
 

 

 

 حــال الّصنـــاعة

 األمين العام  – الوهاب تفّاحة مقّدمة من عبد

 اإلتّحاد العربي للنّقل الجّويّ 

 

 ،يّ قل الجوّ العربي للنّ حاد لإلتّ  ةة العامّ رئيس الجمعيّ  سعادة

 ، سعادةاب الــأصح

 ، الضيوفاألعضاء و ادةدات والسّ يّ السّ 

 

ًً .ماًيقربًالعاميًنانقطاعًدامًًبعدًًًًلوجهًًانلتقيًوجهً ًًاوأخيرً  أ ًًًود ًًأوهنا بّرًعنًسعادتيًًعً أنً

الثةًفيًتاريخًًةًالثًّةًالعاّمةًللمرًّفيًدولةًقطرًعلىًمستوىًالجمعّيًًًإجتماعنًاًبوبلقائكمًجميعا ًً

ًسعادًةةًًةًالعامًّلرئيسًالجمعّيًالجزيلًًمًبشكريًًنًأتقدًّأًًود ًأولذاًًًًًً.يًّقلًالجوًّحادًالعربيًللّنًاإلتًّ

تيًأسبغوهاًًيافةًالًّةًعلىًالضًّةًالقطرّيًومعاونيهًوالعاملينًفيًالخطوطًالجوّيًًًأكبرًالباكرالسيدًً

ًة.ًًعلىًجميعًالحاضرينًلهذهًالجمعيةًالعامًّ

سيتسّببًًبعًأنًًيتوقًًًّمّناكانًًًًمن هنالكًًىًلوًكانًًحتًًًّه،أّنً.ًوفيًالواقعًًأجمعًًفًالعالمتوقًّفيروساً 

ًًشلًًّيأنًً،ًلكنًًعالميالوباءًًالًًحصولحتمّيةًًًًتوقعمنًً،ًًالعالمفيًأيًمكانًآخرًفيًًمنًبينناًأوًً

ً ًًياحة،ًفإنًّفرًوالسًّحركةًالسًًًّويوقف،ًًاالقتصاديةًًالحركةهذاًالوباءًً ذلكًكانًفيًالواقعًكابوسا

.ًولهذاًالسببًكانًالجميعًفيًحيرةًمنًأمرهمًعندماًًبمدىًتأثيرهلمًيجرأًأحدًعلىًالتفكيرًً

جهوًا لًًعاملًمعًأوًّةًالتًّفيًكيفّيًًًفيًحالةًالتخبطًالتامًالتيًحصلتجليًّا ًًالذيًكانًًاألمرًًذلك،ًًًبًًو 

ًمن.ًًيحصلًمنذًأكثرًمنًقرنًمنًالزًًّعالمًيًوباء



 

 

ًًًو األسف، ًًمعً ًًًًاالرتباككان كيفّيًواضحا  ًًفيً ًًتة ًًعامل لمحاولة الفيروسًًًًاحتواءالحكوماتً

ًالوباءالعلمًًًًيقدّمًًأنًًبانتظار ًلذلك ًالمستجدًًًًفقد.ًًالحل ًالوضع ًالحكوماتًمعًهذا ًالعديدًمن تعامل

وقدًأسفرًذلكًًًًهدفتًفيًالمقامًاألولًإلىًتجنبًاللومً.ًًسياساتً ًًاتخاًذًوً،منًخاللًردودًالفعًل

تًًوضعًًفقدلمًيكنًكذلك.ًًمعظمهاًًأنًًًًاّلًإًً،كانًبعضهاًضروريا ًنًًًإًوًً،عنًوضعًاجراءاتً 

علميةًواضحةًوشفافة.ًًأ سسًبنىًعلىًت ًولمًًًوغيرًمدروسبشكلًاعتباطيًًًبعضًاالجراءات

أنًًذاًطبيعةًعالمية،ًفاالستجابةًالصحيحةًلهًكانًينبغيًًًًبالعالمًكانوألنًالوباءًالذيًعصفًً

الحكوماتًفيًأوائلًًًًاعتمدتها،ًوليسًاستجابةًتتبعًنفسًقواعدًاللعبةًالتيًًتكونًعالميةًايضا ً

ً!القرنًالعشرينًعندماًلمًيكنًالنقلًالجويًموجود اًاصال ً

فينفسًًالحكوماتًًبعضًًطبقتًًًًفقد اعتمدتهاً التيً ًًًًاالجراءاتً ًًالقرن النقلًًالعشرين علىً

