










COVID-19 Cases in April 2020 
reached 3,090,445

Non-operated aircrafts reached 
18,679 (representing 55% of 

Total Fleet)

If you don’t want to be blamed, shut 
down everything

  
الم، أوقف كّل ش 

ُ
ءان لم تكن ترغب بان ت

Countries imposing travel restrictions in response to the COVID-19 

pandemic, total COVID-19 cases, and non-operated aircraft



ردود الفعل ووضع سياسات لتجنب اللوم

Reactions & policies to avoid blame



اغالق الحدود البرية، 

الجوية والبحرية
Close All 
Borders 

إيقاف النقل الجوي
Stop Air Traffic 

منصات غير اللمسية
Touchless 
platforms

التباعد االجتماعي 

على كافة المستويات
Social 

Distancing 
across the Board 

قوانين االختبارات 

الصحية
Health Testing 

Rules 

قوانين التعقيم
Disinfection 

Rules 

قوانين صارمة للحجر 

الصحي
Rigid 

Quarantine 
Rules 

االغالق الوطني العام
Total Lock Down

التباعد االجتماعي
Social 

Distancing 

ارتداء األقنعة 

والقفازات 
Mandatory 

Masks & Gloves
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بشكل اعتباطي وغير مدروس

Arbitrary & spontaneous

افةأسس ليست علمية واضحة وشف

Lacking scientific evidence 
and transparency







ونحجر المسافرين على متن السفينة واعتبار بان الناجون هم  محصن

Travelers were kept on board, and those who 

survive are immune





تطبيق اجراءات السالمة والقيام باالختبارات

Applying biosafety and testing 
measures 
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Arab WorldGlobal

Impact of COVID-19 on Travel and Tourism in 2020 Globally & in the 
Arab World
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4,671 (9,200 Billion in 
2019)

32%

132 (266 Billion in 2019) 

55%

Contribution to GDP in 2020 compared to 2019 

T&T Contribution to GDP in 2020 (Billion USD)

272 (334 million in 
2019)

6 (10 million in 2019)
T&T Contribution to Employment in 2020 

(Millions) 

Joblessness in T&T From overall job losses in 2020



Passenger Traffic Measured in Revenue Passenger Kilometers (RPKs) 
Globally and for the Arab Airlines



Returning to 2019 
Levels will Take 

Three to Five Years 
From Now



ود استمرار الحكومات في وضع بعض القي
على ما كانت عليه

Governments continue adopting 

some of the previous restrictions

من سكان األرض اللقاح؟%75تلقي 

Inoculation of 75%  the world’s 

population? 







المساهمة الحيوية في النمو االقتصادي تسريع تعافي قطاع النقل الجوي دالتكيف مع الوضع الطبيعي الجدي

Allow it to contribute to 
economic growth

Speed up the recovery of
air transport

The world needs to adapt 
to the endemic

تطبيق االجراءات االسترشادية التي طّوروها بانفسهم من خالل االيكاو ومنظمة الصّحة 
العالمية

Need to follow the guidelines they themselves developed through ICAO and 
WHO



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

إعتماد معايير نموذجيّة، وقياسيّة مبنية على أساس مستوى 
اإلنتشار الوبائي في الدول االخرى

Adoption of standard risk-based criteria according 
to the epidemiological situation of other countries



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

بها منّظمةالموصىإتباع الحكومات لإلجراءات الّصحيّة للّسفر 

الّصّحة العالميّة ومنّظمة الّطيران المدني الّدولي

To follow WHO & ICAO’s recommended the 
biosafety travel measures 



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

ىاإلعتراف بالّشهادات الّصحيّة الّتي تصدرها الّدول األُخر

Recognition of health certificates issued by other 
countries



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

قة إعتماد الّشفافيّة في المعايير المستخدمة لتحديد اإلجراءات المتعل

الوبائيةاإلنتشاربالسفر وتبعًا لمؤّشرات محددة حول 

The criteria used to determine travel-related procedures should 
be transparent & based on specific epidemiological indicators



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

ي شمول المعنيّين بالنّقل الجّوّي في التّداول حول اإلجراءات الّت

ستتّبعها الُحكومات 

To include aviation stakeholders in discussions leading to 
the implementation of air transport-related measures

