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 اعةـــال الصنــح 

 مين العاماأل – مقدمة من عبد الوهاب تفاحة

 اإلتحاد العربي للنقل الجوي

 

 

 ،رئيس الجمعية العامةسيد ال

 ،اب المعالي والسعادةــأصح

 ،السيدات والسادة الضيوف والحاضرين

 

 

مقام صاحب الجاللة الملك كري للرعاية السامية لهذه الجمعية العامة من ي بدء أن أكرر عرفاني وش  ذبادئ  أود  

ه مع الشكر  .محمد السادس بالدعوة الكريمة والضيافة المميزة التي قدمتها الخطوط الملكية واإلعتزاز كما أنو 

المدير العام الرئيس/ رئيس الجمعية العامة و ،وعلى رأسها األستاذ عبد الحميد عدولجميع الحاضرين المغربية 

اإلتحاد إلى الدار البيضاء للمرة الرابعة في الواحد والخمسين عاماً من تاريخه.  للخطوط الملكية المغربية. يعود

والثانية في العام  1986أقيمت في هذا الفندق بالذات في العام  أولهمان، جمعيتان عامتاشخصياً  وقد عاصرت  

صناعة النقل الجوي في العالم  شهدت ومنذ تلك الجمعيتان العامتانهنا.  منفي مكاٍن ال يبعد كثيراً  1996

 رافقه تطور أيضاً في عمل اإلتحاد.تطوراً كبيراً  العربي

 

إجمالي عدد المسافرين من  %6من القرن الماضي كانت شركات الطيران األعضاء تشكل  86في عام ف

أما في  سنة. 17.5طائرة بمتوسط عمر   272سوق النقل الجوي العالمي وكان لديها  يين الدوليين في رالكيلومت

ونعود اليوم بعد عشرين عاماً من المرة  لى التوالي.ع 14.8و  407 و %7فقد أصبحت هذه األرقام   96عام 

فقد أصبحت حصتنا من النقل  .يتصورها في ذلك الحينأن حد ألاألخيرة التي اجتمعنا فيها هنا بأرقاٍم لم يكن 

 7بمتوسط عمر طائرة   1,215في األسطول العربي عدد الطائرات  % و14.3 في العالم الدولي الجوي 

وقد نمت مع هذه األرقام حركة المطارات  وهو األسطول األحدث في أي منطقة من مناطق العالم.سنوات 

. 2015عام مليون مسافر  325 ثم  96عام مليون مسافر   48  إلى 86عام  مليون مسافر  29 العربية من

الذي  المحوري الحركة من وإلى وضمن بلدان المنطقة العربية بل الدور المتناميقط و ليس فظهر هذا النم  ي  و

مليون مسافر  194.6 قد نقل أعضاؤنا في العام الماضيتلعبه شركات الطيران العربية على المستوى العالمي. ف

اللذين اء مليون مسافر ترانزيت حملهم األعض 23.6تضمنت هذه األرقام و 2014 عام %عن5.7بزيادة قدرها 

 .2014 عام عن% 16.4حققوا نسبة زيادة بلغت 

 

% قياساً بعام   23.6الشحن الجوي أقل تميزاً، إذ نمت حركة الشحن الجوي لدى األعضاء بنسبة   ولم يكن نمو  

ا جعلها تحتل المراتب حيث أصبح قطاع الشحن الجوي لدى األعضاء أحد األعمدة الرئيسية لعملها مم  ، و2014

 في نقل الشحن في العالم أجمع. لياالع  

 

 س،ــدي الرئيــسي

 السيدات والسادة،

و الذي يشهده أعضاء اإلتحاد الغرض من اإلشارة إلى هذه األرقام ال ينحصر فقط بالتركيز على التطور والنم   إن  

الغرض الرئيسي من ذلك هو ربط هذا  ن  إو. العربي للنقل الجوي والبنية التحتية التي تساعدهم على هذا النم  

عمل جديدة تساهم في إيجاد بيئة  وإيجاد فرص قتصادية في بلدانناالنمو بمساهمة هذا القطاع في التنمية اإل

%  7.3 قتصادية صحية وسليمة. فمساهمة قطاع النقل الجوي واألنشطة المحيطة به في العالم العربي تشكلإ

متوسط مساهمة هذا القطاع واألنشطة المحيطة به في  أكثر من ضعفقة وهي من الناتج اإلجمالي لهذه المنط
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تفوق المتوسط العربي بحوالي خمسة أضعاف في أحد البلدان العربية ن هذه المساهمة علماً أ الناتج العالمي.

