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 PIO 12/05 للنشر الفوري
 :يوم الطيران المدني الدولي
 دعوة الى الطيران األخضر

المدني بأمان وانتظام وبـين    تحقيق أقصى توافق بين تنمية الطيران  – الطيران األخضر " — ٢٠٠٥ نوفمبر ٣٠ ،مونتريال
 ديسمبر من كـل     ٧الذي يحتفل به في     اليوم   ، وهو ٢٠٠٥ المدني الدولي لسنة     الطيران، هذا هو موضوع يوم      "نوعية البيئة 

 .١٩٤٤نشأت في ذلك اليوم من سنة ) االيكاو( المدني الدولي الطيرانمنظمة سنة ألن 
أوضح الدكتور أسعد قطيط رئيس مجلس االيكاو، في تعليقه على دور االيكاو في الجهود العالمية الرامية الى جعل 

والسياسات ن القواعد القياسية م سنة على وضع طائفة ٤٠ طوال أكثر من قطاع الطيران صالحا لالستمرار أن االيكاو دأبت
 في المائة ٧٠ أسهمت في تحسين عمليات الطائرات التي أصبحت اليوم أكفأ وأنظف وأقل ضوضاء بنسبة يةاالرشادوالمواد 

ي مجال المالحة الجوية يتيح وضرب على ذلك مثال أن تنفيذ تكنولوجيا األقمار الصناعية ف.  عما كانت عليه في السبعينات
 .تشغيل الرحالت الجوية في طرق أقوم بما يقلل معدل احتراق الوقود ويخفض التلوث

تحرير السفر الجوي والنمو الملحوظ في قطاع النقل الجوي أصبح أسرع من "وشدد الدكتور قطيط على أن 
 ." لحماية البيئةالمنجزات البيئية، ومن هنا نشأت الحاجة الى بذل جهود أكثر تضافرا

، وهي منبر "اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران" وااليكاو تسند أعمالها البيئية الى ١٩٨٣منذ سنة 
خبراء من الدول تتضمن ذه اللجنة هو.  عالمي للمناقشة والتداول وجمع المعلومات واعداد التوصيات التي تتعلق بالبيئة

 هيئات األمم المتحدة األخرى، ومن المنظمات غير الحكومية، ومن أعضاء مجتمع الطيران المتعاقدة لدى االيكاو، ومن
 .العالمي المعنيين بالمسائل البيئية

 وهو بروتوكول اتفاقية األمم المتحدة ١٦/٢/٢٠٠٥ فيان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو "قال الدكتور قطيط أيضا 
ة جديدة ألعمال االيكاو على معالجة مسألة انبعاثات غازات الدفيئة، وعزز االطارية بشأن تغير المناخ، قد أعطى دفعة قوي

وقد طالب هذا البروتوكول على وجه الخصوص أن تعمل البلدان .   وتغير المناخالطيراندور االيكاو القيادي في مجال 
 ."مدني الدولي الالطيرانالصناعية في العالم من خالل االيكاو للحد من غازات الدفيئة التي تنبعث من 

  األخضرالطيرانكيف وطدت المنظمة مؤخرا التزامها بتحقيق شرح الدكتور الطيب شريف، األمين العام لاليكاو، 
من خالل سلسلة شاملة من البرامج واألنشطة الموجهة نحو تحقيق النتائج لتسترشد بها المنظمة ويسترشد بها مجتمع 

 . العالمي لعدة سنين مقبلةالطيران
اعتمد مجلس االيكاو في السنة الماضية ستة أهداف استراتيجية، وأعطى من بينها أولوية عالية "لدكتور شريف قال ا

لحماية البيئة، وأكدت خطة األعمال الجديدة للمنظمة على دور االيكاو بوصفها المنظمة الدولية الرائدة في توحيد وتنسيق 
 ."ة المدني على البيئالطيرانتدابير الحد من تأثير 
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ثم شدد على أن توفير المعلومات الموثوقة أمر ال غنى عنه العداد سياسات تخفيف اآلثار البيئية ومنعها، وقال ان 
االيكاو تتعاون مع مختلف هيئات األمم المتحدة ومؤسسات البحوث على اعداد تقارير علمية تلقي مزيدا من الضوء على أثر 

 أول تقرير لها عن البيئة، وفيه معلومات موثوقة ٢٠٠٧اليكاو ستنشر في سنة وأكد أن ا.  الطيران المدني على البيئة
 .ومراجع، وستعرضه للمناقشة في جمعياتها العمومية التي تنعقد مرة كل ثالث سنوات

تزويد "أعرب الدكتور شريف عن تقديره للشركاء القيمين الكثيرين الذين أسهموا في هذا العمل الجماعي من أجل 
ومع ذلك يجب أن ننجح لما فيه صالح  . وليست هذه بالمهمة اليسيرة.  عالم بأنظف وسيلة ممكنة للنقل الجويمواطني ال

