صنـــاعة
حــال ال ّ
مقدّمة من عبد الوهاب تفّاحة – األمين العام
ي
اإلتّحاد العربي للنّقل
ّ
الجو ّ
ي،
سعادة رئيس الجمعيّة العا ّمة لإلت ّحاد العربي للنّقل
ّ
الجو ّ
أصحــاب السعادة،
سادة األعضاء والضيوف،
سيّدات وال ّ
ال ّ

وأخيرًا ًنلتقيًوجهًا ًلوجه ًبعد ًانقطاعًدام ًماًيقربًالعامينً .وهنا ًأًودً ًأنًأًعًبّرًعنًسعادتيً
ةًللمرًةًالًثّالثةًفيًتاريخً
بلقائكمًجميعا ًوًبإجتماعناً ًفيًدولةًقطرًعلىًمستوىًالجمعًّيةًالعا ّم
ّ
يًً.ولذاًأودًًأنًأتق ًدّمًبشكريًالجزيلًلرئيسًالجمعًّيةًالعا ًّمةًسعادًةً
قلًالجو ًّ
ًّ
اإلًتّحادًالعربيًللًّن
يافةًالّتيًأسبغوهاً
ً
السيدًأكبرًالباكرًومعاونيهًوالعاملينًفيًالخطوطًالجوًّيةًالقطرًّيةًعلىًال ًّ
ض
علىًجميعًالحاضرينًلهذهًالجمعيةًالعا ًّمةً ً.
منًكانًم ّناًيتوًقّعًأنًفيروساًسيتسبّبًًبتوًقّفًالعالمًأجمعً.وفيًالواقعًأًّنهً،حًتّىًلوًكانًهنالكً
منًبينناًأوًفيًأيًمكانًآخرًفيًالعالمً،منًتوقعًحتميّةًحصولًالوباءًالعالميً،لكنًأنًًيش ًّلً
ياحةً،فإنًذلكًكانًفيًالواقعًكابوساً
ًّ
سفرًوال ًّ
س
هذاًالوباءًالحركةًاالقتصاديةً،ويوقفًحركةًال ًّ
لمًيجرأًأحدًعلىًالتفكير ًبمدىًتأثيرهً.ولهذاًالسببًكانًالجميعًفيًحيرةًمنًأمرهمًعندماً
وجهواًًًبذلكً،األمرًالذيًكانًجليًّاًفيًحالةًالتخبطًالتامًالتيًحصلتًفيًكيفًّيةًالًتّ
عاملًمعًأولً
ًّ
يحصلًمنذًأكثرًمنًقرنًمنًالزمنً ً.
ًّ
وباءًعالميًً

ًومعً األسفًً،كانًًاالرتباكًًواضحاًًفيً كيفًّيةًًتعاملًًالحكوماتً لمحاولةًًاحتواءًًالفيروسً
بانتظارًأنًيقدّمًالعلمًالحلًلذلكًالوباءً.فقدًتعاملًالعديدًمنًالحكوماتًمعًهذاًالوضعًالمستجدً
منًخاللًردودًالفعلًً ً،واتخاذًًسياساتًًهدفتًفيًالمقامًاألولًإلىًتجنبًاللومًً.وقدًأسفرًذلكً
ال ًأن ًمعظمها ًلمًيكنًكذلكً .فقد ًوضعتً
عنًوضعًاجراءاتًً ً ،وإًن ًكانًبعضهاًضرورياًً ،إ ّ ً
بعضًاالجراءاتًبشكلًاعتباطيًوغيرًمدروسًولمًتًبنىًعلىًأسسًعلميةًواضحةًوشفافةً.
وألنًالوباءًالذيًعصفًبالعالمًكانًذاًطبيعةًعالميةً،فاالستجابةًالصحيحةًلهًكانًينبغيًأنً
تكونًعالميةًايضاًً،وليسًاستجابةًتتبعًنفسًقواعدًاللعبةًالتيًاعتمدتهاًالحكوماتًفيًأوائلً
القرنًالعشرينًعندماًلمًيكنًالنقلًالجويًموجوداًاصالً! ً
فقدًًطبقتًًبعضًًالحكوماتًًنفسًًاالجراءاتً التيً اعتمدتهاً فيًًالقرنًًالعشرينًًعلىً النقلً
الجوي!ً ًفتمًفرضًالحجرًالصحيً،علىًالرغمًمنًأن ًالتطوراتًالعلمية ًالتيًحصلت ًفيً
المائةًعامًالماضيةً،والتيًمً ّكنتناًمنًمعرفةًماًإذاًكانًالشخصًمصاًباًًفيًفترةًزمنيةًقصيرةً
إنًلمًيكنًفيًغضونًدقائقً،عوضاًعنًحجرًالمسافرينًعلىًمتنًالسفينةً،كماًكانًيحصلً
صًنونً ً ًولنً
فيًالماضيًلمدة ًً 40يوما ،أو ًحتى ًً 14يوماً ً،وبذلكًيعتبرًالنا ً
جونً ًعندها ًمح ّ
يساهمواًفيًنشرًالعدوىً.كماًتمًإيقافًالنقلًالجويًعلىًالرغمًمنًأ ّنًقرناًمنًالعلمًواالبتكارًً
أتاحواًلناًالقدرةًعلىًنقلًالمسافرينًدونًخطرًالتعرضًللعدوىًعلىًمتنًالطائراتً،بالتزامنً

