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العام  القطاعين  بين  التعاون  تمتين  إلــى  ودعـــوا 
مستقباًل  الطيران  قطاع  استدامة  لتعزيز  والــخــاص 
وعملية، مع ضرورة  فعالة  انتهاج سياسات  من خالل 
تــوفــيــر فـــرص تــدريــب فــّعــالــة فــي ضـــوء تــنــامــي حاجة 
ــي مــجــال  ــاءات الــمــتــخــصــصــة فـ ــفـ ــكـ ــى الـ الــمــنــطــقــة إلــ
القوى  من  القادم  الجيل  جهوزية  ولضمان  الطيران، 

العاملة في هذا المجال للدخول إلى سوق العمل.
وكــانــت إمــــارة رأس الــخــيــمــة قــد احــتــضــنــت خــالل 
الفترة 14-16 مارس الجاري فعاليات النسخة العاشرة 
لــلــقــمــة الــعــربــيــة لــلــطــيــران تــحــت شــعــار »االســـتـــدامـــة 
المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في  وتأثيرها 
بن  الشيخ سعود  رعاية  تحت  وذلــك  الحالي«،  العصر 
صقر القاسمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة رأس الخيمة. 
في  والعقول  القادة  أبــرز  عــددا من  القمة  واستقطبت 

مجال الطيران حول العالم.
وفي الكلمة االفتتاحية للقّمة، أشار عادل العلي، 
ــعـــرب لــلــطــيــران والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  رئـــيـــس قــمــة الـ
الثالث  السنوات  أن  إلى  للطيران،  العربية  لمجموعة 
الماضية كانت حافلة بالدروس المهمة وأظهرت مرونة 

قطاع الطيران في مواجهة التحديات المتشعبة التي 
شهدتها السوق. ونّوه العلي إلى أّن تعميم الممارسات 
بالغ  أمرًا  القطاع سيكون  عبر  المستدامة  والتقنيات 
األهمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعا إلى 
لتقديم  المصلحة  أصحاب  جميع  بين  أشمل  تعاوٍن 
حلوٍل مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات 

السفر في جميع أنحاء العالم.
ــال الــعــلــي: »عـــلـــى الـــرغـــم من  ــر، قــ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
االنــفــتــاح الــــذي شــهــده قــطــاع الــطــيــران بــعــد جائحة 
كورونا والسيما في عام 2022 إلى أن هناك العديد من 
تضافر  تتطلب  والتي  قائمة  تــزال  ال  التي  التحديات 
أفضل  عــن  والبحث  عليها  التغلب  أجــل  مــن  الجهود 
جوهرية  مسألة  على  التركيز  مع  المتاحة  الخيارات 

هي االستدامة«. 
بشكل  تضاعف  السفر  على  الطلب  أن  وفــي حين 
مـــازال على  الــقــطــاع  هــذا  أن  إال  الــجــائــحــة،  بعد  كبير 
مستوى العالم ال يحقق أكثر من 1% فقط من هامش 

الربح، وهو أقل بكثير من الهدف المنشود.
الشيخة  دعـــت  الــقــمــة،  خـــالل  رئيسية  كلمة  وفـــي 
موزة بنت مروان آل مكتوم، مالزم أول طيار في الجناح 

الجوي لشرطة دبي، إلى تحقيق الشمولية في قطاع 
الحالي  الــواقــع  تغيير  إمكانية  إلــى  مشيرًة  الــطــيــران، 
من خالل زيادة تمثيل المرأة في القطاع والذي يمكن 
الفرص  مــن  االســتــفــادة  مــن  الشابات  يمّكن  أن  بـــدوره 

