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 PIO 15/06 للنشر الفوري
 ٢٠٠٦ي لسنة الطيران المدني الدوليوم 

 يركز على سالمة وأمن الطيران
 للحفاظ على المزايا المتنامية للنقل الجوي

الطيران المدني  هو موضوع يوم     " األولوية األولى واألعلى دائما    —السالمة واألمن    "الشعار — ١/١٢/٢٠٠٦ ،مونتريال
) االيكـاو (الطيـران المـدني الـدولي    منظمة ألنه اليوم الذي أنشئت فيه      سنويا   ديسمبر   ٧يوافق   الذي   ٢٠٠٦لسنة  الدولي  
 .١٩٤٤ سنة

للتنمية الطيران المدني الدولي إن الغرض من هذا االحتفال السنوي هو إرساء ودعم الوعي العالمي بأهمية 
في النهوض بالسالمة والكفاءة واالنتظام  االيكاو دور علىفي هذا السياق ويتم التركيز .  االجتماعية واالقتصادية في الدول

 .في النقل الجوي الدولي
 بمناسبة العيد الخمسين للتوقيع على ٧/١٢/١٩٩٤المدني الدولي أول مرة في الطيران  بيوم ت المنظمةاحتفل

مساعدة الحكومة الكندية في اليكاو باتخذتها اوبناء على مبادرة .  ، وهي ميثاق االيكاوالطيران المدني الدولياتفاقية 
 ديسمبر هو يوم الطيران المدني الدولي، ووضعته ٧يوم رسميا أن يكون ألمم المتحدة ل الجمعية العامة قررت، ١٩٩٦ سنة

 . الرسميةهافي قائمة أيام احتفاالت
، المرفع األع مختلفة على مدار السنة مثل أنشطةفيها كل سنة على وضع برامج في الدول المنظمة  شجعت

على وصف  اإلطالع  ويمكن .المعارض وتنظيم الجوالت والندواتإقامة  الجوية واالستعراضاتتنظيم ووتقديم الجوائز، 
خبارية ورسائل رئيس المجلس واألمين العام الخاصة باالحتفاالت السابقة في وجيز ليوم الطيران المدني الدولي والنشرات اإل

 .int.aoic.www االنترنت موقع االيكاو على

 ة شتركالرسالة الم
 ، رئيس مجلس االيكاوروبرتو كبه غونزاليسمن السيد 
 األمين العام ، الطيب شريفالدكتور و

 بمناسبة االحتفال العالمي
 ٧/١٢/٢٠٠٦في الطيران المدني الدولي بيوم 

  على كل سكان األرض    ويعود بالفائدة  نموللقوة وا يتسم با نظام نقل جوي عالمي     أي  إن السالمة واألمن هما أساس      
 .سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
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عندما كانـت  شخصا،  ٥٩٠ مصرع إلى حادثة ٣٤أفضت   ١٩٤٧ففي سنة   .  مميز بحق الطيران  إن سجل سالمة    
نقلـت شـركات الطيـران    فقد ، ٢٠٠٥ وسنة ٢٠٠٠بين سنة ما  أما  .  راكب مليون   ٢١حوالي  شركات طيران العالم تنقل     

ـ  وال.   مليون رحلة جويـة  ١٣٥ حوالي    راكب في  بليون ١٠,٥وق  فما ي االيكاو   لدى   لدول المتعاقدة المنتظمة التابعة ل   زال ي
 أكثر السنوات سالمة ٢٠٠٤سنة  توكان.  ١٩٤٧ن متوسط سنة  منسبيا  أدنى  وادث والخسارة في األرواح     سنوي للح عدد ال ال

 . حوادث حاالت وفاة وتسعة٢٠٣ حيث كانت هناك التجاريالطيران في تاريخ 

وتضمن االيكـاو  .  سالمة كل رحلة جويةعلى  اتتحسيناللمزيد من إدخال اببالطيران المدني يلتزم جميع المعنيين  
وقد أمضـت المنظمـة    .  الدوليالطيران المدني   أن جميع دولها المتعاقدة تستوفي القواعد المنسقة عالميا الواردة في اتفاقية            

 مع هيئات التنظيم  روح التعاون العالمي وتوافق اآلراء     من منطلق     االتفاقية أحكام هذه  وتحديث   إعداد ستين سنة في     أكثر من 
 .ىخدمات واألطراف المعنية األخرلومقدمي ا الطيران قطاعو

أو الطـائرات    ضـد    التدخل غيـر المشـروع    ع أفعال   وأو منع وق  أمن الطيران    تنص االتفاقية في البداية على    لم  
جهيزات تؤدي  أو الت الطائرات   أفعال عنف ضد     ارتكابنه كان من غير المنطقي في ذلك الوقت تصور          التجهيزات، وذلك أل  

واألفعال غير المشروعة الطائرات  لظاهرة اختطاف تصديا ١٩٧٤  واعتمدت قواعد األمن في سنة      . خسارة في األرواح   إلى
 . التفاقيةاب) األمن( الملحق السابع عشر صبحتأ و،األخرى

أخـرى   قواعـد    أصـدرت  بالواليات المتحدة األمريكية و    ١١/٩/٢٠٠١قواعد األمن عقب أحداث     ظمة  المنت  حدث
التشغيل أكثر من أي وقت مضى، فقد تحسن أمن الطائرات بشكل كبيـر مـن خـالل    ند وبينما كانت اليقظة هي س    .  جديدة

والتوسـع  األمتعة، األمني على تفتيش ال و المطاراتإجراءاتالقيادة والتشدد في أبواب مقصورة  صفيح   ت  بين تتراوحتدابير  
على التهديدات التركيز  نصبفيالطويل  األجل   على   أما.  وجوازات السفر اإللكترونية  المقروءة آليا   وثائق السفر   في استخدام   

  . في العالمأمن الطيران الجديدة والناشئة التي تهدد 

الـدولي فـي    الطيران المدني   شعارا ليوم    "ألعلى دائما  األولوية األولى وا   —السالمة واألمن   "اختيار موضوع   إن  
 لباليينالحماية من األذى  يسهرون على توفير  الطيران من رجال ونساء   في مجال   لعاملين  هو اعتراف بجهود ا   ،  ٢٠٠٦ سنة

ـ    اعتراف   هوو.   جوا حول العالم سواء للمتعة أو للعمل       نوسافريالركاب الذين    ا وتعـاون المسـافرين جـو     تفهم  كـذلك ب
 .ة لضمان سالمتهم في جميع األوقاتجراءات المتخذلإل

وجميـع    لـديها  الدول المتعاقدة عمل مع    الدؤوب على ال   صراراإل القائم على    فخورة بهذا اإلنجاز الفريد   االيكاو  إن  
 .المطيران بالسالمة واألمن لجميع مواطني العال نظام  لكي يتسمالدوليالطيران المدني الشركاء اآلخرين في مجتمع 

 
وهـي احـدى الوكـاالت    ، العـالم شتى أنحـاء   في  الدولي   للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطيران المدني        ١٩٤٤االيكاو في عام    أنشئت  

 كذلك والالزمةوأمنه وكفاءته وانتظامه،   الطيران  سالمة  واألنظمة الالزمة ل  تتولى وضع القواعد    وألمم المتحدة،   ا  لمنظومة المتخصصة التابعة 
 ١٨٩  المتعاقدة البالغ عددها   دولهالتعاون في جميع مجاالت الطيران المدني بين        ل محفلتعمل بمثابة   هي  و.  ة البيئة في مجال الطيران    لحماي
 .دولة

 —ى ـ انته—


