
 
 
 

 طلق التقرير الثاني عن فوائد الطيران يران يالفريق الرفيع المستوى لقطاع الط
 للنشر الفوري

رفيع المستوى فريق الالمنعقدة هذا األسبوع، أطلق ال على هامش الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو - – ٢٥/٩/٢٠١٩، مونتريـــــال
 .Report (Aviation Benefits( فوائد الطيرانعن تقرير لل ةالثاني الطبعةالنقل الجوي العالمي  قطاعل

 ،ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ،والمجلس الدولي للمطارات ،تألف من اإليكاويي ذاللقطاع الطيران، رفيع المستوى ال يعمل الفريق
تعزيز الفوائد االجتماعية الفضاء، على الطيران و صناعات  التحاداتياتا)، والمجلس التنسيقي الدولي أواالتحاد الدولي للنقل الجوي (

 واالقتصادية للنقل الجوي وصونها.

الحافل بالعديد من األمثلة المستمدة من عالم الواقع على كيفية قيام النقل الجوي بتحسين حياة وسبل ، ٢٠١٩يقدم تقرير فوائد الطيران لعام 
 االقتصادية والتحديات واألهداف القائمة حاليًا.و للتأثيرات االجتماعية  داً يًا وموحَّ دء العالم اليوم، تصورًا مجنحافي جميع أ معيشة باليين البشر

للتنمية االقتصادية  إلى إدماج أهداف تنمية قطاع النقل الجوي في تخطيط الدول الحاجةالتقرير ومن بين األولويات الرئيسية التي يؤكد عليها 
 والسياحة والتجارة. الجوي باعتباره محرك التنمية االقتصادية في مجال السفر النقل تحسينالوطنية بحيث يتسنى 

إعطاء عة لتطوير البنية التحتية وتحديثها، والحفاظ على المتنوِّ  والموارد الماليةالتمويل مصادر تعزيز  ضرورة علىالضوء ط التقرير كذلك يسلِّ 
من خالل االمتثال الفعال من جانب الحكومات الوطنية للقواعد القياسية العالمية أو رفعها  ئهوكفاءة أدا هوأمنالنقل الجوي سالمة  األولوية إلى

 لإليكاو.

الرحالت الدولية والمحلية  تسببهالذي ، تريليون دوالر ٢,٧البالغ قيمته مختلفة من قبيل التأثير مؤشرات على ؤكد ت ٢٠١٩عام  طبعة ومع أن
أنشطة النقل الجوي في جميع أنحاء ، التي توجدها فرصة عململيون  ٦٥,٥البالغ عددها  الوظائف أو ناتج المحلي اإلجمالي العالمي،في ال

 لقطات خاطفة على المستوى اإلقليمي عن هذه المؤشرات.إعطاء سهم أيضًا في ي إنهالعالم، ف

ليس  ان هذا التقرير في وقت مناسب للغاية، نظرًا لتزامنههذه الطبعة الجديدة م تصدرقت الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو قائلة: "وعلَّ 
مام فقط مع الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو وحسب، بل أيضًا مع حملة جديدة على نطاق منظومة األمم المتحدة إلعادة تركيز االهت

 ".٢٠٣٠دها بموجب خطة عام هداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم اعتماالدول ألالعالمي على تحقيق 

تحقيق خمسة عشر هدفًا من أهداف  علىالدولي في مساعدة الدول بشكل كبير  الجوي نقلسهم اليقائلة: "لقد أوضحت اإليكاو كيف  وأردفت
زيادة الوعي بهذه اآللية الدينامية من خالل هذا  نسهم في ناالستدامة االجتماعية واالقتصادية الـسبعة عشر، وٕانه لمن دواعي سرورنا البالغ أ

 من الحكومات الوطنية من التحقيق فوائد النقل الجوي وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها".  عدد أكبرالتقرير حتى يتمكن 

محلية واألعمال التجارية على الوصول الدولي على توسيع نطاق قدرة المجتمعات ال النقل الجويعمل يللتقرير كيف  الطبعة الثانيةح وضِّ تكما 
قدرات االستجابة لحاالت  مه من إسهامات مهمة فيإلى اإلمدادات واألسواق األجنبية، وتعزيز فرص التبادل الثقافي واالجتماعي، وما تقدِّ 

 الطوارئ واالستجابة اإلنسانية.

، كيف تعاونت منظمة ٢٠١٨عام  الذي ضرب مضيق سوندا في أواخرفيما يتعلق بالتسونامي التقرير أحد األمثلة التي يبرزها ح يوضِّ و 
مع شركات الطيران وغيرها من المنظمات غير الربحية األخرى لتوفير وسائل نقل للعاملين في  ةلالستجابة السريعة لإلغاثة اإلنساني "إيرلينك"

مصابيح اإلنارة الشمسية تقديم و  ،شخص بالمياه النظيفة ٥٠٠ بما في ذلك تزويد ،مجال االستجابة والمساعدات المادية للناجين من الكوارث
المحتاجين المتواجدين على امتداد تسع عشرة قرية وعشر  نسمة من ١٠٠ ٠٠٠وجبات ساخنة إلى أكثر من توفير و  ،شخص ١٠ ٠٠٠إلى 

 مدارس في منطقة بانتن.
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ل عامًال حاسم األهمية في ضمان مة، أصبحت استدامتها البيئية تشكِّ حركة الطيران للنمو بمقدار الضعف خالل العشرين سنة القاد توّجهومع 
 إمكانية استمرار المجتمعات المدنية في االعتماد على فوائد النقل الجوي الدولي تلك حتى في الوقت الذي يسعى فيه العالم بصورة جماعية

 إلى التصدي لتغير المناخ. 

باتجاه التقليل إلى الحد  همأصحاب المصلحة في مجال النقل الجوي إلى تعزيز جهوديدعو ران فوائد الطيالجديد عن تقرير ال وبالتالي فإن
لنمو األدنى من اآلثار البيئية الناجمة عن أنشطة الطيران المدني، بما في ذلك من خالل تحقيق أهداف القطاع الطموحة الحالية المتمثلة في ا

 .٢٠٢٠المحايد من حيث الكربون اعتبارًا من عام 

الطيران من خالل اإليكاو لمعالجة ضوضاء الطائرات وانبعاثات  مجتمعاالنتباه إلى التدابير المتكاملة التي وافق عليها  سترعيكما ي
ل، والتعويض عن المحركات، والسرعة في اعتماد التحسينات التكنولوجية والتشغيلية، وزيادة تطوير وقود الطيران المستدام ونشره بشكل معجَّ 

 نبعاثات العالمية بشكل فعال وشفاف من خالل برنامج اإليكاو للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا). اال

 
 الطبعة الثانية للتقرير عن فوائد الطيران تم إطالق (اإليكاو) هذا األسبوع، الدولي على هامش الدورة األربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني

) (Aviation Benefits Report المدير العام والرئيس (وسط الصورة)، ومن اليسار إلى اليمين،  فانغ ليويكاو، الدكتورة إلمن جانب األمينة العامة ل
)، السيد سيمون هوكار؛ CANSOلمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية (السيد ألكسندر دو جونياك؛ والمدير العام  ،التحاد النقل الجوي الدولي التنفيذي

، السيد إيريك المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاءنس؛ ورئيس ـوالمديرة العامة للمجلس الدولي للمطارات، السيدة أنجيال غيت
 `.فانين

   
 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 كاوالدورة األربعون للجمعية العمومية لإلي
 الطيران وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة تطور

 العالمية القائمة على السوقتدابير اإليكاو 
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