ًًالجوي! فيًًالتيًحصلتًًًًعلميةالتطوراتًالفتمًفرضًالحجرًالصحي،ًعلىًالرغمًمنًأنًًً

فترةًزمنيةًقصيرةًًفيًًًًا ًمنًمعرفةًماًإذاًكانًالشخصًمصاًبّكنتناًًوالتيًًمالماضية،ًًًًعامالمائةًً

عنًحجرًالمسافرينًعلىًمتنًالسفينة،ًكماًكانًيحصلًًإنًلمًيكنًفيًغضونًدقائق ،ًعوضاً 

ًً لمدة الماضيً ا،40ًًفيً الناًجًًيوما ً،14ًًحتىًًًًأو يوم  يعتبرً ًًًًوًنوبذلكً لنًًًوًًنوًنمحصًّعندها

ًفيًنشر ًالرغمًمنًًإيقافًًكماًتمًًًًالعدوى.ًًيساهموا ًالجويًعلى ًالعلمًواالبتكاًرأالنقل من ًقرناً  ًًّن

ًالطائراتًًتاحواأ ًالتعرضًللعدوىًعلىًمتن ًدونًخطر ًالمسافرين ًنقل ًالقدرةًعلى بالتزامنًً،ًًلنا



 

 

أنًالنقلًالجويًآمن اًًًًلضمانتطبيقًاجراءاتًالسالمةًالحيويةًوالقيامًباالختباراتًالمناسبةًًًًمع

ًً ًًًًانتشارأمام ًً األكثر واألمرالفيروس. أنإحباط ا، الحكوماتًًًًهوً منً االعديدً لوقتًتجاهلتً

ردًالتيًاستثمرهاًالعالمًفيًإيجادًمنظماتًدوليةًتهدفًإلىًالتعاملًمعًاألزماتًالدوليةًًوالموا

مثلًهذاًالوباء،ًولجأتًإلىًاإلجراءاتًالوطنيةًوطرقًالعملًالتيًكانتًموجودةًقبلًإنشاءًً

الحكوماتًاجتماعاتًمنظمةًالصحةًالعالميةًًًًحضوًرًًفيًًىتجلًّاالحباطًًًًوهذاًًً.تلكًالمنظمات

الدوليًً المدنيً الطيرانً إرشاداتًًواتفاقهاومنظمةً قائمةً ومتناغمةوإجراءاتًًًًعلىً ًًعالميةً

لتحديدًًعلميةًًأ سسًًمبنيةًعلىًًًًتحديدًمعاييًروًً،وتجنبًالحجرًالصحًيًً،بفتحًالحدوًدًًتوصًي

ًًتقومًًومنًثمًّ؛ًًجوا ًنًسالمةًالسفرًًماًهيًالتدابيرًالالزمةًلضماتبيانًًوًً،الوضعًالوبائيًللبلدان

ًالتوجيهيةًًالحكوماتًًتلكًًالعديدًمنًً ًالمبادئ ًافراديةًًبوضع ًاجراءات وتطبيق ًًغيرًعالميةجانباً 

 ً.اجتماعاتًتلكًالمنظماتًفًياتفقواًعليهاًومتباينةًمعًتلكًالتيً

 ئيــس، سيـّـدي الرّ 

 ادة،يّدات والسّ السّ 

 

علىًًًًً،ىًاآلنوهيًماًزالتًبينناًحتًًًّ.مثيلًًالمًيسبقًلهًًالجّويًّقلًًالّنًًًعلىتًًيًحلًّاألزمةًالتًًًّإنًّ

ًًفقدهًاتيًًةًالًّبيعّيًإلىًمالمحًالحياةًالطًّوالبطيئةًًةًًدريجّيًالعودةًالتًّعنًًحسنًالناتجًًالرغمًمنًالتًّ

ًًًمنذًالعامًالماضي.



