incentivizing airlines and other stakeholders when
using sustainable aviation fuels (SAF).
• Providing needed infrastructure at airports to supply
aircraft with sustainable aviation fuel (SAF).
• Avoid putting penalties on fossil fuel consumption
since airlines are offsetting the growth in emissions
under CORSIA.
2- Fuel & SAF Suppliers:
• To provide a clear roadmap for the development
and deployment of SAF in commercial quantities &
competitive prices that tally with the roadmap for aviation
to achieve net zero emissions.
• To declare unequivocally that the credits from the

16

Activities of the Organization

Issue 45

December 2021
provision of SAF/ LCAF would be given to the users
rather than the suppliers.
3- Technology Partners:
• To provide a clear plan for the development of propulsion
and airframe systems that correspond to the roadmap of
aviation towards achieving net zero emissions.
• To place particular attention for the propulsion and
airframe systems that would enable long haul operators
from reducing their exposure to using offsets since
for now all the development from technology partners
focuses on electric and hydrogen propulsion systems
that can only serve short to medium haul operators.
4- Airports:
• To invest in the infrastructure that is needed to provide
SAF/ LCAF to the operators.
Secondly, in terms of implementing Carbon Offsetting
and Reduction Scheme for International Aviation
(CORSIA)
Whereas ICAO Assembly, in its adopted 2016 resolutions
number A39-2 and A39-3 related to the implementation of
a global scheme to reduce aviation’s emissions “CORSIA”,
has urged states to avoid duplication of measures and refrain
from enacting unilateral laws on environment.
Whereas the European Union is now studying the adoption of
a package of proposals on aviation and climate change (EU
Fit for 55 Package) that would introduce amendments to the
scope of application of the EU ETS in parallel with the Global
scheme (CORSIA).
And since some of those proposals are inconsistent with the
article incorporated in ICAO Resolution on unilateral initiatives
and will lead to disputes as they will affect international air
transport, especially with third countries.
Accordingly, AACO 54th AGM resolves to:
1. Call upon the European Union to respect the clause
included in the annex of ICAO Assembly Resolution A39-2
and the clause included in the preamble of ICAO Assembly
Resolution A39-3 on not imposing unilateral initiatives and
to return to the global consensus that took place within the
framework of ICAO.
2. Reaffirm the importance of respecting the Chicago
convention and the Bilateral . Air Services Agreements
in all matters related to civil aviation and international , air
transport, including all affairs related to the environment.
Resolution on Roadmap for Recovery of Air Transport
from the Impact of COVID19 Pandemic
Given that air transport is a major driver in the economy of
the world which contributes by 4.1% to its GDP, and
Given that air transport is the backbone of a number of
important businesses, particularly tourism, which raises its
effective contribution to 10.4% in the GDP of the world, and

Since air transport and tourism were the hardest hit by the
impact of COVID19 pandemic as well as the divergent
regulations that many governments have imposed specifically
on air travel, and
Recognizing the following:
1- COVID19 has turned into an endemic which may
stay with us for a number
of years until enough percentage of the population of
the world is inoculated
to achieve herd immunity, and
2- Science has proven that, with the biosafety
measures taken by aviation
3- stakeholders, the risk of transmission of the virus is
almost non-existent in air travel processes, and The
overwhelming percentage of exposure to the virus is
not caused by air travel but rather by social behavior,
and that with the proper biosafety measures taken by
the air transport stakeholders, opening borders and
removal of restrictions, other than the biosafety ones,
will not contribute in increasing the exposure to the
virus.
AACO 54th AGM resolves the following:
1- Calls upon governments to follow the guidelines of
air travel and biosafety that were agreed upon by the
governments themselves through the International Civil
Aviation Organization (ICAO) and the World Health
Organization (WHO) and their joint work which culminated
in the publishing of the ICAO’s Council Aviation Recovery
Taskforce’s Recovery Report and Take-off Guidance which
is now available in its 4th edition.
2- Commends and welcomes the decision of the Arab
League’s Council of Economic and Social Affairs, which
adopted General Principles for Air Travel Biosafety Measures
and the mutual recognition of vaccination certificates based
on global guidelines by ICAO and the WHO, and calls upon
governments to implement those principles in the national
measures with regards to biosafety and air travel, and
directs AACO to support the work of the Arab League jointly
with the Arab Civil Aviation Organization, the Arab Tourism
Organization, and the International Air Transport Association.
3- Calls upon governments, that agree on Travel Health
Corridors and/or Travel Bubbles to follow ICAO’s guidelines
while implementing those measures, particularly that they be
temporary and that air services agreements, as they stand,
should be the basis for any opening up for air travel under
the travel health corridors and /or travel bubbles.
4- Stresses the importance of technology to create
touchless processes in all the travel activities and supports
the initiatives taken by a number of entities to develop and
deploy applications that would facilitate touchless air travel,
particularly the IATA Travel Pass and other applications
which can be used by both governments and stakeholders.
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The Air Transport Committee holds its forty-sixth session

The Air Transport Committee held its 46th meeting in Rabat
on November 15-16, 2021. The session was attended
by representatives of the Kingdom of Saudi Arabia, the
Republic of Iraq, the State of Kuwait, the Sultanate of Oman
and the Kingdom of Morocco, as well as representatives of
the Republic of Tunisia, the Arab Republic of Egypt and the
State of Libya via video communication means. In addition,
Representatives of the Kingdom of Bahrain, the Arab
Federation and the International Air Transport Association
participated to the session as observers via teleconference.
H.E. Eng. Abdennebi Manar, Director General of the Arab
Civil Aviation Organization, inaugurated the meeting and
welcomed the participants praising the efforts of the civil
aviation authorities in the Member States to revive the air
transport sector, at the national, regional and international
levels, as well as their distinguished contribution to the
activities of the organization, since the convening of the
twenty-sixth General Assembly organization in early July.
In accordance with the committees’ work system approved
by the General Assembly, Mr. Salem bin Hamad Al-Husseini,
representative of the Sultanate of Oman, was elected as
Chairman of the Committee, and Dr. Muhammad Jawdat,
representative of the Republic of Iraq, was elected as his
deputy by acclamation.

Following the different discussions held, the committee
stressed the importance of urging member states to provide
facilities to airlines in the field of air cargo, while adhering
to air safety and security standards. This comes in order
to contribute to the revival of the economic activity and the
transfer of medical equipment and vaccines during the
Corona pandemic and to overcome the economic effects
resulting from it.
The committee also discussed the status of the agreement
on exchanging exemptions from taxes and customs duties
on the activities and equipment of Arab air carrier, and
the follow up on the amendments introduced to the main
agreement so that these latter’s can be approved during the
agreement review committee meeting under the umbrella
of the League of Arab States.
The committee urged member states to be guided by the
general Arab principles adopted by Resolution No. 2319 d.
P - 108-2/9/2021 issued by the Economic and Social Council
of the League of Arab States to standardize procedures for
approving and registering vaccines and their use during
the Corona pandemic.
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Course on “Airline alliances and
codeshare»

The “Airline Alliances and Code Sharing” course, organized
by the Arab Civil Aviation Organization and hosted by His
Excellency the Minister of Civil Aviation of the Arab Republic
of Egypt, was both concluded and inaugurated by His
Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director General of the
Arab Civil Aviation Organization alongside His Excellency
Eng. Ashraf Noweir Head of the Civil Aviation Authority in
the Arab Republic of Egypt.
The course was held in Cairo from 21 to 25 November
2021, and 53 trainees participated some virtually via zoom
facility and some on site including the Republic of Tunisia,
The Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Sudan, the
Sultanate of Oman, the State of Kuwait, the Arab Republic
of Egypt, the Kingdom of Morocco and the Republic of
Yemen. His Excellency Dr. Engineer Ashraf Noweir, Head
of the Civil Aviation Authority, distributed the certificates to
the participants in the course.
This course is the third hosted by the Civil Aviation Authority
in the Arab Republic of Egypt since 2021 and falls within
the framework of cooperation between the Authority and
the Arab Civil Aviation Organization in the field of formation
and training in order to raise the efficiency and capabilities
of workers in the field of air transport in Arab countries.

