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 ب شريفن الدكتور الطيرسالة م
 األمين العام

 )االيكاو( المدني الدولي الطيرانمنظمة ل
 الحتفال العالميبمناسبة ا

 ٧/١٢/٢٠٠٤ المدني الدولي في الطيرانبيوم 

ان يوم الطيران المدني الدولي في هذا العام يمثل اجالال للقوة االستثنائية التي تكمن في التعاون الدولي على حل 
لم، ودليال ملموسا على هذه القوة على مدى ستين عاما من عمر االيكاو بوصفها محفال عالميا لضمان التطوير مشكالت العا

 .١٩٤٤السليم والمنتظم للطيران المدني الدولي، على النحو المذكور في أحكام اتفاقية شيكاغو لعام 

وفي حالة االيكاو يأخذ هذا التعاون . د هدف مشترك ومحدبالتعاضد على بلوغيمكن تعريف التعاون على أنه العمل 
 بعزم على مع التركيز، العالميحجما عالميا تشارك فيه الدول المتعاقدة لدى هذه المنظمة وجميع أعضاء مجتمع الطيران 

 ةيقالمعنيين مباشرة أو بطرمن  واحتياجات العاملين على األرض – ن الركاب والشاحني– تلبية احتياجات المنتفعين النهائيين
 . غير مباشرة بعمليات النقل الجوي

 هو قدرتها المستمرة  الماضيةستين عاماالواذا ألقينا نظرة الى الوراء لوجدنا أن أعظم انجاز لاليكاو على مدى 
ر  هذا التوافق في اآلراء أمتبين أنوقد . تحقيق التوافق العالمي في اآلراء ل مناخ الثقة فيما بين أعضائهاوتحفيزعلى تهيئة 

 في  ال مناص منهاحيوي النشاء اطار تنظيمي فعال للنقل الجوي في جميع أنحاء العالم وللنجاح في حل المنازعات التي
 .الشؤون الدولية

تـوح  فهو يتطلب التزامـا بـالحوار المف    .  بطبيعة الحال   تحقيق توافق اآلراء كثيرا ما هو صعب ومهدر للوقت         ان
أن وأعتقد  . عمال المستقبل أل عن أساس سليم واتجاه سليم       أسفر هذا التوافق في اآلراء      تحققكلما  و. اءةوالحلول التوفيقية البن  

 .العمل على توحيد األفكار لصالح الجميع هو التركة المستمرة لاليكاو

 في مقرنا الرئيسي في مونتريال وفي مكاتبنا االقليمية السبعة           العاملين  بفضل موظفي االيكاو   هذا االنجاز وقد تحقق   
فقد أعدوا المواد األساسية الضرورية لالجتماعات، سواء كانت دورات الجمعية العمومية لاليكاو أو المؤتمرات             . حول العالم 

وهم الـذين   .  على موافقة مجلس االيكاو    عرضتوحفزوا تبادل اآلراء، وأعدوا التوصيات التي       .  فرق الخبراء   اجتماعات أو
 .ى الوفاء بمسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو الدول المتعاقدة عليعملون على معاونة

ولقد جسـدت  . ان جميع المساعي البشرية المجدية تتوقف على حسن نية الناس في تضافر القوى في اطار تعاوني            
تعـاون  االيكاو هذا المبدأ على مدى ستين عاما اآلن، وانني لعلى ثقة من أنها ستواصل اعطاء المثل األعلى البراق علـى ال            

 . الكثيرة المستقبللسنينالعالمي 


