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 ي  قل الجو  حاد العربي للن  اإلت  

 

 ،ي  قل الجو  العربي للن  حاد لإلت   ةة العام  رئيس الجمعي   معالي

 ،عادةاب المعالي والس  ــأصح

 ،الضيوفاألعضاء و ادةدات والس  ي  الس  

 

 

بلقائكمًبّرًعنًسعادتيًعً أنًأ ًًود ًأوهناً .ماًيقربًالعامينانقطاعًدامًبعدًًلوجهًانلتقيًوجهً ًاوأخيرً 
 ً حادًالعربيًالثةًفيًتاريخًاإلتًّةًالثًّةًالعاّمةًللمرًّفيًدولةًقطرًعلىًمستوىًالجمعيًًّإجتماعنابوجميعا

ًًً.يًّقلًالجوًّللنًّ ًأكبرًالباكرالسيدًًسعادةةًةًالعامًّلرئيسًالجمعيًّالجزيلًمًبشكريًنًأتقدًّأًود ًأولذا

تيًأسبغوهاًعلىًجميعًالحاضرينًيافةًالًّةًعلىًالضًّةًالقطريًّومعاونيهًوالعاملينًفيًالخطوطًالجويًّ

ًة.ًلهذهًالجمعيةًالعامًّ

ً

سيتسبّبًبعًأنًيتوقًًّمنّاكانًًمن  ً منًهنالكًىًلوًكانًحتًًّه،أنًّ.ًوفيًالواقعًأجمعًفًالعالمتوقًّفيروسا

هذاًالوباءًًشلًّيأنً،ًلكنًعالميالوباءًالًحصولحتميّةًًتوقعمنً،ًالعالمفيًأيًمكانًآخرًفيًبينناًأوً

لمًيجرأًأحدًًياحة،ًفإنًّفرًوالسًّحركةًالسًًّويوقف،ًاالقتصاديةًالحركة  ً ذلكًكانًفيًالواقعًكابوسا

جهوا.ًولهذاًالسببًكانًالجميعًفيًحيرةًمنًأمرهمًعندماًبمدىًتأثيرهعلىًالتفكيرً األمرًذلك،ًبًو 

ً الذيًكانً يحصلًمنذًًعالميًلًوباءعاملًمعًأوًّةًالتًّفيًكيفيًًّفيًحالةًالتخبطًالتامًالتيًحصلتجليًّا

ًمن.ًأكثرًمنًقرنًمنًالزًّ

ً

ً ًاالرتباككانً،ًمعًاألسفو ًأنًبانتظارالفيروسًًاحتواءالحكوماتًلمحاولةًعاملًتةًفيًكيفيًّواضحا

تعاملًالعديدًمنًالحكوماتًمعًهذاًالوضعًالمستجدًمنًخاللًردودًًفقد.ًالحلًلذلكًالوباءالعلمًًيقدّم

ً،وقدًأسفرًذلكًعنًوضعًاجراءاتً ًهدفتًفيًالمقامًاألولًإلىًتجنبًاللوم.ًسياساتً ًاتخاذوً،الفعل

ًإو ًضروريا ًن ًبعضها ًًاّلًإً،كان ًأن ًمعظمها ًيكنًكذلك. بشكلًًتًبعضًاالجراءاتوضعًفقدلم

بالعالمًوألنًالوباءًالذيًعصفًعلميةًواضحةًوشفافة.ًأ سسًبنىًعلىًت ًولمًًوغيرًمدروساعتباطيً

طبيعةًعالمية،ًفاالستجابةًالصحيحةًلهًكانًينبغيًًكان ،ًوليسًاستجابةًتتبعًتكونًعالميةًايضا ًأنًذًا

ًالتيً ًاللعبة ًلمًيكنًالنقلًالجويًًاعتمدتهانفسًقواعد الحكوماتًفيًأوائلًالقرنًالعشرينًعندما

ً!موجود اًاصال ً

ً

ًًعلىًالنقلًالجوي!العشرينًالقرنًًاالجراءاتًالتيًاعتمدتهاًفينفسًالحكوماتًبعضًطبقتًًفقد

منًأنًف علىًالرغًم فرضًالحجرًالصحيً، الماضية،ًًعامفيًالمائًةالتيًحصلتًًالتطوراتًالعلميةتًم

