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  PIO 12/07  للنشر الفوري
  ٢٠٠٧ عامي لالطيران المدني الدوليوم 

   النقل الجوي في جميع أنحاء العالمنافعم على التركيز

 حـافز للتنميـة المـستدامة االقتـصادية     —النقل الجوي العـالمي   —السالمة واألمن    "الشعار — ٣٠/١١/٢٠٠٧ ،مونتريال
ألنه اليوم الذي من كل سنة  ديسمبر ٧ الذي يوافق ٢٠٠٧ عام الدولي لن المدنيهو موضوع يوم الطيرا " واالجتماعية والثقافية 

  .١٩٤٤ عام) اإليكاو(أنشئت فيه منظمة الطيران المدني الدولي 

للتنمية الطيران المدني الدولي الوعي العالمي بأهمية إذكاء إن الغرض من هذا االحتفال السنوي هو إرساء و
في النهوض بالسالمة والكفاءة واالنتظام  االيكاوعلى دور في هذا السياق ويتم التركيز .  لدولاالجتماعية واالقتصادية في ا

  .في النقل الجوي الدولي

 بمناسبة العيد الخمسين للتوقيع على ٧/١٢/١٩٩٤المدني الدولي أول مرة في الطيران  بيوم ت المنظمةاحتفل
اليكاو بمساعدة الحكومة الكندية في اتخذتها 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 عام
  . الرسميةهافي قائمة أيام احتفاالت

، رفع األعالم مختلفة على مدار السنة مثل ةأنشطفيها كل سنة على وضع برامج في الدول المنظمة  حثت
على وصف  اإلطالع  ويمكن . وتنظيم الجوالت والندوات،المعارضإقامة  و، الجويةاالستعراضاتتنظيم ووتقديم الجوائز، 

رئيس المجلس واألمين العام الخاصة الموجهة من رسائل الخبارية ووجيز ليوم الطيران المدني الدولي والنشرات اإل
  ."int.icao.www" االنترنت حتفاالت السابقة في موقع االيكاو علىباال

وضعت اإليكاو مبادئ توجيهية لمساعدة الدول على تقييم إسهام صناعاتها للطيران : مالحظة إلى المحررين
على   الجزء الثاني— ٢٩٢على الكتاب الدوري رقم ويمكن اإلطالع . المدني في االقتصاد المحلي أو اإلقليمي أو الوطني

  ."html.publications_m/en/icao/tin.icao.www" وعنوانه وحدة بيع الوثائق في اإليكاو موقع

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

 ١٩٠  المتعاقدة البالغ عددها   دولهات الطيران المدني بين     لتعاون في جميع مجاال   محفل ل تعمل بمثابة   هي  و.  لحماية البيئة في مجال الطيران    
  .دولة

  — انتهى —
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  ، رئيس مجلس االيكاوه غونزاليسيبوروبرتو كمن السيد  ةشتركالرسالة الم
  األمين العام، الطيب شريفالدكتور و

إلى األقطـار  لجوء الحفزنا على يو ،كثير منا يثير إعجاب الها أو هبوطها لحظة إقالعةعمالقنفاثة الما برح منظر الطائرة ال    
الهدايا ل  تحم و ل الطائرات بطاقات المعايدة   نق، ت األعيادومع اقتراب موسم     . زيارة األقارب واألصدقاء  ل سعيارحالت  القيام ب النائية أو   

  . بيننا في هذه المناسبة الخاصةوجودهمإلى األعزاء ممن يتعذر 
ه ها النقل الجـوي علـى الرفـا       درة التي ي  تفكير في المنافع الجم   لّما توقفنا عن ال   ه ق ، فإن طيرانسحر ال في غمرة إعجابنا ب   و
  .المع لماليين األشخاص عبر الاالقتصادي
ف إلى ذلك الـرحالت الجويـة   ، أض بليون راكب على متن الرحالت الجوية المنتظمة وحدها        ٢,١فر  ا س ،٢٠٠٦ عامفي  و

الخـضروات   مـن  من البضائع جـوا،   مليون طن٤٠حوالي  غضون ذلك، تم نقل  وفي  .ة وسائر عمليات تشغيل الطائرات    العارض
  .لمنزل والمكتبلأجهزة كمبيوتر والطعام لمائدة والفواكه الطازجة 