الجغرافية  إن   للتنمية المستدامة. أداة جوهريةو النقل الجوي من دون عوائق ا يجعل إفساح المجال أمام نم  مم  

قتصادية فقرياً في األنشطة اإلطاع عموداً النقل األخرى تجعل من هذا الق الواسعة للعالم العربي وضعف وسائل

عنه في تنمية  ال بديلنصر الذي إضافةً إلى ذلك أصبح قطاع النقل الجوي الع   ال يمكن أبداً التقليل من أهميته.

ر النقل الجوي قد  بلداننا. بل أن  الجذب السياحي للكثير من  ليصبح األرضية التي يمكن البناء عليها إليجاد تطو 

 ساهم مساهمة متزايدة في التنمية المستدامة.قطاع سياحي ي  

 

 :إثنانمسيرة النجاح هذه أهمها تمي ز ساهمت عناصر أخرى في  وقد

نين من ناحية التشريعات والقوا تبني الحكومات العربية سياسة إيجاد البيئة الالزمة لتطوير النقل الجوي: أوالً 

تعزز فرص لقطاع ونى تحتية تواكب نمو هذا االناظمة لحركة القطاع الجوي وتطوير ب   والضريبية قتصاديةاإل

 .استمراره وتوسعه

 

 ً الموقع الجغرافي للمنطقة العربية الذي مك ن شركات الطيران بالترافق مع التطور التقني للطائرات من : ثانيا

 ل لدى المستهلك في العالم أجمع. مفض  كجسر عبور  انفسهتقديم 

نموذج الولو أننا لم نكن السباقين في هذا العمل باستخدام مطاراتنا كمحطات عبور دولية، إذ سبقنا إلى ذلك 

ولو أننا أيضاً لسنا الوحيدين في العالم الذين نقوم بذلك  ان في أوروبا وفي بعض مناطق آسيا.شركات الطير

النقل الجوي  جعلتضافة خدمات ذات قيمة م   ،مع شركات طيران أخرى في العالم ،إال أننا أضفنا إلى ذلك اآلن،

إلى  عربيةمحورية عالمية فقد انضمت بذلك مطارات  .بدالً من حصرها بكونها عملية نقل فقطتجربة ممتعة 

 أحدث من عالمية محورية ومطاراتاريس أمستردام ولندن وفرانكفورت وبعريقة ك عالمية مطارات محورية

 مفضلة للمسافر العالمي.عبور لتصبح محطات  غافورةوسن كإسطنبول تلك العريقة

 

 س، ـدي الرئيــسي

 ،السيدات والسادة

 

ي مناطق محددة من األزمات التي وإن كانت تحصل ف العديدبفي العالم أجمع ت صناعة النقل الجوي لقد مر  

 هاتشغيل شركات الطيران وتكامل شبكات نعكاساتها تعبر الحدود لتمس  القطاع ككل نظراً لتشابكا في العالم إال أن  

 ً و حركة النقل الجوي في . ولم تمنع هذه األزمات من نم  إضافةً إلى الطبيعة العالمية لإلقتصاد وللمسافر حاليا

الرقم الذي  حوالي خمسة أضعافل وهو رقم يشك سافر في العام الماضيبليون م   3.56العالم أجمع لتصل إلى 

 .1980 في العام المسافرينسجلته حركة 

 

باعتباره قطاعاً يختلف عن باقي القطاعات اإلقتصادية وبالتالي فهو  1980ي ز قطاع النقل الجوي قبل العام م  لقد 

ستمرت هذه العالم. وقد االوطنية لكل بلد في بحاجة إلى الحماية المطلقة نظراً الرتباط هذا القطاع بالهوية 

ستهلك محصوراً في وكان فيها الم   ،التنافس معزولة عنالحماية لعقود طويلة كانت فيها شركات الطيران 

 .والتي تتفق فيما بينها على ماهية التعرفة وكيفية تقاسمها ل الجوي مع عدٍد محدد من الشركاتاإلنتقابياراته خ

على كل شيء تقريباً: عدد  ،بحماية حكوماتها ،ت الطيران تتفقكانت شركا 1980ففي العقود التي سبقت 

خر، حد أقصى المقاعد المعروضة، األسعار التي تعرض فيها هذه المقاعد، المسافة القصوى بين الكرسي واآل

 (Pool agreements)ت التي يمكن تقديمها بحسب الدرجة، إتفاقيات صناديق مشتركة للمأكوالت والمشروبا