 

 

ًًهذاًالوباءًًلقدًأدّىًً يشبهًًاقتصاديإلىًركود  ًكبيرًذلكًالّذيًحصلًفيًًًًفيًآثارهًًعالمّيً  إلىًحدّ 

أّنًًفيًحينًًًً.بالمئة3.2ًًبنسبة2020ًًًًفيًالعامًً،ًحيثًتراجعًاإلقتصادًالعالمي1929ًًالعامًً

علىًاالقتصادًالعربيًبسببًالتدنيًالكبيرًألسعارًالنفطًالناتجًعنًتراجعًً أثرهًكانًمضاعفاً 

ًًرئيسيًعلىًالمساهمةًالكبيرةًجدا ًقتصادًالعربيًوبشكلًًعتمادًاإلإاالقتصادًالعالمي،ًوبسببًً

ًالسفرًوالسياحة.ًً ًالّذيًتدّنتًفيهًنسبةًًعلىًقطاع ًالوقت ساهمةالففي ًلًًم  ًالّسفرًًاالقتصادية قطاع

ساهمةًً،2020ًًبالمئةًفيًالعام5.5ًًًًبالمئةًإلى10.4ًًًًوالّسياحةًفيًالعالمًمنًً فإّنًتدنّيًهذهًالم 

.2020ًًبالمئةًفيًعام5.4ًً إلى2019ًًًًمًًبالمئةًفيًعا14.4ًًفيًاإلقتصادًالعربيًكانتًمنًً

بالمئةًمنًكامل32ًًًًوكانتًنسبةًخسائرًالوظائفًفيًهذاًالقطاعًعلىًمستوىًالعالمًحواليًً

الوظائفًالّتيًفقدت،ًبينماًكانتًنسبةًخسائرًالوظائفًفيًالعالمًالعربيًوالّتيًحصلتًفيًً

ًبالمئةًمنًنسبةًالخسائرًاالجماليةًللوظائف.55ًًًقطاعًالّسفرًوالّسياحةً

عنًحركةًالّسفر2021ًًًًبالمئةًفيًالّنصفًاألّولًمنًالعام66.7ًًًًًًـونحنًاآلنًماًزلناًأقّلًب

ًًـًوأقّلًًبًً،علىًمستوىًالعالم2019ًًبالـمسافرينًالكيلومترينًالمنقولينًقياس اًإلىًعامًًًًالمقاسة

العربي80.0ًً المستوىً علىً ًًبالمئةً العالميًً. المتوسطينً بينً االختالفً هذاً سببً ويرجعً

والعربيًإلىًاالنتعاشًالسريعًفيًحركةًالسفرًفيًاألسواقًالمحليةًاألمريكيةًوالصينية،ًفيًً

ًالعظمىًلحركةًالسفرًلدىًالشركاتًالعربيةًهيًدوليةً.ًحينًأنًالنسبة



 

 

العودةًتستغرقًًفإّنناًنتوقّعًأنًًًًالعميقًوالمستمرًلهذهًاألزمةً،األثرًًوآخذينًفيًاالعتبارًً،ًولذا

ًًكبيرًعلًىوهذهًالفترةًستعتمدًبشكلًًًًماًبينًثالثًإلىًخمسًسنوات.2019ًًعامًًًًمستوياتإلىًً

ًً.المستوطًن19ًًكوفيدًكيفيةًتكّيفًالعالمًمعًالوضعًالطبيعيًالجديدًالمتمثلًفيًوجودً

 ئيــس، سيـّـدي الرّ 

 ادة،يّدات والسّ السّ 

 

األرضّيًًًناّنًإ الكرةً فيًشمالً الخريفً فيًفصلً الفصلةاآلنً هذاً يوفًّالًًًّ.ً مناسبة ًذيً بيئةًً  ًًرً

علىًالشكلًًالقيودًًفيًوضعًًستمرارًًاإلإذاًماًاعتمدتًبعضًالحكوماتًًًو.ًًالفيروساتإلنتشارًً

يًًبعدًتلقًّعالميةًًةًًكانتًعليهًفيًالخريفًالماضيًبإنتظارًالوصولًإلىًمناعةًمجتمعّيًًًالذي

ًاألرضّي75ًًً ًالكرة ًمنًسكان ًاللًّبالمئة ًالاّلًة ًالحدودًوتخفيفًًًًزمةقاحات ًفتح ًإعادة ًإلى ًالعودة قبل

ًً هإًًفإنًّالقيود، المجتمعّيًنتظارً المناعةً وقت ًذهً سيأخذً ممًّطويال  ًًًاةً أّنًً يعنيً هنالكًًاً سيكونً هً

لعودةًإلىًًاضًًتقوًّمنًشأنهاًانًًًًمفرغةً ًًحلقةً ًًندخلًفًياليًًوبالتًّ،ًًالفايروًسًًمنجديدةًًطفراتًً

ً.ًًلسنواتًطويلةًةبيعّيًالحياةًالطًّ

ًً المناعةًًأواذا تحقيقً أنً نعلمً أنناً وبماً المفرغة،ً الحلقةً فيً الدخولً الحؤولًدونً العالمً رادً

