
 

 

 

 حــال الصنـــاعة

 األمين العام  – الوهاب تفاحة مقّدمة من عبد

 اإلتحاد العربي للنقل الجوي

 

 لإلتحاد العربي للنقل الجوي، رئيس الجمعية العامة محمد الحوت، السيّد

 أصحــاب المعالي والسعادة، 

 السيّدات والسادة الضيوف والحاضرين،
 

لميّة الثّانية. أصبح وباء  االجّوي اليوم بأصعب أزمٍة يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب العيمّر قطاع النّقل  

العالم في  يواجهه  تحدٍّ  أكبر  يمثّل  الماضي،  العام  أواخر  الّصين  بدايته في  قصيرة منذ  فترةٍ  كورونا، في 

 الماضية.  75األعوام ال

%، وتراجعت  4.4تج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة  أتت األزمة بأضراٍر اقتصاديّة بالغة، حيث تراجع النا

%. أدّى هذا التّراجع إلى ارتفاعٍ قياسي بمعدّل البطالة، حيث تسبّبت األزمة االقتصاديّة 70الّسياحة بنسبة  

%  57مليون وظيفة )أي    198مليون وظيفة، منها    346النّاتجة عن انتشار وباء كورونا بفقدان ما يزيد عن  

ثانية، أدّى االنخفاض  من إجمالي خس ناحيٍة  الّسياحة والّسفر وحده. ومن  ائر الوظائف( من حّصة قطاع 

إيقاف   الّسفر الجّوي إلى  / مايو    خالل% من أسطول الطائرات في العالم  60المفاجئ بحركة  أيّار  شهر 

تراكم تلك شهر أيلول / سبتمبر الماضي. بسبب    حلول% مع    30الـ  هذا اإليقاف يتجاوز  ، ومازال  الماضي

مليار دوالر أميركي بحلول نهاية عام    507األزمات، من المتوقع أن تصل خسائر شركات الطيران إلى  

ومع األسف، لم يسبق وان شهد قطاع النقل الجوي ازمة مماثلة لالزمة الحالية منذ انطالقه في العام  .  2020

1914 . 

ينا أن نعي أنّنا ال زلنا في مرحلة الخطر، خاّصةً ، عل/ نوفمبر  اليوم، ونحن نقدم على شهر تشرين الثّاني

جديدة طالت جميع أنحاء العالم، وعلينا أاّل نخطئ الّظن بأن العودة إلى فترة ما قبل  مع ظهور لموجة انتشارٍ 

وسفٍر مريح، قد باتت قريبة. فنحن اليوم أمام واقعٍ جديد ال مفّر منه   اجتماعيالفيروس، بما فيها من تقارٍب  

تخفيف أو حتى القضاء على انتشار    توفّر الّلقاحٍ على نطاٍق واسع واستعماله حول العام، مّما يضمنقبل  

 . 2021الفيروس. ومن المؤّكد أّن هذا األمر لن يحدث في األشهر القليلة اآلتية، بل قد يستغرق طوال عام 

التّعافي لقطاع النّقل الجّوي. ورغم أنّنا ال ندرك إّن العمق غير المسبوق لهذه األزمة سيحتّم إطالة عمليّة  

. ولكن، وإذا  إن شاء هللا  بشكٍل أكيد مدى الوقت الذي سيستغرقه هذا التعافي، غير أنّنا على يقين بحتميّته

وبشكٍل   استدراكنا،  المرحلة، مع  هذه  نفهم سيناريوهات  أن  أّوالً  علينا  التّعافي،  لمرحلة  نحّضر  أن  أردنا 

 ميع العوامل المحيطة والمؤثّرة بهذه الّسيناريوهات.أساسي، لج

يوجد أمامنا سيناريوهان أساسيّان لفترة التّعافي: األّول هو الّسيناريو األفضل، حيث يتّم التّوّصل إلى لقاحٍ  

لة، . في هذه الحا2021فعّال قبل انتهاء العام، ويتّم التّلقيح على نطاٍق واسع حول العالم قبل حلول نهاية عام  

لمي إلى مستويات ما قبل األزمة، مع تأّخر انتعاش  الالقتصاد الع  عودةً   2021في عام    من المرجح أن نشهد 

سعر النفط،   . أّما على صعيد العالم العربي، ومع استمرار انخفاض 2024قطاع الّسياحة والّسفر إلى عام  

