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 مذكرة

عضوا مؤسسا لمنظمة الطیران وحصل لھا شرف أن تكون  1944التي شاركت في "مؤتمر شیكاغو" لعام  54تعتبر إسبانیا من الدول الـ 

وقد عملت إسبانیا طیلة ھذه الفترة بشكل مشترك مع كافة الدول  .1951المدني الدولي "اإلیكاو" وقد شاركت في مجلسھا بدون انقطاع منذ 

على تشجیع التطّور اآلمن والمنظم والفعال للطیران المدني الدولي وشاركت بنشاط في مختلف اللجان وفرق الخبراء ومجموعات العمل األعضاء 

والتي ترأسناھا على مدى  1952لجنة المالحة الجویة منذ وتجدر اإلشارة بشكل خاص إلى إسھام المھنیین اإلسبان في  التي تم تشكیلھا منذئذ.

 والیتین مختلفتین. سنة في 11

 ):2019إسبانیا في أرقام (

مت رحالتھم في المطارات اإلسبانیة.ملیون مسافر 275 ·  ، نُّظِ

 بالنسبة لعدد الُرّكاب في المطارات اإلسبانیة عالمیا 5المرتبة  ·

 بالنسبة للمسافرین الدولیین. عالمیا 4المرتبة  ·

 استخدموا المطارات الدولیة بمشاركة الشركات اإلسباني ملیون مسافر 462 ·

 تمت إدارتھا في الفضاء الجوي اإلسباني. ملیون رحلة 2،15 ·

 اتفاقیة للخدمات الجویة مع دول من خارج االتحاد األوروبي 98 ·

 مسار 1700وجھة دولیة من خالل ما یقارب  334 ·

 A400M) الموجودة في إسبانیا یتم المشاركة في برامج 3ن خالل المعامل الثالثة (م وتعتبر إسبانیا أحد الشرّكاء األربعة في "إیرباص". ·

 A320و  A330و  A350و A380و 

 بلدا. 160كما أن التكنولوجیا اإلسبانیة حاضرة في مراكز إدارة المالحة الجویة في  ·

، من بینھم ما ملیون 83،5 وصول السیاح الدولیین:) عالمیا من ناحیة عملیات 2المرتبة الثانیة ( 2019في عام  وقد احتلت إسبانیا ·

 في المئة على متن الطائرات. 80یزید عن 

 2022-2019مساھمة إسبانیا في المنظمة خالل فترة  .1

لت على منذ انطالق منظمة الطیران المدني الدولي "اإلیكاو"، أسھمت إسبانیا بشكل نشیط في تطویر األھداف التي حددتھا المنظمة المذكورة وعم

، حیث تشارك بموظفین في سكرتاریة المنظمة ومن خالل التعاون من خالل اإلدارة العامة للطیران المدني وممثلیتنا الدائمة في مونتلایرتحقیقھا 

تأھیل وإجازة مجموعة خبراء بما فیھا المجموعة الجدیدة لخبراء  18وتشارك إسبانیا في الوقت الراھن في  .النشیط مع الفرق الرئیسیة للمنظمة

 ).PTLPالموظفین (

، لم یدخر الخبراء اإلسبان جھدا 19-وخالل السنوات الثالثة األخیرة التي تأثرت باألزمة العویصة التي عصفت بقطاع الطیران بسبب جائحة كوفید

) التابع للمجلس و"سیاسة اإلیكاو لمساعدة  CART"الفریق الخاص إلنعاش الطیران" (في المشاركة في كل القضایا الرئیسة للمنظمة مثل 

 ). CORSIAضحایا الحوادث الجویة وأقربائھم، باإلضافة إلى "خطة تعویض وتقلیص الكربون للطیران الدولي (

 19-كوفید .2

مجموعات المحررین، التابع لمنظمة اإلیكاو منذ بدایتھ، وتحدیدا في    ) CART"الفریق الخاص إلنعاش الطیران" (وقد شاركت إسبانیا في 

ونجد نفس المشاركة اإلسبانیة البارزة على صعید "المؤتمر رفیع المستوى الخاص  ).SWGكما شاركت في قیادة المجموعة اإلستراتیجیة (
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 وفي نفس السیاق یتعاون عدد من خبراء الصحة بمشاركة وفد ھام. 2021) الذي انعقد في أكتوبر/تشرین األول HLCC 2021( 19-بكوفید

، منذ نشأتھا "(CAPSCAالعمومیة اإلسبان مع مجموعة "اتفاق التعاون من أجل منع وإدارة حوادث الصحة العمومیة في الطیران المدني ( 

