
 

 
وسط( ال) تياوأدولف  لوكالسيد بيون  ، معاليبوركينا فاسو حكومة ورئيس ورئيس وزراء ،(يسارال) الدكتور أولومويا بينارد أليوااليكاو  مجلس رئيس

 يمين(.ال) ناامجبن ريمونالسيد  لاليكاوواألمين العام 

 يستقبل رئيس وزراء بوركينا فاسوااليكاو  مجلس رئيس
شرف ب، الدكتور أولومويا بينارد أليو(، االيكاورئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ) حظي ،71/6/4172، ليامونتر

في  االيكاوأدولف تياو، في زيارة خاصة لمقر  لوكالسيد بيون  استقبال رئيس وزراء ورئيس حكومة بوركينا فاسو، معالي
 األسبوع الماضي. مونتريال

ئه وزراو ، في حين رافق رئيس الوزراء تياو لاليكاواألمين العام  ناريمون بنجامالسيد مناسبة في هذه الليو أالرئيس إلى وانضم 
مجلس إدارة  فيبوركينا فاسو  تخبانت  وقد . االيكاو، الممثل الدائم لبوركينا فاسو في مجلس ديغيمدي مومونيفير الحاضرين الس

 للجمعية العمومية لاليكاو.الثامنة والثالثين الدورة  خالل 3106دولة في أواخر عام  63االيكاو الذي يضم 
كما ، عديدةااليكاو  تواجهها "إن التحديات التيقائاًل: ، أمام مجلس االيكاو الكلمة التي ألقاهارئيس الوزراء تياو خالل صرح و 

استطرد "، و ذلك تماماً حكومات وأعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين، ندرك الرؤساء  بصفتناونحن،  ،معقدة للغاية أنها
مجاالت التكنولوجيا والبيئة والسياحة حد بعيد إلى جاوز هنا في االيكاو يت من تأثير عملكإ إلى القولحاجة ب ولسنا" :قائالً 

صناعة تجعل خالل تقليص المسافات بين القارات والشعوب، فمن ككل. واالقتصاد، ويؤثر على نوعية الحياة في المجتمع 
لم  في أفريقيا، ناهيك عن األدوية التي قبل ذلك بقليلفها ورود تم قطأن يتمتع بالسكا أفي  لشخصمن الممكن اليوم الطيران 

 ".نقاذ حياة الناس، لوال الطائرة، عبر المحيطات والقارات في الوقت المناسب إليكن من الممكن نقلها
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برئيس وزراء بالترحيب "إن مجلس االيكاو فخور جدا كبار الشخصيات الزائرة بقوله: مالحظة لالمجلس أليو  رئيسبدى وأ
معالي رئيس الوزراء تياو  يهتم أنومن دواعي غبطتنا " وأضاف: همة".مالمناسبة الوزراء الذين رافقوه في هذه الببوركينا فاسو و 

التنمية االجتماعية واالقتصادية التي في مجاالت  الجمة فوائدال تماما قر ويقدرمجال النقل الجوي، وأنه يبواضح ال الشكلهذا ب
 للدول واألقاليم على مستوى العالم." ةموثوقالجوية الخدمات ال هاتجلب

 في هذه المناسبة: االيكاو في تياو رئيس الوزراء إلى انضمو 
 النقل والتنمية الريفية و  األساسيةالبنية ، وزير يدراوغوو  بيرتن ناالسيد ج معالي -
  والمالية الشؤون االقتصادية، وزير بيمبابا نويل ماري لوسيان السيد معالي -
 الحرف والتجارة و الصناعة ، وزير كافاندو آرثر نديتييبا السيد معالي -
  والطاقة التعدين، وزير كابوري ساليفالموسا  السيد معالي -
  محو األميةبرامج و  التربية الوطنية، وزير باري كومبا بولي/ السيدة معالي -
  الخارجية والتعاون اإلقليمي الشؤون، وزير وزير الدولة، ممثل و. كابوريباترن  السيد معالي -
  كندا لدىبوركينا فاسو مفوض لالو  سفير فوق العادةال، كوني أدريان السيد معالي -
  االتصاالت مدير، مستشار خاص، حامادو أوانغراوا السيد -
 اإلداري و  االقتصادي التنظيم قسم رئيس، غونغونغا ديودونيه السيد -
 والعالقات العامة مدير المراسم، موباسيرا كيراكوي السيد -
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 للمحّررين:مصادر معلومات 
 

 icao/Pages/council.aspx-http://www.icao.int/about لالطالع على المزيد بشأن مجلس االيكاو:

 

 

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  0411قد أ نشئت في عام منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، و 
اية البيئة، وذلك للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وسعته وحم

 ..دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 040ا المتعاقدة البالغ عددها ضمن العديد من األولويات األخرى. وهي بمثابة محفل التعاون بين دوله
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