
  

  

  سنة ٨٩وفاة الدكتور أسعد قطیط، الرئیس الفخري لمجلس االیكاو، عن عمر یناهز 
لمجلس منظمة سنة الدكتور أسعد قطیط، الرئیس الفخري  ٨٩توفي یوم أمس عن عمر یناهز  – ٢٨/٢/٢٠١٤، لیامونتر

عروف على الصعید العالمي بوصفه أحد أهم الشخصیات البارزة والمحترمة في عالم مالطیران المدني الدولي (االیكاو)، ال
  الطیران المدني.

ُیعد الدكتور قطیط قائدا محترما كّرس حیاته لتطویر الطیران المدني في جمیع أرجاء العالم تطویرا آمنا وسلیما، ولقد كانت 
ه الوظیفیة الرائعة انعكاسًا لتطور االیكاو ألكثر من نصف قرن. ولقد بذل جهودا جبارة لتشجیع الدور الهام للنقل الجوي حیات

  كقوة دافعة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في جمیع أرجاء المعمورة.
قانون من جامعة بیروت الفرنسیة، فضال عن وتحصل على درجة اللیسانس في ال ١٩٢٤ُولد الدكتور قطیط في لبنان في عام 

عندما ُعین عضوا باللجنة القانونیة  ١٩٥٣درجة الدكتوراه من جامعة باریس. وبدأت حیاته الوظیفیة الرفیعة مع االیكاو في عام 
 ١٩٥٦. وكذلك وفي نفس الوقت كان ممثال للبنان لدى مجلس االیكاو من عام ١٩٧٠بالمنظمة، وهو منصب تقلده حتى عام 

عندما عمل كرئیس للخدمات اإلداریة  ١٩٦٤و ١٩٦٣، وانقطع عن هذه الوظیفة لمدى سنتین في عامي ١٩٧٠حتى عام 
بالمدیریة العامة للنقل بلبنان. ومّثل الدكتور قطیط لبنان خالل هذه السنوات األربع عشرة في جمیع دورات الجمعیة العمومیة 

حتى  ١٩٧٦من عام  –ما لالیكاو ثم رئیسا منتخبا للمجلس إلحدى عشرة والیة متتابعة ُعّین أمینا عا ١٩٧٠لالیكاو. وفي عام 
سنة. وتعتبر مدة عمله أطول مدة من بین كبار المدیرین في تاریخ منظومة األمم  ٣٠بعد مضي  ٢٠٠٦تقاعده في عام 

  المتحدة. 
، ١٩٤٤یباجة اتفاقیة الطیران المدني الدولي لعام ولقد كان الدكتور قطیط دبلوماسیا محنكا استرشد واستلهم خالل مهمته بد

والمعروفة أیضا باتفاقیة شیكاغو. وتنص الدیباجة على أنه یمكن أن یساعد الطیران المدني الدولي مساعدة جمة في إحالل 
قطیط هو بمثابة رائد  السالم والتفاهم والصداقة والمحافظة علیها بین أمم العالم وشعوبه. ولقد ُأقّر على نطاق واسع أن الدكتور

للتعاون والحوار فیما بین الدول األعضاء في االیكاو وضمن مجتمع الطیران في العالم. ولقد حصل أیضا على سمعة ممتازة 
كمفاوض بارع قادر على تحقیق التوافق في اآلراء وقد أدار دفة الطیران العالمي في بیئة تنظیمیة متزایدة التعقید تشتد فیها حدة 

  فس والضغوط السیاسیة.التنا
وٕاذ حاز الدكتور قطیط على العدید من األلقاب الشرفیة والجوائز أثناء حیاته المهنیة الطویلة، والتي ترد جمیع تفاصیلها في 

) فقد تلقى في سبتمبر من العام الماضي أعلى درجة شرفیة في عالم الطیران المدني أال وهي "جائزة ٢٠١٣مذكراته (االیكاو، 
وارنر". وُتمنح هذه الجائزة بواسطة مجلس االیكاو لفرد أو منظمة اعترافا باإلسهام البارز الذي قدمه في تطویر النقل  إدوارد

  الجوي المدني تطویرا آمنا وسلیما.
ودراسات ما بعد  وبعد تقاعد الدكتور قطیط من الخدمة الفعلیة لدى االیكاو، أنشأ "صندوق أسعد قطیط للدراسات العلیا

". ویقّر برنامج المنح الدراسیة هذا بأهمیة المساعدة والتعاون في مجال التدریب المتخصص في میدان الطیران، وذلك توراهالدك
  من أجل النهوض بسالمة الطیران المدني وتطویره بواسطة تنمیة قدرات موظفي الطیران المدني الوطني.
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  (communications@icao.int): تقدیم العزاء 

  

 :للمحررین معلومات

  :، كاآلتي، كندالیاترتیبات الجنازة وتقدیم العزاء في مونتر

  الزیارة
Saint George Antiochian Orthodox Church  

  كنسیة مارجرجس األنطاكیة األورثوذكسیة
555 Jean-Talon Street East, Montréal  

   ٢١,٠٠إلى الساعة  ١٧,٠٠من الساعة  ٣/٣/٢٠١٤یوم االثنین، 
  ١١,٠٠إلى الساعة  ١٠,٠٠من الساعة  ٤/٣/٢٠١٤یوم الثالثاء 

  :قداس الجنازة
Saint George Antiochian Orthodox Church  

  كنسیة مارجرجس األنطاكیة األورثوذكسیة
555 Jean-Talon Street East, Montréal  

  ظهرا ١٢,٠٠إلى الساعة  ١١,٠٠من الساعة  ٤/٣/٢٠١٤ الثالثاء

   DSouhami@icao.intلتقدیم التبرعات لصندوق أسعد قطیط للمنح الدراسیة، یرجى االتصال بــ:  
   kotaite.aspx-president-icao/Pages/biography-www.icao.int/about  :على موقع االیكاودكتور قطیط لل الذاتیةسیرة ال

 address.aspx-kotaite-president-icao/Pages/biography-www.icao.int/about سابقة:كلمات ُخطب و 

 

 

  
لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال

یئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة الب
  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١الغ عددها األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة الب

 

  
  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:

  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین
  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int  
  +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢١هاتف المكتب:     +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ هاتف المكتب: 

  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١الهاتف المحمول:     +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:
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