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 حــال الصنـــاعة

 األمين العام – الوهاب تفاحة مقّدمة من عبد

 اإلتحاد العربي للنقل الجوي

 

 ،العربي للنقل الجويلإلتحاد  رئيس الجمعية العامةد سيّ ال

 ،اب المعالي والسعادةــأصح

 ،الضيوف والحاضرين دات والسادةالسيّ 

 

تاريخ  للمرة الثالثة فية على مستوى الجمعية العام  في الكويت الجتماعنا ر عن سعادتي في البدء أن أعب   أود  

اح، بالشيخ جابر المبارك الحمد الص   سمو  أن أشكر على وجه الخصوص  اإلتحاد العربي للنقل الجوي. كما أود  

أشكر معالي وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف كما  تنا هذه، على رعايته لجمعي  رئيس مجلس الوزراء

األستاذ يوسف عبد الحميد الجاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية  لها. وأشكرالفتتاحه 

ية في الخطوط الجوية الكويت نجميع العامليإليه وإلى م وأتقد   ،ضيافة الكريمةالعلى  ،تنا هذهورئيس جمعي  

شركة لتأسيس هذه ال ينعلى العيد الخامس والستة ة الحار  القلبي   اء بتهاني  ومن خاللهم إلى دولة الكويت الغر  

ً مديدة من النجاح خدمةً للكويت وأهلها و ،العريقة والرائدة ً لها أعواما المسافرين في العالم  جمهورمتمنيا

 أجمع.

 

 ـدي الرئيــس،سيـّ 

 دات والسادة،السيّ 

 

ستقبلالتوقعات  شرافواست للواقع إن  توصيف حال الصناعة يجب أن ينطلق من توصيٍف دقيقٍ   ،التجاهاته يةالم 

هو  ،يعلى مستوى اإلقتصاد العالم ،الواقعف. هذه اإلتجاهاتوذلك لوضع أولويات العمل المناسبة للتعامل مع 

ي الت من الدول ة  محوري   فهنالك مجموعة   ركود. حالة إلىتصل  أالنأمل  نا دخلنا في فترةٍ من تراجع النمو  أن  

ادية اإلقتصرات ، حيث ت شير المؤش  مجموعة الدول العشرين وهي ،اإلقتصاد العالميرات مؤش  عليها ترتكز 

داية ب ها قد بدأ يشهدبعض وحتى أن  ، هاالكثير مني الدخل الوطني ف في نمو   الى تراجعٍ  2019الدول لعام  ذهله

الصراعات التجارية وتبادل ها دة وأول  التراجع متعد   اأسباب هذ إن   في الفصل الثاني من هذا العام. انحسارٍ 

إن لمة العو علىسياسية تدعو إلى وضع ضوابط  والتي ترافقت مع تجد د حركاتٍ  ،م الجمركيةوفرض الرس

ائي بدالً لتبادل التجاري الثناوالعودة إلى التركيز على المصالح الوطنية واعتماد مفاهيم  ،لم يكن التخلي عنها

تمث  عن األ    من النمو   . كل  ذلك يأتي في أعقاب أطول فترةٍ (WTO) بمنظمة التجارة العالميةلة طر الحالية والم 

لتي ا الكبيرةاإلقتصادي راً، والتي بدأت مع عمليات التحفيز حتى مؤخ  و 2010منذ العام  تاستمر  اإلقتصادي 

  .ئذٍ ة التي حصلت حينلمواجهة األزمة المالية الحاد   2008جرت اعتباراً من العام 

 ،2011وبالذات منذ عام  ،اإلقتصادي في السنوات األخيرة متوسط النمو   فإن   ،المستوى العربيوعلى 

 ، قد تراجع عن المستوى الذي كان يجعله جزءاً من شريحة نمو  منذ ذلك العام رات السياسية التي حدثتوالتغي  

 المكتملة لدانللباإلقتصادي  النمو  ضعف أكثر من  نمو  كمتوسط عادةً ل والتي تسج   ،البلدان الناشئة اقتصاديات

ط. الكبير على أسعار النفاعتماده في منطقتنا عن غيرها من األسواق الناشئة هو  و  ق النم. ولكن ما يفر  النمو  

ل س  والذي ، 2008فبعد اإلرتفاع الكبير ألسعار النفط في عام  بلغ  اً نمو  خالله متوسط الدخل الوطني العربي ج 