فترةًزمنيةًقصيرةًإنًلمًيكنًفيًغضونًفيًًا ًمنًمعرفةًماًإذاًكانًالشخصًمصابّكنتناًوالتيًم

عنًحجرًالمسافرينًعلىًمتنًالسفينة،ًكماًكانًيحصلًفيًالماضيًلمدةًدقائق  ً ا،40ً،ًعوضا  يوم 

فيًنشرلنًوًنونمحصًّعندهًاًونوبذلكًيعتبرًالناجًيوما ،14ًحتىًًأو تمًًالعدوى.ًيساهموًا إيقافًكمًا

منًالعلمًواالبتكارأالنقلًالجويًعلىًالرغمًمنً  ً لناًالقدرةًعلىًنقلًالمسافرينًدونًًتاحواأًّنًقرنا
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تطبيقًاجراءاتًالسالمةًالحيويةًوالقيامًًبالتزامنًمع،ًخطرًالتعرضًللعدوىًعلىًمتنًالطائرات

هوًإحباط ا،ً األكثر األمروالفيروس.ًًانتشارأنًالنقلًالجويًآمن اًأمامًًلضمانباالختباراتًالمناسبةً

ًالعالمًفيًإيجادًمنظماتًدوليةًتجاهلتًاالعديدًمنًالحكوماتًًأن ًالتيًاستثمرها لوقتًوالموارد

الوباء،ًولجأتًإلىًاإلجراءاتًالوطنيةًوطرقًالعملً تهدفًإلىًالتعاملًمعًاألزماتًالدوليةًمثلًهذًا

الحكوماتًاجتماعاتًًحضورًفيًىتجلًّاالحباطًًوهذاً.التيًكانتًموجودةًقبلًإنشاءًتلكًالمنظمات

ًالعالميةًومنظمةًالطيرانًالمدنيًالدوليً وإجراءاتًًعلىًقائمةًإرشاداتًواتفاقهامنظمةًالصحة

أ سسًمبنيةًعلىًًتحديدًمعاييروً،وتجنبًالحجرًالصحيً،بفتحًالحدودًتوصيًعالميةًومتناغمة

ومنً؛ًجوا ًنًسالمةًالسفرًماًهيًالتدابيرًالالزمةًلضماتبيانًوً،لتحديدًالوضعًالوبائيًللبلدانعلميةً

غيرًجانبا ًوتطبيقًاجراءاتًافراديةًبوضعًالمبادئًالتوجيهيةًالحكوماتًتلكًالعديدًمنًًتقومًثمًّ

 .اجتماعاتًتلكًالمنظماتًفياتفقواًعليهاًومتباينةًمعًتلكًالتيًًعالمية

 

ً

دي الر    ئيــس،سيــ 

 ادة،ي دات والس  الس  

 

علىًالرغمًً،ىًاآلنوهيًماًزالتًبينناًحتًًّ.مثيلًالمًيسبقًلهًالجّويًّقلًالنًًّعلىتًيًحلًّاألزمةًالتًًّإنًّ

ًالتًّعنًحسنًالناتجًمنًالتًّ ًالطًّوالبطيئةًةًدريجيًّالعودة منذًالعامًًفقدهاتيًةًالًّبيعيًّإلىًمالمحًالحياة

ًًالماضي.

ً

ًهذاًالوباءًلقدًأدّىً يشبهًاقتصاديإلىًركود  ًكبيرًذلكًالّذيًحصلًفيًالعامًًفيًآثارهًعالمّيً  إلىًحدّ 

ًالعالمي1929ً ًفيًحينًً.بالمئة3.2ًبنسبة2020ًًفيًالعامً،ًحيثًتراجعًاإلقتصاد ًكانًأّن أثره

علىًاالقتصادًالعربيًبسببًالتدنيًالكبيرًألسعارًالنفطًالناتجًعنًتراجعًاالقتصادًالعالمي،ً  ً مضاعفا

ً ًاإلإوبسبب ًرئيسعتماد ًوبشكل ًالعربي ًجدا ًقتصاد ًالكبيرة ًالمساهمة ًعلى ًالسفرًًي ًقطاع على