معًتطبيقًاجراءاتًالسالمةًالحيويةًوالقيامًباالختباراتًالمناسبةًلضمانًأنًالنقلًالجويًآمناً
أمامًًانتشارًًالفيروسًً.واألمر األكثر إحباطاًً،هوً أنًًالعديدً منً الحكوماتًًتجاهلتً الوقتً
والمواردًالتيًاستثمرهاًالعالمًفيًإيجادًمنظماتًدوليةًتهدفًإلىًالتعاملًمعًاألزماتًالدوليةً
مثلًهذاًالوباءً،ولجأتًإلىًاإلجراءاتًالوطنيةًوطرقًالعملًالتيًكانتًموجودةًقبلًإنشاءً
تجلّىًفيًحضورًًالحكوماتًاجتماعاتًمنظمةًالصحةًالعالميةً
تلكًالمنظماتًً.وهذاًاالحباطً ً
ومنظمةً الطيرانً المدنيً الدوليًًواتفاقهاًًعلىً قائمةً إرشاداتًًوإجراءاتًًعالميةً ومتناغمةً
توصيً ًبفتحًالحدودًً ،وتجنبًالحجرًالصحيًً ،وتحديدًمعاييرً ًمبنيةًعلى ًأسس ًعلمية ًلتحديدً
الوضعًالوبائيًللبلدانً،وتبيانًماًهيًالتدابيرًالالزمةًلضمانًسالمةًالسفرًجواً؛ًومنًث ّمًًتقومً
العديدًمنًتلكًالحكوماتًبوضعًالمبادئًالتوجيهيةًجانباًوتطبيقًاجراءاتًافراديةًغيرًعالميةً
ومتباينةًمعًتلكًالتيًاتفقواًعليهاًفيًًاجتماعاتًتلكًالمنظماتً.
الرئيــس،
سيـّـدي ّ
سادة،
سيّدات وال ّ
ال ّ

يًًلمًيسبقًلهاًمثيلًً.وهيًماًزالتًبينناًحًتّىًاآلنًً،علىً
إنًاألزمةًالًتّ ً
ًّ
يًحلّتًعلىًالًّنقلً ّ
الجو ّ
ةًالّتيًفقدهًاً
إلىًمالمحًالحياةًالطبيعًّي ً
ًّ
الرغمًمنًالًتّحسنًالناتجًعنًالعودةًالًتّدريجًّيةًوالبطيئةً
منذًالعامًالماضيً ً.