ًالجديدًًالمجتمعيةًً ًالطبيعي ًالوضع ًالتكّيفًمع ًالى ًالعالمًبحاجة لنًيحدثًفيًوقتًقريب،ًوألن

فايروسًكوفيدًً الفيروساتًاالخرى،ًومنًأجل19ًًًًحيثًاصبحً مستوطن اًمثلهًمثلًأيًمنً

لىًمساهمتهًالحيويةًفيًالنموًاالقتصاديًًإوالعودةًًًًيًّفيًلقطاعًالنقلًالجوًّتسريعًفترةًالتعا



 

 

سترشاديةًًجراءاتًاإلفيجبًعلىًالحكوماتًوجميعًالمعنيينًتطبيقًًاإلوخلقًفرصًالعمل،ًً

التيًطّوروهاًبأنفسهمًمنًخاللًمنظمةًالطيرانًالمدنيًالدوليًومنظمةًالصحةًالعالميةًوالتيًً

ًمنًالمبادئًوهيً:تطبيقًمجموعةًًترتكزًعلى

عاملًمعًالبلدانًاألخرىًًالتًًًّطريقةةًلتحديدًًقياسيًًّوة،ًًالحكوماتًمعاييرًنموذجّيًًًعتمادإًً:أولا 

ًنتشارًالوبائيًفيهاً.اإًلساسًمستوىًأعلىً

لإلجراءاتًًإًً:اا ثاني الحكوماتً للسًّحّيًالصًّتباعً ًًةً بشكلً ًًىالموصفر ًًًًبهاً بين مةًًمنظًّمشتركً

ًوليً.يرانًالمدنيًالدًّالطًًًّمًةةًومنظًّةًالعالمّيًحًّالصًّ

ًبالشًّإ  :اا ثالث ًالحكومات ًالصًّعتراف ًالًّحّيًهادات ًالدًّة ًاأل ًتيًتصدرها ًاللًّول قاحًًخرى،ًمنًشهادات

ًعافيًمنًالفيروسً.،ًوشهاداتًالت19ًًًّونتائجًفحوصاتًكوفيد

قلًًعالمًالّنًينًفيًًيرانًوالمعنيًّالطًّشركاتًًعلمًًثًت ًًيةًفيًاإلجراءاتًبًحفافّيًعتمادًالشًّإًً:اا رابع 

ًتعتمدبماهّيًًًالجّويًّ ًالتي ًالمعايير ًالمتعلًًًّهاة ًاإلجراءات كوماتًحول ًبالسًّالح  ًتبع ًقة ًًراتؤشًّلمًًافر

ًخرى.ًًولًاأل ًالوبائيًفيًالدًًّنتشاراإًلًمحددةًحول

كوماتًًتيًستتًّولًحولًاإلجراءاتًالًّادفيًالتًًًّقلًالجّويًّينًبالّنًشمولًالمعنيًًًّ:اا خامس بعهاًالح 

ً.ًقلًالجّويًّقًبالّنًيتعلًّفيماً



 

 

يًًةًمماًيؤدًّمسّيًفرًغيرًاللًّةًالسًّلًعملّيًتيًتسهًّةًالًّكنولوجّيًتبنيًالحكوماتًللحلولًالتًًًّ:اا سادس

ويزيدًًًًً،نعانيًمنهاًاصال ًًًالتًيًً،قاتإيجادًمراكزًجديدةًمنًاإلختناًًوتجنًبتسهيلًالسفرًًإلىًً

منًتعقيدهاًً اإلجراءاتًالجديدةًإنًًًً.قبلًاالقالعوتطويلًالوقتًالالزمًًمنًانسيابيةًالحركةًبدالً 

لوقت معناً الوباءًستستمرً بهذاً التكنولوجياًًًًالمتعلقةً استخدامً إيالءً فإنً ولذاً بالقصير.ً ليسً

ًفيًغايةًاألهمية.ًًهوًإجراءاتًالسفرًًلتسهيلً

ًًفرًمعًأّي ًفتحًالسًًًّحيًناريةًالمفعولًًةًالسًّنائّيًالثًًًّيًّقلًالجوًّاتًالّنًاتفاقّيًاإلعتمادًعلىًً  :ا سابعا  

فرًلتجاوزًماًًالسًًًّاتأوًفقاعًًًةًيحًّالصًًًّاتلممرًّاللجوءًالمؤقتًلخاذًًتًّإخرىًوعدمًًمنًالبلدانًاأل ً

