
 

 يوم الطيران المدني الدوليمناسبة من قيادة اإليكاو ببيان 
 للنشر الفوري

 .في العالم أجمع الُمعترف به "يوم الطيران المدني الدوليـ "ب عام كل من ديسمبر 7 في ُيحتفل – ٦/12/2٠2٠ ،مونتريـــــال

 ما ترتب علىه ا العام كنقط  محوري  في تاريخ قطاع الطيران المدني العالمي، بالنظر إلى لال كرى الســــــــــنوي  ســــــــــيت كر العالم 
دعم التنمي  تي تالجوي ال الربط وقدراتواإليرادات، فرص العمل ر غير مســـــــــــــبوق  في ئخســـــــــــــا منمرض فيروس كورونا جائح  

 .العالمالمستدام  والعديد من الجهود اإلنساني  في جميع أنحاء 

لإليكاو   العام مين األو  شاكيتانوي سالفاتور ي ه ه اللحظ  الفريدة من تاريخ الطيران الدولي، يضم رئيس مجلس اإليكاو السيد فو 
م  االهولويات األتسليط الضوء على ل شيرييأنطونيو غوت دالسي األمين العام لألمم المتحدةصوتهما إلى صوت فانغ ليو  ةالدكتور 
 .النقل الجويفي مجال اآلن  العالم هاواجهيالتي 

_____________________________________________________________________________ 

 هو: ٢٠٢٠ لعامشعار يوم الطيران المدني الدولي 

 "الطيران العالميلنهوض باالبتكار من أجل تطوير ا"

دول قتها التي حق  التحســــــينات المســــــتمرة للغاي  في في صــــــميم صــــــناع  الطيران، وكان مفيدا  يكمن طالما كان االلتزام باالبتكار 
واألمن والكفاءة واالســــــــــتدام  االقتصــــــــــادي  والبيئي  في مجاالت الســــــــــالم  الجوي  األداء مســــــــــتوى في  ،اإليكاو، من خالل العالم

 .لدولي للعمليات ا

 لتأسيس جائح إلى مرحل  ما بعد الوبقوة أكبر نعود القطاع ونحن سيكون االبتكار في صميم استراتيجياتنا وشراكاتنا لتعافي كما 
المستقبل وأكثر موثوقي  من حيث في جائح  أي  مخاطروأكثر مرون  في مواجه  مراعاة للبيئ  شبك  عالمي  متجددة تكون أكثر 

 .الربط الجوي للمجتمعات العصري الهام  التي يوفرها االقتصادي  و االجتماعي  الفوائد 

التدابير المبتكرة على اعتماد تشــــــــــــــجيع ال، له  التابع فرق  عمل إنعاش قطاع الطيران"" ومعهواليوم، يواصــــــــــــــل مجلس اإليكاو، 
عام  مان  الاألوتدعم  .والتعافي منه في نهاي  المطاف ،مرض فيروس كوروناجائح  على التصـــــدي لوالحكيم  لمســـــاعدة البلدان 

لقواعد القياســـــي  العالمي  في مجال الطيران بالنســـــب  ل الخاصـــــ  ديالتبالت عددا  منابتكرت بدورها  إ  إنهاه ه المســـــاعي يكاو لإل
للحفاظ  للرصــــدوأدوات  ئح جاصــــ  للمخصــــ  مصــــادر المعلومات الوأعدت مجموع  من  العمليات الحيوي اســــتمراري  على إلبقاء ل

 .خ ة في مجال النقل الجويعلى فعالي  أنشط  الدول وتنسيقها لإلجراءات المت  

العالم في أمس الحاج  حيث إن  الهام الشـــــحن الجوي  اتســـــالســـــل إمداداســـــتمراري  الحفاظ على به ه اإلجراءات معا   وتســـــم 
العائالت والمســـاعدة في حماي   شـــمل جمعلالعودة إلى الوطن  رحالتالحيوي  و ل توفير الخدمات اإلنســـاني  ه  تســـكما أنها إليها، 

https://www.un.org/sg/en/latest/sg/statement


 من الســـلع القابل  للتلف  لك لنقل اللقاحات وغيرللغاي  بشـــكل كبير عليها  أنه ُيعتمدعن  فضـــال  الركاب والطاقم الجوي كل يوم، 
 .القيم  والمرتفع 

 يبزغ ن االبتكار في صــــميم العصــــر الجديد في مجال الطيران ال ي بدأ فجرهم، ســــيكجائح ما بعد الإلى مرحل  عالم التطلع وا   ي
لى التقدم في الطائرات المســـتقل  ومصـــادر الطاق    والطباع  يالمتجددة والطيران شـــبه المداري وال كاء االصـــطناعوالدفع اآلن، وا 

 معالم الطيرانالتطورات المثيرة األخرى التي تغير والعديد من  (blockchain)تل ســـالســـل الكُ والبيانات الضـــخم  و الثالثي  األبعاد 
 .كما نعرفه

قه البلدان عالمي بالتوحيد القياســــــــــــــي والمواءم  والتعاون ال ي تحق  اللتزام االعتمد النجاح في مثل ه ه الجهود دائما  على وقد ا
قت مضـــى، حيث نواجه معا  التحديات من أي و اليوم أصـــبحت ه ه الواجبات والقدرات أكثر أهمي  و  .اإليكاووالصـــناع  معا  في 

اآلثار االجتماعي  واالقتصــادي  الشــديدة التي  حدة والتخفيف من ،من ناحي  مرض فيروس كوروناجائح   المزدوج  للســيطرة على
 .ناحي  أخرىمن  كل من المجتمعات المتقدم  والنامي في الجوي  ربطأدت إلى تقييد ال

 

 

 

 



 معلومات للمحررينمصادر 
 اإللكتروني  لإليكاو بشأن جائح  مرض فيروس كوروناالبواب  

 رواالبتكااإليكاو 

 ألمين العام لألمم المتحدةا بيانات
 وأهداف األمم المتحدة للتنمي  المستدام اإليكاو 

 

 معلومات عن اإليكاو
مسائل النقل الجوي  لدعم دبلوماسيتها بشأن 1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص ص  التابع  لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

قاعدة قياسي  وممارس  تساعد في إضفاء االت ساق على لوائحها الوطني   1٢.٠٠٠الدولي. ومن   لك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
فل اإليكاو أيضا  فرصا  للمشورة والمناصرة المتعل ق  بسالم  وأمن وكفاءة وسع  الطيران وحماي  البيئ ، ما أتاح إقام  شبك  عالمي  فعلي . كما توف ر محا

غيرها من ليتّم تشاطرها مع صن اع القرارات في الحكومات من ِقبل المجموعات التابع  للقطاع والمنظمات غير الحكومي  التابع  للمجتمع المدني و 
 الجهات المعنّي  بالنقل الجوي المعترف بها رسميا .
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