
 أسرة الطيران العربي تحتفل باليوم العربي للطيران المدني 

 

فبراير من كل عام باليوم العربي   ( 7)   سابعتحتفل أسرة الطيران العربي في الـــ 
للطيران المدني، بعد ان تم اعتماده رسـميا من رر  أهزةة الحوك  للمظمم   
ــا من جبل للظ  التظســـــيل العليا للعمل العربي   العربي  للطيران المدني وأيضـــ

  . المشترك بلامع  الدول العربي 

العربي  للطيران    اليوم العربي للطيران المدني يصــاد  ركرإ شنشــام المظمم 
 . المدني

 

ويزــد  اــلا اليوم شلر شبراو الوعي بــااميــ  الطيران المــدني في التظميــ    
ــاف شلر التعري    االهتماعي  واالجتصــــادي  للدول اءعضــــام في المظمم ، وأيضــ

ــلطاي الطيران المدني   بإرار للعمل     باامي  دور اله اءخيرة  في تةويد ســـ
ان المدني بين الدول العربي  جصــد تظمي   المشــترك وو ــع ت طيم عام للطير

ــام   ــيل الواهد بين الدول اءعضــ ــ،متا، والظزول بالتعاون والتظســ وتامين ســ
في ملال الطيران المدني وو ع اءسس الكفيل  بللك ليكون را رابع موحد،  
وأيضـــــا العمل علر تظمي  وتطوير الطيران المدني العربي بشـــــكل يســـــتليد  

 . في نقل هوي آمن وسليم ومظتمملحاهياي اءم  العربي  
 

كـما يـعد االحتـفال بـزلا اليوم فرلـــــــ  للوجو  عـظد آـفا  تطوير الظـقل اللوي  
العربي واإلجليمي باعتبار ان جطاع الظقل او شــــريان الحياة االجتصــــادي  في 
عصـــــرنا الحا ـــــر ومن أام لواوم التطوير والتظمي  ومن أام الدعاماي للتلارة  

 . واءنشط  السياحي  وامةة الولل بين م تل  دول العالمالدولي  



ا مقــارنــ  بــالقطــاعــاي  ضــــــرروبــالر م من كون جطــاع الطيران اءك ر ت  نــاشال أ
ــادـي  اءخرإ، بفـعل اءوـم  الـعالمـي  لفيرو  كوروـنا فـقد برو رـابـعا ،  االجتصـــــ

ــاني   ــتمرار لمظتلاي  من اإلنســـ ــي خ،ل نقلا وباســـ ــاســـ تتم ل في المواد    أســـ
ـي ، اللواوم والمـعداي الطبـي ، مـعداي الوـجاـي  الشــــــ صـــــــي  واللـقاـحاي،  الـغلا 

 . وكللك المظتلاي اءخرإ الضروري  لتشغيل س،سل االمداداي الحساس 
 

ــظ ، او   ــا  االحتفال باليوم العربي للطيران المدني لزله الســــ ــب   أيضــــ مظاســــ
مسـتوإ  اللي تلعبا المظمم  العربي  للطيران المدني علر   سـانح  إلبراو الدور

المظطق  العربي  لمواهز  فيرو  كورونا، واللي يزد  شلر تظسـيل اللزود  
بين الدول العربي  في شرار العمل العربي المشترك من خ،ل ات ار عدة تدابير  

 .الوم ، جصد اتباعزا بما يضمن مكافح  تفشر الفيرو 

 

و  جطاع الطيران ليس بالقطاع االجتصـــــادي اللديد، او ليس نشـــــاة اءمس أ 
ارجـ  اءمـل موهودة واي أن   العـدـيد من اءومـاي، لكن ـب اليوم، او جطـاع مر ـب
القطاع ـسيتعافر ءنا اكتـسد المرون  الكافي  في مواهز  اءوماي وـسيق   
علر ـجدمـيا من ـهدـيد، حـيز ال يةال الطيران او الســـــــم  المميةة التي تربم  

 . الظا  واءماكن وال قاف  والتلارة
 

، 1996من فبراير سظ    7المظمم  العربي  للطيران المدني ومظل تاسيسزا في  
عملـ  ووفل اءاـدا  المظورـ  بزـا، علر االنفتـا  علر المظممـاي الـدوليـ   
واإلجليميـ  من خ،ل التوجيع علر عـدة اتفـاجيـاي ومـلكراي تفـاام وتعـاون،  

، الم،ح   الســـــ،م التســـــزي،ي،  شـــــمل  ملاالي الظقل اللوي، أمن الطيران،  
  . بيئ الاللوي  و



ووعيــا مظزــا بـالـدور الزــام الـلي يشــــــكلــا جطــاع الظقــل اللوي في التظميـ   
المســتدام  بالدول اءعضــام، وســعيا مظزا أيضــا في الســير جدما بم ســســاي  
ــل المظمم    ــتويين اإلجليمي والعالمي، توالــــ القطاع شلر التمية علر المســــ

اعدة علر مواهز  آثار ها ح   مســــــيرتزا في اجترا  ال طم والبرام  المســــــ 
كوروـنا، والقـيام بمـبادراي ـتدعم القـطاع وترفع من شنـتاهيـتا وـجدرـتا علر تحـمل  

  . اءوماي، حفاظا علر مكتسباتا

وبزله المظاسـب ، تتقدم المظمم  العربي  للطيران المدني الر أسـرة الطيران  
التــالل    العربيــ  ب ــالت التزــاني متمظيــ  للميع الفــاعلين في القطــاع دوام

 . والظلا 

 

 

 