المتنامية في القطاع. 
التنفيذي  الــرئــيــس  فــيــلــيــبــس،  راكــــي  فــيــمــا ســلــط 
على  الــضــوء  الــســيــاحــة،  لتنمية  الخيمة  رأس  لهيئة 
أهمية تكامل األعمال بين قطاعي الطيران والسياحة 
لخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الناتج المحلي 
إلى أن تحقيق  الــزوار. الفتا  أعــداد  وزيــادة  اإلجمالي، 
اختيار  بــالــضــرورة  يستوجب  حقيقي  مــســتــدام  تأثير 
شراكاٍت تمضي بقطاع الطيران قدمًا نحو المستقبل.
إيرينا جورجيفا،  ركــّزت  الضيف،  البلد  كلمة  وفي 
ــا، عـــلـــى الــعــالقــة  ــاريـ ــغـ ــلـ ــي بـ نـــائـــب وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة فــ
الــمــتــرابــطــة بــيــن قــطــاعــي الــطــيــران والــســيــاحــة الفــتــًة 
التنمية  لتحقيق  حتمي  أمــر  بينهما  التعاون  أن  إلــى 

المستدامة لكليهما.
منطقة  مــديــر  العيساوي  خــالــد  شــدد  جهته،  مــن 
الــدولــي للنقل  االتــحــاد  فــي  والــشــرق األدنـــى  الخليج 
الجوي، على أّن تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام 

ودعــا  األهـــداف،  هــذه  لتحقيق  )SAF( يشكل ضـــرورٌة 
الوقود  إنتاج  لحفز  سياساٍت  اعتماد  إلــى  الحكومات 
المستدام وصواًل إلى توفيره بأسعار تعادل كلفة وقود 

الطائرات التقليدي.
االستشاري  المجلس  رئيس  كــواال،  أرادانـــا  وقالت 
الطيران  وقــود  إّن  الــدولــيــة،  األحــمــر  البحر  فــي شركة 
المطروحة  الــحــلــول  مــن  واحــــدًا  إاّل  لــيــس  الــمــســتــدام 
لــخــفــض االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة فــي الــقــطــاع، ودعــت 
تقنيات  مشاريع  مثل  األمــد  حلوٍل طويلة  ابتكار  إلــى 

البطاريات وتعزيز الكفاءات التشغيلية. 
وقال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص الشرق 
 3000 تدخل  أن  المتوقع  من  فإنه  وإفريقيا،  األوســط 
بحلول  المنطقة  فــي  التشغيل  حــيــز  جــديــدة  طــائــرة 
الـــطـــائـــرات محل  هـــذه  مـــن   %40 وســيــحــل   ،2040 عـــام 
طائرات قيد التشغيل حاليًا، ما يعزز التزام المنطقة 

باالستدامة كركيزة أساسية لتنمية القطاع.
التنفيذي  الــرئــيــس  أوبــــريــــان،  إدوارد  ــار  أشــ فــيــمــا 
المملكة  رؤيــة  بموجب  أنــه  إلــى   ،AviLease لـشركة 
لعام 2030، فإن الشركة تسهم بشكل فاعل ومسؤول في 
النمو السريع للنظام اإليكولوجي في مجال الطيران 

باتفاقيات  وااللــتــزام  االستثمار  خــالل  من  الدولة  في 
مستدامة تدعم تخفيف األثر البيئي للطيران.

ولــفــت جـــون كــيــلــي، رئــيــس شــركــة رولـــز رويـــس في 
منطقة الــشــرق األوســــط وتــركــيــا وإفــريــقــيــا، إلـــى أنــه 
الطيران  خــدمــات  على  المسافرين  طلب  تنامي  مــع 
القطاع  الكربون من عمليات  إزالة  المستدامة، يمكن 
باستخدام الوقود النظيف والتقنيات الناشئة الحديثة 