 ةً.نائّيًاتًالثًّتهاًاإلتفاقّيًأقرًّ

الطًّإ  :اا ثامن شركاتً مساعدةً ماليًًّستمرارً أ ًيرانً وبطرقً خسارةًًاً عدمً لضمانً وذلكً خرىً

 .ًًممكنً ًًقربًوقتً أبيعيًفيًالعملًالطًًّإلىًًسريعا ًالوظائفًوالعودةً

تيًًالًًًّ،ةومنهاًالعديدًمنًالبلدانًالعربّيًًً،األخرىًًاإلستفادةًمنًتجاربًالبلدان:  اا وأخير  وتاسعاا 

بشكل منهجّي ًً تعاملتً الّنًًًوعلمّي ًًًً معً الجوًّبحتً التًًًّستقاءإًوًًوتحصينهًًيًّقلً عاملًًطريقةً

ًوموذجّيًالّنً الوباءً القيودًعلىًًإةًفيًحصرً تخفيفً اإلقتصادينتشارهًمعً الّنًًًالعملً قلًًومنهاً

 .ًًيًّالجوًّ

ً



 

 

 سيـّـدي الّرئيــس، 

 الّسيّدات والّسادة،

 

رأس19ًًًعاملًمعًأزمةًكوفيدًًةًالتًّينًاآلخرينًحيالًكيفّيًواصلًمعًالمعنيًّموضوعًالتًًًّلقدًاحتلًّ

ًالمنظًّاإلتًّاتًعملًًأولوّيً ًالتيًقمناًبهاًمع شتركة ًالم  ًالجهود ًأثمرت ًالعربّيًحاد.ًوقد ًللطًّمة يرانًًة

والمنظًّ العربّيًالمدني،ً للسًّمةً ًوةً الدًّتًّاإًلياحة،ً للّنًحادً الجوًّوليً المجلسًًإإلىًًًً،يًّقلً تخاذً

ًًً.فيماًسبقهاًًاًنتيًذكرالمبادئًالًًًّىبنًّتًيًًاةًقرارً ولًالعربّيًلجامعةًالدًًًّواالجتماعًيًًاالقتصادي

ًمنًجامعةًالدًّماتًالمعنّيًمعًالمنظًّة ًًسوّيًوسنعملًً علىًنقلًهذهًالمبادئًًًًةولًالعربّيًةًوبغطاء 

ستوىًالوطنيًنفيذزًالتًّإلىًحّيً ً.ًًعلىًالم 

 

 ئيــس، سيـّـدي الرّ 

 ادة،يّدات والسّ السّ 

 

ًالعالمًًكانًًًًبينما التيًشهدناهاًًةًًمناخّيًالراتًًمتغّيًالًًفرضت،19ًًًبمواجهةًوباءًكوفيدًًمنشغال 

العالم ًًًًعلىً للوصول الوجوديً الخطرً هذاً معً التعاملً ًًًًإلىأجمعً من يخلوً نبعاثاتًًًإعالمً

إنًشاءً،ًًةًاليوًمتكمًالعامًّقومًجمعيًًّتة.ًوفيًهذاًالمجالًسالكربونًالناتجةًعنًاألنشطةًالبشرّيً

ًًللًا قرارً ، مشروعً ًًًًبدرسً المدى بعيدً ً هدف  ًًيضعً للّنًإلتًّاألعضاء العربيً ًًحادً ًًيًّالجوًّقل

الجمعيةًً،ًحيثًأقّرتًمً 2050بالوصولًإلىًصفرًانبعاثاتًكربونًصافيةًبحلولًعامًً ؤخراً 

ًًً.ًإنًّهذاًالهدفًًيتبنىًًقرارا ًًًالعامةًلألياتاًايضا ً ًًالوصولًإلىًهذاًالهدفًيجبًأنًيكونًعمال 

شتركً  ً.ًًقلًالجّويًّينًفيًقطاعًالّنًماًبينًجميعًالمعنّيًًام 



 

 

واضحين فانولنكنً فيًًًًًيتقليصًصافًً،ً الجويً النقلً الناتجةًعنً الكربونً العالمًانبعاثاتً

ّي،ًًونمّوًالنقلًالجوًًًّاألطرافًالمعنيةًالتاليةًإليجادًتوازنًبينًاستمراريًةكافةًتضافرًً يتطلب

قتصادي،ًوالحؤولًدونًأنًتكونًهذهًاالستمراريةًوهذاًالنمّوًًبماًي شكلهًمنًرافعةًللنمّوًاإل