ساهمةالففيًالوقتًالّذيًتدنّتًفيهًنسبةًوالسياحة.ً قطاعًالّسفرًوالّسياحةًفيًالعالمًمنًاالقتصاديةًلًم 

ساهمةًفيًاإلقتصاد،2020ًبالمئةًفيًالعام5.5ًًبالمئةًإلى10.4ًً العربيًكانتًمنًًفإّنًتدنّيًهذهًالم 

.ًوكانتًنسبةًخسائرًالوظائفًفيًهذا2020ًبالمئةًفيًعام5.4ً إلى2019ًًبالمئةًفيًعام14.4ًً

بالمئةًمنًكاملًالوظائفًالّتيًفقدت،ًبينماًكانتًنسبةًخسائر32ًًالقطاعًعلىًمستوىًالعالمًحواليً

المئةًمنًنسبةًالخسائرًب55ًالوظائفًفيًالعالمًالعربيًوالّتيًحصلتًفيًقطاعًالّسفرًوالّسياحةً

ًاالجماليةًللوظائف.ً

ً

عنًحركةًالّسفرًالمقاسة2021ًًبالمئةًفيًالنّصفًاألّولًمنًالعام66.7ًًًـونحنًاآلنًماًزلناًأقّلًب

بالمئة80.0ًًًـوأقّلًبً،علىًمستوىًالعالم2019ًبالـمسافرينًالكيلومترينًالمنقولينًقياس اًإلىًعامً

ويرجعًسببًهذاًاالختالفًبينًالمتوسطينًالعالميًوالعربيًإلىًاالنتعاشً.ًعلىًالمستوىًالعربي

حركةًالسفرًفيًاألسواقًالمحليةًاألمريكيةًوالصينية،ًفيًحينًأنًالنسبةًالعظمىًلحركةًالسريعًفيً

ًالسفرًلدىًالشركاتًالعربيةًهيًدولية.

ً

العودةًإلىًتستغرقًفإنّناًنتوقّعًأنًًالعميقًوالمستمرًلهذهًاألزمة،األثرًوآخذينًفيًاالعتبارً،ًولذا

كيفيةًًكبيرًعلىهذهًالفترةًستعتمدًبشكلًوًماًبينًثالثًإلىًخمسًسنوات.2019ًعامًًمستويات

ً.المستوطن19ًكوفيدًتكيّفًالعالمًمعًالوضعًالطبيعيًالجديدًالمتمثلًفيًوجودً

ً

ً
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دي الر    ئيــس،سيــ 

 ادة،ي دات والس  الس  

 

إلنتشارًًرًبيئةً ًمناسبة ًذيًيوفًّالًًّ.ًهذاًالفصلةاآلنًفيًفصلًالخريفًفيًشمالًالكرةًاألرضيًًّنانًّإ

كانتًًعلىًالشكلًالذيالقيودًفيًوضعًستمرارًاإلإذاًماًاعتمدتًبعضًالحكوماتًو.ًالفيروسات

بالمئةًمنًسكان75ًًيًبعدًتلقًّعالميةًةًعليهًفيًالخريفًالماضيًبإنتظارًالوصولًإلىًمناعةًمجتمعيًّ

نتظارًهذهًإًإنًّفقبلًالعودةًإلىًإعادةًفتحًالحدودًوتخفيفًالقيود،ًًزمةقاحاتًالاّلًةًاللًّالكرةًاألرضيًّ

ًالمجتمعيًّ ًوقت ًالمناعة ًسيأخذ ًيعنيًأنًًّممًّطويال  ًًاة ًطفراتًهًسيكونًهنالكًا ،ًالفايروسًمنجديدة

ً.ًلسنواتًطويلةًةبيعيًّلعودةًإلىًالحياةًالطًّاضًتقوًّمنًشأنهاًانًًمفرغةً ًحلقةً ًندخلًفياليًوبالتًّ

ً

رادًالعالمًالحؤولًدونًالدخولًفيًالحلقةًالمفرغة،ًوبماًأنناًنعلمًأنًتحقيقًالمناعةًالمجتمعيةًأواذاً

لنًيحدثًفيًوقتًقريب،ًوألنًالعالمًبحاجةًالىًالتكيّفًمعًالوضعًالطبيعيًالجديدًحيثًاصبحً