A training course in Muscat on “Public
areas Security” in coordination with
the Civil Aviation Security Project for
Africa, Asia and the Middle East (CASE
PROJECT)

Muscat- The Civil Aviation Authority of the Sultanate
of Oman, in coordination with the Arab Civil Aviation
Organization and the European Aviation Security Project
for Africa, Asia and the Middle East (CASE PROJECT II),
organized a training course entitled «Security Assessors of
Public Areas «, targeting managers from the Civil Aviation
Authority and other entities operating in the aviation sector
in the Sultanate of Oman. The course took place from 22
to 24 November 2021, and aimed to provide participants
with knowledge and skills related to assessing security
weaknesses in public areas.
This course falls within the framework of the cooperation
and partnership program between the Arab Civil Aviation
Organization and the Civil Aviation Security Project for
Africa, Asia and the Middle East (CASE PROJECT), and
their commitment to enhancing civil aviation security,
raising awareness, spreading civil aviation security culture
and capacity building of aviation workers in accordance
with best practices.
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The first meeting of the working group on cyber security
With the Arab Civil Aviation Organization

The Arab Civil Aviation Organization held, through the visual
debate, the first meeting of the working group on cyber
security, on November 22, 2021, with the participation of 26
experts representing 11 member states of the organization,
and regional organizations (the Council of Arab Interior
Ministers, the Arab Organization for Communication and
Information Technologies, and the European Civil Aviation
Conference).
His Excellency Eng. Abdennebi Manar, Director General
of the Organization, in a speech on the occasion, warned
of the consequences of cyber-attacks on the security and
safety of passengers, on the reputation of companies, and
even on the level of economic losses.
The Director-General of the organization stressed the
importance of sensing the growing cybersecurity risks in
the aviation field, predicting an increase in attacks on the
aviation system’s cyber system, and setting new standards
related to supporting cyber security for the aviation system
in the coming period. He called on the participants in this
regard to enhance awareness and spread the culture

of cyber security among employees and workers of the
aviation system, and to exchange information and best
practices to address security challenges at the regional
and local levels.
During this meeting, Dr. Ahmed Abdel-Wahab Mohamed
from the Arab Republic of Egypt was elected as the head
of the working group and Mr. Fahd Al-enizi from the State of
Kuwait as his deputy. During this meeting, representatives
of countries and regional organizations reviewed their
experience with regard to cybersecurity. The working group
also agreed to review the terms of reference and tasks of
the group, as well as its priorities and work programme.
This initiative falls within the framework of the Arab Civil
Aviation Organization’s contribution to the wide-ranging
efforts and measures undertaken by the International
Civil Aviation Organization and its Member States in
implementing the decisions issued by the ICAO Assembly
at the fortieth session, especially the implementation of the
Global Civil Aviation Security Plan.
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The twenty-first meeting of the Environment Committee
in the field of civil aviation

Rabat - The Arab Civil Aviation Organization held the twentyfirst meeting of the Environment Committee through video
conference on November 29-30, 2021. Seventeen experts
representing 10 member countries of the organization
participated to this meeting.
His Excellency the Director-General of ACAO began
his opening speech by inviting the participants to show
the utmost importance for coordinating and unifying
positions among Arab countries through the exchange of
experiences and best practices in light of the continuing
challenges faced by countries and airlines in the Arab
region exemplified by the actions taken by some countries
or regional blocs related to trade Emissions and regulations
on aviation and climate change.
He also called on the participants to adopt a participatory
approach during international forums in preparation for
the General Assembly of the International Civil Aviation
Organization taking place in October 2022.
During the deliberations of the twenty-first session of the
committee, participants studied developments in the Arab

region regarding the implementation of the international civil
aviation carbon off setting and reduction plan “CORSIA” for
the year 2020, as well as for the period ranging from 20212023, the preparation of national plans to reduce carbon
emissions, and the developments of ICAO’s Committee on
Aviation Environmental Protection (CAEP).
During this meeting, the committee also discussed
developments and measures related to environmental
protection in the field of civil aviation in the Arab region. For
example, but not limited to, the attendees discussed the
following:
- Outputs of the team in charge of preparing the first Arab
Forum for the Protection of the Environment in the Aviation
Industry,
- Approval of the activities of the Arab Civil Aviation
Organization for the year 2022.
- Preparation of the action plan for the implementation of the
recommendations contained in the working paper submitted
to the General Assembly related to the future challenges
facing Arab countries in the field of environmental protection.
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The 34th meeting of the Civil Aviation Security Committee of the
Arab Civil Aviation Organization

The Civil Aviation Security Committee of the Arab
Civil Aviation Organization held its 34th meeting
via video conference on December 06 and 07,
2021, with the participation of 15 aviation security
officials representing 10 member countries of the
organization.
During his opening speech, His Excellency
Eng. Abdennebi Manar, Director General of
the Organization, called on the members of the
committee to focus on topics of common Arab
interest, such as cyber security, raising awareness
and culture of security, and managing risks in an
international context characterized by increasing
threats, through a common approach to addressing
these threats. Exchange of experiences, expertise
and best practices.
After the opening speech, the members of the
Committee unanimously elected Mr. Suleiman bin
Saleh Al-Khamis from the Kingdom of Saudi Arabia,
as the Chairman of the Security Committee in its

current session. Mr. Fahd Al-Qahtani from the State
of Qatar was also unanimously chosen as ViceChairman of the Committee.
During this meeting, the participants discussed
developments and measures related to civil aviation
security in light of the outbreak of the Corona
pandemic, such as the internal threat to aviation
security, the national context of the threat and other
related topics. Where the Committee established
the facilitation team at the Arab Civil Aviation
Organization. It also approved the outcomes of the
seventh meeting of the Aviation Security Group and
the first meeting of the cybersecurity working group
of the organization.
In view of the current developments and emerging
threats facing civil aviation security, activities related
to capacity building for the year 2022 have been
approved. In this regard, the Committee agreed to
organize the first Arab Aviation Security Forum.
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ACAO participation to the Third ChinaArab States BDS Cooperation Forum

The ACAO attended the Third China-Arab States BDS
Cooperation Forum (Hybrid event) the 08 December
2021. The forum was attended by distinguish from
Ambassies of Arab States, the League of Arab
States and its relevant organisations as well as
representatives from China side both governmental
and private sectors.
China and the Arab states will jointly implement pilot
projects in key domains in the application of BDS as
one of the GNSS (global navigation satellite system)
provider, over the 2022-2023 period, according to
a cooperation action plan signed at the forum. The
same plan mentioned China will provide scholarships
for up to five navigation and communication major
students from Arab States for their master’s degrees
in the field and both sides will also exchange
academic visitors annually.
In addition, China Beidou Telecommunication
and information centre and Arab Information and
communication Technologies (AITCO) signed a
letter of Intent for cooperation on joint test on BDS
MEOSAR and Return Link.
ACAO provided a presentation on its Aviation GNSS
Strategy highlighting the near-, mid- and longterm approach as well as the associated roadmap,
emphasising that ACAO is welcoming any mutual
cooperation to extend the aviation service area to the
Arabic states, member of ACAO.

Workshop on «Actions contained in the
roadmap for the Global Plan for Civil
Aviation Security»

The Arab Civil Aviation Organization organized a workshop
on the «measures contained in the roadmap for the global
plan for civil aviation security», through a visual debate, from
27 to 29 December 2021, with the participation of 40 civil
aviation security officials representing 12 member states of the
organization.
During his opening speech, His Excellency Eng. Abdennebi
Manar, ACAO Director General, affirmed the commitment
of the Arab Civil Aviation Organization to contribute to
the achievement of the objectives and priorities outlined
in the global plan for civil aviation security, especially by
enhancing understanding of the risks that threaten aviation
security, building and strengthening human capabilities, and
strengthening international and regional cooperation, providing
technical support and accompanying countries to promote civil
aviation security, spreading a culture of security and raising
security awareness.
He also called on the participants to exchange expertise,
experiences and best practices to enhance aviation security
and raise security awareness among all employees and all
workers in light of the increasing threats and risks facing the
Arab region, in a way to strengthen the Arab complementarity,
and benefits from each other’s experiences.
During this workshop, which was moderated by Arab
competencies known for their scientific and practical acumen
in the field of aviation security, the participants reviewed the
objectives and benefits of the global aviation security plan, its
main priorities, and the plan’s performance indicators.
The participants also reviewed ways to implement the
results and procedures contained in the plan’s roadmap
related to enhancing awareness of and addressing risks,
providing security culture and human capabilities, improving
technological resources and improving innovation, control and
quality assurance, and increasing cooperation and support.
The representatives of the United Arab Emirates, the Kingdom
of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman and the Arab Civil
Aviation Organization also reviewed their contribution to
strengthening the global aviation security plan.
This workshop falls within the framework of the contribution of
the Arab Civil Aviation Organization to the wide-ranging efforts
and measures undertaken by the International Civil Aviation
Organization and Member States, to implement the resolutions
issued by the ICAO Assembly, which helps to implement the
Global Plan for Civil Aviation Security.
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ACAO-DfT-TSA Joint Virtual Workshop on Drones
Rabat, Morocco, 9th & 10th November 2021

The UK Department for Transport (DFT), the US
Transportation Security Administration (TSA), and the
Arab Civil Aviation Organization (ACAO) jointly organised
a virtual Workshop on Drones on 9th & 10th November
2021.
The main objective of this Workshop was to bring all
the concerned stakeholders to a common approach for
handling the risks /threats of drone incursion at airports
vicinity and into segregated airspaces. Furthermore, this
Workshop was focused on the latest drone detection
Technologies and solutions.
During this workshop, Participants had the opportunity
to share their experiences regarding the establishment
of Drone regulations and policies and were able
to exchange views and best practice on threat
identification and mitigation. the participants were also

able to share examples of the latest technology, policies
and approaches they are using to countermeasures
drones within their region. The Workshop also covered
current and future challenges to safely integrate Drones
operations in to airspaces, The Workshop agreed on a
series of recommendations.
Moderated and lead by 16 international experts, the
workshop brought together 100 participants from 14 Arab
States, 5 regional organizations, regulatory authorities
and industry stakeholders.
ACAO, TSA and DfT agreed their cooperation should be
expanded by organizing further events and activities on
thematic such as security, cyber security and drones.
We are looking towards the upcoming Symposium on
drone planned to be organized jointly under the umbrella
of ACAO, TSA and DfT and ICAO.
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the 33rd session of the
General Assembly of the African Civil Aviation Commission
Commissioner for Infrastructure and Energy
at the African Union Commission, and H.E Mr
Cleaver Gatete, Minister of Infrastructure of the
Republic of Rwanda.

