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الرئيس  –كلمة سعادة السيد/ أكبر الباكر 
التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية 

 القطرية
 

االجتماع السنوي الرابع والخمسون 
 لإلتحاد العربى للنقل الجوي

 
  2021نوفمبر  10
23:00 – 20:00الساعة   

 
 قاعة المجلس

فندق شيراتون الدوحة 
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وزير  –سيف بن أحمد السليطي سعادة السيد/ جاسم بن 

 المواصالت
  

 – محمد بن حمد بن قاسم العبدهللا آل ثاني /الشيخسعادة 
 وزير التجارة والصناعة

 
وزير االتصاالت  –سعادة السيد/ محمد بن علي المناعي 

 وتقنية المعلومات 
 

 
أصحاب السعادة، السادة أعضاء االتحاد العربي للنقل 

  الكرامالجوي، ضيوفنا 
 

أرحب بكم جميعا، واعرب عن فخري واعتزازي 
باستضافتكم في الدوحة لحضور االجتماع السنوي 

 .الرابع والخمسون لإلتحاد العربي للنقل الجوي
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أسمحوا لي في البداية أن أثّمن جهود وتفاني االتحاد  

اخذ زمام المبادرة واالهتمام في  العربي للنقل الجوي
بشركات الطيران العربية في العالم بالمسائل المتعلقة 

والمنطقة في هذا القطاع األسرع تغيرا، والذي كان 
االتحاد العربي للنقل الجوي فيها دوما صاحب الصوت 

  .األبرز في االهتمام بتعزيز قطاع الطيران المدني
 

الماضية  20وقد تطورت منطقتنا على مدى السنوات الـ
لجوي، حيث يتم لتصبح اآلن مركزا عالميا للربط ا

تشغيل عدد كبير من الرحالت الجوية في المطارات، 
 .وتيسير الربط الجوي للمسافرين والشحن الجوي

 
على العالم أجمع،  19-لقد أثرت جائحة كوفيد 

وخصوصا منطقة الشرق األوسط. وإنه من المتوقع أن 
 6.8تبلغ خسائر شركات الطيران التراكمية حوالي 

مليار  4.6و  الحالي في العاممليار دوالر أمريكي 
  .2022لعام في ادوالر أمريكي 
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إن تواجدكم اليوم هنا يجسد عزم ورغبة قطاع الطيران 
في منطقتنا العادة الربط الجوي وخدمة مسافرينا 
لوضعه الطبيعي ما قبل الجائحة. وندرك تماما الدور 
الهام الملقى على عاتقنا الحياء وتنشيط اقتصاد قطاع 

 .ران وتأثيره على المجتمعاتالطي
 

وستشهد الدوحة استضافة فعاليات كأس العرب فيفا 
اللذان  2022و كأس العالم فيفا قطر  2021قطر 

يمثالن حدثان هامان لتعافي صناعة النقل الجوي في 
  .العالم

 
الذي ستستضيفه دولة  2022إن كأس العالم فيفا قطر 

األوسط والعالم العربي قطر سيكون األول في الشرق 
ويمثل فرصة فريدة من نوعها لنا لنتحد ونبرز للعالم 

 .كرم الضيافة العربية
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وفي اطار سعينا الستضافة هذان الحدثان الهامان، 
يتعين علينا أن نتعاون في تسهيل اجراءات الدخول 
وايجاد آليات مناسبة، اخذين بعين االعتبار االلتزام 

ة والسالمة، وذلك لحماية سالمة بأعلى معايير الصح
مسافرينا، وضمان حركة النقل الجوي بطريقة آمنة 
وانسيابية، كما تشاهدونه اليوم من خالل استضافتنا لهذا 

 .الملتقى السنوي الهام
 

وسيتم خالل اجتماع الجلسة العامة غدا مناقشة خارطة 
الطريق والمسائل الرئيسية المتعلقة بتعافي النقل 

طوير قطاع الطيران بشكل مستدام، وخاصة الجوي، وت
االنتقال إلى مرحلة الحد من انبعاثات الكربون، والذي 
يعتبر أساسيا لنجاحنا. وعلى الرغم من التحديات التي 
تواجه قطاع الطيران، يتعين علينا مواصلة جهودنا 
بثبات نحو تحقيق اهداف الحد من الكربون والتي هي 

 .رانمسؤولية مشتركة لقطاع الطي
 

وفي الختام، نرحب بكم مرة أخرى في الدوحة 
 متمنين لكم طيب االقامة ودوام التوفيق والنجاح.


