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 األياتا تحث الناقالت العربية الترآيز على الكفاءة والحرية التجارية 
 

 
 

، دول الشرق االوسط وشمال )أياتا( للنقل الجوي الدولي حث االتحاد –) 2008 أآتوبر 22(تونس، 
 .  لتطبيق الكفاءة وتوسيع نطاق الحريات التجاريةمنهجأفريقيا، للترآيز على وضع 

 
ا، في آلمة ألقاها خالل األجتماع  المدير العام والرئيس التنفيذي، لالياتجيوفاني بيسنياني،صرح و

ستمر ولكن مانوفره نخفاض مإان أسعار النفط في  ":السنوي لالتحاد العربي للنقل الجوي في تونس
، مريكيأدوالر  مليار 5.2حوالي هذا العام  الصناعة تخصرسوف .  في اإليراداتمن النفط نخسره

 سجلت حيث  . تكون محصنة ضد هذه الخسارةنالشرق األوسط لوحتى منطقة 
في أغسطس من العالم الجاري، بعد ان % 4.3ناقالت المنطقة انخفاضًا في الحرآة الجوية بنسبة 

 . في العام الماضي% 18.1 في بنسبة ًانموسجلت 
 
 مليون دوالر أمريكي 200ط إلى حوالي  في الشرق األوس أرباح شرآات الطيرانضهذا وستنخف"

ولن يحقق الربح سوى عدد قليل من الناقالت في . الماضي مليون دوالر في العام 300 مقارنة مع
 اساطيل المنطقة فومن المتوقع ان تتضاع. الوقت الذي ستواجه فيه أغلبية الناقالت خسارة متوقعة

قت الذي يمر فيه األقتصاد العالمي بفترة عدم  طائرة خالل العقد القادم في الو1,300إلى حوالي 
 ."  والطلبالقابليةوالتحدي في تلك الفترة سيكون من الصعب التوفيق بين . يقين

 
هذا وحث بيسنياني المنطقة إلى اعتماد منهج يرآز على آفاءة وتبسيط األعمال والوقود والبنية 

 . التحتية وتوسيع نطاق الحريات التجارية
 

 المنهج بـ ويتلخص هذا 
 
 
 
 
 
 



 
دخلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقا بداية حقبة لتجربة خصخصة  :البنية التحتية •

المطارات، حيث أعطت آل من األردن والممكلة العربية السعودية ومصر امتيازات إدارة 
وشدد بيسنياني على عدم أساءة أستخدام . مطاراتها إلى شرآات إدارة المطارات

التكرروا ما حدث في آيتو، عندما قام صاحب االمتياز بتجاهل : "في قولهاألحتكارات، 
لتمويل اعمال % 128مبادئ المنظمة الدولية للطيران المدني وقام برفع اسعار الفائدة إلى 

فان .  بناء المطار، فانتم الترغبون بأتباع هذا النوع من األساءة في أستخدام األحتكارات
ي أمرًا ضروري ويجب  مبادئ المنظمة الدولية للطيران المدنالقوانين الصارمة لتطبيق

 ."  تطبيقه
 
وشمال أفريقيا من تطبيق تمكنت ناقالت الشرق األوسط ":  قال بيسنياني:تبسيط األعمال •

مع الموعد النهائي المحدد لها بعد ان آانت % 100نظام البطاقات اإللكترونية بنسبة 
ذا الجهد يظهر بأن للمنطقة القدرة الكبيرة على وه. ، في خضون ثمانية أشهر فقط16%

محذرأ بان على المنطقة ان تسرع من أجل ان تتمتع بكفاءة التكلفة ." تحقيق ما تطمح إليه
آما دعا بيسنياني دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لتكون . للشحن اإللكتروني

المنطقة حوالي تستثمر : "حيث قال. عةاألولى في برنامج االياتا لتحسين السفر وأنظمة األمت
 لإلستثمار في العمليات  فرصة ذهبيةههذ، وتعد لبنية التحتيةبناء ا مليار دوالر في 46