وهو  ،بالمئة 2.6إلى  2018ليصل في عام  تراجعت أسعار النفط ومعها تراجع مستوى النمو  ، بالمئة 5.8

ً الذي  ي العالم اإلقتصادي ف الناضجة. وإضافة ً إلى تراجع النمو  اإلقتصاديات  تهلج  سنفس المستوى تقريبا

وأد ت إلى  ذا النمو  العربي، تواجه هذه المنطقة العديد من األزمات والصراعات التي أضافت ضغطاً على ه
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صادي اإلقت و  مساهمتها في النم تراجعت وبالتالي ،لدول التي تشهد أزماتلاإلقتصادي  هام في النمو   تراجعٍ 

  العربي.

بلغ  2010صناعة منذ عام ال هذه شهدتهاً كبيراً رأينا على مستوى العالم نمو  وفي قطاع الطيران بالذات،  

 ،قت شركات الطيرانوحق   .العام الماضي مسافر مليار 4.4وصل عدد المسافرين إلى  حيث ،بالمئة 6طه متوس  

ً  ،حدةوخاصة ً في الواليات المت   ى عل إلى مستوى عائدٍ  ،في تاريخ هذه الصناعة ةٍ ل مر  ألو  و ،وصلت أرباحا

 اإلستثمار ي ماثل أو يفوق العائد الطبيعي على اإلستثمارات في القطاعات األخرى.

طر التنظيمية في والتغي ر في األ   2008قد ساهمت عملية التحفيز اإلقتصادي التي شهدها العالم بعد عام ل

ٍ ب   إدخال تغييرٍ  في ،أوروبا بالذات  ،شركات طيران ثاني وثالث أكبر أسواق النقل الجوي في العالم على نيوي 

أفسح  1997منذ العام  دموح   األوروبي إلى سوقٍ ل سوق النقل الجوي . فتحو  حدةالواليات المت  أوروبا ووهما 

ع مام شركات الطيران األوروبية أالمجال  ع السعة ممواءمة على  أكبر قدرةً  عطاهاأ واإلندماج وبالتاليللتجم 

االطلب ز ، مم  وصل المسار التاريخي لتحرير األجواء  ،. وفي الواليات المتحدةالتشغيل عوائدمتانة  من يعز 

طر تسي صغيرة من شركات الطيران مجموعةٍ  فيإلى تركيز صناعة النقل الجوي فيها، من خالل اإلندماج، 

. ولذلك نرى اآلن أن  صناعة النقل الجوي في النقل الجوي الكبير لهذا البلدمن سوق  عظماأل داوعلى الس

رتكزةً على وجو  تصلو التشغيل بحيث وترشيدتعزيز  ،من الالعبين الكبار محدودٍ  د عددٍ العالم استطاعت، م 

مقارنةً  أفضل ا يعني القدرة على المحافظة على العائد بشكلٍ في العام الماضي، مم   بالمئة 82 لىا الحمولةنسبة 

 .الطلبعن زائدة  فيما لو كان عليه الحال بوجود سعةٍ 

ت وتمر  ا على المستوى العربي، وعلى الرغم أم   شركات الطيران  فإن  ، بها منطقتنا من األزمات التي مر 

باً توسيع قاعدة انتشارها لتصبح العوالتنافسية  من خالل قدراتهاالتعامل مع هذه األزمات استطاعت العربية 

إلقتصادي ا مستفيدةً من النمو   ،مطاراتهاعبر  اتتكثيف الحركة بين القار  رئيسياً في النقل العالمي من خالل 

النقل الجوي العربي منذ عام  نمو   وبذلك استمر   .مع الطلبومواءمتها  حريك السعةالعالمي ومن خالل ت

نسبته  طٍ وس  بمت لدى شركات الطيران العربية المنقولين ينيالكيلومتراب د حيث نما عدد الرك  بشكٍل جي   2010

 بالمئة 6.8كما زادت حركة المطارات العربية في نفس الفترة بمتوسط ، 2018و 2010بين  بالمئة 10.1

ً  وزادت  2010في عام بالمئة  10.5 األعضاء مناب لدى مجموع الرك  من  نسبة مسافري الترانزيت أيضا

وجود شركات الطيران العربية في العالم أجمع وجوداً تنافسياً  أصبحبذلك و. 2018في عام بالمئة  14.3إلى 