ًفإنناًنتوقع،ًبلًن طالبًاألطرافًالمعنيةًالتاليةًبماًيلي:ًًًعلىًحسابًالبيئة.ًلذا

:ًإّنًمساهمةًالحكوماتًهيًجوهريةًفيًتحسينًاألثرًالبيئيًللنقلًالجوّي.ًًأولا، الحكومات

يمتدًً،ًبلًًفقًطًًعلىًالتشريعاتالبريًوالبحريًًًًًنفيًالنقلًيفكماًالًيقتصرًدورًالحكوماتًمثال ًً

ًً البنية مكوناتً القطاعينلتوفيرً هذينً فيً المعنيينً لمساعدةً الالزمةً موردينًًًًً،التحتيةً منً

شغلين فرضًًًًواءملًتلًًً،وم  دونً منً التشريعاتً ًًمعً منًًأعباء فإنهً عليهم؛ً عاليةً اقتصاديةً

ًالمطلوبًمنًالحكوماتًعلىًمستوىًالنقلًالجويًماًيلي:ًً

إدارةًحركةًجوًًًّإصالح .1 التحتيةًمنً ي لغيًًّيًالبنيةً ً األمرًًًًدحام،االًزةًومطاراتًبشكل 

جهودًشركاتًالطيرانًًًًوتقويضزيادةًاالنبعاثاتًًًًمنًشأنًهإذاًلمًتتمًمعالجته،ًًًًالذي

ًفيًالوصولًإلىًهدفًصفرًانبعاثاتًصافيةً.

من2050ًضمانًتحفيزًالمعنيينًلتحقيقًهدفًعامً .2 كمبررًًًًالبيئة استخدامًشعار،ًبدالً 

ًأيًً ًلها ًليس ًأوًرسوم ًللصناعةً.ًًجانبلفرضًضرائب ًالبيئي ًاألثر ًإيجابيًعلىًتحسين



 

 

ستدام .3 ًالم  ًالوقود ًاستخدام ًالطيرانًعلى ًالوقودًًًتوفرًًضمانمنًخاللًًًًتحفيزًشركات هذا

ي حاكيًماًيحصلًفيًً ً البنيةًالتحتيةًالمناسبةًلهًبشكل  ًمنافسًوتجاريًوتوفيرً بشكل 

النقلًً الكهربائيًةقطاعً السياراتً واستخدامً لشراءً ًًالبنيةوتوفيرًًًًالبريًمنًمحفزاتً

ًالتحتيةًالمالئمةًلهاً.

علىًخووأخيرا ،ًً .4 ًبالتوافقًعالمياً  ًالحكومات ًتقوم ًأن ًآخرا ،ًهو ًليس ةًطريقًًارطبالتأكيد

انبعاثاتًصافية إلىًصفرً ًًللوصولً ًًًو، إفراديةًًعدم تشريعاتً إلىً ًًتدخلناًفياللجوءً

يمكنًًالًًيصعبًًمتاهات والً وعالمياً  دولياً  نقالً  بطبيعتهً الجويً فالنقلً منها.ً خروجً

كوماتًً التعاطيًمعهًكماًيتمًالتعاطيًمعًالنقلًالبريًفيًداخلًكلًبلد.ًفإذاًأرادتًالح 

فيًالوصولًإلىًهدفًً أنًتساعدًالمعنيينًجميعاً  ،ًفإنًلذلكًعنواٌنًواحد2050ًًفعالً 

وطريٌقًواحدًهوًاتفاقيةًعالميةًللوصولًإلىًهذاًًًًً،منظمةًالطيرانًالمدنيًالدوليهوًً

ًالهدف.ًً

ا، الُمصنعين وشركائنا في التكنولوجيا: بعدًالحكوماتًيأتيًدورًالمصنعين.ًوهؤالءًهمًًًًثانيا

هدفًً إلىً للوصولً السعيً فيً أن2050ًًشركائناً نتوقعً ونحنً المحركاتًًي.ً مصنعيً وفرً

معًالوقودًالمستدامًو/أوًتعتمدًوقودا ًً%100ًًوالطائراتًمحركاتًقادرةًعلىًالتعاملًبنسبةًً

الًينتجًانبعاثاتًكربونًمثلًالهيدروجينًأوًمحركاتًبالطاقةًالكهربائية،ًً تطويرًًوأيضا ًًبديالً 



 

 