فيًمستوطن اًمثلهًمثلًأيًمنًالفيروساتًاالخرى،ًومنًأجلًتسريعًفترةًالتعا19ًفايروسًكوفيدً

فيجبًلىًمساهمتهًالحيويةًفيًالنموًاالقتصاديًوخلقًفرصًالعمل،ًإوالعودةًًيًّلقطاعًالنقلًالجوًّ

سترشاديةًالتيًطّوروهاًبأنفسهمًمنًخاللًجراءاتًاإلعلىًالحكوماتًوجميعًالمعنيينًتطبيقًًاإل

ًوالتيً ًالعالمية ًالصحة ًالمدنيًالدوليًومنظمة ًالطيران ًعلىمنظمة ًًترتكز منًتطبيقًمجموعة

ًالمبادئًوهي:

ً

عاملًمعًالبلدانًاألخرىًعلىًالتًًّطريقةةًلتحديدًقياسيًّوة،ًالحكوماتًمعاييرًنموذجيًًّعتمادإً:أولا 

ًنتشارًالوبائيًفيها.اإلساسًمستوىًأ

ةًحًّمةًالصًّمنظًّمشتركًبينًًبهاًبشكلً ًىالموصفرًةًللسًّحيًّالصًّتباعًالحكوماتًلإلجراءاتًإً:اا ثاني

ًولي.يرانًالمدنيًالدًّالطًًّمةةًومنظًّالعالميًّ

ًالًّحيًّهاداتًالصًّعترافًالحكوماتًبالشًّإ :اا ثالث ًالدًّة ًاأل ًتيًتصدرها ًمنًشهاداتًاللًّول قاحًخرى،

ًعافيًمنًالفيروس.،ًوشهاداتًالت19ًًّونتائجًفحوصاتًكوفيد

ًقلًالجّويًّعالمًالنًّينًفيًيرانًوالمعنيًّالطًّشركاتًعلمًثًت ًيةًفيًاإلجراءاتًبحفافيًّعتمادًالشًّإً:اا رابع 

كوماتًحولًاإلجراءاتًالمتعلًًّهاةًالمعاييرًالتيًتعتمدبماهيًّ ًمحددةًحولًراتؤشًّلمًافرًتبع ًقةًبالسًّالح 

ًخرى.ًولًاأل ًالوبائيًفيًالدًًّنتشاراإل

كوماتًفيماًتيًستتًّولًحولًاإلجراءاتًالًّادفيًالتًًّقلًالجّويًّينًبالنًّشمولًالمعنيًًّ:اا خامس ًالح  بعها

ً.ًقلًالجّويًّقًبالنًّيتعلًّ

يًإلىًةًمماًيؤدًّمسيًّفرًغيرًاللًّةًالسًّلًعمليًّتيًتسهًّةًالًّكنولوجيًّتبنيًالحكوماتًللحلولًالتًًّ:اا سادس

ويزيدًمنًانسيابيةًً،نعانيًمنهاًاصال ًًالتيً،قاتإيجادًمراكزًجديدةًمنًاإلختناًوتجنبتسهيلًالسفرً

ً ًمنًتعقيدها ًالحركةًبدال  ًالمتعلقةًبهذاًإنًً.قبلًاالقالعوتطويلًالوقتًالالزم اإلجراءاتًالجديدة

إجراءاتًالسفرًليسًبالقصير.ًولذاًفإنًإيالءًاستخدامًالتكنولوجياًلتسهيلًًالوباءًستستمرًمعناًلوقت

ًفيًغايةًاألهمية.ًهوً

ًالسًّنائيًّالثًًّيًّقلًالجوًّاتًالنًّعلىًاتفاقيًًّاإلعتماد :اسابعا   ًالمفعولًة منًًفرًمعًأّي ًفتحًالسًًّحينارية

تهاًفرًلتجاوزًماًأقرًّالسًًّاتأوًفقاعًةيحًّالصًًّاتلممرًّاللجوءًالمؤقتًلخاذًتًّإخرىًوعدمًالبلدانًاأل ً

 ة.نائيًّاتًالثًّاإلتفاقيًّ

خرىًوذلكًلضمانًعدمًخسارةًالوظائفًوبطرقًأ ًاًيرانًماليًًّستمرارًمساعدةًشركاتًالطًّإ :اا ثامن

