
 

 2015في عام الدولي لطيران المدني ايوم 

أصدر اليوم رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو(، الدكتور أولومويا بينارد أليو،  – 7/12/2015، ليامونتر
 :، جاء فيه ما يلي2015واألمينة العامة للمنظمة، الدكتورة فانغ ليو، بيانًا مشتركًا بمناسبة اليوم الدولي للطيران المدني لعام 

 

 بالغ األهمية في تاريخ الطيران المدني الدولي. جديد يقف قطاع النقل الجوي اليوم على مشارف عصر

وهو تضاعف حجم شبكة النقل الجوي العالمية من حيث عدد الرحالت والركاب كل خمس  حالياً  النمط المتبع فعلى أساس
االلتزامات واإلجراءات المتخذة أصبحت الزدهار المجتمعات واألعمال في جميع أنحاء العالم، القصوى عشرة سنة، وأهميتها 

أي تكتسي اليوم أهمية أكثر من  والموسعةحديثة القدرات الاسية و سالبنى األبالنيابة عن دول ومنظمات العالم من أجل توفير 
 .وقت مضى

على زيادة الوعي العالمي باألهمية  بعزيمة راسخةاآلن اإليكاو تعمل ، برنامج "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وفي إطار
رفع باإلسهام في كمجموعة متكاملة تسمح حيث إنها ، سياساتقواعد و اإليكاو من ما يصدر عن الفعال لتطبيق لل األساسية

 مستويات السالمة والكفاءة واألمن والتنمية االقتصادية وحماية البيئة في منظومة الطيران الدولي.

على  قدراتما لديها من  تحسينإذا أرادت أي دولة من الدول أو أراد أي إقليم من األقاليم ضرورية والطوة األهم وهذه هي الخ
 التي ُيتيحها توافر الخدمات الجوية اآلمنة والجديرة بالثقة.الفوائد االجتماعية واالقتصادية الضخمة وجني تحقيق 

مجلس إدارتها بأن التعاون وتوافق اآلراء هما أهم صفتين يسمحان بتحقيق التقدم في قطاع النقل الجوي منذ و وتعترف االيكاو 
التوسع في الشراكات والتعاون من جانب جميع  تقتضيالطيران المدني، وأن األهداف والحلول الالزمة للمستقبل فجر عصر 

واالزدهار على المستوى العالمي أينما كانت  تحقيق السالمحيوية لأداة تمكينية بمثابة النقل الجوي أن يكون األطراف لضمان 
 الطائرات تطير.

سنة وسيظل قائمًا للسنوات الممتدة من الدولي لطيران المدني اوقد وقع اختيار مجلس االيكاو بالتالي على شعار جديد لليوم 
أهمية األولويات ، للتشديد على قيمة وأهمية الطيران المدني في جميع أرجاء العالم، وبما يؤّكد 2018حتى نهاية  2015

 واالعتبارات المذكورة أعاله، وهو على النحو التالي:

 لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب" "العمل معا  
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 الموقع اإللكتروني ليوم الطيران المدني الدولي في االيكاو  :معلومات للمحررين
 2018والملصقات والمطبوعات والدعاية اإللكترونية لتسليط الضوء على شعار عام  الالفتات   
 مبادرة االيكاو لعدم ترك أي بلد وراء الركب   

 

 tcommunications@icao.in:   للمزيد من المعلومات ُيرجى االتصال بالعنوان التالي

http://www.icao.int/secretariat/SecretaryGeneral/AviationDay/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/SecretaryGeneral/AviationDay/Pages/poster-ad-banner-designs-for-local-use.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
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