التي قد تؤدي إلى خفض االنبعاثات بنسبة %50.
من جانب آخر شهدت القمة توقيع ثالث اتفاقيات 
الخيمة  رأس  هيئة  بين  تــعــاونــا  شملت  استراتيجية 
األلمانية  آي«  تــي  »إف  ومجموعة  السياحة  لتنمية 
لتعزيز الربط الجوي بين ألمانيا واإلمــارة؛ واتفاقية 
إلنشاء  بــورتــس«  »فــي  وشركة  الخيمة  رأس  مطار  بين 
وتعمل  الخيمة؛  رأس  فــي  حديث  عــامــودي  مطار  أول 
»في بورتس« أيضًا على تأمين مستقبل النقل الجوي 
آيــرو«  »إلكترا.  مع  أخــرى  اتفاقية  خــالل  من  المتقدم 
وتشغيل  لبناء  درايـــف«  و»ســكــاي  للطيران«  و»فــالــكــون 
أول مركز موحد للنقل الجوي المتقدم على مستوى 

العالم في دبي. 

التقاعد   اإلى  تحال  الحالية  الطائرات  من  و%40   ..2040 بحلول  العالم  اأجواء  تدخل  جديدة  طائرة   3000

املنطقة اقت�صادات  يف  للنمو  كمحرك  الطريان  دور  وتعزيز  االنبعاثات  بخف�ض  االلتزام  جتديد 

رأس اخليمة – محمد الساعي

الطيران في  قادة قطاع  دعا 
والشرق األوسط  العربي  الوطن 
االلتزامات بخفض  تجديد  إلى 
ــون وتــنــفــيــذ  ــ ــربـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــاثــ ــعــ ــبــ انــ
ــــالــــة لــدعــم  ــَع ــات فــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
النمو المستدام لقطاع الطيران 

والسياحة.
وأكـــــــدوا خــــالل مــنــاقــشــاتــهــم 
أهمية  للطيران  العرب  قمة  في 
الـــطـــيـــران  دور  عـــلـــى  الـــتـــركـــيـــز 
ــدام كــــمــــحــــرك لــلــنــمــو،  ــتــ ــســ ــمــ الــ
وإعطاء األولوية للعمل المناخي 
فــي ســوق الــشــرق األوســـط الــذي 
يعد أحــد أســرع أســواق الطيران 

نموا في العالم.

وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــانـــعـــكـــاس 
الـــطـــفـــرة الـــحـــالـــيـــة فــــي أعـــــداد 
ــيــــران  وخــــــدمــــــات شـــــركـــــات الــــطــ
االقـــتـــصـــادي وتــأســيــس شــركــات 
التنفيذي  الرئيس  أكد  جديدة، 
أن  للطيران  العربية  لمجموعة 
إيجابيا  أمــــرا  تــبــقــى  الــمــنــافــســة 
ــا. وعـــنـــدمـــا تـــأتـــي شــركــات  ــمــ دائــ
جديدة ستخلق وظائف وعرضا، 
ويتضاعف عدد المسافرين، كما 
ما  وهـــذا  السياحة.  نسبة  تــزيــد 
يــخــلــق تــنــافــســا بــيــن الــشــركــات 
األفضل،  لتقديم  تتسابق  التي 
األمـــــر الـــــذي يـــكـــون مـــن صــالــح 
الــمــســافــر نــفــســه. وفـــي الــنــهــايــة 
ــوى هي  ــ الــشــركــة األفـــضـــل واألقــ
ــنـــمـــو. وأضــــــاف:  مــــن تــســتــمــر وتـ
»فــمــثــال نــحــن فــي الــعــربــيــة، من 
ــي الـــمـــغـــرب نــســيــر  مــحــطــتــنــا فــ
رحالت إلى كل الدول األوروبية، 
ونــخــوض مــنــافــســات شــرســة مع 
أكــبــر الــشــركــات االقــتــصــاديــة في 
نــحــقــق  الـــحـــمـــد  وهلل  الــــعــــالــــم، 
ــازات ونــمــوا الفــتــا ربــمــا لم  إنـــجـ
نكن لنحققه من دون المنافسة 

الموجودة«.
فــــي رد عــلــى  الـــعـــلـــي  ــابــــع  وتــ
ــران  ــيــ ــطــ الــ دور  ــأن  ــ ــشـ ــ بـ ســـــــــؤال 