The Arab Civil Aviation Organization participated in the
33rd session of the General Assembly of the African
Civil Aviation Commission (AFCAC), held on December
1-3, 2021, in Kigali, Rwanda. The session was attended
by the heads of civil aviation authorities of the member
states of the Committee, the President of the Council
of the International Civil Aviation Organization (ICAO),
the Secretaries-General of regional civil aviation
organizations and representatives of countries with
cooperative relations with the African Commission.
President Paul Kagame of the Republic of Rwanda
opened the 33rd session of the General Assembly of
the African Civil Aviation Commission. In his speech,
he stressed that the liberalization of air transport would
enable the sustainable recovery of the aviation industry,
following the adverse effects of the COVID-19 pandemic.
To achieve this, it is necessary to invest in infrastructure
and rehabilitation of human resources to benefit from the
social and economic benefits provided by the African Air
Transport Single Market (SAATM).
Affordability, while avoiding charging the aviation sector
against other sectors to encourage citizens to travel
by air, and speeding up the digitalization process to
facilitate airport procedures to enhance passenger
confidence, was also one of the most pressing trends of
the President’s speech.
The opening session also heard the interventions of His
Excellency Mr El Togo Fort Gnassingbé, Champion of
the African Air Transport Single Market Project, H.E
Mr Gabriel Lesa, Chairman of the African Civil Aviation
Commission, H.E Salvatore Sciacchitano, President of
the ICAO of the International Civil Aviation Organization
Organization
Council,
H.E
Amani
Abou-Zeid

In accordance with the agenda of the General
Assembly, the members of the African Civil
Aviation Commission discussed the reports
of the Technical Committee, the Air Transport
Committee as well as the Legal Committee,
the report on the Triennium program for 20182020 implementation, and the adoption of the
Triennium program for 2022-2025. The new
Bureau of the Committee members were also
elected under the chairmanship of Mr Silas
Odahimuka, Director-General of the Civil
Aviation Authority of Rwanda, for the period 2022-2025,
as well as the States nominated for membership in the
ICAO Council, and the Air Navigation Commission.
In his statement during the plenary, His Excellency, the
Director-General of ACAO, stressed the importance of
regional civil aviation organizations in implementing
international civil aviation policies and that cooperation
between these organizations was necessary to protect
the vital interests of regional and international civil
aviation.
His Excellency took this opportunity to thank AFCAC for
its participation in the 26th General Assembly of the Arab
Civil Aviation Organization last July and its participation
in the symposium on the occasion of its twenty-fifth
anniversary, in particular in discussions on ways to
strengthen cooperation among regional organizations to
meet the future global challenges facing air transport.
This is in addition to the joint organization of numerous
seminars and workshops for the African and Arab civil
aviation benefit.
HE the Director-General also pointed out that there are
future topics that require continuous cooperation and
coordination to highlight positions on actions taken on a
fair global system to deal with the environmental impact
of aviation and reduce gas emissions.
In conclusion, His Excellency expressed his optimism
for continuing this cooperation with the new Chairman,
the Secretariat and the African Commission through the
improvement of consultation mechanisms on regional
and international issues, which contributes to the
sustainability of the air transport industry.
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The Arab Civil Aviation Organization participates in the ninth session of the
CAPSCA meeting

The Arab Civil Aviation Organization participated in
the ninth joint meeting of the ICAO regional offices in
Europe, the North Atlantic and the Middle East on the
CAPSCA Program for the Cooperative Arrangement for
the Prevention and Management of Public Health Events
in Civil Aviation (CAPSCA EUR/MID/9), from 7 to 9
December 2012, via video conferencing. Mr Juan Carlos
Salazar, Secretary-General of the International Civil
Aviation Organization (ICAO), opened the meeting with
experts from civil aviation and public health authorities,
airport and airline representatives and other stakeholders
interested in planning in the aviation sector.
During his speech, Mr Salazar highlighted ICAO’s key
role in coordinating the international aviation response to
public health risks, using the ICAO Global Cooperative
Arrangement for the Prevention and Management
of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA),
through which international, regional, national and local
organizations are brought together to unite efforts and
develop a coordinated approach, during periods of
preparedness and crisis, and to provide assistance
to Member States. He expressed his happiness at
participating in this meeting, which is a unique opportunity
to draw participants’ attention to the importance of
joint efforts by states and international organizations
participating under the CAPSCA programme to improve
aviation sector responses to reduce the covid-19
outbreak, particularly in supporting efforts to maintain
the air transport sector in accordance with the guidelines
and recommendations of the CART Task Force or the
high-level conference on COVID-19.

The agenda of this meeting included discussion of several
important topics related to the current situation, such
as Public health measures associated with COVID-19,
actions and measures taken by the International
Civil Aviation Organization (ICAO), the World Health
Organization (WHO) and other international organizations
to address COVID-19, activities and directives taken
by the CAPSA program. The experiences and lessons
learned from the recent pandemic were also simplified
and shared during the presentations. The experiences
of some Arab States concerning mitigation measures
taken to ensure continuity of operation in the sector were
presented.
The International Civil Aviation Organization (ICAO)
Global Cooperative Arrangement Programme for the
Prevention and Management of Public Health Events in
Civil Aviation (CAPSCA) was established in 2006 and
managed by the International Civil Aviation Organization
with the support of the World Health Organization. the
programme brings together the expertise of States and
healthcare bodies, including the Centre for Disease
Control and Prevention, the European Centre for
Disease Prevention and Control, as well as experts in
the air transport sector, including the International Air
Transport Association, the Airports Council International
and the International Coordinating Council of Aerospace
Industries Associations to implement international
aviation rules and recommendations and World Health
Organization regulations.
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Seventh meeting of the civil aviation security expert group
At the Arab Civil Aviation Organization
During this meeting, which was
attended by 13 aviation security
experts representing 6 countries, the
expert group studied the follow-up to
the implementation of a roadmap for
preparing a draft unified standards for
licensing security detection personnel.
The team also dealt with the issue of
advance data for travellers, and it was
agreed that some countries would submit
their experience during the next meeting,
regarding the implementation of the
advance data system for travellers, at
the legislative, technical and operational
levels.
The Civil Aviation Security Team of the Arab Civil Aviation
Organization held its seventh meeting via video debate
on 1 November 2021.

ACAO 47th Safety Committee Meeting - ASC/47

The ACAO 47th Safety Committee meeting ASC/47 has
been conducted under Hybrid form, the 26 -28 November
2021 . As first meeting after the ACAO GA, election of the
and vis-Chairperson of the Safety Committee was made.
The meeting convened to elect Mr. Ali Neemat Rasham
representative of Iraq as chairperson, and Mr. Mohamad
Ammous as vis-chairperson, while secretariat ensured by
Mr. Hicham Bennani Safety Expert within the ACAO.
The meeting was attended by a total of 26 participants
from 11 States (6 Members and 5 Observers) and 3
Organizations.
Mr. Manar Abdenebi DG of the ACAO opened the
meeting welcoming the participants and reviewed

practical
arrangements
for
the meeting. The Director
General also emphasized that
the meeting is characterized
by its hybrid methodology
that combines virtual and inperson communication. His
Excellency also mentioned that
the repercussions of the Corona
pandemic are still present and
renewed from time to time with
the emergence of new variants,
and this is what hinders the
process of restoring activity or
limits its effectiveness, which casts a shadow over the
entire air transport sector.
In addition to the review of the list of actions and decisions
taken as result of the previous session, the meeting
adopted a series of recommendations regarding the latest
development on the Covid 19 recovery / restart measures
as well as implementation of the RSOO, ARCM and Action
plan aiming supporting the Members States who request
it. The meeting emphasizes also the role played by ACAO
during the ICAO HLCC as main coordinator between its
member States allowing by the same to participate to that
conference by a total of 15 WPs presented on behalf of
the ACAO States Member.
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ACAO “Aviation Training Day”

The Arab Civil Aviation Organization (ACAO) conducted
virtually the Aviation training day on November 2, 2021.
This event was attended by 29 participants from 11 Arab
countries, in addition to the International Air Transport
Association (IATA) and Arab Air Carriers Association
(AACO).
The opening was held with a speech presented by the
Director-General of the ACAO, in which he mentioned
the critical importance of the training as one of the main
challenges for the development of the civil aviation
system, especially in light of the developments imposed
by the Covid 19 pandemic, expressly the increasing use
of virtual communication and the necessity of setting
frameworks, regulations and procedures associated
with that. In addition, the IATA and AACO contributed
by presenting their current status of the Aviation training
system and the future prospects for its development
emphasizing the new flexible approach they were setting
up, as well as the strategic shift in their training policies,

which will enable them to face the post Covid 19 ERA.
The ACAO presented its vision for the future of Aviation
training in the Arabic region, as well as the first and
second seminars conclusions held in 2015 and 2016
under the thematic: “for the development of the Capacity
building in Aviation”. The ACAO also presented the
outcomes of its survey on training, which revealed a
clear distortion between Arabic States in their Training
capabilities both in term of quantity and quality, which
calls for the reinforcement of capacity-building policies,
so that it can fit the upcoming needs.
The work of this Training Day concluded with a
proposal for a comprehensive approach based on two
pillars, Aviation training industry and its governance
under the civil aviation authorities as regulator. These
recommendations will be brought to the attention of the
ACAO governance bodies for consideration.
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Arab Civil Aviation Organization participates in the high-level conference on
Covid-19
the future approach to
managing the measures
related to the convenience
of passenger health and
monitoring activities.