ً عالي ر ال حداثة األسطولو بسبب جودة المنتج ا  سعار، واألهم  وتنافسي ة األمطارات للة تحتي  البنية وحداثة وتطو 

سافر كضيفٍ  من كل   نقل إبان ال له مهانحرص على أن يستمتع بالخدمة التي نقد   عزيزٍ  ذلك التعامل مع الم 

 اإلقتصادي العالمي ومع تراجع نسب النمو   ،ولكن اآلننخدمه بالنقل اآلمن والسليم حصراً.  أن وليس فقط

ع رات هذا الواقأكثر صعوبة. ولربما كان أحد مؤش   أصبحاألمر  فإن   ،واألزمات التي تواجهها منطقتنا بالذات

 نقاطٍ  ثمانيأي بفارق  ،بالمئة 74بلغ في العام الماضي امتالٍء ط العربية متوس  الطيران هو تسجيل شركات 

ق فارى ال تتخط  امتالٍء سب ن  ل ا دوماً نسج  نا كن  إذ أن   ،معتادالمر غير األط العالمي، وهو مئوية عن المتوس  

 .هذا عن المستوى العالمي مئوية نقاطٍ الخمس 

 

 ـدي الرئيــس،سيـّ 

 دات والسادة،السيّ 

 

النقل الجوي  عالملناها في كن ا قد سج   التي مرتفعةالنمو  الر بمستويات مؤشرات المستقبل القريب ال ت بش   إن  

ي في العالم ستواجه هذه المؤش   العربي في األعوام السابقة. كما أن    نةمئط  غير الم  رات صناعة النقل الجو 

 ً  ة ذات سيادةدمتعد   فة من بلدانٍ نا من الناحية الجيوسياسية نتماثل مع أوروبا في كوننا منطقة مؤل  . وبما أن  ايضا

د  .لت اإلندماج في أوروبا غير موجودة في العالم العربيالدينامية التي سه   ، فإن  ولكن من دون سوٍق موح 

رات وائم التغي  ت   بحيث إفرادياً بإدارة الس عة بشكٍل دقيق تقوم شركات الطيران العربية ولكن ما ي بش ر بالخير أن  
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خال أعداد إد وتيرة تراجعاً فيرات. ولذا رأينا في األعوام األخيرة يناسب هذه التغي   على الطلب بمستوى سعةٍ 

وحتى  خيرينالخدمة في العامين األإلى  تدخلأ  حيث العربية شركات الطيران أساطيل إلى جديدة الطائرات ال

وهذا أبقى ليس  .طائرة 194من الخدمة أ خرجت  نفي حي ،طائرة جديدة 214، 2019نهاية شهر سبتمبر 

ة، واألهم ة ً تشغيليءهو األحدث في العالم واألكثر كفاإلى أسطوٍل أيضاً  أد ى عة، ولكنجيدة للس   فقط على إدارةٍ 

 في مستوى اإلنبعاثات. من ذلك األقل  

يف أن  كعلى الشاشة  الرسم البيانيترون في  كماونا في أزمة؟ يعني أن  في بدء حديثي ما ورد  كل   لكن هلو

منذ فك صعوداً وهبوطاً مع األزمات التي شهدتها وتشهدها منطقتنا. حالة النقل الجوي العربي كانت تتحر  

 ،بالمئة 9قدره  سنوي   طٍ بمتوس   اً لنا نمو  سج   ، وعلى الرغم من األزمات المتتالية،1965في عام إنشاء اإلتحاد 

 ة النقلطيعت رقعة وجودنا على خروتوس   ،بالمئة 9.5قدره  سنوي طٍ اً بمتوس  لت المطارات العربية نمو  وسج  

هذا في  ،كما أسلفت عملياتنا من بالمئة 14.3 لات تمث  الدولية بحيث أصبحت حركة النقل العابر بين القار  

 نأصبح اآل سنة 16 يبلغ بمتوسط عمرٍ  طائرة 150حوالي  1965في العام  العربي األسطول تعداد كان حين

 .سنوات 7.7 يبلغ بمتوسط عمرٍ  طائرة 1384 تعداده

ز هذه الثقة هو التاليالماضي فما الذي يعز  هذا عن   :ز ثقتنا بالمستقبل؟ ما يعز 

 .مستوى خدمات شركات الطيران العربية هو من األفضل في العالم ثقة المسافر في العالم أن   .1

