
  

  منظمة الطيران المدني الدولي
 6376-954 (514) 1+: الفاكس  8220/8221-954 (514) 1+ :الهاتف

   www.icao.int: الموقع على االنترنت

  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 13/09  للنشر الفوري
  ٢٠٠٩المدني الدولي لعام يوم الطيران 

  لضوء على إسهام االيكاو التاريخييسلط ا
  في التقارب بين شعوب العالم

هـو موضـوع   " عاما والطيران يسهم في تمكين المجتمعات علـى الصـعيد العـالمي    ٦٥ "ـ  ١/١٢/٢٠٠٩ ،مونتريال
منظمـة  ذكـرى إنشـاء   ديسمبر من أجل إحياء  ٧به كل عام يوم  الذي يحتفى ،ليوم الطيران المدني الدولي ٢٠٠٩  نسخة

  .١٩٤٤في نفس اليوم من عام  الدوليالطيران المدني 

، فضال العالمفي تمتين أواصر الصداقة والتفاهم بين شعوب  الدوليكانت الرؤيا منذ البداية تتمثل في إسهام الطيران و
تماد على نظام عالمي للنقل الجوي يعمل بشكل سلس ويقوم علـى أسـس اقتصـادية    باالععن ترسيخ السلم وتحقيق الرفاه 

  .وعلى مساواة الجميع في الفرص ،سليمة

لت هذه الرؤيا تدريجيا إلى واقع بفضل نجاح االيكاو في تأمين التعاون وبناء التوافق فيما بين دولها األعضاء ال وتحو
، في المجـاالت  الجمة النقل الجويمما يجعل ثمرات وفوائد  ،لحفاظ عليه، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي متين وا١٩٠

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية في متناول شعوب العالم كافة

معيار  ١٠  ٠٠٠اتفقت الدول األعضاء على حوالي وبغرض مسايرة وتيرة التطور السريع للنقل الجوي عبر السنين، 
برامج للمسـاعدة  وأقرت مئات من االتفاقات بشأن قضايا سياسية واقتصادية معقدة، واعتمدت  ،من المعايير الفنية والتشغيلية

  .في تطبيق القواعد والنظم مما سمح بانجاز أعمال ملموسة وتحقيق نتائج على الصعيد العالمي تحت رعاية االيكاو

ك باالتفاق على مجموعة من المعايير وفي ذات الوقت، كفلت الدول تطور قطاع الطيران بطريقة مستدامة بيئيا، وذل
  .الصارمة فيما يتصل بانبعاثات المحركات، وعلى تدابير تشغيلية فعالة وسياسات بيئية شاملة، من خالل منظمة االيكاو

أصبحت ماليين الرحالت التي تنقل الركاب والبضائع والتي تكتظ بها السماء، تمثل شريان الحياة االقتصادية  ،اليومو
احلية فهي تتيح للشركات التجارية الوصول إلى األسواق العالمية، وال سيما للشركات من البلدان غير الس.  رات أجمعفي القا

وبذلك أصبحت هذه الرحالت جزءا ال يتجزأ من قطاعات الصناعة والسفر والسـياحة علـى    أو الدول الجزرية الصغيرة،
  .الصعيد العالمي

والمطـارات   الطيـران وظائف العمل المباشرة وغير المباشرة فـي شـركات    ويدعم الطيران عشرات الماليين من
كما ينعكس تأثيره االيجابي على الشركات التي تشكل سلسلة التوريد في  ،وخدمات المالحة الجوية وشركات الفضاء الجوي

  .الجوي إلى جانب طائفة واسعة من الصناعات ذات الصلة النقلمجال 

مة األومن اإلسهامات القيتتراوح بين الترفيه والتثقيف والتسليم  ،ةخرى للطيران ما يرتبط به من فوائد اجتماعية جم
  .السريع والفعال لإلغاثة اإلنسانية في مناطق نائية من كوكبنا

 هداف اإلنمائية لأللفية التي أقرتهاالعديد من األن تسهم في تحقيق أطيران ومن شأن األبعاد االقتصادية واالجتماعية لل
والجوع، مما قد يدعم جوانب أخرى مـن   المدقع اجتثاث الفقروخاصة تعزيز تطور قطاع األعمال بغرض  ـ  األمم المتحدة
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مكرسـة  ويمكن للنقل الجوي، بحكم طبيعته، أن يشجع على إقامة شراكات عالمية بين الشعوب .  عملية النهوض بالمجتمع
  .لقضية مشتركة

ل، فإن نهج االيكاو المبني على التوافق والذي أثبت جدواه مع مرور الوقت، سيؤدي دورا أساسيا في بوبالنسبة للمستق
  .ال وهو تغير المناخأرفع أحد أكبر التحديات التي واجهها اإلنسان على اإلطالق، 

المناخ، من طـرف  لمواجهة تغير  حتى اآلن، االتفاق الوحيد المنسق عالميا سباقة إلى رعاية وضعااليكاو وقد كانت 
  .  من قطاعات االقتصاد العالميواحد قطاع 

النقل التجاري فـي العـالم، تـم     حركةمن  ٪٩٣في اجتماع للدول، رفيع المستوى، مثلت فيه ، و٢٠٠٩في أكتوبر 
حد مـن  ن الحكومات من العمل فيما بينها ومع صناعة الطيران، بشكل أوسع، للالتوصل إلى اتفاق بشأن الطريقة التي ستمكّ

  .أثر الطيران في تغير المناخ

  :على ما يلي األعضاء في االيكاو اتفقت الدول

 .٢٠٥٠حتى عام  ٪ ٢تحسين كفاءة الطاقة عالميا، بنسبة  - ١

 .وضع معيار عالمي ينطبق على الطائرات فيما يخص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - ٢

 .ليوضع إطار لتدابير تستند إلى األسواق في مجال الطيران الدو - ٣

 .قيام جميع الدول، عبر االيكاو، بتنسيق الخطط واألنشطة المتصلة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون - ٤

 .وضع تدابير لمساعدة الدول النامية على الوصول إلى الموارد المالية، وتيسير نقل التكنولوجيا وبناء القدرات - ٥

أن تخفّض بقدر كبير تأثير انبعاثات الطيران علـى  تيسير تطوير وتعميم استخدام أنواع الوقود البديلة، التي يمكن  - ٦
  .البيئة وأن تساعد على معالجة مسائل االقتصاد وأمن التوريد

، هذه التوصيات وغيرها في إطار الجهد المتواصل لتيسـير  ٢٠١٠لاليكاو، في الجمعية العمومية وسوف تستعرض 
لتالي ضمان االستدامة لقطاع الطيران والحفـاظ علـى سـالمة    ايجاد حلول منسقة دوليا وباترمي إلى إبرام اتفاقات عالمية 
  .كوكبنا لألجيال المقبلة

سنة، ال تزال  ٦٥فبعد مرور .  رتلقد ظل دور االيكاو على ما هو عليه منذ نشأتها، ولكن التحديات المطروحة تغي
لطيران وغير ذلك من أصحاب المصـلحة،  الدول لكي تعالج، بالتعاون مع صناعة ا هتجتمع فيااليكاو المنتدى العالمي الذي 

  .الجوي الدولي النقلكل القضايا التي تعترض قطاع 

  — انتهى —

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .شتى أنحاء العالملتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في 

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .المدنيدولة في جميع مجاالت الطيران  ١٩٠  المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 

  