فرض رسوم  ،سافر عندما تنقله شركة طيران أخرىحتى تستفيد شركة الطيران التي لم يختارها الم  

(Royalties)   والكثير الكثير من  لة إذا لم تكن الشركة المقابلة ترغب بالتشغيل،على شركة الطيران المشغ

شركات  ولكن هذا لم يمنع. التنافسدرعاً يحميها من مجريات اإلجراءات الحمائية التي كانت توفر لهذه الصناعة 

. وفي هذه للهوية الوطنية هذا القطاع هميةكومات نظراً ألخسائر كبيرة كانت تتحملها الح   قيتحق من الطيران
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الحلقة األضعف من حيث عدم تمكينه من اإلختيار وتحميله تكاليف سفر توازي كمتوسط هو البيئة كان المسافر 

ً األسعار المتوفرة للم  ثالثة أضعاف أكثر من   .الحقيقيةبالقيمة  سافر حاليا

 

اللذين تبعتهما عتمدتها الواليات المتحدة ومن ثم اإلتحاد األوروبي اومن ثم جاءت سياسة تحرير األجواء التي 

ً لترفع جزءاً أخرى  دول   رتفاع عدد اما حرك من هذا الغطاء الحمائي عن شركات الطيران. وهذا كان  هاما

ضافة الهائلة التي ، مع القيمة الم  2015في عام  بليون 3.56 إلى 1980في عام  مليون 748 المسافرين من

ومع بروز قوى  الدول النامية.القتصاد ككل وبوجٍه خاص  ري لإلقتصاد العالمي  التوجه التحر  هذا سمح بها 

ت بين الواليافقد شك ل النقل  تحرك شرقاً.إقتصادية ناشئة جديدة في العالم النامي بدأ مركز ثقل النقل الجوي ي

هذا انتقل %. وقد 9كانت النسبة للبلدان النامية أن في حين  ،% من النقل الجوي العالمي88.4المتحدة وأوروبا 

% من النقل الجوي العالمي 51 إلى ت حصة الواليات المتحدة وأوروباانخفضالثقل إلى البلدان النامية حيث 

في حين أنه من المتوقع أن تصبح حصة الدول  2015% عام 42حصة البلدان النامية إلى حوالي  وارتفعت

 . 2025% في العام 52.2قل نالالنامية من 

 

ة ة العالمية الحر  رخفض القيود على التجا وأن  ، فتخيلوا مثالً لو أن سياسة األجواء المفتوحة لم تكن لتوجد اآلن

. تخيلوا عالماً ال توجد فيه شركات طيران تستطيع وصل الكرة األرضية بجميع أصقاعها مع توقف لم يحصل

الماليين من ن مئات تمك  على األكثر، أو ال توجد فيها شركات طيران ذات كلفة منخفضة اثنين أو واحد 

طبعاً لو كانت هذه البيئة  أساساً. نتقالالمسافرين من اإلنتقال جواً بدالً من اإلنتقال براً أو بحراً أو حتى عدم اإل

 لكان .تطوير في منتجها أو خدماتها ى أي  ولم تحتج إذاً إل التنافس شركات الطيران قد تجنبتمستمرة لكانت 

الخاسر  يفرص العمل هماليين من الساهمة في التنمية اإلقتصادية والم  وستهلك الم   ى إلى أن يكونذلك قد أد  

 األكبر.

 

 س، ـالرئيدي ــسي

 ،السيدات والسادة

 

التي يمكن أن تصيب النقل الجوي التهديدات لقد وددت التركيز على عودة الحمائية للبروز ألنها ربما أحد أهم 

. ولكن هنالك العديد من األمور في إيجاد ماليين فرص العملوومعه الدور الذي يلعبه في التنمية اإلقتصادية 

ساهمة اإليجابية في لم  بالنمو وا لوضعها تحت الضوء الستمرار النقل الجويها تحتاج األخرى التي أرى أن

 تصرها بما يلي:يمكن أن أخ األمور. وهذه اإلقتصاد الوطني

 

 :سعة البنى التحتية -أولا 

. وعلى الرغم من أن معالجتهاختناق يجب العمل على اعدم تطوير سعة المطارات واألجواء يشكل مناطق  إن  

قضية السعة  إال أن   با وغيرها من بعض المناطقة الموجودة في أوروليس بالحد   عندنا الضاغطهذا العامل 

لة تطوير السعة الجوية في منطقتنا هي أإن مسأزمة كبيرة. تتحول إلى عاً حتى ال قتضي حالً سريت الجوية 

 إحدى أهم أولويات اإلتحاد. 