 .المستقبلي   النمو  احتياجات لتلب ي باستمرار ع تتوس   من مطاراتٍ  تحتيةٍ  وجود بنيةٍ  .2

ٍ  لعب دورٍ الستمرار ى والتي تبقى مناسبة الجغرافية الوسط تنامنطق .3 ي في النقل الجوي ف محوري 

 .العالم

طقة ع الطبيعي الذي ي بقي دائماً المنالثروة في اإلرث الثقافي والتاريخي والديني والحضاري والتنو   .4

 .العربية وجهةً سياحية لجميع الناس

 .ع المستقبليمجاالً كبيراً للتوس  ان في العالم العربي التي تعطي ة للسك  القاعدة الشاب   .5

ه تقنية مكن ت هم جيل  نشأ في عالمٍ  في منطقتنا وفي العالم أجمع وأهم  من كل ما سبق، فإن  مسافري الغد   .6

 حدود جغرافية بين البلدان.  ةي أي  المعلومات من تخط  

في عملية التنمية استمرار دعم الحكومات لدور النقل الجوي الجوهري إلى  العناصر أعاله بحاجةٍ  لكن  

 في القطاعات التي تعتمد على حيوية هذا القطاع.  المستدامة وإيجاد فرص عملٍ 

 :إلى وغيرها نا نحتاج من الحكومات العربيةولكي نضع النقاط على الحروف، فإن  

 إن  في نهاية المطاف ف ،والدخول الى األسواقبسياسة المرونة في منح حريات النقل اإلستمرار  .1

ً المستدامة ويخدم أياإلقتصادية ز التنمية التنافس بين شركات الطيران يخدم المستهلك ويعز   شركة  ضا

لتحرير  2004وهذا يدعونا لتوسيع اإلنضمام إلى إتفاقية دمشق  الطيران في جعلها أكثر فاعلية.

ٍ  صول إلى سوقٍ األجواء والتي من خاللها نستطيع الو ة نيوي  د يعطي دينامية جديدة وب  موح   عربي 

 لشركات الطيران في منطقتنا.

المرن لها بين األغراض المدنية والعسكرية ومن خالل اإلستخدام توسيع سعة األجواء من خالل  .2

 .إنسيابي   الحركة الجوية بشكلٍ تدف ق التعاون مع المناطق األخرى في العالم على إدارة 

 السلبي باإلنعكاس ،ضرائب ورسوم على الطيران المدنيفرض حين التفكير ب ،األخذ بعين اإلعتبار .3

إيرادات مقابل مردودها المباشر لتنمية  مستوى الجذب السياحيعلى  لتلك الضرائب والرسوم

قرار خاذ اتين في قطاع النقل الجوي والسياحي قبل مع المعني  ذلك بالتشاور  على أن يتم   ،الحكومات

 .فرض ضرائب ورسوم جديدة

ان ق بتنظيم عالقة المستهلك مع شركات الطيرين في قطاع النقل الجوي فيما يتعل  التشاور مع المعني   .4

 .في هذا القطاع
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 ـدي الرئيــس،سيـّ 

 دات والسادة،السيّ 

 

اسية أو غيرها، أو السياإلقتصادية رات ف مع المتغي  ال تنحصر القضايا التي تواجه صناعة النقل الجوي بالتكي  

سها مباشر على عالقتها مع المسافرين وعلى نظرتها إلى نف ر بشكلٍ قضايا إقليمية وعالمية تؤث  تمتد  لتشمل بل 

كصناعٍة للخير في العالم. وأولى هذه القضايا التي نتعامل معها حالياً هي دور شركات الطيران في التعامل 

ثاني انبعاثات بالمئة من  2.5تشك ل  عةناكانت الص أثرها البيئي، حتى ولوة تحسين ر المناخي وكيفي  مع التغي  

 . فقط أكسيد الكربون في العالم

 كان هذا الموضوع أحد المواضيع األساسية التي ع قدت مؤخراً  الجمعية العامة األربعين لإليكاوففي 

 صورةٍ ب للطيران المدني ال يمكن أن تتم   مقاربة األثر البيئي . ويرى اإلتحاد العربي للنقل الجوي أن  المطروحة

ة بهذه الصناعة للوصول إلى تحسين أثرها البيئي. وكما تعلمون األطراف المعني   ة إال من خالل تعاون كل  جاد  

تعتمد على  ،الدولي المدنيالطيران تها صناعة النقل الجوي، وصادقت عليها منظمة اإلستراتيجية التي تبن   فإن  