The Arab Civil Aviation Organization
participated
in
the
HighLevel Conference on Corona
Covid-19 (HLCC 2021), held at
the International Civil Aviation
Organization in Montréal, Canada,
from 12 to 22 October 2021,
through
visual
communication,
with the participation of 129 States
and 38 international and regional
organizations, including major global
partner agencies such as WHO and
the UN World Tourism Organization.
The Arab States prepared to
participate in this Conference.
Several technical meetings were
held at the Arab Civil Aviation
Organization level, culminating in
the adoption of 15 working papers
submitted during the Conference on
behalf of the States Members of the
Organization.
During the Conference, ministers
and deputy ministers, heads
of
international
and
regional
organizations and senior officials
of the aviation sector discussed
travel, trade and global supply
chains, national recovery priorities
and prospects for international
cooperation to address the economic
consequences of the pandemic,
support the financial viability and
sustainability of the aviation sector,
restore air connectivity and enhance
public confidence in air travel.

The Conference also provided an
opportunity to exchange ideas
and views on aviation policy
requirements to adapt to the various
trends arising from the current
crisis and make firm commitments
to address the coronavirus through
adequate multilateral safety and
facilitation
procedures.
The work carried out during
the Conference on safety and
facilities stream, the study and
discussion of 251 working paper
and information papers, which
resulted in the adoption of 24
recommendations on safety and
operational measures for the Corona
pandemic, strategy and policy,
standardization,
implementation
and support, operational measures
on facilities, and on the Corona
pandemic and beyond, identified
the appropriateness of facility
guidance addressing the impact of
pandemic situations on air travel, the
new and revised international healthrelated rules and recommendations
contained
in
Annex
IX,
strengthening national coordination
and
international
cooperation,
strengthening digital data exchange
to facilitate the smooth completion
of contentious operations during
and after the coronavirus pandemic,
the collection of passenger health
and communications data through
electronic travel systems, and

At the final session of the
Conference, States also
adopted
a
declaration
recognizing the ongoing
and unprecedented global
crisis caused by the
Coronavirus pandemic and
its disastrous public health
and socio-economic consequences
and supporting the work of the ICAO
Air Sector Recovery Task Force.
(CART), emphasizing the importance
of standard travel rules, including
interoperability
and/or
mutual
recognition of digital applications,
as well as the importance of lessons
learnt from the current pandemic to
better address future crises.
The Declaration also stresses the
importance of support for the aviation
sector, including economic and
financial aid, to sustain operations
and ensure the provision of essential
services while maintaining fair
competition and equal opportunities.
In the Declaration, States also
recognize the contribution and
difficulties of the aviation industry to
climate change, in terms of long-term
resilience, sustainable development
and future growth of the aviation
sector, and hope to discuss the
feasibility of a long-term global
ambitious objective for civil aviation,
at the twenty-sixth Conference of
the Parties to the United Nations
Convention on Climate Change
(COP 26) and the high-level ICAO
Conference.
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Coordination and Communication
System at the Operational Level
However, implementation of their
requirements requires coordination
of the performance of security
measures, procedures and controls
commensurate with the current
threat.

The Airport Authority ensures the
safe operation of the various airport
functions, ensuring that the civil
aviation regulations provided for
in national legislation are adhered
to by a planning framework at
the international, regional and
national levels to regulate growth
in a safe, secure, efficient, orderly,
economical and environmentally
protective manner.
This article will address Airport
Security and Facilities management,
which requires the airport authority
to coordinate its implementation
through an effective administration
characterized by an understanding
of national civil aviation security
and facilities legislation to ensure
the principle that airport security is
a shared responsibility achieved by
collective participation.
Despite
the
existence
of
airport security and facilities
documentation, which set out
the roles and responsibilities of
each entity operating under its
umbrella with the systems achieved;

Perhaps the best practices for
strengthening coordination and
communication to ensure the
effective implementation of airport
security requirements is the Airport
Security
Committee.
Effective
coordination is carried out through
the Airport Facilities Committee
concerning airport facilities.
The Airport Security Committee
and the Airport Facilities Committee
are the means upon which the
Airport Security and Facilities
System relies to coordinate the
implementation of its requirements.
They review operational concerns
and challenges at the airport,
develop solutions to address them,
and advise on the development,
coordination and implementation of
security procedures and measures
to strengthen the security system
with the resources required to protect
aviation against illegal interference.
The two committees represent the
entities operating under the umbrella
of the airport. They ensure safe flights
and have roles in the airport security
and facilities programs. They also
contribute to instilling a culture of
aviation security at the airport level
by realising that «security is the
responsibility of all».
Discussion of airport security and
facilities related to securing an
aircraft flight through the coordination
of bilateral or trilateral meetings

without the participation of all entities
operating under the umbrella of the
airport may cause weak coordination
and effectiveness. It may cause
non-compliance or result in weak
coordination and harmony among
operational entities since security
effectiveness is achieved through
complementarity
and
harmony
among all actors participating in the
operating system.
Discussing airport security and
facilities
related
to
securing
an aircraft flight through the
coordination of bilateral or trilateral
meetings without the participation
of all entities operating under the
airport’s authority may cause weak
coordination and effectiveness.
It may cause non-compliance or
result in weak coordination and
harmony among operational entities
since security effectiveness is
achieved through complementarity
and harmony among all actors
participating in the operating
system.
The agenda of the meeting of the
Airport Security Committee and the
Airport Facilities Committee.
As best practices, and in order to
achieve the purpose of establishing
committees to support airport
management in coordinating the
implementation of airport security
and facilities requirements and as
indicative items, we believe that the
agenda of the meeting of the two
committees should not be devoid of
the following agenda:
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1

2

3

Airport Security Committee Agenda
Facilitation Committee Agenda
Review of the executive position of the previous re- Review of the executive position of the precord of the Committee.
vious record of the Committee.
This item reviews the level of implementation of the This item reviews the level of implementaCommittee’s decisions for the previous meeting.
tion of the Committee’s decisions for the
previous meeting.
Discuss operational challenges to airport security.
Discuss operational challenges of airport
facilities.
An open item allowing Committee members to address operational security challenges, including
An open item allowing Committee memweaknesses, to study them and consult on solutions bers to raise the operational challenges of
to strengthen the airport security system in line with passengers’ flow at the passport and cusnational legislation translated into airport security
toms points, passenger routes, and health
documents.
requirements. It also addresses the general aspects of the airport facilities program
that does not conflict with airport security
requirements.
Review of the update of airport security documents (if any)
Review of the update of airport facility docAt this point an update to the airport security documentation uments (if any)
(whether SOP’s or software) is reviewed

4
5

Review prevailing threats to airport security.
Review any security architectural designs or systems/security apparatus for security approval in a manner that does not
conflict with facility clauses. (if any)
To study security measures and procedures to ensure compliance with aviation security requirements and the facilities
for accreditation in accordance with applicable regulations.

6

Review of internal airport quality control activities
The observations made and the level of implementation of
the recommendations are reviewed by members of the Committee.

7

Discuss matters sent to airport management by airlines and
other entities operating under the umbrella of the airport,
which need to be discussed during the Committee’s work. (if
any)
The topics related to the Committee’s competences shall be
reviewed as required, such as the application of any procedure, such as Tail to Tail, whose application involves the participation of the entities involved in securing an airline flight
for learning, ensuring the effectiveness of application and
reviewing procedures.

8

Any other subject matter that the airport management intends to raise to ensure the application of national legislation
in a manner that does not conflict with the provisions of the
facilities.

9

Other matters

At this point an update to the airport facility documentation (whether SOP’s or software) is reviewed
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Is aviation security a means or an end?
are we entitled to consider aviation
security as a means to achieve the
objective of civil aviation authorities
in achieving safe and sustainable
aviation, or is the security of civil
aviation an end in itself to which they
aim and for which the means and
tools available and available to them
are used?