يًيشبهًفيًآثارهًإلىًحدًّكبيرًذلكًالّذيًحصلًفيً
لقدًأدّىًهذاًالوباءًإلىًركودًاقتصاديًعالم ّ
العام ًً،1929حيثًتراجعًاإلقتصادًالعالمي ًفيًالعام ًً 2020بنسبة ًً 3.2بالمئةً .فيًحين ً ّ
أنً
أثرهًكانًمضاعفاًعلىًاالقتصادًالعربيًبسببًالتدنيًالكبيرًألسعارًالنفطًالناتجًعنًتراجعً
رئيسيًعلىًالمساهمةًالكبيرةًجداً
ً
االقتصادًالعالميً،وبسببًإعتمادًاإلقتصادًالعربيًوبشكلً
سفرً
علىًقطاعًالسفرًوالسياحةً.ففيًالوقتًالّذيًتد ّنتًفيهًنسبةًالمساهمةًاالقتصاديةًلقطاعًال ّ
سياحةًفيًالعالمًمنًً10.4بالمئةًإلىًً5.5بالمئةًفيًالعامًّ ً،2020
فإنًتد ّنيًهذهًالمساهمةً
وال ّ
فيًاإلقتصادًالعربيًكانتًمن ًً 14.4بالمئةًفيًعام ًً 2019إلى ً 5.4بالمئةًفيًعام ًً.2020
وكانتًنسبةًخسائرًالوظائفًفيًهذاًالقطاعًعلىًمستوىًالعالمًحوالي ًً32بالمئةًمنًكاملً
الوظائفًالّتيًفقدتً،بينماًكانتًنسبةًخسائرًالوظائفًفيًالعالمًالعربيًوالّتيًحصلتًفيً
سياحةًً55بالمئةًمنًنسبةًالخسائرًاالجماليةًللوظائفً ً.
سفرًوال ّ
قطاعًال ّ
سفرً
ونحنًاآلنًماًزلناًأق ّلًبـ ًً 66.7بالمئةًفيًال ّن
صفًاألولًمنًالعام ًً 2021عنًحركةًال ّ
ّ
المقاسةًبالـمسافرينًالكيلومترينًالمنقولينًقياساًإلىًعامًً2019علىًمستوىًالعالمً،وأق ّلًًبًـً
ًً80.0بالمئةً علىً المستوىً العربيًً.ويرجعً سببً هذاً االختالفً بينً المتوسطينً العالميً
والعربيًإلىًاالنتعاشًالسريعًفيًحركةًالسفرًفيًاألسواقًالمحليةًاألمريكيةًوالصينيةً،فيً
حينًأنًالنسبةًالعظمىًلحركةًالسفرًلدىًالشركاتًالعربيةًهيًدوليةً ً.

ولذاً،وآخذينًفيًاالعتبارًاألثرًالعميقًوالمستمرًلهذهًاألزمةًً،فإ ّنناًنتوقّعًأنًتستغرقًالعودةً
إلىًمستوياتًعامًً2019ماًبينًثالثًإلىًخمسًسنواتً.وهذهًالفترةًستعتمدًبشكلًكبيرًعلىًً
كيفيةًتكيّفًالعالمًمعًالوضعًالطبيعيًالجديدًالمتمثلًفيًوجودًكوفيدًً19المستوطنًً ً.
الرئيــس،
سيـّـدي ّ
سادة،
سيّدات وال ّ
ال ّ

إًّننا ًاآلنًفيًفصلًالخريفًفيًشمالًالكرةًاألرضًّيةً.هذاًالفصل ً ًالّذيًيوًفّرًبيئةًًمناسبةًً
إلنتشارًالفيروساتً ً.وإذاًماًاعتمدتًبعضًالحكوماتًاإلستمرارًفيًوضعًالقيودًعلىًالشكلً
الذيًكانتًعليهًفيًالخريفًالماضيًبإنتظارًالوصولًإلىًمناعةًمجتمعًّيةًعالمية ًبعدًتلًقّيً
ةًاللّ
قاحاتًالالزمةًقبلًالعودةًإلىًإعادةًفتحًالحدودًوتخفيفً
ًّ
ً75بالمئةًمنًسكانًالكرةًاألرضًّي ً
وقتاًًطويالًً م ًّماً يعنيً أًّنهً سيكونً هنالكً
فإنًًإنتظارً هذهً المناعةً المجتمعًّيةً سيأخذً ً
القيودًّ ًً،
تقوضًالعودةًإلىً
طفراتًجديدةًمنًالفايروسًً،وبالًتّاليًندخلًفيًًحلقةًًمفرغةًًمنًشأنهاًانً ًّ
الحياةًالطبيعًّيةًلسنواتًطويلةً ً.
ًّ
واذا ًأ رادًالعالمًالحؤولًدونًالدخولًفيًالحلقةًالمفرغة ً،وبماًأنناًنعلمًأنًتحقيقًالمناعةً
المجتمعيةًلنًيحدثًفيًوقتًقريبً،وألنًالعالمًبحاجةًالىًالتكيّفًمعًالوضعًالطبيعيًالجديدً
حيثًاصبحًفايروسًكوفيد ًً 19مستوطناًمثلهًمثلًأيًمنًالفيروساتًاالخرىً،ومنًأجلً
يً ًوالعودة ًإلىًمساهمتهًالحيويةًفيًالنموًاالقتصاديً
ًّ
تسريعًفترةًالتعا
فيًلقطاعًالنقلًالجو ّ

