
  

  

 ٢٠١٣لعام  یوم الطیران المدني الدولياالحتفال بعلن عن شعار االیكاو تُ 

إنشاء منظمة ب الحتفالتخّلد ل، وهي مناسبة ٢٠١٣احتفاًال بیوم الطیران المدني الدولي لعام  – ٦/١٢/٢٠١٣، مونتریـال
یوم لالحتفال بالتالي عار الش عن لطیران المدني الیوماألمم المتحدة ل هیئة أعلنت، ١٩٤٤دیسمبر  ٧الطیران المدني الدولي في 
  :تهامجلس إدار  ذلك أكدكما  ٢٠١٣الطیران المدني الدولي لعام 

  ن الحادي والعشرینفي القر التطور لرفع تحدیات النقل الجوي 
هذا الشعار عملیات إعادة التقییم الهامة التي تقوم بها  راعي، رئیس مجلس االیكاو قائًال: "یونزالیسغروبرتو كوبیه  الحظ السید

توافق في اآلراء على التوصل إلى ى لإقطاع الطیران  فیه یسعى وذلك في الوقت الذياالیكاو حالیا وقطاع النقل الجوي برمته، 
  ".ة التي تواجههوشیكتیجي العملي في إطار التصدي للتحدیات الالتخطیط االستراتحقیق نطاق واسع و 

لتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، كحافز حاسم للطیران الذي یؤدیه ا. وتمشیا مع الدور التاریخي أّما هذه التحدّیات فستكون كثیرة
رحلة جویة ملیون  ٣ الـ نمو ما یعني. وهو ٢٠٣٠حلول عام مع لنقل الجوي العالمیة لشبكة الُیتوقع حالیا أن یتضاعف حجم 
كل لركاب لجمالي اإلعدد بلغ السی في حینالمقبلة،  ١٦السنوات الـــ خالل رحلة ملیون  ٦٠لى إُتدیرها هذه الشبكة سنویا لتصل 

  بالیین الیوم. ٣بالیین مقارنة مع  ٦سنة 
ا الرئیسیة ذات األولویة االستراتیجیة، التي أكدتها مؤخرا على جمیع مجاالته كثیراوبالنسبة لالیكاو، فإن تطور النقل الجوي یؤثر 

السالمة؛ وسعة وكفاءة المالحة الجویة؛ واألمن  . وهذه المجاالت هي :الجمعیة العمومیة خالل دورتها الثامنة والثالثین
  .والتسهیالت؛ والتنمیة االقتصادیة للنقل الجوي، وحمایة البیئة

إیجاد  سهیلالمالحة الجویة ، وتو  السالمة العالمیة في مجالي ةخطالتنفیذ لحالیا یكاو تبذلها االمساعي التي الوبناء علیه، فإن 
على أدوات وأطر السیاسات  عدیالتوبالتالي مستدامة فیما یتعلق باألمن والتسهیالت، وٕادخال ت تكون میسورة نجعحلول أ

في كیفیة مواصلة تطور  بشكل كبیركلها ساهم البرامج البیئیة ستتقدم بشأن مجموعة واسعة من ٕاحراز االقتصادیة المعمول بها و 
  الدول األعضاء فیها في األجل المتوسط. من أجل خدمةهذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة 

ة وطیدلى إضفاء الطابع الرسمي على عالقاتها التعاونیة الإأداة داعمة لعملیة االیكاو الحاریة الرامیة  ٢٠١٣شعار عام وُیعتبر 
ل یتمو  فیما یخصالعالمي، إضافة إلى تعزیز واقع البیئة المعاصرة على المستوى  هاهدافأمع الجهات المعنیة دعمًا لتحقیق 

  القطاع العام وقیام المنظمة بتحسین مستوى عملیاتها الداخلیة كي تصبح أكثر نجاعة.
ستكون بمثابة أدوات هي أمور أن االبتكار واإلبداع والمرونة  : "ما من شكالً ائیمون بنجامان، أمین عام االیكاو قوشدد السید ر 

تقدم بخطى تواالیكاو  .یشهد تغیرات سریعةلى التكیف مع عالم إونحن نسعى  اً وخارجی اً حاسمة فیما نحققه من نجاح داخلی
   بیئات العمل والتخطیط لدینا".في ها جوانب دائمة اعتبار ترسیخ هذه القیم بنحو  حثیثة
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  مالحظات أساسیة للمحررین:

الصادر عن الجمعیة العمیة ) ١٩٩٤(١-٢٩دیسمبر بموجب القرار  ٧ة في تم اإلعالن عن یوم الطیران المدني الدولي ألول مر 
  العمومیة لالیكاو.

 ،، اعترفت الجمعیة العامة لألمم المتحدة١٩٩٦وبمساعدة حكومة كندا، في عام  ووفقا لمبادرة أخرى من مبادرات االیكاو
    بیوم الطیران المدني الدولي. لالحتفال دیسمبر  ٧بموجب قرار رسمي، بتاریخ 
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤عام ) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في 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 ١٩١البالغ عددها  األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  السید أنثوني فیلبین

  القائم بأعمال رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

   +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٤٣٨( ٤٠٢- ٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

  
  سو آن راباتونيالسیدة 

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت
srapattoni@icao.int 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١ هاتف المكتب:
  +١) ٥١٤( ٢١٢- ١٠٥١الهاتف المحمول:  
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