Atef ajili
Some might think that the question
is the title of the article, «Is aviation
security a means or an end?» It’s
a simple, superficial question that
doesn’t require asking. It doesn’t
even have to be thought of. But in
fact, I think that this question is
legitimate and requires scrutiny and
reflection, especially since some
find it difficult and confusing to
distinguish between the concept of
means and the concept of purpose.
The moral definition of these two
words defines the means as the
instrument available to persons
to achieve their ends. Of these
instruments, we single out the ideas,
material possibilities and mental
capacities available to achieve
these ends. An objective is defined
as a pre-planned goal or objectives
that a person seeks to achieve with
a personal, individual, collective or
institutional vision.
The method is therefore used to
achieve an end, but it is available
and can be used, applied or/and
implemented.
Based on this purely moral definition,

To answer this question, let us begin
by recalling the concept of aviation
security under the International
Civil
Aviation
Organization
(ICAO) contained in Annex XVII
to the Chicago 1944 Convention
«Security,» which defines it as:
«Aviation security is the protection
of civil aviation from acts of unlawful
interference and achieves this with
a combination of procedures and
human and material resources.»
In this sense, specialists in this field
know that a number of conditions
and tools (procedures and human
and material resources) must be put
in place to achieve aviation security
and that, in turn, aviation security
will achieve the protection and
sustainability of civil aviation, which
is the goal of all States.
So, what are these tools in the
definition of aviation security?
1-

Procedures:

The procedures are intended to
cover all matters relating to laws,
legislation, regulations, programmes,
arrangements and measures relating
to aviation security, which are
developed and updated by the civil
aviation authorities in accordance
with national and international
requirements in this regard.
2-

Human resources:

Human resources are all about

conditions
of
recruitment,
selection and training to enable
staff members to perform their
security tasks in accordance with
established and predetermined
standards
and
procedures.
Effective implementation of security
procedures and measures requires
a trained and qualified human
component.
3-

Material resources:

Material resources are all about the
security equipment and systems
required by aviation security
services. and ensuring that stateof-the-art technologies are available
in this area while keeping pace with
emerging technology.
Thus, strong and effective aviation
security is essentially associated
with the three elements mentioned
above (procedures and human
and material resources) and the
extent to which these elements can
respond to national and international
requirements. Nor can we deny
that the effectiveness of these
elements is coupled with the extent
to which States are able to provide
the necessary means, especially
material ones, to finance their
aviation security system.
As we have already pointed out, the
use of these elements (procedures
and human and material resources)
as a means or tool for reaching
the goal of achieving a high level
of aviation security. Achieving
such a high level of security will
be the means to achieve safe and
sustainable aviation. The following
chart shows the above:
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The means (1)
- Actions
- Human resources
- Material resources

The end (1)

Robust and effective
aviation security

The means (2)
Robust and effective
aviation security
To answer the question posed in
this article, one can say that aviation
security can be both an end and a
goal and a means to achieve the
overarching goal of ensuring safe
and sustainable civil aviation. And
each according to his point of view
and his vision of the topic from his
angle. But it will not, in any way, be a
gateway to the philosophical debate
about who came first, the egg or
the chicken. Regardless of whether
there is a definitive answer to this
question, all aviation security officials
are well aware that the sustainability
of civil aviation and the development
of air traffic depends mainly on a

The end (2)
Safe and sustainable
civil aviation

solid and effective aviation security
system that reflects the State’s
ability to supervise and control all air
operations within its territory.
The civil aviation authorities must
also take a solid and transparent
approach to their management of
security systems to integrate and
connect with other systems, such
as the safety management system
and the quality control management
system. Security systems are an
effective tool for continuously
and proactively assessing the
effectiveness of aviation security
procedures.

However, the biggest challenge for
everyone is to realize that enhancing
aviation security is not the preserve
of civil aviation authorities, security
agencies, airport and aircraft
operators, and others. Instead, it is
a collective responsibility in which
each party contributes according
to its specialization and field, within
a clear and transparent approach.
What role does the security culture
play in consolidating this approach
to achieve the optimum level of
performance in aviation security??
And the answer to this question will
be in the next issue, God willing.
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Global Warming and the Green Airports Initiative

Atiyah ibn Sa’id al-Zahrani
Master of Business Administration
Civil Aviation Authority
Saudi Arabia
Climate change means long-term
shifts in temperature and weather
patterns. These shifts may be natural,
occurring through changes caused
by the solar cycle, for example. But,
since the industrial revolutions began
in the nineteenth century, human
activities have contributed to climate
change. Global warming and the
increase in greenhouse gas emissions
(carbon dioxide) have also increased
significantly. They pose a significant
threat to us for the time being and to
generations to come. Climate change
is a significant phenomenon of
global warming and greenhouse gas
emissions (carbon dioxide).
Global warming is defined as the
increase in the rate of air temperature
in the lower stratum of the earth’s
surface. This occurs when the
sun heat is trapped in the earth’s
atmosphere after it enters the earth,
raising its temperature and making
it warmer. This is done by absorbing
atmospheric gases, such as carbon
dioxide, from the energy of the sun and
its sequestration near the earth, which
contributes to the warming of the earth.

These changes occur naturally at every
specific time. They have increased
during the industrial revolution by
human activities. The average global
surface temperature has risen from
0.3 to 0.6 degrees Celsius during the
last century, representing the most
significant increase in the earth’s
surface temperature over the past
one thousand years. It is expected
that the heat will prevent the heating
of this century, and the heating of the
greatest possible. The average global
temperature will reach 1.5°C, and
weather scientists expect it to increase
from 2°C to 4°C by 2100. Research,
studies, and scientific literature have
confirmed that human, natural, and
industrial factors led to this change.
Mark Linas, the climate leader for the
Science Alliance at Cornell University
in New York, attributed this change
of 99% to human behaviour. A team
of scientists headed by Northwestern
University also revealed a warning.
Researchers expressed their fear that
this change would make the earth’s
oceans less suitable for marine life
and consequently lead to the loss of
the food wealth therein.
Scientists have proven that global
warming has a significant impact on
human health, climate in general, and
on the biological system, leading to a
disruption of the natural water cycle
that will cause various floods, as well
as a rise in sea level due to melting ice,
which may submerge coastal areas, in
addition to influencing weather and
heat patterns, damaging agriculture
and the economy, and spreading
diseases. Scientists believe that global
warming of two degrees Celsius in total
will raise sea levels by (56 cm). A rise
in temperature of 3 degrees Celsius
will lead to massive disturbances
in ecosystems, food production,
and weather patterns. From this
perspective, the world must come
together and do much more to achieve
zero greenhouse gas emissions in
the global energy cycle. The industry

will require a shift in the middle of
that global greenhouse gas use, a
fundamental change in how we use
energy for air, sea, and land transport,
and an interest in agriculture and the
proliferation of forests and arable
land. These scientists emphasized
that the next 15 years will be critical to
addressing the change in our world.
The recent United Nations Climate
Change Conference (COP26), held in
Glasgow, Scotland, confirmed through
pledges and commitments that there
is another opportunity to implement
the stringent measures required to
slow global warming, including a
pledge to halt deforestation by 2030
and to reduce methane emissions by
30% by 2030, as well as a promise of
financial support for the climate issue.
The Conference also emphasized that
the road to carbon neutrality requires
domestic and global efforts and
international solidarity to achieve the
mid-century.
The Kingdom of Saudi Arabia has
made many efforts to protect the
environment within the framework
of achieving a balance between
economic and social growth, balancing
the preservation and protection of
the environment with sustainable
development within the objectives of
its Vision 2030. It has worked with the
international community to address
the environmental and climate risks to
the earth. It has sought to reduce the
causes of climate change and to fulfil
all its international commitments and
agreements. It has recently launched
more than 53 initiatives, involving over
$185 billion in investment, that are
working to bring renewable energy to
50% of the production capacity of the
electricity mix, the energy efficiency
initiative to produce one of the world’s
largest green hydrogen centers in the
city of Neom, to produce 4 million tons
of green fuel, and to build a larger
carbon-producing capacity every year
and build a carbon storage These
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initiatives will contribute to the reduction
of carbon emissions in the Middle East
by more than 10% of the current global
contributions. In addition, tree-planting
initiatives have been launched with
the planting of more than 450 million
trees, the rehabilitation of 8 million
hectares of land, and the allocation
of newly protected land, making the
total protected areas in the Kingdom
more than 20% of its total area, which
contributes to reducing pollution and
reducing global warming.
The Kingdom has led the world against
thermal emissions, ahead of the United
States and all European countries,
Japan and South Korea. The German
website Stateste, specializing in
market and consumer data, revealed
that Saudi Arabia has achieved the
first position in combating thermal
emissions.
On the one hand, the environmental
impact of aviation is among the
reasons for climate change and the
increase in global warming because
of aircraft engines that produce heat
and noise, molecules and gases that
contribute most sharply to the growth
of global warming. Airplanes emit such
molecules and gases as carbon dioxide
(CO2), water vapor, hydrocarbon,
carbon monoxide, nitrogen oxides,
sulfur oxides, lead and black carbon,
and these emissions interact with
themselves and the atmosphere and
contribute to the increase in the total
pollution caused by aviation.
Research has shown that, despite
practical innovations in aircraft
structures, engines, air dynamics
and aviation operations, there is no
looming end to CO2 emissions due to
the continued growth of air travel. In
addition to the CO2 gas emitted from
most aircraft during the burning of
fuel as in jet fuel or aviation gasoline,
the ground vehicles used at the
airport unfortunately also contribute
to greenhouse gas emissions, as do
passenger and crew transport vehicles
to airports and other equipment and
vehicles used on the airport campus.
In 2018, total CO2 emissions (77.4
million tons) of passenger transport
(18.80 million tons) were (19.9 million
tons), and in 2019 900 million tons of