 : لهذه الصناعةأربعة محاور لمعالجة األثر البيئي 

 ار التقني الذي يجب أن يساهم المساهمة الكبرى في تخفيف األثر البيئي. وهذ، هو في التطو  لالمحور األوّ 

بالمئة  70ـ ب بالطن الكيلومتري المنقول انبعاثاتها بتخفيض التي قامت على صناعة النقل الجوي ليس بجديدٍ 

ً خالل  ر األخيرة من خالل  الخمسين عاما ين هو تحسف، المحور الثانيا محركات. أم  الطائرات والتقنيات تطو 

اآلن تزيد ا أن هف األثر البيئي في حين تخف  أن ، والتي من المفترض وسعة جوية ة من مطاراتٍ البنية التحتي  

 ىفهو استخدام الوقود ذو األثر البيئي الصافي القليل وهو ما ي سم   المحور الثالثا . أم  اإلزدحامبسبب  منه

ً باإلستثمار لجعل هذا الوقود متوف  مع األسف جهداً جد   نربالوقود المستدام. وحتى اآلن لم   راً لشركاتيا

عويض قة بنظام التتلك المتعل   ةً وخاص   هو محور التدابير القائمة على آليات السوق والمحور األخيرالطيران. 

 الوحيد. ها هي الحل  مع األسف أصبح ي نظر إليها اآلن وكأن   والتياإلنبعاثات عن 

أن أسأل،  اآلن في العالم لفرض ضرائب ورسوم تحت شعار البيئة. وهنا أود   هناك موجة   ،قبما س ومع كل  

ٍ  إذا كانت المعايير األربعة األولى هي حتماً ذات أثرٍ  ف األثر ف  ه يخويمكن القول بأن   قياسه يمكن جابي  يإ بيئي 

ابق تحت لقد جرى فرض ضرائب في السفمثال هذا؟  ف األثر البيئي  كيف للضرائب أن تخف  ف، للطيران البيئي  

مليار جنيه  41بزيادة موارد الخزينة بحوالي  هذه الضرائب حيث ساهمتحدة في المملكة المت  البيئة شعار 

تي البعض األطراف  وهنالك. تحسين البيئةاستثمار أي منها في من دون  2018و 1997استرليني بين عامي 

اً ب السفر تدعو صراحة إلى تجن   وسائل  رللتطبيق في حال توف   قابالً  اً أمر، وكان من الممكن أن يكون هذا جو 

ناسب تصادي  إق ر نقلٍ يتاحة لتوفالم  الوحيدة الوسيلة هو النقل الجوي الدولي في العالم معظم  ولكن  ، ةبديل نقلٍ  وم 

 للمسافرين.

 

 دي الرئيــس،سيــّ 

 دات والسادة،السيّ 

 

يجب  ،ة ومن اللجنة التنفيذيةتكم العام  وبتوجيٍه من جمعي   ،لنقل الجويالعربي لاإلتحاد أولويات العمل في  إن  

ا في األمانة العامة أن نولويات تحت م علياألمع أولويات عمل شركات الطيران األعضاء. وهذه تتواءم أن 

 محاور:  ةز في عملنا على أربعنرك  

 المطلق ضمن اإللتزام ،من األعضاء خالله كل  يقوم من الذي  العمل المشتركهو  المحور األول:        

ً  بالتعامل مع قضايا ،اإلحتكارومنع  المنافسةبقوانين  من  ة لكل ٍ على التكاليف التشغيلي تنعكس إيجابا

نظم التوزيع  :قطاعات تشملواألنشطة من  ضمن هذا اإلطار مجموعة  وتندرج هؤالء األعضاء. 

والهندسة  ةالتعاون في الصيانوالخدمات األرضية في المحطات الخارجية، والوقود، و، الشامل
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ي وكذلك التعاون ف ،تبادل المعلومات حول أمن الطيران، والخرائط اإللكترونيةواستخدام والتعمير، 

ٍ  اإلشتراك فياختاروا  نلألعضاء الذي مباشرةً  نتج فائدةً ي  ق بما س . كل  للطوارئاإلستجابة  هذه   منأي 

 . األنشطة

إلقليمية السياسات الجوية ابق أن يكون اإلتحاد صوت شركات الطيران العربية فيما يتعل   المحور الثاني:       

بالكالم عنه حول قضايا البيئة، فاإلتحاد يعمل  وإضافةً إلى العمل الذي أسلفت   المجالوفي هذا والدولية. 