 .ًممكنً ًقربًوقتً أبيعيًفيًالعملًالطًًّإلىًسريعا ًوالعودةً
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تعاملتًتيًالًًّ،ةومنهاًالعديدًمنًالبلدانًالعربيًًّ،األخرىًاإلستفادةًمنًتجاربًالبلدان: اا وأخير وتاسعاا 

ةًفيًحصرًموذجيًّعاملًالنًّطريقةًالتًًّستقاءإوًوتحصينهًيًّقلًالجوًّبحتًمعًالنًًّوعلمّي ًًًمنهجّي ًً بشكل

ً.ًيًّقلًالجوًّومنهاًالنًًّالعملًاإلقتصادينتشارهًمعًتخفيفًالقيودًعلىًإالوباءًو

ً

ئيــس، دي الر   سيــ 

 الس ي دات والس ادة،

 

ًاحتلًّ ًالتًّينًاآلخرينًحيالًكيفيًّواصلًمعًالمعنيًّموضوعًالتًًّلقد رأس19ًًًعاملًمعًأزمةًكوفيدة

ًالمنظًّاتًعملًاإلتًّأولويًّ ًمع ًبها ًالتيًقمنا شتركة ًالم  ًأثمرتًالجهود ًوقد ًالعربيًّحاد. ًللطًّمة يرانًة

ًاالقتصاديتخاذًالمجلسًإإلىًً،يًّقلًالجوًّوليًللنًّحادًالدًّتًّاإلياحة،ًوةًللسًّمةًالعربيًّالمدني،ًوالمنظًّ

معًة ًسويًّوسنعملًً.هاًفيماًسبقانتيًذكرالمبادئًالًًّىبنًّتيًاةًقرارً ولًالعربيًّلجامعةًالدًًّواالجتماعي

ًالدًّماتًالمعنيًّالمنظًّ ًمنًجامعة ًوبغطاء  ًالمبادئًإلىًحيًًّةولًالعربيًّة ًالتًّعلىًنقلًهذه علىًًنفيذز

ستوىًالوطني ً.ًالم 

 

دي الر    ئيــس،سيــ 

 ادة،ي دات والس  الس  

 

ًالعالمًكانًًبينما علىًالتيًشهدناهاًةًمناخيًّالراتًمتغيًّالًفرضت،19ًًبمواجهةًوباءًكوفيدًمنشغال 

نبعاثاتًالكربونًالناتجةًإعالمًيخلوًمنًًإلىأجمعًالتعاملًمعًهذاًالخطرًالوجوديًللوصولًًالعالم

بدرسًمشروعً،ًإنًشاءًهللا،ًةًاليومتكمًالعامًّقومًجمعيًّتة.ًوفيًهذاًالمجالًسعنًاألنشطةًالبشريًّ

ًبعيدًالمدىًًقرارً  بالوصولًإلىًصفرًانبعاثاتًًيًّقلًالجوًّحادًالعربيًللنًّإلتًّاألعضاءًيضعًهدف 

الجمعيةًالعامةًلألياتاًايضا ً،ًحيثًأقّرتًمً 2050كربونًصافيةًبحلولًعامً هذاًًيتبنىًقرارا ًًؤخراً 

ًً.ًإنًّالهدف شتركً ًالوصولًإلىًهذاًالهدفًيجبًأنًيكونًعمال  ينًفيًقطاعًماًبينًجميعًالمعنيًًّام 

ً.ًقلًالجّويًّالنًّ

ً

 العالمًيتطلبانبعاثاتًالكربونًالناتجةًعنًالنقلًالجويًفيًًيتقليصًصافً،ًفانولنكنًواضحين

ّي،ًبماًي شكلهًمنًالنقلًالجوًّونمّوًًاألطرافًالمعنيةًالتاليةًإليجادًتوازنًبينًاستمراريةكافةًتضافرً

قتصادي،ًوالحؤولًدونًأنًتكونًهذهًاالستمراريةًوهذاًالنمّوًعلىًحسابًالبيئة.ًلذاًرافعةًللنمّوًاإل