carbon dioxide, or about 2% of global
carbon emissions, and by 2050 the
earth’s population will double, doubling
the number of airline users. For a
5,000-kilometer journey, the emissions
are estimated to be the same as those
resulting from energy consumption
for a year’s heating as the average
household.
The UN predicts that carbon dioxide
emissions from airplanes will triple by
(2050). These emissions represent
about 3 to 4 per cent of total emissions,
amidst the warning of the International
Council for Clean Transport that
emissions are increasing at a rapid
pace. According to a report by the
New York Times, pressure is rising on
airlines to disclose their contributions
on climate issues as well. At the same
time, other companies that review
travel budgets to reduce expenses
and emissions are different.
Aviation is one of the fastest-growing
sources of greenhouse gas emissions.
For this reason, airports around the
world need to strengthen the concept
of green airports that take into account
and protect the environment while
contributing to reducing pollution, even
though they face many challenges,
such as making the necessary changes
in the design of the airports themselves
to be green airports through increasing
green areas, using clean energy, and
reducing pollution. Moreover, the
civil aviation industry officials must
apply the concept of using modern
technology that limits the spread of
pollution that leads to climate change.
The concept of green airports, as a
global requirement, contributes directly
to the protection of the environment and
is significant in meeting the challenges
of climate change in reducing
and providing long-term operating
expenses, in addition to providing
significant investment opportunities in
many areas of aviation, and promotes
growth areas in other service sectors
associated with airports, including
modern technologies, solutions and
systems that operate these airports,
which are linked to the aviation
industry and provide the airports with

the necessary needs.
The number of green airports has
increased in recent years. The aviation
sector has begun to contribute in
earnest to reduce the carbon emissions
that threaten the world by transforming
those airports into partners and
contributors to reducing pollution
and global warming. The aviation
initiatives multiplying in the world on
environmental solutions are promising
and will be bearing fruit. The United
Nations Environment Program (UNEP)
is working to promote the development
of environmental solutions.
Climate change poses the greatest
threat to the world economy. More
than that, its negative repercussions
are emerging rapidly and require
broad adoption by Governments. The
global nature requires an effective
joint international response. The
success of this response lies in energy
security, economic development, and
addressing the challenge of climate
change without compromising one
another. Serious solutions to address
this also lie in, among other things,
the importance of recognizing the
multitude of solutions to the problem
of global change without bias towards
an energy source and of not limiting
the role of fossil fuels to ensure a
smooth transition to cleaner energy, as
stated in the Paris Agreement (2015)
adopted by (197) States, reducing
carbon emissions and air pollution,
improving the impact of the air
transport sector, improving the effects
of climate change and the energy
sector developing new technology for
low-carbon fuel, producing emissionsfree aircraft, manufacturing electricpowered aircraft, and enhancing the
efficiency of renewable energy sources
such as solar or wind power, ensuring
sustainable development, managing
forests and agriculture, and reducing
carbon dioxide. The United Nations
Industrial Development Organization
(UNEP) is the world’s leading producer
of low-carbon fuels and is guiding
the UN’s decision to consider using
renewable energy sources such as
solar or wind power.
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ICAO and UNWTO issue Joint Statement for Aviation Day, call for accelerated
efforts to reconnect the world

Montréal, 7 December 2021 – For the first time since
International Civil Aviation Day was established, in
1994, ICAO is commemorating 7 December this year
with a special Joint Statement with the UN World
Tourism Organization (UNWTO) calling for accelerated
global efforts to reconnect the world.
With global connectivity recovery on course, both UN
bodies called for intensified efforts towards vaccine
equity and stressed that restrictions on travel due
to new variants of COVID-19 must only be used «as
a very last resort,» noting they’re «discriminatory,
ineffective and against the guidance of the World
Health Organization.»
They also underscored that the pandemic has «pressed
pause on trillions of dollars’ worth of economic activity,
affecting millions of livelihoods globally,» and that with
better mitigation strategies, and greater international
coordination in place, the air travel and tourism sectors
«can be drivers for economic recovery, both in the
developed and the developing worlds.»
«As UN Secretary General Guterres has highlighted
today in his own Aviation Day message, countries have
recently pledged to enhance cooperation and risk

management on COVID-19 border restrictions, and this
commitment was strongly reaffirmed in the Declaration
they issued at ICAO’s High-level Conference on
COVID-19 this October,» remarked ICAO Council
President Salvatore Sciacchitano.
«Whether toward current priorities on how to address
variant risks on the basis of the best science and
recommendations, or to build the travel and tourism
sectors back better to minimize emissions and become
more resilient to future pandemic threats, the solidarity
of our UNWTO colleagues at this very important
moment in global air transport and tourism recovery is
greatly appreciated,» noted ICAO Secretary General
Juan Carlos Salazar.
As part of their pledge to build back better postpandemic, the statement further highlights the two
agencies’ shared commitment to taking «every
opportunity to facilitate and accelerate the pace
of innovation… advance progress towards the use
of renewable energy, sustainable fuels, and other
emissions reduction and elimination solutions,
while continuously encouraging countries and the
industry itself to meet or surpass the Net-Zero 2050
commitments we need to achieve the Global Goals.»
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UN Secretary-General’s message on International Civil Aviation Day

United Nations
On International Civil Aviation Day, we recognize the
many contributions of air travel to our world – from
connecting societies and delivering vital goods to
supporting millions of livelihoods and contributing
billions to the global economy.
COVID-19 continues to put deep stresses on
international aviation, even as increased vaccination
rates and testing protocols make air travel possible
again. Countries pledged recently to enhance
cooperation and risk management, under the auspices
of the International Civil Aviation Organization (ICAO).
It is critical that governments act urgently on
these commitments. Many developing economies
depend on international air connections that support
investments towards the Sustainable Development
Goals. The safe resumption of air travel also requires
governments to work together in support of the World
Health Organization strategy to vaccinate 40 percent
of people in every country by the end of this year, and

70 percent by mid-2022.
Recovery from the pandemic is a unique opportunity
for all sectors to take transformational climate action,
build long-term resilience and advance sustainable
development. Current climate commitments by the
aviation sector are not aligned with the 1.5-degree
goal of the Paris Agreement. Adopting a new set of
ambitious targets that commit to net zero by 2050,
with interim goals and credible implementation plans
for 2030, must be an urgent priority for the next ICAO
Assembly.
Throughout the pandemic, aviation has sustained
critical global supply chains. Looking forward, it needs
investment in short-term recovery and long-term
sustainability. A healthy, resilient aviation sector that
recognizes its climate responsibilities is essential to
reconnecting the world.
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What is Unmanned Aircraft Systems Traffic Management?
NASA is working to safely integrate drones into low-altitude airspace.

Drones in flight in downtown Reno, Nevada, during shakedown tests for NASA’s Unmanned Aircraft Systems Traffic Management
project, or UTM. The final phase of flight tests, known as Technical Capability Level 4, took place from May through August 2019 and
studied how the UTM system could integrate drones into urban areas.
Credits: NASA/Dominic Hart

Ever wonder what the skies will
look like in the next five to 10
years? Can you imagine stepping
onto your balcony on a sunny
day, seeing drones buzzing
around? They could be delivering
food and goods to doorsteps,
hovering
around
backyards
for family fun or over highways
for traffic monitoring. In 2021,
more than 873,000 unmanned
aircraft systems, called UAS, but
commonly referred to as drones,
are registered to fly in the United
States – and their numbers are
increasing quickly. Many have
questions about how such a big
change to the airspace will affect
our lives and safety.
NASA’s Ames Research Center in

California’s Silicon Valley set out
to create a research platform that
will help manage large numbers of
drones flying at low altitude along
with other airspace users. Known
as UAS Traffic Management,
or UTM, the goal is to create
a system that can integrate
drones safely and efficiently into
air traffic that is already flying in
low-altitude airspace. That way,
package delivery and fun flights
won’t interfere with helicopters,
airplanes, nearby airports or even
safety drones being flown by first
responders helping to save lives.
The system is a bit different than
the air traffic control system
used by the Federal Aviation
Administration
for
today’s

commercial airplanes. UTM is
based on digital sharing of each
user’s planned flight details. Each
user will have the same situational
awareness of the airspace, unlike
what happens in today’s air traffic
control. The multi-year UTM
project continued NASA’s longstanding relationship with the FAA.
Throughout the collaboration,
Ames has provided research,
development and testing to
the agency, which is being put
to use in the real world. NASA
led the UTM project along with
more than 100 partners across
various industries, academia and
government agencies committed
to researching and developing
this platform.

