
 

 يوم الطيران المدني الدولي
 للنشر الفوري

أصدر الدكتور أولومويا بينارد أليو، رئيس مجلس اإليكاو، والدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة  - 7/12/2017مونتريـــــال 
 ، جاء فيه ما يلي:2017بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي لعام  مشتركاً بيانًا لإليكاو، اليوم، 

 شعار يوم الطيران المدني الدولي الذي اعتمدته الدول من خالل اإليكاو هو: إن
 لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب" "العمل معاً 
لدول أن تعود على اة الهامة واإليجابية التي يمكن لى إبراز الفوائد االقتصادية واالجتماعيإهذا الشعار  ، يهدف2017وفي عام 

 .اآلخرتلو  في ظل تزايد عدد الطرق والرحالت الجوية التي تربط هذه الدول بالعالم عاماً 
 الطويللتحقيق االزدهار المحلي  ركيزة أساسيةلطيران عن طريق االربط تحسين  يشّكلكيف بالتفصيل اإليكاو  قد أوضحتو 

للتنمية المستدامة  17أهداف األمم المتحدة الـمن  هدفاً  15تحقيق سعيها الحثيث نحو الحكومات في  كبير فيدعم بشكلاألمد، 
 ."2030التي اعُتمدت في إطار "خطة عام 

هذه اآلثار  يبّينفوائد الطيران  عن تقرير خاص إلصدارمع المنظمات العالمية الرائدة في مجال الطيران  وقد عملنا أيضاً 
 موضوعية.ببالتفصيل و 

رحلة جوية، كما تنقل الطائرات  100 000ماليين راكب على متن أكثر من  10 أكثر منتحمل الطائرات التجارية كل يوم و 
 .حول العالم وجهاتهممختلف مليار إلى  1.4كل سنة ما يزيد عن نصف السياح الدوليين البالغ عددهم حوالي 

يسهم مليون وظيفة حول العالم، كما  63.5 خلقّن النقل الجوي يساهم في ونستطيع أن نستشف من خالل هذه األرقام كيف أ
 اإلجمالي العالمي. المحلي لناتجسنويًا في اتريليون دوالر  2.7 بنحو

غير النقل الجوي أهميًة بالغة اليوم ال سيما بالنسبة لكثير من الدول  التي يزخر بها قطاعالتنمية االقتصادية إمكانات تكتسي و 
مستويات السفر يعّزز بشكل مستمر  ال غنى عنه اقتصادياً  ل الطيران شرياناً والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمثّ  يةالساحل

 والسياحة والتجارة.
يذكرنا بأّن هذه الحركة الجوية وكل ما يتصل بها من آثار اقتصادية سيتضاعف  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"إّن شعار مبادرة 

لجني فوائده ها لدياإليكاو في مساعدة الدول على تعزيز نظم الطيران  دورحجمها في السنوات الخمس عشرة المقبلة، وبأّن 
 همية.أصبح دورًا بالغ األ المحلية والعالمية

 مناطقجميع  لتشملشبكتنا  مّد نطاقيزتين قّيمتين يفتخر بهما قطاع الطيران حيث نجحنا في لطالما كان التعاون والتوافق مو 
لحفاظ على ل في السنوات المقبلة حيث سيبلغ التعاون بين الدول مستويات غير مسبوقة سعياً  هالعالم، وسنواصل على النهج ذات

 من والكفاءة التشغيلية والبيئية.السالمة واألعلى مستوى رفيع من العالمي  المدني أجواء الطيران
الفعالة وسيظل، بفضل الدول األعضاء في  لتعاون البشري الناجح والشراكة العالميةل أبرز مثال  ويظّل الطيران المدني الدولي 

 .تحدياتنا المشتركة معاً ل نتصّدىللعالم ما نستطيع تحقيقه عندما  جسدمتألقًا يمثااًل اإليكاو، 



 

صياغة مشروع )الصورة أعاله( ل 1944دولة بالطيران في أجواء مزقتها الحرب العالمية الثانية لالجتماع في شيكاغو عام  54غامر دبلوماسيون من 
الطيران المدني  ونكأن يبرسميًا في ديباجة االتفاقية هدفهم  قد رّسخواالتي أّسست اإليكاو. و  ملهمةاتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو( ال

 وتحقيققدرة الطيران على الربط بين الشعوب والثقافات من جميع أرجاء العالم المتتالية على مر العقود  وتأكدتوسيلة لنشر السالم واالزدهار في العالم، 
يوميًا  جويةرحلة  100 000ماليين راكب عباب السماء في أكثر من  10نحو  يمخرفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة للمدن واألقاليم والبلدان. واليوم 

 إلى التوقعات الراهنة. استناداً هي أرقام ستتضاعف خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة، على شبكة الطيران العالمية، و 

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي 
البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191خرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولويات األ

 اإللكتروني الخاص بيوم الطيران المدني الدولي موقع اإليكاو
 2018-2015"عدم ترك أي بلد وراء الركب" للفترة الثالثية  اإليكاوالالفتات والملصقات واإلعالنات المطبوعة واإللكترونية التي تسلط الضوء على شعار مبادرة 

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين

 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

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

 icao@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int 

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

 wraillantclark@تويتر: 
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