Decision 

Makers
Health Authorities 

Governments

Aviation Stakeholders

Civil Aviation 

Authorities 

Airports

Airlines



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

للّمسيّة تبني الحلول التّكنولوجيّة الّتي تسّهل عمليّة الّسفر غير ا

To embrace technological solutions that facilitate 
touchless travel



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

ول عند االعتماد على اتفاقيّات النّقل الجّوّي الثّنائيّة الّسارية المفع

اللجوء للممّرات الّصّحية لفتح الّسفر

Existing air services agreements to be the basis for 
opening travel when resorting to Public Health Corridors 



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

إستمرار مساعدة شركات الّطيران ماليًّا وبطرق أُخرى 

To continue supporting airlines in financial aids and 
other ways



 Recommended Guidelinesاالمبادىء الموصى به

اإلستفادة من تجارب البلدان األخرى التي تعاملت بطرق علمية 

ومنهجية مثالية الحتواء الفيروس 

To learn from the experiences of countries that used 
ideal scientific and systematic methods of virus 

containment



Communication with other 
stakeholders was AACO’s top priority

احتل التواصل مع المعنيين أولى أولويات 
االتحاد





While the world was preoccupied with COVID-19

بينما كان العالم منشغال بمواجهة الوباء 





النمو 

االقتصادي

Economic 

Growth

النقل الجوي

Air Transport

استمرارية
Sustainability

نمو

Growth

2050 should be a joint responsibility 
يجب ان يكون مسؤولية مشتركة2050تحقيق هدف 



مساهمة الحكومات هي جوهرية في تحسين األثر البيئي للنقل الجوي

Governments’ contributions are fundamental in 
reducing the environmental impact of air travel

الحكومات

Governments 





اصالح البنية التحتية من إدارة حركة جّوية ومطارات

Reform the infrastructure in airports & air space

الحكومات

Governments



الحكومات
Governments

تحفيز المعنيّين عوضاً عن فرض ضرائب ورسوم

Incentivize stakeholders rather than putting 
taxes & charges 



الحكومات
Governments

يره تحفيز شركات الطيران الستخدام الوقود  المستدام بتوف
بشكل منافس وتجاري 

Incentivize airlines to use sustainable fuels in a 
commercial and competitive manner



ديةالتوافق عالمياً على خارطة الطريق وعدم اللجوء الى التشريعات االفرا

To agree on a global roadmap and not to resort to unilateral 
legislations

 ً النقل الجوي بطبيعته نقالً دولياً وعالميا

Air transport is international & global

الحكومات
Governments



من الوقود المستدام ومحركات تعتمد 100% توفير محركات قادرة على التعامل مع 

على وقوداً ال ينتج انبعاثات

Provide engines capable of using 100 % sustainable fuels & 
using alternative fuels that do not emit carbon

المصنعين وشركاؤنا 
في التكنولوجيا

Manufacturers & 
Our Technology 

Partners



تطوير هياكل طائرات قادرة على استيعاب هذا التطور الجوهري

Develop airframes capable of accommodating this 
fundamental change 

المصنعين وشركاؤنا 
في التكنولوجيا

Manufacturers & 
Our Technology 

Partners



ق الهدفالتركيز على تطوير هذا الوقود بشكل تجاري وتنافسي من شأنه تحقي

To focus on developing these fuels in a commercial & 
competitive manner that helps reaching the target 

موردي الوقود 
والوقود المستدام

Fuel & SAF 
Suppliers















Advocacy

Climate Change

Technology 

Identify 

Threats

Data Analysis 

Resilience
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AACO continued to raise awareness 
about the impact of this pandemic on 

all industry issues 

استمر االتحاد بتعميم المعرفة حول أثر هذه 
األزمة على مختلف قضايا الصناعة 



النشرات االلكترونية

Electronic Bulletins



التـقرير الـــســـــــنوي لإلتحــاد

AACO Annual Report

النشرة السنوية إلحصاءات النقل الجوي

Arab Air Transport Statistics





Chief Executive Officersالرؤساء التنفيذيين 



Member Airlinesأعضاء االتحاد



ةرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذي
Chairman & Members of the 

Executive Committee 



أعضاء المجالس التوجيهية وفرق العمل

Representatives of Steering Boards & Task Forces



The Regional & International Organizations & Associations 

المنّظمات واالنّحادات االقليميّة والدوليّة





Our Industry Partners شركائنا في الصناعة









نعتز دائماً بخدمتـــــــكم

We are always proud 
to serve you



وشــكراً 

Thank You