ًفإنناًنتوقع،ًبلًن طالبًاألطرافًالمعنيةًالتاليةًبماًيلي:ً

ً

جوّي.ًفكماًالً:ًإّنًمساهمةًالحكوماتًهيًجوهريةًفيًتحسينًاألثرًالبيئيًللنقلًالأولا، الحكومات
بلًفقطًعلىًالتشريعاتالبريًوالبحريًًنفيًالنقلييقتصرًدورًالحكوماتًمثالً  لتوفيرًمكوناتًيمتدًً،

ًالقطاعين ًالمعنيينًفيًهذين ًلمساعدة ًالالزمة ًالتحتية شغلينً،البنية معًًواءملتلً،منًموردينًوم 

ًالتشريعاتًمنًدونًفرضً ًفإنهًمنًالمطلوبًمنًالحكوماتًعلىًأعباء اقتصاديةًعاليةًعليهم؛

ًمستوىًالنقلًالجويًماًيلي:ً

ً

ًي لغيًيًّالبنيةًالتحتيةًمنًإدارةًحركةًجوًًّإصالح .1 إذاًًاألمرًالذيًاالزدحام،ةًومطاراتًبشكل 

جهودًشركاتًالطيرانًفيًالوصولًإلىًًوتقويضزيادةًاالنبعاثاتًًمنًشأنهلمًتتمًمعالجته،ً

ًهدفًصفرًانبعاثاتًصافية.

من2050ًضمانًتحفيزًالمعنيينًلتحقيقًهدفًعامً .2 بدالً  كمبررًلفرضًًالبيئة استخدامًشعارً،

ًإيجابيًعلىًتحسينًاألثرًالبيئيًللصناعة.ًجانبضرائبًأوًرسومًليسًلهاًأيً
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ستدام .3 ًالم  ًالوقود ًالوقودًًتوفرًضمانمنًخاللًًتحفيزًشركاتًالطيرانًعلىًاستخدام هذا

ًي حاكيًماًيحصلًفيًقطاعً ًمنافسًوتجاريًوتوفيرًالبنيةًالتحتيةًالمناسبةًلهًبشكل  بشكل 

التحتيةًالمالئمةًًالبنيةوتوفيرًًالنقلًالبريًمنًمحفزاتًلشراءًواستخدامًالسياراتًالكهربائية

ًلها.

4. ً ةًطريقًارطالحكوماتًبالتوافقًعالميا ًعلىًخبالتأكيدًليسًآخرا ،ًهوًأنًتقومًووأخيرا ،

ًمتاهاتًتدخلناًفياللجوءًإلىًتشريعاتًإفراديةًعدمًو،ًللوصولًإلىًصفرًانبعاثاتًصافية

والًيمكنًالتعاطيًمعهًكماًالًيصعب  ً وعالميا  ً دوليا خروجًمنها.ًفالنقلًالجويًبطبيعتهًنقالً 

أنًتساعدًالمعنيينًيتمًالتعاطيًمعًالنقلًالبريًفيًداخلًكلًبلد.ًفإذاًأ كوماتًفعالً  رادتًالح 

منظمةًالطيرانًالمدنيً،ًفإنًلذلكًعنواٌنًواحدًهو2050ًجميعا ًفيًالوصولًإلىًهدفً

 وطريٌقًواحدًهوًاتفاقيةًعالميةًللوصولًإلىًهذاًالهدف.ًً،الدولي

ً

ا، الُمصنعين وشركائنا في التكنولوجيا: وهؤالءًهمًشركائناًًثانيا بعدًالحكوماتًيأتيًدورًالمصنعينً.

ونحنًنتوقعًأن2050ًفيًالسعيًللوصولًإلىًهدفً وفرًمصنعيًالمحركاتًوالطائراتًمحركاتًيً.

الًينتجًانبعاثاتًكربون100ًقادرةًعلىًالتعاملًبنسبةً بديالً  %ًمعًالوقودًالمستدامًو/أوًتعتمدًوقوداً 

ً طاقةًالكهربائية،ًمثلًالهيدروجينًأوًمحركاتًبال عابًالتطورًيتطويرًهياكلًالطائراتًالستوأيضا

ًصفرًانبعاثاتًصافية.ًللوصولًالىصناعةًنقلًجويًًستحتاجهالذيًًالجوهري

ًً

ا  ًلهدفً ، موردي الوقود والوقود المستدام:ثالثا ًالوصول ًالوقود2050ًًإن ًموردي يتطلبًمن