وخلقًفرصًالعملً،فيجبًعلىًالحكوماتًوجميعًالمعنيينًتطبيقًًاإلجراءاتًاإلسترشاديةً
التيًطوروهاًبأنفسهمًمنًخاللًمنظمةًالطيرانًالمدنيًالدوليًومنظمةًالصحةًالعالميةًوالتيً
ّ
ترتكزًعلىًتطبيقًمجموعةًمنًالمبادئًوهيً ً:
أو الً :إعتماد ًالحكوماتًمعاييرًنموذجًّيةً ً ،وقياسًّيةًلتحديد ًطريقة ًالًتّعاملًمعًالبلدانًاألخرىً
علىًأساسًمستوىًاإلًنتشارًالوبائيًفيهاً ً.
منظمةً
سفرًًالموصىًًبهاً بشكلًًًمشتركً بينًً ًّ
صحًّيةً لل ًّ
ثانيا اًً:إتباعً الحكوماتً لإلجراءاتًًال ًّ
الطيرانًالمدنيًال ًدّوليً ً.
ةًومنظمةًً ًّ
ًّ
حةًالعالمًّي
ص ًّ
ال ًّ
خرىً،منًشهاداتًاللّقاحً
ً
ةًالّتيًتصدرهاًال ًدّولًاألً
صحًّي ً
شهاداتًال ًّ
ثالثا ا :إعترافًالحكوماتًبال ًّ
ونتائجًفحوصاتًكوفيدًً،19وشهاداتًالًتّعافيًمنًالفيروسً ً.
الطيرانًوالمعنًّيينًفي ًعالمًالًّنقلً
حًيثًتًعلم ًشركات ً ًّ
شفافًّيةًفيًاإلجراءاتًب ً
رابعا اً :إعتمادًال ًّ
شراتً
سفرًتبعًاًلمؤ ًّ
كوماتًحولًاإلجراءاتًالمتعلّقةًبال ًّ
ً
يًبماهًّيةًالمعاييرًالتيًتعتمدهاًالح
الجو ًّ
ّ
محددةًحولًاإلًنتشارًالوبائيًفيًال ًدّولًاألًخرىً ً.
ولًحولًاإلجراءاتًالّتيًستًتّبعهاًالحكوماتً
ً
ي ًفيًالًتّدا
قلًالجو ًّ
خامسا اً :شمولًالمعنًّيينًبالًّن
ّ
يً ً.
قلًالجو ًّ
فيماًيتعلًّقًبالًّن
ّ

فرًغيرًاللّمسًّيةًمماًيؤ ًدّيً
ً
ةًالّتيًتس ًّهلًعملًّيةًال ًّ
س
سادسا اً:تبنيًالحكوماتًللحلولًالًتّكنولوجًّي ً
إلى ًتسهيلًالسفر ًوتجنبً ًإيجادًمراكزًجديدةًمنًاإلختناقاتً ،التيً ًنعانيًمنهاًاصالًً ً،ويزيدً
منًانسيابيةًالحركةًبدالًمنًتعقيدهاًوتطويلًالوقتًالالزمًقبلًاالقالعً.إنًاإلجراءاتًالجديدةً
المتعلقةً بهذاً الوباءً ستستمرًمعناً لوقت ًليسً بالقصير ً.ولذاً فإنً إيالءً استخدامً التكنولوجياً
لتسهيلًإجراءاتًالسفرًهوًفيًغايةًاألهميةً ً.
يًً
ساريةًالمفعول ًحينً ًفتحًال ًّ
يً ًالًثّنائًّيةًال ًّ
ًّ
سابعاا :اإلعتمادًعلى ًاتفاقًّياتًالًّن
سفرًمعًأ ّ
قلًالجو ّ
سفرًلتجاوزًماً
حًيةًًأوًفقاعاتًال ًّ
ص ًّ
لممراتًال ًّ
منًالبلدانًاألًخرىًوعدمًإًتّخاذًاللجوءًالمؤقتًل ًّ
أقرتهاًاإلتفاقًّياتًالًثّنائًّيةً.
ًّ
الطيرانً مالًًّياً وبطرقً أًخرىً وذلكً لضمانً عدمً خسارةً
ثامنا ا :إستمرارً مساعدةً شركاتً ًّ
العملًالطبيعيًفيًأقربًوقتًًممكنًً.
ًّ
الوظائفًوالعودةًسريعاًًإلىً
وتاسعا ا وأخيراا :اإلستفادةًمنًتجاربًالبلدانًاألخرىً،ومنهاًالعديدًمنًالبلدانًالعربًّيةً ً،الّتيً
يًًوتحصينهًً ًوإستقاءًًطريقةً الًتّعاملً
الجو ًّ
يًًًبحتً معً الًّنقلً ًّ
تعاملتً بشكلًً منهج ًّ
يًًوعلم ّ
الًّنموذجًّيةًفيً حصرًالوباءً ًوإنتشارهًمعًتخفيفًالقيودًعلى ًالعملًاإلقتصادي ًومنهاًالًّنقلً
يً.
الجو ًّ
ًّ
ً

