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  الخارجي ة لالتصال بالعالموثوقالطیران: وسیلتكم الم
  ٧/١٢/٢٠١٢شعار الیوم الدولي للطیران المدني في 

  رسالة من رئیس مجلس االیكاو
  غونزالیسالسید روبرتو كوبیه 

ــ  ٤/١٢/٢٠١٢، مونتری""ال شــمل األســر  لــمّ یســاهم فــي فهــو ي. العــالممجتمعنــا رفــاه فــي أساســیا عنصــرا یعتبــر الســفر الجــوي ـ
نمــو البــدورها  حقــقالتــي تو لســیاحة والتجــارة علــى المســتوى الــدولي، هــو محــرك لمــن بلــدان مختلفــة وثقافــات شــتى. و  واألصــدقاء

ف مــن وطــأة الفقــر. ویعتبــر الســفر یــتخفالو  ةعیشــمعلــى مالیــین الوظــائف، وتحســین مســتوى الفــاظ حال یســاهم فــيقتصــادي، و اال
 مــنالســفر الجــوي  مّكــنســتفادة مــن األســواق العالمیــة. ویلالبالنســبة للــدول الجزریــة والبلــدان غیــر الســاحلیة شــریان الحیــاة الجــوي 

 .البـريالنقـل ل وسـائأو انعـدام مـن سـوء عـاني تساسیة مثل الرعایة الصحیة في المناطق النائیـة التـي على الخدمات األل حصو ال
 أو النزاعــات الكــوارث الطبیعیــة أو المجاعــاتنتیجــة حــاالت الطــوارئ  المســاعدة اإلنســانیة خــاللمــن تقــدیم الســفر الجــوي  مّكــنوی

  ، وذلك في الوقت المناسب وبشكل سریع.المسلحة
، وهذا صحیح اآلن والمسؤولیة تجاه البیئةالسالمة واألمان للغایة. فهو یعتلي أعلى المراتب من حیث  موثوقةوالسفر الجوي أداة 

وسـیلة النقـل هـذه التـي فـي ثقـة النـاس  زادوهـو مـا  تشـغیل الطـائرات بالمحركـات.األیام األولـى مـن  أكثر من أي وقت مضى منذ
  على اإلطالق.   كفاءةً وسائل النقل العام تعتبر أكثر 

النمو المطرد للحركة الجویة. بالنظر إلى تحسینه  العمل علىالهائل و فاظ على هذا اإلنجاز اثل أمامنا هو الحموالتحدي الكبیر ال
راكــب فــي  ملیــار ٢,٧مــن العــدد  رتفعحیــث ســیبالمنتظمــة،  رحالت، سیتضــاعف عــدد الركــاب علــى مــتن الــ٢٠٣٠حلــول عــام وب

  .سنةفي الملیون رحلة  ٦٠إلى ملیون رحلة  ٣٠ منعدد الرحالت تزاید أیضا وسی ،ملیارات ٦السنة إلى نحو 
الزیـادة المسـتمرة فـي عـدد الركـاب والـرحالت. لمواكبـة المطـارات ونظـم المالحـة الجویـة أو العمـل علـى إنشـائها النهـوض بوینبغي لنـا 

لطلـب واسـتبدال الطیــارین لالسـتجابة لتـدریب مئـات آالف مـن المهنیـین المتخصصـین فـي مجـال الطیـران عمـل علـى وینبغـي لنـا أن ن
یبلـغ األن معـدل الحـوادث عبـر العـالم، الـذي  یتعین علینـا خفـض. وسـسـیتقاعدونومراقبي الحركة الجویـة وغیـرهم ممـن  والمیكانیكیین

، مـع الحـرص وكفـاءةأكثـر متعـة وسیلة السفر الجوي  جعل منا بما یرشیدهوتعزیز التدابیر األمنیة وت أدنى مستویاته على اإلطالق،
تویات األمـن. وسـنحتاج إلـى مواصـلة التركیـز علـى خفـض اآلثـار السـلبیة للطیـران علـى في الوقت ذاته على الحفاظ علـى أعلـى مسـ

   .ین علینا دعم تطویر صناعة النقل الجوي بشكل سلیم ومجدي من الناحیة االقتصادیة. وسیتعإلى أدنى حد ممكن البیئة
التعـاون والمتمثلـة فـي جـدواها مـع مـرور الـزمن  تأثبتـ التـي صـیغةالع ااتبـمـن خـالل ال محالـة ویمكن تحقیق ذلك كله وسـیتحقق 

: ومـــاً الخـــاص، وذلـــك كـــي یبقـــى الطیـــران دصـــناعة الطیـــران وغیرهـــا مـــن مؤسســـات القطـــاعین العـــام و والتفـــاهم بـــین الحكومـــات و 
   .الخارجي" لالتصال بالعالم وثوقةسیلتكم الم"و 

-30- 

  .٧/١٢/١٩٤٤إنشاء االیكاو في اٌء لذكرى ـــــإحی: الیوم الدولي للطیران المدني مالحظة إلى المحررین

لتعزیــز  ١٩٤٤أنشـئت فـي عـام  المتخصصـة التابعـة لألمــم المتحـدة، منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) هــي إحـدى الوكـاالت
ســالمة الالزمــة لواألنظمــة وضــع القواعــد  المنظمــة تتــولىو   فــي شــتى أنحــاء العــالم. الــدولي التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران المــدني

 لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین 
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