
  

 يوم الطيران المدني الدولي
 الفوريللنشر 

والدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة  ،، رئيس مجلس اإليكاوأليو بينارد ياو أولومالدكتور أصدر  – 7/12/2016 ال،ـمونتري
 :2016الطيران المدني الدولي لعام بمناسبة يوم  التالي مشتركالبيان ال اليوم، ،لإليكاو

 العمل معًا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب".: "هو 2018م الطيران المدني الدولي حتى عام شعار يو 
في مجال التعاون والشراكة في كل ما نسعى إلى تحقيقه  ينطوي عليهبالدور الهام الذي  2016عام  ر هذا الشعار فيك  ويذ

 الطيران المدني العالمي.
ا التي تبذله الجبارةالمتضافرة  الجهود التي تُحق قهافوائد سالمة الطيران  في ضوء سالمةً الطيران وسيلة النقل األكثر ويظل  

وغير ذلك من الجهات التي الصيانة  الحكومات وشركات الطيران ومشغلو المطارات والمصنعون ومقدمو الخدمات وموظفو
 السالمة ضمن أولوياتها. تجعل موضوع

 ف مع التهديدات الجديدة والناشئة. للتكي   كما أن التعاون يجعل من طائراتنا ومرافقنا أكثر أمانا وأكثر استعداداً 
 تدفق مثل إدارة ةجديد ةتعاوني نُهج باتباعفإن كفاءة العمليات الجوية على مستوى العالم تمر بعمليات تحسين مستمرة  ،وبالمثل

 .الحركة الجوية
 االقتصادي للنقل الجوي في المستقبل. النمو  لتحيق استمراريةالحاسمة من األهداف  عتبرانيُ  التحرر والتعددية أنكما 

 من أجل معاً  بالعمل أوساطناالقوي من جانب لتاام االفإن  ،2016وعلى وجه الخصوص في عام  ،وفيما يتعلق بمجال البيئة
 .االنبعاثات للحد  منجديدة وتاريخية  ات ومعاييرمن خالل اتفاقته وقيادته قو   أن يُبِرا  على  كوكبنا ساعد الطيران مجدداً 

وقطاع الطيران على نطاق األعضاء بها الدول  تأشادحيث  كبيرة لمبادرتنا "عدم ترك أي بلد وراء الركب" نقطة تحو   وتُعد  
 واسع. 

التنمية  ضمن باعتباره أولويةو أهمية الطيران المدني في التنمية االجتماعية واالقتصادية إبراا كلل من أجل  بدوننعمل  كما
 الوطنية واإلقليمية والتخطيط االستثماري.

 مايد منالمجتمعات بال وتنعمشبكتنا  يتوس ع نطاقعندما  يعاً وسنستفيد جم في هذه العمليةدور ب كاف ةالطيران  وتضطلع أوساط
 . المكتشفة حديثاً مع العالم نقاط التواصل  السالم واالادهار عبر

للعالم  واضحاً  الناجح والشراكة العالمية ومثاالً  البشريفي التعاون  المثال األبرا الذي نحتذي بهالطيران المدني الدولي  ويظل  
 .ما نستطيع تحقيقه عندما نواجه معا تحدياتنا المشتركةمن حيث 

 



وصياغة مشروع اتفاقية  1944في شيكاغو عام  لالجتماعفي األجواء التي ماقتها الحرب العالمية الثانية  بالطيراندولة  54دبلوماسيون من  غامر
ران المدني يصبح الطيهدفهم بضمان أن التفاقية ا ديباجةفي  ست اإليكاو. ووضعوا رسمياً التي أس   )اتفاقية شيكاغو( االستشرافية الطيران المدني الدولي

والثقافات من جميع أرجاء  الشعوبالربط بين  على قدرة الطيران ،ذلك تلت على مر العقود التيت، نمضو  ،م واالادهار في العالموسيلة لنشر السال
 100 000يمخرون عباب السماء في أكثر من  راكبماليين  10 فإن  نحو. واليوم والبلدانواقتصادية كبيرة للمدن واألقاليم  وجلب فوائد اجتماعيةالعالم 

 على شبكة الطيران العالمية. رحلة طيران يومياً 

 معلومات للمحررينمصادر 

 اإليكاومعلومات عن 
لتعايا التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو

وحماية البيئة، من بين العديد من  تهوسع تهوكفاء هوأمن في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالامة لسالمة الطيران
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 وني ليوم الطيران المدني الدوليلكتر الموقع اإل
 2018-2015الخاص بمرحلة  شعارالبرا تُ  كترونيةلودعاية إ مطبوعاتالفتات و ملصقات و 

 لركب""عدم ترك أي بلد وراء ا اإليكاو مبادرة

 لمزيد من المعلومات الرجال االتصال بالجهات التالية:
 السيد أنطوني فيلبين

 رئيس قسم االتصاالت
@icao.intaphilbin 

 +1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 ICAO@تويتر: 

 كالرك - تالنالسيد وليام راي
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الثابت:  الهاتف
 +1( 514) 409-0705الهاتف المحمول: 

 @wraillantclark تويتر:
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