ًتجاريًوتنافسيًيؤديًللوصولًإلىًصفرً والوقودًالمستدامًالتركيزًعلىًتطويرًهذاًالوقودًبشكل 

ًانبعاثاتًصافيةًمنًدونًاللجوءًإلىًتعويضًانبعاثاتًالكربون.ً

ً

ًفعًّ ًًوواضح ًًالً إّنًهدفناًهوًأنًنساهمًبشكل  افيةًمنًقطاعًبونًالصًّنبعاثاتًالكرإبإزالةًًوملموس 

ينًوفيًمتناولًاليدًعندماًيلتزمًجميعًالمعني2050ًًّفيًعامًًهذاًالهدفًهوًحتميً ً.ًإنًّقلًالجّويًّالنًّ

ً.ًيهبهًللوصولًإلًيقوموابهذاًالقطاعًبماًيجبًأنً

 

دي الر    ئيــس،سيــ 

 ادة،ي دات والس  الس  

 

ًأحد ًفيًهذهًاألزمةًهوًروسًالتيًتعلًّالدًًّأهّمً ًإّن سافرين،ستعدادًجمهورًإمناها بلًوترحيبهمًًالم 

ًمضيئً ًجانب.ًوإنًكانًهنالكًمنًالنّقلًالجّويأنشطةًًالمستوياتًوفيًكلًًّقميًعلىًكلًّلًالرًّحوًّبالتًّ

السًًّفيًخضّمً  يرانًتيًقامتًبهاًالكثيرًمنًشركاتًالطًّةًالًّوعيًّالقفزاتًالنًًّوالعالم،ًفهًذيًعمًّوادًالًّهذًا

ةًالمعلوماتًللوصولًإلىًتمكينًالمسافرًمنًإجراءًيًحلولًتقنيًّىًالحكوماتًفيًتبنًّوحتًًّوالمطارات

ً.بشرّي ًًأوًتواصلً ًلً ومنًدونًتدخًًّإلكترونّي ًًبشكلً ًمعاملتهكلً

ً

والمطلوبًً،الّسيرًفيهناًبدأناًًأنًّ،ًإاّلًشاملً ًرقمّي ًًلً أمامًتحوًًّريقًيبدوًطويال ًالطًًّغمًمنًأنًّوعلىًالرًّ

ًالتًّ ًتقنيًّيًوالتًّبنًّاآلنًهوًسرعة سافرًمنًاستخدام ًتمكينًالم  ًإّن ًالمعلوماتًومنًخاللًالحدًّنفيذ. ة

،ًسيساهمIATA Travel Passًًالــًغرارًإنًلمًيكنًتطبيقًواحدًعلى،ًطبيقاتاألدنىًمنًالتًّ

ساهمةً  ًًةالفيروسيًّتيًوضعتهاًالحالةًالًًّعباءاألًخفيففيًتًةً جديًًّم  سافرينًأوال  وعلىًجميعًًعلىًالم 

ًيمكنًأنًّ البيومتريةاتًقنيًّمنًالتًًّواالستفادةالمنّصاتًتوسيعًدائرةًً.ًكماًأنًّقلًالجّويًّينًفيًالنًّالمعنيًّ

ًجذري ًّينقلًعمليةًالسًّ الحكوماتًإلىًهولة.ًوهناًندعوًوالسًًّاالنسيابيةليجعلهاًفيًمنتهىًًفرًبشكل 
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ًتبنًّ IATA Travel Passًًًالـًلكترونيًعلىًغرارإيًتطبيقًالعملًعلى هذاًًاستخداموتوسيع

ًفر.طبيقًليشملًالحدًّاألقصىًمنًاجراءاتًالسًّالتًّ

ً

دي الر    ئيــس،سيــ 

 ادة،ي دات والس  الس  

ً ًعمل ًعلىًمختلفًالمستوياتًلتكونتًّإلقد ًهيًبالذاتًحادكم ًأولويًًّأولويّاتًأعضائه اًنًّكًفقداته.