 

زنا عليها بالعمل مع السلطات المعنية في الدول العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية وقد رك  

إدارة الحركة الجوية تطوير بذلك. ونرى في هذا المجال تجاوباً كبيراً من قبل السلطات العربية للوصول إلى 

العديد من البلدان مشكورة بإنجازه، المرونة في  بناًء على ثالثة محاور: تطوير األجهزة المالحية التي قامت

العسكري والذي نلمس فيه قبوالً متزايداً لدى البلدان المعنية وأخيراً  –استخدام األجواء من خالل التنسيق المدني 

 من بلد إلى آخر.  االزدحامإيجاد أطر إقليمية إلدارة تدفق الحركة بحيث ال تنتقل مشكلة 
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ا   األمن: -ثانيا

ه بالدور الرائد الذي قامت به أمن وسالمة الطيران أولوية لكل المعنيين بإدارة هذا القطاع. وأود هنا أن أنو   إن  

انبثق عنه والذي تحت شعار األمن والسالمة  عالمي  الوزاري المؤتمر الالمملكة العربية السعودية في عقدها 

ز من تعز  نأمل أن  العديد من الخطوات العملية التي الذي ضم  و، أمن الطيران والتسهيالتول رياض حإعالن ال

 مستوى أمن وسالمة هذا القطاع.

 

ا   :التشريعات الحكومية -ثالثا

ل الدور اإليجابي لقطاع النقل الجوي. الشكل العام للمنطقة العربية يتميز بتبني الحكومات تشريعات تسه   إن  

ي إلى انعكاسات ؤد  بشكل يمكن أن يلفرض تشريعات تمس هذا القطاع التوجهات ولكن برزت مؤخراً بعض 

ذكر في هذا المجال هو مسألة حقوق المسافرين إذ نرى وعلى المسافرين أنفسهم. وأهم ما ي   عليهغير مرغوبة 

ع في هذا المجال على الرغم من أأنه من حق الحكومات أن تش رية تجاهي مسألة مسألة الهذه  ننا على قناعة أن  ر 

ننا إال أ حق الدول بالتشريعلحترامنا اومع  .حترامها لحقوق المسافرينمي ز شركة طيران عن أخرى في مدى ات

البيئة على أن يجري التباحث حول التشريعات سلفاً مع المعنيين في هذا القطاع لكي تكون متوائمة مع  نحث  

عند المسؤولية  للطيران المدني ومع ضرورة توزيعالمنظمة الدولية التي أقرتها  ومع المبادئفيها التي نعمل 

  على كل المعنيين بالتسبب به. ،اإللتزام بمستوى خدمات معينةمدى في أي خلل حدوث 

 

 س،ـيئدي الرــسي

 ،السيدات والسادة

 

وهي األزمة  2009وبداية عام  2008آخر أزمة كبرى ألم ت بقطاع النقل الجوي حدثت في أواخر عام  إن  

ى إلى أزمٍة عميقة في رتفاع قياسي ألسعار النفط الذي أد  بالعالم أجمع. وقد ترافق ذلك مع االمالية التي عصفت 

يرة من خالل إعادة الهيكلة ومن خالل ستطاع هذا القطاع تخطي هذه األزمة الكباعالم الطيران حينئٍذ. وقد 

عودة احتمال مؤشرات المستقبل القريب تشير إلى  خاصةً في الواليات المتحدة. إن   اإلندماجات التي جرت

لقد ربحت بعض شركات . اإلتجاه المعاكسلنفط في ل مع أسعارٍ هذه المرة التباطؤ اإلقتصادي العالمي مترافقاً 

الستجالب أكبر قدر ممكن من الفائدة وهذا ال شك األزمات أوقات استثمار فرصة  الطيران في منطقتنا والعالم

اإلتجاه الطويل األمد  فإن   ،حتماالت التباطؤ أو حتى التراجع اإلقتصادياوعلى الرغم من أنه سيحدث مجدداً. 

 .لن يكون إال في صالح نمو هذا القطاع

 

 س،ـيئدي الرــسي

 ،السيدات والسادة

 

الصناعة ككل وصناعة النقل  إتحادكم في العام الماضي وفي هذا العام أيضاً على قضايا متعددة تمس  لقد عمل 

 الجوي في هذه المنطقة على وجه الخصوص.