ين ني  سبق مع المعمسألة حقوق المسافرين إلقناع أصحاب القرار بالتشاور الم  على ين مع جميع المعني  

بكة سلباً على شيؤث ر مع قوانين البلدان األخرى أو  يتعارضما من شأنه بأن  ب كل  وبتجن   ،بهذا األمر

الرسوم والضرائب الذي أصبح أحد أكثر موضوع . كما يندرج نفس األمر على الدولي النقل الجوي

 ،وضمن التعامل مع األقاليم األخرى . األعباء ضغطاً على شركات الطيران وبالتالي على المسافرين

 رقم قانونالل بموجبه والذي ع د   2019/712القانون  كما تعلمون، عن اإلتحاد األوروبي ،فقد صدر

ولكن ليس من ، قوانينها ع دول أن تسن  دولة أو تجم   ةأي   حول المنافسة العادلة. إن  من حق   868/ 2004

قبل إصدار  الحوار قوانينها أو معاييرها على اآلخرين. إن   تفرضدولة أو مجموعة دول أن  ةأي   حق  

ل واإلتحاد العربي للنق والمنظمة العربية للطيران المدني بين جامعة الدول العربية القانون األخير

ثمراً وجي   أخرى كانمن جهةٍ اإلتحاد األوروبي مؤسسات والجوي من جهة،  داً في تعديل بعض الزوايا م 

تنفيذه  ةة المطاف فالعبرة هي بكيفي  ة التي كانت في مشروع القانون قبل إصداره. ولكن في نهايالحاد  

ا هر هنا، يجب أن يحترم سيادة الدول األ خرى وحق  فهذا التنفيذ، وأكر  . سات األوروبيةبل المؤس  من ق  

ي ستخدم  وأال ،التي تراها مناسبة لبلدانهاواإلجتماعية والمالية اإلقتصادية القانوني في اعتماد السياسات 

ن للعالقات بين الدول في مجال الطيران. فالدول التي معي   لفرض مسارٍ آخر قانون  هذا القانون أو أي  

عالقتها  أن تكون شاملة مع اإلتحاد األوروبي تتبع هذا المسار، والدول التي هي راضية  باتفاقياٍت ترغب 

ً  لها الحق ثنائي   ة على أساٍس مع الدول األوروبية مبني   إليجابية ر االمسار. ومن المظاهذلك باع في ات   أيضا

من  بدعمٍ و ،ضية األوروبيةللعالقة مع اإلتحاد األوروبي، تنظ م المنظمة العربية للطيران المدني والمفو  

ةً  ،إلتحاد العربي للنقل الجويشركة طيران الشرق األوسط وا في  عقدست   أوروبية للطيران –عربية  قم 

ً  وفي مجال السياسات الجوية  .2020آذار مارس/ 24-23بيروت بتاريخ  ، أود التنويه بأن  ايضا

، والتي تغطي التعامل مع 1963، والمعدل لمعاهدة طوكيو لعام 2014بروتوكول مونتريال لعام 

للعمل  هنا األعضاءوأدعو حتاج بعد لمصادقة دولة واحدة لدخوله حيز  التنفيذ. يالمسافرين المشاغبين، 

بين  قا البروتوكول حتى لو دخل البرتوكول حيز  التنفيذ إذ أنه سيطب  مع حكوماتهم للمصادقة على هذ

 .فقط عليه ةالدول المصادق

ن ما م المعرفة واإلدراك حول كل   رات وذلك لرفعأن يكون اإلتحاد مستكشفاً للتطو   :المحور الثالث        

من النشرات والتحليالت اإلحصائية  ر على شركات الطيران األعضاء من خالل مجموعةٍ شأنه أن يؤث  

 . بالتعاون مع االياتا وغيرها التي نعقدها بشكٍل دوري   والمنتديات المختلفة

مال البشري من خالل مركز التدريب اإلقليمي التابع لإلتحاد ال التركيز على تنمية رأس المحور الرابع:       

بألف  30 يزيد عنما تخريج المركز في ساهم . فقد العربي للنقل الجوي العام  في إنشائهمنذ  متدر 

 كما ساهمساعدتنا على إنشائه.  ليةما مشكوراً بتوفير منحةٍ  بعد أن قام اإلتحاد األوروبي ،1996

