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 من الدكتور أسعد قطيطرسالة 
 مجلسرئيس 

 )اليكاوا(المدني الدولي  الطيرانمنظمة 
 بمناسبة االحتفال العالمي

 ٧/١٢/٢٠٠٤ المدني الدولي في الطيران بيوم

جبها بعد  التي أنشئت االيكاو بمواتفاقية الطيران المدني الدوليان مبدأ التعاون العالمي فيما بين الدول هو لب 
وعلى مدى هذه السنوات الستين أدى التعاون العالمي الى تالحم الدول المتعاقدة لدى .  في شيكاغو٧/١٢/١٩٤٤توقيعها في 

 . للنقل الجوي يتميز بقدر استثنائي من الكفاءة سليمهذه المنظمة ومختلف هيئات الطيران من أجل انشاء وتجديد نظام عالمي

تضمن للطيران "ألن العديد من التحديات اعترض تحقيق الرؤية األولى لبيئة منسقة . يرةولم يكن ذلك بالمهمة اليس
المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنظم، وتحقق انشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها 

 .اتفاقية شيكاغو ورد في ديباجة مامثل" بطريقة اقتصادية وسليمة

 وسجل.  اآلراء والمصالح أحيانااختالف صوب هدف مشترك، بالرغم من ألننا عملنا بالتضامنجحنا ومع ذلك ن
 بالرغم من ا مأمون ظلومع ذلك فان قطاع النقل الجوي.  منذ انشاء االيكاو الجويةلى مستويات السالمةأع ٢٠٠٣ عام

،  بليون راكب١,٦ ليصبح ١٩٤٤ط المنتظمة منذ سنة وازداد عدد ركاب الخطو. تعرضه ألفعال التدخل غير المشروع
وفترة تجديد النمو التي نمر بها اآلن من حيث حركة الركاب . وسوف يصل الى بليوني راكب في المستقبل غير البعيد

 .ءته وفاعليته وكفا نظام النقل الجوي العالميالالزم لصحةساس األوالبضائع يقابلها بالقدر ذاته عزم متجدد على تأمين 

واننا نتطلع الى .  مجتمعنا العصريالذي يتسم بهفي الوقت ذاته رؤيتنا واتسعت لتواكب التعقد الشديد قد تطورت و
الحد األمثل من السالمة الجوية وأمن الطيران، ومواصلة تحرير قطاع النقل : ترسيخ االطار التنظيمي الذي يضمن ما يلي
 والتوافق يالم، وتوفير نظام الدارة الحركة الجوية يتميز بالتشغيل البيني العالمالجوي بطريقة اطرادية في جميع أنحاء الع

والشفافية، وتحقيق أقصى توافق بين التطوير المنظم والمأمون للطيران المدني ونوعية البيئة، والعمل على وضع اطار 
 .قانوني عالمي موحد

ليمي، يجب أال يغيب عن بالنا على المستوى الوطني أو االقاتخاذ االجراءات االنفرادية ب يغريوفي هذا العالم الذي 
ولذلك فان التعاون .  اال من خالل االجراءات متعددة األطراف لن يكتب للطيران الدوليالنمو في ظل السالمة واألمنأن 

 .العالمي كان دائما وسيظل الحل لجميع التحديات التي تواجه الطيران في جميع أنحاء العالم