38

Reports

Issue 45

December 2021
How did the research work?
UTM research was broken down
into four phases called TCLs,
technical capability levels, each
increasing in complexity and
with specific technical goals that
helped demonstrate the system
as the research progressed.
TCL1: Completed in August
2015 and serving as the starting
point of the platform, researchers
conducted field tests addressing
how drones can be used in
agriculture,
firefighting
and
infrastructure monitoring. The
researchers also worked to
incorporate different technologies
to help with flying the drones
safely such as scheduling and
geofencing, which restricts the
flight to an assigned area.
TCL2: Completed in October
2016 and focused on monitoring
drones that are flown in sparsely
populated areas where an
operator can’t actually see
the
drones
they’re
flying.
Researchers tested technologies
for on-the-fly adjustment of
areas that drones can be flown
in and clearing airspace due to
search-and-rescue or for loss
of communications with a small
aircraft.
TCL3: Conducted during spring
2018, this level focused on
creating and testing technologies
that will help keep drones

safely spaced out and flying
in their designated zones. The
technology allows the UAS to
detect and avoid other drones
over moderately populated areas.
TCL4: From May through August
2019, the final level demonstrated
how the UTM system can
integrate drones into urban areas.
Along with a larger population,
city landscapes present their
own challenges: more obstacles
to avoid, specific weather and
wind conditions, reduced lines
of sight, reduced ability to
communicate by radio and fewer
safe landing locations. TCL4
tested new ways to address these
hurdles using the UTM system
and technologies onboard the
drones and on the ground. These
included incorporating
more
localized weather predictions into
flight planning, using cell phone
networks to enhance drone traffic
communications and relying on
cameras, radar and other ways
of “seeing” to ensure drones can
maneuver around buildings and
land when needed – all while
communicating with other drones
and users of the UTM system.
The UTM team invented a totally
new way to handle the airspace:
a style of air traffic management
where multiple parties, from
government
to
commercial
industry, work together to provide

services. UTM’s research results
were transferred incrementally to
the FAA, which continues testing
and, with industry partners, is
implementing the system. By the
time the project officially wrapped
up in May 2021, several efforts
had emerged to push this line
of research into other realms,
including managing traffic for
the flying taxis envisioned for our
cities and flights of jets and even
balloons at very high altitudes not
currently covered by traditional
air traffic management.
This
partnership
between
research
and
regulation
agencies, along with the input of
thousands of experts and users
will set the stage for the future of
a well-connected sky. Drones will
offer many benefits by performing
jobs too dangerous, dirty or dull
for humans to do, and NASA
is helping navigate toward that
future.
Just to remind that similar
approaches are taking place in
the different place of the world,
such as U-SPACE at European
region.
References for researchers:
• Unmanned Aircraft Systems
Traffic Management technical site
The FAA’s UTM system and
implementation
site
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RESOLUTION ON THE INDUSTRY’S COMMITMENT TO
REACH NET ZERO CARBON EMISSIONS BY 2050
will support the Paris
Agreement objectives
and secure a sustainable
future for aviation.

At the 66th IATA AGM in 2010,
IATA member airlines adopted
a resolution which endorsed
three ambitious goals to address
aviation’s CO2 emissions, namely:
an average improvement in fuel
efficiency of 1.5% per year between
2010 and 2020; a cap on net
aviation CO2 emissions from 2020;
and a reduction in net aviation CO2
emissions of 50% by 2050 relative
to 2005 levels. Since then, a lot of
progress has been made. Airlines
have achieved an average annual
improvement in fuel efficiency
of over 2%, with a cumulative
improvement between 2009 and
2019 of 21.4%, largely through the
investment of hundreds of billions
of dollars in more efficient aircraft.
Meeting aviation’s climate goals
cannot be achieved with a
standalone commitment and action
by airlines.
Governments must implement
constructive policy frameworks that
focus on production incentives for
sustainable aviation fuels (SAF)
and helps to realize cost-effective
new technologies that together

Aircraft and engine
manufacturers,
fuelproducing companies,
airports,
and
air
navigation
services
providers must each
individually
take
responsibility to address
the
environmental
impact of their policies,
products, and activities.
Collectively,
all
industry
stakeholders must work together
to deliver sustainable products
and services and ultimately break
aviation’s dependance on fossil
fuels.
RESOLUTION
The 77th IATA Annual General
Meeting:
Adopts the collective target to
achieve net zero carbon emissions
by 2050 in support of the Paris
Agreement goal and reaffirms the
airlines’ full support for the ICAO
Carbon Offsetting and Reduction
Scheme for International Aviation
(CORSIA) as an effective measure
to stabilize net emissions from
international aviation at 2019 levels
in the short- to medium-term.
Calls on ICAO to provide strong
unwavering leadership that aligns
governments to address aviation
emissions through a global
approach with coordinated policies,
rather than a patchwork of regional,
national, or local measures.
Calls on the governments of ICAO

Member States to agree on a longterm goal equivalent to the ambition
of the industry and ensure that:
• the industry’s action is supported
by a coherent and coordinated
policy framework which drives
innovation and initiative; and
• does not rely on cost-ineffective
instruments with little or no
environmental benefits such as
ticket and carbon taxes.
Encourages all IATA member
airlines to continue to improve
the efficiency of their operations
to achieve sustained in-sector
emissions reductions and to lead
the urgent transition to sustainable
aviation fuel.
October 2021
Demands that all industry
stakeholders commit to addressing
the environmental impact of their
policies, products, and activities
with concrete actions and clear
timelines, specifically including:
•
fuel-producing
companies
providing large scale, costcompetitive sustainable aviation
fuels to the market;
• governments and air navigation
service
providers
eliminating
inefficiencies
in
air
traffic
management
and
airspace infrastructure;
• aircraft and engine manufacturers
producing
radically
more
efficient airframe and propulsion
technologies;
and
• airport operators providing the
needed infrastructure to supply
SAF, at cost, and in a cost-effective
manner.
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Dubai 2021 fair gives the airline industry golden opportunity
at the earliest. Emirates has criticized Boeing
for delaying the operation of the twin-engine
jumbo. Sir Tim Clark, president of Emirates,
said that he did not know when the first 777X
aircraft ordered by Emirates would arrive.
According to Boeing, the 777X will be the
world’s largest and most efficient bi-engine jet,
providing better fuel use, emissions, and 10%
operating costs than its competitors.
Another challenge
The 17th Dubai Air Show was an opportunity to meet
the aviation sector after two challenging years, with
the cancellation of the Paris Airshow and Farnborough
International Air Show. According to the BBC report,
the Dubai Air Show, following the cancellation of two
major European exhibitions, the Paris Air Show in Le
Bourget in 2021 and the Farnborough International
Air Show in 2020, represents an ideal opportunity
for the most prominent participants to reorganize,
creating the most significant event in the sector after
the Corona pandemic.
The report said that the biennial Dubai Air Show
is renowned for its multi-billion-dollar commercial
aircraft deals between airlines and manufacturers.
But this year’s version is expected to be different
as the event comes when the financially affected
aviation industry is emerging from the epidemic.
Those companies are looking to rebuild aviation
networks and review fleet plans -- with the phasing
out of older, less fuel-efficient aircraft.
The exhibition also saw a significant presence of
defense companies from 20 countries, including
Brazil, Russia and France, to create their pavilions.
Boeing 777X
The report indicates that particular interest in the
version of the event went to the long-delayed Boeing
777X, which debuted internationally during the
event.
The aircraft was initially expected to enter service
in 2019 but suffered several delays, prompting the
manufacturer to postpone the date until late 2023

The report said the international event comes
against another global challenge: rising oil
prices, with oil prices hovering above $80 per barrel,
adding further challenges to the aviation industry.
Jet fuel accounts for about a quarter of the cost of
airlines. Analysts warn that the continued rise in oil
prices could hamper the recovery of air carriers,
which are barely trying to emerge from the fallout
from the Corona pandemic.
The Dubai Air Expo 2021, with the broad participation
of government agencies and leading and emerging
companies in the aviation, space and defense
sectors, took part in the exhibition, with more than
1,200 exhibitors, including 370 first-time exhibitors
and civilian and military delegations from more than
140 countries, as of 18 November 2021, in the largest
international aviation held after the Coronavirus
pandemic.
This session also achieved a 31% growth in
transactions compared to 2019. The annual event
was not held last year due to the Coronavirus crisis,
after a busy week of deals and works as part of the
activities of this event.
The exhibition included some 20 pavilions of
participating States, including those participating
for the first time.
Over 85,000 visitors are drawn over five days to
learn about the latest technical solutions, products
and services provided by the various leaders in
the aviation, space and defense sectors, and
conferences, discussion sessions and ground and
air shows.
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FAA to prohibit many flight operations due to risk of ‘5G’ wireless interference
By Flight global.com

The
Federal
Aviation
Administration has issued a
sweeping
order
essentially
prohibiting aircraft, including
large jets, from using certain
landing and navigation systems
in areas of potential interference
from new “5G” cellular networks.
The order, released 7 December,
responds to concern about 5G
interfering with aircraft radio
altimeters.
Those
altimeters
provide data used by automated
flight control systems.
Source: United Airlines
The FAA’s order applies to some
6,834 transport and commuter
aircraft equipped with radio
altimeters – meaning essentially
the entire US commercial fleet,
plus many business and general

aviation aircraft.
Such aircraft include those
made by Airbus, ATR, Boeing,
De Havilland Canada, Embraer,
Gulfstream, Lockheed Martin and
Textron.
The FAA on 7 December released
a similar order applying to
helicopters. Both are to take effect
on 9 December.
The moves come as US wireless
communications
companies
prepare on 5 January to start,
in 46 markets, transmitting in
the 3700-3800 MHz range – the
“C-Band”. That range is too close
to the 4200-4400 MHz range
used by aircraft radio altimeters,
the FAA says.
The FAA’s order requires aircraft

operators to update flight manuals
to restrict some operations when
“in the presence of 5G C-Band
wireless broadband interference”.
Prohibited operations include
instrument
landing
system
approaches, “required navigation
performance”
operations,
“automatic landing operations”
and some use of enhanced flight
vision systems and other flight
control systems.
The FAA will identify areas
affected by 5G interference in
Notices to Airmen.
US cell companies have long
transmitted between 3650 and
3700 MHz. But in March 2020,
the Federal Communications
Commission (FCC) approved
them to begin using the 3700-3980
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MHz range in phases, starting with
3700-3800 MHz transmissions.
The companies already delayed
the start from 5 December to
January amid concern from the
aviation industry.