ًًللوصولًالىصناعةًنقلًجويًًًًستحتاجًهالذيًًًًالجوهرًيعابًالتطورًًًيهياكلًالطائراتًالست

ًصفرًانبعاثاتًصافية.ًً

ا  يتطلبًمنًمورديًالوقود2050ًًًًإنًالوصولًلهدفًً تدام:، موردي الوقود والوقود المسثالثا

ًتجاريًوتنافسيًيؤديًللوصولًإلىًً والوقودًالمستدامًالتركيزًعلىًتطويرًهذاًالوقودًبشكل 

ًصفرًانبعاثاتًصافيةًمنًدونًاللجوءًإلىًتعويضًانبعاثاتًالكربون.ًً

ًفعًّ ًًًوواضح ًًًالً إّنًهدفناًهوًأنًنساهمًبشكل  الكربونًالصًّإبإزالةًًًًوملموس  افيةًمنًًنبعاثاتً

ًالّنً ًالجّويًّقطاع ًإنًّقل ًالهدفًهوًحتميً ًً. ًاليدًعندماًيلتزمًجميع2050ًًًًفيًعامًًًًهذا وفيًمتناول

 .ًًيًهبهًللوصولًإلًًيقومواينًبهذاًالقطاعًبماًيجبًأنًالمعنيًّ
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ًأحد ًالتيًًالدًًًّأهّمً ًًإّن ًاألزمةًهوًًتعلًّروس ًفيًهذه سافرينً،ستعدادًجمهورًًإمناها بلًوترحيبهمًًًًالم 

ًًجانب.ًوإنًكانًهنالكًمنًًالّنقلًالجّوًيأنشطةًًًًالمستوياتًوفيًكلًًًّقميًعلىًكلًّلًالرًّحوًّبالتًّ

تيًقامتًبهاًالكثيرًمنًًةًالًّوعّيًالقفزاتًالّنًًًًوالعالم،ًفهًًذيًعمًّوادًالًّهذاًالسًًًّفيًخضّمً ًًمضيئً 

ةًالمعلوماتًللوصولًإلىًًيًحلولًتقنّيًىًالحكوماتًفيًتبنًّوحتًًًّوالمطاراتيرانًًشركاتًالطًّ

ًً.بشرّي ًًأوًتواصلً ًلً ومنًدونًتدخًًًّإلكترونّي ًًبشكلً ًًمعاملتهتمكينًالمسافرًمنًإجراءًكلً



 

 

الرًّ أنًّوعلىً يبدوًطويال ًالطًًًّغمًمنً تحوًًًّريقً إاّلًشاملً ًًرقمّي ًًًلً أمامً أّنً،ً ًًً بدأنا فيهناً ًًً،الّسيرً

ًالتًّ ًاآلنًهوًسرعة ًتقنّيًيًوالتًّبّنًوالمطلوب ًاستخدام سافرًمن ًالم  ًتمكين ًإّن ًالمعلوماتًومنًًنفيذ. ة

 IATA Travelًًالــًًغرارًًإنًلمًيكنًتطبيقًواحدًعلى،ًًطبيقاتخاللًالحدًّاألدنىًمنًالتًّ

Pass ًساهمة م  سيساهمً تًًةً جدّيًًً،ً ًًالًًًّعباءاأًلًًخفيففيً الحالة وضعتهاً علىًًًًةالفيروسّيًتيً

ً أوال  سافرينً المعنيًًًّالم  جميعً الّنًوعلىً فيً الجّويًّينً أنًّقلً كماً ً.ًًًً دائرة المنّصاتًتوسيعً

ًجذري ًّينقلًعمليةًالسًًًّيمكنًأنًّ البيومتريةاتًًقنّيًمنًالتًًًّواالستفادة ليجعلهاًفيًمنتهىًًًًفرًبشكل 

ًًلكترونيًعلىًغرارإيًتطبيقًًالحكوماتًإلىًالعملًعلىًتبّنًهولة.ًوهناًندعوًًوالسًًًّاالنسيابية

طبيقًليشملًالحدًّاألقصىًمنًاجراءاتًًهذاًالتًًًّاستخداموتوسيعIATA Travel Passًًًًًًالـ

ًفر.السًّ
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اًًّنًكًًفقداته.ًًأولوّيًًًأولوّياتًأعضائهًهيًبالذاتًًحادكمًعلىًمختلفًالمستوياتًلتكوًنتًًّإلقدًعملًً

ًً ساهمين تمًّأم  فيماً توجيهاًتًًساسيينً منً العالمً مستوىً علىً معًًبالتًًًّةارشادّيًًًتطويرهً عاونً