نحبتوفير  ،مشكورةً  ATRبالتعاون مع شركة  ،المركز  منها حتىاستفاد دراسات ماجستير ل مجانية م 

روني اإللكتاألمن  بما في ذلكيها بتنويع القطاعات التي يغط  ج. ويقوم مركز التدريب متخر   50 اآلن

 ةكاديميأ اتٍ سفي المملكة العربية السعودية ومع مؤس   األمنيةللعلوم  العربية مع جامعة نايف بالتعاون

 أخرى. ة أمني  و
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 ـدي الرئيــس،سيـّ 

 دات والسادة،السيّ 

 

تحاد وهما التقرير السنوي لإل ة،ة العام  أصدرناهما لهذه الجمعي   نين سنويتيتجدون بين أيديكم اليوم مطبوعت

ً إلك نيتالعربي للنقل الجوي والنشرة اإلحصائية السنوية. إن  هاتين المطبوعتين، والمتوفر ً من طبعا ترونيا

الكثير من ا ميهف ،اللوحية كماتخالل التطبيق الخاص باإلتحاد العربي للنقل الجوي على هواتفكم أو كومبيوتر

المعلومات التفصيلية حول حال صناعة النقل الجوي إضافة ً إلى القضايا التي يتعامل معها اإلتحاد العربي 

يصدر اإلتحاد العربي للنقل الجوي مجموعةً من النشرات اإللكترونية  ،وإضافة ً إلى ذلك .للنقل الجوي

نا من خالل نه لورالصناعة على الدعم الكبير الذي يوف  في شركاءنا في هذا المجال وأشكر  .الشهرية والفصلية

ة مصادر القو   مجانية تساهم في تعزيز أهم   ذلك من خالل توفيرهم لمنح تدريبٍ من  واألهم   ،دعمهم لنشراتنا

ق في العالم أجمع، فنحن نطل نا شركات طيران للمسافرينوألن   .العنصر البشري وسة، وهمؤس   ةلنجاح ألي  او

ً بمسم  اعتباراً  ً إلكترونيا لموقع اإلتحاد والذي هو  www.a4g.org ىمن اليوم رابطا

 Airlines for theطيران ألجل العالم" " شركات“هو  a4g. والمقصود بـ www.aaco.org وسيبقى

Globe".   

 

 ـدي الرئيــس،سيـّ 

 دات والسادة،السيّ 

 

بنظر أعضائه إليه  نيكم وإن  نجاح اإلتحاد ،سبب وجود اإلتحاد العربي للنقل الجوي هو خدمة األعضاء ن  إ

مكن ذات قيمةٍ  كأداةٍ  إال  من خالل دعمكم ودعم زمالئنا أي  نجاحٍ  الوصول إلى مضافة. ولكن لم يكن من الم 

تهم الرئيسية هي خدمة رأسهم رؤساء شركات الطيران العربية، مهم  العاملين لديكم. فهؤالء الزمالء، وعلى 

ع مشكورينهم يقومون هم. ولكن  تشركا  ءهذا الدعم على األعضاها يعود بللفائدة التي دعم اإلتحاد ل بالتطو 

ة جمعي  هذه ال هجعل علىه ملة وفريق عتنا العام  رئيس جمعي  ل. فالشكر لكم ولهم جميعاً والشكر الخاص جميعا

ً حدثة العام   اللجنة التنفيذية على دعمهم المتواصل وتوجيههم لعملنا في  وأعضاءرئيس  شكرأكما  .اً زممي   ا

جميع لكن وتستفيد منه ليس فقط شركاتهم  اإلتحاد ولي شخصياً، فهم يأخذون من وقتهم وجهدهم ليقوموا بعملٍ 

جميعاً على دعمهم الدائم وأشكر أيضاً شركاءنا كما أشكر  .ككل   الطيران بل صناعةو ال اإلتحادفي األعضاء 

ن فريق ع م بهذا التقرير عن عمل اإلتحاد ورؤيته نيابة ًي أتقد  وفي الختام فإن   الذين دعموا هذه الجمعية العامة.

 بخدمتكم.  نا دوماً نعتز  جميعاً أن   مأن أقول بالنيابة عنهبوأفتخر أعتز  بقيادته،  عملٍ 

 

 والسالم عليكم ...

http://www.a4g.org/
http://www.a4g.org/
http://www.aaco.org/
http://www.aaco.org/