 ."تنمية السفر الجوي في المستقبل

نتطلع الى استمرار ال نستهين به، ونحن  يشكل تحديا للطيرانان تحسين األداء البيئي : "اختتم الدكتور شريف قائال
، حتى يظل النقل الجوي رفيقا بالبيئة بقدر االمكان الى أن  األخضرالطيرانساعينا الرامية الى تحقيق التعاون العالمي في م
 ."على البيئةالطيران  ومختلف التكنولوجيات في يوم ما من أن تزيل أثر  البديلةتتمكن مصادر الوقود

 

وهـي احـدى الوكـاالت    ، العـالم شتى أنحـاء  في الدولي ني  للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطيران المد      ١٩٤٤أنشئت االيكاو في عام     
والالزمة كذلك وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران سالمة واألنظمة الالزمة ل  تتولى وضع القواعد    وألمم المتحدة،   ا  لمنظومة المتخصصة التابعة 

 المتعاقـدة البـالغ     دولهـا طيـران المـدني بـين       لتعاون في جميع مجـاالت ال     ل محفلتعمل بمثابة   هي  و.  لحماية البيئة في مجال الطيران    
 .دولة ١٨٩ عددها

— انتهى —
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 من الدكتور أسعد قطيطرسالة 
  المدني الدوليالطيرانرئيس مجلس منظمة 

 بمناسبة االحتفال العالمي
 ٧/١٢/٢٠٠٥ المدني الدولي في الطيرانبيوم 

ق أقصى توافق بين تنمية الطيـران المـدني   تحقيل سنة  ٤٠مارست االيكاو دورها القيادي على مدى ما يقرب من          
 . األخضرالطيران في هذه السنة المدني الدولي الطيرانيوم لذلك رأت أن يكون موضوع بأمان وانتظام وبين نوعية البيئة، و

 مسـؤولية   نتحمل حظنا من  كوكب واحد، وأن    عبر  واحد  مجال جوي    دائما أال يكون لدينا سوى       ناان أساس عمل  ك
الضوضاء في المطارات وبالقرب منها، وانبعاثات محركات الطائرات        :   وهي  المناوئة للبيئة  الطيرانعالجة آثار    بم تهماحماي

 .على المستوى المحلي وفي االرتفاعات العالية
مسؤولياتها هذه طائفة من القواعد القياسية والسياسات والمواد االرشادية لتطبيق تدابير من منطلق وضعت المنظمة   

 تشمل التحسينات التكنولوجية، واالجراءات التشغيلية، والتنظيم السليم للحركة الجوية، والتخطيط المالئم للمطـارات              متكاملة
ل ذلك أن تنفيذ تكنولوجيا األقمار الصناعية في مجـال  امث.  واستخدام األراضي، واستخدام الحلول القائمة على آليات السوق   

 . التلوثخفضيو معدل احتراق الوقود بما يقلللجوية في طرق أقوم المالحة الجوية يتيح تشغيل الرحالت ا
عليـه  عما كانت  في المائة ٧٠بنسبة ، وأنظف وأقل ضوضاء     ليوم أكفأ أسهم كل ذلك في جعل عمليات الطائرات ا       

المنجزات البيئية، ومـن    أسرع من   لكن تحرير السفر الجوي والنمو الملحوظ في قطاع النقل الجوي أصبح            .  في السبعينات 
 .هنا نشأت الحاجة الى بذل جهود أكثر تضافرا لحماية البيئة

 :  ثالثة أهداف بيئية كبيرة هي٢٠٠٤اعتمدت االيكاو في سنة 
 .الطائراتالشديدة التي تحدثها ضوضاء الالحد من عدد المتضررين ب )أ
 .الحد من تأثير انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي )ب
 .الحد من تأثير انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي )ج

الموارد الالزمة لبلوغ هذه والتابعة لاليكاو هي التي توزع قنوات    الطيراناللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال       ان  
وهذه .  ١٩٨٣ واعداد التوصيات منذ سنة      األهداف، ألن هذه اللجنة هي المنبر العالمي للمناقشة والتداول وجمع المعلومات          

اللجنة تتضمن خبراء من الدول المتعاقدة لدى االيكاو ومن منظمات األمم المتحدة ومن المنظمات غيـر الحكوميـة ومـن                    
 . بالمسائل البيئيةين العالمي المعنيالطيرانأعضاء مجتمع 

األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المنـاخ،  ة  وهو بروتوكول اتفاقي١٦/٢/٢٠٠٥ فين بدء نفاذ بروتوكول كيوتو     ا
 دور االيكاو القيادي في مجال      عززقد أعطى دفعة قوية جديدة ألعمال االيكاو على معالجة مسألة انبعاثات غازات الدفيئة، و             

خـالل  البلدان الصناعية في العالم مـن       أن تعمل   وقد طالب هذا البروتوكول على وجه الخصوص        .  لمناخ وتغير ا  الطيران
 . المدني الدوليالطيرانمن التي تنبعث االيكاو للحد من غازات الدفيئة 

وهو ينهض  .  أصبح حقيقة واقعة  فالطيران حلم عالمي    .  لقد قطعنا شوطا طويال ومازال الشوط أمامنا طويال       نعم  
ء وفلذة من حياتنا في هذا المجتمع     جزهو   و ،بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب والدول في جميع أنحاء العالم         