ساهمينً مةًعاونًمعًالمنظًّبالتًًّةارشاديًًّتطويرهًعلىًمستوىًالعالمًمنًتوجيهاتًساسيينًفيماًتمًّأم 

وليًحادًالدًّوليًواإلتًّيرانًالمدنيًالدًّمةًالطًّمنظًّوياحةً،ةًللسًّمةًالعربيًّالمنظًّويرانًالمدنيً،ةًللطًّالعربيًّ

ؤيةًىًإلىًتوحيدًالرًّةًقدًأدًّوليًّوالدًّةًماتًاإلقليميًّوالمنظًًّحاداتتًّاإلعاونًماًبينً.ًإّنًالتًّيًّالجوًّقلًللنًّ

ًًمعًهذاًالوباء.ًعاملًبشكلً ًسليمً ةًالتًّحولًكيفيًّ

ً

ىًنتابعًناعةًحتًّيرانًوشركائناًفيًالصًّوشركاتًالطًًّماتفيًهذهًالمنظًّناًئالعملًمعًشركابًوسنستمرًّ

.ًنحنًسنخرجًبإذنًفيماًبينناجًنت ًتعاونًالمً الًًّوتطبيقهاًمنًخاللنساهمًفيًإيجادًالحلولًوً،ماًيجري

فضلًللمسافرًبأثرًأخدمةًلتوفيرًمتعلمينًمنًدروسهاًًااًعليهًسابق ًاًكنًّهللاًمنًهذهًاألزمةًأقوىًممًّ

سافرون.عهاًمنًّاتًيتوقًّيًّبيئيًإيجابّيًوبتقن ًاًالم 

 

ً ًوالدولية، ًاإلقليمية ًالمنظمات ًمع ًبالعمل ًأيضا ًاالتحاد ًاستمر ًاالعضاءًووقد ًطيران شركات

ًوو ًًناشركاءالشركاتًالشريكة ًحول ًالمعرفة ًلتعميم ًعلىًًأثرفيًالصناعة، ًاالزمة مختلفًهذه

ًالتيًتتعاملًمعهاًصناعةًالنقلًالجوي.ًونركزً ًاإللكترونيًومواقعًفيًذلكًالقضايا علىًموقعنا

ًبتعميمهاًالتوا ًوالتيًنقوم ًوالفصلية، ًوالشهرية ًاألسبوعية صلًاإلجتماعيًوالنشراتًاإللكترونية

واللّذ ينًً،علىًالمعنيينًوالتيًتتوجًككلًعامًبالتقريرًالسنويًلإلتحادًوالنشرةًاإلحصائيةًالسنوية

ً ًإصداراتهما ًآخر ًالجويًنضع ًللنقل ًالعربي ًالخاصًباإلتحاد ًالتطبيق ًخالل ًمن علىًإلكترونيا 

.ًكماًيستمرًاإلتحادًبعقدًمنتدياتهًالمختلفةًوالتيًتجمعًاألعضاءًهواتفكمًأوًكومبيوتراتكمًاللوحية

ً.والشركاءًفيًالصناعةًلبحثًأحدثًالسبلًوأفضلهاًللتعاملًمعًتطوراتًهذهًالصناعة

ً

وخاصة ًوإنًّ  ً وأعضاءًفرقًةًنفيذيًّجنةًالتًّرئيسًوأعضاءًاللًًّيًألشكرًفيًهذاًالمجالًاألعضاءًجميعا

ريكةًركاتًالشًّالشًًّايضا ًًأشكرةًووليًّةًوالدًّاإلقليميًًّحاداتواالتًّماتًحادًوالمنظًّالعملًالعاملةًفيًاإلتًّ

شكريًًمكررا ًوأودًّأنًأشكرًكّلًمنًساهمًبتوفيرًالدعمًلهذهًالجمعيةًالعامة،ًناعةً.فيًالصًّشركائنًاو

ًالسيدًًسعادةل ًما ًالجمعيةًمميّزةًأكبرًالباكر،ًوفريقًعملهًعلىًكّل ًويقومونًبهًلجعلًهذه قاموا

فيًًفانيذيًقامواًبهًوالتًّةًعلىًالجهدًالًّهًلزمالئيًفيًاألمانةًالعامًّوشكريًاألخيرًيتوجًًّكسابقاتها.

ًلربًًّأداءًواجباتهم ًماًكانتًمنًاألصعبًفيًتاريخناًعلىًالمستويينًالعامًوالخاص.فيًأوقات 

ً
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