 

ً هام اإلتحاد دوراً  لعبمسألة البيئة والطيران حيث  أهم هذه األنشطة كان إن    ،ضمن التوجه العام للصناعة وبناءً  ا

ى هذا قد منذ شهرين في مونتريال تحت مظلة اإليكاو. لقد أد  ومن ثم خالل المؤتمر الهام الذي ع   ،متمثلةً باألياتا

ر المناخي. وكلنا أمل تفاقية باريس حول التغي  ايأتي في أعقاب  تاريخي حول البيئة والطيران،اتفاٍق المؤتمر إلى 

بتعهداتها ألن أي خلل في اإللتزام بهذه اإلتفاقية سيؤدي على األرجح  تفاقية باريس باإللتزاماأن تستمر أطراف 

البديل سيكون في فرض ضرائب ورسوم على شركات الطيران تنتج أمواالً  فاقية اإليكاو.اتكبير في  إلى ضعفٍ 



5 
 

 2020 ال تستفيد منها البيئة على اإلطالق، وهي على األرجح ستستهدف جميع عملياتنا وليس فقط النمو ما بعد

 اإليكاو.التفاقية اإليكاو. وإذا ما حدث ذلك، سيكون هذا بديالً كئيباً تفاق إ حسبما أقر  

 

نعكاسات ايضاح إفيها للسعي إليجاد بيئة يتم  ،ة منهاكما عمل إتحادكم بالتواصل مع الحكومات، وخاصةً العربي

ن. ولقد كان أحد أكثر األمور التي تظام حركة النقل الجوي وعلى عمل شركات الطيراانعلى بعض التشريعات 

تواصلنا فيها مع الحكومات هو في قضية حقوق المسافرين وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني 

 واألياتا.

 

ق ألعضاء اإلتحاد قيمةً إقتصادية مضافة حق  في خدمة المشاريع المشتركة وتوسيعها وهي التي ت  تحادكم إستمر او

اإلستجابة والتعمير الصيانة وونظم التوزيع الشامل والتدريب واإلتحاد. وهذه المشاريع تشمل الوقود لعملهم في 

ز اإلتحاد مي  وغيرها من األعمال التي ت الخدمات األرضيةو األمنيةالمشاغل تبادل المعلومات حول وللطوارئ 

 .عن غيره العربي للنقل الجوي

 

 

 س،ــيئدي الرـسي

 ،السيدات والسادة

 

مل ونه بشكٍل نأرنا في شكله ومضم  ذي غي  لقد أدرجنا الكثير من األمور أعاله في التقرير السنوي لهذا العام ال

تعد أهم قاعدة إحصائية عنا عليكم النشرة السنوية إلحصاءات النقل الجوي والتي أن يحوز على رضاكم. كما وز  

 .للنقل الجوي في العالم العربي

 

أن تزول العوامل التي وطرداً لشركات الطيران العربية اً منمو   ل الفترة القادمةسج  ن ت  بإذن هللا بأكلنا أمل و

ستقرار. تضغط على بعض األعضاء خاصةً في البلدان العربية التي مع األسف الشديد تشهد حالة من عدم اإل

الذين ينتمون إلى البلدان الغير مستقرة جميعهم وخاصةً إلى األعضاء  ينخاص وعرفانٍ  أن أتوجه بشكرٍ هنا  وأود  

اللتزامهم بالعمل المشترك مع باقي األعضاء في اإلتحاد العربي للنقل الجوي على الرغم من الصعوبات الهائلة 

ما قمتم  على كلفي الختام أن أتوجه بالشكر إليكم سيدي الرئيس وإلى فريق عملكم  التي تواجه عملهم. كما أود  

هذه الجمعية العامة مميزة كسابقاتها في المملكة المغربية الغراء. كما أشكر رئيس وأعضاء  وتقومون به لجعل

ميع أعضاء اإلتحاد والصناعة سوا من وقتهم الممتلئ أصالً بالمشاغل ليخدموا فيه جاللجنة التنفيذية الذين كر  

عن  الصناعة الذين ال يتوانوننا من شركات طيران نفخر بهم ومن شركاء والشكر موصول إلى شركائككل. 

أن أتوجه  وأخيراً أود   لمؤتمرات التي نعقدها.في ا عضائناتقديم الدعم لإلتحاد ورفع مستوى المعرفة واإلدراك أل

 ارنا الدائم: بشعوالتزامهم على عملهم الدؤوب األمانة العامة زمالئي في بالشكر إلى 

 

 .خر بخدمتكمإننا نف

 

 ... والسالم عليكم

 