ودلیل تدابیر  19-وھي بمثابة توجیھات للنقل الجوي خالل األزمة الصحیة الناجمة عن كوفید وقاموا بدور أساسي في صیاغة وثیقة "اإلقالع":

 ).Doc 10152المخاطر العابرة للحدود وفحوصات التشخیص (إدارة 

موظفي وبتنسیق مع التدابیر والتوصیات التابعة لالتحاد األوروبي، قامت إسبانیا بتبني قانون "التوجیھات الخاصة بإدارة المسافرین الجویین و

مركز ) والEASAبناء على التعلیمات المنبثقة عن "وكالة اإلتحاد األوروبي من أجل السالمة في الطیران (   19-الطیران بالنسبة لجائحة كوفید

كما بإمكان جمیع المسافرین من خالل الموقع اإللكتروني  ) والتغییرات الالحقة التي تطرأ علیھا.ECDCاألوروبي لمنع األمراض ومراقبتھا ( 

لتابعة أن یتحققوا قبل الوصول إلى مطار المغادرة من الوثائق الضروریة للسفر إلى إسبانیا، بما في ذلك شھادة كوفید الرقمیة ا SPTHالوطني 

ویشار إلى أن كل ھذه اإلجراءات بما فیھا تیسیر نقل اللقاحات في إسبانیا،  .دون تأخیر وال توقفلإلتحاد األوروبي، بحیث یمكن القیام بالرحالت 

 .خالل "اللجنة الوطنیة لتیسیر النقل الجوي" مع كافة السلطات المعنیة والشركاء من القطاع الصناعي تم تنسیقھا من

التبرع لھا وختاما، جدیر بالذكر أن إسبانیا تقوم بعمل تضامني بارز مع دول الجوار وبشكل خاص مع أمریكا الالتینیة والكاریبي، من خالل 

مالیین لقاح،  7،5األمر الذي یعني حوالي  2021ة من مجموع اللقاحات التي تلقتھا إسبانیا خالل في المئ 10إلى  5بنسبة تتراوح ما بین 

یونیو/حزیران الماضي في  2كما أن رئیس الحكومة اإلسبانیة تعّھد في  التابعة لمنظمة الصحة العالمیة. COVAXوذلك عبر آلیة كوفاكس 

ملیون جرعة إضافیة. 15طوكیو، بتقدیم 
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 التعاون الدولي .3

 وفضال عن الدعم المستمر الذي یتم تقدیمھ لعمل منظمتي اإلیكاو والصحة العالمیة في ھذه الظروف العصیبة، فإن إسبانیا تواصل عملھا على

الجوي ورفع قدرتھ التنافسیة صعید السالمة الجویة وتحسین معاییرھا بوصفھا ھدف أولوي على الصعید العالمي إلى جانب تحسین جودة النقل 

 واالستدامیة.

نفذت إسبانیا أنشطة تقییم وبناء قدرات بالنسبة لسلطات الطیران ، " NCLBمبادرة اإلیكاو المسماة "عدم ترك أي بلد وراء الركب  وفي إطار

والشرق األوسط وأمریكا الالتینیة والكاریبي وآسیا المدني وتعاونت معھا من أجل اإلسھام في تحسین قوانینھا وإجراءاتھا في بلدان شمال إفریقیا 

 وأوروبا الشرقیة.

وتشمل تلك  ).2وتقوم إسبانیا، بالتآزر مع مؤسسات عمومیة وخاصة على الصعید الوطني واألوروبي، بأنشطة تعاون لفترات من سنتین (

النتقال إلى إسبانیا من أجل التدریب الحضوري في موقع ، بما في ذلك امھمة سنویة لخبراء سلطة المالحة الجویة اإلسبانیة 70األنشطة 

بشكل أساسي عن بعد وبوسائط  2020، تم إنجاز تلك األنشطة منذ مارس/آذار 19-ونظرا للقیود المفروضة على التنقل بسبب وباء كوفید العمل.

 إلكترونیة، مع الحفاظ على نفس مستوى اإللتزام والجودة.

