
 

 

 مونتریال مدینة في منظمة الطیران المدني الدولي وجودب الحتفاءل تذكاریة صورل ادائم امعرض دشنت كندا
 

البنیة ، وزیر یبیلل دینیس السید معالي، ناامجبن ریمون السید ،لالیكاو األمین العامإلى الیوم  انضم -  ٢٠١٣سبتمبر  ٢٥ ،مونتریال
 یزال السیدة معالي نیابة عن كیبیك، لمناطقكندا االقتصادیة ل وكالة التنمیةزیر و و  ،الشؤون الحكومیة الدولیةوالمجتمعات المحلیة و  التحتیة

 مدینة في (االیكاو) المدني الدوليالطیران  منظمة للصور في مقر جدید معرض الستار عن رفع في، لنقلة لاالتحادی ةوزیر ال، ریت
  بعنوان: مونتریال

  
"ƳǛǉـ ҚƽǄƹ ا الجماعيتاریخنل تصویریةرؤیة : واالیكاو"  

 
للطیران المدني  مونتریالمدینة  مساهمةعن  تاریخیةرؤیة یقدم  كندا حكومة تبرعت بهالذي و  لوحة ٣٠الذي یشمل  صورال معرضو 

 اآلن المنظمة، التي تضم نیابة عن العمومیة جمعیةال ٢٠١٣في لمرة الثالثین ل أن كندا تستضیف یشهد علىكما  ،١٩٠٧منذ عام  الدولي
  .دولة عضوا ١٩١

 
 جدااو تیكون م ي سوفذال ممتازال المعرض هذاعلى كندا ممتنة جدا لاالیكاو إن " ، قائال:ناامجبن ریمونالسید ، لالیكاو األمین العامق وعلّ 
نظرا  بشكل خاص مناسب مونتریالفي  طویلال االیكاو تاریخها لتصویر و " وأضاف بقوله: ."مونتریالفي  مقرنا داخل بشكل دائم اآلن

 ."هتخدمفي  ننحي ذال بأكمله المدني العالمي الطیران ومن ثم تجاه مجتمعمنظمتنا، تجاه  القويو  التاریخي كندااللتزام 
 

مساهمتنا بعلى وجه الخصوص، و لألمم المتحدة، التابعة همة مبتاریخها الغني مع هذه المنظمة الكندا فخورة إن " :یبیللوزیر ال معالي وقال
یشید  جدیدالصور المعرض و الدعم الحكومي على مختلف المستویات وكذلك التآزر مع القطاع الخاص واألوساط األكادیمیة. من خالل 

على باعتبارها رائدة  ،جهود االیكاو كندادعم وت " واستطرد قائال: ".استمراریة هذا اإلرثحفزنا للحفاظ على الوقت نفسه یفي ، و هذا التاریخب
بالسالمة واألمن الطیران في جمیع أنحاء العالم یتسم  نكتفي بأن أالضمان  لمن أجالدولي في مجال سالمة وأمن الطیران، الصعید 

توفیر أرضیة خصبة لالیكاو  مونتریال مدینة تواصلأن ضمان بحكومة كندا  . وتلتزمةبیئیالو  ةقتصادیاالستدامة باال، ولكن أیضا حسبف
  تستمر في النمو".ل
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  .، أي انها ُتمثل "المقر الدائم للمنظمة"لها الدوليالرئیسي المقر  مونتریال ظلت مدینة، ١٩٤٧في عام  ء االیكاومنذ إنشاو 

  
- 30 - 
 

 وضع وتتولى  .العالم أنحاء جمیع في الدولي المدني للطیران والمنظم اآلمن بالتطور للنهوض ١٩٤٤ عام في ، المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة وهي االیكاو، أنشئت
 مجاالت جمیع في للتعاون كمنتدى المنظمة وتعمل  .أخرى عدیدة أولویات بین من الطیران، مجال في البیئة وحمایة والقدرة والكفاءة واألمن للسالمة الالزمة واألنظمة القواعد
 .دولة ١٩١ وعددها فیها األعضاء الدول بین المدني الطیران
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