 . 2022قد يستغرق االنتعاش االقتصادي حتى عام 

الّسيناريو الثّاني، فهو الّسيناريو األسوأ، بحيث يتم تأخير اللّقاح، وتتأّخرعمليّة التّلقيح على نطاٍق عالمي  أّما  

ويقترن هذا األمر مع استمرار اإلجراءات الّصارمة التي تتّخذها الدّول    أو بعد ذلك،   2022حتّى بداية عام  

حالة، سوف يتأّخر التّعافي االقتصادي العالمي المحتمل مّما يحدّ من الّسفر والتّنقل عبر الحدود. في هذه ال

، مع احتمال تأّخر التّعافي لقطاع الّسياحة والّسفر إلى فترة ما بين عامي 2022إلى فترةٍ الحقة من عام  

ن،  ي . وفي كال الحالت2023. وعلى صعيد العالم العربي، قد يتّم التّعافي االقتصادي في عام  2027و   2025

بسبب   يتطابق مشهد  العالميّة  تلك  مع  العربيّة  الّطيران  لشركات  العمل  لهذه     عودة  الدّوليّة  العمل  طبيعة 

 الّشركات.



 

 

يعتمد الكثير على كيفية تعامل الحكومات مع هذه األزمة. وهنا نطرح الّسؤال: ما هي الخطوات التي ممكن 

ية  مئات الماليين من الوظائف  أن تتّبعها الحكومات من أجل تقوية وتحصين قطاع الّطيران وضمان حما 

أدرج لكم بعض المفاهيم   في قطاع الّسياحة والّسفر والتي تعتمد كليًا على التعافي الصحي للطيران؟ دعوني  

 بدعوة الدّول إليها بالتّعاون مع فرقاء آخرين من المعنيّين بقطاع النّقل الجّوي: التي نقوم  

% من اإلصابات  97.1لقد أثبتت الدّراسات العلميّة أّن    ي:عودة الحياة الطبيعية إلى قطاع السفر الجو .1

%  0.0000004% من اإلصابات كانت من المسافرين الوافدين، فيما  2.9بالفيروس نتجت محلياً، و 

األقنعة غير    الفترة حين كانت فيهامن انتقال الفيروس حدث خالل مراحل السفر الجوي، بما في ذلك  

الوقائية، ال يساعد في انتشار الفيروس مّما يعني اإلجراءات  وي، عند تطبيق  إلزامية. لذا، فإّن النقل الج

 أّن الحجر الصحي ، كما غيره من القيود المفروضة، ال يساعد في التخفيف من انتشار الفيروس. 

الدّيون    المالية  الدعم  حزم  إجمالي  يمثّل  الدعم المالي من الحكومات: .2 إلى  المسّهلة الحكومية، إضافةً 

 من  %   26.3  حوالي  العالم  مستوى  على  الطيران لشركات   وغيرها من أدوات الدّعم المالي المقدّمة

نرى أنّه    على المستوى اإلقليمي،مليار دوالر أميركي.    507الطيران الذي بلغ    لقطاع الخسائر  إجمالي

القارة  % في  37.1مقارنةً ب الخسائر،    % من إجمالي11.8في العالم العربي هذه النّسبة تكاد تصل إلى  

أوروبا و 32.6و   األميركية آسيا% في  15.9% في  أفريقيا % في  14.5وأخيراً    والباسيفيكي  منطقة 

. ويجدر الذّكر أنّه في حال تعذّرت الدّول عن تقديم الدّعم الالزم لشركات الّطيران الوسطى والجنوبية

ال البشري في هذا القطاع، سوف نرى تأخيراً  مّما فيه من ضمانة اجتماعيّة للقوى العاملة ورأس الم

 . االستقرار االجتماعيفي عمليّة التّعافي وزيادةً في البطالة، األمر الذي سينعكس سلباً على 

  التي   للسفر  بالتدابيرالصحيةً  ًيتعلق  بما، اإلرشادات الدّوليّة  اتّباع، وبطريقٍة متناغمةيجب على الدّول   .3

  العربية   والمنظمة  العالمية  الصحة  منظمة  ضم  الذيو  CARTال  اإليكاو  مجلس  عمل  فريق  بها  أوصى

من    المدني  للطيران وغيرهم  الجّوي  للنّقل  العربي  اإلتّحاد  من  وبدعٍم  الجّوي  للنقل  الدّولي  واإلتّحاد 

كما على الدّول األخذ بعين االعتبار تصنيف مستوى خطر نقل العدوى  األفرقاء المعنيّين بالنّقل الجّوي.