وضمن "برنامج بناء القدرات والمساعدة في بلدا من منطقة أمریكا الالتینیة  12نحة في إطار الشراكات القائمة مع كما تساھم إسبانیا كدولة ما

مساعدة للعدید من  2021وفضال عن ذلك فإن إسبانیا تقدم منذ  .)ACT-CORSIAالتابع لمنظمة اإلیكاو  (  CORSIAمجال "كورسیا" 

أمریكا الالتینیة -شراكة الطیران لالتحاد األوروبيالسالمة العملیاتیة في أمریكا الوسطى تحت مظلة مشروع "الدول وللمنظمة اإلقلیمیة لمراقبة 

ویركز مشروع التعاون ھذا على المساعدة والتدریب  .EASA، الذي یمولھ االتحاد األوروبي وتشرف علیھ EU-LAC APPوالكاریبي" 

أو تطویر  CORSIAر وتطبیق إجراءات االستدامة في المجال الجوي للمنطقة واعتماد برنامج اللذین یتم تقدیمھما للدول المشاركة في تطوی

 والتشجیع على استخدام المحروقات المستدامة في مجال الطیران.

 المالحة الجویة والمطارات .4

كما أن المشرف  .ة المسافرینفإن إسبانیا تحتل المرتبة الخامسة في العالم والثانیة في أوروبا على صعید حرك 2019ووفق بیانات 

ملیون  275تحتل المرتبة األولى عالمیا كمشغل للمطارات، بما مجموعھ   Aenaوكالة "آیینا" الرئیسي على المطارات في إسبانیا، وھي 

 .2019تم إدارة رحالتھم مباشرة في إسبانیا خالل عام  مسافر

في كل من المملكة المتحدة والمكسیك وكولومبیا والبرازیل وجامایكا فإن ھذا الرقم یبلغ  Aenaوإذا ما أضفنا مطارات دولیة تشارك فیھا 

.ملیون مسافر من مطار لوتون 18ھا ملیون مسافر، بما فی 367
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 ملیون طن من الشحنات. 1،07ملیون حركة للطائرات وتم نقل  2،36وقد سجلت المطارات اإلسبانیة ما مجموعھ 

 .2019خالل  ملیون مسافر 45ألف حركة للطائرات وقد نقل  270المملكة المتحدة أكبر ممر جوي دولي، حیث یشمل -ممر إسبانیاویعتبر 

رة وقد تسببت الجائحة في تقلیص حجم ھذه المالحة بشكل ھام، لكن االتجاه في تصاعد بالتزامن مع رفع القیود، األمر الذي یدل على قدرة كبی

 ق على التعافي.لھذه السو

ومن بین أھم المطارات،  .) للمروحیات2مربضین (في الطیران المدني الدولي، عالوة على  41، ینخرط من بینھا مطارا 46وتشمل إسبانیا 

باراخاس -، وقد احتل مطار مدریدبلدا 74وجھة في  187ملیون مسافر، سنویا، نحو  61،7عبور الذي یسجل  باراخاس-مطار مدریدیوجد 

 .على المستوى األوروبي 5على الصعید العالمي بالنسبة لعدد المسافرین والرتبة  22الرتبة  2019عام  في

 .بلدا 63وجھة في  177ملیون مسافر سنویا نحو  52،7ثاني أكبر مطار من حیث المالحة، بما مجموعھ ، إلبّرات-مطار برشلونةویعتبر 

، بالنسبة لعدد المسافرین في في أوروبا 6ترتیب المطارات على الصعید العالمي والمكانة  في 27إلبّرات المرتبة -مطار برشلونةوقد احتل 

2019. 

ألف عملیة/في السنة، یلیھ في ذلك مطار  426باراخاس الصدارة من حیث حجم المالحة في كل الشبكة بما مجموعھ -كما یتبّوأ مطار مدرید

 لسنة.ألف عملیة في ا 345إلبّرات بما مجموعھ -برشلونة

  شركات الطیران والربط .5

وقد طرحت جمیعھا زھاء  .لھا قاعدة في إسبانیا 40شركة طیران بإنجاز رحالت جویة في إسبانیا، من بینھا  182قامت  2019خالل عام 

 ملیون مسافر. 77كما أن شركات الطیران اإلسبانیة نقلت ما یزید عن  دولة. 90وجھة دولیة لمجموع  334مسار و 1700

وتفسح  ، تمنحھا حقوق المالحة.اتفاقیة ثنائیة مع الدول من خارج االتحاد األوروبي 98وبخصوص فتح أسواق النقل الجوي، أبرمت إسبانیا 

ھذه االتفاقات المتعلقة بخدمات النقل الجوي، فرصا جدیدة أمام شركات الطیران حیث تسمح لھا باستخدام مسارات جدیدة وتعزیز عملیات 

 لقائمة، كما أنھا تساعد على تعمیق تبادل المعارف وتفعیل األنشطة االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة.المسارات ا

 المالحة الجویة .6

أضعاف األراضي اإلسبانیة،  5أي ما یمثل  كلم مربع 2.247.000مساحة تقدم إسبانیا خدمات المالحة والمراقبة الجویة في فضاء جوي یغطي 

 األمر الذي یمثل ثاني أكبر فضاء جوي غیر محیطي، تتم إدارتھ في أوروبا.

