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المنظمة العربية للطيران  مع مذكرة تعاون تحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا(إلاوقع  – ، الرباط2019نيسان  23

وجنوب الشرق األوسط  منطقة من اجل تعزيز التعاون في تطوير قطاع طيران آمن وفعال ومستدام فيالمدني 

  .افريقيا

بتبادل المعلومات  االتحاد الدولي للنقل الجوي و المنظمة العربية للطيران المدني سيقومبموجب مذكرة التفاهم ، 

والخبرات والقدرات ، والعمل بشكل مشترك لتعزيز ستة مجاالت رئيسية للطيران في منطقة الشرق األوسط 

 :وشمال إفريقيا

 سالمة والطيران ؛عمليات ال •

 ؛ التشريعات الحكوميةنظمة واالمواءمة •

 البنية التحتية وبناء القدرات والتدريب ؛ •

 بيئة؛ال•

 المعاهدات ومعايير االيكاو ؛ و•

 .ل الجويالطيران واالتجاهات المستقبلية في النق أهمية قطاع •

 

 المنظمة العربية للطيران المدني تهدف  وقال المهندس عبد النبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني: "

اإلتحاد الدولي ستعمل مذكرة التفاهم مع وإلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني. 

على تعزيز التعاون بين الدول وصناعة الطيران ، وهي شراكة رئيسية للنهوض بالطيران المدني  للنقل الجوي

العربي ستستفيد  العالم فيإن إحدى وعشرين دولة ار: "واضاف المهندس عبد النبي من. "وتعزيز المعايير العالمية

 اإلتحاد الدولي للنقل الجوي".من هذه الخطوة الهامة التي اتخذت مع 

 

من جانبه قال السيد محمد البكري نائب الرئيس اإلقليمي لإلتحاد الدولي للنقل الجوي إلفريقيا والشرق األوسط: " 

مليار دوالر   130مليون وظيفة ويساهم بمبلغ  2.4يتعلق به في قطاع السياحة حوالي  يوفر قطاع الطيران وما

من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ومع توقع مضاعفة اعداد الركاب بحلول عام 

تمد قدرة قطاع مليار دوالر على التوالي. تع 345مليون وظيفة و  4.3، قد تصل هذه االرقام إلى 2037

الطيران على تحقيق ذلك النمو على االستمرار في تعزيز مستويات السالمة الجوية في المنطقة ، وتحقيق بيئة 

وإدخال التحسينات على البنية التحتية وبناء القدرات. ويتحقق ذلك جنبا الى جنب ضمان  متوازنة وفاعلةتشريعية 

االستدامة البيئية .  وتعد الشراكات القوية مع الحكومات عنصرا اساسيا لتحقيق هذا النمو ودعمه، وستعمل 

 ة للطيران المدني" .مذكرة التفاهم هذه على تعزيز العالقة التاريخية واالستراتيجية مع المنظمة العربي

 

السيد س عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني المهندخالل اجتماع بين  االتفاقيةتم توقيع 

 ولي للنقل الجوي )اياتا( لمنطقة إفريقيا والشرق األوسط.محمد على البكري، نائب رئيس االتحاد الد

 



 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
 االتصاالت المؤسسية

  2967 770 22 41 +هاتف
 corpcomms@iata.orgبريد إلكتروني: 

 

 مالحظات للمحررين:

% من 82شركة طيران، تشّغل ما يصل إلى  290( ما يصل إلى IATAيمثل االتحاد الدولي للنقل الجوي )

 الحركة الجوية العالمية.
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