 " .والتكنولوجيا المتقدمة
 

". ان آفاءة الوقود تقلل من التكاليف وتحسن من اإلداء البيئي: "قال بيسنياني: الوقود •
 مليار دوالر أمريكي 4.6وقود، من تحديد وتوفير حوالي  وبالفعل، ساعدت حملة االياتا لل

آائز االياتا رتعتمد و.  مليون طن من غاز ثاني أوآسيد الكربون13.5والتي تعادل نحو 
األستثمار في ) 1(األربعة لتغيير المناخ على تخفيض ثاني أوآسيد الكربون من خالل 

اتخاذ تدابير أقتصادية ) 4(ية التحتية آفاءه البن) 3(العمليات الفعالة ) 2(التكنولوجيا، 
وحث بيسنياني حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا على تحدي خطة األتحاد . أيجابية

" قائًال. االوربي الغير قانونية في دمج قطاع الطيران في تجارة االنبعاثات األقليمية لها
 ويجب على حكومات .من الذهب مع قانون الضرائباآتشفت الحكومات االوربية وعاء "

التي تعتبر " آيوتو"وشمال أفريقيا بان تكون صارمة في الدفاع عن رؤية  الشرق االوسط
. لوساطة قطاع الطيران من خالل قيادة المنظمة الدولية للطيران المدنياألمثل عالمي الحل ال

لعربية وهذا يعني ان تطبيق نجاح المنظمة الدولية للطيران المدني في مشارآة المملكة ا
السعودية في مجموعة المنظمة الدولية للطيران المدني وتغير المناخ، يعد تحديًا لمبادء 

 " . االتحاد االوربي وأستخدام الكفاءة تماشيًا مع الرآائز األربعة لألياتا
 
 

 
 

 
 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا على دعم جهود حث بيسنياني حكومات : الحرية التجارية •
  النتحتاج الخطوط الجوية": قائًال. مزيد من الحريات التجارية للنقل الجوياليل لتسهاألياتا ل



متكافئة وحرية الوصول إلى األسواق ورأس بصورة  آغيرها من األعمال التجارية تعمل
تيسير هذه المناقشة بين الحكومات في جدول أعمال وستعمل األياتا على ". ةالمال العالمي

 شهدنا لقد:"  قال بيسنياني. نهاية هذا االسبوع في اسطنبول"حريةمؤتمر القمة من أجل ال"
 المفتوحة ءبما فيها اتفاقات السما ،الشرق األوسط وشمال أفريقيامنطقة في تقدما آبيرًا 

 ."تصرف بسرعة أآبرتفكر وتآلن ان ويجب على حكومات المنطقة ا. الصناعةوتحرير
 

الشرق األوسط حيث تتمتع منطقة . ييرغ الحاجة للتأظهرت األزمة بأن هناك: " وأضاف بيسنياني
آفوءة في أساطيل وبنية أساسية رفيعة و قويةنفطية قتصادات  من بينها امزايا آبيربوشمال أفريقيا 
واذا تمكنا من ذلك فان واثق .يجب علينا أن تغير آبير مع الكفاءة التجارية والحريات. أستخدام الوقود

 ." االزمة ونصبح صناعة آفوءة اآثر ربحيةمن انه يمكننا تجاوز هذه 
  - اياتا -

 
 
 

 للمزيد من المعلوامات يرجى اإلتصال بـ 
 

 مصطفى الشيخلي، 
 مدير عالقات عامة، فور آوميونكيشنز 

  70 33 985 055: هاتف
 com.fourcommunications@sheikhly-all.aMustaf: البريد اإللكتروني

 
 

 : مالحظة للمحررين
 

شكل مع بعضها          265حوالي  ) إياتا(للنقل الجوي   يمثل االتحاد العالمي    • ة     93 شرآة طيران ت  في المئ
 .من الحرآة الجوية العالمية المنتظمة

 
 

 