الرئيــس،
سيـّـدي ّ
سادة،
سيّدات وال ّ
ال ّ

لًموضوعًالًتّواصلًمعًالمعنًّيينًاآلخرينًحيالًكيفًّيةًالًتّعاملًمعًأزمةًكوفيدًً19رأسً
لقدًاحت ًّ
ةًللطيرانً
ًّ
شتركةًالتيًقمناًبهاًمعًالمنظمةًالعربًّي
ًّ
أولوًّياتًعملًاإلًتّحادً.وقدًأثمرتًالجهودًالم
ّ
يًًً،إلىًًإتخاذً المجلسً
سياحةً ً،واإلًًتّحادً ال ًدّوليً للًّنقلً ًّ
والمنظًمةً العربًّيةً لل ًّ
المدنيً،
الجو ّ
المبادئًالّتيًذكرًناها ًفيماًسبقًً.
ً
االقتصادي ًواالجتماعيً ًلجامعةًال ًدّولًالعربًّيةًقرارًا ًًيتبًّنى ً
ّ
معًالمنظًماتًالمعنًّيةًوبغطاءًمنًجامعةًال ًدّولًالعربًّية ًعلىًنقلًهذهًالمبادئً
وسنعملًسوًّيةً
إلىًحًّيزًالًتّنفيذًعلىًالمستوىًالوطنيً ً.
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بينما ًكان ًالعالم ًمنشغالًًبمواجهةًوباءًكوفيد ًً ،19فرضت ًالمتغًّيرات ًالمناخًّية ًالتيًشهدناهاً
علىً العالمًًأجمعً التعاملً معً هذاً الخطرً الوجوديً للوصولًًإلىًًعالمً يخلوً منًًإًنبعاثاتً
الكربونًالناتجةًعنًاألنشطةًالبشرًّيةً.وفيًهذاًالمجالًسًتقومًجمعًّيتكمًالعا ًّمةًاليومًً،إنًشاءً
يًً
للاًً،بدرسً مشروعً قرارًًًيضعً هدفً بعيدً المدىًًألعضاءًًاإلًتّحادً العربيً للًّنقلًً ًّ
ً
الجو ّ
بالوصولًإلىًصفرًانبعاثاتًكربونًصافيةًبحلولًعامًً،2050حيثًأقّرتًمًؤخراًالجمعيةً
ً.إنًالوصولًإلىًهذاًالهدفًيجبًأنًيكونًعمالًً
قراراًيتبنىًهذاًالهدف ًّ
العامةًلألياتاًايضاًً ً
يً ً.
قلًالجو ًّ
مشتركًاًماًبينًجميعًالمعنًّيينًفيًقطاعًالًّن
ّ

