
 

 يوم الطيران المدني الدوليبيان بمناسبة 
 للنشر الفوري

 .في العالم أجمع الُمعترف به )ICAD( بيوم الطيران المدني الدولي ُيحتفل عام كل من ديسمبر ٧ في – ٧/١٢/٢٠١٨ ،مونتريـــــال

م واالزدهار العالميين، أصدر رئيس مجلس منظمة السلفي  بتاريخ الطيران التعاوني الفريد ومساهماته المدهشةوكما يليق بهذا االحتفال 
 اليوم فانغ ليو، البيان المشترك التالي لالحتفال بهذا ةللمنظمة، الدكتور  ةالعام ةليو، واألمينأالطيران المدني الدولي، الدكتور أولومويا بينارد 

 . التاريخي

____________________________________________________________________________________ 

 هو: لهذا العامشعار يوم الطيران المدني الدولي  إنّ 

 "العمل معًا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب"

التحويلية الهائلة  درةيكاو، من أجل تسليط الضوء على القلإل ٢٠١٨-٢٠١٦ للفترة الثالثيةعلى أساس متكرر  الشعارهذا  ُوضع وقد
 .الشعوبتحسين حياة في الجوي  للترابط

ة بناء در ركن من أركان العالم، وق في كلّ نشر فوائد الطيران  في المعاونة علىلتعاون والمساعدة ا الذي يتمّتع به كما يعكس الدور الرئيسي
 أحدث التقنيات واالبتكارات. لالستفادة منل التي تحتاج إلى دعم مساعدة الدو على القدرات 

مليون رحلة تجارية، وفي ضوء  ٣٧ متن على البضائعمليون طن من  ٥٦و راكبمليار  ٤,١عن  تم نقل ما ال يقلّ وفي العام الماضي، 
 أمريكي تريليون دوالر ٢,٧أكثر من يدّر مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم و  ٦٥الطيران أكثر من  ، يوّفرعملياتالهذا الحجم الهائل من 

 لناتج المحلي اإلجمالي العالمي.ل

 ، تشيرالواقعفي أحجام الرحالت التجارية أي عالمات تباطؤ. و  تناميعلى الرغم من النطاق المذهل لهذه التأثيرات االقتصادية، ال ُيظهر 
من  وفي ذلك الحين،. ثالثينيات هذا القرنتضاعف بحلول منتصف ستأن أعداد ركاب وعمليات النقل الجوي العالمي  إلىات الحالية لتنبؤ ا

 ألف رحلة في اليوم في جميع أنحاء العالم. ٢٠٠ما ال يقل عن  ويهبط قلعيالمتوقع أن 

من أهداف التنمية المستدامة  الدول خمسة عشر تحقيقفي  يوّفره الطيران للترابط الذيإن هذا النمو الهائل، إلى جانب المساهمات المتميزة 
 هائلة للتنمية العالمية في العقود المقبلة.و يتيح فرصة جديدة  ،)SDGs( التي حددتها األمم المتحدة السبعة عشر

، يجب أن تلتزم الحكومات برفع مستويات اوسكانه مؤسساتها المحلّيةل استغالله بالشكل األمثلولكن من أجل االستفادة من هذا النمو، و 
 يكاو بما يتماشى مع المعايير العالمية.اإل الصادرة عن لألحكام امتثالها

بيننا  إقامة الترابطفي من االستمرار النقل الجوي  يتمّكندعم مبادئ الحدود المفتوحة والتجارة الحرة، بحيث  تواصلأن  عليها كما يجب
 فرص جديدة للسفر والتجارة.ٕاتاحة بين شعوب العالم، و  جميًعا وتعزيز تفاهم جديد

وينطوي االيكاو مهمة شاقة للعديد من الدول النامية،  لألحكام الصادرة عن متثالاليكون تحسين المهارات والقدرات المحلية لضمان ا قدو 
الجهات والمساعدة من الدول األكثر تقدما و  اءالسخهذه التحديات مع تشجيع المزيد من وراء الركب" على إقرار بعدم ترك أي بلد شعار "
 .المانحة