تم من خاللھا نقل  2019ملیون رحلة جویة تمت مراقبتھا خالل  2،15أكبر مزّود لخدمات المالحة الجویة حیث غطى  ENAIREویمثل 

علھ یحتل المرتبة الرابعة كمزّود لخدمات المالحة الجویة في أوروبا عالوة على مشاركتھ في كافة ملیون مسافر، وھو األمر الذي یج 315

 مشاریع االتحاد األوروبي التي لھا عالقة باعتماد برنامج "السماء الواحدة األوروبیة".

 البعد االجتماعي واالقتصادي .7

في إسبانیا بوصفھ مفعّال للعالقات التجاریة الدولیة والسیاحة وكمصدر لفرص العمل یضطلع القطاع الجوي (البنى التحتیة والنقل) بدور أساسي 

في  80، یصل ) عالمیا من حیث عدد السیاح الدولیین الذین تستقبلھم2تحتل المرتبة الثانیة (وال أدّل على ذلك من كون إسبانیا  والثراء.

 المائة منھم إلى إسبانیا عبر الجو.

بما فیھا األعمال غیر المباشرة أو  ألف وظیفة 566تصل إلى الناشئة عن الشركات التي ترتبط أعمالھا بالمطارات، كما أن فرص التوظیف 

في  6،7ملیون وظیفة أي ما یعادل  1،8یصل إلى وإذا أضفنا إلى ذلك اآلثار غیر المباشرة الناجمة عن السیاحة، فإن العدد  المیّسرة عبرھا.

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  12،4وفي ھذا الصدد مثلت السیاحة لوحدھا ما نسبتھ  . إلجمالي اإلسبانيالمئة من الناتج المحلي ا

 .2019اإلسباني في عام 
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كما أن معمل "إییسكا" في مدینة  .A320و  A330و  A350و A380و  A400Mتشارك إسبانیا في مجموعة "إیرباص" وفي برامج 

طلیطلة یمثل مركز تمیُّز في مجموعة إیرباص بخصوص صناعة المعدات المرّكبة، فیما یتم التجمیع النھائي في مصنع إشبیلیة لطرازي 

A400M  وC295. 

االتصاالت والمالحة والمراقبة و CNS/ATMومن بین القطاعات التي تبرز فیھا مساھمة الصناعة الجویة اإلسبانیة، تطویر وتثبیت أنظمة 

ومما یثبت ذلك أن  التي تساھم أیضا في تصنیع عناصر تكنولوجیة فضائیة مھمة. INDRAوإدارة المالحة الجویة وذلك بفضل شركات مثل 

 ذات التكنولوجیا اإلسبانیة. CNS/ATMبلدا تستخدم أنظمة  160

تحتل مركز الصدارة في ھذا القطاع  Amadeusیران، فإن الشركة اإلسبانیة من جھة أخرى وضمن قطاع الخدمات الموجھة إلى شركات الط

 600شركة طیران على نقل أكثر من ملیار و 200) في العالم، حیث أنھا تساعد قرابة GDSأكبر شركات تنظیم الرحالت (حیث تعتبر إحدى 

 ملیون مسافر في كل أنحاء العالم.

المشروط تجاه سیاسات المساواة بین الجنسین في قطاع الطیران عالوة على دعمھا لكافة األنشطة التي تعزز وتحافظ إسبانیا على التزامھا غیر 

وفي ھذا السیاق ستحتضن إسبانیا "القمة الثانیة للجندر في الطیران العالمي" التي  التقدم نحو المساواة الحقیقیة والفعلیة بین النساء والرجال.

 .2022بتاریخ یولیو/تموز تنظمھا اإلیكاو في مدرید 

ن وفي نھایة المطاف، نشیر إلى مدى إنخراط إسبانیا في الترویج لحقوق ضحایا الحوادث الجویة وأقربائھم وكیف أنھا ستحتضن في دیسمبر/كانو

الدول وشركات الطیران منتدى في جزیرة الس بالماس الكناري، مما من شأنھ الدفع قدما باعتماد خطط رعایة الضحایا من طرف  2021األول 

 والمطارات، فضال عن االستفادة من الممارسات الفضلى لوسائل اإلعالم وشركات التأمین.