وليًًيرانًالمدنيًالدًّمةًالطًّمنظًًّوياحة،ًًةًللسًّمةًالعربيًّالمنظًًّويرانًالمدني،ًةًللطًّمةًالعربّيًالمنظًّ

ةًقدًًولّيًوالدًّةًًماتًاإلقليمّيًوالمنظًًًّحاداتتًّاإلعاونًماًبينًً.ًإّنًالتًّيًّالجوًّقلًًوليًللّنًحادًالدًّواإلتًّ

سليمً ةًالتًّؤيةًحولًكيفّيًىًإلىًتوحيدًالرًّأدًّ ًًًمعًهذاًالوباء.ًعاملًبشكلًً 



 

 

ًًًئالعملًمعًشركاًبًًوسنستمرًّ المنظًّنا الطًًًّماتفيًهذهً الصًّوشركاتً فيً ناعةًًيرانًوشركائناً

.ًًفيماًبينناجًًنت ًتعاونًالمً الًًًّوتطبيقهاًمنًخاللنساهمًفيًإيجادًالحلولًًوًً،ىًنتابعًماًيجرًيحتًّ

لتوفيرًًمتعلمينًمنًدروسهاًًًًااًعليهًسابق ًاًكّنًنحنًسنخرجًبإذنًللاًمنًهذهًاألزمةًأقوىًممًّ

سافرونً.عهاًمّنًاتًيتوقًّّيًفضلًللمسافرًبأثرًبيئيًإيجابّيًوبتقنأخدمةً  اًالم 

شركاتًطيرانًاالعضاءًًًووقدًاستمرًاالتحادًأيضاًبالعملًمعًالمنظماتًاإلقليميةًوالدولية،ًً

مختلفًًهذهًاالزمةًعلىًًًًأثًرفيًالصناعة،ًلتعميمًالمعرفةًحولًًًًناشركاءالشركاتًالشريكةًًوًو

ًالجوي.ًونركزًً ًالنقل ًمعهاًصناعة ًتتعامل ًالتي ًذلكًًالقضايا ًاإللكترونيًومواقعًفي ًموقعنا على

نقومًًالتوا والتيً والفصلية،ً والشهريةً األسبوعيةً اإللكترونيةً والنشراتً اإلجتماعيً صلً

اإلحصائيةًً والنشرةً لإلتحادً السنويً بالتقريرً عامً ككلً تتوجً والتيً المعنيينً علىً بتعميمهاً

منًخاللًالتطبيقًالخاصًباإلتحادًالعربيًًواللّذ ينًنضعًآخرًإصداراتهماًًًًً،السنوية إلكترونياً 

.ًكماًيستمرًاإلتحادًبعقدًمنتدياتهًالمختلفةًًعلىًهواتفكمًأوًكومبيوتراتكمًاللوحيةللنقلًالجويً

ًتطوراتًً ًللتعاملًمع ًالسبلًوأفضلها ًأحدث ًلبحث ًالصناعة ًفي ًاألعضاءًوالشركاء ًتجمع والتي

ً.هذهًالصناعة

وخاصة ًوإّنً وأعضاءًةًًنفيذّيًجنةًالتًّرئيسًوأعضاءًاللًًًّيًألشكرًفيًهذاًالمجالًاألعضاءًجميعاً 

اإلتًّ فيً العاملةً العملً والمنظًّفرقً والدًّاإلقليمّيًًًحاداتواالتًّماتًًحادً ًوولّيًةً ًًايضا ًًًأشكرةً



 

 

الشًّالشًّ ًوركاتً ًًريكةً الصًّشركائنا ًًفيً لهذهًًناعة. الدعمً بتوفيرً ساهمً كّلًمنً أشكرً أنً وأودًّ

ًً العامة، لًًمكررا ًالجمعيةً ًًًًسعادةشكريً ًًالسيد ما كّلً علىً عملهً وفريقً الباكر،ً قامواًأكبرً

هًلزمالئيًفيًاألمانةًًوشكريًاألخيرًيتوجًًًّويقومونًبهًلجعلًهذهًالجمعيةًممّيزةًكسابقاتها.

ًلربًًًّفيًأداءًواجباتهمًًفانًيذيًقامواًبهًوالتًّةًعلىًالجهدًالًّالعامًّ ماًكانتًمنًاألصعبًًفيًأوقات 

ًفيًتاريخناًعلىًالمستويينًالعامًوالخاصً.
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