المنافسة  فــي ظــل  االقــتــصــادي 
تــدل على  »الــدراســات  العالمية: 
والــمــتــطــلــبــات  ــارات  ــيــ ــتــ االخــ أن 
الــطــيــران، وأن  فــي عــالــم  تغيرت 
أكثر ما يركز عليه الجيل القادم 
في السفر بالطيران هما األمان 
والــســعــر الــمــنــاســب. أضـــف إلــى 
ذلك هناك جوانب ال تقل أهمية 
مثل النظافة وااللتزام بالوقت. 
ولم تعد وسائل الرفاهية مطلبا 
المسافرين  مــن  لكثير  أســاســيــا 
بــاتــت  الــــمــــطــــارات  وأن  خـــاصـــة 
المطلوبة  الــخــدمــات  كــل  تــوفــر 
والمقاهي  الــمــطــاعــم  فيها  بــمــا 
والــتــســوق. وفــي رأيــي قــد انتهت 
الرفاهية  عن  البحث  أيــام  مثال 
لذلك  السفر.  األكـــل خــالل  فــي 
ــــاص  ــخـ ــ ــن األشـ ــ ــرا مــ ــيــ ــثــ تـــــــرى كــ
اقتصادية،  طائرة  في  يسافرون 
لكنهم يسكنون في فنادق خمس 

نجوم«.
الخليج«  لـــ»أخــبــار  وبــســؤالــه 
بالقمة  كلمته  فــي  طــرحــه  عــمــا 
بــشــأن انــخــفــاض هــامــش الــربــح 
ــران بـــحـــيـــث ال  ــيــ لـــشـــركـــات الــــطــ
تحقق أكثر من 10%، علق العلي 
نــشــيــر  أن  يـــجـــب  »أوال  ــه:  ــولـ ــقـ بـ
منطقة  فـــي  ــران  ــيـ الـــطـ أن  إلــــى 

والحمد  بخير  األوســط  الشرق 
كــــان قــطــاع  هلل. ولـــكـــن عــالــمــيــا 
يحقق   ،2021 حــتــى  ــيـــران  الـــطـ
ــة الـــجـــيـــدة  ــيـ ــالـ ــمـ ــة الـ ــنـ فــــي الـــسـ
وعــلــى الــرغــم مــن الــدعــم الــذي 
يقدمه لحركة االقتصاد في كل 
ــة، فـــإن هــامــش الــربــحــيــة لم  دولــ
 2022 في   .%0.102 يتجاوز  يكن 
اعتبر  وهــذا  إلى %0.18.  وصلت 
قفزة كبيرة. ونحن هنا نتحدث 
لكن  الــــدوالرات.  تريليونات  عن 
أتوقع أن نتائج عام 2022 عالميا 
 4-3 الــطــيــران  قــطــاع  يحقق  أن 
وهـــذا  أربــــاحــــا.  دوالر  ــارات  ــيـ ــلـ مـ

نسبيا يعد أمرا جيدا«.
االستدامة يف قطاع الطيران

وبـــشـــأن مـــحـــور االســـتـــدامـــة 
ــران قـــــال:  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــاعــــة الـ ــنــ فـــــي صــ
أمــرا محوريا  باتت  »االســتــدامــة 
الـــمـــواصـــالت بشكل  قـــطـــاع  فـــي 
ــران بــشــكــل خـــاص.  ــيـ ــام والـــطـ عــ

ولو نظرنا إلى األرقــام، نجد أن 
قطاع المواصالت عالميا تسبب 
15% من االنبعاثات، منها 2% من 
قــطــاع الــطــيــران. ولــكــن لألسف 
وليس  الـ%2  على  التركيز  نــرى 