ولنكنً واضحين ً،فانًًتقليصً صافيًًًانبعاثاتً الكربونً الناتجةً عنً النقلً الجويً فيًًالعالمً
يً ،
ًّ
ونمو
يتطلب تضافرًكافةًاألطرافًالمعنيةًالتاليةًإليجادًتوازنًبينًاستمراريةًً ّ
ًالنقلًالجو ّ
قتصاديً،والحؤولًدونًأنًتكونًهذهًاالستمراريةًوهذاًالنموً
شكلهًمنًرافعةًللنموًاإل
بماًي
ّ
ّ
علىًحسابًالبيئةً.لذاًفإنناًنتوقعً،بلًنطالبًاألطرافًالمعنيةًالتاليةًبماًيليً ً:
أولا ،الحكومات ّ
يً.
ً:إنًمساهمةًالحكوماتًهيًجوهريةًفيًتحسينًاألثرًالبيئيًللنقلًالجو ّ
فكماًالًيقتصرًدورًالحكوماتًمثالًفيًالنقلًينًًالبريًوالبحريًعلىًالتشريعاتًفقطًً،بلًيمتدً
لتوفيرً مكوناتً البنيةًًالتحتيةً الالزمةً لمساعدةً المعنيينً فيً هذينً القطاعينًًً،منً موردينً
ومشغلينًًً،للًتواءمًًمعً التشريعاتً منً دونً فرضًًأعباءًًاقتصاديةً عاليةً عليهم؛ً فإنهً منً
المطلوبًمنًالحكوماتًعلىًمستوىًالنقلًالجويًماًيليً ً:
البنيةًالتحتيةًمنًإدارةًحركةًجوًّيةًومطاراتًبشكلًيلغي ًاالزًدحامً ،األمرً
ًّ
 .1إصالح ً
الذي ًإذاًلمًتتمًمعالجتهً ،منًشأنهً ًزيادةًاالنبعاثات ًوتقويض ًجهودًشركاتًالطيرانً
فيًالوصولًإلىًهدفًصفرًانبعاثاتًصافيةً ً.
 .2ضمانًتحفيزًالمعنيينًلتحقيقًهدفًعامًً،2050بدالًمنًاستخدامًشعار البيئةًكمبررً
لفرضًضرائبًأوًرسومًليسًلهاًأيًجانبًإيجابيًعلىًتحسينًاألثرًالبيئيًللصناعةًً .

 .3تحفيزًشركاتًالطيرانًعلىًاستخدامًالوقودًالمستدامًمنًخاللًضمانًتوفرًهذاًالوقودً
بشكلًمنافسًوتجاريًوتوفيرًالبنيةًالتحتيةًالمناسبةًلهًبشكلًيحاكيًماًيحصلًفيً
قطاعًالنقل ًالبريًمنًمحفزاتًلشراءً واستخدامًالسياراتًالكهربائيةً ًوتوفير ًالبنيةً
التحتيةًالمالئمةًلهاً ً.
 .4وأخيراً،وبالتأكيدًليسًآخراً،هوًأنًتقومًالحكوماتًبالتوافقًعالمياًعلىًخارطةًطريقً
للوصولًإلىًصفرًانبعاثاتًصافيةً ً ،وعدم ًاللجوءًإلىًتشريعاتًإفرادية ًتدخلناًفيً
متاهاتًًيصعبًًالخروجً منها ً.فالنقلً الجويً بطبيعتهً نقالً دولياً وعالمياً والً يمكنً
التعاطيًمعهًكماًيتمًالتعاطيًمعًالنقلًالبريًفيًداخلًكلًبلدً.فإذاًأرادتًالحكوماتً
ٌ
ً،فإنًلذلكًعنوانًواحدً
فعالًأنًتساعدًالمعنيينًجميعاًفيًالوصولًإلىًهدفً2050
ٌ
وطريقًواحدًهوًاتفاقيةًعالميةًللوصولًإلىًهذاً
هوًمنظمةًالطيرانًالمدنيًالدوليًً،
الهدفً ً.
ثانياا ،ال ُمصنعين وشركائنا في التكنولوجياً:بعدًالحكوماتًيأتيًدورًالمصنعينً.وهؤالءًهمً
شركائناً فيً السعيً للوصولً إلىً هدفًً ً.2050ونحنً نتوقعً أنًًيوفرً مصنعيً المحركاتً
والطائراتًمحركاتًقادرةًعلىًالتعاملًبنسبةًً%100معًالوقودًالمستدامًو/أوًتعتمدًوقوداً
بديالًالًينتجًانبعاثاتًكربونًمثلًالهيدروجينًأوًمحركاتًبالطاقةًالكهربائيةً،وأيضاًتطويرً

