
 

لعام الخاصة باالیكاو وارنر إدوارد الدكتور أسعد قطیط، الرئیس الفخري لمجلس االیكاو، یحصل على جائزة 
٢٠١٣   

 
األربعین، وهي  وارنرإدوارد مجلس منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) جائزة  مساء أمسمنح  – ٢٥/٩/٢٠١٣ال، ـمونتری

له على مساهمته البارزة في النهوض بالطیران  ، إلى الدكتور أسعد قطیط، تقدیراً المدني في مجال الطیران في العالمجائزة  قىأر 
  ة.وساطالدبلوماسیة وال يالمدني، السیما في مجال

  
دورة الجمعیة العمومیة للمنظمة  افتتاح یومخالل حفل خاص الیس، رئیس مجلس االیكاو، ز السید روبرتو كوبیه غونجائزة الوقدم 

من أبرز یظل على أن الدكتور قطیط كان و  كلمتهفي معرض ، مشّددًا الـفي مونتری ،التي تنعقد مرة كل ثالث سنوات
"دون شك  بقى:أن الدكتور قطیط ی موضحاً و  الدولي صعیدعلى الثاقبة وصاحب رؤیة مرموقًا  اً ووسیطدبلوماسیة ال اتشخصیال

 .في تاریخ الطیران المدني الدولي" والتي تحظى باحترام كبیرالمؤثرة  الشخصیاتأهم واحدا من 
 
 بین الحوار جسور ومدّ  التعاون توطید على دأبلمجلس االیكاو،  ارئیسالدكتور قطیط سنة قضاها  ٣٠خالل استرسل قائال: "و 

 للطیران وموجها اآلراء توافق بناء فنّ  في بارعاً  قطیط الدكتور وكان. العالم في الطیران أوساط وفي االیكاو في األعضاء الدول
  ".السیاسیة الناحیة من والشائكة المتزایدة المنافسة ظل في العالمي

  
. فیه وعنصرًا فاعالً  النقل الجوي العالميفي مجال التطور الرائع على  كان الدكتور قطیط شاهداً یقول: "السید كوبیه ومضى 

. العالم لشعوب العیش سبل تحسین في تسهم أن والمستدامة الصحیحة الجوي النقل لشبكة یمكن بأنه راسخ باقتناع مدفوعاً  وكان
  ".اإلنسانیة والقیم والعزیمة الحكمة من المدى وبعید قّیماً  إرثاً  ترك وقد
  

  العالمي الطیران تجاه راسخ والتزام متمیزة مهنیة حیاة

دیریة العامة للطیران المدني في بلده مرئیسا للخدمات القانونیة في ال١٩٥٣في عام میز المتالمهني وبدأ الدكتور قطیط مشواره 
. تلت ذلك سنة ٥٣زهاء في اجتماع اللجنة القانونیة لالیكاو وظل مرتبطا بالمنظمة  خالل السنة ذاتهاشارك األصلي لبنان. و 

تقاعد أن إلى  ١٩٧٦ورئیسا للمجلس من عام  ١٩٧٦-١٩٧٠وعمل ممثال للبنان لدى مجلس االیكاو وأمینا عاما خالل الفترة 
  .٢٠٠٦عام  في
  
في إطار مساعیه ُیسترشد به وُیستلهم منه ثابت إلى اتفاقیة الطیران المدني الدولي كمصدر  دوماً  یستندالدكتور قطیط كان و 

في مجال  ةفعال ةعالمی شبكة لكي تكون هناكضع السیاسات الالزمة و و وساطة ال من خالل الرامیة إلى النهوض بقضیة الطیران
 أن یمكن الدولي المدني الطیران تطور "أن یرد فیها التي بدیباجة االتفاقیة في هذا الصدد دائما یستشهد النقل الجوي. وكان 

  ."وشعوبه العالم أمم بین علیهما والحفاظ التفاهم وحسن الصداقة إیجاد على كثیرا یساعد
  
جوائز من دول ال العدید من ر السنینأول رئیس فخري لمجلس االیكاو. وقد نال على م بقلیلصبح الدكتور قطیط بعد تقاعده أو 

  من عدة جامعات مرموقة.  ةفخری شهاداتومنظمات دولیة في جمیع أنحاء العالم وحصل على 
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في مجال القانون الجوي الدولي المحاضرات والمقاالت المتمیزة من  ةمجموعإلى ال هضیف إسهامات، ما زال ینا هذاوموٕالى ی

  لطیران والفضاء.ا مسائلفي للتحكیم رئیسا للمحكمة الدولیة  ١٩٩٥واقتصادیات النقل الجوي. ویعمل منذ عام 
  

  ".سنة من الدبلوماسیة الدولیة والوساطة في مجال الطیران خمسونذكرات الدكتور قطیط تحت عنوان: "مونشرت االیكاو 
  

لإلسهامات البارزة في تطویر  تقدیراً ، المؤسسات على حد سواء وأاألفراد إلى نر، في شكل میدالیة ذهبیة، وار إدوارد وُتمنح جائزة 
ن والمنتظم. وتجدر اإلشارة إلى أن إدوارد وارنر (الوالیات المتحدة األمریكیة) كان أول رئیس لمجلس مالنقل الجوي الدولي اآل

   االیكاو.
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للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم. وتتولى وضع القواعد واألنظمة  ١٩٤٤في عام وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ،  ، وهيأنشئت االیكاو
ظمة كمنتدى للتعاون في جمیع مجاالت الطیران المدني بین الدول . وتعمل المنأخرى ، من بین أولویات عدیدةفي مجال الطیران والقدرة وحمایة البیئةة كفاءالو  مناألسالمة و لالالزمة ل

 .دولة ١٩١ وعددها األعضاء فیها
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