وقد ساعد حتى اآلن العديد من البلدان على زيادة مشاركتها النشطة في مجال الطيران الدولي، مما ساعد على زيادة عائدات السفر 
للموردين  الطرق العالميةوالسريع إلى  ونالمأموالسياحة للدول الجزرية الصغيرة، وتزويد الدول النامية غير الساحلية بالوصول اآلمن و 

 .للسكان المحليين من حيث الفرص المتاحةالتجارة، وتقديم مستقبل أكثر إشراقا وأكثر استدامة و 

التكنولوجيات الناشئة في مجال الطيران  تطبيقفي مدى قدرة الدول على  توافر الموارد المحلية الماهرة المدربة تدريبًا عاليًا عامالً ويشّكل 
على ارتفاعات التي تحّلق  عن بعد والجديدة الموّجهةار وغيرها من الطائرات بدون طيّ  المسّيرة ، مثل الطائراتبفعاليةواالستفادة منها 

 اآلن.تحتل الصدارة  التي باتت الجديدة األخرى القدرات، والذكاء االصطناعي والعديد من شاهقة

يكاو ، تناشد اإل ٧/١٢/٢٠١٨في و يزال الطيران المدني الدولي خير مثال على التعاون اإلنساني الناجح والشراكة العالمية الفعالة. ال و 
تتطلع سفي العام المقبل، عندما  وخصوصاً  العام االدول األعضاء فيها والمجتمع الدولي مساعدتنا في التأكيد على إنجازاتها العديدة، في هذ

لمنظمة الطيران المدني الدولي واإلطار  الخامس والسبعين بالعيدالطيران المدني الدولي إلى حكومات العالم لمساعدتها في االحتفال منظمة 
 العالمي لتمكين الطيران الدولي.

، ٢٠١٩ ى مدار عامموجهة للشباب عل جديدة في مجال االبتكار مسابقات ستُقام، بالعيد الخامس والسبعين لإليكاوكجزء من االحتفال و 
 في قطاع النقل الجوي. لممارسة مهناألصغر سًنا  سكانوسيكون هدفها هو إلهام وتحفيز ال

 

 

صياغة اتفاقية الطيران المدني (الصورة أعاله) ل ١٩٤٤دولة بالطيران في أجواء مزقتها الحرب لالجتماع في شيكاغو عام  ٥٤غامر دبلوماسيون من 
وسيلة لنشر كالطيران المدني  ضرورة تطويررسميًا في ديباجة االتفاقية  قد رّسخوااإليكاو. و بموجبها أّسست تالتي و  ملهمةال الدولي (اتفاقية شيكاغو)

 رخاء وتحسينقدرة الطيران على الربط بين الشعوب والثقافات من جميع أرجاء العالم المتتالية على مر العقود  وتأكدتالسالم واالزدهار في العالم، 
شبكة الطيران العالمية،  ضمنيوميًا  جويةرحلة  ١٠٠ ٠٠٠أكثر من  على متنماليين راكب عباب السماء  ١٠نحو  يمخر. واليوم المحليين السكان

 إلى التوقعات الراهنة. استناداً هي أرقام ستتضاعف خالل السنوات الخمس عشرة المقبلة، و 

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة 
بيئة، من بين ال 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. ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 



 لكتروني الخاص بيوم الطيران المدني الدوليموقع اإليكاو اإل

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 ٢٠١٨-٢٠١٥ثية "عدم ترك أي بلد وراء الركب" للفترة الثال الالفتات والملصقات واإلعالنات المطبوعة واإللكترونية التي تسلط الضوء على شعار مبادرة اإليكاو

 لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

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

 icao@ تويتر:

 

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int 
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
 wraillantclark@تويتر: 
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