هياكلًالطائراتًالستًيعابًالتطورًالجوهريًًالذيًستحتاجهًًصناعةًنقلًجويًللوصولًالىً
صفرًانبعاثاتًصافيةً ً.
ثالثا ا ،موردي الوقود والوقود المستدام :إنًالوصولًلهدفًً2050يتطلبًمنًمورديًالوقودً
والوقودًالمستدامًالتركيزًعلىًتطويرًهذاًالوقودًبشكلًتجاريًوتنافسيًيؤديًللوصولًإلىً
صفرًانبعاثاتًصافيةًمنًدونًاللجوءًإلىًتعويضًانبعاثاتًالكربونً ً.
ّ
صافيةًمنً
إنًهدفناًهوًأنًنساهمًبشكلًفعًّالً ًوواضحً ًوملموسً ًبإزالة ًإنبعاثاتًالكربونًال ًّ
ً.إنًهذاًالهدفًهوًحتميًًفيًعامًً2050وفيًمتناولًاليدًعندماًيلتزمًجميعً
يً ًّ
قطاعًالًّن
ّ
قلًالجو ّ
المعنًّيينًبهذاًالقطاعًبماًيجبًأنًيقومواًبهًللوصولًإليهًً.
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ّ
تعلّمناهاًفيًهذهًاألزمةًهوًإستعدادًجمهورًالمسافرينًً،بلًوترحيبهمً
إنًأحدًأه ًّمًال ًدّروسًالتيً ً
قلًالجويًً.وإنًكانًهنالكًمنًجانبً
لًأنشطةًال ّن
لًالرقميًعلىًك ّلًًالمستوياتًوفيًك ًّ
ًّ
حو
بالًتّ ًّ
ّ
ةًالّتيًقامتًبهاًالكثيرًمنً
وادًالّذيًع ًّم ًالعالمً،فه ًو ًالقفزاتًالًّنوعًّي ً
س ً
مضيئً ًفيًخض ًّم ًهذاًال ًّ
شركاتًالطيرانًوالمطاراتًوحًتّىًالحكوماتًفيًتبًّنيًحلولًتقنًّيةًالمعلوماتًللوصولًإلىً
ًّ
يً ً.
خلًًأوًتواصلًًبشر ًّ
يًومنًدونًتد ًّ
تمكينًالمسافرًمنًإجراءًكلًمعاملتهًبشكلًًإلكترون ًّ

سيرً فيهًً،
ي ًشاملًً ّ ً،
تحولً ًرقم ًّ
الطريقً يبدوًطويالً ًأمامً ًّ
أن ً ًّ
الرغمًمنً ًّ
وعلىً ًّ
إالً أًّنناً بدأنا ًال ّ
والمطلوبًاآلنًهوًسرعةًالًتّبًّنيًوالًتّ
ّ
نفيذً.إنًتمكينًالمسافرًمنًاستخدامًتقنًّيةًالمعلوماتًومنً
خاللًالحدًّاألدنىًمنًالًتّطبيقاتً ،إنًلمًيكنًتطبيقًواحدًعلى ًغرار ًالــ ً IATA Travel
 ً،Passسيساهمً مساهمةًًًجدًّيةًًًفيً تخفيفًًاألًعباءًً ًالّتيً وضعتهاً الحالةًًالفيروسًّيةًًعلىً
صاتً
ي ً.كماً ًّ
الجو ًّ
أنًًتوسيعً دائرةًًالمن ّ
المسافرينً أوالًًًوعلىً جميعً المعنًّيينً فيً الًّنقلً ّ
ًجذريًليجعلهاًفيًمنتهىً
ًّ
سفرًبشكل
يمكنًأنًينقلًعمليةًال ًّ
ًّ
واالستفادةًمنًالًتّقنًّياتًالبيومترية
سهولةً.وهناًندعوًالحكوماتًإلىًالعملًعلىًتبًّنيًتطبيقًإلكترونيًعلىًغرارً
االنسيابيةًوال ًّ
الـ ًً IATA Travel Passوتوسيع ًاستخدام ًهذاًالًتّطبيقًليشملًالحدًّاألقصىًمنًاجراءاتً
سفرً .
ال ًّ
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لقدًعملًإًًتّحادكمًعلىًمختلفًالمستوياتًلتكونًًأولويّاتًأعضائهًهيًبالذاتًأولوًّياتهً.فقدًكًّناً
مساهمينًًأساسيينً فيماً ت ًّمًًتطويرهً علىً مستوىً العالمً منً توجيهاتًًًارشادًّيةًًبالًتّعاونً معً
سياحةً ً،و ّ
ّ
مةًالطيرانًالمدنيًال ًدّوليً
ًّ
منظً
المنظًمةًالعربًّيةًلل ًّ
ةًللطيرانًالمدنيً ً،و
ًّ
المنظمةًالعربًّي
ًّ
يً ّ
والمنظماتًاإلقليمًّية ًوال ًدّولًّيةًقدً
ًّ
ً.إنًالًتّعاونًماًبين ًاإلًتّحادات ً
واإلًتّحادًال ًدّوليًللًّنقل ً ًّ
الجو ّ
أ ًدّ
ىًإلىًتوحيدًالرؤيةًحولًكيفًّيةًالًتّعاملًبشكلًًسليمًًمعًهذاًالوباءً ً.
ًّ