الـ%13!.
االنبعاثات  أن  نجد  إجماال 
ــهـــالك الـــوقـــود  ــتـ ــن اسـ تـــصـــدر مــ
وشركات  بشكل خاص.  النفطي 
الــنــفــط الــكــبــيــرة تــصــرف الــيــوم 
مليارات لتقليل هذه االنبعاثات، 
ــر مـــــــن الـــــــــــــدول تــــصــــرف  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ وكـ
مصافي  لتطوير  طائلة  مبالغ 
االنبعاثات.  يخفف  بما  النفط 
وكــــذلــــك األمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ــيــــران. لـــذلـــك هــو  صـــنـــاعـــة الــــطــ
عــمــل مــشــتــرك بــيــن الــحــكــومــات 
ــات  ــركــ وشـــــركـــــات الــــطــــيــــران وشــ
ــات  ــركــ ــرات وشــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ صـــنـــاعـــة الـ
ــركـــات وشـــركـــات  ــمـــحـ صـــنـــاعـــة الـ
الــنــفــط الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة. 

وعــلــى الــمــدى الــبــعــيــد وبــحــلــول 
2035 نتوقع تحقيق تقدم كبير. 
هــنــاك   2050 ــى  ــ إلـ ــالــــوصــــول  وبــ

وعود للوصول إلى الصفر«.
ومـــن وجــهــة نـــظـــري، هــنــاك 
جـــهـــود عــالــمــيــة جـــــادة فـــي هــذا 
الجانب، وحتى لو لم نصل إلى 
مــعــدل الــصــفــر فــإنــنــا نــكــون قد 
حققنا خطوات مهمة. فتحقيق 
80% من األهــداف أفضل من أن 

نبقى في نفس الموقع.
وفــــي رده عــلــى ســــؤال حــول 
زيــادة  إلــى  العربية  شركة  توجه 
ــعــــض الـــــــدول  الــــــرحــــــالت فـــــي بــ
في  والوجهات  األسطول  وزيــادة 
التنفيذي  الــرئــيــس  عــلــق   2023
قائال: »نحن من أوائل الشركات 
2021 جميع  فــي  أرجــعــت  الــتــي 
ــــف فــي  ــوقـ ــ األســــــطــــــول الـــــــــذي تـ
2019، بل وأضفنا عشر طائرات 
نضيف  أن  ونــتــوقــع   .2022 فـــي 

في  أخــــرى  ــرات  ــائـ طـ  10-8 بــيــن 
زيــادة  أن  الطبيعي  ومــن   .2023
عــدد  زيــــادة  يصاحبه  الــطــائــرات 
أو  القائمة  للوجهات  الــرحــالت 
تدشين وجهات جديدة. كالهما 

سيتحققان في 2023«.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــويـــر 
ــاء  ــذكـ مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
االصطناعي في عالم الطيران، 
أكد العلي أن التكنولوجيا تمثل 
ركنا أساسيا في صناعة الطيران، 
ــا جـــانـــبـــان مـــتـــالزمـــان.  ــمـ بــــل هـ
ــابـــع: »فــمــثــال بــبــســاطــة، نجد  وتـ
خالل الخمسين عاما الماضية 
تـــطـــورات هــائــلــة قــد حــدثــت في 
أن  مثال  منها  الطيران،  صناعة 
االنبعاثات قد انخفضت حوالي 
كــانــت  الــــذي  الـــوقـــت  وفــــي   .%90
ــي الــجــو  ــرات فــ ــائــ ــطــ أصــــــــوات الــ
تــســبــب ضـــوضـــاء عــالــيــا لــســكــان 