لعدة أجيال مقبلة، وستظل االيكاو دائما المنظمة الرائـدة         الطيران األخضر   لتشجيع  وكلنا نتحمل مسؤولية جماعية     .  العالمي
 .التي تشق هذا الطريق
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 رسالة من الدكتور الطيب شريف
  المدني الدوليالطيراناألمين العام لمنظمة 

 لعالميبمناسبة االحتفال ا
 ٧/١٢/٢٠٠٥ المدني الدولي في الطيرانبيوم 

 بالطيران األخضـر  مؤخرا التزامها   ليتوطد   ،استندت االيكاو الى التقاليد التي طالما رسختها، واتبعت نهجا استباقيا         
مجتمـع   تسترشد بها في اجراءاتها ويسترشد بها     ل النتائج   نحو تحقيق الموجهة  واألنشطة  من خالل سلسلة شاملة من البرامج       

 .مقبلة العالمي لعدة سنين الطيران
 أولوية عاليـة لحمايـة البيئـة،     من بينهااعتمد مجلس االيكاو في السنة الماضية ستة أهداف استراتيجية، وأعطى        

وأكدت خطة األعمال الجديدة للمنظمة على دور االيكاو بوصفها المنظمة الدولية الرائدة في توحيد وتنسيق تدابير الحد مـن                
 .، لتساعد على تكليل برنامجنا البيئي بالنجاحاألمانة العامة لاليكاو وحدة للبيئةوأنشأت .   المدني على البيئةالطيرانير تأث

في اعداد القواعد القياسية لترخيص ضوضاء الطائرات       المتين  واآلن وااليكاو تمضي قدما فانها تعتمد على سجلها         
.  تأثير عمليات الطـائرات علـى البيئـة       من  لالزمة التي تخفض الى أدنى حد       وانبعاثات محركاتها، وفي وضع السياسات ا     

وتشمل المبادرات الجديدة في مجال التغير المناخي نصا نموذجيا وارشادات بشأن التدابير الطوعية واعداد المعلومات عـن                 
 .الفرص التشغيلية لتقليل معدل احتراق الوقود وانبعاث الغازات

انبعاثـات  منها تبـادل  ي حلول قائمة على آليات السوق لمعالجة مسألة انبعاثات المحركات،          نظر االيكاو أيضا ف   وت
ويجري اآلن اعداد ارشادات للدول الراغبـة  .   لتحسين نوعية الهواء المحلي على هذه االنبعاثات  فرض الجبايات   ، و الطيران

لى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية لاليكاو       في تنفيذ هذه التدابير، وسوف تكتمل هذه االرشادات في حينها لتعرض ع           
 .، وعندئذ تتحدد وجهة أعمال المستقبل٢٠٠٧في خريف سنة 

ولهذا الغرض تتعاون   .  األثر البيئي ومنعه  ان توفير المعلومات الموثوقة أمر ال غنى عنه لوضع سياسات تخفيف            
على اعداد تقارير علمية تلقي مزيدا مـن الضـوء علـى أثـر     االيكاو مع مختلف هيئات األمم المتحدة ومؤسسات البحوث    

فـي   الذي أعـده  "الطيران والغالف الجوي العلوي"وأحد األمثلة على ذلك التقرير الخاص عن  .  على البيئة المدني   الطيران
فرع مـن   أول نالطيراوقد أصبح .  فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ     بناء على طلب االيكاو      ١٩٩٩سنة  
 . عن اآلثار الراهنة والمحتملة على الغالف الجويأعد خصيصاصناعي لديه تقرير القطاع ال

أول تقرير على االطالق تصدره االيكاو بشأن البيئة، وفيه معلومات موثوقة ومراجع             ٢٠٠٧في ربيع سنة    سننشر  
 وثيقة  التقرير بوصفه ا  ذوسيستعان به .   ثالث سنوات  كلمرة  ستعرض للمناقشة في الجمعيات العمومية التي تعقدها االيكاو         

شركاء االيكاو الرئيسيين واألطراف المعنية خارج اطار الجمعيات العمومية، وال سيما           لأنشطتنا البيئية   تشرح  معلومات قيمة   
 .االعالم، وهيئات األمم المتحدة المختصة، ومنظمات دولية غير حكومية محددة، والجامعات ووسائل الطيرانمجتمع 

عبر عن شكري لهؤالء الشركاء القيمين على دورهم في جهودنا الشاملة والرامية الى تزويد             ألوأغتنم هذه الفرصة    
لما فيـه صـالح     ومع ذلك يجب أن ننجح       . وليست هذه بالمهمة اليسيرة   .  مواطني العالم بأنظف وسيلة ممكنة للنقل الجوي      

 .تنمية السفر الجوي في المستقبل
 يشكل تحديا ال نستهين به، ونحن نتطلع الى استمرار التعاون العالمي في مساعينا              للطيرانن األداء البيئي    ان تحسي 

البديلـة  ، حتى يظل النقل الجوي رفيقا بالبيئة بقدر االمكان الى أن تتمكن مصادر الوقود    األخضر الطيرانالرامية الى تحقيق    
 .ثر الطيران على البيئةومختلف التكنولوجيات في يوم ما من أن تزيل أ