 في شركات الطيران، والمطارات وخـدمات       توظيف أما ال   .الطيران المدني  في مجال  مليون وظيفة    ٣٢اليوم نحو   يوجد  و
 مليـون   ١٥التأثيرات المضاعفة المباشرة والمستحدثة، فتـستأثر بنحـو         و،  ) مليون وظيفة  ٥,٥(الطيران  المالحة الجوية، وصناعات    

 مليون وظيفة إضافية تقريبا بدعم في مجموعة واسعة من الصناعات المتصلة بالتجارة والسياحة من قبيل الفنادق               ١٧وتحظى  . وظيفة
  .ةوالمطاعم وقطاعات أخرى عديد

وهـو   تريليون دوالر أمريكـي،        ٣,٥لغ  ذي يتركه الطيران المدني على االقتصاد العالمي بمب       الطاق  واسع الن يقدر األثر   و
  . على الصعيد العالمي* في المائة من الناتج القومي اإلجمالي٨يعادل نحو  ما

وتتمثل الرسالة التي  . االستعمال وتيسير ةوأمن وكفاء  ةمن سالم  اليوم   سفر بالطائرة الما يتسم به    يتحقق لوال   للم يكن ذلك    و
هـذه  توخاها اإليكاو وباقي األعضاء في مجتمع الطيران المدني في مواصلة تحسين أداء نظام النقل الجوي العـالمي فـي جميـع                      ت

تطلـع إلـى    ي و أصبح مجتمعنا العالمي في أمس حاجة إليها       المنافع االقتصادية واالجتماعية الجمة التي       حقيقلمضي في ت  لالمجاالت،  
  .دة منهااالستفا

  . على حساب سالمة البيئةحققت هذه المنافع إذا ما تررضومع ذلك، يمكن أن تت
 الخاصة بانبعاثات محركات قيادتها في صياغة القواعد والتوصيات الدوليةخلت، مارست اإليكاو أكثر من أربعين سنة  منذ  و

 فـي المائـة مـن       ٧٥ية، تمثل الطائرات الحديثة اليوم نحو       وبفضل االبتكارات التكنولوجية والتشغيل    . الطائرات وتحديثها باستمرار  
 كثافة ثاني أوكسيد الكربون مقارنة بالجيل األول من الطائرات التوربينية النفاثة،            من حيث  استهالك الوقود في  األكثر كفاءة   الطائرات  

  وينبغي   . تقريبا بالكامللسخام والهيروكربونات   افي حين تم إزالة      في المائة تقريبا،     ٤٠وانخفضت انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة      
  .عمل الكثير الحتواء آثار نمو الحركة الجوية المتوقعة عبر العالم رغم ما أحرز من انجازات هائلة

 بأن حماية البيئة في مجـال  ، أقرت الوفود الدورة األخيرة للجمعية العمومية لإليكاو في سبتمبر من هذه السنة         انعقاد  خالل  و
هـذه  وطلبـت   . لفنية والتشغيلية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية المترابطة تنطوي على عدد من العوامل ا      و ةمعقد همةان م الطير

كات الطائرات على البيئة، مع اقتراح الخيارات المتاحة        رحا مواصلة تقييم أثر انبعاثات م      من ضمنه  مورالوفود من اإليكاو أن تقوم بأ     
إلى تحديث القواعد القياسية وما يتصل بذلك من قواعد إرشادية للدول المتعاقدة بشأن تطبيق التدابير الرامية                على صعيد السياسات، و   

 إعـداد نشاء فريق من كبار المسؤولين الحكوميين بغرض إلى إودعت الجمعية أيضا    .  على البيئة  تخفيض أو الحد من أثر االنبعاثات     
الذي يتوقع أن يؤدي إلى إدخال تحسينات  ،٢٠٠٩وتغير المناخ بحلول نهاية ديسمبر      لدولي  ابشأن الطيران   برنامج عمل واسع النطاق     

  .على األداء البيئي للطيران المدني الدوليمهمة 
ـ م و يتعاون أسلوباالستدامة من اتخاذ اإلجراءات ب    ينا أن نتأكد ونحن نمضي صوب تحقيق        يجب عل  فالحكومـات   . قتناس

ألجيال حرم ا تُ اليك،  مسؤولية الحفاظ على توازن مالئم بين تطوير الطيران وحماية البيئة         بجميعها   لعضطوصناعة الطيران واألفراد ت   
  .ثقافية التي يدرها السفر الجويالمنافع االقتصادية واالجتماعية والمن التمتع بالمقبلة 

                                                        
 .تقديرات صادرة عن فريق العمل المعني بالنقل الجوي  *
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