الــمــســافــريــن  أو حــتــى  الـــمـــنـــازل 
أنـــفـــســـهـــم، فــــي حـــيـــن حـــالـــيـــا ال 
تــكــاد تــســمــع صـــوتـــا. أضـــف إلــى 
كميات  الطائرات،  سرعات  ذلــك 
النفط المستهلكة في كل رحلة. 
تستخدم  كــانــت  طــنــا   50 فمثال 
ســــاعــــات،   6 ــغـــرق  ــتـ تـــسـ لـــرحـــلـــة 
ــى حـــوالـــي  ــ تــقــلــصــت الــكــمــيــة إلـ
الطائرة  صناعة  أطــنــان.  عشرة 
طويلة،  ســاعــات  تستغرق  كــانــت 
واليوم بات األمر أشبه بالتعامل 
ــيــــوم بــاتــت  ــع هـــاتـــف ذكـــــي. والــ مـ
الطائرات قادرة على الهبوط إذا 
الرؤية 50 مترا فقط، في  كانت 
المطلوبة  المسافة  كانت  حين 
فــي الــســابــق 6 كــيــلــومــتــرات. كل 

ذلك بفضل التكنولوجيا.
ــربـــة  ــه تـــجـ ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ وحــــــــــول تـ
اإلجــــــــــــــــــــــــــراءات االحــــــــتــــــــرازيــــــــة 
العالم  بها  مر  التي  واإلغالقات 

بشكل عام وقطاع الطيران بشكل 
في  كانت  المشكلة  قال:  خاص، 
الجانب.  بهذا  وجود خبرة  عدم 
قبل  كورونا  فيروس  أصابه  فمن 
فترات  اآلثار  بقيت  ربما  عامين 
الشخص،  يــتــوف  لــم  إن  طويلة 
قبل  كورونا  فيروس  أصابه  ومن 
عــادي.  بزكام  أشبه  كــان  شهرين 
فالعالم كله تأثر بها، وال يمكن 
القول إن القرارات التي اتخذت 
صحيحة على مستوى العالم أو 
خــاطــئــة ألنـــه لــم يــكــن ألحـــد أن 
يعرف النتائج. وكانت اجتهادات 
الموقف.  مــع  للتعامل  عالمية 
إجراء  كل  ومراجعة  تطوير  وتم 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل. لـــكـــن يــمــكــن 
العالم  الحكومات في  إن  القول 
عملت ما وجــدت أنه من صالح 

الناس وحمايتهم.

ع���ادل العل���ي: »العربي���ة« تناف����س كب���رى ال�ص���ركات االقت�صادي���ة ف���ي العال���م

الط���ريان م���ن  فق���ط   %2 منه���ا  عاملي���ا  االنبعاث���ات  م���ن   %15 ع���ن  م�ص���وؤول  املوا�ص���ات  قط���اع 

الدرا�ص�ات توؤك�د تغي�ر تف�صي�ات ال�ركاب.. وق�د انته�ت اأي�ام البح�ث ع�ن الرفاهي�ة ف�ي الرح�ات

} عادل العلي يلقي كلمة االفتتاح  في القمة. }  الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران متحدثا خالل المؤتمر الصحفي.

الرئيس  رئيسها،  العرب للطيران، عقد  على هامش قمة 
التنفيذي لمجموعة العربية للطيران مؤتمرا صحفيا شارك 
العربية، تحدث خالله حول عدد  اإلعــالم  فيه ممثلو وسائل 
أن  وأكـــد  والــســيــاحــة.  السفر  بقطاع  المتعلقة  الــمــحــاور  مــن 
حين  وفـــي  الــبــعــض،  ببعضهما  مــرتــبــطــان  القطاعين  هــذيــن 
كثير  إلى  تدعو  القطاعان  هــذان  يشهدها  التي  التطورات  أن 
مــن الــتــفــاؤل، فــإنــه يــجــب اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــالزمــة للتعامل 
إليه  تــرمــي  مــا  وهـــذا  والمستقبلية.  القائمة  التحديات  مــع 
إلى  تهدف  والتي  سنويا  نعقدها  التي  للطيران  العربي  قمة 
مناقشة أبرز القضايا والمحاور المتعلقة بقطاع الطيران في 
مع  للتعامل  والحلول  السبل  وأفضل  والتحديات  المنطقة 

هذه التحديات.

 قمة العرب للطيران تدعو اإلى تعزيز ا�صتراتيجيات »اال�صتدامة« في القطاع