إلى اعتماد  ح الفحوصات السريعة للكشف عن  سب المناطق واتّباع تدابير مبنيّةً على أساسه، إضافةً 

يُسمح فقط لمن تأتي نتيجة فحصهم  لكي نفتح المجال أمام الّراغبين بالّسفر على أن    فيروس كورونا

    سلبية بإستكمال سفرهم.

الّطيران، ال سيّما    التّكنولوجيالقد منحتنا   .4 الجائحة. فكانت شركات  التّواصل اآلمن في خضم  فرصة 

شركاتنا األعضاء، سبّاقة في تخصيص التّكنولوجيا قي خدمة المسافرين عبر وسائل مثل التّقنيّات غير  

اللّمسيّة التي تخفّض من لمس األسطح. وعسى أن نستخلص عبراً من هذه األزمة ندفع بها القطاع قدماً. 

كما زّودنا أنظمة التّسجيل بمقاييس الحراريّة، يمكننا تجهيزها بأنظمة التّعّرف على الوجه. واستكماالً  ف

والجمارك   األمن  نقاط  عند  البيومتريّة  التّقنيّات  على  تدريجيّاً  االعتماد  يمكننا  القطاع،  تطوير  لعمليّة 

قامت الدّول والمطارات وشركات الّطيران    ومراقبة الجوازات للحدّ من اللّمس. نحن نعلم جيّداً أنّه، وإن

سويّاً باحتضان التّكنولوجيا بكامل قّوتها، سوف نبدأ بتسهيل عمليّة الّسفر أمام المسافرين، لنأتي بعدها  

عليه، إنّنا ندعو المعنيّين بهذا القطاع   بنهضٍة نوعيّة في مجال الّسفر الجّوي تغيّر واقع مستقبله. وبناء  

للتكنولوجيا بما تحمله من إمكانيّات، واالستفادة من األزمة إلحداث تغييٍر جذرّي في    لالحتضان الكامل

 تجربة الّسفر الجّوي. 

 

 سيـّـدي الرئيــس،

 السيّدات والسادة، 

 

مع   أعاله.  المذكورة  المبادئ  لتبنّي  الملّحة  بالدعوة  أساسي  بشكٍل  معنيٌّ  الجّوي  للنّقل  العربي  االتّحاد  إّن 

، ومنذ أوائل شهر شباط / فبراير الماضي، اإلتّحاد لة الوقت عليكم، أريد أن أعلمكم بأّن  حرصي لعدم إطا



 

 

األماميّة عالميّاً   الّصفوف  في  دائماً  هذا وإقليميّاً  كان  للتعامل مع  الّصحيحة  األساليب  تطبيق  إلى  بالدّعوة 

ندعو إليها بعزٍم وإصرار منذ شهر آذار  الوباء. وقد بدأنا اليوم نجد أّن الكثير من األفكار والمبادئ التي كنّا 

 مارس ها هي اآلن قد بدأ العمل بها واعتمادها كالمنهاج الّصحيح للتعامل مع هذه األزمة.  /

ورغم الّصعوبات التي نواجهها، يبقى االتّحاد عازٌم على خدمتكم و على أن يبقى عنصراً أساسيّاً لمساعدة  

جميعًا من التعافي من هذه األزمة في   نان مكّ يأدعو هللا تعالى أن  جائحة. قطاع الّطيران في التّعامل مع هذه ال

 أسرع وقت ممكن. 

ختاماً، أود أن أتقدّم بالّشكر الجزيل من جميع أعضاء االتّحاد العربي للنّقل الجّوي وأفراد طاقمهم للجهد  

زيادة الذي بذلوه معنا في هذه الفترة من أجل أن نضمن صالبة واستمراريّة المشاريع المشتركة ومن أجل  

ا  التوعية ولدى جميع  الجّوي خصوصاً  النّقل  أّن أخّص  لدى فرقائنا في مجال  أيضاً  أودّ  لمعنيّين عموماً. 

بالّشكر رئيس وجميع أعضاء اللّجنة التّنفيذيّة الذين أثبتوا أنّهم حسن سنٍد لنا لخدمتهم المخلصة لجميع أعضاء  

االتّحاد. كما وال يسعني إاّل أن أتقدّم بشكري وتقديري ألعضاء فريق األمانة العاّمة الذين يعملون جاهداً 

 تفتخر بخدمتكم.  رائدة ليبقى االتّحاد العربي للنّقل الجّوي مؤّسسة  بأصعب الّظروف

 والسالم عليكم ... 

--------- 

 
 

 