صناعةً
وشركاتًالطيرانً وشركائناًفيًال ًّ
ًّ
فيًهذهًالمنظمات ً
ًّ
وسنستمر ًًبالعملًمعًشركاًئنا ً
ًّ
حًتّىًنتابعًماًيجريًً ،ونساهمًفيًإيجادًالحلول ًوتطبيقهاًمنًخالل ً ًالّتعاونًالمً ًنتج ًفيماًبينناً.
نحنًسنخرجًبإذنًللاًمنًهذهًاألزمةًأقوىًم ًّماًكًّناًعليهًسابقًا ًمتعلمينًمنًدروسها ًلتوفيرً
يًوبتقنًّياتًيتوًقّعهاًمًّناًالمسافرونً.
خدمةًأفضلًللمسافرًبأثرًبيئيًإيجاب ّ
وقدًاستمرًاالتحادًأيضاًبالعملًمعًالمنظماتًاإلقليميةًوالدوليةً ً ،وشركاتًطيرانًاالعضاءً
ًوالشركاتًالشريكةً ًوشركاءناًفيًالصناعةً،لتعميمًالمعرفةًحولًأثرًًهذهًاالزمةًعلىًمختلفً
القضاياًالتيًتتعاملًمعهاًصناعةًالنقلًالجويً.ونركزًفيًذلكًعلىًموقعناًاإللكترونيًومواقعً
التوا صلً اإلجتماعيً والنشراتً اإللكترونيةً األسبوعيةً والشهريةً والفصلية ً،والتيً نقومً
بتعميمهاً علىً المعنيينً والتيً تتوجً ككلً عامً بالتقريرً السنويً لإلتحادً والنشرةً اإلحصائيةً
السنويةًً،واللّذينًنضعًآخرًإصداراتهماًإلكترونياًمنًخاللًالتطبيقًالخاصًباإلتحادًالعربيً
للنقلًالجويًعلىًهواتفكمًأوًكومبيوتراتكمًاللوحيةً.كماًيستمرًاإلتحادًبعقدًمنتدياتهًالمختلفةً
والتيًتجمعًاألعضاءًوالشركاءًفيًالصناعةًلبحثًأحدثًالسبلًوأفضلهاًللتعاملًمعًتطوراتً
هذهًالصناعةً .
رئيسًوأعضاءًاللّجنةًالًتّنفيذًّيةًوأعضاءً
ً
وإًّنيًألشكرًفيًهذاًالمجالًاألعضاءًجميعاًوخاصةًً
ّ
والمنظًماتًًواالًتّحاداتًًاإلقليمًّيةً وال ًدّولًّيةً ًوأشكرًًايضاًً
فرقً العملً العاملةً فيً اإلًتّحادً

صناعةً .وأودًّ أنً أشكرًك ّلًمنً ساهمً بتوفيرً الدعمً لهذهً
شريكةً ًوشركائنا ًفيً ال ًّ
شركاتً ال ًّ
ال ًّ
الجمعيةً العامةًً،مكرراًًًشكريً لسعادةًًالسيدًًأكبرً الباكر ً،وفريقً عملهً علىً ك ّلً ماًًقامواً
جهًلزمالئيًفيًاألمانةً
ويقومونًبهًلجعلًهذهًالجمعيةًمميّزةًكسابقاتهاً.وشكريًاألخيرًيتو ًّ
ةًعلىًالجهدًالّذيًقامواًبهًوالًتّفانيًًفيًأداءًواجباتهمًفيًأوقاتًلرًّبماًكانتًمنًاألصعبً
ً
العا ًّم
فيًتاريخناًعلىًالمستويينًالعامًوالخاصً ً.
آمل أن نكون قد ُوفّقنا في خدمتكم التي ّ
سالم عليكم ...
نعتز بها ..وال ّ
عبد الوهاب تفاحة /األمين العام/اإلتحاد العربي للنقل الجوي