“ongoing coordination efforts of
the FAA and the FCC, as they
work toward a practical resolution
that prioritises safety and avoids
interruption to the aviation
system”.

“Radio altimeters cannot be relied
upon to perform their intended
function if they experience
interference
from
wireless
broadband operations,” the FAA’s
order says.

“The
FAA’s
airworthiness
directive issued today identifies
safety concerns and potential
restrictions that could impact
some commercial flights,” the
group adds.

The FAA’s separate order for
helicopters likewise prohibits
automated flight that requires
use of radio altimeter data
in 5G-affected areas. Those
operations include auto-hovering.

Boeing says it supports “the FAA
prioritising public and national
airspace safety in its actions”.

“The FAA believes the expansion
of 5G and aviation will safely coexist,” the agency says. “Today, we
took an important step toward that
goal by issuing two airworthiness
directives to provide a framework
and to gather more information to
avoid potential effects on aviation
safety equipment.”
The FAA is “working closely” on
the issue with the FAA and cellular
companies, it adds.
Airline trade group Airlines for
America says it appreciates

The aviation industry has long
studied the 5G interference
risk, and in April 2020 industry
aeronautics
technical
group
RTCA formed a task force to
evaluate that risk. Members
included the FAA, aircraft and
altimeter manufacturers, and
aircraft
operators.
“5G base stations present a risk
of harmful interference to radar
altimeters across all aircraft types,
with far-reaching consequences
and
impacts
to
aviation
operation,” says the resulting
report, published by RTCA in 202
The report warned of potential

interference
from
both
transmissions from 5G base
stations and from passengers’
handheld
phones.
The risk of interference is
“inescapable” for regional aircraft
and for business and general
aviation aircraft, and nearly as
severe for helicopters, RTCA
concludes.
For large commercial aircraft,
the risk is limited to “specific
scenarios”, but can cause
“extreme” consequences in some
circumstances, such as when
aircraft are performing reducedvisibility instrument approaches,
says the report.
In November, the FAA issued a
Special Airworthiness Information
Bulletin providing preliminary
information about the potential 5G
risk.
“There are ways that 5G can be
deployed while maintaining our
high level of aviation safety, and
time is running out for the wireless
industry and the broader aviation
community to work together on
implementing mitigations,” says
airline pilot union Air Line Pilots
Association, International.
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ISESCO Global Forum calls for cooperation to bridge the gap between
developed and developing countries in space science.

Participants in the Forum: Partnership and the investment of the countries of the Islamic world in
space science are necessary to face the challenges.
their experiences to stimulate
scientific research in the field,
building fruitful cooperation
between ISESCO Member
States and non-Members in
space, and producing and
disseminating knowledge on
the latest developments related
to international space activities.

Rabat: Special
The ISESCO World Space Science
Forum, held by the Islamic World
Organization
for
Education,
Science and Culture (ISESCO) in
collaboration with the American
Space Foundation, issued several
practical
recommendations
to
strengthen the partnership and
international cooperation to bridge
the gap between developed and
developing countries in space
science and encourage countries in
the Muslim world to invest in space
science applications and related
industries.
Participants in the Forum, held under
the theme «Together to Explore the
Future of Space Science», with the
participation of officials, experts,
space policymakers and astronauts,
agreed on the need to strengthen
human resources for research
and studies exploring space, to
provide financial help to create
appropriate infrastructure, and to
develop incentive mechanisms
for young people and women in
the Muslim world, to facilitate their
integration into space science and

technology, by supporting startups
and incubators, as well as raising
awareness of the importance of
Space science in improving life on
the planet.
The Forum, which took place on
Monday and Tuesday (1 and 2
November 2021), in a hybrid format,
at ISESCO headquarters in Rabat
and through visual communication
technology, aimed to contribute
to raising industry stakeholders’
awareness of the importance of space
science, highlighting opportunities
and benefits of knowledge related to
space activities, providing capacity
development opportunities in the
Member States, sharing knowledge
to help overcome challenges to
increase
national
productivity,
accelerate economic growth, and
explore employment opportunities
for young graduates in the field of
Space industries.
The Forum also provided a platform
for researchers and academics
to share success stories in space
science, where seminars were
held during which officials and
heads of space agencies reviewed

At the beginning of the agenda
of the first day of the Forum,
Dr Salim Ben Mohamed
Malik,
Director-General
of
ISESCO, made a statement
calling for the need to promote
investment in space science
and technology, the importance
of raising collective awareness and
building the capacity of young
people, women and girls to enhance
their participation in growing space
science activities, to support efforts
to achieve the common goals of
sustainable development on planet
Earth.
The
technological
advances
achieved by humanity in the past
decades, which had led to a boom
in the world economy, required
addressing social and economic
challenges, noting the centrality of
space science technology and its
applications in that area.
Dr Al Malik reiterated ISESCO’s
commitment to supporting scientific,
educational and cultural activities
in its member states by adopting
modern
technological
means,
building capacity, supporting the
technology-based economy, and
nurturing and disseminating current
knowledge, which the ISESCO World
Space Science Forum provides
by making recommendations to
contribute to national policies that
will benefit the Muslim world from
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space science technology.
In his speech, Dr Abdellatif Miraoui,
Minister of Higher Education,
Scientific Research and Innovation
of the Kingdom of Morocco,
praised ISESCO’s programs and
activities aimed at developing
scientific research and innovation
in the Muslim world, highlighting
His Majesty King Mohammed VI’s
tremendous and special attention
to space science, The Kingdom
of Morocco’s interest and various
initiatives in this area, namely the
incubation of the African Regional
Centre for Space Science and
Technology and the establishment
of the Royal Space Remote Sensing
Centre.
Thomas Zeliber, Executive Director
of the American Space Foundation,
noted the centrality of space science
to understanding climate change
and natural hazards and their
impacts, stressing the crucial role of
initiatives by all actors, partners, and
institutions to advance innovation
technology. Dr Simonetta de Bebo,
Director of the United Nations Office
for Outer Space Affairs, explained
the importance of investing in space
science to overcome challenges
and improve the level of human
life, noting the initiatives of the
international community in this area
and the need to support efforts to
employ space technology for the
prosperity and progress of humanity.
For her part, Dr Pascal Ehrenfrund,
President of the International
Astronautical Federation, stressed
the need to make use of space
science in a world of growing
change and transformation, noting
the importance of cooperation in that
regard by encouraging innovation
and student exchange among
the world’s universities to combat
poverty and achieve evolution.
The Forum’s first session, which
was devoted to highlighting the
importance of space ecosystems

to the nations of the Islamic world,
was then launched. Space science
was a vast and constantly evolving
field where cooperation was needed
to keep pace with the area’s rapid
development. Participants stressed
that the Forum was an opportunity to
strengthen the collaboration among
the nations of the Islamic world in
space science, intending to develop
applications that contributed to
sustainable development.
The second session addressed the
role of space agencies in building
a knowledge based on space
science applications, followed by
a round table on the importance
of space science in reducing the
risk of disasters and humanitarian
crises and eradicating poverty. The
discussions were characterized by
opening broad horizons for reflection
on challenges and building a better
future for humanity through genuine
cooperation in space science,
applications, and related industries.
The second day of the Forum
featured a series of scientific
sessions and discussions. The most
prominent stations in the history of
space science in several Islamic
countries were reviewed and areas
of cooperation to develop scientific
research
and
innovation
for
sustainable development. The first
session dealt with strengthening the
partnership between the academic
and industrial sectors in space
science applications. Participants
noted the attention that Muslims
have given throughout history to
space science and innovation. They
stressed the importance of opening
up academic institutions and
researchers to space technology,
the need to develop partnerships
and the involvement of the private
sector in the field, to benefit from
the privileges offered by space
science, encourage students and
youth to innovate and open up all
States to the area of space science
and its applications to overcome the

monopoly of space knowledge.
The second session of the Forum’s
second day focused on developing
space areas to ensure food security
and agriculture development. The
participants reviewed the most
prominent
programs
launched
and implemented by international
institutions in the field of the use of
space technology for information
and data to achieve sustainable
development
through
crop
monitoring in agriculture, navigation
development, noting the need for
concerted efforts by all to engage
in research activities and to share
experiences, policies and strategies
in the field of space science and
technology.
The
third
session
discussed
the
relationship
between
communications
systems,
cybersecurity and space science.
The participants reviewed the
experience
of
the
Egyptian
Space Agency, the Oukaimden
Astronomical Observatory in the
Kingdom of Morocco, the field
experiences in aviation engineering
at the International University of
Rabat, cybersecurity challenges in
light of the development of space
science, and the development of
new horizons and applications for
space science to improve life and
encourage
innovation.
The experts and specialists who
enriched
the
ISESCO
World
Space Science Forum with their
experiences and knowledge came
up with recommendations aimed
at contributing to the formulation
of national policies that promote
the utilization of space science
technology by the nations of the
Islamic world to achieve sustainable
development in various areas,
setting a date for next year’s Forum
in an ISESCO member state.

